
3 شنبه  7 اردیبهشت 1398  شماره 5006  ویـکرد ر

اصالح طلب بدلی یا اصالحات مصنوعی
امیر حمزه نژاد

اصالح طلبان اس��تقبال زیادی از انتخابات مجلس یازدهم 
نمی کنن��د. ای��ن موضوعی بس��یار عجیب با توج��ه به روحیه 
جمعی این جریان سیاسی است. اصالح طلبانی که پیشتر حتی 
درب��اره انتخابات 1400 برنامه ریزی و کاندیداهایی را برای این 
انتخاب��ات معرفی می کردند حاال حال��ت تدافعی برای ورود به 
انتخابات مجلس آتی گرفته اند. انتخاباتی که نزدیک است و تا 
دوم اسفند فرصت است تا جریان اصالحات به سازماندهی خود 

برای ورود به این انتخابات بپردازد.
از سوی دیگر حتی شاهد تاکتیک تدافعی از سوی »سعید 
حجاریان« تئوریس��ین این جریان هس��تیم. وی در بخشی از 
یادداش��ت خود که ب��ه تازگی نوش��ته با لحن��ی تهدیدآمیز 
درخصوص انتخابات امسال گفت: »شاید عقالنی ترین راهبرد 
را بتوان در »مشارکت مش��روط«  جست؛ از فرصت انتخابات 
اس��تفاده کرد ولی چنان چه شروط مطرح شده برآورده نشد، 

عطای انتخابات را به لقایش بخشید.«
ام��ا این حربه نخ نما ش��ده، حتی ص��دای اصالح طلبان 
را ه��م در آورد. در واکنش به پیش��نهاد انتخاباتی حجاریان 
درباره »مش��ارکت مش��روط«، اس��ماعیل گرامی مقدم فعال 
سیاسی اصالح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 

در این ب��اره گفته بود: ایده آقای حجاریان مبنی بر ش��رکت 
مشروط در انتخابات و در صورت لزوم تحریم انتخابات بسیار 
کهنه اس��ت. تجویز تحریم انتخابات و ش��رط گذاشتن بر آن، 
به میزانی ورشکس��ته است که دیگر محل بحث اصالح طلبان 
نیست زیرا به وضوح نتیجه این رویکرد را در انتخابات مجلس 
هفتم و ش��ورای ش��هر دوم دیدیم. از دید من آقای حجاریان 
تنها یک فعال سیاس��ی است و نمی توان اظهارات او را موضع 
اصالح طلبان دانس��ت. تردی��د نکنید که ش��ورای هماهنگی 
اصالح طلب��ان نظراتی متفاوت از آقای حجاریان دارد و عموم 
اصالح طلب��ان بر ای��ن باورند ک��ه بای��د در انتخابات مجلس 

سال۹۸ جبهه  اصالحات حضور فعالی داشته باشد.
اما فضای کلی اصالح طلبی نشان می دهد که چندان رمق 
سیاس��ی برای ورود به انتخاب��ات مجلس در این جریان وجود 
ندارد. اتفاقاتی که در مجلس دهم و فضای کلی سیاسی کشور 
و حمایت اصالح طلبان از دولت »حس��ن روحانی« افتاد مزید 
علت شده که فضای رخوت آمیزی در ارودگاه اصالحات حاکم 
شود. فضایی که به مانند پس از انتخابات مجلس ششم که در 
آن اصالح طلبان حضوری چشم گیری داشتند در ذهن تداعی 
می کند. البته تفاوتی که میان حضور اصالح طلبان در مجلس 
شش��م و دهم وجود دارد این اس��ت که اصالح طلبان به قول 
خود در مجلس ششم نیروهای دسته اول خود را وارد کردند.

نیروهایی که موجب اتفاقات و بحران های سیاس��ی زیادی 
در آن برهه تاریخی شد اما در مجلس دهم اصالح طلبان سعی 
کردن��د نیروهای تازه نفس و نس��ل بعدی ای��ن جریان را وارد 
عرصه سیاست ورزی و کار پارلمانی کنند اما حاال نتیجه ای که 

حادث شده چیزی جز ناامیدی در پس امیدواری بیش از اندازه 
نیست که از لحاظ سیاسی روانی شکست بزرگتر و سرخوردگی 
بیشتری برای این جریان در فضای سیاسی کشور بوجود آورده 
است. حاال این جریان چه با نیروهای دسته اول خود که برخی 
از آنان به فتنه گران و اپوزیس��یون پیوس��تند و چه در مجلس 
دهم که به قول خود دسته چندمی ها را روانه بهارستان کردند، 

عملکرد مثبتی از خود به نمایش نگذاشتند. 
اصالح طلبان خود از فضای حاضری که در آن دست و پا 
می زنند بی اطالع نیس��تند. از همین باب است که محمدرضا 
تاجی��ک از جمله تئوریس��ین های مع��روف و تاثیرگذار این 
جری��ان اردوگاه اصالح طلبی را خانه ش��نی توصیف می کند 
که در حال فروریختن اس��ت. تاجی��ک در این باره می گوید: 
ساختار اصالح طلبان مانند امارتی ماسه اي در حال فروریختن 
اس��ت، با چشم خود مي بینیم بسیاري از نیروها و نسل جوان 
اصالح طلب در حال خارج شدن از این دایره هستند و به نظرم 

اصالح طلبي در این فضا دچار نوعي خودزني شده است.
تاجیک به نکته مهمتری هم اش��اره می کند که در واقع 
فروپاشی اعتباری اصالح طلبان است. تئوریسین اصالحات با 
گالیه از رویکرد انتخاباتی و ابزاری اصالحات نس��بت به مردم 
بی��ان کرد: این اصالح طلبان امتحان خ��ود را پس دادند و از 
مردم به عنوان یک تاکتیک و ابزار براي نجات خود بهره برده 
و مي برن��د؛ تاکتیکی برای عبور از بحران و نه یک اس��تراتژی 
که به آن باور داش��ته باشند. البته تاجیک دوباره سعی کرده 
اس��ت با پیش کش��یدن موضوع »اصالح طلب بدلی« این لکه 
ننگ را از دامن اصالحات بزداید. وی در این باره بیان می کند: 

»»جری��ان اصالح طلب��ی در چنبره اصالح طلب��ان مصنوعی 
گرفتار ش��ده است؛ اصالح طلبانی که از اصالح طلبی برج بابل 
س��اخته اند برای اینکه به عرش قدرت برسند و در این مسیر 

همه آرمان ها و آموزه هایي را که بیان مي شد ذبح کردند«.
ام��ا با نگاهی به رفت��ار اصالح طلب��ان در مجلس دهم و 
مجلس شش��م که اوج ورود اعضای این جریان به خانه ملت 
اس��ت به خوبی می توان متوجه شد که رفتار اصالح طلبان تا 
کجا با منافع جامعه همخوانی داش��ته است. در مجلس دهم 
حواش��ی مختلفی که نمایندگان اصالح طلب بوجود آوردند و 
چیزی جز حاشیه س��ازی برای حاشیه س��ازی نبود و اغلب در 
زمانی که منافع عمومی در میان بود شاهد سکوت این جریان 
بودیم. جز این اصالح طلبان مجلس به کارهای نمایشی اقبال 
نش��ان دادند و با قشری گری سیاس��ی وقتی نقاط حساس و 
کم هزینه ای مش��اهده می شد که به قش��ر خاصی که طرفدار 

این جریان است، جرقه تحرک سیاسی می خورد.
اصالحات حاال دچار یک بحران اعتبار ش��ده است. بحران 
اعتباری که پش��ت س��ر آن نه تنها توجیهات امثال تاجیک با 
بهان��ه اصالح طلب بدلی و مصنوعی وجود دارند بلکه همه این 
موارد به خود اصالحات و تاکتیک و نوع عملکرد آن در مجلس 
و شورای شهر تهران و بخشی از آن در دولت مربوط می شود. 
اگر ب��ا نگاه تاجی��ک هم به بح��ث مصنوعی ب��ودن حرکات 
اصالح طلبان نگاه کنیم و آن را به گردن این موضوع بیندازیم 
باید گفت که اصالحات بیشتر از اینکه افرادش مصنوعی باشد 
خودش بدلی است و همین نگرش لیبرالی و تفکر سلبی سبب 

جهاننیوز بروز چنین عملکردی شده است. 

یادداشت

تکیه به توانمندی های داخلی پیشرفت عظیمی را ایجاد کرد
فرمان��ده قرارگاه امداد ذوالفقار ارت��ش درپیامی ویدیویی در همایش تجلیل از 
نخبگان شهرستان فسا گفت: امروز با تالش نیروهای بومی و متکی به توانمندی های 

خود و همت جوانان به پیشرفت عظیم کشور به ویژه در نیروهای مسلح رسیدیم.
دریادار حبیب اهلل س��یاری گفت: در گرو توجهات در گروه نخبگان ایجاد انگیزه 

می شود و هدف اصلی ما از تجلیل و تکریم از نخبگان ایجاد حرکت و انگیزه در جوانان 
است. وی با بیان اینکه کشور ایران از اول پیروزی انقالب اسالمی تاکنون متکی به توان 

نیروی جوان بوده و همین امر سبب پیشرفت شگرف کشور در عرصه های مختلف شده است، 
اظهار داشت: اگر پیشرفتی به دست آمده به دلیل پشتیبانی مردم و قشر جوان بوده است. 

وی بیان کرد: کش��ورهای جهان با توجه ب��ه موضع گیری های نظام و اهداف انقالب در 
مبارزه با استکبار حاضر به ارسال علم و فناوری به کشور ما نبوده و نیستند اما امروز با تالش 
نیروهای بومی و متکی به توانمندی های خود و همت جوانان به پیشرفت عظیمی رسیدیم. 

ارتش اسالم
راه های مقابله با اقدام خصمانه آمریکا در منطقه هموار است

رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت: دست ایران 
برای مقابله با اقدام خصمانه و ش��رارت آمیز آمریکا در قراردادن س��پاه در فهرست 

گروه های تروریستی در منطقه بسته نیست و راه های مقابله با آنها هموار است.
حش��مت اهلل فالحت پیشه اظهار داش��ت: طرح دوفوریتی اقدام متقابل علیه 

آمریکا با اکثریت آرای موافق در مجلس به تصویب رس��ید. وی افزود: اقدام اخیر 
آمریکا برای تروریس��تی قلمداد کردن سپاه پاسداران در چارچوب سیاست های این 

کش��ور برای فشار حداکثری به ایران است و این تصمیم احمقانه آمریکایی ها نشان داد 
که آنها هنوز درک درستی از شرایط داخلی ایران و مردم منطقه ندارند.

وی بیان کرد: هنوز مردم منطقه غرب آسیا و شمال شرقی آفریقا جنایات این کشور 
در س��وریه، عراق و لیبی و همین طور ارس��ال سالح های شیمیایی به رژیم صدام، برای 

تجاوز به ملت ایران و کشتار مردم بی گناه را فراموش نکرده اند.

پارلمان
ایران در راه های دور زدن تحریم مهارت دارد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه 
»ایران در دور زدن تحریم مهارت دارد« گفت: ما فروشنده خوب نفت هستیم و کشورهای 

خوبی هم خریدار هستند و روش هایی وجود دارد که ما تحریم ها را دور می زنیم.
محمدجواد جمالی گفت: یکی از مشکالت کشور آن است که وابستگی بودجه به 

فروش و صادرات نفت وجود دارد و آمریکا هم از این موضوع سوءاس��تفاده کرده و هرگاه 
بخواهد با ما دشمنی کند از نفت به عنوان پاشنه آشیل استفاده می کند. لذا باید طبق توصیه 

مقام معظم رهبری وابستگی به نفت را قطع کرد نه اینکه شرایط طوری باشد که ما نفت را برای 
پرداخت حقوق کارمندان بفروشیم تا وقتی شرایط اینگونه باشد چنین فشارهایی هم رخ می دهد. 
وی با تاکید بر اینکه »باید کش��ور را براس��اس کارهای تولیدی و درآمدهای حاصل 
از آن اداره کرد« گفت: مردم در این ش��رایط می توانند منتفع شوند. حقوق ها هم باید از 

مالیات و بنگاه های تولیدی پرداخت شود.

دیدگاه

تجربه برجام
با ای��ن دولت، با این رژیم زورگ��وی متقلّب، باید 
نشس��ت مذاکره ک��رد؟ چ��را مذاکره کنی��م؟ برجام 
نمون��ه ی واضح این اس��ت. ت��ازه بنده س��خت گیری 
میکردم -که البّته همه ی خطوط قرمزی که ما معّین 
کرده بودیم رعایت نشد- طرف مقابل این جوری رفتار 
ک��رد، این جوری عمل کرد. خب ب��ا این طرف مقابل 
نمیش��ود مذاکره کرد؛ با این دولت نمیش��ود مذاکره 
کرد. درباره ی مس��ائل گوناگ��ون، هر دولتی که با این 
دولت مذاکره کند، ]او[ مش��کل درس��ت میکند؛ مگر 
اینک��ه هم جهت باش��ند، مث��ل انگلی��س. ]البّته[ به 
انگلیس هم زور میگویند؛ آمریکایی ها حّتی به انگلیس 
ه��م زور میگویند، به اروپایی ه��ا هم زور میگویند، اّما 
آنها حاال به یک جهاتی اش��تراکاتی دارند، با همدیگر 
تعامل میکنن��د، کار میکنند. با هرکس��ی که مذاکره 
میکند، وضعش این جوری است. ما باید وقتی مذاکره 
کنیم، وقتی وارد این بازی خطرناک بش��ویم که فشار 
او، هوچیگری او، نتواند در ما تأثیر بگذارد به خاطر یک 
اقتداری که داریم. بله، آن وقتی که جمهوری اسالمی 
از لحاظ اقتصادی، از لح��اظ فرهنگی، به آن اقتداری 
که ما در نظر گرفته ایم برس��د، آنجا برود مذاکره کند؛ 
حرفی نیس��ت. امروز چنین چیزی وجود ندارد؛ ما اگر 
چنانچه برویم مذاکره کنیم، قطعاً این مذاکره به ضرر 
م��ا تمام خواهد ش��د؛ مذاکره با یک ط��رف زورگوی 

این جوری، به ضرر ما تمام خواهد شد.
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مخاطب شمایید

روایت مژده لواسانی از حضور مادر شهید 
مجید قربانخانی در برنامه کامال دخترونه

مژده لواسانی نویسنده، کارگردان و مجری مطرح 
کش��ورمان که اخیرا با برنامه کامال دخترانه در 
قاب تلویزیون حاضر می ش��د. با انتش��ار پس��تی روایتی 
خواندنی از حضور مادر شهید مدافع حرم مجید قربانخانی 
در برنامه کامال دخترونه را منتش��ر کرد و نوشت: روزي 
که مادر #شهید_مجید_قربانخاني به برناممون اومدند، 
هنوز از پیکر تک پسرش��ون خبري نبود، نمي دونم چي 
شد که آخر برنامه گفتم رو به دوربین با پسري که حتي 

استخوان هاش هم برنگشته، حرف بزن
ش��روع ک��رد: س��الم داداش! )آخه ت��ا زماني که 

پسرشون بودند، داداش صداش مي کردند(
گفتم هنوز طبق رسمي که بود باهاش حرف مي زنید

گفت هنوز ارتباطمون همون قدر صمیمیه...
وقتي خانوم ترکاش��وند خواست از استودیو خارج 

بشه، شمارشون رو گرفتم
خواس��تم اسمشون رو خانوم ترکاشوند سیو کنم، 

گفتند بنویس "مامان مجید"
مامان مجید! چش��مت روش��ن... پیراهن یوسفت 
برگشت. حاال از اون پسر رشیدت، چند تکه استخوان 
برگشته... مامان مجید، مبارک باشه این دیدار. به حّر 

مدافعان حرم بگو، پیش امام حسین،ما رو یاد کنه...
تکمله: فردا پیکر شهید قربانخاني تشییع خواهد شد.

بحران عدم مشروعیت آل سعود جدی است
حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار وی��ژه رئیس 
مجلس در امور بین الملل نوشت: رژیم سعودی با 
گردن زدن ۳۷ تبعه کشورش اثبات کرد که بحران عدم 
مشروعیت آل سعود بسیار جدی است. امروز بحران های 
داخلی، جنگ یمن و بحران بحرین دامن گیر آل س��عود 
خدمتگزار صهیونیست ها ش��ده است. ترامپ و نتانیاهو، 

عربستان و امارات را در مسیر سقوط قرار داده اند.

 دستکاری در نظرسنجی صداوسیما 
توسط یکی از کارکنان اسپانسر

محمد ج��واد آذری جهرم��ی وزی��ر ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات نوش��ت:  براس��اس گزارش 
بررسی وقایع فنی، دستکاری در نظرسنجی صداوسیما 
توس��ط احدی از کارکنان اسپانس��ر یکی از برنامه های 
حاضر در نظرس��نجی صورت گرفته اس��ت که آرا را به 
س��ود برنامه خود تغییر داده اس��ت. انگیزه این فرد و یا 

آمر بایستی در بررسی های پلیسی مشخص شود.

قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان 
قلب ملت ایران را شاد کرد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری  
نوشت: کسب مقتدرانه مقام قهرمانی تیم ملی 
کشتی آزاد کشورمان در رقابت های کشتی آزاد آسیا با 
۷ مدال طال و ۳ مدال برنز قلب ملت ایران را شاد کرد. 
این افتخارآفرینی و موفقیت بزرگ را به قهرمانان خوب 
تیم ملی کشتی آزاد و خانواده های ارجمندشان، مربیان 
و کادر فن��ی تیم مل��ی صمیمانه تبری��ک می گویم و از 
خداون��د بزرگ توفیق و س��ربلندی همه ورزش��کاران 

عزیزمان را در میادین مختلف ورزشی خواستارم.

سیاست مجازی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

رعایت  ب��دون  برجام  قرارداد  انقالب خط   قرمزه��ای رهبری بدون ج�اده
اینکه پله پله پیش رفت دفعی از سوی ما اجرا و از 
س��وی طرفین دیگر نادیده گرفته ش��د تا ش��اید 
بنجل تری��ن ق��رارداد تاریخی ایران ن��ام  گیرد، در 
کاله گشاد برجامی که سرمان رفت تا نه سوئیفتی 
باز ش��ود و نه تحریم ها کم ش��ود شکی نیست اما 
خروج از برجام آن هم در ش��رایط کنونی می  تواند 
بدترین ق��رارداد بین ا لمللی تاریخ مان را به بدترین 
تصمیم افزوده و باعث ش��ود ک��ه اتفاقاتی عجیب 

برایمان رخ دهد.
اگ��ر ب��ه عقی��ده منتق��دان خ��روج از برجام 
ضرورتی داش��ته باشد، باید همان روزی که دونالد 
ترامپ بدون توجه به قطعنامه های س��ازمان ملل 
این اق��دام را انج��ام داد جواب��ش را می دادیم نه 
دو س��ال بعد و زمانی ک��ه دادگاه بین المللی الهه 
حق را به م��ا داده! چراکه آن زمان خروج ایران از 
برجام عمل متقابل تلقی شده و رسانه های پرتعداد 
غربی - صهیونیستی نمی توانستند با پروپاگاندای 
خ��ود توپ را در زمین ایران بیندازند، ش��اید همه 

وعده های اروپا و باال و پایین پریدن موگرینی برای 
خارج نش��دن ایران در آن زم��ان هم برای همین 
بود که اقدام غیرمنطقی ترامپ با وعده های خیالی 
اروپا پوش��ش داده شود تا فرصت ما برای خروج از 
برجام از دس��ت رود، اما امروز همه آن تالش ها به 
فشارهایی تبدیل شده که ایران را به سمت خروج 

از برجام سوق دهد. 
امریکا پش��ت به پش��ت تحریم می کند و اروپا 
هم امری��کا را همراهی می  کند. نه از اینس��تکس 
خبری هس��ت و ن��ه از خوش قولی غ��رب و همه 
فشار می آورند تا با خواباندن قائله های ترامپ حاال 
ایران را ب��ه جایگاهی تنزل دهند ک��ه انگار ایران 
قواعد بین المللی را زیر پا می  گذارد. در این شرایط 
بدتری��ن اقدام افتادن در چ��اه غربی ها و خروج از 
برجام اس��ت ک��ه باعث به کار افتادن رس��انه های 
صهیونیس��تی شده و ش��رایطی ایجاد می شود که 
ایران به عنوان مشکل امنیتی جهان مطرح شود و 

فرصتی برای اجماع جهانی علیه مان ایجاد کند. 
براس��اس ش��واهد و قرائ��ن می ت��وان اینطور 
برداش��ت کرد که اروپا و امریکا براساس سناریویی 
از پیش تعیین شده مس��یر برجام را پیش بردند، 

و برخی افراد وقت نش��ناس درست زمانی که دیوار 
تحریم ه��ا ترک خورده بود قرارداد و مذاکره را پی  
گرفتند تا به غرب جان تازه ای برای گرفتن جانمان 
تزری��ق کنند و در زمانی که ترامپ از برجام خارج 
ش��د و فرصت ب��ود با هوچی گ��ری و توهم جنگ 
ت��الش کردند تا مجابمان کنن��د در برجام بمانیم 
و به پیش��نهادهای پ��ر و پیمان اروپ��ا فکر کنیم. 
پیشنهاداتی که نگارنده آنها را جزو سناریوی غربی 
می  داند ت��ا از ایران فرصت واکن��ش متقابل را در 
زمان مناسب بگیرد و حاال در ادامه سناریو اروپا و 
امریکا فشار می آورند تا ایران را طبق سناریو پیش 
ب��رده و مجاب به خروج از برج��ام کنند تا مقاصد 
خود را پیش ببرن��د. کاری که باز هم می بینیم از 
س��وی آنهایی که شاید روزی موافق امضای برجام 
بودند گاها توصیه می شود تا به برخی بتوانیم لقب 

وقت نشناس ترین های بین المللی را بدهیم.
درست اس��ت که منتقد برجام بودیم. درست 
اس��ت که اجرای دفعی و یک طرفه را بارها و بارها 
نقد کردیم. درس��ت اس��ت که برجام را قراردادی 
یک طرفه به س��وی رقیب می  دانیم که دش��من با 
دس��تکش مخملی آن را به ما قالب کرد اما امروز 

براساس ش��رایط فعلی اعتقاد داریم باید در برجام 
بمانی��م خصوصا اینکه ما برجام را در الهه بردیم و 
دستمان حداقل برای حرف زدن باز است. درست 
است رسانه زیادی نداریم اما متاسفیم که از همان 
ظرفیت های کم بین المللی هم بلد نیستیم درست 
استفاده کنیم وگرنه می توانستیم شرایط را بهبود 
ببخش��یم. ش��اید دوباره روزی خروج از برجام و یا 
حتی معاهدات بین الملل��ی مثل ان.پی.تی راهکار 
مناس��بی باش��د که ما ه��م از آن دف��اع کنیم اما 
اینتقدر می دانیم که امروز اینها راهکارمان نیست.

ام��روز بهترین راهکار ما این اس��ت که امریکا 
را ی��ک کش��ور دارای اس��تراتژی دی��ده و برایش 
دو بخ��ش جداگانه امری��کای جمهوری خواهان و 
امری��کای دموکرات ه��ا نشناس��یم و توئیت پمپئو 
را ب��اور کنیم، آنجا که گفته  اس��ت برایش ظریف، 
روحانی و سردار س��لیمانی تفاوتی ندارد در حالی 
که عملکردهای آنها و نظراتش��ان درباره رفتارهای 

بین المللی یکسان نبوده است.
ب��اور کنی��م که تنه��ا راه مقابله با س��ناریو و 
حربه غرب تکیه به توان داخل، برافراش��تن پرچم 
رسانه ها در فضای بین الملل و استفاده از دیپلماسی 

رس��انه ای و اقتصادی در کنار دیپلماس��ی امنیتی 
است. امروز برای پیشبرد اهداف امنیتی الزم است 
که رسانه داشته باشیم و در کنار آن اقتصاد را هم 
ببینیم. امروز الزم اس��ت به جه��ان تصویر کثیف 
امریکای جنایتکار و حامی داعش را نمایش دهیم 
تا مردم جهان ببینند ک��ه چطور امریکا و اروپا به 
داعش اجازه ف��روش نفت می دادند و امروز از یک 
کشور زخم خورده از تروریست انتقام می گیرند که 

چرا داعش ساخته آنها را نابود کرده است. 
امروز باید تالش کنیم تا در مس��یر روشنگری  
افکار عمومی جهان حرکت های گسترده ای داشته 
و مردم جه��ان را مقابل جنایت��کاران بین الملل و 
دول تروریس��ت بگذاریم تا آنه��ا را خلع ید کنند. 
ام��روز مس��یرمان با تکی��ه به داش��ته ها و فریاد و 
افش��اگری کثافت کاری ه��ای غ��رب و امریکا باید 
باش��د نه درگیر خود شدن و انتقام حزبی گرفتن. 
امروز باید ب��اور کنیم که همه کش��ور باید مقابل 
زیاده خواهان بیاستند و مسئولیت خود را پذیرفته 
و بدون چشمداشت حزبی مسیر درست را انتخاب 
کنند نه ب��رای توفیق ح��زب و رای آوردن کاری 

کنند که منافع عمومی خدشه دارد شود.
امروز فقط پوش��یدن لباس سپاهی دردی دوا 
نمی کن��د امروز بای��د همه مقاومت��ی فکر و عمل 
کنن��د. مس��یر موفقی��ت از باور داش��ته های خود 
می گ��ذرد نه مش��غول خود ش��دن و تصمیم های 
هیجانی گرفتن و انج��ام واکنش هایی که ما را در 

زمره گل  به خودی زن ها شناسایی کند.

مذاکرهدرزمانترکخوردنتحریم،خروجدرزمانتشدیدفشارها؛

وقت نشناس ترین های برجامی!

کدخدایی:
 مصوبه اصالح قانون انتخابات 

به محض ارسال بررسی خواهد شد
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت: مصوب��ه مجلس در  رابطه با اصالح قانون انتخابات مجلس هنوز به ش��ورای سخن����گو

نگهبان ارسال نشده است که به محض ارسال بررسی خواهد شد.
عباس��علی کدخدایی در حاش��یه برگ��زاری دومی��ن دوره رقابت علمی 
شبیه سازی ش��ورای نگهبان، در جمع خبرنگاران درباره این رقابت ها، گفت: 
شبیه سازی مراجع داوری یا قضایی مراجع تخصصی است که سال ها در دنیا 

اتفاق افتاده و بین دانشجویان مرسوم است.
وی تصری��ح ک��رد: شبیه س��ازی در دوره ه��ای مختل��ف در بین برخی 
دانش��جویان ما صورت می گیرد و در این حوزه مشغول هستند که پیشنهاد 

دادند این شبیه سازی در شورای نگهبان نیز اتفاق بیافتد. 
س��خنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اس��تقبال بسیار خوبی از دوره اول 
این رقابت ها ش��ده که در این دوره نیز 400 نفر ش��رکت کردند و امروز هم 
آخرین دوره برگزار شد. در این دور از رقابت ها به گروه های برتر نیز جوایزی 
اهدا خواهد شد. وی با اشاره به اهداف رقابت های شبیه سازی شورای نگهبان 
گفت: هدف این است که با توجه به اینکه در حوزه حقوق اساسی عالقمندان 
زیادی داریم، اما اطالع درست و کافی وجود ندارد، این حوزه تقویت شود که 

این کار صورت گرفته است. 
وی درباره طرح دوفوریتی تقویت سپاه در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا 
نیز گفت: این طرح در جلس��ه ش��ورا بررسی ش��د و نهایتا به این جمع بندی 
رس��یدیم که با قانون اساسی و ش��رع مطابق بود و هیچگونه مغایرتی ندارد، 

بنابراین، طرح را به مجلس ارسال کردیم تا روال قانونی طی شود.
سخنگوی ش��ورای نگهبان همچنین گفت: مصوبه مجلس درباره اصالح 
قانون انتخابات مجلس هنوز برای ما در شورای نگهبان ارسال نشده است که 

به محض ارسال بررسی میکنیم. 
کدخدایی تصریح کرد: در مس��یر اصالح قانون انتخابات کارشناس��ان ما 
راهنمایی ها و کارشناس��ی های الزم را داش��تند. امیدواریم به گونه ای باش��د 

کمک کنند انتخابات سالمی باشد. 
وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: نمی دانم طرح اصالح قان��ون انتخابات 
مجلس به این انتخابات برس��د یا خیر،اما بررس��ی های الزم در 20 روز اول 

انجام می شود و در صورت نیاز اصالح می شود.

به  دبیرکل کانون دانش��گاهیان  تش��ریح دش��منی های آمریکا با دی�����دگاه
کش��ورمان پرداخت و بر استقامت مردم ایران در برابر 

اسکتبار جهانی تاکید کرد.
س��یدمحمد حس��ینی گفت: ما از ابتدای پیروزی 
انقالب همواره با دش��منی و خصوم��ت آمریکا مواجه 
بوده ای��م چراکه در گذش��ته ایران یک��ی از پایگاه های 
واش��نگتن بود و ش��اه نیز نقش ژان��دارم منطقه را ایفا 
می کرد. از این جهت آنها نمی توانستند حکومتی انقالبی 
و مس��تقل را در رأس این کشور بسیار مهم بپذیرند؛ از 
این رو بالفاصله پس از پیروزی انقالب س��ر ناسازگاری 

گذاشته و چالش هایی را برای مردم ما بوجود آوردند.
وی ادامه داد: دش��منی آمریکا ب��ا ایران اگرچه 
در مقاطعی تش��دید و در مقاطع��ی دیگر با ظاهری 
دیپلماتیک دنبال ش��ده اس��ت اما روس��ای جمهور 
مختلف در آمریکا چه دموکرات و چه جمهوری خواه 
همواره در دشمنی با ایرانی مواضع یکسانی داشته و 

تفاوت اساسی بین آنها وجود نداشته است.
حس��ینی با اش��اره به برگ��زاری انتخاب��ات رژیم 
صهیونیس��تی اف��زود: برای مث��ال در ای��ام تبلیغات 
انتخابات��ی رژی��م صهیونیس��تی ش��اهد بودی��م که 
نتانیاهو و رقبایش همگی مواضع ضد ایرانی داش��ته و 
شعارهایشان علیه جمهوری اسالمی بود؛ این رویکرد 
با خصومت سردمداران کاخ سفید در مقاطع گوناگون 

نسبت به ایران صدق می کند.
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسالمی با اشاره به 
واکنش مردم ایران در دوره های گوناگون تحریم توسط 
آمریکا گف�ت: با وجود تم��ام تحریم های آمریکا ملت 
مقاوم ایران همواره راه خود را ادامه داده و واشنگتن نه 
تنها به موفقیت مورد نظر دست پیدا نکرد و نتوانست 
نظام اسالمی را از بین ببرد بلکه در حوزه های مختلف 

نیز شکست های سنگینی را تحمل کرد.
این اس��تاد دانشگاه تهران تشریح کرد: در جنگ 
تحمیلی عراق و حامیانش علیه جمهوری اسالمی، در 
جنگ افروزی علیه دولت و ملت سوریه و عراق توسط 
تکفیری ها و تش��کیل دولت داعش، آمریکا و حامیان 
منطق��ه ای آنان همواره با شکس��ت س��نگین مواجه 
ش��ده و حتی ترام��پ به صراحت اعالم کرده اس��ت 
که جز شکس��ت دستاوردی نداش��ته است. بنابراین 
خودش��ان هم به خوبی آگاهند ک��ه از این اقدامات 
نتیج��ه ای نخواهند گرفت اما ظاهرا راه دیگری برای 
ابراز خصومت و دش��منی با ای��ران ندارند، و به یاری 
خداونداس��تقامت و آگاهی مردم ایران در این مقطع 

هم موجب شکست سخت آنان خواهد شد.
وی ب��ا اش��اره به اه��داف آمریکا ذی��ل تحریم ها 
گفت: هدف اصلی از تحریم ها این بوده که ما تس��لیم 
ش��ویم، از اهداف و آرمان های انقالب دس��ت برداشته 
و خواس��ته های آنه��ا را تأمی��ن کنی��م درحال��ی که 
خواس��ته های آنها »حد یقف« ن��دارد و هر مقدار هم 
کوت��اه بیاییم مجدداً خواس��ته ها و امتیازات دیگری را 
مطرح می کنند. تجربه ای که پیوسته هم در ایران و هم 
در کشورهای دیگر تکرار شده و کسانی که تسلیم شده  
و سازش کرده اند نتیجه مطلوبی عایدشان نشده است 
از این جهت در برابر روحیه استکباری نظام سلطه برای 

حفظ منافع ملی راهی جز ایستادگی و مقابله نداریم.
حس��ینی درباره برخ��ی اظهارنظره��ا در درون 
کش��ور درباره ارتباط با آمریکا ادامه داد: متأس��فانه 
در مقاط��ع مختلف برخ��ی جریان ه��ای غرب گرا و 
لیبرال منش با بزک کردن سیمای غرب در بین مردم 
ترویج می کردند که اگر دست از اهداف و آرمان های 
امام و انقالب برداریم و راه سازش را درپیش بگیریم 
به نفع کشور است؛ همان ایده ای که توافق هسته ای 

و برج��ام را در دس��تور کار ق��رار داد، درحالی که با 
گذش��ت نزدیک به ۶ س��ال نه آمریکا و نه اروپا هیچ 

کدام به تعهدات خود پایبند نبودند!
وزیر اس��بق فرهنگ و ارش��اد اسالمی ادامه داد: 
حتی در روزهای اخی��ر اروپا تحریم های به اصطالح 
حقوق بش��ری خود نسبت به ایران را تمدید کرده و 
با پیش کشیدن موضوع توان موشکی ایران خواستار 
محدودیت ه��ا وکاهش قدرت موش��کی ایران ش��ده 
است؛ موضعی که نشان می دهد اروپا و آمریکا اهداف 
و سیاس��ت های یکس��انی در برابر ایران داشته و لذا 
نمی توانیم به اروپا امید داشته باشیم بلکه برای برون 
رفت از مشکالت کشور باید بر توان مندی های درونی 
خود تاکید کرده و زمینه های همکاری با کش��ورهای 

همسایه، منطقه و شرق را تقویت کنیم.
وی تعام��ل ب��ا کش��ورهای همس��ایه را یکی از 
راهکارهای برون رفت از مش��کالت اقتصادی دانست 
و اف��زود: یک نمونه آن گس��ترش مبادالت تجاری با 
عراق تا حجم 20 میلیارد دالر اس��ت که برای رونق 
تولی��د و اقتصاد ما بس��یار مفید و ضروری اس��ت؛ یا 
با مش��ارکت همه جانبه در بازسازی عراق و سوریه و 
توس��عه همکاری های بازرگانی با کشورهای همسایه 
می توانی��م کاره��ای بزرگی انجام دهی��م و نیازی به 

آمریکا و اروپا نداشته باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: تحلیل غ��رب این بود که با 
تحریم های فلج کننده نارضایتی در بین توده های مردم 
افزای��ش یافته و دیگ��ر از جمهوری اس��المی حمایت 
نخواهند کرد، لذا از س��ال ۹0 به بعد ش��اهد تش��دید 
تحریم ها هستیم و در ماجرای برجام هم که کوتاه آمدیم 
نتیجه ای عاید کشور نشد و حاال با خروج آمریکا از برجام 
و عدم اقدام جدی از س��وی اروپا و نیز تروریستی اعالم 
کردن سپاه از سوی ترامپ، همگان حتی خوش باوران 
به آمریکا به این جمع بندی رسیده اند که راهکاری جز 
ایستادگی و اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی فرا روی 

باشگاهخبرنگاران ملت شریف ایران نیست. 

حسینی:
یم های واشنگتن راه خود را ادامه خواهد داد ملت مقاوم ایران علی رغم تمام تحر


