
چالش اصلي در انتخابات 94
ظرفيت سازي و حساسيت قدرت هاي غربي و برخي پادوهاي منطقه اي 
آنها براي اثرگذاري بر فرآيندهاي انتخابات سال 1394 بسيار بيشتر از 
برخي نيروهاي داخلي است كه بعضاً بايد نسبت به سرنوشت انتخابات 
و چالش هاي تهديدات پيش روي آن حساسيت داشته باشند، از منظر 
فعاالن داخلي به ويژه نيروهاي مؤمن به انقالب اگر مهم ترين دغدغه 
رأي آوري يا منافع بخشي باش��د تا منافع ملي و دفع تهديدات به طور 

قطع دشمنان مي توانند به موفقيت خود اميدوار باشند.
اهميت مسئله انتخابات 94 تنها به كاركردها و وظايف قانوني دو مجلس 
شوراي اسالمي و خبرگان نيس��ت، بلكه آنچه براي دشمنان بيروني و 
عوامل داخلي آنها اهميت دارد، اين است كه تمامي روش هاي آنها براي 
مهار و شكست انقالب اسالمي در سه دهه گذشته به شكست رسيده و 
تنها مدل باقي مانده براي آنها تمركز بر انتخابات آينده، آن هم نه از نوع 
چالش برانگيزي همچون فتنه هاي تير 78 و خرداد 88 كه در آستانه دو 
انتخابات مجلس ششم و رياست جمهوري دهم اتفاق افتاد، بلكه تمركز 
بر الگوي تعاملي و آن هم در بستر ساز و كارهاي قانوني و پذيرفته شده 

انتخابات و البته عوامل داخلي است. 
فارغ از مواضع صريح امريكايي ه��ا در بهره گيري از الگوي برجام براي 
تغيير در ايران، كه در ماه هاي گذشته ابايي از بيان آشكار آن نداشتند، 
اوباما در سخنان اخير خود در پسابرجام مخاطب اصلي خود را جوانان 
ايران قرار داده و ضمن تأكيد بر اهميت ايران و نقش جوانان در آينده 
ايران، با تالش براي سياه نمايي گذشته انقالب، آنان را براي نقش آفريني 
در اين تغيير فراخوانده و مي گويد: »سال ها دولت شما كارهايي كرده 
كه ثبات منطقه را بر هم زده و ش��ما را منزوي كرده، حاال دولت هاي 
ما دارند با هم درباره مسائل هس��ته اي صحبت مي كنند، در پي توافق 
هسته اي شما جوانان ايران فرصت داريد كه بتوانيد پيوندهاي تازه اي 

با دنيا داشته باشيد.«
در همين زمينه شبكه سي ان ان نيز كمي صريح تر و روشن تر از اوباما اهداف 
طراحي شده امريكا براي انتخابات آينده را بيان كرده و مي گويد: نتيجه اين 
انتخابات مي تواند آينده روابط ايران با غرب را تعيين كند، اگر ميانه روها و 
اصالح طلبان دراين انتخابات پيروز شوند، ما مي توانيم شاهد پيشرفت هايي 
در اين روابط باش��يم، هرچه تعداد اصالح طلبان در مجلس ايران بيشتر 
باشد حمايت ها از »حسن روحاني« رئيس جمهور ايران افزايش مي يابد. 
سي ان ان نتيجه اين روند را در تحوالت ايران اينگونه ارزيابي مي كند كه 
يك ايران بازتر در واقع نيروي مثبت تري در منطقه خواهد بود و اين امر در 
طوالني مدت به مفهوم آن است كه ايران ديگر به ناآرامي هاي طوالني در 

منطقه همچون بحران سوريه عالقه مند نيست.
مواضع مذكور ابعاد راهبرد آينده دش��منان در انتخابات 94 را روشن تر 
مي كند. در اين زمينه چند نكته قابل ذكر اس��ت: 1 � سياه نمايي روند و 
تالش هاي گذشته ايران در عرصه تحوالت منطقه كه به تبديل ايران به 
يك ابرقدرت منطقه اي انجاميد، با اين هدف القايي صورت مي گيرد كه 
اقدامات خود ايران منشأ ايران هراسي ش��ده و بودجه و امكانات گذشته 
صرف جاه طلبي هاي منطقه اي ايران شده است. بدون اينكه در اين مسير 
به تهديدات بالقوه و بالفعلي كه طي اين سي و اندي سال از سوي استكبار يا 
توسط عوامل منطقه اي در قالب جنگ نيابتي صورت گرفته اشاره اي شده 
باشد و جالب اين است كه حجم اصلي تبليغات منفي سعودي ها هم در 

هفته  هاي اخير بر اين حوزه متمركز شده است.
2 � مبتني بر اين راهبرد، محدودسازي حوزه نفوذ ايران در منطقه نيز به 
عنوان يكي از اهداف مرحله اي پس از انتخابات مدنظر دستگاه رسانه اي 
و سياستگذاري غرب است. س��وگمندانه اينكه بخش عمده اي از فضاي 
رسانه اي در داخل و حتي برخي از منصوبان دولتي نيز بر اين متمركز است. 
در اين زمينه مي توان به سخنان سريع القلم مشاور دولت يازدهم در جريان  
اجالس داووس به سي ان ان اشاره كرد كه مي گويد در آينده بيشتر توجه 
ايران به مسائل داخلي خواهد بود، لذا ايران ديگر منابعي در اختيار نخواهد 

داشت كه به منطقه يا بلندپروازي هايش در منطقه اختصاص دهد.
3 � در تكميل راهبرد فوق تمركز بر سياه نمايي در داخل و آمارسازي هاي 
منفي عليه كاركردهاي انقالب، نظير رتب��ه ايران در خط فقر و يا رتبه 
باالي ايران در خط فالكت يا بزرگنمايي آسيب هاي اجتماعي است كه 
در اين زمينه رسانه هاي مرتبط با كارگزاران يد طواليي دارند. اين روند 
طبيعي است كه در ذهن مخاطب و به ويژه نسل جوان القاي ناكارآمدي 
نظام اس��المي را مي نمايد. بر اين اساس آيا مي توان در هدف مشترك 

اوباما با اين جريان رسانه اي ديگر ترديدي داشت.
4� به رغم جنجال و غوغا در م��ورد پيامدهاي مثبت اقتصادي برجام، 
در حالي كه عماًل آثاري از آن در عرصه اقتصادي ديده نش��ده اس��ت 
اكنون كاماًل آشكار شده كه آنها به رغم نياز معيشتي و اقتصادي مردم، 
كاركرد سياسي و اجتماعي و افزايش سبد رأي را انتظار دارند و جالب 
اين اس��ت كه روزنامه آفتاب يزد، واكنش منفي مردم به فراخواني كه 
براي جشن پس��ابرجام داده بودند را ناش��ي از ردصالحيت نامزدهاي 

انتخاباتي مي داند!
5 � معطوف س��ازي ضعف ها و ناكارآمدي ها به نيروهاي انقالب بخش 
ديگري از اين سناريوي مشترك است. اين جريان مشترك رسانه اي 
با ناديده گرفتن سياست هاي غلط اقتصادي گذشته دوران كارگزاران 
و اصالحات كه عامل بخش عمده اي از ضعف هاي كنوني است، عبور از 
اين شرايط را منوط به محدود كردن حوزه ورود نيروهاي كارآمد نظام 
در عرصه هاي اقتصادي مي داند و به همين دليل است كه پس از برجام 

تحريم هاي جديد امريكا عمدتاً نيروهاي انقالب را هدف گرفته است.
6 � خط اصلي رسانه اي شبكه هاي ضدانقالب و معاند از هم اكنون مبتني 
بر اين استراتژي بر دو قطبي سازي اعتدال -   افراط در آستانه انتخابات 
آينده متمركز شده و از هم اكنون هم ظرفيت  را براي تقويت طيفي كه 
عنوان »معتدلين« را براي آن برگزيده اند متمركز كرده اند. نكته مهم 
اين است كه قبل از اثبات توان و قابليت اين واژه، عمدتاً با به كارگيري 

واژه افراط عليه نيروهاي انقالب، انفعال آنها را دنبال مي كنند. 
مبتني بر نكات فوق و گزاره هاي بسياري كه مجال آن در اين مختصر 
نيست، نمي توان راهبرد نظام سلطه و متحدان داخلي را در انتخابات 
آينده بر الگويي همچون فتنه هاي گذش��ته كه الگويي كالس��يك در 
كودتاهاي مخملين است انتظار داشت، از منظر آنان ايجاد انسجام ميان 
ظرفيت هاي مدعي اصالح طلبي و اعتدال گرايي در مقابل نيروي انقالب 
و تشكيل مجلسي »معتدل« مي تواند در مهار نظام اسالمي كارآمدي 
الگوهايي نظير جنگ و يا فتنه هاي گذشته را داشته باشد. اين در حالي 
اس��ت كه مدعيان »اعتدال گرايي« در عرصه عمل مصاديق بارزي از 
روحيات ديكتاتور مآبانه را در عرصه داخلي به تصوير كشيده اند و البته 

در مقابل بيگانگان منفعلند.
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رئيس جمهور با برشمردن خيانت هاي عربستان به جهان اسالم:

هزار عذرخواهي عربستان  باز هم كم است

عربستان به كشور همسايه خود حمله و حدود 
10 ماه اس�ت كه م�ردم اين كش�ور را بمباران 
مي كند اما نتيجه اي از اين اقدامات خود نگرفته 
و در عراق سوريه و لبنان نيز ناموفق بوده است، 
بنابراي�ن درك مي كني�م كه عصباني باش�د. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
حجت االسالم روحاني روز گذشته در كنفرانس 
خبري كه با حضور خبرنگاران رس��انه هاي فعال 
در ايتاليا برگزار شد، گفت: روابط اقتصادي سنتي 
و خوب اي��ران با كش��ورهاي اروپاي��ي، با اعمال 
تحريم ها دچار مشكل ش��د و عمال اين تحريم ها 
باعث ش��د تا اروپايي ها از فعالي��ت در بازار ايران 
محروم شوند اما اكنون شرايط براي يك همكاري 
اقتصادي پرسود و بر پايه شرايط برد – برد ميان 
ايران و كش��ورهاي اروپايي مهيا اس��ت. روحاني 
با تشريح دستاوردهاي س��فر خود و هيئت عالي 
رتبه همراه به رم، اظهارداش��ت: دس��تاوردهاي 
اين س��فر به نفع اي��ران، ايتاليا، اتحادي��ه اروپا و 
حتي منطقه خواهد بود. ما طرح هاي مش��ترك 
اقتصادي گسترده اي داريم كه شعاع آن محدود 
به ايران و ايتاليا نخواهد بود و كشورهاي منطقه را 

نيز شامل مي شود. 
   حمله به سفارت عربستان

 از سر احساسات بود
رئيس جمهور در ادامه در پاسخ به سؤالي درباره 
روابط ايران و عربس��تان اظهار داش��ت: ايران و 
عربستان دو كشور مسلمان و مهم منطقه هستند 
و تهران همواره خواهان روابط خوب با عربستان 

بوده و هست. 

روحاني خاطرنش��ان كرد: در داستان اخير آنچه 
اتفاق افتاد اين بود ك��ه يك عالم ديني و مذهبي 
سربريده ش��د و اين اقدام بسيار تأثرآميزي بود و 
محكوم است چرا كه اين عالم ديني هيچ فعاليت 
خطرناكي نداش��ت و صرفاً در قالب سخنراني از 
حقوق اجتماعي و سياسي مردم سخن مي گفت و 
مجازات چنين عالم ديني، سربريده شدن نيست و 
اين كار بسيار زشتي بود كه مردم و دولت ايران در 
كنار ساير كشورهاي جهان آن را محكوم كردند. 
رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: در ايران عده اي 
از روي احساس��ات به سفارت عربس��تان حمله 
كردند كه دولت ايران بالفاصله آن را محكوم كرد 
و عوامل اين اقدام شناسايي، دستگير و به محاكم 
قضايي معرفي شدند. بنابراين دولت ايران به همه 
اقداماتي كه بايد در خص��وص اين موضوع انجام 
مي داد، عمل كرده اس��ت. روحاني با بيان اينكه 
اقدامات عربس��تان و ادامه تأكيد بر تنش از نظر 
ما غيرقابل توجيه اس��ت، اظهار داشت: البته ما 
درك مي كنيم كه عربستان به خاطر برنامه هايي 
كه در منطقه داشت و در دستيابي به آنها ناموفق 
بوده، عصباني اس��ت و قصد دارد سرپوشي براي 

شكست هاي خود درست كند. 
   اين عربستان است كه بايد عذرخواهي 

كند
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: عربستان به كشور 
همسايه خود حمله كرده و حدود 10 ماه است كه 
مردم اين كشور را بمباران مي كند اما نتيجه اي از 
اين اقدامات خود نگرفته و در عراق، سوريه و لبنان 
نيز ناموفق بوده است، بنابراين درك مي كنيم كه 

عصباني باشد، اما آدم عصباني براي فروكش كردن 
عصبانيت خود مي تواند راه ه��اي مختلفي را در 
پيش بگيرد و عربستان نيز بايد راه هاي بهتري در 
اين زمينه اتخاذ كند. روحاني تأكيد كرد: مشكل 
امروز منطقه ما وجود تروريست هايي مانند داعش 
و جنگ بين عربستان و يمن است كه بايد متوقف 
شوند. روحاني در پاس��خ به سوال ديگري درباره 
روابط ايران و عربستان و اينكه يكي از دولتمردان 
سعودي خواستار عذرخواهي تهران شده است، 
تصريح كرد: فردي كه بحث عذرخواهي را مطرح 
مي كند به مسائل سياسي و ديپلماتيك آشنايي 
ندارد. آنها هستند كه شيخ نمر را سر بريده و مردم 
يمن را قتل عام و به تروريست ها در منطقه كمك 
مي كنند، آيا در مقابل، ايران بايد عذرخواهي كند؟ 
آنها به خاطر عدم مديريت صحيح باعث شدند تا 
در مراسم حج هزاران نفر كشته شوند و اگر هزاران 
بار در برابر ملت هاي مسلمان عذرخواهي كنند باز 

هم اندك است. 
رئيس جمه��ور تصريح كرد: جمهوري اس��المي 
ايران اگر باز هم در عربس��تان انس��ان بي گناهي 
كش��ته ش��ود آن را محكوم مي كن��د و از نظر ما 
حمايت از تروريست ها و حمله به ساير كشورها 
محكوم است اما در عين حال خواس��تار ادامه و 
افزايش تنش بين دو كشور نيستيم و اميدواريم 
آنها نيز به منافع مردم خود و جهان توجه كنند. 
روحاني با بيان اينكه در داخل عربستان اختالفات 
زيادي وجود دارد و س��ران اين كشور با يكديگر 
تفاهم ندارند، اظهار داشت: ما شرايط آنها را درك 
مي كنيم اما بايد در عين حال در شرايط سخت، 

تصميمات درست و دشواري اتخاذ شود تا پايان 
آن به نفع دو طرف باش��د و اميدوارم آنها بتوانند 

مسير درستي را انتخاب كنند. 
    پيش بيني روحاني از انتخابات 7 اسفند

روحاني در پاس��خ به س��ؤالي درب��اره انتخابات 
هفتم اسفند و اينكه آيا برخي اتفاقات در جريان 
بررسي صالحيت هاي كانديداها در اين انتخابات 
مي تواند بر موفقيت هاي بين المللي اخير ش��ما 
تأثير بگ��ذارد، تصريح كرد: عالقه من��دم درباره 
مسائل داخلي كشورمان بيشتر در داخل كشور 
صحبت كنم و در آينده هم الزم اس��ت تا در اين 
باره در كش��ورمان صحبت كن��م. رئيس جمهور 
ادامه داد: پيش بيني من اين اس��ت كه انتخابات 
هفتم اسفند مجلس ش��وراي اسالمي و مجلس 
خبرگان آنچنان كه در ذهن شما بود، بد نخواهد 
بود. اگرچه اختالف نظرهايي در مس��ائل جزئي 
وجود دارد اما اميد زيادي دارم كه شوراي نگهبان 
به عنوان نهادي بس��يار مهم در كشور در آخرين 
مرحله بررس��ي صالحيت ها نگراني ها را برطرف 
كند و انتخابات هفتم اس��فند با حضور گسترده 
مردم باعث تقويت بيش از پيش نظام جمهوري 

اسالمي شود. 
   كلي�د برق�راري رابط�ه غيرخصمانه در 

واشنگتن است
روحاني در پاس��خ به س��ؤال بعدي درباره اينكه 
آيا فكر مي كني��د امكان انجام چنين اس��تقبال 
باشكوهي كه در ايتاليا از شما ش��اهد بوديم در 
واش��نگتن هم خواهد ب��ود و آيا ام��كان حضور 
صنعتگ��ران و س��رمايه گذاران امريكاي��ي در 
ايران وجود خواهد داش��ت، گفت: آنچه گفتيد 
امكان پذي��ر اس��ت. ام��كان برق��راري رابطه اي 
غيرخصمانه و بدون تنش بين دو كش��ور وجود 
دارد اما كليد آن نه در تهران بلكه در واش��نگتن 
است و يقين بدانيد كه اگر اين كليد در تهران بود 
من حتماً از آن استفاده مي كردم. رئيس جمهور 
با بيان اينكه امريكايي ها بايد مخاصمه و اعمال 
فش��ار را كنار بگذارند، افزود: كنگ��ره امريكا به 
محض بروز كوچك ترين مس��ئله ب��ه فكر حربه 
تحري��م عليه ديگ��ران مي افتد، گوي��ا هنوز ياد 
نگرفته اند كه در دنياي امروز ديگر فشار و تحريم 
به كار نمي آيد. اميدوارم در آين��ده نمايندگاني 
به كنگ��ره امريكا راه يابند كه صحيح تر نس��بت 
به مسائل جهاني بينديش��ند و تصميم بگيرند. 
روحاني درباره حضور فعاالن اقتصادي امريكايي 
در ايران گفت: هم اكنون ني��ز حضور و فعاليت 
آنان در اقتصاد ايران از نظر ما كاماًل بالمانع است 
و ما پذيراي سرمايه فناوري و توليد محصوالت 
مش��ترك با آنها هس��تيم و اگر مش��كلي هست 
مربوط به مقررات داخلي آنهاست كه اين مشكل 
مربوط به خودشان اس��ت. رئيس جمهور افزود: 
اميدوارم مس��ئوالن امريكايي نس��بت به آينده 
منطقه منطقي تر بينديشند و دريابند كه مسائل 
منطقه بدون حضور، همفك��ري و نقش آفريني 

ايران قابل حل و فصل نيست. 

دومين مظلوم انقالب
ادامه از صفحه يک 

او در واپسين سال هاي حيات، حفظ سالمت انقالب و صالبت راه امام را 
ذخيره و توشه خود كرده است و اين چيزي است كه اهل دنيا از فهم آن 
عاجزند، همانگونه كه در تاريخ معاصر ميرزاي شيرازي ماند و ناصرالدين 
شاه نماند، همانگونه كه شيخ فضل اهلل ماند و شيخ ابراهيم زنجاني نماند، 
همانگونه كه قبر مدرس زيارتگاه شد و رضاخان به زباله دان تاريخ پيوست 
و همانگونه كه امام جاودانه تاريخ و پهلوي دوم مدفون شهوات قدرت شد، 
جنتي نيز در تاريخ آيندگان چون كوه خواه��د ماند و هلهله اهل قدرت 
همچون كف و باد گذر خواهد نمود. امام قاعده و فرمولي را براي بعد از خود 
به جاي گذاشت كه هر گاه دشمن از شما تمجيد كرد در خود شك كنيد و 
هرگاه دشمن بر شما شوريد بدانيد مسير درستي را طي مي نماييد. امروز 
آيت اهلل جنتي مغضوب دشمنان است چرا كه راه نفوذ را سد نموده است. 
از لس آنجلس تا تهران براي او جوك مي سازند، از »من و تو« تا تجديد نظر 
طلبان به سخره اش مي گيرند. اما او همچون عمار تا لحظه آخر دچار ترديد 
نشده است و از هيچ كس شكايتي نمي كند. او به دنبال عقبه اجتماعي 
و سياس��ي براي دفاع از خود و جريان س��ازي عليه ديگران نمي گردد. او 
زخم زبان ها و تمس��خرها را »تأديب نفس« مي داند و هر روز اس��توارتر 
مي شود. دش��من تالش كرده است تا ش��وراي نگهبان را معادل جنتي 
معرفي كند حال آنكه از درون شورا چنين نگاهي اعالم نمي شود. آنچه راز 
هجمه به جنتي است پايبندي واقعي او به انقالب اسالمي است چرا كه او 
به يك جمهوري اسالمي بزك شده با اسالم نمي انديشد. بدون ترديد اگر 
تصميم با آيت اهلل جنتي بود هرگز فرزند خود را وزير ارشاد نظام جمهوري 
اسالمي نمی كرد. چنين مردي اگر مورد هجمه مدعيان اسالم رحماني، 
سكوالرهاي وطني و دمكراسي خواهان غربي و CIA  نباشد به درد اين 
مسئوليت خطير نخواهد خورد. مظلوميت او جوهره درخشاني وي در تاريخ 
آينده اسالم سياسي و تشيع است و هجمه كنندگان به او مفقودان آينده 
تاريخ اسالم و تشيع اند. روزي آيندگان حسرت وجود او را خواهند خورد، 

همانگونه كه ما امروز حسرت بهشتي را مي خوريم.

رئيس قوه قضائيه: 
دشمنان اقتدار و صالبت ايران را نشانه گرفته اند

رئي�س ق�وه قضائي�ه، جمه�وري اس�المي اي�ران را يك�ي از 
تأثير گذارتري�ن كش�ورهاي جهان به اذعان دوس�ت و دش�من 
دانس�ت و گفت: دش�منان، اقت�دار و صالبت جمهوري اس�المي 
اي�ران را نش�انه گرفته ان�د و هم�ه م�ردم و مس�ئوالن باي�د 
بي�دار و هوش�يار باش�ند و توطئه ه�اي دش�من را رص�د كنند. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل آملي الريجاني در 
مراسم يادمان حماسه شهداي ششم بهمن 1360 آمل با گراميداشت 
ياد و خاطره مقاومت مردم آمل در ششم بهمن سال 1360 و شهداي آن 
حماسه، راز مقاومت و ايستادگي ملت ايران در برابر دشمنان را ايمان به 
خدا و بصيرت و آمادگي براي جهاد در راه خدا ذكر كرد و گفت: ايمان، 
بصيرت و جهاد در راه خدا سه ركن پيروزي بر تمام سياهي ها، نفاق و 
كفر است و اين سنت و وعده الهي هنوز هم حاكم و در همه جا جاري و 
ساري است. آيت اهلل الريجاني غفلت هاي فراوان انسان در زندگي روزمره 
دنيوي و تالش براي دستيابي به پست و مقام و ثروت بدون توجه به امور 
اخالقي و تزكيه نفس را از موانع جدي دور شدن از مسير حقيقت و نور 
الهي برشمرد و تصريح كرد: خداوند متعال كساني را كه در اين دنيا به 
دنبال امور دنيوي از جمله پس��ت و مقام هستند از زيان كاران دانسته 
است و در مقابل وعده داده اس��ت كه با عمل صالح و ايمان به خداوند 
حتي سيئات انسان نيز به حسنات تبديل مي شود. رئيس قوه قضائيه 
در ادامه به جايگاه رفيع جهاد در راه خدا و مقام و مرتبت ش��هدا اشاره 
كرد و گفت: شهدا در معامله اي حقيقي با خدا آنچه را داشتند در طبق 
اخالص گذاشتند و با جهاد در راه خدا و شهادت خود مسير سعادت و 

توفيق را براي انسان ها ايجاد كردند. 
  رئيس دستگاه قضا تأكيد كرد: دشمن سعي دارد با ترويج سكوالريسم 
و جدايي دين از سياست و حكومت و دامن زدن به اين موضوع از طريق 
رسانه ها، مردم و جوانان ما را به س��كوت و انفعال بكشاند و در اين راه 
صدها كانال ماهواره اي فارسي زبان ايجاد كرده كه قطعاً چنين تالشي 

براي رضاي خدا نيست. 

هاشمي، اصالح طلبان و انتخابات )2(
 رقباي ديروز و ياران امروز هاشمي دست نياز به س��وي وي دراز كرده و 
ضمن حمايت از كانديداتوري پدر معنوي كارگ��زاران حاضر به تبعيت 
از خواسته هاي وي مي ش��وند. سعيد حجاريان گوي س��بقت را از ساير 
همفكران خود ربوده و ضمن اعالم آمادگ��ي براي پياده كردن مطالبات 
وي جهت دعوت از وي، تأكيد مي كن��د: »جريان بي رمق اصالحات نياز 
به احيا و ريكاوري دارد كه ورود هاشمي به صحنه اين فضا را براي ما مهيا 

مي كند.)1(«
يكي ديگر از وابستگان به اين طيف نيز در اين رابطه تحليل متعصبانه اي 
را ارائه مي دهد: »تحليل مردم از خلق حماسه سياسي در سال 92، حضور 
آقاي هاشمي در كسوت نامزدي است. حتي عده اي از مردم بر اين اعتقاد 
بودند كه در سطوح باال توافقاتي براي نامزدشدن آقاي هاشمي انجام شده 
و دليل نامگذاري امسال نيز با نام حماسه سياسي همين موضوع است. در 
حقيقت، مردم بر اين اعتقادند كه خواسته رهبري براي »حماسه سياسي« 

با نامزدي هاشمي در انتخابات محقق مي شود.« )2(
هاش��مي رفس��نجاني گزين��ه مطل��وب و نماد ش��كيل دموكراس��ي 
تجديدنظرطلبان در انتخابات رياست جمهوري س��ال 92 در انتخابات 
ششم مجلس شوراي اسالمي اينگونه مورد هجوم هواخواهان ليبراليسم 

در داخل قرار مي گيرد.
عبدالكريم سروش، برجسته ترين روشنفكر طيف تجديدنظرطلب ورود 
هاشمي رفسنجاني به انتخابات مجلس ششم را ضربه اي جبران ناپذير به 
آداب دموكراسي عنوان مي كند : »كسي كه )هاشمي رفسنجاني( قدرت 
خود را از طريق غيردموكراتيك به دست آورده، ورود او به مسابقه )انتخابات 
دوره ششم مجلس( تشويش ايجاد مي كند. بنابراين بهتر است چنين كسي 

از حق خود استفاده نكند و به دموكراتيك بودن مسابقه لطمه نزند)3(«
مجتبي بديعي، عضو شوراي مركزي حزب منحله مشاركت، آقاي هاشمي 
را عنصر اصلي تمام گرفتاري هاي كشور دانسته و بيان مي كند: »هاشمي 
كسي نيست كه به اين سادگي حيات سياسي اش را از دست بدهد. هاشمي 
عامل تمامي گرفتاري هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است. 

هاشمي يك فاجعه است)4(«
محسن ميردامادي، عنصر ديگر حزب منحله و تندرو مشاركت اينگونه 
اظهار نظر مي كند : »بهتر بود آقاي هاشمي نمي پذيرفت كه خطبه هاي 
نماز جمعه را در هفته هاي انتخابات به عهده بگيرد، در حالي كه مجلس 
با تصويب قانون فعاليت هاي تبليغاتي كانديداها را محدود كرده اس��ت، 
استفاده از صدا و سيما و نماز جمعه مي تواند اين برداشت را به همراه داشته 

باشد. كه ميان كانديداها برابري تبليغات وجود ندارد. )5(«
1. گفت وگو با روزنامه بهار، 21 فروردين 92. 

2. محمد هاشمي، س��ايت آيت اهلل هاشمي رفس��نجاني، سه شنبه 27 
فروردين 1392

3. روزنامه عصر آزادگان 78/11/11
4. روزنامه بيان، 15 دي 78

5. آريا، 78/11/3

    خبر یک     

چشم گربه سیاه مذاکرات هسته ای به بازار ایران 
 حسن روحاني، رئيس جمهور اسالمي ايران در 
ادامه سفر اروپايي خود وارد فرانسه شد تا سفر 
يک هفته اي خود به قاره س�بز را تكميل كند. 
در اين ميان قرار است توافقات دو جانبه فراواني 
بين ايران و فرانسه به امضا برسد كه از آن جمله 
مي توان به امضاي ق��رارداد خري��د 120 فروند 
ايرباس اش��اره كرد؛ ق��راردادي ك��ه بالفاصله با 
حسرت كانادايي ها روبه رو شد و وزير امورخارجه 
كانادا نيز از امكان لغو تحريم هاي يك جانبه اين 

كشور عليه ايران خبر داد. 
در كنار اين مي توان اين فهرست را نيز طوالني تر 
كرد. عالوه بر خريد ايرباس هاي فرانس��وي قرار 
است شركت هاي خودروسازي فرانسوي هم براي 
فتح بازار ايران دس��ت به كار شوند و شركت هاي 
بيو تكنولوژي فرانس��وي قراردادهاي جديدي را 
براي كاشت بذرهاي جديد در مزارع ايراني امضا 
كنند.  بدون ش��ك تمام اين قراردادها مي تواند 
براي هر اقتصادي پر اهميت باش��د. فرانسوي ها 
اميدوارند  بتوانند جايگاه تاريخي خود را در اقتصاد 
ايران تكميل كنند و اقتصاد در حال ركورد خود را 

تحركي دوباره ببخشند. 
از سوي ديگر بحث حضور شركت نفتي توتال در 
ميادين نفتي ايران مطرح شده است و با توجه به 
تجربه اين شركت در توسعه ميدان گازي پارس 
جنوبي باز هم زمينه حضور اين شركت در ايران 
فراهم شود. با تمام اينها آيا مي توان امضاي تمام 
اين قراردادها و توسعه همكاري ها را بدون توجه به 
سابقه فرانسوي ها در حوزه هاي گوناگون، از جمله 
بحث هسته اي و حوزه منطقه تمام شده دانست. 
شايد بد نباشد نگاهي به اظهارات لوران فابيوس، 
وزير امورخارجه فرانس��ه بيندازي��م كه از امكان 
بررس��ي تحريم هاي جديد در اتحادي��ه اروپا به 
بهانه آزمايش هاي موش��كي ايران ب��ه تبعيت از 

تحريم هاي يك جانبه امريكا خبر داده بود. 
   تهديد فرانسوي 

اين س��خنان را »لوران فابي��وس« وزير خارجه 
فرانس��ه در گفت وگو با »اس��كاي نيوز«، اظهار 
داشت كه اتحاديه اروپا هفته آينده امكان اعمال 
تحريم هاي جديد عليه ايران را بررسي خواهد كرد. 

اين اقدام در پاسخ به آزمايش اخير موشك هاي 
بالستيك از سوي ايران صورت خواهد گرفت. 

اين س��خنان در ادامه تهديده��اي چندي پيش 
مقام��ات امريكايي از جمل��ه آدام زوبين، معاون 
وزارت خزان��ه داري امريكا مطرح ش��د كه گفت: 
واشنگتن برنامه موش��كي ايران را تهديدي براي 
خود مي داند و به تحريم هاي موشكي عليه ايران 

ادامه مي دهد. 
تمام اين تهديدها در حالي بود كه ايران تنها يك 
موشك تدافعي را به منظور دفاع از خود آزمايش 

كرده بود. 
    اولين كش�وري كه رواب�ط اقتصادي را 

قطع كرد
اي��ن تهدي��د را ك��ه كن��ار بگذاري��م، باي��د به 
گربه رقصاني های فرانس��ه در جري��ان مذاكرات 
اتمي اشاره كرد كه سبب شده بود، فرانسه لقب 

گربه سياه مذاكرات را به خود اختصاص دهد. 
از سوي ديگر فرانسه اولين كش��وري بود كه در 
تحريم پيش قدم ش��د، روابط تج��اري خود را با 
ايران به شدت كاهش داد و پس از آن بالفاصله به 

پروژه هاي مشترك دو كشور خاتمه داد. 
ارزش روابط اقتصادي ميان دو كشور كه بيشتر 
صادرات سوخت به فرانسه و واردات اقالم متفاوت 
به ايران و فعاليت صنايعي چون خودروسازي را 
شامل مي شد تا س��ال هاي پيش از تحريم يك تا 

2 ميليارد يورو در سال برآورد مي شد. 
اما اعم��ال تحريم ها عليه ايران در س��ال 2012 
ميالدي وض��ع را تغيير داد و مي��زان خريد نفت 
فرانس��ه از ايران از يك ميلي��ارد و 700 ميليون 
يورو در سال 2011 ميالدي به 80 ميليون يورو 
در سال 2012 و يك ميليون و 700 هزار يورو در 
س��ال 2013 ميالدي تنزل يافت. در اين دوران 
مبادالت دو كش��ور بر محصوالت كش��اورزي و 

دستي همچون پسته و فرش، متمركز شد. 
به طور مثال ش��ركت پژو كه در س��ال 2011 
مي��الدي، 450 هزار دس��تگاه خ��ودرو معادل 
يك س��وم تقاضاي ب��ازار به اي��ران فروخت، با 
اعمال تحريم ها ايران را در س��ال 2012 ترك 
كرد. افكار عموم��ي در ايران از اقدام ش��ركت 

»پژو - س��يتروئن« متعجب ش��د. اين شركت 
با فش��ار ش��ركت »جنرال موتورز« به ش��كلي 
غيرمنتظره همكاري 25 ساله با ايران را متوقف 
كرد. اين اقدام با انتقادهاي مقامات ايراني مواجه 
شد. اين در حالي است كه اين شركت چهار سال 
پس از اين اقدام و در حالي كه ضعيف شده است، 
تصميم دارد تعهدهاي مالي و مشاركت صنعتي 
بيش��تري را در ارتباط با اي��ران بپذيرد. اين در 
حالي است كه ساير ش��ركت هاي اقتصادي از 
جمله شركت هاي فرانس��وي به چنين مسائلي 

رضايت ندادند. 
شركت خودروسازي »رنو« پيش��تر در حمايت 
از كاهش هزينه ها، خودروهاي »لوگان« را وارد 
بازار كرده بود. هرچند كه اين شركت در بحبوحه 
بحران ديپلماتيك، دفتر خ��ود را در ايران حفظ 
كرد اما فروش آن به ميزان چش��مگيري كاهش 
يافت. براس��اس يك آمار، اين ش��ركت در سال 
2012 ميالدي 100 هزار دستگاه خودرو در ايران 
فروخته بود كه در سال 2014 ميالدي به 33 هزار 

دستگاه كاهش يافت. 
حاال تمام اين ش��ركت ها مي خواهن��د به ايران 
بازگردند. آيا نبايد بازگشت اين شركت ها منوط 
به كاه��ش موضع گيري هاي خصمانه فرانس��ه 
عليه ايران شود. همگان مي دانند كه تحريم هاي 
موش��كي اروپا تنها يك بلوف سياس��ي از سوي 
فابيوس بود تا احتماالً امتيازهاي بيشتري از ايران 

در جريان مذاكرات اقتصادي بگيرد. 
حاال نبايد ايران در جريان عقد قراردادها امتيازات 
سياس��ي خود را از فرانس��ه بگيرد؟ اين نكته اي 
اس��ت كه روحاني بايد آن را مدنظ��ر قرار دهد و 
فرانسوي ها را وادار به كاهش مواضع خصمانه خود 
عليه ايران كند. گرچه بخش زيادي از اين سخنان 
ناشي از فشار كشورهاي عربي براي محدود كردن 

روابط فرانسه با ايران مي شود. 
    موضوعي كه نبايد در همهمه قراردادهاي 

اقتصادي فراموش شود
در اين مي��ان زخم قديمي ديگري بي��ن ايران و 
فرانسه باقي است كه روحاني بايد تالش كند آن 
را برطرف كند. آن هم چيزي نيس��ت جز اينكه 

بزرگ ترين گروهك تروريستي در ايران مركزيت 
خود را در تهران قرار داده است. 

پ��س از س��قوط صدام حس��ين و خلع س��الح 
مجاهدي��ن توس��ط ارت��ش امري��كا در ع��راق 
مريم قجر عضدانلو به عنوان فرد دوم س��ازمان 
به پاري��س مي رود. قاض��ي ژان لوي��ي بروگر از 
قضات شناخته شده ضد تروريسم فرانسه حكم 
بازداشت اعضاي س��ازمان مجاهدين را به اتهام 
فعاليت تروريستي عليه مخالفان، اعضاي سابق 
و مش��كوك بودن منابع مالي صادر كرد. هدف 
اصلي اين بازداشت ها مقر اصلي سازمان واقع در 
اورسورواز )Auvers-sur-Oise( بود و پليس 
مريم قجر عضدانلو و 164 نفر از اعضاي مركزيت 
سازمان مجاهدين را بازداشت كرد اما آنها پس از 

مدتي آزاد شدند. 
در تاري��خ 5 تي��ر1389 در گردهماي��ي بزرگ 
ايرانيان در ش��هر تاورني پاري��س، مريم رجوي 
به ايراد س��خنراني پرداخت. فرانسوي ها كه يك 
مقر در شهر استراسبورگ به منافقين اختصاص 
داده اند، خرداد سال گذشته ميزبان ديدار مريم 
رجوي در پاريس با احمد جرب��ا، رئيس ائتالف 
تروريست هاي سوريه بودند. مريم رجوي نه تنها 
از حمايت فرانسه كه از حمايت اتحاديه اروپا هم 
برخوردار بوده اس��ت. او در 23 فوريه 2010 در 
پارلمان اروپا هم س��خنراني كرده  است. اين در 
حالي است كه بهمن87 شوراي وزيران اتحاديه 
اروپا با خارج شدن نام س��ازمان مجاهدين خلق 
ايران از ليست تروريستي اتحاديه اروپا موافقت 
كرده بود. اخيراً بيش از 100 عضو پارلمان اروپا 
از باراك اوباما خواستند كه نام گروهك منافقين 
را از ليست سازمان هاي تروريستي امريكا حذف 

كند. 
ش��ايد وقت آن باش��د كه آقاي روحاني در جمع 
سياستمداران فرانسوي بار ديگر موضوع منافقين 
و جنايت هاي آنان را ي��ادآوري كند. اينها نكاتي 
هستند كه در همهمه سفر به پاريس و قراردادهاي 

اقتصادي فراموش مي شود. 
فرانسوي ها نش��ان داده اند كه همواره مي توانند 
تمام قول و قرارهاي خود را به فراموشي بسپارند. 

عباس حاجي نجاري

 مهدي پورصفا
   تحليل

      فارس: غالمعلي حدادعادل سخنگوي ائتالف اصولگرايان: ائتالف 
اصولگرايان در فرآيند رسيدن به فهرس��ت نهايي نامزدهاي انتخابات 
مجلس دهم پس از چندين مرحله نظرسنجي، ائتالف تصميم گرفت  
برخي نامزدهاي جديد را  كه حدنصاب  الزم را در مراحل قبل كس��ب 
كرده بودند، براي آشنايي بيشتر با مواضع و برنامه هايشان دعوت كرد. 
      رس�ا: بس��يج اس��اتيد و نخبگان حوزه علميه قم در اعالميه اي از 
زحمات طاقت فرساي فقهاي ش��وراي نگهبان تقدير كرد و خواستار 
قاطعيت، مقاومت و صالبت هرچه بيش��تر حافظان حريم اسالميت و 
جمهوريت نظام، در برابر زياده خواهي هاي غيرقانوني گروه ها، احزاب و 

جريانات معاند و منحرف شد. 
       مهر: نماز جمعه اين هفته تهران به امامت حجت االس��الم كاظم 

صديقي در مصالي امام خميني)ره( اقامه مي شود. 


