
سناریوی رقیب هراسی 
در انتخابات با ادبیات جدید

یکی از مهم  ترین مؤلفه های مؤثر در انتخابات، توانایی کنترل و مدیریت افکار 
عمومی است، به طوری که در رقابت های انتخاباتی، هر شخص یا گروهی که 
بتواند کنترل افکار عمومی را در دست بگیرد، بدون شک خواهد توانست 
نام نامزد مورد عالقه خود را به عنوان برنده انتخابات، از درون صندوق های 
رأی بیرون آورد و به همین دلیل اس��ت که از چندماه مانده به انتخابات، 
شگردهای مختلف برای اثرگذاری بر افکار رأی دهندگان طراحی می شود. 
ادوار انتخابات گذشته نشان داده اس��ت شگردهای عملیات روانی چه از 
سوی دشمن و چه از سوی جریان های سیاسی رقیب، در انتخابات ایران از 
پیچیدگی های فراوانی برخوردار است که شناخت آنها نیازمند هوشمندی، 

بصیرت و تیزبینی است. 
از راهبردهای عملیات روان��ی و البته مذموم ک��ه برخی جریان های 
سیاس��ی به ویژه »جریان های غیرانقالب��ی غربگرا« در ط��ول ادوار 
انتخابات گذش��ته از آن اس��تفاده کرده اند، »رقیب هراسی« -یعنی 
تخریب رقبای سیاس��ی با بزرگنمایی خطر به قدرت رسیدن رقیب- 
است. در مقام تمثیل، رقیب هراسی به مثابه سایه بازی است. اینکه در 
یک اتاق تاریک، انگشتان خود را جلوی نور شمعی به گونه ای قرار دهیم 

که سایه ای بزرگ به شکل حیوانی درنده روی دیوار بیفتد. 
آنهایی ک��ه حافظه تاریخی ق��وی دارند م��وارد متعددی از ش��گرد 
رقیب هراس��ی را می توانند به ی��اد آورند، مثاًل در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری سال ۱۳۹۶ اولین اقدام رسانه ای در راستای رقیب هراسی 
این بود که از عامل هراس افکنی و ترس��اندن استفاده شد و به بخش 
مهمی از افکار عمومی چنین القا کردند که اگر فالن فرد رأی بیاورد، 
اتفاقات نامطلوبی در کشور رخ می دهد، اگر فرد دیگری بیاید، مشکالت 
دیگری به وجود می آید و در ادامه با برچسب زدن و تخریب چهره رقبا 
و معرفی کردن ایشان به عنوان چهره  هایی خشونت طلب، متصلب و 
اقتدارگرا و به کارگیری تعابیری چون س��ردار گازانبری، آیت اهلل قتل 
عام، حامیان دولت پادگانی، طرفداران دیوارکشی در پیاده روها، دالر 
5 هزار تومانی و اقتصاد ونزوئالیی سناریوی رقیب هراسی را به کرات 

به کار بردند. 
این نگرانی وجود دارد از صبح سه   شنبه که نامزدهای انتخابات دوره 
سیزدهم ریاست جمهوری برای نام نویس��ی به وزارت کشور مراجعه 
می کنند ، جری��ان رقیب که در ای��ن دوره ، بیش از ه��ر دوره دیگری 
این ترس را دارد که قدرت اجرایی کش��ور را از دست بدهد ، از همین 
ش��گرد نخ نما ولی تأثیرگذار در افکار عمومی اس��تفاده و فاز تخریب 
علیه کاندیدای رقیب را آغاز کند . جالب آنکه همس��و با این رسانه ها، 
رسانه های بیگانه نیز فعال می شوند و همان خط را با ادبیات رادیکال تر 
خود دنبال می کنند! برای مثال، ساخت دوگانه ای دروغین و ترساندن 
مردم ب��رای آدرس دهی غلط ب��ا انگیزه ه��ای سیاس��ی از هنرهای 
منحصربه فرد جریان غیرانقالبِی غربگراس��ت. متأس��فانه این جریان 

مهارت عجیبی در رقیب هراسی دارد. 
مثالً یکی از عوامل اصلی اقتدار کشور که نقش مهمی در تعیین منافع ملی 
به خصوص امنیت ملی دارد، حرکت نظام در طول این سال  ها در بهره گیری 
از » میدان « برای پیشبرد اهداف انقالب و نظام اسالمی و کمک به حوزه  هایی 
همچون دیپلماسی است که برخی از دو هفته پیش با انتشار یک فایل صوتی 
از وزیر خارجه آن را کلید زدند تا از منظر خودشان گوشی دست رقیب بیاید 
که  » میدان « و » اقتدار موشکی « حوزه های چالشی برای رقیب خواهد بود 

و در این انتخابات جزو برنامه های رقیب هراسی آنان خواهد بود.
نباید غافل بود که با وجود گذش��ت تاریخ مصرف برخی دوگانه ای که در 
انتخابات ۹۶ استفاده   می شد هنوز هم برخی از این دوگانه  ها و دو قطبی  ها 
می تواند جزو برنامه جریان اصالحات برای ترس��اندن مردم از رقیب در 
انتخابات باشد. ایجاد دوقطبی های کاذبی همچون دوگانه جنگ و صلح، 
دوگانه اقتدارگرایی و مردم س��االری، دوگانه مخالف��ان آزادی و موافقان 
آزادی در همین راستای رقیب هراسی از طرف جریان غیر انقالبی غربگرا 
تعریف می شود. آنچه غربگرا  ها از سناریوی رقیب هراسی به آن دل خوش 
کرده اند، بروز خطای محاس��باتی مردم در پای صندوق رأی است. اینکه 
مردم اولویت  ها و شاخص های واقعی خود را برای انتخاب رئیس جمهور 
کنار بگذارند و به اشتباه به گزینه ای رأی بدهند که با شاخص های اصلی 

فاصله داشته اما مطلوب جریان غربگرا باشد. 
نمونه دیگر رقیب هراس��ی که با هدف اغوای افکار عمومی کلید خورده 
است، مسئله حضور نظامیان در انتخابات است. جریان غیرانقالبی غربگرا، 
روزنامه های زنجیره ای و شبکه های فعال شان در فضای مجازی یکی از 
مهم  ترین شگردهای خود برای موفقیت در انتخابات ۱۴۰۰ را بزرگنمایی 
خطر تشکیل دولت نظامیان دانسته اند. البته آنچه مد نظر آنان است به واقع 
سناریوی »سپاه هراسی« است و منظور ایشان از نظامیان، سپاهیان هستند. 
رسانه های بیگانه نیز در تقویت این سناریو وارد میدان شده و آنان نیز برای 
موفقیت و اثرگذاری این سناریو، آتش تهیه می ریزند. خاطره ای را که از روز    
شنبه در برخی از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی به نقل از مرحوم 
هاشمی رفسنجانی از شهید حاج قاسم سلیمانی در انتخابات ۱۳7۶ منتشر 
شده است باید در راستای سپاه هراسی و دخالت سپاه در انتخابات دانست 
که بحمداهلل یک ماه پیش با اتخاذ مواضع اصولی از سوی نمایندگی ولی 

فقیه در سپاه  سناریوی این جریان را باید شکست خورده فرض کرد. 
جریان غربگرا به دنبال این است که به افکار عمومی اینگونه القا کند که 
کشور در معرض قرار گرفتن در شرایطی است که دیپلماسی و گفت وگو 
با جهان، کمرنگ می شود و با توجه به اهمیت  »میدان « برای نظام، سایه 
جنگ بر سر کشور مس��تولی می ش��ود. بنابراین، مکرر در ادبیات خود 
می گویند در صورت پیروزی اقتدارگرایان ، آزادی های سیاسی - اجتماعی 
کمرنگ می شود و فعالیت های آزاد اقتصادی نیز با محدودیت های فراوانی 
مواجه می گردد و این همه با قدرت یافتن گزینه نظامی یا گزینه همسو با 
نظامیان تحقق خواهد یافت. اگر به ادبی��ات و مواضع این روزهای حزب 
اتحاد ملت و افرادی همچون میردامادی توجه داشته باشیم کاماًل به این 
نوع دوگانه سازی  ها که مخالف نگاه کاندیداهای انقالبی است پی می بریم. 
اینکه حزب اتحاد ملت تالش می کند در بیان مواض��ع خود این گرا را به 
جامعه بدهد که باید در دوره جدید از تنش های خود با اسرائیل بکاهیم و به 
دنبال روابط استراتژیک با دنیا باشیم، در واقع پس از طرح دوگانه » میدان- 
دیپلماسی« که تیم آش��نا در دولت کلید زد، به دنبال ایجاد یک دوگانه 
خطرناک تر از آن یعنی دوگانه » سازش – جنگ « که این روز  ها کشورهای 
مرتجع عربی در منطقه با دنبال کردن خط سازش با رژیم صهیونیستی و 
فراموشی آرمان های ملت فلسطین آن را تعقیب می کنند، هستند. طبیعی 
است که با طراحی این دوگانه ، ضمن اغواگری در افکار عمومی تالش دارند 

رقیب را نیز در صحنه انتخابات بهراسانند. 

حسن رشوند

تدارکات گسترده برای تدارکاتچی شدن!
»اختیارات دولت کم 

زینب شریعتی
   گزارش

اس�ت« این جمله که 
در ماه های اخیر بار  ها 
ش�نیده ش�ده، یادآور جمله اعتراضی محمد 
خاتمی است که  گفته بود »من یک تدارکاتچی 
بودم«. وقتی در پایان عمر دولت و در آس�تانه 
انتخاباتی جدید هستیم، شنیدن این جمالت 
در کنار مشاهده تکاپوی همین گویندگان برای 
حضور خ�ود و جریان ش�ان در دول�ت جدید، 
ناخودآگاه این س�ؤال را ایجاد می کند که اگر 
اختیارات رئیس جمهور کم بود و به سبب همین 
اختی�ارات ک�م، نتوانس�تید وعده های تان را 
محقق کنید، پس این همه تکاپو برای رسیدن 
به کرس�ی ریاس�ت جمهوری برای چیس�ت؟

یک روز به آغاز زمان نام نویسی کاندیداهای انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری ۱۴۰۰ مانده اس��ت و فضای 
سیاس��ی کش��ور پر از »آمدن  و نیامدن « هاست. پر 
از گمانه زنی های با قرینه و ب��ی قرینه؛ او می آید؛ آن 
دیگری نمی آید. آن یکی تأیید صالحیت می شود، آن 
دیگری پایگاه اجتماعی ندارد؛ آن دیگری رقیب درون 
حزبی دارد و...  گمان  های آمدن  و نیامدن تا    ش��نبه 
شب، 25 اردیبهشت و پایان زمان نام نویسی کاندیدا  ها 
به یقین می رسد و مرحله بررسی صالحیت   ها شروع 
می ش��ود. با این حال تا زمان اعالم رس��می اسامی 
نامزدهای احراز صالحیت ش��ده، هیچ چیز یقینی 
نیست. در این فضای پر از گمانه  غیر قطعی، کنکاش 
در چگونگی فعالیت جریان های سیاسی نیز خیلی 
یقینی نیس��ت، اما نتیجه چنین کنکاشی می تواند 

تصویری از آینده را پیش روی ما بگذارد. 
از افراد زیادی به عنوان گزینه های کاندیداتوری نام 
برده می شود؛ از س��ید ابراهیم رئیسی و محمدباقر 
قالیباف و سعید جلیلی تا محمدرضا عارف و اسحاق 
جهانگیری و محس��ن هاش��می. از سعید محمد و 
محسن رضایی و حس��ین دهقان   تا علی الریجانی 
و مس��عود پزش��کیان و...  در این میان نام محمود 
احمدی نژاد هم ش��نیده می ش��ود و فعالیت های 
سیاسی اش هم شدت گرفته است اما همه اینها تا از 
حمایت جریانی برخوردار نباشند، بعید است بتوانند 
موفقیتی کسب کنند. حداقل آنکه در هر حال مردم 
هر کدام این افراد را با خط کشی جریان های سیاسی 
مطرح کشور می س��نجند و برنامه هایشان را در آن 
قالب خواهند دید. سؤال اصلی اینجا شکل می گیرد: 
اصولگرایان و اصالح طلبان حاال برای انتخابات چه 
می کنند؟ میان این همه گزینه از هر دو جریان کجا 
ایستاده اند و نام نهایی ش��ان کدام یک از این جمع 
اس��ت؟ عالوه بر این، بررس��ی رفتارهای انتخاباتی 
جریان های سیاسی و نگاه تطبیقی به آنها و شعار  ها 
و اصول سیاسی ش��ان گاه تحلیل خوبی از صداقت 

جریان های سیاسی را برای آدم ایجاد می کند. 
در جبهه اصولگرایی بیشتر کاندیداهای احتمالی 
منتظر تصمیم نهایی ابراهیم رئیسی هستند. آنها 
می گویند در صورت نام نویسی رئیسی برای انتخابات، 
با او رقابت نخواهند کرد و ضم��ن انصراف در کنار 
او خواهند ایس��تاد. در جبهه اصالح طلبی مشغول 
رأی گیری در درون نهاد اجماع ساز هستند. این در 

حالی ا ست که برخی گزینه های اصالح طلب اعتقادی 
به این رأی گیری ه��ای درون گروهی که صرفاً هم 
۴۶ نفر حق رأی دارند، ندارند و گفته اند در هر حال 

کاندیدا می شوند. 
     اصالح طلبان و سه دستگی!

در درون جبهه اصالحات، صرف نظر از این دس��ته 
کاندیدایی که خود را ملزم به پیروی از تصمیم نهایی 
نهاد اجماع ساز نمی دانند، با دو شاخه روبه رو هستیم؛ 
بخشی با محوریت حزب اتحاد ملت معتقد هستند 
که حتماً باید از یک کاندیدای اصالح طلب حمایت 
کنند و ائتالف با فرد و جریان دیگر نادرست است. آنها 
با اشاره به ناکارآمدی های دولت روحانی، آن را ناشی 
از عدم اعتقاد روحانی به اصالح طلبی می دانند و از 
همین رو، با نادرست دانستن ائتالف اصالح طلبان با 
روحانی، اصرار دارند که این بار یک کاندیدای درون 
گفتمانی داشته باشند. این در حالی است که دولت 
روحانی سهم مناس��بی به اصالح طلبان در دولت 
بخشید و نیروهای اصالح طلب نقش مهمی در تعیین 
و اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید داشتند. این 
دسته گاه صحبت از مشارکت مشروط در انتخابات 
می کنند و گاه هم می گویند اگر کاندیدایش��ان رد 
صالحیت ش��ود، در انتخابات حاضر نخواهند شد 
و دیگر تن به کاندیدای ائتالف��ی نمی دهند. با این 
حال، بعضاً هم روی گزینه   هایی دست گذاشته اند 
که به دالیل مختلف می دانند ک��ه صالحیت آنها 

رد می شود.
  بخش دوم با محوریت حزب کارگزاران سازندگی، با 
رد هر گونه تحریم و عدم مشارکت و کاندیدا معرفی 
نکردن در انتخابات می گویند که می توان روی یک 
کاندیدای میانه، اما بدون مش��کل تأیید صالحیت 
س��رمایه گذاری کرد و برخی از آنها حتی مشخصاً 
به علی الریجانی اش��اره می کنند. از س��ویی گفته 
می شود علی الریجانی هم ممکن است در صورت 
کاندیداتوری ابراهیم رئیسی، دیگر کاندیدا نشود. چه 
آنکه از رقابت با رئیسی و نیز قرار گرفتن در دوقطبی 
ساخته شده توسط اصالح طلبان که می تواند همچون 
انتخابات های دوره های قبلی با تخطئه نظام همراه 
باشد، پرهیز دارد. دولتی   ها هم به نظر می رسد یک 

کاندیدای میانه را بیشتر می پسندند. 
نقطه مشترک اصالح طلبان تندرو و میانه و دولتی   ها 
شاید اسحاق جهانگیری باشد. اما هشت سال حضور 
او در کابینه روحانی و نداشتن عملکردی قابل دفاع، 
عمالَ او را چه در میان مردم و چه در میان سیاسیون 
و احزاب و رسانه   ها تبدیل به مهره ای سوخته کرده 
و بعید است یک سیاستمدار روی او سرمایه گذاری 

انتخاباتی کند. 
      این همه تکاپو برای هیچ؟

آنچنان ک��ه دیدیم، ه��م تکاپو و ه��م گزینه های 
اصالح طلبان برای انتخابات خرداد ۱۴۰۰ زیاد است. 
اما آنان از دیرباز معتقد بودند که رئیس جمهور چندان 

کاره ای نیست. در پایان هر دو دولت خاتمی و روحانی 
آنچه دلیل شکست   ها و عدم تحقق وعده   ها معرفی 
شد، عواملی در خارج دولت بودند. »اختیارات دولت 
کم است« این جمله که در ماه های اخیر بار  ها از زبان 
دولتمردان و حامیان سیاسی و رسانه ای آنان شنیده 
شده است، یادآور جمله اعتراضی محمد خاتمی است 
که گفته بود »من یک تدارکاتچی بودم«. وقتی در 
پایان عمر دولت و در آستانه انتخاباتی جدید هستیم، 
شنیدن این جمالت در کنار مشاهده تکاپوی همین 
گویندگان برای حضور خود و جریان شان در دولت 
جدید، ناخودآگاه این سؤال را ایجاد می کند که اگر 
اختیارات رئیس جمهور کم بود و به س��بب همین 
اختیارات کم، نتوانس��تید وعده های تان را محقق 
کنید، پس این همه تکاپو برای رس��یدن به کرسی 
ریاست جمهوری برای چیست؟ که باز نتوانید کار 
کنید و اختیارات نداشته باشید و دست تان بسته باشد 
و نگذارند وعده های تان را محقق کنید؟ مگر اختیارات 

رئیس جمهور قرار است تغییری کند؟
محس��ن هاش��می، عضو ش��ورای مرکزی حزب 
کارگ��زاران در اذعانی صادقان��ه می گوید: »به نظر 
من رئیس جمهور در آن اختیاراتی که دارد و بیشتر 
هم برای حل مش��کالت اجرایی مردم اس��ت، اگر 
صادق و کامل عمل کند می تواند مشکالت را حل 
کند و ق��وای دیگر هنگام��ی در کار رئیس جمهور 
دخالت می کنند که با چنین حس��ی مواجهند که 
رئیس جمهور سیاسی تر شده اس��ت و می خواهد 
تصمیماتی را بر حاکمیت یا بر قوای دیگر تحمیل 
کند...  وقتی بخواهند ناکامی هایشان را توجیه کنند 
باالجبار یکی از مواردی که مطرح می کنند این است 

که اختیارات ندارند .«
اول فروردین س��ال جاری، رهبر معظم انقالب در 
گفت وگ��وی تلویزیونی با مردم، به همین ش��بهه 
اش��اره کردند و فرمودند: »مهم  ترین و مؤثّر  ترین 
مدیریّت کشور، ریاست جمهوری است. اینکه حاال 
بعضی   ها می گویند رئیس جمهور اختیاراتی ندارد، 
رئیس جمهور تدارکاتچی است، رئیس جمهور دوازده 
درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جوری هم 
محاسبه می کنند من نمی دانم! چند سال است که 
از این حرف  ها گاهی گوشه کنار زده می شود- همه  
اینها خالف واقع اس��ت؛ یا از روی بی مس��ئولّیتی 
گفته می شود یا از روی بی اطالعی گفته می شود یا 
خدای نکرده غرض  ورزی  ای در کار است. این جوری 
نیست؛ رئیس جمهور]ی[ یکی از پُرمشغله    ترین و 
پُرمسئولّیت    ترین دستگاه   ها است؛ یعنی نمی شود 
گفت »یکی از«؛ رئیس جمهور از همه  مدیریّت های 
کشور پُرمشغله  تر و پُرمسئولّیت  تر است؛ تقریباً همه  
مراکز مدیریّتی کشور در اختیار رئیس جمهور است؛ 
عمده  نزدیک به همه  مدیریّت های کشور که هزاران 
مدیریّت است، در اختیار رئیس قّوه  مجریّه است. 
همه  بودجه  مصّوب کشور در اختیار رئیس جمهور 
اس��ت. امکانات حکومتی کش��ور هم همین طور، 
اکثر و اغلب در اختیار رئیس جمهور است. بنابر این، 
مدیریّت های دیگر در جنب ق��ّوه  مجریّه در واقع 
چیزی نیستند. ریاست جمهوری یک چنین جای 

مهّمی است .«
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  مردم دنبال کسی هستند که شعار ندهد

 با نزدیک تر ش�دن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، 
ش�یب تحرکات اح�زاب و گروه های سیاس�ی ب�رای ورود به این 
آوردگاه انتخابات�ی در ح�ال تند ش�دن اس�ت و انتظ�ار می رود 
ای�ن تح�رکات زمینه حض�ور مش�ارکت حداکثری م�ردم برای 
انتخ�اب رئیس جمهور س�یزدهم در گام دوم انقالب را تس�هیل 
نماید. از این رو در این س�تون خواهیم کوش�ید، مواضع اصولی 
و غی�ر تخریب�ی اح�زاب و گروه های سیاس�ی را برای ش�ناخت 
بیش�تر مخاطب�ان و تنوی�ر اف�کار عموم�ی بازنش�ر کنی�م.
    حمایت مجلس از اصالح نظام انتخاباتی شورای نگهبان

2۰۰ نفر از نمایندگان مجلس از اقدام شورای نگهبان قانون اساسی 
در خصوص اصالح نظام انتخاباتی حمایت کردند. 

در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت: ما نمایندگان مجلس یازدهم 
تأکید داریم شورای نگهبان به عنوان یکی از ستون های نظام مقدس 
جمهوری اسالمی مأموریت پاس��داری از قانون اساسی و همچنین 
حراست از ش��رع را برعهده دارد، لذا بدین وسیله ضمن حمایت از 
اقدام شورای نگهبان مبنی بر ساماندهی ثبت نام نامزدهای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آن را گامی در جهت شفافیت انتخاباتی و حفظ 
حرمت داوطلبان واقعی و معتقد به رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
سیاست های کلی انتخابات دانسته و اعالم می داریم این امر بر اساس 
اختیارات شورای نگهبان مندرج در قانون اساسی صورت پذیرفته و 
منجر به ساماندهی اتفاقات در خالل ثبت نام کاندیداهای انتخابات 

گشته و در جهت اصالح وضع موجود و حفظ مصالح انقالب است. 
  بی اعتنایی دولت به شرق به منافع ملی خسارت زد

رامین مهمان پرس��ت داوطلب انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری معتقد اس��ت: ما در 
رویکردمان در سیاست امور خارجه کامل 
عمل نکردیم. شاید به این علت که تصور 
دولت و به تبع آن مس��ئوالن وزارت امور 
خارجه این بود که اگر بتوانند یک تفاهمی 
با امریکا و کشورهای اروپایی به دست آورند 

و گره    هایی را که در محدودیت روابط تحریم    ها است باز کنند همه چیز 
خود به خود باز می شود و فکر می کردند که ریشه مشکالت ما در بیرون 
است و ما باید اول به آن توجه کنیم. این باعث شد یک خوش بینی غیر 
واقعی در دولت ایجاد ش��د و وزارت خارجه آن سیاست را دنبال کرد. 
وزن خود را روی موضوع خاص گذاشت و در این مسئله ما از چند چیز 
غفلت کردیم و در حدی که باید کار     می شد، انجام نشد. معتقدم یکی 
از اش��تباهات دولت کنونی این بود که فکر می کرد اگر در بحث برجام 
روابط بهتری با دنیای غرب پیدا کرده، دیگر نیازی به کشور    هایی که در 
شرق هستند ندارد و می توان به آنها بی اعتنایی کرد. این خسارت زدن 

به منافع ملی ماست. 
   مردم دنبال کسی هستند که شعار ندهد

عضو هیئت عالی شورای وحدت احتمال حضور سید ابراهیم رئیسی 
در انتخابات را بس��یار قوی ارزیابی کرد و گفت: رئیسی حضور خود در 

انتخابات را نفی نکرده و خود این، نکته قابل توجهی از آمدن او است. 
الله افتخاری در این باره گفت: صداقت، کارآمدی و پاکدستی مهم  ترین 
گفتمان مطلوب برای جامعه اس��ت. مردم به دنبال کسی هستند که 
کارآمد باشد، شعار ندهد، بتواند به حرفی که می زند عمل کند، با مردم 
صادق باشد و به نوعی بتواند گلیم جامعه را از آب بیرون بکشد. افتخاری 
درباره حضور آیت اهلل رئیسی در انتخابات گفت: عالیم و فشار    هایی که 
وجود دارد این شواهد را قوت می بخشد که احتمال حضور او بسیار قوی 
است. رئیسی حضور خود در انتخابات را نفی نکردند و خود این، نکته 

قابل توجهی از آمدن او است. 
   تکذیب حضور ظریف در جلسه جبهه اصالحات

سخنگوی جبهه اصالحات ایران می گوید: 
تاکنون آقای��ان مصطفی تاجزاده، محمود 
صادق��ی، مس��عود پزش��کیان، محم��د 
ش��ریعتمداری، محم��د صدر، محس��ن 
هاش��می، صادق خرازی، عباس آخوندی 
و مصطفی کواکبی��ان و همچنین خانم     ها 
ش��هیندخت موالوردی و زهرا ش��جاعی 

برنامه های خود را ارائه و به پرس��ش های اعضای مجمع عمومی پاسخ 
دادند. 

آذر منصوری در گفت وگو با ایلنا افزود: ای��ن گفت وگو     ها طبق برنامه 
ادامه دارد و پس از پایان این گفت وگو    ها مجمع عمومی تصمیم خود 
را اعالم خواهد کرد. وی در پاس��خ به س��ؤالی مبنی ب��ر اینکه آیا خبر 
حضور محمدجواد ظریف در جلسه جبهه اصالحات ایران صحت دارد، 
گفت:خیر چنین خبری صحت ندارد. پیش از ای��ن اخباری مبنی بر 
حضور وزیر امور خارجه در جبهه اصالحات ایران برای ارائه برنامه مطرح 

شده بود که سخنگوی این جبهه آن را تکذیب کرد. 
   اصالح طلبان با عملکرد دولت اقبال مردمی ندارند

سید حسین نقوی حسینی ، در تحلیل 
فضای انتخاباتی پیش رو اظهار کرد: هنوز 
فض��ای انتخابات به کوچ��ه و خیابان    ها 
کشیده نشده اس��ت و همچنان فضای 
یخ زده ای میان مردم و جناح بندی    ها و 
آرایش سیاسی انتخابات وجود دارد. وی 
ادامه داد: امیدواریم در روزهای آینده یخ 

انتخابات باز شود و مردم در عرصه انتخابات فعال تر شوند. 
این فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با ایسنا ابراز عقیده کرد: اصالح 
طلب    ه��ا و گروه های متمایل ب��ه اصالح طلبی اقب��ال مردمی ندارند؛ 
دلیلش هم روشن است؛ آنها باید پاسخگوی عملکرد هشت ساله دولت 
مستقر باشند، چراکه این دولت یک دولت اصالح طلب بوده و االن باید 
پاسخگوی فعالیت هایش باشند و از این پاس��خگویی هم نمی توانند 

فرار کنند.
 نقوی حسینی ادامه داد: چون اصالح طلبان در پاسخگویی نسبت به 
عملکرد روحانی حرفی برای گفتن ندارند مردم هم اقبالی به آنها نشان 
نمی دهند. اما اصولگرایان مورد استقبال مردم هستند. مردم امیدوار 
هستند اصولگرایان بتوانند فساد ستیز و همدل و عملگرا برسر کار بیایند 

تا مشکالتشان حل شود. 
    روشی فرافکنانه به سبک اصالح طلبان!

احمد حکیمی پور از فعاالن سیاسی اصالح 
طلب راه اقناع افکار عمومی برای حمایت از 
گزینه اصالح طلبان را استعفای جهانگیری 

و ظریف عنوان کرده است. 
این روز  ه��ا اردوگاه اصالح طلب��ان برای 
معرفی نامزد نهایی خود ب��رای انتخابات 
ریاست جمهوری دچار مصائب و مشکالت 

فراوانی شده است. انتشار فایل صوتی ظریف و از همه مهم تر مناظرات 
انتحاری انتخاباتی جهانگیری در س��ال ۹۶ همه و همه باعث شده اند 
گزینه های قدرتمند اصالح طلبان در انتخابات پیش رو با چالش مواجه 
باشند. در همین مورد اخیراً حکیمی پور در جمعی گفته است: چگونه 
جامعه را همراه کنی��م؟ با این عملکرد دولت؟ ما ک��ه از آقای روحانی 
حمایت کردیم. معتقدم ناچاریم از این دولت و عملکردش برائت بجوییم 

که البته اقناع جامعه سخت اما ممکن است.
 حکیمی پور یکی از راه های اقناع افکار عمومی برای حمایت از گزینه 
اصالح طلبان را اینگونه عنوان می کند: یکی اینکه جهانگیری بیشتر 
روی بی اختیاری اش در دولت مانور بدهد و تکرار کند. حتی اس��تعفا 

بدهد یا ظریف استعفا بدهد. 
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    ایرنا: علی اکبر والیتی، دبیر کل مجمع جهانی بیداری اس��المی، 
مسئله فلس��طین را همچنان از موضوعات مهم و اولویت دار سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران ارزیابی کرد و گفت: ما همواره خود را 
همدل و همسنگر برادران فلس��طینی می دانیم که این همسنگری نه 
در صحنه های سیاسی و »دیپلماسی« که باالتر از آن در میدان عمل 

و مقاومت است. 
     میزان: آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه طی پیامی وقوع انفجار 
تروریستی در کابل و ش��هادت و مجروحیت دهها تن از دانش آموزان 

دختر را به ملت شجاع و مقاوم افغانستان تسلیت گفت. 
     مهر: ۳۰ نماین��ده مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواس��تار 
جلوگیری از عزل و نصب های غیرقانونی و غیرضرور در چند ماهه آخر 

عمر دولت شدند. 

      بهارستان

وزیر امورخارجه عصر دیروز در نشس�ت فوق العاده کمیس�یون 
امنیت ملی و سیاس�ت خارجی مجلس ش�ورای اس�المی حضور 
یافت و به س�ؤاالت متعدد نمایندگان درباره فایل صوتی منتش�ر 
ش�ده از خود پاس�خ داد. اما در توضیحات او نکته جدیدی فراتر 
از آنچه تاکن�ون گفته ب�ود، وجود نداش�ت. او نه مواض�ع خود را 
تصحیح ک�رد و ن�ه عذر خواس�ت، بلک�ه ب�ار دیگر تأکی�د کرد 
که س�خنان او بحثی کارشناس�ی ب�وده و البته این را ه�م اضافه 
کرده ک�ه دنب�ال دوقطب�ی دیپلماس�ی و می�دان نبوده اس�ت. 
ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در گفت وگو با مهر با اشاره به جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت 
ملی  گفت: وزیر امور خارجه در این جلسه حضور یافت و مباحث مختلفی 
مطرح شد که بخش عمده ای از جلس��ه به موضوع فایل منتشر شده از 
ظریف اختصاص یافت و این جلسه انتقادی و چالشی بود. وی با بیان اینکه 
۱2 نفر از نمایندگان به طرح دیدگاه  ها و انتقادات خود بابت انتشار این 
فایل صوتی پرداختند، گفت: از جمله محورهای مورد توجه نمایندگان 
این بود که فایل صوتی منتشر شده از وزیر امور خارجه منجر به ایجاد یک 
دوقطبی در اذهان جامعه نسبت به موضوع دیپلماسی و میدان شده و در 

جهت منافع ملی نبوده است. 
عمویی ادامه داد: همچنین نمایندگان از بی دقتی در انجام این مصاحبه 
در مرکز بررسی های استراتژیک ریاس��ت جمهوری انتقاد کردند و به 
آثار منفی انتشار این فایل صوتی بر امنیت ملی و روابط ایران با برخی 
از کشورهای دوست و همس��ایه پرداختند. عالوه بر این در این جلسه 
نمایندگان بر جایگاه واالی شهید سلیمانی به عنوان قهرمان ملی در 
افکار عمومی تأکید کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس شورای اسالمی با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی 
وزیر امور خارجه گفت: ظریف تأکید کرد که در دولت تصمیم گرفته شد 
برای انتقال تجربیات وزرا به افرادی که در آینده قرار اس��ت مسئولیت 
بپذیرند مصاحبه ای انجام شود و همچنین قرار بر این بود که حداکثر 
۶۰ تا ۹۰ دقیقه از این مصاحبه عمومی ش��ود. نماینده مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: طبق گفته وزیر امور خارجه، مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مسئول انجام این کار بوده و 
برای انجام این مصاحبه هم از فرد مصاحبه شونده امضا گرفته شده بود 
که مباحث مطروحه به هیچ وجه و بدون رضایت آنها منتشر نشود اما 
متأسفانه این روند رعایت نشد و این فایل در اختیار رسانه های خارجی 
قرار گرفت. ظریف تأکید کرد که فرمایش��ات مق��ام معظم رهبری را 
پایانی بر بحث های کارشناسی در این زمینه می داند و به سابقه رفاقت و 
همکاری اش با شهید سلیمانی اشاره و تأکید کرد که شهید سلیمانی برای 
او بیشتر از یک فرمانده بود و به هیچ وجه به دنبال تخطئه جایگاه شهید 
سلیمانی نبوده است. وی ادامه داد: وزیر امور خارجه در این جلسه تأکید 
کرد که به هیچ وجه با ایده دوقطبی میدان و دیپلماسی موافق نیست و 
شخصاً هم این موضوع را دنبال نمی کند و معتقد است که دیپلماسی و 

میدان در کنار هم می توانند منجر به تأمین دقیق منافع ملی شوند. 
     تصویب تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: 
همچنین در ادامه جلسه تقاضای حاجی دلیگانی، امیرآبادی فراهانی 
و بنده برای تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت که اعضای کمیس��یون به 
صورت کلی و با تجمیع این تحقیق و تفحص ها، آن را به تصویب رساندند 

و این موضوع جهت بررس��ی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه 
ارائه خواهد شد و قرار است دوره هشت ساله منتهی به سال های اخیر 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مورد بررسی و تحقیق 

و تفحص قرار گیرد. 
نماینده مردم تهران گفت: در ادامه جلسه سؤال چند نفر از نمایندگان 
از وزیر امور خارجه مورد بررسی قرار گرفت که سؤال یکی از نمایندگان 
درباره روند افتتاح کنس��ولگری ایران در حلب بود که ظریف گفت این 
موضوع در حال پیگیری است و سرکنسول های ایران در حلب و الذقیه 
هم تعیین شده اند و در ادامه جلسه نماینده سؤال کننده یک ماه به وزیر 
خارجه برای پیگیری این موضوع فرصت داد. عالوه بر این یکی دیگر از 
نمایندگان سؤالی درباره پیگیری خسارت های وارده به ایران بر اثر عدم 
پایبندی طرف مقابل به تعهداتش در برجام مطرح کرد که ظریف گفت 
این موضوع در حال پیگیری است اما نماینده سؤال کننده از توضیحات 
وی قانع نشد و بر این اساس این موضوع در صحن علنی مجلس مورد 

رسیدگی قرار خواهد گرفت. 
    ظریف: به هیچ وجه نامزد انتخابات نمی شوم

نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در 
خصوص جزئیات جلسه با ظریف گفت: وزیر امور خارجه اعالم کرد، به 
هیچ وجه قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. شهریار 
حیدری با بیان اینکه محور سؤال نمایندگان از محتوای سخنان او در فایل 
صوتی بود گفت: وزیر امور خارجه اعالم کرد قصد تضعیف سردار سلیمانی 
را نداشتم. اما پاسخ های او برای سؤال کنندگان قانع کننده نبود. ، ظریف 
همچنین اعالم کرد، به هیچ وجه قصد حضور در انتخابات را ندارد و با این 

صحبت   ها قصد دوقطبی کردن فضای انتخابات را نداشته است. 

وزیر خارجه در نشست فوق العاده کمیسیون امنیت ملی حاضر شد

ظریف نه عذرخواست و نه تصحیح کرد

      خبر

رئیس دفتر سیاس�ی جنبش مقاومت اسالمی 
حم�اس در پیام�ی ب�ه رهب�ر معظ�م انقالب 
ضمن تش�ریح ح�وادث و تحوالت ج�اری در 
قدس اش�غالی، خواس�تار اتخ�اذ موضع قاطع 
جهان اس�الم ب�رای حمایت از س�اکنان قدس 
و توقف جنایات اش�غالگران اس�رائیلی ش�د. 
به گزارش ایرنا در بخشی از نامه اسماعیل هنیه به 
رهبر معظم انقالب آمده است: حمالت و تجاوزات 
صهیونیست های غاصب علیه قدس و ساکنان آن 
اعم از تشدید عملیات یهودی سازی، شهرک سازی، 

کوچاندن اجباری فلس��طینیان، پاکسازی نژادی 
و حمالت به منطقه ب��اب العامود و ش��یخ جراح، 
همچنین تجاوزات علیه مسجد االقصی و معتکفین 
در آن اعم از تعرض به این مسجد مبارک یا سرکوب 
نمازگزاران و بس��تن درهای آن و ممانعت از ورود 
فلسطینیان به آن برای اقامه نماز و عبادت ادامه دارد 
که تمامی اینها تالشی گسترده از سوی سران رژیم 
اشغالگر برای مشروعیت بخشی به شهرک سازی، 
کوچاندن فلس��طینیان، مصادره خانه    ها و امالک 
آنان و تثبیت تقسیم زمانی و مکانی مسجد مبارک 

االقصی و تغییر وضعیت حاکم بر آن اس��ت و این 
جنایتی جدید اس��ت که از تمام��ی خطوط قرمز 
فراتر رفته و احساس��ات و عواطف امت اسالمی را 
جریحه دار کرده و ش��هر قدس و تاریخ اسالمی آن 
و موجودیت، رزق و روزی و آینده و حقوق مشروع 
ساکنان آن را هدف گرفته است، کما اینکه مستقیما 
مسجد مبارک االقصی و پاسداران آن را نیز هدف 

قرار داده است. 
هنیه تصریح کرده است: ما در جنبش حماس در 
مقابل تجاوزات و جنایات دش��من صهیونیستی 

در ماه مبارک رمضان و اوضاع متشنج و خطرناک 
حاکم ب��ر قدس و مس��جد االقصی که نس��بت به 
تبعات و پیامدهای خطرناک آن هشدار می دهیم؛ 
خواس��تار تحرک فوری جهان اس��الم برای اتخاذ 
موضعی قاطع در قبال این جنای��ات و تالش برای 
بسیج مواضع اسالمی و دیپلماسی عربی، اسالمی و 
بین المللی به منظور بازداشتن دشمن صهیونیستی 
از ادامه جنایات وحشیانه خود علیه ملت فلسطین 
و سرزمین و مقدسات آن در شهر قدس اشغالی به 

ویژه مسجد مبارک االقصی هستیم. 

در نامه ای به رهبر معظم انقالب

اسماعیل هنیه خواستار تحرک جهان اسالم علیه صهیونیست   ها شد


