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اگر کل دنیا را به ما بدهند از رابطه با ایران دست بر نمی داریم
یادداشت روز 

 احمدی نژاد اصالح طلبان در راه است؟!
جواد شقاقی - روزنامه نگار 

رويداد۲۴: منصور ارضي مداح پرحاشيه و تندرو در شب بيست و سوم ماه رمضان در مراسم مسجد ارگ به رييس جمهور منتخب توهين كرد و گفت: بعضي ها در خصوص حضور زنان 
در مســابقات واليبال بدنبال قبح زدايي هســتند. اتفاقا من خودم گفتم تا اين تومار نماز جمعه را بياورند و در كنار مســجد ارگ بگذارند تا همه امضا كنند. برخي ها كه با هر كلك و دروغي 
رفتن از مردم راي گرفتند، حاال مي آيند براي ما مفهوم واليت را معنا مي كنند. خاك بر ســر كســاني كه به اســم اســتاد دانشگاه در آنجا بودن و اعتراضي نكردند! من نمي دانم برخي ها 
چقدر پررو و بي حيا هســتند كه اين حرف ها رو مي زنند. روز گذشــته بسيج دانشــجوي ضمن محكوميت جمع آوري امضا براي ممنوعيت حضور زنان در استاديوم اين حركتها را رفتاري 
افراطي خواند و اين حركت زشت را اقدامي مشكوك دانستند! و در ادامه گفتند: برخي ها مي خواهند جريان انقالبي را تخريب كنند و بدنبال لوث و بي اعتبار كردن صحبتهاي مقام معظم 

رهبري در خصوص آتش به ختيار هستند.

من طومار مخالفت با 
حضور زنان در ورزشگاه ها 
را از نماز جمعه به مسجد 

ارک بردم

نخســت وزير عراق تاكيد كرد كــه اگر ملك دنيا را 
به ما بدهنــد و بخواهند كه به طــور رايگان عراق را 
بازســازی كنند، هرگز از رابطه با جمهوری اســالمی 

ايران دست بر نمی داريم.
به گزارش ايرنا، 'حيدرالعبادی' در آســتانه ســفر به 
تعويق افتاده اش به رياض، در جمع گروهی از اصحاب 
رسانه در عراق در واكنش به تالش های آمريكا برای 
دور كردن عــراق از ايران گفت: اگــر ملك دنيا را به 
ما بدهند و بخواهند به طور رايگان عراق را بازســازی 
كنند، هرگز از رابطه با جمهوری اســالمی ايران دست 

بر نمی داريم. 
نخســت وزير عراق همچنين از اظهــارات اخير اياد 
عالوی' معاون رييس جمهــور عراق عليه دولت قطر 
انتقاد و اظهار داشت: عراق سياست صف بندی را دنبال 
نمی كنــد و اظهارات معاون رييــس جمهور عراق در 

خصوص قطر قابل قبول نيست.
العبادی خاطر نشــان كرد: نبايد مســئولين عراقی با 
سوء اســتفاده از پست رسمی خود درباره بحران جاری 
در حــوزه خليج )فارس( اظهار نظر كــرده و به روابط 

عراق با همسايگانش لطمه بزنند.
وی درباره علت سخنان عالوی كه در سفر اخيرش 
به مصر گفته بود، قطر درصدد تجزيه عراق بوده است، 
گفت: تصور می كنم وی )عالوی( برای كسب رضايت 
مصری ها از قطر انتقاد كرد، اما اين ســخنان، موضع 

دولت عراق نيست.
نخســت وزير عراق يادآور شد كه برخی ها از عراق 
می خواهند كه در كنار قطر عليه عربستان يا برعكس 
بايستد و اين اشتباهی است كه عراق از آن سودی نمی 
برد. به گفته وی، عراق بايد سياســت بی طرفی را در 
بحــران خليج )فارس( اتخاذ كند، اما در خصوص نقش 
ميانجيگری نياز است كه قبل از اقدام به آن، به درستی 

اين مسئله بررسی شود.
نخســت وزير عراق از مسووالن اين كشور خواست 
تا به سياســت خارجی كه هيات دولت و وزارت خارجه 

عراق ترسيم كرده اند، پايبند باشند.
وی در خصــوص ســفر منطقــه ای آتــی خود به 
كشورهای عربستان، كويت و جمهوری اسالمی ايران 
نيز گفت: اين ســفر سه روزه است و از يكشنبه آغاز و 

سه شنبه آينده به اتمام می رسد.
العبادی افزود: برای اين ســفر از مدت ها قبل برنامه 
ريزی شــده و هيچ ارتباطی با بحــران جاری در حوزه 
خليج )فــارس( ندارد و بعد از تعطيــالت عيد فطر، به 

كشورهای ديگری نيز سفر می كنم.
نخســت وزير عراق تاكيد كرد: ســفر به عربستان 
سعودی فقط برای گســترش روابط نيست بلكه برای 

حركت رو به جلو اين روابط بين دو كشور است.
وی اضافــه كرد: عربســتان به خوبــی خطر گروه 
تروريســتی داعــش را درك كــرده هرچنــد تاكنون 
از نزديــك آن را لمس نكرده اســت و به دليل وجود 
انديشه افراطی داعشی در داخل جامعه و دستگاه های 
عربستان ســعودی، رياض در برابر اين خطر مصونيت 
ندارد و بر همين اســاس اين خطر را درك كرده است 
و عراق هــم آمادگی دارد تجربيات خود را در مبارزه با 

تروريسم در اختيار رياض بگذارد.
وی ابراز اميدواری كرد كه ســعودی ها در عين اين 
جهت گيری بــه افزايش تبادالت تجاری خود با عراق 

اهتمام داده و در اين خصوص نرمش بيشــتری نشان 
دهند.

العبادی تاكيد كرد: عــراق نمی خواهد به اختالفات 
خليجی – خليجی ورود كند و ســفر به عربستان هيچ 

گونه ارتباطی با اين بحران ندارد.
نخســت وزير عراق در عين حــال تلويحا از اعمال 
محاصــره اقتصادی بر قطر انتقاد كــرد و گفت: بغداد 
مخالــف اعمال تحريم و محاصره بر ملت ها اســت و 

فقط بايد متهمان بازخواست شوند.
العبادی افزود: احســاس می كنيم كه سعودی ها به 
شدت مايل به توسعه مناســبات خود با عراق هستند، 
اما اين امر بــه دليل اينكه هنــوز نهادهايی در داخل 
عربستان وجود دارد كه از هر فرصتی برای ضربه زدن 
به مناســبات دو كشــور بهره می برند، سهل و آسان 

نيست.
 به گفتــه وی، در داخل عراق نيــز يك عده نادان 
هستند كه مخالف بهبود مناسبات با رياض و پيشرفت 
آن هستند.وی با بيان اينكه برخی ها می خواهند عراق 
به صحنه جنگ بين المللی تبديل شــود گفت: عراق از 
درگيرهای منطقه ای، ذينفع نيســت و برای همين در 

آن دخالت نمی كند.
وی افزود: عراق فقط در حالی وارد جنگ می شــود 
كه در آن منفعتی داشــته باشد اما در كل مايل به صلح 

و گفت وگو و حل منازعات است.
العبادی به عنوان اوليــن رييس جمهور عربی كه با 
دونالد ترامپ در واشــنگتن ديدار كرد گفت كه اعتقاد 
دارم كه دولت جديد آمريــكا تمايلی به جنگ با ايران 
ندارد. وی خاطر نشان كرد: بغداد با سياست صف بندی 
مخالف است و اين موضع ثابت عراق است زيرا نزاع ها 
در منطقه نزاع بر ســر منافع است و مصلحت عراق بی 

طرفی و عدم دخالت در آن است.
نخست وزير عراق درباره رييس جمهور آمريكا گفت 
كه دونالد ترامپ يك تاجر اســت و نه سياســتمدار و 
صراحتا بگويم پس از رســيدن وی به قدرت، از وقوع 
جنگ و درگيری در حوزه خليج )فارس( نگران بوديم، 
اما به نظر می رســد تيم ترامپ از اين نگرانی كاســته 

گرچه االن متوجه سوريه شده اند.
وی افــزود: از پيشــروی ارتش ســوريه به نزديكی 
مرزهای عراق اســتقبال می كند و آن را تحول خوبی 

می داند. 
العبادی از حمايت آمريكا از گروه موسوم به نيروهای 
دمكراتيك ســوريه انتقاد كرد و آن را منجر به تقسيم 
ســوريه دانســت و گفت كه اين امر قابل قبول نيست 
و عــراق با هيچ گروه مســلحی تعامل نمی كند، بلكه 
تعاملش با دولت ســوريه است هرچند بر سياست های 

دولت سوريه مالحظاتی دارد.
وی با اشاره به آزادی گذرگاه الوليد و منطقه مشترك 
بين ســوريه، عراق و اردن گفت كه به زودی عمليات 

آزادی عنه، راوه و قائم )در شــمال غرب االنبار( شروع 
می شود.

نخســت وزير عراق همچنين ابراز اميدواری كرد كه 
نيروهــای آمريكايی در مرزهای عراق و ســوريه باقی 

نمانند.
وی درخصوص عمليات آزادی شهر موصل نيز گفت: 
فقط بخش قديمی شــهر موصل باقی مانده و از همه 
طرف داعش در اين شــهر محاصره شــده و در حال 

حاضر جنگ روانی عليه داعش به راه انداخته ايم.
العبــادی پيــش بينی كرد كه داعــش مرتكب يك 
جنايت عليه شهروندان محاصره در بخش قديمی شود.

وی در ادامــه بــر ضــرورت فعال كــردن اقدامات 
اطالعاتــی در مبارزه با داعش تاكيــد كرد و افزود كه 
امروز نيروهای مــا در مبارزه با تروريســم از بهترين 

نيروهای منطقه هستند.
حيدر العبــادی عمليات آزادســازی تلعفر را نزديك 
خواند و گفت: تصميم آزادی تلعفر چهار ماه قبل صادر 
شد و به زودی به سمت تلعفر به راه می افتيم و آزادی 
شهر به نيروهای ارتش و نيروهای بومی الحشد الشعبی 

واگذار شده است.
وی در قســمتی ديگر از سخنان خود، عناصر حزب 
منحله بعث و گروهك تروريســتی منافقين را در پس 

حمالت تبليغاتی و اهانت به الحشد الشعبی دانست.
نخست وزير عراق همچنين همه پرسی ۲5 سپتامبر 
آينده در اقليم كردســتان عراق را غير قانونی دانست و 
گفت كه دولت مركزی از آن حمايت نمی كند و بودجه 
ای بــرای آن اختصاص نمی دهد و در آن مشــاركت 

نمی كند.
بــه گفته وی، ســازمان ملل نيز موضــع خود را در 
ايــن باره اعالم كرده و گفته اســت كه بدون موافقت 
دولت مركزی عراق در آن مشــاركت نمی كند و اقليم 
كردستان عراق هم اعالم كرد كه همه پرسی الزاما به 
معنی استقالل نيســت، بلكه برای اطالع از نظر مردم 

اقليم است.
 العبادی افزود: تركيه و ايران نســبت به همه پرسی 
راضی نيســتند و آن را عاملی برای تحريك كردهای 
اين دو كشــور می دانند و آن را به مصلحت دو كشور 

خود نمی دانند. 
وی پيش بينــی كرد كه ايــران و تركيه عليه همه 
پرسی اقليم كردســتان عراق وارد عمل شوند. نخست 
وزير عراق ادامه داد: اســتقالل مشــكالت جديدی به 
مشكالت اقليم كردستان عراق می افزايد به ويژه اينكه 
پيرامون آن اتفاق نظر وجود ندارد و ممكن اســت كه 

اقتصاد اقليم در شرايط سختی قرار گيرد.
وی همچنين از گسترش افراط گرايی دينی و سلفی 
در اقليم كردســتان عراق ابراز نگرانی كرد و گفت كه 

كردها از اين امر نگران هستند. 
العبادی افزود: اقليم كردســتان بر خالف خواســت 
دولت مركزی نفت صادر می كند و اين مخالف قانون 

اساسی است.
به گفته وی اقليم هم اكنون 550 تا 6۲0 هزار بشكه 
در روز از ميادين كركوك و خارج از شركت ملی فروش 

نفت عراق، اقدام به صدور و فروش نفت می كند.
نخست وزير عراق افزود: اقليم كردستان عراق حتی 
به مصوبات ســازمان اوپك در خصوص كاهش توليد 

پايبند نبوده و اين امر برای ما مشكل ساز شده است.

آيا باليی كه ســر اصول گرايان نازل شــد، اين بار سر اصالح طلبان 
فرود خواهد آمد؟ آيا چند ســال ديگر بحــث جريان انحرافی در داخل 

اصالح طلبان نيز مطرح خواهد شد؟ 
در ســال 81 ائتالفی تحت عنوان آبادگران ايران اسالمی، در جبهه 
اصول گرايان تشكيل شد. اين ائتالف و ليست های تحت حمايتش در 
انتخابات شــورای دوم، و مجلس هفتم خوش درخشيدند و هر آنچه را 
كه می خواســتند به دست آوردند؛ در جريان انتخابات رياست جمهوری 
ســال 9۴ رو در روی بزرگان اصول گرا ايستاد و اصول گرايان سنتی را 
به كناری نهاده و نامزد اصلی مورد حمايت خود را به پيروزی رســانيده 
و يكه تاز ميدان شــدند. هيچ  وقت هم معلوم نشــد كدام افراد، يا كدام 
جريان پشــت ســر اين اصول گرايان جديد بودند! احتماال آنان نيز كه 
پس پرده اين جريان بودند از عاقبت كار خود پشــيمان شدند يا از سر 
شرم شــان هيچ وقت هم نخواهند توانســت چهره خود را از پس اين 
نمايش بنمايانند. تنها چيزی كه معلوم بود، اين بود كه، با درست كردن 
يك شــورای هماهنگی و از دور خارج كردن رقبای احتمالی به صورت 

نرم و ماليم، تدريجا برنامه های خودشان را پيش بردند. 
عاقبــت كار ايــن اصول گرايان جديد، سرشكســتگی بــرای تمام 
اصول گرايان بود به نحوی كه هنوز هم نمی توانند كمرشــان را راست 
كنند. اسم شان آبادگران بود، اما نتايج كارهای شان باعث شد نابودگران 
نام بگيرند؛ با ماجراجويی هايی كه انجام دادند، كشور را تا ورطه نابودی 
پيش بردند؛ به هيچ صراطی مســتقيم نبودنــد؛ منطق فكری عجيب 
و غريبی داشــتند؛ تمام حرمت ها را شكســتند و تمام هّم و غم شــان 
ريختن آبروی ديگران بود. انگار امروز نيز قرار اســت اين ماجرا برای 

اصالح طلبان تكرار شود.
هياهوی انتخابات، و ســايه حضور و آمدن و رفتن های احمدی نژاد و 
ابراهيم رئيسی، فضايی را برای عده ای مهيا ساخت تا بتوانند برنامه های 
پشت پرده خويش را به راحتی پيش ببرند؛ برنامه ها و نقشه هايی كه در 

روشنای روز قابل اجرا نبودند.
گويــا تاريخ دوباره در حال تكرار شــدن باشــد، اينجا نيز شــورای 
هماهنگی و سياســت گذاری برای اصالح طلبان تشــكيل شد؛ ابتدای 
كار با يك پيروزی نســبی در كسب كرسی های مجلس دهم آغاز شد؛ 
ادامه كار نيز با دور زدن ها و حذف نيروهای سرشــناس و سنتی جريان 
اصالحات همراه شد؛ به بهانه آوردن چهره های جديد برای كانديداتوری 
شورای شهر پنجم، گفتند كه چهارده عضو اصالح طلب شورای چهارم 
شــهر تهران از ليســت دوره پنجم كنار گذاشته شــوند، و همه از اين 
پيشنهاد اســتقبال كردند؛ گفتند كه بايد عرصه را برای حضور جوانان 
باز گذاشــت، و همه خوشحال شدند؛ اما هيچ كس نگفت كه اگر قصد 
بر كادر ســازی و فراهم آوردن زمينه حضور جوانان است چرا به يكباره 
عده ای فرد بدون تجربه را مســتقيما می خواهيد در شورای شهر تهران 
به كار بگيريد؟ می توان جوانان را برای پخته تر شدن، در رده های پايين 
مديريتی شهرداری نيز به كار گرفت؛ آيا جوانان اصالح طلب در همين 
ده پانزده نفر خالصه می شوند؟ پالن ديگر برای اجرای گام به گام نقشه 
طراحی شــده، گرفتن تعهد از اعضای ليست بود، تحت اين عنوان كه 
هيچ يك از اعضای ليســت اميد شورای شهر تهران، نبايد از عضويت 
خود در شورای شهر برای عهده دار شدن سمتی استعفا دهند. نمی دانم 
چرا باز هم كسی به فكرش خطور نكرد كه تنها هدف اين كار جلوگيری 
از كانديداتوری احتمالی محسن هاشمی برای تصدی شهرداری تهران 
اســت! هيچ يك از ديگر اعضای اين ليست در حد و اندازه های برعهده 
گرفتن پست شــهرداری تهران نبودند و لزومی به گرفتن تعهد وجود 

نداشت. 
بعد از اعالم ليست نهايی، اعتراض ها به نحوه بسته شدن و اشخاص 
گنجانده شــده در آن بــاال گرفت اما باز هم به علــت در پيش بودن 
انتخابات رياســت جمهوری و اهميت آن، همگان را به تمكين و قبول 
اين ليســت وادار ســاختند. اكنون انتخابات تمام شده و بهانه ای برای 
سركوب انتقاد ها وجود ندارد، اما باز هم مشابهت هايی را ميان گفتار اين 
اصالح طلبان جديد با اصول گرايان جديد و تندرو ســال های پيش، در 
برخورد با مخالفين مشاهده می كنيم. مثال بيانيه گروهی صادر می كنند 
و از پايان انتقادها سخن می گويند؛ يا اينكه در جواب انتقاد ياشار سلطانی 
می گويند: ايشان تنها كاری كه انجام داه، انتشار چند برگ "كاغذ پاره" 
بوده اســت و انتظار بی جايی ســت كه بايد در ليست قرار می گرفت و 
...آيا كم كم بايد منتظر باشــيم تا اين شورا احمدی نژاد اصالح طلبان را 
رو كند؟ يا اينكه شورای عالی سياست گذاری برای آينده اصالح طلبان 
برنامه ديگری دارد؟ آيا اين  بار نوبت اصالح طلبان است كه بزرگان شان 
حاشيه ای شوند و جوانان تازه كار و بنياد گرا چوب حراج را به اين جنبش 

بزنند و تنها اميد جامعه مدنی ايران را به فروپاشی بكشانند؟

خبر 

تحلیل روز 

خبر 

جبهه پایداری؛ عامل شکست اصولگرایی 
طی يك ماهی كه از انتخابات رياســت جمهوری گذشته است، همچنان بحث ها 
و اظهارنظرهــا در مورد نتايج و اتفاقات انتخاباتی ادامــه دارد. تحليل های متفاوتی در 
خصوص ناكامی اصولگرايان انجام شــده و تاكنون كســی به صراحت از مقصر اصلی 
بی اقبالی اصولگرايان پرده برنداشــته است. شايد سخنان اخير سليمی نمين از روزنامه 
نگاران اصولگرا در تحليل شكست ابراهيم رئيسی يكی از واقع بينانه ترين نظرات طی 
هفته های اخير باشد. او به درستی جبهه پايداری و پيروی از آيت اهلل مصباح يزدی را 
از عوامل اصلی شكســت اصولگرايان می داند. وی معتقد است كه در انتخابات اخير، 
رئيسی بايد به نفع قاليباف كناره گيری می كرد تا به اين وسيله پايداری ها در انزوا قرار 
بگيرند. ســليمی نمين بر اين باور است كه پايداری ها خودشان را به جريان اصولگرايی 

تحميل كرده اند. 
سليمی نمين مانند بسياری از اصولگرايان ريشه دار، با انتقاد به ديدگاه های سياسی 
مصباح يزدی، معتقد است كه جبهه پايداری يك شخصيت علمی و فلسفی مثل مصباح 
يزدی را به مسايل سياسی كشاندند و توانمندی ايشان در حوزه مسائل فلسفی و نظری 

را هم مخدوش كردند.
پيــش از اين نيز مرحوم آيت اهلل مهدوی كنی نيز با انتقاد از مصباح يزدی و جبهه 
پايــداری آنان را عامل تفرقــه ميان اصولگرايان خوانده بود. همــان جبهه ای كه در 
انتخابات ســال 96 نيز پيش از آنكه ســاير اصولگرايان به ميدان رقابت وارد شــوند، 
ميدان دار اصلی شــده و اجازه نداده بود كه كانديدای اصولگرای ديگری در ميدان باقی 
بماند. پايداری ها همان كســانی هســتند كه حتی علی الريجانی را هم برنتافته بودند 
و بعــد از آنكه در حرم حضرت معصومه به ســويش مهرنماز پرتاب كردند، از ليســت 

اصولگرايان شهر قم هم خارجش كردند. 
برای كســانی كه فضای سياسی كشور را دنبال می كنند، روند فعاليت اصولگرايان 
و دگرديســی اين گروه يكی از شگفت انگيزترين رويدادهای اخير است. طی چند دهه 
گذشــته، اصولگرايان تاريخ شــگفت انگيزی را پشت سر گذاشته اند. شگفتی هايی كه 
از شــهردار شدن محمود احمدی نژاد و به رياست جمهوری رسيدن او آغاز شد و اميد 
اســت كه پديده " رئيسی " آخرين آن باشد. اصولگرايان كه با نام هايی چون آيت اهلل 
بهشــتی، شهيد مطهری، آيت اهلل مهدوی كنی، هاشــمی رفسنجانی، علی اكبر ناطق 
نوری و ... شــناخته می شــدند و درهر انتخاباتی كانديدايی در قد و قواره اصولگرايی 
داشتند، طی ســالهای اخير به آنجا رسيدند كه عده ای به نام آنان سكه قالبی زدند و 

برای جمع كردن تعدادی رای، دست به دامن تتلوها شدند.
چرا اصولگرايان اصيل و ناب جمهوری اســالمی بــه چنين مرتبه ای نزول كردند، 
علت فروريختن بنيان های اصولگرايی چه بوده اســت؟ اصولگرايانی چون ناطق نوری 
كه در فردای دوم خرداد اولين كســی بود كه همراه با پيام تبريك خود به ســيدمحمد 
خاتمی، قول حمايت و همراهی داد، چگونه به كانديدايی چون ابراهيم رئيســی تبديل 
شــده كه در زمان انتخابات چهره ای وارونه از اقدامات جمهوری اســالمی طی چهار 
دهــه ارائه داد و بعد از پيروزی رقيب حســن روحانی هم، حتی حاضر نشــد يك پيام 
تبريك خشــك و خالی بفرستد. چه شد كه اصولگرايان از شخصيت هايی چون شهيد 
بهشــتی، مرحوم هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری عبور كردند و كعبه آمال آنان جبهه 

پايداری شد؟
اصولگرايی حتی نيازمند تعريف معنايی نيست چرا كه ريشه آن از " اصل " می آيد 
و در فرهنگ لغت اصل آن چيزی اســت كه تغيير نمی كند. اما چگونه اســت كه اين 
روزها كســانی خود را منتسب به اصولگرايی كرده اند و پرچم آن را به دست گرفته اند 
كه هيچ قرابتی با اصل و اصولگرايی ندارند؟ اصولگرايان چه مســيری را طی كرده اند 
كه هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری را كرده اند نماد " اشرافی گری" و نه فقط در اين 
روزها كه از سال 8۴ تاكنون، شبيه گروه های انحرافی دهه شصت ... از يك سو داعيه 
دار مبارزه با فقر و اشرافی گری شده اند و از سوی ديگر با پول های آلوده و به دست 

آمده از كاسبی تحريم، در صدد جمع كردن " رای " هستند؟ 
چه كسانی رئيسی را به ميدان آوردند و به رغم اينكه می دانستند او توان رای آوری 
ندارد تا آخرين لحظه پشت سر او ايستادند و حتی موتلفه را كه از ابتدا با قاطعيت گفته 
بود كانديدای اصلح خود را تغيير نخواهد داد، ناچار به پشتيبانی از رئيسی كردند هر چند 
هنوز ميرســليم كانديدای آنان در صحنه حضور داشت؟ آنگونه كه در خبرها آمده بود، 
پيش از آنكه جمنا رئيسی را كانديدای اصلح خود بداند، مصباح يزدی به اعضای جبهه 
پايداری توصيه كرده بود كه برای انتخابات رياســت جمهوری به سراغ ابراهيم رئيسی 
بروند. نگاهی به تركيب جمنا هم نشــان می دهد كه پايداری ها چگونه در ميان آنان 
راه يافته اند و چگونه به قول ســليمی نميــن نظر خود را به كليت اصولگرايی تحميل 
كرده اند و بر خــالف توصيه اكيد رهبری مبنی بر پرهيز از دو قطبی كردن انتخابات، 
جامعه را كامال قطبی كردند و تمامی دســتاوردهای چهار دهه جمهوری اسالمی را به 

هيچ انگاشتند. 
 اينك كه ســليمی نمين با چنين صراحتی از عوامل اصلی شكســت اصولگرايان 
در انتخابات نام برده اســت، اصولگرايان بايد اولين گام ها را بردارند و با اعالم برائت 
از تندروی هــا و افراط كاری های پايداری ها به بازســازی پيكر نيمه جان اصولگرايی 
بپردازند. سكوت برخی از چهره های مطرح اصولگرايی در اين انتخابات نشان از سيطره 
هوچی گری پايداری ها در مركز تصميم گيری اصولگرايان دارد. در اين شرايط حساس 
منطقه ای و بين المللی شايســته اســت كه اصولگرايان بار ديگر با بها دادن به عقال و 

پيشكسوتان در صدد احيای اين جريان ريشه دار برآيند.

نايب رييس فراكسيون زنان مجلس شورای اسالمی 
بــا بيان اين كه هيــچ منع قانونی بــرای ورود زنان به 
ورزشــگاه ها وجود ندارد، تاكيد كرد كه زنان تا همين ۳ 
سال پيش بدون هيچ مشكلی وارد ورزشگاه ها می شدند 
و با بيان اين كه نظرات همه نهادهای فرهنگی، مذهبی 

و سياسی دريافت شده است، گفت: بنابر قانون ورود به 
ورزشگاه ها حق زنان است.

به گزارش ايلنا طيبه سياوشــی شاه عنايتی، با اشاره 
به انتشار بيانيه شــورای مركزی حزب اهلل و جمع  آوری 
امضای دانشجويان حزب اللهی برای جلوگيری از ورود 
زنان به ورزشگاه ها اعالم كرد: باتوجه به اين كه مجلس 
هم اكنــون در تعطيالت به ســر می بــرد و نمايندگان 
برای سركشــی به حوزه های انتخابيه به شهرستان ها 
رفته اند، كميسيون فرهنگی در اين رابطه موضع گيری 
يا تصميم گيری خاصی انجام نداده است.او با اين حال، 
با تاكيد بر اين كه از ابتدا در جريان مسئله ورود زنان به 
ورزشگاه ها بوده است، گفت: جلسات متعددی به عنوان 
نايب رييس فراكسيون زنان و عضو كميسيون فرهنگی 

مجلــس با وزارت ورزش و جوانان برگزار كرديم و اين 
درحالی اســت كه هيچ منع قانونی برای ورود زنان به 

ورزشگاه ها وجود ندارد.
نماينده اصالح طلب مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به اســتناد مخالفان ورود زنان به 
ورزشگاه به وصيت نامه حضرت امام خمينی )ره( اعالم 
كرد: كســانی كه اين بيانيه را امضاء كرده اند، در واقع 
گروهی از مردم هســتند كه با ورود زنان به ورزشگاه ها 
مخالف هســتند و برای تاييد ادعايشان به وصيت نامه 
حضرت امــام اســتناد كرده اند. حال آن كه بســياری 
از شــهروندان نيز با اين مســئله موافق بوده و طبيعتًا 
می توانند به نوعی ديگر به وصيت نامه حضرت امام )ره( 

استناد كنند.

 ادامه از خبر اول 
انتشار اســناد جدید کودتای 28 مرداد از سوی 
وزارت خارجــه آمریکا موجب شــده که برخی از 
 نقــاط تاریک این واقعــه وضوح بیشــتری بیابد.

گزیده ای از این  اسناد به شرح ذیل است 
 ۱۹۵۴-۱۹۵2 ایران؛  خارجی  روابط  سند   *

صفحه ۳۸۷
رهبران روشنفکر محافظه کار، با حرف های عوام 
فریب افرادی چون کاشــانی )کســی که علیرغم 
بیانیه های متضاد خــود ، ما فکر نمی کنیم با توده 

موافق باشد.( خنثی و منفعل شده اند.
* سند روابط خارجی ایران  ۹ نوامبر ۱۹۵2  

صفحه ۳۸۸
دو روز پیش کاشانی پیامی برای من فرستاد و از 
من خواســت با او تماس بگیرم. بحث ما نیمه تمام 

ماند. مجدداً باید در نوامبر او را ببینم.
* ســند روابط خارجی ایران ۱۹۵۴-۱۹۵2 

صفحه ۴۰۰-۳۹۹

برخالف زبان افراطی کاشــانی به نظر میرســد 
که در شــرایط دوستانه ای باشــد و به مرور زمان 

مکالمات با لطایف و امثال نرمتر میشود.
* ســند روابط خارجی ایران ۱۹۵۴-۱۹۵2 

صفحه ۴۰۵
در طول مکالمه با کاشــانی که تقریباً دو ساعت 
به طــول انجامید، خیلی کم اظهــار نظر کرد که 
بسیار تازه بود. او زمان قابل توجهی را برای تغییر 
نگاه های مذهبی خود و نت برداری از قرآن با زبان 
دوستانه مطرح کرد. اما او همچنان از دولت آمریکا 

به جهت امپریالیسم و استعمار انتقاد کرد.
-نقل از کاشــانی ) کاشانی از هندرسون خواسته 

برود با دولت آمریکا حرف بزند.(
-من یک آدم عادی نیســتم . مــن رهبر جهان 
اسالم هستم و جهان اسالم به زودی از من حساب 
می خواهند این به نفع انسانهای خوب در همه جا 

هست که جهان اسالم با آمریکا همکاری کند.
فوریه 2۳ سال ۱۹۵۳ 

گروه منصور چند روز پیــش تصمیم گرفتند تا 

به گــروه، زاهدی را اضافه کنند. حمایت کنندگان 
زاهدی نیز، کاشــانی، بقایی، افســران عالیرتبه و 

نیروی ارتش بودند. 
خالصه: اردشــیر اشــاره کرد که پدرش تصمیم 

گرفته که قریب به اتفاق از مجلس حمایت کند. 
به جهت عدم تکرار روابط با کاشانی ، در روزهای 
اول دولــت او که مجلس را رها کــرده و انتخاب 
مجدد نکند. او مایل اســت در صــورت امکان به 

صورت موقت با مجلس فعلی کار کند.

سیاوشی در گفت وگو با ایلنا:

  آیت اهلل مکارم شیرازی:

هیچ منع قانونی برای ورود زنان به ورزشگاه ها وجود ندارد

برخی  یک 
صفحه نهج البالغه 

را دیده اند و 
حرف های عجیبی 

می زنند

          منصور ارضي :

حیدر العبادی نخست وزیر عراق در آستانه سفر به عربستان: 

فرازهایی از سند تازه منتشر شده وزارت خارجه آمریکا در مورد کودتا 28 مرداد استاد برجسته حوزه علميه قم با بيان اينكه امام با رأی مردم انتخاب نمی شود گفت: 
يكی از دولتمردان گفته اســت مبنای واليت از ديدگاه امــام علی)ع( نظر مردم بود و 
دموكراسی ميراث اين امام معصوم است، اين حرف عجيبی است، او يك صفحه از نهج 

البالغه را ديده و بقيه را نديده است.
به گزارش فارس  آيت اهلل ناصر مكارم شــيرازی با اشــاره به سخنان مطرح شده در 
خصوص واليت امام علی )ع( اظهار كرد: يكی از دولتمردان گفته است كه مبنای واليت 
از ديدگاه امام علی )ع( نظر مردم بود و دموكراســی ميراث اين امام معصوم است، اين 

حرف عجيبی است، او يك صفحه از نهج البالغه را ديده و بقيه را نديده است.
وی ادامه داد: ولی را بايد خداوند تعيين كند و آيات در خصوص واليت در قرآن زياد 
است، شما تنها يك جمله از نهج البالغه را ديديد و بحث كرديد، يكی از مسلمات مذهب 
شيعه است كه امام را خدا و نه آرای مردم تعيين می كند، ما با اهل سنت برادر وار زندگی 

می كنيم، اما مذهب رسمی كشور شيعه است.
استاد برجسته حوزه علميه قم افزود: نبايد بگوييم كه حاكم را رأی مردم تعيين می كند، 
رســول اكرم )ص( فرمود كه تعيين جانشــين من با خداست و خداوند به هر كسی كه 

خواست، واليت می دهد و كتاب های زيادی در خصوص غدير نوشته شده است.
آيت اهلل مكارم شيرازی با اشاره به دموكراسی اظهار كرد: دموكراسی برای غرب است 
و حتی اين نوع حكومت، حكومت مردم بر مردم نيســت، گاهی يك نامزد با ۲5 درصد 

رای از مردم به رياست می رسد.
وی در پايان خاطرنشان كرد: امام با رای مردم انتخاب نمی شود و نبايد با يك صفحه 

نهج البالغه، نظام حكومتی اسالم را دگرگون نشان بدهيم.

عباس ســليمی نمين در گفت و  گو با انتخاب بيان كرد به همان 
انــدازه كه اصالح طلبان قاليباف را تخريــب كردند پايداری ها نيز 
در اين تخريب سهيم هســتند. وی افزود اشتباه بزرگ پايداری ها 
كشــاندن مصباح يزدی به عرصه سياســت بود. وی تصريح كرد: 
در نامه ای كه عليه آقای محمد خامنه ای نوشــتم گفتم كه همين 
اشــتباهی كه در مورد شما صورت گرفته در مورد آقای مصباح هم 
صورت گرفته اســت. ايشان يك شخصيت علمی است و شما هم 
يك شــخصيت علمی هستيد. اين تفكری كه من دارم را خيلی از 
اصولگرايان هم دارند. آقای مصباح را يك شــخصيت علمی می 
دانند كه پايداری ها واقعا ايشــان را به مسائل سياسی كشاندند و 
توانمندی ايشــان در حوزه مسائل فلسفی و نظری را هم مخدوش 
كردنــد. وی در خصوص مضرات پايداری ها بــرای اصول گرايان 
افزود: در ليســت انتخابات مجلس كه در سال 9۲ منتشر شد، 70 
درصد پايداری هستد و چهره های شاخص مثل احمد توكلی بيرون 
ليست ماندند. غفوری فرد كه از چهره های برجسته جريان راست 
قديمی مبارز اســت هم نبود. جريان پايداری حتی در دهه 60 هم 

حضور نداشته چرا االن بايد باشد؟

عباس سلیمی نمین:

پایداری ها 
اصولگرایان 
را تضعیف 

کردند


