
سخن نخست
تغییر استراتژی یک 

جریان؛ پیشگیری بهتر از 
پرتاب ُمهر و کفش

مصطفی داننده
کم  روش  پیشگیری،  استراتژی 
علی  آمدن  کوتاه  است.  هزینه تری 
الریجانی هم باعث شد تا آنها به این 
امیدوارتر  آینده  برای  خود  استراتژی 

باشند.
از  برخی  که  بود   91 بهمن   22  
علی الریجانی در قم با مهر و تسبیح 
استقبال کردند حاال در دهه فجر 97 
رییس  که  کردند  امضا  برخی طومار 
مراسم  در  برای سخنرانی  را  مجلس 
22 بهمن  به کرج، راه نمی دهیم. امام 
افراد حمایت  این  از  جمعه کرج هم 

کرد.
امام جمعه کرج در خطبه های روز 
جمعه خود گفته است: »گویا انتخاب 
سخنران روز 22 بهمن در کرج از طرف 
مرکز بوده است، عده ای به این انتخاب 
به  راجع  آینده  هفته  دارند.  اعتراض 
این موضوع بحث می کنیم که وظیفه 
به  هفته ای  یک  بود.  خواهد  چه  ما 
دوستان وقت می دهیم ببینیم تدبیری 

می اندیشند یا خیر«
معترضین به علی الریجانی در 22 

بهمن 91 در حرم حضرت معصومه
بعد از آن طومار و این سخنان، علی 
الریجانی اعالم کرد که برای سخنرانی 
رییس  بیانیه  در  نمی رود.  کرج  به 
حدی  در  بود:»مسأله  آماده  مجلس 
نیست که ایشان به شورای هماهنگی 
مرکز اولتیماتوم یک هفته ای بدهند.

امام جمعه خودشان سخنرانی  آقای 
مطلوبشان  که  کسی  هر  یا  نمایند 

هست، دعوت نمایند.«
به نظر می رسد برخی از جریان های 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  سیاسی 
» پیشگیری بهتر از درمان است« به 
لطایف  با  خاطر همین تالش کردند 
برای  را  کرج  تهران-  اتوبان  الحیل، 

رییس مجلس ببندند.
آنها دیدند ممکن است برهم زدن 
روز 22  در  رییس مجلس  سخنرانی 
باشد  داشته  هزینه  آنها  برای  بهمن 
قم  بی سابقه ای که در  اتفاقی  مانند 
افتاد. حمله به یک شخصیت سیاسی 
در جایگاه رییس یک قوه و فرزند یک 
مرجع تقلید در حرم حصرت معصومه 
در طول تاریخ بی سابقه بود و باعث شد 
حمله کنندگان از سوی افکار عمومی و 

جریان های سیاسی محکوم شوند.
روش  این  از  قبال  برخی ها  البته 
که  بودند  کرده  استفاده  پیشگری 
نمونه اش لغو سخنرانی علی مطهری 
البته  پیشگری  این  بود.  شیراز  در 
را  ماجرا  مطهری  بود.  آمیز  خشونت 
اینگونه روایت می کند:» ظاهرا به قصد 
بودند.  آمده  کردن  ناقص  یا  کشتن 
راننده به هر ترتیب بود از میان آنها 
گریخت اما آنها با موتورهای سنگین 
و یک وانت ما را تعقیب می کردند و 
باز سنگ و اشیاء دیگر و دشنام های 
ناموسی و کلماتی مانند »حرامزاده« 
بود که به سمت ما می آمد.« استراتژی 
پیشگیری، روش کم هزینه تری است. 
کوتاه آمدن علی الریجانی هم باعث 
شد تا آنها به این استراتژی خود برای 
آینده امیدوارتر باشند. آنها حاال به این 
را  سخنرانی  وقتی  رسیده اند  نتیجه 
دوست ندارند می توانند به این روش، 
راه او را سد کنند. وقتی الریجانی عقب 
نشینی می کند، از دیگران چه انتظاری 

می شود داشت؟
به  اگر  می دانند  الریجانی  امثال 
سخرانی بروند، قطعا این افراد همان 
کاری را می کنند که در قم کردند، پس 
ترجیح می دهند وارد این بازی جنجالی 

نشوند و آرامش کشور را حفظ کنند.
تاریخ نشان داده است نان این برخی 
در آب گل آلود است و در فضای آرام 

نمی توانند زندگی کنند.
این  مقابل  نظر می رسد جریان  به 
برخی، باید فکری به حال این روش 
این  اگر  دارد.  پاتکی  تکی،  کنند. هر 
روش ادامه پیدا کند باید منتظر یک 
انحصار کامل در زمینه سخنرانی های 

سیاسی و اجتماعی باشیم.

مطهری:

اینستکس از نظر تالش برای شکست سلطه دالر برای اروپا نافع است

نامه رئیس شورا به »روحانی« برای کمک به مترو
رئیس شورای شهرتهران طی نامه ای از رئیس جمهور کمک خواست 
تا مشکل بدهی انباشت شهرداری به شبکه بانکی در راستای تکمیل 

و تجهیز مترو رفع شود.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور با اشاره 
به »اهمیت و نقش مؤثر احداث و توسعه متروی تهران در راستای توسعه 
پایدار، کاهش مصرف سوخت، رفع مشکالت ترافیکی، کاهش آالینده های 
زیست محیطی، صرفه جویی در وقت و عدالت محوری، خواهان کمک دولت 

به مترو شد.«
وی در این نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفت، نوشت: »تاکنون به نرخ امروز 
بالغ بر 1۵ میلیارد دالر صرفه جویی سرمایه گذاری در متروی تهران و حومه 
انجام شده؛ اما متأسفانه به دلیل عدم تکمیل و تجهیز مناسب و بهره مندی از 

ناوگان کافی امکان مسافرگیری تا 7 میلیون سفر در روز محقق نشده و عماًل 
مترو با یک سوم ظرفیت در حال فعالیت است و ادامه این روند نه تنها وضعیت 
ترافیک و آلودگی هوا را به مراتب بحرانی تر خواهد کرد بلکه حرکت در سطح 

مجموعه  شهری تهران نیز با پیشروی ترافیک قفل می شود.«
در بخشی از این نامه آمده است: »در حال حاضر شمار واگن های متروی 
تهران، حدود 1۳۰۰ دستگاه است و این در حالی است که مترو به ۳۰۰۰ 
واگن و تکمیل تجهیزات ثابت برای سرویس دهی مناسب نیاز دارد و این در 
حالی است که مدیریت شهری طی سالهای گذشته تمامی توان خود را در 
زمینه گسترش نگهداشت شبکه و ناوگان ریلی انجام داده است اما شهرداری 
به علت بدهی انباشته شده به شبکه ی بانکی عمالً از امکان دریافت کمک از 
دولت، سیستم بانکی، و.... محروم است و تنها دخالت مؤثر آقای روحانی راه 

حل این مساله است.«
هاشمی در ادامه با اشاره به »قوانین و ظرفیت های متعدد جهت حمایت از 
سامانه های حمل و نقل ریلی از جمله قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه، قانون مدیریت مصرف سوخت و قانون حمایت از سامانه های 
حمل و نقل ریلی«، نوشت: »در همین راستا با مالحظات اهمیت موضوع و 
اوامر مقام معظم رهبری خواهشمند است با نظر ویژه در صورت صالحدید 
دستور برگزاری جلسه ویژه با جناب عالی، معاون اول ریاست جمهوری، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور، رئیس کل بانک مرکزی و شهردار تهران 
انجام گیرد تا موانع و مشکالت در سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران هر 
چه زودتر مرتفع شود و شاهد تکمیل شبکه  متروی تهران و افزایش ظرفیت 

مسافر پذیری سامانه باشیم.«
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صفحه 2

 »نمکی« رأی اعتماد باالیی می گیرد
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

صفحه 6

وقتی مجری نشست ها حتی یک روز 
هم خبرنگار نبوده است

 سایه روشن های جشنواره فیلم فجر

 اتحاد روسیه و اسرائیل
در سوریه شکل می گیرد؛

روسیه و ایران از ابتدای وقوع جنگ در سوریه تاکنونـ  به رغم اختالف 
دیدگاه و گاه اختالف منافعـ  همکاری نزدیکی به ویژه در صحنه عملیاتی 
نبرد سوریه داشته اند. با این حال، از دو سال گذشته تاکنون، همواره خبرها 
و تحلیل های بسیاری پیرامون اختالف میان ایران و روسیه در سوریه 

منتشر شده است.

 روسیه و ایران از ابتدای وقوع جنگ در سوریه تاکنونـ  به رغم اختالف 
دیدگاه و گاه اختالف منافعـ  همکاری نزدیکی به ویژه در صحنه عملیاتی 
نبرد سوریه داشته اند. با این حال، از دو سال گذشته تاکنون، همواره خبرها 
و تحلیل های بسیاری پیرامون اختالف میان ایران و روسیه در سوریه 
منتشر شده است. در همین حال منابع دیپلماتیک از توافق آمریکا و ترکیه 

بر سر ایجاد منطقه امن در شمال شرق سوریه خبر دادند. »مهر» نوشت: 
منابع دیپلمات غربی در گفتگو با روزنامه الشرق االوسط تاکید کردند که 
آمریکا و ترکیه بر سر برخی مواضع از جمله ایجاد منطقه امن در شمال 

شرق سوریه بعد از عقب نشینی نظامیان آمریکایی توافق کرده اند.

دیپلماسی در نقطه صفر
علی بیگدلی  بررسی کرد

صفحه 7
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صفحه 7

تعادل بازار خانه های کوچک به هم خوردنیمی از کودکان کار غیرایرانی هستند
کوچ برخی متقاضیان بازارهای طال و ارز به سمت بازار ملک معاون سازمان بهزیستی:

محمدرضا  عارف:یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:

عده ای در صدد 
ضربه زدن به 
وزارت نفت 

هستند

باورمان نمی شد 
انقالب

بزودی پیروز
شود

صفحه 2 صفحه 4

و  ساز  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
کار مالی موسوم به ابزار حمایت از تبادالت تجاری 
)اینستکس( از نظر استقالل اروپا در مقابل آمریکا 
و از نظر تالش برای شکست سلطه دالر برای اروپا، 

نافع است.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در نطق قبل از دستور امروز 
)یکشنبه( مجلس شورای اسالمی چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی را به نمایندگان، ملت بزرگ ایران و رهبر 

معظم انقالب تبریک گفت.
نماینده مردم تهران در مجلس جایگاه ایران در دنیا و 
منطقه خاورمیانه در قبل و بعد از انقالب را قابل قیاس با هم 
ندانست و اظهار کرد: امروز دنیا در اکثر تصمیمات جهانی و 
منطقه ای نمی تواند ایران را نادیده بگیرد در حالی که قبل 
از انقالب، ایران فرمانبر آمریکا بود و به حساب نمی آمد. 
کشور جعلی اسراییل که در جنگ 197۳ با مصر و سوریه، 
هواپیماهایش در ایران سوخت گیری می کردند و سودای نیل 
تا فرات را داشت در مرزهای ساختگی خود محصور شده و 

در کابوس به سر می برد.
وی ادامه داد: باالتر از همه، اسالم در جهان مطرح است 
و سخن از فراگیری آن می گویند. امروز ایران در استقالل 
سیاسی سرآمد کشورهای جهان است زیرا خودش برای 
خودش تصمیم می گیرد و تابع سفیر آمریکا و انگلیس و 
سایر کشورها نیست. همینطور در استقالل فرهنگی و عدم 
خودباختگی نسبت به فرهنگ غربی. امروز فاصله رشد علمی 
ایران با مغرب زمین به مراتب کمتر از این در پیش از انقالب 
اسالمی است. اعتماد به نفسی که ملت ایران در حوزه های 
نانو،  فناوری  دفاعی،  هسته ای،  صنعت  جمله  از  مختلف 
پزشکی و مهندسی به دست آورده است دستاورد کوچکی 

نیست.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: باالتر از همه 
اینها، راه جدیدی است که انقالب اسالمی پیش پای همه 
بشریت قرار داده است. این انقالب یک انقالب پیامبرانه است 
و با فطرت انسان ها سر و کار دارد و سودای هدایت بشر به 

سوی سعادتش را دارد. ما اسالم را یک حقیقت می دانیم نه 
یک مصلحت، حقیقتی که تنها راه سعادت بشر است. ملت 
ایران از چنان رشد اجتماعی و سیاسی برخوردار است که 
هیچگاه دست از این دستاوردها به خاطر تنگی معیشتی که 

بیشتر ناشی از خباثت دشمنان است، برنمی دارد.
مطهری با بیان اینکه مردم ایران به عظمت کاری که انجام 
داده اند، آگاه هستند و آن را به هدف نهایی یعنی حکومت 
)عج( خواهند  ولی عصر  رهبری حضرت  به  واحد جهانی 
رساند، متذکر شد: اما همیشه الزم است به راه طی شده 
توجه داشته باشیم و میزان سیر به سوی اهداف را ارزیابی 
کنیم. روشن کنیم که هدف کلی ما همانطور که حضرت 
امام )ره( بارها تکرار کردند »اسالم« بوده و هدفهایی مثل 
عدالت و آزادی در قالب مفاهیم اسالمی مورد نظر بوده است 
و همین است که انقالب ما را از انقالب فرانسه و انقالب اکتبر 

روسیه متمایز می کند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در موضوع 
می توانیم  جمله  از  داشته ایم  پیشرفت هایی  قطعاً  عدالت 
ادعا کنیم که فاصله روستاها و شهرها از نظر برخورداری 
از امکانات رفاهی نسبت به قبل از انقالب به طور محسوس 
کاهش یافته است اما باید قبول کنیم که شکاف طبقاتی در 
جامعه که ناشی از مدیریت دولت ها از جمله در اجرای اصل 
۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش 
خصوصی است، چیزی نیست که با عدالت اسالمی سازگار 

باشد.
وی یادآور شد: انقالب صدر اسالم بیشتر در اثر تبعیض 
در تقسیم بیت المال و منافع به انحراف کشیده شد. شهید 
مطهری چند روز بعد از پیروزی انقالب فرمود »اگر دولتها 
به عدالت اجتماعی اهمیت ندهند انقالب ما شکست خواهد 

خورد«.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: در موضوع 
آزادی در مجموع کارنامه قابل قبولی داریم اما باید بدانیم که 
انقالب ما از پایگاه اجتماعی محکمی برخوردار است و نیازی 
به برخی سخت گیری ها بر منتقدان و مخالفان به بهانه حفظ 

نظام نیست. آیت اهلل مطهری در همان روزهای ابتدای انقالب 
گفت »از اسالم فقط با یک نیرو می توان دفاع کرد و آن 
آزادی دادن به افکار مخالف و پاسخگویی صریح به آن است«

مطهری مهمترین مسئله در شرایط امروز کشور را مسئله 
»وحدت« دانست و افزود: به یاد داریم که »وحدت کلمه« 
ترجیع بند سخنان امام )ره( بود و حقاً انقالب ما با وحدت 
به پیروزی رسید و هیچ قشری نمی تواند پیروزی  کلمه 
انقالب را به خود نسبت دهد. به تعبیر فالسفه علت موجِد 
شیء، علت ُمبقیه شیء است. همانطور که انقالب اسالم 
و جنگ را پشت سر امام )ره( با وحدت کلمه به پیروزی 
رساندیم امروز نیز باید با وحدت کلمه پشت سر رهبر انقالب 

حرکت کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: ملتی 

با تالش و  که برای خدا قیام کرده است شکست ندارد. 
مقاومت آمریکا و اسراییل را به زانو در خواهیم آورد و از 
این شرایط عبور خواهیم کرد. این وحدت را باید در جهان 
نیز جاری و ساری کنیم. ما فلسطین را در سایه  اسالم 
وحدت کشورهای اسالمی آسان تر آزاد خواهیم کرد. باید 
از فرقه گرایی و بزرگ کردن موضوع شیعه و سنی به شدت 

پرهیز کنیم. شعار ما باید اسالم باشد.
وی گفت: متاسفانه در سالهای گذشته خصوصاً پس از 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 9۶ وحدت کلمه خصوصاً 
بین سیاسیون، آسیب دید. مصلحان باید این آسیب را ترمیم 

کنند. باید به تقوا و خلوص نیت اول انقالب برگردیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در ارزیابی از اقدام سه 
کشور اروپایی در ثبت ساز و کار مالی حمایت از تبادالت 
جاری با کشورمان، گفت: ثبت ساز و کار مالی موسوم به ابزار 
حمایت از تبادالت تجاری )اینستکس( از سوی سه کشور 
آلمان، انگلیس و فرانسه حاکی از اراده اروپا برای حفظ برجام 
است و از این نظر مثبت به نظر می رسد اما قضاوت نهایی 
زمانی است که اجرای آن را نظاره کنیم. این گام اول است 
و اروپا باید به همه تعهدات خود طبق بیانیه ماه می 2۰1۸ 
وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی عمل کند. اینکه در 
خبرها آمده بود که یکی از این وزرا اجرای این ساز و کار را 
مشروط به پیوستن ایران به معاهده بین المللی اف ای تی اف 
و  است  ایران  امور داخلی  نوعی دخالت در  است  دانسته 

وزارت خارجه باید عکس العمل مناسب نشان دهد.
مطهری تاکید کرد: این دو موضوع را نباید به هم پیوند داد 
البته این ساز و کار از نظر استقالل اروپا در مقابل آمریکا و از 
نظر تالش برای شکست سلطه دالر برای اروپا نیز نافع است.

نماینده مردم تهران در مجلس، تشکیل دولت لبنان پس 
از 9 ماه از سوی کارشناسان را به پیروزی حزب اهلل در صحنه 

سیاسی این کشور ارزیابی کرد.
وی در پایان تاکید کرد: ملت ایران در روز 22 بهمن با 
حضور خود در راهپیمایی پاسخ روشنی به ترامپ و پمپئو 

خواهند داد.

  

مخالفت سعید جلیلی با »فشار پیامکی«
دریافت  از  انصاری  مجید  آنکه  از  پس  روز  چند 
پیامک تهدیدآمیز در جریان بررسی الیحه پالرمو 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد، سعید 
با »فشار پیامکی« اعالم  جلیلی مخالفت خود را 

کرد.
به گزارش ایسنا، همزمان با بررسی لوایح مربوط به 
FATF در مجلس شورای اسالمی، پیامک های انبوهی 
به نمایندگان موافق پیوستن ایران به این الیحه ارسال 
شد. در همان مقطع وقتی این پیامک ها صدای اعتراض 
توهین آمیز  با  الریجانی  علی  کرد،  بلند  را  نمایندگان 
نمایندگان  به  تهدیدآمیز  پیامک های  ارسال  خواندن 
نمایندگان  به  تهدیدآمیز  پیامک  ارسال  کرد:»  اظهار 
ممکن است موجب شود نمایندگان نتوانند در موضوعات 
مختلف تفکر کنند. لذا ما در هیأت رئیسه این موضوع 
را بررسی می کنیم که چطور شماره های نمایندگان در 
اختیار این افراد قرار گرفته و برای آن تمهیدی خواهیم 
کرد.« پیگیری های علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی درباره مبدا پیامک ها، او را به 

مشهد رسانده بود.
تشخیص  مجمع  در  پالرمو  بررسی  اینکه  از  پس 
به سوی  پیامک ها  این  آغاز شد، مسیر  نظام  مصلحت 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کرد. مجید 
انصاری از جمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت است 
که با پیامک ها تهدید به قتل شده است. وی بیان کرد 
پیامک هایی حتی  روز شنبه مجمع،  بعد جلسه   « که 
تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت 
کردم. ما که بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم؛ اما من 
از دستگاه قضائی و امنیتی کشور می خواهم رسیدگی 
را  عده ای  نشسته  که  است  جریان  کدام  این  کنند. 
تحریک می کند که اعضا مجمع تشخیص یا نمایندگان 
بررسی  در  و  این  از  پیش  هرچند   » کنند؟  تهدید  را 
FATF در مجلس، به پیامک های تهدیدآمیز رسیدگی 
نشد و همین عامل، آمران ارسال این پیامک ها را تشویق 

کرد تا کار خود را ادامه دهند.
اما حاال سعید جلیلی هم که از مخالفان پیوستن ایران 
بیان  پیامک  ارسال  با  است، مخالفت خود   FATF به 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  این  است.  کرده 
توصیه می کند که به جای ارسال پیامک، موضوعات و 

مسائل کشور برای جامعه تبیین درستی شود.
تشکل ها  جمع  در  خود  سخنان  از  بخشی  در  وی 
گفت:  سبزوار  شهرستان  جهادی  فرهنگی  فعاالن  و 
»باید به برخی دوستان گفت هم چنانکه در سیاست 
به  نمی تواند  »توئیتری«  و  ایمیلی«  »فشار  خارجی، 
تنهایی مؤثر واقع شود، در داخل هم کار فرهنگی و 
تبیینی مؤثر با »فشار پیامکی« شکل نمی گیرد، بلکه 
تحلیل  و  موضوعات  مستمر  و  درست  تبیین  با  باید 
باور  و  دوستان  رفتار  انقالب،  روند حرکت  از  صحیح 
آنچه که صحیح است  و  به حقایق  را  عمومی جامعه 
القا  را  غلط  مطالب  نتوانند  دشمنان  تا  کرد  نزدیک 

کنند.«

اخبار


