
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5739 |  1441 مح��رم   2  |  1398 ش��هريور   11 دو ش��نبه 

  من ملكه اليزابتم، پادشاه دموكراسي!
در تحليل كودتاي ملكه و نخست وزير انگلستان عليه 
مردم و انحالل مجلس اين كشور، دكتر مجتبي زارعي 
با يادآوري تطبيقي رفتار دس��تگاه روش ش��ناختي 
واليت فقيه برابر شورش مجلس ششمي ها عليه نظام مستقر اسالمي و 
در توانايي هاي قانون اساسي مترقي جمهوري اسالمي ايران در توئيت 
جديد خود نوشت: من ملكه اليزابتم، پادشاِه دموكراسي! الگوي جهان 
سومي ها! عليه مردم، كودتا كرده و پارلمان را منحل مي كنم! در اين سو 
اما مجلس ششمی هم كه باشي و عليه نظام شورش كني، واليت فقيه، 

مدارا مي كند و نهاِد دموكراسي را پاس مي دارد.
زنده باد قانون اساسي ايران!

........................................................................................................................
   شهروندان انگليسي: ديكتاتوري را سرنگون كنيد

بوريس جانسون، نخست وزير انگليس اخيراً براي ايجاد مانع در مسير 
مخالفت نمايندگان با خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا خواستار تعليق 
پارلمان تا ۱۴ اكتبر )۲۲ مهر( ش��د كه اين اقدام انتقادات گسترده در 
انگليس را به همراه داش��ت. عالوه بر اعتراض گسترده مردم انگليس 
و مقامات اين كشور، كاربران رس��انه هاي اجتماعي نيز اقدام بوريس 

جانسون و تأييديه ملكه را هدف انتقادات خود قرار دادند. 
كاربران توئيتر در انگليس هشتگ »ديكتاتوري را سرنگون كنيم« را 
به راه انداخته و با اين هشتگ ملكه انگليس را هدف انتقاد شديد قرار 
داده اند. يكي از كاربران در صفحه توئيتر، ملكه انگليس را مورد انتقاد 
شديد قرار داده و نوشته است: اگر او مخالف بود چرا اجازه داد كه اين 
اتفاق روي بدهد؟ او مي دانست كه اين موضوع باعث ايجاد يك بحران 
مي شود و در حالي كه او در حال گذراندن تعطيالت خود است كشور در 
حال از هم پاشيدن است تنها به اين خاطر كه »او« گفته است »بله«. 

يكي از نمايندگان حزب كارگر انگليس در صفحه توئيتر خود نوش��ته 
است: »ملكه ما را نجات نداد.«

يك نويسنده انگليس��ي در صفحه توئيتر خود نوشت: البته كه ما بايد 
ديكتاتوري را سرنگون كنيم. نه تنها به خاطر اينكه ملكه نشان داد هيچ 
هدف اساس��ي بامعنايي ندارد بلكه به اين دليل كه تا زماني كه يكي از 
افراد تحت سلطه ملكه در خيابان ها مي خوابد، ثروت غيرقابل تصور او 
بي حرمتي به انسانيت اس��ت. كاربر ديگري نوشت: اگر ما مي خواهيم 
ديكتاتوري را از ميان ببريم بايد اين كار را انجام دهيم زيرا آنها تجاوزكار، 

قاتل، دزد ماليات هستند و اساساً از ثروتمندان حمايت مي كنند.
يك صفحه توئيتري در اين باره مي نويسد: ديكتاتوري را سرنگون كنيم، 
زيرا ما شايسته بهتر از آن هس��تيم، يك جايگزين دموكراتيك توازن 
قدرت را ميان دولت، نمايندگان پارلمان و رأي دهندگان برقرار خواهد 
كرد. كاربر ديگري در صفحه توئيتر خود مي نويسد: اگر برگزيت مي تواند 

به پايان ديكتاتوري منجر شود اتفاق بدي نيست.
........................................................................................................................

  بدون دستاورد اما اسير زجركشنده
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 
در كانال تلگرامي خود نوش��ت: زجركش كردن و در 
ابهام و انتظار گذاشتن، مجازاتي به مراتب گزنده تر از 
گفتن و زدن بالفاصله ضربت اس��ت. ايران، با س��ران 
تروريست ها در كردستان عراق و سران داعش در سوريه همين كار را 
كرد. اعالم كرد قطعاً تروريست هاي جنايتكار را مجازات مي كند اما آنها 
را چند هفته در خماري نگه داشت. تروريست ها چند هفته نگران بودند 
كه كي، از كدام طرف و چگونه ضربه خواهند خورد و... ناگهان ضربت 

ذوالفقار فرود آمد و مقر فرماندهي آنها را شخم زد. 
پس از آن، نوبت دزدان دريايي انگليسي رسيد كه خام امريكا و عربستان 
ش��ده و نفتكش حامل نفت ايران را در تنگ��ه بين المللي جبل الطارق 
توقيف كرده بودند. انگليس��ي ها قريب دو هفته، نگران و سراس��يمه 
بودند. مي دانستند ايران وقتي مي گويد خباثت شما بي جواب نمي ماند 
و تودهني خواهيد خورد، حرفش حرف است اما نمي دانستند كي و كجا 

و چگونه و با چه دوزي از دردآوري و گزندگي. 
كشتي هايشان مجبور شدند مدت ها در سواحل امارات و عمان متوقف 
ش��وند، بدل از توقيف!... اما باالخره، س��پاه پاس��داران درست مقابل 
چشم ناو نظامي انگليس، نفتكش »استينا ايمپرو« را توقيف كرد و به 
سواحل خود آورد. اكنون نفتكش حامل نفت ايران از توقيف درآمده اما 
نفتكش انگليسي همچنان در توقيف است. با اين وجود، هيچ صدايي 

از انگليسي ها در نمي آيد. 
انگار نه انگار كه با س��ر و صداي فراوان، آغازكننده گس��تاخي بودند. 
اينها را نوشتيم تا مستندي باشد براي وعده سيد مقاومت به اسرائيل: 
»دوران بزن در رو سپري شده است. من به نظاميان اسرائيل مي گويم 
از امشب به بعد منتظر ما باشيد، يك، دو، سه يا چهار روز ديگر.« اين 

وعده دير و زود دارد اما سوخت و سوز نه. 

 تمرين دريايي »امنيت پايدار ۹۸« 
در درياي خزر آغاز شد 

تمري�ن درياي�ي امني�ت پاي�دار ۹۸ ني�روي درياي�ي ارت�ش با 
رم�ز مقدس ي�ا حس�ين)ع( از صبح دي�روز با حض�ور يگان هاي 
س�طحي و پ�روازي در آب ه�اي دري�اي خ�زر آغ�از ش�د. 
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي نيروي دريايي ارتش، تمرين 
دريايي امنيت پايدار ۹۸، به منظور ارتقاي توان و آمادگي رزمي در دريا 
و با شركت انواع يگان هاي سطحي و پروازي نيروي دريايي ارتش اعم 
از ناوشكن هاي رزمي، ناو موشك انداز، هواپيماهاي بال ثابت و بالگرد 
و همچنين تفنگداران و تكاوران نيروي دريايي ارتش صبح ديروز در 
درياي خزر آغاز شد. اين تمرين دريايي امنيت پايدار در گستره اي به 
وسعت ۲۵هزار و ۸۰۰ مايل مربع دريايي در منطقه ۲۰درصد حاكميت 
جمهوري اس��المي ايران در درياي خزر اجرا و طي آن س��ناريوهاي 
آفندي و پدافندي براي حراست از آب هاي سرزميني كشورمان و حفظ 
خطوط مواصالتي انجام مي شود. برپايه اين گزارش، نيروهاي پدافند 
هوايي و هوايي ارتش نيز در راستاي پوشش و پشتيباني نزديك هوايي، 

تأمين امنيت منطقه تمرين را برقرار مي كنند.
........................................................................................................................

عضو خبرگان رهبري مطرح كرد

اميدآفريني دستگاه قضا در برخورد با مفاسد
رهب�ري  خب�رگان  مجل�س  رئيس�ه  هيئ�ت  س�خنگوي 
عملك�رد قاط�ع ق�وه قضائي�ه در برخ�ورد ب�ا مفس�دان و 
دانس�ت. اميدبخ�ش  ب�راي م�ردم  را  اقتص�ادي  مفاس�د 
آيت اهلل سيد احمدخاتمي، در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري صدا 
و سيما، با تبيين موضوعات مطرح در نشس��ت هيئت رئيسه مجلس 
خبرگان رهبري، گفت: اعضاي هيئت رئيسه از اقدامات دستگاه قضايي 
در مبارزه با فساد اقتصادي قدرداني كردند. وي همچنين از برگزاري 
هفتمين اجالس رس��مي مجلس خبرگان رهبري از دوره پنجم اين 
مجلس در دوم و س��وم مهر خبر داد و افزود: در نشست هيئت رئيسه، 
موضوعات و طرح هايي كه به اين اجالس ارجاع مي شود، بررسي شد. 

آيت اهلل خاتمي افزود: در اجالس رسمي مجلس خبرگان ۱۶نفر از اعضا 
در صحن علني مجلس درباره مسائل مختلف سخنراني و ديدگاه هايشان 
را بيان مي كنند. سخنگوي هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري، گفت: 
در نشس��ت هيئت رئيس��ه همچنين موضوعات مربوط به كميسيون 
سياسي بررسي و شخصيت هاي مدعو در اجالس رسمي خبرگان هم 

مطرح شد كه پس از موافقت آنان، معرفي مي شوند.

محم��د عطريانفر،  

کبری  آسوپار
   تحلیل

عضو حزب كارگزاران 
س��ازن�دگ���ي در 
مصاحبه اي گفته كه »نظام سياس��ي ما دو پايه اي 
اس��ت، به اين معنا كه ه��م جمهوري��ت دارد و هم 
اسالميت و بايد هر دوي اينها را درهم تنيده بپذيريم 
تا بتوانيم اتفاقي را رقم بزنيم. در س��ال ۸۸ من نقد 
بزرگي كه به دوستان خودمان داشتم اين بود كه ما 
ناخواس��ته يا خواس��ته، جمهوريت نظام را در برابر 
اس��الميت آن يعن��ي والي��ت ق��رار دادي��م... اين 
روكم كني ها كه ما دچار آن ش��ده ايم تعادلي را كه 
گفتم با خطر مواجه مي كند، يعني يك عده اسالميت 
را تماماً زير س��ؤال مي برند و يك ع��ده راديكال در 

مقابل آنها، جمهوريت را بي معنا مي دانند.« 
اذعان عطريانفر به اشتباه براي دوقطبي بزرگي كه 
ايجاد كردند، قابل تحسين اس��ت، اما همه ظلمي 
كه سال ۸۸ به جمهوريت نظام شد، صرفاً اين نبود 
كه اصالح طلبان آن را مقابل اس��الميت قرار دادند 
بلكه آنان عماًل مقابل جمهوريت نظام ايس��تادند، 
گرچه خ��ود نخواهند آن را بپذيرن��د. عطريانفر به 
گزاره ديگ��ری از نماده��ای فتنه ۸۸ ه��م در اين 
مصاحبه اعتراض كرد و آن شعار »نه غزه ، نه لبنان« 

فتنه گران در سال ۸۸ بود.
   پا گذاشتن اصالح طلبان روي جمهوريت

۱۰س��ال از س��ال ۸۸ مي گ��ذرد؛ از روزهايي كه 
اصالح طلب��ان نتيج��ه انتخاب��ات را نپذيرفتند و 
عماًل زير ميز انتخاباتي زدند ك��ه بازنده آن بودند. 
انتخابات بروز جمهوريت نظام اس��ت؛ سازوكاري 
كه به جمهوريت نظام تحقق مي بخشد و رأي مردم 
را به ش��كل مستقيم )رياس��ت جمهوري، مجلس 
شورا و خبرگان، ش��وراها( و غيرمستقيم )رهبري، 
ش��هرداري ها و...( در انتخ��اب مس��ئوالن و اداره 
كش��ور دخيل مي كند. اصالح طلبان اما س��ال ۸۸ 
زير مي��ز جمهوريت نظام زدند و رس��ماً رأي مردم 
را، رأي ۲۵ميليوني رئيس جمهور منتخب را چون 
مورد پسند و سليقه ش��ان نبود، نپذيرفتند. مقابل 
آن ايستادند، اردوكش��ي خياباني به راه انداختند و 
امنيت مردم و آبروي ايران را حراج زدند و با مخابره 
پيام »ضعيف ش��دن ايران« به جهان، براي اعمال 
تحريم هاي بيش��تر عليه كش��ورمان زمينه سازي 
كردند، فقط و فقط به اين دليل كه نتيجه مراجعه 
به رأي م��ردم، پيروزي و انتخاب ش��دن آنها نبود. 
در اين ۱۰س��ال بارها و بارها به انتخ��اب مردم در 
سال هاي ۸۴ و ۸۸ توسط اصالح طلبان توهين شد 

و رأي مردم را اشتباه دانس��تند، چرا؟ چون نتيجه 
رجوع به رأي مردم آنان نبودن��د. در واقع چنانچه 
بارها گفته شده اصالح طلبان تنها زماني جمهوريت 
نظام را قبول دارند و به آن احت��رام مي گذارند كه 
نتيجه آن انتخابات خودشان باش��ند. بزرگ ترين 
ظلم به جمهوريت همين است كه آن را مصداقي و 

سليقه اي بپذيريم. 
   ايستادگي رهبري مقابل ابطال جمهوريت 

نظام
آنچه اصالح طلبان سال ۸۸ از رهبري مي خواستند، 
ابطال انتخابات بود كه در واقع خط كش��يدن روي 
جمهوريت نظام ب��ود. اين ميان، رهب��ري انقالب 
به عن��وان يك مقام ديني و سياس��ي و كس��ي كه 
اس��الميت باالترين ارزش را برايشان دارد، تمام قد 
براي دف��اع از جمهوريت نظام مقابل درخواس��ت 
غيرقانوني و بي دليل »ابطال انتخابات« ايس��تادند 
و ضمن تأكي��د بر اينكه »جمهوري اس��المي اهل 
خيانت در آرای مردم نيست و سازو كارهاي قانوني 

انتخابات در كشور ما اجازه  تقلب نمي دهد« تصريح 
كردند: »بنده زير بار بدعت هاي غيرقانوني نخواهم 
رفت. امروز اگر چارچوب هاي قانوني شكسته شد، 
در آينده هي��چ انتخاباتي ديگ��ر مصونيت نخواهد 
داش��ت. باالخره در هر انتخابات��ي بعضي برنده اند، 
بعضي برنده نيس��تند، هيچ انتخابات��ي ديگر مورد 
اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونيت پيدا نخواهد 
كرد، بنابراين همه چيز دنبال بش��ود، انجام بگيرد، 
كارهاي درست، بر طبق قانون. اگر واقعاً شبهه هاي 
هست، از راه هاي قانوني پيگيري بشود. قانون در اين 
زمينه كامل است و هيچ اشكالي در قانون نيست... 
انتخابات اصاًل براي چيس��ت؟ انتخابات براي اين 
اس��ت كه همه اختالف ها س��ر صندوق رأي حل و 
فصل بشود. بايد در صندوق هاي رأي معلوم بشود 
كه مردم چي مي خواهند، چي نمي خواهند، نه در 
كف خيابان ها. اگر قرار باش��د بعد از هر انتخاباتي 
آنهايي كه رأي نياوردند، اردوكشي خياباني بكنند، 
طرفدارانشان را بكش��ند به خيابان، بعد آنهايي كه 

رأي آورده اند هم، در جواب آنها، اردوكش��ي كنند، 
بكشند به خيابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟...  
زورآزمايي خيابان��ي بعد از انتخابات كار درس��تي 
نيست، بلكه به چالش كشيدن اصل انتخابات و اصل 

مردم ساالري است.«
بنابراين خواس��ت اصالح طلبان در سال ۸۸ ابطال 
جمهوريت نظام بود و نه فق��ط قرار دادن آن مقابل 
اس��الميت نظام و رهبر انقالب مقابل آن ايستادند 
و اجازه ندادند جمهوريت نظ��ام از بين برود وگرنه 
همان زمان كه هنوز انتخابات در حال برگزاری بود 
و ميرحسين موسوی خود را پيروز انتخابات دانست، 

جمهوريت نظام را اصالح طلبان تمام كردند!
   رد شعار »نه غزه، نه لبنان« 

توس�ط عطريانفر؛ ما بايد حتم�ًا هزينه هاي 
حزب اهلل را بدهيم

بخش هاي ديگ��ري از مصاحب��ه عطريانفر را كه 
نقد به اصالح طلبان هم دارد، ب��ا هم مي خوانيم. 
عطريانفر مي گويد: وقتي كس��ي چ��ون محمود 

دولت آبادي كه فردي اديب اس��ت و هيچ نسبتي 
با نظام جمهوري اس��المي هم ن��دارد، مي گويد 
همانقدر كه به محمدج��واد ظريف نيازمنديم، به 
قاسم سليماني هم نياز داريم، يك پيام مهم دارد. 
پيام آن اين است كه ديپلماسي و جنگ دو روي 
يك سكه هستند. ديپلماسي روي نرم جنگ است 
و جنگ روي خشن ديپلماس��ي. ما در اين عرصه 
بايد بازي كنيم. قدرت هاي ديگ��ر در قبال ما هر 
اقدامي را تنظيم مي  كنند بر پايه منافع خودشان 
اس��ت. ما هم بايد بر اين پايه حرك��ت كنيم. هنر 
دولتمردان اين اس��ت كه ببينند كجا بايد شل و 

كجا سفت كنند. 
عطريانفر گفت: برخي داخل ايران نشس��ته اند و 
مي گويند نه غزه و ن��ه لبنان، جانم ف��داي ايران. 
اينها چرنديات است. ش��ما وقتي برويد بيرون و از 
آنجا نگاه كنيد مي بينيد كه فردي به نام سيدعلي 
خامنه اي به  عنوان رهبر اي��ران حوزه نفوذش را از 
مرزهاي اين كش��ور به مديترانه و سوريه و لبنان 
و يمن ب��رده اس��ت. امريكايي ها صده��ا ميليارد 
دالر براي ع��راق هزينه كردند اما ب��ا يك لطافت 
و ظراف��ت خاصي ما منافعش را بردي��م. اين براي 
ما صيانت ايج��اد مي كند. اينكه ام��روز در تدابير 
امريكايي ها ايران با سوريه و عراق فرق دارد براي 
همين چيزهاست. اين جزو آورده هاي ماست. ما 
بايد حتماً هزينه هاي حزب اهلل را بدهيم. شما فكر 
مي كنيد اين يك ش��به به وجود آمده؟ براي اين 

گروه ۴۰سال تالش شده است. 
   وقتي جمهوريت را بي معنا كرديم

عطريانفر همچنين عنوان كرد: دولت بر پايه ميثاق 
ملي ما تنها بخشي از قدرت ملي و حاكميت است 
نه تمام آن. يعني دولت يك بخشي از قدرت ملي 
است و بايد براي آن هم اصالت قائل باشيم. براي 
اين كار بايد چي��زي را فراموش نكنيم و آن اينكه 
نظام سياسي ما دو پايه اي اس��ت، به اين معنا كه 
هم جمهوريت دارد و هم اسالميت و بايد هر دوي 
اينها را درهم تني��ده بپذيريم ت��ا بتوانيم اتفاقي 
را رقم بزنيم. در س��ال ۸۸ من نق��د بزرگي كه به 
دوستان خودمان داشتم اين بود كه ما ناخواسته 
يا خواس��ته، جمهوريت نظام را در برابر اسالميت 
آن يعني واليت قرار داديم. اين روكم كني ها كه ما 
دچار آن شده ايم تعادلي را كه گفتم با خطر مواجه 
مي كند، يعني يك ع��ده اس��الميت را تماماً زير 
س��ؤال مي برند و يك عده راديكال در مقابل آنها، 

جمهوريت را بي معنا مي دانند.

رئيس دفتر رئيس جمهور: 

رايزني هاي گسترده اي براي اصالح طرح اروپايي ها در جريان است
رئيس دفت�ر رئيس جمه�ور به 

تش�ريح آخري�ن رايزني هاي    چهره
ايران و اروپا در آستانه برداشتن گام سوم از سوي ايران براي 

كاهش تعهدات برجامي پرداخت.
به گزارش تس��نيم، محمود واعظي رئيس دفت��ر رئيس جمهور 
در گفت و گويي تلويزيوني با اش��اره به س��ردرگمي موجود در 
خصوص سياس��ت خارجي امريكا گفت: در امريكا دموكرات ها 
و جمهوريخواهان فضاي انتخاباتي دارند و اين فضا هرچه پيش 
مي رويم تندتر مي شود. در امريكا رقباي انتخابي همواره از يك 
اصولي تبعيت مي كردند اما در سه س��ال اخير با شرايط خاصي 
طرفيم و ترامپ تيم تند مح��دودي دارد كه نُ��رم بين المللي را 
رعايت نمي كنند. رئيس دفت��ر رئيس جمهور عنوان كرد: ترامپ 
در سياست نبوده و خيلي تصميمات را تنهايي گرفته است. وي 
حركتي را با كره شمالي انجام داد و عكسي گرفت و فكر كرد اين را 
مي تواند به عنوان الگويي براي ايران و ديگر كشورها اجرا كند اما 

از پيشينه مردم ما خبري نداشت. 

واعظي گفت: در سياست خارجه امريكا نسبت به ايران سرگرداني 
وجود دارد و ثبات و اصول و چارچوبي در اين بخش نيست. 

وي همچنين با بيان اينكه ايران برگ تبليغاتي امريكايي ها نيست 
و آنان سخت در اشتباه هستند، اظهار داشت: سياست خارجي ما 
مشخص و يگانه است و همه از سياست يگانه موجود در سياست 
خارجي تبعيت مي كنيم اما اصول ما يكي است و امريكا تا روزي 
كه بخواهد اين سياس��ت را نس��بت به مردم و نظام داشته باشد 

شرايط همين خواهد بود. 
رئيس دفتر رئيس جمهور درباره گفت وگ��وي ايران و گروه7 در 
پاريس گفت: پيشنهادي دو هفته گذشته بين ايران و فرانسه رد 
و بدل و به ما ارائه ش��د. بخش هاي قابل توجهي از اين پيشنهاد 
را تغيير داديم. اين پيش��نهاد حاصل نتيجه پنج ساعت مذاكره 
تلفني رؤساي جمهوري ايران و فرانسه است كه به عنوان طرح از 

صحبت هاي هردو رئيس جمهور به  دست آمد. 
واعظي گفت: قسمت هاي قابل توجه مورد تأييد گروه7 براي ما 
قابل قبول نبود و پيشنهادات ما به ماكرون ارائه شد. محمدجواد 

ظريف وزير امور خارجه جمهوري اسالمي ايران يك شنبه صبح 
مذاكرات را ادامه داد و پيش��رفت هايي محقق و مقرر ش��د ما در 
تهران و گروه7 با ش��ركاي اروپايي جلسه داشته باشند تا نتيجه 

بررسي هاي داخلي و گروه7 مورد بحث قرار گيرد. 
وي گفت: هيئتي ام��روز در رأس آن عباس عراقچي معاون وزير 
امور خارجه به پاريس مي روند و يك تيم اقتصادي از بخش هاي 
مختلف نيز در اين جلس��ه حضور دارند تا ابعاد اين پيش��نهادها 

روشن شود. 
رئيس دفتر رئيس جمهور تأكيد كرد: وقتي با يك كشور مذاكره 
مي كنيد طرف مقابل و شما براي منافع خود مذاكره مي كنيد. به 
هر حال برجام شكل گرفته و با كمك تعدادي از كشورها به نتيجه 
رسيده اس��ت. غير ترامپ، ديگران سعي مي كنند دستاورد خود 
را حفظ كنند و اروپايي ها، چيني ها و روس ها عالقه مند به حفظ 

دستاورد برجام هستند. 
واعظي ادام��ه داد: ش��رايط اقتص��ادي دنيا به نوعي اس��ت كه 
شركت هاي چندمليتي و بانك ها با اقتصاد امريكا درهم آميخته 

هستند و تالش ها براي يافتن راه حل براي مشكل همكاري اين 
بخش ها با ايران ادامه دارد. 

وي با بيان اينكه اروپايي ها در بخش سياسي در تالش هستند، 
تصريح كرد: در بخش اقتصادي به طور جدي به اروپايي ها گاليه 
داريم و اين مهم را بارها گفته ايم كه اروپايي ها به وظايف خود بر 

اساس برجام عمل نكرده اند كه شامل ۱۱بند است. 
رئيس دفت��ر رئيس جمهور با بي��ان اينكه اروپايي ه��ا را تطهير 
نمي كنم و معتقدم آنان وظايف خود را در برجام انجام نداده اند، 
خاطرنش��ان كرد: برجام وقتي براي م��ا ارزش دارد كه بتوانيم 
از منافع آن اس��تفاده كنيم و در غير اين صورت ارزش��ي ندارد. 
مي خواهيم به طرف مقابل با رفتارمان بگوييم اگر برجام منافع ما 
را تأمين نكند ما راه خودمان مي رويم. كميته اي درباره گام سوم 
در صورت محقق نشدن خواسته هاي ايران تصميم مي گيرد و دو 
تا س��ه روز مانده به زمان مقرر، )حدود هشت روز به پايان زمان 
مورد نظر باقي مانده است( درباره اقدامات بعدي بر اساس برجام 

تصميم گيري خواهيم كرد.

شما هم به اسالميت نظام ظلم کرديد و هم به جمهوريت آن!
يك اصالح طلب 10سال پس از فتنه اذعان كرد در سال ۸۸ فتنه گران جمهوريت را مقابل اسالميت نظام قرار دادند

باي�د دس�ت ب�ه دس�ت دهي�م ت�ا صحن�ه انتخاب�ات ب�ه 
امي�د و ش�ادابي تبدي�ل ش�ود، ح�س مي كني�م ع�ده اي 
ب�راي اينك�ه رأي بياورن�د ب�ر م�وج نارضايت�ي مي دمن�د. 
به گ��زارش تس��نيم، محمدرضا باهنر عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام در نشس��ت خبري كه روز گذشته برگزار شد، با 
اشاره به مسائل امروز كشور و هفته دولت، گفت: دولت تالش 
مي كند فعاليت هايي را كه انج��ام داده به مردم گزارش دهد و 
مالقات دولت با مقام معظم رهبري امسال قبل از هفته دولت 
انجام شد، زيرا دولت در ميدان اجراست، بايد نهادها كمك كنند 
و دولت نيز بايد تحمل خود را در براب��ر انتقادات باال ببرد. وي 
اظهار داش��ت: مقام معظم رهبري گفتند »درست است كه دو 
سال تا پايان دولت دوازدهم باقي مانده، اما اين فرصت مغتنمي 
است كه بايد كار شود« مخصوصاً درباره مسئله اقتصاد و فرهنگ 
تأكيد كردند كه »كارها بايد انجام شود و فكر نكنيد كه چون دو 

سال پاياني دولت است، نمي شود كاري كرد.« 
وي در پاسخ به سؤالي درباره جلسات شوراي وحدت و اينكه برخي  
مي گويند شما در جلسات اين ش��ورا شركت نمي كنيد، گفت: در 
غيبت سه حزب فراگير قدرتمند در كشور معموالً اين مشكالت را 
داريم، هر دوره اي كه به انتخابات نزديك مي شويم، بايد ظرفيت را 
بر وحدت درون تشكيالتي بگذاريم، هر دوره اي هم يك نام دارد ولي 
ماهيت آن همان است و اين دوره هم راه افتاده، وقتي حزب قدرتمند 
نداشته باشيم ممكن است جناح ها اختالف داشته باشند، اما بايد 
اين را كاهش دهند و به وحدت برسند، شوراي ائتالف اصولگرايان 

كليد خورده و چشم انداز ما وحدت صد درصدي است. 
نايب رئيس مجلس نهم شوراي اس��المي ادامه داد: در دوره هاي 
گذشته هم اين بوده كه ش��ايد به اين عدد صد درصد نرسيم، اما 
س��عي خود را خواهيم كرد، بنده در آن جلس��ه هستم و شركت 
مي كنم، البته طبيعي است كه نقدهايي هم وجود دارد، بايد تالش 
كنيم اين جريان يك جريان فراگير اصولگرايي باشد، تجربه دو 
دوره گذشته نشان داده كه به وحدت مي رسيم و كار پيش مي رود 
و زمينه خوبي خواهد داش��ت. باهنر تصريح كرد: بايد دس��ت به 
دست دهيم تا صحنه انتخابات به اميد و شادابي تبديل شود، حس 
مي كنيم عده اي براي اينكه رأي بياورند بر موج نارضايتي مي دمند 

و ضعف ها را بزرگنمايي مي كنند تا بتوانند رأي بياورند. 
باهنر با رد اين گ��زاره كه اصولگرايان براي پي��روزي در انتخابات 
مجلس به دنبال مشاركت پايين مردم هستند، تصريح كرد: سخناني 
از اين قبيل توسط رقيب به ما نس��بت داده مي شود و اصاًل صحت 
ندارد، چراكه يكي از راهبردهاي هميش��گي جريان اصولگرايي، 
مشاركت حداكثري مردم در انتخابات است. از سوي ديگر اگر آمار 
حضور مردم در انتخابات  دوره هاي قبلي را با هم مقايسه كنيم اين 
فرضيه قطعاً رد مي شود. تحليل هاي حاشيه اي عموماً تاريخ مصرف 

كوتاه مدتي براي شكست احتمالي دارد. 
وي با بي��ان اينكه جبه��ه پايداري در جلس��ات ش��وراي ائتالف 
اصولگرايان حضور ندارد، خاطرنش��ان كرد: آنها به شكل رسانه اي 
خطاب به شوراي ائتالف حرف مي زنند كه بهتر است اين روش را 
كنار بگذارند و با دوستان شوراي ائتالف بنشينند و صحبت كنند. 

باهنر در پاس��خ به س��ؤالي مبني بر اينكه مدل هايي كه جمعيت 
رهپويان و جبهه پايداري براي شايسته گزيني در انتخابات مجلس، 
تدوين كرده اند تا چه ميزان مي تواند گره گش��ا باش��د و اينكه آيا 
اين مدل ها مورد استقبال ديگر ش��وراي ائتالف اصولگرايان قرار 
مي گيرد؟ گفت: اينكه يكسري معيار را وسط بگذاريم، كار خوبي 
است، اما مشكل اين اس��ت كه ترازوي دقيقي براي سنجش اين 
معيارها وجود ندارد و اتفاقي كه در عمل رخ مي دهد اين است كه 

طبق گرايش احزاب عمل مي شود. 
وي ادامه داد: سهم خواهي چيزي است كه همه از آن بدشان مي آيد 
و من هم آن را دوست ندارم، اّما واقعيت اين است كه در عمل همان 
دوستاني كه مي گويند نبايد س��هم خواهي در بستن ليست مؤثر 
باشد، اگر كل ليست 3۰نفره تهران از آنها باشد، خوشحال و مشعوف 

مي شوند و مي گويند اعضاي تشكل ما بر اثر فضيلت، توانسته  اند به 
مجلس راه پيدا كنند. 

دبيركل جامعه اسالمي مهندسين درباره مدل ايده آل خود براي 
رس��يدن به ليس��ت واحد اصولگرايان در انتخابات مجلس گفت: 
به  نظر من ابتدا بايد يك نظرس��نجي كيفي، نسبت به ليستي كه 
قرار است منتشر شود، انجام و مشخص ش��ود كه جامعه، بيشتر 
خواهان حضور چهره هاي اقتصادي در ليست هستند يا فرهنگي 
و... همچنين مشخص شود كه جامعه تا چه ميزان تمايل دارد بانوان 
در ليست حضور داشته باشند و نيز اينكه آيا چهره هاي قديمي  و با 

تجربه حضور داشته باشند يا جوان ترها. 
وي افزود: بعد از اينكه كيفيت تركيب ليست بر اساس ذائقه جامعه 
مشخص شد و مثاًل به اين نتيجه رسيديم كه ليست اصولگرايان 
ظرفيت حضور ۱۰تن از بانوان را دارد، در مرحله بعد نظرسنجي 
انجام شود كه از بين بانواني كه در عرصه هستند، نسبت به كدام 
يك، اقبال بيشتري وجود دارد و همان افراد در ليست نهايي قرار 
گيرند. باهنر با بيان اينكه مدل مزبور، مدل پيشنهادي وي است 
نه شوراي ائتالف، افزود: اين نظرس��نجي ها بر اساس اصول و در 
چارچوب اصول خواهد بود و اينطور نيست كه هر فردي كه مورد 
اقبال باشد، در ليست قرار گيرد، بلكه افرادي در نظرسنجي قرار 

خواهند گرفت كه در دايره گفتمان انقالب جاي گيرند. 
رئيس جبهه پيروان امام و رهبري گفت: تاكنون به طور مثال حدود 
3۰۰ اسم به عنوان كانديداهاي احتمالي به شوراي ائتالف رسيده 

است كه در مرحله بررسي آنها قرار داريم. 

باهنر در نشست خبري: 

عده اي براي اينكه رأي بياورند بر موج نارضايتي مي دمند

گزارش


