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شمارش معكوس   اخراج   اشغالگران 
ديروز عراق يكپارچه با يك فراخوان عمومي از سوي مقتدي صدر و رهبران 
جريان مقاومت میلیوني ب��ه خیابان های بغداد آمدند تا خروج اش��غالگران 
امريكايي را از خاك كشورش��ان فرياد زنند. ديروز حتي رسانه هاي مخالف 
استقالل عراق همچون العربیه نیز نتوانستند راهپیمايي میلیوني عراقي ها 
و ش��عارهاي صريح آنها مبني بر خروج امريكايی ها را ناديده بگیرند. ديروز 
جمعه »عزت « و »سربلندي« ملت عراق بود.  حضور فسادانگیز و منحوس 
امريكا در غرب آسیا و ضرورت پايان يافتن آن در عراق و منطقه با بیانات ۱۸ 
دي ماه رهبر معظم انقالب اسالمي پس از شهادت حاج قاسم سلیماني و ابو 
المهدي المهندس كلید خورد و ايشان كه به درستی اين روزهاي پرخروش 
ملت عراق را پس از رفتارهاي شنیع امريكايی ها مي ديدند، بر »اتمام حضور 
نیروهاي امريكايي در منطقه« به عنوان راه حل اين معضل تأكید داش��تند 
و با اشاره به حضور فس��ادبرانگیز امريكا در اين منطقه فرمودند: »آنها در اين 
منطقه جنگ آوردند، اختالف آوردند، فتنه آوردند، ويراني آوردند، خراب شدن 
زيربناها را آوردند... اين منطقه قبول نمی كند حضور امريكا را در كشورهاي 
منطقه؛ ملّت های منطقه قبول نمی كنند، دولت های برخاسته از ملت ها قبول 

نمی كنند؛ بدون ترديد. « 
  طي يك سال گذشته، موضوع فسادانگیز حضور امريكايی ها در منطقه، يكي از 
محورهاي مورد تأكید ايشان در ديدارهاي ديپلماتیك بوده است. در ديداري 
كه در اوايل سال ۹۸ با نخست وزير عراق داشتند، با اشاره به روند تحوالت اين 
كشور، به اين مسئله پرداختند كه اساس��اً دولت امريكا دموكراسي در عراق 
و استقالل اين كش��ور را به ضرر منافع خود می داند: »امريكايی ها برخالف 
اظهارات لفظي خود، دموكراس��ي و مجموعه فعاالن سیاسي كنوني عراق را 
به ضرر خود می دانند... امريكايی ها و دنباله هاي آنها در منطقه، با تبديل شدن 
عراق با چارچوب دموكراسي فعلي و شخصیت ها و جريان كنوني در رأس كار، 
مخالفند و آن را به ضرر منافع خود می دانند.« و بر همین اساس خروج نظامیان 
امريكايي از اين كشور را مطرح كردند: »دولت عراق بايد كاري كند كه نظامیان 
امريكايي هرچه زودتر از عراق خارج شوند.«  تأكید بر تفرقه افكنی امريكايی ها 
بین ملت ها و كشورهاي اسالمي از نكات كلیدي مورد توجه ايشان در ديدارهاي 
ديپلماتیك بوده است. مشخصاً ايشان در ديدار با جمعي از مسئوالن نظام و 
سفراي كشورهاي اسالمي به اين موضوع اشاره كردند: »هر جايي كه يك روز 
سیاست های انگلیس و امروز امريكا در كشورهاي اسالمي وارد شد، پا گذاشت، 
از اين فتنه انگیزی ها به وجود آمد؛ هم بین كشورهاي اسالمي اختالف ايجاد 

می كنند، نفرت و نقار ايجاد می كنند، هم در يك كشور. « 
  از سوي ديگر، رهبرانقالب در ديدار والديمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به 
شكست امريكا در منطقه اشاره كردند و فرمودند: »امريكايی ها قصد داشتند 
با استفاده از شرايط به وجودآمده در آن زمان در كشورهاي عربي، ضربه وارده 
در مصر و تونس را در سوريه و با سرنگوني حكومت طرفدار مقاومت جبران 
كنند اما اكنون كاماًل شكست خورده اند. « و با استناد به آن »مهار امريكا« را 
امكانپذير دانستند: »امريكا يك خطر براي بشريت است و امكان مهار آن نیز 
وجود دارد.« موضوعي كه در ديدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تركیه 
نیز به نوعي، مورد تأكید قرار گرفته بود: »اتحاد و همكاري كشورهاي اسالمي 
قطعاً زمینه ساز حل مشكالت منطقه خواهد بود و به همین دلیل استكبار و در 
رأس آن امريكا از همكاري و نزديكي كش��ورهاي اسالمي و شكل گیری يك 

قدرت اسالمي نگران است. « 
از ديروز حركت بی نظیر و باورنكردنی ملت عراق با شعار» نفي اشغالگري« و 
»نه به امريكا « آغاز شده است و عراق را وارد مرحله جديدي از تاريخ خود كرده 

است. اما در اين زمینه چند نكته وجود دارد: 
۱-  اين اقدام ارزشمند عراقي ها را بايد پیش از همه، سیاست راهبردي مورد 
تأكید و پیگیري رهبر معظم انقالب اسالمي ايران در »اخراج امريكا« از »منطقه 
غرب آسیا« دانست؛ سیاستي كه ضرورت آن به تأمین منافع ملي كشورهاي 
منطقه بازمي گردد، چرا كه از نگاه امام خامنه ای، حضور و دخالت امريكايی ها 
در غرب آسیا عامل بحران آفرينی، بي ثبات سازي، ناامني و اختالف است و اين 
مسئله با همكاري متقابل ملت ها و دولت های اين منطقه مي تواند پايان يابد. 

۲-   اين روزها تحوالت مهم و سرنوشت ساز ناش��ي از اقدام تروريستي دولت 
امريكا در به شهادت رساندن سردار سپهبد حاج قاسم سلیماني و ابو المهدي 
المهندس گام مهمي در تسريع تحوالت و بیداري و همگرايي هرچه بیشتر 
ملت ها محسوب مي شود. تحولي كه مي تواند پیروزي و دستاوردي تاريخي و 
اساسي را براي ملت ها و شكست و ضربه اي بنیادين براي نظام سلطه و دولت 
امريكا رقم زند.  3-عنوان اصلي شعار راهپیمايي قیام روز جمعه مردم عراق، ثوره 
العشرين الثانیه۲0۲0 است و به خوبي مي دانیم كه انقالب ۱۹۲0 عراقي ها در 
آن مقطع موجب خروج اشغالگران انگلیسي از اين كشور شد. بنابراين به نظر 
مي رس��د خروش يكپارچه ملت عراق در روز جمعه، انقالب دوم مردم عراق 
با هدف اخراج غده سرطاني امريكا از اين كش��ور باشدكه از سوي گروه هاي 
مقاومت اين كشور و مردم عراق رقم خورده است.  4- مهم اين است كه بدانیم 
منطق اصلي انتقام سخت، اخراج امريكايی ها از تمام منطقه است و صورت عیني 
و عملي آن، گاهي به شكل سیلي موشكي فرزندان سپاهي ملت ايران به عین 
األسد پايگاه امريكايی ها در عراق و گاهي نیز در بستر حركت نرم میلیوني مردم 
عراق و در ادامه آن، ملت های منطق��ه رقم خواهد خورد. اين فرآيند به فضل 
خداوند قطعاً تكمیل خواهد شد و به زودی بايد منتظر گسترش و فراگیري 
آن در كل منطقه خواهیم بود.  5- راهپیمايي ديروز مردم عراق در خیابان های 
بغداد در واقع وزن كشی خیاباني بین دو جريان طرفداران حضور امريكايی ها كه 
بعضاً در ماه هاي اخیر با آشوبگري در عراق اهداف اشغالگران را دنبال مي كردند با 
جرياني ضد امريكايي و اشغالگري در اين كشور بود. حضور میلیوني ديروز مردم 
عراق نشان داد كه جريان امريكايي فاقد پشتوانه واقعي مردمي در اين كشور 
است.  6- اكنون كه مردم عراق در راهپیمايي روز جمعه مخالفت صريح خود را 
با هرگونه اشغالگري امريكايی ها نشان دادند، حاال دست مراجع براي حمايت 
از چنین مردمي كامالً باز شده است و انتظار مي رود حلقه بعدي اين حركت پر 
خروش و مطالبه عمومي مردمي، با حمايت قاطع مرجعیت عراق مواجه شود.  
7- يقیناً اگر جوشش خون مظلوم و مبارك حاج قاسم سلیماني و ابو مهدي 
المهندس و ضرب شست موشكي سپاه به عین األسد نبود، قیام به ياد ماندني 
و بنیان برافكن امريكايی ها هیچ گاه با چنین عظمتي رخ نمي داد. امريكا از اين 
پس هر روز جلوه اي از تجلي قدرت مردم منطقه را مانند تازيانه اي بر پیكر زبون 

استكباري خويش مشاهده و لمس خواهد كرد. 

درخواست شوراي نگهبان از مسئوالن
غير مستند   حرف نزنيد

 روابط عمومي ش�وراي نگهبان در اطالعيه اي از مس�ئوالن، فعاالن 
سياس�ي و رس�انه ها خواس�ت در خصوص نتايج بررسي صالحيت 
داوطلب�ان از گمانه زنی ه�ای غيرمس�تند خ�ودداري كنن�د. 
به گزارش مهر،  در اين اطالعیه كه روز پنج شنبه منتشر شد، آمده است: طي 
امروز و روزهاي گذشته اخبار و مطالب مختلفي نسبت به داليل عدم تأيید 
صالحیت داوطلبان انتخابات منتشر مي شود كه عموماً كذب و بي اساس 
است. هرچند شوراي نگهبان بارها از مسئوالن، فعاالن سیاسي و رسانه ها 
درخواست كرده است كه در خصوص نتايج بررسي صالحیت داوطلبان و 
داليل عدم تأيید افراد از گمانه زنی های غیرمستند خودداري ورزند، اما با اين 

حال شاهد تكرار اين ادعاها در فضاي عمومي كشور هستیم. 
ش��وراي نگهبان ضمن تكذيب و عدم تأيید مطالب منتشرشده و تأكید 
بر اينكه تأيید صالحیت داوطلبان مبتني و مستند به مواد ۲۸، ۲۹ و 30 
قانون انتخابات و ادله ابرازي از مراجع ذي صالح است، همچون گذشته از 
كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي، درخواست مي كند از هرگونه اظهارنظر و 
گمانه زني غیرمستند، انتشار شايعات بي اساس و انتساب مطالب دروغ به 
شوراي نگهبان كه باعث نگراني افكار عمومي مي گردد، خودداري نمايند 
و اعالم مي دارد حق اين نهاد در پیگیري قضايي موارد نقض قانون از جمله 

نشر اكاذيب محفوظ مي باشد. 

حسن رشوند

 محمد اسماعيلي

امريكا باي�د از اين پس خود را آم�اده كند كه 
هر روز جلوه اي از تجلي ق�درت مردم منطقه 
را بس�ان تازيان�ه اي ب�ر پيك�ر زب�ون و خوار 
اس�تكباري خويش مش�اهده و لم�س كند.

به گزارش دبیرخانه ش��وراي عالي امنیت ملي، 
درياب��ان علي ش��مخاني، نماينده مق��ام معظم 
رهبري و دبیر شوراي عالي امنیت ملي با صدور 
پیامي خطاب به مرجعیت عالي، دولت، مجلس 
و ملت عراق؛ ضمن پاسداش��ت برپايي تظاهرات 
میلیوني و تاريخي مخالفت با اش��غالگري امريكا 
و حمايت از استقالل و حاكمیت ملي عراق، اين 
اقدام را نشانه اي از پیشتازي و پرچمداري مردم 

پر افتخار عراق در مس��یر اخراج امريكا از منطقه 
عنوان كرد. 

وي ترور ناجوانمردانه س��رداران پ��ر آوازه جبهه 
مقاومت شهیدان حاج قاسم سلیماني و ابومهدي 
المهندس را خطاي راهبردي ترامپ و تیم شرور 
حاكم بر كاخ س��فید برش��مرد و اظهار داش��ت: 
شمارش معكوس اخراج امريكا از منطقه از بامداد 
جمعه ۱3 دي ماه آغاز شده و پژواك ناقوس افول 
اقتدار پوشالي واشنگتن هر روز با طنین بلندتري 

به گوش مي رسد. 
دبیر شوراي عالي امنیت ملي ادامه داد: تظاهرات 
میلیوني مردم عراق نش��ان داد كه تهديد امريكا 

مبني بر تحريم اين كشور در صورت اجراي قانون 
اخراج نظامیان واشنگتن، ابزار پوسیده اي است كه 
نمي تواند اراده دولت ها و ملت هايي را كه به دنبال 
حفظ استقالل و حاكمیت ملي خود هستند تحت 
تأثیر قرار دهد. شمخاني تظاهرات میلیوني مردم 
آزاده و سلطه ستیز عراق را آغاز نهضتي فراگیر كه 
ملت هاي زخم خورده از تجاوز امريكا آن را ادامه 
خواهند داد، دانست و تصريح كرد: رويكرد واقعي 
مردم منطقه نسبت به امريكا در تشییع میلیوني 
پیكر رهبران مقاومت و مراس��م هاي بزرگداشت 
كم سابقه در كشورهاي مختلف بروز و ظهور يافت 
و اين واقعیت رو به گسترش را نمي توان با شوهاي 

تبلیغاتي و فضاسازي هاي رسانه اي كتمان كرد. 
وي افزود: امريكا بايد از اين پس خود را آماده كند 
كه هر روز جل��وه اي از تجلي قدرت مردم منطقه 
را به سان تازيانه اي بر پیكر زبون و خوار استكبار 

خويش مشاهده و لمس كند. 
مردم ع��راق ديروز جمع��ه با برپاي��ي تظاهرات 
میلیوني در خیابان هاي بغداد، خواس��تار خروج 
نظامي امري��كا از عراق ش��دند. تظاهركنندگان 
عراقي در شعارهاي ش��ان ضمن اع��الم انزجار از 
امريكا، با فرياد »امريكا از كش��ور ما بیرون برو«، 
»مرگ بر امريكا« و »مرگ بر اس��رائیل« خشم و 

نفرت خود را به اشغالگران نشان دادند. 

دبير شورای عالی امنيت ملي: 

امريكا آماده تازيانه قدرت مردم منطقه باشد

نتيجه مواضع اصالح طلبان كاهش مشاركت مردم در انتخابات است

اصالح طلبان از جنجال بررسي صالحيت ها چه مي خواهند؟

 آيا شوراي نگهبان در بررسي صالحيت ثبت نام 
كنندگان براي انتخابات مجلس جناحي عمل كرده 
است؟ اين اتهامي است كه دولت و اصالح طلبان 
در روزهاي اخير به دفعات به شوراي نگهبان وارد 
كرده اند. اين اتفاق البته جديد نيس�ت؛ در همه 
چند دهه گذشته، در آس�تانه هر انتخاباتي، اين 
انتقادات را اصالح طلبان داش�ته اند و هر بار و از 
جمله در هفته هاي اخير، مدعي شده اند كه همه 
كانديداهاي شان رد صالحيت شده اند و نمي توانند 
ليس�ت كامل براي انتخابات مجلس بدهند. آنها 
انتخابات را تك جناحي و بدون حضور همه ساليق 
سياسي و در نتيجه غيرآزاد مي خوانند. در سوي 
مقابل، شوراي نگهبان است كه بارها اين اتهامات 
را رد كرده است. رد اين اتهامات هم اتفاق امروز و 
امسال نيس�ت و در تمام دهه هاي پيشين تكرار 
ش�ده اس�ت. از اين رو، جنجال اين روزها اتفاق 
تكراري هميش�ه اس�ت؛ اتفاقي تكراري كه در 
هفته ه�اي منتهي به انتخابات ش�دت مي گيرد. 
اين گزارش بررسي اجمالي ادعاهاي طرفين اين 
جنجال رس�انه اي در مورد ردصالحيت هاست؛ 
جناح�ي ي�ا قانون�ي؟ مس�ئله اينجاس�ت!
 رسانه ها و فعاالن سیاسي اصالح طلب در هفته هاي 
اخیر انتقادات بسیاري به روند بررسي صالحیت ها 
داشتند. الیاس حضرتي، نماينده اصالح طلب تهران 
معتقد است: »در ش��هرهايي مانند اردبیل، رشت، 
اصفهان و ش��یراز همه اصالح طلب��ان ردصالحیت 
شده اند. جاي شكرش باقي است كه در تهران چند 
نف��ر از اصالح طلبان مانده اند كه بتوان يك لیس��ت 
حداقلي با آنها ارائه كنیم. « او تأكید مي كند فضاي 
رقابتي در برخي ش��هرها از بین رفته اس��ت و عماًل 
رقابت میان طیف هاي مختلف اصولگرايان خواهد 
بود.  ش��هیندخت موالوردي، يك��ي از ردصالحیت  
شده هاست. او تأكید مي كند كه »پیگیري نكردم به 
چه دلیلي ردصالحیت شده ام« اما باز هم مي گويد: 
»معلوم نیست مني كه معاون امور حقوق شهروندي 
رياست جمهوري بوده ام بر چه اساس ردصالحیت 
مي شوم؟« و توضیح نمي دهد وقتي پیگیري نكرده، 
از كجا بايد دلیل ردصالحیتش معلوم باش��د! و بعد 
در مورد ردصالحیت نمايندگان كنوني مجلس هم 
مي گويد: »به فردي مي گويند ت��و ديگر صالحیت 
نداري كه اكنون قانونگذار اين كش��ور است«. او در 
عین حال يكي از داليل ردصالحیتش را امضاي نامه 

77 اصالح طلب )در حمايت از آش��وبگران آبان۹۸( 
مي داند. 

طیب��ه سیاوش��ي از نمايندگان فعل��ي مجلس كه 
صالحیتش ب��راي دور بعدي تأيید نش��ده اس��ت، 
مي گويد: »يك موضوع من را بیش از همه چیز ناراحت 
كرد. سخنگوي شوراي نگهبان گفت كه مهم ترين 
علت ردصالحیت ها فس��اد مالي و سوءاس��تفاده از 
موقعیت ش��غلي بوده اس��ت. اكثر ما در فراكسیون 
امید مجلس هیچ پرونده مالي نداريم. « و بعد صحت 
اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان را زير سؤال مي برد: 
»اظهار چنین موضوعاتي اذهان مردم را نس��بت به 
نمايندگان شان منفي مي كند؛ مسائلي كه واقعیت هم 
ندارد.« او به رد صالحیت به دلیل عدم التزام به اسالم 

هم معترض است. 
اظهاراتي از اين دست، در میان اصالح طلبان فراوان 
است و همگي تقريباً ش��بیه يكديگر. اين میان علي 
مطهري كه خود در میان ردصالحیت شده هاست، 
عقیده دارد كه صرف قبول داشتن قانون اساسي براي 
نمايندگي مجلس كافی است و در عین حال مي گويد: 
»نماينده افراد مخالف نظام نیز بايد در مجلس باشد« 
و روشن نیست يك مخالف نظام چگونه قانون اساسي 
را قبول دارد! مطه��ري در عین حال تأكید كرده كه 
مش��كلي با رد صالحیت افراد به دلیل فساد مالي و 
اخالقي ندارد؛ يعني غیراز قبول داشتن قانون اساسي، 
نداشتن فساد مالي و اخالقي را هم براي نمايندگي 

مجلس الزم مي داند. 
   اطالعات غلط مبناي ادعاهاي عجيب

س��خناني در مورد دلی��ل ردصالحیت ها از س��وي 
منتقدان شوراي نگهبان بیان شده كه رد سريع آن 
نشان مي دهد اطالعات غلط مبناي آن اظهارات بوده 
است. از جمله، علیرضا رحیمي نماينده اصالح طلب 
تهران در توئیتي مدعي شد كه در فرآيند رسیدگي 
به اعتراض رد صالحیت ش��ده ها »رس��ید پرداخت 
وجوهات شرعي خمس« از آنها مطالبه شده است. 
او س��پس در توئیتي ديگر، نوشت كه مطلب را يكي 
از نمايندگان ردصالحیت ش��ده به او منتقل كرده و 
او با پیگیري متوجه شده كه »چنین موضوعي وجود 
نداشته است. « در واقع او نماينده رد صالحیت شده 
را تلويحاً گوينده يك دروغ معرفي كرده است. دروغي 
كه البته در اسالم حرام است و التزام به دين اسالم هم 
يكي از شرايط نمايندگي مجلس. روشن هم نیست كه 
چرا علیرضا رحیمي مطابق عرف حرفه اي مقامي كه 

دارد، قبل از علني كردن اين دروغ، صحت و سقم آن 
را بررسي نكرده است. 

در ادعايي ديگر، محمود واعظي، رئیس دفتر رئیس 
جمهور مدعي ش��ده »گزارش هايي كه م��ا درباره 
ردصالحیت ها دريافت مي كنیم، اين اس��ت كه به 
آنها گفته شده كه ش��ما از برجام حمايت كرديد، يا 
از دولت طرفداري كرده اي��د... « واعظي در خصوص 
مستند بودن اينگونه گزارش ها درباره ردصالحیت ها 
نماينده مردم رشت را مثال زد و البته گفت كه خودش 
با او صحبت نكرده و صرفاً شنیده است. اين در حالي 
است كه مجید انصاري، مسعود پزشكیان، مصطفي 
كواكبیان، سهیال جلودارزاده، احمد مازني، علیرضا 
رحیمي، سید فريد موسوي و فريده اوالدقباد از جمله 
شخصیت هاي برجسته حامي دولت و حامي برجام 

هستند كه تأيید صالحیت شده اند. 
عباس��علي كدخدايي ه��م در واكنش اي��ن ادعاي 
واعظي توئیت زد كه: »اگر ادعاي رد صالحیت يكي 
از نمايندگان به دلیل حمايت از دولت يا برجام صحیح 
بود، او در همان دور قبل كه برجام به تصويب مجلس 
رسید، رد صالحیت مي شد. « و جمله كدخدايي كه 
با توجه به ادعاهاي ديگر بیراه هم به نظر نمي رسد: 
»شايد همین اطالعات غلط مبناي اظهارات مقامات 

محترم در روزهاي گذشته قرار گرفته است. «
اشاره كدخدايي به اعتراضات حسن روحاني و علي 
الريجاني به رد صالحیت هاس��ت. او پیش از اين در 
مورد انتقاد الريجاني ب��ه رد صالحیت ها گفته بود: 
»حس كردم نمايندگاني كه به شوراي نگهبان آمدند 
و ما علل رد صالحیت شان را توضیح داديم، اطالعات 
را به ايش��ان منعكس نكردند. به همین علت گفتم 
كاش اين نمايندگان حداقل اين مسائل را براي رئیس 
مجلس توضیح مي دادند.« شايد به همین او از مقامات 
دعوت كرد ضمن تماس با شوراي نگهبان، ابهامات 
خود را رفع كنند. يعني حداقل آنكه اطالعات درست 

داشته باشند. 
از سويي قانون انتخابات، شوراي نگهبان را از انتشار 
عمومي داليل رد صالحیت ها منع مي كند و تأكید 
دارد كه بیان داليل رد صالحی��ت بايد »محرمانه« 
به اطالع داوطلب برس��د. در آس��تانه هر انتخابات، 
اصالح طلب��ان در م��ورد محرمانه ب��ودن داليل رد 
صالحیت جنجال مي كنند. بنابراين جاي اين سؤال 
است كه چرا اصالح طلباِن مجلس اين ماده را اصالح 
نكردند تا شوراي نگهبان اجازه علني كردن پرونده 

كانديداها را داشته باشد؟
  رد صالحيت ها جناحی است يا اعتراضات؟!

شوراي نگهبان بارها كس��اني را رد صالحیت كرده 
است كه از طیف اصالح طلب يا منتقد نظام نبوده اند. 
در همین روزها گفته شد كه ۹۲ نماينده مجلس رد 
صالحیت شده اند. آيا همه اين نمايندگان اصالح طلب 
و عضو فراكس��یون امید بوده اند؟ محسن كوهكن، 
محمدجواد كولیوند، حس��ین نقوي حسیني، عزيز 
اكبري��ان، ولي ملك��ي، عباس��علي پوربافراني، امیر 
خجسته، محمدرضا امیرحسنخاني، عبداهلل سامري 
و حسین مقصودي از جمله نمايندگان اصولگرايي 
هستند كه صالحیت شان براي دور جديد مجلس رد 
شده است. همین امر نشان مي دهد ردصالحیت ها 

صرفاً شامل اصالح طلبان نبوده است. 
اما اعتراضات ب��ه رد صالحیت ها جناحی اس��ت و 
اصالح طلب��ان و دولتي ه��ا صرفاً ب��ه رد صالحیت 
همفكران خود اعتراض دارند. از جمله واعظي، رئیس 
دفتر رئیس جمهور   از ورود جناحي به مسائل انتخاباتي 
به رغم منع قانوني، ابايی ندارد و تصريح می كند »اكثر 
نامزد هايي كه از حزب اعتدال وتوسعه براي انتخابات 
ثبت نام كرده بودند، به واسطه اي كه طرفدار دولت 
هستند، رد صالحیت شده اند. « و عیان مي كند كه 
دغدغه اش صرفاً حزب متبوع خود است. اصالح طلبان 
ديگر هم صرفاً معترض رد صالحیت همفكران خود 
هستند و همین نشان مي دهد گرچه ردصالحیت ها 
ش��امل هر دو جناح اس��ت، اما اعتراض به آنها صرفاً 

اصالح طلبانه و دولتي است. 
از سويي دولتي امروز معترض رد صالحیت ها توسط 
شوراي نگهبان است كه پیش از شوراي نگهبان، خود 
و در قالب هیئت هاي اجرايي وزارت كشور، صالحیت 
بس��یاري از اصالح طلبان و غیراصالح طلب��ان را رد 
كرد. آن زمان واعظي و روحاني و الريجاني در قبال 
رد صالحیت ها توس��ط وزارت كشور دولت روحاني 

سكوت كردند. 
  اينكه انتخابات نمي شود!

حسن روحاني، رئیس جمهور باالترين مقامی است 
كه رد صالحیت ها را جناحي خوانده و با تأكید بر اينكه 
همه كانديداهاي باقي مانده از يك جناح هس��تند، 
تصريح مي كند كه »اينكه انتخابات نمي ش��ود!« و 
»مردم تنوع مي خواهند. « عالوه بر او، قريب به اتفاق 
اصالح طلبان معترض ب��ه رد صالحیت ها نیز تأكید 
كرده اند كه در چنین شرايطي امكان مشاركت همه 
مردم در انتخابات فراهم نیست و آنها نمي توانند لیست 
بدهند و ... البته اصالح طلبان نگفته اند در شهري كه 
مي گويند هیچ كانديدايي براي شان باقي نمانده، كاًل 
چند كانديدا داشته اند و اگر كل كانديداهاي آنها حائز 
صالحیت نباشند، آيا ش��وراي نگهبان بايد دغدغه 
كانديدا نداشتن آنها را داشته باشد يا دغدغه عدم ورود 
فرد فاقد صالحیت به انتخابات را! طبیعتاً نهاد بررسي 
كننده صالحیت ها ضامن تعداد كانديداي باقي مانده 

براي هر جريان سیاسي نخواهد بود. 
پیش از اين، بارها تذكر داده ش��د كه اصالح طلبان 
كساني را كانديدا مي كنند كه به واسطه برخي سوابق 
امنیتي و ... يقین به رد صالحیت آن��ان دارند تا با رد 
صالحیت گس��ترده مواجه ش��وند. حال كه موفق 
شده اند، مدام از كاهش مش��اركت مردم مي گويند. 
آيا از ابتدا برنامه اين بود كه ناامیدي حامیان شان از 
عملكرد دولت و مجلس اصالح طلب را به نام شوراي 
نگهبان تمام كنند؟ آيا اطالع از اين ناامیدي باعث شد 
تا به گونه ای عمل كنند و از ناامیدي و نداشتن كانديدا 
و لیس��ت بگويند كه مردم پ��اي صندوق هاي رأی 
نیايند؟ فضا به نوعي مهندسي افكار عمومي با تزريق 
ناامیدي بیشتر به جامعه شبیه است تا افراد از مراجعه 

به صندوق رأی ناامید شوند. 

پيش نيازهای ایران قوی
ادامه از صفحه يك 

4- وحدت ملی و رضايت نس��بی: وحدت ملی در عین رضايت نسبی از 
كارآمدی اركان مختلف حاكمیت در اين باره مهم است. استحكام درونی 
جمهوری اسالمی در اين گزاره متمركز است. توجه ويژه به طبقات پايین 
اقتصادی و حركت به سمت اقتصاد مولد شرط رضايت عمومی است. قوی 
شدن و ايس��تادن مقابل زر و زور و تزوير در جهان بدون اين ملت هرگز 
امكانپذير نیست و اين واقعیت بار    ها از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی و 
امام راحل تأكید شده است. بنابراين حل مسائل مردم شرط اساسی برای 
ورود به ريل قوی شدن است. استمرار جدی مردم ساالری دينی و رشد 
همه جانبه خدمات عمومی و مبارزه با هر آنچه باعث يارگیری دش��من 

می شود از شرايط حركت به سمت ايران قوی است. 
5- صدرنشینی نخبگان: قدرت بومی و ملی منهای میدان داری نخبگان 
بی معنا اس��ت. اقتصاد مولد، تكنولوژی برتر اقتصادی و نظامی از علم به 
دست می آيد و صدرنشینی نخبگان شرط رسیدن به اين مهم است. تأمین 
شخصیت و زندگی نخبگان و كاهش بروكراسی آزمون و خطا شرط اين 
مهم است كه به صورت طبیعی از خروج نخبگان هم جلوگیری می كند. 
شناسايی، هويت بخشی و تكريم نخبگان جامعه پیش نیاز قوی شدن است. 
برای اين مهم اقداماتی صورت گرفته است، اما به رضايت عمومی نخبگان 
و مؤثرتر شدن خروجی آنان منجر نشده است. شرط اساسی برای رسیدن 
به همه اين عناصر تبديل شدن »ايران قوی« به »گفتمان غالب« است. 
استعداد چنین گفتمانی در ش��خصیت تاريخی ايرانیان موج می زند اما 

نیازمند اعتقاد، برنامه ريزی و تالش مضاعف است.

     فارس: وزير دفاع و پش��تیباني نیروهاي مس��لح: س��یلي س��خت 
نیروهاي مسلح در هدف قرار دادن پايگاه امريكايي ها در باالترين سطح 
استانداردها به لحاظ زماني، كیفیت و دقت نقطه زني موشك ها انجام 

شد و اثر اين سیلي ملت ايران در تاريخ ماندگار خواهد ماند. 
    ايرنا: مدير برنامه مطالعات جهاني مركز بررس��ي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري تأكید كرد: ايران از مهم ترين و بزرگ ترين كشورهاي 
پايبند به NPT بوده است اما اگر پرونده ايران مجدداً به شوراي امنیت 
ارجاع شود، ممكن است از نگاه ايران ادامه عضويت در NPT معنايش 

را از دست داده و در آن تجديدنظر كند. 

 سياست »دو گام به جلو یك گام به عقب« اروپا
۱- روز گذشته »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجي اتحاديه اروپا از 
تمديد بازه زماني مكانیسم حل اختالف در برجام خبر داد و اين سیگنال 
را به وزارت امور خارجه كشورمان ارسال كردند كه كشورهاي اروپايي 
از فعال سازي مكانیسم ماشه منصرف نشده و تنها براي ايجاد انعطاف 
در طرف مقابل مذاكره كننده ايراني با »عنصر زمان« فعال ش��دن آن 

بازي می كنند. 
مس��ئول سیاس��ت خارجي اتحاديه اروپ��ا بیان می كن��د: »علي رغم 
اختالف نظر بر سر شرايط، اين توافق وجود دارد كه زمان بیشتري براي 
]مكانیسم حل اختالف[ به دلیل پیچیدگي مسائل موجود، نیاز است. به 
همین دلیل زمان بندي تمديد شد. همگي توافق كردند تا مباحثات را در 
سطح كارشناسي براي رفع نگراني ها حول اجراي ]تعهدات[ هسته اي 
و همچنین اثرات گس��ترده تر خروج امريكا از برج��ام و اعمال مجدد 

تحريم ها... ادامه دهند. «
در اين مقطع زماني نیز به نظر مي رس��د اروپايي ها از »ش��یوه مرسوم 
وتكراري« خود ب��راي »ايجاد رضايتمندي« در طرف ايراني اس��تفاده 
كرده اند و آن اينكه نخست، رسماً »رفتار« يا »اقدام ضدايراني خود« را به 
صورت قطعي اجرا مي كنند و پس از آن براي تسكین طرف مذاكره كننده 
ايراني در قالب مكالمه تلفني يا گفت وگوي حضوري، از موضع خود علي 

الظاهر عقب نشیني مي كنند. 
۲- سیاست مرسوم امريكا- اروپايي در مواجهه با ايران، »سیاست دوگام 
به جلو، يك گام به عقب« است و از روز امضاي برجام تاكنون به صورت 

مكرر از آن استفاده كرده اند. 
جوزپ بورل در سخنان مورد اشاره خود نیز فعال شدن مكانیسم ماشه 
را تأيید و تنها »تمديد بازه زماني مكانیسم« را به دلیل ابهام موجود در 
متن مجاز می داند و همین موضوع را دستاويزي براي ايجاد رضايت در 

طرف ايراني قرار داده است. 
در حالي كه آنچه موجب نگراني دستگاه ديپلماسي كشور است، ماهیت و 
پیامدهاي حقوقي و سیاسي مكانیسم ماشه است و همین مسئله منجر به 
موضع گیري وزير امور خارجه كشورمان در مقابل اروپايي ها شد، موضع 

گیري اي كه كمتر شاهد آن بوده ايم. 
 از پیامدهاي حقوقي و سیاسي مكانیسم ماشه )بعد از ۹0 روز از آغاز فعال 
كردن آن و گذراندن چهار مرحله حل و فصل اختالفات احیاي ش��ش 
قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل و بازگرداندن تحريم های تعلیق شده 
ضدايراني است كه بسیاري از اين تحريم ها عالوه بر حوزه نفت و بانك در 
حوزه غذا و دارو نیز مي باشد؛ آن هم در قالب يك قطعنامه جديد كه متن 

و مفاد آن بدون ترديد به مراتب هزينه بار تر از قطعنامه ۱۹۲۹ است. 
3- حال آثار مكانیس��م ماشه ابعاد گس��ترده بین المللي در حوزه هاي 
حقوقي، سیاس��ي، اقتصاد، تجارت و روابط بین الملل با خود به همراه 
خواهد داشت آن هم در شرايطي كه امريكا-اروپا از روز امضاي برجام تا 
امروز كه بیش از چهار سال و نیم از آن گذشته است مانع از تحقق اهداف 
اقتصادي، تجاري و سیاسي ايران از برجام شده اند و چنانچه توجه كنیم 
امريكا- اروپا از روز امضاي توافق هس��ته اي تاكنون مانع از تحقق تمام 
اهداف اولیه و ثانويه ايران در حوزه هاي اقتصادي، سیاسي، مالي، تجاري 
و بین المللي شده اند. در واقع امروز ابزار تبلیغاتي دولت مبني بر »برداشته 

شدن قريب الوقوع تحريم هاي تسلیحاتي« نیز خنثي شده است..  
بر همین اساس عصبانیت و پرخاشگري روزهاي اخیر نمايندگان اين 
تفكر در داخل علیه اروپايي ها مطلقا به دلیل تخريب منافع ملي و احیاي 
شش قطعنامه گذشته و آثار ناشي از آن نیست بلكه علت مخدوش شدن 

الگو و مدل اين طیف در عرصه اجرايي و كشورداري است. 
4- انگلیس، امريكا و فرانسه در طول چهارسال و نیم گذشته توانستند 
خواس��ته هاي متنوع و متعدد خود از جمهوري اس��المي ايران نظیر 
»پذيرش و اقرار ط��رف ايراني ب��ه غیرصلح آمیز ب��ودن فعالیت هاي 
هسته اي مندرج در مقدمه برجام«، » مخدوش كردن الگوي جمهوري 
اس��المي ايران در افكار عمومي دنیا با ملزم ك��ردن ايران به پذيرش 
و امضاي برجام« و »نظام مند س��ازي رفتار هس��ته اي-دفاعي ايران 
مطابق نظم دلخواه امريكا« را اجرايي كنن��د تا بعد از »تثبیت چنین 
مولفه«هايي به دنبال بازگرداندن ايران به وضعیت قبل از امضاي برجام 
)و به مراتب بدتر از آن( باش��ند و فعال سازي مكانیسم ماشه با همین 

هدف صورت مي گیرد. 
در واقع امريكا- اروپا شايد ديرتر، اما به صورت قطعي در نهايت مكانیسم 
ماشه را فعال می كنند و برگ نهايي از اهرم هاي فشار براي تغییر رفتار 
ايران مندرج در برج��ام را فعال خواهند ك��رد. كمااينكه مبناي حرف 
روز گذش��ته جو بايدن در گفت وگو با فارين پالیسي مبني بر: »ترامپ 
با بي مالحظگي توافق ]هس��ته اي[ را كنار گذاشت و خطر يك جنگ 
فاجعه بار را در منطق��ه كلید زد. تهران بايد به تعه��دات خود در توافق 
هسته اي بازگردد. اگر اين كار را بكند، من به توافق بازمي گردم« نه تنها 
ايجاد رضايت در وزارت خارجه كشورمان و بسترسازي براي فريب افكار 
عمومي ايرانیان است بلكه تلقي مي شود مي تواند به احیاي تفكر شكست 

خورده داخلي بینجامد. 
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      نماز جمعه

آفري�ن،  ق�درت  سبزپوش�ان  افتخارآفري�ن  عملي�ات 
ابه�ت امري�كا در منطق�ه را فروريخ�ت و اي�ن آغ�ازي 
ش�د.  اس�الم  دني�اي  منطق�ه  در  نامش�روع  پاي�ان  ب�ر 
حجت االسالم محمدحسن ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران تأكید 
كرد: من ترديدي ندارم اگر كارشناسان سیاسي نظامي امريكا حوادث بعد 
از شهادت سردار سلحشور سلیماني را مي توانستند تحلیل كنند، قطعاً 
به اين اقدام دست نمي زدند. عملیات افتخارآفرين سبزپوشان قدرت 
آفرين، ابهت امريكا در منطقه را فروريخت و اين آغازي بر پايان نامشروع 

در منطقه دنیاي اسالم شد. 
امام جمعه موقت تهران تصريح كرد: اين اقدام راه را براي خلق قدرتي 
ديگر هموار كرد. ستون اصلي سیاست امريكا در منطقه از ديرباز فروريخته 
بود و هم پیمانان امريكا خود را در معرض فروپاشي مي بینند و ساختار 
امنیت در منطقه در دستان قدرتمند ملت هاي مسلمان است. ملت عراق، 

سوريه، لبنان، يمن، بحرين و تركیه، در كنار هم يك جبهه متحد را در 
برابر زياده خواهی امريكا قرار دادند و مشروعیت حاكمان دست نشانده 
غرب در منطقه فروريخته است. وي ادامه داد: امروز با عملیاتي كه رخ 
داد قدرت نظامي امريكا در منطقه فروريخت. صبر جمعي اين قدرت را 
آفريده است. ابوترابي فرد تأكید كرد: ما دغدغه مشكالت ملت هاي جهان 
زير چكمه هاي استكبار را داريم. نقش سلیماني در امنیت اروپا و قاره آسیا 
بر صاحب نظران پوشیده نیست. قدرت نظامي خود را افزايش دهیم، در 
منطق قرآن قدرت مرز نمي شناس��د. ملت اس��الم بايد در عرصه هاي 
فرهنگي، علمي در مرز قدرت حركت كند. برتري فناوري نظامي ايران 
دستاورد كار دانشمندان مجامع دانشگاهي است.  وي در بخش ديگري 
از سخنان خود به انتخابات يازدهم مجلس شوراي اسالمي اشاره كرد و 
گفت: ملت بايد انتخابي درست و آگاهانه انجام دهند. نمايندگان نیز كار 
دشواري دارند. برنامه ها و اهداف بلند كشور نیاز به عقالنیت، اراده، علم و 

شجاعت دارد. نگاهي به روند قانونگذاري در مجلس، نیازمند تحول جدي 
در اين زمینه را آشكار مي سازد. امام جمعه موقت تهران گفت: حدود ۸0 
درصد قوانیني كه در مجلس تصويب مي شود، اصالحیه يا استفساريه 
است. اين بدين معني است كه قانون تصويب شده پشتوانه اصولي نداشته 
و از روشني برخوردار نیست كه اين نیازمند به تفسیر بوده و بايد مجدداً 
اصالح شود. اين روش نمي تواند ريل تحول و تغییر باشد.  ابوترابي فرد 
افزود: بارها در محافل رسمي، غیررسمي و علمي اعالم شده كه قوانین 
متعارض، مترادف، متداخل، مزاحم، متضاد و موازي زيادي در كشور 
وجود دارد و با اين مدل نمي توان قدرتي در تراز جمهوري اسالمي ايجاد 
كرد. وي بیان كرد: سیاست هاي كلي ابالغي رهبر انقالب اوالً از عقبه 
علمي و كارشناسي بااليي برخوردار است، ثانیاً نگاه بلند مدت به مسائل 
كشور دارد، ثالثاً تضمین كننده منافع ملي است، رابعاً راه مديريت حوزه 

اجرا و هدايت كشور را در مسیر خلق قدرتي ديگر هموار مي كند.  

خطيب نماز جمعه تهران:  سپاه ابهت امريكا را  در منطقه فروريخت


