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پذیرشآگهیواشتراک37010 :

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) می فرمایند:
وب َو ُی َق ِّل ُل ُّ
ُوب.
ِق َّل ُة ا ْل َک ِ
الذن َ
الم َی ْست ُُر ا ْل ُع ُی َ

کم گویی ،عیب ها را می پوشاند و از گناهان می کاهد.
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...

تازههای مطبوعات
••اعــتــمــاد -ای ــن روزن ــام ــه روی عکسی از
راهپیمایی  22بهمن مــردم همدان در آب
و هــوای سرد و برفی این شهر با تیتر درشت
نوشت« :ما همه باهم هستیم» و توضیح داد :در
چهلمین جشن پیروزی انقالب به رغم سردی
هوا و مشکالت معیشتی ،همه اقشار مردم در
راهپیمایی 22بهمنشرکتکردند.
••آرمانامروز-ازجملهشعارهایتفرقهافکنانه
در قــم کــه بــه صــورت دســتنوشته مشاهده
میشد این بود که با کنایه به رئیس مجلس و
لغو سخنرانی او در شهر کرج نوشته شده بود:
«کرجیهاشاخشکستند،دهانفتنهبستند».
••کیهان-بدتریناتفاق،اظهاراتظریفاست
کهازروندفعلیبرجام،پشیمانهمنیست!اروپا
و آمریکا ،چند بار دیگر از ظریف باجخواهی و
با گروکشی ،اجرای یک بیستم تعهد برجام را
مشروطبهامتیازطلبیهاتازهکنند،آقایظریف
میفهمد یا به روی خود م ـیآورد که توافقی
خسارتباروضدمنافعملیامضاکردهاست؟!

...

انعکاس
••الف نوشت  :اژه ای معاون اول قوه قضاییه
گفت :رئیس جدید قوه قضاییه تا پایان امسال و
قبلازآغازسالجدیدمعرفیمیشودوکارخودرا
آغازمیکند.ویدرپاسخبهاینسوالکهباتوجه
بهعفوبرخیازمحکومانقضایی،آیامرتضویهم
شاملعفوشده،گفت:منخبرندارم.
••نامه نیوز مدعی شد  :احمد توکلی درباره
قالب نحوه اصالح ساختار کشور با بیان این که
آقای الریجانی خوب منظور خود را بیان نکرده
است،دربارهضرورتاصالحقوهمجریهواحیای
جایگاه نخست وزیری اظهار کرد :تیر به تاریکی
نمی اندازم .اگر قرار باشد این {اصالح ساختار}
بخشیازاختیاراتووظایفولیفقیهباشد،باید
مسیرخودراطیکند.
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ترامپ فارسی یاد گرفت ،نتانیاهو و بولتون ویدئو دادند!

پژواکسیلیمردمبهترامپ،بولتونونتانیاهو

شکوه و عظمت حضور مــردم ایران
در راهپیمایی  22بهمن موجب شد
رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار
به زبان فارسی توئیت بزند و نتانیاهو
و جان بولتون هم در ویدئوهایی به
زعــم خــود بــرای مــردم ایــران خط و
نشانبکشند.اماآنچهدراینعکس
العمل های منفعالنه مشهود بود،
واکنشگستردهکاربرانبهاظهارات
جدید ترامپ ،نتانیاهو و بولتون بود.
به طــوری که در پی این واکنش ها
چهارهشتگ«بهمنتماشایی،بعثت
انقالب،چهلسالسازندگیوچهل
سال اقتدار» به هشتگ های فارسی
پرمخاطب دیــروز در توئیتر تبدیل
شد .ابتدا رئیس جمهور آمریکا در
یک توئیت به زبان فارسی درباره40
سالگیانقالبباادبیاتتوهینآمیز
درباره ایران مدعی شد ۴۰« :سال
فساد ۴۰ .سال سرکوب ۴۰ .سال
ترور.رژیمایرانفقطموجب 40سال
شکست شده است .مردم ایران که
مدتهاستدررنجاندشایستهآینده
روشــن تــری هستند ».کــاربــران در
واکنش به این توئیت ترامپ واکنش
های جالبی داشتند که برخی از آن
هارادرادامهمیخوانید.
* نه تنها ناوگروه های آمریکایی در
خلیج فارس مجبورند فارسی حرف
بزنند ،بلکه رئیس جمهور آمریکا هم
مجبورشدفارسیتوئیتکند!
*  40سال پیش مقامات ما مجبور
بودنبهزبوناوناحرفبزنن،چهمی
کنهاینانقالبکهمیخواستنزبان
غرب رو به عنوان زبان اصلی ایران
نهادینهکنن.

* تا دیروز می گفتی اگه ایران اراده
می کرد می تونست خاورمیانه رو در
 12دقیقه بگیره بعد االن میگی40
سالشکست؟
*بازگوشیتافتادهدستبچه؟
* توئیت سوم ترامپ به زبان فارسی:
حلیمبانمکیاشکر!
*شیرینترینچیزیکهمیتوانست
شبمارادر 22بهمنبسازد،توئیت
فارسیوسرشارازناکامیوناامیدی
ترامپبود.
همچنین ص ــدرا محقق خبرنگار
روزنامهشرقنیزدرصفحهتوئیترخود
از اعتراض یلدا معیری (عکاس) به
استفادهدونالدترامپازعکسگرفته
شده او خبر داد و به نقل از معیری
نوشت« :بهعنوان یک ایرانی که هر
روزبیشترازتحریمهایآمریکاآسیب
میبیند،معتقداستدیدنعکسش
درتوئیتترامپومصاحبهمطبوعاتی
پمپئو،موجبشرمندگیاست».
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دومــیــن واکــنــش بــه راهپیمایی
مــردم ،متعلق به نخست وزیــر رژیم
صهیونیستی بود که با انتشار یک
پیام ویدئویی بــه تهدید ایرانیان
پرداخت.به گزارش فارس ،نتانیاهو
در این پیام ویدئویی با بیان این که
ایــران نمیتواند تـلآویــو و حیفا را
نابود کند ،مدعی شد که اگر چنین
اتفاقیرخدهد«،اینآخرینسالگرد
انقالبی بــود کــه ایــران ـیهــا جشن
گرفتند ».درواکنش به این ادعاهای
نتانیاهو ،کاربری با اشاره به توئیت
فارسی اکانت وزارت خارجه رژیم
صهیونیستی که نوشته دستاورد
 40ساله انقالب هیچ است ،نوشت:
دیدین بعضی از این بچه ها رو ،وقتی
کتک مــی خ ــورن میگن "هیچی"
درد نداشت! همچنین به گزارش
ایسنا ،جان بولتون هم که اظهارات
ســال گذشته اش مبنی بر ایــن که
ایرانی ها  40سالگی خود را جشن

نمی گیرند ،واکنش زیــادی در بر
داشت ،پس از حضور باشکوه مردم
در راهپیمایی  22بهمن ،در توئیتی
مجدد مدعی شــد« :سالگردهای
زیـــادی ب ــرای جشن گرفتن باقی
نــمــانــده اســت؛ پــس از  40ســال،
جمهوری اسالمی ایــران در عمل
به وعده هایش برای حفظ و دفاع از
حقوق شهروندان خود ناکام مانده
است ».بهرام قاسمی در واکنش به
این توئیت جان بولتون گفت« :جان
بولتون بــه رغــم تمامی توهمات و
تخیالت خودساخته ،خــواب های
پریشان خود را در مراسم شکوهمند
راهپیماییچهلمینسالگردانقالب
ایرانبربادرفتهدیدهاست».
▪ظریف :پس از  40سال وقت
بازنگری آمریکا در سیاست های
خود است

وزیــر امــور خارجه کشورمان نیز در
واکنشبهاظهاراتمقاماتآمریکایی
دردوتوئیتنوشت ۴۰«:سالناتوانی
از پذیرش این واقعیت که ایرانیها
دیگر هرگز تحت انقیاد در نمیآیند.
 ۴۰سال ناتوانی از منطبق کردن
سیاست ایــاالت متحده با واقعیت.
 ۴۰سال شکست در بیثباتسازی
ایران از طریق خونریزی و پول خرج
کردن .بعد از  ۴۰سال انتخابهای
اشتباه ،وقــت آن اســت که "دونالد
ترامپ" [رئیسجمهور آمریکا] در
سیاست شــکــسـتخــورده ایــاالت
متحده بازنگری کند.آمریکا باید
بداند ،ایرانیان واقعی هرگز در برابر
دیکتاتورهاسرخمنمیکنند».

بازی روانی آمریکا و رژیم
صهیونیستی درباره نشست ورشو

سرلشکرباقری:بایدببینیملهستانچقدر
پایقولشبهایرانمیایستد

نشست جنجالی ورشو که امروز و فردا به میزبانی
مشترک آمریکا و لهستان با عنوان اصلی «صلح و
امنیتدرخاورمیانه»برگزارمیشوددرهفتههای
گذشته ،به محل مباحث دیپلماتیک و رسانه ای
فراوانیتبدیلشدهاست.درحالیکهپسازبرخی
سراناروپایی،وزیرخارجهآلماننیزاعالمکردکهبه
این نشست نخواهد رفت و احتماال فرانسه نیز وزیر
خارجهاشراراهیلهستاننخواهدکرد،آمریکایی
ها با فرستادن معاون ترامپ به لهستان و باالبردن
سطح مقاماتآمریکاییحاضردرایننشست تالش
میکنندبازیرسانهایایننشستراکهتاکنونبه
ضررشان بوده تغییر دهند .آن ها ابتدا بارها اعالم
کردندکهموضوعنشستورشو،مقابلهباایراناست
اما بعد در اعالمیه رسمی ناچار شدند نام ایران را از
دستورکارحذفکنند.بااینحالدراظهارنظرهای
شفاهی و موضع گیری ها ایــران را موضوع این
نشست معرفی می کنند .نتانیاهو و اسرائیلی
ها هم به شدت در تالش هستند تا جنبه روانی و
تبلیغاتی این نشست را که تاکنون مورد استقبال
کشورهای بزرگ و اتحادیه اروپا قرار نگرفته است
،پررنگترکنندتاازاینمسیربهاهدافضدایرانی
خودنزدیکشوند.
همزمان به گــزارش ایرنا ،روزگذشته سرلشکر
محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم
اظهار کرد :لهستان قول داده است که در نشست
ورشو هیچ حرفی علیه ایــران زده نمی شود .وی
افزود :باید منتظر بود تا این نشست برگزار شود و
ببینیم که لهستانی ها چقدر به قول خود وفادار
هستند.درایننشستروسیهو«فدریکاموگرینی»
غایبخواهندبود.محمدجوادظریفهمکهدوروز
پیش برایدیداربامقاماتلبنانبهاینکشورسفر
کرده بود در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه
لبنانازموضعقویاینکشورعلیهکنفرانسورشو
قدردانیکرد.

...

بدون موضوع
غالمرضابنی اسدی

political@khorasannews.com

تضعیف ،توجیه یا تکمیل ،مسئله
این است!
رسیدیم به آغاز دهه پنجم انقالب .از سنگالخ
جنگ و تحریم و توطئه هم عبور کردیم برای
رسیدن به این نقطه .زخم هم زیاد دیدیم و داغ
بردلماندههمفراواناستامابهرغمخواست
و تالش دشمنان ،از تنگناها و دره ها و میدان
های مین گذشتیم و رسیدیم به امروز .انتقاد
همالبتهداریمکهحقماستبهتندترینکلمات
همبیانکنیموبهمطالبههمبرخیزیمامانسبت
مابهانقالبونظام،بهباورمن،بایدهمانباشد
که جاودانیاد ،آیت ا ...صفائی حائری ،در
پاسخ به نامه نهضت آزادی نوشتند که "مادام
که حکومتی از اهدافش چشم نپوشیده و
تخفیف نداده ،حتی در زیر فشارهای سیاسی
و دخالتهای جاسوسی و نظامی و تحمیل
جنگ و صلح قد خم نکرده و به جایی وابسته
نشده ،مــادام که اهــداف دست نخوردهاند،
باید با حکومت همراه بود ،حتی اگر تو را کنار
گذاردهباشد".مانبایدفقطخودراوجناحخود
ودلخواستههایخودراببینیمبلکهبایدچشم
به افق اهداف انقالب داشته باشیم و حرکت
در هندسه انقالب را هم از مسئوالن بخواهیم
که ظرفیت های انقالب ،چندین و چند برابر
کار انجام شده است و سرمایه ایران بزرگ نیز
ده ها برابر بیشتر از وضع موجود را اقتضا می
کند.بهگمانممطالبهوتالشبرایفعالسازی
ظرفیتها،انقالبیترینکاریاستکهدردهه
پنجمبایدانجامدهیموسوایطلبازمتولیان
امرچنانکهاستادمیفرمایدبایدخودراهمدر
برابر این سوال قرار دهیم که؛ من و تو در برابر
کمبودهاونارساییهاچهبایدبکنیم؛تضعیف
کنیم،توجیهکنیمیابهتکمیلبرخیزیم؟

