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کسانی را که انتخاب می کنید باید مسائل را تشخیص دهند، نه از افرادی باشند 

که اگر روس یا آمریکا یا قدرت دیگری ترشی زد برتسند، باید بایستند و مقابله کنند.
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تفنگداران تسلیم شده آمریکایی
 در راهپیمایی ۲۲ بهمن

علی اکبری
مردم ایران اســامی نشان داده اند که هرساله در روز 22 بهمن و در 
تجدید میثاق با امام راحل و آرمان های انقاب، سنگ تمام می گذارند. در 
این مراسم مردمی، هرسال شاهد ابتکارات و هنرنمایی مردمی هستیم که 
نشان داده اند بیش از برخی از خواص می فهمند و در زمان و مکان الزم، 
حضور دارند. اصًا تفاوت انقاب ایران اسامی با دیگر به اصطاح انقاب ها 
در همین اصل اســت. حضور مردم با بصیرت در صحنه در زمانی که باید 
حضور داشته باشند. این حضور در 9 دی نیز از همین جنس بود که آن 
روز را نیز تبدیل به یوم اهلل و در تاریخ ماندگار کرد. امسال البته مراسم 22 
بهمن، حواشی خاص خود را داشت. نزدیک بودن انتخابات هفتم اسفند و 
حساس بودن انتخابات مجلس شورای اسامی و مجلس خبرگان رهبری 
از مؤلفه های مهم بودن راهپیمایی 22 بهمن امســال بود. حضور پرشور و 
حماسی ملت نشان داد برخاف برخی افراد نق زن که عقاید مهجور خود 
را از زبان مردم بیان کرده و اعام می کنند که »مردم خسته اند« و »پس 
چه وقت باید به این ملت اســتراحت داد؟« و...، مردم نه تنها از انقاب و 
آرمان های امام خسته نشده اند، بلکه نسل امروز که در سال 1357 هنوز 
زندگی را آغاز نکرده بود، ادامه دهنده راه پدران و مادران خویش در لبیک 
به امام زمان خویش هستند. این حضور پرشور، نوید دهنده حضور مردم 
در روز برگزاری انتخابات 7 اسفند خواهد بود و به حول و قوه الهی، مردم 
ایران، در روز انتخابات، دشمنان ملت و انقاب را مأیوس خواهند کرد. نوع 
شعارها و شعارنوشته های در دست مردم نیز جهت گیری انقاب و خط امام 
را فریاد می زد و برخاف برخی جریانات که خط امام را در خاطرات برخی 
افراد جســت وجو می کنند، ملت نشان داد که هندسه انقاب و خط امام 
را به خوبی می شناســد. این هندسه نه در تأیید برخی افراد دارای نسبت 
سببی و نسبی با امام بلکه در همراهی و همیاری با ولی فقیه زمان و امام 
امت است که به فرموده امام، پشتیبان والیت فقیه بودن باعث تداوم انقاب 

و مصون ماندن از حوادث و آسیب ها می باشد.
نکته دیگری که در راهپیمایی امســال اضافه شده بود، نمایش تحقیر 
تفنگداران آمریکایی بود. زمانی که اوباما در ســخنرانی رسمی از ابرقدرت 
بودن آمریکا ســخن می گفت و اعام می کرد هیچ کس توانایی برخورد با 
آمریــکا و مقابله با این به اصطاح ابرقدرت را ندارد، ســربازان روح خدا، 
ســربازان کدخدا را در خلیج همیشــه فارس و در نزدیک جزیره فارسی 
دستگیر و مجبور به تمکین از خویش نموده بودند و این سربازان آمریکایی 
که در فیلم های هالیوودی، به ســان ابرقهرمانان و ســوپرمن ها یکه تازی 
می کنند و یک تنه یک لشــکر را حریف اند، چاره ای جز دســت باال بردن 
نداشــتند. سربازانی که نهایت شجاعت و دالوری ایشان، حمله به زنان و 
کودکان و ضعیف کشی در اقصی نقاط عالم از ویتنام و عراق و... است در 
مقابل دالورمردان بیشه شیران و سربازان پرورش یافته مکتب روح اهلل، فقط 
توانایی تسلیم داشتند و گریه و زاری! این اقدام هوشمندانه پاسداران حریم 
امنیت ایران اســامی، آن قدر ارزش و عظمت داشت که امام مسلمین و 
نائب امام زمان، شخصاً از ایشان تقدیر به عمل آورده و در مراسمی رسمی 
به ایشان مدال فتح و اقتدار اعطا نماید. آمریکا که از گزینه های روی میز 
سخن می گفت و اظهار می داشت برجام نشان داد که ایران از انقاب خویش 
دســت کشیده و اکنون در مسیر تبدیل شدن به یک شهروند سربه زیر در 
دهکده جهانی است، متوجه شد که سکان دار انقاب اجازه نخواهد داد که 
برجام بســتری برای نفوذ جریان غرب گرا در کشور باشد. چشم مظلومان 
عالم به انقاب اسامی ایران است و اگر آمریکا در جنگ روانی خود بتواند 
به افکار عمومی بقبوالند که ایران دست از آرمان خود کشیده است، بساط 
انقاب و استقال طلبی در جهان، جمع خواهد شد. آمریکایی ها سعی در 
ایجاد این باور داشتند و دستگیری ســربازان آمریکایی، تمام رشته های 
آمریکا و اذناب رســانه ای او را باطل کرد که مگر می شود، ایران-کشوری 
که اعام شــده تسلیم شده- این طور ارتش آمریکا را تحقیر کند و بعد از 
دستگیری سربازان آمریکایی و اطمینان از عدم نیت خصمانه آن ها برای 
ورود به حریم کشورمان، در نهایت تفنگداران آمریکایی را مانند حیوانات 
وحشی که وارد مناطق مسکونی شده و گرفتار می شوند، در منطقه خارج 
از ســرزمین ایران اسامی، رهاسازی نماید؟ این اقدام انقابی در زمان و 
مکان الزم، دســت خدا را نشــان داد که مکر خدا بر مکر دیگران چیره 
خواهد شد. مردم انقاب کشورمان نیز در راهپیمایی 22 بهمن با بازسازی 
صحنه تسلیم شدن تفنگداران آمریکایی، داغ دل دشمن را تازه کردند تا 
دشمن متوجه شود که این حرکت باعث شور و شعف ملت و برخوردار از 
حمایت مردم اســت. اگر آمریکا تمایل دارد ملت ایران را بشناسد باید در 
چنین رخدادها و عرصه هایی بشناســد وگرنه دلخوش کردن به تیترهای 
هم شــکل و همرنگ برخی سایت ها و مطبوعاتی که به تعبیر مقام معظم 
رهبری می توان آن ها را پایگاه دشمن دانست، دردی از آمریکا دوا نخواهد 
کرد. برخی افراد که سریعاً بعد از برجام دست به قلم شدند و اظهار داشتند 
ایران مبالغ آزادشده بعد از برجام را صرف بلندپروازی نخواهد کرد، فهمی 
از عمق راهبردی و قدرت ایران اســامی ندارند و اصوالً در الفبای ایشان 
عزت و شرافت جایی ندارد؛ هرچند که بعضاً دارای مناصب رسمی بوده و 
یا با القابی، تاش شود این تفکر ترویج شود. اینان به دنبال تئوری سازی 
تســلیم هستند و از منظر ایشان هر حرکت ملت که برخاف این تئوری 
باشــد، تعبیر به حرکت های عوامانه خواهد شــد و ما چه کنیم که اصوالً 
روشنفکری در کشورمان بیمار متولد شد و هنوز که هنوز است از بیماری 
خودبرتربینی رنج می برد. آمریکا به نظرات و توهمات همین دست از افراد 
به اصاح روشــنفکر توجه دارد که از درک انقاب عاجز است و از ابتدای 
انقاب تاکنون، زمان فروپاشــی ایران اسامی را شش ماه بعد پیش بینی 
کرده و مشخص نیست این شش ماه کدام است که بعد از گذشت بیش از 
37 سال از انقاب اسامی، هنوز فرا نرسیده است؟ همان ملتی که در 22 
بهمن سال 1394 حرکت پاسداران ملت در خلیج فارس را ستود و گرامی  
داشت، در 7 اسفند باعث کوری چشم شیطان بزرگ خواهد شد. ان شاءاهلل.

معاون کل نهاد ریاست جمهوری ریاست ستاد انتخاباتی یک حزب 
نزدیک به دولت را به عهده گرفته است.

به گزارش تســنیم، مرتضی بانک که با حکم نهاوندیان، از ابتدای آغاز به 
کار دولت روحانی، معاونت کل نهاد ریاست جمهوری را به عهده دارد، ریاست 
ســتاد انتخاباتی حزب اعتدال و توســعه )حزب نزدیک به دولت( را به عهده 
گرفته اســت. تعداد قابل توجهی از اعضای موثــر دولت یازدهم عضو حزب 

اعتدال و توسعه هستند. 
مرتضی بانک اخیراً در نامه ای که ذیل آن را با عنوان رئیس ستاد انتخابات 
حزب اعتدال و توســعه امضا کرده، به محمدحســین مقیمی رئیس ســتاد 
انتخابات کشور نوشته است که از سوءاستفاده کنندگان از نام حزب متبوعش 

جلوگیری کند. 
پیش از این برخی اقدامات شائبه ساز انتخاباتی اسحاق  جهانگیری  معاون 
اول رئیس جمهور  و عضو شــورای مرکزی حزب  کارگزاران ســازندگی نیز با 

انتقادات گسترده شخصیت های سیاسی روبرو شده بود.
طبق قانون، دخالت دولت در انتخابات ممنوع است.

خیز کاندیدای شکست خورده سمنان
برای تغییر ترکیب مجلس ایران!

دبیرکل حزب مردم ساالری گفت: اصاحات پروژه نیست بلکه پروسه است 
و باید برای انتخابات هفتم اسفند مردم را تشویق به حضور در پای صندوق های 

رای کنیم تا با حضور گسترده ترکیب انتخابات مجلس عوض شود.
به گــزارش ایرنا، مصطفــی کواکبیان عصر جمعــه در همایش جوانان 
اصاح طلب با عنوان فرزندان انقاب افزود: اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند 

بساط ما بدتر می شود و بهتر نمی شود.
وی ادامــه داد: باید ترکیب مجلس را عوض کنیم چرا که اگر در ترکیب 
مجلس تغییری صورت نگیرد هیچ تحولی در زمینه های اقتصادی، سیاســی، 

اجتماعی و اقتصادی رخ نخواهد داد.
گفتنی است کواکبیان در دوره سابق از سمنان نامزد انتخابات مجلس شده 
بود که نتوانســت رای مردم را از آن خود کرده و وارد مجلس شــود و امروز با 

چنین سابقه ای از تغییر ترکیب مجلس سخن می گوید!
محسن قمی: موضوع شورای رهبری

 برای لطمه زدن به دستاوردهای انقالب است
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد تجربه نشان داده رهبری فردی، 
کارآمد است و مطرح کردن موضوع شورای رهبری »بحث انحرافی« و به منزله 
این است که می خواهیم به دستاوردهای مهم انقاب اسامی لطمه وارد کنیم.

حجت االسام محسن قمی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در شرایط 
کنونی دو عامل باعث شــده که مجلس خبرگان در افکار عمومی در داخل و 
خارج بیشــتر مورد توجه قرار گیرد. عامل نخست این است که فرایند مسائل 
مربوط به برجام و مذاکرات هسته ای جایگاه رهبری را در افکار عمومی دنیا و 
داخل بهتر نشان داد و مشخص کرد نقشی که رهبری در مسائل مختلف ایفا 

می کند، چه نقشی است.
وی ادامــه داد: عامــل دوم در اهمیت یافتن مجلــس خبرگان در برهه 
کنونی این است که تصور برخی از دشمنان این است که ممکن است مجلس 
خبرگان آینده مجلسی باشد که بخواهد رهبر تعیین بکند. این در حالی است 
که الحمدهلل نشاط، انگیزه و صحت و سامتی مقام معظم رهبری خیلی بهتر 
از گذشته است و خود ایشان چند سال قبل در دیدار با مقامات خارجی بیان 
فرمودند که امروز انگیزه و نشاط من برای کار در مقایسه با 10 سال گذشته 
چند برابر شده است، لذا از این جهت دشمنان ما راه اشتباهی می روند. محسن 
قمی همچنین با اشاره به منتقدین شورای نگهبان گفت: منتقدان به شورای 
نگهبان سه گروه را تشکیل می دهند، گروه نخست کسانی هستند که جایگاه 
شورای نگهبان را قبول ندارند و وجود این شورا را با دموکراسی مخالف می دانند، 
اینها طبعاً سکوالر و افرادی هستند که به نظام انقاب اسامی باور ندارند. وی 
ادامه داد: گروه دوم کسانی هستند که ممکن است جایگاه شورای نگهبان را 
به عنوان یک نهاد قانونی و یا براســاس باورهای دینی می پذیرند، اما درصدد 

تضعیف این شورای نگهبان موجود هستند.
این عضو مجلس خبرگان همچنین گفت: گروه سوم کسانی هستند که نه 
می خواهند جایگاه شورای نگهبان را تضعیف کنند و نه کلیت این شورای نگهبان 

موجود را زیر سؤال ببرند، اما انتقادی هم به عملکرد شورای نگهبان دارند.
وی ادامه داد: باید تکلیف این ســه گروه را از هم متمایز کنیم. گروه 
اول، اصوالً با اســامیت انقاب ما ناســازگاری دارند. گروه دوم هم به نظر 
می آید غافل از این هستند که این شورای نگهبان وقتی روند قانونی تعیین 
اعضایش طی شده و فقهای آن توسط رهبری و حقوقدانانش از مسیر قوه 
قضائیه و مجریه تعیین شــده اند، این مسیر قانونی است دیگر وجهی برای 
تضعیف کلیت این شورای نگهبان وجود ندارد مگر برخی اغراض غیرمشروع 
در میان باشــد. گروه سوم، ممکن است انتقاداتی داشته باشند، بر همین 
اســاس باید باب گفت وگوی این افراد با اعضای شورای نگهبان باز شود تا 

بتوانند صحبت کنند. 

تالش اصالح طلبان برای ارائه لیست واحد
 باز هم بی نتیجه ماند

علی رغــم وعده هــای متعدد، شــورای سیاســتگذاری انتخاباتی جبهه 
اصاح طلبان که متشکل از همه تشکل های اصاح طلب است، در جلسه یکشنبه 

شب نیز موفق به تصمیم واحد برای معرفی لیست انتخاباتی نشد.
به گزارش تسنیم، علی رغم وعده های متعدد، شورای سیاستگذاری انتخاباتی 
جبهه اصاح طلبان که متشکل از همه تشکل های اصاح طلب است، در جلسه 
یکشــنبه شب نیز موفق به تصمیم واحد برای معرفی لیست انتخاباتی نشد و 

انتشار لیست واحد از سوی اصاح طلبان همچنان در ابهام است.
تاش های محمدرضا عارف رئیس شــورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی 
اصاح طلبان برای ارائه لیست واحد اصاح طلبان به دلیل اوج گرفتن اختاف 
بین گروه های اصاح طلب از جمله کارگزاران، اعتدال و توسعه و شورای مشورتی 

عارف نتیجه نداده است.
محمد زارع فومنی دبیرکل جبهه مردمی اصاحات با انتقاد از رویه شورای 
عالی سیاســت گذاری انتخاباتی اصاح طلبان گفت: متاسفانه سهم خواهی و 
باندبازی مانع ارائه لیست واحد شده است؛ اخبار موثقی دارم که برخی می گویند 
اصاح طلبانی که قصد حضور در لیســت دارند باید پول بدهند و این نشانگر 

رفتار غیراصولی و غیرحرفه ای در جبهه اصاح طلبان است.
ستاد اصاح طلبان چندی پیش در پیام  تلگرامی خود اعام کرده بود، با 
توجه به پیگیری های گسترده اقشار مختلف مردم جهت اطاع از لیست نهایی 
اصاح طلبان برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و پردیس به استحضار 
شهروندان  می رساند جلسات فشرده اصاح طلبان با احزاب و گروه های معتدل 
ادامه خواهد داشــت و با جمع بندی نهایی )روز جمعه( فهرست کاندیداهای 
مورد حمایت جریان اصاحات منتشر خواهد شد، در حالی این خبر از سوی 
ستاد اصاح طلبان منتشر شد که روز یکشنبه محمدرضا عارف رئیس شورای 
ائتاف اصاح طلبان در همایش جوانان حزب اســامی کار اعام کرد لیست 

ائتافی را تا شنبه اعام می کنیم.
بر اساس  این گزارش گویا در اردوگاه اصاح طلبان بر خاف رقیب سنتی، 
یعنی اصولگرایان که توانستند به ائتافی برسند و لیستی 30 نفره از افراد این 
جریان را برای انتخابات مجلس دهم معرفی کنند، دچار اختافات و تضادهای 
درونی شده اند که نمی توانند حتی لیست خود را  در فاصله نه چندان دور از روز 
برگزاری انتخابات نهایی کنند و  حتی به گفته عارف ممکن است با اعتدالیون 

نیز برای نهایی کردن لیست خود ائتاف داشته باشند.
با وجود اختافاتی که برخی اصاح طلبان سعی در پوشاندن آن دارند باید 
دید آیا دود سفید از دودکش اردوگاه این جریان برای رسیدن به جمع بندی 
در ارائه لیســت برای انتخابات پیش رو بلند می شــود یا اینکه برخاف رقیب  
ســنتی  ائتافی فراگیر که تمامی احزاب و گروه های این جریان را اقناع کند 

به وجود نخواهد آمد. 
اصالح طلبان تهدید کردند:

اگر در انتخابات مجلس پیروز نشویم
روحانی دور بعد رئیس جمهور نخواهد بود

روزنامه نزدیک به خانواده هاشــمی رفسنجانی از تهدید دولت روحانی از 
سوی اصاح طلبان خبر داد.  

 این روزنامه نوشت: با نزدیک شدن به انتخابات آتی مجلس شورای اسامی، 
تهدید و فشارهای اصاح طلبان به دولت روحانی وارد فاز جدیدی شده و بعد 
از آنکه برخی اصاح طلبان به صراحت شرط حمایت از روحانی در انتخابات 96 
را حمایت وی از اصاح طلبان در انتخابات مجلس دانسته اند، محمدرضا عارف 
از شخصیت های اصلی جریان اصاح طلب که احتماال سرلیست اصاح طلبان 
هم باشد، به خبرنگار اعتماد گفته که اگر اصولگرایان دوباره مجلس را بگیرند، 

این مقدمه ای برای یک دوره ای شدن دولت روحانی است. 
اظهارات عارف در حالی است که برخی اصاح طلبان خواستار ورود جدی 
دولت در حمایت از آنها شــده اند که تا این لحظه رئیس جمهور به درخواست 
آنها پاسخ مثبت نداده و حتی خبرسازی که به نقل از رئیس جمهور برای دریافت 
حکم حکومتی جهت تایید صاحیت برخی از آنها مطرح شده بود نیز توسط 

خود اصاح طلبان تکذیب شد. 
برخی کارشناسان اصاح طلب تهدید کرده اند که اگر روحانی به طور جدی 
از اصاح طلبان حمایت نکند، حمایت اصاح طلبان از او در ســال 96 مقدور 

نخواهد بود.
جلسه اصالح طلبان کرمانشاه

برای ارائه لیست انتخاباتی به درگیری کشید!
چندمین جلسه شورای موسوم به سیاستگذاری اصاح طلبان کرمانشاه به 

تشنج کشیده شد و نیمه تمام ماند.
به گزارش مرصاد، چندمین جلســه شــورای موســوم به سیاستگذاری 

اصاح طلبان به تشنج کشیده شد و نیمه تمام ماند.
بر اساس این گزارش، دعوای احزاب و نیروهای تندرو اصاح طلب با برخی 
از احزاب معقول تر اصاحات در ماه های اخیر باعث شده است جلسات شورای 

سیاست گذاری اصاح طلبان کرمانشاه هیچ گاه به سامان نرسد.
اعضای گروهی موسوم به میز 5 نفره اصاح طلبان کرمانشاه در مرکز کشور 
متشــکل از افرادی مانند لطیف صفری، موســوی اجاق و... با انتخاب 14 نفر 
از مسئولین احزاب و فعاالن سیاسی و وباگی اصاح طلبان به عنوان شورای 
سیاستگذاری اصاحات کرمانشاه و همچنین حذف احزابی مانند کارگزاران، 
توســعه و ... که در کرمانشــاه داعیه دوری از تندروی را دارند از این شــورا، 

اختافات ریشه دار اصاح طلبان در کرمانشاه را دامن زدند.
سخنگوی جبهه یکتا: تابع تصمیمات

 شورای ائتالف اصولگرایان خواهیم بود
ســخنگوی جبهه یکتا اعام کرد: در خصوص انتخابات مجلس شــورای 
اســامی تابع تصمیمات شــورای ائتاف اصولگرایان خواهیم بود و لیســت 

جداگانه ای منتشر نخواهیم کرد.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با  ایســنا اظهار داشت: بنابر مصوبه 
شــورای ائتاف اصولگرایان ماک عمل تمام تشــکل های حاضر در آن شورا 

تصمیم نهایی است که شورا اتخاذ می کند.
وی ادامــه داد:  بنــده به عنوان عضوی از جبهه یکتا در شــورای ائتاف 
اصولگرایــان عضویت دارم و طبق مصوبه این شــورا نیز ماک عمل تصمیم 
نهایی شــورای عالی ائتاف اصولگرایان قرار گرفته است و در نتیجه ما نیز از 
تصمیمات شورای ائتاف حمایت کرده و لیست جداگانه ای ارائه نخواهیم کرد.

والیتی در جمع خبرنگاران:
تمام اصولگرایان حول یک محور متحد باشند

رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
همه اصولگرایان باید حول یک محور باشند؛ اتحاد و وحدت رمز موفقیت است.
به گزارش تســنیم، علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حاشیه مراســم آیین رونمایی مجموعه 
تاریخ کهن و معاصر ایران و دانشــنامه فرهنگ تمدن اسامی که صبح دیروز 
در حوزه هنری برگزار شــد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار 
تســنیم، مبنی بر اینکه ارزیابی شــما از وحدت اصولگرایان چیســت، اظهار 
داشــت: وحدت اصولگرایان در آستانه انتخابات خوب است و همه باید حول 

یک محور قرار گیرند.
وی ادامه داد: به نظر می رسد اتحاد و وحدت رمز موفقیت است و باید از 

تفرقه جلوگیری کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید 
کرد: همه دنیا نگاه می کنند که ببینند در ایران چه خبر اســت؛ برای اینکه 
ایران پیشتاز کشورهای جهان سوم در جهان اسام است و در حقیقت هسته 

مرکزی یک قطب جدید در حال رشد است.
والیتی گفت: هر تحولی در ایران مورد توجه دنیای معاصر ماست از جمله 
انتخابات. البته هر دو انتخابات تعیین کننده است و همه منتظرند ببینند که 

چه اتفاقاتی در انتخابات می افتد.
وی با اشاره به راهپیمایی 22 بهمن یادآور شد: راهپیمایی 22 بهمن نشان 
داد که مردم با گرایشــات مختلف سیاســی به حفظ انقاب معتقد هستند و 
مردم با حضور در پای صندوق های رای می توانند باالترین نمایش را از حضور 
اکثریتی نشــان دهند و هر کسی که شورای نگهبان تایید کرده، اگر انتخاب 

شود، مورد تایید ماست.
علی مطهری: 

تعهدی به اصالح طلبان نداده ایم 
علی مطهری با رد اخبار منتشره در خصوص امضای میثاق نامه اصاح طلبان 

گفت که تعهدی به اصاح طلبان نداده است.
وی در گفت و گو با ایسنا درباره اینکه آیا میثاق نامه انتخاباتی اصاح طلبان 
را امضا کرده  یا خیر، گفت: در این چیزی که اسمش را میثاق نامه گذاشته اند، 
اطاعات شخصی مثل میزان تحصیات و سوابق پژوهشی و آموزشی و سوابق 
اجرایی و فعالیت رسانه ای را خواسته اند و در پایان آن هم آمده است که کاندیدا 
در صورت پیروزی در انتخابات، عضو فعال فراکســیون اصاح طلبان شود، که 

این بند را بنده نپذیرفتم. 
وی ادامــه داد: بنابراین آنچه که امضا کرده ام چیز مهمی نبوده اســت و 
تعهدی به آنها نداده ام. ضمناً همان طوری که می دانید ما فهرســت مستقل 
صدای ملت را برای حوزه تهران داده ایم و به زوی فهرســت مربوط به مراکز 

استان ها را نیز اعام خواهیم کرد. 
گفتنی اســت کانال تلگرامی رســمی علی مطهری نماینده مردم تهران، 
فهرســت 20 نفره »صدای ملت« برای حوزه انتخابیه تهران، ری، اسامشهر، 

شمیرانات و پردیس را منتشر کرد.
در جلسه شورای ائتالف تاکید شد

نامزدهای اصولگرا به نفع لیست واحد انصراف دهند
سخنگوی ائتاف اصولگرایان با اشاره به جلسه یکشنبه شب شورای ائتاف، 
گفت: در این جلسه از دیگر نامزدهای اصولگرایی که در لیست نیستند خواسته 

شد تا به نفع لیست واحد تهران انصراف دهند.

به گزارش مهر، حداد عادل سخنگوی ائتاف اصولگرایان اعام کرد: دهمین 
جلسه شورای ائتاف یکشنبه شب به ریاست آیت اهلل موحدی کرمانی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ضمن تایید مجدد فهرست واحد اصولگرایان و تشکر 
از کسانی که با درک شرایط  موجود انصراف دادند، از دیگر نامزدهای اصولگرایی 
که در لیست نیستند خواسته شد تا به نفع لیست واحد تهران انصراف دهند.

سخنگوی ائتاف اصولگرایان گفت: همچنین مقرر شد در شهرستان ها و 
مراکز استان ها که شوراهای اصولگرایان براساس معیارها و ضوابط  مورد نظر 
به وحدت رسیده اند اسامی خود را به تهران اعام کنند تا پس از تایید نهایی 

به عنوان نامزد ائتاف معرفی شوند.
حداد عادل خاطرنشــان کرد: در این جلســه برنامه های مربوط به هفته 
تبلیغات مطرح و تصویب شــد. همچنین گزارشــی از جلسات هماهنگی که 

میان نامزدهای لیست واحد برگزار شده به اطاع اعضا رسید.
نماینده ارومیه:

انحرافات اصالح طلبان موجب شد
در انتخابات مستقل شرکت کنم

نماینده مردم ارومیه گفت: ضمن احترام به تمامی جناح ها به صورت مستقل 
وارد انتخابات خواهم شــد و خود را وابسته به حزب اصاح طلبان نمی دانم و 
حتی در لیست اعتدال هم قرار نگرفته ام چرا که برخی نامایمتی ها و انحرافات 
وجود دارد که این طیف حتی از افراد اصولگرایی مانند علی الریجانی و ناطق 

نوری نیز استفاده می کند.
بــه گزارش دانا، عابــد فتاحی با انتقاد از تنــدروی جناح اصاح طلبی و 
علی الخصوص انتشار لیست توســط  افرادی مانند کرباسچی گفت: برخی ها 
فکــر می کنند که اولین انتخابات نظام برگزار می شــود و تاش های بیخود و 
بی جهت آنان را در راستای منافع نظام نمی بینم؛ نباید از افراد تندرو و دارای 
سابقه فســاد اقتصادی و اخاقی در جناح ها استفاده کرد و به عنوان کاندید 
معرفی کرد. ما باید افرادی خوش نام، خوش نوا، معتدل تر، در جهت منافع نظام 
و در خط رهبری را راهی مجلس کنیم و به جای نگاه تند، باید برای پرشــور 

شدن انتخابات تاش کنیم.
الزم به ذکر است که اخیرا کرباسچی که سابقه اولین فساد اقتصادی دولتی 
را در کارنامه دارد، لیست کاندیداهای اصاح طلبان را معرفی کرد که به موجب 
آن برخی از اصاح طلبان معتدل واکنش هایی علیه این جریان داشــتند و به 
دنبال آن خبرهایی مبنی بر ایجاد اختافات عمیق بین سران شورای مرکزی 

اصاح طلبان منتشر شد.
کوشکی:

باید مشروح دادگاه و جرم های 
مسئول تهیه لیست انتخاباتی اصالح طلبان منتشر شود 

یک کارشــناس مسائل سیاسی گفت: باید حامیان لیست انتخاباتی برای 
مردم معرفی شــوند و گفته شــود یک فرد که از عوامل اصلی تهیه فهرست 
اصاح طلبان است چه ســابقه ای داشته و مشروح دادگاه و جرم های مرتکب 

شده و ثابت شده اش بیان شود.
به گزارش دانا،  محمدصادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی در واکنش 
به بســته شدن لیست انتخاباتی اصاح طلبان توسط کرباسچی، فردی که به 
عنوان مبدع رســوخ فساد سازمان یافته به بدنه سیاسی کشور شناخته شده 
اســت، اظهار داشت: اینکه هواداران و حامیان  چهره های شاخص هر جناحی  
چه سابقه ای دارند کمک مهمی برای شناخت آن جناح و یا لیستی که توسط 

آن جناح برای انتخابات بسته می شود می کند.
وی بیان داشــت: اگر در بین حامیان و چهره های شــاخص  یک جناحی 
فردی حضور داشــته باشد که سابقه فســاد اقتصادی داشته باشد و به خاطر 
فساد اقتصادی محکوم شده باشد و مجازات آن را هم طی کرده باشد  قاعدتا 
این مسئله نشان می دهد که نگاه آن جناح به مسئله فساد اقتصادی چه نگاهی 
اســت و در نهایت این مردم هستند که می توانند شناخت و قضاوت را داشته 

باشند. وظیفه رسانه ها هم اطاع رسانی در این زمینه است.
کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: اگر یک  جناحی از وجود چهرهایی 
که دارای سوءسابقه از نظر قضایی هستند و به عنوان مجرم جرمشان در دادگاه 
اثبات شده به عنوان  چهره شاخص خودش استفاده می کند، نشان دهنده میزان 

پایبندی آن مجموعه  به قانون است.
کوشــکی در پاسخ به این سوال که بسته شدن لیست اصاح طلبان 
توسط یک مفسد اقتصادی نشان دهنده چیست؟ گفت: این نشان دهنده 
آن اســت که آن مجموعه چقدر صاحیت  اداره کشور و  توانایی مقابله 
با فســاد و فساد اقتصادی را به عنوان یکی از معضات کشور دارد. باید 
حامیان لیســت انتخاباتی برای مردم معرفی شوند و گفته شود یک فرد 
که از عوامل اصلی تهیه فهرست اصاح طلبان است چه سابقه ای داشته 
و مشــروح دادگاه و جرم های مرتکب شــده و ثابت شده اش بیان شود، 
زیرا انتشــار آنها ممکن است روی افرادی که به چنین لیست هایی رای 
می دهند تاثیر داشته باشد زیرا ممکن است مردم از افراد بدسابقه چنین 

لیست هایی بی خبر باشند.

دخالت رسمی دولت در انتخابات

معاون كل نهاد ریاست جمهوری
 رئیس ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه شد!

یک اندیشکده آمریکایی با انتشار گزارشی 
از همکاری تهران و مسکو در حوزه موشک های 

بالستیک ابراز نگرانی کرد.
پس از توافق هســته ای یکــی از موضوعاتی که 
دست آویز فشار بیشــتر به ایران شده، مسئله برنامه 
فضایی و برنامه موشــک های بالســتیک است. این 
برنامه ها بهانه ای شده تا حتی تحریم های جدیدی 
علیــه ایران تصویب شــود. در یکی از جدیدترین 
مطالب ضد این دو برنامه ایران، اندیشکده »بنیاد 
دفاع از دموکراسی« مطلبی به قلم بوریس زیبرمن 
)Boris Zilberman( با عنوان »معامله هسته ای راه 
را برای همکاری موشک های بالستیک ایران و روسیه 
هموار می کند« منتشــر کرده و نسبت به همکاری 

فضایی ایران و روسیه هشدار داده است.
این اندیشکده وابسته به نومحافظه کاران آمریکا 
در ابتدا به رابطه روسیه و ایران طی دو سال گذشته 
یعنی از زمان شــروع گفت وگو ها در خصوص برنامه 

هســته ای ایران اشــاره می کند که در این رابطه دو 
کشور به سمت تعمیق روابط اقتصادی و استراتژیک 
خود و در راستای ادغام مجدد ایران با اقتصاد جهانی 
حرکت کرده اند. نویسنده سپس با اظهار نگرانی از این 
رابطه می نویسد: »یکی از حوزه هایی که این همکاری 
می تواند بیشتر مورد تایید باشد، یکی از خطرناک ترین 
حوزه ها برای امنیت بین الملل است: برنامه موشک های 

بالستیک ایران«.
»بنیاد دفاع از دموکراسی« با یادآوری توافق نامه 
سال گذشته بین مسکو و تهران در خصوص توسعه 
زیرســاخت فضایی ایران، آورده: »با این حال، تهران 
ظاهــرا عاقه مند به اســتفاده از ایــن فناوری برای 
موشــک های بالستیک اســت،  که به آزمایش آنها با 
وجود نقض ممنوعیت شورای امنیت ادامه می دهد«. 
این یادداشت ســپس می افزاید: »از طرفی، فناوری 
پرتاب ماهواره تفاوت چندانی با فناوری مورد استفاده 
برای شلیک موشک های بالستیک ندارد. در گذشته، 

شوروی، فرانسه و چین همگی از برنامه های فضایی 
خود به منظور بهبود قابلیت های موشک های بالستیک 

استفاده کرده اند«. 
بنابر این یادداشت طبق مقامات اطاعاتی آمریکا، 
همکاری موشک های بالستیک روسیه و ایران در اوایل 
1992 آغاز شــد و نخســتین ماهواره ایران در سال 
2005،  هم ســاخته روسیه بود و هم از یک سکوی 

روسی پرتاب شد.
این اندیشــکده نزدیک به رژیم صهیونیستی به 
ترس دولت جورج بوش از این پرتاب اشاره می کند که 
ایران به دنبال استفاده از فناوری پرتاب ماهواره روسیه 
است تا بتواند خط موشک های بالستیک شهاب خود 
را ارتقا دهد، و بنابراین آمریکا به کرملین فشار آورد 

تا همکاری خود با تهران را خاتمه دهد. 
»بنیاد دفاع از دموکراســی« سپس ادعا می کند: 
»بر اساس ارزیابی های نظامی و اطاعاتی، سامانه های 
موشکی شهاب 3 و 4 و نیز پیشرفته ترین آنها یعنی 

شهاب 5 با کمک و تجهیز روسیه توسعه یافتند«.
این یادداشت در ادامه به طور تلویحی به نظامی 
بــودن برنامه فضایی ایران از زبان مســئوالن دولت، 
این گونه اشــاره می کند: »ایرانی ها تصدیق کرده اند 
که برنامــه فضایی آنها اولویت دفاعی دارد. همانطور 
که رئیس جمهور حسن روحانی سال گذشته گفت، 
فناوری فضایی هم در خدمت اهداف »استراتژیک« و 

هم »مقابله با تهدید« است«.
به گزارش مشرق، این اندیشکده آمریکایی البته 
اذعان می کند که کمیته کارشناسان شورای امنیت در 
سال 2012 نتیجه گرفت که برنامه های موشک های 
بالستیک و پرتاب به فضای ایران،  دارای »مشترکات 
زیــادی« از نظر مواد و فناوری هســتند؛ با توجه به 
همین سند در ادامه می آورد: »بنابراین،  تعجبی ندارد 
که دیپلمات های روســی ماه گذشته به دنبال از بین 
بردن خواسته ها مبنی بر تحریم موشک های بالستیک 

جدید علیه جمهوری اسامی بودند«.

از سوی یک اندیشکده آمریکایی ابراز شد

نگرانی غرب از همکاری تهران- مسکو در حوزه موشک های بالستیک

خبرهای انتخاباتی

فیروزآبادی:
رزمایش موشکی سپاه نیمه اول اسفند 

برگزار می شود
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح از برگزاری رزمایش موشکی سپاه 

پاسداران در نیمه اول اسفند ماه سال جاری خبر داد.
سرلشکر سید حسن آقایی فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعام کرد: 
پس از برگزاری رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران، زمستان امسال 
دومین رزمایش نیروهای مسلح توسط سپاه پاسداران انقاب اسامی برگزار می شود.

سرلشکر فیروزآبادی افزود: به منظور حفظ آمادگی و تقویت توان موشکی نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی ایران، برگزاری رزمایش موشکی سپاه تصویب و اباغ شده 
است؛ که ان شاءاهلل در نیمه اول اسفند ماه امسال توسط یگان های معین به اجرا در 
می آید. به گزارش تسنیم، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: این رزمایش 
با هدف حفظ آمادگی و ارزیابی دقت و قدرت سیستم موشکی کشور انجام می پذیرد.

بقیه از صفحه 2
طرف غربی امروز مایل است جریانی در مجلس حاکم شود که به برجام 
همچون مدلی برای سیاست خارجی و گفت وگو با غرب بنگرد، به این معنا که 
حاضر باشد بر سر مسائلی به جز هسته ای همچون موضوع موشکی و حقوق 
بشر نیز پای میز مذاکره با غرب بنشیند و این در حالی است که برجام تاکنون 
تاثیری بر معیشــت و روند توسعه در کشورمان نداشته است ولی برای طرف 

غربی مزایای بسیاری را به ارمغان آورده است.
روزنامه فایننشــال تایمز در روزهای اخیر در گزارشــی درباره شــرایط 
بین المللی تجارت با ایران بعد از رفع تحریم ها نوشــت: خوشــبینی ها درباره 
اینکــه اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا به ســرعت 
به روی تجارت و سرمایه گذاری خارجی باز می شود به دنبال محدودیت های 

موجود نقش بر آب شده است.
این گــزارش می افزاید: بانکداران آمریکایی و ایرانی در منطقه می گویند 
که بعضی از بانک های آمریکایی به بانک های اروپا، آســیا و خاورمیانه هشدار 
داده اند که اگر با ایران تجارت کنند حســاب های دالری آنها ممکن اســت با 

خطر بررسی و تحقیق دقیق و موشکافانه مواجه شوند. 
این هشــدار، که اخیرا از ســوی وزارت خزانه داری آمریکا نیز تکرار شده 
اســت، از آغاز دوباره تراکنش های مالی با ایران که برخی از محدودیت های 
آن اخیرا با لغو تحریم ها برداشته شده بود جلوگیری می کند. یک مقام ارشد 
بانکی مستقر در دوبی نیز می گوید: برای بانک های آمریکا هیچ چیزی تغییر 

نکرده است و عواقب همچنان پابرجاست. 
برخی از بانکدارهای آمریکایی می گویند که رعایت الزامات برای پایان دادن 
به روابط خود با افراد و مشتریانی که با کشورهایی نظیر ایران، کره شمالی و 
سوریه مرتبط هستند همچنان پابرجاست. این مقررات همچنین با بانک هایی 
که با دالر آمریکا عملیات مالی انجام می دهند حکمفرماســت که تقریبا همه 
نهادهای مالی ایرانی که با شرکت های خارجی کار می کنند را شامل می شود. 
این روزنامه انگلیســی با اشاره به سفر اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور 
میانه روی ایران، به پاریس و امضای قراردادهایی با شرکت ایرباس و پژو نوشت: 
روحانی از بانک های فرانســوی خواست که از این قراردادها حمایت کنند. با 
این حال مقامات غربی می گویند که بانک های فرانســوی مایل به حمایت از 

فرصت های جدید سرمایه گذاری در ایران هستند اما ریسک تحریم های آمریکا 
بسیار باالست. براساس این گزارش، بانک BNP در سال 2014 به دلیل روابط 
مالی با ایران، سودان و کوبا با جریمه سنگین 9 میلیارد دالری روبرو شد و این 

مسئله نگرانی بانک های اروپایی را همچنان حفظ کرده است.
این رســانه غربی اذعان می کند که برجام اساساً سودی برای ایران نداشته 
است و همچنان ریسک معامله با ایران باقی مانده است ولی نکته حائز اهمیت 
برای غرب این است که برجام را مدلی راهگشا برای تغییر در سیاست های ایران 
قلمداد می کند و خواهان تسری این مدل به بخش های دیگر نیز هست و طالب 
این امر است که افرادی به مجلس راه یابند که با این مدل مشکلی نداشته باشند.

برخی از سناتورهای مجلس سنای آمریکا به اندازه ای گستاخ شده اند که 
خواهان مداخله مستقیم در انتخابات اسفند در کشورمان شده اند. نشریه ویکلی 
اســتاندارد از تقاضای ویزای ایران سه عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان 
آمریکا خبر داد و نوشت: این افراد با ادعای لزوم نظارت مستقیم بر انتخابات 
مجلس ایران، به دفتر حافظ منافع کشــورمان در واشــنگتن پایتخت آمریکا 
مراجعه و درخواســت ویزای خود را ارائه کردند. این سه نفر، »مایک پومپو« 

از کانزاس، »لی زلدین« از نیویورک و »فرانک لو بیوندو« از نیوجرسی، عضو 
کمیته های خدمات مســلحانه، اطاعات و روابط خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هدف اصلی از درخواست 
سفر این سه عضو کنگره به تهران این است که آنان می خواهند انتخاباتی را 
که قرار است در بیست و ششم فوریه )هفتم اسفند( در ایران برگزار شود، از 

نزدیک نظارت کنند.
این گونه اقدامات گرچه فاقد ارزش و نمایشی اند ولی خبر از این دارند که 
دشمن به شدت عاقه مند به مداخله در امور داخلی جمهوری اسامی است.
شرایط امروز کشور برای عرصه انتخابات بسیار حساس است و همچنان فتنه 
غرب برای نفوذ در این عرصه احساس می شود. طرح فتنه غرب برای انقاب 
رنگین در عرصه انتخابات ایران شکســت خورده است ولی با این وجود غرب 
از نفوذ در انتخابات ناامید نیست و به شدت به انتخابات اسفند ماه امید بسته 
و می خواهد با فتنه گری در این عرصه نفوذ کند از این رو هر چه به انتخابات 
هفتم اسفند نزدیک می شویم باید سطح هوشیاری و بصیرت را افزایش داد تا 

با راهبرد آمریکا جریان همسو با غرب وارد مجلس نشود.

انقالبیوِن پشیمان از پل انتخابات بگذرند، آمریکا تحریم ها را تشدید می كند

ادامه واکنش های منفی
 به برجام ۲ رئیس جمهور

واکنش های منفی دانشگاهی به اظهارات اخیر  رئیس جمهور 
در خصوص برجام 2 همچنان ادامه دارد.

دبیرکل جامعه اسامی دانشجویان کشور در این خصوص گفت: برجام 
روندی جناحی و سیاستمدارانه برای به دست آوردن صندلی های پارلمان 
و استمرار حرکت سیاسی دولت تدبیر و امید است و این ناامیدی را در بین 
مردم تزریق می کند که دولت نمی خواهد پاسخگوی نتیجه برجام یک باشد. 
زینلیان به خبرگزاری دانشــجو گفت: فراموش کردن اثرات و تبعات 
و فوایــد و ضررهای روند اجرای برجام می تواند فرار رو به جلو از ســوی 
عده ای از مســئوالن باشد. عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی 
کشور نیز گفت: اظهارات روحانی جنبه تبلیغاتی دارد و متاسفانه ما پس 
از برجام یک، شاهد هیچ امر ملموسی در بحث اقتصاد نبودیم. کار شناسان 
اقتصادی نیز معتقد بودند که اگر آمریکایی ها به وعده های خود عمل هم 

کنند دردی از اقتصاد ما درمان نخواهد شد.
محمد نوری با بیان اینکه نســخه درمان اقتصاد کشــورمان اقتصاد 
مقاومتی اســت اضافه کرد: برجام یک و برجام دو و حتی تا برجام صد 
را هم اگر  برنامه ریزی کنند نســخه اصلی و حیاتی   همان است که مورد 
توجه رهبر معظم انقاب بوده که   توجه به درون و اقتصاد مقاومتی است.

میکائیل دیانی، قائم مقام اتحادیه انجمن های اســامی دانشجویان 
مستقل هم گفت: امروز این سوال در بین مردم وجود دارد که اصًا مگر 
برجام یک، دارای منزلت ویژه ای اســت که بخواهیم برجام دو را شــروع 
کنیم؟ و آیا دولت به وعده هایی که برای پســابرجام داده بود عمل کرده 

که بحث برجام دو را مطرح می کند؟ 
دیانی با بیان اینکه پس از برجام یک کدام تحول جدی در عرصه های 
اصلی مثل اقتصاد و اشتغال و رکود ایجاد شده که دولت امروز به دنبال 
برجام دو اســت؟، اظهار داشت: اگر منظور از برجام دو گفت وگوی دولت 
با منتقدان اســت، دولت و شخص رئیس جمهور باید ابتدا ادبیات خود را 

نسبت به منتقدان حداقل مثل آمریکا و غرب کند.


