
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5855 سه ش��نبه 8 بهم��ن 1398 | 2 جمادی الثان��ی 1441 |

  سخت نگير!
حسين دهباشي در توئيتي نوشته: آخوندي كه ُمهمل 
گفته و كتاِب پزشكي را آتش مي زند، عقلش شيرين 
است. اما ما خودمان روشنفكر، هنرمند، فعاِل فضاي 
مجازي و آش��ناياني كه مدام ُمهمل بگويند و عقل شان شيرين باشد، 

نداريم؟ سخت نگير بزرگوار!
........................................................................................................................

   جنگ رسانه اي توهم نيست
مهدي خانعلي زاده در توئيتي نوشت: ماجراي كشته شدن بسكتباليست 
مطرح امريكايي همراه با دخترش در يك س��انحه هوايي را در ايران و 
با شخصيت هاي ايراني، در ذهنتان بازطراحي كنيد. نتيجه چيست؟ 
باور به جنِگ رسانه اي، توهم نيس��ت، پذيرش ايرادات همراه با واقعي 
كردِن ميزان تاثيرگذاري آنها بر جامعه است. در اين حادثه 9نفر كشته 
ش��ده اند. كلمه اي درباره آن هفت ش��هروند عادي ديگر شنيده ايد؟ 
متن هاي پر سوز و گداز درباره »نفرين سرزمين« خوانده ايد؟ فحاشي 
به فرماندار و مسئوالن را ديده ايد؟ اين اسمش توهم نيست. هيچ كشور 

خارجي، بودجه براي »بدبخت نمايي در امريكا« ندارد. 
........................................................................................................................

   دوران پس از حاج قاسم
محمد رستم پور فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: ايران و غرب آس��يا پس از فرمانده با ذكاوت و 
باهوش نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمي، 
چه وضعيت��ي خواهد يافت؟ در اهمي��ت فكر، ايده و 
فعاليت حاج قاسم براي محور مقاومت، تنها همين حرف رهبر فرزانه 
حزب اهلل، سيدحسن نصراهلل مبني بر تقس��يم تاريخ منطقه به دوران 

پيش از حاج قاسم و دوران پس از او كافي است. 
اگر بخواهيم شخصيت و ميدان نفوذ سردار سليماني را در يك نماي كلي 
بررسي كنيم، بايد تصريح كنيم سردار شهيد در سه عرصه نظامي، سياسي 

و رسانه اي، علمدار كنشگر و مبتكر جمهوري اسالمي بوده است. 
1. در كمتر از س��ه هفته اي كه از شهادت س��ردار گذشته، رسانه هاي 
جمهوريخواهان امريكاي��ي در تالش بوده اند اوالً س��ردار را هم رديف 
عناصر بدنامي كه اتفاقاً در رش��د و گس��ترش تعص��ب و تكفير نقش 
داشته اند، جا بزنند و ثانياً نبود او را جبران ناپذير ترسيم كنند اما واقعيت 
اين است كه با وجود درخشندگي س��ردار در ميدان پرآشوب منطقه، 
نيروي قدس و محور مقاومت در نبود او راه را گم نخواهد كرد، چراكه 
شبكه روابط و ساختار منحصربه فردي كه سردار ساخته، با وجود اتكاي 
فراوان بر استعداد و هنر ويژه او، قائم به شخص نبوده و مي تواند تحرك 
و اقدام ايران در ميدان مقاومت را جهش چشمگيري دهد. دنيل بايمن، 
استاد دانشگاه جرج تاون و كارشناس ارشد بروكينگز، در مقاله اي در 
مجله فارن افرز، به صورت تلويحي، جانش��يني سردار اسماعيل قاآني 
در فرماندهي نيروي مقاومت در خاورميانه را به جانشيني سيدحسن 

نصراهلل پس از شهادت سيدعباس موسوي تشبيه مي كند. 
2. وجه دوم شخصيت سردار كه در داخل ايران كمتر از آن سخن گفته 
شده، اما به شدت تحت رصد و بررسي تحليلگران خارجي بوده، كنش 
سياسي او بوده است. او شخصيتي فراجناحي داشت و همچنان كه در 
صف نبرد با تكفيري ها، هم دوش بسيجي ها و پاسداراني كه دل خوشي 
از دولت دوازدهم و سياس��ت هاي منطقه اي دولت و به ويژه برجام كه 
دس��ت ايران را زير س��اطور امريكا برد و به تعبير رهبر معظم انقالب، 
خسارت محض را به كشور تحميل كرد، با محمدجواد ظريف، رفاقت و 

ارتباطي نزديك داشت. 
در ارتباط با حل مسائل اقتصادي كش��ور به ويژه تجارت با كشورهاي 
منطقه و استفاده از ظرفيت آنها، تمام توشه و توان خود را به كار گرفت، 

حتي اگر اين جد و جهد به نام ديگران تمام مي شد. 
 در غياب او، گروه هاي مختلف سياسي، يك نيروي واسط براي گفت وگو 
و تعامل را از دست دادند، اما نمي توان گفت او نيروي آخر در اين زمينه 
و عرصه بود. تجربه حاج قاس��م در مقابله با تهديدات خش��ن و سخت 
خارجي، به او چنين آموخته بود كه زد و خوردهاي سياسي و اختالفات 
جناحي، ذات دنياي سياست است و اين رفت و برگشت ها تا زماني كه 

خط قرمزهاي نظام را جابه جا نكند، چندان خطري ندارد. 
3. وجه سوم شخصيت سردار كه فراق او را سنگين و چه بسا تحمل ناپذير 
مي كند، وجه نمادين و سمبليك او بود. ترور او، عزت و غرور ميليون ها 
ايراني را جريحه دار و احساس انتقام و انزجار از امريكا را در دل ها شعله ور 
كرد. درست است كه مخالفان سردار و حتي سنگ اندازان و مانعان در 
راه و مش��ي او، با ش��هادت او به ناگاه و از روي منفعت سوگوار شدند و 
شال عزا انداختند، اما واقعيت اين است كه بخشي از اين واكنش، كاماًل 
آني و تماماً بي ريا و خالصانه بود. ش��هادت سردار خط  شكن و برجسته 
ايراني، در واقع به زير افكندن نماد و سمبل ملتي بود كه در برابر تمام 
تحريم ها و تهديدات، همچنان حاضر نيستند استقالل و شرافت خود 
را به دريوزگي و گدايي مقابل ثروتمندترين كشور دنيا بفروشند اما در 
واقعيت ماجرا، شهيد قاسم سليماني به مراتب نمادين تر، كاريزماتيك تر 

و ذي نفوذتر از قاسم سليماني است. 
تدا اسكاچپول، انديشمند علوم سياسي در تبيين چرايي وقوع انقالب 
اسالمي، نقش و كاركرد ايدئولوژي تشيع را در سازماندهي انقالبيون 
و پيش راندن نيروي انقالب اس��المي مؤثر مي دانس��ت و س��وزان 
ملوني، كارشناس برجسته مسائل ايران در انديشكده بروكينگز بر 
اين باور است كه خون سليماني، آن اهميت و اعتبار نمادين سردار 
سليماني را تشديد خواهد كرد. از نظر او، ايران اگرچه ماه هاي بسيار 
سختي پشت سر گذرانده، اما در س��ال هاي اخير نشان داده كه در 
اقدام و اعمال منافعش، عجله اي ندارد و در زمان و موقعيتي مناسب، 

اقدامش را به سرانجام خواهد رساند.

اميرآبادي فراهاني: 
 روحاني و ظريف

نبايد به دشمن پاس گل دهند
عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس گفت: بهتر است روحاني 
و ظريف روند تحقي�ر و پاس گل دادن به دش�من را كنار بگذارند. 
به گزارش مهر، احمد اميرآبادي فراهاني در جلس��ه علني روز گذشته 
مجلس شوراي اسالمي در تذكري شفاهي خطاب به وزير امور خارجه 
گفت: آقاي ظريف! شهادت سردار س��ليماني كه ضامن امنيت ايران و 
منطقه بود چگونه اصالح مي شود كه شما خواس��تار مذاكره با امريكا 
هس��تيد؟ وي افزود: امريكا فرمانده نيروي قدس را هم تهديد به ترور 
كرده و تقاضاي بنده از روحاني و ظريف اين است كه اين روند تحقير و 

پاس گل دادن به دشمن را كنار بگذارند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه مذاكره و برجام 
چه شد كه امروز وزير امور خارجه بحث مذاكره جديد را مطرح مي كند، 
تأكيد كرد: با برجام هم شاهد هستيم كه تحريم ها عليه ايران بيشتر شد، 

سردار سليماني را ترور كردند و ايران بارها مورد تهديد قرار گرفت. 
اميرآبادي فراهاني با بيان اينكه مجلس طرح س��ه فوريتي ارائه كرد تا 
عزت ملي باقي بمان��د، گفت: اين همه اصرار ب��راي تحقير ملي به چه 
منظوري است؟ آقاي ظريف! ش��ما وزير خارجه كجا هستيد؟ اگر يك 
ذره غيرت ايراني داريد بايد بدانيد هنوز چهلم سردار سليماني نشده و 

چرا بحث سازش را مطرح كرده ايد؟
وي در واكنش به اظهارات ديروز رئيس جمهور كه اميدواريم رأي ها در 
انتخابات جابه جا نشود، گفت: آقاي روحاني! صندوق هاي رأي دست 
شما و وزير كشور است و به چه كسي اين حرف را مي زنيد؟ مجلس فعلي 

هم نوش جان شما و وزراي تان بود.

مهدی پورصفا
   گزارش  یک

ايران در طول س�ال هاي اخير توانسته است با 
اس�تفاده از ابزارهاي گفتماني خود در منطقه 
به نفوذي دس�ت پيدا كند كه فاصله بس�ياري 
با اغلب تحليل هاي�ي دارد كه آن را منتس�ب 
به فعاليت ه�اي نظام�ي در منطق�ه مي دانند. 
سال هاي قبل و زماني كه از شكل گيري آن سخن 
مي  رف��ت، اياالت متح��ده و كش��ورهاي غربي به 
عنوان اصلي ترين معماران آن س��خن مي گفتند 
در حالي كه امروز ايران به عنوان اصلي ترين قدرت 
شكل دهنده خاورميانه در جهان مطرح شده است؛ 
رويدادي كه سبب شده بسياري از ايران به عنوان 

بزرگ ترين قدرت منطقه اي در دنيا نام ببرند. 
تغييرات گس��ترده در طول 15س��ال گذش��ته، 
باعث شده است برخي بازيگران قديمي كه هنوز 
حضور دارند، نقش خود را از دست بدهند و برخي 
بازيگران، نقش برجس��ته اي در بازي سياست در 
منطقه به دست آورند. نظم و توازن قوا در منطقه 
به هم خورده و تالش ها براي زمينه سازي نظمي 
جايگزين، آغاز شده اما سؤال اين است كه در اين 
شرايط و با اتفاقاتي كه در عرصه خاورميانه روي 
داده، چه كش��وري در منطقه غرب آسيا توانسته 
اس��ت  ضريب نفوذ خ��ود را در س��طح منطقه اي 

گسترده كند. 
   ايران؛ اصلي ترين قدرت منطقه اي 

ايران اصلي ترين قدرت منطقه در غرب آسياست. 
اين ق��درت منطق��ه اي ه��م اكن��ون مهم ترين 
دلمشغولي كش��ورهاي غربي عليه ايران است، به 
گونه اي كه در درخواست هاي مختلف براي مذاكره 
اين نكته تكرار مي شود كه ايران بايد براي برطرف 
شدن تحريم ها به مذاكرات بر سر منطقه رضايت 
بدهد،البته ايران تا االن نشان داده كه تمايلي براي 
چنين كاري ندارد و تنها به دنبال اين اس��ت كه با 
مشاركت كشورهاي منطقه مذاكرات خود را جلو 
ببرد. جالب اين اس��ت كه تاكن��ون اين مذاكرات 
كه اغلب با كش��ورهاي تركيه و روسيه انجام شده 
توانسته تاثيرات مثبتي نسبت به ساير مذاكرات از 
جمله مذاكرات ژنو داشته باشد، با اين حال سؤال 
اصلي اين است كه واقعاً اين توان ايران از كجا ناشي 
مي ش��ود. آيا مي توان گفت تمام اين توان ناشي از 
فعاليت هاي نظامي ايران اس��ت يا بايد رشد نفوذ 
اي��ران در منطقه را در جاي ديگري جس��ت و جو 
كرد؛ تواني كه ظاهراً اغلب آن بر اساس توانمندي 
منطقه اي اي��ران در حوزه ه��اي فرهنگي و ديني 

حاصل شده است. 
نگاهي به اين حوزه ها نشان مي دهد مطرح كردن 
اين ادعا كه نفوذ ايران تنها مديون اقدامات نظامي 

است يك تحليل اشتباه است. 
رويدادهاي پس از اشغال خاك عراق و افغانستان 
در سال2003 به خوبي نشان مي دهد كه اين عمق 

راهبردي تا چه اندازه متأثر از نفوذ فرهنگي و ديني 
ايران است، اگر چه برخي از رقباي منطقه اي ايران 
با توجه به ناتواني خود در فراهم آوردن اين عمق 
راهبردي، ايران را متهم به مسلح كردن گروه هاي 
مقاومت مي كنند؛ روندي كه خ��ود در حمايت از 
داعش، جبهه النصره و ساير گروه هاي تروريستي 
گوي سبقت را از هر كش��ور ديگري ربودند و حاال 

نتايج شكست آن را درو مي كنند. 
   عراق؛ خاكريز اول عمق راهبردي ايران

آغاز توس��عه اين نفوذ را مي توان در س��ال2003 
ميالدي دانس��ت؛ زماني كه امريكا و انگلس��تان 
براي س��رنگوني نظام بعثي عراق ب��ه همراه چند 
كشور ديگر در يك لشكركشي گسترده به منطقه 
كليد آغاز پروژه خاورميانه ب��زرگ را زدند، با اين 
حال اين مسير به هيچ عنوان به دلخواه آنان جلو 
نرفت. در عراق اكثريت شيعه عراق هيچ عالقه اي 
به سياستمداران سكوالر مورد حمايت واشنگتن 
نداشتند و بيش از همه دلبسته احزاب شيعه عراقي 
بودند كه با ايران رابطه بس��يار نزديكي داش��تند. 
اين رابطه از دهه 80ميالدي آغاز ش��د، زماني كه 
كردها و معاودين عراقي به همراه نيروهاي س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي در يك جبهه عليه صدام 
مي جنگيدند. از س��وي ديگر قم و نجف به عنوان 

دو مركز ب��زرگ علم��ي و ديني ش��يعه رابطه اي 
ناگسس��تني با يكديگر داش��تند. تأكيد آيت اهلل 
سيستاني زعيم ديني عراق بر پيش��برد امور اين 
كشور طبق دموكراسي زمينه را براي حضور دائمي 
احزاب شيعه در فضاي سياسي عراق فراهم كرد. 
رابطه ايران و ع��راق به رغم برخي ف��راز و فرودها 
همواره در مسير توسعه قرار دارد. ايران هم اكنون 
يكي از بزرگ ترين شركاي تجاري عراق محسوب 
مي شود و شركت هاي ايراني در توسعه بسياري از 
پروژه هاي اقتصادي عراق دخيلن��د. عالوه بر اين 
ظهور گروهك تروريستي داعش نه تنها سبب شد 
تا ايران و عراق از لحاظ امنيتي با يكديگر همكاری 
كنند، بلكه حشدالشعبي به عنوان يك نهاد انقالبي 
نظامي در قلب نهادهاي رسمي عراق جاي گرفت. 
بدون ش��ك ع��راق با جمعيت وس��يع ش��يعي و 
ارتباطات ق��وي فرهنگي ك��ه راهپيمايي اربعين 
تنها يكي از نمونه هاي آن است، مهم ترين خاكريز 
عمق راهبردي ايران در منطقه است؛ منطقه اي كه 
تاكنون در مقابل اكثر توطئه ها براي جدايي از ايران 

ايستادگي كرده است. 
  س�وريه و نبردي ك�ه ايران پي�روز اصلي 

آن بود
سوريه نيز از جمله كشورهايي است كه نفوذ ايران 

در آن بيش از آنكه نظامي باش��د بر مبناي رابطه 
عميق مذهبي با اماكن متبركه در اين كشور بنيان 
گذاشته شده است. اگر چه ايران و سوريه از ابتداي 
انقالب با يكديگ��ر رابطه اي صميمانه داش��ته اند 
اما انقالبي��ون ايراني در زمان رژي��م پهلوي براي 
ارتباط با گروه هاي فلسطيني از اين كشور استفاده 
مي كردند. در زمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، 
سوريه رابطه مناسب خود را با ايران حفظ كرد. در 
سال2006 و زماني كه تمام فشارها عليه حزب اهلل 
لبنان از سوي رژيم صهيونيستي بسيج شده بود اين 
سوريه بود كه به عنوان يك پل ارتباطي كمك هاي 

ارزشمندي را به ايران و حزب اهلل كرد. 
از سال2011 كه شورش مدني و سپس نظامي در 
سوريه آغاز شد، ايران نقش مهمي را در اين كشور 
ايفا كرد؛ در ابتدا مستش��اران ايراني براي دفاع از 
بقاع متبركه در سوريه حاضر شدند و سپس ايران 
در قالب يگان هاي منطق��ه اي همچون فاطميون 
تمام قدرت خود را براي حفظ يكپارچگي سوريه 

بسيج كرد. 
از سال2015 نيز ايران توانست روسيه را به عنوان 
يك ق��درت جهاني ب��راي حمايت از نب��رد روي 
زمين در سوريه بس��يج كند. س��وريه را مي توان 
امتداد نفوذ راهبردي ايران در عراق دانس��ت كه 

هم اكنون بخش��ي از آن به مديترانه رسيده است. 
قطع اين ارتباط حياتي نيز يكي از اهداف مهم رژيم 
صهيونيستي و كشورهاي غربي و عربي به خصوص 

در مناطق مرزي سوريه و عراق است. 
    نفوذ  ايران 

چه تفاوتي با نفوذ غرب در منطقه دارد 
نفوذ جمهوري اسالمي در منطقه، نفوذي گفتماني 
و از جنس��ي متفاوت با س��لطه طلبي غربي است. 
حضور و نفوذ جمهوري اس��المي در كش��ورهاي 
منطقه  غرب  آسيا، داراي س��ه وجه مكمل است؛ 
وجه اول، فرهنگ ديني با تأكيد بر وحدت شيعه 
و س��ني و پرهيز از طايفه گرايي اس��ت كه ميان 
ايران و مردم منطقه، نوعي همبستگي را به وجود 
م��ي آورد. وج��ه دوم، فرهنگ سياس��ي و الگوي 
مردم س��االري ديني اس��ت كه به  عنوان الگويي 
بومي براي تلفيق دين و دموكراس��ي و در مقابل 
الگوي ليبرال دموكراسي غربي مطرح شده است. 
انقالب اسالمي ايران در سال135۷ توانست براي 
اولين بار حكومت��ي بر مبناي اصول اس��المي به 
 وجود بياورد و اين يعني تولد يك پيشاهنگ براي 
جنبش هاي اسالمي كه سال ها بود دچار ركود و 
درجازدگي شده بودند. اين انقالب اسالمي ايران 
بود كه ب��ه حركت ها و نهضت هاي جهان اس��الم 
اميد و انس��جام و به باورهاي فكري و نظري اين 

جنبش ها عينيت بخشيد. 
وجه سوم، استكبارستيزي جمهوري اسالمي ايران 
در كنار به رسميت نش��ناختن رژيم صهيونيستي 
است؛ گفتماني كه بيش��ترين طرفدار را در ميان 
توده هاي محروم منطقه  غرب  آسيا دارد. استكبار 
از ديدگاه فرهنگ سياس��ي اس��الم، وجود نوعي 
سلطه گري و س��لطه جويي و بهره كشي فرهنگي، 
سياسي و اقتصادي توسط اقليت محدودي زورگو 
و نفع طلب بر خيل عظيم توده هاي محروم است. 
استكبار مي تواند داخلي باشد به همان طريق كه 
يك عده ديكتاتور و زورگو بر ملت هاي محروم تحت 
سلطه خود حاكميت داشته و آنها را تحت فشار و 
ظلم قرار دهن��د، همچنين مي توان��د بين المللي 
باشد، بدين معنا كه دولت يا كشوري، ساير جوامع 
و ملت ها را اس��تثمار كند و به استضعاف بكشاند. 
انقالب كرامت و موج جديد بيداري اس��المي در 
منطقه گواهي بر نفوذ گفتمان استكبارستيزي در 

ميان ملت هاي منطقه است. 
 اي��ن ويژگي ه��اي س��ه گانه باعث تقوي��ت نفوذ 
جمهوري اس��المي در كش��ورهاي منطقه است؛ 
مثلثي كه س��تون هاي اصلي قدرت نرم ايران در 
منطقه غرب آس��يا را ش��كل مي دهند، از همين 
روست كه مي توان مدعي ش��د نفوذ ايران با نفوذ 
غرب در منطقه متفاوت است. اصوالً غرب به  واسطه  

حضور نظامي در منطقه، داراي نفوذ است.

ماهیت متفاوت نفوذ ايران در منطقه با سلطه طلبی غرب
نفوذ جمهوری اسالمی ايران در منطقه گفتمانی بود كه متفاوت با نفوذ ناشی از سلطه طلبی و نظامی گری غرب است

   چهره ها
رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس: 

زبان التماس مذاكره با قاتالن سردار سليماني درست نيست
رئيس كميسيون امنيت ملي گفت: ما مخالف مذاكره با دنيا 
نيستيم، اما مي گوييم كه نبايد بيراهه رفت، همچنين زبان 
التماس با قاتالن سردار سليماني به هيچ وجه درست نيست. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حجت االسالم مجتبي 
ذوالنوري رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسالمي 
و در نطق ميان دس��تور، اظهار ك��رد: خواهش مي كنيم كه 
دولتمردان مراقب باشند تا حماسه هاي مردمي را بي خاصيت 
نكنند چراكه مردم ما اخيراً خش��م و غضب خود را با حضور 
چند 10ميليوني در مراسم تشييع سردار سليماني به ستون 
فقرات نظام س��لطه وارد كردند، اما با وجود اين مس��ئله و 
اين امر كه هنوز چهلم سردار س��ليماني فرا نرسيده است، 
مي بينيم كه وزير امور خارجه م��ا مقوله منحوس مذاكره با 

امريكا را طرح مي كند. 
رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بيان 
كرد: ما مخالف مذاكره و ارتباط با دنيا نيس��تيم، اما مي گوييم 
كه نبايد بيراهه رفت و از كسي كه عامل بدبختي هاي اين مردم 

است، مذاكره را گدايي كرد آن هم 
در جايي كه امريكا با التماس پاي 
ميز مذاكره برجام آمد. اين دس��ته 
گل را به آب داديد و امروز با گدايي 
مي خواهيد با آن��ان مذاكره كنيد، 
وزير امور خارجه نگذاش��ت چهلم 
سردار سليماني بگذرد و بعد مقوله 
مذاكره با امريكا را مطرح كرد، زبان التم��اس مذاكره با قاتالن 

سردار سليماني به هيچ وجه درست نيست. 
ذوالنوری ادامه داد: آقاي رئيس جمهور شما حتي به عرصه هاي 
فرهنگي هم ورود مي كنيد و مصونيت ائمه اطهار)ع( را زير سؤال 
مي بريد و مي گوييد امام معصوم)ع( را مي توان نقد كرد و زماني 
كه بست حيا و مباحث فرهنگي مطرح مي شود شما از اراذل و 

اوباش و قانون شكنان حمايت مي كنيد. 
او در پايان گفت: مردم در پشت سر مقام معظم رهبري و واليت 
همه خاكريز ها را پشت سر مي گذارند و به سمت اهداف انقالب 

پيش مي روند.

دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي:

اصالح طلبان در تهران بيش از ۱۳۰نامزد تأييد صالحيت شده دارند
دبي�ركل ح�زب مؤتلف�ه اس�المي ادع�اي اصالح طلب�ان 
مبن�ي ب�ر اينك�ه ب�راي بس�تن ليس�ت فاق�د نام�زد 
هس�تند را جوس�ازي خوان�د و گف�ت آنه�ا در ته�ران 
دارن�د.  ش�ده  تأييد صالحي�ت  ۱۳۰نام�زد  از  بي�ش 
به گزارش فارس، اسداهلل بادامچيان دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي 
در پايان نشست دبيران حزب در پاسخ به سؤالي درباره انتخابات 
مجلس و آرايش سياس��ي كشور اظهار داش��ت: مردم مي دانند 
كه افزايش ميزان مش��اركت و حضور در پاي صندوق هاي رأي، 
فارغ از اينكه به چه كسي مي خواهند رأي دهند، نوعي تضمين 
امنيت و ابراز اقتدار ملي است. دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي در 
ادامه با اشاره به مسئله ردصالحيت ها و عدم احراز صالحيت ها 
گفت: اكنون ب��راي هر كرس��ي نمايندگي مجل��س، 1۷نامزد 
ثبت ن��ام كرده اند. اصالح طلب��ان در تهران بي��ش از 130نامزد 
تأييد صالحيت ش��ده دارند كه افراد گمنامي هم نيستند. بين 
آنها فرماندار، اس��تاندار، معاون وزير، وزير و مقامات بلندپايه در 
دولت هاي گذشته وجود دارد، لذا جوسازي آنهايي كه مي گويند 
ما نام��زد نداريم، خ��الف واقع اس��ت. اصالح طلب��ان مي دانند 

ك��ه عملكرد منف��ي اصالح طلبان 
راست گرا و چپ گرا مردم را ناراضي 
كرده اس��ت و م��ردم تمايلي براي 
رأي دادن به آنها ندارند. اميدوارم 
دنبال بهانه نگردند كه مظلوم نمايي 
كنند. وي در م��ورد برخي مواضع 
رئيس جمهور گفت: دولت امانتدار 
رأي مردم اس��ت. دولت در رعاي��ت امانت م��ردم بايد حداكثر 
بي طرفي را داشته باشد و اين طور نباشد كه گويي دولت دارد از 
جناحي طرفداري مي كند، به ويژه روزنامه ارگان دولت بهتر است 

رعايت بي طرفي را در انتخابات داشته باشد. 
بادامچيان با اش��اره به بودجه س��ال99 گفت: همه ساله ديوان 
محاس��بات در آذر يا دي ماه، تفريغ بودجه را به مجلس تسليم 
مي كرد تا نمايندگان با چشم بازتري بودجه را رسيدگي كنند اما 
متأسفانه تاكنون تفريغ بودجه به مجلس ارائه نشده است. بايد 
ديد دولت با بودجه سال گذشته چه كرده است و چه افقي براي 

رسيدگي به بودجه سال آينده وجود دارد. 

وزارت كش�ور ب�ا توصي�ه رئيس جمه�ور واقع�ًا ب�ه 
دنبال اين اس�ت كه ما فض�ا را كام�اًل قانون�ي و انتخابات 
را در محيطي س�الم و با رقاب�ت حداكثري برگ�زار كنيم. 
به گزارش مهر، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در همايش 
استانداران و فرمانداران سراسر كشور كه با حضور رئيس جمهور 
برگزار شد، اظهار داش��ت: ما حق همه مي دانيم كه اگر ايراد و 
اشكالي در نحوه اجراي قانون وجود دارد آن را در محاكم صالحه 

پيگيري كنند. 
وزير كش��ور با بيان اينكه تاكن��ون به بي��ش از 80درصد اين 
شكايت ها رسيدگي شده اس��ت، گفت: تقريباً اكثر قاطع آنها 
منجر به برائت ش��ده اس��ت و اين س��المت انتخابات را نشان 

مي دهد. 
رحماني فضلي با اش��اره به ش��رايط دش��وار پي��ش آمده در 
اثر فش��ارهاي جهان��ي، منطق��ه اي و برخي مس��ائل گفت: با 
سياست هاي مقاومت و استقامت كه حق ملت است مي توانيم 
از گنجينه ها و مي��راث مردم حفاظت بكنيم، ما در ش��رايطي 

قرار گرفته ايم كه اقتضاي اين فضا اين اس��ت كه با مش��اركت 
حداكثري مردم در انتخابات هم وحدت و انسجام داخلي و هم 
حمايت از نظام را رقم بزنيم و هم دس��ت رد به دشمنان كه به 

دنبال تشديد اختالفات داخلي هستند، بزنيم. 
وي افزود: در فرصت باقي مانده براي اعالم نتايج از طرف شوراي 
نگهبان براي صالحيت ها اميدواريم فضاي امن و سالم داشته 
باشيم و فضا بيش از پيش آماده رقابت هاي منطقي، قانوني و 
اصولي شود و همه مردم بتوانند احساس اين را داشته باشند كه 

داوطلبان مورد عالقه خود را در فهرست ها بيابند. 
وزير كشور گفت: بايد بيش از همه مانور قدرت سياسي و اراده 

مردم را در تجلي مقاومت و استقامت نشان بدهيم. 
رحماني فضل��ي خاطرنش��ان كرد: وزارت كش��ور ب��ا توصيه 
رياست جمهوری واقعاً به دنبال اين اس��ت كه ما فضا را كاماًل 
قانوني و انتخابات را در محيطي س��الم و ب��ا رقابت حداكثري 

برگزار كنيم. 
وي گفت: نتايج بررسي های ما در هيئت هاي اجرايي با قانوني 

كه شرايط جديدي را ايجاد مي كرد، نشان داد كه پايبند قانون 
هس��تيم و به تمام موارد عمل كرديم و هر كس شكايت دارد 

مي تواند پيگير مسائل باشد. 
رحماني فضلي ادامه داد: اميدوارم همه باهم در كنار هم بتوانيم 
اين مرحله مهم از سرنوش��ت انقالب و مردم را كه با انتخابات 

مي توان رقم باالي تجلي حضور مردم در حمايت از انقالب را 
داشت، به خوبي طي كنيم. 

وزير كشور گفت: من دوباره از همه فرمانداران و استانداران 
كه واقعاً در ش��رايط كنوني در س��ال 98 اتفاقات بزرگي در 
كشور رخ داده است، تشكر مي كنم؛ اول سال سيل داشتيم، 
س��پس موضوع هاي ديگري در حوزه هاي امنيتي داشتيم، 
شما تالش كرديد در مراس��م اربعين 3ميليون و ۷۷8نفر را 
پوشش خدمات دهيد كه كار بزرگي بود و بعد از آن در حوزه 
اقتصاد مقاومتي تالش هاي بس��يار زيادي داشتيد، زحمات 
شما را خدمت رئيس جمهور فرستاديم، سپس حوادث آبان 
و دي ماه را داشتيم و در حال حاضر دو ماه است كه در حال 
آماده شدن براي انتخابات هستيم كه ان شاءاهلل اسفند ماه رقم 
خواهد خورد و به هر حال به عنوان نمايندگان عالي مردم در 
استان ها و شهرستان ها و بخش ها اميدوارم در بسيج عمومي 
مردم براي مقاومت و استقامت و ان ش��اءاهلل حضور پررونق 

انتخابات مردم كوشا باشيد.

رحماني فضلي در همايش استانداران:

اقتضای كشور، مشاركت حداكثري درانتخابات است

گزارش  2


