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سالسوم

سخنان تازه سید مهدی طباطبایی در مورد نگرانی شیخ سازندگی از دسترسی احمدی نژاد به اسناد اطالعاتی

یادداشت

هشداری که هاشمی داده بود

گروه سیاســی -محموداحمدینژاد پیــش از مناظرههای
انتخاباتی سال  88با سیاست «افشاگری» پا بهعرصه سیاست
گذاشت .زمانی که فیلمی از خانه شهردار وقت تهران در بسته
تبلیغاتی خود قرار داد و باانتشار آن ،نظر همه را جلب کرد ،نام
او بر سر زبانها افتاد .او با همین سیاست در جریان مناظره های
انتخاباتی سال  88در مقابل میرحسین موسوی حضور پیدا کرد.
مناظره هایی که نخســتین دوره برگزاری مناظره های دو نفره
کاندیداها بود که البته دیگر تکرار نشــد .احمدینژاد پروندهای
از اسناد را در مقابل چشمان بینندگان باز کرد و نگاه به دوربین
گفت« :آیا من میتوانم درباره پرونده آموزشی یک خانم با شما
صحبت کنم؟ بگم؟ بگم؟ من اینجا پروندهای دارم برای یک خانم.
شما میشناســید در تبلیغات انتخاباتی کنار شما مینشیند».
روبهدوربیــن همچنان اتهامزنیها را ادامه داد تا به زعم خودش
«افشاگری» کند .هاشمیرفسنجانی و پسرهایش ،ناطق نوری
و پســرهایش را متهم کرد که «در کشور چهمیکنند؟ چگونه
میلیاردر شدند و در کشــور زندگی میکنند؟ چهطور زندگی
میکنند؟» او البته از مهدی کروبی هم نگذشــت .او کروبی را
متهــم کرد که از شــهرام جزایری ،متهــم مالی پول دریافت
کردهاست .احمدی نژاد همیشه مدعیبود که برای سخنان خود
ســندی در دست دارد .در سخناناش مدام از «اسناد موجود»،
«فیلم»« ،شــاهدان عینی» و  ...صحبت کرده اســت .این خط
تا امروز ادامه یافته اســت و حاال رییس دولت های نهم و دهم
خانــواده الریجانی را از برخوردهــای بگم بگم خود بی نصیب
نمیگذارد .پرسش اینجاست که آیا احمدینژاد به اسناد خاصی
دسترسی دارد؟ احمدی نژاد چگونه به این اسناد دست پیدا کرده
است؟ چرا دیگران به این اسناد دسترسی ندارند؟ با وجود همه
اتهامزنیها یا به توصیف محمود «افشاگری»ها رقبای او هیچگاه
فرصت پیدا نکردند همچون او اســناد و مدارکی ارائه یا خود را
تبرئه کنند؟؟ حجتاالسالم سیدمهدی طباطبایی عضو شاخص
جامعه روحانیت مبارز ،در گفتوگو با خبرآنالین درباره مهمترین
پیشبینی آیتاهللهاشمی گفت«:همه نگرانی آیتاهلل هاشمی از
دسترسی احمدینژاد به پروندههای اطالعاتی بود .برخی ناظران
معتقدند که دسترسی احمدینژاد در همان روزهایی که خود
سرپرست وزارت اطالعات را برعهده گرفته ممکن شده است.
بیم دسترسی به اسناد
خبرآنالین فیلم  1دقیقهای از ســیدمهدیطباطبایی عضو
شــاخص جامعه روحانیــت مبارز را در ســایت اینترنتی خود
منتشــرکرد .دراینفیلم خبرنگار خبرآنالین ســوالی را مبنی
بــر «مهمتریــن پیشبینیهای مرحوم هاشــمی کــه امروز
بهآنرســیدهاید ،چیست؟» از طباطبایی میپرسد .او در جواب
گفت« :آیتاهلل هاشــمی گفــت نظام،ضعفهایــی دارد و در
روحانیت نیز ضعفهای بیشتری هم وجوددارد .بیماین را داشت
که باحاکمیت و تســلط احمدینژاد ،به پروندههای اطالعاتی

خبر

دسترسی داشتهباشد و دست بهاقداماتی بزند که به ضرر نظام
باشد ».این پرســش ذهن را مشغول میکند که چه اطالعاتی
وجود دارد که نه احمدی نژاد بلکه هر شخص دیگری بهآن دست
پیداکند ،میتواند به ضرر نظام تمامشود؟ اگر وجود داشتهباشد،
بیمآن میرود که هرکسی بهآن ،دسترسی داشته باشد.
احمدینژاد حرفهایی خواهــدزد که ضدانقالب
نمیگوید
چندی پیش حســین مرعشــی ،عضــو شــورای مرکزی
حزبکارگزاران نیز درمــورد رفتارهای احمدینژاد در آینده به
ایلنا گفت«:روزی خواهدرســید که احمدینژاد حرفهایی را
بهزبان بیاورد که هیچ ضدانقالبی نگوید ».گویا احمدینژاد تنها
یکشخص نیست بلکه بهیکی از مسائل نظام تبدیل شدهاست
که دیر یا زود باید راهحلی برای او درنظر گرفتهشــود .بههرحال
نمیتوان شخصی که رئیسجمهور سابق این کشور بودهاست را،
نادیدهگرفت .اما آنچه اهمیت دارد شایعه دسترسی احمدی نژاد
به اسناد و مدارک است .چون تنها راه افشاگری او ،علیه مقامات
و مسئولین را اسناد میدانند .ایندرحالیاست که این پرسش
از ســوی منتقدان احمدی نژاد مطرح است که ،اگر سندی یا
تخلفی از سوی مقامات یا مسئولین وجوددارد ،چرا آنزمان که
رئیسجمهور بوده نســبت بهآنها سکوت کرده و اقدامی انجام
ندادهاست؟
احمدینژاد نمیتواند نقش اپوزیسیون را بازیکند
البته رفتارهای احمدی نژاد مورد واکنش مقامات ،مسئولین و
نمایندگان مجلس نیز بودهاست .اما احمدینژاد همچنان رفتار

تخت روانچی:

خبر

توقع نداشتیم بعد از فتنه  88با چنین فتنهای مواجه شویم

هایی که متاسفانه عده ای شروع به تخریب کردند و شعارهای
ساختار شکنانه دادند.
وی با اشاره به اینکه مردم ما میدانند که آنها مطمئنا دلشان
برای مردم ما نسوخته است ،گفت :بخصوص ترامپ با آن سابقه
زشــت و الفاظی که در مورد مردم ما بــه کار برده و رویکردی
که درباره ویزای ورود به آمریکا داشته
است ،نمی تواند برای مردم ما دلسوزی
کند .معاون سیاسی دفتر رییسجمهور
عنوان کرد :تاکید روحانی بر این است
کــه در دولت دوازدهــم فقر مطلق را
بتوانیم از بیــن ببریم یا جهت گیری
بودجه در راستای اشتغال زایی است،
اینها در واقع مطالبات مردم اســت و
دولت هم در این راستا الیحه بودجه را
ارائه کرده است.
وی ادامه داد :اگر مجلس صرفا ابراز مخالفت کند و پیشنهادی
نداشته باشد ،شاهد تداوم بیکاری و فقر مطلق خواهیم بود و این
عمال به معنای سکون است.
روانچی خاطرنشــان کرد :اگر مجلس شــورای اســامی با
پیشنهادهای دولت مخالفت میکند انتظار میرود پیشنهادهای
خود را هم بدهد .منطق دولت منطق روشنی است ،آماده ایم به
پیشنهادهای نمایندگان گوش دهیم.

ایسنا| حجتاالســام کاظم صدیقــی گفت «:توقع
نداشتیم بعد از فتنه  88با چنین فتنهای مواجه شویم».
«فتنه را باید آرزو کرد چرا که ســطح دوست و دشمن
روشن میشود« ».با روحیه لیبرالی نمیتوان خالءهای
مملکت را پر کرد« ».باید برای حوزههای علمیه بودجه
مناسب پیشبینی شود« ».دولت
نباید نیروهای انقالبی را از گردونه
و ســنگر خدمت به مردم بیرون
کند چرا کــه آســیب میبیند،
ســیلی میخورد ،گرفتار میشود
و نمیتواند مملکت را اداره کند».
خطیب نماز جمعــه این هفته
تهران با بیــان اینکه این مملکت
با انقالب ،اســتقالل یافته است و
میتوانــد مشــکالت را حل کند،
خاطرنشــان کرد :روحیه لیبرالی و اشرافی هیچگاه برای
جامعــه مفید نبوده و امروز نیز بــا این روحیه نمیتوان
خالءهای مملکــت را پر کرد .وی اغتشاشــات اخیر را
حادثهای عبرتانگیز برشــمرد و گفت :فتنه را باید آرزو
کرد چرا که در دوران فتنه میتوان منافقان را شناخت و
سطح دوست و دشمن روشن میشود.
امــام جمعه موقت تهران با اشــاره بــه تحلیل مقام

نگاه
گروه سیاســی :نایب رئیس فراکســیون حقوق
شــهروندی مجلس تاکید کرد :نمیتوان مردم را مجبور به
اســتفاده از یک پیامرســان کــرد و اگر امــروز میبینیم
پیامرســانهای داخلــی با اقبال مواجه نمیشــوند علتش
بیاطمینانی مردم است .عبدالصمد خرمآبادی دبیر کارگروه
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تاکید کرد :علیرغم تبلیغات
پر حجم جهت استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به تلگرام،
فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشــور بیش از  ۹۰درصد
کاهش داشته است.
فاطمه ســعیدی در گفتوگو با ایســنا درباره اینکه آیا
قبول دارید مردم نسبت به استفاده از اپلیکیشنهای داخلی
بیاعتماد هستند ،گفت « :این حق مردم است که از کدام ابزار
ارتباطی اســتفاده کنند و نمیتوان این حق را از شهروندان
سلب کرد .اینکه مردم را مجبور کنم از یک پیامرسان استفاده
نکنند یا به عکس فقط حق داشته باشند از چند پیامرسان
داخلی استفاده کنند با حقوق شهروندی آنها منافات دارد».
وی افزود « :طبق قانون اساســی و مطابق فرمان هشــت
مــادهای حضرت امام بدون حکم قاضــی و در موارد خاص
هیچ کس اجازه شــنود مکالمات مردم را ندارد .اینکه امروز

محکومیت او و همکارانش» را منتشر کند .در این پیام ویدئویی
بااشاره بهسخنان رئیس قوهقضائیه درجمع دانشجویان در هفته
گذشــته گفت که آیتاهلل الریجانی «عناویــن مجرمانه ای را
بهبنده و همکارانم نسبت دادهاست .ایشان ما را فتنه گر ،منحرف
و حامــی آقای بابک زنجانی معرفیکرده و ما را به این اتهامات
متهم کردهاست ».آقای احمدینژاد ،افزود«:من نمیگویم که در
دادگاه صالح زیرا از شــما چنین انتظاری را ندارم اما حتی اگر
در دادگاه فرمایشی تحتامر خودتان ما بهاین عناوین مجرمانه
محکوم شــدهایم  ،ظرف  ۴۸ساعت اسنادش را منتشر کنید تا
همگان بدانند ».او هشدار داد که در غیراینصورت ،نظرش را در
مورد رئیسقوهقضائیه و عملکردش در این هشتسال با مردم
درمیان خواهدگذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق،
اقدام خواهدکرد .احمدینژاد دراین کلیپ بهگونهای حرف زده
که گویی اســنادی را در اختیار دارد و در صورت برآورده نشدن
خواستهاش آنها را منتشر میکند تا به قول خودش «افشاگری»
کند.
احمدینژاد دروغگو است
بهگزارش خبرگزاری میزان ،وابســته به قوهقضائیه ،آیتاهلل
صادق الریجانی در نشست روز  ۲۲آذر ،در واکنش بهاین سخنان
احمدینــژاد و نزدیکاناش را به «فتنه ،دعوت به اغتشــاش و
دروغگویی» متهم کرد .البته پیش از این ،حمید بقایی ،معاون
اجرایی محمود احمدینژاد ،چهارم مرداد و دقایقی پس از آزادی
از زندان خطاب به مقامهای قوه قضائیه گفته بود که «بهزودی
سرنگون میشوید» .بقایی پشتش به چه کسی یا چه چیزی یا
چه ســندی گرم است که اینگونه علیه مقام قوهقضائیه سخن
میگوید .نکته جالب اینکه روزنامه شهروند نیز در توئیتی این
سوال را مطرح کرده که چطور احمدینژاد علیه دستگاهقضایی
ویدئو منتشــر میکند و در جلسات مجمع تشخیص مصلحت
نظام نیز شرکت میکند.
این مســایل باعث شده است تا امروز احمدی نژاد به پرسش
بزرگی برای جامعه ایرانی تبدیل شــود .به طور قطع او از سال
 84تا امروز که توانسته است تصویر خاصی در فضای سیاسی از
آن خود کند هیچ وقت تابع اصول اخالقی مشخصی نبوده است
اما امروز رفتارهای او به گونه ای است که می تواند برای کلیت
نظام چالش ایجاد کند .از این منظر جامعه می پرسند که چگونه
است رییس دولت های نهم و دهم به رغم عدم رعایت اخالق و
ترویج ماجرای بگم بگم هنوز از رجل سیاسی محسوب می شود
اما نیروهایی که در تبعیت آنان از نظام و وفاداریشان و همچنین
ســطح باالی کارامدیشان شکی وجود نداشته است حتی نمی
توانند و یا حق ندارند در مقابل دوربین رســانه ها ظاهر شوند.
ترس از جنون و یا هر چیز دیگری اکنون باعث شــده است که
همه شهروندان از هر طبقه و قشری با تعجب به روند سیاست
ورزی در ایران خیره شوند.

خطیب نماز جمعه تهران:

دولت مصمم به رفتار شفاف با مردم است
معاون سیاسی دفتر رییسجمهور عنوان کرد :تاکید روحانی
بر این اســت که در دولت دوازدهم فقر مطلق را بتوانیم از بین
ببریم یا جهت گیری بودجه در راستای اشتغال زایی است ،اینها
در واقع مطالبات مردم اســت و دولت هم در این راستا الیحه
بودجه را ارائه کرده اســت .اگر مجلس صرفا ابراز مخالفت کند
و پیشنهادی نداشته باشد ،شاهد تداوم
بیکاری و فقر مطلق خواهیم بود و این
عمال به معنای سکون است.
به گزارش ایلنا -مجید تخت روانچی
معاون سیاســی دفتر رییسجمهور با
بیان اینکه ریشه اتفاقات اخیر کشور باید
روشن شود ،گفت :دولت مصمم به رفتار
شفاف با مردم است تا آنها بتوانند بر کار
دولت نظارت داشــته باشند .واقعیت
قضیه این اســت که مردم ما چه نسل
جوان چه نسل باالتر مطالبات بحقی دارند.
وی افزود :آقای روحانی هم گفتند که همه ما باید پای صحبت
مردم بنشــینیم و به نظراتشان گوش دهیم و تصمیمات ما بر
اساس خواسته های ملت باشد .دولت اراده کرده تا برخوردش
با مردم شفاف باشد و مردم بتوانند بر کار دولت نظارت کنند.
روانچی تاکید کرد :تحوالت اخیر با طرح مطالبات بخش هایی
از جامعه شروع شد ولی با اتفاقاتی ،تبدیل شد به سوء استفاده

خود را تکرار میکند .ایندرحالیاســت که آیتاهلل خامنهای ،
رهبر انقالب چند وقت پیش بدون اسم بردن از احمدینژاد گفته
بود« :کسانی که همه امکانات کشور دستشان است یا بوده ،حق
ندارند نقش اپوزیسیون بازیکنند برخی افراد در داخل با متهم
ن دروغهای
کردن افراد و دستگاهها و تالش برای صحیح جلوهداد 
شــاخدار بیگانگان ،همانکار دشمن را انجا م میدهند ».ایشان
همچنین خاطر نشان کردهبودند« :اینکه فردی مکرر ،دستگاهها
یا قوای مختلف را موردحمله و تهمت قرار دهد ،هنر نیست زیرا
هر کودکی میتواند با یک ســنگ ،شیشهای را بشکند ».رهبر
انقالب اضافه کردند« :نمیشود که انسان در یکدهه همهکاره
کشور باشد و در دهه بعد ،تبدیل به مخالفخوان کشور شود».
بعد از این ســخنان رهبر انقالب ،برخی نزدیکان احمدینژاد
مدعیشــدند خطاب رهبر ،به رئیسجمهوری ســابق نیست
و محمود احمدینژاد ،درحاشــیه سفر چند روز پیش خود به
بوشــهر ،مورد انتقاد تعدادی از بسیجیان قرار گرفت .اما پاسخ
هایی داد که می توانست به نوبه خود در دو قطبی کردن فضا از
سوی او نقش بزرگی ایفا کند.
مهلت  48ساعته احمدینژد به الریجانی
محمود احمدینژاد و نزدیکاناش در پی جدیشدن رسیدگی
به اتهامهای آنها در دادگاه ،بهشدت بهدستگاه قضایی جمهوری
اســامی و رئیــس آن حمله کردند .نقطه مشــترک حمالت
احمدینژاد را میتوان در قالب سیاســت پیشین او دید ،یعنی
هلل صادق الریجانی،
«افشاگری» .او در یک پیام ویدئویی به آیتا 
رئیس قوه قضائیه ۴۸« ،ســاعت مهلت داد تا اسناد مربوط به

سعیدی :نمیتوان مردم را مجبور به استفاده از پیامرسان داخلی کرد

افزایش اعتماد مردم باعث رشد پیامرسان بومی است
میبینیم پیامرســانهای داخلــی با
اقبال جدی مواجه نمیشــوند علتش
بیاطمینانی مردم است».
نماینده مــردم تهــران در مجلس
همچنین بیان کرد :بنابراین ،به جای
ایجاد انحصــار برای پیامرســانهای
ایرانی ـ باید اطمینــان مردم را جلب
کنیم ،اگر عنصر اعتماد را از بین بردیم
همان اتفاقی که برای صدا و سیما در
این سالها افتاد ،برای پیامرسانهای
داخلی هم میافتد.
او در پایان اظهار کرد :امروز اگر میبینیم بخشــی از مردم
تحت تاثیر شبکههای فارسی زبان خارجی هستند به دلیل
رفتار غلط خود ما و صدا و سیمای ما است .وگرنه چطور یک
شبکه تلویزیونی با  100کارمند میتواند یک دستگاه عریض
و طویل به نام صدا و سیما را به حاشیه براند؟

بــه گــزارش ایلنــا ،عبدالصمــد
خرمآبادی معاون دادستان کل کشور:
بررسیهای به عمل آمده حاکی است
علیرغم تبلیغاتپرحجمجهتاستفاده
از فیلترشکن برای دسترسی به تلگرام،
فعالیت تلگرام در فضای مجازی کشور
بیش از  ۹۰درصد کاهش داشته است.
خوشــبختانه تاکنون چند میلیون از
کاربران تلگرام به پیامرسانهای داخلی
مهاجرت کردهاند .طی مدت کوتاهی که
تلگرام فیلتر شده است ،پیامرسانهای اجتماعی بومی مشابه
آن مانند «سروش»« ،بله»« ،آی گپ» و «گپ» رشد کمی و
کیفی فوقالعادهای داشتهاند.
او در ادامــه گفت :اگــر وزارت ارتباطات در اجرای وظایف
خود برخی دیگر از موانع موجود بر ســر راه پیامرسانهای
داخلی را بر دارد آنهــا به زودی قلههای موفقیت را فتح و
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معظم رهبری از حوادث اخیر در کشــور ،تصریح کرد:
اغتشاشــات اخیر توســط عوامل بیرونی طراحی شده
بود و ســازمان یافته بود که عوامل آن شیطان بزرگ و
صهیونیســتها با پول عربستان سعودی بود و منافقین
آدمکش نیز پادوی اینها شدند.
صدیقی با اشــاره به اینکه توقع
نداشــتیم بعد از فتنه  88با چنین
فتنهای مواجه شــویم ،اظهار کرد:
دشــمنان فکر میکردند میتوانند
گفتمان انقالب را به حاشیه برانند
و مسائل جزئی و بیارزش را ،عمده
جلوه دهند .ایــن حادثه به خوبی
نشــان داد که دشــمن هر لحظه
منتظر غفلت ماست و از مشکالت
مــا برای دســتیابی بــه اهدافش
استفاده میکند بنابراین هشداری برای ما بود تا همیشه
هوشیار و بیدار و بسیج باشیم.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ملت ایران مشتی
محکم بر دهان دشــمن قســم خورده انقــاب کوباند،
خاطرنشان کرد :ملت ایران در برابر هر توطئهای که آمریکا
بخواهد بر اســاس توهم و جهالت و سردرگمی علیهمان
داشته باشد بار دیگر ایستادگی خواهند کرد.

کشور را از وابستگی به بیگانگان در این حوزه نجات خواهند
داد .ســرمایهگذاران و مدیران پیامرسانهای بومی وقتی که
استقبال بینظیر مردم را باور کردند عالوه بر استفاده بیشتر
از متخصصان و بهکارگیری سرمایههای انسانی ،سرمایهگذاری
مالی قابل توجهی را در فضای مجازی انجام داده و ســرورها
و تجهیــزات فنی زیادی را خریداری و نصب کردهاند ولی تا
کارشان به نتیجه برسد نیازمند حمایت جدی دولت هستند.
او خاطر نشــان کرد که در مناظــره تلویزیونی که با آقای
مهندس آذری جهرمی داشتم ،ایشان اذعان نمودند مهاجرت
مردم به پیامرسانهای داخلی میتواند سه هزار میلیارد تومان
درآمد برای بخش داخلی به دنبال داشته باشد.
خرمآبادی معتقد بــود؛ درآمد اقتصادی ناشــی از رونق
پیامرسانهای بومی برای کشــور دهها هزار میلیارد تومان
اســت .با بیرون راندن دشــمن از قسمتی از فضای مجازی
کشور اندک اندک اقتصاد مقاومتی در این فضا شکل میگیرد.
جلوگیری از فعالیت تلگرام عــاوه بر اینکه موجبات رونق
اقتصادی کشور و ممانعت از جاسوسی اطالعاتی دشمنان را
فراهم نموده است ،نقشه و برنامه چند ساله آنها برای برهم
زدن نظم و امنیت کشور و استمرار تهاجم فرهنگی را نقش
بر آب کرده است.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با
صدور بیانیهای اعالم کرد
بستری شدن آیتاهلل شاهرودی در
آلمان بر خالف تمایل وی بوده است
روابــط عمومی مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
خصوص موضوعات و شــایعات اخیر که درباره بیماری
و ســفر درمانی آیتاهلل هاشمی شــاهرودی ایجاد شد
بیانیهای صادر کرد.
به گزارش ایسنا متن این بیانیه به شرح زیر است:
بیتردیددورسالتسترگآگاهیافزاییوروشنیبخشی
نسبتبهارتقاوجهتدهیبهافکارعمومیازتوقعاتشفاف
جامعه نسبت به رسانهها به شمار میرود که باید براساس
انصاف و صداقت نسبت به آن عامل باشند هر چند ممکن
است برخی رسانهنماها از این جریان زالل استثنا باشند.
بنابراین با توجه به مخابره رســمی اخبار توسط روابط
عمومــی مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام ،برخی
رســانههای ضدانقالبی اقدام به جعــل و گمانهزنیهای
خالف واقع نمودهاند که الزم اســت برای شایعه زدایی
و تنویر افــکار عمومی مطالب ذیــل را تقدیم نماییم:
 .۱بستری شــدن حضرت آیتاهلل شــاهرودی ریاست
محتــرم مجمع تشــخیص مصلحت نظــام در یکی از
بیمارســتانهای آلمان بنا بر توصیه اکید تیم پزشکی و
بر خالف تمایل ایشــان بوده اســت و پس از بهبودی و
طی روند درمانی در آلمــان به ایران مراجعت نمودهاند
و در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام و جایگاههای
دیگــر در خدمت مردم و انقالب اســامی خواهند بود.
 .٢اخیرا در یکی از سایتهای خبری ادعا شده «اعضای
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اغتشاشات اخیر
اختالف نظر داشتهاند» و یا این که «دبیر مجمع گزارش
شورای امنیت ملی را قرائت کرده است» که روابط عمومی
مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تکذیب مدعای فوق
متذکر میگردد در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت
نظام تمام اعضا روی خاستگاهها و ریشههای اغتشاشات
اخیر اتفاق نظر داشته و پیروی از فرامین و منویات رهبر
معظم انقالب و وحدت نیروهای سیاسی را تنها راه مقابله با
توطئههای دشمنان و حل مشکالت کشور اعالم کردهاند.
 .۳پس از مصاحبه دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت
نظــام و پردهبرداری از عوامل پشــت صحنه آشــوب و
اغتشــاش در روزهای اخیر؛ رسانههای ضدانقالبی که از
نفرت ملت ایران نسبت به عوامل واقعی اغتشاشات اخیر
آگاهی داشتند کوشیدند با هجو و وارونه انگاری بیانات
دکتر محســن رضایی افکار عمومی را نسبت به دخالت
عوامل پشت صحنه اغتشاشات اخیر به تردید بکشانند!
واضح اســت که انتشار این نوع شــایعاتِ برنامه ریزی
شده بخشی از ماموریت جنگ روانی اتاق اغتشاشات را
تشــکیل میدهد؛ بنابراین چند نکته شایان ذکر است:
الف :پس از انتشــار رســمی خبر نشســت رســانهای
دکتر محســن رضایی از ســوی روابط عمومی مجمع
تشــخیص مصلحت نظام وی به نقل از گزارش رسمی
یــک مقــام امنیتی ذیــل مذاکرات صحــن مجمع از
پشــتیبانی و نقــش آفرینی مشــترک آمریــکا ،رژیم
صهیونیستی و عربســتان با همراهی گروهک منافقین
و عناصر ســلطنت طلب در اغتشاشــات اخیر خبر داد.
در ادامــه پس از اصرار خبرنگاران با اســتناد به گزارش
مذکور اضالع میز برنامه ریزی آشــوب را به شرح ذیل
اعالم نمودند:
_ مایکل اندریا  :مدیر بخش جاسوسی و عملیات های
ضد ایران در ســازمان ســیا که طبق افشاگری روزنامه
آمریکایی نیویورک تایمز برای ایجاد بی ثباتی و آشوب
در ایران به این سمت منصوب شده است.
_ نماینده کشور عربستان سعودی
_ یکی از بارزانی ها که نماینده اسراییل بوده است
_ نماینده گروهک منحط و شکست خورده منافقین
و طفالح برادر زن صدام دیکتاتور معدوم عراق! ( که چند
ماه پیش توســط آمریکا از زندان عراق آزاد شده است )
پیرو این افشاگری؛ رسانه های ضدانقالب با دستپاچگی
و کاربرد ترفند رد گم کنی با برجســته ســازی یکی از
اعضای اتاق اغتشــاش و تغافل نسبت به سایر اعضای
مصــرح در خبــر دکتر رضایــی تالش خــود را برای
انحــراف افکار عمومی و هجوپــردازی در این زمینه به
کار گرفتند تا از تاثیر افشاگری صورت پذیرفته بکاهند!
ب  -آمریکا ،اســراییل و ملک ســلمان به بازســازی
حــزب بعــث عــراق پرداختهانــد و قصــد دارند در
انتخابــات چند ماه آینده عــراق نقش منفی ایفا کنند
لذا عناصــری از جمله برخی نزدیــکان خانواده صدام
را تشــویق بــه فعالیت سیاســی در عــراق کردهاند.
این طیــف به عنوان ضلع ســوم اغتشاشــات اخیر با
کمک منافقیــن و ســلطنتطلبها در کنــار آمریکا،
اسراییل ،عربستان در اغتشاشات اخیر دست داشتهاند.
ج :هســته اصلی اغتشاشات اخیر متشکل از :عربستان،
آمریکا ،منافقین و بعثی ها کســانی هستند که نه تنها
در کودتــای نافرجــام ســال  ١٣٥٩و جنگ تحمیلی
هشــت ســاله نقش محوری ایفــا نمودهانــد بلکه در
تاســیس و ایجاد داعش محوریت داشــتهاند و همگان
میدانند مغز متفکر حزب بعث عراق (عزت ابراهیم) با
ابوبکر البغدادی مجری اصلی ســازمان داعش همراهی
و معاونت داشــته است و امروزه که شاخه بعثی داعش
به منطقه اربیل پناه آورده و برای تجزیه شــمال عراق
در کنــار بارزانی تالشهایشــان بی نتیجــه مانده ،بار
دیگر با کمک آمریکا ،اســراییل ،عربســتان و منافقین
میکوشد در ایران نیز اغتشــاش و آشوب ایجاد نماید.
د :هر چند آمریکا ،اسراییل و عربستان در تجزیه شمال
عراق و دخالت و فتنه در لبنان و اغتشاشات اخیر ایران
شکستتاریخیمتحملشدهاندوسریالشکستهایشان
به صورت یک افتضاح سیاسی ماهیت قدرت آنان را نشان
میدهد ،ولی همچنان بنا دارند به دخالتهای نامشروع
خود ادامه دهند که هوشیاری مردم و نیروهای امنیتی
به ویژه در مقابله با شایعهســازی و دروغپراکنی آنان در
فضای مجازی و رسانه ای مهمترین عامل خنثی شدن
توطئههای دشمنان خواهد بود.

