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فعالسیاسیاصولگراگفت:احمدی
نژاد تابع امام و والیت نبوده است.
او بدترین رئیس جمهور و حتی از
بنی صدر هم بدتر بوده است .حتی
مقام معظم رهبری به ایشان بخاطر
دوستانشان ،اخطار کتبی می دهند.
این رفتارها خبر از یک توطئه ای
از داخل و بیرون حکایت می کند
و خدا رحم کرد که این توطئه
برمال شد.در روزهایی که همه
چشمها خیره به عملکرد دولت
جدید و تصمیم آنان برای حل
مشکالت اقتصادی است ،محمود

و او بتواند از چنگ قانون فرار کند،
امروز میتواند ضررش خیلی بیشتر
از بنیصدر برای نظام جمهوری
اسالمی باشد.او میگوید« :آقای
احمدینژاد بگوید هزینههای سفر
را چه کسی پرداخت کرده است،
آیا نظام جمهوری اسالمی پرداخت
کرده است؟ آن وقت از چه منبعی
پرداخت کرده است؟ اگر خود
ایشان هزینههای خود را پرداخت
کردهاند که خودشان اعالم کردند
داراییشان ،فقط یک ماشین پژو و
یک خانه است.

استاد حوزه علمیه قم برنامهریزی
و تالش مسئوالن برای کاهش
ناهنجاریها در قم را خواستار شد
و گفت :چرا باید در شهر قم برخی
خانمها هر طور که دلشان بخواهد
در خیابانها رژه بروند و حرمت
حضرت معصومه (س) را رعایت
نکنند و هیچ کسی هم به آنها
چیزی نگوید؟ سید رحیم توکل جمعه
شب در محفل سخنرانی حرم مطهر
بانوی کرامت با بیان اینکه وقتی انبیا
در بین مردم آمدند دو امر مهم پیش

کوشکی :کسی که به امید همسایه مینشیند ،شب رس گرسنه زمین میگذارد
یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا
عنوان کرد :مردم حس کرده
اند دولت سیزدهم برخالف
دولت یازدهم و دوازدهم
به دنبال مشکل آفرینی
نیست«.محمدصادق کوشکی»،
چهره سیاسی اصولگرا ،در گفت
و گو با برنا ،در رابطه سفرهای
استانی رییس جمهور و تاثیر
آن در ایجاد صمیمیت با مردم
و حل مشکالت کشور گفت :این
سفرها می تواند کارکرد نمادین
و هم کارکرد واقعی و محاسبه

شده داشته باشد .شنیدن و
دیدن مشکالت مردم می تواند
شاخصی برای مقایسه واقعیت
ها با گزارشات و آمارهایی باشد
که به رئیس جمهور داده می
شود و قطعا مشاهده میدانی به
ابزاری برای شناخت بهتر گزارش
ها ،تبدیل می شود .اما اینکه
این سفرها الزاما برای قول دادن
به مردم گنجانده شود درست
نیست و می تواند ،اتفاق نیفتد
بلکه این سفرها صرفا باید وسیله
تطبیق و سنجش گزارش ها و

ابزاری برای دقت در گزارشات
باشد.او تاکید کرد :البته شاید
موارد محدودی پیدا شود تا به
وسیله صحبت رئیس جمهور با
مردم مساله ای حل و فصل شود
اما قاعدتا این سفرها اگر محلی
برای دستور دادن نباشد ،بهتر
است .برای هر کاری از این دست
ابتدا باید کار کارشناسی شود و
بعد قولی داده شود .ترجیح این
است که در این سفرها قولی داده
نشود و کارکرد سفرها شناخت بی
واسطه مسائل باشد.

جزئیات جدید از علت سیلیزدن به استاندار آذربایجان رشقی
جزئیات تازهای از اتفاق در مراسم
معارفه استاندار جدید آذربایجان
شرقی ،در اختیار خبرنگار خبرگزاری
فارس قرار گرفت.صبح امروز و در
مراسم معارفه «زینالعابدین رضوی
خرم» استاندار جدید آذربایجان
شرقی ،یکی از شهروندان با حضور بر
روی سن به سمت تریبون رفت و به
گوش استاندار که در حال سخنرانی
بود سیلی محکمی زد؛ با این حال
رضوی خرم ،با آرامش و متانت و
بدونهیچگونهواکنشی،بهسخنرانی
ادامه داد که این گذشت محترمانه

وی ،با ذکر صلوات و شعارهای حضار
در حمایت از رضوی خرم همراه شد
و شهروند مذکور به بیرون از سالن
هدایت شد.استاندار آذربایجان
شرقی ،در پایان سخنرانی معارفه
خود،بابیاناینکهنامبردهرابخشیده،
گفته که بنده چهره ایشان را به خاطر
ندارم و ممکن است چند سال قبل
در جایی ایشان را دیده باشم با این
حال ،از این رفتار وی گذشت کردم و
از وی شکایتی ندارم.همچنین پس از
پایان مراسم ،تعدادی از خانوادههای
شهدا و جانبازان حاضر در مراسم ،با
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استاد حوزه علمیه قم :برخی خانمها هر طور میخواهند در خیابانهای قم رژه میروند

درخواست چهره اصولگرا برای محاکمه علنی احمدینژاد
احمدینژادبیکارننشستهوعلیرغم
دیدارهایی که با مردم در میدان 72
نارمک برگزار میکند ،برای بازدید
از نمایشگاه اکسپوی  2020به
امارات سفر کرد که جنجال زیادی
را به راه انداخت.به گزارش قرن
نو؛ احمد کریمیاصفهانی ،چهره
شاخص اصولگرا ،از رویکردهای
اشتباه احمدینژاد در دوره ریاست
جمهوری میگوید از اینکه وقت
آن رسیده است که به صورت علنی
محاکمه شود و البته این را هم
میگوید که اگر سهلانگاری شود

مراجعه به رضوی خرم ،از متانت و
ادب وی در برخورد با فرد سیلیزننده
تقدیر کردند .اطالعات دریافتی
خبرنگارفارسدربارهاینرخدادحاکی
است که همسر شهروند مذکور ،روز
گذشته برای تزریق واکسن کرونا به
یکی از مراکز درمانی استان مراجعه
کرده که در آن مرکز ،به علت نبود
واکسیناتور زن ،یک واکسیناتور مرد
اقدام به تزریق واکسن برای همسر
وی کرده است که همین موضوع،
باعث عصبانیت شدید نامبرده شده
است.

روی انبیا است که اول رفع موانع
و دوم فراهمسازی شرایط است
افزود :برخی از افراد با موانع روبرو
هستند و به قدری وارد وادی گناه
شدهاند که قلب آنها قساوت پیدا
کرده و در هدایت آنها مانع ایجاد
شده و تا مانع وجود دارد هدایت
انجام نمیشود .توکل با بیان اینکه
توبه مسکن است و معالج نیست،
افزود :در روایت است که قساوت
قلوب از زیادی گناه است و اگر دل
قسی شد نصیحتها اثر نمیکند و

مسئله رهربی زمانی که گفتند «نظر
احمدینژاد به من نزدیکتر است»،
شخص نبود ،معیارها بود

حسن رحیم پور ازغدی به کیهان گفته است:همه
میگویند رهبری گفته است که نظر آقای
احمدینژاد به من نزدیکتر است؛ ّاو ًال این
اظهارنظر ایشان بعد از انتخابات بود ،نه قبل از
انتخابات؛ ثانی ًا ایشان بعد از شلوغیها و درگیریها
در نماز جمعه  ۲۹خرداد این را گفتند؛ گفتند بین
رئیسجمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت
نظام ،یعنی بین آقای احمدینژاد و جناب آقای
هاشمی در مسئله فرهنگ ،سیاست خارجی،
عدالت اجتماعی ،یعنی در این سه حوزه اختالف
است .بعد گفتند نظر رئیسجمهور به من نزدیکتر
است.به نظر من این حرف آن موقع درست بود،
االن هم درست است .اتّ فاق ًا این موضع ،دو نقطه
مثبت دارد:یکی اینکه شخص مهم نیست؛ یعنی
ایشان میگویند با اینکه رفاقت ما با آقای هاشمی
رفسنجانی خیلی قدیمی و محکم است _ او کجا و
آقای احمدینژاد کجا ،آقای احمدینژاد اص ًال کسی
نبود قبل از انقالب و تا شهردار نشد ،کسی هم
ایشان را نمیشناخت؛ ّاما آقای هاشمی باالخره

پاسخ تند احمدینژاد
به منتقدان سفرش به
دبی
محمود احمدی نژاد ،که سفرش به
امارات برای بازدید از نماشگاه اکسپوی
 ،2020جنجال برانگیز شده بود ،با انتشار فیلمی ،گزارشی درباره این سفر
ارائه کرد.احمدی نژاد در بخشی از فیلم گفت :در این سفر یک بار دیگر نام
ایران و ملت ایران به نام انسانیت ،صلح و برادری ،به نام مهرورزی و به
نام زیست جهانی در دنیا طنین انداز شد .همه ملت ها مطلع شدند که از
ایران یک هیاتی آمده که همه ملت های حاضر در نمایشگاه ،با شوق و
با یک عشقی به سمتشان می روند و می خواهند با آنها عکس بیندازند
و ابراز محبت و همبستگی کنند .این هم به دنیا مخابره شد.البته معلوم
است که شیطان و عناصر وابسته به شیطان ،از اینکه چهره حقیقی ملت
ایران به دنیا معرفی و پیام صلح و دوستی داده شود ،خیلی ناراحت
می شوند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی به
اظهارات اخیر اردوغان واکنشن نشان داد.علی
شمخانی در توئیتر نوشت :بزرگنمایی هیبت پوشالی
رژیم صهیونیستی توسط حاکمی که داعیه رهبری جهان اسالم را دارد ،نشان
قدرت است یا مسلمانی؟! ترس از اقوام ،سهم حکومتی است که با داغ
و درفش با آن روبرو میشود نه #ایران که گلستانی از اقوام است.گفتنی
است؛ رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه در راه بازگشت از سفر خود
به سه کشور آفریقایی ،آنگوال ،توگو و نیجریه در پاسخ به سئوال این که
«تحرکات نظامی ایران در مرز نخجوان و قفقاز جنوبی مطرح است و این
کشور از سویی به روابط اسرائیل و آذربایجان اشاره میکند .با تبدیل شدن
ترکیه به عنوان یک بازیگر پایدار و فعال در قفقاز این مسئله را به یک بحران
داغ تبدیل میکند» ،گفته بود :شخصا چنین توقعی ندارم.

از ارکان انقالب بود_ ،ولی مسائل شخصی اینجا
ادبیات،
فدای معیارها میشود .رهبری گفتند این ّ
این حرفها ،حرفهای انقالب و امام است که
آقای احمدینژاد از سال  ۸۴میزند؛ این دیدگاهها
به ما نزدیکتر است؛ نگفتند ،چون با من است،
بیشتر او را قبول دارم؛ گفتند ،چون شعارهای
او همان شعارهای انقالب است؛ نه اینکه او یا
هرکسی که این شعارها را بدهد ،دیگر هر کاری
کرد ،کرده است.ایشان میگویند معیار این شعارها
و این مواضع است .در واقع میگویند  ۵۰سال
سابقه رفاقت ما با آقای هاشمی به کنار ،ولی
االن دورتر شدهاند ،حرف آقای احمدینژاد االن
به انقالب نزدیکتر است .دیگر اینکه اگر  ۱۰سال
یا  ۲۰سال بگذرد ،آن آدم دیگر خودش هم آن
شعارها را ندهد ،آیا باز هم میتوانیم بگوییم نظر
او نزدیکتر است؟
نه .اتّ فاق ًا این دلیل بر این است که مسئله رهبری،
شخص نبود ،معیارها بود .به نظرم آن تعبیر
رهبری بسیار درست و هوشمندانه بود.

وزیر خارجه
ترکمنستان به ایران
میآید
یک روزنامه دولتی ترکمنستان گزارش داد وزیر
امور خارجه این کشور در راس هیاتی دیپلماتیک
برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران-ترکمنستان
به ایران سفر میکند.به گزارش پایگاه خبری اردوپوینت ،روزنامه Neytralnyy
 Turkmenistanترکمنستان روز شنبه گزارش داد این کشور هیئتی دیپلماتیک
را از تاریخ  ۲۶تا  ۲۸اکتبر به سرپرستی رشید مردوف ،معاون نخستوزیر
و وزیر امور خارجه ترکمنستان به ایران میفرستد.این هیئت در شانزدهمین
کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران-ترکمنستان شرکت خواهد کرد و
وزیر امور خارجه دو کشور رایزنیهایی نیز انجام خواهند داد.خبر سفر این
هیئت دیپلماتیک ترکمنستان به ایران در پی این مطرح میشود که سعید
خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر گفته بود تهران روز ۲۷
اکتبر میزبان وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان خواهد بود.

کدخوانی از موش و گربه باز ی های «اسنودن»
رژیم صهیونیستی توسط روسیه داده است؛ کاربری در این باره
نوشت «:ممکن است توئیت اسنودن به مالقات پوتین با بنت
 ،پس از خرید جنگنده های روسیه از سوی ایران اشاره داشته
باشد! آیا روسیه لیست خریدهای ایران را در اختیار اسرائیل
قرار می دهد؟»کاربر دیگری هم آن را نشانه تحوالت سریع غرب
آسیا توصیف کرد و نوشت «:طی ده روز گذشته اتفاقات مهمی
افتاده است؛ بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از پلن بی برای ایران
سخن گفت ،حسن روحانی برای صلح توئیت زد ،حزب ا ...شمار
نیروهای خود را اعالم کرد ،خبر تنظیم بودجه یک ونیم میلیارد
دالری اسرائیل علیه ایران ،ادعای لیبرمن درباره نزدیک بودن
جنگ با جمهوری اسالمی ،حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی
ها در التنف سوریه و در نهایت سفر همزمان سرلشکر باقری
و نفتالی بنت به روسیه و توئیت اسنودن همه و همه حاکی
از سرعت گرفتن معادالت در غرب آسیاست؛ منطقه در آستانه
چه تحولی است؟! » در این بین کاربری هم اسنودن را مامور
روس ها توصیف کرد و در توضیح توئیت او نوشت «:منظور از
گرب ه همون اسنودنه که برای رضای خدا موش یعنی جاسوس
نمی گیره؛ با این توضیح به نظر می رسه که اسنودن به دستور
روس ها؛ یا داره فضا را پلیسی می کند که ایرانی ها به هم بی
اعتماد بشوند ،یا داره یادآوری می کند که ما از تصمیمات پنهانی
شما اطالع داریم! یا قصدش خیر خواهی برای ایرانه و داره به
مقامات جمهوری اسالمی میگه که حواستون رو جمع کنید که

در مسائل هستهای یا مهم یه جاسوس دارید».در مقابل کاربر
دیگری نوشت":شاید ادعای اسنودن مبنی بر اعتراف واشنگتن
نسبت به جاسوسان یانکی ها و شکست مکررشان در قبال
ایران و چین باشد".همچنین کاربرانی بودند که با اشاره به مبهم
بودن این توئیت و نبود دیتا و اطالعات کافی در این خصوص
کدخوانی و رمزگشایی از توئیت اسنودن را غیر ممکن خواندند.
کاربری نیز توئیت اخیر اسنودن را تنها از باب جلب توجه او ذکر
کرد و نوشت «:اگه به بقیه توئیت های ایشون نگاه کنید ،خونه
پر الیک گرفتن هاش بیشتر از  5تا  6هزار تا نیست ،ولی همین
دو توئیت اخیری که به زبان فارسی زده باعث شده که اون
نزدیک به  20هزار تا الیک بگیره و نزدیک به  4- 3هزار ایرانی هم

مانع رشد انسان میشود بنابراین
باید در زیارتهایی که میرویم از
معصومین بخواهیم که به ما کمک
کنند تا بتوانیم گناهان خود را ترک
کنیم .وی از مسئوالن استان خواستار
برنامهریزی و تالش برای کاهش
ناهنجاریها در قم شد و ادامه داد:
چرا باید در شهر قم برخی از خانمها
هرطور که دلشان بخواهد در
خیابانها رژه بروند و حرمت حضرت
معصومه (س) را رعایت نکنند و هیچ
کسی هم به آنها چیزی نگوید.

معرتضان برای چندمین
بار ،خط انتقال آب زاینده
رود به یزد را شکستند

رحیم پور ازغدی:

پاسخکنایهآمیز
شمخانی به اردوغان

دو توئیت اخیر اسنودن کارمند سابق سیا و افشاگر معروف به
زبان فارسی با واکنش گسترده کاربران ایرانی همراه شد.
«ادوارد جوزف اسنودن» کارمند سابق سازمان اطالعات مرکزی
آمریکا با افشاگری های معروف خود در خصوص جاسوسی های
دولت آمریکا  ،به تیتر یک رسانه های بین المللی آمد و در سال
 2013شهرتی جهانی پیدا کرد .اسنودن حاال با نوشتن دو توئیت
آن هم به زبان فارسی در صفحه شخصی توئیتر خود ،جنجالی
بزرگ در بین کاربران ایرانی به راه انداخته است .او در ابتدا در
توئیتی به ضرب المثل معروف ایرانی ها اشاره کرد و نوشت« :
دیوار موش داره و موش هم گوش داره » توئیتی مبهم و گنگ
که پس از ساعاتی با یک توئیت دیگر همراه شد «:من فقط می
گویم دلیلی وجود دارد که گربه ها محبوب هستند ».توئیتی
که به جای حل ابهام توئیت نخست ،آن را گنگ تر و مبهم تر
کرد و همین موضوع کافی بود که بسیاری از کاربران و حتی
تحلیلگران ایرانی شروع به کدخوانی از این دوتوئیت افشاگر
معروف سازمان اطالعات آمریکا کنند .عده ای با اشاره به سفر
همزمان سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
کشورمان به مسکو و از سوی دیگر سفر نفتالی بنت نخست وزیر
رژیم صهیونیستی به این کشور و دیدار با والدیمیر پوتین رئیس
جمهور روسیه مدعی شدند که اسنودن که ده سالی می شود
مسکو نشین است ،سعی در انتقال پیامی به طرف ایرانی دارد
و با زبان بی زبانی خبر از افشای اطالعات جمهوری اسالمی به
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زیر پستش کامنت بذارن ،به نظر اسنودن به ظرفیت و انسجام
کاربران ایرانی در شبکه های جهانی پی برده و خواسته با استفاده
از همین موضوع دوباره به تیتر یک رسانه ها بیاد» اما فارغ از
همه این تحلیل ها و رمزگشایی ها برخورد طنازانه کاربران ایرانی
با توئیت های فارسی اسنودن جالب توجه بود ،کاربری در این
باره نوشت «:االن فردا میاد توئیت می زنه و میگه « شوخی کردم
!» خوب بعد ما با این حجم از تحلیل های توئیتری چه کار باید
بکنیم؟!» کاربر دیگری هم نوشت «:چه همه چی خوب شده؟
همه فارسی حرف می زنن ؟استادان محترم عذر می خوام اما اگر
همه شما تو آمریکای شمالی تا این حد فارسی بلد هستید میشه
این  IELTSرو برای مهاجرت کاری کنسل کنید؟!»

مدیرعامل آب منطقه ای یزد با بیان این که
متأسفانه برای چندین بار به تأسیسات خط
انتقال آب استان تعرض شده است ،گفت:
تا پایان عملیات بازسازی آب انتقالی یزد
قطع است .محمدمهدی جوادیان زاده در پی
قطع شدن آب در برخی مناطق و کم شدن
فشار آب شرب در منازل اظهار کرد :بر اساس
اعالم اتاق فرمان یزد و بررسیهای میدانی
مشخص شده که متاسفانه برای چندین بار
به خط انتقال آب استان یزد تعرض شده
است.

اسنودن باز هم به زبان
فارسی توییت کرد
ادوارد اسنودن ،کارمند سابق سازمان
اطالعات آمریکا و افشاگر مشهور که اخیرا دو
توییت فارسی زده بود ،برای سومین بار به
زبان فارسی توییت کرده است .او در توییت
جدید خود نوشته است که «من به شدت
سطح فعالیت توییتر فارسی را دست کم
گرفتم ».اسنودن روز  ۲۹مهر  ۱۴۰۰در اولین
توییت فارسی خود ضرب المثلی منتشر
کرده بود که کنایه از استراق سمع داشت ،اما
مشخص نبود هدف او چه موضوعی است.
او نوشته بود« :دیوار موش داره ،موش هم
گوش داره» .اسنودن یک روز بعد در  ۳۰مهر
 ۱۴۰۰در توییت دیگری در خصوص توییت
اول خود توضیح داد و به فارسی نوشت:
«من فقط میگویم دلیلی وجود دارد که
گربهها محبوب هستند».

محمد هاشمی:

مصوبهمجمعتشخیص
درمورد اعالم اموال
مسئوالن،قید«محرمانه»
نداشت
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت
نظام با رد ادعای برخی مبنی بر محرمانه
بودن مصوبه مجمع در زمان ریاست آیت
اهلل هاشمی رفسنجانی درباره اعالم اموال
مسئوالن قوه قضاییه این امر را ناشی از
غرض ورزی دانست و هدفمند خواند.
محمدهاشمی در پاسخ به این پرسش
که آیا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت
نظام درباره اعالم اموال مسئوالن به قوه
قضاییه قید محرمانه داشته یا خیر و این
که آیا این مصوبه در زمان حیات آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی به تایید مجمع رسیده
است ،اظهار کرد :آن مصوبه در زمان آیت
اهلل هاشمی رفسنجانی در مجمع مطرح
شد ،اما قید محرومانه نداشت .طرح اعالم
اموال مسئوالن به قوه قضاییه پیش از آن
مصوبه براساس قانون اساسی و یکی از
مواد آن مبنی بر این که مسئوالن تراز اول
همچون رهبری و روسای قوا و وزرا باید قبل
و بعد از تصدی یک پست اموال خود را به
قوه قضاییه اعالم کنند شکل گرفته بود و
در همان زمان هم قید محرمانه ای بر آن
مترکب نشده بود.

