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ردپاها را دنبال كنيد

حسين شريعتمداري در سرمقاله روز پنج شنبه 
كيهان با اشاره به اتفاقات روي داده در انفجار 
بيروت نوشت: س��اعاتي بعد از انفجار مهيب 
سه شنبه بيروت، دو رسانه رسمي رژيم ميهمان و كودك كش آل سعود، 
العربيه و اينديپندنت، اعالم كردند كه انفجار كار اسرائيل بوده است و 
اين هزينه اي است كه مردم لبنان به خاطر حضور حزب اهلل در اين كشور 
متحمل شده اند! حكومت وحشي عربستان نه فقط نزديك ترين كشور 
عربي بلكه يكي از نزديك ترين كش��ورهاي دنيا به رژيم صهيونيستي 
است و نمي توان پذيرفت كه اين رژيم را به جنايت هولناك انفجار بيروت 
متهم كند! ولي چرا چنين مي كند؟! مخصوصاً آنكه بعد از انتساب انفجار 
به اس��رائيل علت اين جنايت را همراه با آدرس پيش��گيري از آن نيز 
گوشزد مي كند! بايد حزب اهلل لبنان از دايره سياسي و امنيتي اين كشور 

حذف شود تا  جنايت مشابه ديگري در پي نباشد!
 همين حرك��ت را از جانب امريكا نيز ش��اهد هس��تيم. دونالد ترامپ 
رئيس جمه��ور امريكا با س��عد حريري، نخس��ت وزير بركنار ش��ده و 
مهره اسرائيلي- امريكايي شناخته شده تماس مي گيرد و با وي درباره 
انفجار بيروت گفت و گو مي كند. دقت كنيد، بر اساس عرف شناخته شده 
سياس��ي، رئيس جمهور امريكا بايد با آقاي»حسن دياب« كه همتاي 
اوس��ت تماس بگيرد ولي چرا با سعد حريري؟ همان گونه كه مالحظه 
مي كنيد بسياري از اسناد و ش��واهد موجود از دست هاي پشت پرده 
امريكا و رژيم صهيونيستي در انفجار جنايتكارانه عصر سه شنبه بيروت 
حكايت مي كنند، مخصوصاً آنكه اين دو رژيم صدها جنايت مشابه ديگر 
را نيز در كارنامه سياه خود دارند و بارها نشان داده اند براي رسيدن به 

اهداف پليد خود از انجام هيچ جنايتي رويگردان نيستند. 
........................................................................................................................

واليتمداري حاج قاسم 
محمد مهدي ماندگاري در سرمقاله روز 
پنج ش��نبه روزنامه وطن امروز نوشت: 
حاج قاسم سليماني چگونه واليتمداري 
كرد كه توانس��ت از طريق واليت به اي��ن درجات عظيم برس��د؟ نه تنها 
حاج قاسم سليماني بلكه همه شهدا نسبت به واليت سه چيز را رعايت كردند 
و از اين طريق به آثار عظيم تبعيت از واليت كه رسيدن به همان قله بندگي 
خداست، رسيدند. نخستين مورد از اين سه مورد، واليتمداري فكري است. 
واليتمداري فكري به اين معناست كه شهدا و حاج قاسم سليماني بر اساس 
تشخيص و فكر ولي حركت مي كردند. تشخيص ولي براي شان مالك بود 
نه تشخيص خودشان. اگر حضرت آقا مي فرمايند راه حل مشكالت كشور 
تكيه بر توان داخلي است نه عقب نشيني در برابر امريكا، اين را مي پذيرفتند، 
نه اينكه به خارج فكر كنند و چش��م اميد به بيگانه بدوزند. دومين مورد، 
واليتمداري قلبي است، يعني قلب آنها حالت اطاعت و پذيرش نسبت به 
ولي داشت. حب و بغض آنها بر مدار واليت بود. حاج قاسم كساني را دوست 
داشت كه ولي آنها را دوست داشت و كساني را مورد بغض خود قرار مي داد 
كه ولي نسبت به آنها بغض داش��ت. اين واليتمداري قلبي است. سومين 
مورد، واليتمداري جوارحي و عملي است. يعني اطاعت خود را از ولي نه تنها 
از منظر قلبي و فكري بلكه در عمل هم نشان مي دادند. عمل آنها همان امري 
بود كه ولي مي خواست. اين است كه مي گوييم حاج قاسم سليماني تبلور 
غدير بود، چراكه فكر و قلب و عمل او در خدمت ولي بود، در خدمت واليت 

بود؛ واليت فقيهي كه امتداد واليت اهل بيت)ع( است. 
........................................................................................................................

تبعات منطقه اي و غيرمنطقه اي حادثه لبنان
مرتضي مكي طي يادداش��تي در س��رمقاله 
پنج ش��نبه روزنامه آفتاب يزد ب��ا عنوان آثار 
انفجار لبنان بر منطقه، نوشت: انفجار مهيب 
در  لبنان كه توجه جهان را به خود معطوف كرده داراي ظرفيتي است كه 
در آينده نيز روي حوزه هاي گوناگوني اثر بگذارد، البته  براي بررسي تبعات 
ناشي از اين انفجار هنوز زود است كه بتوان سناريويي دقيق را ترسيم كرد 
چراكه بايد مشخص شود آيا  انفجار تنها ناش��ي از يك حادثه بوده يا پاي 
خرابكاري در ميان اس��ت. بازيگران خارجي همچون اسرائيل و امريكا يا 
برخي  كشور هاي عربي چه نقشي داشته اند؟ در اين باره به نظر مي رسد بايد 
منتظر ماند و ديد چه جزئياتي در آينده منتشر خواهد شد، با  اين حال با 
توجه به اينكه هيچ گروه يا كش��وري مسئوليت اين انفجار را قبول نكرده 
طبيعي است كه نمي توان سريعاً انگشت اتهام  را به سمت يك طرف برد و 
مقصر را اعالم كرد.  با توجه به تنوع جريان هاي مردمي و سياسي در اين 
كش��ور  تنها دولت هايي موفق بوده اند كه قابليت ايجاد اجماع ميان همه 
طرف ها را داشته اند، بنابراين زماني كه اين اجماع به هم بخورد دولت  نيز 
ضعي��ف مي ش��ود. انفج��ار رخ داده اي��ن پتانس��يل را دارد ك��ه تنش و 
اتهام زني هاي داخلي در لبنان را افزايش داده و در سطحي كالن  موجب 
بي ثباتي هاي بيشتر سياسي در اين كشور شود. در حالي كه برخي تالش ها 
براي بي ثبات سازي سوريه انجام شده، ايجاد چنين  روندي در لبنان كه در 
همسايگي با اسرائيل قرار دارد مي تواند براي تل آويو يك مزيت محسوب 
ش��ود، به عبارت ديگر با توجه به  ش��رايط پيش آم��ده و احتمال تقويت 
بي ثباتي در لبنان به نظر مي رسد بازيگراني چون اياالت متحده، اسرائيل 
و عربستان بيشترين  سود را از اين ماجرا خواهند برد، بنابراين الزم است با 

دقت بيشتري منتظر سناريوی اصلي و نهايي درباره اين انفجار ماند.  
........................................................................................................................

نگاهي جديد به اعتراضات هفت تپه 
حمزه نوذري  عضو هيئت علمي دانش��گاه 
خوارزمي در سرمقاله روز پنج شنبه روزنامه 
شرق با عنوان اعتراضات هفت تپه و معني 
 جديدي از جامعه مدني نوش��ت: نوآوري هاي نهادي جامعه مدني بدون 
ارتباط و پذيرش از طرف دولت مجال بروز نمي يابد و در سخن و  شعار باقي 
مي ماند، بدون ارتباط و تعامل بين جامعه مدني و دولت مسئله كماكان 
باقي مي ماند. دولت به راه حل ها و نوآوري هاي  كارگران براي ساماندهي به 
وضعيت فعلي توجه كند و تنها راه حل را در خصوصي س��ازي جست وجو 
نكند. دولت در ارتباط و تعامل  با جامعه مدن��ي مي تواند از جامعه مدني 
به عنوان منبعي براي اقدامات اجتماعي، اقتصادي و رفاهي بهره ببرد و از 
عدم مشروعيت  اقدامات و ناكارآمدي بوروكراسي و خصوصي سازي بكاهد. 
اعتراضات كارگران هفت تپه فرصتي است براي آرايش جديد بين  جامعه 
مدني، دولت و اقتصاد )بازار(. دولت مي تواند مثل سابق وام با بهره پايين يا 
ارز با نرخ ترجيحي در اختيار مديران هفت تپه  قرار دهد يا محصول آن را 
مدتي خريد كند تا مديران بتوانند حقوق عقب مانده كارگران را پرداخت 
كنند و چند صباحي اوضاع آرام  ش��ود، اما بهتر اس��ت از جامعه مدني و 
اعتراضات كارگران به عنوان منبعي براي راه حل جديد در س��اماندهي و 
تنظيم مج��دد كارخانه ها  و ش��ركت ها به��ره ببرد. طرز تفك��ر حاكم بر 
بوروكراسي دولتي درباره شركت هاي واگذارشده يا در حال واگذاري اين 
است كه  سرمايه داراني بيايند كه بتوانند سرمايه گذاري كنند، كارگران را 
مديريت و اشتغال موجود را حفظ كنند. بوروكراسي دولتي و نمايندگان 
آن نمي توانند به ش��يوه هاي ديگر براي س��ازماندهي و اداره ش��ركت ها 
بينديشند. اين تفكر  در ميان مديران دولتي رواج دارد كه كسي و فرايندي 
بهتر از سرمايه داران و كارآفرينان كه به  سختي فرايند توليد را راه اندازي و 
 مديريت مي كنند و همه مخاطرات را به جان مي خرند، وجود ندارد. سخن 
اين است كه جامعه مدني منبع مهمي براي بر عهده گرفتن  چنين وظايفي 
است. مديران دولتي يك بار هم به درخواست هاي كارگران توجه كنند و 
مديريت و اداره شركت را به خود آنها واگذار  كنند يا از تيم هاي فكري اين 
افراد براي مشاركت در مديريت استفاده شود. به جاي واگذاري هاي مكرر 
به سرمايه داران مختلف  يك بار به توليدكننده مستقيم براي سازماندهي 

شركت اعتماد كنيم.  

88498443سرویس  سياسي

فرمانده كل سپاه:

ملت لبنان را در شرايط سخت هرگز تنها نمي گذاريم

فرمانده كل س�پاه پاس�داران انقالب اسالمي 
با تأكي�د بر اينك�ه ملت لبن�ان را در ش�رايط 
س�خت هرگ�ز تنه�ا نمي گذاري�م، گف�ت: 
مل�ت لبن�ان س�تاره هاي ب�زرگ مقاوم�ت 
در دنياي اس�الم هس�تند و هميش�ه با صبر و 
اس�تقامت ب�ا ح�وادث برخ�ورد كرده ان�د. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين 
سالمي در حاشيه نخس��تين جلسه هيئت امناي 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهيد سپهبد 
حاج قاسم سليماني در جمع خبرنگاران با تسليت 
حادثه بندر بيروت به ملت، دولت و حزب اهلل لبنان، 
اظهار داشت: ملت لبنان ستاره هاي بزرگ مقاومت 
در دنياي اسالم هستند و هميشه با صبر و استقامت 
با اين حوادث برخ��ورد كرده اند. وي با اش��اره به 
فرمايش رهبر معظم انقالب اسالمي )مدظله العالي( 
مبني بر اينكه صبر ملت، دولت و حزب اهلل لبنان، 
نسخه اصلي عبور اين كشور از شرايط فعلي است، 
گفت: اعالم مي كنيم كه تمام ظرفيت هاي ما براي 

امداد و كمك به ملت لبنان بسيج شده است. 
فرمانده كل س��پاه با تأكيد بر اينكه ملت لبنان 
را در ش��رايط س��خت هرگز تنها نمي گذاريم و 
تا انته��ا در كنارش��ان هس��تيم، افزود: س��عي 
مي كنيم با كمك هاي انسان دوستانه ملت ايران، 
ش��رايطي براي كمك به ملت لبنان فراهم شود 
تا مصيبت هاي ناش��ي از اين حادثه را پشت سر 
بگذارند. سرلشكر سالمي با تأكيد بر اينكه ملت 
لبنان بايد در مقابل اين حوادث ايستادگي كند، 
خاطرنشان كرد: تاريخ در مورد صبر ملت لبنان 
قضاوت مي كند. وي با اشاره به برگزاري جلسه 
هيئت امناي پژوهش��گاه علوم و مع��ارف دفاع 
مقدس تصريح ك��رد: اين جلس��ه در خصوص 
پژوهش هاي راهب��ردي در موضوع دفاع مقدس 
و رخدادهاي امنيتي در طول ۴۱س��ال گذشته 
برگزار شد. فرمانده كل س��پاه با اشاره به اينكه 

پژوهش هاي دفاع مقدس عموماً بزرگي و وسعت 
روح ملت ايران را نشان مي دهد، گفت: »جريان 
مقاومت« نشان دهنده ظرفيت ملت ايران براي 
استقامت، پايداري و ادامه حيات سرافرازانه است، 
بنابراي��ن انتقال آن به نس��ل هاي ديگر موضوع 
مهمي است. سرلشكر س��المي در پايان يادآور 
شد: ساختن يك حقيقت جاري از يك مقاومت 
مثال زدن��ي و نمادين براي ملت ها، س��رمايه اي 

بزرگ است. 
  حقيقت دفاع مقدس 

بايد در اختيار نسل هاي بعد قرار گيرد
در نخس��تين جلس��ه هيئت امناي پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس ش��هيد س��پهبد حاج قاس��م 
سليماني، رئيس ستاد كل نيرو هاي مسلح »بررسي 
سطوح راهبردي دفاع مقدس« را مأموريت و دستور 
كار اين پژوهش��گاه عنوان كرد و گفت: پژوهشگاه از 
نيمه دوم سال۹۸ با تغييرات و ساختار جديد، كار خود 
را آغاز كرد. سرلش��كر محمد باقري روز پنج شنبه با 
اشاره به جايگاه ويژه دفاع مقدس در تاريخ ملت ايران، 
تصريح كرد: بايد در همه سطوح، حقيقت دفاع مقدس 

استخراج و در اختيار نسل هاي بعدي قرار گيرد. 
رئيس س��تاد كل نيرو هاي مس��لح ب��ا تأكيد بر 
اينكه در فعاليت گس��ترده نياز به تقس��يم كار و 
هم افزايي وج��ود دارد، گفت: در اين پژوهش��گاه 
بايد سطوح راهبردي دفاع مقدس در ارتش، سپاه 
و نيروي انتظامي، س��طوح تاكتيك��ي و عملياتي 
مورد بررس��ي قرار گيرد. باقري بررسي چگونگي 
حماي��ت قدرت هاي جهاني از رژي��م بعث صدام، 
داليل تداوم جنگ پس از آزادس��ازي خرمشهر و 
پايان جنگ، بررسي عمليات هاي راهبردي دفاع 
مقدس، بررسي سطوح راهبردي مباحث مرتبط 
با محور مقاومت و امنيت كشور در سطح راهبردي 
را از مأموريت هاي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 
مقدس شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني عنوان 

كرد. در بخشي از اين جلسه اساسنامه پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس ش��هيد سپهبد حاج 
قاسم سليماني مورد بررسي قرار گرفت و حاضران 
در جلسه نظرات و پيشنهادات خود را ارائه دادند. 
پس از ارائه اساس��نامه، رئيس ستاد كل نيرو هاي 
مس��لح تأكيد كرد كه اين اساسنامه به  مدت يك 
سال به طور موقت تصويب شده است و ارديبهشت 

سال ۱۴۰۰ نهايي خواهد شد. 
 تشريح برنامه ها و اقدامات پژوهشگاه

سرلشكر صفوي، رئيس پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس نيز در اين جلس��ه ضمن خير مقدم 
به رئيس و اعضای هيئت امنای پژوهشگاه به ارائه 
گزارش پيشرفت امور پژوهشگاه و تبيين فلسفه و 
ساختار آن پرداخت و گفت: سه كار عمده و اساسي 
را امسال در دس��تور كار پژوهشگاه علوم و معارف 

دفاع مقدس قرار داده ايم.
وي افزود: ب��ا اب��الغ مأموري��ت و وظايف جديد 
پژوهشگاه توسط ستادكل نيروهاي مسلح در آذر 
ماه سال ۱3۹۸ جلسات كارشناسي درخصوص 
بازنگري اساسنامه پژوهشگاه و جدول و شناسايي 
رؤساي محترم پژوهشكده ها و مركز دايره المعارف 
متناس��ب با حوزه مأموريتي و همچنين تهيه و 
تدوين برنامه هاي س��ال جاري و تصويب آن در 
س��تاد كل نيروهاي در كنار شناس��ايي مجريان 
مجرب و تعيين ناظران براي پروژه هاي تحقيقاتي 
مصوب صورت گرفت. سرلشكر صفوي در خصوص 
تعامالت مؤثر پژوهش��گاه علوم و مع��ارف دفاع 
مقدس با ساير مراكز علمي كشور گفت: در راستاي 
تعامل و هم انديشي با ساير مراكز علمي كشوري و 
نيروهاي مسلح جلسه هم انديشي با رؤسا و معاونان 
پژوهشي 23مركز علمي دانشگاهي برگزار گرديد 
و تعامل با دانشگاه های تهران، شهيد بهشتي، امام 
صادق)ع(، جامع امام حس��ين)ع( و درخصوص 
برگزاري نشست هاي تخصصي حول محورهاي 

همايش بين المللي مطالبات حقوقي – بين المللي 
دفاع مقدس صورت پذيرفت. وي افزود: تصويب و 
پيگيري راه اندازي رشته مطالعات راهبردي دفاع 
مقدس در »داعا« از ديگر اقدامات س��ال جاري 
پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس مي باشد. 
دستيار و مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا و 
رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهيد 
سپهبد حاج قاسم س��ليماني در ادامه به تبيين 
فلسفه و مأموريت پژوهش��گاه پرداخت و گفت: 
در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس به دنبال 
تكرار آنچه در سپاه پاس��داران و ارتش جمهوري 
اس��المي و وزارت دفاع توليد مي ش��ود، نيستيم 
و عالوه بر آنكه س��طح اين پژوهش��گاه راهبردي 
است به دنبال نقش مكملي در حوزه پژوهش هاي 

نيروهاي مسلح هستيم. 
وي اف��زود: مرجعي��ت علم��ي، مش��اركت در 
نظريه پردازي و انجام پژوهش هاي سطح راهبردي 
براي تبيي��ن واقعيت ها و رفع ش��بهات و ابهامات 
راهبردي در خصوص ابعاد مختلف هش��ت سال 
دفاع مقدس، نقش آفريني در جبهه مقاومت، مقابله 
با تهديدات امنيتي مسلحانه و مقابله با تهديدات 
امنيتي غيرمسلحانه و احصای دستاوردها و تجارب 
راهبردي حاص��ل در حوزه ه��اي مختلف دفاعي 
امنيتي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي در سطح ملي 
و نيروهاي مسلح از مأموريت هاي پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس مي باش��د، همچنين ايجاد 
ظرفيت الزم براي استفاده از توانمندي ها و تجارب 
فرماندهان و مديران پيشكس��وت حوزه دفاعي و 
امنيتي در تحقق مأموريت هاي پژوهشگاه مد نظر 

فعاليت هاي علمي پژوهشگاه مي باشد. 
سرلشكر صفوي در ادامه به تشريح ساختار پژوهشگاه 
پرداخ��ت و در تش��ريح اساس��نامه دايره  المعارف 
دفاعي- امنيت��ي انقالب اس��المي بيان داش��ت: 
هدف توليد دايره المع��ارف دفاعي- امنيتي انقالب 
اس��المي در حقيقت تبيين حقاي��ق در حوزه هاي 
دفاع مق��دس، امنيت و جبهه مقاوم��ت با گفتمان 
انقالب اسالمي به عنوان يك مرجع علمي از طريق 
تدوين و انتشار دايره المعارف دفاعي امنيتي انقالب 
اسالمي مي باشد. سرلشكر صفوي افزود: در توليد 
دايره المعارف دفاعي- امنيتي انقالب اس��المي به 
دنبال مجموعه اي مستند و پرمحتوا با قابليت ترجمه 
به ديگر زبان ها هستيم و مجموعه دايره المعارف اثري 

در سطح ملي مي باشد. 
سرلشكر صفوي در بخش ديگري از سخنان خود به 
تشريح كميت و كيفيت پروژه هاي در دست اقدام 
پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس پرداخت 
و با بيان ش��روع به كار توليد۴2 پروژه در س��طح 
راهبردي توس��ط پژوهشگاه در س��ال ۱3۹۹، از 
برگ��زاري همايش بين الملل��ي مطالبات حقوقي 
بين المللي دفاع مقدس در س��ال جاري خبر داد 
و گف��ت: هدف از برگ��زاري هماي��ش بين المللي 
مطالبات حقوقي بين الملل��ي دفاع مقدس تبيين 
مطالبات حقوقي- بين المللي جمهوري اس��المي 
ايران از حاميان و شركاي بين المللي و منطقه  اي 
صدام در جنگ تحميل��ي و راهكارهاي احقاق آن 
و پيگيري حقوقي- بين المللي ترور شهيد سپهبد 
حاج قاسم س��ليماني و ش��هيد مجاهد ابومهدي 

المهندس از دولت امريكا مي باشد.

نماينده تهران: 
جريان تحريف مي كوشد بستر تحريم را 

فراهم كند
عضو كميسيون اصل90 مجلس با بيان اينكه جريان تحريف به موازات 
خط تحريم حركت مي كند و بايد در كنار خط تحريم با خط تحريف هم 
مبارزه و مقابله كرد، گفت: اين جريان به دنبال اين است كه بستري براي 
جريان تحريم در كشور فراهم كند. اين جريان تالش مي كند واقعيات 
كشور ديده نشود و مسائل كشور غيرواقعي و دروغين جلوه گري كند. 
سيدنظام الدين موسوي در گفت وگو با ميزان، با اشاره به اظهارات مقام معظم 
رهبري درباره اهداف تحريم س��ازان و تحريف گران واقعيات كش��ور گفت: 
نكته اي كه مقام معظم رهبري درباره تحريم سازان و تحريف گران واقعيات 
كشور مطرح كردند يك نكته دقيق و كارشناسي شده است. اين مسئله مورد 
اذعان بسياري از كارشناسان و تحليلگران داخلي و خارجي بود. نماينده مردم 
»تهران، ري، شميرانات، اسالمش��هر و پرديس« با اشاره به رويكرد و خوي 
جريان تحريف اظهار داشت: اين جريان به دنبال اين است كه بستري براي 
جريان تحريم در كشور فراهم كند. اين جريان تالش مي كند واقعيات كشور 

ديده نشود و مسائل كشور غيرواقعي و دروغين جلوه گري كند. 
اين نماينده مجلس اظهار داشت: همچنين جريان تحريف مي كوشد 
تا اميد جوانان كشور را به نااميدي و يأس بكشاند و همواره اذعان كند 
كه فضاي كشور، فضاي بن بست است و اصاًل راه حلی جز ابراز بندگي، 
بردگي و كوتاه آمدن در برابر امريكايي ها وجود ندارد. موس��وي بابيان 
اينكه جريان تحريف دنبال اين اس��ت كه بگويد م��ردم در جمهوري 
اسالمي نااميد شده اند و ايران به انزواي كامل رسيده است، تصريح كرد: 
اين جريان تالش دارد تا اذعان كند ايران هيچ راهي براي برون رفت از 
مش��كالتش ندارد. وي با بيان اينكه جريان تحريف مي كوشد تا بگويد 
ايران در دايره مرز هاي خود محصور شده است، تأكيد كرد: اين جريان 
تالش دارد تا عن��وان كند ايران هيچ امكاني جز سرس��پردگي به غرب 
ندارد لذا اين مجموع حركتي است كه جريان تحريف بر عهده گرفته و 

مي كوشد آن را عملياتي كند. 
اين نماينده مجلس گفت: متأس��فانه برخي در داخل ه��م به دنبال ارائه 
چنين تصويري هستند، اين افراد مي كوش��ند تا از طريق نامه نگاري ها و 
سياه نمايي ها به برخي موضوعات دامن بزنند و جالب اينكه اين افراد همان 
كساني هستند كه بعضاً در درون سيستم اجرايي كشور حضور داشته يا 
متصل به سيستم اجرايي كشوربوده اند، لذا همين ها به جاي اينكه كاري 
براي مردم انجام دهند، مسئوليت ناپذيرانه در حال ضربه زدن به اميد مردم 
هستند. عضو كميس��يون »اصل۹۰« مجلس گفت: اين افراد مي كوشند 
چنين القا كنند كه اگر ما وارد مذاكره نشويم و اگر همه چيزمان را تسليم 
نكنيم و كوتاه نيايي��م، ديگر هيچ راهي نخواهيم داش��ت، لذا اين جريان 
تحريف به موازات خط تحريم حركت مي كند و ما بايد در كنار خط تحريم 
با خط تحريف هم مبارزه و مقابله كنيم. وي با بيان اينكه بايد مواظب خط 
تحريف بود، بيان داشت: بايد به اين موضوع پرداخت و در مقابل آن ايستاد 
به ويژه آن بخش هايي كه خودشان در ميان وضع موجود هستند، كساني 
كه كشور را هفت الي هشت سال معطل امريكا و اروپا كردند و سعي كردند 
همه اقتصاد كشور راشرطي كنند. اين نماينده مجلس با بيان اينكه مقام 
معظم رهبري پادزهر عبور از تحريم ها را تكيه بر توان داخل مي دانند، گفت: 
برخي آقايان اجازه ظهور ظرفيت هاي داخلي را نمي دهند و از طرف ديگر 
هم مداوم از مشكالت تحريم حرف مي زنند، لذا اين خود فضاي تحريف 

است. اين جريان مدام نق مي زند كه بايد پاي ميز مذاكره برويم. 
........................................................................................................................

 بررسي 40پرونده نماينده  سابق 
در هيئت نظارت مجلس يازدهم

س�خنگوي هيئ�ت نظ�ارت ب�ر رفت�ار نماين�دگان مجل�س ب�ا 
اش�اره ب�ه جلس�ات اي�ن هيئ�ت گف�ت: بي�ش از 40پرون�ده 
نماين�دگان س�ابق ك�ه از قب�ل باق�ي مان�ده ب�ود، در دس�تور 
بررس�ي ق�رار داش�ت ك�ه ح�دود 30پرونده آن بررس�ي ش�د. 
حجت االسالم موسي غضنفرآبادي نماينده مردم بم در مجلس شوراي 
اس��المي در گفت وگو با فارس، ب��ا بيان اينكه از مجل��س دهم بيش از 
۴۰پرونده از نمايندگان در هيئت نظ��ارت بر رفتار نمايندگان مجلس 
باقي مانده و بررسي نشده بود، گفت: هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در 
دوره مجلس يازدهم بعد از انتخاب از سوي نمايندگان و تشكيل جلسات، 
بررسي اين پرونده ها را در دستور كار خود قرار داد. وي با بيان اينكه اين 
هيئت تاكنون سه جلسه برگزار كرده است، گفت: حدود 3۰پرونده باقي 
مانده از دوره قبل تا كنون بررسي شده و بيش از ۱۰پرونده ديگر نيز باقي 
مانده است. سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس يازدهم 
با بيان اينكه عمده اين پرونده ها مربوط به اظهارات و نطق نمايندگان در 
صحن مجلس است، اظهار داشت: برخي وزرا، نهاد رياست جمهوري و 

همچنين افراد حقيقي و حقوقي شاكي اين پرونده ها هستند. 
غضنفرآبادي افزود: برخي از اين پرونده ها در دس��تگاه قضايي مطرح 
بوده و قوه قضائيه در اس��تعالمي از ما درخواست كرده كه آيا اظهارات 
نمايندگاني كه مورد شكايت واقع شده  اس��ت، ناشي از ايفاي وظايف 
نمايندگي آنها بوده يا خارج از چارچوب وظاي��ف نمايندگي بود. وي 
گفت: هيئت نظارت مجلس بعد از بررسي اين پرونده ها پاسخ الزم اعم 
از بله يا خير را به دستگاه قضايي داده است. غضنفرآبادي خاطرنشان 
كرد: ش��اكي برخي از اين پرونده ها افراد حقيقي و حقوقي هستند كه 
ما در حال بررسي آنها هستيم، به عنوان مثال نماينده اي نطقي داشت 
و برخي افراد اعتراضاتي به اين نطق ها داشتند و گزارشي تحت عنوان 
شكايت را به مجلس ارائه كرده اند. س��خنگوي هيئت نظارت بر رفتار 
نمايندگان مجلس تصريح كرد: در حال حاضر تعدادي از اين ۴۰نفري 

كه پرونده دارند، در مجلس يازدهم هم نماينده هستند. 
........................................................................................................................

عضو مجمع تشخيص مصلحت:
رژيم امريكا مي خواهد باور مردم ايران را 

تغيير دهد
امريكا القا مي كند كه وضعيت ايران در جهان از همه كشورها بدتر 
است و با اين تحريف ها مي  خواهد باور ملت ايران را تغيير بدهد تا 
مقابل نظام خودشان بايستند اما به اين هدف هرگز نخواهد رسيد. 
حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحي مق��دم عض��و مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام در گفت وگو با ميزان، بيان كرد: امريكا در پي آن اس��ت 
خواسته هايي را كه از راه مذاكره نتوانسته به آن برسد، از طريق تحريم ها 
تأمين كند و به اين دليل ملت ايران را تحت فشار قرار مي دهد تا بين 
آنها با حاكميت فاصل��ه بيفتد. عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
ادامه داد: اين در حالي است كه نظام جمهوري اسالمي متكي بر آراي 
مردم است و مردم مقابل نظام نمي ايستند بلكه ناگزير بايد اين شرايط 
را تحمل كنيم تا دشمن نااميد شود و از صحنه خارج شود. وي گفت: 
نبايد غفلت كرد كه بخش قابل توجهي از مشكالت امروز ما در عرصه 
اقتصادي ناشي از تحريم ها نيست، رژيم امريكا عالوه بر اينكه كشورمان 
را تحريم كرده، تحريم هاي ثانويه را نيز به ملت ما تحميل كرده است تا 

ديگر كشورها با ما داد و ستد و تجارت نداشته باشند. 
مصباحي مقدم افزود: رژيم امريكا در كنار تحريم ها اقداماتي مي كند كه 
باعث تحريف افكار عمومي مي شود تا مردم اينگونه تصور كنند كه همه 
مشكالت ناشي از تحريم هاست حال آنكه اينطور نيست. عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: امريكا آنگونه القا مي كند كه وضعيت 
ايران در جهان از همه كشورها بدتر است و با اين تحريف ها مي  خواهد 
باور ملت ايران را تغيير بدهد تا مقابل نظام خودشان بايستند اما به اين 

هدف هرگز نخواهد رسيد.

   گزارش  یک

اياالت متحده براي جبران مافات تنها به فعال سازي مكانيسم ماشه دل بسته است

كلكسيون شكست هاي ترامپ از ايران »هوك« را هوا كرد
طرح ه�اي ضدايران�ي كاخ س�فيد در مواجه�ه ب�ا جمهوري 
اسالمي ايران يكي پس از ديگري شكس�ت مي خورد و دولت 
ترامپ ب�راي جبران اين شكس�ت هاي پياپ�ي اقداماتي را در 
دست بررسي و اجرا قرار داده اس�ت، از بركناري برايان هوك 
نماينده وي�ژه رئيس جمه�ور امري�كا در امور اي�ران و رئيس 
»گروه اق�دام اي�ران« در وزارت خارجه اين كش�ور گرفته تا 
ب�ه رأي گذاش�تن قطعنامه  تمدي�د تحريم هاي تس�ليحاتي 
عليه كش�ورمان كه قرار اس�ت سه ش�نبه جاري در ش�وراي 
امنيت صورت بگيرد، البته فعال س�ازي مكانيس�م ماشه نيز 
يكي ديگر از اقدامات م�ورد توجه دولت ترام�پ خواهد بود. 
همچنين يكي ديگر از اقدامات كاخ سفيد براي جبران شكست هاي 
خود، گسترش تحريم هاي ضدايراني در حوزه تبادالت مرتبط با 
22 فلز اس�ت كه 10مرداد رس�انه اي ش�د و همانند ده ها تحريم 
ضدايراني نمي تواند منشأ اثرات گسترده براي اياالت متحده شود.
 طي چهار سالي كه از عمر دولت دونالد ترامپ مي گذرد، از شخص 
رئيس جمهور گرفته تا س��اير مقامات رس��مي دولت و كنگره اين 
كش��ور بارها از قريب الوق��وع بودن رفت��ار ايران به دلي��ل افزايش 
فش��ارهاي اقتصادي سياسي س��خن به ميان آوردند، به طوري كه 
فروپاشي جمهوري اس��المي ايران را امري حتمي ارزيابي و عنوان 
»تابس��تان داغ« را فرآيندي حتمي براي تغيير رژيم در كشورمان 

عنوان مي كردند. 
   ناكامي هوك در مواجهه با ايران

»برايان هوك« يكي ديگر از ناكامان رويارويي با جمهوري اسالمي 
ايران است كه عطاي حضور در كاخ سفيد را به لقايش بخشيد و به 
دليل ناتواني در پيشبرد طرح هاي ضدايراني خود، از سمتش استعفا 
كرد اما روزنامه »واشنگتن پست« به نقل از يك مقام ارشد سابق در 
دولت امريكا نوش��ت: از هوك خواسته شد استعفا كند تا مسئوليت 

شكست استراتژي واشنگتن عليه ايران، بر دوش وي بيفتد. 
به گزارش تابناك، اين مقام ارشد پيش��ين كه خواست نامش فاش 
نش��ود به اين روزنامه مي گويد: »ايران محدوديت هاي غني سازي، 
انباشت ]اورانيوم[ و توس��عه س��امانه هاي تأمين را شكسته است. 
طبق تمام داده هاي تجربي،وضعيت كنون��ي از زمان حضور امريكا 
در برجام بدتر اس��ت و آنها به طرز چش��مگيري اقدامات بد خود را 
افزايش داده اند. اگر به زعم شما اين استراتژي موفق بود، نمي دانم 
چرا بايد نماينده خود را اخراج كنيد.« بر اساس اين گزارش، برايان 

هوك از مع��دود مقام هاي امريكايي اس��ت ك��ه از خانه تكاني هاي 
دستگاه سياست خارجي امريكا در امان مانده و بعد از اخراج »ركس 

تيلرسون« از سمت وزير خارجه امريكا سمتش را حفظ كرده بود. 
همچنين روزنامه نيويورك تايمز در اين باره مي نويسد: خروج هوك 
۵2ساله هر گونه ش��انس باقي مانده براي ديپلماسي با ايران قبل از 

اتمام دوره اول رياست جمهوري ترامپ را از بين خواهد برد. 
   شعارهاي توخالي هوك در روزهاي پاياني

جالب اين اس��ت كه برايان هوك تنها چند روز مانده به اخراجش از 
كاخ سفيد در موضع گيري خود عليه كشورمان مي گويد: »ابزارهاي 
الزم را براي فشار بر ايران با هدف به دست آوردن نتايجي كه در پي 
آن هستيم، به كار گرفته ايم. ترامپ به روشني گفت كه تهران هرگز به 
سالح هسته اي دست نخواهد يافت.« وي كه اصرار و پافشاري فراواني 
براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي عليه كشورمان داشت در همين 
موضع گيري نيز بيان مي كند: »اكنون نيز رايزني ها براي تمديد تحريم 
تسليحاتي ايران در جريان اس��ت. ايران در برابر درخواست ها براي 
گفت و گو مقاومت مي كند. نبايد بگذاريم ايران ثروتمند شود چراكه در 
اين صورت به سمت سالح هسته اي خواهد رفت.« برايان هوك و بقيه 
كاخ سفيدنشينان طي چهار سال اخير با خروج از برجام و بازگرداندن 
تحريم هاي ضدايراني ت��الش فراواني را ص��ورت دادند تا جمهوري 
اسالمي ايران حاضر به پذيرش شروط جديد مذاكرات غيرهسته اي 

شود؛ هدفي كه تاكنون بدون نتيجه باقي مانده است. 
   قطعنامه جديد ضدايراني به رأي گذاشته مي شود

رايزني هاي مورد نظر ه��وك براي تمديد تحريم هاي تس��ليحاتي 
ضدايراني به گفته نش��ريه فارين پاليس��ي قرار اس��ت سه شنبه در 
قالب يك قطعنامه ضدايراني در شوراي امنيت سازمان ملل به رأي 
گذاشته شود؛ اقدامي كه بر اساس موضع گيري مقامات روسيه و چين 

نمي تواند تأمين كننده اهداف ضدايراني امريكايي ها باشد. 
مايك پمپئو وزير خارجه امريكا نيز هفته گذش��ته در گفت وگويی 
اعالم كرد قطعنامه پيش��نهادي اين كش��ور ب��راي تمديد تحريم 
تس��ليحاتي ايران طي هفته جاري در ش��وراي امنيت سازمان ملل 
به رأي گذاشته خواهد شد. اين قطعنامه كه براي تصويب به ۹ رأي 
اعضاي شوراي امنيت نياز دارد در صورت كس��ب اين تعداد آرا نيز 

احتماالً با وتوي چين و روسيه مواجه خواهد شد. 
امريكا پيش نويس قطعنامه جديدي را براي تمديد تحريم تسليحاتي 
ايران ميان اعضاي ش��وراي امني��ت توزيع كرده اس��ت. به گزارش 

بلومبرگ، اين پيش نويس تقريباً همان پيش نويسي است كه دو ماه 
پيش توسط امريكا ارائه و با مخالفت روسيه و چين مواجه شد.

   »مكانيسم ماشه« تنها اميد امريكا براي مقابله با ايران
همانگونه كه اشاره شد مقامات مختلف امريكا بارها تهديد كرده اند در 
صورت عدم تصويب قطعنامه مورد اشاره، به مكانيسم ماشه مندرج 
در قطعنامه 223۱ رجوع مي كنند تا تمام تحريم هاي سازمان ملل 
از جمله تحريم های تسليحاتي بار ديگر اجرايي شود تا مرهمي باشد 

بر زخم هاي امريكايي ها از ايران. 
بر پايه چنين نگرش��ي، امريكا رأس��اً و ن��ه در قالب ب��ه كارگيري 
فعال س��ازي چهارگانه ح��ل و فص��ل اختالفات، بايد ش��كايتي به 
ش��وراي امنيت ارائه كند ت��ا در 3۰روز پ��س از آن، قطعنامه تداوم 
تعليق تحريم ها به رأي گذاشته ش��ود. اگر در اين مدت زمان چنين 
قطعنامه اي ارائه نش��ود، تحريم ها دوباره اعمال خواهند شد. اقدام 
مستقل امريكا بر اين اس��اس صورت مي گيرد كه اين كشور مدعي 
است با وجود خروج از برجام به دليل اينكه عضو دائم شوراي امنيت 
سازمان ملل اس��ت، همچنان يكي از طرف هاي قطعنامه محسوب 
می شود و مي تواند مكانيسم ماشه را فعال كند. برخي منابع خبري 
نزديك به كاخ سفيد اظهار كرده اند اياالت متحده شكايت خود را تا 
پايان ماه آگوست )۱۰شهريور( ارائه خواهد كرد تا 3۰روز مورد نظر، 
پيش از آغاز رياست دوره اي روسيه بر شوراي امنيت به اتمام برسد. 

   پيشنهاد مذاكره در آستانه خداحافظي با كاخ سفيد
به رغم آنكه انواع و اقس��ام طرح ها و ايده ها براي استانداردسازي 
رفتار ايران و وادار كردن كش��ورمان به پذي��رش مذاكرات جديد 
اياالت متحده با شكست مواجه شده و دولت ترامپ بر اساس برخي 
نظرسنجي هاي معتبر امريكا در آستانه خداحافظي از كاخ سفيد 
اس��ت اما با اين حال رفتار و جهت گيري برخي جريانات سياسي 
در داخل كشور با محوريت »تزريق بحران دست ساز به اقتصاد و 
معيشت مردم«، رئيس جمهور امريكا را همچنان به آغاز مذاكرات 
جديد با كشورمان اميدوار نگه داشته است، به طوري كه ترامپ در 
آخرين موضع گيري خود در اين باره مي گويد: »اگر در انتخابات 
به پيروزي برسم و زماني كه اين اتفاق بيفتد خيلي سريع با ايران 
به توافق مي رسيم. آنها كش��ورمان را تصاحب خواهند كرد. ايران 
دلش مي خواهد من رئيس جمهور نشوم. ايران براي توافق با ما له له 
مي زند، ولي مي خواهند صب��ر كنند، چون ترجيح مي دهند با جو 

بايدن توافق كنند.«

 سعيد  همتي
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