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میر حسین موسوی علیه منافع ملی
طی روزهای گذشته خبری در فضای مجازی دست به دست میشد از
بیانیه آقای میرحسین موسوی در مقدمه کتابی به زبان عربی ،گویی
این بیانیه مقدمه کتابی است که حاوی بیانیه های سال  88موسوی
ا ست که به زبان عربی برگردان شده و به نظرمیرسد مخاطبان این
کتاب نخبگان جهان عرب باشند .از جمله موارد قابل تامل در بیانیه
میرحسین موسوی انتقاد تند به سیاست های منطقهای جمهوری
اسالمی در سال های اخیر و به طور برجسته مواجهه با داعش در
سوریه است .بیانیه موسوی را می توان از زوایــای مختلفی مورد
بررسی قرار داد اما در این مقال به دو نکته اشاره می شود:
نکته نخست و مهم عملکرد آقای مهندس میرحسین موسوی در
دو مقطع تابستان  88و تابستان  1401اقدام علیه منافع ملی
کشور است.
 13سال قبل در زمانی که جامعه جهانی آماده پذیرش و نرمش
در برابر خواسته های به حق جمهوری اسالمی بود و دهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری با بیش از 40میلیون مشارکت کننده
جمهوری اسالمی را در یک نقطه عطف قــرار داده بود برچسب
تقلب و خارج شدن میرحسین از ریل قانون ،کار را تا آن جا پیش
برد که کشور را در آستانه پرتگاه قرار داد .پس از انتخابات ایشان
چنان حق و باطل را ممزوج کرد و چنان لجبازی را محور عمل خود
قرار داد که عمال یک شکاف اجتماعی عمیق در جامعه ایجاد شد.
انتخاباتی که جایگاه ایران را در عرصه جهانی و منطقه ای با توجه به
میزان مشارکت سیاسی به نحو چشم گیری ارتقا داده بود با خروج
موسوی از ریل قانون تبدیل به یک تهدید بزرگ شد به طوری که در
عرصه جهانی نیز ایران هدف هجمه بدخواهان قرار گرفت .
آمریکایی که به طور مکتوب اعالم نرمش و انعطاف کرده بود ورقش
برگشت به گونه ای که سلسلهای از اقدامات بین المللی توسط
آمریکا و چند کشور اروپایی علیه ایران شکل گرفت .در واقع مسئله
هستهای و تحریم ها که می رفت با عقب نشینی آمریکا حل و فصل
شود با ایجاد ناآرامی های بعد انتخابات و طمع خام کشورهای غربی
و به ویژه آمریکا که به آن نا آرامی ها دلبسته بودند تبدیل به یک
گره کور شد و موجی از تحریم ها در مدت کوتاهی علیه ایران شکل
گرفت .تحریم هایی که هنوز کشور و آحاد مردم درگیر آن است البته
موسوی هیچ گاه برای ادعاهای خود برای تقلب و رفتارهای خارج
قانون خود و صدمات جبران ناپذیری که در عرصه داخلی به سرمایه
اجتماعی و در عرصه خارجی به منافع ملی زد پاسخگو نبوده است.
اینک پس از 13سال باز در زمانی که مجموعه روابط منطقه ای
کشور با رویکردهای جدید دستگاه سیاست خارجی در روند
تــاز های قــرار گرفته ،درســت در زمانی که حزب ا ...در لبنان با
اسرائیل درآستانه یک زورآزمایی است و تازه جنگ چند روزه غزه به
پایان رسیده است  ،درست در زمانی که شرایط در یمن به نفع جریان
مقاومت در حال تثبیت و توافق است و درست در زمانی که گمانه ها
به نزدیکی توافق هسته ای و به نتیجه رسیدن مذاکرات لغو تحریم
می رود و برخی از رقبای منطقه ای منتظرند تا پس از این توافق بر
توافق با ایران تمرکز کنند و درست در زمانی که مذاکرات ایران با
عربستان برای عادی سازی روابط در حال پیشرفت است ،به ناگاه
بیانیه ای منتشر می شود که عمال اگر چه مانند سال  88به واسطه
مشخص شدن ماهیت ادعاهای موسوی چندان برد و نفوذی ندارد
اما می تواند دستاویز شیطنت هایی قرار گیرد که حتی میزان اندک
آن نیز دراین فضا که ایران در عرصه داخلی و خارجی نیاز به انسجام
و همگرایی بیشتر برای حرکت روبه جلو و فائق آمدن بر مشکالت به
خصوص مشکالت اقتصادی دارد  ،زیان بار باشد .
نکته دوم این که ایشان در نقد سیاست های منطقه ای جمهوری
اسالمی بدون توجه یا اشاره ی به سیاست های منطقه ای آمریکا
و اسرائیل به مسئله مقابله ایران با داعش در منطقه پرداخته و با
ادبیاتی که به نظر ریشه درعصبیت های سال  88دارد شهدایی
را خطاب قرار می دهد که جان شان را فدای از بین بردن غده
سرطانی کردند که به نام اسالم و خدا و رسول سر می برید  ،مثله
می کرد و تا پشت مرز های ایران آمده بودند .هنوز یادمان نرفته که
این غده سرطانی چطور سریع در حال گسترش بود ،هنوز یادمان
نرفته که همه گروه های سیاسی بر مقابله با داعش متفق القول
بودند ،هنوز یادمان نرفته که داعش  90درصد سوریه را گرفته
بود ،هنوز یادمان نرفته تا بیخ گوش بغداد آمده بود ،هنوز یادمان
نرفته داعش به چند کیلومتری مرز کشور عزیزمان رسیده بود و
در آن زمان چه کسی بود که حرف از بهار عربی بزند ،چه کسی بود
که داعش را فرشته ببیند ،هنوز یادمان نرفته که هیچ کار از ائتالف
غربی علیه داعش بر نیامد هنوز یادمان نرفته هیچ کس باور نمیکرد
قدرت فتوای مرجعیت عالی عراق و تشکیل جریان مقاومت علیه
داعش را در عراق و سوریه ،هیچ کس به نتیجه رسیدن رشادت های
همدانی ها و سلیمانی ها را باور نمی کرد و هیچ کس نبود که حامی
این مبارزه نباشد حاال چه شده که جای دیو و فرشته در منظر آقای
میرحسین تغییر کرده است؟ برای این تحلیل غلط هیچ دلیلی نمی
توانم ببینم جز همان عصبیت مانده از وقایع تلخ سال  88که اگر
نبود سرنوشت کشور چیز دیگری بود.
کوتاه سخن ایــن که میرحسین موسوی در اقدامی ضد منافع
ملی اق ــدام بــه انتشار بیانیه ای کــرده اســت کــه ظرفیت های
منطقهای جمهوری اسالمی را در برهه وزن کشی ها برای شکل
گیری مناسبات جدید منطقه ای هدف گرفته است.این منظر از
آن جهت مورد اهمیت است که حفظ و برآوردن منافع ملی ،فصل
مشترک تمامی سالیق و جریان های سیاسی واقعی است که فارغ
از اختالف سلیقه و دیدگاه های معمول دل در گرو اعتالی ایران
و انقالب دارند و قطعا مرزبندی و تبری جستن از این اقدام نیز
می تواند فصل تمایزی برای مشخص شدن عیار واقعی این جریان
ها باشد.
موضوعی که پس از دو روز از انتشار بیانیه آقای موسوی همچنان
فعاالن اصالح طلب دربرابر آن سکوت کرده اند ،موضوعی که به نظر
می رسد همه فعاالن سیاسی باالخص جریان اصالح طلب باید به
آن واکنش مناسب و به وقت نشان دهند ،چراکه دال مرکزی بیانیه
آقای موسوی نه دعواهای معمول سیاسی بلکه ضدیت با منافع ملی
در مقطع کنونی و توهین به چهره های ملی است که همه روی آن ها
اجماع دارند .برخی چهره ها و فعاالن سیاسی از جریان اصالحات
در آزمونی مهم قرار دارند که باید بین منافع و چهره های ملی با
تعصبات جریانی خود  ،یکی را انتخاب کنند.
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رئیسی در گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر ارمنستان:

ایرانهیچگونهتغییردرجغرافیای
سیاسیمنطقهرانمیپذیرد

رئیس جمهور تصریح کرد :ایران هیچ گونه تغییر در جغرافیای سیاسی
منطقه را نمیپذیرد و آمادگی دارد تمام ظرفیتهای خود را برای برقراری
صلح و ثبات در منطقه قفقاز و رشد و توسعه آن به کار گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری سید ابراهیم
رئیسی روز گذشته در پاسخ به تماس تلفنی «نیکول پاشینیان» نخست
وزیر ارمنستان ،روابط دو کشور را تاریخی و عمیق توصیف کرد و بر ضرورت
برنامهریزی برای افزایش سطح همکاریهای اقتصادی پایدار تهران –
ایروان تاکید کرد .رئیس جمهور با اشاره به درگیریهای روزهای گذشته
در قفقاز ،اظهار کرد :پایبندی امضاکنندگان بیانیه سه جانبه آتشبس به
مفاد آن و حل و فصل مسائل باقی مانده از طریق گفت وگو و راهکارهای
دیپلماتیک ،بهترین راه برای ایجاد آرامش و امنیت در منطقه قفقاز است.
دکتر رئیسی با اشاره به بیانات راهبردی رهبرمعظم انقالب در دیدار اخیر
باروسایجمهورروسیهوترکیهمبنیبرحساسیتجمهوریاسالمیایران
نسبت به مرزهای خود در منطقه قفقاز و مقابله با هرگونه تالش برای تغییر
آن ها ،تصریح کرد :ایران هیچ گونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه را
نمیپذیرد و آمادگی دارد تمام ظرفیتهای خود را برای برقراری صلح و
ثبات در منطقه قفقاز و رشد و توسعه آن به کار گیرد.

نورنیوز:هنوزجلسهایدرسطحعالیبرای
بررسیایدههایاروپابرگزارنشدهاست
«نورنیوز» رسانه نزدیک به شورا ی عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد
اخبار رسیده به این رسانه حاکی است که بالفاصله پس از بازگشت هیئت
مذاکرهکننده ایران از وین ،فرایند بررسی ایدههای طرح شده از سوی
هماهنگکننده اتحادیه اروپایی در سطح کارشناسی آغاز شده و همچنان
ادامه دارد.پیشتر اعالم شده بود که هیئتهای مذاکرهکننده کشورهای
حاضر در وین قرار است ایدههای ارائه شده از سوی «انریکه مورا» درباره
برخی موضوعات را در پایتختها بررسی کنند.بر اساس گزارشهای
دریافت شده هنوز هیچ جلسهای در سطح عالی برای بررسی ایدههای
هماهنگکننده اتحادیه اروپایی در تهران تشکیل نشده و بر اساس روال
معمول پس از اتمام فرایند بررسیهای کارشناسی ،نتایج اولیه برای
جمعبندی نهایی به سطوح تصمیمگیری ذیربط ارائه خواهد شد.

صدوراحکامافزایشحقوقبازنشستگان
سایرسطوحتامیناجتماعیدرشهریور
مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی گفت :اعمال افزایش و صدور احکام
جدیدسایرسطوحبازنشستگانتامیناجتماعیدرشهریورانجاممیشود.
به گزارش خبرگزاری مهر ،میرهاشم موسوی درباره زمان اعمال افزایش و
صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان گفت :پیرو اعالم سرپرست
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی مبنی بر موافقت با اصالح و افزایش
مستمری سایر سطوح مستمر یبگیران سازمان تأمیناجتماعی بر
اساس ماده  ۹۶قانون تأمیناجتماعی ،با عنایت به این که فرایند پرداخت
حقوق از بیستم هر ماه طبق محاسبات و در قالب سامانه متمرکز برای
بازنشستگان عزیز انجام میگیرد؛ لذا برای اعمال افزایش جدید و نحوه
پرداخت و تأمین مالی مربوط با هماهنگی با کانو نها؛ نیازمند زمان
هستیم و ان شاءا ...صدور احکام جدید در شهریورماه انجام میشود.
موسوی افزود :از دستور اکید و ویژه رئیسجمهور برای اصالح مصوبه
هیئت دولت و پیگیریهای معاون اول دولت و همچنین سرپرست تعاون
،کــار و رفــاه اجتماعی که با رویکرد خدمترسانی بهتر و رفع دغدغه
بازنشستگان بر اساس ماده  ۹۶قانون تأمیناجتماعی و مصوبه مربوط
صورت گرفت؛ تشکر و قدردانی میکنم.

دیدارنمایندهولیفقیهباجمعیازاهالی
رسانه درخراسانجنوبی
نماینده ولــی فقیه در خــراســان جنوبی در دیــدار با اصحاب رسانه
خراسا نجنوبی گفت :کار خبر و رسانه میتواند جامعهای را به هدف
خلقت نزدیک کند یا برعکس با تحریف واقعیات ،انسان را از هدف اصلی
منحرف کند .روز گذشته به مناسبت روز خبرنگار ،آیتا ...سیدعلیرضا
عبادی با جمعی از اهالی رسانه دیدار داشت.
فرخنده ،مدیرکل ارشاد در این دیدار گفت :رسانه های استان ،نگاهشان
نگاه کالن انقالب و دغدغه شان دغدغه توسعه همه جانبه استان خراسان
جنوبی است که این نگاه و این همت در مجموعه رسانه ای استان ستودنی
است سجاد رضایی ،مسئول بسیج رسانه خراسا نجنوبی نیز در این
نشست اظهار کرد :در بسیج رسانه یکی از خواستهای ما تشکیل جبهه
متحد رسانههای انقالب و از نظر محتوایی پیگیری موضوع جهاد تبیین
است.
وی با اشــاره به این که خبرنگاران طالیه داران جهاد تبیین هستند،
بیان کرد :در جهاد تبیین بیان دستاوردها ،انعکاس امهات و اصول
انقالب و شکستن هیمنه پوشالی غرب از مؤلفههای مهم است .سمانه
ساالری ،مدیرعامل
خــانــه مــطــبــوعــات
خــراســانجــنــوبــی
نیز اظهار کــرد :ما
در حــوزه رسانهای
چــالــش و معضل
بـــــزرگـــــی را در
اســتــان داریــــم که
رعــــایــــت ن ــک ــردن
اصــــــــول اخـــــاق
حـــرفـــهای تــوســط
بـــرخـــی مـــدیـــران
دســــتــــگــــاههــــای
اجــــــــــرایــــــــــی و
سازما نها گریبان
گــیــر رســـانـــههـــا و
خبرنگاران ما شده
است.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• من کارگر هستم و ماهانه شش میلیون تومان
حقوق میگیرم .امروز یک بطری نوشابه و روغن
رابهقیمت ۱۳۴هزارتومانخریداریکردهام.آیا
بااینقیمتهامیتوانمزندگیکنم؟
•• قدرت خرید یارانه جدید ،با این وضع تورم و
قیمتهاهمان 45هزارتوماناست!
•• واقعا اوج نامردی است خبر نداشته باشی و
هر روز برات جریمه رد بشه! اصال خبر نداشتم
که زمان معاینه فنی ماشینم تمام شده .چند روز
جریمه شدم و برایم پیامک نیامده .رفتم سایت
را نگاه کــردم ،حدود  700هزار تومان جریمه
دارم! من که این قدر احتیاط می کنم به خاطر
فراموشی باید این قدر پول الکی بــدم .حالل
نیستاینپولها!
••در کوچه و خیابان که گام برمی داریم از هر سو
پرچم سیاه می بینیم و صدای نوحه می شنویم.
هرچند شعار ما حسینی است اما آیا عمل ما هم
حسینیاست؟
••چهلزومیداردبرایگرفتنسوابقبیمهشخص
ثالث به منظور اعمال تخفیف به مرکز تعویض
پالک مراجعه کنیم؟ مگر خود شعب بیمه نمی
تواننداینکارراانجامبدهندکهمارامجبوربهاین
کارمیکنند؟لطفاپیگیریکنید.
•• اداره آموزش و پرورش با نصب تابلو در ورودی
مدارسدولتی،رایگانبودنثبتنامودرمدارس
غیردولتی مبلغ ثبت نام را اعالم کند .با این کار
کسی بی قانونی نمی کند و اعتماد مردم هم به
اینادارهبیشترمیشود.
••خوشبه حالمریخی ها که در سیارهشون
گرانیندارند!
••دربــاره اجــاره مسکن هیچ کس را در دولت
نداریمکهکنترلیبراجارههاداشتهباشد؟دولت
فقط به فرمول درآمدزایی خود نگاه می کند نه
مردمفلکزده!
••سرمایه داران هر روز قیمت محصوالت شان
به خصوص محصوالت مورد نیاز مردم را افزایش
میدهند.هروقتهمکهدولتمیخواهدجلوی
افزایشقیمترابگیردبهبهانهضررکردن،عرضه
محصول را کاهش می دهند تا مــردم و دولت
مجبوربهپذیرشقیمتهایجدیدشوند.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010 :

••از افت مرجعیت خبری صدا و سیما نوشته
بودید .وقتی پنج ماه است بیش از چهار میلیون
بازنشستهتامیناجتماعیکشوردرکفخیابان
برای دست اندازی دولت به حقوق شان معترض
هستندوصداوسیمایملییکثانیهبهاخبارآن
نمی پردازد چه انتظاری از مرجعیت خبری صدا
و سیما دارید! هر چند رسانه های مکتوب مثل
خراسانهموضعیتبهتریندارند.
••به بعضی ها هم باید گفت تو که نه خدا رو باور
داریونهاهلبیت(ع)رو،وقتهاییکههمهدنیا
روسرتآوارمیشهچطوردلتروآروممیکنی؟
••مسئوالنبهداشت!اگرکروناهنوزمیتازهپس
چرا بیشتر مردم همه جا بدون ماسک هستند
حتیمسافرانعربومهاجران؟!
••موج گرانی از اروپا به آمریکا رسید! باالترین
قیمت سوخت در 40سال گذشته در آمریکا و...
واقعا چطوری خجالت نمی کشید و این چیزها
را می نویسید و از وضعیت بازار خودمان چیزی
نمیگویید؟
••در این برهه ظلم بزرگی در حق بازنشستگان
تامین اجتماعی می شود .آیا کسی هست این
قشرمحرومرایاریکندکهبهحقخودبرسند؟
•• آقاییمتدینباناراحتیمیگفتچرااپراتورها
همه جا خانم هستند مخصوصا در اتوبوس ها
و مترو؟ مگر ما مرد خوش صدا نداریم که باید
صدایزنانهدرمتروبشنویم؟درکشورهایغربی
اپراتورهامردهستند!
•• لطفاچاپکنیدشایدیکگوششنواپیداشود
به مدیر سایپا بگوید  ...چرا خــودروی شاهین
عرضهمیکنیدکهقطعاتآندرنمایندگیهاهم
پیدانمیشودونمایندگیهاراکنترلنمیکنید؟
••روز خبرنگار را به کارکنان گرامی روزنامه
خراسان صمیمانه تبریک می گوییم .موفق و
پیروزباشید.
•• قبال سودوکوی غلط دار چاپ می کردید ولی
حاالزدینتویکارسودوکویتکراری؟
••جامعه را از مواد مخدر پاک کنید .با خرید و
فروش مواد مخدر برخورد کنید .کاری کنید که
مواد از شهر جمع شود .چه کسانی سود این کار
را می برند و حاضرند برای پول ،جوانان مملکت

رامعتادوبیچارهکنند؟
•• با تشکر از چاپ عکس شهدای کودک مظلوم
و اشاره به شمر امروز .تاثیرگذار بودو می تواند
بصیرت افزایی کند .یاد جمله شهید مطهری
افتادم درباره شمر زمانه که همان نخست وزیر
اسرائیلبود.
•• آقــایــان دولتی تا کجا می خواهد ایــن تورم
پیش بــرود؟ فکر نمی کنید این ره که می روید
به ترکستان باشد! به خدا سوگند آن هایی که
سرمایه اندوخته انــد مثل زالــو به جــان حقوق
بگیرانافتادهاند!
•• قیمت گوشت قرمز نسبت به گوشت مرغ به
مراتبارزونتره.البتهگرانیگوشتقرمزدست
دالل هاست وگرنه دام زنده را کیلویی زیر ۵۰
تومانازدامدارمیخرند.
••بااینکههرروزبهدوسهدکهمطبوعاتینزدیک
منزلم مراجعه می کنم به ندرت موفق به تهیه
روزنامهخراسانمیشوم.لطف ًادرصورتامکان
شمارگانروزنامهراافزایشدهید.
•• ای کسی که پس از 7سال تالش و45پیام
برای استرداد سپرده خود از بانک قوامین از
مسئوالن استمداد طلبیدی ،خودت را خسته
نکن مسئوالن اهــل کــار نیستند .فقط حرف
می زنند.
••دالالنودستاندرکارانیکهبافشاربرمردمبه
ویژه در حوزه مسکن ،برای خود آورده ای دست
و پا می کنند ،در حقیقت از دایره انسانیت خارج
شدهاند.
•• وقتی مملکت هیچ نظمی ندارد و هیچ چیزی
سرجایخودشنیست،چطورجراحیاقتصادی
میکنند که تقریبا تمام اجناس هر هفته قیمت
شانبیشترمیشود؟!
•• وقتی فیلم هایی مثل روز صفر یا گاندو رو می
بینم لذت می برم از اطالعات و امنیت کشورم و
کمبودهاروفراموشمیکنم.فکرمیکنمبیشتر
هموطنان هم مثل من فکر کنند .فقط کاش با
قاچاقچیان ودزدها هم این گونه برخورد کنند
تا امنیت داخل شهرها هم مثل مرزهامون بشه.
ما به نان خالی قانع هستیم به شرطی که امنیت
داشتهباشیم.

