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قاسم غفوری

یک روز دیگر تا نوش��ته ش��دن برگ زرین دیگری در 
کارنامه ملت بزرگ ایران و جمهوری اس��امی مانده است. 
29 اردیبهش��ت روزی است که ملت ایران با حضور در پای 
صندوق ه��ای رای بار دیگر اقت��دار و وحدت ملی خویش را 
ب��ه رخ جهانیان خواهد کش��ید. ملت در حال��ی برای تکرار 
خلق حماسه حضور در انتخابات آماده می شوند که بررسی 
کارنامه اش در طول38 سال عمر انقاب اسامی نکات قابل 

توجهی را یادآور می سازد.
 انقاب اس��امی در ش��رایطی پیروز شد که از یک سو 
گروه های جدایی طلب و ضد انقاب با حمایت های خارجی و 
بهره گیری از فضای ملتهب کشور به فعالیت های ضدانقابی 
پرداخته و هزینه های بسیاری را بر کشور تحمیل می کردند 
و از س��وی دیگر آمریکا به عن��وان بزرگترین قدرت جهان 
چنان وانمود می کرد که هیچ کش��وری ت��وان مقابله با آن 
را ندارد. آمریکایی ها در آن زمان به ش��دت برگزینه نظامی 
و حتی اش��غال ایران تاکید می کردند حال آنکه پاسخ ملت 
ایران به این تهدیدات در حالی که بخش��ی از ساختار حاکم 
بر کشور با برجسته سازی خطرهای موجود به دنبال سازش 
با آمری��کا و حذف انقاب بود، جالب توجه اس��ت. مردم با 
تس��خیر النه جاسوسی و مقابله با گروه های ضدانقاب و در 
نهای��ت اخراج دولتمردان ضدانقابی و دل بس��ته به خارج، 
اقتدار و استقال و آزادی خود را به رخ جهانیان کشیدند. 

در دف��اع مق��دس در حال��ی ک��ه جهانیان روز ش��مار 
شکس��ت ایرانیان را تقویم خود ساخته  بودند و حتی برخی 
از مس��ئوالن در داخل به دنبال معاماتی ب��ا آمریکا بودند 
که رس��وایی ایران گیت برای آنان و آمریکا رقم خورد، مردم 

ایران حماسه ای بزرگ را رقم زدند که تمام معادالت جهانی 
را برهم زد. مقاومتی بزرگ، بدون وابستگی به یکی از بلوک 
غ��رب و ش��رق رقم زده ش��د چنانکه به اذعان بس��یاری از 
ناظران سیاس��ی و نظامی ایران را در برابر هرگونه تهدید و 

تهاجم خارجی بیمه کرد.
در ش��رایطی که اروپ��ا و آمریکا ب��رای مقابله با حقوق 
هس��ته ای ملت ایران به هرگونه اقدامی روی آورده بودند و 
برخی در داخل نیز تعطیلی مراکز هسته ای را راهکار مقابله 
با فش��ارها می نامیدند-در مقاطعی نیز طرحش��ان اجرا شد 
که هزینه های بس��یاری برای کشور داشت-، ملت ایران در 
برابر همه تحریم ها و تهدیدات ایستاد و دستاوردی همچون 
غنی سازی 20 درصدی را رقم زد در حالی که همزمان توان 
دفاعی کش��ور و جایگاه علمی را در عرصه جهانی نیز ارتقاء 
دادن��د. این امر چنان بود که جان ک��ری وزیر خارجه اوباما 
در کنگره آمریکا می گوید زمانی ایرانی ها یک س��انتریفیوژ 
داش��تند بدون قدرت غنی س��ازی و امروز ایرانیان 19 هزار 
سانتریفیوژ دارند با غنی سازی 20 درصد و اگر اکنون با آن 

مذاکره نکنیم فردا معلوم نیست به کجا رسیده باشند.
ملت ایران در طول 38 س��ال انقاب اسامی صدها مورد 
از این حماسه ها و انتخابات را در کارنامه خود ثبت کرده است 
که اساس آن را عبور از شرایط دشوار تشکیل می دهد چنانکه 
حت��ی در زمان هایی که برخی از مس��ئوالن هم ک��م آورده و 
سازش کردن و خارج شدن از میدان را تجویز می کردند، ملت تا 

آخر پای کار بوده و امید دشمنان را به یأس مبدل کرده اند.
براین اس��اس بیان جماتی که محور آنها را ترس��اندن 
مردم از شرایط سخت و یا آنچه قهر با جهان و تهدید جنگ 
تشکیل می دهد هر چند اقداماتی برای کسب رأی باشد اما 
در عم��ل نادیده گرفتن روحیه مقاومت و ایس��تادگی ملت 
ایران در برابر س��ختی ها و تهدیدات دشمنان است که صرفاً 
می تواند برگرفته از ش��ناخت نادرست از روحیه ملی و بعضاً 

چشم داشتن به خارج به جای ظرفیت های داخلی است.
روحیه ای ک��ه با روحیه جه��ادی و انقابی ملت ایران 
همخوانی ندارد و قطعا نمی  تواند برای خود جایگاهی کسب 
نمای��د و پیروان چنین تفکرات��ی در نهایت از صحنه حذف 
می ش��وند چنانکه در گذش��ته چنین ب��وده و در آینده نیز 

چنین خواهد بود. 

روز ارتباطات 
و روابط عمومی را به 

همه مدیران و تالشگران 
عرصه روابط عمومی 
تبریک عرض می کنیم.

سازمان آگهی های 
روزنامه سیاست روز

حفظ امانت

برنده اصلی انتخابات

رهبر معظم انقالب اسالمی مردم
در آستانه انتخابات تاکید کردند:

 خانواده شهدا و جانبازان
در گفت و گو با سیاست روز تاکید کردند:

انتخابات؛ آزمون جهادی ملت

اظهارات ناپخته از وزیر مطلع

وز جمعه باید به همراه داشته باشند مدارکی که ۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۲۳۴ نفر، ر
۵۶ میلی��ون و ۴10 ه��زار و 23۴ نف��ری که روز جمعه به ش��عب اخ��ذ رای مراجعه می کنن��د در صورتیکه واجد 
شرایط مندرج در ماده 3۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده 2۵ قانون انتخابات شورا ها باشند، به صرف داشتن 

شناسنامه و دانستن کد ملی خود می توانند رای دهند.
به گزارش میزان، اوایل مردادماه سال گذشته بود که اعضای شورای نگهبان با پیشنهاد وزارت کشور برای برگزاری 
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسامی ایران و همچنین پنجمین دوره شوراهای اسامی شهر و روستا در 

تاریخ جمعه 29 اردیبهشت ماه 139۶ موافقت کردند.
 اما بنا به گفته دس��ت اندرکاران اجرایی امر انتخابات، در انتخابات روز جمعه، ۵۶ میلیون و ۴10 هزار و 23۴ نفر 

واجد شرایط رای دادن هستند که از این تعداد یک میلیون و 3۵0 هزار و 29۴ نفر رای اولی هستند.
 طبق ماده 3۶ قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری، انتخاب کنندگان باید دارای ش��رایط ذیل باش��ند: تابعیت کشور 
جمهوری اس��امی ایران، 18 س��ال تم��ام، عدم جنون. طبق م��اده 2۵ قانون انتخابات ش��وراها، انتخاب کنندگان این 
انتخابات باید دارای ش��رایط زیر باش��ند: تابعیت کش��ور جمهوری اسامی ایران. حداقل سن 18 سال تمام در روز اخذ 

رأی، سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی )به استثنای شهرهای باالی یکصد هزار نفر جمعیت(.
 اما این ۵۶ میلیون و ۴10 هزار و 23۴ نفری که روز جمعه به شعب اخذ رای مراجعه می کنند در صورتیکه واجد 
ش��رایط مندرج در ماده 3۶ قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری و ماده 2۵ قانون انتخابات شورا ها )که در سطور باال قید 
ش��ده( باشند، به صرف داشتن شناس��نامه و دانستن کد ملی خود می توانند رای دهند؛ نکته حائز اهمیت آن است که 

روز جمعه برای رای دادن نیازی به کارت ملی نیست و صرف داشتن کدملی کفایت می کند.
 همچنی��ن آن دس��ته از افرادی که کد ملی خود را نمی دانن��د می توانند با یک تماس تلفنی به ادارات ثبت احوال 

منطقه زندگی خود، کد ملی 10 رقمی خود را دریافت کنند.

وال استریت خبر داد

شرط اعراب خلیج فارس برای بهبود رابطه با اسرائیل
 روزنامه آمریکایی وال اس��تریت ژورنال از پیشنهاد 
امیرنش��ین های خلی��ج فارس ب��رای مناس��بات بهتر با 
اس��رائیل، از جمله در برابر ایران، در ازای توقف ساخت 

 وسازها در اراضی فلسطینی خبر داد.
گزارش وال استریت در آستانه حضور دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا در عربستان سعودی و اسرائیل 
منتشر شده است. ترامپ نخستین سفر خارجی خود را 
روز اول خرداد با ورود به عربس��تان آغاز می کند و دوم 

خرداد به سرزمین های اشغالی می رود.
به گزارش مهر، به نوش��ته ای��ن روزنامه آمریکایی، 
سران عربستان و سایر امیرنشین ها با اعمال نفوذ دونالد 
ترامپ بر س��ر پیشنهادی که پیشاپیش به اسرائیل ارائه 

شده، به توافق رسیده اند.
در ای��ن پیش��نهاد آمده اس��ت ک��ه اگر اس��رائیل از 
شهرک سازی در اراضی مورد نزاع دست بردارد، امیرنشین ها 

به روند عادی سازی مناسبات با اسرائیل روی خواهند آورد.
بر اس��اس این گزارش، امیرنشین ها خواهان کاهش 
سخت گیری های اس��رائیل در مورد زندگی فلسطینیان 
غزه نیز شده اند. وال استریت به نقل از یک مقام مرتبط 
ب��ا مذاکرات در مورد اینتوافق س��ران عرب نوش��ت که 
»اسرائیل دیگر دشمن نیست، بلکه یک فرصت است«.

امیرنشین های خلیج فارس ظاهرا با اسرائیل رابطه 
رس��می ندارند، اما در دوره ای کوتاه بعد از توافق اسلو 
میان اسرائیل و فلس��طینیان، مناسباتی محدود در حد 
دفتر بازرگانی اس��رائیل در بحرین و عمان برقرار بود اما 

این دفاتر نیز به طور محرمانه کار می کردند.
به نوش��ته وال اس��تریت پیش��نهاد اخی��ر نزدیکی 
امیرنشین های خلیج فارس به اسرائیل با مواضع ترامپ 
که می کوشد کشورهای عربی را به دخالت برای پیشبرد 

روند صلح تشویق کند، همخوانی دارد.
ای��ن گ��زارش می افزای��د ک��ه مخالفت مش��ترک 
امیرنشین ها و اس��رائیل با ایران یکی از دالیل اصلی در 

تدوین سند نزدیکی امیرنشین ها به اسرائیل است.
بر اس��اس این گزارش، اس��رائیل و امیرنشین ها در 
س��ال های گذشته همکاری اطاعاتی خود را علیه ایران 

و محور مقاومت افزایش داده اند.
به نوش��ته این روزنامه آمریکایی، ترامپ این روزها 
ماقات هایی را پیش از آغاز نخستین سفر خارجی خود 
انج��ام داده و از جمله روز دوش��نبه با »امیر محمد بن 
زای��د آل نهیان« ولیعهد امارات که به واش��نگتن رفته، 

گفت وگو کرد.
این گزارش همچنین می گوید، مقامات اسرائیل نیز 
به تازگی دیدارهای محرمانه ای از امیرنشین های خلیج 

فارس، به ویژه امارات، داشته اند.
»یووال اش��تاینیتز« وزیر انرژی و مس��ئول پیش��ین 
»پرونده ایران« در کابینه نتانیاهو به وال اس��تریت گفت: 
»در دوره اخیر شاهد اتفاقات بیشتری، در حد یک انقاب، 

در زمینه نزدیکی بین ما و امیرنشین ها بوده ایم.«
این گزارش می گوید، امیرنش��ین های خلیج فارس 
اب��راز آمادگ��ی کرده ان��د محدودیت ه��ای بازرگان��ی با 
اس��رائیل را کم کنند؛ پروازهای مستقیم میان اسرائیل 
و کش��ورهای عربی برقرار ش��ود؛ هواپیماهای اسرائیلی 
بتوانن��د در حری��م هوایی امیرنش��ین ها پ��رواز کنند و 

ورزشکاران و بازرگانان اسرائیلی ویزای ورود بگیرند.
در همین رابطه »رکس تیلرسون« وزیر امور خارجه 
آمریکا در روزهای گذش��ته گفته بود، ایجاد هم پیمانی 
در برابر ایران از جمله هدف های مهم سفر دونالد ترامپ 
به عربس��تان و اسرائیل است. همزمان، وال استریت در 
روزهای گذش��ته همچنین خبر داده بود که اسرائیل با 
فروش جنگ افزار پیش��رفته آمریکایی مانند سامانه ضد 

موشکی »تاد« به سعودی ها مخالفتی ندارد.
اما بر اس��اس این گ��زارش، آمری��کا معاماتی را با 
عربس��تان نهایی می کند که برتری نظامی اس��رائیل در 

منطقه حفظ شود.


