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آق��ای روحانی میدان تقابل خ��ود را با نهادهای 
قانونی کش��ور افزایش داده و ه��ر بار به یکی از 

آنها انتقادات شدید می کند.
سپاه پاس��داران از گزند انتقادات رئیس جمهور 
محترم در امان نبوده است، این نیروی انقالبی و 
مکتب��ی که همه امکانات و ظرفیت های خود را 
در اختیار مردم قرار داده و شبانه روز بیدار است 
تا امنیت کش��ور را تأمین کند، بارها با انتقادات 
تند رئیس جمهور روبرو ش��ده اما دم بر نیاورده 

است.
هم��گان می بینند و دیده اند که س��پاه و ارتش 
زمانی حادثه ای رخ م��ی دهد چگونه به میدان 

می آیند و به یاری هموطنانشان می شتابند.
رئیس جمه��ور حتی قوه قضایی��ه را نیز از تیغ 
انتق��ادات خ��ود در ام��ان نگذاش��ته و بارها در 
س��خنانش این قوه را چه در دوران ریاست آقای 
الریجان��ی و چه اکنون در دوران ریاس��ت آقای 
رئیس��ی با انتقادات تندی که خارج از اختیارات 
ریاس��ت جمهوری اس��ت، مورد لطف قرار داده 
است. چنین رویه ای در شرایط کنونی که کشور 
نیازمند انس��جام و همدلی هر چه بیشتر جامعه 
و مس��ئولین است، باعث ایجاد فضای دو قطبی، 

اختالف و انشقاق در کشور می شود.
اکنون نیز در آس��تانه انتخابات مجلس ش��ورای 
اس��المی که دوم اس��فند ماه برگزار خواهد شد، 
آقای روحان��ی انتقادات تندی را علیه ش��ورای 
نگهب��ان مط��رح کرده ک��ه اگر ه��دف او از این 
انتقادات دلسوزی برای رد صالحیت شدگان، یا 
نگرانی از کم اقبالی مردم نسبت به آن باشد، این 

روش بر عکس عمل می کند.
ش��ورای نگهب��ان در قانون اساس��ی جمهوری 
اس��المی ایران وظایفی دارد ک��ه تاکنون نیز در 
چارچوب همان قوانین عمل کرده اس��ت، اکنون 
بح��ث بر س��ر این نیس��ت که آیا این ش��ورا در 
جریات بررس��ی صالحیت نامزده��ای انتخابات 
ریاست جمهوری به درستی عمل کرده یا نه، یا 
انتقاداتی که آقای روحانی از شورای نگهبان در 
تریبون عمومی مط��رح می کند، چقدر وجاهت 

قانونی دارد.
وجاهت س��خنان آقای روحان��ی از آن نظر قابل 
بررس��ی اس��ت که آیا این انتق��ادات تند که از 
تریب��ون عمومی مطرح می کن��د نمی تواند در 

جلسات خصوصی بگوید؟
چرایی اینگونه رفتار و س��خنان از س��وی آقای 
روحان��ی آن هم در قامت ریاس��ت جمهوری، به 
نظر می رس��د یک نکته باش��د و آن هم فرار از 
ناکارآمدی و ناتوانی دولت و س��رپوش گذاشتن 
بر ضعف ه��ا که حتی افکار عموم��ی نیز به آن 

واقف گشته است.
مردم ایران بار دیگر با وجود همه حاش��یه هایی 
که برای ایجاد اختالف، دلس��ردی و یأس وجود 
دارد، ب��ا آگاهی از اقداماتی که ش��ورای نگهبان 
برای جلوگی��ری از ورود نامزده��ای متخلف به 
مجلس ش��ورای اس��المی انجام داده است، پای 

صندوق های رأی خواهند آمد.
آقای روحان��ی آیا می تواند رضای��ت نامزدهای 
رد صالحیت ش��ده یا احراز صالحیت نش��ده را 
بگیرد برای آن که دالیل ش��ورای نگهبان در رد 

صالحیت نامزدها منتشر شود؟
آی��ا نامزدهای رد صالحیت ش��ده خ��ود راضی 
به انتش��ار دالی��ل و م��دارک رد صالحیت خود 

هستند؟
ش��ورای نگهب��ان اگر اقدام به انتش��ار مدارک و 
اس��ناد به دس��ت آمده از تخلفات نامزدها نمی 
کند، آبروداری میکن��د و این همه انتقادات تند 
و غی��ر منصفان��ه را به جان می خ��رد، نباید در 
باره این نه��اد قانونی که وظایف مهمی بر عهده 
دارد اینگونه سخن گفت که آقای روحانی چنین 
گفته است؛ »حاال قانون اساسی ما احتیاط کرده 
و گفته اس��ت یک دستگاهی هم از کنار نظارت 
کند یعنی یک عده ای را گفتند ش��ما اینجا این 
باال بایس��تید، نگاه کنی��د ببینید اینها یک وقت 

خالف نکنند.«
در هر صورت هر یک از نهادهای نظام اسالمی و 
قوای سه گانه وظایفی دارند که باید در چارچوب 
قانون به وظایف خود عمل کنند، قرار نیست که 
انجام وظیفه قانونی از س��وی شورای نگهبان با 

انتقادات تند روبر شود.

وظیفه شورای نگهبان 
و انتقادات رئیس جمهور

وزیر کشور: 

گزارشی از وجود »کرونا« در 
کشور نداریم
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کدخدایی در نشست خبری:

سیاوش کاویانی

کارشناس مسائل سیاس��ی درباره ایجاد تبلیغات 
س��وء اصالح طلبان علیه اصولگرایان گفت:  شأن و 
اعتقادات نیروهای انقالب��ی اجازه نمی دهد وارد 
ب��ازی کثیف جن��گ تبلیغاتی ش��وند و با حریف 
مقابله به مثل کنند. محّمدصادق کوشکی گفت: 
این روزها، با اس��تفاده از فضای مجازی که قانون 
و کنترل خاص��ی ندارد و با نظ��ارت خارجی که 
بهترین امکان را برای ایجاد جنگ روانی دش��من 
فراه��م می کن��د، ب��رای تخری��ب رقبا اس��تفاده 
می کنند. وی با بیان اینکه اصالح طلبان از طریق 
فضای مجازی در س��ال های ۹۴ و ۹۶ رأی کسب 
کردن��د و معجزه این فض��ا را درک کردند، گفت: 
فضای مجازی عماًل در دس��ت دش��منان کش��ور 
اس��ت و توسط آنها اداره می شود و هر شخصی را 

هم بخواهند در لیست سیاه خود قرار می دهند.
اس��تاد دانش��گاه تهران گفت: یک هفت��ه بعد از 
شهادت سردار س��لیمانی شش هزار کاربر توئیتر 
حذف می ش��وند و این مؤید همین مطلب است. 
بنابرای��ن ش��اهد زمین��ی یک طرف��ه هس��تیم و 
اصالح طلبان عادت ب��ه بازی در زمین یک طرفه 
دارند. کوشکی با بیان اینکه اصالح طلبان همواره 
در سالهای گذش��ته با روش تخریب، رأی کسب 
کرده اند زیرا هرگز کارنامه ای برای ارائه نداشته اند، 
گفت: اصالح طلبان چهره های شاخصی برای حل 

مشکالت جامعه ندارند در نتیجه چون امکان کار 
ایجابی ندارند به دنبال تخریب هستند. 

وی ادام��ه داد: فق��ر چهره های توانمن��د در این 
جریان را می توان در بحران شهرداری در سالهای 
اخی��ر مش��اهده ک��رد. اصالح طلبان ی��ک چهره 
نداشتند تا بتوانند به عنوان شهردار تهران از آنها 
استفاده کنند. کوشکی به استفاده از جنگ روانی 
توس��ط اصالح طلبان اش��اره کرد و افزود: آنها به 
ج��ای مدیر جهادی و نی��روی توانمند برای حل 
مش��کل م��ردم، دارای کارشناس��ان جنگ روانی 
هس��تند؛ افرادی که تخص��ص در مظلوم نمایی و 

تخریب دارند و مدعیان بزرگی هستند.
وی افزود: »ی��وزف گوبلس« وزیر تبلیغات آلمان 
نازی باید در محضر اصالح طلبان زانوی شاگردی 
ب��ر زمین بزند. این اس��تاد دانش��گاه درباره روند 
تخریب در انتخابات ریاس��ت جمهوری سال ۹۶ 
گفت: اص��الح طلبان در زمان انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری ابزار دیگری به جز تخریب نداش��تند. 
آنها رقی��ب آقای روحانی را قاتل معرفی کردند و 
می گفتند اگر روحانی پیروز نشود جنگ به وقوع 
می پیوندد و در پیاده روها دیوار کشیده می شود. 
کوش��کی ادام��ه داد: اکنون ه��م اصالح طلبان از 
همی��ن راه وارد می ش��وند و تخریب ها به مراتب 
بیش��تر می ش��ود، زیرا متأس��فانه کنترلی هم بر 

فضای مجازی وج��ود ندارد. آنها فضای انتخابات 
را به س��مت و س��وی مس��موم  آکنده از جنگ 
روانی می برند و می توانند صندلی های مجلس را 
به دس��ت بیاورند و اال در انتخابات سالم و شفاف 

و برابر بختی برای پیروزی ندارند.
وی با بی��ان اینکه نهادهای مس��ئول غیردولتی 
نبای��د اج��ازه انجام چنی��ن کارهای��ی را به آنها 
بدهند، گفت: ش��اهد هستیم که از آلبانی، ریاض 
و اس��رائیل نیروهای انقالبی تخریب می ش��وند. 
منافق��ان از آلبانی و س��عودی ها از ریاض و اتاق 
جن��گ روانی اس��رائیل به زبان فارس��ی بر علیه 
نیروه��ای انقالب��ی توئیت می کنن��د و در تلگرام 
مطالب��ی را منتش��ر می کنن��د. مکم��ل آنها هم 
شبکه های معاند من و تو و بی بی سی و صدای 
آمریکاس��ت. اصالح طلبان هم از داخل اقدام به 

تخریب نیروهای انقالبی و ارزشی می کنند.
کوش��کی ب��ا تأکی��د ب��ر هماهنگی رس��انه ای 
اصولگرای��ان در زمان انتخابات گفت: اصولگرایان 
برای مقابله با عملیات تخریب روانی جبهه رقیب 
بای��د فعالیت ه��ای رس��انه ای و تبلیغاتی خود 
را ب��ا یکدیگر هماهنگ کنند. ش��أن و اعتقادات 
نیروهای انقالبی اجازه نمی دهد وارد بازی کثیف 
جنگ تبلیغاتی ش��وند و با حریف، مقابله به مثل 

کنند.  فارس

رئی��س جمهور عراق محمد ع��الوی را به 
عنوان نخس��ت وزیر جدید معرفی و مأمور 

تشکیل دولت این کشور اعالم کرد.
»برهم صالح« رئیس جمهور عراق »محمد 
عالوی« را مأمور تشکیل کابینه جدید این 

کشور کرد.
 پایگاه خبری »بغ��داد الیوم« گزارش داد 
که عالوی با انتش��ار یک فایل ویدئویی در 
فیس��بوک خود اعالم کرده است که برهم 
صال��ح وی را مأمور تش��کیل دولت جدید 

عراق کرده است.
وی در ای��ن فای��ل ویدئوی��ی، خواس��تار 
»تداوم تظاهرات تا زمان تحقق مطالبات و 

برگزاری انتخابات زود هنگام« شد.
ع��الوی همچنین وعده داد ک��ه دولتی را 
تش��کیل خواهد داد که ب��ا مطالبات ملت 

عراق همخوانی داشته باشد.
نخس��ت وزیر جدید عراق همچنین گفت 
ک��ه »در راس��تای تعیین زم��ان انتخابات 

آتی« تالش خواهد کرد.
»محم��د الخالدی« عضو پارلمان عراق نیز 
اعالم ک��رد که عالوی به صورت رس��می، 
مأمور تشکیل کابینه جدید شده و توانسته 
اس��ت »موافقت همه طیف های سیاسی را 

جلب کند«.
رئیس جمه��ور ع��راق هفت��ه گذش��ته به 
فراکس��یون های پارلمانی این کشور تا روز 
ش��نبه )۱۲ بهم��ن( فرصت داد تا بر س��ر 

نخست وزیر جدید به توافق برسند.
عالوی  پس از س��ال ۲۰۰۳، دو دوره وزیر 
ارتباطات دولت نوری المالکی نخست وزیر 
اس��بق عراق بود، ولی به خاطر اختالف با 
وی، در سال ۲۰۱۲، استعفا کرد. وی سال 
۲۰۰۶، نیز به عنوان نماینده پارلمان عراق 

انتخاب شد.
ع��ادل عبدالمهدی نخس��ت وزی��ر دولت 
پیش��برد امورع��راق در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹، 
اس��تعفای خود را به پارلم��ان ارائه کرد و 

پارلمان نیز با این استعفا موافقت کرد.
ش��هرها و اس��تان های جنوبی عراق از نهم 
مه��ر م��اه )اول اکتبر( به جز ای��ام اربعین 
ش��اهد تظاهرات و اعتراض��ات مردمی به 
اوض��اع اقتصادی و فس��اد در این کش��ور 
بوده و طی این مدت، ش��مار قابل توجهی 
از معترض��ان و نیروه��ای امنیتی به دلیل 
درگیری با اقدامات خش��ونت آمیزی برخی 
از »آش��وبگران« کش��ته یا زخمی شده اند.

 فارس

سپاه در بیانیه ای ضمن محکومیت رونمایی از طرح ظالمانه 
معامله قرن، تاکید کرد: معامله قرن فرجامی جز شکس��ت و 

فرورفتن در زباله دان تاریخ ندارد.
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در بیانیه ای با محکومیت 
ش��دید رونمایی از طرح آمریکایی-صهیونیستی معامله قرن، 
مقابل��ه با این توطئه بزرگ را حمایت از عدالت و ملت مظلوم 
فلس��طین و ضامن باطل ش��دن ترفندهای آینده نظام سلطه 
و اس��تکبار علیه اس��تقالل و حاکمیت ملی سایر کشورهای 
اسالمی دانست و تاکید کرد: معامله قرن فرجامی جز شکست 

و فرورفتن در زباله دان تاریخ نخواهد داشت.
در بخش��ی از این بیانیه آمده اس��ت: اق��دام اهریمنی رئیس 
جمهور رژیم تروریس��تی ایاالت متحده آمریکا در رونمایی از 
طرح ظالمانه "معامله قرن" که پایمال سازی و نادیده گرفتن 
حقوق حقه ملت مظلوم فلس��طین و چندپاره کردن سرزمین 
آنها، مشروعیت بخشی به دولت جعلی صهیونیستی، تضمین 
حاکمیت اسرائیل بر سرزمین های اشغالی، خلع سالح حماس، 
لغو حق بازگشت آوارگان و سیاهه ای از مصادیق دیگر ظلم و 
تجاوز به فلسطین قهرمان را دنبال می کند، یکی از جنایات و 

خیانت های بی نظیر در تاریخ معاصر به شمار می رود.
این بیانیه می افزاید: این طرح ننگین که چهره خبیث ترامپ و 
واقعیت پنهان کاخ سفید در ضدیت با امت اسالمی را بیش از 
هر زمان دیگر آشکار و سرسپردگی حاکمان دولت تروریستی 
و ضد بش��ری آمریکا در تأمین خواس��ته های شیطانی رژیم 
صهیونیس��تی ب��ه ویژه در حوزه گدایی امنی��ت را در معرض 
قضاوت جهانیان قرار داد، خطای راهبردی دیگری در کارنامه 

سیاه آمریکایی ها افزود.
این بیانیه تولید تروریس��م تکفیری و حمایت های همه جانبه 
و بی وقفه آمریکا از داعش، جبهه النصره و دیگر گروهک های 
تروریس��تی در قلب سرزمین های اس��المی را مقدمه ای برای 
فراهم س��ازی زمینه ه��ای جنایت رونمای��ی از معامله قرن و 
ایجاد شکاف و اختالف بین کشورهای اسالمی به عنوان یکی 
از الزامات و پیوس��ت های این طرح توصی��ف و تصریح کرده 
اس��ت: معامله قرن نه تنها برای رژیم صهیونیس��تی امنیت و 
ثبات��ی به ارمغ��ان نخواهد آورد، بلک��ه در معادله ای معکوس 
مانند س��ایر طرح های ظالمانه سازش که در کاخ سفید و تل 
آویو مهندسی ش��ده اند، فرجامی جز شکست و فرورفتن در 

زباله دان تاریخ نداشته و آتش خشم و کینه انتقام رزمندگان 
مقاوم��ت و فرزندان مجاهد و ش��هادت طلب فلس��طینی در 
جای جای سرزمین های اش��غالی را برافروخته تر از هر مقطع 
زمان��ی دیگر در تاریخ مقاومت ۷۰ س��اله ضد صهیونیس��تی 

خواهد ساخت.
ای��ن بیانی��ه ش��رایط کنونی را ب��رای امت اس��المی و محور 
مقاومت حس��اس، خطیر و تاریخی قلمداد و با اشاره بر لزوم 
بازشناس��ی ضرورت ه��ا و الزامات فراروی ب��رای مقابله با این 
معاهده شیطانی، آمادگی سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای 
نقش آفرینی های مقتضی در این صحنه را اعالم وتاکید کرده 
است: از کشورهای اس��المی به ویژه نیروهای مسلح و مؤمن 
آنان انتظار می رود با تصمیمی بزرگ و تاریخی، مقابل توطئه 
"معامله قرن" ایستادگی کرده و با هوشمندی و هوشیاری به 
ضرورت صف بندی برابر حامی��ان پلید این معاهده بپردازند 
و ب��ا اتحاد و اتفاق حول محور اس��الم و پیامبر اعظم )ص( و 
اندیش��یدن به منافع ملت های منطق��ه، هم افزایی و حمایت 
از مح��ور مقاوم��ت و بیرون ران��دن غاصبان و اش��غالگران از 
بالد اس��المی، اجازه ندهند فریاد مظلومیت و عدالت خواهی 

فلس��طین در هیاه��وی عملی��ات روانی و تصویرس��ازی های 
فریبنده رسانه های سلطه و صهیونیسم خاموش گردد.

در پای��ان این بیانیه فلس��طین پاره ت��ن و بیت المقدس خط 
قرمز امت اس��المی توصیف و با تأکید ب��ر ضرورت وحدت و 
یکپارچگی ملت های مسلمان در اعالم نفرت و انزجار و پرهیز 
از هرگون��ه س��کوت و اهمال در قبال این ط��رح که می تواند 
ترفندهای آینده جریان استکبار و صهیونیسم علیه استقالل 
و حاکمیت ملی س��ایر کشورهای اس��المی را خنثی و باطل 
سازد، خاطرنشان شده است: معامله قرن فاقد هرگونه اعتبار 
اس��ت و بی تردید نس��خه حکیمانه مقام عظم��ای والیت و 
رهبری حضرت امام خامن��ه ای )مدظله العالی( یعنی همان 
راهبرد "فلسطین از بحر تا نهر، بازگشت آوارگان فلسطینی و 
برگزاری انتخابات آزاد و فراگیر" تنها گزینه مش��روع و عملی 
برای حل مس��ئله فلس��طین -به عنوان اولوی��ت اول جهان 
اس��الم- خواهد بود که ب��ه یاری خداوند با شکس��ت توطئه 
خطرناک اخیر، عالم بش��ریت تحقق آن را همراه با زوال رژیم 
نژاد پرس��ت و کودک کش صهیونیستی به چشم خواهد دید.
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اندیشه حاکمیت قانون 
در پرتو آموزه های

 سبک زندگی رضوی

بیانیه سپاه در محکومیت رونمایی از »معامله قرن«

»معامله قرن« فرجامی جز شکست و فرو رفتن در زباله دان تاریخ ندارد

»محمد عالوی« مأمور تشکیل دولت جدید عراق شد
کوشکی: 

اصالح طلبان به تخریب رقبای انتخاباتی روی آورده اند

همزمان با آغاز دهه فجر صورت گرفت

حضور رهبر معظم انقالب در مرقد 
امام خمینی )ره( و گلزار شهدا

همزمان با آغاز دهه فجر و در آستانه چهل ویکمین سالروز پیروزی 
شلکوهمند انقالب اسلالمی، رهبر معظم انقالب اسالمی در مرقد 
مطهر امام عظیم الشلأِن ملت ایران حضلور یافتند و با قرائت نماز 

و قرآن یاد آن عزیز سفر کرده را گرامی داشتند.
حضرت آیلت اهلل خامنه ای همچنیلن با حضور بر مزار شلهیدان 
عالی مقام آیت اهلل بهشلتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه هفتم 

تیر، علّو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند.
رهبر انقالب اسالمی در مرقد امام خمینی)ره( وگلزار شهدا حضور 
یافتند. رهبر انقالب اسالمی سپس در گلزار شهیدان حضور یافتند 
و با درود و سالم به ارواح مطهر مجاهدان راه خدا و مدافعان ایران 

اسالمی، برای استمرار حرکت پر افتخار ملت ایران دعا کردند.


