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رهبري در جمهوري اسالمي ايران
ركن ركين نظام و محور اصلي آن
و ضامن عدم انحراف سازمانها و
نهادهاي مختلف از وظايف اصيل
اسالمي است و مجلس خبرگان
رهبري يكي از نهادهاي اساسي
و حساس نظام جمهوري اسالمي
حسن رشوند ايران اس��ت كه سه وظيفه اصلي
كارشناس سياسي شناس��ايي ،انتخاب و نظارت بر
عملكرد رهبري را بر عهده دارد.
از اين رو انتخابات مجلس خبرگان بس��يار مهم و نمايندگان
منتخب م��ردم در اين مجلس ،مس��ئوليت خطيري بر عهده
دارند .فض��اي سياس��ي ـ اجتماعي كنوني حاكم بر كش��ور،
وضعيت جناحهاي سياسي حاضر در صحنه رقابت انتخاباتي،
برگزاري همزمان دو انتخابات مه��م مجلس دهم و خبرگان
پنجم و پيامدها و انتظارات ناشي از برجام ،اهميت و حساسيت
انتخابات اين دوره را به مراتب حساستر كرده است .در اهميت
اين دوره از انتخاب��ات خبرگان،همين بس ك��ه رهبر معظم
انقالب براي اولين بار به صراحت فرمودند« :اهميت انتخابات
خبرگان كه شايد هيچ كدام از انتخاباتهاي كشور به اين درجه
از اهميت و حساسيت نباشد ،در اين است كه با اين انتخابات،
مردم افراد خبره مورد اعتماد خودشان را انتخاب ميكنند تا
اينها آماده به كار باشند براي لحظه حساس فقدان رهبري در
كشور .اين مجموعه مورد اعتماد ملت بايد بنشينند و با بصيرت
كامل ،رهب��ري را كه قادر بر اداي تكالي��ف رهبري ميدانند،
انتخاب و به مردم معرفي كنند .اگر چنين جمعي در آن هنگام
ـ يعني هنگامي كه كش��ور به تعيين رهبر احتياج پيدا كرده
است ،يا به خاطر اينكه رهبر قبلي از دنيا رفته است و يا خداي
ناخواسته از صالحيتها افتاده اس��ت ،كه بايد رهبر ديگري
را انتخاب كنند ـ حضور نداشته باش��د و آماده به كار نباشد،
آنچنان گرهي در دستگاه مديريت كشور به وجود خواهد آمد
كه با هيچ سرانگش��تي اين گره باز شدني نيست ».با توجه به
حساسيت اين دوره از انتخابات ،برخي سخنان و رفتارهاي بروز
يافته طي ماهها و روزهاي اخير از برخي افراد و شخصيتهايي
كه با جزئيات ساختارهاي نظام و فعل و انفعاالت سياسي كشور
آگاهي و ش��ناخت كامل دارند ،در تضاد است و از همين رو با
نزديك شدن به روزهاي واپسين انتخابات ،نگرانيها دوچندان
ش��ده كه مبادا در پش��ت اين س��خنان تند و غير مسئوالنه،
سناريويي مش��ابه فتنه  88نهفته باشد .كس��اني با نيتهاي
خاص پس از شكست پروژه آنها در روند تأييد صالحيتها به
دنبال چالشآفريني در عرصه انتخابات اسفندماه هستند ،از
جمله اين افراد كه شايد بيش��تر از هر عنصر سياسي ديگر به
دنبال طرح مباحث جديد در انتخابات اس��ت ،آقاي هاشمي
رفسنجاني اس��ت .ارزيابي از روند اظهارات ايشان در ماهها و
روزهاي گذشته ،هر تحليلگر منصفي را به اين مسير رهنمون
ميكند كه آقاي هاش��مي در پازلي ايف��اي نقش ميكند كه
حداقل ميتوان گفت با آموزههاي حضرت امام خميني (ره)
و رهبر معظم انقالب در باب انتخابات و بررسي صالحيتها،
فرسنگها فاصله دارد و درست رفتاري از خود بروز ميدهد كه
امروز اين رفتارها را حتي در رأس هرم اصالحطلبان افراطي در
انتخابات پيش رو سراغ نداريم .مرور برخي اظهارات گذشته
آقاي هاش��مي ميتواند درك الزم را نس��بت به اظهارات روز
گذش��ته وي به افكار عمومي انتقال دهد .آقاي هاش��مي در
 29آذر  94ك��ه روزنام��ه اصالحطلب آرمان اقدام به انتش��ار
اين مصاحبه كرده ،گفته بود« :س��الم بودن انتخابات مجلس
خبرگان رهبري ،ضروريتر از انتخابات مجلس شوراي اسالمي
است و اگر اين انتخابات قابل قبول نباشد ،خدشهاي بر نظام
اسالمي ما وارد ميشود ».پيشتر نيز وي با طرح شوراييبودن
رهبري به دنبال فضاسازي اين تفكر بود تا به جايگاه رهبري
نظام خدش��ه وارد كند و تغيير در ساختار نظام در دستور كار
دشمنان قرار گيرد.
بقيه در صفحه 2

بيترديد حمله ديروز هاشمي به «بدهكاران
تحليل
غالمرضا صادقيان امام» – البته به زعم او -جز در اين س��اعت و
لحظه در زمان ديگري قابليت ارائه نداشت.
هاش��مي با بهانه قرار دادن «بدهكاري به امام» در واقع يك بار ديگر از
«طلبكاري خودش» پرده برداش��ت و با قياس به نف��س كردن،امام را
همچون خود پنداش��ت كه براي احراز صالحيت افراد دو نس��ل بعد از
خود ،طلبكار نظام جمهوري اسالمي است و نظام بايد بدهي خود را به
خانواده امام بپردازد.
هاش��مي خود براي خبرگان تأييد صالحيت ش��ده است ،چيزي كه
ميتوانست به راحتي اتفاق نيفتد .او تجربه رد صالحيت به خاطر كهولت
سن را دارد« .تشخيص ناظران قانون از مسئله سن» دو سال پيش به او
اجازه نداد تا نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري شود و او همواره در اين
مدت بدون اينكه به مردم توضيح دهد كه چرا او بايد از قانون عبور كند،
پيروزي 50/7درصدي روحاني در انتخابات رياست جمهوري را نتيجه
رد صالحيت خود اعالم ميكند و منت ي��ك رد صالحيت قانوني را بر
گردن روحاني ميگذارد و در واقع اعت��راض به رد صالحيت خود را در
بسته پيروزي روحاني مينهد تا تلخ و شيرين ماجرا را به هم بياميزد و از
تلخي «مر قانون» براي خود بكاهد .اين بار نيز اين امكان وجود داشت
كه رأي اكثريت شوراي نگهبان از ورود هاشمي به عرصه انتخابات مانع
شود و برخي شنيدهها نيز از چنين ارادهاي خبر ميداد .شك نيست كه
خود هاشمي هم به اندازه برخي كارگزارانش كه نگرانيهاي خود را به
فضاي رسانه ميكشاندند ،نگران تأييد صالحيت خود بود و تا لحظه آخر
نفس در سينه حبس كرده بود .اگر چنان اتفاقي ميافتاد در آن صورت
سخنان ديروز هاشمي در حمله به شوراي نگهبان تحتالشعاع شخص
خودش قرار ميگرفت و بنابراين نميتوانست با اين مضامين باشد .اما
هاشمي ديروز عالوه بر خاطر جمعي از تأييد صالحيت خود و عالوه بر
قرار گرفتن در فضايي كه پس از اعتراض سيد حسن خميني به احراز
صالحيت نشدنش شكل گرفت ،به آيين گراميداشت سالروز ورود امام
به ميهن نيز دعوت شده بود و بنابراين همه اين امتيازها را در كنار هم
گذاش��ت تا با احساس��ي كردن فضاي يادبود امام ،از «قانون امام» به
سادگي عبور كند و دست به يك عوامفريبي كم سابقه بزند كه محور آن

توافق نظامي
محرمانه
قطر و تركيه

طلبكاري تمام نشدني خودش از انقالب است.
هاش��مي بهتر از ديگران ميداند كه در قانون و مرام امام ،كسي بدهكار
شخص امام و خانوادهاش نيست« .بدهكار انقالب بودن همه افراد» و اينكه
«انقالب بدهكار هيچ كس نيست» ،قانون امام است و اين با پوپوليسم
«احراز صالحيت نواده امام از طريق رفع بدهكاري امام» در تضاد صد در
صد است .همچنان كه اگر بنا به بدهكاري به شخص امام باشد ،خانواده
امام و شخص هاشمي بدهكارترين افراد به امام هستند و جز با احترام به
قانون امام نميتوانند حتي ريالي از اين بدهكاري را بپردازند .كساني كه
س��رمايه و آبروي اجتماعي خود را از امام دارند و منهاي امام واجد هيچ
موقعيت و امتيازي در نظر مردم نيستند ،بدهكارترند.
امام همواره تأكيد ميكرد كه انقالب به هيچ كس بدهكار نيست و همه
بدهكار انقالبند اما ظاهرا ً هاشمي هنوز به دنبال ستاندن طلب خود از
انقالب اس��ت .امام ميگويد« :انقالب به هيچ گروهي بدهكاري ندارد
و ما هنوز هم چوب اعتماده��اي فراوان خود را ب��ه گروهها و ليبرالها
ميخوريم .آغوش كشور و انقالب هميشه براي پذيرفتن همه كساني
كه قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته و دارند گشوده است ولي نه به
قيمت طلبكاري آنان از همه اصول ،كه چرا «مرگ بر امريكا» گفتيد! چرا
جنگ كرديد! چرا نسبت به منافقين و ضدانقالبيون حكم خدا را جاري
ميكنيد؟ چرا شعار نه شرقي و نه غربي دادهايد؟ چرا النه جاسوسي را
اشغال كردهايم و صدها چراي ديگر».
اما هاشمي كه پشيمان از دشمني با امريكاست ،حاال نه از «بدهكاري
به انق�لاب» كه صرفاً براي پرك��ردن پازل انتخاباتي خ��ود ،صحبت از
«بدهكاري به امام» ميكند ،با آنكه بارها و بارها از امام ش��نيده اس��ت
كه او خود را خدمتگزار مردم ميدانس��ت و ذرهاي طلبكاري نداشت و
براي بستگان خود هم – چه اشبه الناس به او(!) و چه ديگران  -قابليت
طلبكاري از نظام و مردم را نميپذيرفت .هاشمي حاال در سخناني كه
شور آن حتي براي عموم مردم از مزه افتاده است ،ميگويد« :همه بايد به
امام(ره) و بيت ايشان خود را بدهكار حساب كنيم ،بدهكارها هديهخوبي
در مقدمه انتخابات به بيت امام ندادند .صالحيت شخصيتي را كه اشبه
به جدش امام خميني است ،قبول نميكنيد؛ شما صالحيت خود را از
كجا آوردهايد؟! چه كسي به شما اجازه داده است كه قضاوت كنيد؟! چه

يك وبگاه انگليسي در گزارشي
جهان
ب�ه جزئي�ات تواف�ق محرمانه
نظامي ميان قطر و تركي�ه پرداخت و از اس�تقبال رياض
از اي�ن اق�دام و ت�رس ام�ارات از آن خب�ر داد.

وبگاه خبري اسرائيلي «ميدلايستآي» در گزارشي ازجزئيات
توافق محرمانه نظامي ميان قطر و تركيه پرده برداشت؛ توافقي
كه عربس��تان س��عودي براي مقابله با نفوذ اي��ران از آن اعالم

كسي به شما اجازه داد كه يكجا بنشينيد و داوري كنيد؟! براي مجلس
و دولت و جاهاي ديگر و اختيارات را در دست بگيريد؟! چه كسي اجازه
داد كه اسلحه براي شما باش��د و تريبونها براي شما باشد؟! چه كسي
اجازه داد كه تربيونهاي نماز براي شما باش��د و صداوسيما براي شما
باشد؟! چه كسي به شما اينها را داد؟! اگر امام خميني و نهضت ايشان و
اراده عمومي مردم نبود هيچكدام از اينها نبودند .زماني كه بايد همه به
هم تبريك بگوييم هديه بدي به بيت امام داديد .افكار عمومي كمتر از
ما اشتباه ميكنند و چنانچه اشتباه هم كنند خود به زودي ميفهمند
و جبران ميكنند».
اوج عوامفريبي در سخنان هاشمي آنجا نيست كه مث ً
ال از شوراي نگهبان
ميخواهد با عبور از قان��ون ،نواده امام را تأيي��د صالحيتكنند ،بلكه
آنجاست كه با تحريك افكار عمومي به نكته خنده آوري اشاره ميكند
و ميگويد« :چه كسي اجازه داد كه اسلحه براي شما باشد؟!» به راستي
هاش��مي چگونه ميخواهد با مردمي از تبعيض در قدرت سخن بگويد
كه از آغاز انقالب تا كنون او را همواره دست بر قبضه اسلحه (!) و قبضه
تريبون نماز جمعه و قبضه فاميلي صدا و سيما و ابزارهاي ديگر قدرت
ديدهاند؟ هاشمي طلبكار از انقالب ،حتي زماني كه شكست سنگيني
از كانديداي رياس��ت جمهوري س��ال  84خورد و از سكوت نامتعارف
(تبريك نگفتن به كانديداي پيروز) و برخي ديگر از رفتارهايش در آن
زمان بيم آن ميرفت تا در روندي حساب شده زير بار نتيجه انتخابات
نرود ،محبت نظام اسالمي را باالي سر خود ديد و توجه و احترام نظام به
او استمرار يافت .شايد اگر او در آن زمان به طوفان آراي مردمي سپرده
ميشد ،حاال نميتوانس��ت در رويكردي طلبكارانه كهولت سنياش را
دليل پيروزي يك كانديداي ديگر بداند! و در طلبكاري ديگري از شوراي
نگهبان بخواهد مانع جريان سازي انتخاباتي او نشوند!
جفاي بزرگ هاشمي به انقالب و امام در فجر سي و هشتم انقالب ،همان
است كه او براي عبور از قانون و آرمان امام خميني ،دست نواده او را رها
نميكند تا شايد از اين طريق در آخرين ريسك سياسي و انتخاباتياش
– پس از پنج بار شكست انتخاباتي – خانواده امام نجات غريق هاشمي
باشد .آيا اين سخنراني هاشمي در فرودگاه مهرآباد را بايد هنگامه فرود
او از روزهاي همراهي با امام و انقالب دانست؟!

حمايت كرده اما امارات متحده عربي از آن هراس��ان و معتقد
است اين ائتالف در راستاي خدمت به جماعت اخوانالمسلمين
اس��ت .در ادامه اين گزارش آمده است :توافقي كه تركيه آن را
ائتالفي در مقابله با دش��منان مش��ترك ناميده ،شامل تعهد
محرمانه آنكارا براي حمايت از قطر در مقابل تهديدات خارجي
است .بنا بر توافق مذكور3 ،هزار نظامي تركيه شامل نيروهاي
هوايي ،درياي��ي و نيروهاي ويژه به قطر منتقل ميش��وند تا با

يكديگر تمرين نظامي مش��ترك برگزار كنند و اين دو كشور
متعهد ش��دهاند هماهنگي اطالعاتي بيش��تري با هم داش��ته
باشند .اين وبگاه انگليسي در ادامه به زمان توافق مذكور اشاره
ميكند و مينويس��د :پارلمان تركيه در مارس  2015توافقي
براي همكاري نظامي با قط��ر امضا كرد و امي��ر قطر در ژوئيه
« 2015س��لمان بن عبدالعزيز» پادشاه عربستان را در جريان
ابعاد توافق مذكور قرار داد.

یادواره  200شهید والیبالیست  -اميرحسين قربانحسيني -عكس :جوان

جشنوارهسیمرغهایشرا
ازانیمیشندریغکرد
تالش تركيه و عربستان
براي تأثيرگذاري
بر تحوالت ميداني سوريه

همزمان با ادامه مذاكرات صلح سوريه
جهان
در ژنو ،عربستانسعوديوتركيهتالش
ميكنند با حمايت از گروههاي تروريس�تي مانع پيشروي بيشتر
نيروهاي دولتي سوريه در استان الذقيه شوند تا مانع افزايش قدرت
چانهزن�ي هيئ�ت اعزام�ي دمش�ق ش�وند.

منابع خبري گزارش دادند آتش و درگيري سنگين در ارتفاعات
«جبل الروس» در شمال الذقيه كه دروازه ورود به مهمترين مقر
تروريستها در شمال الذقيه است ،ارتش سوريه را به عقبنشيني
وادار كرد .ارتش س��وريه و مقاومت ،صبح يكشنبه موفق شدند
ارتفاعات بسيار مهم «جبل الروس» را از اشغال تروريستها خارج
كنند اما در كمتر از  24س��اعت ناچار ش��دند از آن عقبنشيني
كنند .نيمهش��ب گذش��ته صدها تن از عناصر تروريستي ائتالف
«جيش الفتح» ك��ه تحتالحمايه تركيه و عربس��تان هس��تند،
حمالت سنگيني عليه مواضع ارتش سوريه در جبل الروس انجام
دادند .جبل الروس كه بر شهرك «كنسبا» (يكي از مقرهاي اصلي
جيشالفتح در شمال الذقيه) مشرف اس��ت ،شامل هفت ارتفاع
مهم است .عناصر تروريس��تي كه از اهميت تس��لط بر ارتفاعات
جبلالروس ،همزم��ان با مذاكرات ژنو 3-مطلع هس��تند ،پس از
درگيري ش��ديد و حمايته��ا و كمكهاي ف��راوان دولت تركيه
توانستند اواخر يكشنبه اين ارتفاعات را به صورت موقت از كنترل
نيروهاي سوري خارج كنند .همزمان با اين تحوالت «احمد داوود
اوغلو» نخست وزير تركيه كه به عربستان سفر كرده با «محمد بن
سلمان» وزير دفاع و جانشين وليعهد عربستان ديدار و گفتوگو
كرد .از سوي ديگر «برت مك گورك» نماينده رئيسجمهور امريكا
در ائتالف موسوم به مبارزه با داعش ،روز يكشنبه ضمن ورود به
خاك سوريه ،از ش��هر عينالعرب (كوباني) در شمال شرق حلب
بازديد كرده است .گفته ميشود يك هيئت انگليسي و فرانسوي
نيز نماينده باراك اوباما را در اين سفر همراهي كرده و به بازديد از
شهر پرداخته است .هنوز مشخص نيست كه آيا دولت امريكا كه
بيش از يك سال است به بهانه مقابله با داعش ،بدون مجوز شوراي
امنيت و دولت سوريه در حال بمباران مناطق مختلف اين كشور
اس��ت ،پيش از اعزام مك گورك به خاك اين كش��ور مجوزي از
دمشق دريافت كرده است يا نه .در صورت تأييد خبر اين بازديد،
اين اولين بار از زمان آغاز درگيريها در سوريه است كه يك مقام
دولت امريكا وارد اين كشور ميشود.

