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فقط در هشت درصد از حمالت، دستوراتی مستقیما از سوی داعش صادر شده است
یادداشت روز 

غالمعلی رجایی-فعال سياسی اصالح طلب

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد احضار تعدادی از استانداران و فرمانداران به قوه قضاییه در رابطه با تخفات انتخاباتی گفت: 
باید به همه پرونده ها رسیدگی شود. قوه قضاییه باید به همه تخلفات در هر جایی که صورت گرفته است، رسیدگی کند.

او در پاســخ به این سوال که اتهامات این افراد چیســت، اظهار داشت: من چندان در جریان پرونده این افراد نیستم. معموال این تخلفات در 
رابطه با طرفداری از یک نامزد است. 

در جریان اتهامات 
استانداران احضار شده 

به قوه قضائیه نیستم 

درمراسم روز قدس تهران عده ای حرمت رئیس جمهور منتخب مردم 
و معاون اول او و نایب رئیس مجلس را شکســتند. جالب اینکه بعضی 
نوشتند این کاِر مشاورین امنیتی وعملیاتی خود دکتر روحانی است که 
با این شعارهای خودساخته می خواهند برای او مظلوم نمایی کنند! خدا 
قدری عقل وانصاف بدهد. البــد دکتر علی مطهری هم تیم عملیات 
روانی برای مظلوم نمایی دارد. ســال های قبل هم همین حادثه برای 
جناب خاتمی همیشــه عزیز و هاشمی بزرگ و مظلوم اتفاق افتاد. من 
درحیرتم این ها چگونه والیتمداران و روزه دارانی هســتند که این همه 

حرمت مؤمن روزه دار می شکنند؟
در روز قدس که مردم روزه دار در حمایت از مردم مظلوم فلســطین 
به خیابان ها آمدند، چه پیامی از ایران به جهان مخابره شد! این گناه را 

حتماً توبه ای نیست.
امید که دســت برنامه ریزان وسناریو نویســان این ماجرا بدون هیچ 
پرده پوشــی رو شود، همانند ماجرای شیراز وحمله به علی مطهری  که 
متأســفانه توسط دادگاه اعالم و معلوم شد همه حمله کنندگان وابسته 
به نهادی خاص هستند. فراموشمان نشده در سال 88 دادگاهی تشکیل 
وجوانــی در حالی که دو انگشــتش را جلوی دوربیــن باال می برد به 
قاضی می گفــت من فقط دو مخزن زباله را آتش زده ام نه بیشــتر! و 
صداوســیما پخش می کرد و من به عنوان یک شالق خورده و زندان 
رفته زمان طاغوت درخود می شکســتم، به خاطرحرمتی که از نظام در 
چنین محکمه ای می شــکند. آن روزگار تلخ گذشت. چگونه؟ بماند! اما 
این کجا و آن کجــا؟ به نظرم می بایســت دادگاه این ها برای عبرت 

طراحان ماجرا علنی شود.
بگذار یکبار برای همیشه...

خبر 

سخن  روز 

خبر 

                                                   رحمت اله بيگدلی- عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 

گزارشی از جزئیات حمالت تروریستی داعش در غرب:

کابینه را سهمیه بندی نکنید 

به گزارش خرداد، سردار کوثری به عنوان جانشین فرمانده 
قرارگاه ثاراهلل ســپاه معرفی شد. سردار اسماعیل کوثری که 
نماینــده مردم تهــران در دوره های هشــتم و نهم مجلس 
شورای اســالمی بود، اواخر سال گذشته به نیروهای مسلح 

بازگشت.
سردار کوثری که در سابقه خود 16 سال فرماندهی لشکر 
27 محمد رسول اهلل)ص( و ریاســت اداره امنیت ستاد کل 
نیروهای مســلح را بر عهده داشته اســت  در سال گذشته 

مشغول خدمت در قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( شد.

بنابر اخبار موثق از جلســه روز دهم تیر شــورای شهر 
تهران گزینه های دیگری چون پیروز حناچی، اردکانیان، 
مهرعلیزاده به جمع حجتی، مرعشــی، نجفی و محسن 

هاشمی اضافه شدند.
طبق اعالم این منبع قرار است در جلسه روز چهارشنبه 

14 تیر افراد جدیدی مطرح شوند!
اما آنچه که باعث تعجب است اینکه برخی از خانم های 
محترمه عضو شــورا که بدنبال گزینه خانم برای تصدی 
شــهرداری تهران هســتند، خانم الهه کوالیی که فاقد 

سابقه اجرایی است را به عنوان گزینه بانو برای جانشینی 
قالیباف مطرح کرده اند.

درحالــی که اگــر خانم های عضو شــورا اصراری بر 
کاندیدای بانو برای شهرداری پایتخت دارند می توانند از 

معصومه ابتکار با سوابق روشن استفاده کنند.
اما خانم کوالیی که حتی یک روز سابقه منصب اجرایی 
طی 38 سال گذشته نداشته است، چگونه می تواند برای 
رفاه و آســایش بیش از 10 میلیون نفر در جایگاهی مثل 

شهرداری تهران اقدام مفیدی انجام دهد؟!

مارکس در هیجدهم برومر می نویســد:  تاریخ دو بار تکرار می شود، یک بار به صورت تراژدی و بار 
دوم به صورت کمدی. هگل نیز در جایی می گوید که همه  رویدادها و شخصیت ها در تاریخ گویی دوبار 
رخ می دهند و ژیژک در ادامه جمله هگل می گوید: وی فراموش می کند که اضافه کند:  »نخســت 
به صورت تراژدی، بار دوم به صورت کمدی.«  واقعا اگر پوســته رویین مناسبات حاکم بر کشور ما را 
خراش بدهیم متوجه تکرار مکرر تراژدی- کمدی تاریخ در رویدادهای کشــورمان خواهیم شد. اندک 
تأملی برای اهل نظر روشن می سازد که چگونه برخی برای مصادره به مطلوب رویدادهای کشور سعی 
می کنند تاریخ را آن چنان که خود می خواهند بازســازی و مشابه ســازی و آن را طبق مطلوب خود در 
ذهن و گلوی مردم حقنه کنند! کاســبان دلواپس در انتخابات اخیر ریاســت جمهوری ابر و باد و مه و 
خورشــید و فلک را به کار گرفتند و به هر چیزی که در توانشــان بود از امور متناقضی چون اعتقادات 
پاک مردم به مقدسات دینی مانند عشق و عالقه زالل مردم به امام رضا)ع( تا امیر تتلو خواننده کذایی  
زیر زمینی دخیل بســتند تا در مجاری شعور و ادراک ملت فهیم ایران خلل وارد سازند و دکتر حسن 
روحانی رئیس جمهوری محبوب و خدوم را براندازند و مناسبات گذشته کاسبی های خود را مجدداً احیا 
کنند، اما از باد کاشته  شــده توسط خودشــان توفان درو کردند و از ملت ایران سیلی خودند! این روزها 
شکست سنگین کاسبان دلواپس در انتخابات ریاست جمهوری اخیر چنان مشاعر آنان را مختل کرده 
اســت که نهایت تالش خود را به کار گرفته اند تا  رویدادهای مختلف کشور را از دهلیز تاریخ برگیرند 
و آن چنان که خود می خواهند بازسازی و با فشار  امپراتوری رسانه ای در گلوی مردم حقنه کنند! این 
تالش ها معموال عقیم اســت و تداعی گر این گزاره بسیار معنادار مارکس که می گوید:»تاریخ دو بار 

تکرار می شود، یک بار به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی.«
یکی از کارهای عجیب کاســبان دلواپس پس  از انتخابات اخیر تالش گسترده آنان برای بازسازی 
برشی از تاریخ اوایل انقالب یعنی  دوره ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر و تطبیق  آن بر دوره فعلی 
و تشــبیه دکتر حسن روحانی به  ابوالحســن بنی صدر و به  عبارتی بنی صدریزه  کردن اوضاع است تا 
به خیال خام خودشان از این ملغمه سازی به  احیای  مناسبات کاسبی های خود نایل آیند! این دلواپسان 
باید بدانند که این رفتارهای سرشــار از حماقت، نه تنها کمکی به آنان نمی کند و ذره ای از محبوبیت 
دکتر حسن روحانی نمی کاهد، بلکه ته مانده آبروی آن ها را هم می برد و بر محبوبیت رئیس جمهوری 

منتخب می افزاید!
اما این رفتارهای نادرست دو پیامد دیگر نیز دارد؛

1 . تشبیه دکتر روحانی  به بنی صدر با توجه به شخصیت مقبول و بزرگوار دکتر روحانی موجب القای 
نوعی حقانیت  و مظلومیت برای  بنی صدر در میان نســلی می شــود که حوادث آن ایام را ندیده اند و 

می خواهند از خالل نقل های تاریخی آن را دریابند!
2 . این رفتارهای دلواپســان ، بهترین هدیه به دشــمنان اســالم و عدالت و آزادی و مردمساالری 
دینی و در راس آن ها آمریکا و رژیم صهیونیســتی اســت؛ زیرا در روز جهانی قدس و عید فطر  که 
همه مسلمانان جهان از ملل و اقوام و مذاهب مختلف، تفاوت های ملی، قومی و مذهبی  خود را کنار 
می گذارند و یک صدا در دفاع از ملت مظلوم فلســطین بر ســر آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان 
منطقه ای آنان فریاد می زنند، این دلواپسان، نقش ستون پنجم دشمنان اسالم و ایران را ایفا و القای 
اختالف در حد آرزوی مرگ برای طرفین اختالف در میان ملت و سران جمهوری اسالمی  را می کنند 
و این بزرگ ترین هدیه به دشــمنان جهان اسالم باالخص آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی در 
روز جهانی قدس و عید فطر بود که به رایگان تقدیم آنان شــد و این خدمت بزرگ به دشمنان اسالم 
فقط از کاســبان  دلواپس برمی آمد و بس که نوک پیکان حمله را از دشمنان اسالم برگیرند و متوجه 
رئیس جمهــوری منتخب 24 میلیون نفر و معاون اول وی و نایب رئیس مجلس و القای اختالف بین 
ارکان نظام را در روز وحدت جهانی مســلمین  کنند. این  کار کاسبان دلواپس برای بنی صدریزه کردن 
اوضاع، ترجمان این ســخن مارکس است که می گوید: »تاریخ دو بار تکرار می شود، یک بار به صورت 

تراژدی و بار دوم به صورت کمدی.«
بعد از اهانت به رئیس جمهور در راهپیمایي روز قدس در جمعي گفتم رهبري در اولین سخنراني خود 
در این زمینه موضع گرفته و به تفســیر عبارت آتش به اختیار خواهد پرداخت تا آنانکه همواره تالش 
مي کنند با هزینه کردن از نظام و رهبري به اهداف خود برسند و این بار هم از این رهگذر مي خواستند 

عقده خود را خالي کنند نا امید شده و بهانه خویش را از دست بدهند. 
واقعیت این است همه ما رهبري معظم انقالب را مي شناسیم و به سیره و شیوه رهبري او آگاهیم 
و حتي نوع نگرش ایشــان را در حوزه اجتماعي مي شناســیم بر این اساس هرگز نمي توان "آتش به 
اختیار" را به توهین به دیگران و حمله به شخصیت هاي نظام و ... تفسیر کرد. اگر منصفانه نگاه کنیم 
و نیــک تأمل گردد در مي یابیم رهبري در تمام ســال هاي رهبري خود هرگز به این روش ها اعتقاد 
نداشته است. به عالوه مگر عقالني است که رهبر کشوري دستور هرج و مرج و بي نظمي در کشور 
خود را صادر نماید حال این آتش بیاران همیشگي معرکه چطور آن سخن رهبري را چنان تفسیر کردند 
ریشــه در این امر دارد که آن ها همیشه این روش ها را در دستور کار خود داشته و همواره کوشیده اند 
از این طریق جناح مخالف خود را تحت فشــار قرار داده و براي حذف آن بکوشند، که در این راه اگر 
ســخني از رهبري یا هر شخصیت دیگري وجود داشــته باشد که راه تفسیر به راي را براي آن ها باز 

کند که نور علي نور خواهد بود. 
در این زمان خاص هم ســخن رهبري صرفاً بهانه اي بیش نبود کما اینکه نیک پیداســت این ها 
پیروزي هاي مکرر جریان اصالحات و لیست هاي امید را هضم نکرده و نمي توانند تحمل کنند و گرنه 
ثابت کرده اند که خیلي اعتقادي به والیت و تبعیت از آن ندارند و بارها این را در عمل ثابت کرده اند. 
اینک اما رهبري با درایت در خطبه هاي روز عید فطر منظور خویش را آشــکار ساخت و حجت را بر 
آن هــا تمام کرد. او نه تنها گفت که منظورش ورود در حوزه هاي فرهنگي بوده بلکه فراتر از آن این 
رفتارها را موجب بدهکار شدن انقالبیون دانست . این سخن رهبري هم بهانه آتش به اختیار را از این 
بزرگواران گرفت و هم راه تداوم این گونه رفتارها را بر آن ها بســت اگر واقعاً به والیت و تبعیت از او 

آنچنان که سالهاست فریاد مي زنند اعتقادي داشته باشند.

کمدی بازسازی رویدادهای تاریخی

         عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور:

عضو کمیته بررســی پرونــده مربوط 
به مدرک تحصیلی حســین فریدون در 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
محرز شدن تخلفات حسین فریدون را در 
این کمیتــه تحقیق، تکذیب کرد و گفت: 
آقــای ابطحی پیش از این نیــز در دو یا 
سه مقطع چنین مصاحبه هایی داشته و از 
جانب خود به جای کمیته تحقیق اظهارنظر 

کرده که این گفته ها خالف است.
به گزارش  دیده بان ایران؛ محمد قمی، 
با اشــاره به روند بررســی پرونده مدرک 
تحصیلی حســین فریدون در کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقــات مجلس شــورای 

اسالمی و در واکنش به اظهارنظر یکی از 
اعضای کمیته بررسی مبنی بر محرز شدن 
تخلفات فریدون اعالم کرد: آقای ابطحی 
از قول خودشان مصاحبه کرده اند و گفته 
ایشــان تصمیم کمیته بررسی پرونده در 

کمیسیون آموزش نیست.
او در واکنش به گفته این نماینده عضو 
جبهه پایــداری مبنی بر آن کــه نماینده 
پاکدشت در ارائه مدارکی از روند تحصیل 
حسین فریدون در دانشگاه شهید بهشتی 
به کمیته مرتکب دیرکرد شده و قرار بوده 
این مدارک تــا روز 18 خردادماه تحویل 
کمیته شــود، گفت: در این مدت مجلس 

تعطیل بوده و اساســًا  کمیسیون آموزش 
جلسه ای نداشــته که بخواهیم مدارک را 

ارائه کنیم.
پاکدشــت در مجلس  مــردم  نماینده 
شــورای اســالمی با بیان این کــه روند 
بررسی این پرونده پس از تشکیل جلسه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات طی خواهد 
شــد، خاطرنشان کرد: آقای ابطحی پیش 
از ایــن نیــز در دو یا ســه مقطع چنین 
مصاحبه هایــی داشــته و از جانــب خود 
به جای کمیته تحقیق اظهارنظر کرده که 

این گفته ها خالف است.
عضو کمیته بررســی پرونده حســین 

فریدون در کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اسالمی همچنین اعالم 
کرد: ان شــاءاهلل پس از بازگشایی مجلس 
در هفته جاری و تشکیل جلسه کمیسیون 
آموزش و تحقیقات، موضوع در کمیسیون 
موردبررسی قرار خواهد گرفت و نتیجه آن 
پس از تصویب در کمیسیون به استحضار 

افکار عمومی می رسد.
قمی در پایان تصریح کرد: تا این لحظه 
هیچ مصوبه ای در کمیســیون آموزش و 
تحقیقات در این رابطــه صورت نگرفته 
و نتیجه گیری دربــاره این پرونده، پس از 

تصویب در کمیسیون اعالم می شود.

سردار کوثری فرمانده 
قرارگاه ثاراهلل شد

دروغ حرمت شکنان

استاد دانشگاه تهران گفت: زنان قطعا 
باید در کابینه روحانی حضور جدی داشته 
باشــند. خانم ابتکار علیرغم بودجه بسیار 
ناچیز که ســازمان محیط زیســت دارد، 
موفق بوده اســت. عالوه بــر او رییس 
جمهور باید خانم موالوردی و اشــخاص 

دیگر نظیر این دو نفر را وارد کابینه کند.
زیباکالم  انتخاب، صــادق  به گزارش 
فعال سیاســی اصالح طلب در گفت وگو 

با خبرآنالین با بیان اینکه اولین ســوالی 
که فراروی روحانی اســت این است که 
از وزرای فعلی چه کســانی باید بمانند و 
کدامشان باید بروند، گفت: به جای حدس 
و گمــان و اینکه بگوییم یک ســهمیه 
برای کارگزاران باشــد، یک ســهمیه در 
کابینه باید برای اعتدال و توســعه باشد، 
به اصالح طلبان هم که نمی شود کرسی 
نداد و حتما باید سهمیه ای داشته باشند، 

روحانی اینطوری جلــو برود که چند نفر 
را که مورد وثوقش هســتند و خیلی افراد 
سیاسی - جناحی نیستند، تعیین کند که 
مثــال می تواند یک جمع 5 نفره باشــد. 
این جمع عملکــرد وزرا در این قریب 4 
سال گذشــته را مورد ارزیابی قرار بدهند 
و یک گزارشــی به روحانی بدهند و به او 
بگویند که نمرات این وزرا این است. بعد 
تصمیم با روحانی و حلقه نزدیکشان باشد. 

به طبع آن هایی که نمره قبولی نمی گیرند 
می توانند با همان کمیته رایزنی کنند.

      توصیه زیباکالم به روحانی: 

در نتایــج یک تحقیق، جزئیاتــی درخصوص عامالن 
حمالت تروریســتی در غرب از جمله رده ســنی آنها و 
داشتن سوء سابقه و هماهنگی و یا عدم هماهنگی آنها با 

داعش در انجام حمالت شان مطرح شده است.
به گزارش ایســنا، به نقل از رای الیوم، در این پژوهش 
اعالم شــده است، از زمانی که داعش خالفت خود را در 
ژوئن 2014 اعالم کرد،  51 حمله در هشت کشور غربی 

انجام شده است.
این تحقیق که با عنوان تنــدروی و حمالت جهادی 
در غرب توسط کارشناسانی در دانشگاه جورج واشنگتن 
و پژوهشکده ایتالیایی سیاست  بین المللی و مرکز مبارزه 
با تروریسم "ای سی سی تی" در الهه تدوین شده، فرانسه 
کشوری است که در معرض بیشترین حمالت قرار گرفته 

و شــاهد 17 حمله بوده و پس از آن ایاالت متحده با 16 
حمله و سپس آلمان با هفت حمله قرار دارد.

65 تن در این حمالت دســت داشته اند و این حمالت 
به کشــته شدن 3۹5 تن و زخمی شدن دست کم 154۹ 
تــن انجامید. همچنین 82 درصد از عامالن این حمالت 
توسط مسئوالن امنیتی شناخته شده بودند و 57 درصد از 
آنها پرونده کیفری در گذشــته داشتند و 18 درصد از آنها 

در حبس به سر برده بودند.
43 تن از این عامالن حمالت کشــته شده و 21 تن از 
آنها بازداشت شده اند و یک شخص همچنان فراری است.

براســاس این تحقیق متوسط سن مهاجمان 27 سال 
و سه ماه اســت. کوچکترین آنها 15 سال و بزرگ ترین 
آنها 52 ســال داشته است. در میان عامالن حمله دو زن 

نیز بوده اند.
73 درصــداز عامالن حمالت تابعیت کشــورهایی را 
داشــتند که در آنجا دســت به حمالت زدند و 14 درصد 
اقامت قانونی داشــته و پنج درصد از آنها آواره یا پناهجو 
بوده اند. شــش درصد از آنها به صورت غیرقانونی در آن 
کشورها زندگی می کرده یا منتظر اخراج بودند. 17 درصد 

از آنها نیز به دین اسالم گرویده  بودند.
عالوه بر این مشــخص شــد که فقــط 18 درصد از 
عامالن حمله، خارجی بودند و فقط در هشــت درصد از 
حمالت، دســتوراتی مستقیماً از سوی داعش صادر شده 
است. این تحقیق همچنین به این امر اشاره کرد که 66 
درصــد از موارد با داعش در تمــاس بودند اما به صورت 

فردی عمل کرده اند.

توصیه 
خاص 
محمد 

هاشمی به 
روحانی

سید حسین موســویان در مقاله ای در 
وب ســایت لوبالگ آمریکا با اشــاره به 
تهدیدات واقعــی امنیتی محیط پیرامونی 
ایران نوشــت: ترامپ باید از شکست های 
گذشــته آمریکا در اعمال سیاســت های 
خصمانه علیــه ایــران درس گرفته و از 
دادن چک سفید امضاء به متحدان عرب 
برای پیشبرد اهداف فرقه گرایی در منطقه 

خودداری کند.
به گزارش ایسنا،  متن این مقاله به شرح 

زیر است:
فشــار یکبار دیگر نام بازی سیاســت 
آمریکا در مورد ایران است. سنای آمریکا 
تحریم های جدید اعمال کرده است، وزیر 
خارجه، تیلرســون هم اعــالم کرده که 
آمریکا بــا هژمونی ایران در منطقه مقابله 
خواهد کــرد و روی تغییر مســالمت آمیز 
حکومت در ایران کار خواهد کرد. در حالی  
که تنش بین ایران و آمریکا در سوریه در 
حال افزایش است، زمزمه های جنگ بالقوه 

مصیبت  باری در افق تشدید شده است.
 فراخوان تیلرســون برای تغییر رژیم در 
تهران، نقض قوانین بین المللی و معاهده 
1۹81 ایران و آمریکاست که در آن آمریکا 
متعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران 
شده اســت. روابط ایران و آمریکا در دوره 
اوباما با توافق هســته ای و گفت گوهای 
سطح باال شناخته شد اما ترامپ آن را در 

مسیر تقابل تمام عیار قرار می دهد. 
دولت ترامپ با سرزنش ایران به خاطر 
به اصطــالح اختالف افکنی در منطقه، در 
حقیقت در دام قصه سرایی های خودساخته 
و بی اســاس رهبران اسراییل و عربستان 
گرفتار شده که قصد تحریف تاریخ معاصر 
را دارند. ایران کشــوری است که از زمان 
تجاوز صدام تاکنون در احاطه تهدیدهای 
مستمر بوده است. در جریان تجاوز هشت 
ساله به ایران، صدام از حمایت قدرت های 

جهانی و غربی و منطقه ای برخوردار شد به 
طوری که فقط عربستان ۹7 میلیارد دالر به 
او پرداخت کرد. از آن مقطع تا کنون، ایران 
ســعی کرده امنیت مزرهای خود را تامین 
کند آن هم در شرایطی که بی وقفه تحت 

فشار و تحریم آمریکا بوده است.
 در سمت شرق، ایران ۹21 کیلومتر مرز 
با افغانستان دارد که چند دهه گرفتار جنگی 
ویرانگر اســت. حمله نظامــی آمریکا به 
افغانستان درسال 2001 به خاطر عملیات 
تروریســتی به برج هــای دوقلو نیویورک 
صورت گرفت که 15 تــن ازعامالن آن 
اتباع ســعودی بودند. از آن زمان تا کنون 
با حضور نیروهــای نظامی آمریکا و ناتو، 
افغانســتان گرفتار طاعون تروریسم بوده 
و امروزه هم نیمی از خاک این کشــورهم 
در اختیار طالبان است. این وضعیت تهدید 
جدی علیه امنیــت ملی ایران بوده ضمن 
این که ایران برای چندین دهه سه میلیون 
آواره افغانــی را میزبانی کرده و از مقاصد 
اصلی قاچاق مواد مخدر از افغانســتان نیز 

بوده است.
 ایــران ۹5۹ کیلومتر مرز مشــترک با 
پاکســتان دارد، کشــوری که از متحدان 
اســتراتژیک آمریکا و عربســتان و قطب 
تبلیغ ایدیولوژی افراط گرای وهابی است و 
مستمرا با عملیات گروه تروریستی جیش 
العدل و جنداهلل امنیت مرزی ایران را تهدید 
کرده است. این واقعیت در کنار وجود بمب 
اتم، بی ثباتی داخلی و ترویج و گســترش 
جریان های ضد شیعی در پاکستان، حاکی 
از وجود تهدید مانــدگار علیه امنیت ملی 

ایران در این بخش مرزی است.
 ایران در غرب خــود با 1600 کیلومتر 
مرز مشــترک با عراق نیز با تهدید مهم 
امنیت ملی مواجه اســت. عراق از ســال 
2003 بر اثر تجــاوز نظامی آمریکا دچار 
جنگ و خونریزی است که موجب حضور 

صدها هــزار آواره عراقــی در ایران بوده 
اســت. ضمن این که در چند سال گذشته 
تمامیت ارضــی عراق نیر مــورد تهدید 
قرار گرفته، بخشــی از آن توسط داعشی 
اشغال شــده که اخیرا هم مرتکب جنایت 

تروریستی در تهران شد.
 ایــران همچنیــن 534 کیلومتــر مرز 
مشــترک با ترکیه دارد که مقر ناتوست و 
پایگاه نظامی هوایــی اینجرلینک آن در 
کنترل بمب های هسته ای آمریکاست. در 
چند ســال اخیر هم ثبات داخلی ترکیه به 
خاطر جنــگ باکردها، وقوع حوادث مکرر 
تروریســتی و دفع کودتا، زیر سوال رفته 
است. چنین اوضاعی در ترکیه نیز تهدیدی 
دیگر برای امنیت ملی ایران آفریده است.

 ایــران در جنوب با همســایگان عرب 
در سراســر خلیج فارس مرز مشترک آبی 
دارد. در طول چند دهه گذشــته، آمریکا 
بــرای حفــظ حکومت های اســتبدادی، 
خلیج فارس را به منطقــه نظامی تبدیل 
کرده اســت. آمریکا در حوزه خلیج فارس 
پایگاه های نظامی تاســیس کرده، کشتی 
جنگی هواپیمابر و زیردریایی های هسته ای 
مستقر کرده و سیل تسلیحات نظامی روانه 
پادشــاهی های عرب منطقه کرده است. 
اوباما قرارداد فــروش 115 میلیارد دالر و 
ترامپ نیز اخیرا 110 میلیارد دالر فروش 
تسلیحات نظامی با عربستان امضاء کرد. 
کشورهای عرب حوزه خلیج فارس سال ها 
مواضع خصمانه ای علیه ایران داشــته و 
حتی آمریکا را تشــویق به حمله نظامی 
به ایران کرده اند. اخیــرا جان کری وزیر 
خارجه ســابق آمریکا فاش کرد که حتی 
در دوره مذاکرات هســته ای، اعراب خلیج 
فارس خواســتار حمله نظامــی آمریکا به 

ایران بوده اند.
 بر خالف ادعای دولت ترامپ در مورد 
اینکه ایــران عامل بی ثباتی و هژمونی بر 

منطقه اســت، حقیقت این است که ایران 
قربانــی بی ثباتی هایی اســت که آمریکا 
در منطقــه به ارث گذاشــته، با تهدیدات 
امنیتی جــدی مواجه اســت و از این رو 
نگرانی های مشــروع امنیتی دارد. واقعیت 
محیط امنیتی پیرامونی ایران این است که 
60% از مرزهای ایران از کنترل دولت های 

کشورهای همسایه خارج است.
 دولــت ترامپ به جای تحکیم برجام و 
تالش برای یافتــن راه های همکاری در 
موارد منافع مشــترک دو کشور همچون 
مبارزه با تروریســم، هــدف فعالیت های 
منطقه ای ایــران را بی ثبات کردن منطقه 
می خوانــد. ترامپ باید از شکســت های 
گذشــته آمریکا در اعمال سیاســت های 
خصمانه علیــه ایــران درس گرفته و از 
دادن چک سفید امضاء به متحدان عرب 
برای پیشبرد اهداف فرقه گرایی در منطقه 
خودداری کند. هم چنین ترامپ باید ایران 
را بــه عنوان یک واقعیــت در جغرافیای 
منطقه پذیرفته و متحدان خود را تشویق 
کند که به دعوت وزیر خارجه ایران برای 
دیالوگ منطقه ای در جهت شــکل دهی 
همکاری های مشــترک در منطقه، پاسخ 

مثبت دهند.

               حسین موسویان دیپلمات سابق: 
کشورهای منطقه به دعوت وزیر خارجه ایران برای دیالوگ منطقه ای پاسخ مثبت دهند

بدون یک روز سابقه اجرایی از سوی بانوان شورای شهر مطرح شد

 الهه کوالیی کاندیدای شهرداری تهران

تخلف تحصیلی حسین فریدون در مجلس محرز نشد

یک فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص بهترین واکنش نسبت به 
رفتارهای این روزهــای تندروها در قبال منتخب اکثریت مردم ایران، 
بیان کرد: تجربه ای که در دوران مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی 

داشتیم، سکوت بود.
به گزارش جماران  محمد هاشــمی گفت: دولت دوم حسن روحانی 
هنوز شــکل نگرفته، اما به طور تقریبی هرروز شــاهد یک حرکت از 
ســوی جریان تندرو علیه او و دولتش هســتیم، افراد منتسب به این 
جریان از مداح اهل بیت گرفته تا کسانی که در راهیپمایی روز قدس به 
رئیس جمهور حمله ور شدند را شامل می شود و بدون هیچ پروایی به نام 

نقد، به منخب اکثریت مردم ایران توهین می کنند.
او ادامــه داد: گروه موردنظر یک روز برجام، روز دیگر ســند 2030 
و درزمانی هم تحریم های مجلس ســنا آمریکا علیه کشــورمان را به 
بهانه ای می ســازند تا به دولت بتازند و نظر مردم را نســبت به دومین 
دولت روحانی که با 24 میلیون رأی موفق شد مجدد به پاستور راه پیدا 
کنــد، تغییر دهند، بنابراین تمام تالش خــود را به کار می بندند تا او را 

ناتوان جلوه دهند.
محمد هاشــمی، فعال سیاســی درباره اینکه تندروها به دنبال چه 
هستند گفت: تندروها از شکستی که در جریان انتخابات متحمل شدند، 
عصبانی هســتند و به گونه ای درصدد جبران آن برآمده اند در غیر این 

صورت هیچ دلیل منطقی دیگری برای این کارها وجود ندارد.
این فعال سیاســی اصالح طلب در این خصوص که در دولت خاتمی 
هم شاهد رفتارهایی ازاین دست بودیم، یادآور شد: رفتارهای ناپسند در 
آن زمان هم بعد از شکســت اصولگرایان روی داد. این گروه در سال 
76 از دولت اول آقای خاتمی شکســت سختی خوردند از دولت دوم او 
هم بااینکه ۹ یا-10 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا بودند 
و خاتمی در برابر آنان تنها بود با یک پیروزی چشمگیری موفق به اخذ 
آرایی بیشــتر از دور اول شد، بنابراین به شدت عصبانی بودند و بر رفتار 

خودکنترل نداشتند.
هاشــمی تصریح کرد: این گروه نشــان داده هر زمان که شکســت 
می خورد تا مدتی ناراحت و عصبی است و نمی داند چه کاری باید انجام 
دهد. کارهایی از آنان سر می زند که متأسفانه بیشتر مورد غضب و نفرت 
مردم قرار می گیرند ضمن آنکه دشمن هم از این حرکات سوءاستفاده 

می کند.
این فعال سیاسی درباره اینکه آیا چنین رفتارهایی و تداوم بداخالقی ها 
نســبت به دولت باعث باال رفتن هزینه بر مردم و کشور نخواهد شد، 
افزود: شــرایط به گونه ای است که نیاز به وحدت و انسجام تمام نیروها 
احساس می شــود. به خصوص شرایط داخلی و حوزه اقتصاد، اشتغال و 
مسائلی مرتبط به آن که به همکاری و مشارکت در این موارد به شدت 
حس می شود. با این رفتارها نمی توان به اهداف انقالب و برنامه ششم 

دست یافت، به عبارتی دیگر این گروه جامعه را از اهداف دور می کند.
هاشــمی در خصوص بهترین واکنش نسبت به رفتارها این روزهای 
تندروها در قبال منتخب اکثریت مردم ایران، بیان کرد: تجربه ای که در 
دوران مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی داشتیم، سکوت بود. مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی همیشــه در معرض توهین های زیادی از 
تریبون و افراد خاص قرار داشــتند، اما ایشــان سکوت را برمی گزیدند 

و بعضاً که درصدد جواب برمی آمدیم از این کار ما را نهی می کردند.
وی در ادامه افزود: آیت اهلل هاشمی سکوت می کردند که همین کار 
هم بیشتر آن ها را می سوزاند. ســکوت شیوه ائمه و حضرت علی )ع( 
در این گونه موارد بوده اســت و به مجادله برنمی خواستند، زیرا طرفین 
مســاوی نیســتند یک طرف مبتنی بر ارزش ها و اخالق عمل می کند 

طرف دیگر بر بدی و بی اخالقی می تازد.
این فعال سیاســی اصالح طلب دراین باره گفت: تعبیر سکوت هم در 

قرآن آمده که اگر با افراد جاهل مواجه شدید به آن ها سالم کنید.

جلسه منتخبین شورای پنجم تهران، ری و تجریش صبح دیروز برگزار شد.
منتخبین نقطه نظراتی را بیان کردند و به دلیل اتمام وقت جلســه ســایر بحث ها به 

جلسه بعد موکول شد.
در حاشــیه جلســه دیروز با چند نفر از منتخبین در مورد گزینه های پیشنهادی برای 
شهرداری صحبت کردم، نظرات دوستان متفاوت بود؛ نامزدهای پیشنهادی دوستانی که 
با آنها صحبت کردم عبارت بودند از: حسین مرعشی/ محسن مهرعلیزاده/ رضا اردکانیان/ 

محسن هاشمی/ محمدعلی نجفی/محمود حجتی/ پیروز حناچی
خانم ها هم مصمم هســتند جزو گزینه های پیشنهادی حداقل یک بانو باشد، برخی از 

آن ها نیز خانم الهه کوالیی را مطرح می کردند.
البته این اسامی از طرف دوستانی که با آن ها صحبت کردم مطرح شد و احتمال طرح 

اسامی دیگری در روز چهارشنبه وجود دارد.
منبع کانال تلگرامی محمد علیخانی عضو شورای پنجم شهر تهران

چه کسانی 
جزو گزینه های 
شهرداری تهران 

هستند؟  

بــه گزارش انتخاب، علی اکبر والیتی چند روز پیش با حضور در صدا و ســیما اقدام 
وزارت علوم را غیر قانونی دانســته و تاکید کرده بود که زیر بار حذف برخی رشــته ها 
نخواهد رفت، همچنین طی این چند روز رســانه هــا و خبرگزاری های منتقد دولت به 
شدت به دنبال فضا سازی و فشار بر وزارت علوم برآمده اند تا از این موضع خود کوتاه 
بیاید. حال محمود صادقی با منشن کردن خبرگزاری تسنیم از یک سو به وزارت علوم 
گفته است که تسلیم فشار نشود و از طرف دیگر به اظهارات والیتی پاسخ غیر مستقیم 
داده و تاکید کرده که اقدام وزارت علوم قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب 

فرهنگی است. 

واکنش محمود صادقی به اظهارات والیتی و فضا سازی 
خبرگزاری تسنیم برای فشار به وزارت علوم

حذف برخی رشته های دانشگاه آزاد 
مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی است

احمد توکلی در توئیتر نوشت: با این اختالفات خانه سوز، پیشنهاد 
دکتر زاکانی را باید با آب طال نوشــت که گفت حتی یکطرفه هم 
شده آتش بس دهیم تا اصالحات اساسی به دست دولت انجام شود.

استقبال احمد توکلی از پیشنهاد 
آتش بس زاکانی

محمد علیخانی: 


