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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

اینکــه انتخابــات در ایــران زیر 
ســوال برود، مسبوق به ســابقه است. 
معروفترین ســابقه آن نیــز مربوط به 
انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و 
بلواهای پس از آن، حصرها، مهاجرت ها، 
زندان ها، کشته ها و دیگر تبعات آن است 
که البته هزینه سنگینی هم برای کلیت 

نظام داشت.
نه تنهــا جمهوری اســامی، بلکه 
هیچ نظام سیاســی دیگــری تمایلی 
به »تکرار« آن اعتراضــات علیه نحوه 
برگزاری و نتیجه انتخابــات ندارد. از 
همین رو این روزها هرچه به انتخابات 
دوم اسفند نزدیکتر می شویم، نسبت 
به اعتراضات درباره عملکرد شــورای 
نگهبان و فرآیند برگــزاری انتخابات و 
نتیجه آن هشــدارهای بیشتری داده 
می شود؛ به ویژه آنکه اعتراضات این بار 
پیش از برگــزاری انتخابات، در همین 
مرحله تایید صاحیــت کاندیداها در 
شورای نگهبان، پررنگ تر از همیشه آغاز 

شده است.
اصالح طلبان به دنبال اردوکشی 

خیابانی هستند!
هفته هاســت کــه اصاح طلبان 
متفق القــول گایــه می کننــد که 
شــورای نگهبــان ســخاوتمندانه و 
کاما آگاهانه ســعی در حذف کامل 
یک طیف سیاســی دارد. اعتراض به 

تاییدصاحیت چهره هایی چون قالیباف 
از جناح اصولگرا و ردصاحیت گسترده 
اصاح طلبان به بهانه هایی چون موافقت 
با برجام یا حضور کمرنگ در نماز جمعه، 
این روزها تیتر اخبار اســت و سخن از 
»مهندســی انتخابات از سوی شورای 

نگهبان« به میان می آید.
بــرای بســیاری ایــن اعتراضات 
مقدمه رویدادهایی مانند ســال 88 و 
چیزی شــبیه به آن است. عضو حزب 
موتلفه دیروز در گفتگویــی با ایلنا به 
همین موضوع اشــاره کــرده و درباره 
اینکه مخالفان جریان اصاح طلبی از 
عبارت »فتنه خاموش« برای انتقاد آنها 
به شــورای نگهبان استفاده می کنند، 
ادعا کرد: »وقتی یک ســری از اخبار و 
گزارش های مختلــف را کنار یکدیگر 
می گذاریم نشــان دهنده این است که 
اصاح طلبان می خواهند اگر انتخابات 
به نفع آنها نشد و رأی مناسبی نیاوردند 
شبیه انتخابات سال 88 با قانون گریزی 
و نپذیرفتن رأی و نظر مردم انتخابات 
را مخــدوش کــرده و یا به شــکلی با 
اردوکشی های خیابانی همان وضعیت 

را تکرار کنند.«
رئیس جمهور به دنبال القائات 

منفی درباره انتخابات است
اما دامنه انتقادات به نحوه بررســی 
صاحیت کاندیداها در شورای نگهبان 
نه فقط در میــان اصاح طلبان، بلکه 
به رئیس جمهوری هم رسید و حسن 

روحانی هشــتم بهمــن در همایش 
استانداران و فرمانداران کشور انتقاد کرد 
که شورای نگهبان با رد صاحیت های 
گسترده، انتخابات را تک قطبی کرده 

است.  
او پس از طعن و کنایه های بســیار 
گفت: »بیایید به مردم اعتماد دهیم و به 
مردم بگوییم که نظام ما، نظام تک حزبی 
نیســت، ما نظام کمونیستی نیستیم، 
ما نظام شاه نیســتیم و ما فقط حزب 
رستاخیر و کمونیسم نداریم. تک حزبی 
نیســتیم و نظام چند حزبی هستیم و 

احزاب در این کشور آزاد هستند.«
هجمه ها به این اظهــارات روحانی 
همچنان ادامه دارد؛ آنچنانکه مجتبی 
ذوالنوری، نماینده قم در مجلس دیروز 
در گفتگویــی با »فــارس«، گفت که 
رئیس جمهور به دنبال القائات منفی به 

جامعه درباره انتخابات است. 
او اظهار کرد: »اگر در نظام ما سیستم 
این بود که دســتگاه های نظارتی مثل 
شــورای نگهبان در مورد جایگاه های 
انتخابی مثل مجلس و مجلس خبرگان، 
ریاســت جمهوری و ... انتصاب کنند 
فردی مثل آقای روحانی تکیه بر جایگاه 

ریاست جمهوری نزده بود.«
ذوالنوری دربــاره اینکه منتقدان 
معتقدند این نحوه تایید صاحیت در 
واقع انتصابات است، نه انتخابات، افزود: 
»اگر بنا بر انتصاب بود آقای روحانی که 
پرونده دوره اولش کاما مشخص بود که 

چه وضعیتی دارد؛ خب همان جا انتصاب 
انجام می گرفت، نه اینکه ایشان در این 
جایگاه قرار بگیرد بلکه یک چهره توانمند 
فسادستیزی که در رقبای ایشان بود این 

جایگاه را در اختیار می گرفت.«
زیر سوال بردن انتخابات، قرار 
گرفتن در جبهه دشمن است

یکی از همــان رقبایی کــه مورد 
اشاره مجتبی ذوالنوری است، ابراهیم 
رئیسی است که اکنون رئیس دستگاه 
قضاست و اتفاقا از او به عنوان چهره ای 
»فسادستیز« یاد می شود. او نیز دیروز 
درباره اعتراضات نســبت به انتخابات 
گفت که این زیر سوال بردن انتخابات، 

قرار گرفتن در جبهه دشمن است. 
رئیسی دیروز در دیدار با مردم بوشهر 
با اشــاره به بیانات مقام رهبری درباره 
انتخابات، اظهار کرد: »دیدبان تیزبین 

بصیرت آفرین، حکیــم فرزانه ما دیروز 
فرمودند آنچه که پیــش رو دارید، آن 
وظیفه است. یادمان نرود که انتخابات 
مسئله مهمی اســت. هر کسی که دل 
در گرو این نظام و کشور و عزت این ملت 
دارد و هرکس که به عزت این کشــور 
فکر می کند، باید وظیفــه اش را در این 
عرصه خوب انجام دهد. هرکس هم با هر 
انگیزه ای جریان انتخابات را زیر سئوال 
ببرد، بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، 
با تضعیف جریــان انتخابات در جبهه 

دشمن قرار می گیرد.«
او اشــاره کرد: »تعبیر رهبر معظم 
انقاب برای طاب و دانشــجویان این 
بود که می خواهم طاب و دانشجویان 
سیاسی باشند؛ ولی برخی سیاسی بودن 
را به معنای این گرفتند که عضو فان 
گروه و جریان سیاســی باشند؛ معنای 
سیاسی بودن این نیست. سیاسی کسی 
است که زمان شناس و وظیفه شناس 
باشــد، نیاز جامعه را خوب تشخیص 
دهد و حاضر باشد برای رفع نیاز جامعه 
همه توان خویش را به خدمت بگیرد و 

خطرپذیر و مسئولیت پذیر باشد.«
اگر شورای نگهبان تخریب شود ...

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل 
کشور نیز دیروز در یادواره 210 شهید 
بنی فاطمه)س( در اصفهان انتقادات 
از فرآیند تایید صاحیت در انتخابات 
را مورد اشــاره قرار داد و گفت: »جای 
تعجب است افرادی به این شورا حمله 
می کننــد و انتخابــات را انتصابــات 
می نامند که خود توســط همین شورا 
تایید صاحیت شده و به مقام و منصب 

رسیده اند.«
ســردار غامرضا جالــی تصریح 
کرد که اگر شورای نگهبان تحت فشار 
افکار براندازانه، مورد تخریب قرار گیرد 
فاسدان در مناصبی قرار خواهند گرفت 
که ۴ یا 8 سال باید حسرت بخوریم و با 
خود بگوییم چرا به این اشــخاص رأی 

دادیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
با بیان اینکه دولت قــوی و انقابی 
از دل مجلس قــوی و انقابی بیرون 
می آید، تاکید کرد: اگــر تفکر حاج 
قاسم وارد مجلس شد این تفکر وارد 
دولت هم خواهد شد و در آن هنگام 
خواهیم دید کــه مولفه های اقتدار 

ملی ما تا چه اندازه می توانند هم افزا 
و قوی بشوند.

 نماز شبی به اندازه وزن 
برخی آقایان!

تریبون هــای نماز جمعــه نیز روز 
گذشــته محمل دیگــری بودند برای 
پرداختن به این موضوع. حجت االسام 
احمد علم الهــدی در خطبه های نماز 
جمعه مشــهد، با بیان اینکه دشــمن 
می خواهد مشــارکت در انتخابات را از 
بین ببرد، گفت: دشــمن اینک شروع 
کرده و به مسئله شــورای نگهبان و رد 
صاحیت برخی کاندیدا ها ورود کرده و 
می گوید این انتخابات نیست و انتصابات 
و گزینشی است و می خواهد این را تبلیغ 
و ترویج کند و آنچه مایه تاسف است این 
اســت که یک عده از داخل مملکت با 
دشمن همصدا شوند و حرفی که دشمن 
می خواهد را بزننــد و بگویند انتخابات 

تشریفات است.
امام جمعه مشــهد اضافه کرد که 
»فقهای شورای نگهبان به اندازه وزن 
برخی آقایان نماز شب خوانده اند.« بعد 
هم ادامه داد: اینکه بگوییم شش مجتهد 
شــورای نگهبان با جناح گرایی حکم 
می کنند مثل این است که بگوییم پیامبر 
به نفع داماد و پسرعمویش حکم می کند؛ 
این دو حرف همسان هم هستند. اینکه 
بگویند در شــورای نگهبان جناح گرا 
هستند و افراد را رد صاحیت می کنند 
این نوع حرف زدن به شش مجتهد عادل 
صحیح است؟ شــش مجتهد عادل آیا 
این گونه عمل می کنند که دین خود را 

بفروشند و جناح گرا باشند؟!

تب نگرانی از »اعتراض به شورای نگهبان« و »زیر سوال بردن انتخابات« باال گرفته است

هشدارهای مکرر درباره یک »تکرار«

خبر

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه 
تمامی کدهــا و فرکانس های گلوبــال هاوک 
امریکایی رمزگشایی و برای ایران کاما بی اثر شده 
است، از انتشار اطاعات جدید از حمله موشکی 
ســپاه به پایگاه نظامی آمریکایی عین االسد در 

آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش ایسنا، تصاویر الشه  هواپیمای بدون 
سرنشین و فوق پیشــرفته جاسوسی و متجاوز 
آمریکایی  که در خرداد ماه ســال جاری پس از 
نقض حریم هوایی ایران به  دست رزمندگان یگان 
پهپادی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقاب 
اسامی با سامانه بومی »ســوم خرداد« منهدم 
شد، برای نخستین بار از رســانه ملی به تصویر 

کشیده شد.

سردار سرتیپ پاســدار امیر علی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه پاســداران در 
محل این رونمایی با اشــاره به جزئیاتی از ساقط 
کردن این پهپاد فوق پیشــرفته گفت: این پهپاد 
بزرگترین هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین 
جهان است و مشخصات منحصر به فردی دارد. 
به طور مثال به واسطه اینکه در ارتفاع خیلی باال 
پرواز می کند قادر اســت بدون محدودیت همه 
مسیرها را بدون تحت تاثیر قرار دادن روت های 
هوایی از آمریکا پرواز کند و به خلیج فارس بیاید. 
وی  افزود: این پهپاد پیشرفته به دلیل اینکه بسیار 
بزرگ است از تمامی تجهیزات جاسوسی در داخل 
آن استفاده شده است. سردار حاجی زاده با اشاره به 
پهپادهای آمریکایی که تاکنون توسط سپاه هدف 

قرار گرفتند، ادامه داد: بزرگترین کولکسیون دار 
پهپادها در جهان هستیم. ترایتون را کم داشتیم 
که آن هم به پهپادهای قبلی اضافه شد و از این پس 
نیز اگر تجاوزی به خاک ایران داشته باشند قطعا 

آنها را هدف قرار می دهیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه خاطرنشان کرد: 
این پهپاد بسیار با ارزش است ولی باید آمریکایی ها 
خط قرمزی برای این پهپاد در رابطه با ایران بکشند. 
چرا که ما امروز با تمامی کدها و فرکانس های آن 
آشــنایی پیدا کرده ایم. یعنی نه اینکه در فاصله 
صد کیلومتری بتوانیم آن را رهگیری کنیم بلکه 
از همین تهران قادر هســتیم تا فاصله چند هزار 

کیلومتری این پهپاد را بی اثر کنیم.
وی ادامه داد: آمریکایی هــا در جریان حمله 

به عین االسد یک سیلی کوچک در حوزه جنگ 
الکترونیک از ما خوردند. سردار حاجی زاده تاکید 
کرد: تمامی تجهیزات از الشه به دست آمده گنجی 
است که اطاعات ارزشمندی را در اختیار ما قرار 
داده است و از آن استفاده خواهیم کرد.  فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران همچنین با اشاره 

به خبرهای جدیدی از حمله به پایگاه عین االسد 
گفت: ناگفته ها زیاد اســت و یک جلسه مستقل 
می خواهد تا مردم عزیز از این حمله بیشتر مطلع 
شوند. وی تصریح کرد: احتمال دارد تا مدتی دیگر 
در رســانه ها بگویند که چند تن از نظامی های 

آمریکایی دچار مرگ خفیف مغزی شده اند.

سردار حاجی زاده:

اطالعاتجدیدیدربارهحملهبهعیناالسدمنتشرمیکنیم
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احتمالتمدیدمعافیتهای
عراقبرایوارداتانرژیازایران

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از »وال استریت 
ژورنال« مدعی شــد که آمریکا قصد دارد معافیت 
تحریمی واردات انرژی عراق از ایران را دوباره تمدید 
کند. یک منبع به این نشریه اطاع داده است: »ما 
می خواهیم فشار حداکثری بر ایران حفظ شود، اما 
اینکار نباید به ضرر ثبات اقتصادی همسایگان آن 
کشور انجام شود.« عراق برای تأمین نیاز خود به گاز 
طبیعی به ایران وابسته اســت و تا ۴۵ درصد از برق 

خود را نیز از جمهوری اسامی خریداری می کند.
    

در نشست شورای امنیت سازمان ملل  
مطرح شد

ایران؛آمادهکمکبهحل
اختالفاتترکیهوسوریه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید تخت 
روانچی، نماینده دائم جمهوری اسامی ایران در 
سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت این 
سازمان با موضوع »اوضاع در ادلب سوریه«، گفت: 
ایران به عنوان یکی از کشورهای ضامن روند آستانه، 
آماده است از مساعی جمیله خود برای رفع اختافات 
کنونی سوریه و ترکیه درباره وضع ادلب استفاده کند. 
وی خواستار اجرای موافقتنامه سوچی درباره ادلب 
شد و افزود: اجاس سران روند آستانه که در آینده 
نزدیک در تهران برگزار می شود، فرصت حیاتی برای 

بررسی جامع اوضاع سوریه خواهد بود.
    

دوچهرهشاخصاصالحطلب
تاییدصالحیتشدند

به گزارش خبرآنایــن، صاحیت محمدعلی 
افشــانی، عضو حزب اعتماد ملی و محمد حسن 
مقیمی، استاندار ســابق تهران از نامزدهای جبهه 
اصاح طلبــان بــرای انتخابات مجلس توســط 
شــورای نگهبان تایید شد. همچنین محمدجواد 
محمدی نوری، قائم مقام ســتاد انتخابات جبهه 
پشرفت رفاه و عدالت در تهران از نهایی شدن لیست 
تشکل متبوعش برای انتخابات خبر داد و گفت: در 
لیست جبهه پیشــرفت نیز همانطوری که از قبل 
معیارهایی تدوین شد، تقریبا از تمامی نسل ها چه 
جوانان و شخصیت ها و بانوان حضور جدی دارند. 
نام لیســت این جبهه در انتخابات مجلس یازدهم 

»مجلس مردم« است. 
    

والیتی:
سردارسلیمانیمالقاتهای
متعددباپوتینواردوغانداشت

علی اکبر والیتی، مشاور رهبر انقاب اسامی در 
KHAMENEI. گفتگویی با پایگاه اطاع رسانی

IR درباره شخصیت سیاسی سردار قاسم سلیمانی 
در عرصه بین المللی گفت: سردار سلیمانی همواره 
نسبت به منطقه و عراق نگرانی و دغدغه های فراوانی 
داشت. آنها می خواســتند کرکوک را جدا کنند تا 
یک اقلیم مســتقل و یا خودمختار بشود. ایشان به 
سلیمانیه رفت و طرح توطئه  جدایی اقلیم را بدون 
شلیک گلوله ای شکســت داد. ایشان همچنین با 
افراد مختلفی از جمله سیاست مداران بزرگ دنیا 
مثل آقای پوتین و آقای اردوغان ماقات های متعدد 

داشت و کار طراحی مقاومت را به پیش می برد.
    

نیرویهواییارتشمانعورود
داعشبهمرزهاشد

امیر ســرتیپ »مهــدی هادیــان«، معاون 
هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش در مراســم 
گرامیداشت روز نیروی هوایی ارتش گفت: نیروی 
هوایی ارتش در دســتگیری ریگــی نقش مهمی 
داشته است؛ شــاید اگر او تا امروز زنده بود در شرق 
کشور شاهد بروز گروه هایی همچون داعش بودیم. 
همچنین نیــروی هوایی هنگامی کــه داعش به 
مرزهای کشور نزدیک شده بود با حضور به موقع، 
مواضع آن ها را در نزدیکی مرزها مورد هدف قرار داد 
و اجازه ورودشان را به میهن اسامی نداد که البته به 

این موضوعات تاکنون کمتر پرداخته شده است.
    

سال۲۰۴۵قدرتازغرببه
شرقمنتقلخواهدشد

در نشســت »تحول قدرت چین و پیامد های 
آن برای ایران« از مجموعه نشست های »سیاست 
خارجی و مسئله  ایران« اندیشگاه سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران، کارشناسان مطرح کردند که 
در سال 20۴۵، ۶0 درصد قدرت جهانی در اختیار 
کشور های در حال توسعه خواهد بود. بدین ترتیب 
که در یک دوره  سی ساله سرعت رشد چین بر اساس 
GDP به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به 
ویژگی های سنتی مانند جمعیت و پهناوری چین را 
به نقطه کانونی این تحول تبدیل خواهد کرد و عما 

قدرت از غرب به شرق منتقل خواهد شد. 

علم الهدی: اینکه بگوییم 
شش مجتهد شورای 

نگهبان با جناح گرایی حکم 
می کنند مثل این است که 

بگوییم پیامبر به نفع داماد و 
پسرعمویش حکم می کند. 
شش مجتهد عادل آیا این 

گونه عمل می کنند که دین 
خود را بفروشند؟! فقهای 
شورای نگهبان به اندازه 

وزن برخی آقایان نماز شب 
خوانده اند

ابراهیم رئیسی: هر کسی که 
دل در گرو این نظام و کشور 
و عزت این ملت دارد، باید 
وظیفه اش را در این عرصه 
خوب انجام دهد. هرکس 
هم با هر انگیزه ای جریان 

انتخابات را زیر سئوال 
ببرد، بداند یا نداند، بخواهد 
یا نخواهد، در جبهه دشمن 

قرار می گیرد

نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اســامی گفت: 
متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت یکسال وقت داشت که 
درباره FATF تصمیم بگیرد اما این کار را انجام نداد امروز هم 
عنوان می کنند وقت تمام شده است و نظر شورای نگهبان با 
توجه به قانون باید اجرایی شــود، که اگر نظر شورای نگهبان 

ماک باشد ما اواخر بهمن در لیست سیاه قرار خواهیم گرفت.
شهاب الدین بیمقدار در گفت وگو با ایلنا، افزود: هنگامی که 
این اتفاق بیفتد  بانک های ما فلج خواهد شد و ایرانیانی که در 
اقصی نقاط دنیا کار می کنند با مشکل رو به رو می شوند. همه زیر 

ذره بین خواهند رفت که برای هر حرکتی باید توضیح بدهند.
وی با بیان اینکه امروز رســانه های مخالف، مقصر تمامی 
مشکات کشور را دولت و رئیس جمهور می دانند، گفت: امروز 
ادعا می کنند مجلس دهم مجلس اصاح طلبی بود در صورتی 
که اینگونه نبود اصاح طلبان یک اقلیت بزرگی بودند، نمی شد 
گفت که اکثریت مجلس بودند که اگر هم بودند سدهای زیادی 

داشتند که خیلی هم کاری نمی توانستند انجام دهند.
بیمقدار ادامه داد: بگذارید چند مثال بزنم به آن قانونی که 
فراکسیون امید  برای کم کردن جرائم زندان ها تصویب کرد 

شورای نگهبان ایرادات بسیاری گرفت که نمی دانم قابل اصاح 
خواهد بود یا خیر، یا تعریف جرم سیاسی که هنوز مانده است و 
یا قانون انتخابات استانی چنان تیشه به ریشه اش زدند که قابل 

اصاح نیست.

شاید اقدام مردم تلنگری شود به آقایان
این عضو فراکســیون امید مجلس همچنین درباره رد 
صاحیتها، با بیان این که امروز نمایندگانی که رد صاحیت 
شدند از شورای نگهبان دالیل رد صاحیت شان را بگیرند و 
منتشر کنند، گفت: به یکی از نمایندگانی که رفته بود دلیل 
رد صاحیتش را بپرسد اینکه پیش آقای خاتمی رفته بود 
را ایراد گرفته بودند، نطق و حرف هایش را ایراد گرفته بودند 
خب این ها سیاسی است دیگر. باید دید مردم چه تصمیمی 
می گیرند شاید اقدام مردم تلنگری شود تا آقایان بفهمند 
همه مردم آن هایی که نیســتند که از یــک جریان خاص 

حمایت می کنند.
وی در پایان تاکید کرد: آقای رئیس جمهور محکم بایستد 

و رفراندوم را پیگیری کند حتی می تواند رفراندوم برگزار کند.

عضو فراکسیون امید:

اواخربهمنجزءلیستسیاهFATFقرارمیگیریم


