
ش�ورای نگهب�ان در انتخاب�ات 
88 کارش را ب�ه خوبی انج�ام داد. 
ایس�تادگی بر موضع حق و متانت 
در رفتار، مؤثر بود و خودش�ان بعد 
آمدند اعت�راف کردند ک�ه تقلبی 
صورت نگرفته اس�ت. همین هایی 
ک�ه اکن�ون بلبل زبان�ی می کنند، 
در گعده ه�ای زندانی ش�ان گفتند 
ک�ه می دانیم تقلب نش�ده اس�ت

اهمیت سفر پوتین به تهران
 در پیوند با وزن ژئوپلتیک ایران

س��فر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه به جمهوری اسالمی ایران 
و برگزاری نشس��ت س��ه جانبه با حضور اردوغان، رئیس جمه��ور ترکیه و 
نشس��ت های دوجانبه  با مقامات ایرانی که از قبل برنامه ریزی شده بود، به 
خودی خود گویای اهمیت و جایگاه ایران اسالمی در معادالت منطقه ای است 
که دیگر نه پل پیروزی، بلکه واجد وزن ژئوپلتیک باال در هرگونه تغییر و تحول 
مهم به شمار می آید. ادعای مقامات امریکایی مبنی بر فروش پهپاد و موشک 
ایرانی به روسیه و بازدید کارشناسان روسی از یک پایگاه هوایی و آموزشی 
پهپاد در کاشان که در آستانه این سفر به صورت جنجالی در فضای رسانه ای 
مطرح شد، فراتر از صحت و سقم این ادعا، گویای اهمیت روابط ایران و روسیه 
و همچنین وجود ظرفیت های راهبردی جمهوری اسالمی برای ایفای نقش 

در معادالت و تحوالتی است که پیامدهای سرنوشت سازی دارد. 
عالوه بر این، خود این س��فر و میزبانی تهران از نشس��ت س��ه جانبه بین 
 کشورهای ایران، روس��یه و ترکیه و دیدار  ها و گفت وگوهای آقای پوتین با 
مقامات جمهوری اسالمی ایران، هراس و نگرانی دشمنان ما را برانگیخته و 
تالش آنان را برای القا و معرفی این سفر در واکنش به سفر بایدن به منطقه 

موجب شده است. 
حال آنکه سفرهای در این سطح، ماه   ها پیش برنامه ریزی شده و هیچ ارتباطی 
با س��فر بایدن ندارد و این نوع ادعا  ها به قصد انفعالی جلوه دادن و کاستن از 
ارزش رسانه ای آن صورت می گیرد، اما دالیل دستپاچگی و واکنش  هراس آلود 
دشمنان مشترک دو کشور ایران و روسیه را می توان در موارد زیر جست و جو 

و گمانه زنی کرد. 
1. انجام این سفر در شرایط بحران اوکراین و تشدید فشار  ها و تحریم های 
اقتصادی امریکا و متحدان غربی اش علیه روسیه، زمینه  همکاری راهبردی 
بین روسیه و ایران را فراهم و فضای مناسبی برای تقویت روابط و مناسبات 

سیاسی و اقتصادی بین دو کشور به وجود آورده است. 
2. مواجه شدن دو کشور با وضعیت تحریمی و تجربه جمهوری اسالمی برای 
دور زدن و خنثی سازی تحریم ها، ایران را برای خنثی سازی تحریم   ها مورد 
توجه روسیه قرار داده و زمینه های دسترسی به ظرفیت   ها و امکانات مقابله با 

تحریم   ها را تقویت کرده است. 
3. تقویت س��طح روابط و همکاری راهبردی بین روس��یه و ایران می تواند 
زمینه ساز شراکت راهبردی و حتی اتحاد راهبردی به حساب آید که استقبال 
روسیه از پیوستن ایران به پیمان شانگهای و مقدمه چینی برای حضور در 

مجموعه کشورهای بریکس نمونه آن است. 
4. پیدایش زمینه اجرایی شدن برخی توافقات و قراردادهای همکاری قبلی که 
امضای قانون همکاری با کشورهای اوراسیا و راه اندازی خط ریلی برای انتقال 
کاال از روسیه به هندوستان به عنوان نماد عملیاتی شدن داالن جابه جایی 
کاال و مسافر در شمال و جنوب توسط آقای پوتین در آستانه این سفر نمونه 

عینی آن به شمار می آید. 
5. هموار شدن مسیر همکاری   ها و ارتباطات چندجانبه دیگر مثل استفاده 
از ظرفیت های مشترک همکاری با کشور چین یا کشورهای حوزه قفقاز و 
آس��یای میانه و باالتر از آن کمک به تجارت با حذف دالر در شرایط تحریم 

می تواند گشایش های اقتصادی مهمی برای دو کشور فراهم کند. 
بنابراین، گرچه این س��فر برای اولین بار انجام نمی ش��ود و پیش از این هم 
مقامات عالی دو کشور سفر  هایی به کشورهای یکدیگر داشته اند، اما این سفر 
در شرایط بحران اوکراین و تشدید تحریم های اقتصادی غرب علیه روسیه، 
فضای مثبت همکاری   ها، به خصوص در حوزه اقتصاد را بین دو کشور تشدید 
کرده و تجربه تهران برای دور زدن تحریم   ها و همچنین وجود ظرفیت   هایی 
برای پاسخگویی به نیازهای روسیه از سوی ایران، شرایط را برای همکاری 

بیشتر روسیه، بهبود بخشیده است. 
تالش امریکایی   ها برای القای استفاده ابزاری مس��کو از تهران برای جنگ 
اوکراین و همچنین فضاس��ازی منفی جریان غربگرای داخلی برای ایجاد 
هراس از روسیه در افکار عمومی کشورمان، خود گویای اهمیت این سفر در 
شرایط فعلی و نتایج مثبت آن برای خنثی سازی خط فشار تحریم کشورهای 
غربی روی ایران و روسیه و کمانه کردن این تحریم   ها به سمت خود کشورهای 

غربی است. 
اما مهم تر از آن موقعیت و وزن ژئوپلتیک ایران اسالمی در تحوالت و معادالت 
راهبردی منطقه است که هم برای دوستان ایران و هم برای دشمن کاماًل 
شناخته شده است و از این رو امریکایی   هایی که از گرفتن یک عکس تبلیغاتی 
با طرف ایرانی به بهانه ادامه مذاکرات هسته ای مأیوس و عصبانی هستند، 
تالش دارند با س��ایه انداختن بر ماهیت و ابعاد اقتصادی این سفر، آن را در 

واکنش به سفر نمایشی و التماس های نفتی او جلوه دهند. 
حال آنکه التماس غرب ب��ه گفت وگو با جمهوری اس��المی ایران و تالش 
امریکایی   ها برای گرفتن عکس با تیم ایرانی هم گویای اهمیت و جایگاه ممتاز 
ایران و نیاز آنان برای خروج از تنگنا  هایی است که عنکبوت وار با تنیدن تارهای 
غرور و طمع برای خود پدید آورده و با لجبازی به همان اشتباه ادامه داده و 

ر  هایی خود از آن را سخت می نمایند. 

 سردار معروفی
 معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج شد

 سردار حسین معروفی به عنوان معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج 
مستضعفین منصوب شد. 

به گزارش خبرگزاری بسیج، مراسم تکریم و معارفه معاون هماهنگ کننده 
سازمان بسیج مستضعفین عصر یک شنبه باحضور سردار علی فدوی جانشین 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سردار غالمرضا سلیمانی رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین و مسئوالن اقشار و معاونان سازمان بسیج برگزار 
شد. در این مراسم سردار حسین معروفی، فرمانده سابق سپاه ثاراهلل استان 
کرمان به عنوان معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین معرفی 
و از زحمات و مجاهدت های سردار مجید خراسانی، معاون هماهنگ کننده 

سابق سازمان بسیج مستضعفین قدردانی شد. 
سردار سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین طی سخنانی با اشاره به 
توانمندی های سردار خراسانی گفت: سردار خراسانی مدیر شناخته شده ای 
در بسیج هستند و مسئولیت های مختلفی را در بسیج عهده دار بودند و دوران 
مدیریت ایشان بسیار درخشان است. ایشان از ابتدای پیوستنش به سپاه و 
با تشکیل نیروی مقاومت بس��یج، در مسئولیت های مختلفی که برعهده 
داشتند خدمات ارزنده ای را ارائه دادند و صفحات کارنامه خدمت ایشان در 
بسیج و سپاه بسیار درخشان است. سردار خراسانی درمدت مسئولیتشان 
در معاونت هماهنگ کننده سازمان بسیج خدمات ارزنده ای به بسیج داد اما 
باتوجه به تدبیر فرمانده محترم کل سپاه مبنی بر انتخاب ایشان به عنوان 
معاون اقتصادی سپاه، به رغم میل باطنی دیگر نمی توانیم در خدمت سردار 

خراسانی باشیم. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: از آنجا که تقویت سازمان 
بسیج در دستور کار فرمانده محترم کل سپاه است و در جهت تحقق سند 
اعتالی بسیج و برای اجرایی کردن برنامه های آینده بسیج الزم بود برادری 
در جایگاه هماهنگ کننده بسیج منصوب ش��ود که توانمندی های الزم 
و کافی را داشته باش��د، با تأکید فرمانده محترم کل سپاه، سردار حسین 
معروفی برای تصدی این مسئولیت انتخاب شد. وی ادامه داد: آقای معروفی 
از فرماندهان با سابقه دوران دفاع مقدس هستند که از نزدیک با حاج قاسم 
همکاری داشته اند و همچنین به افتخار اسارت نائل شده اند و بعد از آزادی 
نیز مسئولیت های مختلفی در سپاه ثاراهلل نیروی زمینی بر عهده داشتند و 
همچنین مسئولیت سه سپاه استانی را بر عهده داشته اند که دوران بسیار 
موفقی را در این مسئولیت ها سپری کردند. ایشان فردی پر تالش و آشنا به 
مسائل بسیج هستند و همواره در سنگر سپاه و بسیج مشغول به خدمت 
بوده اند و امیدواریم مسیری که سردار خراس��انی و دیگر فرماندهان برای 
اعتالی بسیج طی کرده اند به دست ایشان با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. 

محمدجواد الریجانی:
توان هسته ای ایران با بمباران از بین نمی رود

کندی ای که در جریان برجام اتفاق افتاد، به سرعت بازسازی می شود 
و توان هس�ته ای ای�ران چیزی نیس�ت که با بمب�اران از بی�ن برود. 
محمدجواد الریجانی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در پاسخ 
به پرسش��ی مبنی بر علت تغییر راهبرد نظامی امریکا در برابر ایران گفت: 
سیاست های امریکا مانند سن بایدن فرتوت است و آنها در مقابل ما ناتوان 

هستند. 
دبیر سابق ستاد حقوق بشر در ادامه گفت که عربستان سعودی هر چقدر 
که سالح بخواهد اروپا و امریکا در اختیار سعودی ها می گذارند اما سالح های 
پیش پا افتاده  یمنی ها آنها را بیچاره کرده اس��ت. این کارش��ناس مسائل 
سیاسی همچنین گفت که دنیای این تسلیحات و ژست های تسلیحاتی 
کامالً عوض شده و ظهور مسئله مقاومت در اینجا مطرح است؛ مقاومت فقط 
بازوی نظامی نیست، مقاومت یک ایده است که در آن مقاومت نظامی است 
نه تروریسم و حمله. الریجانی تصریح کرد که ایران قدرت تأثیرگذار معنوی 
،سیاسی است و در ذهن دشمنان به عنوان یک عنصر قوی در منطقه ظاهر 
شده چراکه امریکایی ها در نقشه امنیت ملی خود سه کشور را برای منافع 
ملی خطرناک می بینند که این سه کشور شامل چین ، روسیه و ایران است. 
وی افزود: مقاومت به دنبال فساد و سیطره نیست و در تقابل با سیطره است 
اما در مقابل غرب مرتب طرح ها و ایده هایی را که فرتوت است دنبال می کند 
لذا آنها کاماًل با فهم درست از واقعیت و ش��رایط فاصله دارند. الریجانی در 
پاسخ به این پرسش که سفر بایدن به رژیم صهیونیستی را چگونه ارزیابی 
می کنید ، گفت: در سفر بایدن به رژیم صهیونیستی آنها هم قسم شدند تا 
نگذارند ایران به سالح هسته ای دست پیدا کند و طبیعتاً ما مطابق فتوای 
رهبر انقالب و شرع اجازه نداریم تا به دنبال تولید سالح های کشتار جمعی از 
جمله اتم پیش برویم اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم کسی نمی تواند 

جلوی ما را بگیرد. 
به گفته این کارشناس مسائل سیاسی کندی ای که در جریان برجام اتفاق 
افتاد به سرعت بازسازی می ش��ود و توان هسته ای ایران چیزی نیست که 
با بمباران از بین برود، چراک��ه تحلیلگران نظامی می گویند که توانمندی 

جمهوری اسالمی ایران محصور نیست. 

عضو کمیسیون امنیت ملی:
برای ایجاد رفاه عمومی 

باید اقتصاد را اجتماعی کرد
عض�و کمیس�یون امنی�ت مل�ی و سیاس�ت خارج�ی مجل�س 
ش�ورای اس�امی نخس�تین اقدام ب�رای حف�ظ کرامت انس�ان  ها 
را در خ�روج م�ردم از فق�ر و ایج�اد رف�اه عموم�ی عن�وان ک�رد و 
افزود: ب�رای نی�ل به ای�ن ه�دف بای�د اقتص�اد را اجتماع�ی کرد. 
به گزارش ایرنا، محمود عباس زاده مشکینی ، پیام غدیرخم را شایسته ساالری 
و پرهیز از سپردن امور به افراد غیرمتخصص دانست و گفت: شایسته ساالری 
محور و رکن مدیریت در آموزه های اسالمی اس��ت اگر در جامعه اسالمی 
کسی را در رأس امری در وزارتخانه و در استان قرار بدهید که اولی تر، عالم تر 
و کارآمدتر از آن وجود داشته باشد، این خیانت به خدا و رسول خدا و جمع 

مسلمین است. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی 
افزود: امروز متأسفانه مطالبات مردم در حوزه اقتصاد، از مطالبات کالن در 
شهرستان  ها و استان های غیر تهران به تأمین نان خالی نزول پیدا کرده است. 
آقایان اگر نمی توانند در کشوری به این عظمت با این منابع، نان خالی سفره 
مردم را مدیریت کنند، مدیریت را واگذار کنند. وی نخس��تین قدم حفظ 
کرامت انس��ان  ها را در خروج مردم از فقر و ایجاد رفاه عمومی عنوان کرد و 
افزود: اخالق نیز در رفاه عمومی رشد می کند و برای نیل به این هدف باید 
اقتصاد را اجتماعی کرد. عباس زاده مشکینی با بیان اینکه برخی از مدیران 
مقابل اجرای اصل 44 قانون اساس��ی مقاومت می کنن��د، گفت: برخی از 
مدیران منابع احتکار شده را نمی توانند یا نمی خواهند به مردم واگذار کنند. 
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس باید مقابل 
ناکارآمدی  ها بایستد، یادآور شد: مجلس عصاره فضائل ملت است و نباید با 

دولت، وزیر و هر مقام مسئولی تعارف داشته باشد. 

رسولسنائیراد

گفتوگو

روایت عضو مجمع تشخیص از ۴۲ سال ایستادگی شورای نگهبان در دفاع از اسام و حق مردم

احراز صالحیت    همه جای دنیا  مرسوم است 
عضو مجمع تش�خیص مصلحت با بیان اینکه 
ی�ک دس�ته از مأموریت های ش�ورای نگهبان 
کنت�رل ورودی  ه�ا و دس�ته دیگ�ر کنت�رل 
خروجی هاست گفت:  در همه جای دنیا این کار 
را انجام می دهند و این یک روال عقانی است. 
محمدحسین صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در گفت وگو با پایگاه اطالع رس��انی 
شورای نگهبان اظهار داشت: »من در صحبت  هایی 
که درباره شورای نگهبان بیان می کنم این جمله را 
همواره می گویم که شورای نگهبان چه دوستش 
داشته باشیم و چه دوستش نداشته باشیم، جزو سه 
نهاد اصلی در نظام جمهوری اسالمی ایران است که 
تیرهای تهمت، کینه و دشمنی بیش از سایر  نهاد ها 

به سویش روانه می شود. «
وی ادامه داد: »در این حمالت رمزی نهفته است و به 
عبارتی دیگر بی دلیل نیست. اینگونه نیست که چون 
دشمنان از قیافه آیت اهلل جنتی خوششان نمی آید، 
این هجمه  ها را انجام می دهند. یا اینکه نقدشان این 
باشد چرا ترکیب ش��ورای نگهبان 12 نفر است و 

120 نفر نیست«. 
  مأموریت شورای نگهبان

 کنترل ورودی ها و خروجی هاست
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه 
ماهیت مأموریتی که برعهده شورای نگهبان است 
برای مخالفان و دشمنان نظام جمهوری اسالمی 
ایران، آزاردهنده است، گفت: »مأموریت های شورای 
نگهبان در دو مقوله دسته بندی می شود؛ یک دسته 
از مأموریت های شورای نگهبان کنترل ورودی  ها 
و دس��ته دیگر کنترل خروجی هاس��ت. منظور از 
ورودی  ها کسانی هس��تند که قرار است متصدی 
امور در دستگاه های اجرایی و قانون گذاری و غیره 
شوند. داوطلبان از کانال کنترلی عبور می کنند تا 
ویژگی هایشان با شرایط جمهوری اسالمی تطبیق 
داده شود. در همه جای دنیا این کار را انجام می دهند 
و این یک روال عقالنی است. اینگونه نیست که چون 
ما نظام اسالمی هستیم و باید اسالمیت افراد را احراز 
بکنیم، این کنترل فقط در ایران انجام می شود. در آن 
جا هایی هم که الئیسیته هستند، ابراز وفاداری مهم 
است. در فرانسه و امریکا هم این کار را انجام می دهند 
و اینگونه نیست که هرکسی بتواند کاندیدا شود و 
بگویند مردم خودشان می فهمند. در نظام جمهوری 
اسالمی ایران نیز ش��ورای نگهبان محلی است که 
ورودی  ها را کنترل می کند، اما این کنترل منطبق بر 
هواهای نفسانی و منیات نیست، بلکه براساس قواعد 
و چارچوب هاس��ت. هرچه دقیق تر به این قواعد و 
چارچوب  ها عمل شود، خروجی قابل قبول تر و قابل 

دفاع تری برای مردم و جامعه خواهد داشت. «
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به 
توضیح خروجی  ها پرداخت و ضمن بیان این نکته که 
همانگونه که ورودی های نظام مهم است خروجی  ها 
هم مهم است، عنوان کرد: »خروجی های نظام همان 
قواعد و قوانینی است که در مجلس تصویب می شود 
و شورای نگهبان وظیفه دارد این مصوبات را با قانون 
اساس��ی و ش��رع تطبیق دهد. اگر انطباق داشت، 
پذیرفته می شود و اگر منطبق نباشد، بازگشت داده 
می شود. این دو وظیفه شورای نگهبان خیلی مهم 
است و نهاد دیگری در نظام جمهوری اسالمی ایران 
چنین مسئولیتی برعهده ندارد. بنابراین دشمنی با 

این نهاد بسیار است«. 
   اصاح طلبان کوشیدند پخت و پز دوران 

مشروطه را تکرار کنند
صفارهرندی با اشاره به هجمه  هایی که به شورای 
نگهبان می ش��ود، گفت: »در مش��روطه جمعی از 
علمای تراز برای بررسی مصوبات مجلس انتخاب 
شدند. پس از مدتی، عده ای گفتند نیاز به مشارکت 
علما نیس��ت و الزم نیس��ت آنها در حکومت داری 

دخالت کنند.«
 وی با بیان اینکه بدخواهان فکر می کنند که می توانند 
دوره مشروطه را احیا کنند، گفت: »در اواسط دوران 
اصالحات یک نفر به س��لطنت طلب  ها انتقاد کرد 
که ش��ما چرا از یک روحانی )سیدمحمدخاتمی 
رئیس جمهور وق��ت( حمایت می کنی��د؟ او یک 

روحانی و دست پرورده امام خمینی )ره( است. یکی 
از چهره های شاخص سلطنت طلب  ها در پاسخ به 
این انتقاد، نوشت: تو چرا متوجه نیستی که اقدام ما 
حساب شده و سنجیده است. ما داریم کاری را انجام 
می دهیم که پدران ما و بزرگ تره��ای ما در دوران 
مشروطه انجام دادند. آنها وقتی که دیدند روحانیون 
در بین مردم نفوذ دارند به آنها نزدیک شدند و زمانی 
که به مقصودشان رسیدند، آنها را پس زدند و گفتند 
اینجا دیگر محل حضور شما نیست؛ شما بروید به 

کارتان برسید، ما هم مملکت داری کنیم.  « 
صفارهرندی خاطرنشان کرد: »آن روز که این حرف 
زده شد، هنوز س��یئات اصالح طلبان تندرو آشکار 
نش��ده بود. در ادامه دیدیم که آنها امام را هم کنار 
گذاش��تند. حتی منکر معصوم و خدا هم شدند و 
گفتند: علیه خدا هم می شود راهپیمایی کرد. این 
روز ها نیز می ش��نویم که برخی به دنبال تحریک 
دیگران هستند تا علیه احکام اهلل شورش کنند! این 
همان پخت  و پزی است که در دوره مشروطه صورت 
گرفت. آنها می گفتند سمت روحانیون می رویم، اما 

در نهایت مسیر را تغییر خواهیم داد«. 
   تندرو ها شورای نگهبان

 تشریفاتی می خواهند
این عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه تندرو ها می خواهند شورای نگهبان را به یک 
نهاد تشریفاتی تبدیل کنند که هر بار فشار آوردند 
در برابر فشار ها عقب نشینی کند، به حمایت های 
امام خمینی )ره( از ش��ورای نگهبان اش��اره کرد و 
گفت: »امام خطاب به اعضای شورای نگهبان چنین 
فرمودند که اگر همه عالم بخواهند دعوت به غیر حق 
بکنند، من جلویشان می ایستم، شما هم همین طور 
باش��ید )نقل به مضمون( . امام نس��بت به شورای 
نگهبان نقد داشت و در برخی جا ها دور هم زده است، 
اما آنجا که موضوع حق بود، حامی جدی ش��ورای 

نگهبان بود.«
صفارهرندی با بیان اینکه نقد هایی به شورای نگهبان 
وارد است، اما تأکید کرد که انصافاً شورا مأموریت 
خطیر خود را به رغم فش��ارهای سنگین به خوبی 
انجام داده و عملکردش قابل دفاع اس��ت. شورای 
نگهبان مرام اولی��ه اش را حفظ ک��رده و جنس و 
ماهیتش تغییر نیافته اس��ت. ممکن اس��ت بر اثر 
شرایط زمانه، تغییراتی در اجتهاد و غیره  به وجود 
آورده باشد که امام نیز اینگونه بودند، اما همچنان 
به فقه جواهری وفادار مانده است. فقهای جوان تری 
که وارد شورا شده اند، تناسب شان با موقعیت جدید 
بیشتر است و کمبودهای قبلی را می توانند جبران 
کنند. عدالت اعضای شورای نگهبان را در بزنگاه  ها 
می توان اندازه گیری کرد. بزنگاه آنجایی اس��ت که 

با دوس��ت خودش��ان آنگونه رفتار می کنند که با 
دیگران رفتار می کنند. از این رو می بینیم که برخی 
از ش��خصیت های موجه و محترم که از دوس��تان 
اعضای شورای نگهبان بوده اند در ارزیابی  ها تأیید 
صالحیت نشدند؛ در انتخابات های مجلس خبرگان 
از این دست موارد زیاد دیدیم. مشهور بودن افراد نیز 
اعضای شورای نگهبان را مرعوب نکرد. یا اینکه در 
جایی شورای نگهبان مصوبه ای را منطبق بر شرع 
مقدس و قانون اساس��ی ندانسته و محکم ایستاده 

و رد کرده است. 
وزیر اسبق فرهنگ و ارش��اد اسالمی با بیان اینکه 
ش��ورای نگهبان مح��ل استانداردس��ازی جریان 
حکومتی اس��ت، اظهار داش��ت: »وقتی ف��رد آرم 
استاندارد از سوی شورای نگهبان دریافت می کند، 
علی االصول منطبق با شرایط است، اما مردم باید 

خودشان انتخاب کنند«. 
   ش�ورای نگهبان در انتخابات 88 با حق و 

متانت رفتار کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 گفت: »در 
آن سال شورای نگهبان آن کاری که بر عهده اش بود، 
یعنی ایستادگی بر موضع قانونی را به خوبی انجام داد. 
مهندس موسوی با جواز شورای نگهبان وارد عرصه 
انتخابات ریاست جمهوری شد. سوابقش مشکلی 
نداش��ت، هرچند معارض  هایی داشت، اما جنس 
حجت های شورای نگهبان، آشکار است و نمی تواند 
به نیات پنهانی اتکا کند. حجت آشکار این بود که 
ایشان در دوره امام خمینی )ره( نخست وزیر بود و 
پس از آن نیز مشاور رهبر معظم انقالب و از رهبری 
برای عضویت در ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم دریافت کرده 
بود. گاهی نیز حضرت آقا ایشان را صدا می زدند و 
مشورت سیاسی می گرفتند. مواضعش هم در آن 

دوران غالباً خوب بود. پس تأییدیه ای که ش��ورای 
نگهبان داد، موجه بود. وظیفه ش��ورای نگهبان در 
مرحله بعد بررسی صحت و سالمت انتخابات 88 بود. 
این شورا اعالم کرد که هر کس می گوید تقلب شده 
است، گزارشش را ارائه کند. اعالم شد هر صندوقی 
که بخواهید هم بازشماری می کنیم. حتی رهبری 
فرمودند که میزان بیشتری بازشماری شود، حتی 

اگر نیاز بود همه صندوق  ها را دوباره بشمارید. «
  بلبل زبان های امروز در گعده های خود تقلب 

را نفی کردند
صفار هرندی اضافه کرد:» خوشبختانه منطقی که 
شورای نگهبان در آن انتخابات داشت -که منطق 
نظام ب��ود- این قدر منطق مقبول و دنیاپس��ندی 
بود که جرئت نکردند، ان قلت��ی وارد کنند. از این 
رو وقتی از آنها پرسیده شد که چرا به رغم آمادگی 
شورای نگهبان درخواست ندادید، حرفی نداشتند. 
نماینده شان در جلسه با رهبری گفت که اگر همه 
صندوق  ها را بش��مارند، رأی همین خواهد ش��د. 
پرس��یده ش��د: پس به چه چیزی اعتراض دارید، 
گفتند:منظور ما فرایند طی شده است که به قول 
حجاریان »تدلیس سیستماتیک « صورت گرفته 
اس��ت. این جور مواقع به پریشان گویی می افتند و 
مجبور می شوند پرت و بال بگویند. شورای نگهبان در 
انتخابات 88 کارش را به خوبی انجام داد. ایستادگی 
بر موضع حق و متانت در رفتار، مؤثر بود و خودشان 
بعد آمدند اعتراف کردند که تقلبی صورت نگرفته 
است. همین هایی که اکنون بلبل زبانی می کنند، 
در گعده های زندانی شان گفتند که می دانیم تقلب 
نشده است. شورای نگهبان از این جهت وجیه است 

و بی آبرو نیست. «
   شورای نگهبان 

باید با جامعه صحبت کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال 
گفت: »ش��ورای نگهبان باید بلد باشد بهتر از آن 
چیزی که هست، خود را عرضه کند. برخی جنس 
قالبی خودشان را خوب عرضه می کنند، اما ما که 
جنس مان خوب است، چرا خوب عرضه نمی کنیم 
و بی سلیقگی  هایی صورت می گیرد؟ حیف است.« 
صفارهرندی با تأکید بر اینکه افکار عمومی و روابط 
عمومی را باید ج��دی گرفت، اظهار داش��ت  که 
ممکن است اعضای شورا بگویند، ما کاری به این  
چیز ها نداریم و کار خودمان را می کنیم؛ این بدان 
معنا نیست که رأی خودتان را تغییر بدهید، بلکه 
منظور این اس��ت که برای افکار عمومی اعتباری 
قائل شوید. افکار عمومی اگر توجیه نشود، شورای 
نگهبان مظلوم واقع خواهد ش��د. ب��ا جامعه باید 

صحبت کرد. 

کارشناس مسائل بین الملل:
حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری 

وجاهت قانونی ندارد
کارشناس مس�ائل بین الملل و دیپلمات پیشین کش�ورمان حکم 
دادگاه سوئد درباره حمید نوری را فاقد وجاهت قانونی توصیف کرد. 
محسن پاک آیین، کارشناس مسائل بین الملل و دیپلمات پیشین کشورمان 
در گفت وگو با میزان، تصریح کرد: حکم صادر شده دادگاه سوئد برای آقای 
حمید نوری به هیچ وجه وجاهت قانونی ن��دارد و این دادگاه تحت تأثیر 
اطالعات غلط منافقین که یک سازمان تروریستی است، اقدام به صدور 

این رأی کرده است. 
دیپلمات پیشین کشورمان همچنین درباره روند بازداشت حمید نوری 
بیان کرد: آقای نوری به محض ورود به سوئد در فرودگاه استکهلم به دست 
پلیس دستگیر و مشخص می شود که گروه تروریستی منافقین اطالعات 
غلطی را به دولت سوئد ارائه داده است؛ دولت سوئد سپس یک فرد غیرتبعی 
خود را دادگاهی می کند به استناد اقدامی که منافقین انجام می دهند. وی 
با بیان اینکه اتهاماتی که منافقین به دروغ به آقای نوری نسبت داده اند، 
اتهاماتی بوده که اصالً در سوئد واقع نشده و دلیلی ندارد که دستگاه قضایی 
سوئد به این مسئله ورود کند، عنوان کرد: مقام های سوئد خود نیز می دانند 
که منافقین یک گروه تروریستی است که سال  ها در فهرست تروریستی 
اتحادیه اروپا قرار داشته و شاکی بسیاری دارد. بسیاری از کسانی که قربانی 
ترورهای منافقین هستند خود شاکی از این گروهک تروریستی هستند 
حاال چگونه دولت سوئد می آید و خود و قوه قضائیه این کشور را بی اعتبار 
می کند و علیه آقای نوری حکم صادر می کند ،در حالی که به گفته وکیل، 
شاهدان و کارشناس��ان تخصصی به هیچ وجه ادعای دادستان سوئد در 

خصوص آقای نوری وجاهت نداشته است. 
این کارشناس مس��ائل بین الملل می گوید وقتی سازمان عفو بین الملل 
یا رژیم صهیونیستی از این حکم دفاع می کنند، به این معناست که این 
موضوع یک توطئه  از پیش برنامه ریزی ش��ده است . چه بسا عوامل رژیم 
صهیونیستی هم پشت این موضوع بودند تا بتوانند یک تبعه ایرانی را در 
واقع محکوم کنند. این در حالی اس��ت که حمید نوری 33 ماه در سلول 
انفرادی بوده و از ابتدایی  ترین حقوق زندانیان بر اساس معیارهای بین المللی 
برخوردار نبوده و به جای اینکه دولت سوئد وی را آزاد و به خاطر دستگیری 
غیرقانونی عذرخواهی کند، اقدام به دستگیری، شکنجه و نگهداری در 
سلول انفرادی به مدت 33 ماه کرده و سپس این حکم مخدوش را علیه 

حمید نوری صادر می کند. 
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اگر دش�من بی عقلی کند و بخواه�د فتنه ای 
یا تج�اوزی علیه نظام اس�امی انج�ام دهد، 
به گون�ه ای عم�ل می کنیم ک�ه درس عبرتی 
س�خت ب�رای او و همراهانش باش�د و کانون 
می خش�کانیم.  مب�دأ  در  را  توطئ�ه  آن 
به گزارش ایرنا، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، 
فرمانده نیروی دریایی س��پاه در روز عید غدیر ، 
ضمن دی��دار ب��ا رزمن��دگان جزای��ر نازعات و 
خانواده های مستقر در این جزایر از حضور فعال 
و مجاهدت های مؤثر آنان در این جزایر قدردانی 
و هدایای ویژه مقام معظم رهبری) مدظله العالی 
( را به رزمندگان مستقر در جزایر نازعات خلیج 
فارس اهدا و سالم گرم و محبت  آمیز معظم  له را 

به آنان ابالغ کرد. 
فرمانده نیروی دریایی سپاه به دنیا آمدن و پاسدار 
بودن در حکومتی را که به دس��ت والیت مطلقه 
فقیه، نایب امام زمان )عج( در عصر غیبت کبری 
تشکیل شده اس��ت، از الطاف و عنایات خداوند 
متعال به ما رزمندگان دریادل عنوان کرد و افزود: 

»از مظلومیت و حقانیت انقالب اسالمی بوسیله 
جهاد تبیین و حف��ظ آمادگی کام��ل در مقابل 
متجاوزان و مس��تکبران عالم دفاع می کنیم و از 
خداوند متعال می خواهی��م تا آخرین نفس مثل 
حاج قاسم عزیز و شهدای واال مقام ما را در مسیر 

والیت ثابت قدم بدارد«. 
دریادار تنگسیری تأکید کرد: »رزمندگان مستقر 
در جزایر و خطوط عملیاتی نیروی دریایی سپاه، 
باید مثل همیشه ، آمادگی رزم خود را در باال ترین 
سطح حفظ کنند و با توکل بر قدرت الیزال الهی 

و توس��ل به ائمه معصومین )ع( روحیه جهادی، 
انقالبی و معنوی خود را تقویت کنند تا برای انجام 

سخت  ترین مأموریت ها همواره آماده باشند«.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به آیه شریفه 
»یُِریُدوَن لُِیْطِفُئوا نُوَر اهلَلِهّ بَِأْفَواِهِهْم َواهلَلُهّ ُمِتُمّ نُوِرِه 
َولَْو َکِرَه الَْکافُِرون « گفت: »اگر جمهوری اسالمی 
همانند برخی از کشور ها از آرمان  ها و ارزش های 
واالی خود دفاع نمی کرد و تن به ذلت و تس��لیم 
در مقابل مس��تکبران می داد امروز چیزی از آن 
باقی نمی ماند و اس��تمرار خیانت ها و فشار های 
جبهه استکبار علیه ملت قهرمان ایران اسالمی ، 
دلیلی بسیار روشن اس��ت برای اینکه بدانیم در 
این 44 سال انقالب اس��المی ملت شریف ایران 
اسالمی با بصیرت علوی و صبر انقالبی در مقابل 
س��یل توطئه های دش��منان مقاومت کرده اند، 
البته همانگونه که خداوند سبحان در قرآن کریم 
ُ َخیُر الماِکرین( با  ُ  َواهللهَّ فرموده ) َوَمَکروا َوَمَکَر اهللهَّ
عنایت و لطف خداوند متعال تمام این توطئه ها به 

خودشان برمی گردد. «

دریادار تنگسیری در بازدید از جزایر نازعات:

کانونتوطئهرادرمبدأمیخشکانیم
دفاعی


