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تقريبًا هيچ
س��يدمحمد عماد اعرابي در س��رمقاله ديروز 
روزنام��ه كيه��ان نوش��ت: بيايي��د ب��راي 
راس��تي آزمايي يک ادعا  به اظهارات يكي از 
مسئوالن بلندپايه اياالت متحده نگاهي بيندازيم. اگر دولت دونالد ترامپ 
را به عنوان يكي از تندروترين دولت هاي تاريخ امريكا بپذيريم، »مايكل 
فلين« اولين مشاور امنيت ملي ترامپ را مي توان يكي از ضدايراني ترين 
مسئوالن بلندپايه در تندروترين دولت امريكا لقب داد اما حتي چنين 
فردي نيز راهبرد نظامي در مواجهه با اي��ران را توصيه نمي كرد. آقاي 
روحاني احتماالً يک بار هم از خود نپرسيده امريكايي كه حتي نتوانست 
براي حمله به س��وريه درگير جنگ و غرق در نابساماني، اجماع سازي 
بين المللي كند و به رغم وعده قبلي از حمله نظامي به اين كشور منصرف 
شد، چگونه مي خواست به ايراني كه شرايط سياسي و نظامي اش قابل 

مقايسه با سوريه نبود حمله كند؟
رئيس جمهور در سخنان ديروزش به پيروزي هاي حقوقي دولت خود 
 اشاره كرد و براي مثال از پيروزي در دادگاه الهه يا شكست امريكا در 
شوراي امنيت سازمان ملل س��خن گفت. اينكه ايران براي شكايت از 
نقض عهد امريكا در برجام به ج��اي پيگيري حقوقي و اخذ غرامت در 
چارچوب معاهده برجام، سراغ طرح شكايت در دادگاه الهه و استناد به 
پيمان مودت منعقد شده در 66 سال قبل برود بيشتر نشان سرافكندگي 
است تا افتخار! چراكه نشان مي دهد »برجام« يا ساز و كار حقوقي براي 
اخذ غرامت و طرح ش��كايت از نقض عهد طرف عهدش��كن را نداشته 
يا اين ساز و كار آنقدر يک س��ويه به نفع طرف هاي غربي تنظيم شده 
كه دولت تدبي��ر ترجيح داده به پيمان مودت مورخ 1334 شمس��ي/ 

1955ميالدي استناد كند. 
آنچه آقاي روحاني در س��خنراني ديروز خود ب��ه عنوان موفقيت هاي 
سياس��ي، حقوقي و اخالقي دولت عنوان كرد »تقريباً هيچ« اس��ت. 
دولتمردان ي��ا خود متوج��ه اين خيالبافي هس��تند و ب��راي جبران 
بي كارنامگي تعمداً به دستاوردسازي از »هيچ« مي پردازند يا مشاوران 
غيرامين با تغيير محاسبات شان، آنها را به »نقطه هاي خيالي« دلبسته 
كرده اند. در هر صورت يک نكته واضح اس��ت و آن اينكه دولت هشت 

سال از عمر ملت را براي »فتح هيچ« به بطالت گذراند. 
........................................................................................................................

رويكرد تغيير با گفتمان تحول
محمدكاظم انبارلويي در س��رمقاله 
دي��روز روزنامه رس��الت با اش��اره به 
ضرورت حاكميت گفتمان تحول در 
كشور نوش��ت: تحول يعني نوآوري در شيوه اداره كشور با يک حركت 
جهشي وجهادي در همه سطوح حكمراني! مردم بايد احساس كنند 
چنين تحولي با بس��ط گفتمان »تحول« در حال و ه��واي انتخابات 

رياست جمهوري 14۰۰ صورت مي گيرد. 
كساني كه به عزت و عظمت ايران فكر مي كنند، كساني كه به امنيت 
و منافع و رفاه ملي فكر مي كنند، پاي صن��دوق رأي مي آيند تا خالق 

»تحول« و»تغيير« در زندگي خود باشند. 
دشمنان اسالم و بدخواهان ملت در رأس آن امريكا و سه كشور شرور 
اروپايي با اين تحول مخالفند و آن را مغاير منافع خود در ايران و منطقه 
و جهان مي دانند. عده اي ه��م در داخل اين بدخواه��ي را نمايندگي 
مي كنند. اين جماعت تحريم اقتصادي را با تحريم انتخابات س��نجاق 

كرده اند تا به هدف شوم خود برسند. 
موضوع امروز ما يک انتخاب درست و اصلح با شور و هيجان و مشاركت 
وسيع است. ملت عزيز ايران بايد با مشاركت باال و نيز رأي باال به نامزد 
منتخب در اين امتحان الهي با بصيرت وارد شود تا امنيت، منافع و رفاه 

ملي را با رأي آگاهانه تقويت و تضمين كند. 
گفتمان تحول يک گفتمان مسلط در جامعه امروز ايران است و مردم 
خواهان تغييرات جدي و اساسي در نظام اجرايي كشور هستند، اما يكي 
از نامزدهاي محترم مي گويد: »مي خواهم دولت سوم خاتمي را تشكيل 
دهم« در حالي كه با موضع صريح آقاي خاتمي در انتخابات رياس��ت 
جمهوري يازدهم و دوازدهم با حمايت صددرصدي از روحاني، دولت 
سوم و چهارم خود را تشكيل داد و براساس آخرين نظرسنجي ها دولت 

سوم و چهارم خاتمي نامحبوب ترين دولت پس از انقالب است. 
موضع مجم��ع روحانيون مب��ارز و اجماع س��از در قب��ال دو نامزد 
»روكشي« اش��تباهات و اش��كاالت دولت فعلي مشخص است. آنها 
نتوانس��تند از اين جايگاه به دليل از دس��ت دادن سرمايه اجتماعي 
خ��ود از اين دو حماي��ت كنند. بحران س��ازمان، بح��ران رهبري و 
بحران گفتم��ان در اردوگاه اصالحات وضعيتي پديد آورده اس��ت 
كه نمي توانن��د كمترين همراهي با كاروان تغيي��ر و گفتمان تحول 
نمايند. طيف حاميان دولت كنوني اكنون در ميان گزينه هاي تحريم 
خاموش، تحريم فعال و ش��ركت در انتخابات گي��ر افتاده اند. گزينه 
اول و دوم آنها را با مواضع دشمنان اسالم و انقالب نزديک مي كند و 
گزينه سوم آنها را در آوردگاه انقالب نگه مي دارد. بايد ديد در روزهاي 

منتهي به ۲۸ خرداد كدام را انتخاب مي كنند؟
........................................................................................................................

نكته مغفول مانده در مناظرات
ناصر ب��دري زر طي يادداش��تي در روزنامه 
آفتاب يزد با اشاره به رويدادهاي رخ داده در 
مناظ��رات اول و دوم نوش��ت: آنچه دراين 
مناظره ها مغفول مانده بازخواني تبعات ناگوار اين سفره هاي خالي بود... 
دركدام بخش اين مناظرات بيان شد بسياري از جواناني كه تحصيالت 
دانشگاهي دارند، در ازای قيمت يک عدد ساندويچ و حتي نصف آن يک 
روز از ديباچه عمرش��ان با كار كردن در فروش��گاه و ش��ركت ها تورق 
مي خ��ورد؟ چگونه آمار رو ب��ه تزايد طالق، بي��كاري، ناهنجاري هاي 

اخالقي و اجتماعي دمار از روزگار مردم درآورده است؟
آيا گفته شد ساليان متمادي است زنان و كودكان و جوانان نشسته بر 
كنار اين سفره هاي كوچک و خالي لب هايشان از قحطي لبخند ترك 
برداشته و پژمردگي بر وجودشان مستولي گشته است؟ و اغلب مردم با 
واژه هايي همچون گوشت و مرغ، مواد پروتئيني، ميوه جات و... غريب و 

نا آشنا بوده و به معني واقعي كلمه زمينگير شده اند؟
در كدام س��ؤال مجري به مقوله گردن فرازي و مصونيت اعجاب انگيز 
رانت خواران، ويژه خواران و اختالسگران اش��اره شد؟ چرا مطرح نشد 
روز به روز فقرا فقيرتر و اغنيا غني تر مي شوند و اين يعني فاجعه عظيم 
اجتماعي و مرگ تدريجي اميد و آرزو... چرا نامزدها عناوين معضالت 
جاري را ش��مارش مي كنند و نمي گويند براي نابس��اماني هاي جاري 
كشور به نسبت مسئوليتي كه داشته اند، برمس��ئوالن ناكارآمد بانگ 
اعتراض برآورده اند. چرا از نامزد سؤال نشد در اين جنگ خانمان سوز 
اقتصادي سهم تجربه عيني شما و اعضاي خانواده محترم در مواجهه 
با كمبوده��اي موادغذايي، گراني كاالها، فقر و گرس��نگي چقدر بوده 

است؟ و قس عليهذا... 
به ط��ور يقين اگ��ر لحظاتي در س��فره هاي خالي م��ردم متفكرانه 
متمركز شويم پاسخ اين سؤاالت و عمق فاجعه نمايان تر خواهد شد. 
مع الوصف به نظر مي رسد قبل از استقرار گشت ارشاد براي مديران، 
گشت رونق براي كس��ب وكار و س��فره هاي خالي مردم از اولويت 
خاصي برخوردار اس��ت چراكه رئيس جمه��ور منتخب در گزارش 
عملكرد سه ماهه اول خود بايد در مقابل مردم بايستد و صراحتاً به 
اين سؤال اساسي و اولويت دار پاسخ دهد كه براي سفره هاي خالي 
مردم چه كرده است؟ در آن لحظه هيچ گونه نفاق و فرافكني يا عذر 
و بهانه اي به سان روش متداول اين ايام، پذيرفته نخواهد شد. جان 
كالم اينكه رئيس جمهور بايد بوي نان گ��رم دهد، وگرنه بدجوري 

قافيه را خواهد باخت.
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كمتر از ی�ک هفته تا برگزاري س�يزدهمين 
دوره انتخابات ریاست جمهوري باقي است 
و هنوز رهب�ران جری�ان تجدیدنظرطلب و 
گروه هاي سياس�ي وابس�ته به ای�ن جریان 
نام�زد نهای�ي خ�ود را در عرص�ه انتخابات 
معرفي نكرده اند و اینگون�ه تظاهر مي كنند 
ك�ه اص�ل انتخاب�ات ای�ن دوره و نتای�ج 
حاصل از آن ب�راي آنها فاقد اهميت اس�ت. 
تجديدنظرطلبان با هدف مظلوم نمايي و ايجاد 
حس ترحم در جامعه نس��بت ب��ه خود، تالش 
مي كنند در آس��تانه ه��ر انتخابات��ي عملكرد 
شوراي نگهبان را عامل شكست نامزدهاي خود 
در عرصه انتخابات رياست جمهوري و انتخابات 
مجلس شوراي اس��المي عنوان كنند و در اين 
دوره نيز ردصالحيت برخي نامزدهاي انتخاباتي 
توسط اين شورا را عامل كناره گيري اين جريان 
از صحنه رقابت ها معرف��ي كنند. اين در حالي 
اس��ت كه برخي منابع غيررس��مي، از احتمال 
حمايت رهبران اين جريان از يكي از نامزدهاي 
حاضر در صحنه رقابت خبر مي دهد. قبل از آنكه 
به علت اصلي انزواي سياسي- انتخاباتي جريان 
تجديدنظرطل��ب بپردازي��م، بايد دانس��ت در 
حالي طيف مدعي اصالح طلبي از ردصالحيت 
نامزدهاي انتخاباتي خود سخن به ميان مي آورد 
كه بسياري از تئوريسين هاي اين جناح همراه 
با برخي گروه هاي سياسي آن، هفته ها قبل از 
حضور علي الريجاني در وزارت كشور به عنوان 
نامزد انتخابات رياست جمهوري، او را به داليل 
متعددي فاقد ويژگي هايی عنوان مي كردند كه 
بتوان بر اساس آن به عنوان نامزد نهايي جناح 

اصالح طلب دانست. 
درباره اسحاق جهانگيري نيز بسياري از جناح های 

تجديدنظرطلب معتقد بودن��د وي به دليل آنكه 
معاون اول حسن روحاني بوده و افكار عمومي او 
را عامل اصلي دچار شدن كشور به شرايط فعلي 
مي دانند، حاضر به حمايت از وي نبوده و ثبت نام او 

را يک اشتباه راهبردي عنوان مي كردند. 
ردصالحيت اين دو تن بيشتر از آنكه بازي هاي 
انتخاباتي- سياس��ي تجديدنظرطلب را به هم 
ريخته باشد، بستر و زمينه اي را فراهم ساخت تا 
بر اساس آن رويه سابق مبني بر »مظلوم نمايي 
انتخابات��ي« را به روزرس��اني و اينگونه وانمود 
كنند ك��ه ردصالحيت ش��وراي نگهبان عامل 
عدم حضور فعال اين جناح در فرايند انتخابات 
رياست جمهوري است! ناگفته نماند كه پروژه 
مظلوم نمايي جناح تجديدنظرطلب در انتخابات 
رياست جمهوري سال 13۸4 با حكم حكومتي 
رهبرمعظم انقالب اسالمي و بازگرداندن معين 
و مهرعليزاده به فضاي رقابت ه��اي انتخاباتي 
بالاثر ش��د يا در انتخابات س��ال 13۸۸ نامزد 
متب��وع اين طيف ك��ه با حمايت ه��اي مالي و 
سياسي گس��ترده داخلي و خارجي همراه بود 
نيز طعم شكس��ت انتخاباتي را چشيد و در دو 
انتخابات سال هاي 139۲ و 1396 اين جناح با 
تغيير تاكتيک انتخاباتي خود از نامزد مستقل 
حاضر در صحنه حمايت كرد تا از سرخوردگي 

بدنه اجتماعي خود جلوگيري كند. 
  اصالح طلب�ان همت�ي و مهرعليزاده را 

رها نكرده اند
في��ض اهلل عرب س��رخي از عناص��ر جري��ان 
تجديدنظرطلب بيان مي كند كه جناح متبوع او 
همتي و مهرعليزاده را به حال خود رها نكرده اند 
و با آنها در ارتباط هستند: »مجموعه اصالحات 
در اي��ن دوره حركتي هماهن��گ و قابل قبول 

را تعقي��ب كرده اس��ت، هم در مقام تأس��يس 
تشكيالت جبهه اصالحات ايران و هم در مقام 
تصميم گيري و س��عي ك��رد هم��ه نامزدهاي 
اصالح طلب تعيين ش��ده را به ثبت نام توصيه 
كند ولي هم��ه نامزدهاي جبه��ه ردصالحيت 
ش��دند و جبهه اعالم ك��رد نامزدي ن��دارد، در 
عين حال دو نامزدي كه از لحاظ تفكر با جريان 
اصالحات نسبت دارند، رها نشدند و در ارتباط 
و تماس با آنها هستند ولي اينكه تصميم نهايي 
چه خواهد ش��د اين تصميمي است كه جبهه 

اتخاذ مي كند.«
گفته ه��اي اين فع��ال اصالح طلب��ي به خوبي 
نش��ان مي دهد رهبران اين جري��ان برخالف 
ادعاي روزهاي اخير خود ب��ه انتخابات و نتايج 
آن بي تف��اوت نبوده ان��د و در پش��ت صحن��ه 
مش��غول هدايت و تقويت نامزده��اي متصل 
به خود هس��تند. محمد عطريانفر ديگر چهره 
مش��هور جن��اح تجديدنظرطل��ب ك��ه يكي 
از اعض��اي حزب كارگ��زاران نيز مي باش��د در 
اين باره مي گويد: »ش��رايط امروز ما با شرايط 
گذش��ته هيچ تفاوتي ن��دارد و اي��ن انتخابات 
هم مشابه س��اير انتخابات هايي است كه بر ما 
س��خت گرفته اند، مگ��ر در س��ال 9۲ نبود كه 
آقاي هاشمي رفس��نجاني برخالف حق و عدل 
به بهانه كبر س��ن ردصالحيت ش��د. عالوه بر 
اينكه م��ا در اي��ن دوره از انتخاب��ات دو چهره 
اصالح طلب داريم؛ آقاي��ان مهرعليزاده و آقاي 
همتي كه سابقه اصالح طلبي دارند و در درون 
دولت اصالحات نقش داش��تند. م��ا مي توانيم 
اين دو نفر را عالوه بر دلخوري هايي كه داريم، 
جايگزين كنيم. جبهه اصالح��ات مي تواند از 
اين دو بزرگ��وار حمايت كن��د و در پايان دوره 

هر كدام موقعيت بهت��ري دارد ديگري به نفع 
او كنار بكش��د. اين رفتار انتخاباتي زمينه اي را 
فراهم مي كند تا اصالح طلب��ان مجدداً به رغم 
همه محدوديت هاي اعمال شده توسط شوراي 
نگهبان توفيقاتي به دست بياورند، چرا احزاب 
اصالح طلب خ��ود را از اين احتم��ال عقاليي 
محروم كنند. محروم كردن خودمان از انتخابات 
هيچ رهاوردي براي ما ندارد و چه بس��ا ما را از 

توفيقات آينده باز دارد.«
اين عضو حزب كارگزاران ب��ا تأكيد بر حمايت 
قوي اي��ن ح��زب از عبدالناصر همت��ي گفت: 
موضوع كارگزاران حمايت از آقاي همتي است. 
بايد برنامه ما چيزي باش��د كه در گذش��ته هم 
جريان اصالح��ات بر آن عقيده داش��ت... حال 
چه اين اقدام از ناحيه آقاي مهرعليزاده صورت 
بگيرد و چه از ناحيه آقاي همتي، تفاوتي براي 

اصالحات ندارد.«
محمود صادقي نيز در گفت وگو با روزنامه آرمان 
گفت: »من معتق��دم اي��ن دو كانديدا)همتي 
و مهرعلي��زاده( بايد از فرصتي ك��ه در مناظره 
و برنامه هاي ديگ��ر در اختيار دارن��د، به جاي 
پرداخت��ن ب��ه بعضي از مس��ائل جزئ��ي روي 
حوزه هاي اساسي تكيه كنند، مثاًل بروند روي 
بحث سياست خارجي و نش��ان دهند رويكرد 
آن پن��ج كانديداي ديگر چه بوده كه كش��ور را 
در عرصه سياس��ت خارجي با چال��ش مواجه 
كرده اس��ت... زيرا در زمينه سياس��ت داخلي 
رويكردش��ان، آزادي هاي اجتماعي به معناي 
عام و تام نيست و برخالف ادعاهايي كه مي كنند 
اگر به قدرت برسند به حزب مخالف اجازه ادامه 

فعاليت باز نمي دهند.« 
  تحریم غيرمستقيم انتخابات 

با هدف كاهش مشاركت
رهبران و تئوريسين هاي جناح تجديدنظرطلب 
به رغم آنكه به خوبي مي دانند عدم حضور فعال 
يک جن��اح مطرح سياس��ي در آوردگاه مهمي 
مانند انتخابات رياس��ت جمهوري مي تواند به 
مرگ تدريجي و تضعيف گفتماني آن جريان در 
طول سال هاي بعد بينجامد اما با اين حال از بين 
گزينه بد و بدتر، گزينه بد را انتخاب كرده اند و 
از ميان مرگ تدريجي سياسي و شكست علني، 
ترجيح داده اند گزينه نخست را انتخاب كنند. 
تجديدنظرطلبان با توجه ب��ه آنكه دولت تحت 
حمايت و هدايت آنها بدترين عملكرد ممكن در 
عرصه هاي اقتصادي معيشتي سياسي و فرهنگي 
و حتي سياست خارجه را از خود بر جاي گذاشته 
است، عالقه اي به حضور فعال در عرصه انتخابات 
رياس��ت جمهوري ندارند و ترجي��ح مي دهند 
شكس��ت انتخاباتي خود را با موضوعاتي نظير 
ردصالحيت ه��اي انتخاباتي توجي��ه و از يک 

آبروريزي سياسي جلوگيري كنند. 
ه��دف ديگر جري��ان تجديدنظرطلب��ي كه به 
صورت مس��تمر در انتخابات هاي دو دهه اخير 
مورد توجه قرار گرفته است، كاهش مشاركت 
عمومي و به واسطه آن تضعيف قدرت نظام در 
عرصه سياست خارجه است كه مي تواند كشور 

را در ريل انفعال- مذاكره قرار دهد.

امير رحيم زاده در بازدید از پدافند هوافضاي سپاه:

پدافند هوايي ارتش و سپاه آماده مقابله با هرگونه تهديدي هستند
پهنه آس�مان ایران اس�المي با     دفاعی
هماهنگي و هم افزایي نيروهاي 
پدافند هوایي ارتش و سپاه كه آمادگي مقابله با هرگونه تهدید 
و تجاوز هوای�ي را دارن�د، امن ترین آس�مان منطقه اس�ت. 
به گزارش مهر، امير سرتيپ قادر رحيم زاده فرمانده قرارگاه 
مش��ترك پدافند هواي��ي خاتم االنبي��ای كش��ور در جمع 

فرماندهان و كاركنان پدافند هوايي نيروي هوافضاي س��پاه 
پاس��داران از آمادگي روحي و معنوي و تجهيزات پدافندي 

آنان ابراز رضايت كرد. 
وي در ادامه از سردار حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي سپاه 
پاسداران براي رونمايي از سامانه پدافندي 9 دي و رادار قدس 
كه در سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها به دست نيروهاي 

نخبه و جهادي اين نيرو توليد و به سازمان رزم پدافند هوا فضاي 
سپاه ملحق شد، تشكر كرد. 

فرمانده قرارگاه مشترك پدافند هوايي خاتم االنبيا تأكيد كرد: 
پهنه آسمان ايران اس��المي با هماهنگي و هم افزايي نيروهاي 
پدافند هوايي ارتش و سپاه كه آمادگي مقابله با هرگونه تهديد و 

تجاوز هوايي را دارند، امن ترين آسمان منطقه است.

سعيد همتي
   گزارش  

امير سياري عنوان كرد
 همكاري صنعت دفاعي 

با بخش هاي غيرنظامي در جهت خودكفايي
همكاري ه�اي صنع�ت دفاع�ي ب�ا 
مي توان�د  غيرنظام�ي  بخش ه�اي 
مس�ير خودكفایي كش�ور را هموارتر 
و بس�تر مناس�بي ب�راي مانع زدای�ي 
از تولي�د در كش�ور ایج�اد كن�د. 
به گزارش مهر، امير دري��ادار حبيب اهلل 
س��ياري، معاون هماهنگ كننده ارتش 

از نمايشگاه دستاوردها و پيش��رفت هاي صنعت دفاعي در حوزه رزم 
زميني بازديد كرد. امير سياري در اين بازديد با ابراز ُخرسندي نسبت 
به عملكرد سازمان صنايع دفاع در س��ال هاي اخير اظهار داشت: اين 
سازمان در چند سال گذشته پيشرفت قابل مالحظه اي در ابعاد مختلف 

داشته است. 
وي با اشاره به وجوه ممتاز توليدات سازمان صنايع دفاع گفت: اعتماد 
به تخصص و توان مهندس��ين و متخصصين ايراني، هوشمندسازي، 
نقطه زني، تح��رك و توانمندي كافي تجهي��زات از جمله ويژگي هاي 
محصوالتي اس��ت ك��ه در اي��ن نمايش��گاه مش��اهده ش��د. معاون 
هماهنگ كننده ارتش در ادامه با اش��اره به تنوع محصوالت بخصوص 
موش��ک ها و مهمات افزود: تنوع مطلوب در موشک هاي دوش پرتاپ، 
مهمات هواپايه و زمين پايه و توليد س��الح هاي روزآمد توانسته است 

نيروهاي مسلح را در عموم حوزه هاي رزم زميني خودكفا كند. 
دريادار سياري در ادامه به توانمندي و تجربه باالي »ساصد« در توليد 
خودروهاي تاكتيكي و نظامي اشاره و بيان كرد: آرزو مي كنم در آينده اي 
نه چندان دور تمام حوزه هاي رزم از خودروهاي توليد سازمان صنايع 

دفاع در ابعاد و كاربري هاي مختلف استفاده كنند. 
وي همچنين با اش��اره به همكاري مطلوب س��ازمان صنايع دفاع در 
حوزه هاي غيرنظامي و بازرگاني تأكيد كرد: همكاري هاي صنعت دفاعي 
در اين حوزه ها مي تواند مسير خودكفايي و استقالل كشور را هموارتر 
ساخته و بستر مناسبي را براي مانع زدايي از توليد در كشور ايجاد كند. 
معاون هماهنگ كننده ارتش در پايان خاطرنشان كرد: نيروهاي مسلح 
به داشتن اين صنعت دفاعي و اين خودكفايي در توليد تجهيزات نظامي 

و بازرگاني افتخار مي كنند. 
.....................................................................................................................

 فرسايشي شدن مذاكرات وين
به ضرر ملت ايران است

واقعي�ت این اس�ت ك�ه امریكایي ها 
دنب�ال  ب�ه  زیاده خواه�ي  ب�ا 
از  ف�رار  و  برج�ام  در  كارش�كني 
هس�تند.  تعهداتش�ان  ب�ه  عم�ل 
عب��اس مقتداي��ي، ناي��ب رئي��س اول 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به 

ابراز ترديد آنتوني بلينكن وزير امور خارجه امريكا نسبت به تمايل ايران 
براي دستيابي به توافق گفت: جمهوري اسالمي ايران حقانيت و صداقت 
خود را بارها به اثبات رسانده و در كنار آن امريكايي ها پيمان شكني و 

بدعهدي خودشان را به وضوح نشان داده اند. 
نايب رئيس اول كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
گفت: اينگونه نيست كه حدس و گماني وجود داشته باشد بلكه اكنون 
يقين داريم امريكايي هاي پيمان ش��كن، خالف مق��ررات بين المللي 

عمل كرده اند. 
وي افزود: تيم مذاكره كنن��ده ايراني در دور جدي��د مذاكرات بايد در 
جهت منافع ملي ت��الش كند؛ منافعي كه ما در قب��ال آن امتيازهايي 
را از دس��ت داديم اما متأس��فانه به جهت عدم دقت هاي الزم از سوي 
مجموعه مذاكره كننده و دولت، نتوانستيم به ميزاني كه امتياز داده ايم، 

امتياز بگيريم. 
مقتدايي بيان كرد: با بدعهدي طرف مقاب��ل و انحراف از موضوع 
برجام مواجه ش��ده ايم، بنابر اين مذاكرات براي اين بوده است تا 
بتوانيم در چارچوب قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها عمل 
كنيم. قانون اقدام راهبردي كمک كرد تا دس��ت دولت پر شود و 
از س��وي ديگر به مجموعه مذاكره كنندگان و دولت فرصت هاي 
محدود در راس��تاي منافع ملت ايران بدهيم. فرسايش��ي شدن 

مذاكرات به ضرر ملت ايران است.

.....................................................................................................................
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:

 زمان انعطاف ما در برجام گذشته
 و نوبت امريكاست

طرف مقابل ایران در برجام باید قصور 
خ�ود را بپذی�رد و تحریم ه�ا را یكجا 
لغو كند و پ�س از راس�تي آزمایي لغو 
واقع�ي تحریم ه�ا، برجام احيا ش�ود. 
حس��ين نوش آبادي، عضو كميس��يون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در 
گفت وگو با خانه ملت، به مذاكرات وين و 

همچنين بدعهدي كشورهاي عضو برجام اشاره كرد و گفت: بدعهدي 
كشورهاي عضو برجام ثابت شده است و آنها در حقيقت نشان داده اند 
به هيچ عهد و پيمان بين المللي پايبند نيس��تند. كشورهاي اروپايي و 
امريكا شايد در گفتار حرف هاي خوبي را بر زبان بياورند، اما هنگام عمل 

زير سخنان خود مي زنند. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس اظهار كرد: 
اختيارات كاف��ي به تيم مذاكره كننده محول ش��ده كه در حال حاضر 
مذاكرات وين را دنبال مي كنند و البته روند مذاكرات را مسئوالن ارشد 
نظام هم تأييد كرده اند. امريكا خوي استكباري و زياده خواهي دارد و 
خواسته هاي ما هم براساس اصول تعريف شده است، طرف مقابل ايران 
در برجام بايد قصور خود را بپذيرد و تحريم ها را يكجا لغو كند و پس از 

راستي آزمايي لغو واقعي تحريم ها، برجام احيا شود. 
اين نماينده مردم در مجلس تصريح ك��رد: امريكايي ها به راحتي زير 
بار پذيرش مطالبات بحق جمهوري اسالمي ايران نمي روند و در حال 
مقاومت هس��تند چراكه مي خواهند با دادن كمترين امتياز بيشترين 
نفع را ببرند، ل��ذا براي ما حفظ اص��ول و ارزش ه��ا از اهميت فراواني 

برخوردار است. 
نوش آبادي تصريح كرد: مجلس براساس قانون اقدام راهبردي حركت 
خواهد كرد، البته وزارت امور خارجه هم موظف است طبق همين قانون، 

مذاكرات را دنبال كند و در هيچ جايي هم نبايد عقب نشيني كنيم. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار كرد: در 
حال حاضر زماني نيس��ت كه ما بخواهيم انعطاف نشان دهيم، چراكه 
در گذش��ته اين كار را انجام داده ايم و از منعطف شدن ما سوءاستفاده 
كرده اند، لذا بايد با قاطعيت حرف خود را بيان كنيم، اگر خواسته هاي ما 
را پذيرفتند به تعهدات خود عمل خواهيم كرد، در غير اين صورت نيز 

مطابق قانون اقدام راهبردي اقدام مي كنيم. 
وي عنوان كرد: انتظار مي رود مذاكرات به س��رانجام مثبت برسد و 
فرسايشي نشود، اما اگر قرار بر اين است كه هم فرسايشي شود و هم 
اينكه طرف هاي مقابل خواس��ته هاي ما را نپذيرند، قطعاً اين امكان 
وجود دارد كه ديگر مذاكرات به اين آس��اني دنبال نش��ود و ش��كل 

ديگري پيدا كند.

 كاهش مشاركت عمومي در انتخابات
ردصالحيت هاي گسترده« هدف تكراري مدعيان اصالح طلبي از شوي »

 اصالح طلبان ناكارآمدی خود را 
پشت ردصالحيت ها پنهان می كنند

انتخابات

اصالح طلبان پس از انحالل شوراي عالي سياستگذاري سعي 
كردند با الگوبرداري از كمپين ه��اي انتخاباتي امريكايي يک 
سامانه نظرس��نجي طراحي كنند. آنها در اولين گام با عنوان 
نوگرايي چهره هاي قديمي اصالح طلب چون محمدرضا عارف 
را از جبهه اصالحات بيرون و س��پس با خرج كردن پول هاي 

غيرشفاف كالن سعي كردند امريكايي تر شوند. 
محمدرضا جاليي پور با بهانه آنكه اصالح طلبان در ميان مردم 
ديگر پايگاهي ندارند با تحمي��ل هزينه اي ميلياردي )بيش از 
4ميليارد تومان( سامانه سرا را طراحي كرده و با رنگ و لعابي 
شبيه كمپين اينترنتي ترامپ و بايدن به دنبال جذب مخاطب 

بيشتر رفتند. 
اصالح طلبان با تبليغات گسترده در شبكه هاي مجازي كاربران 
را تشويق مي كردند در اين سامانه ثبت نام كنند تا با باال بردن 

آمار اعضا براي جبهه اصالحات كادر سازي كنند. 
جبهه اصالحات با سوءاس��تفاده از بي اطالعي كاربران عادي 
اينترنتي با يک تير دو نش��ان م��ي زد؛ هم ب��ه اطالعات خام 

و ش��خصي ش��هروندان دسترس��ي پيدا مي ك��رد و هم براي 
تحوالت آينده روي برخي افراد مستعد سرمايه گذاري و آنها را 
شبكه سازي مي كرد. حاال برخي اصالح طلبان ادعا مي كنند اين 
سامانه هک شده است. خبر هک شدن اين سامانه نظرسنجي 
باعث نگراني كاربران عادي شده و برخي گمان مي كنند ممكن 

است اطالعات شخصي شان در دسترس عموم قرار بگيرد. 
در ابتدا مسئول اين سامانه در خبري اعالم كرد اين مشخصات 
خصوصي افراد در امنيت كامل قرار دارد و آسيب اطالعاتي به 
آن نرسيده است اما مدتي بعد اين عضو نفوذي نهضت آزادي 
مجبور شد خبر هک شدن اين س��امانه مشكوك را به  صورت 

رسمي اعالم كند. 
يک چهره رس��انه اي اصالح طلب در يک افشاگري هک شدن 
اين سامانه را نه سرقت اينترنتي بلكه ناشي از بروز يک تقلب 

گسترده دانسته است. 
اين فعال اصالح طلب به »مش��رق« گفته مديران سامانه سرا 
با دست بردن در نتايج آرای اخذشده ليست موردنظر خود را 

براي انتخابات شوراي شهر تهران مهندسي كرده اند. 
اين چه��ره رس��انه اي اصالح طلب مي گويد: »چه��ره نفوذي 
نهضت آزادي در آرا دست برده و تعداد رأي برخي نامزدها را 
كم و براي برخي را بيشتر كرده است!«، البته تقلب و مهندسي 
رأي در ميان اصالح طلبان ريشه دار است؛ اين جريان سياسي 
با بهره گيري از احساسات عمومي در انتخابات سال ۸۸ روي 
موج دوقطبي انتخاباتي سوار شد و پس از شكست در انتخابات 
با عالمت از س��وي امري��كا و رژيم صهيونيس��تي اعالم تقلب 
كرد، مدتي بعد و پس از تحميل هزينه كالن به  نظام و جنگ 
علني خياباني، ليدرهاي اغتشاشات و افرادي چون تاج زاده و 
رمضان زاده در اعترافات خود تقلب در انتخابات را رمز اغتشاش 

و دروغ بزرگ خواندند. 
جبهه اصالحات پس از افشاي اين تقلب در اطالعيه اي نوشته 
است رأي هاي مشكوك را حذف و امكان مجدد رأي گيري را 

فراهم مي كند. 
منبع: مشرق

اصالح طلبان در انتخابات داخلي خود تقلب كردند!
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