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محو استراتژي غفلت در گام دوم انقالب
يكي از آفت هايي كه تمامي كشورها و نظام هاي سياسي جهان را تهديد به 
انحراف از استقالل و مسير اصلي خود مي كند، افتادن در دام »استراتژي 
غفلت« است. نظام سلطه و هژمون جهاني تالش مي كند با پروپاگاندا، انجام 
عمليات رواني، نفوذ، الينحل نشان دادن مشكالت داخلي، سرگرم سازي، 
مرعوب سازي، فريب و... كشور هدف را تحت كنترل استراتژي غفلت قرار 

دهد. 
استراتژي غفلت در سه سطح: مردم، نخبگان و مسئوالن توسط نظام سلطه 
و هژمون جهاني پياده مي شود: اولين حوزه استراتژي غفلت، ارتباط با مردم 
از طريق ديپلماسي عمومي است. در عصر ارتباطات كه جهان به دهكده اي 
بي مرز تبديل شده، نظام سلطه با كمك عوامل داخلي خود در كشور هدف 
و ظرفيت بسيار باالي رسانه اي خود به ويژه در حوزه مجازي، سعي مي كند 
مردم را با بزرگ نمايي مشكالت و ضعف ها، مس��ير تكيه ملت به حقايق، 
واقعيت ها، ظرفيت ها، قابليت ها و توانمندي هاي داخلي را واژگون ساخته 
و به غفلت از جنگ رواني دشمن، غفلت از نقاط ضعف نظام سلطه، غفلت از 

فرصت ها، غفلت از مطالبه گري از مسئوالن و... تبديل كند. 
در اس��تراتژي غفلت مهم ترين هدف نظام سلطه، مسئوالن و مديران 
عالي كشور هس��تند. در استراتژي غفلت درباره مس��ئوالن و مديران 
و نخبگان يك كشور مبتني بر اشتباه محاس��باتي تصميم گيران، دو 
هدف بس��يار مهم نش��انه گيری مي ش��ود:  ۱ - تغيير و جابه جايي يا 
 Change and Shift or( اس��تحاله در اولويت هاي اقتصادي كش��ور
Transmutation in Economic Priorities( ۲ - فرصت سوزي از 
طريق انجام پروژه هاي متعدد از جمله پروژه سرگرم سازي روي حواشي 
و غفلت از اصول.  قرن هاست كه انگليسي ها )و حدود ۱۰۰ سال است كه 
امريكايي ها( با اين سياست و تكيه به استراتژي غفلت به مسئوالن كشورها 
آدرس عوضي مي دهند و كشورها و مردم را درگير مسائل حاشيه اي كرده 
و مسير اولويت ها را عوض مي كنند و اقتصاد كشور را به قهقرا برده و نابود 
مي كنند و مهم ترين صدمه اي كه به كش��ور مي زنند سوزاندن فرصت ها 
است؛ مثاًل در شرايط فعلي كه با خروج شيطان بزرگ از برجام و بدعهدي 
و موذي گري و حيله اروپايي ها، تمام تعهدات اروپا صرفاً به مبادالت مالي 
خالصه شده و براي همين كاناِل تحقيرساز هم شروط غيرقابل قبول تحميل 
مي كنند. در حالي كه بهترين فرصت ها، نظير فرصت جواني جمعيتي در 
اختيار نظام اسالمي بوده و اولويت اصلي كشور، اقتصاد مقاومتي و استفاده از 
ظرفيت هاي داخلي است، متأسفانه طرف اروپايي توانسته نظام ما را درگير 
استراتژي غفلت نموده و وقت گرا نبهاي نظام اسالمي به جاي پرداختن به 
اولويت هاي اصلي و استفاده حداكثري از فرصت جواني، به تصويب يا عدم 
تصويب كنوانسيون هاي اس��تعماري نظير پالرمو، FATF و CFT سپري 

مي شود.  
بيانيه گام دوم انقالب اس��المي دقيقاً بر اعمال استراتژي فرصت و محو و 
نابودي كامل استراتژی غفلت استوار است. در اين باره حضرت امام خامنه اي 
در تبيين بيانيه گام دوم در جمع مردم تبريز مي فرمايند: »االن ما در نشاط 
چهل س��الگي و آمادگي و قدرت الزم براي حركت به طرف جلو هستيم، 
امكانات داريم، ظرفيت داريم، همه   اين مشكالتي كه وجود دارد، قابل رفع 
است؛ گراني قابل رفع است، كاهش ارزش ريال قابل رفع است، مشكل مسائل 
توليد داخلي قابل رفع است، همه   اينها قابل رفع است؛ يك مقداري صبر، يك 
مقداري تدبير، يك مقداري اتّحاد و اتّفاق، يك مقداري جّديت در حركت و 
مانند اينها را الزم دارد. امكانات ما بسيار خوب، و دشمن هم در حال ضعف 
و ان شاءاهلل ضعيف تر شدِن هرچه بيشتر ]است[. از اين فرصت بايد استفاده 
كرد«.  »امروز نظام جمهوري اس��المي در بهترين فرصت ها است؛ امروز 
فرصت كار است، امروز فرصت حركت است؛ حركت دولت، حركت ملّت، 
حركت مسئولين، هر كدام در جاي خودشان و كار خودشان. جوان، امروز 
بايد حركت كند، از فرصت استفاده كند. امروز موقعيت، متناسب است؛ يك 
جمعيت زياد، يك كشور بزرگ، اين همه ظرفيت كه من در بيانيه به اندكي 
از آنها اشاره كردم« دشمن در چارچوب اس��تراتژي غفلت خود را مقتدر 
نشان مي دهد در حالي كه خداوند سبحان كيد شيطان را ضعيف مي داند و 
به فرمايش مقام معظم رهبري: »حضرت زينب به يزيد فرمود: كد كيَدك َو 
اسعَ  َسعيك ... َفَواهللِ ال تَمحو ِذكَرنا؛)۹( هر غلطي می توانی بكني بكن، ]اّما[ 

بدان كه هيچ غلطي نمی توانی بكني«
در همين راستا حضرت امام خامنه اي در جمع مداحان، مردم و مسئوالن 
را به محو اين استراتژي دش��من فراخوانده و از اشتباه محاسباتي پرهيز 
مي دهند: »دشمنان حقيقت و دين خدا، تازه به وجود نيامده اند و از آغاز، 
حضور و صف آرايی داشتند. امروز هم، همان هست و بعدازاين هم خواهد 
بود... پرچمي كه در آسيا، اروپا و امريكا در مقابل انقالب ايستاده، همان پرچم 
است. نترسيد و دچار اشتباه نشويد. خدا باشماست... هركس به وعده الهي 
باور ندارد، به اين ٤۰ سال نگاه كند كه دشمنان هر كار توانستند كردند. بعد 
از ٤۰ سال آنها ضعيف تر و ما قوي تريم.  اينك بيانيه گام دوم انقالب تمام 
نظام، نخبگان، جوانان، مسئوالن، علما، دانشمندان و آحاد مردم را به محو 
استراتژي غفلت و اغتنام فرصت ها براي ورود قوي ، سازمان يافته، بانشاط، 

مؤمنانه، انقالبي و جهادي به دهه پنجم انقالب اسالمي فرا مي خواند. 

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
استعفای ظریف تأثیری

 بر تصمیم مجمع درباره FATF ندارد
عض�و مجم�ع تش�خیص مصلحت نظ�ام گف�ت: مجمع تش�خیص 
مصلح�ت نظ�ام در بررس�ی FATF تح�ت تأثی�ر اس�تعفای 
ظریف و یا س�ایر وزرا ق�رار نمی گیرد و کار خ�ود را انج�ام می دهد.
 آيت اهلل محسن مجتهد شبستری در گفت وگو با آنا، در توضيح استعفای 
محمدجواد ظريف از سمت وزير امور خارجه گفت:  شكست هايی كه دولت 
در حوزه سياست خارجی مانند موفق نبودن برجام، بدعهدی های اروپايی ها 
و مفيد نبودن اينستكس با آن مواجه بود، فش��ارها بر وزارت امور خارجه و 
شخص وزير را افزايش داد و آقای ظريف با مشاهده اين شكست ها و برای فرار 

از پاسخگويی اقدام به استعفا كرد.  
 شبستری با بيان اينكه در دولت شاهد ضعف مديريتی هستيم،  گفت: دولت 
نتوانست كشور را آن طور كه در شأن ملت ايران است، هدايت كند و وقتی 
وزرا  فش��ارها و انتقادهای مردمی و نمايندگان مجلس به ضعف مديريت 
دولتی را مشاهده می كنند، سريع گزينه استعفا   را بر می گزينند.  شبستری 
در پايان به تأثير اين استعفا  بر تصويب لوايح مربوط به FATF اشاره كرد 
و افزود: استعفای ظريف سبب نمی ش��ود كه مجمع تشخيص مصلحت 
تحت فشار قرار گيرد و هرگز نظرش با اين اقدام آقای ظريف تغيير نخواهد 
كرد، حتی اگر ساير وزرا هم استعفا دهند در نظر مجمع تشخيص اثرگذار 

نخواهد بود. 

سيدعبداهلل متوليان

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعي از مداحان و ذاکران اهل بیت)ع(: 

ازدواج آسان را در هیئت ها   ترویج کنید

در سالروز والدت با س�عادت ام االئمه حضرت 
فاطمه زهرا س�الم اهلل علیها، فضاي حسینیه 
امام خمیني)ره( معطر به عطر فضائل و مناقب 
آن بانوي بزرگ اس�الم بود و جمعي از ذاکران 
اهل بیت علیهم السالم در حضور رهبر معظم 
انقالب اسالمي به مدیحه س�رایي پرداختند. 
به گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام 
معظم رهب��ري، در اين مراس��م رهب��ر انقالب 
اسالمي در سخناني ضمن تبريك سالروز ميالد 
حضرت فاطم��ه زهرا س��الم اهلل عليها، ذاكران و 

مديحه سرايان حسيني را س��رمايه و ذخيره اي 
براي پيش��برد اهداف اس��الم و انقالب خواندند 
و با تأكيد بر اينكه از اين س��رمايه بايد در جهت 
اهداف حسيني و فاطمي و تبيين معارف انقالب 
استفاده شود، گفتند: امروز صف بندي جبهه حق 
و باطل همان صف بندي ه��اي دوران پيامبران 
بزرگ اله��ي و دوران ائمه اطهار عليهم الس��الم 
اس��ت و همانگونه كه در آن زمان جبهه باطل به 
رغم كثرت نفرات و تجهيزات و تبليغات نابود شد، 
امروز هم همان سرنوشت در انتظار جبهه مقابِل 

انقالب اسالمي اس��ت و نبايد از دشمن ترسيد و 
دچار اشتباه محاسبه شد. 

حضرت آيت اهلل خامنه اي با اش��اره به تأثيرگذاري 
باالي مضامين اشعار مديحه سرايان، افزودند: اين 
مضامين بايد قرآني و اس��المي و همراه با انديشه 
عميق و ديِد روشن و با استفاده از شيوه هاي هنري 
در جهت اهداف انقالب اسالمي به كار گرفته شوند 
كه در اين صورت، تأثير زيادي در حركت عظيم ملت 
ايران و حتي حركت امت اسالمي خواهند داشت. 
ايشان با تأكيد بر لزوم استفاده از فرصت مهيا شده 

كنوني براي ترويج معارف دين و انقالب خاطرنشان 
كردند: امروز همه مسئول هستيم و وظيفه ذاكران 
و مديحه سرايان، سوق دادن مردم به سمت اهداف 
انقالب يعني ش��كل گيری جامعه اي مؤمن، سالم 
و امن، همراه ب��ا رفاه مادي و ش��وكت بين المللی 
و بهجت معنوي اس��ت. رهبر انقالب اس��المي با 
يادآوري صف آرايی دش��منان دين الهي در مقابل 
پيامبران بزرگ الهي و ائمه معصومين عليهم السالم، 
افزودند: امروز هم صف آرايی همان صف بندی است 
و همان سرنوشت نابودي در انتظار جبهه باطل است 
اما شرط آن، توكل به خداوند متعال و نترسيدن از 

دشمن است تا اشتباه محاسباتي رخ ندهد. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي مصداق عيني اين موضوع 
را دوران ٤۰ ساله انقالب دانستند و گفتند: در اين ٤۰ 
سال، دشمنان با همه توان و امكانات در مقابل انقالب 
اسالمي صف آرايی و ضرباتي را هم وارد كردند اما 
ملت ايران با توكل بر خدا و انجام وظيفه توانس��ت 
 بر اي��ن توطئه ها فائق بيايد و اكن��ون قوي تر از هر 
دوره اي شده ولي جبهه دشمن ضعيف تر از دوره هاي 
گذشته است. رهبر انقالب اسالمي در ادامه سخنان 
خود با اش��اره به اهميت و جايگاه موضوع خانواده، 
خاطرنشان كردند: نظام خانواده، سنت الهي است 
اما دشمنان بشريت كه همان جريان سرمايه داری 
بين المللی و صهيونيستي است تصميم به نابودي 
بنيان خان��واده در جهان گرفته ان��د، بنابراين بايد 
براي حفظ و تقويت اركان نظام خانواده در جامعه، 
همت گماشته ش��ود. حضرت آيت اهلل خامنه ای، 
ازدواج هاي ديرهنگام و س��خت، فرزندآوري كم و 
ترويج پديده های زشتي همچون ازدواج هاي سفيد 
را كه سياه ترين ازدواج است، به همراه تالش براي 
از بين بردن حيا و عفت از م��وارد و زمينه هاي در 
خطر قرار گرفتن نظام خانواده برشمردند و تأكيد 
كردند: ايجاد زمينه براي طهارت و پاكيزگي جوان، 
مؤثرترين راهكار جهت مقابله با توطئه ها و حفظ 

انقالب و نظام جمهوري اسالمي است. 

پالس هاي اشتباهي به غرب 
براي تشدید فشار!

وضعيت امروز كشور مشابهت هاي فراواني به سال ۹۲ و آغاز مذاكرات 
هس��ته اي ايران و ۱+5 دارد؛ در آن برهه زماني حاميان عادی س��ازی 
روابط مي��ان ايران-امريكا با انبوهي از رس��انه ها تالش مي كردند يك 
بازي چندبعدي را براي تن دادن حاكميت به خواسته هاي غرب نمايش 
دهند؛ نمايشي كه بر اساس آن نظام تنها قدرت انتخاب يك گزينه كه 
همان»توافق با غرب به هر قيمتي« بود، داش��ت. همان طيف امروز با 
تجربه اندوزي از مذاكرات برجامي و با به كارگيری برخي از روش های 
به كار گرفته شده در آن دوره تالش مي كند با »همراه سازي جامعه« 
حاكميت سياسي كشور را تحت فشار جهت پذيرش خواسته هاي جديد 

اياالت متحده قرار دهد. 
از اواسط شهريورماه سال۹۲ تا ۲3 تيرماه ۹5 )امضاي توافق نامه ژنو( 
به صورت دائم و در قالب سخنراني هاي متفاوت برخي از دولتمردان و 
غالباً رسانه هاي حامي مذاكره مستقيم با امريكا يك پيام واحد و مستمر 
را به افكار عمومي جامعه انتقال مي كردند و آن اينكه تنها راه برون رفت 
كشور از مشكالت اقتصادي و معيشتي، تن دادن به خواسته هاي 5+۱ 
اس��ت. متن نامتوازن »ژنو3«، »بيانيه لوزان« و »برجام« نتيجه اتخاذ 
چنين رويكردي اس��ت كه امروز بعد از گذشت پنج سال از آن مقطع، 

كشور همچنان هزينه هاي اقتصادي ناشي از آن را مي پردازد. 
اظهار ضع��ف و ناتواني در مقابل غ��رب و باورمند س��اختن اين نكته 
به جامعه كه ب��راي تأمين نيازه��اي اوليه اداره كش��ور بايد از حقوق 
اساس��ي جامعه چشم پوش��ي كنيم، مهم ترين ابزار اين جريان براي 
»همراه سازي جامعه« براي اعمال فش��ار به حاكميت سياسي كشور 
بود كه در گزاره هايي مانند »خزانه كشور خالي است« نمود عيني پيدا 
مي كند. به كارگيری چنين ادبياتي افكارعمومي را در آن دوره ملتهب 
كرد و احساس خودكوچك بيني را در بخشي از آن رسوخ داد. امروز نيز 
»تصويب لوايح چهارگانه FATF و تس��ري تجربه برجام در حوزه هاي 
غيرهسته اي« كارآمدترين نسخه اين جريان سياسي براي اداره كشور 
و چالش آخرين آنها با حاكميت است، آن هم با »ابزار فشار كردن مردم 

عليه حاكميت«. 
سخن امروز علي اكبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي مبني بر اينكه: 
»هشدار داده بود كه اگر بودجه بوش��هر تأمين نشود، نيروگاه تعطيل 
مي شود« يا اظهارات محمدجواد ظريف وزيرخارجه درباره اينكه»قبل 
از برجام نفت بيشتري مي فروختيم« ترجمان سخناني است كه بارها 
از سال ۹۲ به اين سو توسط حجم انبوهي از شخصيت ها و رسانه هاي 
طيف خوش بين به غرب تكرار مي شد. اينگونه جمالت كه »ايران ناتوان 
از فروش نفت اس��ت« يا بودجه كافي براي تأمين اداره كشور حتي در 
حوزه علمي و پژوهشي را ندارد، حاوي يك پيام مهم به جامعه ايراني 
و يك پيام مهم به مقامات امريكا- اروپايي اس��ت؛ جامعه ايراني را در 
مقابل غرب تحقير كرده و به آنها بقبوالند كه نمي توان در برابر فشارهاي 
تحريمي غرب بيشتر از اين دوام آورد؛ از سوي ديگر به دستگاه محاسبه 
س��نجش غرب اين پيام را انتقال مي دهد كه مي توان ب��ا ابزار تحريم 
و تهديد و با توس��ل به نوع مديري��ت يك جريان داخل��ي، جمهوري 
اسالمي ايران را ملزم به مذاكرات جديد و پذيرش تعهدات جديد كرد. 
اميدواري امروز غرب به سودمند بودن ابزار »تحريم-تهديد«، نتيجه 
اشتباه اس��تراتژيك در دولت در مواجهه با غرب است. به همين دليل 
است كه مقامات رسمي دولت ترامپ همانند دولت گذشته اين كشور 
ابزار چند وجهي را در دستور كار قرار داده اند كه بر اساس آن »توسعه 
تحريم ها افزايش تهديدات« بايد همزمان ب��ا طرح مطالبات خاص از 
حس��ن روحاني در بحث »تروريس��م« و »توان موشكي« و همچنين 
»نگارش مجدد برجام« صورت بپذيرد. به كارگيري و تكرار استراتژي 
دولت اوباما توسط ترامپ و اروپايي ها نشان مي دهد كه تصميم سازان 
دولت جديد اين كشور محاسبات دقيق و رفتارسنجي مناسبي از نوع 
تفكرات ديپلماسي دولت تدبيرو اميد دارند و اطمينان دارند كه بدون 
ايجاد مزاحمت از سوي طرف ايراني مي توانند با وضع قوانين جديد و 
رايزني هاي محرمانه ديپلماتيك ايران را وادار به پذيرش خواسته هاي 

آنها كنند. 
اين در حالي است كه عامل اصلي مش��كالت اقتصادي يك ساله اخير 
كش��ور ارتباط مس��تقيم با پذيرش و اجراي اكش��ن پلن ٤۱ ماده اي 
پيشنهادي FATF كه در سال ۹5 توسط وزير اقتصاد وقت پذيرفته شد 
دارد. روش های به كار گرفته ش��ده اين جريان در مذاكرات برجام )از 
سال ۹۲ تا ۹٤( و تحميل اين توافق به حاكميت، اين تلقي را براي آنها به 
وجود آورده است كه مي توان با اظهار ضعف و ناتواني دو پيام همزمان به 
جامعه ايراني و مقامات غربي مخابره كرده و در نتيجه كشور را در مسير 

پذيرش تعهدات جديد قرار دهند.
 بنابراين»ملتهب كردن فضاي عمومي جامعه«، »ايجاد رعب و هراس 
نسبت به آينده انقالب« و »تغيير باورهاي سياسي مردم« مهم ترين 
پيام ادبيات به كارگرفته شده امروز وزير خارجه و رئيس سازمان انرژي 
اتمي)چه خواسته و چه ناخواس��ته( تحت فشار قرار دادن حاكميت، 
جهت پذيرش ش��روط امريكا-اروپا جهت تصوي��ب لوايح چهارگانه 
FATF و آغاز مذاكرات موش��كي يا منطقه اي و القاي حس نااميدي 
و ياس در مردم نس��بت به آينده اداره كشور بوده و مهم تر از آن جري 
شدن غرب به تشديد فشارهاي غيرانس��اني عليه جامعه ايراني است. 
مهم تر از آنچه گفته ش��د اس��تعفاي وزير امور خارجه كه در بدترين 
برهه زماني صورت گرفته مي توان��د حاوي پالس هاي معناداري براي 
غرب باش��د و آنها را به اين تلقي برس��اند كه عالوه بر بحراني ش��دن 
اوضاع اقتصادي و معيشتي در ايران، وضعيت سياسي به ويژه در رأس 
حاكميت-دولت دچار حالت بحراني است. »بحراني نمايي« از وضعيت 
داخلي چه در عرصه اقتصادي و چه س��اير عرصه هاي سياسي و غير 
سياسي نه تنها كمكي به كاهش مشكالت كشور و جامعه نخواهد كرد 
بلكه حس اميدواري در مقامات امريكا - اروپا را براي تشديد فشارها 

عليه كشور به شكل خيره كننده اي افزايش مي دهد.

دومین جلسه محاکمه حسین فریدون
 برگزار شد

دومی�ن جلس�ه رس�یدگي ب�ه اتهام�ات حس�ین فری�دون 
و ش�ش نف�ر از مرتبط�ان وي در پرون�ده، دی�روز در ش�عبه 
ش�د.  برگ�زار  دول�ت  کارکن�ان  قضای�ي  مجتم�ع   ۱۰۵۷
به گزارش خبرگزاري ميزان، دومين جلسه رسيدگي به اتهامات حسين 
فريدون و ش��ش نفر از مرتبطان وي در پرونده، در شعبه ۷5۰۱ مجتمع 

قضايي كاركنان دولت به رياست قاضي عاليشاه برگزار شد. 
در اين جلسه حسين فريدون و دو نفر از مرتبطان به همراه وكالي خود 
و همچنين وكيل دو نفر ديگر از متهمان حضور داشتند. در اين جلسه از 
دادگاه، حسين فريدون و وكيل وي از اتهامات انتسابي در كيفرخواست 
دفاع كردند، همچنين قاضي عاليشاه سؤاالتی را از متهم رديف دوم مطرح 
كرد كه )ر. د( و وكيل وي توضيحاتي را ارائه كردند. نمايندگان دادستان نيز 
ضمن حضور در جلسه دادگاه به دفاع از كيفرخواست صادر شده پرداختند 
و مطالب خود را با توجه به روند دادگاه بيان كردند. جلس��ه بعدي دادگاه 

متعاقباً اعالم مي شود.
 در جلسه اول محاكمه حسين فريدون و مرتبطان، متهم رديف اول و چهار 
نفر از مرتبطان به همراه وكالي خود حضور داشتند و متهم رديف دوم به 

دفاع از خود پرداخت. 

چند س�اعت پس از اعالم خبر سفر تاریخي 
رئیس جمهور س�وریه ب�ه ته�ران و در حالي 
که خبر دیدار صبح دوش�نبه  بش�ار اس�د با 
حضرت آیت اهلل خامنه اي تیتر اول رسانه هاي 
جهان ش�ده اس�ت، ناگاه یك خب�ر در آغاز 
نیمه شب همه چیز را تحت الش�عاع قرار داد؛ 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران استعفا 
کرد.  اس�تعفایی ب�دون ظراف�ت و تیزبینی 
سیاسی که فقط می توان آن را »زمخت« نامید. 
بهت از ناگهاني بودن استعفا و آشفتگي از بی خبری 
درباره دليل آن افكار عمومي را به يك س��رگرداني 
تحليلي رساند. هزار و يك شايعه و حرف و حديث در 
نيمه شبي كه شب شادي محور مقاومت در منطقه به 
دليل ديدار پيروزمندانه رهبر انقالب با رئيس جمهور 
سوريه بود، همه چيز را تلخ كرد. يك شايعه مي گفت 
ظريف به دليل بي اطالعي از سفر بشار اسد به تهران 
استعفا داده است. ديگري مي گفت موضوع سر لوايح 
FATF است و استعفا به دليل عدم تصويب آن است. 
يكي ديگر پاي برجام را وس��ط مي كشيد و ديگري 
مي گفت ظريف با سفر بشار اسد به ايران مخالف بوده 
است! شبي را كه بايد به جشني پس از هشت سال 
جنگ با تكفيري ها مي گذرانديم و از بهت رسانه هاي 
غربي پس از ديدن تصاوير بشار اسد در آغوش حضرت 
رهبر لذت مي برديم، سرگرم گمانه  زني هاي غيرواقعي 
در مورد قهر ظريف ش��ديم، آن هم ب��ا اخبار قطره 
چكاني از اينستاگرام ظريف و پيامك زدن هايش به 
فالن خبرنگار و پيام هايش در گروه تلگرامي وزارت 
خارجه! چرا؟ تنها به دليل اختالفات عميق ش��ده  
دولتمردان با يكديگر كه حتي در سطح يك ديدار 
بين المللی هم نمود مي ياب��د و دفتر رئيس جمهور 
به راحتي وزير خارج��ه را از يك ديدار مهم خارجي 

حذف مي كند!
    استعفاي رسمي یا قهر اینستاگرامي؟

محمدجواد ظريف استعفاي غيرمنتظره اش را با يك 
عكس نوشته در صفحه ش��خصي اينستاگرامش و 
خطاب به مردم ايران منتشر كرد. استعفايي كه مطابق 
سلسله مراتب اداري بايد خطاب به مقام باالتر يعني 
رئيس جمهور نوشته مي شد، اما در جمالتي كوتاه و 
در يك پست اينستاگرامي خبر رفتنش را به اطالع 
مردم ايران رساند. او حتي از رئيس جمهور درخواست 
استعفا نكرد كه گفته شود درخواستش قبول شد يا 

نه، بلكه صرفاً خبر رفتنش را به ملت ايران داد  كه اين 
رفتار در وهله اول نشان از غيرواقعی بودن اين استعفا 
و بيشتر ابراز يك دلخوری است زيرا او در موقعيت 
مهمی مثل خروج امريكا از برجام، استعفا نداد!  و البته 
طبيعي بود كه اين مدل رفتار به دلخوري او از دولت و 
رئيس جمهور تعبير شود. از همين رو شايد تعبير قهر 

براي رفتار او مناسب تر باشد. 
پيش از اين شايعاتي در مورد استعفاي محمدجواد 
ظريف وجود داش��ت و روز گذشته هم حشمت اهلل 
فالحت پيشه، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در گفت وگويي اعالم كرد كه »ظريف 
در گذشته چندين بار استعفا داده بود و اينكه اين بار 
آقاي ظريف استعفايش را عمومي كرد، نشان دهنده 
آن است كه مي خواهد رئيس جمهور با استعفايش 
موافقت كند. « حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا 
ظريف براي خروج از دولت در پي بهانه بود و حاال اين 
بهانه فراهم ش��د؟ پيش از اين يكي از وزراي مشهور 
دولت، يعني قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت به دليل 
اختالف با نوبخت استعفا داد و يكي از معاونان نوبخت 
جايگزين او شد. عباس آخوندي، وزير راه و مسكن و 
شهرسازي هم به دليل اختالف نظر با روحاني استعفا 
داد؛ اختالف نظرهايي كه البته آخوندي بعد از پنج 
سال يادش افتاد! حاال نوبت به ظريف رسيده است؟ اما 

بهانه ظريف براي اين استعفا چه بود؟
    اختالفات داخلي و رفتارهاي غیرحرفه اي 

دولتمردان
يك پيامك شبانه ظريف به پاسخ خبرنگار يك سايت 

خبري نش��ان مي داد ظريف دلخور اس��ت كه چرا 
حضور بشار اسد در تهران و ديدار با روحاني به اطالع 
او نرسيده است: »بعد از عكس هاي مالقات هاي امروز، 
ديگر جواد ظريف به عنوان وزي��ر خارجه در جهان 

اعتباري ندارد. «
در ديدار بشار اسد با رهبري هيچ كس از دولت، حتي 
حسن روحاني حضور ندارد و تصاوير ديدارهاي قبلي 
رهبري با سران كشورها نشان مي دهد كه به كرات 
ديدارها بدون حضور ظريف و روحاني بوده است. اما 
در ديدار دو رئيس جمهور عجيب اس��ت كه ظريف 
حضور ندارد، در حالي كه محمود واعظي رئيس دفتر 
رئيس جمهور حاضر است. جالب آنكه از قضا همين 
رئيس دفتر رئيس جمهور بايد در مورد ديدار بشار اسد 

و حسن روحاني به ظريف اطالع رساني مي كرد. 
قهر ظريف در شب مهمي كه تصاوير اسد در تهران 
در صدر رسانه هاي جهان بود، رفتاري غيرحرفه اي 
بود. اما دليل قهر او رفتار غيرحرفه ای تر دفتر رئيس 
جمهور بود كه وزير خارجه را از حضور بش��ار اس��د 
در نهاد رياس��ت جمه��وري مطلع نك��رده بودند. 
اين هر دو نش��ان داد نه ظري��ف در قامت »قهرمان 
ديپلماسي« است كه نمي داند در ش��بي كه ايران 
قدرت منطقه اي اش را با حضور بشار در تهران به رخ 
جهان مي كشد، وقت منحرف كردن جهت خبري 
رسانه ها به استعفاي خودش نيست و نه نهاد رياست 
جمهوري اين قهرماني را در مورد ظريف به رغم كالم 
ظاهري باور دارد كه او را به ديدار مهم رؤساي جمهور 

ايران و سوريه دعوت نمي كند. 

برخي س��خن از ناهماهنگي مي گوين��د، از جمله 
حسام الدين آشنا در توئيتي كوتاه نوشت: »امان از 
ناهماهنگي ها!« و يك منبع آگاه در وزارت خارجه 
هم گفت ك��ه »آنچه در برخ��ي مالقات هاي ديروز 
موجب رنجش وزير خارجه ش��د، ناش��ي از نوعي 
ناهماهنگي هاي اجرايي است... « اما اختالفات داخلي 
دولت خصوصاً حول واعظي و نوبخت گويا از هماهنگي 
و ناهماهنگي فراتر رفته اس��ت. شنيده مي شود كه 
واعظي در دولت اول روحاني ه��م عالقه مند بود تا 
به عنوان وزيرخارجه معرفي شود كه نشد و وزارت 
ارتباطات به او رس��يد. در دولت دوم هم واعظي اين 
عالقه را داشت و شايد با كناره گيري ظريف بتواند به 
اين آرزو برسد. حشمت اهلل فالحت پيشه مي گويد: 
»البته اختالفات وزير امور خارجه با برخي از دولتي ها 
مسبوق به سابقه است و پيش از اين نيز برخي اتفاقات 

رخ داده بود. «
    تشت اختالف دولتي ها از بام افتاد!

حاال پس از اين اتفاقات روحاني مي تواند در سخنراني 
نشست ساالنه بانك مركزي از ظريف تمجيد كند و 
از تشكر بشار اسد از وزارت خارجه بگويد و از اينكه 
بشار اسد گفته ديدارش ديپلماتيك نبوده و صرفاً 
براي قدرداني آمده و واعظي هم توئيت بزند كه از 
نظر رئيس جمهور يك سياست خارجه و يك وزير 
خارجه داريم و جهانگيري هم زنگ بزند به ظريف 
كه همه با ه��م از ظريف دلجويي كنن��د و از دلش 
دربياورن��د، و ظريف هم تأكيد كن��د كه دلخوري 
شخصي ندارد كه نياز به دلجويي باشد و به خاطر 
رعايت شأن وزارت خارجه استعفا داده و ... اما واقعيت 
آن است كه جاي خالي ظريف در ديدار روحاني و 
اسد و بعد اس��تعفاي ظريف نمود اختالفات درون 

دولت است. 
اختالفاتي كه مي رود ت��ا كل عملكرد دولت و حتي 
يك ديدار مهم بين المللی در ايران را تحت الشعاع قرار 
دهد و در سطح جهاني براي ايران هزينه ايجاد كند. 
نتانياهو چرا بايد جسارت كند و توئيت خوشحالي از 
رفتن ظريف بزند؟ چون اختالفات داخلي به او اين 
اجازه را مي دهد. دعواي ظريف و همكارانش در دولت 
يك دعواي داخلي است. مي خواهند با قهر و حذف 
حلش كنند؟ خودش��ان مي دانند. اما حق نداشتند 
براي يك گاليه  داخلي، شب شادي محور مقاومت 

منطقه را اينگونه خراب كنند. 

تشت اختالف دولتی ها با استعفای ناگهانی ظریف از بام افتاد 

استعفاي زمخت!
كبري آسوپار
    گزارش

محمد اسماعيلي       خانه ملت: رئيس فراكس��يون اميد مجلس با تأكي��د بر اينكه دليل 
استعفاي ظريف هر چه باشد بايد رفع شود، گفت: عده اي مي خواهند چوب 
الي چرخ دولت بگذارند در حالي كه دود آن به چشم همه مي رود. محمدرضا 
عارف تصريح كرد: ناهماهنگي در درون دولت گاهي پيش مي آيد، هرچند 
خبري از بروز ناهماهنگي  ها ندارم، در هر حال آقاي ظريف بايد علت اصلي 

استعفاي شان را توضيح دهند اما دليل هر چه باشد بايد رفع شود. 
       فارس: نماينده مردم مشهد در مجلس پخش شيريني از سوي خود 
در زمينه اس��تعفاي ظريف را كه در توئيت يك نماينده آمده بود، تكذيب 
كرد. جواد كريمي قدوسي گفت: بنده اصالً چنين كاري نكرده ام، البته بنده 

انتقاداتي به وزير خارجه دارم اما اين دليل نمي شود چنين كاري بكنم. 
 

رئیس فراکسیون نمایندگان والیي: 
اختالفات دروني دولت  نباید به استعفاي ظریف ختم شود

رئیس فراکسیون نمایندگان والیي مجلس با بیان اینكه دولت 
باید اختالفات داخلي را درون خود و در نشست هاي محرمانه 
حل کند نه اینكه آن را به جامعه بكش�اند، گفت: در ش�رایطي 
که جنگ اقتصادي داری�م نباید فرمانده س�نگر را خالي کند. 
حميدرضا حاج��ي بابايي، رئيس فراكس��يون نماين��دگان واليي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس در واكنش به استعفاي 
محمدجواد ظري��ف، گفت: هر اتفاق��ي كه افتاده باش��د در جنگ 
اقتصادي به ديپلماسي اقتصادي در س��طح بين المللي نياز است، 
بنابراين استعفاي فرمانده ديپلماسي اقتصادي به هر دليلي در اين 
شرايط قابل قبول نيست. وي افزود: در صورتي كه اختالف بين آقاي 

رئيس جمهور و وزير امور خارجه است، بايد حل و رفع شود؛ استعفا 
راهكار نيست. از سوي ديگر به نظر اين اقدام منافع ملي، اقدام ملي 

و خواسته مردم را دنبال نمي كند. 
رئيس فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: 
در چنين شرايطي رئيس جمهور و وزير امور خارجه بايد درباره استعفا 
به مردم توضيح دهند، رفتن وزراي كليدي دولت در اين شرايط خوب 
نيست زيرا در موقعيت سخت اقتصادي نبايد صحنه را خالي  كنند، اين 
اقدام براي ملت بزرگ ايران قابل توجيه نيس��ت. حاجي بابايي اظهار 
داشت: در چنين شرايطي وزرايي كه به عنوان بِرند دولت آقاي روحاني 
معرفي شدند بايد بمانند و كار جهادي كنند، اميدواريم رئيس جمهور و 

آقاي ظريف توضيح كامل و مشروحي در اين خصوص ارائه دهند. وي 
خاطرنشان كرد: دولت بهتر است مسائل و اختالفات داخلي را درون 
خودش حل كند و نبايد موضوعاتي كه مربوط به منافع ملي است به كف 
جامعه كشيده شود. حاجي بابايي گفت: فرمانده نبايد در مواقع حساس 
سنگر را خالي كند و اگر هم اين كار را كند نشانه ضعف است. رئيس 
فراكسيون نمايندگان واليي مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: اگر 
دولت در درون خود اختالفي دارد بايد با هم انديش��ي و نشست هاي 
داخلي آن را حل كند و موضوعات اختالفي را به جامعه نكشاند. وي در 
پايان اظهار داشت: در حال حاضر جنگ اقتصادي وجود دارد و استعفا 

يعني خالي كردن سنگر. 

     خبر  


