
   خبر یک 

مذاكره به مثابه 
 يك  ابزار سياسي و نه بيشتر

بازي ها و بلكه فريب هاي رس��انه اي بايدن و تيمش ناظر به افكار عمومي 
ايران و حواشي قانون »اقدام راهبردي« مجلس شوراي اسالمي باعث شده 
كه بار ديگر در سپهر سياسي ايران بحث بر سر مذاكره و چند و چون آن به 
مسئله اي مطرح تبديل شود تا آنجا كه مشاور رسانه اي دولت و رئيس مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در توئيتي تلويحاً خواسته است، 
مجلس و افكار عمومي دست از انتقادات تند و تيز خود بردارند و به دولت 

اين فضا را بدهند تا پاي ميز مذاكره برود و تحريم ها را بردارد. 
برخي از مردم و حتي نخبگان سياسي نيز از سر خيرخواهي اما تحت تأثير 
شانتاژهاي رسانه اي غرب دوستان، بدشان نمي آيد و همچنان، به خصوص 
با تغيير دولت امريكا و روي كارآمدن جناح لبخند به لب، معتقدند شايد 

بتوان از اين آب، ماهي اي تور كرد و براي رفع تحريم قدمي برداشت. 
در اين مناقشات با توجه به فضاي گفتماني غالِب دو انگاره اي در سياست 
ايران، عمدتاً تالش مي شود جريان حزب اللهي به عنوان مخالف مذاكره و 
حتي فراتر از آن ناتوان در مذاكره معرفي شود كه برخي اين تالش براي 
آفريدن دو قطبي را تالشي براي كشاندن بازي زمين انتخابات ۱۴۰۰ به دو 

قطبي »مذاكره-مقاومت« به نفع جريان غرب گرا مي دانند. 
اين در حالي است كه اساساً اين دوقطبي از منظر گفتمان انقالب اسالمي 
كذب و باطل است. چرا كه از منظر اين گفتمان مذاكره في الذات بد و ممنوع 
نيست و در كنار ساير ابزارهاي سياسي يكي از ابزارهاي وصول به نتيجه و 
تأمين منافع ملي است و در عمل نيز جمهوري اسالمي نشان داده آنجا كه 
بويي از تأمين منافع ملت ايران به مشام برسد، حاضر است مذاكره را در 
چارچوب اصول ايراني – اسالمي خود در هر سطحي كه نياز باشد جلو ببرد 

و سپس به تعهدات خود نيز پايبند باشد. 
كالم امامين انقالب نيز از ابتداي انقالب و حتي در سال هاي گذشته همواره 
مؤيد همين منطق بوده است. آيت اهلل خامنه اي)حفظه اهلل( بارها در دوران 
زعامت خود با مذاكرات مختلف موافقت كرده و  حتي راهبري كالن آن را 
برعهده گرفته اند، اما آنچه با آن مقابله و مخالفت مي شود، خدشه دار شدن 

استقالل و عزت ملي كشور و حاكم شدن دشمن بر ملت ايران است. 
در واقع آنچه برخي هاي از بلدي زبان دنيا و مذاكره فهم مي كنند، التماس 
به طرف مقابل و رفتن زير بار هر ذلتي براي حصول به نتيجه است. اين 
نگاه، حاضر اس��ت امضاي هر وعده دهنده سرخرمني را معتبر بداند تا 
درهاي مذاكره بسته نشود و ولو يك دهه هم كشور معطل شود، دست 
آخر دست خالي برنگردند. طبيعتاً اين نوع مذاكره با اساس مباني انقالب 
اسالمي كه تأمين استقالل و عزت كشور بوده در تضاد آشكار است و در 
عمل نيز نشان داده شد كه حتي اگر به توافق هم برسد نه تنها هيچ سيب 
و گالبي اي عايد مردم نخواهد كرد، بلكه دش��من را براي زياده خواهی 

حريص تر مي كند. 
از اين حيث برجام را بايس��تي به عنوان نمايش��گاه تجربيات ملت ايران 
واكاويد. فارغ از نتيجه »تقريباً هيچ« مذاكرات ۱+5، اصل برجام نش��ان 
مي دهد اساسا اگر با اين نگاه وارد مذاكره شويم، امضاي توافق نيز آورده اي 
ندارد و اگر به نتيجه اي هم دست پيدا شود، پايبندي اي به آن وجود نخواهد 
داشت؛ و صرفاً مذاكره بماهو مذاكره هدف است و بس، مذاكره اي كه بتوانند 
در آن با ابزارهاي قدرت، از ايران امتيازهاي مختلف گرفته و ملت ايران را با 

وعده خروس قندي روز به روز ضعيف تر ساخت. 
با وجود اين آيا جمهوري اسالمي نيز نبايد رويكردي عاقالنه اتخاذ كند و تنها 
آنجايي زير بار مذاكره رود كه اقدامي متقابل ببيند؟ اگر امريكايي ها صادقانه 
به دنبال حصول به نتيجه هستند و آن طور كه برخي رسانه ها دست و روي 
سياه امريكا را مي شويند، جنس دولت جديد از دولت ترامپ متفاوت است، 
چرا در چند ماه گذشته كه بايدن دستورات مهمي را صادر كرده، هيچ قدمي 
جز در مقام اظهار نظر رسانه اي براي احياي برجام برنداشته است؟! با وجود 
اين آيا عقل مي پذيرد كه باز هم بدون عبرت از گذشته و بدون آنكه اقدام 

مطمئن كننده اي از امريكا ببينيم، از حول هليم در ديگ بيفتيم؟!
بنابراين منطق محكم جمهوري اسالمي حكم مي كند مذاكره را تنها يكي 
از ابزارهاي تأمين منافع ملي ديد و براي حل مسائل و مشكالت نه چشم به 
راه گشوده شدن باب مذاكره بلكه در فكر خنثي سازي تحريم بود. وگرنه اگر 
مذاكره را تنها ابزار تلقي كنيم، همچون هفت سال گذشته تشنه لبان گرد 

خودمان خواهيم چرخيد. 

ترور از قبل هماهنگ شده؟!
در امتداد اظهارات جنجالي اي كه هر روزه از رئيس جمهور سابق شنيده 
مي ش��ود، جديدترين  آن البته هم به نوعي پرهياه��و و در عين حال 
قابل تأمل تر است. اكنون فيلمي در فضاي مجازي در حال انتشار است 
كه در يكي از جلساتي كه در حضور احمدي نژاد برگزار شده، فردي از 
او مي خواهد در مورد ترورش )!( توضيح دهد و احمدي نژاد هم كه گويا 
آمادگي ذهني دارد فوراً پاسخ مي دهد كه من هم معتقدم ترور جدي 
است. او پس از بيان چند جمله به يك كانال تلگرامي اشاره مي كند كه 

گويا او را تهديد كرده است. 
البته آگاهان و ناظران سياس��ي به نيكي  می دانند كس��اني معموالً با 
ادعاهايي پرطمطراق و حتي هشدارهايي از اين دست تالش مي كنند 
خود را به ميانه فضاي رس��انه و توجه افكار عمومي بكشانند . از اين رو 
شايد پرداختن به چنين ادعاهايي چندان منطقي نباشد، اما از آنجا كه 
ممكن است حتي برخي داستان سرايي ها مورد سوءاستفاده دشمن قرار 

گيرد، الزم است چند نكته مورد اشاره قرار گيرد: 
۱- بررسي كانال تلگرامي يادشده آن را فاقد هويت روشن نشان مي دهد 
و در عين حال برخي فع��االن فضاي مجازي بر اس��اس برخي قرائن، 
اداره كنندگان اين كانال را نزديك به برخي كانال هاي جريان انحراف 
می دانند. حتي اگر اين ادعا را هم نپذيري��م، چگونه آقاي احمدي نژاد 
بر اساس مطلب يك كانال ناشناخته و نه چندان مؤثر جان خود را در 

معرض خطر مي بيند نكته قابل تأملی است!
۲- سابقه رفتاري آقاي احمدي نژاد مش��خص است. او كه در گذشته 
بر نترس بودن و ش��جاعت خود باره��ا تأكيد داش��ته و حتي در مقام 
عالي ترين مس��ئول اجرايي كشور س��اده ترين پروتكل هاي حفاظتي 
را ناديده مي گرفته است، چگونه اكنون كه مس��ئوليت اجرايي ندارد 
تهديد يك كانال بي نام و نش��ان را جدي مي گيرد؟ كدام احمدي نژاد 

واقعي تر است؟
۳- آنهايی كه س��ن بيشتري دارند يا تاريخ يادش��ان هست، می دانند 
چند روز به پايان س��ال ۷۸ و در اوج دوره موسوم به دوم خرداد بود كه 
يكي از چهره هاي جنجالي طيف مدعي اصالح��ات هدف تيراندازي 
قرار گرفت و از فرداي آن روز روزنامه هاي زنجيره اي انگشت اتهام را به 
سوي نيروهاي بسيجي و انقالبي نشانه رفتند. اتفاقاً با تالش حفاظت 
اطالعات سپاه ضارب اصلي و تيم همكارش بازداشت شدند و در جريان 
محاكمات روشن ش��د كه برخي از اعضاي تيم اين عمليات از حاميان 

دوم خرداد بوده اند. 
مرور كل آن ماجرا نش��ان می دهد جريان تجديدنظرطلب افراطي به 
دنبال سناريوسازي براي حمله به انقالبي ها بوده است. آقاي احمدي نژاد 
كه آن روزها خود را براي كانديداتوري در انتخابات مجلس ششم آماده 
می كرد احتماالً اين ماجرا را به خوبي به ياد دارد. آيا تجديدنظرطلبان 
افراطي و تئوريسين مجروح شان از اين جنجال طرفي بستند كه امروز 

احمدي نژاد و يارانش به دنبال كپي برداري از سناريوي آنها هستند؟
۴- همان گونه كه پيشتر نيز اشاره شد كليت چنين جنجال آفريني هايي 
كه بر مبناي »الغريق يتشبث بكل حشيش« انجام مي گيرد، قابل درك 
است؛ اما بايد از باب تذكر به رئيس جمهور محترم سابق عرض كرد بهتر 
نيست اين »ديده شدن براي فراموش نش��دن« به همان حركت هاي 
تبليغاتي معمولش منتهي گردد و وارد س��ناريويي نش��ود كه طي آن 
دشمنان فرصت طلب اميدي براي ناامن  جلوه دادن ايران اسالمي و اتهام 
افكني به نظام پيدا كنند؟ آيا بهتر نيست به جاي القاي ناامني و ايجاد 

نگراني براي مردم، بر همان تاكتيك »سوپرمن نمايي« تمركز كند؟

محمدجواد اخوانمحمدصادق عبداللهي

فرمانده سپاه در جشنواره پاسداران اهل قلم: 

سردار قاآنی: تعریف از حاج قاسم نیاز به اغراق ندارد 
تفكر و آرمان در سپاه سلسله مراتبي نيست

فرمانده کل س�پاه با تأکید بر اینكه آرمان ها و 
اندیشه هاي ظاهرش�ده در دهه هاي اول سپاه 
باید مداوم به نس�ل هاي بعد انتقال یابد، گفت: 
تفكر و آرمان در س�پاه سلسله مراتبي نیست. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در پانزدهمين جش��نواره پاس��داران اه��ل قلم از 
تالشگران عرصه كتاب به عنوان پرچمداران آگاهی 
نام برد و گفت: هويت اصلي و وسعت شخصيت هر 
انساني به بلنداي انديش��ه او است به همين دليل 
مروجان علم و معرفت هرگز نمي ميرند و مداد علما 
مثل خون شهدا حيات بخش و الهام آفرين است. وي 
افزود: جامعه اي بلند و رفيع است كه از سپهر پرستاره 
انديشه ها و انديشمندان برخوردار باشد و وسعت يك 
ملت هم به ميزان باورها و داشته هاي او است. فرمانده 
كل سپاه از علما و انديشمندان به عنوان چراغ هدايت 
نام برد و گفت: آگاهی حيات انس��اني  اصل وجود 
انسان و از بين برنده جهل است و جامعه اي كه بيدار 

نيست ساكن و اسير بوده و محكوم به مرگ است؛ 
حيات نباتي براي ملتي است كه از عقل و بصر خود 

استفاده نمي كنند. 
س��المي در ادامه تصري��ح ك��رد: تمدن ها نتيجه 
درخش��ش دانش��مندان و انديش��مندان وارسته 
هستند و عصر طاليي اسالم زماني است كه امثال 
ابن سينا، رازي و خوارزمي جهان اس��الم را به نور 

فهم مزين كردند. 
    تمام حرکت سپاه بر حسب آگاهی و شعور 

است
سرلشكر سالمي خاطرنشان كرد: انقالب اسالمي 
براي پی ريزی يك تمدن تش��كيل شد و خورشيد 
شكل گيری تمدن نوين اسالمي از ايران طلوع كرده 
است. تمام حركت س��پاه بر حسب آگاهی و شعور 
است حتي شور و احس��اس عميق عاطفي ما براي 
آرمان ها برخاسته از شعاع تأثير وسيعي از آگاهی 
اس��ت و تجربه داريم در هر ميداني با آگاهی وارد 

شديم موفق شديم. 

فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه تفكر و آرمان در 
سپاه سلسله مراتبي نيست، گفت: سپاه بايد ميدان 
فوران تفكر باش��د و در عرصه تقابل با دش��منان 
جاهل كوردل و ناوارس��ته با بهره گيری از قدرت 
م��ادي و فيزيكي ق��وي در فضاي ع��دم تقارن با 
بهره گيری از ايمان و آگاهی به عنوان دو بال پرواز 
به عنوان عناصر برترساز استفاده كنيم. وي با تأكيد 
بر اينكه حيات ما از دل فضاهاي غيرقابل تصور به 
دست آمده است، گفت: پاسداران بايد هم عالم و 

هم باهنر باشند. 
     سپاه نباید به غیرخود تبدیل شود

فرمانده كل س��پاه با تأكيد بر اينكه س��پاه نبايد 
به غيرخود تبديل ش��ود، اظهار ك��رد: آرمان ها و 
انديشه هاي ظاهر شده در دهه هاي اول سپاه بايد 
مدام به نس��ل هاي بعدي انتقال يابد. تنوير ذهن 
پاسداران و بسيجيان روشن كردن فضاي حركت 
در افق های بلند رسالت خطيري است كه بر دوش 
پاسداران اهل قلم مي باشد. وي با بيان اينكه بايد 

در دنياي ذهن دشمنان خود رسوخ كنيم، گفت: 
هرچه ميدان ذهن ما بلندتر باشد گام هاي خود را 
بلندتر برمي داريم و اگر خوب بينديشيم خوب هم 
عمل مي كنيم. سرلشكر سالمي در پايان از سپاه 
به عنوان نهادي كه هر روز با فضا و روش دشمن و 
الزامات جديد مواجه است نام برد و گفت: در اين 
ش��رايط هر كس در محدوده مأموريت خود بايد 
بينديشد؛ جنگ ما سلس��له مراتبي نيست بلكه 

اعتقادي است و اين ضامن موفقيت ما است. 
     ش�هید س�لیمانی را باید درست روایت 

کرد
فرمانده نيروي قدس سپاه نيز طي سخناني در اين 
مراسم اظهار داشت: در محيط پاسداران اهل قلم، 
ويژگي  پاس��داري از انقالب اسالمي موج مي زند. 
به دليل آنكه افراد بس��ياري هس��تند كه خوب 
مي نويسند اما در محيط پاسداري وقتي كسي قلم 

مي زند چند موضوع را بايد مورد توجه قرار دهد. 
سردار س��رتيپ پاسداراس��ماعيل قاآني با بيان 
اينكه پاسدار اهل قلم بايد مطالبي كه مي نويسد 
در راستاي رسالت پاس��داري از انقالب اسالمي 
باشد، گفت: وقتي پاسداري با اين نگاه وارد ميدان 
نويسندگي و قلم و  كاغذ ش��ود، حس مي كند هر 
سطري كه مي نويسد پشتوانه اي از انقالب اسالمي 
است؛ انقالب اسالمي ای كه با اقتدار پيش مي رود. 
وي افزود: اس��الم اساس��ا دين مقاومت اس��ت از 
اين رو هم حفظ و اس��تمرار و هم  تأثيرگذاري آن 
براساس مداري معين است پس در تهيه اين نوع 
متن به معناي مقاومت در اصول و پايداري است؛ 
ما در انقالب اس��المي الزم نيست هيچ چيزي را 
خارج از واقعيت به داس��تان و رمان تبديل كنيم 
زيرا حقايق زيادي وجود دارد كه مي توان به آنها 
پرداخت. قاآن��ي ادامه داد: در انقالب اس��المي و 
پاسداري در وادي اسارت هم حرف وجود دارد زيرا 
در كش��ورهاي ديگر به چنين موضوعي پرداخته 
نمي ش��ود و بيشتر به س��اير مباحث مي پردازند؛ 
پاسدار اهل قلم اگر بتواند موضو عاتي مانند اسارت 
را به شيوه اي گويا بيان كند درس هاي بسياري را 

مي تواند بازگو  كند. 
فرمانده نيروي قدس سپاه درباره شهيد سليماني 
كه امروز عالقه مندی براي نوش��تن از او زياد شده 
بيان داشت: هر كس  مي خواهد مطلبي براي شهيد 
سليماني  بنويسد بايد او را درست تعريف كند زيرا 

شهيد سليماني نيازي به اغراق ندارد. 

ظریف در کمیسیون امنیت ملي: 
امريكا تا تعهداتش را انجام ندهد

 حق ندارد به برجام برگردد
س�خنگوي کمیس�یون امنیت ملي و سیاس�ت خارجي مجلس با 
اش�اره به صحبت هاي ظریف درباره پیشنهاد حضور ایاالت متحده 
در نشس�ت اعضاي برج�ام، گف�ت: وزی�ر امورخارج�ه تأکید کرد 
»امریكا تا تعهدات�ش را انجام ندهد، حق ندارد ب�ه برجام برگردد. «
ابوالفضل عمويي در گفت وگو با خانه ملت، با اش��اره به نشس��ت ديروز 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با وزير امور خارجه، گفت: جلسه 
فوق العاده كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي جهت پيگيري اجراي 
قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم، صبح امروز با حضور دكتر ظريف، وزير 
امور خارجه برگزار شد. در اين جلسه وزير امور خارجه در تشريح روند اجراي 
قانون اقدام راهبردي توس��ط دولت تأكيد كردكه مواد مختلف قانون، بر 
اساس زمانبندي آن در حال اجراست. وزير با اشاره به اجراي ماده ۶ قانون، 
گفت كه نمايندگي جمهوري اسالمي در وين، روز ۲۷ مهرماه نامه توقف 
اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را به مديركل آژانس بين المللی انرژي اتمي 
ارائه كرد. پس از آن مديركل براي بررسي نحوه ادامه همكاري ايران و آژانس 
پس از اجراي قانون و در چارچوب پادمان، با پيشنهادهايي به تهران سفر 

كرد. از قبل به وي تأكيد شده بود كه اجراي قانون متوقف نخواهد شد. 
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس بيان 
كرد: آقاي گروسي در س��فر به تهران و در مذاكرات فني با سازمان انرژي 
اتمي، در راستاي بازگشت پذيری اقدام ايران، پيشنهاد داد كه اطالعات 
دوربين هاي پروتكل الحاقي در داخل ايران حفظ ش��ود و اگر ظرف سه 
ماه طرف غربي تحريم ها را لغو كرد، با نظر ايران بتواند براي تداوم داده ها 
به آنها دسترسي پيدا كنند. عمويي با اشاره به صحبت هاي وزير بيان كرد: 
ظريف خاطرنشان كرد كه براساس تفاهم مديركل آژانس و سازمان انرژي 
اتمي، اگر در اين مدت به توافقي نرسيم، اين اطالعات از بين خواهد رفت. 
همچنين وزير امور خارجه در اين جلس��ه، گزارش��ي از آخرين تحوالت 
ش��وراي حكام آژانس هم ارائه كرد و اظهار داشت كه چنانچه در جلسه 
شوراي حكام قطعنامه تخريبي عليه ايران صادر شود، ايران واكنش جدي 
نشان خواهد داد. همچنين ظريف درباره پيشنهاد حضور اياالت متحده در 
نشست اعضاي برجام گفت امريكا تا تعهداتش را انجام ندهد، حق ندارد به 

برجام برگردد.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بيان كرد: در اين 
نشست، نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
هم با طرح ديدگاه ها و سؤاالت خود در مورد نحوه اجراي قانون اقدام راهبردي 
براي لغو تحريم، بر اجراي دقيق اي��ن قانون تأكيد كردند. همچنين درباره 
تشكيل جلسات كارشناسي بين دولت و مجلس براي مواجهه هماهنگ با 

زياده خواهی های امريكا و اروپا گفت وگو شد. 
مجتبي ذوالنوري رئيس كميس��يون امنيت ملي نيز در گفت وگو با خانه 
ملت، با اشاره به پيشنهاد اروپا براي برگزاري نشستي غيررسمي بين اعضاي 
برجام و امريكا، گفت: جلسه اي كه اروپايي ها پيشنهاد كردند و از امريكا به 
عنوان مهمان براي حضور در اين نشست دعوت شده، كميسيون مشترك 
برجام است كه جزيي از توافق هسته اي به شمار مي رود، اين در حالي است 
كه امريكايي ها از برجام بيرون رفته اند. نماينده مردم قم در مجلس شوراي 
اسالمي ادامه داد: امريكا نه در برجام و نه در كميسيون مشترك جايگاهي 
ندارد، از اين رو در نشست كميسيون مشترك نيز امريكا نمي تواند شركت كند 
چرا كه يك طرف اين نشست ايران است و طرف ديگر اروپايي ها قرار دارند. 
وي بيان كرد: با اين حال اگر امريكا بخواهد به برجام برگردد طبق قانون اقدام 
راهبردي رفع تحريم ها و راهبردي كه مقام معظم رهبري تعيين كرده اند كاخ 
سفيد اول بايد تحريم ها را لغو كند، ما راستي آزمايي كنيم كه آيا به وظيفه شان 
عمل كرده يا نه؟ بعد از راستي آزمايي ايران است كه امريكا مي تواند در برجام 
حضور پيدا كند و در جلسات بنشيند تا زماني كه تحريم هاي ضدايراني را لغو 

نكرده نمي تواند در برجام و كميسيون مشترك حاضر شود. 

ژه
وی

 موجعظيمناكارآمديدرراهاست؟ 
اسماعيل گرامي مقدم، عضو حزب اعتماد ملی گفته: »اگر سيد 
حسن خميني بيايد، حتماً مي تواند موج عظيمي برانگيزد و 
جامعه را تكان دهد. بحث كانديداتوري ايشان در ميان است و اگر 
شخصيت هاي سياسي و روزنامه نگاران چنين مطالبه اي از ايشان 

داشته باشد، شايد به بحث انتخابات ورود كند. «
حسن خميني س��ابقه مديريتي چنداني ندارد. توليت حرم 
امام خميني را با وصيت پدرش و درخواس��ت خود از رهبري، 
از جواني و بدون هيچ سابقه مديريتي بر عهده گرفت كه همان 
هم با كلي انتقادات همراه است. طوالني شدن ساخت حرم امام 
براي چند دهه و بعد هم ساخت اشرافي آن و فاصله داشتن با 
مشي ساده زيست حضرت امام خميني موج هايي از انتقادات 
را متوجه او كرد و نش��ان داد حس��ن خميني در همان سطح 
كوچك مديريتي هم نتوانسته موفق عمل كند. با اين همه، او 
چگونه مي تواند در رأس يك قوه مديريت موفق داش��ته باشد 
و كشور را اداره كند؟ از سويي آيا با اين حجم انتقادات پيرامون 
سوءمديريت حسن خميني او مي تواند موج عظيم برانگيزد؟ اميد 
اصالح طلبان البته به عمليات هاي رسانه اي و دو قطبی سازی و 
تخريب رقيب است، نه اينكه س��ابقه  حسن خميني نشاني از 

كارآمدي داشته باشد. 
حس��ن خميني در اين س��ال ها صرفاً يك بار براي حضور در 
انتخاباتي كانديدا ش��د كه آن هم انتخابات مجلس خبرگان 
رهبري در سال 9۴ بود و چون در آزمون علمي براي مشخص 

شدن درجه اجتهاد شركت نكرد، احراز صالحيت نشد و از حضور 
در رقابت انتخابات باز ماند. 

اسماعيل گرامي مقدم پيش از اين و اوايل آبان ماه سال جاري هم 
گفته بود: »انتخابات امريكا حتماً بر شرايط اقتصادي و سياسي 
ايران تأثيرگذار است چرا كه شعار ها و برنامه هايي كه دو نامزد 
انتخاباتي امريكا تا كنون ارائه داده اند در تضاد با هم است. اين 
تضاد بين آنها نيز در جهت تغيير اساسي در وضعيت اقتصادي 
ايران است. يعني به محض اينكه جو بايدن رأی بياورد، آنها به 
برجام برمي گردند و اين برگشت به برجام حتماً تأثيرات رواني در 

بر خواهد داشت كه حداقل باعث توقف قيمت ها مي شود. «

  فرقعمامهرئيسیباعمامههاشمی،خاتمی
وروحانی!

مسيح مهاجري، مديرمس��ئول روزنامه جمهوري اسالمي در 
سرمقاله اين روزنامه از امتناع ابراهيم رئيسي از ديدار با برخي 
اعضاي خبرگان رهبري نوشته و رئيسي را بابت لغو اين ديدار 
به دليل آنكه دريافت��ه قصد دعوت از او ب��راي كانديداتوري را 
دارند، تحسين كرده است. مهاجري در ادامه نوشته: »شرايط 
كشور اكنون به گونه ای است كه استمرار حضور افراد معمم در 
رأس قوه مجريه به صالح نيست. در حال حاضر، مسئوليت هاي 
حساس��ي همچون تأمين نان و آب و امنيت و اطالعات كشور 
كه مستقيماً با زندگي روزمره مردم سروكار دارند بر عهده افراد 
معمم است. حتي اگر كساني معتقد باشند كه روحانيت بايد 
چنين مسئوليت هايی را برعهده داشته باشد، خوب است بپذيرند 

براي مدتي اين مسئوليت ها به افراد غيرروحاني واگذار شود تا 
آنها نيز ظرفيت ها و توانايي هاي خود را نشان بدهند. بدين ترتيب، 
سيد معمم ديگري كه زمزمه ورود او به اين انتخابات به گوش 

مي رسد نيز بهتر است وارد اين عرصه نشود. «
مس��يح مهاجري اكنون حامي معمم نب��ودن رئيس جمهور 
شده اس��ت؛ اما س��ال 9۲ و 9۶ مدافع تمام قد رئيس جمهور 
شدن حسن روحاني به عنوان يك فرد معمم بود. جالب آنكه 
موضوع فقط حسن روحاني نيست؛ مس��يح مهاجري چرا در 
هشت سال دولت هاشمي رفسنجاني، هشت سال دولت محمد 
خاتمي، هشت س��ال دولت روحاني و نيز زمان كانديداتوري 
ناطق نوري و مهدي كروبي نظري منفي نسبت به معمم بودن 
رئيس جمهور نداشتند؟ در آن سال هايي كه رئيس مجلس هم 
در كنار رئيس قوه قضائيه معمم بود، چرا مخالف معمم بودن 
رئيس جمهور نبودند و به مسئوليت هاي مختلف افراد روحاني 

اشاره اي نداشتند؟
از سويي، بي آنكه اين نوشتار قضاوت و تحليل خاصي پيرامون 
كانديداتوري رئيس قوه قضائيه براي انتخابات ۱۴۰۰ داشته 
باشد، اين سؤال را به طور عام مطرح مي كند كه چطور مي شود 
يك قشر عظيم در كشور را براي ورود به انتخابات منع كرد و حق 

كانديداتوري را از آنان گرفت؟
تناقض و تحليل كردن بر محور منافع حزبي و جناحي كاري است 
كه حاميان دولت بارها انجام داده اند. نيازي هم نمي بينند منطقي 
باشند يا حتي كمي كمتر غيرمنطقي باشند، چه آنكه هميشه 

افرادي هستند كه براي آنان هورا بكشند. 

قداره بندهای  جاسوس! 
    ادامه از صفحه يك 

ممكن است يك جاسوس كوهنوردی كند و با دوربين شكار كل، از جا   هايی 
عكسبرداری كند كه نبايد بكند. يا ممكن است كار يك جاسوس فقط اين 
باشد كه تشخيص دهد مزاج پايين شهری    ها چه تفاوتی با مزاج باالشهری    ها 
دارد. جاسوس    ها برای طبيعی جلوه دادن، حاال ديگر قمه كشی هم می كنند!

اراذل قمه كش جاسوسی می كنند
احمد رحمانيان، معاون دادستان تهران روز گذشته گفت: برخورد با اراذل 
و اوباش از جهات مختلف حائز اهميت است، از جمله اينكه بسياری از آنها 
رويكرد سنتی را تغيير داده اند و به نوچه پروری روی آورده اند و ديگر اينكه با 
اتصال به سرويس  های جاسوسی مورد بهره برداری سياسی قرار گرفته و ابعاد 

امنيتی وسيع تری پيدا كرده اند. 
معاون دادستان تهران در حوزه حفظ حقوق عامه و پيشگيری از وقوع جرم با 
بيان اينكه برخورد با اراذل و اوباش از برنامه های راهبردی دادستانی تهران در 
سال ۱۴۰۰ است، از تمركز برخورد با اراذل و اوباش با اختصاص شعب ويژه 

در دادسرا خبر داد. 
اين اظهارات در حالی اس��ت كه مهارت س��رويس های جاسوسی و نحوه 
كسب اطالعات از س��وی آنها ممكن اس��ت به گونه ای باشد كه حتی خود 
فرد اطالع دهنده، اصطالحاً طعمه، از جاسوس بودنش مطلع نباشد. همه 
مدل های حكومتی جهان، برای اس��تمرار و بقای حكمرانی شان دست به 
كار   هايی می زنند كه ممكن است اخالقی هم نباشد، اما خب اقتضای ذات 

حكومتداری است. 
    اعتراض به کدام بازداشت؟!

بار   ها و بارها، از شبكه ملكه گرفته تا شبكه سعودی من و تو، به كوچك ترين 
بازداشتی در كشورمان برچسب »خودسرانه« و »غيرقانونی« بودن می زنند. 
همين رسانه ها، تعمداً آن قدر الفاظ »جاسوس��ی« و »امنيتی « را به كار 
می برند تا اين واژگان واقعی را لوث كنند و از قبل آن استفاده های شخصی 
خودشان را ببرند.  همين چند وقت پيش مسجل شد كه تعداد زيادی از 
افراد در پوشش »محيط زيست« به فعاليت های جدی جاسوسی اشتغال 
داشته اند و بابت همين موضوع از سرويس های جاسوسی كشورهای خارجی 
پول هم می گرفته اند. حتی با اينكه سرشبكه ايرانی اين جاسوس    ها از ترس 
نشت ندادن اطالعات در زندان اوين خودكشی كرد، باز هم رسانه    هايی چون 
بی بی سی و صدای امريكا، از اين افراد به عنوان فعال محيط زيستی، و نه 

جاسوس، ياد می كردند و می كنند. 
همه اين خط دهی های رسانه ای در حالی است كه در خود كشورهای غربی 
قوانين شديد و موسعی پيرامون جاسوسی وضع شده است كه حبس های 

طويل المدت و اعدام را با عناوينی چون »خيانت به كشور« در پی دارد. 
   تكلیف دوتابعیتی    ها مشخص است

آن طور كه دادستانی تهران اعالم كرده است، قمه كش    ها و اراذل با تغيير 
رويكرد و نوچه پروری جاسوسی هم می كنند، ديگر تكليف دوتابعيتی    ها 
و محصالن خارج��ی و مديران تحصيل ك��رده در كالج های س��لطنتی 
معلوم است. معلوم اس��ت كه همه اينها می توانند سوژه های بسيار بكری 
برای جاسوس شدن باشند، حتی اگر خوش بينانه تصور كنيم خودشان 
نمی دانند كه در حال ارائه خدمات به سرويس های جاسوسی هستند، آن 

هم در عالی    ترين سطح. 
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      قضائی

رئیس قوه قضائیه بر لزوم س�امت همكاران 
دس�تگاه قضا تأکید کرد و گفت: سامت قوه 
قضائیه تضمی�ن کننده س�امت تصمیمات، 
آرا  و احكام قضایي اس�ت و خدشه در این امر 
به همه تصمیمات نظام قضایي آسیب مي زند. 
به گ��زارش اداره كل روابط عموم��ي قوه قضائيه 
آيت اهلل س��يد ابراهيم رئيس��ي صب��ح ديروز در 
نشست شوراي عالي قوه قضائيه با شوراي قضايي 
اس��تان ها كه به صورت ارتباط تصوي��ري برگزار 
شد، ش��رط قضاوت عادالنه را آراستگي به دانش 
و ادب دانست و گفت: قضات ما هم بايد از دانش 

برخوردار باشند هم موظف به آداب باشند. 
آيت اهلل رئيسي افزود: بس��ياري با جوسازي حق 
را باط��ل و باطل را حق جل��وه مي دهند اما براي 
عبور از فضاي غبارآل��ود و قضاوت بحق و عادالنه 
بايد در مسير تقواي الهي حركت كرد تا از قدرت 
تمييز حق و باطل برخوردار شد. رئيسي تشخيص 
موضوع، تشخيص حكم، تناسب حكم و موضوع 
و اراده پوالدين براي تصميم گيري و صدور حكم 
مبتني بر مباني را امري مهم دانس��ت و از علم و 

ادب و تقوي به عنوان لوازم م��ورد نياز براي اين 
كار ياد كرد. 

آيت اهلل رئيس��ي اجراي عدال��ت را از محورهاي 
مهم در بيانيه ابالغي مقام معظم رهبري در گام 
دوم انقالب اسالمي و آن را مربوط به همه شئون 
حكومتي و دستگاه ها دانس��ت. وي تأكيد كرد: 
اقتدار بدون عدالت هرگز به صراط مستقيم قرار 
نمي گيرد و قدرتمندي بدون رعايت عدالت فقط 

نوعي قدرت نمايی است. 
رئيس دس��تگاه قضايي گفت: ام��روز مي بينيم 
امريكايی ها كه ادعاي حقوق بش��ر دارند، حقوق 
ملت ها را پايمال مي كنند و صرفاً نمايش قدرت 
مي دهند. آيت اهلل رئيس��ي افزود: آنها در سوريه 
مراكز مقاومت را مي زنن��د اما از آن طرف پرونده 
خاشقجي را مطرح مي كنند و از سعودي ها هم باج 
مي گيرند اما از سوي ديگر مدعي اجراي عدالت 
هستند در حاليكه تاكنون ديده نشده آنها عدالت 
را اجرا كنند. وي تصريح ك��رد: آنها حق را زير پا 
مي گذارند و عدالت را لگدمال و مردم حق خواه را 
سركوب مي كنند اما مدعي حقوق بشر هستند در 

حاليكه مردم دنيا به خوبی آنها را مي شناسند ديگر 
فريبشان را نمي خورند و مي دانند كه امريكايی ها 

تضييع كننده حق و پيمان شكن هستند. 
رئيس قوه قضائي��ه در ادامه تبيي��ن تصميمات 
قضايي را از ديگر نمادهاي حفظ كرامت انس��ان 
دانس��ت و گفت: ادله قطعيه و امارات قضائيه از 
داليل مهم براي صدور اح��كام و آراي مبتني بر 
شرع و قانون است كه بايس��ت به آنها توجه ويژه 
داشت. آيت اهلل رئيسي استفاده از نظرات مشورتي  
كارشناس��ان و متخصصان را نيز از مس��ائل مهم 
عنوان كرد و گفت:  مراجعه قاضي به كارشناس و 
متخصص و مشاوره با افراد آگاه و صاحب تجربه، 
خالف استقالل قضايي نيست بلكه در صدور رأي 

متقن تأثير بسزايي دارد. 
آي��ت اهلل رئيس��ي همچنين ب��ر ل��زوم پايش و 
غربالگري زنداني��ان تأكيد ك��رد و گفت: قاضي 
هر روز بايد اسم افرادي را كه در حبس قرار دارند 
به صورت مستمر مرور كند و ببيند كه آيا اين افراد 
همچنان مستحق حبس هستند يا امكان آزادي 
آنها وجود دارد. آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري 

از سخنانش به كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها 
اشاره كرد و گفت: آمار موجود نشان مي دهد كه 
زمان رسيدگي به پرونده ها در دادگاه ها مناسب تر 
شده اما باز هم بايد در اين رابطه گام هاي جدي تر 

برداشته شود.
 رئيس ق��وه قضائي��ه همچنين گف��ت: توجه به 
حقوق عامه نبايد حالت ش��كلي داش��ته باش��د. 
وي افزود در روز گذشته در تقويم رسمي كشور 
روز حمايت از حقوق مصرف كنن��ده بوده اما آيا 
حمايت از مصرف كننده در بازار هم اتفاق افتاده 
است، وي بر همين اساس تأكيد كرد كه بايد ساز 
و كارهاي مناسب و سازمان های فعال حمايت از 
حقوق عامه و حقوق شهروندي با جديت بيشتري 

صورت گيرد. 
آيت اهلل رئيس��ي در ادامه با بيان اينك��ه اعتماد 
عمومي بزرگ ترين سرمايه دستگاه قضايي است 
كه نبايد مخدوش ش��ود تأكيد كرد: هر كس به 
دس��تگاه عدليه پناه آورد بايد احس��اس كند كه 
حقوق او ستاندن مي شود و واي به روزي كه كسي 
احساس كند دستگاه قضايي حق او را نمي دهد. 

رییس قوه قضاییه: 

صیانت از حقوق عامه نباید شکلی باشد


