هديه روحاني به سپاه در
روز ارتش!
جوان :روحاني در مراسم روز
ارتش« :ارتش با آنکه سياست را خوب
ميفهمد اما هرگز در بازيهاي سياسي
وارد نشده و به وصيت امام راحل به
خوبي عمل کرده است ...امروز در هيچ
فسادي در کشور ما نامي از اميران و
بزرگان ارتش وجود ندارد و اين به
معناي پاکي و دستپاکي و اخالص
ارتش جمهوري اسالمي ايران است».
نگارنده در دو روز گذشته تفحصي
پيرامون صحت و سقم سخن روحاني
کردم .فقط يک مورد در ميان سپاهيان
وجود دارد که حدود  01سال در خارج
سپاه مأمور بوده و همانجا متهم به مسائل
مالي شد و از قضا توسط خود سپاه نيز
موضوع مورد شناسايي واقع و با وي
برخورد شد که آن هم هنوز به مرحله
حکم و محکوميت نرسيده است و بعيد
است روحاني تريبون ملي روز ارتش را
براي اين مورد خرج کرده باشد ،لذا
ابهامسازي براي ايشان موضوعيت دارد
نه شفافسازي .روحاني براي تحقق
شفافيت و رفع فساد از کنار خود شروع
کند و به ملت توضيح دهد چرا ماده 92
قانون برنامه پنجساله ششم درباره سامانه
شفافيت حقوق مديران را عملي
نميکند .چرا بايد رئيسجمهور
افغانستان ليست اموالش در اختيار
مردمش باشد اما در ايران براي مديران
در هيچ سطحي چنين نيست و قانون آن
خاک ميخورد .مبارزه با فساد قطعاً از
طريق «تريبون درماني» محقق نميشود،
بلکه به فرموده امام صادق (ع) «بغير
السنتکم» محقق خواهد شد.
بياعتبارسازي «بازوهاي توانمند نظام»
که رهبري در سال  0131بر آن تأکيد
کردند سالهاست در دستور کار قرار
دارد و هدف از اين «بياعتبارسازي»
مقدمهاي براي «بيثباتسازي» است.
همين کار را با شوروي سابق نيز کردند
و قبل از فروپاشي ،سيستمهايي مانند
«ک،گ،ب» دادگاه قانون اساسي و
دستگاه قضاي شوروي را بياعتبار
کردند.
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نفوذیها را ميتوان شناخت!
کیهان :نفوذي هايي که ماموريتهاي خرابکاري و ترور و انفجار دارند ،به شدت مراقبندد تدا هيچگونده
نشانه اي که بتواند هويت واقعي آنها را فاش کند ،از خدود بداقي نگذارندد .کشدميري و کالهدي و ناخددا
افضلي بيشترين همخواني با نظام و اسالم را از خود بروز مي دادندد .ناخددا افضدلي ،عضدو شداخه نظدامي
حزب توده که تا جايگاه فرماندهي نيروي دريايي جمهوري اسالمي-آنهم در دوران جنگ -نفوذ کرده
بود ،شبهايي که در قرارگاه فرماندهي حضور داشت ،نيمههاي شب برميخاست و نماز شب ميخواند!
و البته بااشاره پا و يا سرفه و عطسه سعي ميکرد ديگران را متوجه کند که براي نماز شب برخاسته است!
و يا کشميري دو خودکار در جيب پيراهن ميگذاشت و به هر بهانهاي براي اين و آن توضيح ميداد که
يکي از آنها شخصي و ديگري بيت المال است! چه تقوايي؟! و البته کسي هم شک نکرد که وقتي قيمت
يک عدد خودکدار فقدط يدک تومدان بدود چدرا از همدان خودکدار شخصدي بدراي امدور اداري اسدتفاده
نمي کرد؟!اما کساني که ماموريتشان نفوذ در ساختار نظام اسدت ،دسدتورکار ديگدري دارندد ،آنهدا بدراي
انفجار و ترور و خرابکاري فيزيکي به کار گرفته نشده اند .ماموريت آنها ارائه تحليل ها و اطالعات غلدط
به مسئوالن با هدف تغيير محاسبات آنان و در نهايت اتخاذ تصميم هاي ويرانگر و خسارت آفدرين اسدت.
به همين علت است که نفوذي هاي ساختاري نمي توانند مانند نفوذي هاي انفجاري ،هيچگونه نشدانه اي از
ماموريت خود بروز ندهندد .آنهدا بايدد ديددگاهي را کده کدانون نفدوذ ديکتده کدرده اسدت بده مسدئوالن
تصميم ساز و تصميم گيرنده بقبوالنند و محاسبات آنان را با خواسدت و مندافع دشدمن همسدو کنندد .ايدن
طيف از نفوذيها دقيقا از همين نقطه آسيبپذير بوده و قابل شناسايي هستند .بخوانيد!

فرانسه با اعتراضات  111شهری فلج شد
خبرگزاری صدا و سیما :يک سال از دوره رياست جمهوري امانوئل ماکرون نگذشته اعتراضات
عليه سياستهاي اجتماعي او در فرانسه تشديد شده است .تظاهرات گسترده "خشم اجتماعي" عليه
سياست هاي رئيس جمهور فرانسه ده ها زخمي و بازداشتي در پي داشت .تظاهرات عليه سياست هاي
مکرون در  011شهر فرانسه برگزار شد و به گفته منابع محلي ،ده ها نفر در اين تظاهرات زخمي و
بازداشت شده اند .به گزارش شبکه اسکاينيوز ،راهآهن فرانسه طي هشت روز اعتصاب  061ميليون
يورو و ايرفرانس با  2روز اعتصاب 941ميليون يورو خسارت ديدهاند .بهرغم اعتصابات گسترده ،امانوئل
ماکرون ديروز اعالم کرد که با خواستههاي اعتصابکنندگان موافقت نخواهد کرد
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عالقه مدیر تلگرام به فیلمی ضد ایرانی
باشگاه خبرنگاران :مدير تگلرام در صفحه شخصي خود در اينستاگرام متني منتشر کرده است که ماهيت ضد ايراني وي را بده
صورت کامل فاش مي کند .دوروف در صفحه اينستاگرام خود نوشت  ” :فيلم مورد عالقه من  ،فديلم  111اسدت .داسدتان جندگ
اسپارتانها براي حفظ آزادي هموطنهايشان الهام بخش هزاران انسان در سراسر جهان بوده و هست”  .گفتندي اسدت فديلم 111
يکي از برجسته ترين آثار غرب و سينماي هاليوود در جهت تخريب افکار عمدومي عليده مدردم ايدران و تداري شدکوهمند ايدران
باستان است .فيلمي که در آن ايرانيها به انسانهاي وحشي و خونخواري تشبيه شدند که جز جنگ و خشونت هديچ صدفت بدارز
ديگري ندارند.در همين رابطه اخيرا استيکرهايي با عنوان فيلم  111توسط خود شرکت تلگرام در اين پيام رسان منتشر شده اسدت
که در آن تصوير ايرانيها به يک هيوالهايي ترسناک مجسم شده است.
امامجمعههای تابوشکن
خبرآنالین :ائمه جمعه گويي قرار است که شهر به شهر تغيير رويه دهند .از تبريز گرفتده کده نمايندده ولدي فقيده در آن هدم بده
مصلي ميرود هم به استايوم ورزشي ،تا آمل که امام جمعهاش تيم فوتسال مردان و زنان را تاسيس مي کند و خود نيز مشدغول بده
ورزش مي شود .آمل شهري شمالي است که اتفاقا امام جمعه آن هم طريقه جدالبي را بدراي نزديدک شددن بده جواندان در پديش
گرفته است .حجت االسالم سيدجليل مرتضوي از روحانيوني است که تا حدود زيادي از اقدداماتي کده تداکنون مخدت جامعده
روحانيت بوده ،فاصله گرفته است .امام جمعه آمل که پيشتر به دليل سخنراني در تجمع معترضين دي مداه  26شدناخته شدده بدود،
کسب و کارش را از قرار گرفتن پشت تريبون به زمين هاي زراعي برده است .او کشاورز است! اما وقدت زيدادي را هدم صدرف
گفت و گو با جوانان مي کند.او مي گويد براي ارتباط با مردم و شنيدن صداي آنها ،دامدداري و کشداورزي را ادامده مدي دهدد و
براي گفت وگو با جوانان حاضر است حتي در قهوه خانه هم حضور يابدد .او فرزندد يدک قصداب اسدت و از مراسدمات عروسدي
گرفته تا خط مقدم نبرد در سوريه حضور دارد .تيم فوتسالي تشکيل داده که براي نهاد نمازجمعه است ،چندين بار زندان رفته و با
زندانيانها هم غذا و هم صحبت شده ،خيلي راحت مي گويد که با الت ها در ارتباط است.
هویت اصالح طلبی و بی هویتان اصالح طلب
ابتکار :چندي پيش ،حسين مرعشي سخنگو و رئيس کميته سياسي حزب کارگزاران سازندگي ايران در گفدت وگدويي عندوان
کرد« :ما اصالح طلبان براي موفق شدن نيازمند پذيرش اشتباهات خويش هستيم .ما بايد بابت کارهايي که کدرديم و کشدور را در
اختيار جريانات بي هويت قرار داد ،عدذرخواهي کنديم .مدا دچدار غدرور و تماميدت خدواهي شدديم .فقدط شدوراي نگهبدان نبايدد
عذرخواهي کند .ما بدون رقيب نيرومند رشد نمي کنيم ».وي تصريح کرد« :يک مرتبده کشدور در مسدير خدوبي قدرار گرفدت .در
انتخابات مجلس ششم همه کرسي ها توسط اصالح طلبان فتح شد .ما نيز اشتباه کرده ايدم .نتيجده ايدن شدد کده مدا و اصدولگرايان
باختيم و کشور در اختيار انسان هاي بيهويت افتاد .در همان دوره فقط  011ميليارد دالر منابع کشور هدر رفدت .ايدن بزرگتدرين
فرصت صنعتي شدن ايران بود که سوخت .هم ما و هم رقباي ما اشتباه کردند .کشور و مردم و نظام ضرر کردندد .ايدن نارضدايتي
ناشي از همين مسئله است».
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اصالحطلبان ،محسن هاشمي و تکرار
انتخابات مجلس ششم
آرمان امروز :نوع برخورد لجاجتگونه بخشي از بدنه
اصالحطلبان در شوراي شهر تهران با انتخاب محسن
هاشمي به عنوان شهردار تهران ،تداعي کننده تکرار
ماجراي انتخابات مجلس ششم و ميثاقي بود که برخيها در
آن زمان براي ممانعت از حضور آيتا ...هاشمي در مجلس
شوراي اسالمي بسته بودند و تا آخر هم پاي آن ايستادند و
عاقبتش را هم ديدند .در آن زمان آيتا ...هاشمي با نگاه
عميق و آيندهنگر خود به خوبي دريافته بود که چشمانداز
تندروي و تفرقه فراواني در مجلس ششم موجود است و با
اطالع از برنامهريزيهاي پشت پرده –با وجود ميل
شخصي -پاي در صحنه انتخابات مجلس ششم گذاشت و
در نهايت وقتي ديد بخشي از اصالحطلبان پاي ميثاق

«هاشمي ،نباشد!» همچون وحي منزل ايستادهاند ،به اشارتي
انصراف داد تا نام هاشمي مايه تفرقه جديدي نشود ولي
متاسفانه در غياب جلودار اعتدال ،مجلس ششم به راهي
رفت که عاقبتش جز گسترش افراطيگري و ميدانداري
تندروها نشد .جالب است ميثاق «هاشمي ،نباشد!» شش سال
بعد هم در انتخابات  34به شکل بسيار فجيعتري در جريان
اصالحات شکل گرفت و فاجعه احمدينژاد را براي کشور
به ارمغان آورد و در حاليکه آيتا ...هاشمي دوباره براي
جلوگيري از سقوط کشور در چاه افراطگرايي پاي به
ميدان انتخابات رياست جمهوري گذاشته بود ،اصالحطلبان
بازهم پاي ميثاق «هاشمي ،نباشد!» با تمام توان ايستادند و با
سه کانديدا به شکستن راي آيتا ...هاشمي همت مضاعف
کردند و شد آنچه که نبايد ميشد.
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حرمت حريم مشهدالرضا را شکستند
دانشجو :هفته گذشته شهر مقدس مشهد ميزبان برگزاري برنامده ي جشدني در بدرج
سلمان بود ،اين برنامه که با تبليغ هاي گسترده و با حضور يکي از خواننده هاي پدا
و مشهور کشور برگزار شد حواشي مختلفي داشت .اين کنسرت متاسفانه بدا رقاصدي
و کشف حجاب عده اي نيز همراه شدد.بددون شدک مخدالف بدا کنسدرت در مشدهد
هيچگاه به خاطر اصل برگزاري کنسرت و اجراي موسيقي نبوده و بارها تاکيدد شدده
است که مشکل حواشي اطراف برپايي کنسرت ها است که مسدئولين نظدارتي بدا بدي
توجهي به اين موضوع ديشب مشهد را دچار يک فاجعه ي بزرگ فرهنگدي کردندد.
با اين حال سوال اينجاست که چه کساني مي خواهند از مشهد تقددس زدايدي کنندد،
هيچ کجاي کشور کنسرتي به صورت رايگان برگزار نمي شدود امدا چگونده در ايدن
شهر شب گذشته به صورت رايگان کنسرتي برگزار مي شدود؟! و عدده ي زيدادي از
جوانان و نوجوانان با تحريک احساسات بازيچه دست سياسي بازي عده اي قرار مدي
گيرند؟!تصاوير و فيلم هاي منتشر شده از جشن شدب گذشدته ي بدرج سدلمان مشدهد
اين واقعيت را مشخ

کرد که عده اي تالش دارند که با برگزاري اين قبيدل برنامده

هاي سخيف به کيان معنوي مشهد حمله کنند.

روش تحلیل مسائل سیاسي /اختالل در نظام محاسباتي ()1

سال  ،60نهضت آزادي که اعضاي آن اولين دولت بعد از پيروزي
انقالب اسالمي را در ايران تأسيس کردند ،در نامهاي خطاب به امام
(ره)سياستهاي ايشان دربارهي جنگ و کشورداري را زير سؤال برده و
با عدم اطالع امام از وضعيت جامعه ،نوشتند " :اخبار مملکت و افکار و
احوال مردم را همانطور که خوشايندتان است دريافت ميداريد نه آنطور
که واقعيت و غالبيت دارد " .دو سال بعد 21 ،نفر از اعضاي همين جريان
و جريان ملي-مذهبي ،در نامهاي به رئيسجمهور وقت ايران ،صحبت از
"وضعيت بحراني جامعه" کرده و نوشتند" :اتخاذ هدفهاي احساساتي
افراطي ،خارج از خواستههاي نخستين انقالب و اسالم کشور پرافتخار
ايران را به بدترين انزواي سياسي انداخته است"...
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