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دوروی یک سکه خرابکاری
 و مذاکرات فرسایشی 

هماوردی نظام جمهوری اسالمی با قدرت های غربی در عرصه مذاکرات 
هس��ته ای این روز  ها به اوج خود رس��یده اس��ت . در طول مذاکرات در 
دو دهه گذش��ته هیچ گاه دس��ت غربی   ها در مقابله با ای��ران این گونه 
خالی نبوده و ایران در جایگاه یک عنصر تعیین کننده برای سرنوش��ت 
مذاکرات قرار نداشته است. این وضعیت را طبعاً باید ناشی از درس   ها و 
عبرت های مذاکرات و تعامالت گذشته و باور مسئوالن اجرایی کشور به 
غیرقابل اعتماد بودن غربی   ها و عدم پایبندی آنها به تعهداتشان دانست 
و به همین دلیل است که آنها از یک سو با تالش برای فرسایشی کردن 
مذاکرات و از سوی دیگر با دست زدن به اقدامات تروریستی توسط رژیم 
صهیونیستی و دیگر عوامل منطقه ای شان تالش دارند به زعم خود ابتکار 

عمل را از ایران بگیرند. 
در تحلیل شرایط کنونی امریکا ، یادداشت دو روز پیش هیئت تحریریه 
روزنامه نیویورک تایم��ز  با عنوان اینکه فش��ار حداکث��ری علیه ایران 
شکست خورده است ، را روش��ن   ترین تعبیر از شرایط کنونی کاخ سفید 
می توان دانس��ت؛ ش��رایطی که این روزنامه برای امریکا از آن به عنوان 
باتالق یاد می کند. نیویورک تایمز در این یادداشت با اشاره به اینکه اکنون 
پنجره فرصت کوتاهی برای بازگشت ایران و ایاالت متحده به برجام وجود 
دارد،می نویسد:توافق هسته ای س��ال ۲۰۱۵ قرارداد صلح نبود. توافقی 
برای حل صلح آمیز مسئله هسته ای بود. دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ به 
باور اینکه تحریم های فلج کننده، تهران را به پذیرش توافقی موردقبول تر 
برای ایاالت متحده سوق می دهد، از برجام خارج شد. اما قمار دونالد ترامپ 
شکست خورد. تحریم های تازه اقتصاد ایران را فلج کرده است، اما حکومت 
ایران فعالیت های هسته ای را که کنار گذاشته بود دوباره از سر گرفت. دیگر 
کشور  ها شامل چین و اتحادیه اروپا از تحریم های یک جانبه ایاالت متحده 
خسته شده اند و ممکن اس��ت تجارت با ایران را به نحوی از سر بگیرند. 
حقیقت ناخوشایند این است که »فشار حداکثری« قابل دوام نیست. این 
فشار به تغییر رفتار ایران منجر نشده و درست برعکس عمل کرده است. 
این روزنامه امریکایی آنگاه از بخش��ی از برنامه کاخ سفید در فرسایشی 
کردن مذاکرات رونمایی کرده و یادآور می شود: اگر برنامه هسته ای ایران 
به شکلی صلح آمیز تحت کنترل درآید، یک ائتالف منطقه ای می تواند به 
نقش ایران در منطقه رسیدگی کند. حتی اگر بایدن تمام تحریم های دوره 
ترامپ را لغو کند، بخش عمده ای از تحریم های امریکا برقرار خواهد ماند و 

این اهرمی اقتصادی برای دستیابی به توافق های بعدی خواهد بود.  
 در عرصه دیگر اقدامات تروریستی علیه ایران نظیر حمله به کشتی ساویز 
در لحظات آغازین مذاکرات وین در هفته گذشته و اقدام تروریستی علیه 
نیروگاه نطنز در مرحله دوم مذاکرات وهمزمان با حضور وزیر دفاع امریکا 
در تل آویو نکته ای نیست که از دید صاحب نظران و در تکمیل این حلقه 
پنهان بماند. پس از خرابکاری رژیم صهیونیستی در تأسیسات هسته ای 
نطنز این ارزیابی در رسانه های بیگانه فارسی زبان مانند بی بی سی و ایران 
اینترنشنال و همچنین غیرفارسی مانند سی ان ان مطرح شد که این اتفاق 

در کاهش قدرت چانه زنی ایران تأثیر خواهد گذاشت. 
روندی که در مذاکرات وین در حال طی ش��دن اس��ت ،در کنار تالش 
رژیم صهیونیستی برای اخالل در برنامه هسته ای ایران ،نشان دهنده دو 
روی یک سکه اقدام غرب برای کاهش ابتکار عمل ایران در بهره گیری 
از فرصت   ها برای کاهش توان ایران در این هماوردی است. در این میان 
رهبر معظم انقالب نقشه راه کشور را برای جلوگیری از فرسایشی شدن 
مذاکرات روش��ن کرده اند. معظم له در بیانات اخیرش��ان در خصوص 
مذاکرات هس��ته ای خاطرنشان کردند : سیاست کش��ور را در خصوص 
برجام و تحریم   ها در س��خنان عمومی اعالم و در جلسات با مسئوالن یا 
به صورت مکتوب نیز به آنها بیان کرده ایم بنابراین سیاست کشور معلوم 
است که باید چه کاری انجام بدهند. ایشان افزودند: تشخیص مسئوالن 
این است که بروند مذاکره کنند تا همین سیاست را اِعمال کنند که در 
این زمینه بحثی نداریم، اما باید مراقبت شود که مذاکره فر سایشی نشود 
چراکه برای کشور ضرر دارد. رهبر انقالب اسالمی هدف امریکایی   ها از 
تأکید و اصرار بر مذاکره را تالش برای تحمیل یک حرف باطل دانستند و 
افزودند: منطق جمهوری اسالمی مبنی بر اینکه اول باید امریکا تحریم   ها 
را بردارد، زیرا به آنها اطمینانی وجود ندارد و قبالً بار   ها نقض عهد کرده اند، 
به گونه ای است که حتی بعضی مذاکره کنندگان اروپایی نیز قبول دارند و 
در جلسات خصوصی آن را تصدیق می کنند اگرچه در مقام تصمیم گیری 
تسلیم امریکایی   ها هستند و از خود استقاللی ندارند. ایشان افزودند: غالب 
پیشنهاد های امریکایی ها، متکبرانه و تحقیرآمیز است و حتی قابل نگاه 
کردن هم نیست. ایشان در پایان ابراز امیدواری کردند که مسئوالن کشور 
با چشم باز و دل محکم و با توکل به خدا به پیش بروند و به توفیق الهی ملت 

را خرسند و خوشحال کنند. 
هدف غربی   ها از فرسایش��ی کردن مذاکرات به تعویق انداختن اجرای 
تعهدات نقض شده ،استفاده از زمان برای کاستن از استقامت مردم ایران 
و راه باز کردن برای تحمیل و امتیاز گیری در حوزه های غیرهس��ته ای 
و همچنین اعمال برخی معافیت   ها یا مس��کن   ها ب��رای تأثیرگذاری بر 
انتخابات ریاست جمهوری آینده است . که در نقطه مقابل راهبرد ایران 
باید معطوف به سرعت دادن فعالیت های هسته ای نظیر غنی سازی 6۰ 
درصد،اجرای قانون مجلس و پرهیز از تمدید مهلت سه ماهه،آمادگی برای 
توقف مذاکرات برای جلوگیری از فرسایشی شدن آن و مهم تر از آن پرهیز 

از شرطی سازی روند تحوالت کشور به این مذاکرات است.
اما مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی از پیچیدگی کمتری برخوردار 
است،چراکه روند تحوالت منطقه و دستاوردهای مقاومت که مهار رژیم 
صهیونیستی را در پی داشته و این رژیم از مدعی حاکمیت بر نیل تا فرات 
به اینجا رسیده است که ملتمسانه از نیروهای مقاومت می خواهد که به 
صهیونیست   ها اجازه دهند که بتوانند در پشت سیم های خاردار به حیات 
انگلی خود ادامه دهند . این امر بیانگر آن اس��ت که سران این رژیم تنها 
زبان زور را می فهمند و چه بسا تأمالت ما در سال های اخیر که بعضاً از آن 
به عنوان سیاست صبر راهبردی نام برده می شود موجب این جسارت   ها 
شده و با توجه به تأثیر منفی این راهبرد باید به سمت تغییر موازنه قدرت 

جهت پیدا کند. 

عبداهلل گنجی عباس حاجی نجاری 

رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت روز ارتش و نیروی زمینی:

آمادگی  ها را تا سرحد نیاز افزایش دهید

فرمان�ده معظم کل ق�وا به مناس�بت روز ارتش 
جمه�وری اس�المی و حماس�ه آفرینی های 
کردن�د.  ص�ادر  پیام�ی  زمین�ی  نی�روی 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبری، در پیام حضرت آی��ت اهلل خامنه ای به امیر 
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، آمده است: سالم 
من را به هم��ه  کارکنان عزیز ارت��ش و خانواده های 
محترمشان برسانید. امروز ارتش در صحنه و آماده  
انجام مأموریت است. این آمادگی   ها را همچنان تا سر 

حد نیاز افزایش بدهید و نقش آفرینی کنید. 
   ق�درت بازدارندگ�ی، اهرم راهب�ردی در 

دیپلماسی
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در آستانه 
فرارسیدن ۲9 فروردین، روز ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و حماس��ه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان 
تأکید کرد: حضور یک ارتش استکبارستیز، قدرتمند، 
معنویت مح��ور و انقالبِی همیش��ه درصحنه، برگ 

برنده ای در این روزگار پرالتهاب به شمار می رود. 
در پیام امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی آمده 
است: بیست و نهم فروردین، روز حیات دوباره ارتش 
و سالروز اعتماد تاریخ ساز امام)ره( به این بازوی عظیم 
انقالبی، یادآور تجدید میثاق غیورمردانی است که 
جانانه و عاشقانه در راه تحقق آرمان های واال و انقالبی 
امام خود گام برداشتند. امام خمینی)ره( در شرایطی 
۲9 فروردین را روز ارت��ش اعالم کردند که منافقان 
داخلی و معاندان خارجی به بهانه های مختلف سعی 
در انحالل ارتش داشتند. چنین تصمیمی، بیش از 
هر چیز بیانگر هوشمندی و آگاهی حضرت امام)ره( 
است. این هوشمندی، هم آینده  نگری امام)ره( درباره 
لزوم حفظ ارتش، هم قدردانی از ارتشیانی را که در 

مراحل انقالب با مردم همراهی کردند نشان می دهد. 
با اعالم ۲9 فروردین به عنوان روز ارتش پیوند ارتشیان 
با ملت و انقالب مستحکم تر شد و حاصل آن حضور 
تا پای جان ارتش در دفاع از میهن و نظام اسالمی در 

هشت سال دفاع مقدس بود. 
   4دهه مجاه�دت ارتش در س�ایه انقالب 

اسالمی
در پیام امیر موس��وی آمده اس��ت: ارت��ش پس از 
گذش��ت چهار دهه از عمر بابرکت انقالب اسالمی 
در استمرار پایبندی خود به ارزش ها، میهن، مردم، 
استکبارس��تیزی و آرمان های اس��المی در نهایت 

اخالص به اجرای مأموریت های متعدد پرداخته است. 
دالوری های نیروی زمینی قهرمان، ش��جاعت های 
عقابان تیزپرواز نیروی هوایی، اقتدار نیروی دریایی 
راهبردی و چشمان همیش��ه بیدار و مراقب پدافند 
هوایی بر هیچ کس پوشیده نیست. 4۸هزار شهید 
گلگون کفن ارتش و هزاران جانباز و آزاده ارتشی نمود 
بارز دالوری   ها و فداکاری های ارتش و فرزندان ارتشی 

ملت در راه دفاع از دین و میهن است. 
    قدرت نیروهای مسلح

 اهرم راهبردی در دیپلماسی
فرمانده کل ارتش تصریح کرده است: قدرت نیروهای 

مسلح و به طور خاص ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
عالوه بر ایجاد امکان حفاظ��ت از مرزهای زمینی، 
هوایی و دریایی کشور از ویژگی بازدارندگی برخوردار 
است که به عنوان یک اهرم راهبردی در دیپلماسی 
منطقه ای و جهانی ایران ایفای نقش کرده و می کند. 
ایستادن در کنار مردم در سختی   ها و حوادثی همچون 
س��یل، زلزله و...  همچنین خدمات رسانی در حوزه 
بهداشت، درمان و س��ازندگی در مناطق محروم از 
دیگر اهتمام ه��ای ارتش در صحن��ه انجام وظایف 
اجتماعی به شمار می رود. ارتش جمهوری اسالمی 
ایران ارتش��ی از دل جامعه با فرهنگ ناب است که 
جانش را برای ملت می دهد، هویت این ارتش با سایر 
ارتش   ها تفاوت دارد، سیل و زلزله نشان داد که ارتش 
تا چه حد جان فدای ملت است. شیوع بیماری کرونا 
و مشارکت 44۰ مرکز درمانی و بیمارستان ارتش و 
۱۵ هزار کادر درمانی در حوزه دفاع از سالمت مردم 
ضمن آنکه کمک ارزشمندی به حل مشکل بیماران 
بود، نشان از انعطاف ارتش و آمادگی اش برای مقابله با 

سخت   ترین شرایط نبرد بیولوژیک دارد. 
   اقت�دار ارت�ش ریش�ه در اراده آهنی�ن 

ارتشیان
سرلشکر موسوی اضافه کرده است: جهان و منطقه 
امروز با فتنه انگیزی های استکبار جهانی و صهیونیسم 
بین الملل، آبس��تن حوادث بزرگی است و به تعبیر 
مقام معظم رهبری، جهان در یک پیچ تاریخی به سر 
می برد. حضور یک ارتش استکبارستیز، قدرتمند، 
معنویت مح��ور و انقالبِی همیش��ه درصحنه، برگ 
برنده ای در این روزگار پرالتهاب به ش��مار می رود. 
ارتش مفتخر است در سال ۱4۰۰ که از سوی رهبر 
معظم انقالب به عنوان س��ال »تولید، پشتیبانی   ها 
و مانع زدایی ها« نام گذاری ش��ده اس��ت، تمام توان 
و ظرفیت خ��ود را ب��رای تحقق این ش��عار وجهه 
همت ساخته و از سوی دیگر برای برگزاری پرشور 
و ش��کوهمند انتخابات خردادماه س��ال جاری در 
کنار ملت غیور و تاریخ س��از ایران اسالمی حضوری 

حداکثری داشته باشد. 
وی تأکید کرده اس��ت: بی تردید اقتدار امروز ارتش 
جمهوری اس��المی ای��ران، ریش��ه در اراده آهنین 
همرزمان غیور و والیی ارتش انقالبی و اس��تحکام 
خانواده های کم نظیر و نجیب آنان دارد که همواره 
مانند کوه��ی محکم پشت س��ر کارکن��ان ارتش 
ایستاده اند تا آنها بتوانند به بهترین شکل مأموریت 
خود را انجام دهن��د و از صمیم قلب ق��دردان این 
خانواده های محترم هستیم. در پایان بار دیگر یادآور 
می  شوم ارتش قدر محبت   ها و پشتیبانی های ملت 
بزرگ ایران و رهبری را می داند و دس��ت در دست 
برادران خود در س��ایر نیروهای مس��لح جمهوری 
اسالمی ایران، جان برکف، آماده جانبازی در راه دین، 

میهن و نظام اسالمی است. 
   تبریک فرماندهان سپاه به فرمانده ارتش

فرمانده نی��روی هوافضای س��پاه و فرمانده نیروی 
زمینی سپاه نیز روز گذش��ته در پیام های جداگانه 
روز ارتش را به فرمانده کل ، جانش��ین و فرماندهان 
نیروی هوایی،دریایی، زمینی و پدافند هوایی ارتش 

تبریک گفتند. 
رئیس کمیسیون امنیت ملی:

غنی سازی ۶۰ درصد نقشه دشمن را باطل کرد
رئیس کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت خارجی مجل�س با بیان 
اینکه غربی ها می دانند اگر سایت نطنز فعال باشد مجبور می شوند 
امتیازات بیشتری بدهند و نظر کشورمان را جلب کنند وهدفشان 
این بود که با زدن نطنز از ایران امتیاز بگیرند، گفت: غنی س�ازی ۶۰ 
درصد این سحر را باطل و دس�ت دیپلمات های کشورمان را باز کرد 
و امروزه موضع کشورمان از قبل انفجار نطنز، موضع قوی تری است. 
مجتبی ذوالنوری در گفت وگو با خانه ملت در رابطه با آغاز غنی سازی 6۰ 
درصدی از سوی جمهوری اسالمی ایران، گفت: کشورمان عضو پادمان 
یا معاهده NPT است لذا بر اس��اس این معاهده اعضا حق فعالیت های 
صلح  آمیز هسته ای منهای بحث اشاعه و بمب را  که کاربردش کشتار جمعی 

محسوب می شود  دارند. 
نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار کرد: بنابراین اگر 
کشورهای عضو بخواهند غنی سازی اورانیوم برای مقاصد صلح  آمیز انجام 
دهند، بر اساس NPT و در چارچوب این معاهده حق مسلم دارند؛ البته 
برجام این حق کش��ورمان را محدود کرد. وی ادامه داد: به عبارتی برجام 
غنی س��ازی اورانیوم را تا 3/67درصد تقلیل داد و تجهیزات سایت های 
غنی سازی را محدود کرد؛ همچنین انباش��ت مواد غنی سازی شده را به 
3۰۰ کیلوگرم کاهش داد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به 
اینکه اصل غنی سازی 6۰ درصد مورد قبول و همچنین محدودیت برجام 
در این راستا مشخص است، افزود: طرف های مقابل کشورمان تعهد داشتند 
با اجرای تعهداتمان، وظایفی را انجام دهند؛ در این راستا باید تحریم های 
نفتی، بانکی، کش��تیرانی و هواپیمایی را لغو می کردند اما به تعهداتشان 
عمل نکردند. رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: غنی سازی 6۰ درصدی به عبارتی عمل به 
مفاد برجام است زیرا ماده 3۵ و 36 برجام حق بازگشت داده و عنوان کرده 
اگر طرف های برجامی وظایفشان را انجام ندادند، طرف دیگر نیز می تواند 

وظایفش  را انجام ندهد. 
ذوالنوری گفت: غربی ها می دانند اگر سایت نطنز فعال باشد مجبور می شوند 
امتیازات بیشتری دهند و نظر کشورمان را جلب کنند؛ آنها هدفشان این بود 
با زدن نطنز بگویند چیزی در دست ندارید لذا نباید در میز مذاکره امتیاز 
بگیرید بلکه باید از سر جبر امتیاز بدهید. غنی سازی 6۰ درصد این سحر را 
باطل و دست دیپلمات های کشورمان را باز کرد. نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: امروزه موضع کشورمان از قبل انفجار نطنز، 
موضع قوی تری است بنابراین ما هستیم که در میز مذاکرات شرط تعیین 
می کنیم و کیفیت رفع تحریم  ها را مشخص می کنیم. وی با اشاره به اینکه 
بدون شک این مسیر ادامه خواهد داشت و دانشمندان کشورمان بیشتر 
می درخشند، خاطرنشان کرد: بنابراین این اقدام اقتدار و توانمندی ایران را 
ثابت کرد و همچنین نشان داد اگر دشمن بخواهد به منافعمان ضربه بزند، 

عالوه بر جبران آن، قادر هستیم گام های موثرتر و قومی تری برداریم. 

ژه
وی

 »تَکرار«خاتمیسرمایهاجتماعیاصالحات 
راکاهشداد

علیرضا بهشتی، فعال سیاسی اصالح طلب تمسک به تاکتیک 
تکرار توس��ط خاتمی را بدون مبنای هویتی و برنامه مشخص 
دانست. تاکتیک تکرار اشاره به ویدئوی تبلیغی محمد خاتمی 
در اردیبهشت 96 برای تش��ویق رأی دادن به حسن روحانی در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری دارد که گفت رأیش در سال 9۲ را 
اکنون تکرار می کند و از مردم خواس��ت آنان هم رأی س��ال 9۲ 

خود را تکرار کنند. 
بهشتی در مصاحبه با روزنامه شرق می گوید: »آقای روحانی با 
تابلوی اصالح طلبی به میدان مبارزه انتخاباتی نیامد و در طول 
حیات سیاس��ی اش هیچ زمانی ادعای اصالح طلبی هم نداشته 
است. با همه احترام و ارزشی که برای آقای خاتمی قائل هستم، باید 
عرض کنم تمسک به تاکتیک »تکرار « نه مبنای هویتی معینی 
داشت، نه پش��توانه برنامه ای مشخصی داش��ت و نه جز کاهش 
سرمایه اجتماعی اصالح طلبان، س��ود دیگری در بر داشت. این 
سخن که اصالح طلبان چه بخواهند چه نخواهند کارنامه دولت 
آقای روحانی به حساب ش��ان گذاشته می شود، منعکس کننده 

یک واقعیت است«. 
آن دسته از اصالح طلبان که نگاه واقع بینانه به قضایا دارند و یا به 
خاطر بازی های سیاسی تالش نمی کنند حقیقت را کتمان کرده 
و تحلیلی خالف واقع به مردم ارائه بدهند، اذعان دارند که کارنامه 
روحانی به حساب اصالح طلبان گذاشته می شود. هم از این روست 

که گاه به تخطئه حمایت خاتمی از روحانی می پردازند و آن را باعث 
کاهش سرمایه اصالحات می دانند که نادرست هم نیست..  اما یک 
نکته را فراموش کرده اند؛ آیا اصالح طلبان فردی کارآمد داشتند که 
بتوانند رقیب روحانی قرار دهند؟ به نظر می رسد در این بخش هم 
بهتر است واقع بینانه نگاه کنند و ببینند که اصالحات دستش از 
نیروهای کارآمد و دارای ایده و برنامه های جدید خالی بود. اشکال 

زیربنای تر از حمایت از روحانی ا ست. 


  همینکهفتنهنکنید،کافیاست!
یک نکته جالب در مورد فعالیت سیاس��ی اصالح طلبان اینکه 
منت حضور خود در انتخابات را هم سر نظام می گذارند! در واقع 
انتظار دارند هر آشوب و بلوایی در کشور برپا کنند و بعد هم همه 
کاندیداهایشان تأیید صالحیت ش��وند. اخیراً اسماعیل گرامی 
مقدم، فعال سیاسی اصالح طلب و سخنگوی حزب اعتماد ملی 
گفته  : »اساساً در ایران دو رکن برای انتخابات داریم؛ یکی شورای 
نگهبان و دیگری رأی مردم که مهم  ترین ارکان هس��تند که ما 
نامزدهایمان را باید با این مالحظات معرفی کنیم. بر همین اساس 
حزب اعتماد ملی در آخرین جلسه جبهه اصالحات مخالفت خود 
را با مباحثی که مطرح شد، اعالم کرد. حزب اعتماد ملی مخالف 
فعالیت جبهه اصالحات قبل از اعالم نظر و تأیید صالحیت توسط 
شورای نگهبان است. با این تفاس��یر ما در این دوره اشتباه دوره 
گذش��ته را نخواهیم کرد و تصمیم داریم در صورتی که نامزدی 
نداشته باشیم، لیست ارائه ندهیم. این موضوع اساس یک اندیشه 

و فکر در جامعه و نظام سیاسی است و این حق هر حزبی است که 
در حالی وارد عرصه انتخابات ش��وند که آن حزب را به رسمیت 
بشناسند! اگر شورای نگهبان هیچ یک از اصالح طلبان را تأیید 
صالحیت نکرد نظام نیز نباید از ما توقع ارائه لیست داشته باشد .«

طبیعتاً این حق هر سیستمی است که اگر توسط جریان یا حزبی 
به رسمیت شناخته نشد، اجازه ورود به سیستم را به آن جریان و 
حزب ندهد. کارنامه حزب اعتماد ملی و دبیر کل محصورش در 
فتنه ۸۸ روشن بود و طبیعی  است که برای ورود برخی مهره های 
آنان به انتخابات سخت گیری ش��ود. بعید است نظام هم توقع و 
انتظاری از آنان داشته باشد و همین که فتنه برپا نکنند، کفایت 

می کند. 
او در ادامه گفته: » نامزدهای غیر اصالح طلب ثابت کردند که به 
عهد و پیمان خود وفادار نیستند و آقای روحانی پس از اینکه رأی 
خود را از اصالح طلبان گرفت به آنها پشت کرد و این باعث ناامیدی 
مردم شد. ما نامزد نداشته باشیم بهتر از این است که از نامزدی 

حمایت کنیم که اصالح طلب نیست.«
اصالح طلبان چه برنامه ای برای معیشت مردم و مسکن و بازار ارز و 
سکه داشتند که اجرایی نشد؟ چه کاری را می خواستند بکنند که 
جهانگیری در دولت نکرد؟ و کدام برنامه سیاست خارجه را داشتند 
که با ظریف اجرایی نش��د؟ دعوای سهم خواهی اصالح طلبان با 
روحانی بحثی جداست؛ اما نکته آن است که روحانی دقیقاً مثل 
یک اصالح طلب عمل کرد. حال اینکه اصولگرا بود یا اصالح طلب و 

یا هویت سیاسی او تابع منافع زمانی بود، بحث دیگری  است. 

به رغم اصالحیه مجلس
ایرادات مجمع تشخیص

 به طرح اصالح قانون انتخابات باقی است
هیئ�ت عال�ی نظ�ارت مجم�ع تش�خیص مصلح�ت نظ�ام 
اع�الم ک�رد: دو م�ورد از اش�کاالت س�ابق ای�ن هیئ�ت ب�ه 
ط�رح اصالح قان�ون انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری به ق�وت خود 
باق�ی اس�ت و اش�کاالت ب�ه ش�ورای نگهب�ان ارس�ال ش�د. 
به گزارش مهر ، در جلسه دیروز هیئت عالی نظارت که با حضور آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی و محس��ن رضایی و تمام��ی اعضای این هیئت 
برگزار ش��د، مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح 
اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با سیاست های کلی 

نظام بررسی شد. 
در این جلسه که به منظور رعایت شیوه نامه های ابالغی ستاد مبارزه با 
کرونا، به صورت حضوری و ارتباط تصویری با برخی از اعضای هیئت 
برگزار شد، هیئت عالی نظارت مجمع به این جمع بندی رسید که دو 
مورد از اشکاالت سابق هیئت عالی نظارت همچنان به قوت خود باقی 

است و اشکاالت به شورای نگهبان ارسال شد. 

 دفاعیه ای برای اثبات نقدکننده!
پاسخی به نقد علیرضا علوی تبار به سرمقاله »جوان«

چند روز پیش مطلبی با عنوان »آقاسیدحس��ن نگرانیم« از نگارنده در 
سرمقاله روزنامه جوان به چاپ رسید )همان روزی که رهبری سیدحسن 
خمینی را به عدم ش��رکت در انتخابات توصیه کردند(. در آن یادداشت 
بخش��ی از تفکر یکی از دعوت کنندگان از ایش��ان عیناً آورده شد که در 
مقابل جمهوری اسالمی بر جمهوریت، در مقابل ماهیت حقیقی نظام بر 
دموکراسی و در مقابل اسالم سیاسی بر حکومت فرادینی اصرار دارد. جناب 
علوی تبار در جواب آن یادداشت مطلبی را به چاپ رسانده اند که چند نکته 

کوتاه در این باره را یادآور می شوم.
۱- با ایشان موافقم که آن مطلب »روزنامه ای« یا »ژورنالیستی« است و از 
سطح تئوریک درباره مردم ساالری دینی یا سکوالریسم برخوردار نیست و 
هدف نویسنده هم یک مقاله علمی و تئوریک نبوده است، اما باورم این است 
که آنچه ایشان به رشته تحریر درآورده باور واقعی وی بوده و از این بابت قابل 
تقدیر است، اما همین متن و محتوای ایشان در اثبات یادداشت نگارنده 
خطاب به سید حسن خمینی بود. آنچه نگارنده به روش ژورنالیستی نوشته 
بودم، علوی تبار با سطح نزدیک به تئوریک تبیین و زحمت ما را کم کرد. 
گرچه مسئله ما با ایشان چگونگی چفت و بست اندیشه وی و تأثیرگذاری 

در سیاست عملی ایران است نه بحث تئوریک.
۲- آنچه علوی تبار آورده است آموزه های اندیشمندان غربی درباره دین 
و دموکراسی، دین و سیاست و حکومت است که برای نمونه به هابرماس 
که سال ۱3۸۱ او را به ایران آوردند تا راهی از اندیشه امام به اندیشه ایشان 

بیابند، اشاره شده است.
3- گیریم آنچه ایشان می گوید دارای منطقی باشد و محترم هم شمرده 
شود. نظر وی مربوط به وضعیت مطلوب ایشان در ورای جمهوری اسالمی 
است، نه وضع موجود، اما سؤالی که باقی می ماند اینکه شما چطور براساس 
همین نوش��ته در وضع موجود عالقه مند به حکمرانی هستید؟ آیا آنچه 
نوشته اید با ورود سید حسن خمینی به انتخابات محقق می شد؟ اگر نمی شد 
چرا برخالف باورهای خود دنبال تأثیرگذاری بر حکومت و سیاست هستید؟ 
چه نسبتی بین یادداشت شما در مشق نو، جمهوری اسالمی، امام خمینی و 

سید حسن وجود دارد؟ این تناقض عریان را برطرف نمایید.
4-  به جناب علوی تبار عرض می کنم این نقطه قوه تشیع است که نوعی 
»پلورالیسم درون فقهی« را قائل است، اما تا امام خمینی ایستاده است و 
ش��ما که به فرمان او جنگیده اید و اصرار بر اقدامات مسلح نیز داشته اید، 
می توانید او را رها و سخن خود را به نظرات آخوند خراسانی مزین نمایید؟ 
امام تجربه و عصاره آخوند خراسانی، شیخ فضل اهلل نوری، میرزای نائینی، 
مدرس، کاشانی، بهبهانی و طباطبایی است. من و شما نمی توانیم پشت به 
امام کرده و به شیخ فضل اهلل و آخوند خراسانی استناد کنیم و در عین حال 

بخواهیم در نظام مستقر مشی و عمل سیاسی داشته باشیم.
نکته دیگری که یادآوری و تأمل در آن را از ایشان می طلبم، وضع موجود 
ایران روی زمین نه در عرصه کتاب و عرصه تئوریک است. وقتی حجاریان 
مشروطه خواهی را به جای جمهوریخواهی طرح کرد، واقعیتی را مد نظر 
داش��ت - گرچه قبول نداش��ت - که در ایران امروز امکان تشکیل نظام 
غیردینی وجود ندارد. مش��روطه خواهی )وجود والیت فقیه تشریفاتی 
به جای حذف آن( را به این دلی��ل طرح کرد که واقعیت های کف جامعه 
ایران را درک می کرد. گیریم نظام مدنظر جنابعالی همین فردا در ایران 
تحقق یابد، آیا الزامات آن را می توانید اجرا کنید؟ آیا نمادهای آزادی غربی 
همچون رابطه نامش��روع و علنی براس��اس اصل رضایت )نه قبح ذاتی(، 
مشروب فروشی، قمارخانه، کاباره و بی حجابی امکان عملیاتی شدن در 
جامعه ایران با مختصات امروز را دارد؟ در این صورت هزاران نفر دست به 
اسلحه نخواهند برد؟ لطفاً فانتزی به مسائل نگاه نکنید. روی زمین بیایید 
و مبنی بر اساس »جامعه  شناسی معرفت« برای ایران نسخه بپیچید. اگر 
ایران و تشیع را عامل هویت یابی ایران و ایرانیان می دانید دموکراسی )با 
همه ملزوماتش( را می توانید اینجا پیاده کنید؟ با سید حس��ن خمینی 
می خواستید چنین کنید؟ اگر والیت فقیه را قبول ندارید یا دین در عرصه 
سیاست را افیون می دانید نظرتان محترم، بروید کتاب و مقاله بنویسید و 
مانند تجربه نبوی و صراط های مستقیم سروش چاپ کنید و کرسی خود 
را در جریان روشنفکری یا یک جنبش اجتماعی قرار دهید. اگر با این تفکر 
خود را جزو جریان سیاسی درون نظام جمهوری اسالمی بدانید در تناقضات 
و تعارضات گرفتار خواهید ش��د، کمااینکه معتقدم سال هاست در این 
تناقضات گرفتار شده  و برای طیف های همسو با نظام در جریان اصالحات 

نیز هزینه ایجاد کرده اید.
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      خبر

اح�زاب بای�د در انتخابات س�همیه روش�ن 
داش�ته باش�ند و پ�س از انتخاب�ات ه�م 
نس�بت ب�ه عملک�رد نماین�دگان حزب�ی 
خ�ود پاس�خگو و مس�ئولیت پذیر باش�ند. 
به گزارش ایرنا ، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
ش��ورای نگهبان در دیدار جمعی از دانشجویان 
عضو دفتر تحکیم وحدت و بس��یج دانش��جویی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
به موضوع بازنگری قانون اساس��ی اش��اره کرد و 
گفت: قانون اساسی سند حقوقی و متن نوشته ای 
است که توسط گروه کارشناسی و خبرگان قانون 

اساسی تنظیم ش��ده و اکثریت مردم به آن رأی 
داده اند؛ با توجه به مسائل و شرایط روز، نیازهای 
جدیدی به وجود آمده و اقتضائات با گذشت زمان 
تغییر می کند که اگ��ر اراده اکثریت برای اصالح 
قانون اساسی به وجود بیاید، نفس تغییر و اصالح 

قانون اساسی اشکالی ندارد. 
وی افزود: زم��ان تغییر قانون اساس��ی هم قابل 
پیش بینی نیس��ت و ه��ر زمان ش��رایط ایجاب 
کند هیچ نگران��ی برای بازنگری قانون اساس��ی 
وجود ندارد ضم��ن اینکه اگر ی��ک زمانی قانون 
اساسی اصالح و بازنگری شد، معتقدم نهادهای 

تصمیم گی��ر و ش��وراهای عال��ی ک��ه در قانون 
اساسی فعلی ذکر نش��ده اند، حدود صالحیت و 
اختیارات شان و نحوه نظارت بر آنها، باید در قانون 

اساسی ذکر و شفاف شود. 
 سخنگوی ش��ورای نگهبان در بخش دیگری از 
س��خنان به نقش احزاب در انتخابات اشاره کرد 
و اف��زود: یکی از مش��کالت در انتخابات ما نقش 
احزاب اس��ت؛ انتخاب��ات در همه دنی��ا فعالیتی 
است که پیش فرض و مقدمه اش احزاب هستند. 
کدخدایی اظهار داشت: متأس��فانه در کشور ما 
حزب به معنای واقعی خودش پا نگرفته اس��ت 

در حالی که در قانون اساس��ی به این مس��ئله به 
خوبی اشاره شده است. وی با بیان اینکه احزاب 
در انتخاب��ات س��همیه ندارند، گفت: در کش��ور 
ما ارتب��اط احزاب با فرد کاندیدا به نحوی اس��ت 
که اگ��ر آن فرد م��ورد حمایت حزب��ی، صاحب 
کرسی و دارای مس��ئولیتی شود و احیاناً از عهده 
مس��ئولیتش به خوبی برنیاید، آن حزب به هیچ 
عنوان پاسخگو نیست؛ لذا احزاب باید در انتخابات 
سهمیه روشن داشته باشند و پس از انتخابات هم 
نسبت به عملکرد نمایندگان حزبی خود پاسخگو 

و مسئولیت پذیر باشند. 

سخنگوی شورای نگهبان:

احزاب باید در انتخابات سهمیه روشن داشته باشند

leader

 نماي نزدیک

    تبریک رئیس سازمان بسیج به فرمانده کل ارتش
 رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پیامی خطاب به فرمانده کل ارتش، روز ارتش جمهوری 

اسالمی ایران را تبریک گفت. 
در پیام سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا سلیمانی به امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی آمده 
است: سالم و تحیت خداوند تبارک و تعالی به شما حماسه  آفرینان و دالورمردان ارتش جمهوری 
اسالمی ایران که بیعت خود با حضرت امام )ره( و مقام عظمای والیت را با تعهد، وفاداری، غیرت، 
لیاقت و دفاع از اسالم عزیز و قرآن کریم با رزم مردانه و ایثار جانانه در تمام میادین به اثبات رسانیده 

و موجبات سرافرازی امت اسالم و کشور عزیزمان ایران را فراهم نموده اید. 
آنچه امروز بدان می بالیم و مس��بب صالبت، پایداری و عزت ایران مقتدر اسالمی است، مولود 
ایستادگی و ایثارگری های فرزندان رشید و برومند این مرز و بوم در نیرو های مسلح خصوصاً ارتش 
قهرمان است. اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه ضیافت الهی، ۲9 فروردین 
ماه روز ارتش جمهوری اسالمی را به جنابعالی و خادمان حقیقی امنیت و استمرار سربلندی ایران 
اسالمی و جمیع فرماندهان والیتمدار ارتش تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون شما را در 
استمرار دفاع از ارزش   ها و آرمان های مقدس امام راحل )ره( تحت فرماندهی فرمانده معظم کل 

قوا امام خامنه ای عزیز )مدظله العالی( از ایزد منان خواستارم. 


