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صیانت از آرای مردم در همه انتخابات ها، دغدغه ای مهم و محوری است و 
همیشه محل توجه و هشدار بوده است. عبارت تاریخی و فراموش نشدنی »رای 
مردم حق الناس است« سند افتخار نظام اسالمی است که در بیان رهبرمعظم 

انقالب شکل گرفت و بارها بر ضرورت آن تاکید و پافشاری کردند.
نباید از نظر دور داشت که اگر چشم بیدار دستگاه صیانت کننده از رای 
مردم یعنی شورای نگهبان نبود، بعید نبود کسانی در پی خیانت به امانت مردم 

باشند و حق الناس را ضایع و تباه  کنند!.
به عنوان نمونه، انتخابات مجلسس ششــم در دوران حاکمیت جریان 
اصالح طلبان برگزار شد. در آن دوره، مرحوم هاشمی رفسنجانی از تهران نامزد 
نمایندگی بود. آن روزها بر خالف حاال، جریان اصالحات به نابودی آبروی آن 
مرحوم کمر بسته بود و در این راه از هیچ کار ناروا و ناشایستی دریغ نداشت. 
بنابراین همه هم و غم خود را صرف این کردند که مرحوم هاشمی به مجلس 
راه پیدا نکند! انتخابات تمام شد و وزارت کشور نتایج را اعالم کرد. بسیاری از 
چهره های شاخص از جمله هاشمی رفسنجانی در فهرست راه یافتگان نبودند! 
با وجود اعالم نتایج انتخابات توســط وزارت کشور وقت، شورای نگهبان از 
وجود تخلفات گسترده در جریان رای گیری و شمارش  آراء در حوزه انتخابیه 
تهران خبر داد و حاضر به تایید نتایج نشد. در پی وصول شکایت هایی، کار به 
بازشماری محدود آراء رسید. با شمارش دوباره برخی از صندوق های تهران و 
اعالم جدید نتایج، برخی نام ها در فهرست جا به جا شدند که مهم ترین آنها جا 
به جایی هاشمی رفسنجانی از رده 33 به رده 20  و جا به جایی غالمعلی حداد 
عادل از 33 به 28 بود. معاون سیاسی وزارت کشور و مسئول اجرایی برگزاری 
انتخابات، عامل اصلی تخلفات فراموش نشدنی بود و شورای نگهبان در اقدامی 
انقالبی و مبتنی بر تکلیف قانونی و الهی خود، وی را به دستگاه قضایی معرفی 
کرد. دادگاه آقای معاون را به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران 
مقصر شناخت و محکوم کرد. این اقدام نمونه ای از صیانت از آرای مردم است.
 البتــه بعدها این آقای معاون توبه کرد و از طرفدارن پروپاقرص آزادی و 

صیانت از رای مردم شد!
و همچنین ســالها بعد، همین جریان اصالح طلب - که ســابقه تقلب و 
تخلف همیشــگی داشته- برای مقابله با سازوکار قانونی نظارت بر انتخابات، 
کمیته غیرقانونی صیانت از آراء تشکیل داد و فرجام کار را به فتنه خون بار و 

خیانت بار 88 منتهی کرد.
اکنون همان جریان انتخاباتی دیگر برگزار کرده است. همان جریان البته 

با کوله باری از تجربه!
در مقابل کسانی که سوابق خوبی ندارند، امید مردم به چشمان تیز بین 
شورای نگهبان است تا رای تک تک مردم شهرها و روستاهای دور و نزدیک 

را حفظ کند. 
از مدتها قبل، رهبر معظم انقالب تلویحا و تصریحا درباره دست اندازی به 
رای مردم هشدار دادند و با برشمردن سوابق گذشته، بر ایستادگی خود روی 

رای مردم و حق الناس تاکید کردند.
به عنوان نمونه، حضرت آقا در نخســتین روز سال جاری در حرم مطهر 
رضوی فرمودند:»آنچه در مورد انتخابات من عرض می کنم این است که در امر 
انتخابات ُمّر قانون باید عمل بشود؛ ُمّر قانون باید عمل بشود. نتیجه  انتخابات 
مّلت هرچه شد، این معتبر است، این قانون است. بنده در انتخابات ها دخالت 
نمی کنم؛ هیچ وقت به مردم نگفته ام و نمی گویم این کس را انتخاب کنید، آن 
کس را انتخاب نکنید. فقط یک جا بنده دخالت می کنم و آن جایی است که 
کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم ِبایستند و با مزاحمت در 
مقابل رأی مردم، رأی مردم را بشــکنند. هرکس بخواهد با نتیجه  آرای مّلت 
دربیفتد، بنده در مقابلش می ایستم. در سال های گذشته و انتخاباتهای گذشته 
هم همین جور بوده؛ در سال ۷۶، در سال 8۴، در سال 88، در سال ۹2؛ بعضی 
مقابل چشم مردم بوده و مردم مّطلع شده اند؛ بعضی را هم مردم مّطلع نشده اند 
اّما این حقیر در جریان قرار گرفته ام. در همه  این سال هایی که شمردم، کسانی 
بودند که می خواستند در مقابل انتخابات ِبایستند؛ که در سال 88 آشکار شد 
و آمدند در میدان اردوکشی کردند، و در آن سال های دیگر جور دیگری بود. 
در همه  این سال ها بنده ایستادم و گفتم نتیجه  انتخابات مردم هرچه هست 
باید تحّقق پیدا کند؛ این آنجایی است که من در امر انتخابات دخالت می کنم 
و در مقابل مخالفین و معارضین انتخابات می ایستم؛ اّما در بقّیه  امور دیگر نه، 

باید ُمّر قانون عمل بشود؛ مردم تشخیص بدهند و حرکت کنند.«
این هشدار صریح ،گویای همه چیز است و دربرگیرنده همه دغدغه های 

مردم.
از همان روز برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری دوازدهم، اخبار و 
گزارش های متعددی مبنی بررخداد تخلفات گســترده از سراسر کشور به 
گوش می رسید. این اخبار در فضای مجازی و حقیقی دست به دست می شد 

و واکنش های گوناگونی در پی داشت. 
طبیعی بود که اعتنا کردن به همه آنچه منتشــر می شد، ممکن نبود  و 
نمی شد همه گزارش ها و اخبار را معتبر دانست، اما انتظار عمومی این بود و 
هست که دو مرجع مهم قانونی یعنی دستگاه قضایی و شورای نگهبان بالفاصله 

و بدون فوت وقت به این مهم توجه و رسیدگی کنند. 
یک تکلیف به عهده دستگاه قضایی بود و هست. بر اساس ماده 32 قانون 
انتخابات ریاست جمهوری، مصادیق جرائم انتخاباتی به دقت و تفکیک در 1۷ 

بند مورد اشاره قرار گرفته است.
از جمله این 1۷ بند می توان به خرید و فروش رای یا تهدید و تطمیع در امر 
انتخابات اشاره کرد. اموری که متاسفانه هر دو در انتخابات اخیر گزارش شد.

اما شاید مهمترین نکته در این ماده ، بند ۷ آن یعنی»اخالل در امر انتخابات « 
است . یقینا اموری همچون عدم ارسال به موقع تعرفه به شعب اخذ رای با هدف 
ناامید کردن و پراکندن رای دهندگان،مصداق بارز این بند است و قطعا آمرین 

و عاملین این تخلف، اخالل کنندگان در امر انتخابات هستند.
مرجع قانونی رسیدگی کننده به این جرم هم مثل سایر جرائم، قوه قضائیه 
است و بر اساس ماده 3۴ همین قانون، قوه قضائیه مکلف است یکی از شعب 
موجود در هر حوزه قضائی را به  منظور رسیدگی »خارج از نوبت« به تخلفات 
و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. فایده این تخصیص شعبه ویژه و رسیدگی 
خارج از نوبت، رفع اخالل و بازگرداندن شــرایط به وضع عادی در همان روز 

است نه تشکیل جلسات عریض و طویل و نوش داروی بعد از مرگ سهراب!
تکلیف دوم و البته مهمتر بر عهده شورای محترم نگهبان است. بررسی 
دقیق و بدون اغماض همه شکایات و اعالم صریح و بدون مسامحه و مالحظه 

نتیجه. این تنها تکلیف قانونی و مورد انتظار مردم از آن شوراست.
سال 8۶ و در جریان دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقالب، بر همین 
تکلیف مهم و کلیدی تاکید شــد. حضرت آقا در آن دیدار به اعضای محترم 
فرمودند:» مردم توقع دارند شورا آنچه را که انجام می دهد، همراه با استدالل 
متین از لحاظ تکیه گاِه قانونی باشد... نظارت شورای نگهبان در مسائل انتخابات، 
یکی از مهمترین کارهایی است که انجام می دهد؛ کار بسیار مهمی است، کار 
بسیار الزمی است. به جوسازی هایی که علیه این کار می شود، ابداً نباید اعتناء 
کرد. البته کار را باید درســت انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به 
همان اندازه سالمت کار هم مهم است. یعنی باید معیارها را درست فهمید، و 
فقط بر اساس این معیارها قبول یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطی شود، 

کوتاهی هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود.«
این تاکید بر توجه به معیارها و مر قانون ، نکته کلیدی و راز سالمت عمل 
شورای نگهبان است. قطعا مر قانون ، نسبتی با مصلحت اندیشی یا تحت تاثیر 
بودن - از هر ســوی ماجرا - ندارد و ایــن انتظار به حق از فقها و حقوقدانان 
شورای نگهبان می رود که فارغ از هر فشاری، بی توجه به هر بیمی و بی اعتنا 
به هر مصلحت خود ساخته یا القا شده ای، صرفا بر اساس شرع و قانون، درباره 
انتخابات اظهار نظر کنند و همانگونه که رهبر معظم انقالب خواسته اند، مستند 

و مستدل ، نظر خود را برای مردم تبیین کنند. 
در همه انتخابات ها، تغییر یا حفظ نتیجه انتخابات یا هر فرض دیگری در 
این وادی، مبتنی بر یک اصل است و آن چیزی نیست جز  صراحت در اعالم  

رخداد تخلف یا عدم رخداد تخلف.
این مهم اکنون هم به جد مورد انتظار مردم  است. مردم توقع دارند اگر 
در جایی تخلف شده و حتی منجر به ابطال آرای  تنها یک صندوق می شود، 
حتما این اتفاق بیفتد و متخلفین به مردم و محکمه معرفی شوند تا داغ متقلب 
و متخلف بودن بر پیشانی آنها بنشیند. و اگر همچون سال 88 ، ادعاها واهی 
بود و برخی درصدد بازی با آبروی نظام بودند، بی هیچ پروا و واهمه ای، بازهم 

حقیقت ، بی پرده به مردم گفته شود.
تا کنون در همه انتخابات ها، پیشینه شورای نگهبان،»عمل به ُمر قانون«بوده 

نه »مصلحت اندیشی« امید که اکنون نیز چنین باشد.

مصلحت یا ُمر قانون؟

حسین شمسیان

* آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشــور! چــرا این قدر از بیان حقایق 
انتخابات توســط آیت اهلل خاتمی در نماز جمعه برآشفته شدید؟ آنچه به 
شــما عرض می کنم شنیده ها نیست با چشم خودم مشاهده کردم. صبح 
96/2/29 در مسجد مقدس جمکران انبوه جمعیت که برای دعای ندبه و 
رأی دادن در زیر آفتاب ایستاده بودند تا ساعت 8/30 هنوز درهای شعبه 
رأی گیری بازنشــده بود و اعالم می کردند که تعرفه ها نیامده است؟! و بعد 
از اینکه تعرفه ها رسید از مسئول مربوطه خواستم صندوقی برای 2 بیمار 
بستری به منزل بیاورند، قول دادند ولی متأسفانه به قول خود عمل نکردند! 

این نمونه ای کوچک از خروارهاست!
طباطبایی- طلبه از قم
* پایکوبی و جشــن های گاه همراه با شکســتن هنجارهای اخالقی برای 
پیروزی آقای روحانی در انتخابات را باالشهری ها و مرفهین بی درد جامعه 
راه انداختند. اکنون نوبت ما مردم اســت که فشار گرانی های جدید مثل 

افزایش قیمت مرغ و حبوبات را متحمل شویم.
قاجار
* به اطالع آقای رئیس جمهور برسانید عرضه مرغ به قیمت کیلویی نزدیک 
8 هزار تومان ظلم در حق قشــر محروم جامعه است. ایشان چگونه راحت 

زندگی می کنند و از درد ملت خبر ندارند؟
0939---6843

* نهادهای مسئول بیدار باشند، دالیل قطعی نشان می دهد که رئیس جمهور 
با سخنرانی های هنجارشکنانه خود می خواهد فضای جامعه را ملتهب کند 
و دیگران را در شکســت ها و ضعف ها مقصر جلوه دهد. باید با صراحت و 

شفافیت با او برخورد شود.
طباطبائی
* پیشنهاد می شود فهرست دقیق و جامع از وعده های آقای روحانی ریاست 
محترم جمهوری در این دوره تهیه و در جامعه توزیع شود تا هم شهروندان 
در جریــان مطالبات خود قرار بگیرند و هم دولت و آقای رئیس جمهور به 

یادشان بیاید که چه وعده هایی داده اند.
0913---8116

* آمریکایی های خبیث با سیاست ساختگی ایران هراسی اقدام به فروش 
اسلحه به عربستان می کنند. در داخل ایران هم بعضی سیاسیون با دروغ 
ناجوانمردانه دیوارکشی و ترساندن مردم از نامزد خاص به قدرت می رسند. 

اما از چنین جماعتی چگونه می توان امید حل مشکالت مردم را داشت؟
2628---0913 و 1375---0916
* آقای رئیس جمهور چگونه با ایران هراسی مخالفت می کند در حالی که 
خود ایشان در ایام تبلیغات ریاست جمهوری تا توانست به دروغ جامعه را 

از رقیب ترساند و با موفقیت در این شیوه پروپاگاندا رأی آورد.
0918---2162

* منصب و ریاستی که براثر ترساندن مردم از جنگ دروغین و ادعای خطر 
مرگ میلیونها انسان و تهدید روستائیان به قطع یارانه و قوت الیموتشان 
و بودجه های عمرانی محلی و... و صدها تخلف مأموران دولت حاصل شود 

واجد چه نوع اعتبار و افتخاری است؟!
0939---4578

* دبیر محترم شــورای نگهبان می فرمایند این آقایان دســت اندرکار در 
برگزاری انتخابات به خاطر تخلفات گســترده بروند توبه کنند. عرض بنده 
این است که البته منظور آیت اهلل جنتی این نیست که این افراد گناه فردی 
مرتکب شــده اند و با توبه حل می شود. مگر حق الناس بدون رضایت طرف 
قابل اغماض اســت. اینها به یک ملت خیانت کرده اند و باید محاکمه و به 
اشد مجازات برســند تا عبرتی برای دیگران باشد تا در انتخابات بعدی با 

این کار موجب وهن انتخابات و آرای مردم نشوند.
0911---6339
* با توجه به تخلفاتی که برای اولین بار در دولت مدعی تدبیر در انتخابات 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری رخ داد الزم است کارشناسان، طرح اصالح 
قانون انتخابات را با واگذاری متولی برگزاری انتخابات به غیر از دولت برای 
تصویب در مجلس آماده کنند تا حق الناس محفوظ بماند و اعتماد مخدوش 

شده بخش بزرگی از ملت نسبت به انتخابات بازگردد.
0915---7215
* از مجلس شورای اسالمی درخواست می شود طرحی را به تصویب برسانند 
که متولیان اجرایی انتخابات از دست دولت خارج و هیئتی زیرنظر سه قوه یا 
رهبری متولی برگزاری انتخابات باشد تا هیچ شائبه تخلف و... در آن نرود.
شکیبا
* یقین دارم آن کسانی که برای دنیای خود حاضر شدند مشارکت مردم 
را به گونه ای مهندســی کنند که خودشان در قدرت بمانند در همین دنیا 
تأدیب خواهند شد. البته در آخرت هم عذاب سختی در انتظارشان است.
0919---8123
* برای ایجاد روحیه خودباوری و اعتماد به نفس هرچه بیشــتر در نســل 
آینده ساز کشور اگر دولت و دولتمردان ناراحت نمی شوند پیشنهاد می شود 
پیشرفت های محیرالعقول نیروهای مسلح کشور در ساخت انواع موشک ها 

جزء دروس تحصیلی دانش آموزان قرار بگیرد.
0912---4165
* چهار ســال اول دولت مدعی تدبیر و کلید با سرگرم کردن مردم صرف 
برجام شد و از توسعه اقتصادی و گره گشایی از فقر، بیکاری، رکود و مسکن 
خبری نشد و حال 4 سال دوم را هم رئیس جمهور افشا کرد که به دنبال حل 
مسئله سند 2030 در کشور است! مردم منتظر حل مشکالت فقر، بیکاری، 

مسکن و معیشت خود نباشند دولت وظیفه مهم تری دارد!
0913---5140

* اگــر اشــتراک نظری و فرهنگــی بین مدعیان اصالحــات در داخل و 
آمریکایی ها در خارج وجود نمی داشت هرگز سند آموزش 2030 بیگانگان 
امضاء و در داخل کشور به اجراء گذاشته نمی شد. عوامفریبی کافی است.
0915---5700

پاسخ روابط عمومی
 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

در پاســخ به پیام مردمی مندرج روزنامه تاریخ 96/2/16 در خصوص 
وضعیت آســفالت جاده های استان گلستان و نواقص موجود در محور 
آزادشــهر- خوش ییالق- شاهرود به آگاهی می رساند کوهستانی بودن 
محور مذکور، سرما و برودت زیاد در منطقه و در پی آن اجرای عملیات 
برف روبی و نمک پاشــی در آن محور در زمســتان ســال قبل و فصل 
سرما باعث کاهش سطح سرویس رویه آسفالت گردیده بود که اجرای 
عملیات لکه گیری موضعی آسفالت توسط اداره راهداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرســتان مربوطه با توجه به شرایط جوی و پایداری، آغاز و 
به صورت مستمر انجام می شــود، همچنین در سال گذشته عملیات 
لکه گیری هندســی و روکش آسفالت به میزان قابل توجهی از طریق 
پیمانکار طرف قرارداد با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
گلســتان صورت گرفته است و با توجه به اعتبارات ابالغی و تخصیص 
یافته اجرای عملیات گســترده لکه گیری هندسی در محور مذکور در 

مرحله انعقاد قرارداد می باشد.
الزم به ذکر است پروژه ترانشه برداری و اصالح و ایمن سازی این محور نیز 
توسط اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در قالب قرارداد با پیمانکار 

شرکت آب و خاک آستان قدس رضوی نیز در حال اجراست.«

برایصیانتازحقالناس
متخلفانانتخاباتیبایدمحاکمهشوند
متخلفان در انتخابات باید محاکمه و مجازات شوند.

روزنامه صبح نو ضمن طرح این مطالبه نوشــت: ماجرای پشت 
درماندگان رأی گیری 29 اردیبهشــت، هر روز ابعاد تازه تری پیدا 
می کند. در حالی که وزیر کشــور مدعی است حدود یک میلیون 
نفر موفق به رأی دادن نشــده اند. معاون حقوقی رئیس جمهور این 
تعداد را 3 میلیون نفر و شخص رئیس جمهور مدعی است 4 میلیون 
نفر در ســطح کشور پشت درهای شعبات اخذ رأی مانده و موفق 

به رأی دادن نشده اند.
این ارقام صرفا نشــانگر بخشی از تخلفات و ضعف های وزارت 
کشور و ستاد انتخابات است که توسط مقامات دستگاه اجرایی به 
زبان رانده می شود. در حالی که گزارش های فراوان دیگری هم وجود 
دارند. شائبه ای که شورای نگهبان نیز به نوعی بر آن صحه گذاشته 
و دبیر محترم این شــورا به انبوه تخلفات عوامل اجرایی انتخابات 
صراحتا اشاره کرده است. اما برخالف تصور، خواستار توبه خالفکاران 
شده و سخنی از برخورد قانونی با این افراد به میان نیاورده که حتما 

متناسب با جایگاه واالی این شورا نیست.
در مواجهه با این تخلفات، دو شــیوه برخورد می توان در پیش 
گرفت؛ یک شیوه غیرقانونی که تجربه تلخ آن در سال 88 آسیب های 
فراوانی متوجه کشــور و دشــمنان را نسبت به اعمال تحریم های 
فلج کننده علیه ایرانیان ترغیب کرد. شیوه دوم پیگیری برخورد با 
تخلفات و خطاها از مجرای قانونی است که معترضان این دوره از 

انتخابات در پیش گرفته اند.
جای انتظار اســت با معرفی عوامل متخلف به دستگاه قضایی 
و محاکمه علنی آنان، هم از تداوم این رفتار پیشگیری شود و هم 

اراده جدی نظام در صیانت از حق الناس جلوه گری کند.
پدرخواندههاعارفراهم

درتهیهفهرستانتخاباتیدورزدند
محمدرضا عارف رئیس شورایعالی سیاست گذاری اصالح طلبان، 

این روزها وضعیت دشواری پیدا کرده است.
بــه گزارش انتخاب به نقل از »تدبیــر و امید«، عارف در اکثر 
جلســات و همایش هــا و ضیافت هــا که حضور پیــدا می کند با 
پرســش هایی درباره چگونگی بستن لیست امید در شورای شهر، 
معیارها و امتیازات کاندیداها و مهندسی لیست توسط یک حلقه 

سیاسی مواجه می شود.
رئیس فراکسیون امید در مجلس، که در برابر تناقضات موجود 
در لیست، اظهارات برخی اعضای شورایعالی مبنی بر دستکاری در 
امتیــازات کاندیداها و جابجایی آنها و همچنین چگونگی انتخاب 
فهرســت 42 نفره پاســخ قانع کننده ای ندارد، عصر پنجشنبه در 
همایش ســالمت شهر امید که به میزبانی ناهید خداکرمی، عضو 
لیست امید و با حضور تعداد زیادی از شاغالن حرفه ای مامایی در 
سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شده بود، اظهار کرد که 
خودش نیز به عنوان رئیس  شورایعالی سیاستگذاری اصالح طلبان 
فقط 24 ساعت زودتر از سایرین از لیست 42 نفره مطلع شده است.
انتخاب می افزاید: عارف که تحت فشار زیادی ناشی از انداختن 
مسئولیت مهندسی لیست به گردن او قرار دارد، در حین توضیح 
موضوع دچار گریه شــد و در ســخنرانی وی چند دقیقه به دلیل 

گریستن عارف اختالل ایجاد شد.
توئیتجهانگیری8سالپساز
شورشاشرافیتعلیهرأیمردم

معاون اول روحانی می گوید هیچ جریانی از تمکین به صندوق 
رأی و قبول سالمت انتخابات ضرر نمی کند.

اسحاق جهانگیری در توئیتر نوشت: »کسانی که این روزها بهانه 
سیاســی می تراشند و اما و اگر در پیروزی قاطع ملت می کنند، به 
جای تلخ کردن کام مردم، وارد بازی شــیرین مردم ساالری دینی 

شوند.
رأی مردم پشــتوانه و سرمایه ملی است. از تمکین به صندوق 

رأی و قبول سالمت انتخابات هیچ جریانی ضرر نمی کند.«
این قضاوت در حالی است که جریان متبوع جهانگیری، در سال 
1388 در برابــر رأی 24/5 میلیون نفری مردم تمکین نکردند و 
مدعی تقلب آن هم در حد 11 میلیون رأی شدند. طرح ادعای تقلب 
که بهانه ایجاد 8 ماه آشوب و بی ثباتی در کشور شد، در حالی بود 
که کسانی چون تاج زاده و خاتمی بارها در محافل حقوقی تصریح 
کرده بودند باور ندارند تقلب شــده است. اما با وجود این آگاهی، 
افراطیون مدعی اصالحات به القای تقلب دامن زدند و به تحریک 

برخی رأی دهندگان برای آشوب پرداختند.
با این اوصاف، جا دارد آقای جهانگیری که چند بار تالش کرد 
نام خاتمی را در تلویزیون بیاورد، صادقانه به مردم بگوید که خاتمی 

و دیگر سران فتنه در سال 88 به ملت خود خیانت کردند و موجب 
خســارت های بزرگ به کشور شدند. اما حتی اگر جهانگیری چنین 
شــهادتی هم ندهد، توئیت های اخیر وی، تأکیدی اســت بر اینکه 
افراطیون مدعــی اصالح طلبی با عدم تمکین به رأی مردم، موجب 

ضرر به کشور شدند.
نقشادبیاتروحانیوهاشمی

درتصویبتحریمهایجدیدعلیهایران
گرای تحریم های جدید علیه ایران به بهانه تسلیحات موشکی را 

چه کسانی دادند؟
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در جلسه پنجشنبه گذشته 
پیش نویس ارائه شده از سوی 14 نماینده دموکرات و جمهوری خواه 
مبنی بر تحریم های جدید علیه ایران را به تصویب رساند. این تحریم ها 
متوجه افراد و نهادهایی خواهد شد که به توسعه و تولید موشک  های 

بالستیک ایران کمک می کنند.
چنانچه طرح تصویب قطعی شــود، دولت ترامپ باید ظرف 90 
روز تحریم های جدیدی را علیه افراد، شرکت ها و نهادهای فعال در 

توسعه برنامه های موشکی ایران تصویب کند.
اگر این طرح تصویب شــود، سپاه پاسداران برای اولین مرتبه از 
سوی آمریکا تحریم می شود. پیش تر و در سال 2007، شاخه برون 

مرزی این نهاد )سپاه قدس( تحریم شده بود.
این طرح همچنین به رئیس جمهور آمریکا اختیار می دهد که در 
ارتباط با ادعای حمایت ایران از تروریسم و یا موارد نقض حقوق بشر، 

تحریم هایی را علیه اشخاص و نهادها وضع کند.
مطابق پیش نویس طرح، در صورت تصویب نهایی آن دونالد ترامپ 

باید تحریم هایی را علیه سپاه پاسداران به اجرا بگذارد.
اعضای کمیته روابط خارجی ســنا با اکثریت چشمگیر 18 به 3 
به تصویب طرح تحریم های جدیــد رأی داده اند. این طرح حمایت 

سناتورهایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات را دارد.
اما سؤال مهم این است که کدام محافل موجب تصویب تحریم ها به 
بهانه برنامه موشکی ایران شدند. فروردین سال گذشته سایت رسمی 
آقای هاشــمی پیامی توئیتری را منتشر کرد مبنی بر اینکه »دنیای 
فردا، دنیای گفتمان هاســت نه موشک ها«. چند روز بعد، جان کری 
وزیر خارجه وقت آمریکا با ذوق زدگی به شبکه ام اس ان بی سی گفت: 
»همه، درگیری علنی در ایران را دیده اند. فکر می کنم رفســنجانی 
اخیــراً درباره اینکه چطور نیاز به تعامل و مذاکره و نه فرایند تولید 
موشــک وجود دارد، بیانیه های عمومی و علنی مطرح کرد و او علناً 
مورد ســرزنش و مالمت رهبر عالی قرار گرفت کســی که گفت نه 
مسئله، موشک ها هستند و نه مذاکره. خوب آنجا یک جنگ و درگیری 
است و هنوز یک فرایند آشفته و حل نشده انتخاباتی وجود دارد. در 
نتیجه من صادقانه بگویم که فکر می کنم آنچه شما دارید می بینید 

بخشی از تنش است.«
هرچند بعدها دختر هاشمی توئیت مذکور را انکار کرد اما همان 

توئیت در سایت رسمی دفتر هاشمی منتشر شده بود.
4 مــاه بعد یعنــی 30 مرداد 95، آقای هاشــمی ســخنان 
تعجب برانگیزی را درباره لزوم تعدیل نیروی نظامی مطرح کرد و 
گفت: اگر می بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم ترین اقتصاد دنیا 
را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه نیروی نظامی داشته 
باشند، محروم شدند. نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای 
در حال جنگ را می برند و از این رو با این اقدام پول هایشان آزاد 
شد و به دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش بنیان 
برای خود درست کردند لذا دیگر آسیب پذیر هم نیستند، این راه 
در ایران باز شــده است و مدیران و دلسوزان و معامالن باید وارد 
این فضا شــوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می تواند ما را 

به آنجا برساند.«
اما موسم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 96 و دست خالی 
دولت از هر نوع دســتاورد اقتصادی موجب پرخاشگری های حسن 
روحانی و حمله چندباره وی به برنامه موشکی و سپاه پاسداران شد. 
روحانی از اینکه سپاه پاسداران در برابر تهدیدهای مکرر آمریکا و سایر 
دشمنان ایران، شهرهای موشکی زیرزمینی را به نمایش گذاشته انتقاد 
کرد. در واقع روحانی، با حمله به بازوهای اقتدار ملی، آمریکایی ها را 

به تحریم های جدید تحریک کرده بود.
نکته جالب اینکه مقامات سنا علناً اعالم کردند بررسی تحریم های 
جدیــد را به بعد از انتخابات ایران موکول می کنند تا در انتخابات و 

سرنوشت روحانی تأثیر نگذارد.

انکارهویتدولتی
وحملهبهاصولگرایانبهناماصولگرا!

محافل دولتی مدت هاست یکی از همکاران سابق کیهان را که 
بیش از 13 سال است از کیهان جدا شده و در چند سال اخیر در 
خدمت همین محافل دولتی قرار داشته، به عنوان »فعال اصولگرا« و 
همکار سابق کیهان معرفی می کنند و از قول وی، جریان اصولگرایی 

را تخطئه و تخریب می کنند!
دیــروز هم روزنامه دولتی ایران با محمد مهاجری تحت عنوان 
»فعال اصولگرا« مصاحبه کرد و نوشت »تندروهای نوظهور، باعث 
فنای اصولگرایی شده اند. قدرت طلبی در اردوگاه اصولگرایان جایگزین 
دین شده اســت.« روزنامه دولت بدون اشاره به »موقعیت فعلی« 
مهاجری، او را صرفا »عضو ســابق شورای سردبیری کیهان و جام 
جم« معرفی کرده است؛ بدون اینکه توضیح دهد وی مدت هاست 
از جبهه اصولگرایی جدا شــده و در چند سال اخیر سردبیر سایت 
دولتی خبر آنالین)وابســته به معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و دبیر 

شورای عالی اطالع رسانی دولت( بوده است.
نامبرده طی یک ســال گذشته بارها با عنوان »ما اصولگراها«!! 
مطالبی را در خدمت اتاق عملیات روانی دولت و افراطیون اصالح طلب 
علیه جریان اصولگرا نوشــته و این گونــه وانمود کرده که از درون 
اصولگرایان به نقد اصولگرایان می پردازد؛ حال آن که انصاف این بود 
وی مطالبش را از موضع »ما دولتی ها و حامیان روحانی«- چه در 

نقد و چه در تمجید دولت- بنویسد.
اینکه مشــکالت جریان اصولگرایــی و اجزای این طیف بزرگ 
چیســت، یک بحث قابل بررسی است، اما اینکه کسانی در خدمت 
دولــت، به جبهه منتقد دولت حمله کنند و برای معتبر کردن این 
حملــه، خود را جزو جبهه مقابل دولت جــا بزنند، نوعی غش در 
معامله و فریب رســانه ای است. در مثل مناقشه نیست؛ مثل اینکه 
شــمر را در دوران امام حسین)ع(، عضو سپاه امام علی)ع( معرفی 
کنیم و موقعیت فعلی او را سانســور کنیم؛ یا مثال طلحه و زبیر در 
موقعیت معارضه با امام علی)ع(، خود را جزو ســرداران و صحابی 

پیامبر)صلی اهلل علیه و آله وسلم( معرفی نمایند!!
شایان ذکر است استفاده دولت و افراطیون از افراد جدا شده از 
اصولگرایان جهت مشــتبه کردن امر برای مردم، مسبوق به سابقه 
اســت. زمانی عباس عبدی عضو تندروی حزب مشارکت به عصر 
ایران گفته بود »آقای ناطق اگر از جایگاه فعلی اش در جناح راست 
خارج شود و به اصالح طلبان بپیوندد، چیزی به اصالح طلبان اضافه 
نمی کند. اهمیت آقای ناطق در این است که در آن سو قرار دارد نه 

در این سو. آقای ناطق باید در آن سو خوب بازی کند.«
این نکته نیز گفتنی اســت که هــر کس می تواند خود را با هر 
عنوانی- مثال اصولگرا و اصالح طلب- معرفی کند اما قطعا اصولگرایان 
راســتین نمی توانند در خدمت محافلی قــرار گیرند که علنا 38 
ساله گذشــته نظام را متهم به برافراشتن چوبه دار می کنند، سند 
ضددینی و غیراخالقی 2030 یونســکو را امضا و به اجرا می گذارند 
که مورد اعتــراض صریح رهبر انقالب قرار گرفت، قدرت نمایی در 
مقابل تهدیدهای دشمن و نشان دادن شهرهای زیرزمینی موشکی 

را تخطئه می کنند، آمریکا را کدخدا معرفی می نمایند و...
در این میان ذکر تنها یک مورد از عملکرد سایت خبر آنالین -که 
آقای محمد مهاجری سردبیر آن است- در تمجید از جفاهای دولت 
کفایت می کند. این سایت 19 بهمن 92)مقارن با توزیع سبد کاال( 
در تحلیلی با عنوان »جایزه بهترین کارگردانی برای حسن روحانی؛ 
در حاشــیه چگونگی توزیع کاالهای اساسی« نوشت: »توزیع سبد 
کاال به مردم با شیوه ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی 
که تبعات آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیش بینی باشــد. او 
دقیقا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن در زیر 
دست و پا- را پیش بینی می کرد و اصال آن را برای پیشبرد استراتژی 
خارجی خود الزم داشت]!![ به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش 
داخلی برای ارائه در جشــنواره های سیاســی خارجی نیازمند بود. 
نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شــرمن که گفته است »شما در 
اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده ای غذا بین مردم 
فقیر جامعه اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود 
تحریم ها، تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است.« به هر حال 
این دقیقا همان نتیجه ای بوده که روحانی از توزیع ســبد کاال در 
میان مردم داشــته است، این که تحریم ها بر روی مردم ایران تاثیر 
مستقیم و انکارناپذیر داشته؛ این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه 
تنها روبه راه نیســت بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو 
برنج با یکدیگر درگیر شوند... درست است که روش توزیع سبد کاال 
چندان مناسب نبود، اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین 
اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر 

چند روزه ای که بازیگران آن شدند، می ارزید.«!

دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

َفاَهِة  ْهَن َو التَّْنِبيَه َو بَاِعْدِن ِفيِه ِمَن السَّ اللَُّهمَّ اْرزُْقِني ِفيِه الذِّ

َو التَّْمِويــِه َو اْجَعْل ِل نَِصيبا ِمْن كُلِّ َخْيٍ تُْنــِزُل ِفيِه ِبُجوِدَك يَا 

أَْجَوَد اْلَْجَوِديَن
»خدایا! در این روز هوش و بیداری نصیبم فرما 
و مرا از کم خــردی و گمراهی دور کن و برایم از 
خیری که در این روز فرو می فرستی بهره ای قرار 
ده. به حق جودت، ای بخشنده ترین بخشندگان!«

مداوا
گفت: ترامپ درباره ســفرش به عربستان نوشته: »صدها میلیارد دالر 

از خاورمیانه آورده ام، این یعنی شغل، شغل و شغل«!
گفتم: ملک سلمان بدبخت فلک زده را بگو که اینهمه دالر به 

ترامپ داده بود تا در مقابل ایران از آل سعود دفاع کند!
گفت: اگر از آمریکا کاری علیه ایران ساخته بود تا حاال انجام داده بودند!
گفتم: آل سعود را از ایران می ترسانند تا بتوانند سرکیسه اش 
کنند همانطور که در اینجا مردم را از حمله آمریکا می ترساندند تا 

بتوانند رأی آنها را جمع کنند.
گفــت: اما، آمریــکا نه توان مقابله با ایران را دارد و نه توان حمایت از 

آل سعود را.
گفتم: شیاد گرسنه ای وارد یک روستا شد و اهل روستا را گریان 
و ناالن دید، علت را پرسید، گفتند کدخدا مرده است. شیاد گفت؛ 
من او را زنده می کنم و از روستائیان خواست تا بره بریان و کباب 
فراوان و دوغ و ماســت و انواع خوراکی ها را آماده کنند و او را با 
جنازه کدخدا تنها بگذارند. بعد از چند ساعت از خلوت بیرون آمد 
و گفت؛ متاسفانه کدخدا زنده نمی شود! روستائیان اعتراض کردند 
که قرار بود او را زنده کنی؟ این چه مداوایی بود؟ و شیاد گفت؛ اگر 

این مداوا نبود، من هم مرده بودم! 

در  آمریکایــی  اندیشــکده 
گزارشی ضمن اعالم اینکه فشارهای 
دولت آمریکا علیه ایران در راستای 
منافع واشنگتن نیست نوشت فشار 
و تهدید، رفتارها و سیاســت های 

ایران را تغییر نمی دهد.
اندیشــکده آمریکایــی »رند« در 
گزارشی تحت عنوان فشارهای ترامپ 
به ایران به نفع آمریکا نیســت، توضیح 
داد که انتخاب مجدد »حسن روحانی« 
بعنوان رئیس جمهور ایران منادی یک 
آغــاز جدید در سیاســت و سیاســت 

خارجی ایران نیست.
طبق این گــزارش، دولت »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، سیاست 
تازه فشار علیه ایران را در پیش گرفته 
است اما این سیاســت این خطر را به 
همراه دارد که فشار علیه ایران توان به 

گاردین در گزارشی نوشت: 
در منطقه ای که دموکراســی 
وجــود ندارد، ایران جشــن 

انتخابات برگزار می کند
روزنامه انگلیســی گاردین در 
یادداشــتی ضمن اشــاره به سفر 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
به عربستان سعودی نوشت درحالی 
که ترامپ در ســفر عربســتان با 
سعودی ها رقص شمشیر می کرد، 
آن دســته از مردم ایــران که به 
روحانــی رای داده بودند انتخاب 
دوباره وی را در خیابان ها جشــن 

گرفتند.

»اِما گراهام« نویسنده یادداشت 
گاردیــن افزود، یــک دلیل برای 
جشــن مردم ایران به دلیل وجود 
که  منطقه ایست  در  دموکراســی 
به نــدرت معنای حــق رای در آن 
وجود دارد و عربســتان ســعودی 
یکی از کشــورهای متعدد در این 
منطقه اســت که طرحــی برای 

دموکراسی ندارد.
این در حالی است که ترامپ در 
ریاض به ایران حمله کرد و در کنار 
کسانی قرار گرفت که منتقد ایران 
هســتند و رای ها را در این کشور 

پروپاگاندای ساختگی می دانند.

نویســنده گاردیــن در ادامه 
سخنان ســوزان مالونی تحلیل گر 
موسسه بروکینز را در یادداشت خود 
آورد که گفته بود آنچه دولت ترامپ 
و برخی از حامیانش با عجله انجام 
دادند، نشان از محاسبه خطرناکی 
در منطقه است. فروش چند میلیارد 
دالر تسلیحات به عربستان سعودی 
و حضور در جمع مستبدان هشتاد 
ســاله، »آینده بهتر برای منطقه« 
را که ترامپ در سخنرانی خود در 
ریاض ایراد کرد به ارمغان نمی آورد.
به گزارش فارس، گاردین ادامه 
داد، اما در ایران گرچه رئیس جمهور 

همه کاره نیست ولی اقتصاد، روابط 
بین الملل و مســایل عادی داخلی 
این  در دست رئیس جمهور است. 
کشــور همچنان از بیکاری و تورم 

رنج می برد.
نویســنده افــزود، بزرگ ترین 
نقطه ضعف روحانی مسئله اقتصاد 
اســت و از این بابت فشــار زیادی 
روی روحانــی اســت چراکه باید 
رشــد اقتصادی بوجــود بیاورد و 
این مسئله نیازمند سرمایه گذاری 
خارجی است. اما نکته قابل توجه 
اینجاست که بعد از برجام آمریکا 

ایران را یکجانبه تحریم کرد.

اندیشکده رند:

فشارهای ترامپ به ایران
 به نفع آمریکا نیست

کار بردن اهرم بزرگ ترین منابع احتمالی 
تغییر در ایران را از بین برود.

به گزارش فارس، این اندیشــکده 
ادامه داد، سیاســت آمریکا  آمریکایی 
برای اعمال فشار و تهدید، تغییری در 
ایران و سیاست های این کشور به وجود 

نخواهد آورد.
این گزارش سپس ادامه داد منزوی  
کردن و اعمال فشــار بر ایران به اینجا 
منتهی نمی شود که سیاست های ایران 
در راستای منافع آمریکا پایه گذاری شود 
و هم ترازی کامل واشنگتن با عربستان 
و دیگــر کشــورهای عربــی به قیمت 
نادیده گرفتن ایران، موجب می شــود 
که میانگیــن مردم ایران در مقابل این 
کشورهای عربی از دولت و کشور خود 
حمایت کنند. مردم ایران هنوز عشق و 

عالقه ای به پادشاهی سعودی ندارند.

گاردین: در منطقه ای که دموکراسی وجود ندارد 
ایران جشن انتخابات برگزار می کند

آقای الریجانی! وظیفه مجلس
فقط رسیدگی شکلی به سند 2030 نبود

سرویس سیاسی-
در حالی که رئیس جمهور 
و مقامات دولتی در اظهاراتی 
متناقض از امضا نشدن سند 
دولت سخن  توســط   2030
گفته و از سوی دیگر مدعی 
شــده اند اجرای این سند را 
متوقف کرده اند علی الریجانی 
رئیس مجلس گفت : 2030 از 
نظر شکلی ایراد قانونی ندارد!

حســینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده شــاهین شهر در جلسه 
علنی دیروز با اســتناد به اصل 
138 قانون اساسی اظهار داشت: 
مصوبه 2030 در شهریورماه در 
هیئت دولت تصویب شد. سوالم 
این اســت که آیا این مصوبه به 
مجلس فرســتاده شد یا خیر؟ یا 
اینکه دولت مصوبه را به مجلس 
ارســال نکــرده اســت و چرا از 
حق خود در این رابطه اســتفاده 
نکردید؟ مراجع عظام تقلید نیز 

به این مسئله ورود کرده اند.
علی الریجانی رئیس مجلس 
در واکنــش به این اخطار گفت: 

طرح 2030 از دو منظر محتوایی 
و شکلی قابل بررسی است. از نظر 
شکلی اینطور اســت که دولت 
مصوبه ای داشته که ما می خواهیم 

این ساختار را دنبال کنیم.
وی اضافــه کرد: بنــده این 
موضــوع را به هیئــت تطبیق 
بنابراین  فرســتادم،  مصوبــات 
زیرساخت ها اشکال قانونی ندارد 
اما محتوا بحث دیگری است که 
نیاز است شــورای عالی انقالب 
فرهنگی و کمیســیون آموزش 
و تحقیقات آن را بررســی کنند. 
در هیئت تطبیق مصوبات از نظر 
محتوایی نمی شد بحث کرد، بلکه 
فقط از نظر شکلی می توانستند 

آن را بررسی کنند.
به گــزارش فــارس، رئیس 
مجلس همچنیــن تصریح کرد: 
هیئت تطبیــق مصوبات از نظر 
شکلی، اشکال قانونی به مصوبه 
2030 نگرفت. اینکه سوال شود 
که محتوای این مصوبه در شورای 
انقــالب فرهنگی تصویب  عالی 
شده یا خیر باید بگویم که چنین 

بحثی نبــوده، یعنی جایی مورد 
بررســی قرار نگرفته و شــورای 
انقالب فرهنگی نیز به این بحث 
هنــوز ورود نکــرده، هرچند که 
باید ورود می کرد. در جلسه قبل 
هم گفتم کمیسیون نیز به بحث 
محتوایی مصوبه 2030 ورود کند.

رئیس مجلس خواستار ورود 
فرهنگی  انقالب  عالی  شــورای 
و کمیســیون آموزش به ســند 

2030 شد.
اظهارات رئیس مجلس درباره 
عدم ایراد شــکلی به 2030 از 
ســوی هیئت تطبیق در حالی 
اســت کــه این ســند ذلت بار 
به علــت این کــه تعهداتی را 
است  ساخته  کشورمان  متوجه 
طبق قانون اساســی بایستی از 
سوی نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی مورد تصویب قرار می 
گرفت، از ســوی دیگر دولت در 
حالی مدعی است که این سند 
را امضا نکرده است که به دنبال 
واکنش های صورت گرفته اعالم 
کرده اســت اجرای سند فوق را 

متوقف ساخته است!
مقامات دولتی به این سوال 
پاسخ نمی دهند که چگونه یک 
ســند امضا نشــده را اجرا و در 
ادامه اعتراضات اجرای این سند 
امضا نشــده که طبیعتا به دلیل 
امضا نشــدن تعهدی برای ایران 
نیز نداشته است متوقف کرده اند!

از سوی دیگر رئیس مجلس 
کــه در مناظره هــا و تبلیغــات 
انتخاباتــی بالفاصلــه پــس از 
اظهــارات و وعده هــای نامزدها 
ورود کرده و علیه آنان سخنانی 
گفته بود درباره سند 2030 ماه ها 
پس از تصویب، اجرایی شدن و به 
گفتــه دولتی ها توقف اجرای آن 
ورود کرده و موضع گیری می کند! 
گفتنی است در جلسه  مورخ 
25 شهریور 1395 هیئت دولت، 
اجرای ســند 2030 با تشکیل 
کارگروه  این  الزامی  کارگروهی، 
برنامه های  بــود  شــده  موظف 
اجرایی این ســند را به ســایر 
دستگاه های مربوطه ابالغ کند و 
بر اجرای آن نظارت داشته باشد!


