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آمادگی کامل سپاه
در برابر جنگ نرم و سخت دشمن

س�پاهنیوز :جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت:
خطرناکتر از جنگ فیزیکی جنگ سایبری و فضای مجازی
است که مس��ووالن بهویژه مقام معظم رهبری کامال به آن
اشاره دارند ،از این رو ما هم در جنگ نرم و هم جنگ سخت
خود را آماده کردهایم .عبداهلل عراقی جانشین فرمانده نیروی
زمینی سپاه پاس��داران با بیان اینکه تهدیدات علیه نظام و
کشور ما همواره ادامه دارد ،اظهار کرد :تهدید و جنگ از وقوع
زندگی اجتماعی بش��ر همواره وجود داشته است .جانشین
فرمانده نیروی زمینی س��پاه با تاکید بر اینکه امروز جنگ
سایبری و نرم آغاز شده است ،تصریح کرد :ما نیز خود را به
ابزارهای جدید مسلح کردهایم؛ چرا که خطرناکتر از جنگ
فیزیکی ،جنگ سایبری و فضای مجازی است که مسووالن
بهویژه مقام معظم رهبری کامال به آن اشاره دارند ،از این رو
ما هم در جنگ نرم و هم جنگ سخت خود را آماده کردهایم.
وی در ادامه س��خنان خود به آمادگی رزم و توان رزم اشاره
کرد و گفت :آمادگی رزم قابل اندازهگیری است اما توان رزم
را در برخی از موارد نمیتوان اندازه گرفت.

تاکید رییس دیوانعالی کشور
بر به کارگیری متخصصان

ایسنا :جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور صبح دیروز
به ریاست آیتاهلل محسنیگرکانی برگزار شد .رییس دیوانعالی
اظهار کرد :ما اکنون با تحریمها و تورم قیمتها مواجه هستیم
و این مسایل آزمون بسیار بزرگی برای ملت ایران است .البته
این مسایل و تحریمها 50درصد مساله است که با استقامت و
پایداری مردم انش��ااهلل مرتفع میشود .در کنار آن 50درصد
دیگر ،مساله حسن تدبیر و حسن مدیریت و بهکارگیری خرد
جمعی دانشمندان و اقتصاددانان و افراد صاحبنظر است که
انشااهلل با بهکارگیری صاحبنظران این عرصهها بتوانیم مساله
را حل کنیم و بر مش��کالت فایق آییم .وی خاطرنش��ان کرد:
رزمندگان اس�لام هم در اثر استقامت پیروز شدند .در دوران
دف��اع مقدس که این ایام و دوران در حقیقت با برکات زیاد و
استقامت پیوند خورده است ،رزمندگان ما در برابر شرق و غرب
عالم و استکبار جهانی و صدام جهنمی مقاومت کردند و کشور
را از چنگال آنها نجات دادند و این افتخار بزرگ در تاریخ برای
ما ثبت شد .این درس آموزنده باید امروز هم سرلوحه کار همه
ما قرار گیرد و همه ما چه مس��ووالن قضایی و چه مس��ووالن
اجرایی کشور باید این استقامت را فراموش نکنیم و در مقابل
تحریمها باید ایستادگی و مقاومت کرد تا دشمن ناکام شود.

اخضر ابراهیمی در دیدار با صالحی:

تشدید بحران سوریه
بر کل منطقه تاثیرگذار خواهد بود

مهر :اخضر ابراهیمی با اشاره به ضرورت حل مساله سوریه
تصریح کرد که تشدید بحران در سوریه بر کل منطقه تاثیرگذار
خواهد بود .اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد
در امور سوریه روز دوشنبه در نیویورک با علیاکبر صالحی وزیر
امور خارجه کش��ورمان دیدار و گفتوگو کرد .صالحی در این
دیدار با اشاره به سفر اخیر خود به مصر و سوریه در یک برهه
حساس ،اظهار کرد :ما معتقدیم که حل مساله سوریه از طریق
ایجاد هماهنگی می��ان تالشهای اطراف مختلف امکانپذیر
است .وی در این ارتباط بر ضرورت توقف خشونت ،جلوگیری
از ارسال س�لاح به گروههای افراطی ،عدم مداخله خارجی و
انجام گفتوگوی ملی میان حکومت سوریه و معارضه تاکید
کرد .وزیر امور خارجه با اش��اره به س��وابق فعالیتهای اخضر
ابراهیمی در افغانستان و عراق ،حمایت جمهوری اسالمی ایران
از ماموریت وی را خاطرنشان کرد .اخضر ابراهیمی نیز در این
دیدار با مهم و س��ازنده خواندن سفر اخیر صالحی به قاهره و
دمش��ق ،ضرورت حل مساله سوریه را مورد اش��اره قرار داد و
تصریح کرد که تشدید بحران در سوریه بر کل منطقه تاثیرگذار
خواهد بود .وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت رایزنی با جمهوری
اسالمی ایران در کمک به حل مساله سوریه ،اعالم کرد که به
زودی به تهران سفر خواهد کرد.

انتقاد آیتاهلل نوریهمدانی از نحوه
ارتباط دولت با حوزه و روحانیت

ایس�نا :آی��تاهلل نوریهمدان��ی در دی��دار ب��ا مش��اور
رییسجمهوری در امور روحانیت دالیل آنچه «تضعیف ارتباط
دول��ت با حوزه و روحانیت» میخواند را بیان کرد .این مرجع
تقلید در دیدار با مش��اور رییسجمه��وری در امور روحانیت،
با ضروری دانس��تن ارتباط عمیق و همیشگی دولت با حوزه
و روحانیت اظهار کرد :متاس��فانه جریانی پیش آمد که آنچه
مدنظر بود ،حاصل نشد و برای برطرف کردن این مساله ،باید
ریشه آن را شناسایی و برطرف کرد .وی ارتباط رییسجمهور
و دولتمردان با مراجع ،حوزه و روحانیت را انتظار مقام معظم
رهب��ری و مردم دانس��ت و ادامه داد :رییس مجلس ش��ورای
اس�لامی و نمایندگان مجلس مکرر به قم آم��ده و با حوزه و
مراجع دیدار دارند ،اما این کار از سوی دولت انجام نشد .دولت
بای��د با حوزه و طالب در ارتباط باش��د .وی با تاکید بر اینکه
«اگر امروز هم بخواهیم این ارتباط تقویت شود ،ممکن است
به س��ادگی انجام نشود» خاطرنشان کرد :ریشههای تضعیف
شدن این ارتباط باید بررسی شود و تا زمانی که ریشهها حل
نشود ،نمیتوان ش��اهد توفیقی در این عرصه بود .این مرجع
تقلید به دیدگاه احمدینژاد درباره عفاف و حجاب و اختالط
دختران و پس��ران در دانشگاهها و تاثیر این دیدگاه بر ارتباط
دولت با حوزه و روحانیت اش��اره ک��رد و ادامه داد :باید تالش
کرد این مس��اله تا پیش از اتمام دولت دهم رفع ش��ود .وی با
اشاره به جایگاه قم به عنوان پایگاه تشیع در جهان و خاستگاه
انقالب و بیداری مسلمانان ،گفت :اگر به فرض رییسجمهور
بخواهد به قم بیاید ،اگر ش��خصی را قبول کند و دیگری او را
نپذیرد ،برای دولت خوب نیست .وی به ضرورت وحدت دولت
با قوهقضاییه و مقننه نیز اشاره کرد و افزود :دولت باید در این
عرصه بهگون��های عمل کند که جایی برای انتقاد نگذارد .این
مرجع تقلید همچنین به موضوع معیشتی مردم اشاره کرد و با
تاکید بر ضرورت کنترل قیمت اجناس ضروری مردم ،تصریح
کرد :بیش از نیمی از مردم جامعه در امور معیشتی خود دچار
مشکل هستند؛ شما به چیزهایی چسبیدهاید که دیر خود را
نشان میدهد ،امروز مردم در تهیه خوراک و پوشاک خود در
سختی هستند و این اجناس روز به روز گران میشود.
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سردار عراقی مطرح کرد

مذاکره با آمریکا شدنی نیست

جواد جهانگیرزاده
عضو کمیسیون امنیت ملی
آقای احمدینژاد ،رییسجمهوری اس�لامی ایران در س��فر
اخیرش��ان به نیویورک درگفتوگو بارسانههای آمریکایی اعالم
کرده که موضوع پرونده هستهای جمهوری اسالمی یک پرونده
سیاس��ی ،میان ایران و آمریکاس��ت و اگر آمریکا خودش را کنار
بکش��د ،دیگر کس��ی ادعایی ندارد و نتیجه گرفته اس��ت که در
گفتوگوه��ای جداگانهای ب��ا آمریکا باید این پرون��ده را حل و
فصل کنیم .مقدمه بحث آقای احمدینژاد مبنی بر اینکه پرونده
هس��تهای جمهوری اس�لامی به یک پرونده سیاس��ی و نه فنی
تبدیل شده ،کامال صحیح است .سیاسی شدن پروندهای که باید
براس��اس اصول بینالمللی کامال فنی باشد هم ناشی از عصبیت
همیشگی آمریکا در مواجهه با جمهوری اسالمی است .عصبیتی
که ریش��ه در وقایع منتهی به انقالب اسالمی دارد .موضوع دیگر

هم این است که جمهوری اسالمی ثابت کرده که میشود بدون
اتکا به آمری��کا در دنیا بود و زندگی ک��رد .آمریکاییها به دلیل
همین پیشینه ،پرونده هس��تهای جمهوری اسالمی را به عنوان
ی��ک معضل جهانی مطرح کرده و میکنند؛ آن هم در حالی که
ایران در این ماجرا یک قربانی اس��ت و نه منبع بحران و مشکل.
اما در مورد نتیجهگیری آقای احمدینژاد از سیاسی بودن پرونده
هس��تهای ایران مبنی بر اینکه باید با آمریکا به صورت جداگانه
مذاکره کرد و این پرونده را حل کرد ،باید گفت :این نتیجهگیری
و اع�لام توام با صراحت بس��یار زیاد پیش��نهاد مذاکره با آمریکا
یک حرف کامال جدید از س��وی آقای احمدینژاد اس��ت .حرف
جدیدی که در چارچوب اختیارات رییسجمهوری و شخص آقای
احمدینژاد نبوده و نیست .همه میدانند که در جمهوری اسالمی

سیاستگذاری راهبردی در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری
است و رییسجمهوری ،تنها مجری بخشی از این سیاستهاست.
آقای احمدینژاد حتما خودشان هم میدانند که هر نوع اظهارنظر
در م��ورد رابطه ای��ران و آمریکا باید با تحلیل دقیق و عمیق و با
پیروی مطلق از سیاس��تهای مقام معظم رهبری انجام ش��ود.
موضوع قابل توجه این است که چرا آقای احمدینژاد هر بار که به
آمریکا سفر میکند از این دست حرفها ،البته نه به این صراحت
بیان میکند .اینبار اما بیان این حرفها همزمان شده با ماههای
پایانی دولت آقای احمدینژاد .به گمانم او تالش میکند در این
ماههای پایانی دولتش تابوی رابطه ایران و آمریکا را تا حدود زیادی
بشکند اما باید گفت با توجه به انتخابات ریاستجمهوری آمریکا،
نه مقامهای آمریکایی در موقعیت مناسبی برای هر نوع مذاکره

با ایران هس��تند و نه در داخل ایران عالمتی از اقبال به رابطه
ب��ا آمریکا وجود دارد .باید گفت حرفه��ای آقای احمدینژاد
به رسانههای آمریکایی در مورد مذاکره با آمریکا ،چندان شدنی
به نظر نمیرسد .نکته دیگر اینکه اظهار تمایل آقای احمدینژاد
به مذاکره با آمریکا در حالی مطرح شده که به دلیل انتشار فیلم
موهن توهین به پیامبر گرامی اس�لام(ص) جایگاه این کشور
در میان مس��لمانان بسیار ضعیف شده است .رییسجمهوری
بای��د دقت میکرد که بیان این اب��راز تمایل در این بازه زمانی
به خروج آمریکا از بحران مقبولیت در بین مس��لمانان کمک
میکند .واقعیت آن اس��ت که جمهوری اسالمی در مواجهه با
پرونده هس��تهایاش تنها به تاکتیکهای دیپلماتیکی که در
چارچ��وب دکترین ویژه رهبری بگنجد عمل میکند و بس و
این دکترین شأن ویژهای برای آمریکا قایل نیست .موضوع دیگر
اینکه س��خنرانی اوباما در سازمان ملل و حمله وقیحانهاش به
ایران به خوبی نشان میدهد که پیشنهاد آقای احمدینژاد مورد
استقبال طرف مقابل قرار نگرفته است.

محصولی :در جبهه پایداری انشقاق نداریم

فارس :عضو هیات موس��س جبهه پایداری با بیان اینکه هیچ انش��قاقی در جبهه پایداری
صورت نگرفته و این س��اخته اذهان مریض است ،گفت :تخریبهای ناجوانمردانه به دلیل
احساس ضعف مقابل هیمنه گفتمانی جبهه پایداری است .صادق محصولی دارای کارشناسی
مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه
تهران اس��ت ،فرمانداری شهرس��تان ارومیه و معاونت اس��تانداری آذربایجانغربی را نیز بر
عهده داشته است .معاونت طرح و برنامه وزارت دفاع ،مشاورت رییسجمهوری ،همکاری با
جهاد سازندگی ،فرماندهی سپاه پاسداران منطقه ( 5آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل) و
فرماندهی لشکر  6ویژه پاسداران بخش دیگری از مسوولیتهای اوست .محصولی مسوولیت
تحقیق بازرسی سپاه و تدریس در دانشگاه علم و صنعت و همچنین تصدی وزارتخانههای
کشور و رفاه را در کارنامه خود دارد .محمود احمدینژاد در تاریخ  28آبان  1387محصولی
را پس از استیضاح جنجالی کردان برای تصدی وزارتکشور به مجلس معرفی کرد که وی
با کس��ب رای اعتماد از مجلس وزیر کش��ور ش��د .صادق محصولی همچنین در آبان سال
 1388توسط محمود احمدینژاد به عنوان وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه رفاه و تامین
اجتماعی به مجلس شورای اسالمی معرفی شد که وی توانست دوباره نظر مثبت نمایندگان
را جلب کند .پس از تصویب ادغام وزارت رفاه با وزارت کار و در  24اردیبهشت سال 1390
رییسجمهوری طی نامهای پایان مسوولیت محصولی را اعالم کرد .محصولی به عنوان یکی
از اعضای هیات موسس جبهه پایداری به مسایل مختلفی همچون موضوع انشقاق در جبهه
پایداری ،بحث چگونگی عملکرد ش��ورای فقهی ،طرح اجماع ملی هاشمی ،ناگفتههایی از
وزارت کشور در زمان فتنه  ،88سازوکارهای انتخاباتی جبهه پایداری ،عملکرد اصولگرایان و
همچنین جریان انحرافی پاسخ داد .وی در پاسخ به این سوال که طی روزهای اخیر اخباری
درباره انشقاق جبهه پایداری مطرح شده است آیا این اخبار صحت دارند ،گفت :با توجه به
مطرح شدن شایعاتی درباره انشقاق جبهه پایداری باید گفت این تخریبها قبال هم بوده و
باز هم خواهد بود .در مراسم افتتاحیه و اعالم موجودیت جبهه پایداری که در ششم مرداد
سال گذشته برگزار شد ،بنده خطاب به حضار گفتم تخریبهایی همچون تخریبهایی که
برای برگزار نشدن آن جلسه افتتاحیه و اعالم موجودیت صورت گرفت با شدت بیشتری ادامه
خواهد داشت .درباره آن جلسه برخی مدعی شدند که آیتاهلل مصباح به آن جلسه نمیآید
و حتی برخی دیگر ادعا کردند حضرت آقا به آیتاهلل مصباح گفتهاند که به این جلسه نروید!

موضوعات مختلفی در راستای تخریب جبهه پایداری مطرح کردند که بعدا مشخص شد همه
اینها دروغ بوده است .من آنجا گفتم که این تخریبها شروع کار است و بدانید که از این به
بعد این تخریبها با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت که همینطور هم شد .وی تاکید کرد:
در حال حاضر در مقطعی قرار گرفتهایم که برخی گروهها سعی دارند فضا را بهدلیل انتخابات
به س��مت سیاسی شدن ببرند ،بنابرایندرصددند رقیب خود را از طریق تخریب از صحنه
بیرون کنند لذا بحث انشقاق جبهه پایداری نیز از این نمونههاست در حالی که هیچ انشقاقی
در جبهه پایداری صورت نگرفته و این ساخته و پرداخته اذهانی است که یا اطالع ندارند یا
اطالع دارند اما مریض هستند .محصولی ادامه داد :جبهه پایداری معتقد است به صرف ادعای
اصولگرایی نمیتوان کسی را اصولگرا دانست بلکه معتقد است با رفتارها ،عملکردها و سنجش
آنها بهویژه در مقاطع حساس و بحرانی همچون انتخابات میتوان دریافت آیا شعار و رفتار
کسی که ادعای اصولگرایی دارد با مبانی اصولگرایی منطبق است یا خیر .وی در پاسخ به این
سوال که تقسیم جبهه پایداری به دو شاخه تهران و قم را شایع ه میدانید ،گفت :این بیان یک
نوع اجحاف در حق تمام دوستان جبهه پایداری است چراکه دوستانی که در این جبهه حضور
دارند همگی حضرت آیتاهلل مصباح و حضرت آیتاهلل خوشوقت را در مقام راهنما ،معلم و به
عنوان کسانی که هدایتگر مجموعه هستند ،انتخاب کردند .بنابراین این تحلیلها و شایعات
آنقدر سطحی است که مورد تمسخر افراد عاقل قرار میگیرد اما باالخره وقتی هیچ دستاویزی
ندارند ناچارند .این تحلیلها آنقدر بیریشه است که نیازی به تکذیب ندارد .وی همچنین در
خصوص موضوع حمایت او از نامزدی «نیکزاد» و «الهام» و نظر مثبت برخی دیگر از اعضای
پایداری درباره نامزدی «س��عید جلیلی»« ،باقریلنکرانی» و «حدادعادل» تصریح کرد :این
مسایل ساخته اذهانی است که یا نادانند یا مریضاند و چنین موضوعاتی به هیچ عنوان صحت
ندارد .بحث در مورد مصداقهای ریاس��تجمهوری در جبهه پایداری صورت نگرفته تا چه
برسد به اینکه عقاید مختلفی مطرح شده باشد .جبهه پایداری اینگونه نیست که هر کس در
آن نظر شخصی خود را اعمال کند بلکه مجموعهای گفتمانی است بنابراین وقتی تصمیمات با
توجه به چارچوبهای گفتمان صورت میگیرد همه آن را اولی بر نظر شخصی خود میدانند.
محصولی خاطرنشان کرد :سه نفر از فقهای آگاه ،بصیر و والیتمدار که اشراف کامل بر مسایل
دارند ،نظارت و کنترل برتمامی امور جبهه پایداری را برعهده گرفتند و تذکرات آنها برای همه
ارکان مجموعه الزماالجراست و این امر به صورت تدوینشده در اساسنامه پیشبینی شده

احمدینژاد :میتوانیم با آمریکا رابطه داشته باشیم
رییسجمه��وری ،این تصور را که ایران بر اثر
ادامهاز
صفحه اول تحریمها در هم خواهد شکست ،غلط توصیف
کرد و گفت :این تحریمها فقط ذهنیت منفی
مردم ایران را نسبت به آمریکا تشدید میکند .احمدینژاد
در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره موضوع هستهای
ایران ،با بیان اینکه «این موضوع کامال سیاسی شده است»،
اظهار کرد :این موضوع بین ایران و آمریکاس��ت و اگر امروز
آمریکا خود را از آن کنار بکشد ،دیگر کسی در جهان ادعایی
علی��ه ایران ندارد و در نتیجه معتقدم باید در عرصهای جدا
از مذاک��رات هس��تهای آن را حل و فصل کنیم .دیگر زمان
آن گذش��ته که کش��وری بخواهد دنیا را ب��ه تنهایی اداره
کند و دیگ��ران از او تبعیت کنند .باید با تعامل و همکاری
همگان��ی امور را به پیش برد و ایران و آمریکا باید بر همین
مبنا مش��کالت خود را حل و فصل کنن��د .وی تاکید کرد:
هر نوع تفاهم ،زمانی حاصل میش��ود که طرفین به حقوق
یکدیگر احت��رام بگذارند و عدالت را مبن��ای کار خود قرار
دهند که اگر چنین اتفاقی بیفتد ،میشود مشکالت جهانی
را بسیار راحتتر و با هزینه کمتر مرتفع کرد .رییسجمهور
در پاسخ به پرسش یکی دیگر از نخبگان مبنی بر اینکه «چرا
ایرانیان ،اس��راییل را رژیم صهیونیستی مینامند و آن را به
رسمیت نمیشناسند؟» اظهار کرد :این پرسش مهمی است
که به رس��میت نشناختن رژیم صهیونیستی از سوی ایران
چه ربطی به رابطه ای��ران با آمریکا دارد .ایران ،آمریکا را به
رسمیت میشناسد و معتقد است میتوانیم با یکدیگر رابطه
داشته باشیم اما موضوع به رسمیت شناختن یا نشناختن
رژیم صهیونیس��تی هیچ ارتباطی به رواب��ط ایران و آمریکا
ندارد .احمدینژاد با بیان اینکه «برای بهبود شرایط بین ایران
و آمریکا باید با نگاهی کالنتر به موضوع نگاه و ذهنیتها را
اصالح کرد» ،ادامه داد :آمریکاییها باید بدانند که هر اتفاقی
هم بیفتد دوران حکومت سابق در ایران تکرار نخواهد شد و
باید با شرایط امروز خود را تطبیق دهند و این در حالی است
که دولتهای آمریکا  33سال فرصت را برای تعامل با ایران
از دس��ت دادهاند .پیشنهاد احمدینژاد برای برقراری رابطه
با آمریکا اما موضوع جدیدی نیس��ت .احمدینژاد در دوران
ریاستجمهوری خود دو بار به جورج بوش و یکبار به باراک
اوباما روسایجمهور ایاالتمتحده آمریکا نامه نوشت.
احمدینژاد همچنین تاکنون چندین بار در سالهای،85
 88و  89پیشنهاد مناظره با روسایجمهور آمریکا را مطرح
کرده که هر بار با سکوت طرف آمریکایی مواجه شده است.
در ادامه این نشس��ت ،احمدینژاد اعتراضات صورت گرفته
در کشورهای اسالمی علیه فیلم موهن ساخته شده درباره
پیامبر اس�لام(ص) را متوجه دولت آمریکا دانست و تاکید
کرد :پرسش این است که آیا دولت آمریکا این فیلم را ساخته
است یا دولت آمریکا مستقیما دس��تور ساختن آن را داده
است؟ رییسجمهوری تاکید کرد :به نظرم امروز اولین مساله
در سیاس��ت خارجی ایاالت متحده باید چارهاندیشی برای
رف��ع همین ذهنیتهای منفی درباره دولت آمریکا باش��د.
جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا چنانچه دولت آمریکا
قدمی برای ایجاد تفاهم بین دو کش��ور بردارد ،در ذهنیت
منفی خود نس��بت به آمریکا تامل ک��رده و کمک کند تا
س��ریعتر روابط دو کشور بهبود یابد .احمدینژاد با اشاره به
جنجالآفرینیهای رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد:

واقعا رژیم صهیونیس��تی به کجای ایران میخواهد حمله
کند و ک��دام نقطه از ایران را مورد ه��دف قرار دهد؟ ایران
کش��ور بسیار بزرگی است و باید در نظر داشت اگر بخواهد
به تهدیدات یا اقدامات خصمانه واکنش نشان دهد آن موقع
چه اتفاقی خواهد افتاد .صرفنظر از همه این مسایل ،خیلی
خوب بود دولت آمریکا و گروههای سیاس��ی ،اجتماعی این
کش��ور این تهدیدها را محکوم میکردند تا صهیونیستها
فکر نکنند اجازه دارند هر کاری خواستند علیه دیگران انجام
دهند .رییسجمهوری در واکنش به پرسش دیگری درباره
اینکه «آیا بهتر نیس��ت ایران مراس��می را که همهساله در
سالگرد  13آبان برگزار میکند و در سالروز تسخیر سفارت
آمری��کا زخ��م آمریکاییها را تازه میکند ،کن��ار بگذارد؟»
پاس��خ داد :بهتر نیس��ت دولت آمریکا ب��ه این نکته توجه
کند که وقتی ملت ایران دهها س��ال با دیکتاتوری مبارزه و
دههاهزار ش��هید در این راه قربانی کرد ،انتظار داشت پس
از پی��روزی ،آمریکاییها اگر از انقالب آنها حمایت نکردند،
الاقل در مقابل او نیز قرار نگیرند؟ در ادامه وی با اش��اره به
اینکه «ایران برنامههای بلندمدت و مسلسلی برای تولید برق
از نیروگاههای هس��تهای دارد» ،افزود :از اینکه آمریکاییها
در س��اخت این نیروگاهها و تامین س��وخت مورد نیاز آنها
مشارکت کنند ،استقبال میکنیم و آن را گامی اعتمادساز از
سوی آمریکا ارزیابی خواهیم کرد.
رییسجمه��ور با بی��ان اینکه «یکس��ری از اقدامات دولت
آمریکا هیچ نفعی را نصیب آنها نکرده و فقط باعث تشدید
ذهنیتهای منفی علیه خودش��ان میشود» ،تصریح کرد:
دول��ت ایران اگر میخواس��ت اثبات کند ک��ه آمریکاییها
استانداردهای دوگانهای در مواجهه با مباحثی چون تروریسم
دارند ،باید هزین ه گزافی پرداخت میکرد اما آمریکاییها با
خارج کردن نام گروهی که خودشان 30سال آن را تروریستی
میدانستند تنها بدنامی را برای خودش دریافت کردند .وی
با اش��اره به طرح آمریکا برای ایجاد خاورمیانه جدید اظهار
ک��رد :همه دنیا به اصالحات نیاز دارند ،اما روش اعمال این
اصالحات ایجاد جنگ و درگیری نیست ،بلکه باید سیاستها
و دیدگاهها به طور اساسی اصالح شود .احمدینژاد همچنین
عصر دوشنبه به وقت محلی ،در مصاحبه با «چارلی رز» از
شبکههای تلویزیونی  PBSو  CBSبه سواالتی در خصوص
مس��ایل س��وریه ،تهدیدها و ادعاهای رژیم صهیونیستی،
موضوع هس��تهای ،عملکرد آژانس درب��اره ایران ،انتخابات
ریاستجمهوری آمریکا ،رابطه تهران و واشنگتن ،تحریمهای
اقتصادی و امنیت تنگههرمز پاسخ داد .رییسجمهوری در
پاسخ به پرسش کریستین امانپور خبرنگار ای.بی.سی نیوز
درباره ادعای فروش اس��لحه به سوریه از سوی ایران ،اعالم
کرد که این موضوع بارها تکذیب ش��ده اس��ت .هزینههای
ایران در فعالیتهای صلحآمیز هستهای از دیگر نکاتی بود
که رییسجمهوری در این نشست به آن اشاره کرد و یادآور
شد که در مجموع تهران 300میلیون دالر در هر سال برای
تولید رادیوداروها در فعالیتهای هس��تهای هزینه میکند،
اما آمریکا 10میلیارد دالر در س��ال ب��رای بمبهای اتمی
خود هزینه میکند .احمدینژاد همچنین گفت که چگونه
هزینهکنندگان 10میلیارد دالر برای بمبهای اتمی در هر
سال ،در برابر 300میلیون دالر هزینه ایران برای تولید دارو،
هراس دارند؟ اشکال کار از کجاست؟
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است .آیتاهلل مصباح ،آیتاهلل خوشوقت و یکی دیگر از فقها هستند .وی در پاسخ به این سوال
که آیتاهلل مصباح معتقد به وجود جریان انحرافی هستند و آقای احمدینژاد وجود مباحث
ی در دولت را تکذیب کردند چرا جبهه پایداری در اینباره موضعگیری نداشت،
فراماس��ونر 
تاکید کرد :ما به دنبال حاش��یه نیستیم .آیتاهلل مصباح جایگاهش در بین مومنین طوری
نیس��ت که با هجمهای که احیانا برخیها از روی جهل یا عمد وارد کنند ،خدش��هدار شود.
امت حزباهلل در مواقع ضروری عکسالعمل الزم را انجام دادهاند .وی گفت :باید توجه کنیم
انحراف به هر شکل آن محکوم است و نباید یک حلقه انحرافی تبدیل به موضوع اصلی شده و
ما را از سایر انحرافات غافل کند .بنابراین باید مراقب خطر حلقه انحرافی بود و در صورت لزوم
درباره آن روشنگری کرد و در عین حال نباید از سایر انحرافات غافل شویم .در حال حاضر
ما میبینیم که انحرافات زیادی در افکار و اعمال افرادی است که چهبسا بعضا خود را نزدیک
به والیت یا اصولگرایی تعریف میکنند و حتی مدعی شوند که اصولگرای واقعی خودشان
هستند .وی با انتقاد از انتصاب جاسبی گفت :انتصاب آقای جاسبی در کمیته اسالمی شدن
دانشگاهها که پیشنهاد این انتصاب از سوی چه کسانی بود و منجر به صدور حکم شد هم
در واقع یک نوع انحراف اس��ت .وی در پاس��خ به این سوال که آیا طرح «اجماع ملی» که از
س��وی آقای هاشمیرفسنجانی برای انتخابات مطرح شده در کشور ما پاسخگوست ،گفته
«کسانی که بحث اجماع یا وحدت ملی را مطرح میکنند یک پیشفرضی دارند که توجه به
آن مهم است؛ البته ممکن است روی این پیشفرض مانور ندهند اما قطعا انحرافی است .آن
پیشفرض این است که در کشور بحران است و برای رفع آن باید دولت وحدت ملی یا آشتی
ملی ایجاد کنیم .در حالی که ما االن نهتنها در بحران نیستیم بلکه در بهترین شرایط کشور
بعد از پیروزی انقالب اسالمی از هر جهت اعم از امنیت داخلی ،ثبات سیاسی ،رفاه عمومی و
پیشرفت علمی و نفوذ معنوی در کشورهای منطقه و جهان هستیم .بنابراین اینها سعی دارند
با طرح «وحدت ملی» القای بحران کنند».
وی ادامه داد :باید مراقب بود چراکه مثال در انتخابات مجلس ما شاهد بودیم برخی افراد
که به مراکز مدیریت شهری متصل بودن د میلیاردها تومان هزینه تبلیغات کردند .آیا این کار
با مبانی اصولگرایی سازگار است؟ اینها ادعای اصولگرایی دارند .یا برخی از کسانی که ادعای
اصولگرایی داشتند رفتند با کسانی که در فتنه سکوت کرده بودند همراه شده و علیه جبهه
پایداری فعالیت تخریبی کردند .کجای این کار اصولگرایی است؟
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قطعی برق و سرقت کابلهای فشارقوی:ما بهرهبردار
منطقه پاس��داران هس��تیم .یکش��نبه دوم مهر حدود
چهارس��اعت برق ما قطع بود .چندی��ن روز پیش هم
همین اتفاق افتاده بود .ما بارها تماس گرفتیم و متوجه
شدیم متاسفانه کابل فشارقوی منطقه را سرقت کردهاند.
یک شهروند
نظاف�ت خیابان مش�اهیر فراموش ش�ده؟!یکی از
ساکنان خیابان مشاهیر کوچه بهرامی هستم .متاسفانه
نظافت در این کوچه اصال انجام نمیشود و ساکنان این
محله از خدمات و نظافت عمومی راضی نیستند .لطفا
شما وظایف شهرداری را یادآوری بفرمایید.
یک مخاطب
گالیه یک کارمند قراردادی:کارمند قراردادی یکی
از سازمانهای ایرانگردی و جهانگردی یکی از استانها
هستم .متاسفانه در ابتدای سال  91گفتند قراردادهای
کار تغیی��ر کرده و از حقوق م��ا کم کردند ،جالب این
اس��ت که این ماه هم به ما گفتند که قراردادها تغییر
پی��دا کرده و ح��دود  70هزارتوم��ان از حقوق ما کم
کردند ،خواهش��مندم مسووالن مربوطه به این مساله
توج��ه کنند .واقعا با این وضعیت ما در ادامه زندگی با
مشکالت جدیتری مواجه میشویم.
یک شهروند
یارانهها را به موق�ع پرداخت کنند:قبضهای آب،
برق ،گاز و تلفن به دس��ت مردم میرس��د ،اما یارانهها
با تاخیر به حساب هموطنان واریز میشود .از مسووالن
ستاد هدفمندی یارانهها تقاضا داریم یارانهها را ابتدای
هر ماه به حساب سرپرست خانوارها واریز کنند تا آنها
در پرداخت قبضها مشکلی نداشته باشند.
یک مخاطب

بازتاب
پاسخ روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران به

یک پیام:احتراما ،در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 1624
مورخ  9/6/21صفحه  3آن نش��ریه تحت عنوان «شرکت
مخابرات پیگیری کند» به آگاهی میرساند:به گزارش روابط
عمومی ش��رکت مخابراتی استان تهران ،تمامی تلفنهای
همگانی به کارتهای تولیدی سایر استانها خدمات ارایه
میکنند و هی��چ محدودیتی در س��رویسدهی به کارت
تلفن در کش��ور وجود ندارد .الزم به ذکر است شهروندان
گرامی میبایست در نگهداری کارتهای تلفن نهایت دقت
را داش��ته باشند همچنین شهروندان در صورت وجود هر
گونه مش��کل در خصوص کارتهای اعتباری و کارتهای
تلفن همگانی میتوانند با شماره تلفنهای ، 88061784
 88060750تماس حاصل نمایند.

