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كاش حرمت خون سردار
 را نگاه مي داشتيد!

اظهار تمايل وزير امور خارجه كشورمان به مذاكره، در مقابل گستاخي هرچه 
بيشتر رئيس جمهور امريكا بار ديگر موضوع مذاكره را به رسانه ها كشاند. 

وزير امور خارجه ايران در مصاحبه با نشريه آلماني اشپيگل درباره احتمال 
مذاكره با امريكا در پي ترور سردار شهيد سليماني گفته بود: »خير، من هرگز 
اين احتمال را رد نمي كنم كه افراد، رويكردهاي خود را تغيير دهند و حقايق را 
درك كنند. براي ما مهم نيست كه چه كسي در كاخ سفيد نشسته باشد. آنچه 
مهم است، نوع رفتار آنها است. دولت ترامپ مي تواند، گذشته خود را اصالح، 
تحريم ها را لغو كند و به ميز مذاكره بازگردد. ما همچنان در ميز مذاكره هستيم. 
آنها ميز مذاكره را ترك كردند. امريكا خسارت عظيمي به مردم ايران وارد آورده 
است. روزي خواهد رسيد كه آنها مجبور مي شوند، اين خسارات را جبران كنند. 
ما صبر زيادي داريم.« پس ازآن، »دونالد ترامپ« رئيس جمهور امريكا در پيامي 
در توئيتر به سخنان »محمدجواد ظريف« وزير امور خارجه ايران درباره مذاكره 
با امريكا واكنش نشان داد. وي در اين پيام توئيتري نوشت: »وزير امور خارجه 
ايران گفته كه ايران خواستار مذاكره با امريكا است اما خواستار برداشته شدن 
تحريم هاست.« ترامپ در ادامه پيام توئيتري خود در جواب اين سخنان ظريف 

نوشت: »نه مرسي!«
مس��ير تاريخي ملت ايران در طول ۴۰ سال گذشته سرش��ار از چالش ها و 
مشكالتي بوده كه به تعبيري مي توان آنها را به مثابه امتحاناتي در نظر گرفت 
كه عيار اين جامعه در آن سنجيده شده و فوالد استقامت آنان در اين كوران، 
آبديده تر شد. به حق مي توان ملت ايران را مصداق اين آيه شريفه كالم اهلل مجيد 
دانست كه »الَّذيَن قاَل لَُهُم الّناُس إِنَّ الّناَس َقد َجَمعوا لَكم َفاخَشوُهم َفزاَدُهم 
ُ َونِعَم الَوكيُل؛ اينها كساني بودند كه )بعضي از( مردم، به  إيمانًا َوقالوا َحسُبَنا اهللَّ
آنان گفتند: مردم ]لشكر دشمن[براي )حمله به( شما اجتماع كرده اند؛ از آنها 
بترسيد! اما اين سخن، بر ايمان شان افزود و گفتند: خدا ما را كافي است و او 
بهترين حامي ماست. « البته در طول تاريخ كم نبوده اند كساني كه در مقابل 
فشار هاي دشمن و نيز برخي آسيب هاي دروني، واليت شيطان را پذيرفته و 
سر تسليم در مقابل زياده خواهي هاي مستكبران فرود آورده اند.  مروري بر نوع 
مواجهه كشور هاي ضعيف و عقب نگاه داشته شده با مقوله پيشرفت، خود 
درس عبرت آموزي ازاين جهت است. كم نبوده اند كساني كه در مقابل نظام 
سلطه گر و سلطه پذير مطلوب مستكبران سر خم كرده و آشكارا مسير پيشرفت 
خود را ذيل استكبارورزي سلطه گران تعريف كرده اند. برخي نخبگان غرب گرا و 
غرب باور در جوامع مستضعف، كعبه آمال خود را پيروي از غرب و تبديل شدن 
به يكي از اقمار نظام س��لطه تصوي��ر كرده اند.   متأس��فانه بايد گفت برخي 
غرب گرايان چنان مسخ شده اند و دل هاي شان مرده است كه توفيق حسن 
ظن به وعده های الهي را ازدست داده اند و در مسير حركت خود تنها به ابزار 
ماده اكتفا مي كنند. طبيعي است انساني كه تنها به ابزاري مادي متكي شود، 
در مقابل نيرويي توانمندتر، خود را مي بازد و مسير تسليم را دنبال مي كند. 
هزار نكته باريك ترازمو اتفاقاً اينجاست كه دقيقاً كساني كه به واليت شيطان 
گردن مي نهند و عزت خود را به مستكبران ارزاني مي دارند، به مثابه مهره هايي 
در دست نظام سلطه تلقي شده و گاه چنين شده كه آنگاه تاريخ مصرف شان از 
سوي اربابان غربي به پايان مي رسد، به صورتي كامالً غيرمنتظره كنار گذاشته 
و به فراموشي سپرده مي شوند. شياطين هيچ گاه تكيه گاه امن و مطمئني براي 
پيروان خود نبوده و نيستند. در مقابل كساني كه مسير استقامت عزت مندانه 
را با حس��ن ظن به وعده های الهي و نيروي تدبير و خرد در پيش گرفته اند، 
ُهْم  مشمول بركات الهي و مصداق آيه ش��ريفه »َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِيَنا لََنْهِديَنّ
ُسُبلََنا« مي گردند. تنها در اين چارچوب است كه مي توان رمز موفقيت هاي 
ملت ايران و نظام اسالمي را در برابر انبوه مشكالت و فشار هاي دشمن در طول 
سال هاي متمادي دريافت. اكنون نيز در دهه پنجم انقالب اسالمی، همين 
بنيان توحيدي، الگوي پيش��رفت ملت ايران را رقم مي زند كه »َو لَْو أََنّ أَْهَل 

ماءِ َو الَأْْرِض. « الُْقري آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنا َعلَيِهْم بََركاٍت ِمَن الَسّ
واقعيت آن است كه منازعه امروز نظام اسالمي و س��لطه گران وارد مرحله 
جديدي شده و آن تالش غرب براي تضعيف نقاط قوت و برچيدن مؤلفه هاي 
اقتدار ملي ايران اسالمي است. در يك سو دولت اياالت متحده امريكا قرار دارد 
كه برجام را پاره، علناً به ترور سردار شهيد سليماني در كشوري ثالث دست زده و 
عدم بازگشت تحريم ها را منوط به اقتدار زدايي تمام عيار از كشورمان مي كند و 
در ضلع ديگر اروپايي ها نيز حفظ برجام معيوب و ناقص فعلي را به محدودسازي 
ايران در موضوع نفوذ و قدرت منطقه اي جمهوري اسالمي ايران، توانمندي 
موشكي و بازدارندگي دفاعي ايران و ... مشروط مي كنند و با امريكا در ماجراي 

ترور شهيد سليماني همراه شدند. 
حتي اگر خون شهيد سليماني را به فراموشي سپرده شود -كه چنين نخواهد 
شد- منطقي نيست كه منتظر مابه ازاي اقتصادي در برابر اين قربانيان آتي 
برجام باش��يم، چراكه برجام در بهارش ثمري نداش��ت، چه رسد به موسم 
خزانش. حتي اگر برفرض محال تسليم شدن قرار بود »آب نبات« ي به همراه 
داشته باشد، بايد حواس مان باشد كه داريم چه مرواريد هايي را با آن معاوضه 
مي كنيم. عدول از نقاط قوت راهبردي و قرباني كردن امنيت ملي كش��ور و 
مردم پيش وعده های توخالي غرب به هيچ روي منطقي نيست. مذاكره كردن 
بر سر مؤلفه هاي بازدارندگي دفاعي، همچون توانمندي موشكي و سالح هاي 
راهبردي بدان معناست كه به دست خود وارد فرايند خلع سالحي شويم كه 
نه تنها هيچ مبناي متعارف بين المللي ندارد، بلكه خالف منطق عقلي نيز هست. 
حتي اگر مذاكره بر سر موشك ها به نتيجه هم نرسد، ورود به آن به هيچ عنوان به 
صالح نيست.  ورود به اين نوع مذاكرات حداقل ضرر بزرگي كه دارد، باز شدن 
مشت بسته دفاعي در مقابل طرف مقابل است، امري كه سال هاي سال غربيان 
براي آن تالش كرده و ناموفق بوده اند. توانمندي موشكي جمهوري اسالمي 
ايران از نوع متعارف بوده كه خالف هيچ معاهده بين المللي نيست و نبايد زير 
بار بدعت گفت وگو درباره آن رفت. حوزه ديگر چالش غرب با اقتدار ملي ايران، 
در حوزه قدرت منطقه اي و نفوذ ايران در عرصه غرب آسيا است كه حاصل 

مجاهدت چندين ساله سليماني هاست. 
غربي ها امروز نمي توانند ايران را به عنوان بازيگر مهم و تعيين كننده منطقه اي 
ناديده بگيرند و ما نيز نبايد بر سر اصل بازيگري و نيز راهبرد ها و تاكتيك هاي 
خود در محيط منطقه با كسي مذاكره كنيم. قطعاً جمهوري اسالمي ايران 
همانند گذش��ته به عنوان يك بازيگر منطقه با ديگر اط��راف تأثيرگذار در 
تحوالت منطقه به صورت دوجانبه بر س��ر راه حل ه��اي مفيد در خصوص 
بحران هاي منطقه مذاكره خواهد كرد، اما به هيچ عنوان زير بار مذاكره بر سر 
اقتدار منطقه اي خود و تصميمات راهبردي خود در اين منطقه نخواهد رفت. 
به همين ترتيب مذاكره به بهانه حقوق بش��ر، در حكم دخالت طرف غربي 
در شئون داخلي كشور و نفي اس��تقالل و حاكميت ملي ايران تلقي شده و 

قابل قبول نيست. 
علي اي حال بايد گفت راهبرد امريكايي فش��ار حداكثري-مذاكره و الگوي 
غربگرايان داخل��ي ب��راي مذاكره-گش��ايش اقتصادي مدت هاس��ت كه 
شكست خورده است. اما اي كاش برخي حرمت خون پاك شهيد سليماني را 

نگه مي داشتند و حداقل تا چهلمش از مذاكره با قاتالنش دم نمي زدند!

محمدجواد اخوان

فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب اسالمي از 
بسيج به عنوان نقطه كانوني عزت امت اسالمي 
نام ب�رد و گفت: ظرفيت ها و قابليت هاي بس�يج 
براي خدمت رس�اني به مردم نامحدود اس�ت و 
مي تواند باعث رفع بس�ياري از مشكالت شود. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي در همايش سراسري فرماندهان بسيج، با بيان 
اينكه بسيج يك هويت اخالقي است، اظهار داشت: 
بسيج ميدان تجميع تمام مراتب انساني است و بايد 
چنين محيطي را به بهترين شكل ممكن بسازيم تا 
بتوانيم به بهترين شكل ممكن به مردم خدمت رساني 
كنيم. فرمانده كل سپاه، بسيج را مدرسه عشق و كانون 
تعليم، تربيت و ساخت شخصيت جواناني كه به عنوان 
الگوي جامعه شناخته مي شوند، توصيف و تصريح 
كرد: بسيجيان يك صفت نبوي دارند ؛ طبيب هستند 
و ب��راي درمان بيماري هاي معنوي جامعه و س��الم 
سازي جوانان تالش مي كنند. وي با بيان اينكه بسيج 
براي نفوذ در قلب ها و دل های مردم تالش مي كند، 
گفت: ما در بسيج بايد همچون پناهگاهي براي مردم، 

در جهت حل مشكالت شان گام برداريم. 
 سرلشكر س��المي با بيان اينكه دش��منان ما بيكار 
ننشسته اند و از هر روشي براي ضربه زدن به انقالب 
و نظام مقدس جمهوري اسالمي استفاده مي كنند، 
گفت: به رغم تمامي توطئه ها و ترفندها امروز دشمنان 

ملت ايران دريافته اند ك��ه تهديد نظامي عليه ما بي 
خاصيت بوده و براي شان پاسخگو نيست و اگر دست 
به اقدام نظام��ي عليه ايران اس��المي بزنند، نتيجه 
برعكس خواهند گرفت و پشيمان خواهند شد. وي در 
ادامه تأكيد كرد: امريكا بعد از ترور ناجوانمردانه سردار 
شهيد حاج قاسم سليماني اعالم كرد، اگر تهديدي 
متوجه امريكا شود، پاسخ نظامي خواهد داد اما سپاه با 
هدف قرار دادن پايگاه مهم امريكايي ها، سيلي به آنان 

زد و ترامپ از پاسخگويي به آن عاجز بود. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه امريكا از طريق عمليات 
رواني و رسانه اي در تالش است خود را حامي حقوق 
بشر و دوستدار مردم ايران نشان دهد، گفت: دشمن 
در تالش است با ظاهرسازي و فريب، بر قلب ها تصرف 
پيدا كند و اين موضوع را جزو اهداف خود قرار داده 
است اما بسيج به عنوان س��تون انقالب اسالمي در 
ميدان تقابل با دشمن قرار دارد. وي با تأكيد بر لزوم 
توسعه و ترويج باور و تفكر بس��يج، بصيرت افزايي، 
روشنگري سياسي و دشمن شناسي را راهكار مقابله با 
توطئه هاي دشمن و برمال كننده چهره خبيث واقعي 
آنان توصيف و تصريح كرد: ما صاحب يك انديش��ه 
متعالي و الهي هس��تيم و اين بزرگ ترين سرمايه ما 
است؛ با توجه به اينكه اسالم ناب محمدي)ص( يكي 
از اركان جدايی ناپذير انقالب اسالمي ايران است، بايد 

آن را به حقيقت جاري تبديل كنيم. 

سرلشكر س��المي تالش براي مسئله سازی را جزو 
استراتژي هاي دشمن عليه ملت ايران عنوان و اظهار 
كرد: در چنين ش��رايطي مهم ترين وظيفه س��پاه و 

بسيج، حل مسائل است. 
فرمانده كل س��پاه ب��ا تأكيد بر اينك��ه ظرفيت ها و 
قابليت هاي بس��يج براي خدمت رس��اني به مردم 
نامح��دود اس��ت و مي توان��د باعث رفع بس��ياري 
از مشكالت شود، گفت: دش��من از اقدامات بسيج 
هراسان است، چرا كه بسيج را گروه مردمي گسترده 
در سراسر كشور مي بيند كه توانايي و ظرفيت عظيمي 
در خود نهفته دارد. بايد دشمن به اين يقين برسد كه 
ما ظرفيت حل همه مسائل و رفع مشكالت را داريم و 
اين استراتژي اصلي بسيج است. فرمانده كل سپاه در 
پايان از بسيج به عنوان نقطه كانوني عزت امت اسالمي 
نام برد و خاطرنشان كرد: پايگاه هاي مقاومت بسيج، 
محلي است كه روح بسيج در آن جاري مي شود و اين 
پايگاه ها، باعث وحدت و همبستگي نيروهاي ارزشمند 

انقالبي مي شود. 
   امریكایی ها اگر زن�ده بمانند، قطعاً از گفته 

خود پشيمان مي شوند
سردار سالمي همچنين در گفت وگو با خبرگزاري 
صدا و سيما در واكنش به تهديد فرماندهان سپاه از 
سوي امريكايی ها با بيان اينكه آنهايي كه فرماندهان 
ما را به ترور تهديد كرده اند، اگر زنده بمانند ، قطعاً از 

اين گفته خود پشيمان خواهند شد، گفت: دشمنان 
ما بخشي از پيامدهاي دردناك ترور سپهبد شهيد 
سردار حاج قاسم سليماني را دريافت كردند و متوجه 
شدند كه اگر چنين حركاتي انجام بدهند با ضربات 
كوبنده و مس��تمري مواجه خواهند شد. وي افزود: 
هم امريكايي ها، هم صهيونيس��ت ها و هم ديگران 
بدانند كه اگر فرماندهان ما را تهديد كنند، هيچ يك 
از فرماندهان شان نقطه امني نخواهند يافت، يعني 
اگر فرماندهان ما را تهديد به ترور كنند يا تهديدشان 
را عملي كنند، جان هيچ فرمانده��ي از آنها در امان 

نخواهد بود. 
س��المي با تأكيد بر اينكه دش��منان ما بايد مراقب 
اعمال شان باشند، گفت: آنان اگر بخواهند اين بازي 
را ادامه بدهند، پاسخ هاي ما كامالً متفاوت از گذشته 
است و مقياس آن هم متفاوت خواهد بود و با شرايط 
بسيار جديدي روبه رو مي شوند كه قادر به مديريت و 
كنترل آن نيستند، پس به آنها اخطار مي دهيم كه از 
اين ميدان عقب بنشينند. فرمانده كل سپاه در ادامه 
ناتواني امريكايی ها در ميدان هاي ديگر را علت اين 
تهديدها دانست و گفت: آنها در عرصه هاي نظامي 
ناتوان و در عرصه تحريم هاي اقتصادي نيز با ناكامي 
مواجه شدند، و اين نشان دهنده اين واقعيت است كه 
عمليات هاي رواني آنها نتيجه عكس داده و ملت ايران 

به آنها پاسخي نداده است. 

فرمانده كل سپاه:  ظرفيت   بسيج براي خدمت به مردم نامحدود است

رئيس جمهور در قامت  اپوزیسيون!
 رد صالحيت هم حزبي ها و حامي�ان دولت باز هم 
اعتراض شدید رئيس جمهور را موجب شد. او در 
سخنراني دیروزش مشخصاً از حزب متبوع خود، 
یعني »اعتدال و توسعه« نام برد. پيش از این، رئيس 
دفتر رئيس جمهور هم از رد صالحيت نامزدهاي 
این حزب گالیه كرده بود. اعض�اي دولت به دليل 
آنكه مجري انتخابات هستند، مطابق قانون اجازه 
دخالت جناحي در رقابت هاي انتخاباتي را ندارند. 
رئيس جمهور هفته پيش از آش�تي ملي گفت اما 
نه از جنجال س�خنراني هایش كم كرد تا حداقل، 
وحدت پ�س از حوادث تل�خ دي ماه خدش�ه دار 
نشود، و نه توانس�ت ملي بودن جایگاهي را كه در 
آن قرار گرفته، حرمت نگ�ه دارد و در مقام رئيس 
جمهور، همچ�ون رهبر یك ح�زب رد صالحيت 
شده، پا به عرصه جناحي انتخابات نگذارد. دولت 
كارنامه كاري جالب توجهي ندارد؛ انتقادات زیاد 
است و فرار از پاسخگویي از مسير جنجال آفرینی 
راهی است كه روحاني و دولتمردانش برگزیده اند. 
او در بخش هایي از س�خنراني اش از ریاست یك 
حزب هم فراتر مي رود و رس�ماً ژست اپوزیسيون 
مي گيرد. تلویح�اً انتخابات كنوني در ای�ران را با 
انتخابات زمان پهلوي و انتخاب�ات پس از انحراف 
انقالب مشروطه قياس مي كند و حتي با زیر سؤال 
بردن نحوه شمارش آرا، س�المت انتخاباتي را كه 
خود برگزاركننده آن است، تخطئه مي كند  براي 
پوشش خبري این سخنان رئيس جمهور صرفاً از 
تيم هاي خبري دو خبرگزاري دولتي ایسنا و ایرنا 
دعوت شده بود. این گزارش نگاهي به بخش هایي 
از این سخنراني عجيب است. عجيب به آن دليل 
كه شاید ایران تنها كشوری است كه باالترین مقام 
اجرایي اش و مسئول اجراي قانون، زیرساخت هاي 
قانون�ي كش�ور را صراحت�ًا تخطئ�ه مي كن�د. 
حسن روحاني در سخنان خود در همايش استانداران 
و فرمانداران، با ذكر مثالي، فرض مي كند جامعه ايران 
صاحب سه سليقه سياس��ي باشد و مي گويد: »فرض 
كنيد كشوري داريم كه در آن سه تا سليقه وجود دارد، 
يك سليقه، سليقه اصولگرا، يك سليقه اصالح طلب و 
يك سليقه اعتدالگراست. آن وقت توي انتخابات، يك 
سليقه فراوان و يكي ديگر يك دانه را بايد با ذره بين و 
تلسكوپ در آسمان هفتم پيدايش كرد و يك سليقه 
هم كه اصاًل نيست و وجود ندارد. « مطابق ترتيبي كه 
روحاني چيده، آن سليقه اي كه گويا اصالً در انتخابات 
كانديدايي برايش نمانده است، حزب اعتدال و توسعه، 
يعني حزب دوستان حسن روحاني است. از چهره هاي 
معروف حزب اعتدال و توس��عه، محمدباقر نوبخت، 
محمود واعظي، اكبر ت��ركان و محمدرضا نعمت زاده 
در دولت حضور دارند. حس��ن روحاني در بسياري از 
جلسات ش��وراي مركزي حزب حضور داشته و در دو 
انتخابات 92 و 96 هم به عنوان كانديداي رسمي حزب 

معرفي شده است. 
اين روزها هم او نگران كانديداي حزب خود است و ساير 
رد صالحيت شده ها هم اگر اصالح طلب و حامي دولت 
باشند، رد صالحيت آنها مورد اعتراض قرار مي گيرد. 
اين در حالي است كه جايگاه رياست جمهوري براي 
فعاليت حزبي نيست و رئيس جمهور، رئيس جمهور 
همه مردم است.  اما حاال كه روحاني خواسته نه رئيس 
جمهور، بلكه ليدر يك حزب باشد، كاش از اعضاي رد 
صالحيت شده حزب خود بخواهد داليل رد صالحيت 
را منتشر كنند. شوراي نگهبان براي اين كار منع قانوني 
دارد، اما داوطلبان چنين منعي ندارند. آيا روحاني از اين 
شفافيت دفاع و داليل رد صالحيت هم حزبي هايش را 

منتشر مي كند؟
     قياس وضعيت كنوني با انتخابات پهلوي و 

انحراف انقالب مشروطه
اما از بخش هاي قابل تأمل سخنراني  رئيس جمهور، 
تش��ابه س��ازي او مي��ان انتخاب��ات كنوني اي��ران و 
انتخابات هاي زمان پهلوي و پ��س از انحراف انقالب 
مشروطه است. ابتدا وصف دوران مشروطه را مي گويد: 
»ما از مشروطه با مسئله آرا و رأي مردم و انتخابات و 
مجلس آشنا شديم... البته انقالب مشروطه از مسير 

خودش منحرف شد، اس��تبدادگران آمدند و مسلط 
شدند و بعد انتخابات، تشريفات انتصابات شد. « و از 
بزرگ ترين خطر براي حاكميت ملي مي گويد و دعا 
مي كند روزي همچون انتخابات هاي زمان پهلوي پيش 
نيايد: »بزرگ ترين خطر براي دموكراسي و حاكميت 
ملي آن روزي است كه انتخابات تشريفات شود. جاي 
ديگري انتصاب بفرمايند و بعد مردم پاي صندوق بروند 
بخواهند تشريفات انتخابات را انجام دهند. خدا نكند 
يك همچون روزي براي كش��ور ما پيش بيايد، چون 
در زمان رژيم گذش��ته يادتان است كه در حوزه هاي 
انتخابيه يك عده اي مي آمدند ولي همه مي دانستند كه 
وكيل چه كسي است مي گفتند فالني است و از تهران 
تعيين شده است. « روحاني س��پس از دليل انقالب 
كردن مردم در سال 57 مي گويد: »يك دليل انقالب 
مردم ما اين بود كه خودش��ان بر سرنوشت خودشان 
حاكم شوند. معلوم ش��د كه ديگر اين جور نيست كه 
تهران تصميم بگيرد. مردم تصميم گير هستند و به 
آن كسي كه مي خواهند رأي مي دهند. « اما در ادامه، 
حس��ن روحاني پس از آن ذهن مخاطب را كامل به 
سمت و سوي تشريفاتي بودن انتخابات در رژيم سابق 
برده است، به گونه اي از رد صالحيت ها سخن مي گويد 
كه گويي اكنون هم انتخابات تشريفاتي است: »حاال 
اگر مي خواهيم برويم پاي صندوق، رأي بدهيم. به شما 
مي گويند برويد وارد يك فروشگاه بزرگ شويد و يك 
جنسي را انتخاب كنيد، اگر يك جنس بيشتر نيست، 
يك مارك هم بيشتر نيست، ديگر انتخاب الزم نيست... 
بسيار مهم است كه مردم احساس كنند بايد ميان چند 

نمونه يكي را برگزينند اين مي شود انتخابات. «
او در بخش ديگري از س��خنانش هم باز صراحتاً اين 
شبيه س��ازی را گرچه در پوشش انكار انجام مي دهد: 
»بياييد به مردم اعتماد دهي��م و به مردم بگوييم كه 
نظام ما، نظام تك حزبی نيست، ما نظام كمونيستي 
نيستيم، ما نظام شاه نيستيم و ما فقط حزب رستاخيز و 

كمونيسم نداريم. تك حزبی نيستيم. «
  روحاني مي داند اين مدل سخن گفتن، تشبيه نظام 
به نظام هاي طاغوتي و كمونيس��تي است. همچون 
آنكه كس��ي بگويد بياييد به م��ردم بگوييم روحاني 
ضدانقالب نيست؛ بياييد به مردم بگوييم دولت كارآمد 
است؛ بياييد به مردم بگوييم اين دولت، دولت بختيار و 

آموزگار و شريف امامي نيست و به فكر مردم است. آيا 
اينها انكار است يا شبيه س��ازی؟! مدح دولت روحاني 
است يا ذم آن؟! اگر قرار به به كارگيری روش هاي جدلي 
در سخنراني براي تخطئه نظام است، چرا همان روش را 

اهل رسانه عليه دولت روحاني به كار نگيرند؟!
     خدشه در س�المت انتخابات؛ ترور اعتماد 

ملت
حس��ن روحاني در اين س��خنراني، از كس��اني كه 
ناراحت هستند و گله دارند، دعوت مي كند كه پاي 
صندوق هاي رأی حاضر ش��وند و حت��ي مي گويد: 
»يك وقتي اس��ت كه من مي خواهم در انتخابات به 
دليلي شركت نكنم، اين يك گونه است اما يك وقتي 
من اعتماد ندارم كه پاي صن��دوق بروم و اين خيلي 
خطرناك اس��ت و فرق مي كند. « يعن��ي او اهميت 
اعتماد به سيس��تم را يادآوري مي كن��د. اما خود در 
س��خنراني اش به اين اعتماد خدشه هاي بسيار وارد 
مي كند. مي گويد كه »كس��اني مي خواهند اعتماد 
مردم را ترور كنند بايد حواس مان جمع باشد. « اما 
در عين حال، پس از تشكيك در نظام حزبي و قياس 
با انتخابات هاي زمان طاغ��وت، در ادامه، حتي نحوه 
شمارش آرا را هم زير سؤال مي برد: »من نمي پسندم 
اين شكلي كه االن ما صندوق آرا داريم، هر چه هم با 
آقاي وزير كشور تأكيد كرديم، نشد كه اين انتخابات را 
الكترونيكي كنيم، افغانستان هم اين كار را كرد. آخر 
اين چيست دومرتبه روي ورقه بنويسد، دو مرتبه در 
صندوق بيندازد و باز يك��ي مي خواند، يكي عالمت 
مي زند و معلوم نيست آن، چه چيزي را مي خواند و 
اين، كجا را عالمت مي زند. بعد همه كه عالمت زديم، 
يا حسين تجميع. و آخر كه مي خواهند تجميع كنند 
چه بساطي پيش مي آيد، خيلي از انتخابات در تجميع 
مشكل پيدا مي كند. « سخنان روحاني، اين نكته را 
هم دارد كه وقتي مجري انتخابات اينگونه مي گويد، 
آيا به انتخابات هايي كه او برگزار كرده، اعتماد خواهد 
شد؟ و آيا اين مجري توانايي برگزاري انتخابات آينده 
به شكل صحيح را دارد؟ البته در انتخابات ها مطابق 
قانون، ناظرين ش��وراي نگهبان حضور دارند و اجازه 
خدشه در آراي مردم را نمي دهند، در آينده هم چنين 
خواهد بود. اما حس��ن روحاني چه ذهنيتي از نحوه 
شمارش آرا توسط وزارت كشور خود دارد كه اينگونه 

در فضاي عمومي خودزني مي كند؟! و بدتر اينكه آيا او 
فكر نمی كند كه رياست جمهوری اش حاصل همين 
سيستمی اس��ت كه اكنون آن را زيرسؤال می برد؟ 
روحانی عصر ديروز با توئيت بخشی از سخنانش و زدن 
هشتگ انتخابات تشريفاتی، تشكيك اش در سالمت 

انتخابات را تكميل كرد.
    تخفيف شأن شوراي نگهبان

روحاني در سخنراني اش گرچه بر قانون اساسي تأكيد 
مي كند، اما عمالً به تخفيف شأن قانوني شوراي نگهبان 
اقدام مي كند و آن را يك »احتياطي« در يك »كناري« 
مي نامد: »مج��ري انتخابات و مجري قان��ون، وزارت 
كشور، اس��تانداران و فرمانداران هستند، انتخابات را 
اينها اجرا مي كنند. حاال قانون اساسي ما احتياط كرده 
و گفته است يكدستگاهي هم از كنار نظارت كند يعني 
يك عده اي را گفتند شما اينجا اين باال بايستيد، نگاه 
كنيد ببينيد اينها يك وق��ت خالف نكنند؛ همين!« 
و بعد طعنه مي زند: »حاال اگر برعكس شد؛ ناظر شد 

مجري... «
و يا به اس��تهزاي تحقيقات محلي در م��ورد كانديدا 
مي پردازد: »اينكه نمي شود كه نهادهاي اصلي قانوني، 
چهار ركني كه بايد بگويند اين فرد صالح است يا نيست، 
همه گزارش درست دادند و يكي را فرستادند در يك 
كوچه اي و اصالً معلوم نيست با چه كسي صحبت كرده 
و چه گفته، بعد آمده گزارشي نوشته، مگه مي شود با 
يك چنين چيزي كشور را اداره كرد. اگر مي خواهيم 
با رفتن در خانه ها درس��ت كنيم، پس اين دستگاه ها 
را تعطيل كنيم اين وزارت اطالعات و نيروي انتظامي 
و دادگستري براي چه داريم، برويم همان در خانه ها و از 

دو همسايه بپرسيم؟!«
او البته آش��كارا مغالطه مي كند؛ داليل رد صالحيت  
هم حزبی هايش را منتشر كند تا روشن شود حسب 
تحقيقات محلي رد شده اند يا استعالم هاي قضايي و 
اطالعاتي؟ آن وقت صدق و كذب اين ادعاها و تمسخرها 
روشن مي شود. روحاني حتي يك قصه اي هم در اين 
زمينه تعريف مي كند: »يك داس��تاني كه البته براي 
انتخابات قبلي است و آقايي به من گفت كه من صد در 
صد تأييد مي شوم و گفت من همه همسايه ها را ديدم 
و به بهانه اي كادو دادم و همه از من تعريف مي كنند. 
اين انتخاباتي كه قباًل به همه همسايه ها كادو بدهيم 
تا صالحيت ما تأييد ش��ود. پس معلوم اس��ت ما يك 

اشكاالتي داريم. «
    تكه پراكني سياسي روحاني

رئيس جمهور در ش��رايطي از لزوم وحدت در كشور 
مي گويد كه همچنان عادت خ��ود به تكه پرانی های 
بی ربط سياس��ي را حفظ كرده و با دش��مني فرضي 
مي جنگد. او از اولين انتخابات پس از انقالب اسالمي 
يعني رفراندوم جمهوري اسالمي مي گويد و بعد معلوم 
نيست به كدام مخاطب، طعنه مي زند كه: »انتخابات 
اول در فروردين سال 58 با همه پرسی و رفراندوم شروع 
شد چون بعضي از كلمه رفراندوم خوش شان نمي آيد.« 
و بعد با تأكيد بر اينكه عالوه بر نظام، پايه قانون اساسي 
ما هم همه پرسی اس��ت، باز كنايه مي زند و ديگران را 
دچار بيماري مي خواند كه: »اين را تأكيد مي كنم براي 
اينكه اخيراً بعضي ها نسبت به اين كلمه همه پرسی 
حساسيت پيدا كرده اند و بعضي از حساسيت ها نه به 
اندازه كرونا، خطرناك است و آدم بايد مواظب باشد كه 

اين بيماري سرايت نكند... «
او در بخشي ديگر از سخنراني اش هم با تأكيد بر اينكه 
بايد پاسدار جمهوريت باشيم، باز رگ طعنه زدنش گل 
كرده و معلوم نيست خطاب به كدام مخاطب خيالي، 
مي گويد: »كلمه جمهوري در قانون اساسي ما هست، 
اما مي ترس��م يك روزي اين كلمه جمهوري هم باز 

جرم شود... «
و در جايي ديگر گويا ش��اهد يك كل كل استاديومي 
هستيم و البته روحاني پرده از اطالع خود از جلسات 
خصوصي رقيب هم برمي دارد: »شماها كه در جلسات 
خصوصي خود مي گوييد مجلس بعدي صددرصد مال 
ما هست و اگه مال شماست چرا غصه مي خوريد؟ اگر 
مال شماست بگذاريد يك رقابت شكل بگيرد مشاركت 

باال برود مجلس هم مال شما باشد، نوش جان شما!«

 آقای روحانی شما را به خدا 
یک چيزی برای این نظام باقی بگذارید

ادامه از صفحه یك
چقدر خوب بود كه اگر رئيس جمهور اشكالی می ديد روحيه، تواضع و 
قدرت نفوذی داشت كه جلسه می گذاشت، گفت و گو می كرد اما خود 
او نيز می داند كه اركان نظامی كه وی به 38سال اعدام و زندان متهم 
می كند، گوش��ی برای شنود سخنان ايش��ان ندارند. از رئيس جمهور 
حقوقدان توقع می رفت يك بار از رئيس  مجلس سؤال كند چرا قانون 
انتخابات كه ش��ورای نگهبان به دليل الحاق ضميمه »استانی ش��دن 
انتخابات« آن را رد كرد به كلی از دستور كار مجلس خارج شد؟ چرا 

مجلس تأييد آن را منوط به پيوست استانی شدن كرد؟ و...
نگارنده معتقد است روحانی چيزی برای اين نظام باقی نگذاشته است. 
تبليغات انتخابات 1396 نماد آن بود و تخريب سامانه های اعتمادساز 
نظام ادامه آن. وقتی ايشان می گويد »مردم بايد مطمئن شوند كه رأی 
آنان كم و زياد نمی شود « يعنی بر شاخ نشس��ته و بن می برد. وزارت 
كش��ور خود را متهم به باال و پايي��ن كردن رأی م��ردم می كند و اگر 
نظام سخنان رئيس جمهور را واجد حجيت بدانيم بايد سريعاً مجری 
انتخابات عوض شود. اگر اين نظام رأی را كم و زياد می كنند و حزب 
رس��تاخيز بود چرا جنابعالی را با تفاوت 27۰ هزار رأی رئيس جمهور 
ديد؟ دريغ از انصاف! سخن روحانی اعتراف عليه خود است و اعتراف 
عليه خود با آزادی اختيار، محكمه پسند اس��ت. از روحانی خواهش 
می كنيم حال كه در بخش وعده های مهم و رؤيايی سامانه های اعتماد 
مردم تخريب شده است، لطفاً انتخابات را باقی بگذاريد. برای بازگشت 
اعتماد مردم راهی جز مردم ساالری نيست. شاه بازنگشته است، حزب 
رستاخيز نداريم. ۴2 درصد تأييد صالحيت شده ها از شما هستند و در 
تهران حداقل 12۰ نفر را در آب نمك خوابانده اند تا هم رأی بياورند هم 
بگويند انتخابات آزاد نبود. اين كليشه خيلی تكراری است اما به بازی 
گرفتن جنابعالی در اين پروژه موجب تعجب امروز و خسران فرداست. 
در خص��وص رد صالحيت  ه��ا هم��گان پذيرفته اند كه فس��اد جناح 
نمی شناسد و رد شدگان مجلس مستقر اين را ثابت می كند كه شورای 
نگهبان هم در احراز فساد جناح نمی شناسد. جنبه های كيفی و دينی 
نيز متمركز بر فرد اس��ت. مثاًل همگان می دانند كه اگر نماز نخواندن 
علت رد باشد طبيعی است كه اصالح طلبان بيشتر رد شوند. مگر يادتان 
رفته محمد هاشمی علت خروج از حزب مطلوب خود را نماز نخواندن 
برخی از اعضای شورای مركزی اعالم كرد و مگر دبير كل حزب اعالم 
نكرد ما ليبرال هستيم. حاال اگر اينها رد شوند به دليل تقيدات دينی 
است يا تعلقات جناحی؟ حتماً هم شورای نگهبان دارای اشتباه است 
و هم قانون موجود ناكارآمد. اما راه را اصولی طی كنيد. حل مسائل را 
مهم تر از برداشتن فشارهای روی خود بدانيد. نظام جمهوری اسالمی 

در اين ۴۰ سال ثابت كرده است به غوغا ساالران باج نمی دهد. 

رئيس قوه قضائيه: 
با قاتالن حاج قاسم مالقات مي كنيم 

اما نه براي مذاكره؛ براي محاكمه
رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد كه در آینده اي نه چندان دور، قاتالن 
شهيد سپهبد س�ليماني پاي ميز محاكمه خواهند ایستاد و اراده 
ایران و عراق بر پيگيري حقوقي و قضایي اقدام تروریستي امریكا 
در به ش�هادت رس�اندن س�رداران مقاومت، كاماًل راس�خ است. 
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل س��يدابراهيم 
رئيسي در جلسه شوراي عالي قوه قضائيه با تسليت ايام شهادت حضرت 
صديقه طاهره )س(، راه نجات جامعه را ش��ناخت سيره اهل بيت )ع( و 
عمل به سيره پاك آن بزرگواران دانست و با اشاره به در پيش بودن ايام اهلل 
دهه فجر تصريح كرد: اصلي ترين سالح ما در طول چهار دهه گذشته، 
پيام هاي انقالب اسالمي بوده است كه موجب خنثي سازي توطئه هاي 
پي در پي دشمنان، به حاشيه راندن خواسته هاي آنها در منطقه و جهان 

و اميدآفريني براي ملت هاي محروم و مستضعف شده است. 
رئيس قوه قضائيه، پيام انقالب اس��المي را پي��ام اخالص، كارآمدي، 
عدالت اجتماعي، معنويت پيوند خورده با سياست، اخالق، ضديت با 
ظلم و استكبار، نجات مستضعفان و محرومان عالم و زندگي بر اساس 
دين و آموزه هاي ديني برشمرد و ادامه داد: همين پيام هاي بلند انقالب 
اسالمي بوده است كه توطئه هاي دشمنان در منطقه و جهان را نقش بر 
آب كرده و تازه ترين نمونه آن نيز طرح از پيش شكست خورده »معامله 
قرن« است كه طراحان آن بايد مطمئن باشند پيام انقالب اجازه نخواهد 
داد توطئه اي جديد در قالب ادبياتي جديد، منطقه را به آتش بكشد، 
سلطه بر منطقه را تحكيم كند و حقوق حقه مردم مظلوم فلسطين را 
پايمال سازد. آيت اهلل رئيسي با تأكيد بر لزوم بزرگداشت ايام اهلل دهه 
فجر از سوي مردم و مسئوالن، تبيين دستاوردهاي انقالب اسالمي و 
اميدبخشي با عملكرد صحيح را ضروري دانست و اظهار كرد: دشمن به 
دنبال ايجاد نااميدي است و آنچه امروز ايجاد اميد مي كند، كارآمدي 
دستگاه هاي اجرايي و اداري كشور است. در واقع عملكرد مخلصانه و 
نشان دادن كارآمدي، اميدآفرين است و دستگاه ها بايد اين جهت را هر 

چه بيشتر مدنظر داشته باشند و كارآمدي خود را ارتقا بخشند. 
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از س��خنان خود، خون حاج قاسم 
س��ليماني را موجب برانگيختگي ملت ه��اي آزاده و صيانت از جوامع 
مورد ستم در منطقه دانست و خاطرنشان كرد: ان شاءاهلل امر حقوقي و 
قضايي اين جنايت دنبال مي ش��ود. در گفت وگويی كه با رئيس دادگاه 
عالي عراق داشتم، روشن شد كه انگيزه بااليي براي پيگيري اين موضوع 
دارند و از همان ابتدا برنامه ريزی های الزم را در اين زمينه داشته اند. ما 
هم كار را از طريق مجامع بين المللي دنبال مي كنيم. دير يا زود با قاتالن 
حاج قاسم مالقات خواهيم كرد اما نه براي مذاكره و گفت وگو بلكه براي 

محاكمه و كيفر. 
 

ترور حاج قاسم سليماني
 از نتایج مذاكره با امریكا بود

مذاك�رات برج�ام و مذاك�ره ب�ا امری�كا در ط�ول س�ال هاي 
گذش�ته، ب�ي نتيج�ه ب�وده اس�ت ت�رور ش�هيد ح�اج قاس�م 
س�ليماني ه�م یك�ي از اث�رات مذاك�ره ب�ا امری�كا بوده اس�ت.

سردار محمدرضا نقدي، معاون هماهنگ كننده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي   در همايش سراسري فرماندهان بسيج با بيان اينكه ترور سردار 
شهيد حاج قاسم سليماني توسط امريكايي ها، حركت مقاومت و انقالب 
اسالمي را در مدار جديدي قرار داد، اظهار داشت: ما در طول سال هاي 
گذشته به ندرت شاهد مواجهه مستقيم با امريكاي جنايتكار بوديم اما 
ترور سردار شهيد حاج قاسم س��ليماني، فرمانده سپاه قدس كه نقش 
عمده اي در نابودسازي گروهك هاي تروريستي داعش در عراق و سوريه 
داشت، باعث شد كه يك سيلي به امريكا بزنيم و مراكز نظامي اين كشور 
خبيث در عراق را مورد هدف قرار دهيم. اين نشان مي دهد كه در همه 

شرايط، آماده مقابله با شيطان بزرگ هستيم. 
س��ردار نقدي تأكيد كرد: مذاكرات برجام و مذاكره ب��ا امريكا در طول 
سال هاي گذشته، بي نتيجه بوده است ترور شهيد حاج قاسم سليماني 
هم يكي از اث��رات مذاكره با امريكا بوده اس��ت، چرا كه ه��رگاه با زبان 
غيرمقاومت با دش��من صحبت كرديم، ضربه خورديم و اين باعث شد 
كه جسارت دشمنان انقالب اسالمي بيشتر ش��ود. متأسفانه برخي از 
گروه هاي سياس��ي داخلي، همچنان حرف از مذاكره مي زنند و اين در 
حالي اس��ت كه امريكاي جنايتكار، هرگز اهل عم��ل به هيچ عهدنامه 

بين المللی نيست. 
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      باشگاه خبرنگاران: طرح دوفوريتي شفافيت و نظارت در تأمين مالي 
فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس كه ديروز در مجلس تصويب شده 

بود امروز براي بررسي و تأييد به شوراي نگهبان ارسال شد. 
      خانه ملت: حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس و مديركل بين الملل 
مجلس با اشاره به طرح موسوم به معامله قرن دولت امريكا در مورد فلسطين 
گفت: اين طرح همانند ساير طرح های جانبدارانه امريكا از تل آويو، محتوم به 

شكست است. 
      فارس: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه در جبهه سوم 
حق و باطل، اقتصاد ايران را بايد از افكار ليبرالي نجات داد، گفت: بايد به دنبال 
اميد واقعي به جاي اميد به سراب باشيم، سابقه واقعي را كه بررسي مي كنيم 

مي بينيم كه تدبير و اميد واقعي در مبارزه با باطل و امريكا وجود دارد.

president


