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آيتاهللمصباحيزدي:
 عده اي پيروي از فرهنگ غرب را

تئوريزه مي كنند
رئي�سمؤسس�هآموزش�يوپژوهش�يام�امخمين�ي)ره(ب�اتأكي�د
براينكهج�زتقوي�تمبانياعتق�اديوارزش�يراهيب�رايجلوگيري
ازانح�رافوفس�ادوج�ودن�دارد،ازديدگاههاي�يك�هپي�روياز
فرهن�گغرب�يوامريكاي�يراتئوري�زهميكنن�د،انتق�ادك�رد.
به گزارش رسا، آيت اهلل محمدتقي مصباح يزدي در ديدار جمعي از فرماندهان 
نيروي انتظامي با بيان اينكه هر جا پايبندي به ارزش هاي ديني بيش��تر باشد 
امنيت، نوع دوس��تي، خيرخواهي و مهرباني بيش��تر خواهد بود، اظهار داشت: 
جاهايي كه ارزش ها وجود ندارد به دليل اين است كه پايه هاي اعتقادي و ارزشي 

سست است. 
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه نمونه بارز تفكر ليبراليسم 
افراطي امريكاست، اظهار داشت: هيچ جاي دنيا همانند امريكا بي بند و باري و 
سقوط ارزش هاي اخالقي وجود ندارد. رئيس مؤسسه امام خميني)ره( با بيان 
اينكه فرهنگي كه در امريكا هست در هيچ جاي دنيا وجود ندارد، ابراز داشت: 
حتي اروپايي ها هم سعي مي كنند زير بار اين فرهنگ نروند، بسياري از اساتيد 

اروپايي تصريحاً و تلويحاً فرهنگ بي بندوباري امريكايي را مذمت مي كنند. 
استاد برجسته حوزه علميه قم خاطرنش��ان كرد: مي خواهند فرهنگ فساد را 
جهاني كرده و اين بال را بر سر ايران اسالمي بياورند، آيا در برابر اين مسئله قانون 
وضع كنيم درست مي شود، اگر خدايي نكرده يكي از كساني كه در دولت مقامي 
دارد نسبت به اين مسائل بي ميل نباشد و بگويد امريكا كشور متمدن و الگوي 
ماست، چه بايد كرد. وي اضافه كرد: مي گويند امريكا الگو نباشد پس چه كسي 
باشد، مي گويند اگر مي خواهيم پيشرفت كنيم الگويي بهتر از امريكا نخواهيم 
داشت، ادعا مي كنند براي پيشرفت همان كاري را كه آنها كردند بايد انجام دهيم 
و ما از فرق سر تا ناخن پا بايد فرنگي شويم وگرنه به فقر و فالكت مبتال خواهيم 
بود، مي گويند خيلي هم نبايد دغدغه آخرت را داشت، حال چه چيزي مي تواند 

جلوي اين سيل بنيان كن را بگيرد. 
آيت اهلل مصباح يزدي با بيان اينكه هيچ راهي براي جلوگيري از فساد و انحراف 
جز تقويت مباني اعتقادي و ارزشي يعني دين وجود ندارد، گفت: اگر آرامش، 
خانواده سالم و امنيت مي خواهيم بايد دين داشته باشيم و هيچ چيز نمي تواند 
جاي دين را بگيرد، اگر اين است كه از همان پايين بايد شروع كرد و هر مسئولي 

بايد سعي كند زير دستان خود را ديندار تر بار بياورد. 
----------------------------------------------------------

سردارسالميدردانشگاهشريف:
جبهه وسيعي را عليه دشمنان گشوده ايم

جانش�ينفرماندهكلس�پاهب�ابي�اناينكهدريك�يازحس�استرين
مقاط�عتاري�خاس�المواي�رانوروندتح�والتعمي�قدرجه�انقرار
داريمواي�نزمانب�رايمابس�يارحياتياس�ت،گفت:جبههوس�يعي
راعلي�هدش�منانگش�وديموتمركزش�انب�راي�رانرابره�مزدي�م.
به گزارش فارس، سردار حسين سالمي در تجمع دانشجويان دانشگاه شريف 
كه به مناسبت سالروز 13 آبان و روز استكبارستيزي برپا شد، گفت: در يكي از 
حساس ترين مقاطع تاريخ اس��الم و ايران و روند تحوالت عميق در جهان قرار 

داريم و اين زمان براي ما بسيار حياتي است. 
وي با بيان اينكه درك واقعيات اين دوره براي ناوبري سياسي جامعه ما اهميت 
زيادي دارد، اظهار داشت: امروز بر فراز جامع ترين تقابل راهبردي نظام سلطه و 
انقالب اسالمي هستيم. جانشين فرمانده كل سپاه بيان كرد: امروز توانسته ايم 
بازدارندگي را در حوزه عمل نظامي با دشمنان برقرار كنيم يعني اتخاذپذيري 

گزينه هاي نظامي را باطل كنيم. 
س��ردار س��المي با بيان اينكه ما جبهه وسيعي را عليه دش��منان گشوده ايم و 
تمركز آنها بر ايران را برهم زده ايم، تصريح كرد: دش��من دچار تفرقه اس��ت و 
سياس��ت هاي او متوقف شده اس��ت. وي با تأكيد بر اينكه دش��من دچار ابهام 
در انتخاب راهبردهاس��ت، گفت: امريكا از بعد از جنگ جهاني دوم تا امروز 80 
كودتا و مداخله نظامي را در جهان انجام داده است اما در مقابل انقالب اسالمي 
هيچ پيروزي چشمگيري نداشته اند. جانشين فرمانده كل سپاه هدف دشمن را 
تشكيل خاورميانه جديد دانست كه با شكست بزرگ مواجه شد. سردار سالمي 
ادامه داد: همه راهبردهاي امريكا عليه ايران مقياس جهاني داشت اما در همه 
آنها شكست خوردند. وي اظهار داشت: ما توانسته ايم الگوهاي دوستي و دشمني 
ساخته امريكا در منطقه را برهم بزنيم. جانشين فرمانده كل سپاه گفت: تمام 
مناطقي كه امروز در آن شعله هاي بيداري اسالمي پديدار شده و ميدان جهاد 
عليه استكبار شده است، زماني محل آرامش استكبار بود. سردار سالمي با بيان 
اينكه جنگ ما با امريكا بر س��ر ش��عاع تأثير و ارائه مدل است، گفت: در سوريه 
اجازه نداديم سياست امريكايي ها اعمال شود، در عراق از فرصت هاي ايجاد شده 
توسط امريكا براي ايجاد و شكل  دهي به حكومتي كه انقالب در آن مؤثر باشد، 
بهره برديم و در لبنان سد محكمي در مقابل رژيم صهيونيستي ايجاد شده است 

و ما امروز تا شرق مديترانه و باب المندب رفته ايم. 
وي گفت: اگر توانستيم موشك بالستيك را در مقابل شناور متحرك نقطه زن 
كنيم، يك معجزه بود. جانشين فرمانده كل سپاه تصريح كرد: در اولين تست 
موفق اين موشك در كنار ش��اگردان و همرزمان ش��هيد طهراني مقدم بودم، 
وقتي پهپادهاي ما در عمق 3 هزار كيلومتري عملي��ات نظامي انجام دادند و 
تصاوير را به صورت آنالين فرستادند، نشان از توان ما در اين حوزه است. سردار 
سالمي افزود: دشمني كه امروز در برابر خود مي بينيم به شدت رو به زوال است 
و امريكايي ها توان مديريت سياس��ي تحوالت را ندارند. وي به انتخابات لبنان 
اشاره كرد و گفت: سرانجام اراده حزب اهلل براي تعيين رئيس جمهور در لبنان به 
كرسي نشست و امروز فضاي تنفس امريكا در منطقه تنگ شده است. جانشين 
فرمانده كل سپاه تأكيد كرد: ما امروز در حال جنگ هستيم و به همان اندازه كه 
اين جنگ بزرگ و تأثيرگذار است به همان اندازه هم احساس نمي شود. سردار 
سالمي تصريح كرد: در جنگ بي طرفي يك گزينه نيس��ت و امريكا به دنبال 

تسخير ذهن ها و قلب هاي جوانان ايران است. 
وي اظهار داشت: همه ش��رايط الزم را براي تبديل شدن به يك قدرت جهاني 
فائق داريم. جانشين فرمانده كل سپاه ضمن هشدار به دانشجويان در خصوص 
تهاجمات فرهنگي دشمن به راهپيمايي 13 آبان اشاره كرد و گفت: كارشناسان 
و عوامل غربي كه به ايران آمده بودند، مي گفتند جوانان ايران انقالبي نيستند 
اما بايد شور و نشاط را در راهپيمايي هاي نظير 13 آبان مشاهده كنند و متوجه 

شوند كه محاسباتشان مانند هميشه غلط است.

  ازرنجيكهميبريم
وطن امروز در يادداشتي به بحث پيرامون انتخابات 
س��ال96 پرداخته و نوش��ته: حقيقت اين است كه 
نظام جمهوري اسالمي با نزديك 40 سال عمر يكي 
از دو وظيفه اش يعني تحقق نظام مردمس��االري ديني را ت��ا حد قابل قبولي 
محقق كرده اس��ت، اگر برخي نخبگان و خواص مطامع شخصي خود را كنار 
بگذارند و سعي نكنند كودكانه بر آفتاب مردمس��االري ديني در ايران خاك 
بپاشند، امروز دوست و دش��من به اين امر معترفند اما درباره مأموريت دوم 
يعني تحقق يك نظام كارآمد و الگ��و در حوزه هاي مختلف، تجربه چهار دهه 
انقالب اسالمي نشان داده در پاسخ به مسئله كارآمدي نظام هم هر كجا كار به 
مردم سپرده شده، ضريب موفقيت باالتر رفته و باز هم تجربه و البته علم نشان 
داده اس��ت راهي جز اين هم وجود ندارد... واقعيت اين است كه در دو حيطه 
چالشي كارآمدي اقتصادي و مبارزه با فس��اد ميانگين كارآمدي دولت هاي 

مختلف تاكنون نمره بااليي نبوده است.  
چرخه معيوبي كه تاكنون در انتخابات ها رخ داده اينگونه بوده است، طرح مسائل 
و مشكالت كشور به شكل راديكال در زمان تبليغات انتخاباتي توسط كانديداهاي 
مختلف و عدم پاسخگويي به نيازهاي اوليه و بروز ناكارآمدي گسترده در حوزه 
اقتصاد در زمان مسئوليت؛ چرخه معيوبي كه در همه دولت هاي مستقر پس از 

جنگ تحميلي كم و بيش شاهد آن بوده ايم.

9ماهازروزاجرايبرجامميگذردوحاميانديروز
اينتوافقدستشانخالياستازادلهومداركي
كهنشاندهدتوافقهستهايدستاوردملموس
ومحسوس�يرابرايجامع�هايرانيب�ههمراه
افزون داش�تهاس�تچراكهنهتحريمهايروز
نظامسلطهعليهكشورمتوقفشده،نهپولهاي
بلوكهش�دهايرانبهراحتيوبهصورتكاملبه
كشورمانعودتدادهش�ده،نهآنكهارتباطات
بانكيوماليكش�وررويهمعم�ولوعاديخود
راطيكردهون�هآنكهمردمبهبودمعيش�تيو
اقتص�اديوعدهدادهش�دهرالم�سميكنند.
بعد از امضاي توافق هسته اي تحريم هاي بين المللي 
عليه كشورمان شتاب بيشتري به خود گرفته است، 
به صورتي ك��ه تحريم ها به بهانه پرونده هس��ته اي 
كشورمان، تحريم هاي حقوق بش��ري و تروريست 
هم به آن اضافه شده اس��ت، به گونه اي كه تنها در 
يك نمون��ه از 115 اليح��ه و طرح دول��ت و كنگره 
امريكا بعد از توافق هسته اي با كشورمان90مورد از 
آن به جمهوري اسالمي ايران اختصاص داشته كه 
خود گوياي اين نكته اس��ت كه گستره تحريم هاي 
ضدايراني فراگيري گسترده اي نسبت به دوران قبل 

از برجام داشته است. 
حال كه اثبات ثمر بخش بودن توافق هسته اي براي 
جامعه اي كه خود به صورت دقيق و جامع برآورد 
مناسب و معقوالنه اي از آن داشته براي دولتمردان 
و حاميان اين توافق دش��وار اس��ت باي��د تاكتيك 
مناس��بي اتخاذ ش��ود كه نارضايتي افكار عمومي 
از سرانجام برجام به رويگرداني دولت يازدهم و به 

اين منجر نشود. 
راهكارهاي جلوگيري از چنين شكس��تي مي تواند 
متف��اوت و گاه متناقض باش��د آنچنانكه مي توان 
وعده هاي هسته اي را به چهار سال ديگر عودت داد 
و اينگونه وانمود كرد كه دولت يازدهم براي تحقق 
وعده هاي گذشته خود نيازمند زمان بيشتري است 
و بايد در انتخابات بهار96 نيز به عنوان رئيس جمهور 
انتخاب شود تا به آنچه وعده داده است جامه عمل 
بپوش��اند.  رئيس جمهور و حاميان توافق هسته اي 
به خوبي مي دانند كه با چنين ش��عاري نمي توانند 
نظر مثبت جامعه را جلب و آنها را مجاب كنند كه 
در انتخاب��ات پيش رو به وی رأي دهن��د، بنابراين 

راهكاري جايگزين نياز است. 
نسبت دادن مشكالت الينحل كش��ور- كه وعده 
داده مي شد به واس��طه يك توافق جامع هسته اي 
حل شود- به دولت سابق و تخريب دستاوردهاي 

هسته اي و غيرهسته اي دولت قبل نيز قطعا برگ 
تاثيرگذاري نيست كه بتوان به واسطه آن همانند 
انتخابات92 رأي آورد، بنابراين استفاده از چنين 
برگ سوخته اي نيز نمي تواند دولت را به سرمقصد 

مقصود برساند. 
اگر چه تغيي��رات اخير كابينه هم ش��ائبه پررنگ 
انتخابات��ي- تبليغات��ي داش��ته اما ب��دون ترديد 
نمي توان��د گره��ي از مش��كالت انتخاباتي دولت 
فعلي بگشايد چراكه مش��كالت اصلي مردم حول 
محور معيش��ت اس��ت و تغيير وزراي بي ارتباط با 
اين مس��ئله براي جامعه جذابيتي نداش��ته و آنها 
را نمي تواند قانع كند كه در دور دوازدهم نيز رأي 

خود را تكرار كنند. 
 وارونهسازيبرجام؛برگبرندهانتخاباتي؟

آنچه مي تواند دولت فعلي و حاميان توافق هسته اي 
را نس��بت به پيروزي در انتخابات ارديبهش��ت96 
امي��دوار س��ازد، اي��ن نكت��ه اس��ت كه»برجام و 
دس��تاوردهاي آن«، »وارونه نمايي« شود، به اين 
ش��كل كه با ذكر داليلي»ذهني« و ن��ه »عيني« 

اينگونه به افكار عمومي القا شود كه برجام حاوي 
دس��تاوردهاي مش��خص و متقن ب��وده و نبايد به 

دستاوردهاي آن پشت كرد!
دولتمردان و حاميان توافق هسته اي در شرايطي 
كه نمي توانند با آمار و ارقام مس��تند و متقن براي 
مردم ثمربخش بودن آن را اثبات كنند رو به سوي 
ارائه كلياتي مبهم به عنوان دستاورد آورده اند كه 
به واس��طه آن مردم را اقناع كنند ك��ه برجام مثاًل 
س��ايه جنگ را از سر كشور برداش��ته و اگر چنين 
توافقي به س��رانجام نمي رس��يد حمله نظامي به 
كشور قطعي بود يا تحريم هاي فلج كننده اي عليه 

مردم سرزمين مان صورت مي گرفت. 
اين وارونه نمايي از برجام در حالي اس��ت كه آنچه 
مانع حمله غربي ها به كش��ورمان ش��ده نه توافق 
هس��ته اي بلكه اقتدار نظامي و دفاعي ايران بوده 
و ديگر آنكه به گفته بس��ياري از انديش��كده هاي 
تحقيقات��ي و مقامات غربي، نظام س��لطه س��قف 
فش��ارهاي ناش��ي از تحري��م را در هم��ان حدي 
مي دانن��د كه طي س��ال هاي پس از فتن��ه 88 به 

ايران وارد ش��ده بود و عماًل نبايد حدي فراتر از آن 
را قبول كرد كمااينكه امريكا به گفته جان كري در 
جلسه با سناتورهاي امريكايي ابزار و توان فراتر از 
آنچه به كار گرفته بود را براي مجاب كردن ايران به 
خواسته هاي متبوع خود نداشته تا بعد از تحريم ها 

به كار بگيرد. 
به نظر مي رسد در جلس��ه رأي اعتماد به سه تن از 
وزراي كابينه كه روز گذشته در مجلس برگزار شد 
نيز- ناخ��ودآگاه- به كار گرفته ش��ده، آنجا كه وي 
بدون توجه به گراني سرس��ام آور كاالهاي اساسي 
در هفته هاي اخير و افزايش بيكاري و تورم و ركود 
در بازار و به جاي بيان آمار و ارقامي كه مثاًل رش��د 
اقتص��ادي و افزايش س��رمايه گذاري را اثبات كند، 
خاطر نش��ان مي كند: » باالترين دس��تاورد برجام 
گسترش انتخاب آزاد براي ملت ايران است. . . امروز با 
وجود اينكه يك عده انقالبي نمايي كه مسائل كشور را 
نمي فهمند و درك نمي كنند، همه دنيا و سازمان هاي 
بين المللي به اين نكته اعتراف دارند كه ايران بهترين 
كشور و امن ترين كشور براي سرمايه گذاري خارجي 

است و اين اعتراف نهادهاي مالي و بين المللي پولي 
و بانكي است.«

تزريق امي��دكاذب به جامع��ه ايراني كه توس��ط 
روزنامه هاي وابسته به جريان خوش بين به مذاكرات 
هسته اي در روزهاي اخير شكل مشهودتري به خود 
گرفته و به عنوان يك تاكتيك انتخاباتي- تبليغاتي 
زودهنگام بايد تفسير ش��ود، با اهدف ديگري نيز 
از س��وي غربي ها دنبال مي ش��ود، آنجا كه فيليپ 
هاموند در مراسم انديشكده س��لطنتي بريتانيا - 
چاتم هوس- با هدف اميدوار نگه داش��تن جامعه 
ايراني در دوران پسابرجام بر قول جان كري براي 
ديده ش��دن موفقيت برجام توس��ط م��ردم ايران 
سخن به ميان آورده و از موفقيت آميز بودن برجام 
با هدف تأمي��ن مناف��ع ايرانيان در ش��رايطي كه 
امريكايي ها ش��ديدترين تحريم و فشارها را براي 
سرمايه گذاران و بانك هاي خارجي به كار گرفته كه 
با ايران همكاري كنند، در نظر گرفته اس��ت، البته 
اميدوار سازي جامعه ايراني چندصباحي است كه 
مورد توجه خود امريكايي ها نيز قرار گرفته است، 
آنگونه كه جان ك��ري نيز اخيرا ب��ا تأكيد بر اينكه 
كشورمان به تمام ابعاد برجام متعهد بوده و شايسته 
منافع برجام است، بيان مي كند: »امريكا بايد تالش 
كنيم كه ايران از معامله اي كه كرده است منفعت 
ببرد.« وي همچنين ادامه مي دهد: »ما به ش��دت 
تالش كرده ايم مطمئن شويم كه همه تحريم هاي 
مرتبط هسته اي را برداشته ايم و اميدواريم شاهد 
تجارت بيش��تر با ايران باش��يم، اما از تحريم هاي 

موضوعات ديگر عقب نشيني نكرده ايم.«
حال هرچند رويه دولتم��ردان كنوني امريكا نظير 
اوباما و جان كري نشان مي دهد امريكايي ها تحت 
هيچ عنوان تمايلي به اجراي تعهدات كلي خود در 
برجام نداشته و اجازه نخواهند داد طرف ايراني از 
حداقل هاي ممك��ن نيز بهره ببرد ام��ا با اين حال 
فرص��ت آنچناني براي اداي دين ج��ان كري باقي 

نمانده است. 
حال انتظار آن است كه حاميان توافق هسته اي به 
جاي اتخاذ تاكتيك هايي نظي��ر فرافكني و حواله 
دادن وعده هاي انتخاباتي ب��ه ماه هاي آتي به توان 
داخلي كشور تكيه كرده و با برنامه اي مدون و البته 
دلسوزانه خود را در مظان انتخاب افكار عمومي قرار 
دهند كه قطعاً بدون توجه به جنجال هاي سياسي و 
ابزارهاي عمليات رواني به كار گرفته شده به برجام 
به عنوان يگان��ه مصداق ارزيابي صحي��ح كارنامه 

دولت يازدهم نگاه خواهند كرد. 

تزريقاميدكاذببهجامعهباوارونهنماييبرجام

سراببرجامکسیرابهآبنمیرساند

آي�تاهللهاشميرفس�نجانيدرمصاحب�هب�اي�ك
روزنام�هاصالحطل�بازتضمي�نرأيآوريحس�ن
روحان�يب�رايانتخاب�ات96ميگوي�د.بااي�نتضمين
ب�هنظ�رميرس�دش�بهاتيراش�اهدخواهي�مب�ود.
»رأي تضمين ش��ده« اي��ن نظ��ري اس��ت ك��ه آي��ت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در مورد آراي حسن روحاني در انتخابات 
رياست جمهوري ارديبهشت 96 دارد. در عين حال او در جواب 
س��ؤالي ديگر و در مورد پايگاه رأي فردي ديگر اذعان مي كند 
كه »چون خودم افكارس��نجي روش��ني براي اين كار ندارم، 
نمي توانم نظر قطعي بدهم.« مشخص نيست آيا او فقط براي 
آراي روحاني افكار س��نجي دارد يا در مورد او هم افكارسنجي 
ندارد و صرفاً عالقه قلبي اش را به جاي تحليل بيان مي كند. اگر 
قرار باشد به سبك و سياق و منش آيت اهلل و يارانش عمل كنيم، 
گزاره هاي افكار سنجي و پيش بيني تحليلي انتخابات 96 را بايد 
اين س��خنان كه به صراحت از يقيني بودن رياست جمهوري 
مجدد حسن روحاني مي گويد، كنار بگذاريم و فرياد مهندسي 
انتخابات سر دهيم. سال هاس��ت پيش بيني نتيجه انتخابات 
را مهندس��ي انتخابات مي نامند. يك پيش بيني انتخاباتي كه 
درست درمي آيد، حمل بر اطالع مي كنند و مي گويند خودشان 
انتخاب كرده بودند و براي همين هم مي دانستند چه كسي قرار 

است اسمش از صندوق رأي دربيايد!
نظام اس��المي البته ثابت كرده امانتدار رأي مردم است و اگر 
قصدي هم براي مهندسي آرا از سوي برخي وجود داشته باشد، 
نهادهاي نظارتي مقابل آن خواهند ايس��تاد. آنچنان كه سال 
88 رهبري معظم در مقاب��ل زياده خواهي هاي اصالح طلبان 
در سال 88 براي ابطال آراي مردم و تجديد انتخابات ايستادند 
و صراحتاً فرمودند ك��ه »بنده زير بار بدعت ه��اي غيرقانوني 
نمي روم.« بنابراين اگر قصدي هم براي مهندس��ي انتخابات 
در ميان باشد و اين جمالت را بتوان نشت يك تصميم در نظر 
گرفت، يقين داريم چنين اجازه اي از سوي نظام داده نخواهد 

شد اما به نظر مي رسد مشكل ديگري در ميان باشد... 
 مقدماتشبههسازيدرسالمتانتخابات

اصرار بر رأي آوري يك نفر و ذهنيت س��ازي ب��راي توده هاي 
طرف��دار او در اين زمينه، س��بقه خوبي در اين كش��ور ندارد. 
سال 88 با همين ذهنيت كه حتماً و بي هيچ شك و شبهه اي 
ميرحسين موس��وي رأي مي آورد، ذهن بس��ياري از مردم را 

بدين سمت بردند كه اگر موسوي رأي نياورد، يعني تقلب شده 
است. در نهايت هم همسر آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در روز 
انتخابات علني و رس��مي گفت كه اگر مهندس موسوي رأي 

نياورد به خيابان ها بريزيد!
اين سابقه نش��ان مي دهد بايد از اين ذهنيت س��ازي ها و اين 
نظريات يقيني و به قول خودش��ان تضمين ش��ده، ترس��يد؛ 
گزارهايي كه خواس��ته يا ناخواس��ته مي تواند در صورت رأي 
نياوردن حسن روحاني كه به عقيده بس��ياري از كارشناسان 
محتمل اس��ت، ذهن برخي توده هاي حامي او را نس��بت به 

سالمت انتخابات دچار تشكيك كند. 
هاشمي رفس��نجاني در اين مصاحبه نكته ديگ��ري در مورد 
انتخابات مجلس دهم مي گويد: »ب��ه نظر من ردصالحيت ها 
مسير انتخاب مردم را تغيير داد، البته از افرادي كه از گذشته 
بودند و تأييد ش��ده بودند، خيلي ها ماندند. ب��ه آنها انتقادي 

ندارم ولي وضع تحوالت جامع��ه ايجاب مي كرد كه نيروهايي 
با تفكرات امروزي تر و متناسب با ش��رايط فعلي دنيا و جامعه 
خودمان بيايند كه اين اتفاق نيفتاد. به اينهايي كه هس��تند، 
انتقادي ندارم، ولي آنچه مردم مي خواس��تند، غير از اين بود. 
بايد همانند بقيه انتخابات، صالحيت ها عادالنه پذيرفته يا رد 

مي شد كه اين گونه نشد.«
يعني آنجايي هم كه كانديداي ما رأي نمي آورد، دليلش نخواسته 
شدن توسط مردم نيست بلكه مقصر نهادهاي نظارتي هستند 
و در هر حال، كانديداي ما را مردم حتماً مي خواهند، مگر اينكه 

رد صالحيت شود و مگر اينكه تقلب شود. 
بديهي است اين روند نمي تواند روند سالمي باشد كه فضا را به 
سمتي هدايت كنيم كه ما هميشه محبوب مردم و در اوج دارا 
بودن رأي اكثريت تصور شويم كه اگر رأي نياوريم، يعني تقلب 

شده يا يعني رد صالحيت شده ايم. 

شايد از همين رو است كه هاشمي رفسنجاني در اين مصاحبه 
به سؤالي در مورد چرايي كانديدا نشدنش براي انتخابات رئيس 
مجلس خبرگان پاسخي نمي دهد. چه آنكه در جواب نمي توان 
اش��اره نكرد كه اكثريت مجلس خبرگان با رياس��ت آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني بر اين مجلس موافق نبودند و او در صورت 

كانديداتوري رأي نمي آورد. 
 چشمپوشيازنارضايتيهايعمومي

نسبتبهروحاني
هاشمي رفس��نجاني به عنوان اصلي ترين حامي روحاني از 92 
تاكنون با چشم پوش��ي بر نارضايتي عمومي در س��طح جامعه 
مي گوي��د: »نظر من اين اس��ت ك��ه االن وضع آق��اي روحاني 
بيشتر از هر كانديدايي كه مي تواند به ميدان بيايد، بهتر است. 
من اين گونه مي بينم. اكثر كس��اني كه به آق��اي روحاني رأي 
دادند، از انتخاب خود راضي هس��تند. آق��اي روحاني تا قبل از 
آن براي رقابت در ميدان رياس��ت جمهوري نيامده بود و براي 
نخستين بار، آن هم براي مدت كوتاهي تبليغ كرد، چون زماني 
كه مرا رد كردند، ايش��ان جدي ش��دند و ظرف چن��د روز اوج 
گرفت. با آن شرايط، االن همه بر سر رأي شان مي مانند. آنهايي 
كه رأي دادند، نيروهاي حزب��ي از جريان معتدل، اصالح طلب، 
مديريت ها، نخبگان و كس��اني بود كه تحليل هاي درس��تي از 
شرايط دارند. ممكن است افرادي هم تغيير رأي داده باشند كه 
جاي آنها هم افراد ديگري مي آيند. به نظرم رأي ايش��ان كاماًل 

تضمين شده است.«
اختالس هاي چند ميلي��اردي، ركود تورم��ي، كارخانه هاي 
تعطيل ش��ده، وضعيت اقتصادي به هم ريخته و نتيجه بخش 
نبودن برجام براي رفع كام��ل تحريم ها و عدم بهبود وضعيت 
معيش��تي مردم در پسابرجام وعده داده ش��ده دولت تدبير و 
اميد، همه و همه در كالم هاشمي رفسنجاني مسكوت مي ماند 
و او فضايي آرماني از افزايش رأي روحان��ي ارائه مي كند. اين 
در حالي اس��ت كه روحاني در س��ال 92 نيز رأي  شكننده اي 
داشت و صرفاً با 250 هزار رأي بيشتر از حد نصاب 50 درصد 
توانست رئيس جمهور ش��ود و با اين حس��اب بعيد نيست او 
اولين رئيس جمهور يك دوره اي جمهوري اسالمي باشد. با اين 
حساب، سخنان هاشمي رفس��نجاني مي تواند باعث نااميدي 
مردمي ش��ود كه براي تغيير شرايط موجود پاي صندوق هاي 

رأي خواهند رفت.

نقديبرسخنانهاشميرفسنجانيمبنيبررأيتضمينشدهروحانيدرانتخابات96

پيش بيني انتخاباتي يا عمليات رواني عليه يك انتخابات؟!
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   چهره

سخنگويارش�دنيروهايمسلحدرواكنشبه
س�خنانيكمقاماماراتيگفت:منطقهگرفتار
تعداديكوتولههايسياس�ياس�تك�هبراي
اثباتخ�ودجنايتآفرينيراپيش�هكردهاند.
به گزارش فارس، س��ردار سيدمس��عود جزايري 
معاون ستاد كل نيروهاي مسلح و سخنگوي ارشد 
نيروهاي مسلح ضمن استهزاي سخنان يك مقام 

اماراتي كه گفته بود براي مقابله با ايران بايد كش��ورهاي حوزه 
خليج فارس سالح ويرانگر به دست بياورند، اظهار داشت: منطقه 

گرفتار تعدادي كوتوله  سياسي است كه براي اثبات 
خود جنايت آفريني را پيش��ه كرده ان��د.  جزايري 
تأكيد كرد: بخش تمس��خرآميز اين گونه سخنان 
گزافه گويي هايي است كه هر از چند گاهي نسبت 
به كش��ور مقتدر ايران اس��المي صورت مي گيرد. 
وي تصريح كرد: در حالي كه روح الهي انسان  ها از 
هر گونه جنگ، خش��ونت و به خصوص سالح هاي 
غيرمتعارف بيزار و متنفر است، برخي  خواهان به كارگيري اين 

تجهيزات كشتار جمعي عليه ديگران هستند. 

رئيسش�ورايفرهنگينهادرياستجمهوري
بابياناينكهنبايدچشماميدبهامريكاداشته
باش�يم،گفت:س�ال95ب�هماههش�تمخود
رس�يده،چقدرماتوانس�تيمش�عار»اقتصاد
مقاومت�ي،اق�داموعم�ل«راعمليس�ازيم.
سيدرضا اكرمي رئيس ش��وراي فرهنگي نهاد رياست 
جمهوري در گفت وگو با مهر، با بيان اينكه ايران بر اساس 

برجام تاكنون به وظيفه خود عمل كرده است، گفت: در اين ميان امريكا 
و اروپا منهاي چين و روسيه وجداناً به وظيفه خود عمل نكردند و روز 

به روز بر بهانه گيري هاي خود مي افزايند.  اكرمي با بيان 
اينكه ما نمي توانيم چشم اميد به امريكا داشته باشيم، 
گفت: ببينيد در اين كشور دو نفر كه عصاره دموكراسي 
امريكا هستند، خانم كلينتون و آقاي ترامپ چگونه مانند 
رقاصه ها و هنرپيشه ها با يكديگر رقابت مي كنند. ما چه 
انتظاري مي توانيم از آنان داشته باشيم، بنابراين ما بايد 
خودمان را درست كنيم.  س��ال 95 به ماه هشتم خود 
رسيده است و رهبري اين سال را سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل 

نامگذاري كرده بودند، چقدر ما توانستيم اين شعار را عملي سازيم؟

اكرمي: نبايد چشم اميد به امريكا داشتسردار جزايري: منطقه گرفتار تعدادي كوتوله سياسي است


