
شکست سناریوی بی ثبات سازی در عراق
 در همان حال که میلیون   ها زائر اربعین و مش��تاق زیارت حرم حضرت  
اباعبداهلل الحسین آماده حضور در مراسم جهانی اربعین شده و میزبانان 
عراقی با برپایی موکب های حسینی آماده پذیرایی از آنان   می شدند، ناگهان 
موجی از ناآرامی  و اجتماعات اعتراضی در بغداد و چند شهر دیگر عراق پدید 
آمد.  اعتراضات و تظاهرات خیابانی علیه فساد و کمبود خدمات اجتماعی 
و رفاهی پیش از این هم در عراق سابقه داشته و در مواردی مراجع و علما و 
شرکای دولت عراق نیز، مشابه چنین اعتراضاتی را بروز داده و یا از معترضان 
حمایت کرده اند. اما این بار اعتراضاتی که همراه خشونت و حمله به نیروهای 
امنیتی و ساختمان های دولتی شده بود در پاره ای موارد با شعار  هایی علیه 
مراسم اربعین و ضدیت با ایران اس��امی همراه شد که گرچه عمومیت 
نداشته و فراگیر نبود، اما از نوعی فرصت طلبی و موج سواری حکایت داشت.  
بازیگرانی که در این میان به دنبال موج سواری و سوءاستفاده از زخم عفونی 

فساد برای پیشبرد اهداف خود برآمدند، عبارتند از: 
1- امریکا که خود را بازنده تحوالت عراق و منطقه یافته و نه تنها از تشکیل 
حکومت مستقل عراق بلکه از تصمیمات و اقداماتی چون نادیده  گرفتن 
تحریم علیه ایران اسامی، همکاری با چین و تاش برای خرید تسلیحات 
روسی تا به رسمیت شناختن حشدالشعبی به عنوان بخشی از نیروهای 
مسلح خود و تهدید رژیم صهیونیستی در حمله به نیروهای مردمی عراق 
ناراحت است.  2- آل سعود که عاوه بر موارد فوق، سقوط حاکمیت صدام 
و به سرانجام نرسیدن فتنه داعش و تقویت مقاومت را علیه خود می داند و 
عدم همراهی دولت عراق را با ائتاف های مدنظر خود به مثابه یک شکاف 
منطقه ای و عربی نیز تصور و احساس خسران می کند.  3- باقیمانده حزب 
بعث و جریانات تکفیری که به رغم جنایت های سنگین و سال   ها جنگ 
و گریز و اقدامات تروریس��تی مجبور به پذیرش شکست شده و از سپهر 
سیاسی کشور عراق طرد گردیده اند.  4- رژیم صهیونیستی که حاکمیت 
عراق مستقل را در پیوند با مقاومت، خطری برای خود تلقی کرده و برقراری 
ارتباط زمینی عراق با سوریه را اتصال تهران به بیروت دانسته و از پیوستن 
نیروهای مردمی به بدنه دفاعی کشور عراق و ارتقای توان دفاعی این کشور 
و پر شدن خأل ناشی از فرسایش قدرت دفاعی عراق در حمله امریکا و اشغال 

داعش به شدت نگران است. 
از این رو در اعتراضات اخیر موج جنگ روانی و رسانه ای از سوی امپراتوری 
رسانه ای وابسته به امریکا و سایر بازیگران مورد اشاره در فوق چنان تصویر 
آشفته ای از عراق انعکاس می داد که گویا حاکمیت عراق در حال فروپاشی 

بوده و این کشور در آستانه هرج و مرج قطعی قرار دارد. 
البته فرصت طلبی برخی بازیگران داخلی مثل جریان سائرون برای قبضه 
قدرت و استفاده ابزاری از معترضان برای کنار زدن رقبای سیاسی نیز در 

پدید آمدن این موقعیت برای کشور بی تأثیر نبود. 
اما در این میان با برخورد منطق��ی دولت عراق با اعتراضات به جا و جدا 
ش��دن صف معترضان از فرصت طلبان، موج س��واران و همچنین ورود 
مراجع و برخی گروه های سیاسی طرفدار مردم از یک سو و برما شدن 
تقابل ناآرامی   ها و اعتراضات در آس��تانه اربعین حسینی با اعتقادات و 
عواطف مذهبی جامعه عراقی از دیگر س��و ش��اهد برگشت آرامش به 

عراق هستیم. 
مهم  ترین عاملی که زمینه فرصت طلبی و موج سواری را از بازیگران متکی 
به زر و زور و تزویر گرفت، حب اهل بیت و امام حسین)ع( بود که در شعار 
»حب الحس��ین یجمعنا« تجلی یافته و بر هرگونه مرزبندی سیاسی و 
جغرافیایی فائق آمده است.  طراحان این سناریو  که به دنبال اختاف بین 
مردم ایران و عراق و همچنین س��ایه انداختن بر مراسم جهانی اربعین 
از یک سو و انتقام از حاکمیت مستقل عراق بودند، فاقد درک راهبردی 
بوده و پتانسیل این جاذبه معنوی را به حساب نیاورده و لذا در رسیدن به 
اهداف شوم خود ناکام ماندند.  حب امام حسین)ع( و آثار اجتماع جهانی 
اربعین که فراتر از علقه های قومیتی و مذهبی است به همان میزان که 
با ظلم و اس��تکبار تقابل ایجاد می کند، حریت و ایثار همراه با عقانیت 
و معنویت را تأیید و دل   ها و فطرت های پاک انس��انی را به خود جذب 
می کند. همین جذابیت است که توطئه جدایی بین ملت عراق و ایران و 
ایجاد ناامنی در آستانه اربعین را خنثی و غیرت را برای حضور جدی تر و 

پرشکوه تر در مراسم اربعین و میزبانی از زائران تشدید کرده است. 

رسولسناییراد

محمداسماعيلي

رهبر معظم انقالب در ديدار نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علمي: 

بمب  نساختیم چون نخواستیم

حض�رت آي�ت اهلل خامن�ه اي، رهب�ر معظ�م 
انقالب اس�المي صبح ديروز در ديدار 2 هزار 
نفر از نخب�گان ج�وان و اس�تعدادهاي برتر 
علمي، ادام�ه پيش�رفت علمي كش�ور را در 
كوران حركت پرش�تاب علمي جه�ان، كاماًل 
ضروري و حياتي خواندند و با اش�اره به شوق 
سرش�ار، انگيزه تحس�ين برانگيز و اعتماد به 
نف�س جوانان نخب�ه تأكيد كردن�د: هر جوان 
نخبه پاره ت�ن ايران عزيز ماس�ت و براي رفع 
مش�كالت نخبگان بايد س�ند راهبردي امور 
نخبگان را كام�اًل جدي اج�را و پيگيري كرد. 
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبري، حضرت آی��ت اهلل خامن��ه اي مطالبي را 
که 12 نفر از نخبگان در ای��ن دیدار بیان کردند و 
تأمل جوانان نخبه در خصوص مسائل مهم کشور 
را بسیار خوب و لذتبخش ارزیابي کردند و با تأکید 
به مس��ئوالن مربوط براي دنبال کردن مطالبات 
و پیش��نهادهاي نخبگان گفتن��د: حرکت علمي 
آغاز شده در کش��ور نیازمند استمرار است، البته 
رتبه هاي باالي علمي ایران در برخي رش��ته هاي 
نوپا مانند نانو و زیس��ت فناوري بسیار افتخارآمیز 
اس��ت اما به هیچ وجه کافي نیس��ت و نباید ما را 
قانع کند، بلکه باید پیشرفت علمي با شتاب ادامه 
یابد. ایشان با اشاره به بازدید روز سه شنبه خود از 
نمایشگاه شرکت هاي دانش بنیان، وجود انگیزه، 
اعتماد به نفس و خودباوري در حرف و عمل جوانان 
متخصص را نشانه اي شوق انگیز از استمرار جریان 
علمي در کشور برش��مردند و خاطرنشان کردند: 
این جوان��ان فقط نخبگان 3۰ ش��رکت از 4 هزار 
شرکت دانش بنیان کشور بودند که این عدد باید 
در طول یک مدت محدود و مش��خص، چندین 

برابر شود. 
 حض��رت آیت اهلل خامن��ه اي الزم��ه تحقق این 
هدف را ایجاد زیرساخت های قانوني در خصوص 
شرکت هاي دانش بنیان و رفع موانع پیِش روي 
آنها برش��مردند و گفتند: مکرراً تأکید کرده ایم 
که محیط کس��ب و کار باید اصاح ش��ود، مثًا 
مجوزي که باید ظرف یک هفته صادر شود، شش 
ماه زمان نب��رد، موازي کاري ه��اي غلط حذف، 
و انحصار برداش��ته ش��ود. رهبر انقاب اسامي 
سپس به بیان چند نکته خطاب به نخبگان جوان 
پرداختند. »اجرا و تحقق جدي س��ند راهبردي 
امور نخبگان« اولین نکته م��ورد تأکید حضرت 

آیت اهلل خامنه اي بود. 
ایشان اجراي کامل این سند را موجب رفع بسیاري 
از مشکات در زمینه پیشرفت علمي، تجاري سازي 
محصوالت علمي و فناوري و حل س��ایر مشکات 
بخش علمي خواندند و گفتند: بنیاد نخبگان موظف 
است به این س��ند بپردازد و ش��وراي عالي انقاب 
فرهنگي نیز باید با به روزرساني این سند، تحقق آن را 

مطالبه و دنبال کند. 

   جوان نخبه متعلق به ايران
 و پاره تن كشور است

»مأیوس نشدن از القائات منفي جریاني بددل که 
جنبش علمي کشور را انکار مي کند«، توصیه بعدي 
حضرت آیت اهلل خامنه اي به جوانان نخبه بود. ایشان 
افزودند: یک جریان بددل و بدخواه که متأسفانه در 
داخل دانشگاه ها نیز حضور دارد، اصل جهش علمي 
کشور را که یک واقعیت عیان است، انکار و تاش 
مي کند با القاي اینکه هیچ اتفاق علمي مهمي رخ 
نداده است، مردم را دچار تردید و نخبگان را ناامید 
کند، اما ش��ما در مقابل این جریان هرگز مأیوس 
نشوید. رهبر انقاب اسامي یکي دیگر از کارهاي 
زش��ت این جریان بددل را داللي و انتقال نخبگان 
مستعد به خارج از کشور دانستند و گفتند: جوان 
نخبه به ایران تعلق دارد و پاره تن کش��ور است، اما 
آنها به دنبال دلسرد کردن و یا فریفتن او با وعده های 
پولي یا غیرپولي و موهوم هس��تند که مس��ئوالن 
وزارتخانه هاي بهداشت و علوم موظفند از دانشگاه ها 

در مقابل این جریان مراقبت کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي افزودند: برخاف القائات این 
جریان، مقامات عالي کشور از مشکات و اخبار منفي 
هم با خبر هستند اما یقیناً جنبه هاي مثبت جریان 

علمي کشور بر جنبه هاي منفي آن غلبه دارد. 
   جوانان به حركت خود مقابل جريان انكار 

علمي ادامه دهند
ایشان هنر انقاب اس��امي را جرئت دادن به مرد و 
زن، و پیر و جوان براي ورود به میادین دشوار از جمله 
ورود در میادین علمي که حتي تحس��ین دشمنان 
را نیز به دنبال داش��ته اس��ت، خواندند و با یادآوري 
مواردي از افتخارات علمي کشور گفتند: استفاده از 
ظرفیت علمي در بخش های مختلف کشور به »باال 
بردن قدرت دفاعي«، »درمان و پزش��کي پیشرفته 
و کنترل بیماري ها«، »مس��ائل فني مهندس��ي«، 
»زیست فناوري و تولید محصوالت با دوام با فناوري 
نانو« و »فناوري صلح آمیز هس��ته اي«، منجر شده 
است.  حضرت آیت اهلل خامنه اي خاطرنشان کردند: 
با وجود این دستاوردهاي واضح، برخي افراد حرکت 
علمي کشور را تخریب و انکار و اگر بتوانند برسر راه آن 
مانع تراشي مي کنند. ایشان افزودند: البته این موانع 
باید برداشته شود و مس��ئولیت به عهده مسئوالن 
مراکز مربوط است، اما شما جوانان عزیز به حرکت پر 
شوق، مضاعف و بدون وقفه خود در مقابل این جریان 

انحرافي ادامه دهید. 
 رهبر انقاب اسامي، توجه به علوم انساني را در همه 
نهادهاي نخبگاني از جمله بنی��اد نخبگان ضروري 
خواندند و گفتند: وقتي جوان نخبه ایراني، در زمینه 
مهندس��ي در تراز جهاني عمل مي کند و در ساخت 
دستگاه هاي بس��یار پیچیده، کارهاي بسیار مهمي 
انجام مي دهد، طبعاً حض��ور او در عرصه هایي مانند 
اقتصاد، حقوق و مدیریت و ارائه راه حل براي مشکات 
اقتصادي و آس��یب هاي اجتماعي، مؤثر و راهگش��ا 

خواهد بود. ایشان برخي مشکات اقتصادي موجود 
را ناشي از کمبود تحقیق علمي دانستند و افزودند: 
با دانش نخبگاني مي ت��وان راه حل های خوبي براي 

این مسائل یافت. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با تأکی��د بر اجراي کامل 
سند بس��یار ارزشمند نقشه علمي کش��ور افزودند: 
حضور نخبگان جوان در عرصه علوم انساني موجب 
مي شود پرورش اندام علمي کشور به صورت متناسب 
صورت گیرد، نه اینکه یک بخش فوق العاده قوي باشد 

و بخشي دیگر ضعیف و کم جان. 
 رهبر انقاب هم��راه بودن علم ب��ا فرهنگ صحیح 
انسان دوس��تي را زمینه ساز استفاده بش��ر از منافع 
حقیقي علم و دانش خواندند و یادآوري کردند: علم 
بسیار مهم و بسیار نافع هسته اي وقتي با فرهنگ غلط 
قدرت طلبی همراه شد، به تولید بمب هسته اي انجامید 

و به تهدید بزرگ دنیا و بشریت تبدیل شد. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي با اشاره به موضع قاطعانه 
و شجاعانه جمهوري اسامي درباره حرمت شرعي 
استفاده از بمب هسته اي تأکید کردند: ما با وجود اینکه 
مي توانستیم در این راه قدم برداریم، بر اساس حکم 
اس��ام عزیز کاربرد این ساح را حرام قطعي شرعي 
اعام کردیم، بنابراین هیچ دلیلي ندارد که براي تولید و 
نگه داشت ساحي که استفاده از آن مطلقاً حرام است، 
هزینه کنیم. ایشان پایبندي جدي به مباني دیني و 
شرف ملي را دو الزام مجموعه هاي نخبگاني برشمردند 
و افزودند: دانشمند ایراني وقتي با فرهنگ اسامي و 
ایراني آمیخته مي شود، عنصر راهبردي حیات ملت 

مي شود و به کشور روح و توان مي بخشد. 
  شاگردي را ننگ نمي دانيم اما ... 

ایش��ان در زمینه ضرورت همراه��ي علم با فرهنگ 
صحیح افزودند: ما از شاگردي و یادگیري هیچ ابایي و 
ننگي نداریم اما نمي خواهیم دانشگاه هاي ما باز تولید 
»دانشگاه هاي امریکایي با همان فرهنگ غلط غربي« 
باشند. رهبر انقاب با ابراز خرسندي از فضاي ایراني- 
اسامي مجموعه هاي فعال در عرصه هاي سلول های 
بنیادي، نانو، زیست فناوري و هسته اي گفتند نخبگان 
فعال در این زمینه ها، کار علمي را نوعي جهاد مي دانند 
و این تفکر و نگرش در همه محیط هاي دانشگاهي 

مورد نیاز است. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي در جمع بندي این بخش 
از سخنان شان تأکید کردند: ش��رایط ما با شرایط 
دیگران متفاوت اس��ت. ما باید ایراني بیندیشیم، 
ایراني فکر کنیم و ایراني زندگي کنیم که رعایت و 
اجراي الگوي پیشرفت اسامي- ایراني مي تواند به 
این هدف کمک شایاني کند. ایشان تقلید از فرهنگ 
دانش��گاه هاي غربي را باعث از بین رفتن نوآوري و 
ابتکارات علمي خواندند و گفتند: تقلید از دیگران، 

نوزایي و نشاط حقیقي علمي را هم از بین مي برد. 
   جامعه نخبگاني وارد ديپلماسي عمومي 

شوند
رهبر انقاب اسامي در شش��مین نکته سخنان 

خود، جامعه نخبگاني را به ایف��اي نقش در زمینه 
دیپلماسي عمومي فراخواندند. ایشان گردآوردن 
»نخبگان ایراِن فرهنگي ب��زرگ« یعني نخبگان 
قلمرو وسیع فرهنگ ایراني در قرن های گذشته را 
نمونه اي از ظرفیت بالقوه جامعه نخبگاني خواندند 
و افزودند: ارتباط گیری و گردآوري نخبگان منطقه 
غرب آس��یا، جهان اس��ام، محور مقاومت و حتي 
گردآوري نخبگان حق جوي عالم در همه کشورها 
از جمله امریکا و اروپا مي تواند با نوعي نهادس��ازي 
به ارائه و ترویج »دانش پاک و با شرافت« و »اندیشه 

درست« منجر شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با نقد برخي کم کاري ها در 
ارائه راه سوم برخاسته از انقاب اسامي به جهانیان 
گفتند: راه ما نه سوسیالیس��تي است نه متکي بر 
لیبرال دموکراسي. ما به برکت اسام راه سومي را به 
ملت ها ارائه کرده ایم که باید بیش از پیش با سخن 
منطقي و عمل خود، دل ها را به این راه سودمند براي 
بش��ریت جذب کنیم و ملت ها را از نفوذ روزافزون 

فرهنگ منحط غرب نجات دهیم. 
   انقالب به استعداد ايراني ميدان شكوفايي 

داد
رهبر انقاب در آخرین فراز سخنان شان در جمع  
2 هزار نخبه جوان بر ایجاد و گسترش امید تأکید 
کردند و گفتند: نخبگان، اساتید و پیشروان حرکت 
علمي نگذارند امید به وجود آمده براي پیش��رفت 
علمي کشور دچار اختال ش��ود. ایشان در همین 
زمینه افزودند: در کش��ور البته مشکات مختلفي 
وج��ود دارد اما نباید این مش��کات را یک طرفه و 
بدون توجه به موفقیت ها مدام مطرح و بر س��ر آن 
مرثیه خوانی کرد، چرا که در این صورت امید در دل 

جوانان کم فروغ مي شود. 
رهبر انقاب اسامي توجه و تبیین موفقیت های 
ب��زرگ را از وظایف نخبگان در قبال نس��ل جوان 
دانستند و افزودند: اس��تعداد ایراني بعد از انقاب 
به وجود نیامده بلکه موهبتي همیشگي و خدادادي 
است، اما انقاب با میدان دادن به این استعدادها، 
ایران را از حال��ت راکد و عقب افتاده و وابس��ته، به 
کشوري مس��تقل، در حال پیش��رفت و برخوردار 
از موفقیت های فراوان تبدیل ک��رد که باید به این 
واقعیات توجه کامل داشت. ایشان نتایج »مقایسه 
پیشرفت هاي علمي دانشگاه ها در چهل سال اخیر 
را با قبل از انقاب« حیرت آور خواندند و افزودند: این 
حرکت عظیم البته در اول راه است، اما به فضل الهي 
و همت نخبگان و جوانان به اوج خواهد رسید و جوان 

ایراني باید با این نگاه به آینده بنگرد. 
    اميد حقيقي با توكل، تقوا و معنويت حاصل 

مي شود
حضرت آیت اهلل خامنه اي ت��وکل، تقوا و معنویت 
را مایه امی��د حقیق��ي و روزاف��زون خواندند و به 
نخبگان جوان توصی��ه کردند: هرچ��ه مي توانید 
دل هاي پاک تان را پاک تر کنید و در حرف و عمل 
خداوند کریم را همواره مدنظر داش��ته باشید، آن 
وقت همراه��ي و یاري خدا را در پیش��رفت مداوم 
احس��اس و درک خواهید کرد. رهب��ر انقاب در 
پایان سخنان شان با تکرار سخنان چند سال قبل 
خود یادآوري کردند: گفته ای��م که باید به گونه اي 
پیشرفت کنیم که ۵۰ س��ال بعد هر نخبه اي و هر 
کسي که در جهان خواست تازه هاي علم را فرا بگیرد، 
ناچار به دانستن زبان فارسي باشد و تحقق این هدف، 
حتماً در دایره هوش و استعداد و همت ایراني امکان 

پذیر است. 
در این دیدار همچنین آقاي ستاري، معاون علمي 
و فناوري رئیس جمهور، پیشرفت درونزاي علمي 
را براس��اس نیروي انس��اني، آموزش و فرهنگ 
بومي، رویک��رد بنیاد ملي نخب��گان اعام کرد و 
گفت: از نظر ما نخبه کسي است که براي کشور 
خود ارزش افزوده و اش��تغال ایجاد کند و بر این 
اساس حمایت های بنیاد ملي نخبگان منوط به 
انجام کار و تاش و نوآوري است. ستاري، طرح 
س��رآمدان علمي و برگزاري جوای��ز مصطفي و 
شهید احمدي روش��ن را از جمله برنامه هاي در 
حال اجراي بنیاد علمي نخبگان خواند و افزود: 
اقتصاد دانش بنیان در نقطه مقابل اقتصاد نفتي 
و وابسته اس��ت و در آن، کیفیت نیروي انساني 
و وارد کردن بخش خصوصي به س��رمایه گذاری 

اصل است. 

ژه
نطق روز سه ش��نبه نماینده اصاح طلب قزوی��ن علیه وزیر وی

ارتباطات بر سر جنجال این روزها پیرامون وس یا همان خدمات 
ارزش افزوده بود که محمدجواد آذري جهرمي، وزیر ارتباطات 
معتقد است که شاید وقت آن رسیده که براي همیشه تعطیل 
شود. اما صرف نظر از این بحث اصلي، حمیده زرآبادي،   در نطق 
خود اتهامي را به وزیر ارتباط��ات وارد کرد که اگر اهمیتش از 
بحث اصلي بیشتر نباشد، کمتر نخواهد بود. او مدعي شد که 
وزارت ارتباطات تلفن وي را ش��نود کرده و از قبل مطلع بوده 
که او مي خواهد درباره آذري جهرمي و فعالیت هاي سیاسي و 
فني وي در مجلس نطق کند. دو روز قبل از نطق زرآبادي، یک 
فعال مجازي نزدیک به وزیر، در توئیتر خبر داده بود که یکي از 
نماینده های اصاح طلب قرار است روز سه شنبه علیه جهرمي 
و به دلیل پایان وس صحبت کند. گفته مي شود که پدر این فرد 
از مدیران سابق وزارت اطاعات است. آذري جهرمي هم خود از 
مدیران سابق وزارت اطاعات در بخش مخابرات است. در عین 

حال زرآبادي سندي بر این مدعاي خود نداشت و في الحال همه 
موضوع در حد یک گمانه زنی است. آذري جهرمي هم واکنشي 

به موضوع شنود تلفن نمایندگان مجلس نشان نداده است. 
از س��ویي زرآبادي مدعي تخری��ب هدفمن��د و برنامه ریزی 
منتقدان آذري جهرمي در رسانه ها و فضاي مجازي شد. روزنامه 
فرهیختگان اسنادي را در این موضوع منتشر کرده است. این 
روزنامه در گزارش خود که با عنوان »رئیس س��تاد ارتباطات 
و اطاعات« که تیتر یک روزنامه ش��ده است، آورده: »در عین 
ناباوري و میان پست هاي منتشرش��ده در کانال هاي خبري، 
پست مشترکي بین چندین کانال سیاسي مربوط به مدت ها 
پیش به دس��ت آمد که نش��ان مي داد تعدادي از این کانال ها 
به صورت برنامه ریزي شده نسبت به انتشار پست واحدي اقدام 
کرده اند. پستي که نقد حمیده زرآبادي و به نوعي دفاع از وزیر 
ارتباطات است. عنوان این پست مشترک »دغدغه هاي اصلي 
مردم چه مي ش��ود؟ زرآبادي نماینده قزوین که یک ش��نبه با 

یک سؤال، وزیر ارتباطات را به مجلس کشاند و به جایي نرسید، 
امروز به وزیر ارتباطات بابت انتصاب یک کارشناس، تذکر داد!« 
است و به فروردین ماه سال گذشته مربوط مي شود. بعد از این 
هم »فرهیختگان« تاش کرد به جزئیات بیشتري دست یابد 
که از قضا در این مسیر موفق بود و به اسنادي دست یافت که 
ادعاي زرآبادي را تأیید مي کرد. نامه اي که نشان مي داد تهیه 
پست تلگرامي یادشده و رایزني براي انتش��ار آن در 1۰ کانال 
پرمخاطب تلگرام به صورت برنامه ریزي ش��ده صورت گرفته و 
هزینه قابل توجهي نیز براي آن پرداخت شده است. « و سپس 
این روزنامه اس��ناد پرداخت هاي مالي براي انتشار همزمان و 
هماهنگ این مطلب در کانال هاي تلگرامي را منتش��ر کرده 
است. برگه نامه رسمي براي دستور پرداخت، نام افراد، کانال ها 
و مبلغ دریافتي در اسناد منتشر شده، موجود است. باید منتظر 
توضیح وزارت ارتباطات در مورد این دو ادعاي شنود و تخریب 

هماهنگ باقي بمانیم. 

انتقاد آیت اهلل جنتي 
از مسکوت ماندن طرح اصالح قانون انتخابات

دبي�ر ش�وراي نگهب�ان ب�ا انتق�اد از مس�كوت مان�دن ط�رح 
اص�الح قان�ون انتخاب�ات در مجل�س اب�راز امي�دواري ك�رد 
مجل�س ب�ا جدي�ت اي�ن ط�رح را ب�ه س�رانجام برس�اند. 
به گزارش فارس، آیت اهلل احمد جنتي صبح دیروز در جلس��ه این شورا با 
تسلیت به مناسبت اربعین حس��یني گفت: راهپیمایي میلیوني اربعین 
حسیني به لطف خداوند چند سالي است جهاني و موجب انجام وحدت در 
جهان اسام به ویژه دو ملت ایران و عراق شده است. وي افزود: آشوب هاي 
اخیر عراق طراحي دشمنان این ملت براي کم اثر کردن کنگره بزرگ اربعین 
است که به فضل خدا و هوشیاري مردم این کشور، این فتنه ناکام خواهد ماند.  
دبیر شوراي نگهبان در ادامه سخنان خود با انتقاد از مسکوت ماندن طرح 
اصاح قانون انتخابات در مجلس شوراي اسامي گفت: در این طرح خألهای 
قانون قبلي انتخابات تا حدود زیادي برطرف شده بود و پیشنهاد های خوبي 
درباره شفافیت مالي نامزدها، جرائم انتخاباتي و غیره در آن وجود دارد که 

امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به سرانجام برساند. 
 

واکنش کدخدایی  به سخنان روحانی
از آق�اي رئيس جمه�ور انتظار آن بود ت�ا همگان را ب�ه اجراي مّر 
قان�ون و احت�رام ب�ه آن دع�وت كن�د، ن�ه ب�ا هيجان سياس�ي 
نهاده�اي مس�ئول را ب�ه ع�دم رعاي�ت قان�ون ف�را خوان�د. 
به گزارش فارس، عباس��علي کدخدایي، عضو حقوقدان و س��خنگوي 
شوراي نگهبان در صفحه شخصي خود در توئیتر در واکنش به سخنان 
روز گذش��ته رئیس جمهور در نشس��ت هیئت دولت خاطرنشان کرد: 
رئیس جمهور نباید با هیجان سیاسي نهادهاي مسئول را به عدم رعایت 
قانون فرا بخواند. کدخدایي نوشت: مطالب امروز آقاي رئیس جمهور که 
خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسي باشد یعني نادیده انگاشتن 
قانون اساسي و قوانین انتخابات. از آقاي رئیس جمهور انتظار آن بود تا 
همگان را به اجراي ُمّر قانون و احترام ب��ه آن دعوت کند، نه با هیجان 
سیاسي نهادهاي مسئول را به عدم رعایت قانون فرا خواند. سخنگوي 
شوراي نگهبان در توئیت دیگري نوشت: »ورود افراد داراي سوابق فساد 
اخاقي و اقتصادي به مجلس خاف حق الناس بوده و شوراي نگهبان 
 به عنوان ناظر انتخابات در قبال آن مسئول است و وظیفه خود را طبق 
قانون انجام خواهد داد. مقامات کشور بهتر است بر الگوي رعایت قانون 

تأکید کنند نه بر طبل فرار از قانون بدمند«. 
روحاني روز گذشته در نشست هیئت دولت با اشاره به اینکه بهترین مجلس 
در طول تاریخ انقاب اسامي مجلس اول بود، اظهار داشت: در آن مجلس، 
نظارت به این شکل وجود نداشت و حتي شوراي نگهبان و این همه دفاتر 
نظارتي وجود نداشت و همه از جناح هاي مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ 
حتي منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه هایي مانند 
دفتر هماهنگي، نهضت آزادي و جبهه مل��ي نیز ثبت نام کردند و بهترین 
انتخابات و بهترین مجل��س ثمره آن بود. وي اظهار داش��ت: نباید اینقدر 
سختگیري کرده و فش��ار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ تر 

کنیم، نتیجه مثبت تري خواهد داشت. 

  خبر اول

آدرس هاي غلط انتخاباتي
تلقي برخي از نامزدهاي انتخاباتي ریاست جمهوري در طول انتخابات سال 
92 و 96 آن بود که چنانچه بتوانند در مناظرات انتخاباتي و میتینگ هاي 
سیاسي شعارهایي را مورد توجه قرار دهند که با عناصر گفتمان انقاب 
اسامي در تناقض است، مي توانند عاوه بر پایگاه رأی مشخص خود در 

جامعه، آراي خاکستري جامعه را نیز به نفع خود مصادره کنند. 
تخطئه مؤلفه های گفتمان انقاب اسامي در عرصه سیاست خارجه نظیر 
روحیه استکبارستیزي، پافشاري بر منافع ملي در قالب حمایت از محور 
مقاومت و جلوگیري از به تاراج رفتن دس��تاوردهاي هسته اي موشکي و 
منطقه اي از جمله تاکتیک هاي مهم یک جریان براي جلب آراي عمومي 

در انتخابات سال های 92 و 96 بود. 
به بیان بهتر جریاني در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوري تاش کرد تا با 
القاي ناکارآمدي نظام و گفتمان حاکم بر آن نزد افکار عمومي، نامزدهاي 
مورد حمایت خود را نقطه مقابل انقاب و گفتمان انقاب نش��ان داده و 
بستر اجتماعي –سیاسي الزم براي عدول از اصول و مباني انقاب در عرصه 
داخلي و بین المللي را فراهم کند. همین جریان مذاکرات هسته اي و نهایتا 
توافق پس از آن را فرصتي بهینه براي »عرفي کردن عبور از چارچوب هاي 
انقابي، سیاسي و حتي مذهبي« دانسته و پافشاري بر چنین مدلي جهت 

اداره کشور را ریل گذاري براي دستیابي به این هدف مي داند. 
القاي این مس��ئله به افکار عموم��ي که نظام از پاس��خگویي به نیازهاي 
اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ناتوان است در انتخابات 
آتي مجلس شوراي اس��امي نیز مهم ترین سرفصل تحرکات انتخاباتي 
–سیاسي جریان غربگراي کش��ور اس��ت که پنج ماه مانده به انتخابات 
اسفندماه تئوریسین ها و شخصیت هاي مشهور این طیف از مدل بکار گرفته 
شده در انتخابات ریاست جمهوري 92 و 96 الگوگیري کرده و در شرایطي 
که هر دو قوه مقننه و مجریه را در اختیار دارند، به شکل نظري از آنها عبور 
کرده و مشکات اقتصادي و معیشتي کشور را ناشي از اصول و مباني انقاب 

اسامي عنوان مي کنند. 
تئوریسین هاي جماعت غربگراي داخلي تاش مي کنند براي رأی آوري 
لیست هاي خود و تشکیل یک مجلس همانند مجلس ششم، انتخابات 
پیش روي مجلس را همانند انتخابات ریاست جمهوري سال های 92 و 96 
»رقابت میان عدول از اصول و مباني انقاب و القاي ناکارآمدی نظام« در بین 
نامزدهاي وابسته به خود و نه رقابت میان کارنامه نامزدها و طرح و برنامه هاي 
آنها قرار دهند. بر اساس برآورد و تحلیل آنها از انتخابات چند دوره اخیر، 
شکل گیري فضاي احساسي و هیجاني در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه 
قشر جوان و دانشگاهي مي تواند سکوي پرتابي براي رأی آوري نامزدهاي 
متبوع آنها شود و در فضاي رقابت سالم انتخاباتي که نبرد میان برنامه و 

طرح هاي مدون نامزدهاست، این جریان متحمل شکست شده است. 
البته احساسي شدن و هیجاني کردن فضاي انتخابات مانع جدي است تا 
ناکارآمدي و ناتواني این طیف که دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم 
)با احتساب گرایش محسوس نامزدهاي مستقل مجلس به دولت و رویکرد 
حمایتي ریاست مجلس(را در اختیار داشته و مشکات اقتصادي و معیشتي 
امروز محصول مستقیم عملکرد این جریان است به حاشیه برود .  در واقع 
جریان غربگراي داخلي براي دستیابي به اهداف انتخاباتي-سیاسي خود 
نه تنها »ناتواني شاه مهره ها « و »ناکارآمدي دولت و مجلس متبوع خود« 
را »ناتواني و ناکارآمدي نظام اسامي« تفسیر می کند بلکه التهابات اخیر 
اقتصادي را به دلیل محدودیت اختیارات دولت و مجلس معرفي می کند. 

القائات هدفمند و متراکم جهت »ناکارآمد نشان دادن اصل نظام اسامي« 
در شرایطي است که نامزدهاي وابسته به این طیف در آستانه هر انتخاباتي 
شعارهاي دهن پر کن نظیر اینکه »فقر مطلق را ریشه کن خواهیم کرد« و 
»نرخ بیکاري را تک رقمي خواهیم کرد« و »چرخش همزمان اقتصاد جامعه 
و سانتریفیوژ« سر داده و بعد از اتمام دوره چهار یا هشت ساله با فرافکني 

نظام را مقصر اصلي و خود را آبدارچي نظام معرفي می کنند. 
بازي هاي رواني –رسانه اي آغاز شده توس��ط جریان غربگرا براي کسب 
کرسي هاي مجلس یازدهم در حالي است که نتیجه عیني و ملموس تئوري 
وابسته گرایي که برجام مصداق عیني و ملموس آن است، سندي بین المللي 
که صنعت هسته اي ایران را تعطیل کرد، تحریم های ضدایراني را توسعه داد 

و نتوانست مانع از افزایش تهدیدات نظامي و امنیتي علیه کشور شود. 
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فشار حداکثري به پایان رسیده است
رئيس جمهور با تأكيد بر شكست توطئه امريكا در فشار حداكثري عليه 
ملت بزرگ ايران، اظهارداشت: امروز همه آمار، ارقام و روحيه مردم 
نشان مي دهد كه دوران اثرگذاري فشار حداكثري به پايان رسيده است. 
به گزارش پایگاه اطاع رساني دفتر ریاست جمهوري، دکتر روحاني روز 
گذشته در جلس��ه هیئت دولت گفت: همه آمار و شرایط نشان مي دهد، 
مسیري که ملت، نظام، رهبري، نیروهاي مسلح و همه جناح ها انتخاب 
کرده اند، درست است و باید با وحدت، اتحاد و یکپارچگي این مسیر را ادامه 
دهیم. رئیس جمهور افزود: ملت بزرگ ایران با مقاومت، نشاط، کار و تاش 
و فداکاري حداکثري توانستند تحریم حداکثري و تروریسم اقتصادي را 
شکست دهند. مردم ایران در این یک سال و نیم گذشته کمر دولت امریکا 
را شکستند و هیچ تردیدي وجود ندارد که امروز قدرت ایران از هر زمان 
دیگر بیشتر است. رئیس جمهور افزود: البته مردم از لحاظ اقتصادي دچار 
مشکاتي هستند که همه باید دست به دست هم داده و در راستاي کاستن 

از مشکات مردم تاش کنیم. 
رئیس جمهور در بخش دیگري از سخنان خود به موضوع تحوالت منطقه 
پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه هنوز در گوشه و کنار منطقه شعله هایي 
دیده مي شود که گاهي این ش��عله در یمن و گاهي در نزدیکي مدیترانه 
و مرزهاي ترکیه و سوریه اس��ت. وي با بیان اینکه دولت ترکیه نسبت به 
مرزهاي جنوبي خود نگراني هایي دارد و حق آنهاست که این نگراني شان 
برطرف شود، گفت: معتقدیم باید راه و شیوه درست در این مسیر انتخاب 
شود. روحاني تصریح کرد: شیوه اي که امروز انتخاب شده و توافقاتي که در 
پشت پرده صورت گرفته به نفع منطقه نخواهد بود و ما از کشور دوست و 
برادر خود ترکیه و دولت این کشور مي خواهیم که در این گونه امور دقت 
و حوصله بیشتري به خرج داده و در مسیري که انتخاب شده، تجدیدنظر 
کند. وي با اشاره به ضرورت هوشیاري نسبت به برگزاري انتخابات مجلس 
شوراي اسامي در ماه هاي آینده به عنوان یک حرکت بزرگ سیاسي در 
کشور، گفت: همه آنهایي که مسئول اجرا و نظارت هستند، باید کاري کنند 

که نشاط سیاسي مردم افزایش پیدا کند. 
رئیس جمهور در ابتداي سخنان خود در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت 
ایام اربعین حس��یني، گفت: این ایام روزهاي بیان عشق و ارادت و اظهار 
شیفتگي در برابر خاندان رسالت است. وي با تجلیل از محبت و پذیرایي 
مردم عراق نسبت به زوار امام حسین)ع( که همواره وجود داشته و در این 
ایام متبلور مي شود، گفت: خوشبختانه امس��ال با تاش دولت و حذف 
روادید تسهیات خوبي در سفر مردم به عراق براي حضور در این اجتماع 
بزرگ به وجود آمده است. رئیس جمهور تأکید کرد: این اجتماع بزرگ دل 
امریکایي ها و صهیونیست ها را مي لرزاند و آنها را مرعوب مي کند؛ حضور 
میلیوني مردم با عشق و عاقه در هر شرایطي در این اجتماع عظیم، یک 
قدرت نمایي بزرگ سیاسي، فرهنگي و معنوي به ش��مار مي رود. دکتر 
روحاني ادامه داد: خوش��بختانه همه دس��تگاه ها به خوبي در این مسیر 
همکاري و تاش مي کنند و افتخ��ار دارند که بتوانن��د در این راه گامي 
بردارند. رئیس جمهور اظهار داشت: در این ایام یک نمایش بزرگ و حماسه 
کربایي ها، مجاهدین راه خدا و عاش��قان خاندان رسالت در کربا شکل 

مي گیرد و این نشئت گرفته از رحمت و لطف خداوند است. 
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