
گروه سياسي|  اظهارنظرهاي اصولگرايان 
افراطي عليه دولت با مدت زمان باقيمانده 
تا انتخابات نس��بت معكوس پي��دا كرده 
است. هر چه فاصله زماني تا انتخابات كمتر 
مي ش��ود اظهارنظرهاي آنها عليه روحاني 
بيشتر و شديدتر مي شود. اگرچه هيچ وقت 
حميد روحاني، رييس مركز تاريخ پژوهي 
و دانشنامه انقالب اسالمي با رييس جمهور 
و دولت يازدهم س��ر همراهي نداش��ت و 
مذاكرات هسته اي هم )با وجود نظارت ها و 
حمايت هاي رهبري( حسابي او را عصباني 
كرده بود اما اين روزها بيش��تر از هميشه 
كالم او لح��ن خش��مگينانه و تهاجمي به 
خود گرفته اس��ت. او در همايش از نهضت 
مشروطيت تا انقالب اسالمي كه در دانشگاه 
هنر تبريز برگزار شد سخناني به زبان آورده 
كه عصباني��ت از اقدامات دول��ت تدبير و 
اميد از تك ت��ك جمالتش بيرون مي زند. 
سخنان بي س��ابقه اي كه بخش هايي از آن 
نه انتقادي بلكه وجهي اتهام برانگيز به خود 
مي گيرد. مثال آنجا كه حميد روحاني گفته 
است: »اس��تكبار جهاني به اسم اعتدال و 

تعامل بسياري از كش��ورها را وابسته خود 
كرده اس��ت... خطر بزرگ ب��راي ايران، نه 
امريكا و نه اسراييل است، بلكه آقاي دكتر 
روحان��ي و تفكراتي اينچنين اس��ت.« يا 
جاي��ي كه با طرح اتهام ب��ه رييس جمهور 
با صراحت گفته اس��ت: »آق��اي روحاني 
آگاهان��ه به صحن��ه آمده ت��ا اصالت هاي 
اس��المي را از بين ببرد. اي��ن آقايان دنبال 
اين هس��تند كه كش��ور م��ا را ب��ه دوران 
ستمش��اهي بازگردانند.« حميد روحاني 
با تقطيع سخنان رهبري و ناديده گرفتن 

آن بخش از سخنان ايشان كه در حمايت 
از تيم مذاكره كننده هسته اي بيان كردند، 
گفت: آن روزي كه رهب��ري فرمودند من 
مذاكره را بيهوده مي دانم، عمروعاص هاي 
امروز رهبري را مجب��ور به مذاكره كردند. 
روحانيت و ائمه جمعه بايد در برابر مذاكره 
با ش��يطان نهضت ب��ه راه مي انداختند اما 
كوتاهي كردند. ما امروز رس��وايي مذاكره 
و برج��ام را ديدي��م و الخير في م��ا وقع. او 
در ادامه س��خنانش آن بخش از روحانيت 
را كه به حماي��ت از دولت پرداختند را هم 

نواخته و گفته كه »اگر سيل نامه از بسيج 
و روحانيت به رياس��ت جمهوري گس��يل 
مي ش��د آق��اي روحاني ج��رات مذاكره با 
امري��كا را نداش��ت. نباي��د مي نشس��تند 
و نظاره گ��ر مي ش��دند.« بعد ه��م گفته 
 است: »اينها براي هر س��خنراني رهبري 
دهن كجي نشان مي دهند و بايد مجازات 

شوند.« 
 ادعاي دور نگه داشتن مردم

 از مذاكرات
جالب اينجاست كه به گفته حميد روحاني 
»يكي از بدعت هاي آقاي روحاني اين بود كه 
مردم را از جريان مذاكرات دور نگه داشت«. 
و بعد هم خواسته تا رييس جمهور »به جرم 
خيانت به كشور و دروغ و دوري از واليت بايد 
محاكمه شود.« او به عمد يا از سر ناآگاهي 
چش��م روي عملكرد تي��م مذاكره كننده 
هس��ته اي در دوران س��عيد جليلي بسته 
است؛ دوره اي كه نه تنها رسانه ها حق ورود 
به محتواي مذاك��رات و ارزيابي يا نقد آن را 
نداشتند بلكه نمايندگان مجلس هم به اين 
موضوع ورود نمي كردند و از همين رهگذر 
سعيد جليلي و همكارانش حتي يك بار هم 
براي توضيح درباره روند مذاكرات در دوره 
خود ب��ه مجلس نرفتن��د. او در بخش هاي 
پاياني سخنانش حسن روحاني را در كنار 
محمود احمدي نژاد نش��انده و خواسته تا 
اصولگرايان در انتخابات رياست جمهورري 
از هر دو اينها عبور كنند. آنجا كه گفته است: 
»در انتخاب��ات رياس��ت جمهوري بايد از 
روحاني و احمدي نژاد عبور كنيم. روحاني 
به دليل خيان��ت و احمدي ن��ژاد به دليل 
مكاتب ناسيوناليستي و شبهه ناك، شايسته 
مملكت داري اسالمي را ندارند.« او به اين 
سخنان بس��نده نكرده و در ادامه روحاني 
 را با بني صدر مقايس��ه كرده و گفته است: 
» روحان��ي نه تنه��ا عليه رهب��ري بلكه به 

صورت عريان بر امام هم شمش��ير بس��ت. 
روحاني در حرم امام گفت كه ما بايد مانند 
متحجرين به مش��تي كلمات بي روح امام 
محدود نكنيم. خيانتي ك��ه آقاي روحاني 
انجام داد بني صدر نمي توانست بكند، بايد 
مراقب بود.« خش��م حمي��د روحاني عليه 
رييس جمهور در جمالت پاياني آنقدر اوج 
مي گيرد كه او از شوراي نگهبان مي خواهد تا 
روحاني را به خاطر كتابي كه محمود سريع 
القلم نويسنده آن است رد صالحيت كند! 
آنجا كه گفت:  اي كاش شوراي نگهبان قبل 
از تصويب اعتبارنامه ايش��ان كتاب ايران و 
جهاني شدن شان را مطالعه مي كرد. در اين 
كتاب به نويسندگي آقاي سريع القلم موارد 
متعددي خالف نص اس��الم نوش��ته شده 
اس��ت. اما اين سخنان سيد حميد روحاني 
در حالي است كه او ماه گذشته هم در يك 
نشست خبري اظهارات تندي عليه دولت 
بيان كرده بود. او در بخش��ي از س��خنانش 
دول��ت يازده��م را به اعتبار بخش��يدن به 
نااهالن و منحرفان متهم كرده و در بخشي 
ديگر گفته بود در جريان حمله به سفارت 
سعودي آقاي روحاني نيز بايد محاكمه شود! 
بعد هم حمله به سفارت عربستان را به اين 
شكل توجيه كرده بود كه »وقتي يك جوان 
مي بيند راهي براي دفاع از مردمش وجود 

ندارد، دست به چنين كاري مي زند.«
 عزت ناشي ازبرجام ورود كاالي 

بنجل خارجي به كشور است
 در همي��ن ح��ال روز گذش��ته آي��ت اهلل 
س��يد احمد علم الهدي هم در خطبه هاي 
نم��از جمعه مش��هد ب��دون نام ب��ردن از 
رييس جمهور و با تكرار اين عبارت او با اين 
لحن كه »يك آقايي نيز مي گويد با برجام 
عزت پيدا كردي��م« معترضانه گفت: چه 
عزتي؟ اينكه ش��ركت مدلينگ ايتاليايي 
بيايد عزت اس��ت؟ اي��ن را در برجام پيش 
بردي��د؟ چرا دس��تگاه هاي دان��ش بنيان 
خارجي حاضر نيس��تند س��رمايه گذاري 
كنن��د؟ اين عزت اس��ت؟ ده ه��ا و صدها 
فروشگاه مدلينگ مي خواهند ايجاد كنند 
و جوان ما را منحرف كنند و يك پيچ و مهره 
از دس��تگاه الكترونيكي خود را نيز حاضر 
نيستند به ما بفروش��ند. او ادامه داد: عزت 
متعلق به خدا و پيغمبر و مومنان است، اين 
عزت آوردن جنس بنجل مدل خارجي به 
كشور است يا دشمني با كفار و مشركان و 

دشمن ستيزي و استكبارستيزي است. 
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20 تروريست تكفيري كه اعدام شدند به هر جنايتي كه مي توانستند دست زدند
دادستان كل كشور درباره 20 تروريست تكفيري كه روز سه شنبه اعدام شدند، گفت: اينها به هر جنايتي كه مي توانستند دست زدند. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، محمدجعفر منتظري، افزود: همه مراحل قانوني 
رسيدگي قضايي براي اين افرادي كه اعدام شده اند، طي شد و اتهامات آنها در كيفرخواست ها آمده است. وي گفت: اين افراد مرتكب جنايت، قتل و از بين بردن امنيت جامعه شدند و دست شان به خون مظلوم آلوده 
است. در برخي مناطق كردنشين، علماي اهل سنت را نيز به شهادت رسانده بودند. منتظري گفت: مجازات كساني كه مرتكب اين گونه جنايات مي شوند، اعدام خواهد بود و هيچ راه فراري از اجراي قانون نخواهند داشت. 

آخر هفته هاي تبليغاتي رييس دولت 
سابق ادامه دارد 

احمدي نژاد: فعال مصالح 
اقتضا نمي كند كه ورود كنم

 ح��اال ديگر جدي تر س��خن مي گويد، 
جدي تر از آمدن��ش و به روش و ادبيات 
خودش. باالخره در بافق به ش��عار هوادارانش مبني بر 
بازگش��ت و حضورش در عرصه انتخابات س��ال آينده 
واكنش نشان داد. نخستين بار در دروازه دوالب تهران 
در مسجد محمديه بود كه عده اي شعار دادند »به جون 
هر چي مرده احمدي برمي گرده« تا اين ش��عار تبديل 
به يكي از شعارهاي ثابتي شود كه در ميتينگ هاي اين 
چند ماه اخير ورد زبان هاي شان شود. روز پنجشنبه و 
در بافق بود كه محمود احمدي نژاد به اين شعار واكنشي 
به سبك خودش نشان داد و گفت: »شعار هر چي مرد 
در دنيا هست، اين اس��ت كه ملت ايران بازمي گردد.« 
برخي اين جمله را اشاره تلويحي او به كانديداتوري اش 
مي دانند. لحن صحبت هاي او به طور محسوسي تغيير 
كرده است. در س��خنراني هفته گذشته اش در مشهد 
ب��راي نخس��تين بار از عملكرد دولت��ش صريحا دفاع 
ك��رده بود و خط مظلوم نماي��ي را در پيش گرفته بود. 
روز پنجش��نبه هم در بافق براي دومين بار از سكوتش 
صحبت كرد و گفت: . من در جريان مسائل كشور هستم 
اما فعال مصالح اقتضا نمي كند كه ورود كنم. وقتش كه 
شد در خدمت ملت خواهم بود. به نظر مي رسد هر چه 
به انتخابات نزديك تر مي شويم تغيير لحن او هم بيشتر 
خودش را نش��ان خواهد داد و تهديدآميز تر نيز خواهد 
شد. اما هنوز مشخص نيست در اين سكوتي كه رييس 
دولت سابق در حال حاضر صالح نمي داند كه بشكند، 
خط و نش��ان براي كدام گروه يا جناح سياس��ي نهفته 
اس��ت. به هر حال روشن اس��ت كه احمدي نژاد همان 
احمدي نژاد است و هيچ تغييري نكرده؛ نه ادبياتش و نه 
حرف هايي كه به گفته بسياري رنگ و بوي پوپوليستي 
دارد. به گزارش دولت بهار،  احمدي نژاد در بافق گفت: 
آنها مردم را غيرشجاع و منزوي طلب مي خواهند كه به 
دنبال كارهاي خود باش��ند. وقتي هم مردم از سياست 
از آنها سوال مي كنند، مي گويند كه سياست ربطي به 
مردم كوچه و بازار ندارد. وي با اشاره به شعار هوادارانش 
اظهار كرد: ش��عار هر چي مرد در دنيا هست، اين است 
كه ملت ايران بازمي گردد. من در جريان مسائل كشور 
هس��تم اما فعال مصالح اقتضا نمي كند ك��ه ورود كنم. 
وقتش كه شد در خدمت ملت خواهم بود. ريس دولت 
نه��م و دهم با بيان اينكه دولتمردان، خودش��ان نبايد 
تاجر و سرمايه دار باشند. نبايد توزيع كننده فرصت ها 
خ��ودش متقاضي باش��د، اضافه كرد: هم��ه امور اعم 
از سياس��تگذاري، برنامه ريزي و اج��را، توزيع منابع و 
فرصت ها و حق تصميم گيري هاي ريز و درشت متعلق 

به مردم است و مردم صاحب اختيار آنند. 

به گزارش ايس��نا، يك مقام آگاه در س��ازمان قضايي 
نيروهاي مس��لح با بيان اينكه قرار صادره درباره حسن 
عباسي بازداشت نبوده است، گفت: نامبرده در دومين 
جلس��ه تحقيق، با وجود آمادگي ش��عبه بازپرسي در 
همان روز ب��راي پذيرش وثيقه موجود، از توديع وثيقه 
خودداري كرد و به همين علت روانه بازداش��تگاه شد. 
وي تصريح كرد: با توجه به آمادگي متهم جهت توديع 
وثيقه، اقدامات قانوني از جمله مكاتبه با اداره ثبت جهت 
بازداشت سند صورت گرفته و پس از طي مراحل قانوني، 

نامبرده آزاد خواهد شد. 

چهارشنبه ش��ب در برخي كانال هاي تلگرامي خبر از 
بازداشت چند ساعته كاظم جاللي، نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اس��المي آمد، خبري كه در عرض 
چند دقيقه تكذيب ش��د. در همين راستا هم مديركل 
فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسالمي اخبار 
 منتش��ره در فضاي مجازي را در خصوص بازداش��ت 
چن��د س��اعته »كاظ��م جالل��ي« نماين��ده ته��ران 
»شايعه س��ازي« خواند و آن را بي اس��اس دانست. به 
گزارش ايرنا، »مهدي كيايي« درباره اين شايعات گفت: 
كاظم جاللي، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي هفته 
گذشته در مركز پژوهش هاي مجلس حضور داشته و 
اين هفته نيز به مشهد مقدس سفر كرده است. در همين 
حال، جاللي، رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسالمي نيز شايعه بازداشت خود را تكذيب كرد و گفت: 
من تاكنون براي هيچ مساله مالي احضار نشده ام، چه 

برسد به اينكه بخواهم بازداشت شوم. 

حسن عباسي براي آزادي 
خود وثيقه گذاشت

تكذيب بازداشت كاظم جاللي

سرخط خبرها خبر روز  گزارش روز

 هر چه 
فاصله زماني 

تا انتخابات 
كمتر مي شود 
اظهارنظرهاي 

اصولگرايان 
افراطي عليه 

رييس جمهور 
بيشتر و 
شديدتر 
مي شود

پيدا و پنهان

 انتخاب نمايندگان در مجامع و هيات ها دستور 
اصلي كار هفته آينده مجلس. خانه ملت

  وزير اطالعات براي ارايه گزارش درباره حادثه 
تروريس�تي غرب كش�ور هفته آينده به مجلس 

مي رود. ايرنا
  سيدعلى خمينى نوه بنيانگذار انقالب در بيت 
تاريخى ام�ام در قم: اماكن منتس�ب به امام)ره( 

خانه همه مردم ايران است. فارس
  بروج�ردي در ديدار با بش�ار اس�د: تنها ملت 

سوريه سرنوشت خود را تعيين مي كند. مهر
  هفته آينده؛ نشس�ت كميته تحقيق و تفحص 
از صن�دوق ذخي�ره فرهنگيان با مس�ووالن اين 

صندوق . تسنيم
  در كميس�يون سياس�ي � اجتماع�ي خبرگان 
تصويب شد؛ تشكيل سه كارگروه در كميسيون 

خبرگان براي اجراي فرمان رهبر انقالب. مهر

هفته»حمله«  به رييس جمهور
اتهامات بي سابقه حميد روحاني عليه رييس جمهور

 اتهام 
حميد روحاني 

عليه رييس جمهور
آق�اي حس�ن روحان�ي 
آگاهانه ب�ه صحنه آمده 
ت�ا اصالت هاي اس�المي 
را از بين ببرد. اين آقايان 
دنب�ال اين هس�تند كه 
 كش�ور م�ا را ب�ه دوران

 ستمشاهي بازگرداند.

 حميد رس�ايي از نمايندگان دلواپس مجلس نهم كه در انتخابات مجلس دهم از سوي شوراي نگهبان رد صالحيت شده و هفته نامه او با عنوان 
»9 دي« هم بعد از چهار بار توقيف ديگر منتشر نمي شود، در صفحه اينستاگرام خود فعال است و حمالتش به دولت را در اين صفحه ادامه مي دهد. 
او در آخرين پست خودش نوشته است: به چند نكته زير و آمار و ارقام آن توجه كنيد: 1-  نوبخت درباره مديري كه ماهانه فيش حقوقي 57 ميليوني 
براي خود صادر مي كرد، گفته است: »صفدرحسيني يكي از ذخاير نظام و از بزرگان اقتصاد كشور است. دكترحسيني و ساير اعضاي صندوق 

توسعه ملي امانتداران بزرگي براي كشور بودند.«57 ميليون ضربدر 24 ماه= يك ميليارد و ۳68 ميليون تومان
2- جعفري دولت  آبادي، دادستان عمومي و انقالب تهران درباره مديرعامل بازداشت شده بانك ملت، خبر داده كه حقوق و پاداش وي طي 16 
ماه، 2/2 ميليارد تومان بوده است و 100 ميليون تومان هم هزينه اقامت چند روزه وي در هتل خارج از كشور شده است....  نتيجه: فقط با حقوق 
دو مدير دولت يازدهم )صفدرحسيني و رستگار( ۳50 نفر از اين جوانان به وام ازدواج خود مي رسيدند كه هر ماه با پرداخت اقساط، حدود 10 نفر 
جديد وام دريافت مي كردند. حاال تعداد اين مديران را كه مسووالن نظارتي مجلس و دستگاه قضا تعداد آنها را تا 950 نفر اعالم كرده اند، افزايش 

دهيد، چند نفر از اين جوانان به وام ازدواج خود مي رسند. 

ارتباط فيش هاي حقوقي به جا مانده از دولت قبل و وام ازدواج


