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   همين يك جمله بس است!
نوش��ته:  توئيت��ي  در  ابراهيم��ي  فري��د 
موس��وي خوئيني ها : در انتخاب��ات 76 رفتي��م 
خدمت آقاي هاش��مي. هاش��مي گفت: »آقاي 
خامنه اي نظرش اين است كه انتخابات پرشور 
باشد. هرچه مردم بيشتر بيايند، بيشتر تأييد نظام است. اما من مي گويم 
شما )رهبري( بگوييد نظرتان چه  كسي است ما همه كار مي كنيم همان 

بشود.« همين يك جمله براي اين ۲۰ سال بسه!
........................................................................................................................

   دلسوزي انگليسي براي ايراني ها!
 سيد مصطفي موسوي نژاد توئيت زده كه: 

انگلستان ساالنه ۱۴ميليون پوند به  بي بي سي مي دهد تا در راه رضاي 
خدا و به دليل عالقه بااليي كه به مردم ايران دارد، به زبان فارسي اخبار 

بگويد و تفسيركند.
يه عده ايران��ي هم بس كه به كشورش��ون عالقه مندن حاضر ش��دن 
حجاب ش��ونو بردارن و نيمه برهنه برن اونجا خبر بگن تا جذابيت هاي 

بصري به وجود بيارن.
........................................................................................................................

   دم خروس حقوق هاي نجومي
 سميرا عالم پناه در توئيتي نوشته: 

گفتن ديگه  حقوق نجومي بگي��ر نداريم اما امروز  س��عيدي كيا ميگه 
خ��ودش و كاركناش با اضاف��ه كاري ماهي ۱۸ ت��ا ۱۹ميليون حقوق 
ميگيرن! اونم تو شرايطي كه  مردم كارت ملي براي گوشت ميدن! تو رو 

خدا بگيد دم خروس رو باور كنيم يا قسم حضرت عباستون رو!
........................................................................................................................

   ظريف با چه كسي حرف مي زند؟
 فرشاد مهدي پور نوشته: 

آقاي ظري��ف گفته به اختالف��ات داخلي امريكا دل نبنديم. ميش��ه 
ايشون توضيح بده مخاطب اين حرفش كيه غير از خودش، رئيسش 
و معاوناش. چه كس��ي بود با كري ديدار ك��رد و گفت صبر كنيد بعد 
انتخابات كنگره، همه چي درس��ت ميش��ه؟ كش��ور رو با تحليالي 

نادرست شون به دردسر انداختن، حاال به بقيه ميگن دل نبندن! 
........................................................................................................................

   تقدير از فرهنگ سازي پدر و مادر شهيد
 تقي دژاكام در توئيتي نوشته: 

دو روز است كه تو كف فهم و شعور پدر و مادر شهيد  محسن حججي 
هس��تم كه يك متن زيبا را در تبري��ك و اس��تقبال از  ازدواج مجدد 

عروسشان نوشته اند. 
اين فرهنگ سازي و تابوشكني شايد به اندازه خون شهيد، تأثيرگذاري 

و اهميت داشته باشد. درود درود.
........................................................................................................................

   دزد لباس و عنوان 
محمد مهاجري س��ردبير س��ايت خبرآنالين، از رس��انه هاي حامي 
دولت روحاني در توئيتي ب��ا توجه به حكم خلع لب��اس يك روحاني 

اينستاگرامي به دليل توهين به مقدسات، نوشته:
 »هميش��ه با خلع لب��اس روحانيون مش��كل داش��ته ام! مگر ما كت 
وشلواري ها چه گناهي كرده ايم كه روحانيون وقتي خالف مي كنند 
لباس شان مي ش��ود مثل ما؟! به عبارت ديگر همه ما غير روحانيون، 
بالقوه روحانيون متخلفيم! اين نوش��ته فقط طنز اس��ت. باور كنيد.« 
مهاجري كه از حاميان دولت محسوب مي شود، اغلب توئيت هايش را 

عليه اصولگرايان و با هشتگ ما اصولگراها مي زند.
در همين ارتب��اط محمد ايماني تحليگر سياس��ي و فعال رس��انه اي 
در كانال خ��ود و در واكنش ب��ه توئيت مهاجري نوش��ت: عبا، لباس 
پيامبر)ص( و عالمت هدايت است. وقتي كسي دزد لباس پيامبر)ص( 
شد، حداقل كار اين اس��ت كه اين لباس را از تن او درآورند تا از نشان 
هدايت براي فريب و ضاللت مردم استفاده نكند. درست مثل كسي كه 
سال هاست سر سفره افراطيون مدعي اصالحات و اعتدال نشسته اما با 
عنوان دزدي )جعل(، همچنان خود بي هويت خود را با »ما اصولگراها« 
اس��تتار مي كند. به همان دليل كه نانخور س��فره مدعي��ان اعتدال و 
اصالحات، رويش نمي شود با همين تابلو، حرِف داراي خريدار بزند و 
زير نامي خالف هويت خويش پنهان مي شود، برخي اغواگران مردم 
هم مي دانند اگر بدون پوش��ش، حرف ضد دين و جمهوري اسالمي 
بزنند، مورد بي محلي قرار مي گيرند. پس مأمور مي ش��وند مارمولك 

بازي دربياورند و لباس پيامبر )ص( را بدزدند. 
دزدي عنوان و لباس، بدترين دزدي ها و نش��انه بي صداقتي اس��ت. هر 
مسلكي مي خواهند داشته باشند، داشته باشند اما سخيف است كه انسان، 
خود را در كسوتي نشان دهد كه نيست و باور ندارد. آدمي كه تكليفش با 
خودش معلوم نيست، راحت تر از يك جفت جوراب، هويت عوض مي كند 

و به سادگي آب خوردن، ارزشمند ترين داشته ها را مي فروشد.

وحش�ت اي�االت متح�ده امري�كا و متح�دان 
اروپاي�ي و منطق�ه اي اي�ن كش�ور از قايق ه�اي 
تندرو سپاه پاس�داران تنها يكي از وجوه هراس 
غرب از ق�درت جمهوري اس�امي ايران اس�ت 
ك�ه همانند ه�راس از ق�درت هس�ته اي، قدرت 
موش�كي و قدرت منطقه اي به ناچار از جلس�ات 
محرمانه در تريبون هاي عمومي عنوان مي شود. 
بعد از ايجاد رويه جمهوري اس��المي ايران در تنگه 
هرمز براي طيف وسيعي از ناوهاي امريكايي جهت 
تمكين به مقررات ايراني در اين تنگه، اياالت متحده 
به فكر چاره انديش��ي براي مقابله با قايق هاي تندرو 
كشورمان در اين منطقه افتاده است. بعد از ماجراي 
توقيف دو فروند ش��ناور رزمي  امريكا و دس��تگيري 
۱۰ تفنگدار مسلح  اين كشور كه در دي ماه ۹۴ وارد 
آب هاي سرزميني ايران ش��ده بودند؛ ماجرايي كه 
امريكايي ها را تحقير كرد و آنها را به صرافت انداخت 
تا نسبت به تغيير معادله قدرت در خليج فارس طرح و 
برنامه هايي را جهت كنترل و تضعيف قايق هاي تندرو 
كشورمان در دس��تور كار قرار دهند، دونالد ترامپ 
تنها چند ماه بعد از ش��روع دوران رياست جمهوري 
خود عليه قدرت نمايي ايران در خليج فارس مواضع 

گستاخانه ای را اتخاذ كرد. 
جالب اين اس��ت از زمان روي كار آمدن ترامپ در 
امريكا تاكنون نيز گزارش رس��انه هاي بين المللي 
نشان مي دهد جمهوري اسالمي ايران نه تنها رويه 
سابق خود را در مقابله با امريكايي ها ادامه داده بلكه 

برخي اوقات بر دامنه آن نيز افزوده است. 
آذر ماده امس��ال، ن��او هواپيمابر »ي��واس اس جان 
اس��تنيس« امريكا بعد از ۹ ماه غيب��ت در آب هاي 
خليج فارس وارد اين منطقه شد كه اين دوره زماني، 
طوالني ترين غيبت امريكايي ه��ا در آب هاي خليج 
فارس بعد از ۱۱ س��پتامبر ۲۰۰۱ محسوب مي شد. 
بسياري از رسانه هاي بين المللي همان روز گزارش 
مي دهند كه ۳۰ فروند از قايق ها و شناور هاي تندرو 
ايران، ن��او امريكايي و ناوگروه هم��راه آن را تعقيب 
كردند و حتي ادعا مي شود يكي از قايق ها، پهپادي 
را براي فيلمبرداري از شناور هاي امريكا پرتاب كرده 
است. در همان مقطع امريكايي ها مدعي بودند راكت 
هم به حوالي مسير حركت ناوشان شليك شده است 
يا در ۱6 اسفند ۹۵ خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل 
از يك مقام امريكايي كه خواست نامش فاش نشود، 

مدعي ش��د »ناو امريكايي يو اس ان اس اينوينسيبل 
هنگام عبور از تنگه هرمز با نزديك شدن قايق هاي 
ايراني كه به حدود 6۰۰ متري آن رسيده بودند مواجه 

و مجبور به تغيير مسير شد.«
   دولت ترامپ نيز به فكر چاره جويي

افتاده است
آنچه مهم مي نمايد اين مسئله است كه دولت دونالد 
ترامپ نيز همانند دولت هاي پي��ش از خود به فكر 
چاره جويي و مقابله تاثيرگذار و نه شعاري با قدرت 
روزافزون جمهوري اسالمي ايران در منطقه خليج 
فارس اس��ت و در تمام اين مدت ط��رح و ايده هاي 
متفاوتي را براي رهايي از شرايط موجود در دستور 
كار قرار داده است. جالب اين است روز گذشته نشريه 
مشهور اكس��يوس در همين باره نوشت: »ترامپ از 
ابتداي رياست جمهوري خود بارها از تيم امنيت ملي 
امريكا طرح هايي براي مقابله با قايق هاي تندرو ايران 

خواسته كه وزراي دفاع امريكا آن را رد كرده اند. به 
نظر مي رسد براي رئيس جمهور امريكا سخت است 
كه ارتش اين كشور تا به حال اين قايق هاي كوچك 
را غرق نكرده اس��ت و آن را به شكل تحقير و نشانه 

ضعف مي بيند.«
ارديبهشت ماه ۹۵ بود كه رهبر معظم انقالب خطاب 
به امريكايي ها فرمودند: »خليج فارس، خانه و محل 
حضور ملت ايران و س��احل خليج فارس و س��واحل 
زيادي از درياي عمان متعلق ب��ه اين ملت قدرتمند 
است، بنابراين ما بايد در اين منطقه حضور، رزمايش و 
اظهار قدرت داشته باشيم و اين امريكايي ها هستند كه 
بايد بگويند چرا از آن سوي دنيا به اينجا آمده و رزمايش 
به راه مي اندازن��د؟ مي گويند اي��ران در خليج فارس 
رزمايش نداشته باش��د، چه غلط ها! از آن طرف دنيا 
مي آيد رزماي��ش برگزار مي كند، خ��ب برويد همان 
خليج خوك ها.« اين موضع رهبري اين نتيجه را براي 

امريكايي ها به همراه داشت كه اراده جمهوري اسالمي 
ايران براي ايجاد امنيت مطلق در منطقه خليج فارس 
پايدار است. هفته گذشته نيز يكي از انديشكده های 
مشهور صهيونيستي با اشاره به ترس صهيونيست ها 
از قايق هاي تندرو سپاه و تالش هاي ايران در ساخت 
انواع پهپادها و قايق هاي بدون سرنشين نوشت: »ايران 
مي تواند اسرائيل و امريكا را با مشكالت جديدي مواجه 
كند.« انديشكده »مركز مطالعات عمومي« در بخشي 
از گزارش خود اش��اره مي كند: ايران در حال توسعه 
انواع هواپيماهاي بدون سرنشين گشت زني و رزمي، 
قايق هاي بدون سرنش��ين مجهز ب��ه »جي پي اس« 
)سامانه موقعيت ياب( براي رقابت با نيروي دريايي و 
هوايي امريكا، عربستان و اسرائيل است. به نوشته اين 
مركز تحقيقاتي، ايران در پي اين اس��ت كه با ارتقای 
توانايي اين جنگ افزارها، با قايق هاي تندرو باسرنشين 
و بدون سرنشين و موش��ك هاي خود به كشتي هاي 

جنگي امريكا حاضر در منطقه حمله كند. 
انديش��كده صهيونيس��تي در ادامه ضمن اشاره به 
اس��تفاده محتمل ايران از قابليت هاي نظامي خود 
عليه رژيم صهيونيستي نوشت: ورود قايق هاي بدون 
سرنشين تندرو در عرصه نبرد، تهديد جديدي عليه 
نيروي درياي��ي و منابع گازي  اس��رائيل در درياي 
مديترانه است. ايران و حزب اهلل با تجربيات جنگي 
كسب شده، اينك مي توانند عليه اسرائيل، امريكا و 
عربستان عرصه هاي رزمي جديدي را ايجاد كنند. 
پيش از اين نيز »آسوش��يتدپرس« نوشت كه ۳۰ 
فروند از قايق هاي ايران ناو امريكايي »يو اس اس جان 
استنيس« و ناوگروه همراه آن را تعقيب كردند و يكي 
از قايق ها پهپادي را براي فيلمبرداري از شناورهاي 

امريكا پرتاب كرد. 
سال ۹۴ بود كه وبگاه امريكايي »فوول« نوشت: نيروي 
دريايي امريكا در اقدامي جهت مقابله با رشد فزاينده 
تهاجمي ايران در خليج فارس موشك هاي جديدي را 
آزمايش كرده است. در همان روز اين نشريه امريكايي 
در هش��دار به دولت باراك اوباما نوشت: »يك ناوچه 
ايراني مسلس��ل خود را به س��وي يك بالگرد نيروي 
دريايي امريكا كه در حال تمرين همراه با يك كشتي 
كمكي بود، نشانه گرفت. هرچند گلوله اي در اين ماجرا 
شليك نشد، اما حداقل دو بار در سال قايق هاي گشتي 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي عليه كشتي هاي 
تجاري غيرمسلح شليك مي كنند، بنابراين از جانب 
قايق هاي تندرو ايران تهديد وجود دارد.« اين نشريه 
امريكايي همانند بسياري از رسانه ها و انديشكده هاي 
غربي از ضرورت مقابله با ايران در منطقه خليج فارس 
سخن به ميان آورده اند اما از آن زمان تاكنون نه تنها 
امريكايي ها قادر به كنترل و مديريت اوضاع خود در 
اين منطقه نشده اند بلكه هر روز شاهد قدرت روزافزون 

جمهوري اسالمي ايران در منطقه بوده اند. 
ايده هاي دولت اوباما و ترامپ تاكنون نه تنها منجر به 
ايجاد محدوديت براي فعاليت هاي جمهوري اسالمي 
ايران در منطقه خليج فارس نشده است بلكه توانسته 
رويه حقوقي ايجاد ش��ده توسط كشورمان در منطقه 
استراتژيك تنگه هرمز را نيز تقويت كند، به ويژه پس از 
آنكه نيروهاي دريايي كشورمان در چند نوبت به صورت 
قاطع با نيروهاي دريايي امريكا برخورد كرده و نشان 
دادند براي تأمين امنيت تماميت ارضي كشور حاضر به 

انعطاف و تعديل مواضع نظامي خود نيستند.

هراس امریکا از اقتدار روزافزون ایران
قايق های تندرو سپاه كابوس امريكايی ها شده اند

امیرعباس رسولی
   گزارش   یک

 ذوالنور: وزارت خارجه موضع قاطع
درباره اقدام لهستان بگیرد

رئيس كميته هس�ته اي مجل�س گفت: 
دس�تگاه ديپلماس�ي ما بايد نس�بت به 
برگزاري اجاس ضدايراني در لهس�تان، 
موضعي متناسب و دندان شكن اتخاذ كند. 
مجتبي ذوالنور در گفت وگو با مهر در واكنش 
به برگزاري اجالسي ضد ايراني در لهستان 
كه از سوي وزير خارجه امريكا مطرح شده 
است، گفت: درست است كه اروپا همزمان با امريكا از برجام خارج نشد اما 
آنان دل به منافع ايران اندوخته اند. وي با بيان اينكه اروپا و امريكا دو روي 
يك سكه هستند، افزود: تشخيص جمهوري اسالمي، فعال اين است كه با 
اروپايي ها گفت وگو كرده و جلو رويم تا شايد اتفاقي چون ايجاد SPV رخ 

دهد اما اين موضوع به معناي اين نيست كه به آنان تكيه كنيم. 
رئيس كميته هس��ته اي مجلس با تأكيد بر ضرورت اق��دام متقابل و 
متناسب، تصريح كرد: جمهوري اسالمي بايد در مقابل اين هتاكي ها و 
جسارت ها موضع قاطعي داشته باشد و نبايد در مقابل برگزاري چنين 

اجالس هايي كوتاه بياييم و با آنان سبك برخورد كنيم. 
ذوالنور با اشاره به اينكه هنوز امريكا و لهستان فهرستي از كشورهاي 
حاضر در اين اجالس را اعالم نكرده اند و صرفا فراخواني براي برگزاري 
آن صادر شده است، گفت: دس��تگاه ديپلماسي ما بايد آمادگي كامل 
داشته باشد و نس��بت به هر وضعيتي برخورد متناسب و دندان شكن 
نشان دهد و در وهله اول موضع خود را به اتحاديه اروپا اعالم كند و به 
محض اعالم كشورهاي حاضر در اين اجالس ضدايراني، اقدام متقابل 

صورت گيرد. 
وي با انتقاد شديد از اقدام لهس��تان براي ميزباني اين اجالس، گفت: 
سوابق ترحم جمهوري اسالمي ايران نسبت به لهستان بسيار است و 
مؤيد اين مسئله پناه دادن به آواره هاي لهستاني پس از جنگ جهاني 
دوم است و در اين ايام هم هيچ گاه جمهوري اسالمي نسبت به لهستان 
موضع گيري منفي نداشته اس��ت اما مقامات اين كش��ور تحت تاثير 

تالش هاي ضدايراني امريكا گام برمي دارند. 
رئيس كميته هس��ته اي مجلس با تأكيد بر اينكه اروپايي ها غيرقابل 
اعتماد هس��تند و نبايد به آنان دل خوش كنيم، تصري��ح كرد: ايران 
همواره به دنبال بهبود روابط با كشورهاي دنياست اما اين مسئله را هم 
به خوبي مي دانيم كه هر چقدر در عالم سياست كوتاه بياييم و مواضع 
سست داشته باشيم، طرف هاي مقابل جري تر مي شوند و بايد در زمان 

مناسب، پاسخ هاي قاطع و محكم به آنان دهيم.

حجت االسام سيدناصر قوامي فعال     خبر
سياس�ي اصاح طلب در واكنش به 
اظهارات واعظي مبني بر عدم ائتاف با اصاح طلبان گفت: بيان 
اين گون�ه اظهارنظ�رات ناش�ي از عدم صداقت واعظي اس�ت. 
حجت االس��الم س��يدناصر قوامي فعال سياس��ي اصالح طلب و 
رئيس كميسيون قضايي مجلس شش��م در گفت وگو با تسنيم، با 
اش��اره به اظهارات اخير محمود واعظي درباره وزن سياسي حزب 

اعتدال و توسعه در سطح كش��ور گفت: بنده كه در استان قزوين 
فعاليت مي كنم، س��راغ ندارم كه چيزي به نام اعتدال و توسعه در 
اين استان مطرح باش��د و در انتخابات ها به ويژه انتخابات رياست 
جمهوري گرايش مردم براي رأي دادن يا از افراد منتسب به جريان 
اصالح طلب اس��ت يا اصولگرا.  قوامي خاطرنشان كرد: اين نهايت 
بي انصافي اس��ت كه گروهي با رأي اصالح طلبان به مسند قدرت 
تكيه مي زنند و پ��س از آن منكر حمايت ه��اي جريان اصالحات 

مي شوند، البته اين رويه غلط از سوي كانديداي مورد حمايت جريان 
اصالحات براي انتخابات مجلس دهم نيز تكرار شد و پس از آنكه با 
حمايت اصالح طلبان وارد مجلس شدند، به جاي اينكه فراكسيوني 
اصالح طلب را تشكيل دهند، فراكسيوني با نام اميد درست كردند 

كه هيچ نام و نشاني از اصالح طلبي در آن ديده نمي شود. 
رئيس كميسيون قضايي مجلس ششم اضافه كرد: تحليل من از 
آن بخش اظهارات آقاي واعظي كه گفته با اصالح طلبان تندرو 

رابطه خوبي ندارد، اين است كه وي مي خواهد با اين گونه واژه ها 
ميان نيروهاي اصالح طلب ايجاد تفرقه و دودستگي كند، چراكه 
به طور كلي ما اصاًل اصالح طلب تندرو و كندرو نداريم. اين فعال 
سياسي اصالح طلب تأكيد كرد: متأسفانه امروز ناكارآمدي هاي 
دولت آقاي روحاني، نابس��اماني هاي اقتصادي كش��ور و فساد 
مالي ای كه گريبانگير برادر رئيس جمهور و برادر آقاي جهانگيري 

شده، به نام اصالح طلبان نوشته مي  شود.

قوامي: ناكارآمدي دولت روحاني به نام اصالح طلبان نوشته مي شود

م�رد خاكس�تری  موس�وي خوئيني ها  اخي�ر  اظه�ارات 
اصاحات ك�ه پيش از اي�ن عاقه اي ب�ه گفت وگو با رس�انه ها 
از خود نش�ان نمي داد ب�ه ويژه بعد از آنكه تش�كل سياس�ي 
تح�ت زعام�ت وي و محم�د خاتمي، نق�ش اصل�ي و محوري 
در ش�كل دهي و مديري�ت فتن�ه 88 داش�ت، همچن�ان ب�ا 
واكنش ه�اي متفاوت فع�االن عرصه سياس�ت همراه اس�ت. 
روزنامه شرق موس��وي خوئيني ها را يك چهره راديكال و تندرو 
همانن��د توصيفي ك��ه وي از هاشمي رفس��نجاني ارائه مي دهد، 
معرفي كرده و صادق زيبا كالم به عنوان يك فرد هاشمي دوست، 
عضو مجمع روحانيون مبارز را دروغگو دانسته و وي را از انقالبيون 
تندرو نشانه دار دهه اول انقالب توصيف كرده است. حجت االسالم 
خسروشاهي اظهارات خوئيني ها را عليه شهيد چمران و امام موسي 
صدر غيرمستند و غيرواقعي دانست و برخي ديگر از شخصيت ها و 
رسانه های جريان تجديدنظرطلب عليه موسوی خوئينی ها اعالم 
موضع كرده اند. آنچه بار ديگر بايد مورد توجه قرار بگيرد اين مسئله 
است كه دعواهاي اينچنيني همپيمانان ديروز تنها بر سر قدرت 
است و نشاني از مشكالت اقتصادي مردم كه ناشي از دولت برآمده 
از اصالحات- اعتدال است ندارد. اساسا مردم و منافع عمومي هيچ 
گاه براي جري��ان تجديدنظرطلب حائز اهميت نبوده اس��ت چه 
آنجايي كه طرح لوايح دوقلو را به مجلس ششم بردند و غائله ۱۸ 
تير 7۸ را رقم زدند و چه موقعي كه به واسطه نامه بي سالم هاشمي 
يا نماز جمعه جنجال برانگيز وي، مردم را دعوت به شورش و آشوب 
مي كردند. در واقع دعواي امروز موسوي خوئيني ها عليه هاشمي 
بعد از يك طرح عملياتي مشترك در فتنه س��ال ۸۸ است كه از 
يكسو مرحوم هاشمي با برخي از مواضع، مردم را براي اردوكشي 
خياباني تهييج و تحريك مي كرد و از سوي ديگر مجمع روحانيون 
مبارز با بيانيه هاي رسمي )بعد از نماز جمعه تاريخي رهبرمعظم 
انقالب( مردم را به لشكركشي عليه نظام اسالمي دعوت مي كرد. 
دعواي اين دو گروه از ديروز تاكنون مجادله هاي شخصي- حزبي 

بوده و هميشه منافع مردم در آن ذبح شده است. 
   رسانه هاي زنجيره اي عليه موسوی خوئيني ها

روزنام��ه هفت صب��ح در گزارش��ي مفص��ل برخ��ي ادعاه��اي 
موس��وي خوئيني ها را رد كرده و وي را يكي از چهره هاي راديكال 
دهه نخس��ت انقالب اس��المي معرفي مي كند كه تندروي وي و 
هم طيفانش براي انقالب و مردم هزينه ه��اي فراواني را به دنبال 
داشته است. روزنامه آفتاب يزد نيز در گفت وگو با رسول منتجب نيا 
تالش كرده شبهات طرح شده توسط عضو مجمع روحانيون مبارز 
را پاس��خ دهد و حتي برخي از ادعاهاي موس��وي خوئيني ها را به 
صورت تلويحي تأييد و برخي ديگر از آن ادعاها را رد كرده است. 
روزنامه شرق نيز در شماره روز گذشته با اشاره به بخشي از اظهارات 
خوئيني ها كه تفكرات راديكالي هاشمي در بحث بانكداري را زير 

س��ؤال مي برد، ادامه داده: فارغ از نقد مطرح ش��ده بايد عالوه بر 
»ماقال« به» ِمن قال« اين س��خنان نيز توجه كرد. فردي چنين 
موضوعي را مطرح مي كند كه خود در دهه 6۰ گفته بود مسئوالن 
شبكه بانكي فكر نكنند جمهوري اسالمي در پي آن است كه حتماً 
براي آن عده كه پولي مازاد بر احتياج خود دارند سود دست و پا كند، 
نه. اساسا جهت گيري ما در حذف اينگونه پولدارهاست. اين سخن 
موسوي خوئيني ها نه تنها به منزله ناديده گرفتن نظام اقتصادي 

راست است بلكه از يك خوانش چپ پيروي مي كند.
   اقرار به تندرو بودن طيف اصاحات

اين روزنامه تأكيد مي كند عالوه بر مرحوم هاشمي و خود آقاي 
خوئيني ها بس��ياري از نيروهاي سياس��ي امروز ك��ه به عنوان 
نيروهاي اصالح گر ش��ناخته مي ش��وند در دهه نخست انقالب 

مواضعي تند و گاهي راديكالي داشته اند... 
اين روزنامه با انتقاد از مطرح كردن مطالبي عليه هاشمي پس از 
فوت او با اش��اره به مواضع موسوي خوئيني ها در ارتباط با تسخير 
النه جاسوسي در سال ۵۸ تصريح مي كند: اين شخصيت انقالب 
كه راديكال بودن هاش��مي را نقد مي كند وقت��ي به يك موضوع 
تاريخي مي رسد با روحيه راديكال تر از مرحوم هاشمي و البته در 
سال ۹7، بدون توضيح سياسي، قانوني و مبتني بر روابط بين الملل، 
درست يا نادرس��ت بودن آن رويداد را به انقالب مرتبط مي كند. 
شرق همچنين ادامه مي دهد: »فارغ از هرگونه قضاوت درباره آن 
رخداد بايد گفت كه اگر ايشان مي تواند آن اتفاق را درست قلمداد 
كند در حالي كه برخي آن عمل را يك رويكرد تند مي دانند مرحوم 
هاشمي نيز اگر در قيد حيات بود مي توانست به تمام مباحث آقاي 
موسوي خوئيني ها پاسخ بدهد. در واقع خوئيني ها در مصاحبه اخير 
خود در جايگاه متكلم وحده نشسته است زيرا اين موضوعات را در 

شرايطي مي گويد كه هاشمي رفسنجاني در قيد حيات نيست و بهتر 
بود چنين انتقادهايي رادر شرايطي ابراز مي كرد كه مرحوم هاشمي 

امكان پاسخگويي داشت.«
    زيباكالم: خوئيني ها دروغ گفت

روز گذشته زيباكالم به عنوان يكي از مدافعان متعصب و هميشگي 
هاشمي رفس��نجاني در واكنش به افش��اگري خوئيني ها درباره 
هاش��مي با تأكيد بر اينكه خوئيني ها رس��ماً در روز روشن دروغ 
مي گويد، گفت: آنچه آقاي موسوي خوئيني ها مي گويد قبل از آقاي 
هاشمي رفسنجاني، شامل حال خود ايشان مي شود. براي كساني 
هم كه او و مرحوم هاش��مي را مي شناس��ند و هم س��ير تحوالت 
اجتماعي و سياسي ايران را ظرف ۴۰ سال گذشته رصد كرده اند، 

خيلي مصاحبه آقاي موسوي خوئيني ها شگفت آور نيست. 
وي در گفت وگوي��ي با س��ايت خبري نام��ه نيوز اف��زود: آقاي 
موس��وي خوئيني ها در رديف انقالبيون تن��درو و راديكال اوايل 
انقالب و دهه 6۰ بود. برخالف او اينقدر انصاف دارم كه بگويم در 
آن سال ها چه كسي راديكال و انقالبي نبود و به حاكميت قانون 
احترام مي گذاشت. براي كداميك از آقايان سيدمحمد خاتمي، 
بهزاد نبوي، سعيد حجاريان، مصطفي تاجزاده، محسن آرمين، 
حسين كمالي، ابراهيم اصغرزاده، محس��ن ميردامادي، عباس 
عبدي، ميرحسين موسوي، عبداهلل نوري، موسوي الري، علي اكبر 
محتشمي پور، مهدي كروبي، هادي غفاري و در رأس همه آقاي 
موسوي خوئيني ها حاكميت قانون اهميت داشت كه بگوييم براي 
آقاي هاشمي رفسنجاني اهميت نداشت؟ براي هيچ كدام ما اين 
موضوع اهميتي نداشت، البته هاشمي رفسنجاني را هم مي توان 
به ليست اين افراد اضافه كرد. به نظر من فقط دو سه نفر از جمله 
آقاي مرحوم بازرگان بودند كه موضوع حاكميت قانون براي شان 

اهميت داشت. 
زيباكالم تصريح كرد: مرحوم اكبر هاشمي رفس��نجانی از جمله 
كس��اني بود كه از اواسط دهه 7۰ متوجه ش��د اين مفاهيم مهم 
هستند و اساس و بنيان هر جامعه مدني محسوب مي شوند. وي 
ادامه داد: با كمال تأسف بايد بگويم از جمله كساني كه هيچ گاه اين 
مفاهيم براي او اهميت پيدا نكرد شخص آقاي موسوي خوئيني ها 
بود. موسوي خوئيني ها هيچ گاه در كنار اصالح طلبان ديده نشد. 
او همواره با سكوت از كنار تحوالت مهم گذشت و هميشه با نيش 
و طعنه با كس��اني كه تغيير موضع دادند برخورد كرد. زيباكالم 
خاطرنشان كرد: دانشجويان خط امام مي گويند »وقتي به آقاي 

موسوي خوئيني ها گفتيم تصميم داريم سفارت امريكا را اشغال 
كنيم و مي خواهيم اين مس��ئله را به اطالع امام برسانيم تا با اذن 
و اجازه ايشان اين كار انجام شود اما ش��ما به آنها گفتيد اگر اين 
تصميم را به امام بگوييد امام با اش��غال س��فارت امريكا مخالفت 
مي كنند چون موافق نيستند، بنابراين برويد سفارت را اشغال كنيد 
من موافقت ايشان را مي گيرم.« آقاي موسوي خوئيني ها اگر قرار 
است درباره دهه 6۰ و 7۰ صحبت كنيم بايد درباره اين مسائل هم 
صحبت كنيم. زخم تيري كه شما با اشغال سفارت امريكا و پس 
از آن به راه انداختن تفكر امريكاستيزي به انقالب زديد هنوز كه 

هنوز است، خونريزي دارد. 
وي اف��زود: متأس��فانه يكس��ري جاه��ا در آن مصاحب��ه آق��اي 
موس��وي خوئيني ها رس��ماً دروغ گفتن��د. در روز روش��ن آقاي 
موسوي خوئيني ها دروغ مي گويد و اين نيت آقاي هاشمي رفسنجانی 
را برعكس جلوه مي دهد و معتقد است: »آقاي هاشمي رفسنجانی 

مي خواست جلوي تقلب به نفع آقاي خاتمي را بگيرد.«
   اظهارات موسوي خوئيني ها »مستند نيست«

حجت االسالم والمس��لمين سيدهادي خسروش��اهي از مبارزان 
دوران انقالب و پژوهش��گر تاريخ معاصر، درب��اره اظهارات اخير 
موسوي خوئيني ها گفت: امام موسي صدر همه فراري هاي انقالب را 
در لبنان پناه داده بود. از آقاي علي جنتي، غرضي و همه اينها گرفته 
تا جالل الدين فارسي كه با امام صدر مشكل داشت، در لبنان پناه 

داده بودند. اگر موافق انقالب نبود كه اين كار را نمي كرد. 
وي افزود: امام موسي صدر يك انقالبي كه كمر بر ضد شاه ببندد 
نبود اما شخصيت مبارز و سازنده اي بود و ارتباطات خوبي با همه 
كشورها داش��ت. بايد ش��رايط زمان و مكان امام موسي صدر را 
سنجيد بعد صحبت كرد و آقاي موسوي خوئيني ها در اين زمينه 

كم لطفي كرده است. 
آيت اهلل خسروشاهي درباره ادعاي موسوي خوئيني ها درباره شهيد 
چمران كه گفته آقاموس��ي صدر در نظر مرحوم چمران بس��يار 
باعظمت و شخصيت بزرگي بود و امام خميني را در كنار آقاي صدر 
يك فرد درجه دوم محسوب مي كرد! اظهار داشت: شهيد چمران 
هم عالقه وافري به امام موسي صدر داشت اما اينكه وي را از امام 
خميني باالتر مي دانست، احتماال آقاي موسوي خوئيني ها علم غيب 
داشتند و اين از كشفيات موسوي خوئيني هاست. اين مبارز انقالبي 
ادامه داد: شهيد چمران خودش بچه هاي لبنان را براي انقالب در 
ايران آموزش مي داد. قبل از ما، مرحوم چمران به همراه دكتر يزدي 
و چند نفر ديگ��ر از امريكا به مصر رفتند و دو س��ال دوره چريكي 
ديدند تا به ايران بيايند و به انقالب كمك كنند و تفصيل آن را بنده 
در كتاب »امام خميني و عبدالناصر« آورده ام. وقتي شخصي دوره 
مبارزاتي مي بيند تا به ايران بيايد چطور ممكن است به قول آقاي 

خوئيني  ها گفته باشد »نهضت ايران اشتباه است!«

غلو روحانی درباره هاشمی كار دست اعتدال و اصاحات داد

زنجیره ای ها علیه مرد خاكستری اصالحات!
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