
نوید انتخاباتی باشکوه و حماسی
 با اتمام زمان بررس��ی اعتراضات داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس 
شورای اسالمی و اعالم آخرین گروه تأیید صالحیت شده، زمان بستن 
لیس��ت  ها و معرفی نامزدهای ورود به مرحله تبلیغ��ات انتخاباتی فرا 
رس��یده که با توجه به موارد ذیل، مشارکت باال و حضور گسترده ملت 

شریف ایران را پای صندوق های رأی نوید می دهد:
1- تأیید بیش از 7 هزار نفر از داوطلبان ثبت نام کننده توس��ط شورای 
محترم نگهبان که برای هر کرسی مجلس حدود 25 نفر تأیید و آماده 
رقابت شده اند و این رقم از نامزدی برای مجلس یک حد نصاب و رکورد 

جدید به حساب می آید که به افزایش مشارکت می انجامد. 
2- وجود زمین��ه الزم برای جناح  ه��ا و جریانات سیاس��ی در معرفی 
لیس��ت  ها و اس��امی نامزدهای نهایی خود و ورود به عرصه رقابت که 
گرچه جریان اصالحات سیاست عدم استفاده از تابلوی اصلی را برای 
ارائه لیست پیشه کرده و این احزاب و جناح های آن هستند که نامزد  ها 
را معرفی خواهند کرد، اما در عمل هیچ تفاوتی کارکرد این تابلوهای 
فرعی با کارکرد تابلوی اصلی نداش��ته و با جری��ان اصولگرا به رقابت 
خواهند پرداخت. همانگونه که بخش دیگری از تأییدشدگان در قالب 
مستقلین به میدان آمده و در میدان رقابت با دو جریان سیاسی اصلی 

کشور حاضر خواهند بود. 
3- تعدد نامزد  ها در پیوند با خصلت محلی و قومی انتخابات مجلس در 
حوزه های انتخاباتی کوچک و تک کرسی، به افزایش رقابت نامزد  ها و 
حضور حامیان و هواداران شان منجر و گرمی حضور انتخاباتی  منتهی 

می شود. 
4- افزایش تخاصم دشمن و حماقت او در ترور قهرمان مقاومت و سردار 
دل  ها سردار سپهبد قاسم س��لیمانی که غیرت دینی و ملی ایرانیان را 
برانگیخته و همزمان پیگیری خط تحریم انتخاباتی از سوی امپراتوری 
رس��انه ای و پادوهای حقیر آنان و گروهک های حقیر برانداز به انگیزه 
حضور عالقه مندان به عزت ایران سربلند نیز دامن می زند و زمینه ساز 
حماس��ه ای از جنس 22 بهمن می شود که حماس��ه حضور لشکریان 

قاسم سلیمانی بود.
5- بلوغ سیاس��ی و بصیرتی مردم که نه تنها تغییر به نفع کارآمدی و 
قوی شدن کشور را ضروری می دانند، بلکه به سهم خویش برای انجام 
این تغییر از کانال صندوق های رأی واقف بوده و آن را ممکن و مقدور 

نیز می دانند. 
بنابراین انتخابات مجلس در دهه پنجم انقالب که می تواند نقش مهمی 
در کمک به دو قوه دیگر برای حل مشکالت واقعی جامعه داشته باشد، 
در پیوند با عوامل فوق، انتخاباتی پرش��کوه و با حضور حماسی مردم 
برگزار خواهد ش��د که نه تنها می تواند به دش��منان پیام قدرت بدهد 
که دست از شرارت و ادامه سیاس��ت ظالمانه فشار حداکثری و تهدید 
بردارند، بلکه پشتوانه ای برای مجلس آینده نیز فراهم می کند که با اتکا 
به آرای مردم قوی و قدرتمند، روند قدرت یابی و قوی ش��دن کشور را 
سرعت بخشیده و با کارآمدی و توان بیشتر مشکالتی که جامعه و کشور 
عزیزمان را رنج می دهد بر طرف سازد؛ همان مشکالتی که دغدغه هر 
شهروند فهیم و دوستدار ایران عزیز و س��ربلند و رفع آن هدف تمامی 

عالقه مندان انقالب و نظام مقدس اسالمی است. 

محمد اسماعيلي رسول سنائی راد 

ربيعی:هرگونهشايعهدربارهاستعفادردولتتا1400پيشاپيشتكذيبميشود

سخنگو  فرصت شایعه سازی  را از اصالح طلبان گرفت
»دولتت�ا1۲مرداد
1400دركن�ارمردم
اس�تودرم�دت
باقيماندهخودبهكارخودادامهميدهدوهرگونه
شايعهدراينبارهپيشاپيشتكذيبميشود.«

این مطلب را علي ربیعي، سخنگوي دولت روز 
گذش��ته در جمع خبرنگاران عن��وان و تأکید 
کرد: دولت تا مرداد 1400 ب��ه کار خود ادامه 
خواهد داد اما منشأ این شایعات کجاست و با 

چه انگیزه اي تولید مي شود؟ 
عباس عبدي از فعاالن سیاس��ي اصالح طلب 
آذرماه امس��ال در اظهارنظ��ری درباره طرح 
استعفاي رئیس جمهور گفته بود: »این مطلب، 
موضوعي نیست که فقط من آن را مطرح کنم. 
براي اولین بار در س��طح برخي از وزرا، چنین 
ایده اي مطرح ش��ده و دارند در م��ورد آن فکر 
مي کنند؛ ب��راي اینکه ببینند چ��ه باید کرد. 
برخي از وزرا هم به این نتیجه رس��یده اند که 
با ادامه این حد از تنش دیگر، کاري نمي شود 
کرد. ش��نیده ام که مع��اون اول رئیس جمهور 
هم، کم وبیش به چنین فکري رس��یده است. 
« او س��پس در گفت وگ��و با روزنام��ه اعتماد 
پیش��نهاد خود را علنی ت��ر و از آن دفاع کرد. 
البته پیش��نهاد عباس عبدي را پیش تر سعید 
حجاریان تئوریس��ین جری��ان اصالحات هم 

مطرح کرده بود. 
اکنون س��ؤال اساسي این اس��ت، همان ها که 
بارها ش��عار با روحان��ي تا 1400 را هش��تگ 
مي کردند، اکنون چه ش��ده ک��ه از او مطالبه 
استعفا و انتخابات زودهنگام را مطرح مي کنند. 
پاسخ به این سؤال را مي توان در گزارش 24 آذر 
روزنامه جوان با عنوان مظلوم نمایي و فش��ار با 
»استعفاي فرار« جست وجو کرد. جوان در آن 
گزارش درباره طرح اس��تعفاي رئیس جمهور 
نوش��ته بود: »این موضوعي است که برخالف 
تصور اولیه، ن��ه میان منتق��دان دولت بلکه از 
س��وي حامیان او مطرح شده اس��ت. شاید در 
میان منتقدان روحاني هم کس��اني باشند که 
از رفتن روحاني استقبال کنند، اما جنس این 
دو خواسته با هم متفاوت است؛ یک سو به کنار 
رفتن رئیس جمهور براي بهبود اوضاع کش��ور 
مي اندیشد و سویي دیگر نگران پایگاه اجتماعي 
حامی��ان روحاني ی��ا هم��ان اصالح طلبان در 
انتخابات مجلس ۹۸ و ریاست جمهوري 1400 
است. اینگونه است که در پیشنهاد استعفایي 
که حامیان روحاني طرح مي کنند، مسیر فرار 
از مسئولیت را مي توان دید؛ حامیاني که تالش 
مي کنند به هر نحوي، بار مسئولیت ناکارآمدي 
دولت را از دوش دولت و به تب��ع آن، از دوش 
خود بردارند و براي انتخابات مجلس و ریاست 
جمهوري آینده، خود را سبک کنند و بگویند 
تقصیر منتقدان اس��ت که »نمي گذارند دولت 
کار کن��د« و بار اصل��ي را روي دوش منتقدان 

دولت بگذارند. «
بنابراین طرح استعفاي رئیس جمهور را مي توان 
دام افراطیون اصالح طلب براي فرار از عملکرد 
دولت برآمده از اصالح��ات ارزیابي کرد که در 
آس��تانه انتخابات مجلس و پس از آن ریاست 
جمهوري در سال 1400 با کوهي از مطالبات 

برزمی��ن مان��ده از دولت م��ورد حمایت خود 
روبه رو هستند که نمي توانند نقش اپوزیسیون 
دولت مس��تقر را بازي کنند. بلکه هر نقدي به 
عملکرد دولت، در واقع شمشیر کشیدن علیه 

خود است.
 بنابرای��ن، براي ب��رون رفت از ای��ن مخمصه 
راهي جز توس��ل به روش ه��ای غیرمتعارف و 
فرافکنانه ش��بیه آنچه تاکنون ارائ��ه داده اند، 
ندارند. برخالف تصور چنانکه مالحظه مي شود، 
پیشنهاد استعفاي دولت نه از سوي منتقدان که 
از سوي حامیان او مطرح مي شود.  محمدرضا 
باهنر، فعال سیاسي اصولگرا و دبیرکل جامعه 
اس��المي مهندس��ین در مخالفت با این طرح 
گفته بود: دولت و رئی��س جمهور باید تا پایان 
این دوره یعني س��ال 1400 به کار خود ادامه 
دهند و همه بای��د کمک کنند تا خس��تگي و 
ناکارآمدي ها جبران ش��ود و دولت به فعالیت 
بیشتر روي آورد. باهنر با بیان اینکه باید دولت 
را مجبور به فعالیت بیشتر کنیم، تصریح کرده 
بود: شخصاً با مطرح شدن بحث استعفاي دولت 
شدیداً مخالفم و به نظر بنده دولت باید تا سال 

آخر با همت بیشتر به کار خود ادامه دهد. 
دکتر عبداهلل گنج��ي، مدیر مس��ئول روزنامه 
جوان ه��م در همان روزها در توئیتي نوش��ت: 
»استعفاي روحاني مطالبه انقالبیون نیست. اگر 
مردم رأی دهنده به مزایا و معایب دولت ناشي از 
رأی خود برسند در انتخاب بعدي ریل را عوض 
مي کنند. تغییر مردم س��االری بای��د این گونه 
محقق شود. انقالبیون به دنبال قهرمان سازي از 
بازندگان نیستند. علت اصرار همراهان روحاني 

بر استعفا فاصله گذاری تصنعي است«.
پيش�اپيششايعهاس�تعفاراتكذيب

ميكنيم
اما اظهار نظر دیروز س��خنگوي دولت مي تواند 

نش��انه هایي از علني ش��دن اختالف در روابط 
دولت و حامی��ان اصالح طلب او باش��د. ربیعي 
که خود ب��ه اردوگاه اصالح طلب��ان تعلق دارد 
به خبرنگاران اطمینان داد که تا 1400 دولت 
خواهد مان��د و هرگونه طرح ش��ایعه دولت را 
پیشاپیش تکذیب کرد. وي تصریح کرد: » قباًل 
نوش��ته ام که تا 12مرداد1400 دولت در کنار 
مردم بوده و نگاه رو به جلو هم دارد. از این پس 
هم هر شایعه اي درباره استعفاي رئیس جمهور 

را پیشاپیش تکذیب مي کنیم. «
ربیعي ابتدا از کساني که در مراسم راهپیمایي 
22 بهمن شرکت کردند، قدرداني کرد و گفت: 
»راهپیمایي 22 بهمن امس��ال ب��راي همه ما 
اهمیت فوق العاده داشت. در کنار همه مشکالت 
ناش��ي از تحریم ها و جنگ اقتصادي کماکان 
م��ردم در صحنه هس��تند. در اصول اساس��ي 
هم نظر هس��تند و ای��ن براي دول��ت و همه ما 
مغتنم اس��ت. « س��خنگوي دولت در پاسخ به 
س��ؤالی درباره بحران س��ازي هایي که به زعم 
خبرگزاري ایرنا »از س��وي مخالف��ان دولت!« 
ایجاد مي شود، گفت: دولت تا 12 مرداد 1400 
در کنار مردم است و به آینده دهه جدیدي نگاه 
مي کند و در مدت باقیمان��ده خود به کار خود 
ادامه مي دهد؛ هر چه ش��ایعه در این باره است 

پیشاپیش تکذیب مي شود. 
باي�دجمهوريت�يراكهام�امفرمود،

دنبالكنيم
ربیعي منظور از دهه جدید را دهه پنجم انقالب 
اسالمي ایران عنوان کرد و در پاسخ به سؤالی 
در ب��اره جمهوریت نو گفت: م��ا جمهوریت نو 
نداری��م و همان چی��زي که ام��ام گفت یعني 
»جمهوري اس��المي نه یک کلمه بیشتر و نه 
یک کلمه کمت��ر« را مي خواهی��م. باید همان 
جمهوریتي را که ام��ام فرمود، دنبال کنیم که 

اساس آن انتخاب آزادانه ملت باشد. سخنگوي 
دولت تصریح کرد: اگر از نو بودن یک جمهوري 
بحث مي ش��ود این اس��ت که ب��ا انتخابات، نو 
بودن جمه��وري را داریم و فصل هاي جدیدي 
را تجربه مي کنی��م و فرص��ت صندوق ها باید 
همواره براي مردم فراهم باش��د؛ همانطور که 
رئیس جمهوري گفتند هر جا پایه هاي تغییر 
در جامعه اي وجود داشته و صندوق محور باشد 
آن جامعه با ثبات روبه رو مي شود و نظام ما نیز 

صندوق محور است. 
روزنامه س��ازندگي، ارگان ح��زب کارگزاران 
س��ازندگي روزگذش��ته تیتر یک خ��ود را به 
راهپیمای��ي 22 بهم��ن اختص��اص داده و از 
قول روحاني نوش��ته بود: »جمه��وري ما باید 

نو شود.«
صندوقرأیپايههاياعالمنظرمردم

سخنگوي دولت سپس گریزي هم به انتخابات 
زد و گفت: همه آنها که درباره صندوق ها تصمیم 
مي گیرن��د و ب��راي چگونگي مش��ارکت مردم 
زمینه س��ازي مي کنند باید به ای��ن امر وفادار 
باش��یم که صندوق ها پایه ه��اي تغییرات نظر 
مردم است و این چیزي است که ثبات، پایداري، 

توسعه و پیشرفت ایران را تضمین مي کند.  
وي با تکرار برخي از سخنان رئیس جمهور در 
مراسم 22 بهمن افزود: »در جامعه اي که مردم 
از صندوق ها ناامید ش��وند جامع��ه روز خوش 
نخواهد دید؛ چهل س��ال انقالب م��ا مبتني بر 
صندوق بود است و انقالب اسالمي نیز انتخاب 
بود و ام��ام راح��ل در اوایل انق��الب پایه هاي 
صندوق را گذاشتند. « ربیعي همچنین درباره 
زمان ابالغ قانون شفافیت منابع مالي تبلیغات 
انتخاباتي نمایندگان از سوي رئیس جمهوري 
گفت: آمار دقی��ق را ندارم، مي پرس��م و اعالم 

مي کنم.

سخنگويوزارتخارجه:
 اقدام عليه منافع ایران

 با پاسخي كوبنده مواجه خواهد شد
س�خنگويوزارتام�ورخارج�هكش�ورماندرواكن�شب�ه
تهدي�داتيك�يازمقام�اترژي�مصهيونيس�تي،تأكي�د
ك�رد،جمه�ورياس�المياي�رانب�ههرگون�هاقدام�يعلي�ه
مناف�عخ�وددرس�وريهومنطقهپاس�خكوبن�دهخواه�دداد.
به گزارش تسنیم، سید عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه 
جمهوري اسالمي ایران در واکنش به ادعاها و تهدیدات یکي از مقامات 
رژیم صهیونیستي اظهار داشت: جمهوري اسالمي ایران در برابر هرگونه 
تجاوز و یا اقدام احمقانه این رژیم علیه منافع کش��ورمان در سوریه و 

منطقه پاسخي کوبنده و پشیمان کننده خواهد داد. 
 سید عباس موسوي با اشاره با ماهیت تروریس��تي و اشغالگري رژیم 
صهیونیستي افزود: شالوده و ماهیت این رژیم در طول 70 سال گذشته 
بر اشغال س��رزمین فلسطین و کش��ورهاي همسایه، کش��تار، غارت 
اموال، ترور و تجاوز بنا شده است. موسوي در ادامه تأکید کرد: حضور 
جمهوري اسالمي ایران در سوریه به دعوت و توافق با دولت این کشور 
و با هدف مبارزه با تروریسم مورد حمایت امریکا و اسرائیل انجام گرفته 
و کشورمان در حراست از حضور در سوریه و دفاع از امنیت ملي و منافع 
منطقه اي خود لحظه اي درنگ و مماشات نخواهد کرد و در برابر هرگونه 

تجاوز و یا اقدام احمقانه، پاسخي قاطع و کوبنده خواهد داد. 
سخنگوي وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: جمهوري اسالمي 
ایران تهدیدات و اظهارات جنگ طلبانه رژیم اشغالگر قدس را در مجامع 

بین المللی نیز پیگیري خواهد کرد. 

ژه
روزنامه آرمان که به روزنامه خانواده آیت اهلل هاش��مي وی

معروف اس��ت، در یادداش��تي اصالح طلبان را سرزنش 
کرده که در غیاب آیت اهلل هاش��مي و به ج��اي عمل به 
درس هاي باقي مانده از او، »بازهم گویا نوبت اجتهادهاي 
شخصي برخي اصالح طلبان مشابه انتخابات ۸4؛ رسیده 
که یا نسخه »اصرار نکنید!« براي کناره گیري از انتخابات 
بپیچند یا از »بازي دوسر انتخابات ۹4« دم بزنند تا خداي 
نکرده در انتخابات ۹۸ ثلمه اي به اعتبار »تَکرار مي کنم« 
وارد نشود. « کنایه او مشخصاً به حامیان محمد خاتمي 
است؛ کس��ي که در انتخابات قبلي از مردم خواست رأي 

قبلي خود را »تَکرار« کنند.
در ادامه این یادداشت، باز هم با کنایه مي خوانیم: »عجبا 
که اینها چه زود فراموش کرده اند که آیت اهلل هاشمي براي 
بازشدن همین مسیر امید انتخاباتي در اوج ناامیدي هاي 
سال ۹2، صالحیت ۶0 ساله خود را هم فدا کرد ولي امروز 

عده اي که از نردبان فداکاري او در سه انتخابات اخیر باال 
رفته اند، در پي حفظ آبروي خود افتاده اند.«

نویسنده یادداشت پیروزي هاي انتخاباتي اصالح طلبان را 
نتیجه ایستادگي و فداکاري هاشمي مي داند و درخواست 
مي کند ک��ه به همان روش هاش��مي عمل ش��ود: »این 
درست که آیت اهلل هاشمي دیگر نیست ولي آیا آموزه هاي 
او را باید به این س��رعت از یاد برد؟ مگر آیت اهلل هاشمي 
نمي گفت راه��ي جز »صندوق ه��اي رأی ب��راي تغییر 
و اصالحات« نیس��ت؟ مگر از س��ال ۹4 تا امروز دنیا به 
پایان رسیده که اینگونه نس��خه ناز و نیاز براي انتخابات 
مي پیچید؟ جمهوري اسالمي، فردا ندارد؟ یادتان رفته در 
دوران احمدي نژاد به کجا مي رفتیم؟ و این هاشمي بود که 
قریب یک دهه ایستاد تا ورق را برگرداند. ناامیدي امروز 
بیش��تر اس��ت یا ناامیدي قبل از انتخابات ۹2؟ امیدتان 
کمتر ش��ده یا فیل تان یاد هندوس��تان  افتاده؟ کدام رد 

صالحیت ش��ده امروز، صالحیتش حتي به قدر نیمي از 
صالحیت آیت اهلل هاش��مي مي رسد؟ آیت اهلل هاشمي را 
رد صالحیت کردند، چه کرد؟ قهر کرد و نس��خه »اصرار 
نکنید« پیچید؟ یا مردانه ایستاد و گفت شوراي نگهبان 
کار خودش را بکند و من کار خودم را مي کنم! و با همین 
ایمان راسخ انتخابات ۹2 را با اطمینان قلبي به همراهي 
مردم برد. انتخابات ۹4 هم آمدند راهش را سد کنند اما 
او بازهم عقب ننشست. این بار دامنه اعتدال را بازتر کرد و 
با جذب اصولگرایان معتدل کاري کرد تا هر که در لیست 
هاش��مي نبود، رأی نیاورد. این راه هاشمي در انتخابات 
است حاال اصالحات مي خواهد راه خودش را برود، برود! 
قباًل رفته و نتیج��ه اش را هم دیده اند. اگ��ر بازهم بروند 
همان نتیجه را خواهند دید. فقط بدانند شطرنج هاشمي 
در انتخابات بازهم نتیجه مي دهد... امروز وقت بازي هاي 

سیاسي نیست.«

رئيسستادانتخاباتكشوراعالمكرد
رقابت بيش از ۷ هزار نفر

 براي ورود به مجلس
برايهرصندلي۲4نفررقابتميكنند

رئیس ستاد انتخابات کشور از رقابت بیش از 7 هزار نفر براي ورود به مجلس 
شوراي اس��المي خبر داد. جمال عرف با اشاره به اینکه اسامي داوطلبان 
انتخابات مجلس که تأییدصالحیت ش��ده اند به فرمانداري ها ابالغ شده 
است، اظهار داشت: »در این انتخابات 7 هزار و 14۸ نفر براي 2۹0 کرسي 
نمایندگي در مجلس رقابت مي کنند. « به این ترتیب براي هر صندلي خانه 

ملت به صورت میانگین 24 نفر رقابت خواهند کرد. 
رئیس ستاد انتخابات کشور در گفت وگو با خبرگزاري صداوسیما با اعالم 
خبرِ اتمام بررسي صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس در شوراي نگهبان، 
گفت: یک اتفاق مهمي که در اینجا افتاده این اس��ت که ما احراز نشدن 
صالحیت نداریم، در واقع یا نامزدها تأیید شده اند و یا رد شده اند. براساس 
آنچه به ما اعالم شده است 7 هزار و 14۸ نفر در کل کشور تأییدصالحیت 
ش��ده اند و 7 هزار و 2۹۶ نفر صالحیت شان تأیید نش��ده است، کساني 
که صالحیت شان تأیید ش��ده براي همه فرمانداري هاي سراسر کشور 
اسامي شان ارسال شده اس��ت.   عرف افزود: از 24 بهمن ماه وارد مرحله 
تبلیغات نامزدهاي انتخاباتي مي شویم، به همه نامزدها و ستادها و کساني 
که آنها را پشتیباني مي کنند اعالم مي کنیم که قانون را رعایت کنند و وارد 
بحث تخلفات تبلیغاتي نشویم؛ شوراي نگهبان و ستادي که در قوه قضائیه 

بدین منظور تشکیل شده نسبت به تخلفات ورود خواهند کرد. 
رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: ما 2۹0 کرسي نمایندگي در 
مجلس داریم و اگر این عدد را تقسیم بر تعداد داوطلبان انتخابات مجلس 
کنیم، رقابت براي هر کرسي قابل توجه خواهد بود؛ البته در بعضي از حوزه ها 
تعداد داوطلبان نسبت به تعداد صندلي مختص به آن حوزه کمتر یا بیشتر 
است که فرمانداري ها مي توانند وقتي اسامي اعالم شد محاسبه کنند چند 
نفر در آن حوزه انتخابیه ب��راي یک حوزه رقابت مي کنند. مثالً در بعضي 
از حوزه ها فقط یک کرسي است و 20 نفر براي آن داوطلب شده اند و در 
برخي جاها مثل تهران 30 کرسي است و تعداد بسیار باالیي براي آن رقابت 

مي کنند؛ بنابراین اعداد متفاوت است. 
عرف با بیان اینکه پهن کردن سفره هاي بزرگ جزو تخلفات تبلیغاتي در 
انتخابات محسوب مي شود، تصریح کرد: براساس قانون، امکان خلع افراد از 
شرکت در انتخابات مجلس به عنوان نامزد به دلیل جرایم تبلیغاتي وجود 
دارد. براساس قانون انتخابات فصل تبلیغات مشخص شده است و اینکه 
کساني که تخلف مي کنند چه مجازاتي دارند ما حتي قبل از تعیین نامزدها، 
کساني را که تاییدصالحیت خود را مسلم مي دانستند و تبلیغات زودهنگام 
داشتند بررس��ي کردیم. مثالً در جایي کسي سفره بزرگي پهن کرد و در 
شبکه هاي اجتماعي هم منتشر شد؛ اینها قطعا جزو تخلفات است و با آن 
برخورد خواهد شد. وي افزود: تبلیغات انتخاباتي به مدت یک هفته یعني از 
24 تا 30 بهمن، انجام مي شود بنابراین فرمانداري ها و هیئت بازرسي وزارت 
کشور موظف هستند گزارش ها را اعالم کنند؛ ستاد پیشگیري از تخلفات 

انتخاباتي هم فعال است و نماینده ما در آنجا حضور دارد. 
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این سؤال که آیا تخلفات تبلیغاتي 
هست که باعث شود یک نامزد از ش��رکت در انتخابات مجلس خلع شود، 
گفت: در این باره وارد بحث جرایم مي شویم؛ یعني از مرحله تخلفات خارج 
مي شویم. ما در جرایم مواردي داریم که اگر کسي مرتکب شود یک یا دو دوره 
ممکن است از شرکت در انتخابات به عنوان داوطلب محروم شود. وي درباره 
اینکه اگر مردم گزارش هایي از تخلفات تبلیغاتي در انتخابات ببینند چگونه 
مي توانند انتقال دهند، افزود: ما در تمام کشور هیئت هاي بازرسي را موظف 
کرده ایم که به مردم اعالم کنند هر کس هر تخلفي را مي بیند به این هیئت 
اطالع بدهد؛ البته گزارش ها باید مستند باشد و نباید در فضایي قرار بگیریم 
که افراد براي خارج کردن رقیب از گردونه بیایند پرونده سازي کنند؛ باید 

مواظب این موضوع باشیم که در دوره هاي قبل مصداق داشته است. 
عرف با تأکید بر ضرورت مس��تند بودن گزارش هاي تخلفات تبلیغاتي در 
انتخابات گفت: اگر بررسي ها نشان دهد تخلفات و جرایم مستند است، حتماً 

بررسي و برخورد مي کنیم. 

پيامدهاي تفسيرهاي
 شبه حقوقي غرب درباره قطعنامه 2231

1- »پرتاب ماهواره ظفر از سوي ایران مغایر با قطعنامه 2231 شوراي 
امنیت سازمان ملل است. برنامه موشکي بالستیک تهران به ثبات در 
منطقه آسیب رس��انده و امنیت اروپا را تحت تأثیر قرار مي دهد.« این 
موضع رسمي وزارت امور خارجه فرانسه بعد از پرتاب ماهواره ظفر در 
هفته اخیر است. این نخستین بار نیست که مقامات دولت هاي اروپایي 
همانند امریکایي ها فعالیت هاي متعارف جمهوري اس��المي ایران را 
مغایر با قطعنامه 2231 معرفي مي کنند کمااینکه تاکنون بارها شوراي 
امنیت س��ازمان ملل متحد با درخواست رسمي کش��ورهاي فرانسه، 
آلمان، انگلیس و امریکا علیه آزمایش هاي موشکي یا ماهواره اي ایران 

تشکیل جلسه داده اند. 
پیشتازي فرانسه در ماه هاي اخیر براي پوشش جاي خالي ایاالت متحده 
در برجام معنا دار است به طوري که بهار امسال جرارد آرود سفیر فرانسه 
در امریکا غني سازي ایران را داراي محدودیت زماني عنوان کرده بود: 
»اینکه گفته شود ایران بعد از انقضاي برجام مجاز به غني سازي اورانیوم 
خواهد بود، اشتباه اس��ت. ایران مجبور است طبق پیمان منع اشاعه و 
پروتکل الحاقي در شرایط نظارت هاي شدید ثابت کند که فعالیت هاي 
هسته اي اش صلح آمیز است... بعد از برجام، هیچ بند زوال پذیري وجود 
ندارند. بنابراین هیچ دلیل قابل درکي وجود نخواهد داشت ایران بعد از 

برجام، اقدام به غني سازي وسیع اورانیوم کند.«
2- امریکا و اروپا در تفسیر هاي موسع از مفاد برجام- قطعنامه 2231 
بر »محدودیت فعالیت موش��کي« و »محدودیت دائمي غني س��ازي 
اورانیوم« متمرکز شدند و پس از آن تفسیرهاي یکجانبه را به »برداشتن 
تحریم هاي هسته اي«، »بند غروب برجام«، »بازرسي از مراکز هسته اي 
�. نظامي«، »حضور مستش��اري ایران در س��وریه« و »برداشته شدن 
تحریم هاي بانکي �. تجاري« آن افزود و امروز »پرتاب ماهواره ظفر« را 

نیز به آن اضافه کردند. 
توسعه هدفمند مصادیق نقض قطعنامه 2231 از جانب ایران، توسط 
کش��ورهاي غربي از موارد دفاعي و موشکي به موضوعات تحقیقاتي و 
پژوهشي نشان مي دهد که دامنه تفسیر موسع آنها از این متون به دلیل 
کم توجهي دستگاه سیاست خارجه کشورمان به وظایف خود در این 

بعد، به طرز محسوسي در حال افزایش است. 
امریکا و اروپا ب��ا دو هدف اصلي فعالیت هاي متع��ارف ایران را مغایر با 
قطعنامه 2231 تفسیر مي کنند؛ نخس��ت آنکه کشورمان را همچنان 
برهم زننده صلح، ثبات و امنیت بین المللي معنا  کنند و قرار داشتن ایران 
ذیل فصل هفتم منشورسازمان ملل را )همانگونه که در متن قطعنامه 

2231 هم لحاظ شده است( مشروعیت قانوني مجدد ببخشند. 
به روز رساني ادعاي »نقض قطعنامه 2231 توسط ایران« به بهانه های 
مختلف، با هدف »ایجاد رویه حقوقي« است، چرا که ایجاد رویه حقوقي 
نهایتاً به »توسعه تحریم ها و افزایش فش��ارهاي بین المللي به ایران« 
منتهي خواهد ش��د. بر اس��اس حقوق بین الملل، ایجاد رویه حقوقي 
در عرصه بین المللي، ع��رف بین الملل را ش��کل داده و تحقق چنین 
فرآیندي بستر حقوقي و قانوني الزم براي اعمال فشارهاي جهاني به 
ایران را ممکن مي سازد. بر همین اساس عکس العمل دستگاه سیاست 
خارجه جهت ممانعت از »ایجاد روی��ه حقوقي« در فضاي جهاني یک 
اولویت مهم به شما مي آید درحالي که بعد از گذشت چند روز از ادعاي 
جدید فرانسوي ها درباره مغایرت پرتاب ماهواره ظفر به فضا، همچنان 
مسئوالن وزارت خارجه نسبت به ادعاي فرانسوي ها سکوت کرده اند. 

3- »مغایرت فعالیت هاي ایران با صلح منطقه اي« عبارت ثابت مقامات 
غربي در مواقعي اس��ت که تالش می کنند رفتارهاي ای��ران را مغایر 
قطعنامه 2231 معرفي کنند کمااینکه در ادعاي جدید وزارت خارجه 

فرانسه این عبارت گنجانده شده است. 
تحدید و تقلیل روح برجام به »ایجاد صلح و ثبات منطقه اي و جهاني« 
نخست منجر به فرافکني از اهداف اصلي توافق هسته اي مانند»برداشته 
شدن تحریم هاي ضدایراني« مي شود، عدم اجراي تعهدات امریکایي 
و نقض متن � روح برجام را توجیه مي کن��د و ایران را همچنان الگوي 
تخریب صلح و ثبات منطقه اي معرفي مي کند که با تکرار چنین ادعایي 
ایران همچنان تهدیدي علیه جامعه جهاني معرفي مي ش��ود و ادامه 

پروژه ایران هراسي را تداوم بخشند.
انتظار است در شرایطي که اروپا و امریکا تالش مي کنند با تفسیر موسع 
و یکجانبه برجام و قطعنامه محدودیت هاي نظامي � منطقه اي، اقتصادي 
� سیاسي و تجاري � دیپلماتیک گذش��ته علیه ایران را حفظ و آنها را 
توسعه دهد، مقامات داخلي هدف اصلي)روح برجام-قطعنامه2231( 
را حفظ نه پذیرش حقوق عیني جامعه ایراني در حوزه هسته اي یا حتي 
»برداشته شدن تحریم هاي ضدانس��اني علیه ایران« بلکه حفظ ثبات 
منطقه اي عنوان می کنند! و چنین منطقي منطبق بر »تفسیر« غرب از 
توافق هسته اي و »روح« آن است. همانگونه که تیلرسون وزیر خارجه 
سابق امریکا مي گوید: »انتظار داش��تیم که برجام باعث ثبات منطقه 
شود ولي نشد« یا هدر ناوئرت سخنگوي سیاست خارجه امریکا بیان 
مي کند: »اقدامات ایران ثبات زدا است و... ایران روح برجام را نقض کرده 
است.« رئیس جمهور کشورمان بارها عنوان مي کند: »برجام توافقي به 
نفع امنیت و ثبات منطقه و جهان است« یا در دیدار دبیر کل سازمان 
ملل متحد مطرح می کند: »برجام مي تواند الگوي خوبي براي صلح و 
ثبات در منطقه و جهان باشد. « تکرار بالوجه چنین عباراتي به انباشت 
هزینه هاي حقوقي-سیاسي ناشي از توافق هسته اي کمک مي کند و 
مي تواند فش��ارها را علیه حاکمیت جهت پذیرش برجام هاي 2 و 3 به 
ش��کل تصاعدي افزایش دهد، چرا که چنین تفسیري از متن ایران را 

متعهد به خواسته هاي امریکا-اروپا نشان مي دهد. 
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  مثل هاشمي یا مثل گوینده »َتکرار«؟!

      خبر

فرماندهكلسپاهپاس�دارانانقالباسالمي
باتأكيدبراينكهمسيرس�ختيبرايتثبيت
استقالل،عزتوسرافرازياينسرزمينطي
ش�دهاس�ت،گفت:بهرغمتماميتوطئههاو
خباثتهايدش�منان،امروزايراناس�المي
درقلههاياعتب�ار،منزلت،ش�كوه،عظمت
وپيش�رفتقرارداردوملتعزي�زايراندر
۲۲بهمنماهثابتكردندكهمس�يرانقالبرا
بيهيچترديديباقوتوقدرتادامهميدهند.

ب��ه گ��زارش س��پاه نی��وز؛ س��ردار سرلش��کر 
پاسدارحس��ین س��المي روز گذش��ته در آیین 
رونمای��ي از کتاب هاي »روای��ت پدرخوانده« و 
»دانشگاه تراز انقالب اس��المي« که در دانشگاه 

جامع امام حس��ین)ع( برگزار شد، با بیان اینکه 
بر اساس تدبیر و اندیش��ه مقام معظم رهبري و 
فرماندهي کل قوا )مدظله( راه سعادت جامعه ما 
قوي شدن است، گفت: ما زماني قوي مي شویم 
که تولی��د قدرت بر اس��اس ظرفیت هاي دروني 
جامعه اتفاق بیفتد ؛ زماني که عالم باش��یم و به 

علوم و فنون زمان مسلط شویم.
سرلشکر سالمي رس��الت اصلي دانشگاه جامع 
امام حسین )ع( را پیشگامي در عرصه تولید علم 
و فناوري هاي جدید عنوان و تأکید کرد: دانشگاه 
جامع امام حس��ین )ع( عالوه بر رسالت جهاني 
شدن در عرصه هاي علم و فناوري، باید پرچمدار 
و پیش��گام تمدن سازي اس��المي نیز باشد. وي 

افزود: دانش��گاه تراز انقالب دانشگاهي است که 
در لب��ه مرزهاي علم و فناوري قرار داش��ته و در 
عین حال به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و الگوهاي 
تربیتي دانش��گاهي تمدن ساز باشد؛ این رسالت 
خطیر در کتاب »دانشگاه تراز انقالب اسالمي« 

منعکس شده و دانش��گاه جامع امام حسین )ع( 
براي تحقق این هدف بلند برنامه ریزي مي کند.

 فرمانده کل س��پاه در ادامه اظه��ار کرد: کتاب 
دیگر ه��م »روایت پ��در خوانده« اس��ت که به 
استناد اس��ناد النه جاسوس��ي امریکا وضعیت 
رژیم طاغوتي پهلوي را که سرش��ار از اس��تبداد 
سیاسي و وابستگي در تمامي عرصه ها به امریکا 
است، بیان مي کند. وي افزود: این کتاب مي تواند 
مبنایي براي ارزیابي که چرا انقالب اسالمي شکل 
گرفت تا کشور را از اسارت طاغوت نجات دهد و 
به دوران شکوفایي اس��المي که در آن استقالل 
آزادي و حاکمیت ارزش های الهي مي درخش��د 

برساند، باشد. 

سردار سالمي: به رغم همه توطئه ها، ايران در قله هاي پيشرفت قرار دارد

 رحیم زیاد علی
   گزارش 


