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آنسویماجراجوییجدیدتلآویو
روزنامه خراسان در يادداشتي تحليلي به 
حمالت هوايي اخير رژيم صهيونيستي به 
سوريه پرداخت و نوشت: جـنـگـنـده هـای 
رژيـــم صهيونيستی بــامــداد چهارشنبه گذشته چندين حمله هـوايـی 
به مواضع نظامی سوريه و پايگاه های همپيمان ارتش در ديرالزور و بوکمال 

انجام دادنـد که خسارت هايی در پی داشته اسـت.
 سـؤال اين است که چرا رژيم صهيونيستی به حمالت عليه سوريه ادامه 
می دهد؟ پس از آغاز بحران سوريه، رژيــم صهيونيستی تـالش کـرد 
بــرای در امان ماندن از تبعات تحوالت غرب آسيا، مداخله ای در امور 
داخلی کشورها از جمله سوريه نداشته باشد اما با گذشت زمان، مداخله 
اين رژيم آغاز شد و روند تصاعدی پيدا کرد. اين مداخله بيش از همه در 
قالب حمايت از گروه های تروريستی و کمک به اين گروه ها برای ادامه 
فعاليت هايشان در مقابل نظام سوريه انجام می شود. رژيم صهيونيستی 
اين سياست را با حمايت مستقيم امريکا پيگيری می کند.در دو سـال 
ــغال گروه های  ــوريه از اش ــدود ۹۰ درصـد جغرافيای س اخير که حـ
ــد، ميزان حمالت رژيم صهيونيستی عليه سوريه  ــتی آزاد ش تروريس
و متحدانش در اين کشور افزايش داشته است. اين حمالت با چندين 
هـدف مهم پيگيری می شود: يکی از اهـداف اصلی، ممانعت از تـداوم 
ــوريه در مقابل گـروه های تروريستی و  روند تقويت موقعيت نظام س
ــتی  همچنين کمک به احيا و بازآفرينی توانمندی گروه های تروريس
ــتی پايان جنگ  ــوريه است. رژيم صهيونيس به خصوص داعش در س
تروريستی در سوريه را سازگار با منافع خـود نمی داند، بنابراين اميد 
دادن به گروه های تروريستی برای ادامه جنگ با نظام سوريه را پيگيری 
می کند. هدف مهم ديگر اسرائيل از تداوم حمالت عليه سوريه اين است 
که از فرصت باقی مانده تا پايان دولت دونالد ترامپ برای ضربه زدن به 
ــوريه و همچنين متحدان آن به خصوص جمهوری اسالمی ايران و  س
حزب اهلل بهره گيرد. البته ايـن بدين معنا نيست که با روی کار آمدن 
دولت جديد امريکا اين حمالت تکرار نمی شود بلکه استنباط اسرائيل 
اين است که اکنون در فرصت باقی مانده تا پايان دولت ترامپ، جمهوری 

اسالمی ايران و حـزب اهلل به حمالت اسرائيل پاسخ نمی دهند.
........................................................................................................................

تیرهایغیبیراهکاراخراج
روزنامه کيهان نيز در آخرين شماره خود به 
مسئله اخراج امريکايي ها از عراق اشاره کرد و 

نوشت: 
بحث اخراج امريکايی ها فقط به عراق محدود نمی شود بلکه با راهبرد 
رهبر هوشمند و بصير انقالب اسالمی که از سال گذشته و پس از جنايت 
تروريست های امريکايی بيان فرمودند، انتقام اصلی و سيلی سخت تر 
ــر تمام ملت های  ــت. در حال حاض به آنها »اخراج از کل منطقه« اس
رنج کشيده از جنايات غربی ها در سراسر منطقه از پاکستان و افغانستان 
ــا خواهان اخراج  ــاخ آفريق ــوريه و حتی ش گرفته تا عراق و لبنان و س
امريکايی ها از بالدشان هستند و خوشبختانه توان، روحيه و عزم آنها 
هم خصوصاً پس از جنايت فرودگاه بغداد برای ضربه به تروريست های 
امريکايی صدها برابر دو دهه قبل است. به طور مثال ملت زجرکشيده 
ــال مقاومت مظلومانه و مجاهدانه در برابر  يمن به  رغم بيش از پنج س
ــليحات  ــعودی ها که با انبوهی از تس تجاوز و محاصره جنايتکارانه س
ــت همچنان آماده مقابله و  ــرائيلی همراه اس پيشرفته امريکايی و اس
انتقام از امريکايی ها هستند تا حدی که مقامات پنتاگون وحشت دارند 
که مبادا نظاميانشان در منطقه از طريق يمن مورد اصابت قرار گيرند. 
هرچند ولگردی آنها در کل منطقه سبب شده تا امريکايی ها به سيبل ها 
و اهداف متحرک تمام نيروهای مقاومت تبديل شوند و برهمين مبنا 
وحشت سرتاپای وجودشان را فرا گرفته و به اعتراف نشريه امريکايی 
»پاليتيکو« نزديک به ۵۰ روز است که ارتش امريکا در حالت آماده باش 
شديد قرار دارد. اين وحشت به عنايت الهی روزبه روز مضاعف خواهد شد 
و تروريست های امريکايی از محلی که گمان نمی کنند ضربه خواهند 
خورد و تيرهای غيبی که تنها راهکار و زبان قابل فهم يانکی هاست به 
ــد. خلف صالح شهيد سليمانی، سردار قاآنی  سمتشان روانه خواهد ش
عزيز چندی پيش در سخنانی مقتدرانه و باصالبت اين وعده را اينگونه 
بيان کرد که »شاگردان مکتب شهيد سليمانی اول استخوان امريکايی ها 

را خرد خواهند کرد و بعد از منطقه بيرونشان خواهند کرد.« 
........................................................................................................................

شمشیرداموکلسدموکراتها
روزنامه وطن امروز هم به جنگ داخلي 
امريکا بر سر قدرت اشاره کرد و نوشت:  
مردم امريکا و رسانه های اين کشور در 
دوره زمانی تبليغات انتخاباتی، نگران اين مسئله بودند که شکاف اجتماعی 
و تنفری که در بين گروه های سياسی و مردم اتفاق افتاده است، در نهايت 
به جنگی داخلی در اين کشور ختم شود. تحليلگران امريکايی با اشاره به 
اينکه ترامپ در مراسم تحليف خود از بين تمام انجيل های موجود، ترجيح 
داد به کتاب مقدس آبراهام لينکلن قسم بخورد، به اين نتيجه رسيده بودند 
که احتماالً او می دانست قرار است »رئيس جمهور جنگ داخلی« در امريکا 
ــدن نتايج انتخابات رياست جمهوری نيز سايه  باشد. اما آيا با مشخص ش
ــت؟ حوادث ششم ژانويه و  جنگ داخلی بر سر امريکا وجود خواهد داش
اشغال کنگره توسط معترضان حامی ترامپ، نشان داد اين احتمال هنوز 
هم وجود دارد اما نوع برخورد دموکرات ها و رسانه های جريان اصلی اين 
کشور به اضافه شبکه های اجتماعی، نشان داد چندان هم نمی توان بر ايجاد 
جنگی داخلی و تمام عيار در داخل امريکا تأکيد کرد ولی اين پيش بينی 
می تواند به سرعت به حقيقت تبديل شود. احتماالت و اطالعات موجود 
نشان می دهد اگر جنگ داخلی هم در ميان نباشد، احتمال درگيری های 
ــنگتن وجود دارد و تالش دموکرات ها برای بازداشت تمام  شديد در واش
کسانی که در حمله به کنگره دست داشتند يا خط و نشان کشيدن رسانه ها 

برای معترضان به نتيجه انتخابات در همين راستا ارزيابی می شود. 
دموکرات ها و سازمان های اطالعاتیـ  امنيتی امريکا راهکارهای متعددی 
برای پايان دادن به اعتراضات پساانتخاباتی در امريکا به کار برده اند. مسدود 
کردن حساب های کاربری رئيس جمهور امريکا و حاميان او که حاال تعداد 
اکانت های حذف شده شان به حدود 7۵۰ هزار نفر می رسد، برخورد شديد 
ــانی که در مقابل کنگره تجمع کرده بودند  با معترضان، اخراج تمام کس
ــان و تهديد مردم به اينکه معترضان و تجمع کنندگان تا  از محل  کارش
ــغول به کار و فعاليت شوند،  پايان عمر نمی توانند در مشاغل دولتی مش
ــته مانع  ــدن آنها هم تاکنون نتوانس ــت خوان يا در نهايت حتی تروريس
ــد.  برنامه ريزی های بعدی برای اعتراض به نتايج انتخابات در امريکا باش
روز گذشته رسانه ها خبر دادند مسئوالن امنيتی و اطالعاتی به مجلس 
ــدار داده اند احتماالً با سه موج ديگر از اعتراضات  نمايندگان امريکا هش
ــی رود تعدادی از  ــد و حتی احتمال م حاميان ترامپ مواجه خواهند ش

نمايندگان مجلس و سنا در روز مراسم تحليف بايدن ترور شوند!

88498443سرويس  سياسي

انتخابات

قطع�ًا و بدون ش�ک، انتخاب�ات 1400 را ب�ا 
رعای�ت دقی�ق پروتکل ه�ای بهداش�تی 
مل�ی  س�تاد  تصمیم�ات  و  برگ�زار 
مدیری�ت کرون�ا را اج�را خواهی�م ک�رد تا 
آس�یبی ب�ه س�امت جامع�ه وارد نش�ود.

به گزارش تسنيم، سيداسماعيل موسوی، دبير 
ــور درباره آخرين وضعيت  ــتاد انتخابات کش س
ــدن انتخابات رياست جمهوری  الکترونيکی ش
ــرای برگزاری  ــه تصميمی ب 14۰۰ و اينکه چ
ــتان تهران گرفته  الکترونيکی انتخابات  در اس
شده است، گفت:  همانگونه که مطلع هستيد در 
سياست های کلی انتخابات ابالغی مقام معظم 
رهبری، بهره گيری از فناوری های نوين در جهت 
ــرعت و سالمت در  حداکثرسازی شفافيت، س
اخذ و شمارش آرا و اعالم نتايج انتخابات تکليف 

شده است.
ــه داد: ما در  ــور ادام ــتاد انتخابات کش دبير س
ــور به عنوان مجری قانون انتخابات  وزارت کش
ــات همواره  ــت های کلی انتخاب و مجری سياس
ــاس  ــه در امر خطير و حس ــالش کرده ايم ک ت
انتخابات از فناوری های روز نهايت بهره را ببريم. 
خوشبختانه اکنون به تعداد شعب اخذ رأی در 
سراسر کشور دستگاه احراز هويت داريم و با دقت 
باال و سرعت باال افراد رأی دهنده را شناسايی و 
امکان شرکتشان در انتخابات را فراهم می کنيم. 
ضمناً اين امکان هم برای ما مهياست که فرايند 

ــياری از  ــز الکترونيکی  و از بس رأی گيری را ني
ــگيری کنيم تا سالمت  خطاها و تخلفات پيش

انتخابات بيش از پيش تأمين شود.
موسوی گفت: با اين هدف، بالفاصله بعد از پايان 
ــالمی، مقدمات  ــورای اس انتخابات مجلس ش
ــات انتخابات  ــودن امکان ــم نم ــی و فراه بررس
ــروع  ــرای انتخابات 14۰۰ را ش ــی ب الکترونيک
کرديم و در قالب جلسات کارشناسی و مديريتی 
ــروع شده بود،  ــال گذشته ش متعددی که از س
ــی انتخابات الکترونيک  موضوعات فنی و حقوق
را به صورت مشترک با شورای نگهبان به عنوان 
ــی کرديم ولی  ــتگاه ناظر بر انتخابات بررس دس
ــود  تا کنون به نتيجه ای که اين مهم، محقق ش
دست نيافته ايم و البته کمی دير شده است چون 
که ما برای ساختن صندوق های رأی الکترونيک 
به چند ماه وقت نياز داريم، لذا اگر شش ماه پيش 
تکليف مشخص می شد و توافقات انجام می شد 
امروز راحت تر می توانستيم صندوق ها را بسازيم 

و مقدمات را فراهم کنيم.
وی با اشاره به جلسه اخير وزارت کشور با هيئت 
ــوراهای اسالمی تصريح  نظارت بر انتخابات ش
کرد: در اين زمينه جلساتی داشته ايم و موضوع 
را مطرح و پيشنهاد کرده ايم. ترجيح ما اين است 
که در کالنشهرها، انتخابات شوراها را به صورت 
ــا توجه به تعداد  الکترونيک برگزار کنيم زيرا ب
بسيار زياد نامزدها و تعداد زياد شعب اخذ رأی 

در کالنشهرها، عمليات اخذ رأی و شمارش آرا به 
شيوه دستی و سنتی بسيار سخت و زمانبر است 
ــتفاده از فناوری های  در حالی که در صورت اس
ــالمت انتخابات دوچندان  ــرعت و س نوين، س

می شود.
موسوی ادامه داد: ما در ماه های آينده دو هدف 
اساسی داريم. اول اينکه از تأثير کرونا بر جريان 
ــم و دوم اينکه تأثير انتخابات بر  انتخابات بکاهي
ــياری از  کرونا را مهار کنيم. بدين منظور با بس
افراد باتجربه در حوزه انتخابات و فعاالن سياسی، 
ــا انتخابات  ــتگاه های مرتبط ب اجتماعی و دس
هم انديشی های مفصلی داشته ايم. از سوی ديگر 
با وزارت بهداشت به عنوان وزارتخانه تخصصی 
ــالمت مردم و  نيز در ارتباطيم تا برای حفظ س
ــيوع مجدد کرونا بهترين  پيشگيری از خطر ش
ــتا قطعاً و  ــات را بگيريم. در همين راس تصميم
ــک، انتخابات 14۰۰ را با رعايت دقيق  بدون ش
پروتکل های بهداشتی برگزار و تصميمات ستاد 
ملی مديريت کرونا را اجرا خواهيم کرد تا آسيبی 

به سالمت جامعه وارد نشود.
وی درخصوص احتمال برگزاری دو روزه انتخابات 
ــت جمهوری 14۰۰ گفت: همه مراحل و  رياس
ــت.  ــای انتخابات برگرفته از قانون اس فراينده
قانونی که در مجلس شورای اسالمی به تصويب 
رسيده و مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفته 
ــت، ما اجرا می کنيم. ايده برگزاری انتخابات  اس

در دو يا چند روز را بر اساس نيازی که احساس 
می کرديم و نيز تجربه ای که در دنيا وجود داشت 
ــور مطرح شد ولی اگر  از ابتدا توسط وزارت کش
اين ايده بخواهد جنبه عملياتی پيدا کند قطعاً 
نيازمند اصالح قانون و تدارک سازوکارهای آن 
ــت. اما بيکار  ــت که تا کنون انجام نشده اس اس
ــته ايم بلکه راهکارهای جايگزين خوبی  ننشس
ــاره کرديد  ــما اش يافته ايم مانند مواردی که ش
ــاعات رأی گيری را بيشتر  از جمله می توانيم س
ــهولت دسترسی مردم به  کنيم يا به منظور س
شعب اخذ رأی و پيشگيری از شلوغی و ازدحام 
مردم در شعبه ها، تعداد شعب را افزايش دهيم. 
در اين خصوص پيش بينی های خوبی در وزارت 

کشور انجام شده است.
موسوی درباره فراخوان وزارت کشور برای دريافت 
پيشنهادهايی در زمينه برگزاری بهتر انتخابات 
ــت: با  ــت جمهوری حين کرونا اظهار داش رياس
توجه به شرايط خاصی که در انتخابات 14۰۰ به 
واسطه شيوع کرونا داريم، برای اولين بار، وزارت 
کشور طی فراخوانی از همه عالقه مندان به مقوله 
انتخابات، فعاالن سياسی، حقوقدانان، اصحاب 
ــانه و ... خواست در خصوص چگونگی  خبر و رس
برگزاری انتخابات در شرايط کرونايی هم انديشی 
کنند و ايده های خود را مطرح نمايند. خوشبختانه 
تعداد زيادی از افراد نظرات خود را ارسال کردند و 

ما استفاده کرديم.

دبیر ستاد انتخابات کشور:

 برگزاری انتخابات 1400 در بیش از یک روز نیازمند اصالح قانون  است

نماینده تهران:
دولتزیرچتررزمایشها

واردتعاملدیپلماتیکواقتصادیبادنیاشود
نماین�ده م�ردم ته�ران با اش�اره ب�ه رزمایش ه�اي اخیر س�پاه 
و ارت�ش در منطق�ه ب�راي مقابله ب�ا توطئه ه�اي دش�من تأکید 
ک�رد: رزمایش های س�پاه و ارتش فض�ای امنیت را برای کش�ور 
ب�ه ارمغ�ان می آورن�د و زیر چت�ر ای�ن امنی�ت فراگی�ر، مردم، 
دول�ت و سیاس�یون م�ا می توانن�د ب�ا ق�درت در حوزه ه�ای 
سیاس�ی ، اقتص�ادی و دیپلماتی�ک وارد تعام�ل با دنیا ش�وند. 
به گزارش فارس، سيدنظام الدين موسوی نماينده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به رزمايش نظامی ارتش و سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در جنوب کشور و تأثير آن بر معادالت فعلی منطقه ای و بين المللی 
اظهار داشت: با توجه به شرايطی که در سطح جهانی و بين المللی وجود 
دارد و قدرت دفاعی هر کشور بر ميزان اقتدار و تأثير آن کشور در دنيا و 
منطقه اثرگذار است، اثرگذاری اين رزمايش ها حائز اهميت بوده و پيامی به 
دشمنان ايران است. وی افزود: جمهوری اسالمی ايران ثابت کرده است که 
هيچ گاه به دنبال تهاجم نظامی به هيچ کشوری نيست و توان نظامی هم 
که به نمايش می گذارد، توان تدافعی در برابر کسانی است که ممکن است 
در ذهنشان بحث تعرض به ايران را داشته باشند.نماينده مردم تهران در 
مجلس ضمن اشاره به اينکه اين مانورها و رزمايش هايی که سپاه و ارتش 
ــمنان ما ارسال می کند،  برگزار می کنند قطعاً پيام هايی جدی برای دش
اظهار داشت: اين رزمايش ها آنها را مطمئن می کند که به هيچ عنوان در 

ذهنشان بحث تعدی جمهوری اسالمی را نپرورانند.
ــک های نقطه زن و صنايع تجهيزات نظامی  وی با بيان اينکه اين موش
که سپاه و ارتش به نمايش گذاشتند برای دشمنان ما اين پيام را ارسال 
می کند که آمادگی دفاعی در ايران در باالترين حد ممکن وجود دارد و 
هيچ قدرتی در دنيا توان اين را نخواهد داشت که به ايران تعرضی کند و 
از اين تعرض جان سالم به در ببرد، تصريح کرد: پيام اين رزمايش ها اين 
است که اگر کسی بخواهد عليه ايران وارد درگيری در هر سطحی بشود، 
شايد شروع با او باشد ولی پايان ديگر با او نيست. موسوی تأکيد کرد: اين 
ــور به ارمغان می آورند و زير چتر  رزمايش ها فضای امنيت را برای کش
اين امنيت فراگير که سپاه و ارتش و نيروهای نظامی و مسلح ما ايجاد 
می کنند، مردم، دولت و سياسيون ما می توانند با قدرت در حوزه های 

سياسی ، اقتصادی و ديپلماتيک وارد تعامل با دنيا شوند.
........................................................................................................................

عضو مجمع تشخیص عنوان کرد
چراییمسکوتماندنFATFدرمجمع

تصویب لوایح FATF می تواند معایبی داش�ته باشد و به احتمال 
قوی تر مزایایی هم نخواهد داشت و کسی هم جواب روشنی ندارد 
که با پیوس�تن به FATF هزینه دور زدن تحریم ها بیشتر نشود. 
ــکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، چهارمين  به گزارش خبرنگار تش
جلسه از سلسله جلسات استدالل مصلحت انجمن اسالمی دانشجويان 
مستقل دانشگاه عالمه طباطبايی )ره( با حضور سيدمرتضی نبوی عضو 
ــد و نبوی به سؤاالتی که درباره   مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار ش
ــخ داد. وی افزود: FATF نوعی  برخی ابهامات FATF مطرح شد، پاس
قاعده  بين بانکی در سطح بين المللی محسوب می شود. ما دو اليحه  آن را 
تصويب کرديم و دو اليحه  ديگر که مربوط به پيوستن به دو سازوکار جهانی 
بود، باقی مانده است. اين لوايح مقدمه است و بعد از آن FATF  بررسی 

می کند که ما بپيونديم يا نه. 
ــود رأی  نبوی تأکيد کرد: در دور قبل اگر قرار بود FATF تصويب ش
دوسوم مجمع را می خواست و اين تقريباً غيرممکن بود؛ يعنی اگر بعد از 
بررسی ها می رفت به سمت رأی گيری، حتماً رأی نمی آورد. همان موقع 
بنده مصاحبه کردم و گفتم: »اگر من ترديد داشتم در اينکه رأی بدهم يا 
ندهم، بعد از اظهارنظرهای مداخله جويانه  غربی ها که تحکم می کردند 
 FATF که شما حتماً بايد عضو بشويد، يقين کردم که نبايد به تصويب
ــد حداقل مجمع  ــی از اعضای دولت می گفتن ــت داد.« بعض رأی مثب
FATF را مسکوت بگذارد که اين رأی منعکس نشود و شايد ما بتوانيم 

در مذاکرات پيگيری هايی داشته باشيم.
ــيه،  ــخيص مصلحت نظام با بيان اينکه چين و روس عضو مجمع تش
ــد، اظهار  ــمی ندارن ــران به FATF موضع رس ــتن اي راجع به پيوس
داشت: دولتی ها استدالل روشنی ندارند؛ می گويند چين و روسيه هم 
می گويند اگر اين لوايح را نپذيريد ما نمی توانيم با شما همکاری کنيم، 
ــت که اين چقدر واقعيت دارد و آيا موضع رسمی  اما هنوز معلوم نيس
ــت يا خير. يا مثاًل می گويند اگر عضو FATF بشويم کار بدتر  آنهاس
ــود اما تا زمانی که تحريم ها هست تضمينی نيست که شرايط  نمی ش
ــايه اش را  بهبود پيدا کند. يعنی باالخره تحريم های ثانويه امريکا س
ــت و با وجود تحريم های ثانويه،  روی کشورهای مختلف انداخته اس
ــته باشد. وی با بيان اينکه دولت  کشوری تمايل ندارد با ما رابطه داش
ــود،  ــا نبودن تصويب لوايح CFT و پالرمو را منکر نمی ش نيز کارگش
ــرايط تحريم، تصويب اين لوايح برای ما کارگشا نخواهد  گفت: در ش
بود و اين را دولتمردان نيز منکر نمی شوند. تحريم های ثانويه امريکا 
مانع از اين است که ديگر کشور ها با ما در ارتباط باشند؛ چراکه امريکا 
ــن بحث قلدری  ــام بين المللی. يعنی اي آنها را جريمه می کند نه نظ

امريکاست! 
وی ادامه داد: اين مقررات و ساختار موجود بين المللی ظالمانه است؛ 
ــتند که در جنگ جهانی اول و دوم پيروز  کسانی اين مقررات را نوش
شدند و مقررات را يکطرفه به نفع خودشان نوشته اند. نبوی يادآور شد: 
در مجمع ما تالش می کنيم موضع کارشناسی داشته باشيم و منافع 
ــيم. تا به  ملی را در نظر بگيريم و از اين جايگاه به تصميم و رأی برس
االن بنده به اين نتيجه نرسيده ام که تأييد اين لوايح در اين مقطع به 

نفع کشور است.
........................................................................................................................

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
دولتقانونیارانهمعیشترا

کاملاجرانمیکند
مجلس در بودجه سال آینده به  دنبال یکپارچه سازی یارانه هاست.
ــا ميرتاج الدينی با انتقاد از  ــالم محمدرض به گزارش مهر، حجت االس
ــی اظهار  ــت قانون الزام دولت به تأمين کاالهای اساس اجرای نادرس
داشت: قانون مجلس درباره طرح يارانه معيشتی کاماًل روشن است و 
طبق مصوبه مجلس بايد اين يارانه به ۶۰ ميليون نفر از مردم داده شود 
ــير خود، اين قانون را اجرا کند و تعداد مشموالن  و دولت نبايد با تفس
اين قانون را کاهش دهد. نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی بيان کرد: متأسفانه دولت به صورت کامل قانون الزام 
ــی را اجرا نمی کند در حالی که دولت  دولت به تأمين کاالهای اساس
ــت  ــتنکاف کند و به هيچ وجه درس ــبت به اجرای قانون اس نبايد نس
ــی از قانون را اجرا و بخشی از آن را اجرا نکند و  نيست که دولت بخش
ــل به اين قانون عمل و آيين نامه  انتظار داريم که دولت به صورت کام

آن را نهايی کند.
وی متذکر شد: برای تصويب طرح الزام دولت به تأمين کاالهای اساسی، 
مجلس جلسات متعددی را با حضور کارشناسان و دولتی ها برگزار کرد 
و بر اين اساس بايد به صورت کامل عملياتی شود و ضرورت دارد که در 

اين شرايط اقتصادی از مردم حمايت جدی شود.
نماينده مردم تبريز در مجلس شورای اسالمی گفت: ما به دنبال يک 
کاسه کردن يارانه ها در بودجه سال 14۰۰ هستيم و اگر امکانپذير باشد، 

ممکن است مبلغ يارانه را افزايش دهيم.

»ما اشتباه کردیم« این خاصه سخنان صادق 
خرازی، چهره مش�هور اصاح طلب در مورد 
مسئولیت اصاح طلبان در قبال هشت سال 
دولت تدبی�ر و امید اس�ت. دولتی ها و اغلب 
اصاح طلبان البد از این س�خنان خوشحال 
نمی ش�وند، اما به نظر می رسد صادق خرازی 
در مقام یک فع�ال سیاس�ی، دریافته که راه 
موفقی�ت به عن�وان ی�ک »اصاح طلب« در 
انتخاب�ات 1400، فقط با پذیرش اش�تباه این 
هش�ت س�ال و مس�ئولیت پذیری در قب�ال 
ناکارآم�دی دول�ت روحانی می گ�ذرد. او اما 
در ادام�ه، ب�ه ش�یوه اصاح طلب�ی می رود 
و مس�یر تخریب رقی�ب را پی�ش می گیرد. 
ب�ا ای�ن حس�اب آی�ا موف�ق خواه�د بود؟

ــتند  ــب انتخابات نيس اصالح طلبان آدم های ش
ــای انتخاباتی را  ــا جلوتر بحث ه و اغلب از ماه ه
ــته هم آنان  ــی 1۰ ماه گذش ــاز می کنند. ط آغ
بيشتر ظرفيت رسانه ای خود و نيز فعاليت های 
ــان را بر انتخابات 14۰۰ گذاشته اند  سياسی ش
ــای متفاوتی از اردوگاه  و از اين رو هر روز خبره
اصالح طلبی بيرون می آيد. حزب ندای ايرانيان 
به دبيرکلی صادق خرازی اخيراً کنگره خود را با 
حضور چهره های اصالح طلب از محسن هاشمی 
ــت. سخنان  تا محمدرضا عارف برگزار کرده اس
ــور انتقاد  ــت بر مح صادق خرازی در اين نشس
ــه آنان از  ــان و حمايت همه جانب به اصالح طلب
دولت حسن روحانی ايراد شد. او حسن روحانی 
ــن رويکرد  ــت و اي ــدای اجاره ای دانس را کاندي
اصالح طلبان را که از کانديدای اجاره ای و نه ذاتاً 
ــتباه دانست. او  اصالح طلب حمايت کردند، اش
همچنين رويکرد اصالح طلبان راديکال در تحريم 
ــتباه خواند. خرازی  انتخابات مجلس ۹8 را اش
البته در مورد اينکه چرا اصالح طلبان مجبور به 

حمايت از کانديدای به قول او »اجاره ای« شدند، 
ــارف کانديدای اصالح طلبان بود،  در حالی که ع

سکوت کرده است.
  خرازی خواستار توبه اصاح طلبان شد

ــی از صحبت های خود با طرح  خرازی در بخش
ــای اصالح طلبان و  انتقاداتی بزرگ از فعاليت ه
نتيجه کار آنها در دولت اعتدال گفته است:  »در 
ــتراتژی، تاکتيک و  يک کالم اصالحات فاقد اس
هدف و مبانی فکری است به همين جهت است 
که رئيس جمهورش اجاره ای می شود و وزرايش 
ــت و مستور هستند و در وقت  در اوج قدرت مس
ــما يک اصالح طلب را  ــخگويی بی پاسخ. ش پاس
نمی توانيد ببينيد که بتواند سرش را جلوی مردم 
با افتخار باال بگيرد. ما اشتباه کرديم بايد بپذيريم 
ــتباه کرديم و توبه کنيم از رئيس جمهور  که اش

اجاره ای که داشتيم.«
او تلويحاً به نحوه مديريت جريان اصالحات هم 
ــی که به صورت مافيا  اعتراض کرد: »محفل هاي
سايه خودشان را در تمام احزاب انداختند، امروز 
ــم بگيرند و امروز   هم باز آنها می خواهند تصمي
ــه اصالح طلبان و همه   ما بايد به عنوان مجموع
ــور بفهميم که  ــری اصالحيه کش نحله های فک
ــان بزرگ ترين بليه  ــه دوم حيات انقالبم در چل
ــه جريان ها و احزاب   که جامعه ما را در بر گرفت
ــتند که دچار روحيه پدرخواندگی  سياسی هس
ــل اول و دوم در پرتو  ــدند... نس ــی ش و قيم مآب
خودبرتربينی و خودبزرگ پنداری در آستانه  سده 
نو و هزاره جديد باز هم مشغول برنامه ريزی های 

خودشان شدند.«
ــح کرد:  ــدای ايرانيان تصري ــزب ن دبير کل ح
ــتيم. ليکن نيک  »در معرض نابودی کامل هس
دانسته ايم برخی هنوز اميد دارند با توسل به اين 
ــايد از اعمال قدرتشان در بزنگاه های  شيوه ها ش

حساس کاسته نشود و همچنان بر اريکه پر زرق و 
برق قدرت تکيه زنند. هزار فاميل خود را در فالن 
ــرکت دولتی جا کنند. پست ها را  وزارتخانه و ش
ــفارش کنند و در عصر اعتدال  برای دوستان س
هم از قافله اندوختن دنيا جا نمانند. حتی اگر از 

اصالح و اصالح طلبی چيزی باقی نماند.«
ــال  ــتباه کرديم و 1۶ س ــت:» ما اش او گفته اس
ــور حاکم شد و  ــت که مديريت غلط در کش اس
ــور را نابود کرده ايم ... مهم اين است  منابع کش
ــائل انتزاعی ترکيب  اقتصاد و امور فنی را با  مس
نکنيم. ما با فلسفه، محراب و ارزيابی های درست 
می خواستيم کشور را اداره کنيم و بايد از داشتن 

رئيس جمهور اجاره ای توبه کنيم.«
خرازی در سخنانش گرچه عموم اصالح طلبان را 
به وحدت دعوت کرده است، اما تلويحاً هم تهديد 
ــاير اصالح طلبان اين وحدت را  کرده که اگر س
نخواهند، حرف های جديدی خواهد زد: »اولين 
ــدا( وحدت برای  ــا )گام انتخاباتی حزب ن گام م
رسيدن به نقطه مشترک است و در صورتی که 
دوستان ما نخواهند چنين استراتژی و اصول و 
ــخن  مبنايی را بپذيرند در مرحله جديدی در س
مستقيم با مردم وارد ميدان می شويم و حرفمان 

را خواهيم زد.«
   اصاح طلب�ان و چال�ش اقن�اع اف�کار 

عمومی
ــر کل يک حزب  ــام دبي ــرازی در مق صادق خ
ــت برداشته است،  اصالح طلب، قدم اول را درس
اما اوالً او همه اصالحات نيست و حتی بخش قابل 
ــت. اصالح طلبان  توجهی از اصالحات هم نيس
ــار  گرچه در ماه های منتهی به انتخابات، سرش
ــتت و اظهارنظرات علنی متفاوت و بعضاً  از تش
ــتند، اما در نهايت با يک دستور از  متناقض هس
باال، همه عقب می نشينند. ثانياً برداشت قدم اول 

ــت. اصالح طلبان گرچه  به معنای موفقيت نيس
اين ماه ها مدام در حلقه درون گروهی خود دچار 
گمانه زنی های مختلف برای چگونگی حضور در 
انتخابات هستند، اما چالش اصلی آنها اقناع پايگاه 
اجتماعی خود و مردم برای حضور در انتخابات 
و رأی دادن به آنهاست. طبيعی  است که کارنامه 
ــار از گزاره های  هشت ساله اصالح طلبان سرش
منفی ست که مردم را از آنان نااميد کرده است. 
دولت ناکارآمد، مجلس دهم خنثی و حاشيه ساز 
ــهرداری ها ضعيف و پر  ــوراها و ش و بی سود، ش
تخلف با پرونده های قضايی متعدد، استانداران 
ضعيف و...، با اين حساب اصالح طلبان برای اقناع 

افکارعمومی چه دارند؟
آنها البته يک روش ثابت در اينگونه مواقع دارند 
و آن هم ترساندن مردم از رقيب انتخاباتی  است. 
اين مدلی ا ست که اصالح طلبان بارها آزموده اند 
ــان خالی  ــم گرفته اند. دستش و البته نتيجه ه
ا ست؛ دفاعی از خود ندارند. برنامه ای برای اداره 
آينده کشور هم ندارند، لذا تنها از رقيب هراسی 
ــته  ــان در انتخابات های گذش بهره می برند. آن
ــا رأی نياورد،  ــدای م ــم می گفتند اگر کاندي ه
قيمت دالر چند برابر می شود، تحريم ها بيشتر و 
کاالهای اساسی کم و خريد نفت پايين می آيد. 
ــخيفی همچون »ديوارکشی  حتی دروغ های س
در پياده روها« را علم کردند و به دروغ از 4۰سال 
ــتگاه قضايی گفتند يا دروغ حمله  خشونت دس
ــون هم آنان مجلس  »گازانبری« را گفتند. اکن
ــت بر سر کار  يازدهم را که فقط »هفت ماه« اس
آمده، تخريب می کنند. حال آنکه چهار سال از 
۹4 تا ۹8 مجلس دست آنان بود و اکنون به جای 
تخريب مجلس جديد بايد پاسخ دهند که طی 
چهار سال که قوه قانونگذاری کشور را در اختيار 

داشتند، چه کردند. 
ــته حزب ندای  ــال گذش خرازی می گويد: »س
ايرانيان يکی از معدود احزابی بود که فرياد می زد 
ــرد، بايد در انتخابات  نبايد انتخابات را تحريم ک
ــت؛ قهر و تحريم برخی در مجموعه  حضور داش
اصالحات اين بال را سر کشور آورد و نتيجه آن شد 
که شما در چند ماه اخير شاهد مجلسی هستيد 
ــوان ملی و کاهش  ــه اش، کاهش ت که هر مصوب
ــت و اين نتيجه  قدرت بازدارنده مردم ايران اس
بی تفاوتی دولت آقای روحانی و اصالح طلبان و 
در نهايت رشد کسانی است که تفاوت بين دوغ و 

دوشاب را نمی دانند!«
بله، سال گذشته، پايگاه اجتماعی اصالح طلبان 
سر صندوق رأی حاضر نشد، اما چهار سال قبل 
از آن، يعنی در انتخابات مجلس سال ۹4 که پای 
صندوق آمدند و به ليست اصالح طلب رأی دادند، 
چه اقدام مهم و مؤثری برای معيشت مردم انجام 
گرفت؟ چطور از يک مجلس هفت ماهه انتظار 
ــاله  ــد، اما در مورد مجلس چهار س معجزه دارن

سکوت می کنند؟
ــت که خرازی گرچه قدم اول را  هم از اين روس
درست برداشته و مسئوليت ضعيف و ناکارآمدی 
ــته، اما چون در  ــده اصالح طلبان دانس را بر عه
ادامه می خواهد مسير فرافکنی در پيش بگيرد 
ــی فريب دهد، يعنی که  و مردم را با رقيب هراس

نمی خواهد تن به درستی دهد.

نابودشدهایمامابهچنگاندازیهزارفامیلاصالحات
برپستهایقدرتامیدواریم!

خرازی: ما اشتباه کردیم چون اصاحات فاقد راهبرد، روش و مبانی فکری است
یک اصاح طلب پیدا نمی کنید که بتواند سرش را مقابل مردم باال نگه دارد

باید به خاطر رئیس جمهور اجاره ای که حمایتش کردیم، توبه کنیم

   گزارش
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