
  گزارش

میوه امروز جبهه مقاومت 
کاری که  »میدان«  حاج قاسم کرد

امروز که به پرونده منطقه از کش��ورهای س��واحل دری��ای مدیترانه 
یعنی فلسطین ، لبنان  و س��وریه گرفته تا کش��ورهای متصل به این 
جبهه همچون عراق و آن سوتر ، یمن سرافراز در گذرگاه استراتژیک 
باب المن��دب و فرات��ر از همه اینها به افغانس��تان و پاکس��تان رجوع 
و میوه های ب��ه بار نشس��ته آن را نظ��اره می کنیم، ت��ازه می فهمیم 
که  »می��دان « حاج قاس��م این ش��هید مقاومت ، چه بالیی را بر س��ر 
جبهه دشمن آورده است.  »رابرت فیسک« س��رمقاله نویس روزنامه 
انگلیسی » ایندیپندنت « در اوج مذاکرات هسته ای و رفت و آمدهای 
دیپلماتیک ، گفته بود  »نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 هرچه 
باش��د، ایران قدرتمند   ترین کش��ور منطقه خواهد بود «  و در تشریح 
وضعیت کشورهای منطقه تأکید کرده بود  »در شرایطی که عربستان 
سعودی در منطقه به دنبال قلدری کردن و وزرای اسرائیلی رفتارهای 
دیوانه وار و داعش به کشتار در منطقه مشغول است، ایران همچون یک 
صوفی نجیب رفتار می کند و از دریای مدیترانه ، منطقه خلیج فارس 
را مدیریت می کند« . آن روز برای خیلی افراد این جمله رابرت فیسک 
به عنوان یک تحلیلگر رس��انه ای در غرب، نه یک تحلیلگر داخلی که 
در کانتکس باورهای دینی و آموزه های انقالب اس��المی تربیت شده 
و سخن می گوید، باور پذیر نبود یا شاید هم دولتی  ها و اصالح طلبان 
چنین اظهاراتی را از آورده های برجامی خ��ود که هنوز هیچ ثمره ای 
از آن ظهور و بروز نیافته بود، تعبیر و تفس��یرمی کردند. امروز که هم 
خوش بینی برجام باوران و نتیجه رفتار غرب در برجام را دیده ایم و این 
سو نیز تالش های حاصل از تفکر » میدانی «  حاج قاسم و جبهه مقاومت 
را رصد می کنیم ، در می یابیم آنچه تاکنون برای ایران در منطقه و فراتر 
از آن یعنی قدرت فرامنطقه ای ایران تأثیر داش��ته اس��ت همین نگاه 
میدانی و حمایت از جریان مقاومت بوده است. آن روز افرادی همچون 
رابرت فیس��ک افق پیش روی جبه��ه مقاومتی را که مب��دع آن امام 
بزرگوار و رهبر فرزانه و حکیم انقالب بودند و پیش برنده آن نیز شهید 
سلیمانی بود، می دیدند و می دانستند حرکتی که از 2006 با جنگ 33 
روزه حزب اهلل با رژیم صهیونیستی شتاب گرفته ، می رود تا جبهه های 
جدیدی را در منطقه باز کند و پیروز نهایی این جبهه های جدید فقط 
جریان مقاومت و مدیریت هوشمندانه حاج قاس��م تحت لوای ایران 
مقتدر است. ترور س��ردار س��لیمانی این ذهنیت را برای امریکایی   ها 
به وجود آورد که فقدان ایش��ان منجر به مش��کالت گس��ترده ای در 
جبهه مقاومت خواهد ش��د. امریکایی   ها با تکیه بر استراتژی زدن سر 
و فاصله بین بدنه و س��ر، مترصد ایجاد یک نوع انشقاق و گسست در 
جبهه مقاومت بودند تا مرحل��ه دوم اقدامات خود یعنی ضربه زدن به 
گروه های مقاومت در نبود وجود سر یا رهبری واحد برای کاهش قدرت 
این گروه   ها را آغاز کنند، اما فقدان سردار شهید سلیمانی هرچند ثلمه 
بزرگ و فراموش نش��دنی برای همیش��ه تاریخ خواهد بود اما نه تنها 
خللی در اراده  مقاومت ایجاد نکرد، بلکه موجبات حرکت گسترده تری 

از جانب جبهه مقاومت در حوزه های مربوطه شد. 
تصور امریکا و رژیم صهیونیس��تی آن بود که با ش��هادت فرماندهان 
مقاومت، جبهه مقاومت دچار گسس��ت، شکاف و کاهش توان خواهد 
شد و با اقدامات نظامی و سیاسی می توانند گستره و کیفیت جغرافیایی 
تثبیت شده محور مقاومت را کاهش دهند. امروز که مقاومت گروه های 
فلسطینی و ش��لیک موش��ک های مقاومت به حیفا و مهم  ترین مرکز 
هسته ای رژیم صهیونیس��تی دیمونا و ش��هرک های صهیونیستی را 
می بینیم – آن هم نه با حضور حاج قاسم شهید ، بلکه با گذشت کمتر 
از یک و نیم سال از شهادت آن بزرگوار و فرماندهان مقاومت- نه تنها 
خللی در مأموریت های جبهه مقاومت ایجاد نشده است ، بلکه این جبهه 
براساس اقدامات راهبردی سردار سلیمانی دستاوردهای گسترده ای 

کسب کرده است که هیچ کس را یارای انکار آن نیست. 
مقاومت در یمن امروزه به مرحله ای از پیش��رفت و توان رس��یده که 
مثال زدنی اس��ت. عربس��تان که روزی قرار بود چه��ل روزه پایتخت 
یمن را تصاحب کند، اکن��ون در منجالبی از گرفتاری   ه��ا قرار گرفته 
که توان خروج از آن را ندارد. پیش��رفت های نظامی و میدانی یمنی   ها 
قابل مقایسه با سال های گذشته نیست و این توان نظامی و میدانی در 
عرصه های مختلف  خود را نشان داده است. اکنون نیروهای یمنی در 
حرکتی کاماًل راهبردی ، راهبرد خ��ود را از حالت پدافندی به آفندی 
تغییر داده اند و همین امر منجر به یک جنگ فرسایش��ی برای ائتالف 

سعودی شده است. 
حمالت یمنی   ها به مراکز ائتالف س��عودی در مرک��ز یمن و حمله به 
مراکز حساس عربستان سعودی نمونه ای از اقدامات آفندی انصاراهلل و 
جبهه مقاومت یمن است. پیشرفت های تکنولوژیکی در کنار دستیابی 
به انواع موشک های نقطه زن و تغییر مناس��بات از موضع پدافندی به 
آفندی مهم  ترین دستاوردهای جبهه مقاومت و حاصل تفکر میدانی 
حاج قاسم است. ائتالف سعودی به هیچ عنوان به این موضوع واقف نبود 
که یمنی   ها بتوانند چنین تحرکاتی را در زمینه میدانی به منصه ظهور 
برسانند. این استراتژی از این جهت برای یمنی   ها مهم بود که تنها راه 
مقابله با حمالت عربستان سعودی را در ایجاد یک تغییر موازنه قوا در 
زمینه میدانی می دیدند. چنانچه یمنی   ها به همان پیشرفت   ها و اقدامات 
ابتدایی قانع   می ش��دند، به هیچ وجه ائتالف سعودی تن به هیچ گونه 

مذاکره سیاسی که امروز برای آن دست و پا می زنند ، نمی داد. 
به صراحت می توان گفت که اکنون ثمره تفکر میدانی حاج قاسم خود 
را بروز داده و میوه آن به ثمر رسیده است و حاصل این تفکر بوده است 
که جمهوری اسالمی ایران توانسته از سواحل مدیترانه ، منطقه خلیج 
فارس را مدیریت کند و امریکا را در حوزه های نفوذش مجبور به عقب 
نشینی نماید و گروه های مقاومت فلسطین رادر برابر رژیم صهیونیستی 
یکپارچه کرده و چنان وحشتی را به دل افسران صهیونیستی بیندازد که 
آن افسر بلند پایه در جلسه فرماندهان خطاب به مقامات صهیونیستی 
فریاد بزند که صدای پای ایرانی  ها و نور سیگار و بوی آن را در مرزهایمان 

می بینیم و استشمام می کنیم. 
بنابراین آنچه به دست آورده ایم از میدان بوده است. مبادا با مذاکره ای 
که دشمن از هم اکنون در »وین« چشم به آن دوخته و با وقاحت تمام 
می گوید در ازای توقف موق��ت و نه لغو برخ��ی تحریم های برجامی، 
خواستار تخریب سانتریفیوژهای نسل های جدید ir4 ، ir6 ،ir9 و...  ایران 
شده اند، به نقطه ای برسیم که همه این دستاوردهای میدانی حاج قاسم 

و جبهه مقاومت در قبال هیچ آورده ای به تاراج برود.

حسن رشوند

علی علوی

 رهبر انقالب: 
زوال رژیم صهیونیستی وقفه نخواهد داشت

رهبر معظم انقالب اسالمی در آخرین جمعه از 
ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس با اش�اره 
به تغییر جدی موازنه قوا به نفع دنیای اس�الم و 
جبهه مقاومت و در مقابل، افول آش�کار قدرت 
امریکا و رژیم صهیونیستی، عادی سازی روابط با 
چند دولت ضعیف را مانع حرکت رو به زوال رژیم 
اشغالگر ندانس�تند و با تأکید بر اجرای مطالبه 
منطقِی همه پرسی از همه ساکنان اصلی فلسطین 
برای تعیین نظام سیاسی این کشور، خطاب به 
مجاهدان فلس�طینی گفتند: مبارزه مشروع و 
اخالقی خود ب�ا رژیم غاصب را به ق�دری ادامه 
دهید که ناچار به قبول این مطالبه مترقی شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مقام معظم 
رهبری ، حضرت آیت اهلل خامنه ای ماجرای فلسطین 
را مهم  ترین و زنده    ترین مسئله مشترک امت اسالمی 
دانستند و گفتند: سیاست های نظام سرمایه داری 
ظالم، دست یک ملت را از خانه خود کوتاه کرده و 
رژیمی تروریست و مردمی بیگانه را در آن نشانده 
است. رهبر انقالب با اشاره به منطق عمیقاً سست 
تأس��یس    رژیم صهیونیس��تی افزودند: اروپایی    ها 
به ادعای خودش��ان در س��ال های جنگ جهانی 
دوم به یهودیان ظلم کرده اند، اما می گویند انتقام 
یهودی��ان را باید با آواره کردن ی��ک ملت در غرب 
آسیا و کشتارهای فجیع در آن کشور گرفت و به این 
شکل، همه ادعاهای دروغین شان درباره حقوق بشر 

و دموکراسی را تخطئه کرده اند. 
    رژی�م غاص�ب محص�ول دو اردوگاه 

سرمایه داری و کمونیسم
 ایشان با یادآوری این واقعیت که »صهیونیست   ها 
از روز اول فلس��طین را به پایگاه تروریس��م تبدیل 
کردند«، افزودند: اس��رائیل نه یک کش��ور که یک 
پادگان تروریس��تی علیه ملت فلس��طین و دیگر 
ملت های مسلمان است، بنابراین مبارزه با آن، مبارزه 

با ظلم و تروریسم و وظیفه ای همگانی است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به حوادث قبل 
از تأسیس    رژیم غاصب یعنی »دخالت فعال غرب 
در منطقه و به قدرت رساندن دولت های مستبد 
یا دست نشانده«، ضعف و تفرقه در امت اسالمی را 

زمینه ساز غصب فلسطین دانستند و افزودند: در 
آن مقطع، هر دو اردوگاه سرمایه داری و کمونیسم 
با قارون های صهیونیست به هم افزایی رسیدند؛ 
انگلیس اصل توطئه را طراحی کرد، سرمایه داران 
صهیونیست اجرای آن را با پول و سالح برعهده 
گرفتند و شوروی اولین دولتی بود که با به رسمیت 
شناختن دولت نامشروع، انبوه یهودیان را به آنجا 

اعزام کرد. 
    معامله قرن ت�الش برای ف�رار از کابوس 

هم افزایی مسلمانان بود
رهبر انقالب وضع امروز جهان و موازنه قوا را به نفع 
دنیای اسالم برشمردند و با اشاره به حوادث سیاسی 
و اجتماعی در اروپا و امریکا مانند »انتخابات امریکا 
و رسوایی مدیران پرمدعای آن « و »مواجهه ناموفق 
امریکا و اروپا با کرونای همه گیر و حواشی شرم آور 
آن « افزودند: اینها نشانه های س��یر نزولی و افولِی 
اردوگاه غرب است. ایشان نقطه مقابل این اختالالت 
غرب را افزایش امیدوارکننده توانایی های ملت های 
اسالمی دانستند و گفتند: رشد نیروهای مقاومت 
در حساس    ترین مناطق اسالمی و رشد توانایی های 
دفاعی و هجوم��ی آنان، رش��د خودآگاهی و امید 
در ملت های مسلمان، رش��د گرایش به شعارهای 
اسالمی، رشد علمی و استقالل طلبی و خوداتکایی 
در ملت ها، نویدبخش آینده ای بهتر است. حضرت 
آی��ت اهلل خامن��ه ای با تأکید ب��ر ل��زوم هم افزایی 
کشورهای مسلمان حول قضیه فلسطین و سرنوشت 
قدس شریف، خاطرنش��ان کردند: این هم افزایی 
کابوس دشمن صهیونیست و حامیان امریکایی و 
اروپایی آن است و طرح ناکام معامله قرن و تالش 
برای عادی سازی روابط چند دولت ضعیف عربی 
با رژیم غاصب، تالش های مذبوحانه برای فرار از آن 
کابوس اس��ت. رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: 
من قاطعانه می گویم این تالش    ها به جایی نخواهد 
رسید و حرکت نزولی و رو به زوال رژیم صهیونیستی 
آغاز ش��ده و وقفه نخواهد داشت. ایش��ان، »تداوم 
مقاومت در داخل سرزمین های فلسطین و تقویت 
خط جهاد و شهادت« و »حمایت جهانی دولت   ها 
و ملت های مسلمان از مجاهدان فلسطینی « را دو 

عامل مهِم تعیین کننده آینده خواندند و افزودند: 
این حرکت سراسری، باطل کننده توطئه دشمنان 
است و همگان از دولتمردان، روشنفکران، عالمان، 
احزاب، گروه   ها و جوانان باید جایگاه خود را در آن 

بیابند و نقش ایفا کنند. 
    جوان فلسطینی امروز با موشک نقطه زن 

به دشمن پاسخ می دهد
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای بخش دیگ��ری از 
سخنان شان را به زبان عربی، خطاب به جوانان عرب 
اختصاص دادند. ایشان به همه آزادگان عرب به ویژه 
جوانان، مردم مقاوم فلسطین و قدس، مرابطون در 
مسجداالقصی و همچنین شهدای مقاومت به ویژه 
شیخ احمد یاسین، س��یدعباس موسوی، فتحی 
شقاقی، عماد مغنیه، عبدالعزیز رنتیسی، ابومهدی 
المهندس و چهره برجسته شهیدان مقاومت شهید 

قاسم سلیمانی سالم و درود فرستادند. 
رهبر انقالب ، مجاهدت فلسطینیان و خون پاک 
شهیدان را عامل برافراشته ماندن پرچم مقاومت 
و صد   ها برابر شدن قدرت درونی جهاد فلسطینی 
دانستند و گفتند: جوان فلسطینی که یک روز با 
پرتاب سنگ از خود دفاع می کرد، امروز با پرتاب 
موشک نقطه زن به دشمن پاسخ می دهد. ایشان 
با تأکید بر اینکه ۷0 سال اشغالگری، نژادپرستی، 
قتل، غارت، حبس و شکنجه انسان های شریف، 
نتوانس��ته اراده فلس��طینیان را شکس��ت دهد، 
گفتند: فلس��طین زنده اس��ت و به جه��اد ادامه 
 می دهد و قدس شریف و همه فلسطین به مردم 
آن برخواهد گشت. حضرت آیت اهلل خامنه ای همه 
دولت   ها و ملت های مسلمان را در قضیه فلسطین 
دارای مسئولیت دانستند و افزودند: البته محور 
مجاهدت خود فلسطینی    هایی هستند که امروز 
در درون سرزمین و بیرون آن حدود 1۴ میلیون 
نفرند و وحدت و عزم آنان می تواند کار بزرگی را 

صورت دهد. 
    وحدت ، بزرگ ترین سالح فلسطینیان

رهبر انقالب اسالمی وحدت را بزرگ ترین سالح 
فلسطینی    ها برشمردند و با تأکید بر حفظ آن در 
درون جامعه فلسطینی، خاطرنشان کردند: محور 

این وحدت باید جه��اد داخلی و اعتماد نکردن به 
دشمنان باشد. همچنین دشمن اصلی فلسطینیان 
یعنی امریکا، انگلیس و صهیونیست های خبیث 
را نباید تکیه گاه سیاس��ت های فلس��طینی قرار 
داد. ایش��ان با تأکید بر راهبرد به هم پیوس��تگی 
همه فلس��طینیان در غزه، قدس، کرانه باختری، 
س��رزمین های 1۹۴۸ و اردوگاه ها، افزودند: همه 
فلسطینی    ها یک واحد را تشکیل می دهند و باید 
با دفاع از یکدیگر در هنگام فش��ار، از ابزارهای در 

اختیار خود استفاده کنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با برشمردن نمونه های 
امیدبخش از تغییر موازنه قوا به نفع فلسطینی    ها و 
ضعف عمیق و همه جانبه رژیم صهیونیستی گفتند: 
ارتش صهیونیس��ت که خود را »ارتشی که هرگز 
شکست نمی خورد« معرفی می کرد امروز به ارتشی 
که »رنگ پیروزی را نخواهد دید « تبدیل شده، در 
سیاست ناگزیر از چهار انتخابات در دو سال هستند، 
در امنیت به طور پی در پی دچار شکست می شوند 
و میل روزافزون یهودیان به مهاجرت معکوس مایه 
فضاحت آن رژیم پرمدعا شده است. رهبر انقالب ، 
تالش پیگیر رژی��م غاصب با کم��ک امریکا برای 
عادی سازی روابط با چند کشور ضعیف و حقیر عربی 
را نشانه دیگری از ضعف آن رژیم دانستند و گفتند: 
این روابط کمکی به رژیم صهیونیستی نخواهد کرد، 
همچنانکه از دهها سال قبل تاکنون که با مصر رابطه 
برقرار کرد، بس��یار ضعیف تر و آسیب پذیرتر شده 
است. ایش��ان افزودند: البته آن کشور   ها نیز از این 
رابطه بهره ای نخواهند برد چرا که دشمن صهیونی 
با تصرف در مال یا خاک شان، فساد و ناامنی را در آنها 
گسترش خواهد داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید 
کردند: علمای مسلمان و مسیحی باید عادی سازی 
را حرام شرعی اعالم کنند و روشنفکران و آزادگان 
نتایج این خیانت را که خنجری از پشت به فلسطین 

است، برای همه تشریح نمایند. 
    همه پرسی از همه ساکنان، منطق مبارزه 

فلسطین
رهبر انقالب، نقطه مقابل روند نزولی رژیم غاصب 
را افزایش توانایی های جبهه مقاومت دانستند و 
گفتند: افزایش قدرت دفاعی و نظامی، خودکفایی 
در س��اخت س��الح های مؤثر، اعتم��اد به نفس 
مجاهدان، خودآگاهی روزافزون جوانان، گسترش 
دایره مقاومت به سراسر کشور فلسطین و بیرون از 
آن، خیزش اخیر جوانان در دفاع از مسجداألقصی، 
و انعکاس توأم��اِن مجاه��دت و مظلومیت ملت 
فلسطین در افکار عمومی بسیاری از مناطق جهان، 
بشارت دهنده آینده درخشان است. ایشان منطق 
مبارزه فلسطینی یعنی »همه پرسی از همه ساکنان 
اصلی فلسطین برای تعیین نظام سیاسی کشور« 
را منطقی مترقی و جذاب خواندند و خاطرنشان 
کردند: بر اساس این منطق که به وسیله جمهوری 
اسالمی در اسناد سازمان ملل نیز به ثبت رسیده، 
مبارزان فلس��طینی می توانند یک همه پرسی با 
شرکت همه ساکنان اصلی فلس��طین از هر قوم 
و دین از جمله آوارگان فلس��طینی مطرح کنند 
که نتیجه این همه پرس��ی نظام سیاسی کشور را 
معین می کند. آن نظام سیاسی آوارگان را به داخل 
برمی گرداند و سرنوشت بیگانگان ُسکنی گزیده را 
تعیین می کند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر دنبال کردن این مطالبه مترقی، غیرقابل خدشه 
و بر اساس دموکراسی رایج است، گفتند: مجاهدان 
فلسطینی، مبارزه مشروع و اخالقی خود با رژیم 
غاصب را بای��د به قدری ادامه دهن��د که ناچار به 

قبول این مطالبه شود. 

چرا مشارکت را به خودتان سنجاق کرده اید؟!
آقای عباس عبدی در توئیتی نوش��ته اند: » قرائن نش��ان می دهد دور 

مشارکت باال را خط کشیده اند و خیال همه را راحت کرده اند«. 
البته قرائن مورد نظر ایش��ان چندان روش��ن و تبیین شده نیست اما 
احتماالً منظورشان همان شرایط جدید حداقلی برای ثبت نام است که 
برخی زیر چهل ساله   ها و برخی محکومان امنیتی و افراد بدون هرگونه 
سابقه اجرایی و مدیریتی را شامل می شود. فارغ از اینکه این سخن را 
ایشان گفته باشد یا کس دیگر، به عنوان یک ادعا، نقد  هایی به آن وارد 
اس��ت. اینکه نامزدهای مورد نظر صاحب ادعا احتماالً بدون مدیریت 
درست و حس��ابی یک اداره کوچک می خواهند کش��ور را اداره کنند 
یا هنوز به بلوغ نرسیده می خواهند رجل کش��ور شوند، مشکل مردم 
نیست و مردم در انتخابات های گذشته چنین نشانه   هایی از خود بروز 
نداده اند و این قابل بررسی و تحقیق است که حضور و مشارکت مردم 
در انتخابات   ها تابعی از شرایط اقتصادی و امید به ایجاد تغییر در آینده و 
در نهایت تابعی از دوقطبی های مؤثر بوده است و نه غیبت برخی افرادی 

که پایگاهی بین مردم نداشته اند. 
با این حال این پرس��ش فرض اس��ت که آی��ا همان ق��در که حضور 
اصالح طلبان را برای دوقطبی و مش��ارکت ب��اال الزم می دانیم، چنین 
احساس��ی هم به حضور رقبای اصالح طلبان داریم، ی��ا حضور آنان را 

یکسره مزاحم و مخل انتخابات آزاد می دانیم؟!
یک پرسش دیگر: می دانیم که بخش بزرگی از رأی دهندگان کسانی 
هستند که حضور در انتخابات را به خاطر آنچه امر والیت می دانند مثل 
نماز واجب می شمرند و بی چون و چرا در آن شرکت می کنند. آیا اگر 
به فرض، امسال این بخش بزرگ هیچ یک در انتخابات شرکت نکنند 
و اصولگرایان هم از معرفی نامزد خودداری کنند و انتخابات با حضور 
تاج زاده بدون رقابت و با پی��روزی او به پایان برس��د، صاحب آن ادعا 
همین مقدار عصبانی و ناراضی است؟ این پرسش برای سنجش میزان 

آزادیخواهی افراد و یک پرسش عمومی از اصالح طلبان است. 
ممکن است بگویند معلوم است که ما همین مقدار ناراحت و معترض 
می شویم و ما انسان هایی کاماًل آزادیخواهیم و در این آزادیخواهی خود 
حتی اگر یک عنصر تندرو رقیب از حق قانونی خود برای نامزدی محروم 
شود و اگر بخشی از مردمی که به رقیب ما رأی می دهند از انتخابات قهر 
کنند،  به همین میزان آزادیخواهی ما جریحه دار می شود. در آن صورت 
لطفاً از سابقه نوشته های اصالح طلبی یک مورد از این اعتراض   ها را به رد 
صالحیت افرادی مثل زاکانی در دوره قبل یا در اعتراض به پایین   ترین 
مش��ارکت تاریخ انتخابات یعنی به انتخابات ش��ورای شهر دوم که به 

پیروزی اصالح طلبان انجامید، نشان دهید!
به نظر می رس��د اصالح طلبان در فرضی غیر واقعی، میزان مشارکت را 
به خودشان و حضور دوستان شان س��نجاق کرده اند، به طوری که گویا 
مردم به آنها نگاه می کنند و حضور یا غیبت آنها را برای حضور یا غیبت 
در انتخابات مالک می گیرند، اما واقع آن اس��ت که عملکرد دولت مورد 
حمایت اصالح طلبان در رساندن وضع معیشت و زندگی عادی و رفاه مردم 
به این حد رقت بار فعلی عامل اصلی در مشارکت است و اصالح طلبان اگر 
در مشارکت مردم اثر و نفوذی هم داشته باشند، صرفاً از همین جهت و 
زاویه است! و بعید است مردم مثل آنها و به اندازه آنها به دعواهای پیرامون 

قضایای شورای نگهبان یا نامزدهای خاص حساس باشند. 
اثر دیگر اصالح طلبان در مشارکت، احتماالً از زاویه تشکیک در صحت و 
سالمت انتخابات هاست که تأثیر خود را دارد اما نه به اندازه تأثیر نابودی 
اقتصاد مردم و عمل نکردن به وعده   ها ک��ه با حضور افراد اصالح طلب 
در دولت رقم خ��ورد. به همین خاطر انتظار م��ی رود اصالح طلبان در 
بحث مشارکت باال از همین حاال مشارکت پایین احتمالی را مصادره به 

مطلوب نکنند و سهم باالی خود را در این نقیصه بر عهده بگیرید. 
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رأی من از دامادمان بیشتر است

با نزدیک تر ش�دن به زمان برگزاری انتخابات ریاس�ت جمهوری ، 
شیب تحرکات احزاب و گروه های سیاسی برای ورود به این آوردگاه 
انتخاباتی در حال تند شدن است و انتظار می رود این تحرکات زمینه 
حضور مشارکت حداکثری مردم برای انتخاب رئیس جمهور سیزدهم 
در گام دوم انقالب را تسهیل نماید. از این رو در این ستون خواهیم 
کوشید، مواضع اصولی و غیر تخریبی احزاب و گروه های سیاسی را 
برای شناخت بیشتر مخاطبان و تنویر افکار عمومی بازنشر کنیم.

  مصوبه شورای نگهبان قانونی و براساس اختیارات بود
شورای نگهبان بر اساس اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته عمل 
و شرایط نامزد های انتخابات ریاست جمهوری را تعیین و اعالم کرده 
است.  عباسعلی کدخدایی در گفت وگویی در پاسخ به برخی انتقاد   ها 
درباره مصوبه ش��ورای نگهبان درخصوص شرایط نامزد های انتخابات 
ریاست جمهوری اظهار داشت: شورای نگهبان بر اساس سیاست های 
کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده 
و اختیاراتی که بر طبق قانون اساسی داشته، عمل و شرایط نامزد های 
انتخابات ریاست جمهوری را تعیین و اعالم کرده است. مجید انصاری 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت وگو با جماران گفت: 
ش��ورای نگهبان در تعیین شرایط رجل سیاس��ی– مذهبی و مدیر و 
مدبر بودن رئیس جمهور، مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات عمل 

کرده است.
   رأی من از الریجانی بیشتر است

علی مطهری که قص��د کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
را دارد، می گوید رجل سیاس��ی است و ممکن اس��ت در صورت تأیید 
صالحیت به نفع کس��ی که در نظرسنجی   ها رأی بیش��تری داشته از 
صحنه رقابت کنار برود اما می گوید احتم��االً رأی او از علی الریجانی 
)داماد خانواده مطهری( هم بیشتر است. او در پاسخ به اینکه آیا ممکن 
است به نفع الریجانی کنار برود گفته است: همه چیز بستگی به میزان 
آرای اشخاص در آس��تانه روز انتخابات دارد. اگر به مرحله آخر برسیم 

ممکن است الزم باشد ایشان به نفع من کنار برود یا برعکس. 
   دیدار انتخاباتی محسن با رستم و سعید

محس��ن رضایی، از نامزدهای احتمالی انتخابات س��یزدهمین دوره 
ریاست جمهوری از دیدار انتخاباتی خود با دو تن از نامزدهای احتمالی 
خبر داد.   رضایی با انتشار تصویری از دیدار خود با رستم قاسمی و سعید 
محمد ، در صفحه خود در توئیتر، نوشت: » در نگرش اسالمی ایرانی به 
مدیریت، »داوطلبی برای مس��ئولیت « با »تالش برای کسب قدرت« 
کاماًل متفاوت اس��ت. در انتخابات 1۴00 فارغ از ه��ر نتیجه ای، قرار 
است  برادرانه و  همه با هم ایران را بسازیم«. سعید محمد نیز در کانال 
تلگرامی اش نوشت: »در اجرای مفادنامه ام به کاندیداهای محترم، اولین 
جلسه دوستانه را با برادران عزیزم دکتر رضایی و مهندس قاسمی برگزار 
کردم. ان شاءاهلل بنا دارم با سایر کاندیدا  ها جلسات مشابه داشته باشم. 
مهم این است که دغدغه همه ما حل مشکالت مردم است. گام دوم با 

پیشقراولی جوان تر  ها و مشورت پیشکسوتان هموار خواهد شد.«
  انتخابی شبیه سرمربی فوتبال

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات که از او به عنوان کاندیدای 
احتمالی ریاس��ت جمهوری نام برده می ش��ود در یادداشتی در مورد 
انتخابات نوش��ت:انتخاب بهترین رئیس جمهور، چیزی مانند انتخاب 
بهترین سرمربی برای یک تیم فوتبال است. او ضمن تأکید بر ضرورت 
نظام حزبی نوشته است: در حقیقت هیچ فردی نباید از ما چک سفید 
امضا بگیرد. ما باید بدانی��م رأی خود را به کدام گ��روه از متخصصان 
می دهیم. آنجاست که می توانیم در خأل و فقدان احزاب انتخاب خود 

را اندکی بهبود دهیم.
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در حالی که روند بررس�ی صالحیت نامزدهای 
انتخابات ش�ورا  ها در هیئت های عالی استانی 
تمام نشده و نظر آن هیئت  ها هنوز اعالم نشده، 
متأسفانه برخی مس�ئوالن دولتی با ارائه آمار 
مغش�وش و مغل�وط از تع�داد ردصالحیت ها، 
باع�ث تن�ش سیاس�ی ش�ده و پیش�اپیش 
کیفی�ت مش�ارکت در انتخاب�ات آین�ده را به 
موضوع بررس�ی صالحیت   ه�ا گ�ره می زنند. 
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پیرو انتشار خبری 
به نقل از رئیس دفتر ریاست مجلس شورای اسالمی 
در رسانه   ها مبنی بر برگزاری نشستی بین وزیر کشور، 
رئیس مجل��س و برخی از اعض��ای هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا و 
اتخاذ تصمیماتی در این جلسه درباره شیوه بررسی 
صالحیت نامزدهای این انتخابات، هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شورا  ها اس��المی شهر و روستا 

اطالعیه صادر کرد،در این اطالعیه آمده است:
الف( جلسه مذکور که روز یک  شنبه 12 اردیبهشت 
ماه در دفتر رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد، جلسه ای از قبل تعیین شده نبود بلکه با 

عنوان استماع گزارش وزیر محترم کشور و معاونان 
ایشان تشکیل شد و تنها چند ساعت قبل از برگزاری، 
برخی از اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 

شورا  ها نیز به آن دعوت شدند. 
ب( هیئت مرکزی نظ��ارت بر انتخابات ش��ورا  ها 
منتخب اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
است و مطابق قانون تنها مرجع نظارتی انتخابات 
ش��ورا  ها به ش��مار می آید که در تصمیمات خود 
دارای استقالل است و ش��یوه اخذ تصمیم هیئت 
نیز به صراحت در قانون بیان ش��ده است. مطابق 
قانون، جلسات هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شورا با حضور چهار نفر از پنج نفر رسمیت می یابد و 
مصوبات آن نیز نیازمند رأی حداقل سه نفر از اعضا 
است. بر این اساس، ضمن احترام به جایگاه حقوقی 
شرکت کنندگان در جلسه روز یک  شنبه و مطالب 
مطروحه در آن، مباحث طرح ش��ده در این جلسه 
را نمی توان تصمیم هیئت مرکزی نظارت تلقی کرد 
و چون تنها سه نفر از اعضای هیئت در آن حضور 
داش��ته و دو نفر دیگر - از جمله رئیس هیئت- در 
آن حاضر نبودند، جلس��ه مذکور نمی تواند مرجع 

تصمیم گیری قانونی باشد. 
ج( رئیس دفتر ریاست محترم مجلس در مصاحبه 
خود بیان داشته اند: »در جلسه روز گذشته با همین 
رویکرد و با نظر ریاس��ت مجل��س و اعضای هیئت 
نظارت، پس از مباحثات صورت گرفته تصمیم بر 
آن شد که در بررسی صالحیت نامزدهای انتخابات 
شورای شهر، صالحیت افرادی که استعالم آنها از 
کلیه مراجع نظارتی مثبت است، با امعان نظر از سوی 
هیئت نظارت مورد تأیید قرار گیرد«. این در حالی 
است که تاکنون در هیچ یک از جلسات رسمی هیئت 
نظارت چنین تصمیمی اتخاذ نشده و جلسه مذکور 
نیز -همان طور که بیان شد- فاقد رسمیت الزم برای 
اتخاذ تصمیم به عنوان هیئت نظارت است. البته در 
صورتی که ریاست محترم مجلس نظری در این باره 
داشته باشند، از طریق رئیس هیئت نظارت در دستور 
کار قرار می گیرد و به عنوان مصوبه هیئت، رسمیت 

می یابد و مالک عمل قانونی قرار خواهد گرفت. 
د( مطابق قانون، نظر نهایی و رسمی را درباره صالحیت 
نامزدهای انتخابات شوراها ، هیئت مرکزی نظارت اعالم 
می کند و این هیئت برای بررسی صالحیت   ها می تواند 

از منابع و مراجع مختلف استفاده کند. اگر غیر از این بود 
دیگر نیازی به تأکید قانونگذار برای بررسی صالحیت 
نامزد  ها در هیئ��ت نظارت نبود و با همان اس��تعالم 
هیئت های اجرائی از مراجع ذی ربط ، روند بررس��ی 
صالحیت   ها نهایی  می ش��د. لذا هر گونه طرح بحثی 
برای محدود کردن اختیارات هیئت نظارت در بررسی 
صالحیت نامزد  ها خالف قانون است و هر مبحثی در 

این باره باید در خود هیئت بررسی و تصویب شود. 
ه( در حالی که روند بررس��ی صالحیت نامزدهای 
انتخابات شورا  ها در هیئت های عالی استانی تمام 
نشده و نظر آن هیئت  ها هنوز اعالم نشده، متأسفانه 
برخی مسئوالن دولتی با ارائه آمار مغشوش و مغلوط 
از تعداد ردصالحیت ها، باعث تنش سیاسی شده و 
پیشاپیش کیفیت مشارکت در انتخابات آینده را به 

موضوع بررسی صالحیت   ها گره می زنند. 
درپایان این اطالعیه اظهار امیدواری شده است، همه 
دستگاه   ها و مسئوالن ضمن توجه به شرایط کشور 
نقطه کانونی اهتمام خود را برپایی انتخاباتی باشکوه 
و قانونمند قرار دهند و با حاشیه تراشی موجب بروز 

تکدر و تشویش اذهان نشوند. 

اطالعیه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها

آمار مسئوالن دولتی از ردصالحیت  ها مغشوش و مغلوط بود

معاون هماهنگ کننده س�پاه در گفت وگویی 
تلویزیونی به فایل صوتی اخیر منتشرشده از 

ظریف واکنش نشان داد. 
سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده 
سپاه در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سؤالی 
درباره نقش ش��هید س��لیمانی در ایجاد وحدت 

جهان اس��الم علیه رژیم صهیونیستی ، درحالی 
که بغض گلوی او را گرفت��ه بود، گفت: این روز  ها 
ش��هید ما را دوباره ش��هید و ترور کردند. وی با 
بیان اینکه اینها بد  ترین و زش��ت   ترین اتهام را به 
مردی که تم��ام عمر خود را وقف دف��اع از ایران 
کرد، نس��بت دادند و بعد از تذکر رهبر انقالب به 

جای عذرخواهی از اتهامات خود از پخش شدن 
اظهاراتش��ان ابراز تأس��ف کردند، گفت: افرادی 
که یک دقیقه هم به س��ربازی عادی نرفته اند، به 
محبوبیت سردار سلیمانی حس��ادت می کنند. 
سلیمانی عمرش را فدای ملت کرد، تمام بدن حاج 
قاسم پر از زخم بود. سلیمانی عمرش را فدای ملت 

کرد، شما حتی یک شب هم برای نگهبانی از وطن 
بیدار نمانده اید. 

نق��دی تصریح ک��رد اگر م��ا مأمور ب��ه وحدت 
نبودیم، یک دنیا و یک اقیانوس حرف در پاس��خ 
به این اتهامات هست و خیانت  هایی که به سردار 

سلیمانی نسبت داده شده است.

سردار نقدی:  این روز  ها دوباره حاج قاسم را ترور کردند
     خبر

      انتخابات

    فارس: وحید جالل زاده، عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس: متأس��فانه عده ای که تا دیروز پش��ت سر دولت فعلی 
بوده اند و »تکرار روحانی« را تبلیغ می کرده اند، امروز جزو جریانی شده اند 
که با شیوه های مختلف، مردم را از حضور در انتخابات دلسرد می کنند. 

    ایسنا: جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه 
زیرساخت های خوبی در امر برگزاری انتخابات الکترونیک در کشور 
فراهم شده است، گفت: امید داریم با روند رو به جلوی موجود بتوانیم 
در آینده ای نزدیک، همه انتخابات کشور را به صورت تمام الکترونیک 

برگزار کنیم.

   مهر: دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: باید خرمشهرها 
را از آن کسانی که در این کشور با فساد و تبعیض، بیت المال را به تاراج 

می برند، آزاد کرد.


