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تازه های مطبوعات
••کیهان-حسین شریعتمداری مدیر مسئول
این روزنامه نوشت :اوایل دهه  ۸۰دوکارشناس
برجسته امنیتی اعالم کردند میرحسین موسوی
فراماسونر است.حرکت اخیر موسوی ماموریتی
بوده است که به عنوان یک عضو تشکیالت مخوف
فراماسونریبرعهدهداشتهاست.
••وطن امروز-این روزنامه در گزارشی با تیتر «یک
سال آوار برداری»نوشت:هر چند مدیریت مردمی
کشور و خیز برای گرفتن تصمیمهای دشــوار از
نخستین روزهای آغاز به کار رئیسی عیان شد اما
رئیسجمهورتالشکردباحضورمستقیمدرمیان
مردمی که خاطره مدیریت ضدمردمی  8سال
ریاستجمهوری حسن روحانی آزردهخاطرشان
کردهبود،ضمنبررسیبسیاریازمشکالت،پیام
هممسیریدولتباملترابهمردممخابرهکند.
••سازندگی -ابراهیم رئیسی یک ســال پیش
وعدههایبیشماریدادکهنتوانستحتییکیاز
اینوعدههاراعملیکند.اواقتصادرامردمیوپویا
میخواستکهچنیناتفاقیرخنداد،میخواست
بازارها را آرام کند که موفق نشد ،در نظر داشت
مسیر اقتصاد را از مذاکرات هستهای جدا کند که
نتیجهعکسداشتوقصدشپایینآوردنتورمبود
کهتوفیقیبهدستنیاوردوحتیآنراتشدیدکرد.
•• آرمان ملی  -واضح است که جریانی عزم خود را
برایناکارآمدنشاندادندولترئیسیجزمکرده
وخواستاربرکناریدیگراعضایدولتهستندکه
منصوبرئیسجمهورندمانندمعاوناول.برکناری
معاون او پیامی اســت که ایــن روزهــا از اردوگــاه
اصولگراییمخابرهمیشود.
••صبح نو -برخیوقایعاینروزهابهمثابهآزمونی
بــزرگ بــرای جریانها و چهرههای شاخص و
بهعبارتدیگر ،خواص است؛ این آزمون ،روشن
خواهد کرد جریانها و خواصی که منافع جناحی
و باندی را قربانی منافع نظام و انقالب میکنند
کداماندوبالعکس.اینآزمون،بهیادداشتمنسوب
بهمیرحسینموسویوموضعخواصجامعهدرباره
آنمربوطمیشود.
••فرهیختگان-خجالتآور است که 44سال
بعد از انقالب مستضعفان و پابرهنگان ذوقزده
مـیشــویــم از عبا و عمامه گــردوخــاکگــرفــتــه
رئیسجمهوردریکسفراستانی،امانمیدانیمما
بایدخجالتبکشیمیاآنهاکهگفتندمنهمصبح
جمعهمتوجهشدم.
••رسالت-بیانیه موسوی یک رونمایی از کارنامه
آخر عمر سیاسی مبنی بر همگرایی با آمریکا و
صهیونیسمبینالمللیاست.نقشاوامتدادداعش
درایرانوتخطئهبیداریاسالمیدرجهانبود.

انعکاس
••تابناکنوشت :اعرافیامامجمعهقمباانتقاداز
عملکرد طالبان در افغانستان درباره جلوگیری از
م عزاداری ماه محرم ابراز کرد :تذکر
برپایی مراس 
جدی به طالبان میدهیم که ایران با شما تاکنون
حکیمانه رفتار کرده و سیاست کشور همین بوده
است؛ اما از طالبان انتظار میرود که عقاید اهل
سنتی که محبت اهل بیت علیهم السالم هستند
و اعتقادات شیعیان را در برپایی مجالس عزاداری
موردتوجهقراردهد.
••انتخابنوشت:احمدوحیدیوزیرکشورگفت:
یکی از القائات غلط به کشور ما این است که می
گویندایرانیهابلدنیستندکارتیمیانجامدهند؛
این مورد قبول نیست ،بسیاری کارهای بزرگ در
کشورباکمکتیمیانجامشدهاست.وحیدیبیان
کرد :یکی دیگر از القائات این است که میگویند
جامعه ما دچار افسردگی است که این حرف غلط
وبیربطیاست.
••مشرقمدعیشد :سابقهسیاسیعارفنشان
میدهدکهاوبهرغمحقیقتیکهمیبیندوبهرغم
عقالنیتیکهبهسمتآنمیلدارداماممکناست
در دقیقه  ۹۰به فرمان دوستان ناباب خود در
ستاد اصالحات عمل کند .از این رو باید به طرح
نامزدی عارف برای اصالح طلبان در انتخابات
ریاست جمهوری ۱۴۰۴با تردید نگریست .پیش
از این کسانی از چپ های ستادی از جمله سعید
حجاریان و فیض ا ...عرب سرخی ابراز کرده اند
که انتخابات بعدی نیز از سوی اصــاح طلبان
تحریم خواهد شد.
••گسترش نیوز نوشت  :در حالی که بسیاری
از مردم در مخارج ماهانه خود مانده اند ،افرادی
هستند که بــرای سرگرمی کــودک خود اسباب
یهای  ۳۰یا  ۱۰۰میلیونی میخرند .لگو :از
باز 
حدود  ۳۰۰هزار تومان شروع و تا بیش از ۱۰۰
میلیون تومان میرسد .ماشینهای شــارژی :از
 ۱۰میلیون تومان شروع میشود و تا  ۳۰میلیون
تومان به فروش میرسد .عروسکهای نوزادی:
از  ۳۰۰هــزار تومان شــروع و تا بــاالی  ۵میلیون
تومان .عروسکهای باربی :از  ۲۰۰هزار تومان
شروع میشود و گاهی تا بیش از  ۶میلیون تومان
بهفروشمیرسد.

فضاسازیغربیبرایپیشبردبازیمتن

درحالیکهپولیتیکوجزئیاتجدیدیراازمتنپیشنهادیاروپاوامتیازاتجدید
بهتهرانمنتشرکردهبود،رابمالیگفت:هیچتوافقیبرسررفعتحریمهایایران
انجامنشدهاست
زاهدی – یک هفته از پایان مذاکرات هسته ای
در وین گذشته و هنوز خبری از اعالم رسمی
موافقت یا مخالفت کشورهای ایــران 4+1 ،
و آمریکا دربــاره متن پیشنهادی اتحادیه اروپا
نیست اما در روندی مشکوک برخی رسانه های
غربی شروع به درز خبرهایی از متن پیشنهادی
باعناوینیهمچونامتیازبزرگاروپابهایرانمی
پردازنداقدامیکهمیتواندبهدلیلفشاربیشتر
بر ایران برای اعالم موافقت با متن پیشنهادی
یا مقصر نمایی ایــران در صــورت مخالفت با
متن اروپــا باشد با این حال در ایــران جلسات
بررسی متن پیشنهادی و واکنش ایران به این
متن در سطوح مختلف ادامه دارد و آن طور که

مقامات کشورمان گفته اند اسیر جوسازی های
رسانه ای غرب نمی شوند .پس از ادعاهای وال
استریت ژورنال درباره پیشنهادهای پادمانی
اروپا به ایران  ،روز گذشته دیگر نشریه آمریکایی
به نام پولیتیکو نیز ادعاهایی در باره امتیازات
طرف مقابل به ایــران در موضوع سپاه منتشر
کرد و نوشت  :طبق این پیشنویس شهروندان
غیرآمریکایی اجازه خواهند داشت با شرکت
هایی که با سپاه پاسداران معامالت اقتصادی
دارنــد ،تجارت کنند.بر اساس گزیدههایی از
متن پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپــا که
پولیتیکو ادعا میکند به آن دست یافته است،
تحریمهای آمریکا علیه سپاه پاسداران ایران با

تهران اذانظهر13:09

هدف احیای توافق هستهای  ۲۰۱۵کمرنگ
میشود و راه را بــرای تهران هموار میکند
تا از بررسی بیشتر سایتهای هستهای که
مشکوک خوانده میشود ،خـــودداری کند.
پولیتیکو در ادامــه با ادعــای این که جزئیات
ایــن پیشنویس ،دوشنبه گذشته در جریان
مذاکرات وین نهایی شده است ،نوشت :از آن
جایی که اتحادیه اروپا در هماهنگی نزدیک با
واشنگتن روی این پیشنویس کار کرده است،
به نظر میآید که دولت بایدن ،آمــاده است تا
امتیازات بیشتری از آن چه انتظار می رفت برای
حصول توافق  -به ویژه با کاهش فشار بر سپاه
پاسداران انقالب اسالمی بدهد .سازمانی که
ایاالتمتحدهدردورانریاستجمهوریدونالد
ترامپ آن را به عنوان یک سازمان تروریستی
معرفی کرد.به نوشته پولیتیکو ،بر اساس متن
پیشنهادی ،اروپاییها و دیگر غیرآمریکاییها
میتوانند بــدون تــرس از اعمال تحریمهای
آمریکا با نهادهای ایرانی که در معامالت با
سپاه پاسداران انقالب اسالمی درگیر هستند،
تجارت کنند ،به شــرط آنکــه شریک تجاری
اصلی آن ها در فهرست تحریمهای آمریکا
نباشد.در سوی مقابل اما راب مالی نماینده
ویژه آمریکا در امور ایران در یک مصاحبه برخی
گزارش های مبنی بر کاهش تحریمهای آمریکا
علیه ایران را رد و تاکید کرد که هیچ توافقی بر
سر رفع تحریمهای ایران صورت نگرفته است.
مذاکرهکننده اصلی این کشور در مذاکرات
وین در گفتوگو با شبکه پیبیاس در پاسخ
به سوالی مبنی بر این که «آیــا آمریکا دربــاره
درخواست ایران برای پایان یافتن یا حلوفصل

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
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نیمه شب 00:23

تحقیقات آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره
مواد هستهای پیدا شده در ایــران امتیازی به
این کشور داده اســت؟» تاکید کــرد ،خیر .ما
این موضوع را روشن کردهایم اما میدانم که
گزارشهایی برعکس آن وجود دارد .موضع ما
شفاف است و شنیدن آن برای همه واضح است،
یعنی ما هیچ فشاری بر آژانس بینالمللی انرژی
اتمی برای بستن این مسائل باقی مانده وارد
نمیکنیم.وی ادامه داد :این موضوعات زمانی
بستهخواهندشدکهایرانازنظرفنیپاسخهای
معتبریراکهآژانساتمیازآنهاخواستهاست،
ارائه کند .به محض این که آن ها این کار را انجام
دهندوبهمحضاینکهآژانساتمیراضیشود،
ما نیز راضی هستیم اما پیش از آن ،نه.مالی
همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا بر سر رفع
تحریمهای ایــران سازشی انجام گرفته است
که بر اساس آن غیر آمریکاییها بتوانند با سپاه
پاسداران انقالب معامله تجاری انجام دهند و
در واقع تحریمهای آمریکا را دور بزنند؟»تصریح
کــرد :توافقی نشده ،زیــرا تا درخصوص همه
چیز توافق نشود ،بر سر هیچ چیز توافق نشده
است.وی خاطرنشان کرد :ما هیچ مذاکرهای
برای کاهش استانداردهای خود درباره آن چه
شرکتهای اروپایی یا دیگر شرکتها در صورت
تمایلبهتجارتباایرانبایدانجامدهند،نداشته
و نخواهیم داشت .آن ها باید به تحریمهای ما
احترام بگذارند .تحریم ها به خوبی مشخص
شده است .وزارت خزانهداری استانداردهای
بسیارروشنیرابرایکارهاییکهشرکتهاباید
انجام دهند و نوع بررسی دقیقی که باید انجام
دهند ،ارائه میکند.

مجمعتشخیصدرآستانهتغییراتجدید؟

با پایان کار دور هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام ،گمانه زنی ها درباره تغییرات احتمالی
در اعضای این نهاد باالدستی به شکلی چشمگیر افزایش یافته است

هادی محمدی – امروز 23 ،مرداد  ،سالگرد
اعالمحکماعضایدورههشتممجمعتشخیص
مصلحت نظام توسط رهبر انقالب است و به
دلیل گذشت  5سال از حکم قبلی این پیش
بینی وجود دارد که به زودی حکم دوره جدید
نیز صــادر شود  .به لحاظ جایگاه بسیار مهم
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری
اسالمی و قانون اساسی  ،بررسی اجمالی
داشتیم از نقش این نهاد در کشور و اعضای آن
که در این دوره ها چه تغییر و تحوالتی را داشته
است .تاریخچه مجمع تشخیص مصلحت نظام
به عنوان راهبردی ترین شورای مشورتی در
کشور که به باالترین سطح تصمیم گیری در
جمهوریاسالمیمشورتارائهمیکند،نشان
می دهد در اوج دوران جنگ تحمیلی که کشور
دستخوش نامالیمات و فشارهای متعددی
بود ،تکرار اختالف نظرهای قوای مختلف نظام
با یکدیگر نیز افزایش یافته و در موارد زیادی
باعث ورود امام خمینی(ره) به عنوان رهبری
نظامبهمباحثدرونیقوامیشد،چنینروشی
با دیدگاه های ایشان مبنی بر پرهیز از ورود
مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب
نداشت و سرانجام پس از مکاتبات مختلف
بین مقامات عالی رتبه کشور و ســران قوا با
امام (ره) ،ایشان در تاریخ  17بهمن 1366
با صــدور فرمانی ،مجمع تشخیص مصلحت
نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس
کردند .این مجمع در آغاز تاسیس  ،صرفا به
منظور تشخیص مصلحت در مــوارد اختالف
بین مجلس و شــورای نگهبان تاسیس شده
بود .اما هنگامی که قانون اساسی جمهوری
اســامــی ایـــران در ســال  1368بازنگری
شد ،پس از بحث های مشروح درباره جایگاه
مجمع تشخیص مصلحت ،وظایف  11گانه ای
مستند به اصول  110 ،111 ،112و 177
قانوناساسیبرعهدهاینمجمعقرارگرفتکه
عبارتبودندازارائهمشاورهبهرهبریدرتعیین
سیاست های کلی نظام ،پیشنهاد چگونگی
حل معضالت نظام که از طریق عادی قابل حل
نیستبهرهبری،تشخیصمصلحتدرمواردی
که مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای
نگهبان خالف موازین شرع یا قانون اساسی
بداند ،مشاوره در امــوری که مقام رهبری به
مجمع ارجاع میدهد ،نظارت بر حسن اجرای
سیاست های کلی نظام و مشاور رهبری در
موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی.در دوره
اول مجمع که در اسفند سال  66شکل گرفت
اعضای حقیقی حضور نداشتند و اعضا طبق
حکم امام(ره) شامل فقهای شورای نگهبان،
رئیس جمهور(آیت ا ...خامنه ای) ،رئیس
مجلس شــورای اسالمی(آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی) ،رئیس شورای عالی قضایی (آیت
ا ...موسوی اردبیلی) ،نخست وزیر(میرحسین
موسوی)  ،حجت االسالم سید احمد خمینی
فرزند امــام(ره) به عنوان نماینده ایشان می

شــدنــد .پــس از رحــلــت ام ــام خمینی (ره) و
بازنگری در قانون اساسی که شامل اصول
مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز
می شد ،حضرت آیت ا ...خامنه ای در حکمی
در مهر  1368دومین دوره مجمع را با ترکیبی
از اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل دادند که
این رونــد تاکنون ادامــه داشته است.مجمع
تشخیص مصلحت دارای اعضای حقیقی و
حقوقی است که توسط رهبر معظم انقالب
انتخاب می شوند .اعضای حقوقی مجمع
در دوره های اخیر عبارت بوده اند از فقهای
شورای نگهبان ،روسای سه قوه  ،وزیر یا رئیس
دستگاهی که موضوع مــورد بحث در مجمع
مربوط به آن میشود ورئیس کمیسیون مربوط
در مجلس شورای اسالمی که به این شخصیت
های حقوقی در دوره قبل دبیر شورای عالی
امنیت ملی نیز اضافه شد همچنین از دوره
هشتمرئیسستادکلنیروهایمسلحنیزعضو
حقوقی مجمع است .
▪وضعیت متفاوت الریجانی و روحانی در
مجمع

نکته جالب در آخــریــن حکم رهبر انقالب
که  23مــرداد  1396صادر شد این بود که
اعضای حقیقی مجمع که در قید حیات بودند
تغییری نکردند و به جای آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی  ،آیت ا ...واعــظ طبسی  ،حسن
حبیبی و عــســگــراوالدی که در دوره هفتم
از دنیا رفته بودند  ،شش نفر شامل حجت
االس ــام والمسلمین رئیسی تولیت وقت
آستان قدس رضوی  ،حجت االسالم مجتهد
شبستری امام جمعه سابق تبریز  ،احمد توکلی
نماینده سابق مجلس  ،محمد باقر قالیباف
شهردار وقت تهران ،سید محمد میرمحمدی
و سید محمد صــدر معاون سابق وزیــر امور
خارجه اضافه شدند ضمن این که در دوره قبل
شکل وضعیت عضویت حجت االسالم حسن
روحانی رئیس جمهور وقت و علی الریجانی
رئیس مجلس وقت نیز تغییر کرد  .این دو نفر
عالوه بر عضویت در مجمع به عنوان حقوقی
رئیس جمهور و رئیس مجلس  ،دیگر عضویت
حقیقی نداشتند که این یعنی در پایان دوره
مسئولیت شان نیاز به صدور حکم عضویت
مجمع از سوی رهبری داشتند به همین دلیل
علی الریجانی یک روز پس از پایان ریاستش در
مجلس شورای اسالمی در 8خرداد ، 1399
با حکم رهبر انقالب به عضویت حقیقی مجمع
منصوب شد  ،اتفاقی که درباره حسن روحانی
روی نداد و وی از  12مرداد 1400که ریاست
جمهوری را به ابراهیم رئیسی تحویل داد،
چنین حکم انتصابی نگرفت.
▪ماجرای ریاست مجمع تشخیص

نکته جالب دیگر در عمر  35ساله مجمع
تشخیص مصلحت مــوضــوع ریــاســت ایــن

مجمع است  .در دوره اول از اسفند 66تا
مهر  68رئیس جمهور ( آیت ا...خامنه ای )
ریــاســت مجمع را داش ــت و از آن زم ــان تا
19دی 27(1395سال)  ،آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی این جایگاه را با حکم رهبری بر
عهده داشت  .با فوت وی  ،موضوع ریاست
مجمع هم به مسئله ای مهم تبدیل شد .
ابتدا آیــت ا ...موحدی کرمانی به صورت
موقت رئیس مجمع تشخیص شد  .با اعالم
حکم جدید اعضا در  23مــرداد (1396
6ماه پس از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی
) آیت ا ...هاشمی شاهرودی رئیس سابق
قوه قضاییه و عضو فقهای شــورای نگهبان
 ،هــمــزمــان بــا عضویت حقوقی بــه عنوان
فقیه شــورای نگهبان  ،به عضویت حقیقی
مجمع نیز منصوب و به عنوان رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام نیز انتخاب شد .
آیت ا ...محمود هاشمی شاهرودی نیز در
 ۳دی  ۹۷از دنیا رفت و پس از وی آیت ا...
آملی الریجانی با حکم رهبر انقالب تاکنون
به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام منصوب شــده اســت  .در هفته های
اخیر شایعاتی درباره ریاست مجمع مطرح
شده بود و برخی از ریاست علی الریجانی یا
حتی حسن روحانی صحبت می کردند که با
توجه به روحانی بودن رئیس مجمع در 35
سال گذشته از یک سو و عدم حکم عضویت
حقیقی روحانی پس از ریاست جمهوری ،
شانس زیادی نمی توان برای این دو در نظر
گرفت .
▪تدابیر رهبری برای دوره هشتم

رهــبــر انــقــاب در دوره هشتم و در حکم
انتصاب دستوراتی برای تغییرات در ساختار
و محتوا را مورد توجه قرار دادند که سامان
بخشیدن به مجموعهسیاستهای ک ّلی و
بازنگری در عناوین و نیز در فرایند تعیین و
تنظیم آن ،سامان بخشیدن به مسئله نظارت
بر اجــرای سیاستها ،ســازوکــار الزم برای
ارزیــابــی کــارآمــدی و اثربخشی سیاستها،
ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیالتی و
مدیریتی و تمرکز برنامهها بر اساس آییننامه
مــصـ ّو ب و چــابـکســازی تشکیالت و حذف
بخشهای م ــوازی و غیر ض ــروری از جمله
ایــن دســتــورات بــود .طبق حکم 23م ــرداد
 96رهبری  38نفر به عنوان عضو حقیقی
منصوب شدند که عبارت بودند از :آیــات و
سیدمحمود هاشمی شاهرودی،
حجج اسالم ّ
احمد جنتی ،امینی نجفآبادی ،موحدی
کرمانی ،ناطق نوری ،حسن صانعی ،محسنی
سیدابراهیم
اژ های ،مجتهد شبستری،
ّ

محمد یعراقی،
در ی نجفآبادی،
ّ
رئیسیّ ،
مجید انــصــاری ،مصباحیمقدم.و آقــایــان :
آقامحمدی ،محمود
غالمرضا آقــازاده ،علی
ّ
محمدرضا
ایروانی،
دجواد
محم
ّ
احمدینژادّ ،
باهنر ،احمد ّ
توکلی ،سعید جلیلی ،غالمعلی
حــد ادعــادل ،داوود دانشجعفری ،پرویز
ّ
سیدمحمد صدر،
رضائی،
محسن
داودی،
ّ
محمدرضا عارف،
محمدحسین صفارهرندیّ ،
ّ
سیدحسن فــیــروزآبــادی،
ّ
محمد فــروزنــدهّ ،
محمدی ،حسین
محمدباقر قالیباف ،حسین ّ
ّ
دمحمد
سی
ّ
سیدمصطفی میرسلیمّ ،
مظ ّفرّ ،
سیدمرتضی نبوی ،علیاکبر
دی،
میرمحم
ّ
ّ
والیــتــی ،ص ــادق واعـ ـظ زاده و آق ــای احمد
وحیدی.همچنین گفتنی است در بین 38
عضو حقیقی دوره هشتم 13 ،عضو روحانی
و  25عضو غیر روحانی هستند که در میان
اعضای غیر روحانی دریابان علی شمخانی
دبیر شــورای عالی امنیت ملی  ،سرلشکر
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
 ،مرحوم سرلشکر حسن فیروز آبادی رئیس
سابق ستادکل نیروهای مسلح و سردار احمد
وحیدی وزیــر فعلی کشور از جمله اعضای
نظامی به شمار می روند .در  5سال گذشته
عــاوه بر مرحوم هاشمی رفسنجانی  ،سید
محمد میرمحمدی  ،آیت ا ...ابراهیم امینی
سیدحسن فــیــروزآبــادی از دنیا
و سرلشکر ّ
رفتند  ،همچنین با حضور محسن رضایی
بــه عــنــوان مــعــاون اقتصادی رئیس جمهور
در دولــت سیزدهم  ،در تاریخ  ۲۸شهریور
 ،۱۴۰۰طی حکمی از سوی رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام  ،محمد باقر ذوالقدر
به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
منصوب شد اتفاقی که با توجه به روند انتصاب
دبیر مجمع توسط رهبری در دوره های قبل
 ،بی نظیر بود .از دیگر نکات جالب این که
قدیمی ترین عضو در قید حیات مجمع آیت
ا ...مــوحــدی کرمانی اســت  ،همچنین در
هیچ دوره ای رهبر انقالب عضوی از مجمع
را تا زمان فوت یا پایان دوره عزل نکرده اند
حتی در اوج ماجراهای انتخابات  88نیز
رهبری ،میرحسین موسوی را تا پایان دوره
عزل نکردند.برخی شایعات از عدم انتصاب
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق در
دوره جدید می گویند .عالوه بر احمدینژاد،
احتمال تغییر برخی دیگر از اعضای مجمع
نیز در فضای رسانه ای مطرح شده است.در
مجموع نظر نهایی با مقام معظم رهبری است
و باید دید در روزها یا حتی ساعات آینده که
حکم دوره جدیدی صادر می شود چه افرادی
عضویت در دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت
نظام را تجربه می کنند .
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چهره ها
سرلشکرباقری:موسویزمانمسئولیتاشهم
چوبالیچرخنظامکرد
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که
سخنان میرحسین موسوی ارزش پاسخدهی
و بازگو کردن نــدارد ،افــزود :او با این کارش تنها
جایگاه خــودش را نــزد مــردم خرابتر میکند.
سرلشکر باقری با اشاره به بیانیه اخیر میرحسین
موسویومطالبمطرحشدهدربارهمدافعانحرم
وشخصسردارحسینهمدانیگفت:بایدبهنسل
نو گفته شود که چرا جوان ما و نیروی ما وارد دفاع
از حرم شد.وی تصریح کرد :مگر ما برای دفاع از
حرم تردید داریــم؟ استکبار به صورت رسمی در
رسانههایش اعتراف کرد که داعش را ابداع کرد تا
سوریهرابهتصرفدرآورد.میدانیداگراینتهدید
عملی میشد چه اتفاقی در حرم اهل بیت و برای
مسلمانانسوریهوعراقمیافتاد؟سرلشکرباقری
خاطرنشان کرد :آن وقت چه بر سر ایران میآمد.
همگان دیدند که همان سه نفر فریبخورده از
تفکرداعشکهپایشانبهتهرانرسید،چهکردند!
و چه خونهای بیگناهی را ریختند ،در حالی
که ما با حداقل نفرات و حداقل امکانات در برابر
این تروریستها در سوریه و عراق ایستادیم.وی
گفت :نیروهای ما در سوریه و عراق اندک بود و
سردار شهید حسین همدانی و شهید حاج قاسم
با بهرهگیری از سرمایههای آن کشورها توانستند
ساختارسازمانیداعشرانابودکنندوامنیتحریم
اهلبیت(ع)تأمینشد.رئیسستادکلنیروهای
مسلح با بیان این که سخنان میرحسین موسوی
ارزشپاسخدهیوبازگوکردنندارد،تصریحکرد:
او در برههای از زمان که مسئولیت داشت برای
نظام،سنگاندازیوچوبالیچرخکردوحتیبا
عباراتسخیف،شهیدانرایادکرد.اینسخناناو
هیچارزشیبرایمردممانداردواوبااینکارشتنها
جایگاه خودش را نزد مردم
خرابترمیکند.درچنین
شرایطی رسانهها وظیفه
دارندواقعیتهارابهمردم
بــازگــو کنند/.
خـــبـــرگـــزاری
دانشجو

توانگر:سراناصالحطلبمواضعشاندرباره
بیانیهموسویرااعالمکنند
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس
طــی نــام ـهای صریح و ســرگــشــاده بــه  ۵نفر از
سران جریان اصالحات (سیدحسن خمینی،
سیدمحمدخاتمی ،مــوســوی خوئینیها،
جهانگیری و عارف) ضمن درخواست از آ نها
برای اعالم موضع شفاف در برابر بیانیه اخیر
میرحسین موسوی و هتاکی وی به شهدای
مدافع حرم  ،نوشت :برآیند تحلیلی نوشتار آقای
موسوی نشان میدهد که او راهبردی به غایت
خطرناک برای مردم شریف ایران و دلربا برای
دشمنان جمهوری اسالمی را طراحی میکند
که اقــدامــی ناهمسو با استیالی کانو نهای
پیشرفت در نسل جدید ایــران و از سوی دیگر
پیوند با ویرا نطلبان ایرا نستیز از تکفیر یها
تا منافقین است.وی افزود :جریان اصالحات
از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در
سال  ۱۳۸۸به صــورت رسمی اعــام حمایت
تمام عیار راجع به رفتار و گفتار آقای میرحسین
موسوی داشته است  ...بنابراین در برهه کنونی
که آقای میرحسین موسوی به صراحت خواهان
تغییر راهبردی الگوی سیاستورزی جریان
اصالحات است و آنــان را به سمت رفتارهای
ضدمیهنی و ضد منافع ملی راهنمایی میکند؛
مهم است که جامعه بداند واکنش این جریان به
مواضع اخیر چهره مورد حمایت خود چیست
و با او چه میکند؟ وی تاکید کــرد :محتوای
موضع اخیر آقای موسوی به گونهای است که
اگر جریان اصال حطلب ،امــروز با این مواضع
کینهتوزانه و ضد منافع ملی تعیین تکلیف نکند
در حقیقت با خودشان تعیین تکلیف کرده و خود
را مقابل مردم و انقالب قرار دادهاند .بنابراین
دیگر نمی توان ادعای پرتکرار اصالحطلبی در
چارچوب قانون اساسی را از کسانی پذیرفت
که آشکارا با مواضع ضد قانون اساسی و ضد
منافع ملی آقــای میرحسین موسوی تعیین
تکلیف نکردهاند .کسانی که در ماجرای شهادت
شهید سلیمانی و تشییع تاریخی پیکر سید
شهدای مدافع حرم توسط مردم به او و آن حرکت
مردمی ابراز ارادت میکردند امروز باید ثابت
کنند که آن ادعا و ابراز ارادت،
سیاسیکارانه و مزورانه بوده
یا برخاسته از اعتقادشان به
انــقــاب اسالمی
و مـــدافـــعـــان
حـــــــرم؟/
ایسنا

