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کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* مردم ایران در سراســر میهن اســامی با حضور چشمگیر در راهپیمایی 
22 بهمن واقعاً حماســه بزرگی خلق کردند. امیدواریم در ادامه این حرکت 
مجلس و دولت در تراز انقاب و در تراز این حماســه باشکوه شکل بگیرد و 

مشکات جامعه حل شود.
0915---1648

* به رأی اولی ها که ممکن اســت شناخت الزم از جریان های سیاسی کشور 
و نامزدهای انتخابات نداشــته باشند باید کمک کرد که افراد دلسوز انقاب، 
کارآمد و دارای سابقه انقابی و مدیریت جهادی را برای مجلس انتخاب کنند 

و در دام تبلیغات پرفریب سیاست بازان نیفتند.
0912---8712

* برای قوی شــدن ایران باید مجلس و دولت را قوی کرد. برای قوی شدن 
این دو نهاد تأثیرگذار در سرنوشت کشور باید به فکر انتخاب افراد کاردان و 

شجاع با مدیریت جهادی و انقابی بود.
0914---4897

* نگرانی فعلی اکثریت هموطنان به ویژه قشــر مســتضعف جامعه از گرانی، 
تــورم، بیکاری، رکود و فســاد اقتصادی نتیجه آرایی اســت که خود ما در 
دوره های گذشته به صندوق های رأی ریخته ایم. برای رهایی از این وضعیت 
باید نحوه انتخاب خود را تغییر داده و به نامزدهای والیتمدار، مؤمن، شجاع، 
پاکدســت و استکبارســتیز رأی بدهیم. خاصه باید مجلس و دولت در تراز 

انقاب شکل بگیرد.
لونی

* با عرض تأسف باید گفت حرف های دشمنان با سخنان بعضی از دولتی ها 
در خصوص انتخابات در کشــور یکی اســت و یکدیگر را پوشش می دهند. 
چرا بعضی ها نمی خواهند بیدار شوند؟ چرا راه تفرقه و فتنه گری را در پیش 

گرفته اند؟
0915---5830

* افراد خائن به ملت و کشــور در هر مقام و مسئولیتی که باشند باید بدون 
ماحظه در موردشان افشاگری و اطاع رسانی شود. 

0912---8712
* موشــک هایی که ایــران در زدن پایگاه آمریکا در عین االســد اســتفاده 
کــرده هنــوز در حال تلفــات گرفتن اســت و این تلفات هــر روز افزایش 
 پیــدا می کنــد! آمریکایی ها با زبان جدیدشــان آخرین تلفــات را 109 نفر

اعام کرده اند!
0913---6807

* تنها راه به عقب راندن دشــمن و به تســلیم کشاندن آن قوی شدن ایران 
اســت باید به تقویت مولفه های قدرت در عرصه های مختلف پرداخت و این 

کار با اتکا به الگوی پیشرفت ایرانی اسامی ممکن می باشد.
0918---0291

* شهادت ســردار شهید سلیمانی راه را برای شناخت هرچه بیشتر همگان 
فراهم کرد. جبهه قاتلین سردار سلیمانی و حامیان آنها را باید شناخت و در 

زندگی به  صورت عملی از آنان برائت جست.
0912---6406

* سفیر گستاخ انگلیس که در آشوب های اخیر به میان اغتشاشگران آمد و 
اقدام به تحریک کرد گویا بعد از فرار به انگلســتان مجددا به ایران بازگشته 
و اعام کرده با مقام های ارشــد کشورمان دیدارهایی داشته است. هیچ بعید 
نیســت که در آســتانه انتخابات مجلس اهداف پلیدی در دستور کار داشته 

باشد. باید این جاسوس مرموز زیر نظر گرفته شود.
0917---4190

* لطفا ســفیر ترکیه در ایران پیام ما را به رئیس جمهورشــان برســاند که 
شایسته نیست شخصی مثل شــما پازل شیطان بزرگ را در سوریه تکمیل 
کند. شما باید سوریه را در نابودی تفاله های گروهک های تکفیری مثل داعش 

و النصره و... یاری دهید.
نیک بین
* آفرین بر غیرت هنرمند واقعی و مردمی آقای شهاب حسینی که از اعماق 
دل از حق و حقیقت دفاع کرد. امیدوارم این روند تا انتهای زندگی اش تداوم 

یابد و از سرزنش هیچ مامت گری هراس به دل راه ندهد.
0938---9970

* به علت نبود کنســولگری هند در مشــهد، هــزاران زائر هندی حرم امام 
رئوف)ع( مجبورند به جای مسافرت مستقیم به مشهد مقدس، ابتدا به تهران 
رفته و کارهای روادید خود را انجام دهند و ســپس به مشــهد مقدس بروند 
و زیارت کنند.  اگر قصد ماندن بیشــتر داشــته باشند باید مجددا به تهران 
برگردند و ویزای خود را تمدید نمایند! این کار باعث مشــکات زیادی )اعم 
از ترددهای بی مورد و تحمیل هزینه های مضاعف(به این زائران مســتضعف 
و محروم هندی می شــود و قطعا مشــکاتی را در درازمدت برای تشــرف 
آنان به مشــهد مقدس فراهم می آورد. لذا از مســئولین ســفارت دو طرف 
 درخواست می شود برای راه اندازی کنسولگری هند در کانشهر مشهد مقدس

اقدام کنند.
گروسی

* معاون سیما گفته چه لزومی دارد که برنامه ثریا و جهان آرا هم زمان تولید 
و پخش شوند؟! چرا تا یک ماه پیش براساس نظرسنجی ها بیشترین مخاطب 

را داشت و ضروری بود ولی دیگر ضرورتی ندارد؟
عسگری

* ماقات های مردمی گســترده آیت اهلل رئیسی در سفرهای استانی با مردم 
در سراســر کشــور امید زیادی برای گره گشایی از مشکات جامعه به وجود 
آورده اســت برخاف آن از دولت امید انجام هیــچ کار مهمی وجود ندارد. 

چرا؟ مشکل کجاست؟
0918---0291

* حاتمی کیا در قلب ایران دوستان قرار دارد. مردم برای عده ای عقده ای که 
از روی حسد محبوبیت هنرمندان معتقد را برنمی تابند ارزشی قائل نیستند.
0921---2274

* خودروی پراید 66 میلیون تومان شــده است اما خودروسازان، دولتی ها، 
سازمان حمایت از مصرف کننده و... هیچ کدام پاسخگو نیستند که چرا در طی 
2 سال 40 میلیون روی قیمت پراید رفته است! امیدوارم قوه قضائیه حقوق 

نادیده گرفته شده مردم توسط دولتمردان را به مردم بازگرداند.
وافی - قم 
* اگر سایپا قرار است خودرویی به مشتریان ندهد پس چرا همچنان ثبت نام 

و مبلغی را دریافت می کند؟
0911---2860

* دو ماه اســت که تاش می کنم برای خرید خودرو از 2 خودروساز داخلی 
ثبت نام کنم اما موفق به انجام آن نشــده ام! اما افرادی هستند که با دریافت 
مبالغی این کار را برای مشــتریان انجام می دهند! چرا کســی نیست که به 

مردم بگوید ماجرا چیست؟
021----1072

* با سبز ی فروشــی امرار معاش می کنم. بنویسید از دریافت یارانه معیشتی 
محروم شــده ام در ضمن ســهمیه بنزین نیز ندارم. چندین ماه می شود که 

مطالبات خود را پیگیری می کنم ولی نتیجه ای نداشته است چرا؟
0919---1223

* ساکنین خیابان شهید غیبی در میدان مادر شهرری به بوی بدی که توسط 
کارخانه روغن نباتی در آن منطقه پخش شــده است، اعتراض دارند. شب ها 
بوی بدی در خیابان ها به مشــام می رسد و اهالی بارها درباره فعالیت مجدد 
این کارخانه که تعطیل شــده بود به مراجــع ذی ربط اعتراض کرده اند، اگر 
 مســئولین صدای ما ساکنین جنوب شهر تهران را شنیدند فکری به حال ما 

کنند.
0919---1898

* قبض گاز به مبلغ 129/600 تومان را در تاریخ 98/10/7 پرداخت نمودم 
و شماره پیگیری هم دارم )018998649794( ولی مجددا در قبض جدید 

همان مبلغ را اعمال نموده اند! چرا؟
0913---2660

آنچه در این وجیزه آمده است، نه شعار است که اما و اگر داشته باشد، 
و نه پیچیده است که به سختی قابل درک باشد. اشاره ای گذرا به چند نکته 

بدیهی درباره انتخابات پیش روی است. بخوانید!
1- مجلس کنونی اگرچه اقدامات مثبت و قابل قبولی داشته است ولی در 
مجموع مجلسی که در تراز و شایسته نظام جمهوری اسالمی و مردم شریف 
آن باشد، نبوده است. کم توجهی نزدیک به بی توجهی بسیاری از نمایندگان 
به مشکالت مردم، حمایت غیر قابل توجیه اکثر نمایندگان از برخی اقدامات 
دولت که با منافع ملی ناسازگار بوده است و یا برخورد خنثی با آن، رها کردن 
وظیفه نظارتی مجلس که تحمیل سختی های فراوان معیشتی به ملت را در 
پی داشته است، برخی از رانت خواری ها و سوءاستفاده های مالی که باعث 
رد صالحیت ده ها نماینده کنونی از سوی شورای نگهبان شده است و... نشان 
می دهد که اگر در انتخاب نمایندگان برای مجلس پیش روی دقت الزم به کار 
گرفته نشود، شرایط سخت و دشواری به مردم و نظام تحمیل خواهد شد.
2- این روزها بسیاری از همان نمایندگان که خسارت های بعضاً غیر قابل 
جبرانی را به بار آورده اند، همراه با سایر هم حزبی های خود که شماری از 
آنها در دولت حضور داشــته و دارند ، به جای پوزش از مردم که کمترین 
وظیفه دینی و ملی آنان است، به سوی دیگر میدان رفته و علیه مشکالت 
و پلشــتی هایی که خود عامل و علت آن بوده اند، شعار می دهند! انگار نه 
انگار که بسیاری از مشکالت کنونی، مخصوصاً در عرصه اقتصاد و معیشت 

مردم را خود آنها به بار آورده اند. 
3- این جماعت با استفاده از نشریات فراوانی که با سخاوت غیر قابل 
توجیه نظام در دســت دارند و بهره گیری از جایگاه و پست هایی که در 
اختیارشان اســت، از یک ســو به توهم پراکنی درباره نیروهای دلسوز 
مشغولند و از دیگر ســو، اصرار دارند کارنامه سیاه و غیر قابل قبول خود 
را که در مواردی به فســاد نیز آلوده است، موجه قلمداد کنند و در این 
 معرکه از حمایت آشکار رسانه های دشمن و فضای مجازی بی در و پیکر و 

دروغ پراکنی و تهمت زنی های آن نیز برخوردارند!
4- اکنون باید پرســید کدامیک از موارد یاد شده که فقط  اندکی از 
بسیارهاســت خالف واقع بوده و صحت ندارد؟! اگر این موارد قابل تردید 
نیست -که نیست- کمترین کوتاهی در انتخاب نمایندگان شایسته و انقالبی 
و فداکار می تواند خسارت های فراوان و حتی در حد فاجعه را به دنبال داشته 
باشد. این نکته از نگاه طیف دلسوزان انقالب پنهان نیست ولی با کمال تاسف 
مشاهده می شود که این طیف به جای آنکه عزم خود را جزم کنند و برای 
برخورداری از یک مجلس تراز اسالم و انقالب و مردم، سر از پا نشناسند 
-با عرض پوزش- در پیچ و خم سلیقه ها )و نه اصول متفاوت( ایستاده اند و 
جای »بایدها« و »نبایدها« را به فراموشی سپرده اند! و حال آنکه اگر شرایط 
را حساس و موقعیت نظام و مجلس را خطیر و انتخاب نمایندگان شایسته 
را حیاتی می دانند -که می دانند- باید سلیقه های متفاوت را به نفع اصول 
کنار بگذارند و به جای حرکت در جهت یک ائتالف کارســاز، سر گردنه با 

یکدیگر کشتی نگیرند!... و در این باره گفتنی هایی هست؛ 
5- اصلی ترین و ضروری ترین شرط الزم برای »ائتالف« چند گروه با 
سلیقه های متفاوت »تنازل« است. با این توضیح که اگر هر یک از طرفین 
روی سلیقه سیاسی خاص خود پافشاری کرده و حاضر نباشد از آن کوتاه 
بیاید، هرگز هیچ ائتالفی صورت نخواهد گرفت. ســخن از کوتاه آمدن و 
تنزل در اصول نیست، چرا که دلسوزان انقالب و مردم دوستان، در اصول 
اختالفی ندارند و اگر داشتند که در این حلقه نبودند، سخن درباره تنزل در 
سلیقه هاست که الزمه آن صداقت در ادعای انقالبی و مردمی بودن است. 
نمی توان از یکسو داعیه انقالبی و مردمی بودن داشت و در همان حال حاضر 

به فدا کردن سلیقه خود به نفع نظام و مردم نبود!
6- در قضاوت های حضرت امیر علیه السالم آمده است که دو زن ادعای 
مادری کودکی را داشتند و پس از آنکه احتجاج ها و نصایح حضرت کارگر 
نیفتاد، به انذار خاصی روی آورده و به تهدید فرمودند شمشیری بیاورید 
تا کودک را به دو نیمه کنم و هر یک ســهم خود را بردارد! در این هنگام، 
مادر واقعی به تصور اینکه حضرتش چنین خواند کرد سراســیمه گفت؛ 
فرزند از آن دیگری اســت و امیرالمومنین فرمودند؛ او مادر واقعی است 
که حاضر نیست جان فرزند دلبندش در این میان به مخاطره افتد. انتظار 
آن اســت که گروه های دلسوز اســالم و انقالب در وانهادن سهم خود به 
 سود نظام و مردم پیشقدم باشند و نه بر کرانه ای ایستاده و حتی به بهای

از بین رفتن ائتالف بر ســلیقه خود اصرار بورزند. مجلس شورای اسالمی 
شرکت سهامی نیست که هر یک از گروه ها برای خود سهمی در فهرست 

نامزدهای نمایندگی مطالبه کنند!
7- برای نمایندگی مجلس اگرچه سخن از ایمان و تقوای دیده شده، 
تخصص های تعریف شده ، شــجاعت های اثبات شده، ساده زیستی های 
پذیرفته شده، انقالبی بودن های به ظهور رسیده، مردمی بودن های تجربه 
شده، مقاومت های آزموده در برابر دشمنان، پاکدستی ها و... در میان است و 
از این روی هرکه را شایسته تر می دانند باید در فهرست نامزدهای مورد نظر 
بنشانند اما همین جا باید به یکی از لغزش ها که می تواند خسارت آفرین باشد 
اشاره کرد و آن، اینکه برای یافتن واجدین این خصوصیات نمی توان درپی 
»نقطه ایده آل« بود! چرا که افرادی با این خصوصیات کامل و شامل که ضمنًا 
مورد قبول و توافق همگان نیز باشند به ندرت یافت می شوند. بلکه در این 
زمینه باید به حد و  اندازه متعارف بسنده کرد و از این حد و  اندازه متعارف 
نیز کوتاه نیامد. سخن درباره حضور شایستگان در فهرست پیشنهادی است 

و قرار نیست که کمتر از امام و امامزاده را به مجلس نفرستید!
8- یک فوتبالیست 35 ساله پیر است ولی یک مجتهد یا استاد تمام 
65 ساله دانشگاه جوان اســت. جوان گرایی که حضرت آقا به حکمت بر 
آن تاکید فرموده اند همانگونه که حضرت ایشــان اشاره داشتند به معنا 
و مفهوم پیر زدایی نیست. مگر می توان از تجربیات گرانبهای آنان بی نیاز 
بود؟! تصور نگارنده آن اســت که منظور از جوان گرایی، به میدان آوردن 
جوانان و شکست حلقه های بسته ای است که برخی از جریانات سیاسی 
پدید آورده و مســئولیت ها را ملک ِطلــق و موروثی خود می دانند. این 
حلقه ها باید باز شود و جوانان به آن راه یابند. اما جوانی که وارد این حلقه 
مسئولیت می شود باید در کنار برخی از پیشینیان کار آزموده قرار گرفته 
و از تجربه ای که آنان آموخته اند بهره مند باشد. و البته این نکته نیز گفتنی 
است که جوانان در مقایسه با رده های باالی سنی از جسارت، شجاعت و 
توان متراکم به مراتب بیشتری برخوردارند که تحول آفرین است و چنانچه 
این واقعیت نادیده گرفته شود، پویایی مجلس و یا هر مسئولیت دیگری 
با آسیب جدی رو به رو خواهد شد. کاش انتقال تجربیات از نسلی به نسل 

دیگر جدی گرفته می شد که متاسفانه اینگونه به نظر نمی رسد.
9- متاسفانه موارد یاد شده از سوی نیروهای انقالب و جبهه دلسوزان 
مردم و نظام آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است و سخن از ارائه 
دو یا چند فهرست جداگانه در میان است که باید آن را مصداق بی توجهی 
کسانی دانست که »برای یک دستمال قیصریه را به آتش می کشند«! چرا 
که این اقدام ناپسند نتیجه ای جز پراکندگی آرا ندارد و نهایت آنکه میدان 
را به نفع جریان بدسابقه ای باز می کند که علی رغم کارنامه خسارت بار و 
دروغگویی های چند هفته ای درباره رد صالحیت نامزدهای خود، با لیست 

واحد به میدان خواهند آمد!
10- هریک از نیرو های حاضر در جبهه فراگیر انقالب به تنهایی شبیه 
یک نهر هستند که طرف مقابل به آسانی می توان از آن رد شود ولی اگر با 
یکدیگر پیوند بخورند -لیست واحد بدهند- به رودخانه خروشانی تبدیل 
خواهند شد که عبور از آن ناممکن است! نگارنده این پیشنهاد را در جریان 
یکی از انتخابات ریاست جمهوری نیز به میان کشید که مورد توجه دوستان 
قــرار نگرفت و در حالی که مجموع آرای چند نامزد جداگانه آنها از تعداد 

رای طرف دیگر بیشتر بود، به پیروزی نرسید.
11- چنانچه جریان یاد شده با دو و یا چند لیست جداگانه به صحنه بیاید 
-که شواهدی از آن در دست است- خیل عظیم نیروهای حزب اهلل و وفادار 
به انقالب را با ســر درگمی و دلسردی رو به رو خواهد کرد، که متاسفانه تا 
اینجای کار چنین بوده است و گناهی بزرگ و نابخشودنی است. اگرچه هنوز 
هم دیر نشده و اتفاق نظر آنان برای ارائه فهرست واحد دست یافتنی است.
12- و باالخره برخــی از نامزدهای جوان با وجود شایســتگی های 
الزم، آنگونه که باید برای مردم شــناخته شده نیستند. چاره کار در این 
خصوص هم ارائه لیســت واحد اســت چرا که وقتی یک فهرست واحد 
با حضور افراد شــاخص از ســوی یک جریان انقالبی و خوش سابقه ارائه 
 می شــود، به طور طبیعی -که عاقالنه نیز هست- می تواند برای همگان

اطمینان آور باشد.

یادداشت روز

حسین شریعتمداری
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خبر ویژه
گزارشروزنامهاصالحطلب

ازکشوقوسکارگزارانواتحادملت
یــک روزنامه اصاح طلب می گوید دعوا و مرافعه به تدریج تبدیل به رویه ای 

مثبت در شورای شهر تهران می شود.
هفت صبح نوشت: در یک هفته اخیر دست کم دو مرتبه بین اعضای شورای 
شهر تهران مجادله لفظی پیش آمده، یک مورد در جلسه یکشنبه هفته پیش بود 
که بین محسن هاشمی و زهرا صدراعظم نوری درگیری لفظی اتفاق افتاد. یک 
بار هم بحــث بین بهاره آروین و حجت نظری بدجوری باال گرفت. حتی قبل تر 
هم در مهرماه امسال باز بین محسن هاشمی و زهرا صدر اعظم نوری تنشی پیش 
آمده بود. جنس این دعواها هم این طوری نیست که بگوییم مربوط به مذاکرات و 
رایزنی های معمول در شوراهاست بلکه در این اتفاقات به طور محسوسی ردپای 
کشمکش های حزبی قابل مشاهده است. به عنوان مثال در بحث اخیر بین محسن 
هاشــمی و زهرا صدراعظم نوری به وضوح اسم دوحزب اتحاد ملت و کارگزاران 
مطرح شــد و نوری بعد از طعنه هاشمی گفت ما اگر از کارگزاران صحبت کنیم 

برای شما بد می شود.
هرچند که تمام اعضای فعلی شورای شهر تهران اصاح طلب هستند و برآمده 
از لیست امید اما از همان زمان جلسات انتخاب شهردار مشخص بود که تقابل های 
خفیفی بین آنها وجود دارد. حاال نه اینکه فضای جلســات به دوره اول شــورای 
شهر شبیه شده باشد اما دعواهای خارج از متن بین اعضای شورا زیاد شده. در 
دوره قبلی البته این دعواها خیلی شــدیدتر هم بود اما با این تفاوت که در دوره 
چهارم هیچ کدام از دو جناح به طور مطلق دست باال را نداشت و گزینه مطلوب 
اصولگرایان عما به لطف چرخش الهه راســتگو به ســمت آنها رای می آورد. در 
این دوره اما همه یک دســت اصاح طلب هستند و این نوع پیشامدها عجیب به 
نظر می رســد. اخیرا کار به جایی رسید که بهاره آروین عضو هیئت رئیسه قصد 
خروج از جلســه و استعفا داشت. این عضو شورا البته چند هفته پیش هم اعام 

کرد که قصد دارد استعفا بدهد اما بعد منصرف شد.
بهاره آروین که به حزب اتحاد ملت نزدیک اســت با حجت نظری از اعضای 
حزب اعتمــاد ملی درگیری لفظی پیدا کردند. ممکن اســت این تنش ها البته 
بی ارتباط با انتخابات پیش روی مجلس هم نباشــد. چون به رغم بیانیه شــورای 
عالی سیاســت گذاری جبهه اصاح طلبان که گفته در تهران لیســت نمی دهند 
شــنیده شده بعضی احزاب اصاح طلب قصد دارند با ائتاف های پراکنده لیست 
بدهند و همین مســئله ممکن است به اختافات درون اصاح طلبان دامن بزند 

که پیامدهای آن را در جلسات شورای شهر ببینیم.
آروین به حزب اتحاد ملت ایران اسامی نزدیک است و این حزب در فضای 
سیاســی به نوعی نسخه جایگزین حزب مشارکت قلمداد می شود. اگرچه سابقه 
فعالیت های سیاسی آروین مثل عضویت در شورای جوانان بنیاد باران، عضویت در 
جبهه مشارکت در اصاح طلب بودن تردیدی باقی نمی گذارد اما در زمان انتخابات 
96  بعضی نسبت به قرارگیری او در لیست امید انتقاد داشتند و این طور عنوان 
شد که او به واسطه حمیدرضا جایی پور به حزب اتحاد ملت پیشنهاد شده و در 
نهایت در لیست ائتاف اصاح طلبان قرار گرفته. از دیگر اعضای حزب اتحاد ملت 
که در این دوره شورا حضور دارند می توانیم به سیدمحمود میرلوحی، سیدآرش 

حسینی میانی، علی اعطا و زهرا صدراعظم نوری اشاره کنیم.
شاخص ترین چهره منتســب به حزب کارگزاران در شورای شهر این دوره، 
محسن هاشمی رئیس شوراست. در وهله بعد مرتضی الویری هم اگر چه خودش در 
مقاطع مختلف گفته هیچگاه عضو حزب کارگزاران نبوده اما در عموم تحلیل های 
سیاســی گرایش او نزدیک به این حزب ارزیابی می شود. شهربانو امانی نماینده 
دوره پنجم و ششــم مجلس و عضو فعلی شورای شهر هم از اعضای ارشد حزب 

کارگزاران است.
بعد از ماجرای انتخاب محمدعلی افشــانی به عنوان شهردار تهران مشخص 
شــد که نفوذ حزب اعتماد ملی در شورای شــهر اگر از اتحاد ملت و کارگزاران 
بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. به طور مشخص ابراهیم امینی نایب رئیس فعلی 
شــورا از اعضای ارشد این حزب اســت. در وهله بعد محمدجواد حق شناس هم 
عضو شورای مرکزی این حزب محسوب می شود. همینطور حجت نظری اگرچه 
حزب اتحاد ملت از نظر کمی نمایندگان بیشتری در شورای شهر دارد اما هر زمان 
ائتافی بین کارگزاران و اعتماد ملی صورت بگیرد آنها در اقلیت قرار می گیرند. 
نمونه اش روز رای گیری انتخاب شهردار بود که عباس آخوندی فقط یک رای از 

پیروز حناچی کم آورد.
کدامخیانتمطلوببراندازاناست

کهافراطیونمدعیاصالحاتمرتکبنشدهباشند؟
عضو حزب منحله مشــارکت ادعا کرد ایســتادگی مخالفــان جلوی برجام 

اقتصادی، مردم را ناامید کرده است.
حمیدرضــا جایی پور به شــرق گفــت: حذف حداکثری صــورت گرفته و 
اصاح طلبان نمی توانند یک لیســت حداقلی بدهند. شــما خودتان را بگذارید 
جای اصاح طلب ها. تا حاال ســه بار اصاح طلب ها با وجود همه حذف ها )حتی 
در شــرایطی که هاشمی رفسنجانی را حذف کردند( مردم را به انتخابات دعوت 

کردند و هر سه دفعه هم مخالفان تا توانسته اند، مانع ایجاد کرده و صریح جلوی 
برجــام اقتصادی ایســتادند. تا اینکه ترامپ نامتعادل آمــد و تحریم حداکثری 
اقتصادی علیه ایران اعمال کرد. مردم ســه بار آمدنــد و پاداش نگرفتند. مردم 
 ناامید شــدند. ما همه این ناامیدی و اعتــراض را در اعتراضات دی 96 و آبان و 
دی 98 دیدیم. شــما دیگر اینجا به نظرســنجی هم نیاز نیست مراجعه کنید. با 
چشم، مستقیم می  شد دید. حاال ببینید در این وضعیت بغرنج عقل جمعی شعسا 
فعا به اینجا رســیده که به مردم صادقانــه بگوید ما با انتخابات قهر نمی کنیم؛ 

ولی لیست نداریم.
وی افزوده اســت: تندروها مخالف رعایت معیارهای دموکراسی هستند، به 
همین دلیل به شــدت مخالف اصاح طلبان هستند؛ چون گفتمان اصاح طلبی 
تقویت دموکراسی در ایران است. از طرف دیگر سرنگونی طلبان هم مخالف اصل 
نظام جمهوری اســامی هســتند و حضور جریان اصاح طلبان را یکی از موانع 
سرنگونی می دانند؛ بنابراین هر دو طرف به اصاح طلبان حمله می کنند و هزینه 
ای برایشان ندارد؛ اما هر دو طرف خطا می کنند؛ به ویژه تندروها؛ اصاح جویی در 
ایران به این واقعیت اجتماعی تکیه دارد؛ پس ممکن است تندروها اصاح طلب ها 
را حذف کنند؛ ولی خودشان دائم باید برای کنترل این جامعه مطالباتی و جنبشی 

آمادگی داشته باشند. 
از آن طرف هم سرنگونی طلبان خطا می کنند، کارشان با امید بستن به تحریم 
و جنگ ترامپ به جایی نمی رســد؛ چون نه جمهوری اســامی پوشالی است و 
نه اصاح طلبان در نقد خود به جمهوری اســامی حاضر می شوند ذره ای آسیب 
به ســرزمین ایران وارد شود. اصاح طلبان با ایستادگی مدنی تندروها را به یک 

حکمرانی خوب دعوت می کنند.
این اظهارات از جهات مختلف خاف واقع اســت نخســت این که »برجام 
اقتصــادی« واقعیت خارجی ندارد. برجام، واگذاری امتیازات هســته ای نقد در 
مقابل مشتی وعده بدون تضمین بود. به نحوی که در همان دو سال و نیم اجرای 
توافق و به ویژه در دولت اوباما، فشارهای تحریمی و تهدید طرف های همکاری با 
ایران )در قالب تحریم های ویزایی و مجازات و جریمه آنها( تداوم داشت. در واقع 
طرف غربی بنا نداشت با برجام، امتیاز واقعی به ایران بدهد ضمن این که رونق 
اقتصادی پایدار و با کیفیت باید درون زا باشــد. اگر هم مردم از شرایط اقتصادی 
رنج می برند، محصول 6 ســال فرصت سوزی دولتی با وجود همه اختیارات است 

و اتفاقا اصاح طلبان اینجا باید پاسخگو باشند و نمی توانند پرسشگر باشند.
ثانیا آقای جایی پور در حالی از آقای هاشمی دم می زند که طیف متبوع وی 
پس از دوم خرداد، برای ترور شخصیت آن مرحوم چیزی کم نگذاشتند. در واقع 
این طیف بودند که ســال 78 در انتخابات مجلس با انواع ترفندهای ضداخاقی 
به حذف هاشــمی پرداختند. ضمن این که طیف مذکور در ســال 84 مصطفی 
معین و کروبی و در ســال 88 موســوی را در گود انتخابات داشتند اما به مردم 
باختند آنها در ســال 92 و 96 نیز از نامزدی عارف و جهانگیری برخوردار بودند 

و نمی توانند ادعا کنند محدودیت نامزد داشته اند.
دربــاره اغتشاشــات دی 96 و آبــان ماه 98 نیز گفتنی اســت که در کنار 
نقش آفرینی محافل ضد انقاب، نقش و سوء مدیریت دولت بسیار بارز است. به ویژه 
در ماجرای تلخ آبان ماه، آنچه موجب شوک به مردم و موج سواری ضدانقاب شد، 
بی تدبیری محض دولت پس از 4 سال لج بازی برای حذف کارت سوخت و گران 
کردن سه برابری قیمت بنزین بود. یا امثال جایی پور می توانند توضیح بدهند که 
چرا سهمیه بندی و کارت سوخت و افزایش تدریجی و ساالنه قیمت برای 4 سال 
کنار گذاشــته شد و موجب تحمیل خسارت 144 هزار میلیارد تومانی به کشور 
گردید؟! آیا این رقم سنگین را نمی شد هزینه رونق تولید و ایجاد اشتغال کرد؟!

اما ادعای آخر آقای جایی پور از بقیه عجیب تر اســت. او در دوره اصاحات 
در راس یک روزنامه به شــدت تندرو )جامعه( که دروغ پراکنی، ساختارشــکنی 
و آشــوب افکنی را ترویج کرد و به مقایســه فرمانده ســپاه با دیکتاتور کامبوج 
می پرداخت، قرار داشــت. در این دوره افراطیون مدعی اصاحات با گروهک های 
برانداز در فتنه تیرماه 78 به هم رسیدند. برخی عناصر فعال در این فتنه مدتی 
بعد از کشــور متواری شده و رســما به جریان برانداز پیوستند. همین طیف ده 
ســال بعد یعنی ســال 88 مجددا با مدعیان اصاح طلبی به هم رســیدند و آن 
آشــوب نیابتی 8 ماهه را دوشــادوش هم پیش بردند تا به بن بســت رسیدند و 
از مردم تودهنی خوردند. آیا طرح دروغ تقلب و اردوکشــی خیابانی و حمله به 
مساجد و مراکز بسیج و مردم و سپس شعار علیه اصل جمهوری اسامی و والیت 
 فقیه و نهایتا معارضه جویی با عزاداری حضرت سیدالشــهدا)ع( کمترین نسبتی

 با اصاح طلبی دارد؟!
سرانجام باید پرسید مدعیان دروغین اصاح طلبی، کدام خیانت را در خدمت 
جریان برانداز مرتکب نشده اند؟ مردم را ناامید نکرده اند که کرده اند. هنگام تصدی 
دولت و مجلس، وعده های دروغین و خیالی نداده اند که داده اند. بارها دروغ نگفته 

و با ایجاد التهاب، تحریک به اغتشاش نکرده اند که کرده اند. با گروهک های ضد 
انقاب ارتباط نگرفته و نقشه های مشترک به اجرا نگذاشته اند که چنین کرده اند. 
به خدشه در انتخابات نپرداخته اند که پرداخته اند. دشمن را به طمع نینداخته اند 
که بارها چنین کرده اند. تنها تفاوت آنها، زدن نقاب اصاح طلبی، به سیمای منفور 

براندازها و خائنین رسمی به کشور و ملت است.
تندروهایمشارکتدرآفساید!

6حزباصالحطلبلیستمیدهند
با قطعی شــدن خبر ارائه فهرست از سوی اغلب احزاب اصاح طلب، ادعای 

شورای سیاستگذاری این جبهه مبنی بر نداشتن نامزد کافی رنگ می بازد.
روزنامه سازندگی وابسته به حزب کارگزاران ذیل تیتر »بازگشت اصاح طلبان« 
نوشــت: احزاب اصاح طلب »اعتماد ملی، کارگزاران، ندای ایرانیان، خانه کارگر، 

حزب کار و مردم ساالری« به زودی فهرست انتخاباتی می دهند.
این روزنامه نوشت: حزب کارگزاران سازندگی اعام کرد در انتخابات مجلس 
شرکت کرده و لیست حزبی می دهد. سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب گفت 
به رغم رنجشــی که این حــزب از ردصاحیت نیروهای اصاح طلب در تهران و 
سراسر کشور دارد اما قصد دارد با عبور از فضای هیجانی و کنترل این فضا، برای 

ایران و آینده  کشور در انتخابات شرکت کند. 
عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی افزود: ما به عنوان یک حزب سیاسی 
کــه در طول ســال ها و ماه ها و روزهای منتهی به انتخابات روزنامه ای منتشــر 
می کنیم و سیاست ورزی می کنیم فضای سیاسی را رصد می کنیم و ائتاف هایی 
را شــکل می دهیم. ما فکر می کنیم حداقل سیاسیون ایران باید هوش هیجانی 
باالیی داشــته باشند و تسلیم احساسات نشوند. هوش هیجانی حزب کارگزاران 
بر احساسات پاک اعضای شورای مرکزی و کمیته سیاسی غلبه کرد و در نهایت 
در ادامه تصمیم قبلی حزب که به اســتان تفویض اختیار کرده بودیم در تهران 

قرار شد بدون ائتاف با هیچ حزب دیگری یک لیست ارائه دهیم. 
روزنامه اعتماد نیز در گزارشــی تصریح کــرد که برخی احزاب اصاح طلب 

لیست انتخاباتی ارائه خواهند کرد. 
اما روزنامه آفتاب یزد به قلم علی تاجرنیا )عضو حزب منحله مشــارکت( از 
ارائه لیســت انتقاد کرده و می نویسد: شاید علت اینکه دراین میان برخی احزاب 
منتسب به اصاح طلبی به دنبال این هستند که علی رغم اعام رسمی این شورا، 
لیست انتخاباتی ارائه دهند اوال برای رهایی از هزینه عدم ارائه لیست در سال های 
آتی است ثانیا اینکه جریان اصاحات می خواهد از حداقل هایی که برخوردار است 
بهره مند شــود. اما عاقه برخی احزاب منتسب به اصاح طلبی برای ارائه لیست 
دراین انتخابات، دلیل دیگری هم دارد، و آن پیشــینه این احزاب است. احزابی 
که نشــان دادند بیشتر به رفتارهای سیاسی تا خط مشی اصاح طلبانه پایبندند 
به هر روی این احزاب احساس می کنند که به هر شکل باید در مجلس حضور 
پیدا کنند و از همین رو ســخن از ارائه فهرستی برای انتخابات داده اند. شورای 
سیاســتگذاری اصاح طلبان نیز منعی برای این حزب وسایر احزاب برای حضور 
درانتخابات نگذاشته است اما نباید آن را به نام لیست اصاح طلبی نوشت. شکی 
نیســت ارائه چنین لیستی نقطه عطفی در رفتار این احزاب و رویکردش نسبت 
به مســائل خواهد بود. نباید تصور کرد حضور یک یا چند حزب اصاح طلبی و 

ارائه لیست آنها نتیجه را علیه اصاح طلبان تغییر می دهد.
از سوی دیگر سایت اصاح طلب فرارو نوشت:  بررسی اظهارات اصاح طلبان 
در این روزها نشــان می دهد برخاف برخی احزاب اصاح طلب چون اتحاد ملت 
سایر احزاب اصاح طلب همچون کارگزاران سازندگی درصدد حضور در انتخابات 

پیش رو و ارائه فهرست هستند. 
تاجرنیا با انتقاد از احزاب لیست دهنده به فرارو گفت: قطعا این اقدام برخی 
از اصاح طلبان از دید افکار عمومی نوعی تشــتت در بین جبهه اصاحات تلقی 
می شــود، از سویی با توجه به اینکه از االن به راحتی می توان نتیحه انتخابات را 
پیش بینی کرد، جریان رقیب مدعی می شــود اصاح طلبان در انتخابات شرکت 
کردند و این به هیچ عنوان برای مجموعه بدنه و جریان اصلی اصاح طلب که در 
انتخابات شرکت نکردند مناسب نیست، چرا که اصاح طلبان در مجلس نمی توانند 

اقدامی را صورت دهند.
عضــو حزب اتحاد ملت اضافه کرد: در مــورد حزب کارگزاران نیز این گروه 
همیشه عمل گرایی اش به پرنســیب سیاسی شان چربیده و در انتخابات شرکت 
خواهند کرد، به نظر می رســد در تهران یک ائتاف نانوشته بین کارگزاران، خانه 
کارگر، حزب اسامی کار، مردم ساالری و ندای ایرانیان شکل بگیرد و آنها با یک 

فهرست مشترک در صحنه حاضر شوند.
وی ادامه داد: در این بین باید دید چه به دست می آید و چه چیزی از دست 
مــی رود، در حال حاضــر مهم ترین موضوع برای اصاح طلبان بازیابی ســرمایه 
اجتماعی است که طی دو سال گذشته از دست رفته و با توجه به رد صاحیت 
اصاح طلبان شاخص از جمله آقایان مطهری و صادقی،  شورای عالی به نظر بنده 
سیاســت درستی مبنی بر عدم ارائه لیست در پیش گرفت، اما تصمیم برخی از 
احزاب برای حضور در انتخابات نشان می دهد، آنها تحت هر شرایطی می خواهند 
در قدرت بمانند و همچنین هزینه عدم مشارکت در انتخابات را از خود دور کنند.

گفت و شنود

زلزله!
گفت: پنتاگون اعام کرده که تعداد نظامیان آسیب دیده مغزی 

در حمله موشکی ایران به عین االسد به 109 نفر رسیده است!
گفتم: ترامپ که ابتدا گفت همه چیز خوبه و هیچ آسیبی 
ندیده ایم! بعد گفتند 11 نظامی آمریکایی ضربه مالیم مغزی 
دیده اند بعد 34 تا بعد 50 تا، بعد 64 تا، بعد 100 تا و حاال به 

109 تا اعتراف کرده اند!
گفت: ضربه مایم مغزی دیگر به چه معنی است؟!

گفتم: یعنی فقط یک کمی مرده اند!
گفت: ترامپ که بد جوری خیط کاشته می گوید من خبر نداشتم!
گفتم: از یارو پرسیدند؛ دیشب دیدی چه زلزله عجیبی 

اومد؟ گفت؛ نه، متوجه نشدم، آخه رویم اون طرف بود!

نماز جمعه تهران به امامت
آیت اهلل صدیقی اقامه می شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل کاظم صدیقی در مصالی 
امام خمینی)ره( اقامه می شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، نماز جمعه این هفته تهران از 
ساعت 11 آغاز می شود. پیش از خطبه ها امیر عباسی، مداح اهل بیت)علیهم السام( 
به مناسبت میاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)سام اهلل علیها( به مدیحه سرایی 

می پردازد. آیت اهلل کاظم صدیقی نیز به ایراد خطبه ها خواهد پرداخت.

علی رغم یک هفته جنجال 

پیش بینی كیهان درست بود
مدعیان اصالحات دروغ می گفتند كه لیست نمی دهند

سرویس سیاسی- 
در حالی که اصالح طلبان مدعی 
بودند با کمبود نامزد مواجه بوده و در 
تهران لیست نمی دهند، همان طور 
که کیهان پیش بینی کرده بود لیست 

انتخاباتی آنها در راه است.
هفته پیش بود که شــورای عالی 
سیاستگذاری اصاح طلبان در بیانیه ای 
اعام کرد کــه به دلیل »رد صاحیت 
کاندیداهای اصاح طلب« و »عدم امکان 
رقابت عادالنه« در تهران لیست انتخاباتی 

نخواهد داد.
اصالح طلبان: لیست نمی دهیم

در این بیانیه که همه خبرگزاری ها 
و روزنامه های سراســری داخلی آن را 
پوشــش دادند و حتی برخی رسانه ها 
آن را یــک »شــوک بــه انتخابــات 
 مجلــس« ارزیابی کردند، آمــده بود: 
»بــر اســاس نتایج کنونــی برآمده از 
فرآیند بررسی و رسیدگی به صاحیت 
نامزدهای اصاح طلب حوزه های انتخابیه 
از ســوی هیئت های اجرایی، نظارت و 
شورای محترم نگهبان، متأسفانه عمده 
دبیران کل احزاب و چهره های نام آور ما 
در اکثر حوزه هــای انتخابیه به گونه ای 
رد صاحیت شده اند که امکان حضور 
کاندیداهای این جبهه به صورت کامل 
در ســطح 208 حوزه انتخابیه سراسر 
کشــور فراهم نیســت و امکان رقابت 
عادالنه برای جریان ریشه دار اصاح طلب 

میسر نمی باشد.«
خبرگــزاری فارس شــامگاه 15 
بهمن نوشــت: »جلسه شــورای عالی 
سیاستگذاری اصاح طلبان شامگاه امروز 
برگزار و در این جلســه تأکید شد که 
اصاح طلبان لیست واحد انتخاباتی ارائه 
نمی دهند و قرار شد احزاب اصاح طلب 
جداگانه لیســت های انتخاباتی خود را 

ارائه کنند.«
اصالح طلبان: لیست بدهیم!

با اینکه شورای عالی سیاستگذاری 
اصاح طلبــان اعام کرده بود لیســت 
نمی دهد، مرور برخــی تیترها و اخبار 

روزهای اخیر خالی از لطف نیست.
1. احتمال تجدیدنظر اصاح طلبان 
درباره عدم ارائه لیســت- دو روز بعد، 
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب 
اعتمــاد ملی از »احتمــال تجدیدنظر 
اصاح طلبان درباره عدم ارائه لیســت« 
خبــر داد و در مصاحبه با فارس گفت: 
اگر تأیید صاحیت نامزدهای اصاح طلب 
ادامه داشته باشد به نحوی که امکان ارائه 
لیست باشد، شورای عالی سیاستگذاری 
اصاح طلبان می تواند ارائه لیست را مورد 

بررسی مجدد قرار دهد.
2. کواکبیــان: اصاح طلبــان در 
تهران لیســت بدهند- فردای آن روز 
هم، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب 
مردم ساالری، با انتشار مطلبی در صفحه 
شــخصی خود در توییتر از ارائه لیست 
واحد اصاح طلبان در تهران حمایت کرد.

3. عضو حزب کارگزاران: لیســت 
مستقل می دهیم- همچنین طاهرنژاد، 
عضو حزب کارگــزاران در مصاحبه ای 
گفت: »لیست مستقل می دهیم« و »باید 
از لیست بلندباالی کاندیداها افرادی را 

پیدا کنیم«.
عبدالواحــد  هــم  آن  از  پیــش 
موســوی الری نایب رئیــس شــورای 
در  اصاح طلبــان  سیاســت گذاری 
مصاحبــه ای گفتــه بود »حتمــاً در 
اســتان هایی که کاندیدا داریم، لیست 
می دهیم و از کاندیداهای خود حمایت 

می کنیم«.
4. لیســت انتخاباتــی 12 حزب 
اصاح طلــب در تهــران- جالب توجه، 
راه چمنی دبیرکل  اظهارات محمدرضا 
حزب وحدت و همکاری ملی بود که در 
مصاحبه با تسنیم گفت: بنا است حدوداً 
12 حزب اصاح طلب که کاندیدا دارند 
و مایل اند در تهران در انتخابات شرکت 
کننــد، در قالــب ائتافی با نــام مثًا 
»اصاح طلبان پایتخــت« برای تهران 

فهرستی را معرفی کنند.
5. انتشــار لیست های منتسب به 
اصاح طلبان در تهران!- شایان ذکر است 
که طی هفته گذشته، چندین فهرست 
کامل 30 نفره و یا لیست های ناقصی با 
20 یا 26 عضو به عنوان فهرست ائتاف 
اصاح طلبان در رســانه ها و شبکه های 

اجتماعی منتشر شده است.
6. مجوز »شورای هماهنگی جبهه 
اصاحات« برای ارائه لیست انتخاباتی- 
خبرگزاری فارس روز دوشــنبه هفته 
جاری در گزارشی خبر داد که شورای 
هماهنگی جبهه اصاحات در جلســه 
این شــورا به احزاب اصاح طلب مجوز 
داده تا برای بســتن لیست انتخاباتی، 
ائتــاف را صورت دهد. بر اســاس این 
گزارش، در این جلسه بیش از 15 حزب 
اصاح طلب برای پیوستن به ائتاف اعام 

آمادگی کردند.
7. کواکبیــان: لیســت انتخاباتی 
منتشــر  بهمــن   24 اصاح طلبــان 
می شــود- مصطفی کواکبیان دبیرکل 
حــزب مردم ســاالری، دوشــنبه در 
گفت وگویی اعام کرد: »در حال رایزنی 
برای بستن لیست انتخاباتی هستیم و 

در لیســت ما نمایندگان فعلی مجلس 
و دبیــران کل احزاب، شــخصیت های 
جوانان  زنــان،  اصاح طلب،  اجرایــی 
و شــخصیت های تشــکیاتی مطرح 

اصاح طلب حضور دارند.«
8. مرعشــی: لیســت مســتقل 
در  مرعشــی  حســین  می دهیــم- 
مصاحبه ای با  اشــاره بــه اینکه حزب 
کارگزاران برای یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس، لیست 20 نفره بدون ائتاف با 
هیچ حزب دیگــری ارائه خواهد کرد، 
اظهار کرد: البته تا روز 22 بهمن منتظر 
تأیید صاحیت های احتمالی هستیم و 
در روز چهارشنبه این لیست را منتشر 
کرده و از مــردم واصاح طلبان دعوت 

می کنیم به این لیست رأی بدهند.
لیست  مازنی:  9. حجت االســام 
اصاح طلبان در راه است- حجت االسام 
مازنی نماینده مردم تهران و عضو حزب 
اعتماد ملی هــم در مصاحبه ای گفت: 
»این نکتــه را هم بهتر اســت بدانید 
که بعضــی از شــخصیت هایی که در 
شورای عالی سیاســتگذاری به لیست 
ندادن رأی دادند امروز تائید صاحیت 
شده اند و خودشان وارد فضای انتخابات 
شده اند و این ممکن است موجب شود 
تصمیم شورای عالی سیاستگذاری تغییر 
کند«.مازنی در پاسخ به این سؤال که با 
این توصیف لیستی وجود خواهد داشت 
گفت: »باالخره که اصاح طلبان لیست 
خواهند داد اما اینکه تحت چه عنوانی 
باشــد و ترکیبش چه باشــد هنوز به 

قطعیت نرسیده است«
10. عارف: لیســت بدهیــد اما از 
نکنید!-  اســتفاده  لوگوی »شعســا« 
محمدرضا عارف، رئیس شــورای عالی 
)شعسا(  اصاح طلبان  سیاســتگذاری 
اوایل هفته جاری در مصاحبه ای گفت: 
اینکه یک حــزب بخواهد کاندیداهای 
خود را معرفی کند یا با جمعی از احزاب 
دیگر، به تصمیم خودشان بازمی گردد 
اما نمی توانند از لوگو و برند شورای عالی 
استفاده کنند. وی همچنین گفت: احزاب 
و اصاح طلباِن اســتان ها برای معرفی 

کاندیداهای خود تاش کنند.
گفتنی است که علی رغم یک هفته 
جنجال اصاح طلبان، پیش بینی کیهان 
درســت بود و مدعیان اصاحات دروغ 
می گفتند که لیست نمی دهند. کیهان 
در گزارشــی با عنــوان »اصاح طلبان 
چند برابر دوره قبــل نامزد دارند« که 
13 بهمن جاری منتشــر کرد، نوشت: 
»ادعای اصاح طلبان مبنی بر اینکه نامزد 
نداریم، دروغی بیش نیست و پیش بینی 
می شود که در روزها و هفته های آینده، 
اصاح طلبان که با تورم کاندیداها مواجه 
هستند، برای هر 290 کرسی مجلس 
گزینه های خود را معرفی خواهند کرد. 
آنان پشت صحنه و در واقعیت با مشکل 
انتخاب افراد و بســتن لیست از میان 
نامزدهای خود مواجه هســتند اما در 
رســانه ها و محافل عمومی از نداشتن 

نامزد می نالند؛ یک بازی تکراری.«
در آن گزارش آمده بود: اصاح طلبان 
برخاف ژســت چند هفته اخیر خود 
مبنی بر »تحریم انتخابات«، »مجلس در 
رأس امور نیست« و ضرورت »استعفا« و 
اینکه »در انتخابات ثبت نام نمی کنیم« 
در انتخابــات نامــزد معرفی می کنند 
و حضــور جدی خواهند داشــت. آنها 
همین نمایش را در سال 94 نیز  ترتیب 

داده بودند.
همچنین در گزارش دیگر کیهان 
با عنــوان »بازی مدعیــان اصاحات 
بــا صندوق رأی؛ تا جایی هســتیم که 
برنده باشیم!« )مورخ 98/11/19( آمده 
بود: مدعیــان اصاحات برای 1( حفظ 
پرستیژ انتقادی و روی آنتن نگه داشتن 
ادعای »رد صاحیت های گسترده«، 2( 
مظلوم نمایی و ایجاد دوقطبی های کاذب، 
3( توجیه شکست انتخاباتی و 4( ایجاد 
اشتباه محاســباتی در اردوگاه رقیب، 
درصدد آن هستند تا با تاکتیک »لیست 
نمی دهیم و لیســت بدهید« به صورت 
چراغ خامــوش در انتخابــات حضور 
پیداکرده و بــازی خود با صندوق های 

رأی را پیش ببرند.
بقیه در صفحه 11

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به گونه ای عمل کند که سمت گیری 
وجود  تصمیماتش  در  سیاســی 

نداشته باشد.
علی اکبر صالحی رئیس ســازمان 
انرژی اتمی کشورمان در دیدار با رافایل 
گروسی مدیرکل جدید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در مقر این نهاد در وین بر 
ادامه همکاری های دوجانبه تاکید کرد.

صالحی افــزود: روابط بــا آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بسیار خوب و بر 
اساس تفاهم متقابل است و این سازمان 
به عنوان یک مرجــع بین المللی نباید 
سمت گیری های سیاسی در تصمیماتش 

اثرگذار باشد.
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران 
روابط ایران و این نهاد را بســیار خوب 
و سرشار از همکاری و تفاهم ارزیابی و 
ابراز امیدواری کرد این رابطه همچنان 

پابرجا بماند.
وی گفــت: در دیدار با گروســی 
مدیرکل آژانس تاکید کرد که ایران اهل 
مذاکره و منطق اســت؛ اما تحت هیچ 

فشاری تصمیم نخواهد گرفت.
به گــزارش مهر، صالحی افزود: در 
این دیدار تاکید شد که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی باید به گونه ای عمل کند که 
سمت گیری سیاســی در تصمیماتش 

وجود نداشته باشد.

صالحی در دیدار با مدیرکل آژانس انرژی اتمی:

ایران تحت هیچ فشاری 
تصمیم نخواهد گرفت

ســخنگوی وزارت خارجــه 
می گوید ستاد ویژه ای به نام »ستاد 
سردار سلیمانی« در این وزارتخانه 
تشکیل شــده و همه ارگان ها و 
نیز در آن دخیل  نهاد های مرتبط 

هستند.
ســیدعباس موســوی سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی درباره پیگیری های 
انجام شده در پی ترور سردار سلیمانی 
گفت: »بعد از ترور شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی ستاد ویژه ای به نام »ستاد سردار 
سلیمانی« در وزارت خارجه تشکیل شده 
و همه ارگان هــا و نهاد های مرتبط در 
خارج از وزارت خارجه نیز در آن دخیل 
هستند. این ســتاد به ریاست »صادق 

خرازی« مشاور وزیر خارجه فعالیتش 
را آغاز کرده و در وزارت خارجه تشکیل 
جلســه می دهد و محلی نیز در وزارت 
خارجه برای این ســتاد در نظر گرفته 

شده است.«
او افزود: »این ستاد دارای کمیته های 
مختلفی است از جمله کمیته حقوقی که 
اولین جلسه کمیته حقوقی هفته گذشته 
با حضور حقوقدانان برجســته کشــور 
تشکیل شد. در این جلسه ابعاد مختلف 
حقوقی موضوع از جمله مســئولیت، 
عامان این اقدام تروریســتی و... مورد 
بررســی قرار گرفته تا از طریق محاکم 
داخلی و بین المللی پیگیری های الزم 

در این زمینه انجام می شود.«

موسوی خبر داد

تشکیل »ستاد سردار سلیمانی« 
در وزارت امور خارجه

سر گردنه كه ُكشتی نمی گیرند!
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