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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

ما اصالح طلبان شرکای خوبی برای مردم نبودیم
سرویس سیاسیـ 

سردبیر روزنامه شرق نوشت: »اصالح طلبان شرکای خوبی برای مردم نبودند و مردم نیز از در قدرت بودن آنها نه تنها 
منتفع نشدند بلکه متضرر هم شدند.«

روزنامه شرق در شماره شنبه خود و در ستون سرمقاله به مسایل پیرامون انتخابات مجلس یازدهم پرداخت و نوشت: 
»هجوم اصولگرایان در قالب جریان های تندرو، محافظه کار و حتی اعتدالی برای پیروزی در انتخابات مجلس تامل برانگیز 
است؛ جریان هایی که چندان به روش های دموکراتیک باور ندارند و مجلس را بیش از آنکه نهادی برای توسعه دموکراسی 
بدانند نهادی برای فشار به دولت های ناهمسو می دانند که منافع کوتاه مدت و بلندمدت آنها را تحدید ]حد و اندازه چیزی 

را معین کردن[ نکند.«
پیش از این نیز بارها به این موضوع اشــاره کرده ایم که طیف موسوم به اصالح طلب در توهماتشان تنها خود را دارای 
ویژگی های مردم ســاالری می دانند و هر که و هر چیزی به غیر خود را دشــمن آن می پندارند. این ادعا در حالی از این 
روزنامه مطرح شده که تاکنون چندین بار طیف موسوم به اصالح طلب با زدن زیرمیز به اصلی ترین موضوع مردم ساالری 

یعنی آرای مردم تمکین نکرده و فتنه ای بزرگ را دامن زدند.
این ســرمقاله در حالی در ابتدای متن مدعی منافع اصولگرایان می شــود که در انتهای همین ســرمقاله می خوانیم: 
»اصالح طلبان این بار نمی توانند مانند گذشته آرای خاکستری را به دست آورند، چون این طیف از مردم بیش از هر چیز 
به انفعال سیاسی تمایل دارند. فقط می ماند حامیان اصالح طلبان و اندک مردمی که هنوز صندوق رای را تنها راهکار برای 
انتقاد از وضع موجود می پندارند. اصالح طلبان در سال ۹۲ و در انتخابات ریاست جمهوری اشتباهی تاریخی مرتکب شدند؛ 
آنها بدون توجه به اصول اصالح طلبی یعنی جلب مشارکت آحاد مردم، تن به شراکت دادند و  اشتباه دیگرشان این بود که 
شــرکای خوبی برای مردم نبودند و مردم نیز از در قدرت بودن آنها نه تنها منتفع نشــدند بلکه متضرر هم شدند. افزایش 

قیمت بنزین، فارغ از اینکه تصمیم درستی یا نادرستی بوده باشد، تیر خالص را به این شراکت زد...«
هفته گذشته دیگر روزنامه طیف موسوم به اصالح طلب )آفتاب یزد( تصریح کرده بود که »به نظر می رسد قاطبه  چپ ها 
]اصالح طلبان[ برای آنکه از موهبات قدرت سهمی  ببرند سعی کردند با توجیهات نه چندان عقالنی و غیر قابل باور نواقص 

دولت را الپوشانی و ندید بگیرند و دم نزنند...« 
در بخشی دیگر از سرمقاله شرق می خوانیم: »آمار شرکت کنندگان در انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ، همچون 
تهران، اصفهان و شیراز چندان چشمگیر نخواهد بود و این فرصت مناسبی است تا مردمی که در هشت سال اخیر دولت 
روحانــی ســکوت کرده اند، باز به صحنه بیایند و کار را تمــام کنند؛ مردمی که در هیچ یک از تحلیل های اصالح طلبان و 
اپوزیسیون ها جایی ندارند و همواره از آنها به عنوان رای دهندگان سازمانی یاد می شود. اینکه عنوان آرای سازمانی شاخص 
درستی برای آرای این مردم باشد، محل تردید است. آرای سازمانی از آن مردمی است که غالباً به اصولگرایان رأی می دهند. 
اینها مردمی اند که که هنوز به شعارهای اصولگرایان وفادارند. مردمی که در روستاها، شهرستان های کوچک و شهرستان ها 

در چشم برهم زدنی از اقلیت به اکثریت خواهند رسید.«
واقعیت تحریم را چه کسی تحریم کرده است؟

سخنگوی دولت دیروز در روزنامه ایران در مطلبی با عنوان »تحریم واقعیت تحریم« نوشت: »باید حقایق تحریم ها را 
به مردم گفت.«

علی ربیعی در ارگان دولت آورده است: »این روزها ضرورت اقناع افکار عمومی را به کرات می شنویم. اینکه باید جامعه 
برای افزایش قیمت بنزین اقناع می شد. من هم معتقدم که ما اقناع نکردیم اما موضوع اقناع مورد نظر من اقناع جامعه درباره 
تحریم است. چندی پیش آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری نکاتی درباره سختی فروش نفت گفت که 
دیدیم مخالفان دولت چه هیاهویی بر سر آن ایجاد کردند. در حالی که این تنها شمه  ای از مشکالتی است که تحریم ایجاد 
کرده و جامعه حق دارد و باید بداند. امروز من معتقدم ما  اشتباه کردیم، باید مسئله تحریم را برای مردم به طور شفاف تبیین 
می کردیم، اما به دلیل عدم سوءاستفاده دشمنان امکان تشریح وضعیت را برای مردم نداشتیم و نتیجه اینکه مخالفان دولت 
آن را دستمایه اتهامات ناروا علیه دولت قرار دادند. مخالفان دولت از تحریم ها خشنودند که دولت تحت فشار قرار می گیرد، 
مخالفان نظام خشــنودند که تحریم ها نظام را هدف قرار می دهد و حتی گروه های وابســته به آمریکا می گویند »مردم در 
خیابان ها علیه تحریم شعار نمی دهند، بلکه علیه نظام شعار می دهند.« و مایک پمپئو و برایان هوک نیز مطالبی به همین 
مضمون بیان کردند. ناآرامی های آبان و موج سواری مخالفان دیرین ما و دنباله روهای آمریکا در کنار دولت آمریکا یک بار 
دیگر و به هولناک ترین شکل، خطای رویکرد کتمان و انکارگرایانه در قبال تحریم ها را نشان داد. باید از این حوادث تلخ 
درس گرفت و برمبنای »سیاست حقیقت« حقایق تحریم ها را به ملت گفت و توافق اجتماعی جدیدی با ملت منعقد کرد.«
سخنگوی دولت نوشته است: »باید مقاومت بر ضد تحریم ها را به جامعه واگذار کنیم. جامعه را دور نزنیم و به مردم 
نگوییم مردم ما بدون شما وبرای شما و به نیابت از شما با تحریم ها مقابله می کنیم. رخداد آبان و موج سواری آمریکا برآن 
نشان داد که رویکرد انکارگرایانه در قبال تحریم ها منجر به پنهان شدن واقعیت تحریم نمی شود، منجر به فرافکنی مصائب 
برخاسته از تحریم به جانب حاکمیت می شود. یعنی آن رویکرد که می گوید اگر از واقعیت تحریم سخن بگوییم به دشمن 
»گرا« داده  ایم، در عمل بدترین گرا را به دشــمن می دهد که احســاس کند تحریم ها نتیجه داده وموفق شده که جنایت 
تحریم را به مجاری انحرافی فرافکنی کند. کتمان حقیقت تحریم منجر به رفع تحریم نمی شود منجر به تبرئه آمریکا از 

جنایت تحریم می شود.«
طرح ضرورت بیان واقعیت تحریم ها از سوی سخنگوی دولت امری مغتنم و اجتناب ناپذیر است. دولتمردان شایسته 
و بایســته اســت که به مردم بگویند با آنکه اوباما را مؤدب و باهوش خواندند و از خط قرمزها در مذاکرات عبور کردند و 
تعهدات گســترده و نامتوازن ایران در برجام را پیش دستانه و تمام و کمال اجرا کردند، نصیب ایران، عهدشکنی آمریکا و 
اروپا و افزایش تحریم ها و فشار و تهدید و غارت دارایی ها بود و بار دیگر محرز شد علت تحریم و عداوت و عناد آنها، حریت، 
استقالل خواهی، مقاومت و اسالم گرایی ایران است و تا وقتی این عناصر هویتی نظام و آرمان های انقالب پابرجاست، هیچ 
نرمشــی مانند برجام هم از آن دشمنی و ستیز نخواهد کاســت. از این رو، در شرایط فعلی، رئیس جمهور با نواختن ساز 
مذاکره، خالف واقعیت تحریم ها را به افکار عمومی می گوید زیرا در وضعیت تداوم عهدشکنی دشمن و وضوح نگاه دیکته ای 
آمریکا به مذاکره و حمایت آنها از آشوب ها، پالس مذاکره، امری خالف منافع ملی و حکایتگر آن است که مطلوب آمریکا 
نســبت به ایران، گاو شــیرده آل سعود است که البته کور خوانده اند. در چنین شرایطی، چرا رئیس جمهور با طبل مذاکره 

تصویری وارونه انعکاس می دهد؟
سخنگوی دولت می گوید، »مخالفان دولت از تحریم ها خشنودند که دولت تحت فشار قرار می گیرد« این اتهامات در 
حالی است که دولت با مواردی نظیر »خزانه خالی است« و توجیه و ماله کشی عهدشکنی آمریکا و اروپا در برجام پالس 

عدم واکنش به تحریم  را به غرب ارسال کرد.
این دم خروس با بقیه فرق دارد!

روزنامه دولتی ایران دیروز بخشی از اظهارات علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت )اصحاب فتنه و بازماندگان 
حزب منحله مشارکت( در کنگره ساالنه آن را منتشر کرد. ارگان دولت آورده است: »علی شکوری راد که در این کنگره 
برای سومین بار از سوی اعضای حزب به دبیرکلی برگزیده شد و در رأس شورای مرکزی 30 نفره جدید آن قرار گرفت نیز 
در سخنانی با تأکید بر اینکه »موضوع والیت فقیه جزئی از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی است و اصل آن محل بحث و 
مناقشه نیست«، گفت: »آنچه محل مناقشه است، این است که جناحی در کشور به این موضوع رنگ و بوی عمیق عقیدتی 

داده اند« و »آن را به مستمسکی برای تقسیم بندی افراد جامعه به خودی و غیرخودی تبدیل کرده اند.«
مدعیان اصالحات بنا بر ضعف های عمیق اعتقادی و تبدیل شــدن به پیاده نظام دشــمن، کوشیده اند زنجیره اتصال 
آسمانی والیت فقیه را انکار کنند و آن را امری معمولی و مخدوش جلوه دهند. دبیرکل اتحاد ملت وقتی در ظاهر از والیت 
فقیه می گوید، بالفاصله دم خروس نفاقش را خود نشان می دهد؛ کسی که معتقد به والیت است، چطور نمی تواند با معاندان 

والیت مرزبندی داشته باشد؟

درمکتب امام

جدایی دولت از ملت، منشأ گرفتاري ها
مسئله، مسئله خدمتگزارى دولت به ملت است؛ نه فرمانفرمايى دولت به ملت. 

همني فرمانفرمايى جدا مى كند شام را از ملت، و ملت را از شام و منشأ مفاسد زياد 

مى شــود. اگر جورى باشد كه وقتى رئيس دولتى، نخست وزيرش، رئيس جمهورش 

بيايد توى مردم، با مردم باشد؛ فواصل نباشد،... مردم از كارهاى شام احساس ]می[

كنند كه شــام از خودشان هستيد و مى خواهيد خدمت كنيد بهشان، منى خواهيد 

فرمانفرمايى كنيد و منى خواهيد مردم را تحت فشار قرار بدهيد.
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

افراطی ها با پروژه استعفای روحانی
چه خوابی برای كشور دیده اند؟

حضرت امیر)ع( درکلمه هشتاد و هفتم نهج البالغه فرمود: »َعِجْبُت لَِمْن یَْقَنُط 
َو َمَعُه ااِلْسِتْغَفاُر« من تعجب مي کنم کسي ناامید باشد در حالي که درِ استغفار به 
روي او باز است! البته غیر از معصومین، افراد در زندگي، اشتباهاتي دارند، گاهي بر 
اثر )َغلََبْت َعلَْینا ِشْقَوتُنا؛ بدبختی ما بر ما چیره شد(]1[ گاهي در اثر تقدیم جهالت 
عملي بر عدل عملي یا جهل علمي بر معرفت علمي، انسان در این جهاد درون، غفلت 
مي کند و شکست مي خورد ولي نباید ناامید بشود، درِ رحمت الهي همیشه باز است. 
فرمود وقتي استغفار در دست شماست، کلید رحمت در دست شماست، هرگز نباید 
کسي بگوید من از سابقه خودم ناامید هستم، اگر استغفار هست، اگر قدرت استغفار 

هست، اگر اداي حق مردم هست، جا براي ناامیدي نیست.
مفهوم شرک ورزی مسلمانان 

یک بیان نوراني دیگري از حضرت هست که فرمود: هیچ کس حق ندارد درباره 
مسائل اقتصادي گله کند یا بیراهه برود، براي اینکه کلید درِ گنج هاي گوهر، دست 
انســان اســت و آن دعاست.یکي از شــرایط اصلي دعا این است که از بیگانه هیچ 
نخواهید و خود را هم بیگانه بدانید. کسي که دعا مي کند، اگر دعاي او موحدانه باشد 
یعني فقط با خدا گفتگو کند و از او بخواهد، چنین شخصي ممکن نیست دعایش 
مستجاب نشود.در سوره مبارکه »یوسف« فرمود: )َو َما یُْؤِمُن أَْکَثُرُهم بِالَلِ إاِّل َو ُهم 
ُمْشِرُکوَن(؛]۲[ در این آیه دارد که اکثر مؤمنین و مسلمین مشرکند. از امام)ع( سؤال 
مي کنند که چگونه مسلمان مشرک مي شود؟آیا مؤمن مشرک مي شود؟ فرمود همین 
که مي گوید: »لَوال َفالٌن لََهلَْکُت«؛]3[ اگر فالن کس نبود مشکل ما حل نمي شد، یا 
اول خدا دوم فالن شخص! یا اول خدا دوم فالن مؤسسه! مگر خدا اولي دارد که در 
قبالش دوم باشد؟ مگر خدا اولي هست که ثاني داشته باشد؟ او، هم اول است هم 
آخر. فرمود اینکه مي بینید مي گویند اگر فالن کس نبود مشــکل من حل نمي شد 
این شرک است، اگر فالن کس نبود،هرگز من نجات پیدا نمي کردم، این شرک است.

اما اگر بگویند خدا را شکر که فالن شخص را وسیله قرار داد تا مشکل من حل 
بشود، این مي شود توحید. غیر خدا هر که هست و هر چه هست وسیله اي است که 
ذات اقدس اله آنها را به عنوان وسیله قرار داد و ما را به عنوان توسل به آن وسایل 
دعوت کرده اســت، این کار خداست. بیان نوراني حضرت امیر)ع( این است که اگر 
کسي کلید رزق دست اوست، اگر مشکل اقتصادي پیدا کند معلوم مي شود که خدا 
را نخوانده است، به قول حضرت آیت الل حسن زاده)حفظه الل( »به مجاز این سخن 
نمي گویم، به حقیقت نگفته اي الل«، ممکن نیست کسي بگوید خدا و جواب نشنود، 
هیچ ممکن نیست. شرط اولش این است که دیگران را دخالت ندهد، در حرم امن 

توحید کسي را دخالت ندهد.
اجابت حتمی دعای خالصانه

امام باقــر)ع( مي فرماید: پدرم امام چهارم امام ســجاد)ع( آخرین وصیتي که 
نسبت به من کرد این بود که گفت پدرم حسین بن علي)ع( آخرین وصیتي که در 
آن خیمه به من کرد فرمود پسرم! »إِیَّاَک َو ُظلَْم َمْن اَل یَِجُد َعلَْیَک نَاِصراً إاِلَّ الل«؛]4[ 
فرمود ظلم که براي همیشه حرام است، اما آن مظلومي که هیچ پناهگاهي جز خدا 
ندارد به او ستم نکن، براي اینکه او که قدرت دفاع ندارد ناچار است نفرین کند، هیچ 
قوم و قبیله و عشیره اي هم ندارد که به آنها توسل پیدا کند؛ چنین شخصي دعایش 
موحدانه و خالصانه است، او وقتي گفت خدا یعني خدا! نمي گوید خدا و قبیله من و 
قوم من و قدرت من و مسئولین من، نه! او فقط مي گوید خدا! اگر کسي گفت خدا 
و الغیر! یقیناً دعاي او مستجاب است، سّرش آن است که دعاي خالصانه مستجاب 
مي شــود، اگر کسي براي رزق دعا کند چون »لل السماوات و االرض«، فرمود تمام 
ماَواِت َو َما فِي  َر لَُکم َما فِي الَسّ آســمان و زمین را ما براي شما مسّخر کردیم:)َسَخّ
األْرِض(]5[ هیچ چیزي در عالم نیســت که در خدمت بشر نباشد و مأمور نباشد که 
ر  به بشر خدمت بکند و خدمت نرساند، چون معناي تسخیر همین است ،ما مسِخّ
ر است و براي ما تسخیر کرده است. هیچ ستاره اي در آسمان،  نیســتیم، خدا مسِخّ
ر  هیچ موجود آبزي در دریا، هیچ موجود معدني در دل خاک نیست مگر اینکه مسَخّ
انسان است، براي تأمین حیات و روزي او خلق شده است؛ منتها انسان باید موحدانه 

به سراغ جهان برود.
در دعاها هم موحدانه دعا کند اگر شرط اساسي این بود که از غیر خدا ناامید 
باشد،قطع نظر بکند فقط بگوید »الل«، یقیناً دعاي او مستجاب است؛ این اختصاصي 
به مسئله استغفار در برابر گناه ندارد، دعا براي شفاي مرض همین طور است، دعا 
براي اقتصاد همین طور است، دعا براي امنیت و امانت و اشتغال همین طور است، 

دعا براي فرزند صالح داشتن همین طور است.
در کلمه 88 نهج البالغه مي فرماید که وجود مبارک امام باقر)ع( از وجود مبارک 
امیرالمؤمنیــن)ع( این حدیث را نقل کرد که حضرت امیر فرمود در زمین دو امان 
بود که وسیله امنیت و حفظ جامعه را فراهم مي کرد ،یکي رخت بربست ،دومي را از 
دست ندهید، این دو تا چه چیزي است؟ فرمود: »َکاَن فِي األْْرِض أََمانَاِن ِمْن َعَذاِب 
ُکوا بِِه«؛ دو وسیله امان بود که با آنها هرگز  الَلِ َو َقْد ُرفَِع أََحُدُهَما َفُدونَُکُم اْلَخَر َفَتَمَسّ
عذاب نازل نمي شود و نمي شد، یکي رحلت کرده است، دیگري مانده است؛ اما اّولي 
که رحلت کرده است، وجود مبارک پیغمبر)صلی الل علیه و آله ( است که تا حضرت 

بود عذاب نازل نمي شد.
ا األَْماُن الَْباقِي َفاالْسِتْغَفاُر« مادامي که امت و جامعه اهل استغفار  دومي: »َو أََمّ
باشــند، آن جامعه عذاب نمي بیند. آنگاه از حضرت ســؤال کردند دلیل اینکه شما 
مي فرمایید ،دو چیز عامل امنیت بود چیست؟ فرمود دلیل ما قرآن کریم است، خدا 
بَُهْم َو أَنَْت فِیِهْم َو ما کاَن الُل  در قــرآن کریم این چنین فرمــود: )َو ما کاَن الَلّ لُِیَعِذّ
بَُهْم َو ُهْم یَْسَتْغِفُروَن(؛]6[ مادامي که تو اي پیغمبر در میان آنها هستي، عذابي  ُمَعِذّ
کــه نظیر عذاب امت هاي قبل ماننــد عاد و ثمود و مانند آن بود دامنگیر این ملت 
نمي شــود، اگر تو رحلت بکني مادامي که این امت اهل استغفار باشند، اهل دعا و 
صالت وصوم باشند و ایمان داشته باشند، عذاب الهي نازل نمي شود. این گراني ها، 
این قحطي ها، این کم آبي ها، این خشکسالي ها، برخي از بیماري ها عذاب است. اگر 
جامعه جامعه دیني باشد، ذات اقدس اله اینها را هدایت مي کند به کشف بیماري، 
یک؛ کشف داروي شفابخش، دو؛ کشف درمان  کردن، سه؛ آن وقت این جامعه مصون 

مي ماند، یا دفع خطر مي شود یا رفع خطر.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخالق؛ 98/8/30 
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خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود.

امان نامه خدا برای اهل زمین

سرویس سیاسی-
مجمــوع مواضــع و رفتــار مدعیان 
اصالح طلبی درباره استعفای رئیس جمهور را 
نه همدلی و همراهی با مردم و در راستای حل 
مشکالت کشور که بیشتر می توان یک پروژه 
مدیریت افکارعمومی و تکمیل پازل دشمن 
برای ایجاد هرج و مرج و تشدید خشونت در 
کشور و البته فرار از پاسخگویی درباره وضع 

موجود توصیف کرد. 
طی روزهای اخیر و بــه ویژه پس از ماجرای 
افزایش ناگهانی و بی برنامه قیمت سوخت که به بهانه 
آشوب ها و اغتشاشات در شهرهای مختلف کشور 
تبدیل شــد، طیف موسوم به اصالح طلب بار دیگر 
پروژه استعفای روحانی را کلید زده اند. گرچه شاید 
در ابتدای امر برخی چهره های سیاسی این جریان در 
مقابل پیشنهاد استعفای رئیس جمهور موضع گرفته 
باشند اما آنچه بدیهی است، مجموع رفتار مدعیان 
اصالح طلبــی در این زمینه را نه از روی همدلی و 
همراهی با مردم و در راستای حل مشکالت کشور 
که بیشتر می توان یک پروژه مدیریت افکارعمومی و 
تکمیل خواسته یا ناخواسته پازل دشمن برای ایجاد 
هرج و مرج و تشدید خشونت در کشور توصیف کرد. 
روز شنبه نشــریه اصالح طلب صدا در شماره 
جدید خود گفت و گویی با عباس عبدی از فعالین 
سیاسی اصالح طلب منتشــر کرد که وی صریحا 
خواستار اســتعفای روحانی شده است. عبدی در 
این گفت و گو و در تشــریح پیشــنهاد خود به این 
نشــریه می گوید: »هم حمالت ]به دولت[ بسیار 
شدید و بحران ساز شده و هم، مشکالت دارد بیشتر 
می شود و نیاز بیشتری به تصمیم های جدی وجود 
دارد. این مطلب، موضوعی نیست که فقط من آن 
را مطرح کنم. برای اولین بار در سطح برخی از وزرا، 
چنین ایده ای مطرح شــده و دارند در مورد آن فکر 
می کنند؛ برای اینکه ببینند چه باید کرد. برخی از 
وزرا هم به این نتیجه رسیده اند که با ادامه این حد 
از تنش دیگر، کاری نمی شــود کرد. شنیده ام که 
معاون اول رئیس جمهور هم، کم  و بیش به چنین 

فکری رسیده است.«
وی در بخــش دیگری از این گفت و گو با بیان 
اینکه »اگر چند تن از وزرا و به طور مشخص، آقای 
جهانگیری این ایده را جدی بدانند و دنبال کنند، به 
طور قطع، این اتفاق به شکلی خواهد افتاد«، تصریح 
می کند: » شما می بینید که بعد از اتفاقات آبان ماه، 
هیچ تغییر رفتاری در آنها نمی بینید. این، به آن دلیل 
نیست که چنین اتفاقاتی روی آنها اثر نمی گذارد؛ 
بلکه به این دلیل اســت که قادر به تصمیم گیری 

نیستند. شاید طرح این موضوع در سطح عمومی 
کمک کند تا این ایده، جدی شود. فقط من مانده ام 
که چرا آقای روحانی این کار را نمی کند؟ شاید یک 
دلیل آن، این باشــد که هنوز امیدوار اســت طرح 
مکرون یا مشابه آن را به جایی برساند و تاحدی از 

زیر فشار بیرون بیاید. «
استعفا یا انتخابات زودرس

 مسئله این است!
اما نکته قابل تامل در این گفت و گو آنجاســت 
که عبدی، موضوع برگزاری انتخابات زودرس پس 
از اســتعفای روحانی که چندی پیش در روزنامه 
اعتماد مطرح کرده بود، کامال نفی کرده و می گوید: 
»پیشنهادم اســتعفای روحانی اســت و نه الزاما 
انتخابات زودرس! چون من معموال سعی می کنم 
از تیترهایی که مقداری حاد اســت، اجتناب کنم. 
هر چند همین تیتر »انتخابات زودرس« هم نسبتا 
رادیکال بود. ولی بحث اصلی من، همان اســتعفا و 
کناره گیری است. اینکه بعد از استعفای روحانی چه 
خواهد شد، مسئله ای است که حکومت باید درباره 

آن تصمیم بگیرد. « 
عبدی –شانزدهم آذر- در یادداشتی در روزنامه 
اعتماد از لزوم انحــالل دولت و برگزاری انتخابات 
زودرس نوشته و تصریح کرده بود :»هیچ حکومت و 
دولتي حتي در شرایط عادي نیز نمي تواند و مجاز 
نیست که با این حد از تنش مدیریت خود را تداوم 
دهد. در بیشتر نظام هاي سیاسي شیوه هایي را براي 
چنین موقعیت هایي پیش بیني کرده اند... انتخابات 
زودرس ریاست جمهوري.. مي تواند همراه با انتخابات 
مجلس انجام شود. مثال در اردیبهشت ماه یا حتي 
در اواخر اسفند ماه. همزماني در انتخابات مي تواند 
برآورده کننــده یکي از خواســت هاي قبلي، یعني 
تقارن این دو انتخابات باشد. حتي مي توان تا زمان 
انتخابات وظیفه مشخصي را براي دولت و رئیس آن 
تعیین کرد که انجام دهند. هیچ چیزي کمتر از این 
نمي تواند نگاه مردم را در باور به اراده حکومت براي 

تغییر را تحت تاثیر قرار دهد.«
بازی جدید رادیکال ها،

 فشار به حاکمیت برای مذاکره
نکته دیگر اینکه از یک  ســو در رسانه هایشان 
پیشنهاد اســتعفا را به جناب روحانی می دهند و 
از ســوی دیگر مدعی می شوند که مخالفین دولت 
می خواهند که دوره  او بدون هیچ دستاوردی تمام 
شــود تا به نحوی هم بی دســتاوردی این دولت و 
ناکارآمدی اش را به پای منتقدین اش بنویســند و 
هم شاید افکار عمومی را برای مذاکراتی در آینده 
آماده کنند؛ به ویژه آنکه موضوع سفر قریب الوقوع 

رئیس جمهور به ژاپن ایــن روزها در کانون توجه 
رسانه های اصالح طلب و همچنین رسانه های خارجی 

قرار گرفته است. 
روزنامه اعتماد هفته گذشته در یادداشتی در 
این زمینه نوشت : » اعالم برنامه سفر آقاي روحاني 
بــه ژاپن را باید ناچارا شــروع تالش دیگري براي 
رفع یا تخفیف تنش بین ایران و آمریکا از مجاري 
دیپلماتیک به شــمار آوریم و امیدوار باشــیم که 
چنین تالشي مورد حمایت همه جناح ها در داخل 
قرار گیرد... طي ماه گذشته شاهد برخي تحوالت 
مثبت در جهت تسهیل تحرکات دیپلماتیک بوده ایم. 
مبادله دو زنداني ایراني و آمریکایي در هفته گذشته 
و واکنش مثبت ترامپ در قالب تشــکر از ایران و 
یادآوري محاسن مذاکره آخرین تحول از این نوع بود. 
در این فاصله آقایان روحاني و علي الریجاني سخنان 
مثبتي داشتند. تاکید الریجاني بر بسته نبودن درها 
براي کار با آمریکا به شرط »اصالح« سیاست فشار 
حداکثري و سخنان روحاني در کرمان راجع به سنت 
پیامبر اکرم )ص( و... آمادگي ایران براي مذاکره به 

محض برداشته شدن تحریم ها قابل توجه است.
این روزنامه در ادامه نوشت : واقعیت این است 
که تهران باید تا حداکثر توان نشان دهد که موضعي 
منطقي و واقع بینانه در این رابطه دارد و به ســهم 
خود آماده تالش در این رابطه اســت. بدیهي است 
که در پي اعالم آمادگي مستمر ترامپ براي مذاکره، 
نباید شرایط به گونه اي رقم بخورد که طرف آمریکایي 
بتواند عالوه بر اعمال تحریم هاي ظالمانه در جنگ 
تبلیغاتي در منظر افکار عمومي جهاني نیز دست 

پیش را داشته باشد.«
با گره زدن مذاکره به استعفای دولت

نظام منفعل می شود! 
شــاید از همین روست که سعید حجاریان از 
تئوریسن های طیف موسوم به اصالحات پیشنهاد 
می دهد برای وادار کردن نظام به پذیرش مذاکره با 
آمریکا و دیدار روحانی با ترامپ، اعضای کابینه به 
صورت دسته جمعی ابتدا مذاکره را توصیه و سپس 

موضوع استعفا را مطرح نمایند. 
وی چندی پیش در یادداشــتی تصریح کرده 
بود: »من مجموعاً به دنبال کاهش هزینه سیاسی 
هستم، آن هم در دوره ای که فایده ای بر آن مترتب 
نیســت. سیاست کار جمعی اســت و نمی توان با 
پرداخت هزینه های تک نفره، پروژه سیاسی را پیش 
برد. لذا باید با خــرد جمعی، هزینه- فایده کرد و 
بعد دســت به کنش زد. فرض کنیم آقای روحانی 
تصمیم بگیرد با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند و 
ترامپ را به آرزوی دیرینه اش یعنی عکس یادگاری 

برساند. اگر روحانی این تصمیم را براساس برداشت 
و تحلیل شخصی اش بگیرد، عملی نادرست مرتکب 
شده چون صرفاً خود را قربانی کرده است. اما همین 
عمل ممکن اســت در حالتی دیگر درست و دقیق 
باشد. اگر عقل جمعی کابینه و نظرهای کارشناسی، 
مذاکره را توصیه کند و مذاکره را مثالً به استعفا گره 
بزند و حتی رضایت جمعی از نمایندگان مجلس را 
هم جلب کند، همان عمل نادرست، موجه می شود. 
زیرا پس از مذاکره احتمالی روحانی - حتی بدون 
استجازه- که ممکن است هر عاقبتی را در پی داشته 

باشد، هزینه ها سرشکن شده است.«
استعفا؛ بخشی از دکترین شوک

 و راهبرد »بی دولت سازی«؟
در کنار موارد ذکر شده، موضوعی که نباید به 
آسانی از آن گذشت این است که اصالح طلبان که 
از میــزان کاهش محبوبیت روحانی اطالع دارند و 
نیز خود را بازنده قطعی انتخابات مجلس می دانند، 
احتماال با این پروژه، قصد دارند با برهم زدن قواعد 
بازی و میز دموکراسی در کشور، هزینه شکست خود 
را نیز بر گرده نظام تحمیل کنند. نکته قابل تامل، 
همزمانی پیشنهاد استعفای رئیس جمهور با ادامه 
هرج و مرج و اغتشاشات در کشورهای منطقه نظیر 
عراق و لبنان و متاثر از خالء قدرت و انحالل دولت 

در این کشورهاست. 
طی هفته های گذشــته بقایای حزب بعث و 
حکومــت جنایتکار صدام در عراق، و آدمکش های 
منفوری مانند ولید جنبالط و ســمیر جعجع در 
لبنان، طبق نقشــه آمریکا و عربستان و اسرائیل، 
خواستار استعفای رئیس دولت )عادل عبدالمهدی و 
سعد حریری( شدند و این کشورها را در کام بی ثباتی 

و ناامنی فرو بردند.
و حــاال گویــا در ایران هم، طیــف متهم در 
دو کودتای 78 و 88، شــبیه همان بازی را تکرار 
می کنند. ابتدا مردم را با وعده های دروغ و عملکرد 
وارونه ناراضی کردند، و حاال با ژســت اعتراض، از 
پاســخگویی فرار کنند. آنها در فتنه سبز، از سوی 
نتانیاهو، سرمایه بزرگ اسرائیل خوانده شدند و برخی 
از همین ها خواستار استعفای رئیس دولت شده اند و 
حال آنکه بخش عمده ای از گرفتاری امروز روحانی، 

زیر سر خود آنهاست.
پرســش بسیار مهم این است که اگر سر تا ته 
نقشه دشمنان ملت های منطقه در این پروژه روشن 
است، چرا برخی مدعیان اصالح طلبی، همان نقشه 
دیکته شــده را اجرا می کنند؟ آنها چه شباهتی با 
بعثی ها و داعش و قوات اللبنانیه و مانند آن دارند؟ 
و حاضرند مرزهای خیانت را تا کجا جا به جا کنند؟ 

سیف الل ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور روز گذشته 
در مصاحبه با ایرنا گفت: استعالم های هویتی تمام نامزدهای انتخابات 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی و انتخابات میان دوره ای مجلس 
خبرگان رهبری روز پنج شــنبه گذشته انجام و به شورای نگهبان و 

ستاد انتخابات کشور اعالم شده است.
وی افزود: احراز هویت شامل استعالم هویتی، تغییرات هویتی و 

وضعیت تابعیت نامزدهای انتخابات است.
سخنگوی ســازمان ثبت  احوال کشور خاطرنشــان کرد: همه 
سازوکارهای مورد نیاز شامل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای 
گرفتن اســتعالم های مورد نیاز نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی فراهم و به کارگرفته شده است.
رفت وآمد اصالح طلبان به شورای نگهبان

روز گذشته یکی از اخباری که مورد توجه رسانه های داخلی قرار 
گرفت، گمانه زنی های انتخاباتی درخصوص رفت  و آمد اصالح طلبان به 
شورای نگهبان بود. گفتنی آنکه رسانه های اصالح طلب به طور ویژه به 
این موضوع پرداختند و جزئیات و ابعاد آن را در بوته نقد کارشناسان 

و تحلیلگران سیاسی قرار دادند.
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شــورای نگهبان در یادداشت 
اینستاگرامی خود با انتشار تصاویری از صادق خرازی، محمدرضا عارف 
و مجید انصاری از دیدار فعالین سیاسی اصالح طلب با اعضای حقوقدان 
شــورای نگهبان در روزهای اخیر خبر داد و نوشت: »چند روز قبل نیز 
دکتر عارف رئیس محترم فراکســیون امید به شورا آمدند و ناهار را با 
حقوقدانان شورا صرف کردند... جلسه خوبی بود، صمیمی و صریح. در 
مورد مسائل مجلس و انتخابات گفت وگوهایی شد. تأکید حقوقدانان شورا 
بر سه مؤلفه مهم در بررسی صالحیت ها یعنی دوری کاندیداها از فساد 
اخالقی، فساد اقتصادی و ضدیت با حاکمیت بود که ایشان را در این موارد 
کامالً همراه دیدم که نشان از سالمت نفس و توجه ایشان به قانون دارد.«

وی نوشت: »ما در شورای نگهبان همواره سعی بر اجرای ُمّر قانون 
داریم و جریان های سیاسی مختلف نیز در تردد، تعامل و گفت وگو با 
این شورا هستند و البته شورای نگهبان هم گوشی شنوا برای شنیدن 
نظرات و دیدگاه ها دارد. چند روز قبل نیز آقای مجید انصاری و افراد 

دیگری آمده بودند.«
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به دیدار سایر گروه های 
اصالح طلب با اعضای شورای نگهبان نیز پرداخت و نوشت: »این موارد 
غیر از دیدارهای رســمی احزاب و نماینــدگان آن ها با اعضای این 
شوراســت مثل دیدار چند روز پیش دبیرکل و مسئوالن حزب ندای 

ایرانیان با قائم مقام دبیر شورا.«
برای تأیید صالحیت ها باید رایزنی کنیم

بر همین اســاس، محمدجواد حق شناس عضو حزب اعتماد هم 
درباره رایزنی های اصالح طلبان با شورای نگهبان در گفت وگویی مطرح 
کرد: »اساســاً یکی از ابزارهای جدی و تأثیرگذار در عرصه سیاست، 
رایزنی و گفت وگوست. درخصوص موضوع تأیید صالحیت ها نیز باید 
از این ابزار بهره برد. اما از طرفی می بایســت نتیجه این گفت وگوها 
شفاف باشــد و افکار عمومی هم از چگونگی روند این گفت وگوها و 
نتایج آن آگاهی داشته باشند. انتظار می رود چهره های اصالح طلبی 
که در حال حاضر این موضوع را دنبال می کنند بتوانند گزارش دقیقی 
از ایــن گفت وگوها را برای آگاهی عموم فراهم و اعالم کنند که این 

رایزنی ها به کجا رسیده است.«
برای فشار به شورای نگهبان؛

شرایط بیرونی بسیار مؤثر است!
همچنین احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم در مصاحبه با آفتاب 
یزد به نکات جالبی که حاکی از سناریوی انتخاباتی اصالح طلبان است، 
اشاره کرد و گفت: »به نظر می رسد شورای نگهبان عمل گراتر از آنی 
است که برخی از افراد تصور می کنند. یک تصور این است که شورای 
نگهبان حرف ازلی و ابدی دارد و هرگز هیچ نوع مصلحتی هم در این راه 
در نظر نمی گیرد، البته خود آقایان هم همین ادعا را مطرح می کنند، 
یعنی اگر اظهارات آقای کدخدایی را در نظر بگیریم ایشان به گونه ای 
ســخن می گویند که فقط مر قانون در کار است و هیچ مصلحتی در 
کارشان دخالت نمی دهند. اما می بینید که همین شورای نگهبان در 
مجلس ششم بخش عمده ای از افراد را تأیید صالحیت کرد. اما چهار 
سال بعد همان هایی که در مجلس ششم نماینده بودند برای مجلس 
هفتم رد صالحیت شدند. بنابراین شرایط بیرونی بسیار مؤثر است.«

در راســتای همین تئوری اســت کــه مدعیــان اصالحات در 
رسانه هایشــان نظارت اســتصوابی را هدف قرارداده و انتقاد از شورای 
نگهبان را در دستور کار خود قرار داده اند. احسان شریعتی، فعال سیاسی 
اصالح طلب هم در مصاحبه ای مدعی شــد: »نظارت استصوابی مانع 
می شود گرایشات ملی با تمام تنوع خود در مجلس نمایندگی شوند.«
مجید انصاری: اگر رد صالحیت شویم، تحریم می کنیم!

مسئله فشار به شورای نگهبان و نظارت استصوابی به حدی برای 
اصالح طلبان ضریب و اهمیت دارد که بعد از چانه زنی و جلسه با شورای 
نگهبان، در فضای رســانه ای به مصاحبه پرداخته و پروژه »فشار به 

شورای نگهبان« و »شرط گذاری« را دنبال می کنند.

مجید انصاری، معاون حقوقــی رئیس جمهور که روزهای اخیر 
رفت  و آمدش با شــورای نگهبان خبری شــد و البته به نظر یکی از 
گزینه ها برای سرلیستی اصالح طلبان است در گفت وگو با تابناک با 
بیان اینکه »فضای انتخابات سرد است« و »اصالح طلبان در بالتکلیفی 
تأیید صالحیت ها به سر می برند« گفت: »همین وضعیت موجب شده 
تا جمع بســیاری از کسانی که توانایی باالیی برای حضور در مجلس 
و نقش آفرینی داشتند، ترجیح بدهند اصاًل وارد صحنه نشوند، چون 
در گذشته بارها رد صالحیت شده اند و احساس می کنند بیش از این 

نباید چوب حراج به اعتبار سیاسی و اجتماعی شان بزنند.«
او همچنین با اشاره به اینکه »یک طیف سیاسی خیالش درباره 
بررسی صالحیت ها راحت است«، افزود: »چهره ها ردصالحیت شوند، 

شاید اصالح طلبان از ورود به انتخابات خودداری کنند«
خبر جالب دیگر، اظهارات جواد امام عضو شورای سیاست گذاری 
اصالح طلبان بود که در مصاحبه با یک سایت خبری در پاسخ به اینکه 
آیا خاتمی بر حضــور اصالح طلبان در انتخابات مجلس تأکید کرده 
اســت یا نه؟ گفت: خاتمی به جهت اینکه این زمینه فراهم شود که 
اصالح طلبان بیایند و مشارکت حداکثری در انتخابات داشته باشند، 
تأکیــد کردند. حاال اینکه چرا خیلی ها ثبت نام نکردند یکی به دلیل 
اتفاقات آبان ۹8 بود و دیگر به این خاطر که انتقاداتی به قانون اساسی 
و همچنین دستگاه نظارتی داشتند و آن هایی هم که ثبت نام کردند 
باید منتظر نتیجه شورای نگهبان باشند. بناست که ما شاهد انتخاباتی 
پرشور باشیم، لذا کاندیداها نباید در معرض تنگ نظری ها قرار بگیرند.

اســماعیل گرامی مقدم عضو شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبــان هم در گفت وگویی بیان کــرد: »هرچند نقدهایی به 
نظارت اســتصوابی و روند تأیید صالحیت ها وجود دارد، ولی باید در 

انتخابات شرکت کرد.«
البتــه این را هم اضافه کنیم کــه برخی اصالح طلبان معتقدند 
که اتفاقاً شــرایط رقابتی است و انتقادها به شورای نگهبان منطقی 
نیست. جالل میرزایی رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس 
در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه »باید تا پایان بررسی صالحیت ها 
منتظر ماند« گفت: »به نظر می رسد شرایط برای برگزاری انتخابات 

رقابتی فراهم است.«
همه تقصیرات را به گردن شورای نگهبان نیندازیم

همچنیــن کواکبیــان نماینده مردم تهــران در مجلس با بیان 
اینکه »به مجلس دهم نمره 1۲ می دهم«، گفت: »شــورای نگهبان 
فقط 1۲ نفر نیست، 300 هزار نفر است. همه تقصیرات را به گردن 

این ها نیندازیم.«
موالوردی: شاید اصالح طلبان لیستی ارائه ندهند

شــهیندخت موالوردی، عضو شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان هم در خصوص لیست اصالح طلبان برای انتخابات مجلس 
یازدهم، گفت: »اصالح طلبان باید به جمع بندی برسند که آیا لیستی 
ارائه خواهند داد یا خیر؟ هنوز درخصوص ارائه لیست یا ارائه ندادن آن 
به جمع بندی نرسیدیم. امکان دارد اصالح طلبان لیستی ارائه ندهند.«

موالوردی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر شرایط سال ۹4 
مجدداً تکرار شــود اصالح طلبان چه سیاستی پیش خواهند گرفت، 
گفت: ما در این خصوص »نفوس بد« نمی زنیم. منتظر هستیم ببینیم 
نظام و شــورای نگهبان چه سیاستی را در قبال اصالح طلبان پیش 

خواهند گرفت تا بعداً متناسب با آن شرایط، تصمیمات اتخاذ شود.
انتظار ما از لیست امید برآورده نشده

عضو شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان تأکید کرد: 
»انتظاری که ما از لیســت امید داشتیم برآورده نشده است شاید به 
این دلیل بود که برنامه مدونی در اختیار لیست امید قرار نداشت تا 
بر اساس آن پاسخگویی الزم را داشته باشد، اما برای مجلس یازدهم 
برنامه ارائه می شود و پایش و ارزیابی مستمر وجود خواهد داشت تا 
نمایندگانی که در چارچوب یک لیســت رأی می آورند به حال خود 

رها نشوند.«
عارف: مسئولیت حمایت از دولت را بپذیریم

محمدرضــا عــارف، رئیس فراکســیون امید هم بــا حضور در 
خبرگزاری ایســنا در جمع خبرنگاران گفت: »مسئولیت حمایت از 

دولت را بپذیریم«
عارف در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
یازدهــم و انتقادات از اصالح طلبان به دلیل حمایت از دولت روحانی 
گفت: »رأی دادن یک حق و وظیفه ملی است حضور مردم در انتخابات 
پرشور برای ما یک اصل است و باید تمامی تالش مسئوالن معطوف به 

حضور مردم باشد. طبیعتاً مردم نیز بر اساس ارزیابی از عملکردشان 
از نماینده یا یک جریان به آن ها رأی خواهند داد.«

بی رمقی اصالحات خیلی به چشم می آید!
روزنامه ابتکار هم در یادداشــتی با عنوان »بیم و امید اصالحات 
در انتخابات« نوشت: »بحث انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی تا حدودی از تب وتاب اولیه افتاده است. این بی رمقی البته در 
جریان اصالحات خیلی به چشم می آید. اصالح طلبانی که در دقیقه 
نود برای انتخابات مجلس در اســفندماه خیز برداشته بودند حاال در 
یک سکوت سنگین فرورفته اند و حتی برخی از احتمال ندادن لیست 

توسط این جریان در این دوره خبر می دهند.«
اصولگرایان برنده دولت، 

مجلس و شورای شهر آینده هستند
مهدی آیتی، فعال سیاسی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه این 
دفعه اصول گرایان کرسی های این سه نهاد )مجلس، دولت و شورای 
 شهر( را برنده خواهند شد، گفت: آن چیزی که معموالً در جریانات 
سیاسی به صورت پدیده اتفاق افتاده و باعث ایجاد موج جدید می شود، 
حرف های تازه، چهره های جدید و جبهه های جدیدی است که متولد 
شده و اعالم حضور و موضع گیری می کنند از طرفی چون مردم متوجه 
یک جریان و پیام جدید می شــوند اقبال می آورند، امید می بندند و 

دوباره وارد صحنه سیاسی و اجتماعی می شوند.
محبیان: ریاست مجلس قالیباف دور از ذهن نیست

روزنامه ایران هم ضمن انجام گفت وگویی نوشت: »امیر محبیان، 
از تحلیلگران شناخته شــده اصولگرا معتقد است که اصالح طلبان در 
انتخابات پیــش روی مجلس در مرحله ثبت نــام نامزدها ناامیدانه، 
اصولگرایان سنتی بدون اعتماد به  نفس و پایداری ها و احمدی نژادی ها 
امیدوارانه حضور یافته اند. او البته تأکید دارد که در این میان برنامه ای 
از ســوی جریان های سیاسی مشاهده نکرده و مخالفان دولت تالش 
دارند با تمرکز و مانور دادن روی مشکالت کشور و نسبت دادن آن ها 

به دولت، برنامه انتخاباتی خود را پیش ببرند.«
امیر محبیان در این مصاحبــه گفت: »اگر تیم قالیباف بتوانند 
ترکیبی مؤثر از مجلس را به خود اختصاص دهند، ریاســت مجلس 
قالیباف دور از ذهن نیست. طبعاً نبرد اصلی قالیباف با مدعیان پایداری 
خواهد بود که بی رحمانه در کنار هواداران احمدی نژاد خواهند تاخت. 
در این زمان بعید نیســت اصولگرایان سنتی و حتی اصالح طلبان در 
برابر پایداری ها به صورت مشروط قالیباف را ترجیح دهند. البته همه 
این ها فعاًل مفروضات ذهنی است و مهم تر از همه مشروط به مشخص 

شدن ترکیب مجلس است.«
همچنین جواد آرین منش فعال سیاســی در گفت وگویی اظهار 
داشت: »زاکانی می خواهد جایگزین الریجانی شود« و »قالیباف هم 

با نیت ریاست مجلس نامزد شده است«
مجلس انقالبی و ورود به قرن جدید اسالم

یکی از خبرهایی که روز گذشته در شبکه های اجتماعی به ویژه 
کانال های اصولگرا دست به دست می شد بخش هایی از سخنرانی حسن 
عباسی رئیس اندیشکده یقین در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد قم بود 
که گفته بود: »فتنه هسته ای از گور مجلس ششم درآمد« و »باید ورود 
به قرن جدید اسالم با شکل گیری دولت جوان انقالبی مصادف شود«
عباسی گفته بود: »550 روز دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری و 
ورود به 1400 قرن جدید اسالم زمان داریم. باید ورود به قرن جدید 
اسالم با شــکل گیری دولت جوان انقالبی مصادف شود. راه رسیدن 
به دولت انقالبی 1400 در 550 روز آینده از مجلســی می گذرد که 
۹0 روز دیگر باید شکل بگیرد. دشمن می داند که لیبرال ها در درون 
جمهوری اســالمی کارآمدی شــان را از دســت  داده اند و دلیل این 

التهاب ها نیز همین است.«
سامانه شورای ائتالف برای شناسایی کاندیداها

خبــر دیگر در اردوگاه اصولگرایان، اظهارات محســن پیرهادی 
سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی بود که در گفت وگو 
با فارس از سامانه شورای ائتالف برای شناسایی کاندیداها خبر داد و 
گفت: »برای فرآیند شناسایی کاندیداها شورای ائتالف یک سامانه ای 
را به زودی معرفی خواهد کرد که طبق آن افرادی که ثبت نام کرده اند، 
اگر گفتمان جریان انقالبی را پذیرفته و شرایط شورای ائتالف را نیز 

قبول داشته باشند، می توانند در این سامانه ثبت نام کنند.«
وی افزود: »سازوکار شورای ائتالف مبتنی بر شناسایی کاندیداها 
و تعیین نامزد نهایی است به طوری که این روند از پشت درهای بسته 

بیرون آمده و مانند گذشته نیست.«
محســن پیرهادی گفت: »این شناســایی افراد برای حضور در 
لیست ابتدا از پایین به باال صورت می گیرد و از نظرات مردم در قالب 
مجامع عمومی آغاز می شــود و در مراحل بعدی بنابر مقبولیت افراد 
انتخاب خواهند شــد.« وی همچنین در پاسخ به این سؤال که نحوه 
حضور احزاب و شخصیت ها در شورای ائتالف چیست؟ آیا هر حزب 
در لیست نهایی سهمیه دارد؟ اظهار داشت: »اصاًل امکان سهمیه بندی 
وجود ندارد. پیش ازاین هم اعالم کرده ایم که سازوکار تعیین مصادیق، 

چندالیه و مبتنی بر نظرسنجی از نخبگان و عموم مردم است.«

بازی دوگانه اصالح طلبان با شورای نگهبان؛ 
فشار در رسانه ها و چانه زنی در جلسات

تا انتخابات

بقیه از صفحه 2
یکی از نکات مهم دیگر در دیدار نخســت وزیر ژاپن با 
رهبرمعظم انقالب آن گونه که در تصاویر به خوبی آشکار بود 
اینکه شینزو آبه ابتدا پیام کتبی  ترامپ را در دست داشت 
و روی میز جلوی خود گذاشــته بود تا احتماال به رهبری 
بدهد، اما بعداز شنیدن سخنان قاطع رهبرمعظم انقالب، 
نامه را زیر نشــیمن گاه خود قرار داده بود و سپس با خود 
برد. این حرکت غیردیپلماتیک نشان داد که آقای آبه شدیداً 
مقهور منطق و استدالل قوی و مواضع قاطعانه رهبرمعظم 
انقالب شــده بود و حرف دیگری برای گفتن نداشت و از 
ســوی دیگر نشان داد رهبری حتی حاضر به دریافت پیام 

 ترامپ نیز نشدند.
کارشناسان، سفر شینزو آبه به تهران را در جهت افزایش 
اعمال فشــارهاي سیاسي آمریکا بر ایران به موازات اعمال 
فشارهاي تحریمی  ارزیابی کردند، چراکه سیاست آمریکا 
»فشار براي مذاکره و مذاکره براي ادامه فشار« است و دولت 
آمریکا هیچ گاه علی رغم مذاکراتش حاضر نشده به هیچ کدام 
از وعده هایش عمل  کند و یا تحریم ها را کاهش دهد و بر 
این اساس است که رهبرمعظم انقالب فرمودند »از طریق 
مذاکره با امریکا مشــکالت ما حل نخواهد شد و آقاي آبه 

بدانید که ما تجربه برجام را تکرار نمي کنیم«.
دالل های  ترامپ

تاکنون کشــورهایی از جمله ژاپن، عمان، سوئیس و 
فرانســه اعالم کرده اند که برای کلیدزدن مذاکرات جدید 

میان ایران و آمریکا واسطه گری خواهند کرد.
اما این کشــورها نه واســطه ای بــرای مذاکرات بلکه 
صرفا دالل هایی برای پیاده کردن دســتورات سلطه گرانه 

آمریکا هستند. 
مقامات این کشــورها از جمله فرانسه صراحتا اعالم 
کرده انــد که هــدف از مذاکــرات جدیــد، دائمی کردن 
محدودیت های برجامی  ایران و همچنین برجامیزه کردن 

توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران است. 
در ایــن میان، لغو تحریم های ضدایرانی و گشــایش 
اقتصادی برای مردم ایران هیچ جایگاهی در مذاکرات نداشته 

و صرفا در حد وعده های نسیه مطرح می شود.
فریبکاری آمریکا

آمریکا به شکل موذیانه ای در پی آن است که پیشرفت 

اقتصادی ژاپن را به روابط آن با خود ربط دهد و این پیام را 
به جامعه ایران ارسال کند که کلید حل مشکالت اقتصادی 
شــما در برقراری ارتباط با آمریکاست. حال آنکه واقعیت 

چیز دیگری است. 
آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم و حمله اتمی 
 به ژاپن، همچنان این کشــور را به نوعی تحت  اشــغال 
نظامی خــود دارد و بزرگترین پایــگاه خارجی آمریکا در 
جزیره اوکیناوای این کشور است. حضور نظامی  و رابطه 
از باال به پایین آمریکا و ژاپن، نه تنها عامل پیشرفت این 
کشــور نبوده بلکه مشکالت و فجایع بسیاری نیز آفریده 
اســت. برای نمونه همین بس که فرماندار فعلی اوکیناوا 
- دنــی تاماکی- حاصل تجاوز یک تفنگدار آمریکایی به 
مادرش اســت. پدری که به آمریکا بازگشت و هرگز پیدا 
نشد. پیشرفت اقتصادی ژاپن محصول سخت کوشی و کار 
دقیق و بابرنامه ژاپنی ها طی چندین دهه است و نه رابطه 

یک طرفه و به دور از عزت ملی با آمریکا.
شرطی کردن مردم!

مقامات ارشد دولت آقای روحانی در کنار فعالین مدعی 
اصالحات و رسانه های زنجیره ای در سال های گذشته، ابتدا 
همــه امور حتی آب خوردن مــردم را به برجام گره زدند. 
وقتی تشت رسوایی برجام از بام افتاد، همین داستان درباره 
بسته پر از خالی برجام اروپایی تکرار شد. روزها گذشت و 
FATF به معیشــت مردم گره زده شد. حاال هم ماجرای 
شرطی کردن مردم به دالل های آمریکا از سوی این طیف 

در حال پیگیری است. 
رویکرد خسارت بار گره زدن معیشت مردم به سیاست 
خارجی، عالوه بــر معطل کردن و تعلیق اقتصاد کشــور، 
موجب عصبانیت مردم شــده و جامعه را نسبت به آینده 

ناامید خواهد کرد. 
6 سال همین بوده! 

متأسفانه دولت روحانی در 6 سال اخیر اقتصاد کشور را 
به پای سیاست خارجی قربانی کرده و این مسئله عالوه بر 
کاهش ارزش پول ملی، سفره مردم را نیز کوچک کرده است.
راه عالج مشــکالت کشور، همت و تدبیر دولت است. 
تجربه ثابت کرده اســت که از دالل هایی همچون آبه، آبی 
گرم نمی شود و کلیدی که در داخل گمشده در ژاپن پیدا 

نخواهد شد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

از »آبه« آبی گرم نمی شود
گمشده دولت، همت و تدبیر است

وزیر امور خارجه با مشاور امنیت ملی عراق و وزیر خارجه لهستان در دوحه 
پایتخت قطر دیدار و گفت وگو کرد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز به منظور شرکت 
در »فروم دوحه« )نشست دوحه( تهران را به مقصد قطر ترک کرد.

به گزارش فارس، فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی عراق بعدازظهر دیروز در حاشیه 
این اجالس با ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و  گفت وگو کرد. در 

این دیدار آخرین تحوالت داخلی عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین، یاجیک جاپوتوویچ، وزیر خارجه لهســتان نیز با همتای ایرانی خود در 
حاشیه فروم دوحه دیدار و درباره موضوعات مورد عالقه و تحوالت منطقه ای و بین المللی 

به گفت وگو نشست.

دیدار مشاور امنیت ملی عراق با ظریف 
در دوحه


