
  گزارش

انتخابات 1400 وراهبرد های بیگانگان 
 اظهارات سفیر فرانسه در تهران مبنی بر اینکه هدف از مذاکرات وین، احیای 
برجام پیش از انتخابات ایران است ،اگر چه از سناریوی غرب برای اثر گذاری 
بر تحوالت داخلی ایران از بستر انتخابات وبه ویژه برجام پرده برداشت،ولی 
مروری بر انتخابات گذشته نشان می دهد که غرب همواره به این عرصه به 
عنوان فرصتی برای اثر گذاری بر روند های داخلی ایران توجه دارد. به نوشته 
روزنامه کار و کارگر  فیلیپ تیئبو، سفیر فرانسه در ایران در گفت وگو با این 
روزنامه یادآور می شود : ظریف را در اوج تنش های ایران و امریکا به اجالس 
جی ۷ دعوت کردیم تا پنجره مذاکرات بسته نشود. اکنون هم همین روند 
طی می شود و هدف هم این است که تا قبل از شروع انتخابات در ایران شاهد 

احیای کامل برجام باشیم. 
نشریه امریکایی هیل)وابسته به کنگره امریکا( نیز در اوایل فروردین ماه در 
گزارشی نوشت که مسئله ایران یکی از مسائل پیش روی بایدن است. زمان 
به نفع سیاست های بایدن در قبال ایران در حرکت نیست. انتخابات تابستان 
امسال در ایران ممکن است به انتخاب یک دولت سخت گیرتر منجر شود. 
اعالم نگرانی ازروند انتخابات در ایران ونتایج آن از سوی قدرت های غربی 
ورس��انه های وابس��ته به آنها در همه انتخابات های گذشته ایران مطرح 
بوده وآنها متناسب با برآوردشان از شرایط داخلی وتأثیری که نتیجه آن 
انتخابات می تواند در تثبیت وتحکیم اقتدار نظام ویا تضعیف آن داشته باشد 

،موضع گیری کرده اند. 
متأثر از ش��رایط کنونی کش��ور وتأثیری که ایس��تادگی مردم در برابر فشار 
حداکثری امریکا در ماه های اخیر داش��ته ،که به اعتراف دولتمردان گذشته 
وکنونی امریکا،مردم ایران پیروز این میدان شده وامریکا در تحمیل اراده خود بر 
مردم ایران ناکام ،مانده است،لذا برآورد آنان این است که ادامه این روند، انسجام 
ملی در ایران را در پی داشته وممکن است به دلیل ضعف  ها وناکارآمدی های 
دولت کنونی ایران،مردم ایران به س��مت انتخاب یک دولت انقالبی وکارآمد 
ویا آنگونه که نشریه هیل تالش دارد نسبت به آن ایجاد نگرانی کند و از آن به 
عنوان »دولت سخت گیرتر « یاد می کند ،اهتمام بورزند ،لذا در این شرایط روند 
تبلیغاتی آنها ممکن است به سمت کاهش حضور مردم در انتخاباب جهت پیدا 
کند،نکته ای که رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی خود در روز اول سال 
جدید، نسبت به آن هشدار داده ویاد آور شدند که » دستگاه های جاسوسی 
برخی کشور  ها و از همه بدتر امریکا و رژیم صهیونیستی تالش دارند تا انتخابات 
را بی رونق کنند و به همین دلیل یا برگزارکنندگان را به مهندسی انتخابات، و یا 
شورای نگهبان را متهم می کنند و یا تالش دارند با القای بی اثر بودن رأی مردم 
در بهبود اوضاع، مردم را دلسرد کنند. «معظم له با اشاره به استفاده حداکثری 
دشمن از فضای مجازی برای دلسرد کردن مردم و همچنین از رونق انداختن 
انتخابات، با انتقاد از نحوه ی مدیریت فضای مجازی در کش��ور خاطر نشان 
کردند:» دشمن تالش دارد با شیوه های روانی مشارکت مردم در انتخابات را 

کاهش دهد که امیدواریم مردم با پاسخ رد، دشمنان را ناامید کنند .«
الگوی دیگر رفتاری بیگانگان در مواجهه با انتخابات ایران و دیگر کشورهای 
هدف را می توان در به کارگی��ری راهبرد انقالب های مخملین و یا رنگین در 
انتخابات  ها دید. مبنای رفت��اری قدرت های اروپایی و امری��کا در این مدل ، 
بهره گیری از همه ظرفیت  ها برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات و در آوردن نام 
نامزد مطلوب خود از صندوق  ها و در غیر این صورت ،ابطال انتخابات از طریق 
دامن زدن به اعتراضات خیابانی وایجاد آش��وب در آن کشور است . که نمونه 
آن در سال های اخیر به کرات در کشورهای استقالل یافته از شوروی سابق 
ویا کشورهای امریکای جنوبی دیده می ش��ود. آنچه در کشورمان در جریان 
برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری وبعد از آن اتفاق افتاد ،مصداق 
روشنی از به کارگیری این الگو توسط دولت دمکرات امریکا وکشورهای اروپایی 
است. در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال 1388 ، بعد 
از عدم پذیرش نتیجه انتخابات توسط میرحسین موسوی و کروبی که شاید 
عالوه بر طراحی  ها وبرنامه ریزی جریان سیاسی حامی این دونامزد از ماه  ها 
قبل ، رسانه های بیگانه و تبلیغات آنها در عدم پذیرش نتیجه انتخابات از سوی 
این دو نقشی اساسی داشتند، کشور چند ماه دچار بحران و چالش داخلی شد 
در آن زمان امریکایی   ها صراحتاً به میدان آمده و ضمن حمایت از نامزدهای 
شکست خورده والقای تقلب در انتخابات ، چندین بار بر عزم خود برای به نتیجه 
رساندن آشوب  ها تأکید کردند. خانم کلینتون وزیر خارجه وقت امریکا چند بار 
در گفت وگو با رسانه  ها نظیر بی بی سی خاطر نشان کرد که امریکا از هیچ تالشی 
برای به نتیجه رساندن این آشوب   ها فروگذار نمی کند. حتی در همان زمان 
کنگره امریکا رسماً برای حمایت از آشوب های خیابانی در ایران با اختصاص 
۵۵ میلیون دالر بودجه، سه ماه به اوباما فرصت داد که آن را برای حمایت از 
آشوبگران در خیابان های ایران هزینه کرده و گزارش آن را نیز به کنگره ارائه 
دهد که مصوبه کنگره امریکا و گزارش دولت وقت امریکا در هزینه کرد این 
بودجه در حمایت از آشوب های داخلی ایران ،به عنوان یک سند تاریخی که 
بیانگر دخالت مستقیم امریکا در ایجاد آشوب و اغتشاش در ایران برای برهم 

زدن نتیجه انتخابات در ایران است،وجود دارد. 
اما الگوی دیگری که بیگانگان و رسانه های وابسته به آنها ممکن است برای 
اثرگذاری بر نتیجه انتخابات در کشورهای هدف دنبال کنند ، بهره گیری از همه 
ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی و حتی کمک های مادی برای پیروزی 
رساندن نامزد مطلوب خود و تحریک هواداران برای حضور در پای صندوق های 
رأی است. این امر به ویژه با تبلیغات انتخاباتی به نفع نامزد مطلوب وتبلیغات 
علیه نامزد رقیب در روز  ها وساعاتی که بر اساس قانون تبلیغات در ایران ممنوع 
است صورت می گیرد. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بازتکرار تبلیغات 
یکی از نامزد  ها توسط رسانه های بیگانه در ایجاد نگرانی در زمینه دیوار کشی 
پیاده رو  ها برای جدایی زنان ومردان توسط نامزد رقیب ویا القای 30 سال گردن 
زدن واعدام کردن و...  ،سبب هجومی نامتعارف  به پای صندوق های رأی در 
ساعت های پایانی رأی گیری شد که در جای خود نیاز به بررسی    قانونی دارد  
علت این دخالت  ها و بهره گیری غربی  ها از فرصت انتخابات برای مواجهه با نظام 

جمهوری اسالمی ایران را در دو نکته می توان خالصه کرد:
 اول آنکه قدرت های بیگانه شکل گیری یک ایران مقتدر با الگوی مردمساالری 
دینی را برنمی تابند ،چرا که از منظر آنان تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر 
ارزش های اسالمی که بهترین فرصت را برای گردش نخبگان و اجرای احکام 
اسالمی فراهم می آورد ،بزرگ ترین تهدید برای لیبرال دموکراسی غرب است 
وحتی از توان موشکی وهسته ای ایران نیز برای آنان خطرناک تر است وبه همین 
دلیل زیرسئوال بردن سالمت انتخابات فارغ از نتیجه آن به یک اصل کلی در 

سیاست های تبلیغی آنان تبدیل شده است. 
دوم: تمرکز بیگانگان بر انتخابات برای تغییر درایران ،ناشی از شکست آنها در 
براندازی ویا تغییر در نظام اسالمی از طریق سایر روش هاست چرا که زمانی 
که دشمن با فش��ار حداکثری و تحریم فلج کننده اقتصادی قادر به تغییر در 
نظام جمهوری اسالمی ایران نیست واقتدار ایران اسالمی در عرصه  ها نظامی 
و امنیتی ،سبب حذف گزینه تهدید نظامی علیه ایران شده ویا تمرکز آنان بر 
تهاجم فرهنگی وجنگ نرم ،به رغم آسیب  ها ولطماتی که بر مردم ایران تحمیل 
کرده ،نتیجه ای برای آنان نداشته است ،تمسک آنان به انتخابات برای تغییر 
تنها راه است وسوگمندانه اینکه در این وادی این جریان  ها وفعاالن سیاسی در 

داخل هستند که زمینه را برای دشمنان فراهم می کنند.
به همین دلیل است که هوش��یاری مردم ایران در حضور پرشور در پای 
صندوق های رأی وانتخاب رئیس جمهوری شایسته بر اساس الگویی که 
رهبر معظم انقالب ترسیم نموده اند،باطل السحر همه توطئه های دشمنان 
خواهد بود. معظم له در بیانات نوروزیشان ضمن بیان اهمیت جایگاه ریاست 
جمهوری درایران وانتقاد از کسانی که رئیس جمهور در ایران را فاقد اختیار 
می دانند ،با تأکید به آحاد مردم مبنی بر دقت در انتخاب خود، یاد آور شدند : 
رئیس جمهور مطلوب باید با کفایت، با ایمان، عدالت خواه و ضد فساد، دارای 
عملکرد انقالبی و جهادی، معتقد به توانمندی های داخلی، معتقد به جوانان 
به عنوان پیشران حرکت عمومی کشور و امیدوار به آینده باشد. معظم له 
تأکید کردند: اگر چنین فردی بر سر کار بیاید، کشور را به نقطه  مطلوب 
خواهد رس��اند و مردم باید فردی با این خصوصیات را پیدا کنند که البته 
پیدا کردن آن شاید برای آحاد مردم آسان نباشد و باید به افراد مطلع و مورد 

اطمینان مراجعه کنند. 

سپر بالی پاریس و لندن نمی شویم!
لیست جدید تحریم های اتحادیه اروپا شامل هشت فرد و سه نهاد ایرانی 
به طور مشخص امنیت ایران را هدف قرار داده است. رویترز گزارش داده 
که اتحادیه اروپا با تمسک به چند بهانه واهی تعدادی از فرماندهان ارشد 
نظامی ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است. تجربه نشان داده که 
تحریم های نمادین علیه مقامات کشورمان جنبه کارکردی نداشته و 
تنها نمایشی سیاسی از سوی اروپا و امریکا برای تحت الشعاع قرار دادن 

مناسبات بین المللی است. 
وزارت ام��ور خارجه ای��ران در اقدام��ی قابل توجه به م��وج جدید 
تحریم های اروپای��ی واکنش نش��ان داده و بنا بر آنچه س��خنگوی 
دستگاه دیپلماسی اعالم کرده است،کلیه مذاکرات با اروپا لغو شده 
است. این اقدام نشانه ای روشن از یکدس��ت بودن سیاست خارجه 
جمهوری اسالمی ایران است. غربی   ها گمان می کردند که با تحریم 
چند مقام نظامی در ایران، دستگاه دیپلماسی کشورمان دچار تردید 
در انتخاب  شده و میان ادامه راه با 4+1 یا حمایت از نماد امنیت ملی 
مجبور است دست به انتخاب بزند. اظهارات شایسته، سریع و به جای 
س��خنگوی وزارت خارجه نش��ان داد که تهران هیچ گاه در دوراهی 
انتخاب اجباری قرار نداشته و حفظ مؤلفه های امنیت ملی را به هر 
نوع امتیاز ناچیز از سوی چند کشور اروپایی ترجیح می دهد. از سویی، 
بنا بر اعالم وزارت خارجه، از این  پ��س تمامی همکاری های ایران و 
اروپا، به ویژه در حوزه های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان به حالت 
تعلیق درمی آی��د. این تصمیم، برای تروئی��کای اروپایی هزینه های 
جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. کشورهای اروپایی در دوران 
ترامپ و انزوای ناتو مجبور بودن��د برای حفظ امنیت داخلی خود در 
برابر بانده��ای مافیا، مواد مخدر و نیز حم��الت داعش هزینه گزاف 
پرداخت کنند و حاال دوباره به همان بال گرفتار خواهند ش��د. اقدام 
جدید اتحادیه اروپا با مدیریت امریکایی   ها س��ه تغییر در مناسبات 

میان ایران و غرب ایجاد می کند:
1-  دوران س��پر بالی ش��هرهای پاریس، وین و برلین شدن به پایان 
رسید! طی سال های گذشته چه بسیار سربازان و نظامیان فداکاری که 
جانشان را در راه مبارزه با عناصر خرابکار و محافل سوداگر از دست  داده  
و به شهادت رسیده اند. از این  پس اما اتحادیه اروپا یک  راه حل بیشتر 
پیش رو نخواهد داش��ت: آنها باید یا هزینه امنیت خود را بپردازند؛ یا 
آنکه از تروریست های تکفیری و قاچاقچیان در شهرهای خود پذیرایی 
کنند. اروپا باید متوجه شود که نش��انه رفتن نمادهای امنیت ملی در 
ایران هزینه چند صد هزار برابری برای خودشان دارد. قابل توجه آنکه 
حضرت آقا در چندین نوبت نس��بت به تروریسم خودساخته امریکا و 
غرب علیه اسالم روشنگری کردند . ایشان سرنوشت این معضل و آتشی 
را که امریکا، عربستان و سرویس های امنیتی اروپایی و صهیونیستی 
به دامان اسالم انداخته تسری آن به خود غرب دانستند و بیان داشتند 
که این مس��ئله دامن لکه دار غرب را نیز خواهد گرفت. از چندین سال 
قبل پیش بینی رهبر انقالب تحقق یافته و از حاال بحران روز به روز برای 

غرب بیش از قبل خواهد بود. 
2- اروپایی   ها در دور جدید تحریم   ها دست به »تحریم نیابتی « زدند. 
امریکایی   ها پس از مذاکرات وین تمایل نداشتند به صورت مستقیم با 
تهران سرشاخ شوند و برای خودش��ان هزینه سازی کنند. تحریم های 
ضد امنیتی جدید از سوی امریکا می توانست آینده مناسبات منطقه ای 
را تغییر دهد، از این رو واشنگتن، بار اقدام ضد ایرانی جدید را بر دوش 

اروپایی   ها انداخت. 
3-امریکا در دوران بایدن با تمایز گذاری می��ان پرونده های اختالفی 
اعم از هسته ای، موشکی، منطقه ای و حقوق بشری، با اعمال هر یک به 
دنبال تغییر رفتار ایران است، سناریو نویسان جدید تحریم   ها در وزارت 
خزانه داری امریکا معتقد بودند که لزوماً تعامل یا تقابل در یک موضوع 
را به موضوع دیگر تسری نخواهد داد. واکنش جدید ایران در لغو کلیه 

مناسبات، برنامه هدفمند غرب را برهم زد. 
از حاال هر نوع عمل ضد ایرانی با عکس العمل مواجه خواهد ش��د. 
تاوان عملیات صهیونیست   ها در نطنز و دو دور تحریم های نیابتی و 
مستقیم امریکا در یک ماه گذشته را آنها یکجا باید بپردازند. بایدن 
از امروز باید به دنبال راه حلی جدید برای حفظ امنیت ش��هرهای 
اروپایی باشد. مواضع ایران در برخوردهای سیاسی قاطع و روشن 

است. 

 عباس حاجی نجاری

مرتضی سیمیاری

در دیدار وزیر امور خارجه روسیه با مقامات ایران تأکید شد

تهران و مسکو علیه یکجانبه گرایی امریکا

س�رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه که 
در راس هیئتی دیپلماتیک به ایران سفر کرده ، 
روز گذشته عالوه بر دیدار و گفت وگو با همتای 
ایرانی خود با رؤسای قوای مجریه و مقننه دیدار 
و درباره روابط دوجانبه ایران و روسیه و همچنین 
تحوالت منطقه و جهان رایزنی و گفت وگو کرد. 
به گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر ریاس��ت 
جمهوری ، رئیس جمهور در این دیدار با اش��اره به 
اهمیت روابط ایران و روس��یه و ل��زوم بهره گیری 
از ظرفیت های دو کش��ور برای ارتق��ای روابط در 
همه زمینه  ها به ویژه روابط اقتصادی و تجاری و با 
اشاره به اراده مقام های عالی دو کشور برای ارتقای 
مناسبات، بر لزوم توسعه روابط در راستای منافع 
متقابل ب��دون تأثیرپذیری از فش��ارهای خارجی 

تأکید کرد. 
روحانی، با اشاره به عالقه مندی جمهوری اسالمی 
ایران برای توس��عه همکاری ه��ای منطقه ای، از 
توسعه این همکاری  ها با هدف کمک به برقراری 
صلح و ثبات در منطقه به عنوان اقدامی راهبردی 
در مقابله ب��ا یکجانبه گرایی امری��کا و مداخله در 
امور منطقه از سوی این کشور استقبال کرد. وی 
در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت ،صلح و 
ثبات در منطقه و اینکه امنیت منطقه باید از سوی 
کشورهای خود منطقه حفظ شود، بر لزوم توسعه 
همکاری ه��ای دفاعی و نظامی ایران و روس��یه با 
توجه به پایان تحریم های تسلیحاتی ایران از ماه 
اکتبر سال گذش��ته، تأکید کرد. روحانی در ادامه 
با اش��اره به مش��کالت و بحران های منطقه ای از 

جمله بحران یمن و سوریه بر تداوم همکاری  ها و 
تبادل نظر ایران و روسیه به عنوان دو کشور تأثیر 
گذار منطقه برای حل و فصل بحران  ها و مشکالت 
منطقه ای تأکید کرد و افزود: باز کردن پای رژیم 
صهیونیستی به عنوان یک عنصر بی ثبات کننده و 
تنش زا، در منطقه خلیج فارس، اقدامی خطرناک 

است. 
    اقدامات خرابکارانه

 ابزار مذاکراتی به امریکا نخواهد داد
محمد جواد ظریف، وزیر امورخارجه در کنفرانس 
خبری مشترک با س��رگئی الوروف وزیر خارجه 
روس��یه، گف��ت: از موضع ق��وی روس��یه درباره 
خرابکاری در نطنز تش��کر می کنم، ضرورت دارد 
این همکاری ادامه پیدا کند و امریکا بدون توقف 
در اج��رای تعهداتش تمام تحریم   ه��ا را رفع کند 
و ایران پس از راس��تی آزمایی اقدامات خودش را 

انجام خواهد کرد.
 وی افزود: هیچ مشکلی با اجرای تعهدات برجامی 
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند نداریم؛ 
اما امریکایی   ها باید بدانند که نه تحریم و نه اقدام 
خرابکارانه اب��زار مذاکرات��ی نخواهد ب��ود و تنها 
وضعیت را برای آنها دش��وارتر خواه��د کرد. وزیر 
امور خارجه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص 
 رویکرد و اقدامات اخی��ر اروپایی   ها گفت: اتحادیه 
اروپا در س��ال های گذش��ته با ناتوان��ی در اجرای 
تعهدات برجامی خود و با تسلیم در برابر فشارهای 
امریکا نشان داده که کم کم موضوعیت خود را در 
روابط بین الملل از دست می دهد. وی یادآورشد: 

اتحادیه اروپا در واقع دنباله رو نه تنها سیاست های 
امریکاست بر کسی دنباله رو تندرو  ترین گروه های 
داخل امریکا و رژیم صهیونیستی است و این برای 

اروپا بسیار جای شرمندگی دارد.
 رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه اروپایی   ها 
قبل از هرچیز باید به فکر حیثیت خودشان باشند، 
گفت: اروپا باید بداند در جایگاه برتر اخالقی قرار 
ندارد و نمی تواند دنی��ا را موعظه کند. اروپایی که 
بیگانه س��تیزی و اس��الم س��تیزی در آن شرایط 
وحش��تناکی را برای مس��لمان   ها ایجاد کرده، نه 
آبروی��ی دارد و ن��ه جایگاهی که مقام��ات ایرانی 
را تحریم کنن��د و اروپایی   ها هرچ��ه زودتر این را 

بفهمند، زودتر متوجه می شوند که؛
 ای مگس عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست/ عرض 

خود میبری و زحمت ما می داری
ظری��ف همچنین در پاس��خ ب��ه س��ؤالی درباره 
اینکه برخی رس��انه های غربی مدعی ش��دند که 
حادثه خرابکاری در س��ایت نطنز ۹ م��اه فرایند 
غنی سازی را در این سایت عقب انداخته و دست 
مذاکره کنن��دگان ایران��ی را در مذاک��رات خالی 
کرده ارزیابی شما از این تحلیل   ها چیست، گفت: 
آنچه در نظنز انجام ش��د، ش��رایط را ب��رای ایران 
امکان پذیر می کند که به طور قانونی برای جبران 
این حماقت تروریس��تی هر کاری برای پیشرفت 
هسته ای در نظنز انجام دهد. در آینده نزدیک نظنز 
با سانتریفیوژ های پیش��رفته تر جلو خواهد رفت. 
وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه اگر اسرائیلی   ها 
فکر می کنند می توانند مان��ع رفع تحریم ها علیه 

ملت ایران شوند، اش��تباه می کنند، افزود: دست 
ایران هم در مذاکره هم در آینده هس��ته ای قوی 

تر خواهد بود. 
   الوروف:تنها راه حل بازگش�ت بی قید و 

شرط امریکا به برجام است
وزیر امور خارجه روسیه نیز در این دیدار  ها با بیان 
اینکه دو کشور برای توسعه و تعمیق روابط مصمم 
هس��تند و اراده قوی دارند، گفت: برای توس��عه 
همکاری های مسکو – تهران از جمله همکاری های 

فنی و دفاعی هیچ محدودیتی وجود ندارد. 
س��رگئی الوروف با بی��ان اینکه ایران و روس��یه 
درخصوص همکاری های منطقه ای و بین المللی 
اهداف مش��ترک و نزدی��ک دارند، ب��ه مذاکرات 
هسته ای اخیر در وین و تمایل امریکا برای بازگشت 
به برجام اشاره کرد و افزود: تنها راه حل مسئله از 
نظر مسکو بازگشت بی قید و شرط و کامل امریکا 
به برجام با اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت 
سازمان ملل متحد و عمل به تعهدات از سوی این 
کش��ور اس��ت. الوروف تصریح کرد: از نظر ما این 
کاماًل غیر مفید اس��ت که از ایران خواس��ته شود 
در چارچوب برجام ش��رایط جدیدی را بپذیرد و 
یا فراتر از تعهدات خود در قالب برجام عمل کند. 
وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد: هرگونه سند 
تکمیلی و یا اضافی درخصوص مسائل مختلف از 
جمله منطقه ای یا توسعه نظامی می تواند خارج از 
چارچوب برجام و در راستای تأمین امنیت منطقه 
و خلیج فارس با حضور کشورهای منطقه به صورت 

جداگانه مورد برررسی قرار گیرد. 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
اخراج تروریست های امریکایی 

حق مشروع ملت عراق است
خ�روج نیروه�ای امریکای�ی از ع�راق در چارچ�وب مصوب�ه 
تقوی�ت  و  ایج�اد  ب�ه  کش�ور  ای�ن  مجل�س  هوش�مندانه 
امنی�ت و ثب�ات در ع�راق و منطق�ه کم�ک خواه�د ک�رد. 
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، در دیدار امیر س��رتیپ حاتمی 
و قاس��م االعرجی، مش��اور امنیت ملی عراق که در محل وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام ش��د، دو طرف در خصوص آخرین 

تحوالت منطقه و روابط دو جانبه گفت وگو کردند. 
در این دیدار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اشتراکات 
و پیوندهای نا گسس��تنی فرهنگی، تاریخی و دین��ی ملت های ایران 
و عراق بر حمایت همه جانب��ه از حاکمیت، تمامی��ت ارضی و ثبات و 
امنیت در عراق تأکید کرد. امیر س��رتیپ حاتمی با اش��اره به ارتکاب 
جنایت نابخشودنی تروریس��ت های امریکایی در شهادت دو قهرمان 
بزرگ ملت ایران و عراق، شهید سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، 
اخراج تروریس��ت های امریکای��ی از عراق را حق مش��روع ملت عراق 
دانست و گفت: خروج نیروهای امریکایی از عراق در چارچوب مصوبه 
هوشمندانه مجلس این کشور به ایجاد تقویت امنیت و ثبات در عراق و 

منطقه کمک خواهدکرد. 
وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح روند رو به رش��د توس��عه 
همکاری های دفاعی و امنیتی بین دو کشور را عامل مهمی در تحکیم 
ابعاد راهبردی این روابط که در چارچوب منافع دو ملت طراحی شده، 
دانست و تأکیدکرد: ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
همانگونه که در مبارزه با داعش در کنارملت و نیروهای مس��لح عراق 
قرار داشتند، در دوره بازسازی این کش��ور نیز در کنار برادران عراقی 
خود حاضر و آماده همکاری خواهند بود و برای توسعه همکاری های 

دفاعی آمادگی داریم. 
مشاور امنیت ملی عراق نیز با یادآوری نقش جمهوری اسالمی ایران در 
مقابله با داعش و حمایت از عراق در مبارزه با تروریسم، بر لزوم گسترش 

مناسبات درهمه زمینه  ها تأکید کرد. 

       مهر: وزیر کشور در جوابیه ای که روز گذشته در صحن مجلس 
قرائت شد، تاکید کرده است: در گزارش رسمی هیچ یک از مراجع 
قصور یا تقصیری درباره حوادث آبان ماه ۹8 متوجه شورای امنیت 

کشور و وزارت کشور نشده است.
     تس�نیم: علیرضا زاکان��ی نماینده م��ردم ق��م و رئیس مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای اس��المی: ف��ارغ از ه��ر نتیجه ای 
که مذاکرات وین داش��ته باشد، اس��اس راس��تی آزمایی اقدامات 
آمریکایی ها باید توس��ط مجلس صورت گی��رد و دولت صالحیت 

راستی آزمایی در این حوزه را ندارد.

ژه
دول��ت و اصالح طلبان معتقدن��د که رژیم وی

صهیونیس��تی هر ضربه ای به ایران می زند، 
برای خراب کردن برجام اس��ت و به همین 
دلیل هم ایران در مقابل همه این تجاوزات 
باید سکوت کند تا خدشه ای به برجام وارد 

نشود و اسرائیل به خواسته اش نرسد. 
س��ید محمد صدر، دیپلمات سابق اصالح 
طلب طی یادداش��تی در روزنامه اعتماد با 
عنوان »لغو مذاکرات خواس��ته اسرائیل « 
نوش��ته:»زمانی ک��ه مذاک��رات ای��ران و 
کشورهای 1+۵ برای امضای توافق هسته ای 
در جریان بود، اسرائیل، عربستان و برخی 
دیگر از متحدان منطقه ای آنها تمام تالش 
خود را به کار بستند تا برجام به نتیجه نرسد. 
شکست این تالش   ها در پی حصول توافق 
هس��ته ای میان ایران و کش��ورهای ۵+1، 

تل آویو را به س��وی خرابکاری و استفاده از 
حربه   هایی نظیر اقدامات نظامی و تروریستی 
علیه تأسیسات و دانشمندان هسته ای ایران 
سوق داد تا ش��اهد اتفاقاتی نظیر آنچه روز 

یک  شنبه در نطنز رخ داد، باشیم«. 
صدر یک دیپلمات اس��ت و بعید است که 
نداند پیش از برجام هم اس��رائیل تا جایی 
که دستش می رس��ید، اقدامات تروریستی 
علیه ایران را انجام می داد. ترور دانشمندان 

هسته ای ایران از همین جمله است. 
صدر ادامه سپس به جای اسرائیل، تلویحاً 
به سپاه اشاره می کند و آنها را متهم حمله به 
نطنز می داند: »اگر دستگاه های اطالعاتی 
امنیتی کش��ور به جای صرف انرژی ش��ان 
پیرامون مسائل کم اهمیت، تمرکز خود را 
روی مسائلی مهم نظیر نفوذ در تأسیسات 

هس��ته ای معطوف کنند، می ت��وان تا حد 
زیادی امنیت این تأسیسات را افزایش داد. 
در مقطع زمانی فعلی هم آنها باید پاسخگو 
باش��ند که چرا نتوانس��تند از وقوع حادثه 

دوباره در نطنز جلوگیری کنند«. 
خطی که اصالح طلبان دنبال کرده اند مقصر 
دانستن سپاه برای کوتاهی در تأمین امنیت 
است. این در حالی  است که وزارت اطالعات 

در دست دولت اصالح طلبان است. 
ادامه نوش��ته صدر هم جالب توجه اس��ت: 
»نه تنها قابل پذیرش نیس��ت ک��ه در پی 
حادثه نطنز مذاکرات وی��ن را لغو کنیم که 
به نظر می رس��د اجرای چنین سیاس��تی 
دقیقاً می تواند در راس��تای منافع اسرائیل 
باشد«. سکوت و بی عملی در برابر تجاوزات 
اس��رائیل هم می تواند در راس��تای منافع 

اسرائیل باش��د و رس��اندن ایران به جایی 
که چ��ه جواب بده��د و چه ج��واب ندهد، 
تأمین کننده منافع اس��رائیل باشد، هنری  
اس��ت که از دولت تدبیر و امی��د و حامیان 

اصالح طلبش برآمده است. 
مگر حساب امریکا و اسرائیل از هم جداست؟ 
از قضا همزمانی حمله به نیروگاه هسته ای 
ایران و مذاکرات هس��ته ای وین، می تواند 
برای تحت فش��ار قرار دادن ایران و گرفتن 
امتیاز از ما باش��د. موضوع مذاکره، فناوری 
هسته ای ایران است. وقتی موضوع مذاکره 
تحت حمله قرار گرفت��ه، دیگر مذاکره چه 
وجهی دارد؟! ب��ه نظر می رس��د که خیال 
اسرائیلی   ها از ترور و اقدامات خرابکارانه در 
ایران راحت است. چون می دانند دولت برای 

حفظ برجام و مذاکرات، سکوت می کند. 
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 حساب اسرائیل و امریکا جداست؟!

      انتخابات

خمین�ی  سیدحس�ن  ب�رادر  خمین�ی،  سیدیاس�ر 
از تصمی�م وی ب�رای نام�زد نش�دن در انتخابات ریاس�ت 
جمهوری پس از مش�ورت با رهبر معظم انق�الب خبر داد. 
حجت االسالم سید یاسر خمینی در دو  شنبه شب در گفت وگو 
با پایگاه خبری جماران با اعالم این خبر در پاس��خ به س��ؤالی 
درخصوص انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش رو گفته اس��ت: 
به نظر من، با توجه ب��ه وضعیت خطیر فعلی ب��ه ویژه از جهت 
تهدیدهای خارجی و تحریم  ها و مش��کالت معیشتی مردم، به 
نظر می رسد با برگزاری یک انتخابات بس��یار پرشور و انتخاب 
یک رئیس جمهور ق��وی و کاردان، می توانی��م در زمانی کوتاه 
بس��یاری از مش��کالتمان را حل کنیم. از ای��ن رو، توجه به امر 
انتخابات و برگزاری هرچه باش��کوه ت��ر آن، یک ضرورت برای 
کش��ور و انقالب اس��ت و همه دغدغه مندان به نظام جمهوری 
اسالمی وظیفه دارند برای تحقق چنین انتخاباتی تمام تالش 

خود را معطوف کنند. 
سیدیاسر خمینی در پاسخ به این سؤال که اخیراً گمانه زنی های 
فراوانی مبنی بر احتمال حضور یادگار امام در انتخابات ریاست 
جمهوری مطرح ش��ده اس��ت. آیا ش��ما در این زمینه اطالعی 
دارید،گفته است: در هفته  ها و بلکه ماه های اخیر، اقبال زیادی 
به اخوی گرامی جناب حاج حس��ن آقا ش��د و ب��زرگان زیادی 
از عاش��قان امام، ایثارگ��ران، مذهبّیون، خانواده های ش��هدا، 
سیاسیون و دانشگاهیان کشور ایش��ان را تنها کسی دانستند 
که می تواند کشور را با ش��عار »همه با هم« امام خمینی متحد 

کند. اخوی می گویند که بسیاری از بزرگان و جریانات سیاسی 
از ایشان خواس��ته اند که کاندیدای انتخابات شوند و از رهبری 
جویای نظر می شوند، ایش��ان هم به رغم اینکه معموالً به این 
گونه امور وارد نمی شوند، اما به جهت رابطه خاصی که با اخوی 
دارند و تأکید اخوی بر اطالع از نظر ایشان، صالح را در این کار 
تشخیص نمی دهند و می فرمایند، اگر هریک از فرزندان من از 

من مشورت می گرفتند من همان را می گفتم. 
نوه امام همچنین در پاسخ به این س��ؤال که آیا ایشان تصمیم 
قطعی در این زمین��ه گرفته اند، تصریح کرده اس��ت: مطابق با 
رویه ای که اخ��وی دارند، به دیدار رهبر معظ��م انقالب رفتند. 
نزدیکان می دانند که رابطه ایشان با رهبری، رابطه ای است که 
همانند پدر و فرزند است. در ضمن مباحث مطرح شده، طبیعی 

است که بحث به مسائل انتخابات و حضور مردم می کشد. البته 
اخوی در پایان از ایشان اجازه می گیرند که مسئله را اعالم کنند 
و ایش��ان بزرگوارانه می پذیرند. با توجه به این توصیه، طبیعی 
اس��ت که تصمیم ایشان روشن اس��ت و اخوی یقیناً تصمیمی 
برای کاندیداتوری ندارند. امیدوارم انتخابات پیش رو به صورت 
پرش��وری برگزار ش��ود. الزم اس��ت، به نیابت از اخوی از همه 
شخصیت های حقیقی و حقوقی که از ایشان دعوت کردند تشکر 
کنم. ایش��ان خود را خدمتگزار مردم می داند و برای صالحدید 
مردم و انقالب حاضر به هرگونه ازخودگذشتگی است و در هر 

جایی باشد خدمتگزار و دلسوز مردم است. 
        

روزنامه ج��وان دو روز پیش در یادداش��تی مش��فقانه خطاب 
به سیدحس��ن خمینی،نسبت به دعوت س��کوالر  ترین بخش 
اصالحات)ک��ه نقط��ه مقابل حرکت تاریخ س��از ام��ام تعریف 
می شوند( از کاندیداتوری وی نوشته بود: نگران آن هستیم که 
ش��ما را از ریل امام خارج کنند و برای رسیدن به سکوالریسم/ 
مشروطه/ جمهوری حیات پیوسته شما با امام را گسسته کنند 
و در میدان عمل و رفتار نیز با الهام از »تئوری جین ش��ارپ«، 
»انقالب رنگی«، »راه چهارم« )محتوای جلسه حزب مشارکت 
در ماه های منتهی به انتخابات 1388( شما را به همان مسیری 
هدایت کنند که موس��وی را هدایت کردند که پس از س��ال   ها 
مجاهدت در راه امام و آرمان های انقالب وی را به تقابل با نظام 

کشاندند و آن شد که همه می دانیم. 

سیدحسنخمینینامزدانتخاباتریاستجمهورینمیشود


