
  خبر یک 

از دوقطبی سازی های دشمن غافل نباشیم
در می��ان دوقطبی های رنگارنگی که این روز  ها هم از س��وی دش��منان 
جمهوری اس��امی در قالب های مختلف در فضای سیاسی ایران تزریق 
می شود و هم برخی جریانات و افراد سیاس��ی حیات سیاسی خود را در 
این دوقطبی تراشی  ها می بینند ، در انتخابات پیش رو با وجود تاش های 
گسترده ای که در این زمینه صورت می گیرد ، ما با دو نوع دوقطبی مواجه 
هستیم که غالب دوقطبی های دیگر یا در بستر این دو نوع دوقطبی تعریف 
می شوند یا نتیجه عمل آنها به س��بد این دو نوع دوقطبی واریز می شود. 
کسانی مثل مسیح علینژاد و سلطنت طلبان متوهم و کانون های قدرت 
در امریکا و رژیم صهیونیستی در خارج و دنباله های داخلی آنها همچون 
تاج زاده و فائزه هاش��می هم بر طبل رأی ن��دادن در انتخابات 28 خرداد 
می کوبند تا به ظن خود یک انتخابات شکننده در ایران شکل بگیرد. از این 
رو باید گفت در میان این دو قطبی ها، آنچه بیش از همه قابل توجه است ، 
دوقطبی های »رأی دادن یا رأی ندادن« و » ایران و ضدایران « مهم است. 

آنچه در انتخابات بیست وهش��تم خردادکاما ً محسوس است، مسئله 
مشارکت حداکثری است که تبدیل به دغدغه اصلی جریان انقاب و جریان 
ضدانقاب شده است. در حقیقت دوقطبی مهم انتخابات 1400، دوقطبی 
رأی دادن و رأی ندادن است. از یک طرف جریان ضد انقاب با بهره گیری 
از همه ظرفیت های خود اعم از توطئه های خارجی و تحرکات نفاق داخلی، 
سعی در بی رونق کردن انتخابات دارد و در مقابل ، جریان انقابی در جنگی 
ترکیبی و البته نامتقارن با راهبردهای انقابی خویش سعی دارد این بار نیز 

مشارکتی حداکثری در تاریخ انتخابات را برای کشور ثبت کند. 
آنچه هر دو جریان انقابی و ضدانقابی را به این تکاپوی نفسگیر وا می دارد، 
واقعیتی است که در انتخابات سی وهشتم به وضوح قابل فهم و تحلیل است 
و آن این واقعیت است که مشارکت مردمی از جلوه های اقتدار نظام است، 
چرا که بین ثبات سیاسی در کشور با امنیت و مشارکت حداکثری رابطه 
مستقیم وجود دارد. افزایش سطح مشارکت سیاسی باال، از آسیب پذیری 
کش��ور در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی می کاهد. ایران در طول 
سال های پس از پیروزی انقاب همواره با موجی از تهدیدات و تحریم های 
متنوع و پیچیده با هدف به هم زدن نظام محاسباتی مردم و مسئوالن و 
مخدوش کردن امنیت و اقتدار ملی روبه رو بوده است با این حال مشارکت 
مردم و ایستادگی آنها موجب شده است تا نقشه های دشمنان با شکست 
روبه رو شود. پیام روشن مش��ارکت حداکثری مردم در انتخابات، بی اثر 
بودن هر نوع تحریم و تهدیدی برای ایجاد انحراف فکری در توده مردم و 
یا دست برداشتن مردم از آرمان  ها و اعتقاداتشان در خصوص نظام حاکم 

تفسیر می شود. 
مشارکت مردم از مبانی قدرت یک کشور است و اگر کشوری از پشتوانه 
مردمی و به تعبیر دیگر از سرمایه اجتماعی برخوردار باشد، می تواند با به کار 
بستن میزان کمتری از قدرت سیاسی، به اهدافش نائل آید. در واقع توسعه 
و تقویت میزان مشارکت ، هم در تأسیس   یک نظام و هم در استمرار آن، 

نقش بسزایی دارد. 
به همین دلیل است که یکی از راهبردهای دشمنان در آستانه انتخابات 
در دوره های مختلف، تاش ب��رای کمرنگ کردن حضور مردم در عرصه 
انتخابات با ادعای »بی تأثیر بودن رأی مردم« ی��ا »تقلب در فرایند رأی 
دادن« اس��ت تا از این طریق بتوانند مش��ارکت را پایین آورده و از طریق 
کاهش حضور مردم در پای صندوق های رأی، سعی در کاهش اقتدار کشور 

و تشدید تحریم  ها و تهدیدهای خارجی داشته باشند. 
دشمنان ملت ایران پی برده اند اگر بتوانند پیوستگی و وحدت ملی را بر 
هم بزنند بدون شلیک حتی یک گلوله، امکان پیروزی وجود دارد، بنابراین 
وجود سرمایه اجتماعی موجب قوی شدن ملت شده و ایران را به کشوری 
تبدیل می کند که هیچ فشار و قدرت خارجی قادر به تسلیم آن نخواهد 
شد. برخاف برخی نگاه های سطحی ، این یک واقعیت ثابت شده در طول 
این 37 انتخابات برگزار شده در کشور بوده است که مشارکت باال جنبه 
بازدارندگی دارد و قدرِت چانه زنی و مقاومت کشور را در برابر جبهه دشمن، 
افزایش می دهد. هرچند در برخی مقاطع انقاب همچون سال های 92 تا 
96 دولت حاکم نتوانست از این ظرفیت مشارکت باالی مردم در فرایند چانه 
زنی در برجام استفاده کند ولی یقیناً در صورت شکل گیری یک دولت قوی 
انقابی می توان از ظرفیت مشارکت باالی مردم در انتخابات در مواجهه با 

دشمن عنود و بخیل استفاده کرد. 
دشمن در سال های اخیر یک جنگ » امنیت پایه « را محور نبردهای سخت 
و نرم خود قرار داده است. در تمام این سال  ها از جنگ های تکفیری داعش 
در اطراف ایران گرفته ، تا حمات تروریستی در داخل، آشوب سازی های 
سال 96 و 98، به شهادت رساندن سردار دل  ها شهید حاج قاسم سلیمانی 
و ترور دانشمند هسته ای شهید فخری زاده، خرابکاری های هسته ای در 
نیروگاه های هسته ای کش��ور و...  هدف یک چیز بوده است: از بین بردن 

امنیت ایران انقابی. 
گاهی این امنیت با اقدام مسلحانه و بمب گذاری به دست دشمن دنبال   
می ش��ده اس��ت وزمانی هم با تحریم اقتصادی و خدش��ه و التهاب در 
» معیشت « مردم ، و امروز با توپخانه سنگین رسانه ای و تبلیغاتی تخریب 
حضور حداکثری مردم و کمپین های مضحک و شکست خورده چند 
نفره» نه به جمهوری اسامی« با هدف دلسرد کردن مردم برای حضور 
در انتخابات مواجه هستیم. مشارکت اندک در انتخابات، اردوگاه دشمن 
را برای تشدید فشار  ها و توّهم نتیجه بخش کردن تهدیدات آنها امیدوار 
می کند و آنهایی که در این روز  ها بر طبل کاهش مشارکت می کوبند ، 
دقیقاً در راستای اهداف دش��منان ایران گام بر می دارند. بنابراین ، اگر 
برخی به دنبال آن هس��تند تا دوقطبی ه��ای کاذبی همچون »جنگ- 
صلح«، » مذاکره - مقاومت« ، »میدان- دیپلماسی «را در فضای عمومی 
جامعه تبلیغ کنند، می دانند که همه این دوقطبی ها ، غیر واقعی است 
و اصلی   ترین دوقطبی که دش��من در انتخابات 1400 برای ملت ایران 
طراحی کرده و به دنبال پیاده سازی آن است ، دوقطبی های » رأی دادن 
و رأی ندادن « و »ایران و ضدایران « اس��ت. چراکه تجربه 37 انتخابات 
برگزار شده در ایران این را برای دشمن روشن کرده است که مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات به تقویت قدرت ملی کش��ور می انجامد و 
تبلیغ برای عدم مشارکت ، در واقع آش��کارا زمینه سازی برای افزایش 

تحریم و فشار بیشتر به ملت ایران است. 

نشانه های بی نشان فهرست اصالح طلبان
 سخنگوی جبهه  اصاحات ایران، فهرست افرادی را که از سوی  اعضای مجمع 
عمومی جبهه اصاحات ایران برای ارزیابی نامزدی ریاست جمهوری شان در 
جبهه اصاحات ایران به دبیرخانه مجمع پیشنهاد شده اند، معرفی کرد که 
از چند جهت قابل تأمل و تحلیل است. این فهرست عبارت است از: 1- جواد 
ظریف )37 پیشنهاد(؛2- اسحاق جهانگیری )3۵ پیشنهاد(؛3- مصطفی 
تاج زاده )32 پیشنهاد(؛4- مسعود پزشکیان )2۵ پیشنهاد(؛۵- محمدرضا 
عارف )21 پیش��نهاد(؛6- محسن هاش��می )20 پیش��نهاد(؛7- محمد 
شریعتمداری )19 پیشنهاد(؛8- مصطفی کواکبیان )1۵ پیشنهاد(؛9- محمد 
صدر )13 پیشنهاد(؛10- محمود صادقی )12 پیشنهاد(؛11- شهیندخت 
موالوردی )11 پیشنهاد(؛12- زهرا ش��جاعی )11 پیشنهاد(؛13- عباس 

آخوندی )11 پیشنهاد(؛14- صادق خرازی )10 پیشنهاد(. 
1-حضور یک محکوم امنیتی مانند تاج زاده در باالی فهرست به رغم آگاهی از 
رد صاحیت قطعی او مطابق نظر قانون درباره محکومان امنیتی، نشان از آن 
دارد که جبهه خود را برای استفاده گسترده از نامزدهای پوششی و شورشی 
و به هم زدن بازی انتخابات در هر صورت و صف شکنی با امثال تاج زاده برای 
انحراف اذهان عمومی از دیگران آماده کرده است. رأی باال به تاج زاده، حضور 
برخی اصاح طلبان میانه رو در باالی این فهرس��ت مانند عارف، پزشکیان 
و کواکبیان را کمرنگ و به دالیلی غیر از انتخابات و هدف اصلی فهرس��ت 

مربوط می کند. 
2-عمق زاویه و انفکاک جبهه کارگزاران سازندگی با اصاح طلبان در این 
فهرست روشن شد. حمله روزنامه ارگان س��ازندگی به کسانی مثل عارف 
و اخیراً تاج زاده و روی برتابیدن از برخی دیگر از شمول این فهرست نشان 
می دهد که افتراق و انشقاق درون اصاح طلبان قدیمی بیشتر از افتراق آنان 

با برخی به اصطاح اصولگرایان شده است. 
3-اصاح طلبان رادیکال افرادی مثل صادق خرازی را نفوذی درون جریان 
اصاحات یا با تخفیف، یک اصاح طلب کام��ًا بدلی معرفی می کردند اما 
حاال او در فهرست قرار گرفته اس��ت که به نظر می رسد نشاندن خرازی در 
آخر فهرست برای خالی نبودن عریضه و عبور از اتهام ندیدن برخی احزاب 

اصاح طلبی است. 
4-به رغم هیاهوی بس��یار جبهه اصاحات در دو، سه دهه اخیر بر سر 
جایگاه زنان و ضرورت نقش دهی به آنان در امور مهمه، ظاهراً این مهم 
هنوز به باور خود آنان نرسیده اس��ت! و نهایتاً  دو اسم زن در آخرهای 
فهرست مشاهده می شود که نشان می دهد از همین آغاز زنان پیشاپیش 
حذف شده اند و این البته از اصاح طلبانی که در دولت خاتمی و در دولت 

روحانی، هیچ زنی را به وزارت نرساندند،  بعید نبود. 
۵-قرار گرفتن ظریف در صدر فهرس��ت قابل پیش بینی بود اما اصرار 
بر آن به رغم اتفاق فایل صوتی و پیامدهای آن نش��ان می دهد باید به 
تحلیل     هایی که برخی درباره هماهنگی و هدفمند بودن انتشار آن فایل 
صوتی با ورود ظریف به انتخابات کرد، با دیده تأمل بیشتری نگریست. 
مضافاً اینکه ظریف در چندین اظهارنظر طی چند ماه اخیر تأکید بلیغ 
کرده است که »بلد نیستم ریاست جمهوری را و فقط دیپلماسی بلدم«. 
حال رفتن سراغ یک نابلد، حتماً توجیهی دارد از سوی جبهه اصاحات. 
امید می رود این توجیه، ستیز با سردار قهرمان ملت و فرستادن پیام به 
امریکا نباشد! آن طور که برخی     ها انتشار فایل صوتی ظریف را صرفاً یک 

عذرخواهی از امریکا می دانند. 
6-نفر دوم فهرست کسی است که هجمه س��نگینی علیه وی پس از 
حضور اخیر در کاب هاوس شد و کاربران فضای مجازی مثنوی بلندی 
از تناقضات، افترائات، سبک فهمی     ها و تراوشات ذهن آشفته او را به یاد 
مخاطبان خود انداختند و صد    ها بار از واژه ه��ای وقیح و وقاحت برای 
محتوای آن مصاحبه استفاده کردند. با این حال قرارگرفتن او در رده 
دوم مثل نفر اول نش��ان از آن اس��ت که اصاح طلبان به رغم ادعاهای 
فراوان، ش��خصی را که جمیع صفات کاربلدی و مقبولیت باش��د، در 
کارنامه سی ساله خود تربیت نکرده اند. هرچند این تحلیل هم ممکن 
است که انتخاب جهانگیری به معنی پذیرش پیشاپیش شکست است 
و فقط تصمیم بر آن اس��ت که یک عنصر ضعیف و ج��دای از دایره  به 
اصطاح  ایدئولوگ ه��ای اصاح طلبی مثل گوش��ت قربانی به میدان 
فرستاده شود تا دس��ت کم از ظرفیت او در تخریب رقبا با مهمل بافی 
همانند آنچه در دوره قبل به عنوان یک نامزد پوششی به خوبی از عهده 

آن برآمد، استفاده شود. 
7-به رغم آنکه اظهارات برخی اصاح طلبان نش��ان می داد محس��ن 
هاش��می باید حداقل جزو س��ه نفر اول می ب��ود اما س��قوط او به رده 
ششم نشان می دهد جبهه اصاحات با کسانی که کمتر با اصول نظام 

جمهوری اسامی وارد چالش می شوند، میانه خوبی ندارد. 
9-یک فهرست 14 نفره از سوی جبهه اصاحات که در سال های اخیر 
به رغم حضور گس��ترده در »جایگاه قدرتمند دول��ت« همواره دولت 
را تدارکاتچ��ی و بدون قدرت معرفی می ک��رد و آه و ناله های فراوان از 
انزوای سیاسی خود س��ر می داد،  اول از هر چیز نشانه روراست نبودن 
آنان با مردم است. کاش به جای دراز کردن فهرست، قدری در اندیشه 

عمیق کردن صداقت اعضای فهرست می بودند.

حسن رشوند

علی علوی 

نیروی قدس بزرگ ترین عامل مؤثر جلوگیری  از دیپلماسی انفعالی در غرب آسیا است

نبا ید این خطای بزرگ سر می زد
ادامه از صفحه یک 

       حمایت از کارگر فقط افزایش پایه حقوقی 
نیست

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه حمایت از 
کارگر فقط افزایش پایه حقوقی متناسب با افزایش 
تورم نیست، افزودند: ارتقای سطح مهارت آموزی و 
تخصص کارگران، توجه به بیمه و بهداشت و درمان 
آنان، امنیت شغلی، برنامه ریزی برای مسکن کارگران 
و ایجاد روابط عادالنه میان کارگر، کارآفرین و دولت 
ابعاد دیگر موضوع حمایت از کارگر اس��ت. ایش��ان 
برنامه ریزی صحیح برای ایجاد اش��تغال و پیگیری 
دقیق و منضبط آن و همچنین استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال را کمک بزرگ 
به پیشرفت اقتصادی کشور خواندند و گفتند: ایجاد 
اشتغال عاوه بر برکات اقتصادی، برکات اجتماعی 
و سیاس��ی هم دارد زیرا در جامعه به ویژه در نس��ل 
جوان، زمینه ساز نشاط و تحرک و سرزندگی و مانع از 
شکل گیری بسیاری از آسیب های اجتماعی و حتی 
امنیتی است. ایشان با اشاره به ابعاد چند جانبه ایجاد 
اش��تغال در جامعه، یکی از برنامه های مهم و مورد 
انتظار از دولت   ها را برنامه ایجاد اشتغال دانستند و 
با بیانی هشدارآمیز خاطرنشان کردند: افرادی که به 
علت منافع شخصی خود و برای استفاده از زمین و 
ارزش افزوده آن، کارخانه  ها را به تعطیلی می کشانند، 
بدانند که مرتکب کار باطل و حرام شده اند و این کار، 
خیانت به مردم و کارگران و استقال و اقتصاد کشورو 

ضربه به تولید ملی است. 
       بهترین روش خنثی کردن تحریم  ها

 تالش غیر شعاری برای تقویت تولید ملی است
رهبر انقاب اسامی دس��تگاه های مسئول به ویژه 
وزارت  صم��ت و وزارت جهادکش��اورزی را ب��ه 
نقش آفرینی جدی برای مقابله با این پدیده و برخورد 

با این افراد توصیه مؤکد کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به نظر 
کارشناس��ان اقتصادی مبنی بر لزوم فعال ش��دن 
کارگاه های کوچک و متوس��ط در کنار کارگاه های 
بزرگ، افزودند: گسترش این کارگاه  ها عاوه بر ایجاد 
اشتغال زمینه ساز تولید ثروت برای عموم مردم به ویژه 
طبقات ضعیف و متوسط است. ایشان خاطر نشان 
کردند: بهترین روش ب��رای خنثی کردن تحریم   ها 
تاش واقعی و غیر ش��عاری برای تقویت تولید ملی 
است که دشمن را از ادامه تحریم مأیوس خواهد کرد 

و در نتیجه تحریم   ها برطرف می شوند. 
      در جمهوری اسالمی همه انتخابات   ها سالم 

برگزار شده است
رهبر انقاب اسامی در بخش دیگری از سخنانشان، 
انتخابات را به معنای واقعی کلمه فرصت مهم و بی 
نظیری برای استحکام پایه های اقتدار و امنیت کشور 
خواندند و گفتند: عده ای با خدش��ه وارد کردن در 

اصل انتخابات و یا در عملکرد دست اندرکاران اعم از 
شورای نگهبان یا دستگاه های دیگر موجب دلسردی 
مردم می شوند که این کار غلط است. ایشان افزودند: 
در جمهوری اسامی همه انتخابات   ها سالم برگزار 
شده است. ممکن است تخلفات کوچکی روی داده 
باش��د اما در نتیجه انتخابات هیچ تأثیری نداشته و 
همواره انتخابات در جمهوری اسامی همراه با امانت 

بوده است. 
رهبر انقاب اسامی خاطر نشان کردند: البته برخی   ها 
هنگامی که نتیجه مورد نظر آنها در انتخابات حاصل 
می شود آن انتخابات را سالم می خوانند اما اگر نتیجه 
مورد نظر آنها به دست نیاید یا برگزارکنندگان را متهم 
می کنند و یا همانند سال 88 اغتشاش به پا می کنند 
که آن متهم کردن   ها بی انصافی است و اغتشاش به راه 
انداختن جرم است. ایش��ان در یک توصیه مهم به 
افرادی که وارد عرصه انتخابات می شوند، گفتند: این 
افراد از سخنان و وعده های فریبنده و بدون پشتوانه 
فکری و بدون در نظر گرفتن امکانات و یا بدون اطاع 

از آنها حتماً پرهیز کنند. 
رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: کسانی که وارد 
عرصه انتخابات می شوند باید یک برنامه واقعی ارائه 
دهند، به گونه ای که کارشناسان با شنیدن این برنامه، 
آن را تصدیق کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
البته برخی اوقات هم از برخی افراد حرف  هایی صادر 

می شود که گویا قانون اساس��ی را قبول ندارند، در 
حالی که کسی که می خواهد وارد عرصه انتخابات شود 
باید معتقد به اسام، قانون اساسی و رأی مردم باشد 
لذا مطالبه جدی داریم که این موضوع رعایت شود. 

        اظهارات برخی مسئوالن تکرار حرف های 
خصمانه دشمنان و امریکا بود

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین از اظهارات بعضی 
از مسئوالن که در روزهای اخیر از رسانه های مخالف 
جمهوری اس��امی پخش ش��د و تکرار حرف های 
خصمانه دشمنان و امریکا بود، ابراز تعجب و تأسف 
کردند و گفتند: امریکایی   ها سال  ها است که از نفوذ 
معنوی ایران در منطقه و عوام��ل آن یعنی نیروی 
قدس و شهید سلیمانی به ش��دت ناراحتند و اساساً 
سردار سلیمانی را به همین علت به شهادت رساندند، 
بنابراین نباید چیزی گفته ش��ود که ح��رف آنها را 

تأیید کند. 
رهبر انقاب اسامی افزودند: سیاست کشور از انواع 
برنامه های اقتص��ادی، نظام��ی، اجتماعی، علمی، 
فرهنگی و همچنین سیاست خارجی تشکیل شده 
که همه این بخش  ها باید با هم به پیش برود و نفی 
هر یک از این بخش  ها خطای بزرگی است که نباید از 
مسئولین کشور سر بزند. ایشان تأکید کردند: نیروی 
قدس بزرگ ترین عامل مؤثر جلوگیری از دیپلماسی 
انفعالی در غرب آسیا است و زمینه ساز تحقق سیاست 

عزتمندانه جمهوری اسامی شده است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تمایل غربی   ها 
برای بازگرداندن س��یطره دوران طاغ��وت خود بر 
ایران، گفتند: بر همین اساس آنها از هرگونه تحرک 
دیپلماسی و گسترش روابط ایران با چین و روسیه و 
همچنین با همسایگان مخالفند و حتی در مواردی با 
فشار به مسئوالن کشورهای همسایه را از سفر به ایران 
منصرف کرده اند که ما در مقابل این فشار  ها باید به 

شکل مستقل، پر تاش و پر توان عمل کنیم. 
       سیاست خارجه در شورای عالی امنیت ملی 

تعیین می شود نه وزارت خارجه
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه سیاست خارجی 
در همه جای دنیا در مجامع باالدستی تعیین می شود 
و نه در وزارت امور خارجه، افزودند: وزارت امور خارجه 
در تعیین سیاست  ها مشارکت دارد اما تصمیم گیر 
نیست بلکه مجری است. ایشان خاطر نشان کردند: در 
کشور ما نیز سیاست خارجی در شورای عالی امنیت 
ملی با حضور مسئوالن تعیین می شود و وزارت امور 

خارجه باید با شیوه های خود آن را اجرا کند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان با آرزوی توفیق 
الهی برای مسئوالنی که قصد خدمت به میهن دارند، 
تأکید کردند: نباید جوری حرف زد که از آن برداشت 
قبول نداشتن سیاست های کشور شود و دشمنان از 

آن مطالب شاد شوند. 

رئیس کمیسون فرهنگی مجلس:
فاصله میان وعده و عمل، انتخاب مردم است

انتخاب هشت سال پیش نشان داد بعضی   ها فقط وعده می دهند و 
نگاهشان به بیرون است. مردم باید در انتخابات بهترین انتخاب را 
داشته باشند چراکه فاصله میان وعده و عمل، انتخاب مردم است. 
به گزارش فارس، حجت االسام مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران 
در مجلس ش��ورای اس��امی در گفت وگویی تلویزیونی ب��ا بیان اینکه 
فرهنگی   ترین آدم در حال حاضر و در کشور ما مقام معظم رهبری است، 
گفت: یکی از بزرگ ترین افرادی که در کش��ور ما در مس��ائل فرهنگی 
خوب تر از همه هم فکر می کند و ه��م ایده می دهد مقام معظم رهبری 
است؛ باید ببینیم حساسیت های ایشان روی چه مسائلی است و به دنبال 

حل معضات در همان راستا باشیم. 
رئیس کمیس��یون فرهنگی مجلس در خصوص طرح ش��فافیت آرای 
نمایندگان تأکید کرد: طرح شفافیت آرای نمایندگان در این مجلس رأی 
خواهد آورد، اما آنچه ابتدا مطرح شد خود طرح شفاف نبود؛ این قانون در 
ابتدا باید خودش کامًا شفاف باشد و جوانب آن را خوب در نظر گرفت 
که متأسفانه به دلیل شفاف نبودن خود قانون سه رأی کم آورد بنابراین 
به کمیس��یون آیین نامه   ها ارجاع داده ش��د تا اصاحاتی در آن صورت 
پذیرد. نماینده مردم تهران اضافه کرد: بنده نیز به طرح ش��فافیت آرای 
نمایندگان رأی مثبت دادم و صد درصد با آن موافقم چراکه مردم باید از 
فعالیت های یک نماینده در مجلس کاماً باخبر باشند، اما معتقدم گاهی 
مجلس در مورد مسائل امنیتی نیاز به جلسه غیرعلنی هم دارد. وی در 
خصوص عملکرد قوه مجریه گفت: متأسفانه قوه مجریه وعده های خوبی 
به مردم داد اما عملکرد خوبی نداشت، در حال حاضر همان احزابی که این 
دولت را انتخاب کردند از انتخاب خود پشیمان هستند. رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس در خصوص احراز صاحیت   ها در شورای نگهبان اظهار 
کرد: شورای نگهبان در احراز صاحیت ها، یک حد و یک سقف دارد و این 
مردم هستند که باید بهترین انتخاب را داشته باشند و در این زمینه عاوه 

بر اصل حضور، باید تحقیق کنند و اصلح را برگزینند. 
آقاتهرانی با اش��اره به مبحث دیپلماس��ی و میدان تصریح کرد: بنده از 
مذاکراتی که امروز در وین در حال برگزاری است می ترسم! شهید حاج 
قاسم به وعده هایش عمل کرد، ش��ما چه؟ چه قولی به مردم دادید که 
عملیاتی و اجرایی شد؟ بر طبل کوبیدند و گفتند تحریم   ها رفت، پس چرا 

هنوز تحریم وجود دارد؟

ژه
وی

 اصالحطلب��اندوبارهازربیع��ی،زنگنه، 
آخوندیوجهانگیریاستفادهمیکنند

زهرا شجاعی، عضو نهاد اجماع س��از و دبیرکل مجمع زنان 
اصاح طل��ب در گفت وگو با روزنامه فرهیختگان در پاس��خ 
به این س��ؤال که »یعنی اگر تاج زاده بیای��د، دیگر از افرادی 
همچون زنگنه، ربیع��ی، آخوندی و جهانگی��ری و امثالهم 
استفاده نمی کند؟« تأکید می کند: »حتماً استفاده می کند.« 
 خبرنگار این س��ؤال را پس از آن می پرسد که زهرا شجاعی 
کاندیداتوری مصطفی تاج زاده را در انتخابات پدیده انتخابات 
و موجب مشارکت باالی مردم دانست و از سویی اصاح طلب 
بودن کابینه حسن روحانی را رد کرد! در حالی که به اذعان 
خود او، حتی اگر همین تاج زاده هم رأی بیاورد، کابینه اش 

تفاوت چندانی با کابینه روحانی نخواهد داشت. 
البته تحلیل زهرا ش��جاعی در مورد اینکه اگر تاج زاده رأی 
بیاورد، چطور می ش��ود، در حالی  است که مصطفی تاج زاده 
به دالیل متعدد و از جمله عدم اعتق��اد به مبانی جمهوری 
اس��امی و نیز داش��تن س��ابقه محکومیت امنیتی، تأیید 

صاحیت نخواهد شد. 
ش��جاعی همچنین حمایت اصاح طلبان از علی الریجانی 
را رد کرد؛ به این دلیل که »بس��یاری از اصاح طلبان تأکید 
داش��تند ما نمی خواهیم به س��مت نامزد اج��اره ای برویم و 
تصمیم داریم از ف��ردی حمایت کنیم که کامل اصاح طلب 
باشد، ما شرط کردیم و تصمیم گرفتیم کاندیدای اصاح طلب 

داشته باشیم و به سمت کاندیدای نیابتی نرویم .«
او در پاسخ به این س��ؤال که  »باتوجه به اینکه اصاح طلبان 
و خود تاج زاده در این هشت س��ال از دولت روحانی حمایت 

کامل کردند، چه حرف جدیدی ب��رای اقناع مردم و ترغیب 
آنها برای مش��ارکت دارن��د؟« مدعی ش��د: »البته حمایت 
اصاح طلبان از  روحانی در شرایطی بود که ما هیچ کاندیدای 
دیگری نداشتیم و بین  روحانی و عارف نظرسنجی   ها نشان 
داد اقبال مردم به  روحانی بیشتر است. بنابراین  روحانی مورد 
حمایت اصاح طلبان بود، ولی توجه داش��ته باش��ید دولت 
ائتافی نبودند. آن دولت ائتافی معنای خاص خود را دارد 
و اصاح طلب هم نبودند. من نمی خواهم دفاع یا کامًا آن را 
نفی کنم و بگویم دولت هیچ کاری نکرده است؛ چراکه شرایط 

دولت  روحانی شرایط بسیار سختی بود .«
او در ادامه این سؤال خبرنگار را بی جواب می گذارد: »از دولت 
ائتافی صحبت کردید، چه کسی از چهره های اصاح طلب 
بود که می توانس��ت در دولت روحانی باشد و نبوده است؟ از 
زنگنه و نجفی، ربیعی و جهانگیری و آخون��دی و...  باتوجه 
به این امر چه اقدام جدیدی قرار اس��ت برای اقناع عمومی 

صورت گیرد؟ « 
او که معتقد اس��ت تاج زاده حرف های جدیدی بیان کرده، 
مصداق های این حرف های جدی��د را اینگونه بیان می کند: 
»درواقع بازگشت به مردم، اولویت دادن به دانش و توانایی 
و گفت وگوی آزاد و آش��تی با خ��ود و جهان، رفع اش��کال 
تبعیض از زنان، دفاع از حقوق محرومان، اس��تیفای کامل 
حقوق شهروندی، تنش زدایی و عادی سازی روابط با جهان 
به روش مناس��ب و آزادی به مردم در انتخاب سبک زندگی 
حرف های جدیدی است که بیان می شود. « آیا این حرف های 
به زعم شجاعی جدید، شعارهای هشت ساله دولت روحانی 

نیست؟

بااقبالبهتاجزادهازسادهاندیشی  
بهدرآییم

روزی که تاج زاده برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری اعام 
حضور کرد، باور عمومی بر این بود که ایش��ان مانند نخودی و 
بازی به هم زن وارد عرصه شده است. دلیل اصلی چنین باوری 
این بود که بعید است عقای جریان اصاح طلبی کسی را که 
رسماً و شفاف می گوید جمهوری اسامی ، والیت فقیه ، حجاب 

و سیاست های نظام را قبول ندارد، مورد توجه قرار دهند. 
باور دوم این بود که اگر چنین کنند معنای آن این اس��ت که 
جری��ان اصاحات به دنب��ال برگزاری انتخابات و مش��ارکت 
در چارچوب نظام و قوانین موجود نیس��ت. ح��ال تاج زاده در 
جدول 14 نفره آنها با 32 رأی در جایگاه س��وم ایستاده است. 
حتی باالتر از پزشکیان و عارف و ش��ریعتمداری و کواکبیان. 
این موضوع نشان می دهد به رغم اینکه بخش سکوالر جریان 
اصاحات از نظام و اندیشه عبور کرده است، اما همچنان زنده 
و سازمان دهنده است. مشخص است که ذائقه و نوع مواجهه 
تاج زاده با نظام را می پسندند و در خلوت خود لبخند می زنند 
که مدینه فاضله ما چنین شخص و چنین نگاهی است. جریان 
انقاب باید از این تصمیم و اقبال بفهمند که تاج زاده در درون 
جریان ، تنها نیست. بخشی از تصمیم گیران جریان اصاحات 
هرکدام در درونشان یک تاج زاده نهفته است و هدفشان مبارزه 
با نظام در بستر انتخابات است. لذا باید از این ساده اندیشی به 
در آیند که رقابت بین دو سلیقه است. رقابت با این وضعیت بر 
سر ماهیت نظام اس��ت. با این فرض چرا اکبر گنجی، محسن 
سازگارا، محس��ن کدیور، رجب مزروعی، فاطمه حقیقت جو 

و...  کاندیدا نشوند؟
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      خبر

دس�تاوردهای میدان�ی ب�ار دیگ�ر ب�ه کم�ک دیپلماس�ی 
آم�د و امری�کا را وادار ک�رد، ضم�ن آزادی چه�ار زندان�ی 
دربن�د ایران�ی، 7میلی�ارد دالر از دارایی ه�ای ای�ران ک�ه 
ب�ه ص�ورت غی�ر قانون�ی مس�دود ش�ده ب�ود، آزاد ش�ود. 
به نظر می رس��د پس از پیگیری های مک��رر امریکایی ها ، ماجرای 
»جیسون گیت « در حال تکرار شدن است. شبکه لبنانی المیادین 
به نقل از یک مسئول ایرانی مدعی شده است: واشنگتن چهار زندانی 
ایرانی را آزاد خواهد کرد. ایران نیز در عوض چهار زندانی متهم به 
جاسوسی برای دستگاه های اطاعاتی امریکا را آزاد می کند. شبکه 
المیادین همچنین اعام کرد: واشنگتن 7 میلیارد دالر از دارایی های 

بلوکه شده ایران را آزاد خواهد کرد. 
این منابع، بدون اش��اره به نام و هویت این چهار ش��هروند ایرانی، 

گفتند که آنها ب��ه اتهام دور زدن تحریم ه��ای امریکا در خاک این 
کشور زندانی هستند. المیادین به نقل از این منابع نوشت که دولت 
جو بایدن تاش می کرد تا مانع پرداخت هرگون��ه مبلغی از اموال 
مصادره ش��ده ایران در مذاکرات میان تهران و اروپایی   ها شود، اما 
موفق نش��د و طرف ایرانی به ضرورت آزادی بخشی از اموال بلوکه 

شده خود اصرار ورزید. 
در عین حال سایت خبری تحلیلی مشرق روز گذشته به نقل از یک 
مقام آگاه نوشت: با فش��ار کنگره به تیم بایدن و نیاز فوری او برای 
نمایش پیش��رفت در پرونده ایران، امریکایی   ها حاضر شدند ضمن 
پرداخت 7 میلیارد دالر، چهار ایرانی فع��ال در دور زدن تحریم   ها 
را با چهار جاسوس امریکایی که بخشی از دوره محکومیت خود را 
سپری کرده اند، تبادل کنند. قبًا امریکا و واسطه های اروپایی تاش 

کرده بودند بدون امتیازدهی، ایران را وادار به تبادل کنند تا ضمن 
کاستن از ضربه حیثیتی ایران به سرویس جاسوسی امریکا، از تکرار 
ماجرای جیسون گیت جلوگیری شود اما در نهایت آن ماجرا تکرار 
شد. در پرونده جیسون، ایران با تحمیل اراده خود به اوباما موفق شد 
1/7 میلیارد دالر دریافت کند. موضوع تبادل نازنین زاغری جاسوس 
انگلیس��ی در ازای 400 میلیون پوند نیز قطعی شده است. شواهد 
نشان می دهد در پی این اتفاق، مطالبه اعضای هیئت ایرانی از طرف 
غربی در روند مذاکرات وین برای لغو تحریم   ها افزایش یافته است. 

با این حال خبرگزاری فارس، گزارش داد: »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت خارجه امریکا هرگونه دستیابی به توافق با ایران درباره تبادل 
زندانیان را رد کرده است. این مقام ارشد وزارت خارجه امریکا البته 

درباره آزادسازی منابع بلوکه شده ایران اظهار نظری نکرده است. 

۴زندانیایرانیو۷میلیارددالرآزادمیشود

     فارس: احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، 
با انتقاد از اظهارات فرافکنانه اخیر معاون اول حسن روحانی درباره عملکرد 
دولت گفت: این اظهارات، نش��ان دهنده تفکری است که هشت سال بر 
دولت حاکم بوده اس��ت. وی افزود: اختیاراتی که به این دولت داده شد، 
در 40 سال اخیر بی سابقه بوده و به مراتب از همه دولت های بعد از انقاب 

بیشتر بوده است.
       ایرنا: رئیس ستاد انتخابات اس��تان تهران: برای سه کرسی مجلس 
خبرگان رهبری این دوره از استان تهران، ۵4 نفر ثبت نام کردند. حسن 
بیگی در خصوص آمار ثبت نام شدگان داوطلبان مجلس خبرگان رهبری 
در استان تهران عنوان کرد: 100 درصد ثبت نام شده ها از آقایان هستند 
و سن 32 نفر آنها 41 تا ۵۵ سال است، همه داوطلبان حوزوی هستند، ۵7 
درصد از میان ایثارگران و همه داوطلبان شیعه مذهب هستند؛ 72 درصد 

از ۵4 نفر داوطلب، دارای سابقه داوطلبی ادوار گذشته اند.
      ایسنا: انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و خانه کارگر ایران ضمن محکوم 
کردن جنایت فرقه تروریستی منافقین علیه کارگران، از سازمان جهانی کار 
خواست با همکاری جامعه کارگری کشورهای ترکیه به عنوان محل شروع 
جرم، عراق به عنوان محل وقوع جرم و آلبانی به عنوان محل ادامه جرم، 
برنامه ای را در جهت تحقیق، بررسی و آزادی جمعی کارگران محبوس در 

بند فرقه تروریستی تدوین و اجرا نمایند.
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