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امریکا در انتظار حکم قاتل جورج فلوید

روزنام��ه وطن امروز نوش��ت: دادگاه 
رس��یدگی به قتل جورج فلوید، مرد 
سیاهپوس��تی که با تکنیک »زانو بر 
گردن« در مینیاپولیس به دست افسر پلیس این شهر به قتل رسیده 
بود، این هفته حکم خود را اعالم می کند. این دادگاه را می توان یکی از 
کم نظیر ترین دادگاه های امریکا برای رس��یدگی ب��ه جرم »قتل عمد 
انسان « توس��ط یک افسر پلیس در امریکا دانس��ت. در موارد پیشین، 
افسران پلیس معموالً یا محاکمه نمی ش��دند یا به جرم قتل غیرعمد 
محاکمه  می شدند. این بار اما اعتراضات سراسری در امریکا که منجر به 
ایجاد درگیری و آشوب در کل ۵۰ ایالت امریکا شد، دادگاه مینیاپولیس 
را به این نتیجه رساند که باید اقدامی نوین در این عرصه صورت داده و 

برای نخستین بار یک افسر پلیس را به جرم قتل عمد محاکمه کند.
فضاسازی رسانه ای صورت گرفته توسط دموکرات  ها در امریکا که در 
روزهای پایانی ریاست جمهوری ترامپ، رهبری اعتراضات به تبعیض 
 نژادی را در امریکا برعهده گرفته بودند، حاال به گونه ای فضای امریکا را 
شکل داده است که می توان گفت جامعه امریکا هم اینک بر لبه تیغ قرار 
گرفته و همه چیز به حکم این دادگاه بس��تگی دارد. اگر درک چاوین 
به عنوان پلیس متخلف و مجرم، در این دادگاه محکوم شود، موجی از 

درخواست  ها برای تغییر سیاست در پلیس امریکا آغاز خواهد شد.
دموکرات  ها استفاده از رسانه و فضاسازی برای پیش بردن اقدامات شان 
را به خوبی یاد گرفته اند. ترامپ راه  هایی برای استفاده از فضای مجازی و 
رسانه  ها به آنها یاد داده است که تا به حال به عنوان نیروهای سنتی فضای 
سیاسی امریکا، چندان هم به آن فکر نمی کردند. شاخه ترقی خواه در حزب 
دموکرات سعی دارد با این حال از فضای به وجود آمده در ماجرای دادگاه 
چاوین استفاده کرده، مسائلی مانند تیراندازی پلیس به دانته رایت و دیگر 
افراد مانند او که طی ماه های اخیر تعدادشان بیشتر شده است را نیز در 
صدر اخبار قرار دهد و در نهایت برنامه ریزی  ها برای ایجاد تغییرات اساسی 
در ساختار پلیس را گسترده تر کند. این کار اما به نظر نمی رسد در مجلس 
سنا به جایی ختم شود، زیرا از هم اینک جمهوری خواهان مخالفت خود 
با این طرح را اعالم کرده و خواستار باز گذاشتن دست پلیس در برخورد 
با مجرمان ش��ده اند. آنها اعتقاد دارند محدود کردن اختیارات پلیس در 
استفاده از اسلحه، فاز اول برنامه دموکرات  ها برای محدود کردن حق حمل 

سالح در اصالحیه دوم قانون اساسی امریکاست.
........................................................................................................................

پیام نشان کردن ظریف
روزنامه صبح نو نوش��ت: عملکرد ضعیف و غیرقابل 
دفاع اصالح طلبان در سال های اخیر مانند حمایت 
و همراهی آنها در دولت تدبیر و امید، مجلس دهم 
شورای اسالمی و شوراهای شهر، رزومه و کارنامه آنها را از داشتن عملکردی 
مطلوب و مورد نظر مردم در کاهش مشکالت در حوزه سیاست داخلی تهی 
ک��رده و این کم کاری  ها باعث ش��ده تا س��مت و جهت گیری سیاس��ی و 
برنامه ریزی اس��تراتژیک آنها به جای توجه به حوزه داخلی کش��ور، مثل 
گذشته به  س��مت خارج باشد. همین مس��ئله نیز باعث شده است تا نماد 
دیپلماس��ی اصالح طلبانه یعنی محمدج��واد ظریف که ب��ه گفته خود، 
تخصصی در مدیریت داخلی هم ندارد، به عنوان نامزد اصلی اصالحات برای 
انتخابات ریاست جمهوری نشان بشود. با  توجه به جریان رسانه ای و عملکرد 
جریان حامی دولت که تالشی عجیب در دوقطبی سازی دارند، این حس 
در آنها به وجود آمده اس��ت که به دلیل نداشتن توانایی مدیریتی در حوزه 
داخلی، این دوقطبی را به سمت مسائل خارج و سیاست خارجی سوق دهند 
و با ساخت دوقطبی »طرفداران مذاکره در وین- مخالفان مذاکره در وین « 
رقیب را به زمین��ی هول بدهند ک��ه علیه اصل و اس��اس ل��زوم مذاکره 
عزت مدارانه با جهان اعم از شرق و غرب، اصاًل ادعایی ندارند. در واقع وزیر 
امور خارجه فعلی در انتخابات ریاست جمهوری 14۰۰ قرار است مستمسک 
منافع و قدرت طلبی اصالح طلبان و مجری دوقطبی سازی اصالحات باشد. 
انتخاب او به عنوان نامزد اصلی اصالحات پیامی به طرفداران اصالحات و 
فراتر از آن به توده های مردم در کش��ور دارد؛ »تمرکز ب��ر خارج و تعلیق 
داخل« و این یعنی تالش��ی برای استمرار بخش��یدن به دولت مذاکره که 

کمترین اقدام را هم برای اصالح نهاد ها و ساختار معیوب نکرد.
........................................................................................................................

 دولتی  که آنچه را منتقدان می بینند 
نادیده می گیرد!

روزنامه کیهان نوشت: تنها نمونه خسارت های 
بی توجهی دولت به کارشناسان و منتقدان در 
زمینه کرونا و مدیریت آن توسط دولت نیست، 
متأسفانه این رویه طی هشت سال اخیر یکی از ویژگی های دولت جناب 
روحانی بوده اس��ت و موارد زیادی از بی توجهی های این دولت به نظرات 
کارشناسان و هشدار منتقدان در موضوعات مختلف را می توان برشمرد.

ش��اید مهم  ترین مثال همان موض��وع مذاکرات هس��ته ای منجر به 
برجام باش��د. دولت کنونی که با ادعای فهمیدن زبان دنیا! و بازگشت 
عزت! و رفع تحریم  ها شروع به کار کرد، از همان ابتدا بیش از توجه به 
ظرفیت های فراوان داخلی، نگاه خود را برای رفع مش��کالت معطوف 
به خارج از مرز ها و وابسته به مذاکرات کرد. در این میان مشاهده ولع 
دولت برای رسیدن به توافق به هر قیمت و  اشتیاق به اثبات توانمندی 
خود در مذاکره و غفلت از غیرقابل اعتماد بودن، خباثت، بی تعهدی و 
دغلکاری های بار ها اثبات شده طرف های مقابل، باعث شد که بسیاری 
از کارشناس��ان و رس��انه  ها به اعالم نظرات و هش��دارهای دلسوزانه و 
نقدهای کارگش��ا بپردازند تا با هوش��یاری دولت، از تحمیل خسارت 
به کشور جلوگیری شود، اما متأسفانه نه تنها به این هشدار ها و نظرات 
کارشناس��ی توجه نش��د، بلکه بانیان فتح الفتوح برجام از شرمندگی 
منتقدان درآم��ده و از جمله جن��اب رئیس جمهور به مناس��بت های 
مختلف مشغول به روزرسانی لیست القاب عجیبی بود که نثار منتقدان 
و کارشناسانی می کرد که دلسوزانه نقد و نظر خود را در این خصوص 
بیان داشته بودند ، از بزدل و  ترسو گرفته تا کم سواد و حسود، از کاسب 
تحریم و بی شناس��نامه تا مس��تضعف فکری و متوهم، از حواله دادن 
منتقدان به جهنم تا هوچی باز و کودک خواندن آنها القاب و توهین هایی 
بود که جناب رئیس جمهور همزمان با تقدیم دهها سکه و نشان لیاقت 
به فاتحان برجام نثار منتقدان می کرد! نتیجه آنکه امروز در واپس��ین 
ماه های عمر دولت، هنوز مذاکرات بی حاصل ادامه دارد و آبی از برجام 
برای مردم گرم نشد تا درستی نظرات کارشناسان و منتقدان و خطای 

دولت در بی توجهی به این نظرات بیش از پیش نمایان شود.
موارد دیگری همچ��ون سیاس��ت های ارزی دولت ی��ا کم توجهی به 
فرصت های اقتصادی داخلی و ظرفیت های فراوان تجارت با کشورهای 
همس��ایه و منطقه به جای چش��م دوخت��ن به دس��ت غربی  ها برای 
گره گشایی، نحوه مدیریت و در واقع سوءمدیریت فضای مجازی و زدن 
برچسب طرفدار محدودیت و فیلتر به منتقدان این حوزه و برخی موارد 
دیگر هم از مصادیق بی توجهی دولت به نقد سازنده و نظرات کارشناسان 
است که آثار این بی توجهی  ها  گریبان مردم را گرفته است. اگر نتیجه 
این بی توجهی  ها در زندگی مردم را همچون آم��ار روزانه کرونا اعالم 
می کردند، معلوم  می شد که تصمیمات غیرکارشناسی و بی توجهی به 

نقدهای دلسوزانه تا چه حد زیان به کشور و مردم تحمیل کرده است.
نکته پایانی اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری می توان 
در بررس��ی کارنامه کاندیدا ها میزان توجه آنها به نظرات کارشناسی و 
نقدپذیری آنها در مس��ئولیت های قبلی را مورد توجه قرار داد؛ چرا که 
عرصه مدیریت اجرایی کش��ور نیازمند مدیرانی است که خود، دولت، 
مردم و کشور را از سرمایه ارزشمند نقدهای سازنده و دلسوزانه و نظرات 

و طرح های مفید کارشناسان محروم نکنند.

آذرم�اه س�ال 95 ویدئ�وی گفت وگویی از 
مدیرمس�ئول روزنام�ه اصالح طلب ش�رق 
منتشر ش�د که آنجا او تلویحًا تأیید کرد که 
در دوران مذاکرات هس�ته ای نق�ش روابط 
عمومی دولت را ب�ازی می کردند و مأموریت 
ویژه آن، »بزک« )آرایش( کردن برجام بود. 
در میان همه دفاعیات ش�رق از برجام و نیز 
خوب جلوه دادن دولت امریکا، تیتر »امضای 
کری تضمین است« شهرتی فوق العاده یافت 
و با ه�ر پیمان ش�کنی دولت امری�کا، بار ها 
و بار ه�ا صفحه ی�ک روزنامه ش�رق با همان 
تیتر کذائ�ی تضمین امضای کری دس�ت به 
دس�ت در فضای مجازی می چرخید و سراغ 
تضمین مربوطه را می گرفت و نماد اعتراض 
به خوش خیالی س�اده لوحانه اصالح طلبان  
می ش�د. این هفته هم ش�رق به عنوان یک 
رس�انه از اصالح طلب�ان ب�ا تیت�ر جدیدی 
آمد تا ب�از برای ما امریکای خ�وب را نمایش 
دهد: »حراف�ی علیه ای�ران را ب�س کنید«
رس��انه  ها و فعاالن اصالح طلب در هفته ای که 
گذش��ت، خبر از پیام تند بایدن به نتانیاهو در 
دفاع از ایران دادند. این خبرهای پررنگ شده، 
وظیفه داشتند تا به مخاطب ایرانی بگویند که 
جو بایدن، دش��من ایران و حامی صد در صدی 
اس��رائیل نیس��ت. وظیفه داش��تند تا در ادامه 
سال  ها تالش اصالح طلبان برای تقسیم امریکا 
به امریکای خوب و امریکای بد، نمایشگر چهره 

امریکای به زعم آنان خوب باشد.
  بزنید ولی نگویید زده ایم!

»حرافی علیه ای��ران را بس کنی��د« این تیتر 
اول روزنام��ه ش��رق در روز یک ش��نبه بود، در 
ش��رایطی که م��ردم ای��ران همچن��ان و پس 
از چهار ماه از اس��تقرار بایدن در کاخ س��فید، 

معطل بازگشت دولت امریکا به برجام هستند. 
امریکا راستی آزمایی سه ماهه برای بازگشت به 
تعهدات برجامی را نپذیرفته و رفع تحریم  ها را 
هم می خواهد گام ب��ه گام و در مراحل متعدد و 

زمان طوالنی انجام دهد.
ش��رق اما با ذوق زدگی، گزارش خود را اینگونه 
شروع می کند: »ش��اید بتوان این را مهم  ترین 
خبر از دول��ت جدید امری��کا در ح��وزه ایران 
دانست؛ رسانه های اسرائیلی خبر دادند دولت 
جو بایدن در پیامی تند از اس��رائیل خواس��ته 
است از حرف  زدن درباره ایران و ماجرای حمله 
به تأسیس��ات هس��ته ای نطنز دس��ت بردارد. 
وب س��ایت I۲4News از کانال 1۲ اس��رائیل 
نقل کرد دولت بایدن در پیامی از اس��رائیلی  ها 
خواسته است »پرحرفی شرم  آور« در این باره را 
تمام کنند. این گزارش که به نقل از منبع آگاه 
بدون نام نقل شده ، این پیام را »قاطع« توصیف 
کرده است. این وب سایت می نویسد این منبع 
کلمه ای عبری را در توصیف پیام واش��نگتن به 
کار برده است که می تواند به معنای »تهاجمی « 
و تند نیز باشد. این گزارش می افزاید این پیام از 

طریق چند کانال منتشر شده است.«
در ادامه اما ش��رق نکت��ه ای را از ای��ن گزارش 
رسانه های اسرائیلی منتشر کرده که ناخواسته 
دلیل اعتراض بایدن به نتانیاه��و را بیان کرده 
اس��ت: »مقامات امری��کا به اس��رائیل گفته اند 
نشت اخبار از س��وی مقامات اس��رائیل درباره 
حمله خرابکارانه علیه برنامه هس��ته ای تهران، 
تالش های ایاالت متحده را در مس��یر مذاکره 
با ایران تضعی��ف و دیپلمات ه��ای امریکایی را 

خجالت زده می کند.«
همین عبارات، موضوع را روشن می کند؛ امریکا 
با حرافی و اتهام زدنی و تهدید اسرائیلی  ها علیه 

ایران مشکلی ندارد، بلکه مشکل آن است که در 
خالل این پرحرفی ها، رس��ماً عیان شود که این 
اسرائیل بوده که سایت هسته ای نطنز را به عنوان 
موضوع مذاکرات برجامی هدف حمله قرار داده 
اس��ت. یک بار دیگر عبارات را بخوانید؛ مشکل 
امریکا »نشت« اخبار در مورد حمله خرابکارانه 
به تأسیس��ات هس��ته ای نطنز اس��ت و نه خود 
حمله! در واقع اگر خبری نشت نکند، با حمالت 
مشکلی ندارند و حتی موافق هم هستند. چه آنکه 
می تواند ایرانی ضعیف ش��ده را پای میز مذاکره 
بیاورد، اما حرافی و رجزخوانی ممکن است ایران 
را به اصطالح سر لج انداخته و از مذاکره منصرف 
کند. همین که زدید، ممنون و دیگر ش��لوغش 
نکنید؛ این پیام اصلی بایدن به نتانیاهو است. آیا 
اصالح طلبان و نیز روزنامه نگاران اصالح طلب این 
مفهوم ساده را متوجه نمی شوند که تیتر گزینشی 
می زنند گویی که بایدن نگران ایرانی  ها شده و از 
ایران دفاع می کند؟ این خوب نشان دادن امریکا، 
با این سطح از شفافیت مواضع امریکایی  ها از سر 
خوش خیالی  اس��ت یا این خوش خیالی آنقدر 
پررنگ ش��ده که عماًل و حتی ناخ��ودآگاه رنگ 

خیانت گرفته است؟
بامزه آنکه روزنامه شرق با همین روال دروغین، 
ادامه گزارش را به سردی روابط اسرائیل و امریکا 

می پردازد!
   ماجرای بزک

قصه بزک کردن و خ��وب جل��وه دادن امریکا 
مربوط ب��ه اکن��ون نیس��ت. سال هاس��ت که 
رسانه های اصالح طلب تیترهای منفی در مورد 
امریکا نمی روند، مگر وقت��ی جمهوریخواهان 
امریکایی در کاخ سفید باش��ند و آن هم نه در 
حمایت از ایران، بلکه برای نش��ان دادن خوبی 
دموکرات هاس��ت؛ از این باب که ببینید چقدر 

جمهوریخواهان بد هس��تند، ام��ا دموکرات  ها 
اینگونه نیس��تند! این میان منافع ملی ایرانیان 
چه می شود؟ زیر حجم باالی تیتر ها و مواضع به 

نفع دموکرات  ها گم می شود!
مدیرمسئول روزنامه شرق در همان گفت وگویی 
که در ابتدای گزارش ذکر ش��د، در مورد بزک 
برج��ام می گوید: »م��ن مبالغه را قب��ول دارم. 
این مبالغه  ها باید  می شد، به این خاطر که فضا 
خیلی فضای تنگ و ترش��ی بود، دولت باید در 
حقیقت این موض��وع را قدری بزک می کرد که 
بتواند حرفش را به کرس��ی بنش��اند.  « و یا در 
مورد تیترهای روزنامه اش که نادرس��ت و غلو 
شده بود، می گوید: »می دانید که در جنگ های 
صدر اسالم هل من مبارز می طلبیدند، یا اینکه 

یکسری شعار می دادند.«
بزک، بخشی از سیاس��ت دولت و اصالح طلبان 
برای قالب کردن برجام به مل��ت ایران بود. در 
این مسیر آنان حمایت از دموکرات  ها و نمایش 
امریکای خوب را ب��ه تأمین منافع ملی ایرانیان 
و نیز راس��تگویی به م��ردم ترجی��ح دادند. در 
رس��انه های اصالح طلب هیچگاه حمایت های 
تس��لیحاتی و سیاسی امریکا از اس��رائیل تیتر 
نمی شود. تالش امریکایی  ها برای جا انداختن 
پایتخت��ی بیت المق��دس برای اس��رائیل تیتر 
نمی شود. خباثت های امریکایی های دموکرات 

علیه مردم ایران تیتر نمی شود.
بهمن سال 9۲ و اولین سال دولت حسن روحانی 
بود که رهبرانقالب در دیدار با مردم آذربایجان 
ش��رقی فرمودند: »یک عده سعی نکنند چهره  
امریکا را ب��زک کنند، آرایش کنند، زش��تی  ها 
و وحش��ت آفرینی  ها و خش��ونت ها را از چهره 
امریکا بزدایند در مقاب��ل ملت ما، به عنوان یک 
دولت عالقه مند، انسان دوست معرفی کنند؛ اگر 
سعی هم بکنند، سعی شان بی فایده است... شما 
نگاه کنید در دنیا، ببینید امریکا چه کار کرده؟ 
جنگ های��ی که امری��کا به راه انداخته اس��ت، 
انس��ان های بی گناه و غیرنظامی ای که در این 
جنگ ها و در غیر این جنگ ها به خاک و خون 
کشانده است؛ دیکتاتور هایی که در شرق و غرب 
دنیا مورد حمایت امریکا قرار گرفته اند - یکی 
از آنها محمدرضای پهلوی ایران بود و دهها نفر 
از قبیل او در کشورهای آسیایی، در کشورهای 
آفریقایی، در کش��ورهای امری��کای التین، از 
نظامی و غیرنظام��ی - و س��ال های متمادی 
به مردم خودش��ان ظلم کردند، خ��ون مردم را 
به شیش��ه کردن��د، ثروت های م��ردم را غارت 
کردند...  بحث س��ر ملت امریکا و مردم امریکا 
نیس��ت، آنها هم مثل بقیه مردمند؛ بحث س��ر 
رژیم امریکاست، بحث س��ر دولت امریکاست. 
چطور می ش��ود این چهره را با ب��زک و آرایش 
تغییر داد، در مقابل چش��م مل��ت ایران؟ خود 
ما ملت ای��ران چه کش��یدیم؟ از زمان کودتای 
بیست وهشتم مرداد، نزدیک به 3۰ سال، بیست 
و پنج شش سال، حکومت ظالمانه محمدرضا - 
از بیست وهشتم مرداد ]سال[ 3۲ تا سال ۵۷ - و 
بعد هم از پیروزی انق��الب، مرتب آزار و اذیت و 
بدجنسی و خباثت نس��بت به ملت ایران. حاال 

مردم تحریم اخیر را می بینند....

خیانت دوباره اصالح طلبان در بزک امریکا

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی:
دولتمردان به زخم مردم نمک نپاشند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در واکنش به اظهارات روحانی 
مبنی بر اینک�ه »اج�ازه ندادیم در کش�ور قحطی ش�ود « گفت: 
دولتمردان با حرف های نسنجیده خود به زخم مردم نمک نپاشند.

به گزارش مهر، عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه »در سه سال گذشته دش��منان این سرزمین با جنگ 
اقتصادی به دنبال ایجاد قحطی در کش��ور بودند، اما دولت با تأمین و 
توزیع کافی و فراوان کاال در کش��ور اجازه نداد خواسته دشمن محقق 
ش��ود« اظهار داش��ت: ضرورتی ندارد که دولتمردان درباره وضعیت 
اقتصادی کشور به مردم توضیح دهند؛ چراکه مردم با گوشت، پوست و 
استخوان خود وضعیت اقتصادی را لمس می کنند و می دانند که دولت 

تا چه حد در تأمین معیشت آنان توانمند بوده است!
وی بیان کرد: در حال حاضر دولتمردان باید پاسخ دهند، به چه دالیلی 
وضعیت اقتصادی کشور به اینجا رسیده است؟ دولت به جای دفاع از 
خود، باید به مردم گزارش دهد که به چ��ه دالیلی ما به وضعیت امروز 
دچار شدیم، تا دولت بعدی بتواند مسیر موجود را با درایت و تدبیر بیشتر 
تغییر دهد. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی همچنین 
در واکنش به اظهارات جهانگیری مبنی بر اینکه نگذاشتیم تورم کشور 
ونزوئالیی شود، گفت: معاون اول رئیس جمهور در حالی از فعالیت های 
دولت دفاع می کند که مردم از عملکرد دولت به شدت گله مند هستند. 
مقتدایی تأکید کرد: دولتمردان می گویند که تمام توانشان را برای حل 
مشکالت مردم به کار گرفتند که اگر این حرف را بپذیریم، باید بگوییم 
دولت ناتوانی های عمده ای دارد که نتوانسته است وضعیت مطلوبی را 
برای مردم ایجاد کند. البته ما به دنبال مچ گیری از دولت نیستیم، اما 
دولتمردان هم با حرف های نسنجیده خود به زخم مردم نمک نپاشند.

وی تصریح کرد: دفاع دولتمردان از عملکرد ضعیفشان نه تنها نمی تواند 
در انتخابات به نفع آنان اثری داشته باشد، بلکه از آنجایی که بدون در 

نظر گرفتن واقعیت های جامعه است، تأثیر معکوس دارد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران ظرفیت های زیادی دارد 
و با اقدامات مفید به سرعت رشد می کند، اما مدیریت دولت فعلی یکی 

از ضعیف  ترین مدیریت  ها برای اقتصاد رو به رشد ایران بوده است.
مقتدایی تأکید کرد: اگر دولتمردان در روزهای پایانی از عمر این دولت 
با مردم صادقانه صحبت کنند و بگویند که می خواس��تیم مش��کالت 
کش��ور را حل کنیم، اما نتوانس��تیم، قطعاً بیش��تر مورد توجه مردم 
قرار می گیرد تا اینکه بگویند اگر ما نبودیم، قحطی  می ش��د. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی متذکر شد: این دولت حتی 
نتوانست نیازهای اساسی جامعه مانند مرغ و تخم مرغ را تأمین کند، 
در حالی که تأمین اقالم ضروری جامعه با توجه به ظرفیت های کشور، 

به هیچ وجه کار سختی نیست.
........................................................................................................................

سرلشکر موسوی:
 ارتش تحت رهبری های مدبرانه 

فرمانده کل قوا همواره در صحنه حاضر است
فرمان�ده کل ارتش خط�اب ب�ه فرمان�ده کل قوا نوش�ت: ارتش 
تح�ت رهبری ه�ای مدبران�ه آن فرمانده�ی معظم، هم�واره در 
صحنه حاضر اس�ت و برای انجام هرگونه مأموریت آمادگی دارد.
به گزارش مهر، به دنبال پیام محبت آمیز حض��رت آیت اهلل خامنه ای 
رهبرمعظم انقالب اس��المی و فرمان��ده کل قوا به ارت��ش جمهوری 
اس��المی ایران که به مناس��بت ۲9 فروردین روز ارتش و بزرگداشت 
حماس��ه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان صادر شد، امیر سرلشکر 
موسوی، فرمانده کل ارتش طی پیامی از ابراز لطف فرماندهی معظم کل 
قوا تشکر کرد. در این پیام آمده است: من امتنان از ابراز لطف آن رهبر 
عظیم الشأن، قلب های همه کارکنان جان بر کف و خانواده های والیی 
و صبور آنان که مخاطب لطف و عنایت بزرگوارانه آن رهبر فرزانه قرار 
گرفتند، آکنده از شوق و شعف شد و دعای افطار و ذکر سحر سربازان 
والیت با درخواست خاضعانه برای استدام سایه پربرکت آن رهبر حکیم 

از درگاه ربوبی درآمیخت.
ارتش جمهوری اس��المی ایران به درگاه خداوند بزرگ ش��اکر است که 
تحت رهبری های مدبرانه آن فرماندهی معظم همواره در صحنه حاضر 
اس��ت و برای انجام هرگونه مأموریت آمادگی دارد و به تبعیت از فرمان 
مطاع، آمادگی های ارتش والیتمدار افزایش و نقش آفرینی  ها گسترش 
خواهد یافت. آحاد رزمندگان ارتش که از پشتوانه گرم خانواده های بصیر 
و فداکار برخوردارند به نعمت واالی والیت شکرگزارند و محبت بی بدیل 
ملت بزرگ ایران را قدر می دانند و با ایمان ب��ه خداوند بزرگ، اعتماد به 
آیه شریفه »َوالَّذیَن جاَهدوا فینا لََنهِدیَنَُّهم ُسُبلَنا«، دل در گروی اراده آن 
امام فاطمی سرشت و پشت گرم به ملت بزرگ، راهی را که آمده اند لطف و 
عنایت خداوند و راه پیش رو را تحت زعامت آن فرمانده علوی تبار، تکلیف 
الهی خود می دانند. هر روز می کوشیم تا توان خود را به سر حد نیاز افزایش 
دهیم و آنچنان باشیم که شایسته مدال افتخار خدمت و مصداق آیه شریفه 
»اشداء علی الکفار رحماء بینهم « باشیم؛ در این راه هر روز بیش از پیش 

نیازمند دعا و رهنمودهای آن فرماندهی معزز هستیم.
........................................................................................................................

 تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری
کلید خورد

نای�ب رئی�س کمیس�یون ام�ور داخلی کش�ور ب�ا بی�ان اینکه 
تحقی�ق و تفح�ص از نهاد ریاس�ت جمه�وری در مجل�س کلید 
خورد، گف�ت: بررس�ی عملکرد برادر حس�ن روحان�ی، اقدامات 
مدی�ران نهاد ریاس�ت جمه�وری در وقایع مهم کش�ور و رش�د 
چش�مگیر بودج�ه آن بخش�ی از اه�داف ای�ن تفح�ص اس�ت.

به گزارش فارس، محمدحس��ن آصفری، نایب رئیس کمیس��یون امور 
داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: تحقیق و 
تفحص از دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین تحقیق و تفحص از شرکت های 
وابسته به سازمان تأمین اجتماعی )شستا( به منظور بررسی درآمد ها و 
هزینه کردهای آنها به صورت جدی در دستور کار نمایندگان در روزهای 
آینده قرار دارد. وی افزود: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری هم 
اخیراً از سوی من تهیه و تدوین شده است و بنا داریم در این تفحص نقش 

منتسبین به رئیس جمهور در مذاکرات برجام را بحث و بررسی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: تحقیق و تفحص از 
نهاد ریاست جمهوری در قالب 9 سؤال تهیه و تنظیم شده است که تعداد 
زیادی از نمایندگان هم آن را امضا کرده اند و در روزهای آینده بررسی  های 
آن صورت می گیرد و نمایندگان مجلس بنا دارند با این تحقیق و تفحص 
نقش رئیس دفتر سابق رئیس جمهور در حوزه های اقتصادی و سایر مسائل 
دیگر مورد بررس��ی قرار گیرد. همچنین از دیگر اهداف بررسی تحقیق و 
تفحص از نهاد ریاست جمهوری می توانم به بررسی بودجه  ها و اعتبارات 
این نهاد و هزینه کرد آن و چرایی افزایش این بودجه اشاره کنم. آصفری 
اظهار داشت: بودجه  ها و اعتبارات در اختیار نهاد ریاست جمهوری همواره 
مورد سؤال و ابهام جامعه بوده، این در حالی است که افزایش اعتبارات و 
بودجه این نهاد در سال های اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است. وی 
افزود: عملکرد برخی مجموعه های تحت نظر نهاد ریاست جمهوری هم از 
دیگر موضوعاتی است که نمایندگان بنا دارند ابعاد مختلف آن در تحقیق 
و تفحص از این نهاد روشن شود. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور 
خاطر نش��ان کرد: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری حتی بعد از 
پایان دولت ادامه خواهد داش��ت و بعد از خروج حسن روحانی و تیم او از 

پاستور، مجلس یازدهم به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.

کبری آسوپار
   گزارش

احزاب

دبی�رکل ح�زب مؤتلف�ه اس�المی ب�ا اعالم 
کاندیدات�وری ب�رای انتخابات س�یزدهمین 
دوره انتخاب�ات ریاس�ت جمهوری گفت: اگر 
شورای وحدت بخواهد، کناره گیری می کنم.

به گزارش تسنیم، اس��داهلل بادامچیان، دبیرکل 
ح��زب مؤتلفه اس��المی در نشس��ت خبری که 
روز گذش��ته برگ��زار ش��د، ب��رای انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوری 14۰۰ اع��الم کاندیداتوری 
کرد. وی در نشست خبری در محل حزب مؤتلفه 
گفت: در موقعی��ت مهم انتقال از گام نخس��ت 
انقالب به گام دوم قرار داریم. از س��ال گذش��ته 
در تدارک حض��ور مردمی در انتخاب��ات بودیم. 
سیاست ما ایجاد وحدت بین همه نیرو ها بود که 

به شورای وحدت انجامید.
دبیرکل حزب مؤتلفه اس��المی با بیان اینکه این 
تشکل در 31 اس��تان فعال است، افزود: سیاست 
کلی ما احترام به داوطلبان نامزدی انتخابات از هر 

جناحی است. دلیلی ندارد تا داوطلبان نامزدی با 
هم برخوردی داشته باشند، می توانند بعد از احراز 
صالحیت، با هم به وحدت برسند یا مستقل حاضر 
شوند. بادامچیان درباره رویه خالف وحدت مؤتلفه 
با معرفی نامزد مستقل گفت: شورای وحدت مانع 
نامزدی کسی نیس��ت و حزب منعی در معرفی 
افراد ندارد و شاید شورای وحدت روی نامزد حزب 
مؤتلفه ائتالف کند. وی درباره اینکه آیا ش��ورای 
وحدت ف��ردی را از مؤتلفه دعوت کرده اس��ت، 
عنوان کرد: در زمینه ارسال نامه، شورای وحدت 
به ما گفت که چون پنج نف��ر را معرفی کرده اید، 
یک نفر را انتخاب کنید تا به شورای وحدت دعوت 

کنیم و من یعنی بادامچیان دعوت شدم.
دبیرکل حزب مؤتلفه عنوان کرد: مسلماً خودم 
اعالم نام��زدی می کنم، اما اگر ش��ورای وحدت 
بخواهد کناره گیری می کنم، در جهت بررس��ی 
باید دید از بین نامزد ها چه فردی بیش��تر قابل 

توجه است و می تواند مش��کالت سنگین را رفع 
کند. اگر اصالح طلبان به این نتیجه رسیدند که 
فردی بهتر از بقیه می تواند کشور را اداره کند، چه 
اشکالی دارد از بقیه گرو ها حمایت شود. هر فردی 
اعالم کرد در انتخابات شرکت می کند، در نهایت 
شورای نگهبان باید تأیید کند. در اولین انتخابات 
دور اول ریاست جمهوری 1۲4 نفر نامزد شدند و 
بعد رسید به هشت نفر و منعی برای حضور افراد 
گوناگون نیست. بادامچیان درباره تعامالت بین 
ش��ورای وحدت و پایداری گفت: فرقی برای ما 
ندارد و این جبهه ها برای ما قابل احترام هستند. 
یکی از لوازم پرش��ور ش��دن انتخاب��ات حضور 
چهره های مختلف با نگرش های متفاوت است. 
چرا ما باید ب��ا هم بحث کنیم؛ ما سیاس��ت  ها را 
اعالم می کنیم. وی با بیان اینکه رئیسی همچنان 
مورد توجه ش��ورای وحدت اس��ت، درباره عدم 
تمایل انواری و ترقی به نامزدی گفت: ش��ورای 

مرکزی حزب به این نتیجه رس��ید که این افراد 
شایستگی دارند و پای خودش��ان است ثبت نام 
کنند یا خیر. فعاًل ای��ن پنج نفر را معرفی کردند.

بادامچیان ب��ا بیان اینکه رفیق دوس��ت تمایلی 
برای ریاست جمهوری ندارد، گفت: الله افتخاری 
را برای انتخابات میاندوره ای مجلس به شورای 
مرکزی معرفی کردیم. پیش��تر ح��زب مؤتلفه 
در بیانی��ه ای اعالم کرده بود که تی��م داوطلبان 
در تراز ریاس��ت جمهوری این تشکل اصولگرا را 
افرادی چون اس��داهلل بادامچیان، سیدمصطفی 
میرسلیم، محمد حسین نیکنام، حسین انواری 
و حمیدرضا ترقی تش��کیل می دهن��د که امروز 
بادامچی��ان، دبیر کل حزب مؤتلفه ب��ا برگزاری 
یک نشست خبری اعالم داوطلبی کرد. در سال 
96 مصطفی میرس��لیم از اعضای حزب مؤتلفه 
کاندیدای انتخابات ریاس��ت جمهوری بود که با 

4۷8 هزار رأی نفر سوم انتخابات شد.

با اعالم کاندیداتوری برای ریاست جمهوری 
بادامچیان: رئیسی همچنان مورد توجه شورای وحدت است

ابوالفضل عمویی، س�خنگوی کمیس�یون امنیت مل�ی با بیان 
اینکه مجلس هن�وز در جری�ان مذاک�رات وین ق�رار نگرفته 
است، از برگزاری جلس�ه فوق العاده کمیس�یون امنیت ملی با 
نمایندگان مذاکره کننده کشورمان در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش تسنیم، ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در خصوص مذاکرات وین 
اظهار داشت: ما هنوز در جریان جزئیات مذاکرات در وین نیستیم، 
اما بنای کمیسیون این است که از نمایندگان مذاکره کننده کشورمان 
دعوت کند و با وج��ود اینکه مجلس به دلی��ل مالحظات کرونایی 

محدودیت دارد، با مجوز خاص و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
جلسه ای به صورت فوق العاده در این رابطه برگزار خواهد کرد.

وی همچنین گفت: موضع مجلس اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم هاس��ت. در این قانون تأکید ش��ده است که تمامی 
تحریم  ها علیه کشورمان باید لغو شود. از این رو مجلس در روند لغو 
تحریم  ها گزارش دقیقی از نمایندگان دولت خواهد گرفت و در این 
مورد بررسی های خودش را خواهد داشت و طبق ماده ۷ قانون اقدام 

راهبردی برای لغو تحریم  ها اقدام خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، مذاکرات کمیسیون ویژه برجام چندصباحی است 

در وین پایتخت اتریش در جریان اس��ت و اگرچه جزئیات آنچه در 
مذاکرات می گذرد، به صورت دقیق رسانه ای نشده است و یک ابهام 
کلی بر اخبار مذاکرات حاکم اس��ت، اما در این بین بعضاً توصیفاتی 
به صورت کلی از سوی مقامات ایرانی یا طرف های مقابل مطرح شده 
است، مثاًل از قول مقامات امریکایی اعالم شد که این کشور تحریم  ها 
را به سه دس��ته قابل رفع، غیرقابل رفع و قابل مذاکره تقسیم بندی 
کرده اس��ت و یا در جدید ترین این موارد روز گذش��ته آقای عباس 
عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایرانی روند مذاکرات را مثبت خواند و 

گفت: در حال رسیدن به تفاهم جدیدی هستیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مجلس در جریان جزئیات مذاکرات وین قرار ندارد

   بهارستان


