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قانونی برای عدالت و سرمایه اجتماعی
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی 
ایران که متأسفانه به رغم تصویب مجلس شورای اسالمی و اصالحات ناشی 
از چندسال رفت و برگشت بین مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و 
مجلس تاکنون اجرایی نشده، با اعالم تهیه آیین نامه اجرایی آن در ظرف چند 

ماه آینده توسط قوه  قضائیه به اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس محترم قوه قضائیه با تأکید بر اینکه »اگر نقصی در قانون وجود دارد، 
دلیلي بر عدم اجرا نیست« نه تنها وعده اجرا و اقدام داد بلکه با اعالم آمادگی 
برای اعالم فهرست اموال خود، همسر و فرزندان تحت تکفل به مردم، اراده 

خود برای پیاده سازی آن را با شروع از خود و اطرافیان نوید داده است.
اجرای این قانون در شرایطی که کشور با چالش فرسایش سرمایه اجتماعی 
و کاهش اعتماد و امید در جامعه نسبت به مسئوالن و کارگزاران نظام مواجه 
است، می تواند آثار و پیامدهای مثبت و ارزشمندی داشته باشد که به ترمیم و 

تقویت این سرمایه سرنوشت ساز کمک کند. آثار و پیامد هایی چون:
1- صیانت از شأن و منزلت مسئوالن و کارگزاران واقعی و دلسوز نظام دربرابر 
فرصت طلبان و عناصر فاسد و آلوده ای که با نفوذ و غصب برخی جایگاه ها 
و تصاحب و خیانت به آن موجب لکه دار شدن منزلت مقامات و مسئوالن 

شده اند.
درحالی که بسیاری از مقامات و مسئوالن لشکری و کشوری به انجام وظایف 
و ارائه خدمات صادقانه همراه با سالمت نفس و پاکی مشغولند، متأسفانه 
معدودی از عناصر آلوده و فرصت طلب با دست اندازی بر بیت المال یا فشار 
و زد و بند و سوءاستفاده از مناصب و موقعیت ها، روی زحمات اکثر مقامات 
و مسئوالن پاک و خدوم سایه انداخته و موجب بی اعتمادی و بدبینی مردم 
می شوند. اجرای این قانون موجب رسوایی اقلیت فاسد و صیانت از آبرو و 

اعتبار اکثریت سالم و خدوم خواهد شد.
2- شفاف سازی و خنثی شدن تبلیغات مسموم و بزرگ نمایی های کاذب 
درمورد مفاسد اقتصادی که با اهداف و اغراض سیاسی برای لطمه به اعتبار 
مسئوالن و حتی نظام توسط مخالفان نظام و گاهی برای تصفیه حساب های 
سیاسی و رقابت های جناحی صورت گرفته و دستاوردها و خدمات بزرگ 

مسئوالن و نظام را به سایه می برد.
اعالم دارایی و اموال مقامات و کارگزاران در زمان قبل و بعد از مسئولیت و 
تطابق آن با میزان درآمد و حقوق منطقی و قانونی می تواند بسیاری از شبهات 
و ذهنیت سازی های کاذب را پاسخگو بوده و به شفافیت  الزم برای پاسخگویی 

و اقناع سازی دیگران کمک نماید.
3- بازدارندگی و پیشگیری از سوءاس��تفاده از پست ها و مناصب دولتی و 
برخورد قانونی با فرصت طلبان و مفسدان و برگشت اموال غصبی و حاصل 
از فس��اد و تبانی به بیت المال که در مقایس��ه میزان اموال در قبل   و بعد از 

مسئولیت می تواند برآورد و مشخص شود.
لذا به موازات این قان��ون باید چند اقدام دیگر نیز از س��وی مراجع مرتبط 

دنبال شود:
1- فراه��م س��اختن زمین��ه کس��ب گزارش های مرب��وط به مفاس��د و 
سوءاستفاده های مالی.   2- تقویت س��امانه های کشف پولشویی و انتقال 
اموال و امالک به نام س��ایر بس��تگان و عوامل مرتبط.  3- تسری قانون به 
تمام حقوق بگیران از خزانه دولت یا ش��رکت ها و مؤسساتی که از بودجه و 
کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولتی برخوردارند. 4- ایجاد ساز و کار 
قانونی و قطعی استرداد اموال و امالکی که با سوءاستفاده و رانت به دست 

آمده است.
البته از این نکته هم نباید غافل شد که عدالت با مساوات یکی نبوده و در جامعه 
نباید این نگاه به وجود آید که هرگونه تفاوت حقوقی بین  مسئوالن و مدیران با 
بدنه اداری به معنی رانت و فساد است. گاهی برخی اقدامات پوپولیستی برای 
پیشبرد اهداف سیاسی و جناحی به دنبال این القای انحرافی است که نباید 

بین مسئول و مدیر با بدنه عادي اداري هیچ تفاوتي وجود نداشته باشد.
پیامد این تلقی خالی کردن نظام اداری کشور از نیروی نخبگی و فعال و فرار 
آنان به خارج از نظام اداری و حتی خارج از کشور و افت مدیریتی خواهد بود 

که می تواند خسارت های جبران ناپذیری بر کشور تحمیل کند.
قانون رس��یدگی به دارایی مقامات، مس��ئوالن و کارگزاران بای��د راه را بر 
فرصت طلبان و ویژه خواران بسته در همان حال مشوق مقامات و مسئوالن 
اهل خدمت و پاکی بوده و  با افزایش اعتماد و امید در جامعه برای سالمت و 
کارآمدی نظام اداری مؤثر واقع شده و با اعمال قانون برای مقامات و مسئوالن  

هم عدالت اجتماعی و هم سرمایه اجتماعی را تقویت نماید.

فرمانده كل سپاه از اقدام شجاعانه و متهورانه رسولسناییراد
نيروهاي هوافض�ا و دريايي س�پاه در انهدام 
پهپاد جاسوسي متجاوز امريكا و كشف بقاياي 
آن به عنوان س�ند تجاوزگ�ري و بي توجهي 
امريكايي ها به قوانين بين المللی قدرداني كرد. 
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومي 
کل س��پاه از قدرداني س��ردار سرلش��کر پاسدار 
حس��ین س��المي، فرمانده کل س��پاه پاسداران 
انقالب اسالمي نس��بت به اقدام شجاعانه نیروي 
هوافضاي سپاه در انهدام پهپاد جاسوسي متجاوز 
رژیم تروریس��تي ایاالت متحده امریکا و تالش 
متهورانه دریادالن نیروي دریایي سپاه در کشف 
بقایاي این پرنده در آب هاي سرزمیني جمهوري 
اسالمي ایران در مقابل سواحل استان هرمزگان 

در منطقه تنگه هرمز خبر داد. 
  س��ردار ش��ریف گفت: فرمانده کل سپاه کشف 
بقایاي پهپاد ساقط شده که محصول آن در واقع 
سند رسوایي تجاوزگري و بي توجهي امریکایي ها 
به قوانی��ن و مقررات بین المللي ب��ود، آن هم در 

ش��رایط دش��وار جوي و تالطم دریا که چه بسا 
عملیات جس��ت وجو را ناممکن ساخته بود، یک 
دس��تاورد مهم و راهبردي در صحنه بین المللی 
براي ملت ای��ران برابر رژیم تروریس��تي امریکا 
دانست. وي افزود: سرلشکر سالمي هوشمندي و 

هوشیاري شبکه یکپارچه پدافندي کشور در پاسخ 
به تهدیدات دشمنان در منطقه مأموریتی را که 
با اقدام به موقع قرارگاه پدافند هوایي خاتم االنبیا 
و یگان موشکي نیروي هوافضاي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي تجلي پیدا کرد، بازدارنده توصیف 

و ماجراي اخیر را درس عبرتي براي قدرت هاي 
ماجراجوي فرامنطقه اي دانستند. 

سخنگوي سپاه همچنین با قدرداني از اصحاب 
رس��انه که طي روزهاي اخیر انعکاس این اقدام 
افتخارآمی��ز و غرورآفرین فرزن��دان ملت ایران 
در سپاه پاس��داران انقالب اس��المي را به افکار 
عمومي داخل و خارج از کش��ور رقم زدند تأکید 
کرد: پاسداران انقالب خود را خادم ملت و حافظ 
امنیت ملي و تمامیت ارض��ي و مدافعان حریم 
مرزهاي دریای��ي و هوایي کش��ور مي دانند و با 
هرگونه تع��دي و تجاوزگري به میهن اس��المي 
در هر نقط��ه و در هر لحظه ب��ا قاطعیت و اقتدار 

برخورد خواهند کرد. 
وي در پایان خاطرنش��ان کرد: س��پاه ، ارتش و 
سایر نیروهاي مس��لح جمهوري اسالمي ایران 
با وحدت، یکپارچگي، هماهنگ��ي و هم افزایي 
مثال زدن��ي، تمامي تح��رکات دش��من به ویژه 
نیروهاي تروریستي سنتکام در منطقه پیرامون 
کشور را رصد و متناسب با سطح و نوع اقدامات 

آنان مقابله درخور را در دستور کار خود دارند. 

در پي انهدام و كشف بقاياي پهپاد متجاوز امريكايي صورت گرفت

قدرداني سرلشكر سالمي از نيروهاي هوافضا و دريايي سپاه

يك روز پس از آنكه محمد جواد ظريف، وزير 
امورخارجه كش�ورمان اقدام سپاه پاسداران 
انقاب اس�امي در س�رنگوني پهپاد متجاوز 
امريكاي�ي را غرورآفرين توصيف كرد، رئيس 
جمه�ور حمايت از اق�دام مدافع�ان امنيت و 
مرزهاي كش�ور را به كمال رساند و با اشاره به 
اينكه مردم از توان دفاعي كشور خوشحالند، 
تصريح كرد: دس�ت همه بهره برداران از توان 
موشكي در وزارت دفاع و س�پاه را مي بوسم. 
به گ��زارش خبرگزاری ها، حس��ن روحاني صبح 
دیروز در دیدار با مدیران ارشد نظام سالمت کشور 
در وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي     
گفت: کار ام��روز امریکا کار تحریم نیس��ت، کار 
ضد بشري است. فعالیت امریکا علیه حقوق بشر 
اس��ت. تمام ملت ایران را تحت فش��ار قرار داده 
اس��ت که خواهش مي کنم در این زمینه بخش 
پزشکي، گروه هاي مختلف، جراحان و بخش هاي 
دیگر جامعه پزشکي و متخصصان ما که در دنیا 
و افکارعموم��ي و س��ازمان هاي بین المللی نفوذ 
دارند، نامه ها و اعتراضات خود را انجام دهند چرا 
که این اقدامات به عنوان یک وظیفه ملي در این 
شرایط است. روحاني افزود: کاري که این روزها 
امریکا دارد انجام مي دهد، به معناي عدم موفقیت 
حتمي امریکا و شکست قطعي آنها است و من از 

لحاظ سیاسي هیچ تردیدي ندارم. 
      امريكايي ها دچار ناتواني ذهني شده اند

رئیس جمه��وري ادام��ه داد: در هیئت حاکمه 
امریکا در کاخ س��فید یک سرخوردگي عجیب 
و یک س��ردرگمي بزرگ به وجود آمده اس��ت. 
س��رخورده ش��دند چرا که هر جایي ه��ر کار و 
اقدامي مي کنند به نتیجه نمي رسند، آنها توقع 
داشتند که کشور را ظرف چند ماه به هم بریزند 
اما مي بینند که م��ردم روز ب��ه روز محکم تر و 

مقاوم تر و خالقانه تر حرکت مي کنند. 
وي اضافه کرد: این به خاطر س��ردرگمي بزرگ 
است. آنها دچار ناتواني ذهني شده اند. کاخ سفید 
دچار معلولیت ذهني شده است و نمي داند چه 

کار کند. هر روز دچار یک مشکل شدند.
 روحاني به انهدام پهپاد به دس��ت س��پاه اشاره 
کرد و گفت: آنها فکر نمي کردند که ایران بتواند 
پهپاد آنها را س��اقط کند، این در حالي اس��ت 
که از لحاظ نظامي کش��ف پهپاد مشکل است. 
پهپاد به خاطر کوچک بودن و به خاطر شرایط 
ساختمان تشکیالتي و آیرودینامیک بودن آن 

و به خاطر رنگي که استفاده مي کنند، کشف آن 
خیلي آسان نیست.  بعضي از پهپادها باالي ۵۰ 
هزار پا پ��رواز مي کند. زماني که کس��ي فضاي 
کشور را نقض مي کند، ش��ما وقت دارید یعني 
وارد نقض فضا شده یک س��اعت بعد شما با آن 
مقابله مي کنید اما زماني فضاي ش��ما را نقض 
کرده و در همان دقیقه اول ش��ما عکس العمل 
نش��ان مي دهید،  یعني این پهپ��اد از آب هاي 
بین المللی عبور کرده و وارد آب هاي سرزمیني 
ما ش��ده اس��ت، بالفاصله به آن اخط��ار دادند، 
دیدند گوش نمي کند. اینکه بالفاصله این پهپاد 
زده شود آن هم با س��امانه داخلي ما کار بزرگي 
اس��ت. اگر ما این پهپاد را با اس 3۰۰ مي زدیم 
کار بزرگي نبود چرا که با یک موش��ک خارجي 
زدیم ولي با س��امانه اي زدیم که خود سامانه و 
موشک و رادارش س��اخت ایران است، یعني با 

رادار ایراني ما س��رچ و الک کردیم و با موشک 
ایراني آن را ه��دف قرار داریم ک��ه کارعظیم و 
بزرگي است. وي اضافه کرد: کساني که مسائل 
نظامي را دقیق مي دانند، متوجه هستند که این 
چقدر کار بزرگي است که انجام گرفته است. من 
دس��ت همه آنهایي که این صنعت داخلي را در 
وزارت دفاع س��اخته و آنهایي که از این ابزار در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي به خوبي استفاده 

کردند، مي بوسم. 
     البته صبر ما تا اول خط قرمز است

روحاني یادآور ش��د: من نمي خواهم بگویم که 

مي خواس��تیم امریکا را تحقیر کنیم چرا که ما 
دنبال تحقیر کسي نیس��تیم. ولي این کار مایه 
روحیه بزرگي براي ملت ما ش��د. ما توانمندي 
الزم را داریم. اینکه مي گویی��م صبر راهبردي 
داریم یعني صبر ما راهبردي است، صبر با ترس 
فرق مي کند. ما از امریکا ترسي نداریم. نمونه آن 
این بود که متجاوز وقتي مي آید روي فضاي ما 
در عرض چند دقیقه منهدم مي شود و این قدرت 
ما را نشان مي دهد.   البته صبر ما تا اول خط قرمز 
است. مرزهاي ما خط قرمز ما است و اینجا وقتي 
هواپیما وارد مرزهاي ما مي شود از خط قرمز ما 
عبور کرده است و اینجا دیگر وظیفه دفاع داریم 

و باید دفاع کنیم. 
      تحريم رهبري، احمقانه بود

روحاني با اشاره به سردرگمي پنتاگون، سنتکام 
و کاخ سفید و اقدامات غیرمعقول و یاوه گویي 

امریکایي ها گفت: هیچ حکومتي که ذره اي خرد 
و تدبیر داشته باشد، باالترین مقام یک کشور نه 
تنها مقام سیاس��ي بلکه مقام دیني، اجتماعي، 
معنوي اس��ت و نه تنه��ا رهبر ای��ران که رهبر 
عاشقان ایران در سراسر جهان، رهبر مسلمانان 
و شیعیان جهان اس��ت؛ تحریم نمي کند. رهبر 
ایران تنها به ایران تعلق ندارد، مسلمانان زیادي 
در عراق، لبنان، س��وریه، پاکستان، افغانستان، 
کویت، شیعه وغیرش��یعه مقلد، عاشق و مطیع 
رهب��ر ایران هس��تند. مقامي که عق��ل خود را 
از دس��ت داده، در اقدامي وقیحان��ه و احمقانه 

چنین رهبري را تحریم مي کند که او به امریکا 
سفر نکند! 

رئیس جمه��وري تصریح کرد: تحری��م اموال 
رهبري، زمان��ي که ام��وال رهب��ري تنها یک 
حسینیه و خانه س��اده اي است احمقانه خواهد 
بود. رهبران کش��ور ما که مانن��د رهبران بقیه 
کشورها نیستند که در حساب هاي خارجي خود 
میلیاردها پول داشته باشند و شما بخواهید آنها 

را تحریم و مسدود کنید. 
     مقامات امريكايي دروغگو هستند

روحاني تصریح کرد: این موارد نشان مي دهد که 
دشمن ما در شرایط و رفتار غیرعادي قرار گرفته 
اس��ت. این اقدامات روحیه مردم را باال مي برد 
و مي فهمند که دش��من کاماًل از مسیر عقالني 
خارج ش��ده اس��ت.   مگر امریکایي ها مذاکره 
نمي خواهند اگر صادق هس��تند  چرا همزمان 
با مذاکره وزیر امور خارج��ه ایران را هم تحریم 
مي کنند؟ پس معلوم است که دروغ مي گویند. 
رئیس جمهور ب��ا مخاطب ق��رار دادن مقامات 
امریکا گفت: شما تا به حال مي گفتید ما با دولت 
مخالفیم و با ملت ایران رابطه خوبي داریم. پس 
چرا ملت ایران را تحریم کردید و با عبارت هاي 
زشت مانند ملت تروریس��ت به کل ملت اهانت 
کردید. اینها نش��ان مي دهد که شما نمي دانید 

چه مي کنید و راه شما معلوم نیست. 
يادی از برجام 

روحاني در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به سرنوشت برجام، گفت: »بعضي ها یک حالت 
مادر شوهري به خود گرفتند و نگذاشتند مردم 
در همان یکي دو سال گشایش برجام هم لذت 
ببرند. شرکت هاي خارجي مي آمدند مي گفتند 
چرا آمدند؛ قرارداد مي بستیم، ایراد مي گرفتند 
و وقتي قرارداد به هم مي خورد باز ُغر مي زدند! 
نگذاشتند مردم لذت ببرند. هواپیما مي خریدیم 

مي گفتند خیانت شد!«
روحاني س��پس برجام را عروسي توصیف کرد 
که عده اي مانع از آن شدند که خانواده عروس با 
آن شاد باشند: »برخي نگذاشتند مردم در روز 
خوشحالي، لذت ببرند، مانند کسي که با عروس 
خانواده دشمني دارد آنقدر غر مي زند نمي گذارد 
همان شب عروسي که همه خانواده شاد هستند، 
از آن جش��ن لذت ببرند؛ برخ��ي خیلي اذیت 
کردند، البته مردم را اذیت کردند، ما که به این 
مسائل عادت داریم و براي ما مشکلي نیست. «

پایان حسرت 220ساله
ادامه از صفحه يك 

به تعبیر مقام معظ��م رهبری اگر او به بیرون ش��هر می آمد و مقاومت 
می کرد و کش��ته می ش��د امروز در تاریخ به عنوان ش��هید ایستادگی 
شناخته می ش��د. هیچ کس فتحعلی شاه را نمی س��تاید و همه او را به 
بی عرضگی و زن بارگی متهم می کنند ک��ه 2۵۰هزار کیلومتر مربع از 
حاصلخیزترین بخش های ایران را از دست داد. آنچه تاریخ به احترام آن 

خواهد ایستاد، ایستادگی یک ملت است.
 ایستادگی مقابل حمله دش��من، موجه ترین و مشروع   ترین نوع دفاع 
است و پیروزی در این ایس��تادگی قطعاً پرافتخارتر از پیروزی پس از 

حمله به یک سرزمین یا کشور دیگر است. 
در جنگ تحمیلی نه ما جایی را تصرف کردیم و نه شروع کننده جنگ 
بودیم اما فقط ایستادیم و امام فرمود: »در جنگ پیروزی از آن ما گردید 
و دش��منان در تحمیل آن همه خسارت چیزی به دس��ت نیاوردند .« 
بنابراین ما شروع کننده هیچ نبردی نیس��تیم و اما هیچ ستم و ظلمی 
را به آغوش نخواهیم کشید. خواهیم ایس��تاد و تاریخ را در مقابل این 
ایس��تادگی به مالکیت خوی��ش درخواهیم آورد و آین��دگان رمز این 
ایستادگی و نتایج آن را تمسک به اسالم و علمای آن خواهند شناخت. 
امروز و پس از 22۰ سال آنچه می بینیم آرزوی به بغض نشسته سلسله 
نس��ل های ایرانیان اس��ت که پس از 18۰ س��ال تحقیر و وابستگی و 
استضعاف روی پای خود ایستاده ایم و ابهت قدرت های مادی جهان را به 
سخره گرفته ایم و »واژه جنگ « برای ملت ایران هیچ حسی را تحریک 
نمی کند. امام به ما آموخت که رمز استمرار همان رمز پیروزی است و 
آن وحدت کلمه است. هزینه ایس��تادگی قابل دفاع تر از هزینه تسلیم 
است. غرور تاریخی ایرانیان در دست نسل امروز امانت است. ما امروز 

امانتدار یک تاریخ کهن هستیم. 

      ايرن�ا: در پي انتش��ار خبري در برخي از رس��انه ها به نقل از دو تن از 
نمایندگان مجلس شوراي اسالمي مبني بر نفوذ در وزارت نفت به واسطه 
ارتباطات یک خانم با تع��دادي از مدیران وزارت نفت ب��ا هدف اخالل و 
تصمیم سازي در جهت خواسته هاي دش��من، یک مقام آگاه در وزارت 
اطالعات ضمن نادرست خواندن خبر مذکور گفت: محتواي پرونده های 
امنیتي صرفاً در اختی��ار مراجع ذي صالح امنیتي ق��رار مي گیرد و بیان 

اتهاماتي از این دست توسط هر فرد یا مراجع دیگري فاقد اعتبار است. 

ژه
وی

 س��رمایهاجتماعياصالحطلب��انموجود 
استیانيست؟

»اصالح طلبان مهم ترین س��رمایه  اجتماعي امروز کشورند« 
تیتري از صفحه یک روزنامه اصالح طلب آرمان اس��ت به نقل 
از مرتضي حاجي، فعال سیاسي اصالح طلب و وزیر آموزش و 
پرورش در دوران اصالحات. در مورد تیتر مورد نظر چند نکته 
جالب توجه است؛ اول آنکه این تیتر در متن وجود ندارد! دوم 
آنکه در متن گفت وگو، مرتضي حاجي مي گوید: »خدا را شکر 
اصالح طلبان کارنامه خوب و قابل  قبولي دارند. « و چند خط 
بعد از آن از این کارنامه خوب و قابل قبول به اسم دولت روحاني 
پرده برداری مي کند: »دولت بنا بود دولت تدبیر و امید باشد. به 
تدبیرش خیلي کار نداریم، ولي امید خیلي کاهش پیدا کرده 
است و این را همه احساس مي کنند. حاال رئیس جمهور مي گوید 
به چهره هاي مردم ن��گاه مي کند و مي فرمای��د رضایتمندي 
وجود دارد، اما واقعیت این اس��ت ک��ه در رضایتمندي اي که 
ایش��ان اس��تنباط مي کنند خیلي تردید وجود دارد. طبیعي 
اس��ت وقتي رئیس جمهور به م��ردم ن��گاه مي کند لبخندي 
مي زنند. اما این نشان دهنده رضایت و خشنودي از عملکردها 
نیست. « نکته سوم را باید در مصاحبه روزنامه شرق با عباس 
عبدي، روزنامه نگار اصالح طلب جست وجو کرد که با زیرتیتر 
»اصالح طلبان پیش��اپیش بازي را باخته اند« در صفحه یک 
منعکس شده و نشان مي دهد عبدي برخالف مرتضي حاجي 
فکر مي کند: »اصالح طلبان چندین مشکل جدي خواهند داشت 

و مهم ترینش همین جاست که نمي توانند مردم را براي شرکت 
در انتخابات قانع کنند... اگر مردم و افکار عمومي حس کنند که 
از طریق انتخابات نمي توانند به دستاوردي برسند، دلیلي ندارد 
که شرکت کنند. بنابراین ریزش عمده اي در انتخابات از طرف 
اصالح طلبان خواهد بود. البته از اصولگرایان هم ریزش خواهد 
بود اما اصالح طلبان به دلیل تشتت و اینکه بخشي از حامیانشان 
حاضر به حمایت نیستند و بیشتر طالب این هستند که مستقل 
در کنش سیاسي و انتخاباتي شرکت کنند، به نظرم پیشاپیش 
این بازي را باخته ان��د... معتقدم با فرض ادام��ه وضع موجود 
اصالح طلبان قادر به شرکت در انتخابات نخواهند بود مگر اینکه 

اتفاقي در عرصه سیاست رخ دهد. «

 انهدامپهپادامریكایي
دستاوردبرجاماست!

دستاورد تراشي حامیان دولت براي برجام بي فرجام به جایي 
رس��یده که انهدام پهپاد متجاوز امریکایي را هم در چارچوب 
فضاي سیاسي پسابرجام تحلیل مي کنند! روزنامه اعتماد در 
یادداشتي با عنوان »برجام، مانعي در برابر اجماع علیه ایران« 
اذعان مي کند که برجام دستاورد اقتصادي براي ایران نداشته 
است  اما تالش مي کند براي برجام دستاورد سیاسي دست و 
پا کند: »ایران منفعت اقتصادي شایاني از این توافق )برجام( 
نداشته است. اما نباید و نمي توان منافع سیاسي آن را براي ایران 
نادیده انگاشت… برجام نه تنها زمینه و موجب و دلیل موجه و 
مؤثر خروج ایران از ذیل مقررات فصل هفتم منشور ملل متحد 

شد بلکه یک نظام سیاسي و حقوقي جدید را ترسیم کرد که 
از رهگذر آن ایران را از یک کشور در مظان اتهام به یک کشور 

مدعي تبدیل کرد«. 
این روزنامه اصالح طلب در ادامه مي نویسد: »مجموعه وقایع 
پس از نقض برجام تا لزوم حمله به پهپاد نیروي نظامي ایاالت 
متحده امریکا که کاربرد جاسوسي براي اتخاذ تصمیم نظامي 
دارد، معلول و وابسته یا حداقل متأثر از تأسیس حقوقي برجام 
است... اثري که اگر نبود با واقعه اخیر اجماع علیه ایران آسان 
بود... بنابراین رفع تجاوز اخیر مي تواند در سایه موازین حقوقي 
ایجاد شده به وسیله برجام بدون آنکه کوچک ترین تعارضي 
با اصول و مقررات مندرج در ای��ن برنامه اجرایي بین المللي 

داشته باشد. «
نکته اما آن اس��ت که ایران پیش از برجام هم در مورد تجاوز 
خارجي همین گونه عمل مي کرد. پهپاد امریکایي آرکیو 17۰ 
که به دس��ت نیروهاي نظامي ایران افتاد، قبل از برجام بود یا 
بازداشت تفنگداران دریایي امریکا که خطوط مرزي کشورمان 
را رد کرده بودند. بنابراین رویکرد ایران تغییري نکرده است. از 
طرفي ایران هیچ گاه ذیل کلیت فصل هفتم منشور سازمان ملل 
متحد نبوده که برجام بخواهد ایران را از آن وضعیت خارج کند. 
از طرفي برجام براي آن بود که به قول حسن روحاني »هم چرخ 
سانتریفیوژ ها بچرخد و هم چرخ اقتصاد کشور« جایي گفته 
نشده بود هدف برجام شکست اجماع علیه ایران است. قرار بود 
تحریم ها یکباره لغو شود که نشد و حاال یک روز شکست داعش 

را نتیجه برجام مي دانند و یک روز زدن پهپاد متجاوز را. 

كدخدايي: 
شوراي نگهبان به چيزي

جز اجراي قانون نمي اندیشد
سخنگوي ش�وراي نگهبان با بيان اينكه ش�وراي نگهبان در حوزه 
نظارت به چيزي جز اجراي نص صريح قانون نمي انديش�د، تصريح 
كرد: تك تك اعضاي ش�وراي نگهب�ان در انجام وظاي�ف، با وجود 
عقايد و تفكرات ش�خصي جز در چارچوب قانون اقدام نمي كنند. 
به گزارش ایسنا، عباسعلي کدخدایي طي سخناني در مراسم تکریم و معارفه 
رئیس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان مرکزي با اشاره به نقش مردم 
در پشتیباني از نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران گفت: در کشورمان 
به برکت اسالم و ایثارگري شهدا همه مسائل روشن و شفاف است و مردم 
عزیزمان در جریان همه جزئیات اداره کشور قرار دارند، از همین رو پشتیبان 

نظام، مقامات و مسئوالن هستند. 
وي با بیان اینکه شوراي نگهبان در حوزه نظارت به چیزي جز اجراي نص 
صریح قانون نمي اندیشد، تصریح کرد: تک تک اعضاي شوراي نگهبان در 
انجام وظایف، با وجود عقاید و تفکرات شخصي جز در چارچوب قانون اقدام 
نمي کنند. قائم مقام دبیر شوراي نگهبان با اشاره به هماهنگي باالي وزارت 
کشور و شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات پیش رو گفت: در حوزه اجرا 
وزارت کشور وظایف مشخصي دارد که درصدد انجام آن هستند و شوراي 
نگهبان نیز در حوزه نظارت به چیزي جز اجراي نص صریح قانون نمي اندیشد. 
کدخدایي با بیان اینکه آماده پاسخگویي هستیم، گفت: معموالً افرادي که 
ابهاماتي نسبت به پرونده خود داشته باشند با حضور در شوراي نگهبان در 
جریان مستندات پرونده خود قرار مي گیرند و اگر الزم باشد اصالحي صورت 
گیرد اقدام مي شود تا حقي از کسي تضییع نشود. وي تأکید کرد: همانطور 
که آماده شنیدن حرف حسابي و نقد هستیم تا اشکاالت را در صورت وجود 
برطرف کنیم اما نسبت به حرف نامربوط چیزي را نخواهیم شنید. قائم مقام 
دبیر شوراي نگهبان ادامه داد: براي شوراي نگهبان فرقي نمي کند چه گروه 
یا جناحي در انتخابات شرکت مي کند و آنچه مالک عمل شوراي نگهبان 
در بررسي صالحیت ها قرار مي گیرد قانون است. وي انتخابات را یک کنش 
اجتماعي عظیم دانست و تأکید کرد: طبیعي است که در رخدادي به این 
عظمت اختالف نظر و یا تخلفي صورت گیرد اما تالش ما پاسداري از حق 
مردم و امانتداري از حق الناس و ایجاد وحدت، هماهنگي و اطمینان براي 

مردم است که بدانند ما درصدد تأمین منافع مردم هستیم.  

دبيرشوراي عالي امنيت ملي: 
گام دوم كاهش تعهدات ایران 

از ۱۶ تير آغاز مي شود
دبير شوراي عالي امنيت ملي در يادداشتي نوشت:   براساس تصميم 
شوراي عالي امنيت ملي از ۱۶ تيرماه، گام دوم كاهش تعهدات برجامي 
ايران در چارچوب بندهاي ۲۶ و ۳۶ برجام با جديت آغاز خواهد شد. 
در یادداشت دریابان علي شمخاني آمده است: با نزدیک شدن به 1۶ تیرماه 
و آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامي ایران، فشار کشورهاي اروپایي براي 
وادارسازي کشورمان به تداوم اجراي تعهدات پذیرفته شده در برجام بدون 

انجام تعهدات متقابل سایر طرف ها افزایش یافته است. 
بیانیه اخیر وزراي خارجه سه کشور اروپایي، آخرین اقدام از این نوع است که 
به واقع نمي توان نامي به غیراز وقاحت سیاسي روي آن گذارد. اگر تاکنون 
سهم بیشتري براي ناتواني اروپا در برابر امریکا قائل بودیم اکنون قائل به عدم 

وجود اراده در اروپا براي اجراي تعهداتش هستیم. 
با گذشت یک سال از خروج امریکا از برجام و صبر ایران براي فرصت دادن 
به دیپلماسي، کشورهاي اروپایي نش��ان دادند که اگرچه در کالم، مواضع 
متفاوتي نسبت به امریکا اتخاذ مي کنند اما در عمل به تقویت بُردارهاي فشار 
واشنگتن علیه ایران یاري رساندند. اروپا تاکنون حاضر نشده هیچ هزینه اي 
براي نجات برجام که دستاوردي تاریخي براي این اتحادیه است پرداخت 
نماید و به نظر مي رسد از تداوم شرایط موجود که ثمره آن، فشار امریکا به 
ایران و بهره برداري سیاس��ي و امنیتي اروپا از آن است، احساس رضایت 
مي کند.  بدون ش��ک، بیانیه اخیر وزراي خارجه سه کشور اروپایي و بازي 
تحریمي ترامپ، دو روي یک سکه است که نقوش آن پس از گذشت یک 
سال از گفت وگوهاي بي حاصل با اروپا بیش از پیش در حال نمایان شدن 
است. براس��اس تصمیم ش��وراي عالي امنیت ملي از 1۶ تیرماه، گام دوم 
کاهش تعهدات برجامي ایران در چارچوب بندهاي 2۶ و 3۶ برجام با جدیت 
آغاز خواهد شد تا کشورهایي که از صبر جمهوري اسالمي برداشت ضعف 
و بي عملي داشته اند، متوجه شوند که پاسخ ایران به تجاوز پهپاد امریکایي 
به مرزهاي هوایي با واکنش نس��بت به تالش فریبکارانه سیاس��ي براي 

محدودسازي حقوق مسلم مردم ایران تفاوتي نخواهد داشت. 

اعالم وصول ۱0 طرح 
اقدام پيشدستانه عليه امریكا

جلس�ه  در  امري�كا  علي�ه  پيشدس�تانه  اق�دام  ط�رح   ۱۰
علن�ي دي�روز مجل�س ش�وراي اس�امي اع�ام وص�ول ش�د. 
علي اصغر یوس��ف نژاد اظهار داش��ت: طرح حمایت از امنیت آب هاي 
س��رزمیني ایران، طرح الزام دولت به اقدام مقتضي علیه کش��ورهاي 
همس��ایه میزبان پایگاه هاي نظامي امریکا، طرح ال��زام دولت به اقدام 
قانوني علیه ش��رکت هایي که به تحریم ه��اي ضدایراني ایاالت متحده 
امریکا پیوس��ته اند اعالم وصول مي ش��وند.  وي افزود: همچنین طرح 
الزام دولت به پیگیري جبران خس��ارات ناش��ي از اقدامات ضدحقوق 
بش��ري امریکا علیه اتباع ایراني، طرح الزام دولت در پیگیري حقوقي 
اقدام جنایتکارانه امریکا در اس��قاط هواپیماي مسافربري ایران، طرح 
الزام دولت در تأس��یس موزه جنای��ات امریکا و طرح ال��زام دولت در 
تعیین س��رفصل جنایات امریکا در کتب درس��ي مدارس و دانشگاه ها 
اعالم وصول شد. وي ادامه داد: طرح الزام دولت به حمایت همه جانبه 
از افراد و مؤسس��ات ایراني که از خدمات امریکا متضرر شده اند، طرح 
تشکیل باشگاه کشورهاي تحریم شده توس��ط ایاالت متحده امریکا و 
طرح مقابله با تحریم هاي امریکا از طریق جایگزیني کاال و خدمات نیز 

اعالم وصول مي شود. 

فرمانده نيروي دريايي ارتش: 
دشمن شيطنت كند جان سالم به در نمي برد

دش�من مي دان�د اگ�ر ش�يطنتي كن�د، ج�ان س�الم ب�ه در 
نمي ب�رد و شكس�ت آن تنه�ا آس�يب تجهيزات�ي نيس�ت. 
به گ��زارش روابط عمومي نی��روي دریایي ارتش، امیر دریادار »حس��ین 
خانزادي« در جریان سفر خود به استان فارس، و بازدید از شرکت صنایع 
دفاع الکترونیکي »صاایران« با تأکید بر اینکه امروز صنایع دفاعي »صاایران« 
یک جهش علمي بسیار بزرگي داشته اس��ت، خاطرنشان کرد: با توجه به 
ظرفیت ها و قابلیت هاي موجود در این مجموعه و همچنین استفاده از نیروي 
انساني متخصص و متعهد، به جرئت مي توان اذعان کرد که اکثر نمونه هاي 
داخلي با کیفیت تر از نمونه هاي خارجي آن اس��ت. وي افزود: این توانایي 
و سربلندي باعث مي شود که از یک س��و ما در ساخت و تجهیزات دفاعي 
خودکفا باشیم و از طرف دیگر دش��من از توانمندي هاي ما در حوزه هاي 

مختلف دفاعي بي اطالع باشد. 
 دریادار خانزادي به آماج تهدیدات و تحریم هاي ظالمانه از سوي دشمن اشاره 
کرد و گفت: دشمن مي داند اگر شیطنتي در خلیج فارس انجام دهد جان 

سالم به در نخواهد بود و دیگر شکست آن تنها آسیب تجهیزاتي نیست. 
فرمانده نیروي دریای��ي ارتش در بخش دیگري از س��خنان خود تصریح 
کرد: عرصه دریا همواره یک صحنه رقابتي اس��ت که عالوه بر بهره گیري 
از نیروي انساني متخصص باید با استفاده از فناوري هاي به روز دشمن را 
در دریا غافلگیر کرد تا نتواند نگاه چپ به مرزها و منافع جمهوري اسالمي 
ایران داشته باشد. دریادار خانزادي به آماج تهدیدات و تحریم هاي ظالمانه 
از سوي دشمن اشاره کرد و گفت: دشمن مي داند اگر شیطنتي در خلیج 
فارس انجام دهد جان سالم به در نخواهد بود و دیگر شکست آن تنها آسیب 

تجهیزاتي نیست. 
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زدن پهپاد امريكا با موشك ايرانی كار بزرگی بود. اين كار به ملت روحيه داد 

روحانی: دست شمارا در سرنگونی پهپاد امریكا می بوسم


