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سیاه چاله های اسرائیل

س��عداهلل زارعی در روزنامه کیهان نوش��ت:   
رژیم صهیونیستی در دو هفته اخیر با چندین 
رخداد امنیتی پیاپی مواجه ش��د؛ انفجار در 
تأسیسات حساس نظامی »تومر«)Toumer(، شلیک موشک سوری 
به سمت مرکز هسته ای دیمونا و وقوع آتش سوزی مهیب در تأسیسات 
نظامی حیفا حوادث پیاپی و متعددی  بودند که با بدبیاری کشته شدن 
ده ها تن از عناصر صهیونیست در یک مراسم مذهبی روز جمعه توأم 

گردید، فشار بزرگی به این رژیم وارد کرد.
همزمان با این مس��ائل، تل آویو درگیر تش��کیل دولت جدید بود که 
تاکنون به جایی نرسیده است و بعضی از ناظران معتقدند رژیم جعلی 
اسرائیل ناگزیر به برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی- کنست- طی 
دو سال خواهد شد. آمارهای منتشره رژیم صهیونیستی از هزینه حدود 
۵۰ میلیارد دالری آن برای ایجاد یک خط دفاعی پرقدرت در اطراف 
تأسیسات حساس در حیفا، نقب و تل آویو خبر می دهند. یک تحلیل 
جامعه شناسی از جامعه صهیونیس��تی می گوید در این جامعه رابطه 
مستقیمی میان ترس و میل به شرارت وجود دارد. آنگاه که یهودیان 
بترسند، به سمت انتخاب افرادی می روند که روحیه رادیکال تر داشته 
و بتوانند با افراط گرایی، دیواره ای امنیتی، اط��راف آنان پدید آورند و 
آنگاه که احس��اس تهدید نکنند، افراد معقول تری انتخاب می شوند. 
در وضعیت اول، یهودی ساکن فلسطین اشغالی به سمت حل مسائل 
فوری تر گرایش دارد و در وضعیت دوم به سمت حل مسائل اساسی تر 
حرکت می کند. بر این اس��اس، در دو دهه اخیر کشش اکثریت نسبی 
جامعه یهودی به سمت انتخاب پیاپی راست گرایان افراطی و عدم تغییر 
در این روند بوده است. این موضوع بیانگر آن است که تهدیدات حیاتی 
اسرائیل را احاطه کرده اند و این بدان معناست که اسرائیل در شرایط 
فعلی در مواجهه با دش��منان خود بیش از اجرای مانورهای سیاسی و 

امنیتی نمی تواند کار عملیاتی مؤثری انجام دهد.
اس��رائیل برای خارج کردن ایران از س��وریه خیلی تقال کرد. نتانیاهو 
اعالم کرده بود تا سال ۲۰۲۰ ایران را از سوریه اخراج می کند و حتی به 
امریکایی  ها توصیه می کرد شما هم برنامه اخراج ایران از عراق را اجرایی 
کنید. اما اسرائیل امروز در شرایطی قرار گرفته که مقامات ارشد نظامی 
روسیه به آن هشدار داده اند دس��ت از تحریک ایران بردارد و سوریه را 
به حال خود واگذارد. ایران شریک راهبردی سوریه در همه حوزه  ها از 
جمله در حوزه امنیتی- نظامی است و این با آنچه نتانیاهو انتظار داشت، 

به کلی متفاوت است.
شرایط فلسطین در آستانه روز قدس به گونه ای است که این سرزمین 
اشغال شده را آبستن حوادث مهمی نش��ان می دهد. فلسطینی  ها اگر 
بتوانند اوالً فاصله سیاسی و ثانیاً فاصله جغرافیایی میان خود را بردارند، 

دست برتر را در مقابل اسرائیل خواهند داشت.
............................................................................................................................

سیاست خارجی در چارچوب میدان و 
دیپلماسی

روزنامه وطن امروز نوش��ت: سیاست 
خارج��ی به مثاب��ه ی��ک ام��ر ملی و 
حاکمیتی در هر کش��وری بر دو پایه 
»حفظ امنیت ملی « و »کسب منافع ملی « بنا نهاده شده است و لذا بر 
یک مدار و در یک جهت ق��رار دارند. در منطقه ما بُع��د اول با حضور 
پرقدرت منطق��ه ای )بازدارندگی و عمق بخش��ی( و بُعد دوم با تحرک 
دیپلماتیک )دیپلماس��ی سیاس��ی و اقتصادی( تأمین خواهد شد لذا 
دوگانه »امر میدانی« و »امر دیپلماسی« یک خطای راهبردی و نوعی 
انحراف ذهنی است که با واقعیات ژئوپلیتیک منطقه و جهان منطبق 
نبوده و می تواند بسیار خطرناک باشد. بنابراین سیاست خارجی فعال و 
رو به جلو در گرو منطق بازدارندگی و عمق بخش��ی برآمده از میدان و 
منطق مذاکره و چانه زنی در عرصه دیپلماس��ی است که هر دو مقوم و 
مؤید یکدیگر برای رسیدن به یک هدف واحد هستند و هیچ کدام از این 
دو به تنهایی راه به جایی نخواهد برد. به عبارت دیگر، هم قدرت میدانی 
و هم دیپلماس��ی قوی جزو عناصر و مؤلفه های قدرت ملی یک کشور 
است. از این رو قرار نیست یکی از این دو به تنهایی در خدمت دیگری 
باشد، بلکه هر دو در خدمت کشور برای تأمین امنیت ملی و منافع ملی 
هستند؛ در غیر این صورت آن نوع دیپلماسی که خود را بی نیاز از میدان 
بداند، دیر یا زود امنیت کش��ور را به بیگانگان خواهد فروخت و مسلم 
است که برون س��پاری امنیت، به چیزی جز وابستگی و کنار گذاشتن 

اصل حاکمیت ملی و استقالل سیاسی نخواهد انجامید.
خود دیپلماسی البته ابزاری است در جعبه ابزار منافع ملی که فی نفسه 
هدف نیست، بلکه در خدمت تحقق یک هدف ملی قرار می گیرد. اصالت 
همواره با حف��ظ تمامیت ارض��ی، بازدارندگی حداکثری و پیش��رفت 
همه جانبه اس��ت. از این رو اگر دستگاه دیپلماس��ی در طول سال های 
گذشته حقیقتاً در کنار میدان که هدف ملی رفع تهدید تروریسم تکفیری 
را اوالً و بالذات و گس��ترش منافع ملی را ثانیاً و بالعرض دنبال می کند، 
قرار می گرفت حتماً از فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری کشورهای 
محور مقاومت، سهم بیش��تری نصیب ایران  می شد تا کشور هایی مثل 
ترکیه. همین روز ها که ولیعهد جوان و ماجراجوی دولت سعودی از حفظ 
رابطه خوب با همسایه ایران صحبت می کند، اگر به دلیل پذیرش قدرت 

میدانی ایران در منطقه نبوده، پس چه بوده است؟!
انصاف بدهید وقتی در این میدان همه هس��تند از امریکا و انگلیس و 
فرانسه و روسیه و اسرائیل تا ترکیه و مصر و عربستان و قطر و امارات، 
چرا ایران نباشد که در همسایگی دیوار به دیوار ژئوپلیتیک تهدید قرار 
داشته و مستقیماً با تهدید تروریسم تکفیری و تروریسم صهیونیستی 
نیز مواجه است؟! آقایان بهتر است سیاست خارجی را از تنگنای دوگانه 
تصنعی، منحرف و خطرناک میدان-دیپلماسی خارج کنند، چراکه هر 
دو، دو روی یک سکه و دو بال یک سیاس��تند. پس بیاییم با همکاری 
و هم افزایی سه ضلع دیپلماسی رسمی )سیاسی(، دیپلماسی نهضتی 
)امنیتی( و دیپلماسی عمومی )فرهنگی(، در راستای تأمین امنیت ملی 
و حفظ منافع ملی، دوستان ایران را امیدوار و دشمنان این سرزمین را 

مأیوس و ناامید  سازیم.
............................................................................................................................

پوپولیسم 
صبح نو در سرمقاله خود نوشت: گفت وگوی سه 
ساعته اسحاق جهانگیری در کالب هاوس را باید 
نمونه یک فرافکنی کاماًل پوپولیستی قلمداد کرد. 
اینکه فردی هشت سال معاون اول یک دولت باشد و بعد از هشت  سال 
به جای پاس��خگویی به این حجم ناکارآمدی، ژس��ت طلبکار بگیرد و 
همچنان دولت های قبل را مقصر بداند، حتماً بی احترامی به افکارعمومی 
ناراضی از شرایط اقتصادی تعبیر می شود حتی اگر جهانگیری چنان 
قصدی نداشته باش��د. آقای جهانگیری حتماً باید دریافته باشد که با 
ادبیات کمپینی و انتخاباتی نمی توان به پرسش های مدیریتی پاسخ داد 
و با مقصر قلمداد کردن دیگران سعی در فرار رو به جلو داشت. این دقیقاً 
همان شیوه پوپولیس��تی اس��ت که امثال جهانگیری سال  ها نقدش 
می کردند و خود اکنون در دام این گونه رفتار ها افتاده اند. پوپولیسمی 
که روزگاری از جان��ب اصالحات نفی و طرد و تخطئه  می ش��د اکنون 
تبدیل به رویه و مشی و روح کالم آنان شده است. اتکا به رفتار هایی که 
به دنبال دوقطبی کردن فضا ب��رای تثبیت خود در قدرت اس��ت و با 
بیشترین فاصله با نسبت قدرت و اختیارات خود حرکت می کند و کمتر 
به پاسخگویی عادت داشته است. این حجم از تناقض و ناکارآمدی که 
در دولت اصالحات به وضوح نمایان بود را نمی توان با پوپولیسم چاره 

کرد و باید راهکارهای صادقانه تری برای آن در نظر گرفت.

یک هفته جنجال داخل�ی که هنوز به آرامش 
نرس�یده، همراه ب�ا بازتاب ه�ای بین المللی 
در مقابل انتش�ار فایل صوتی س�ه ساعته از 
محمدجواد ظریف، سرانجام به »عذرخواهی 
ظریف« رسید. او البته در این عذرخواهی هم، 
روحی�ه مظلوم نمایانه خود را حف�ظ کرد تا از 
تهمت  ها نسبت به خودش بگوید و از حسن نیت 
و صداقتش. با این حال، سرانجام این جمالت 
را هم نوش�ته ک�ه: »امیدوارم م�ردم بزرگوار 
ایران و همه عاشقان سردار و به ویژه خانواده 
بزرگوار س�لیمانی عزیز بنده را ببخشایند.«

متنی را که ش��اید بتوان با اغماض، عذرخواهی 
ظریف نامید، دو ویژگ��ی دارد و باید در مورد آن 

تأمل کرد.
اول آنکه در دو جا محمدجواد ظریف بر »صداقت« 
خود در آن س��خنان منتشر شده تأکید می کند. 
حال آنکه آن س��خنان قریب به اتفاق، از جنس 
»تحلیل« است و تحلیل شخصی می تواند درست 
یا غلط باشد و در چارچوب »صدق و کذب « جای 
نمی گیرد. کس��ی از دروغگویی ظریف صحبت 
نکرده است. گرچه که پذیرش مسئولیت در یک 
حوزه خاص همزمان با قبول نداشتن سیاست های 
کلی کشور در همان حوزه، نشانه خوبی بر صداقت 
نیست. از سویی این تأکید بر صداقت و عدم تالش 
برای اصالح آنچه گفته، یعنی ظریف همچنان بر 
آنچه در آن فایل صوتی گفته، پافشاری می کند. 

عذرخواهی بدون اصالح یعنی پاک کردن صورت 
مسئله برای کاستن از بار فشار. اگر حرف نادرستی 
زده نشده که عذرخواهی ندارد و اگر هم نادرست 

است که باید به درستی اصالح  شود.
دوم آنکه ظریف در این نوش��تار، خ��ود را در موضع 
مظلوم و مورد اتهامی ناروا تصور کرده است و در همین 
مسیر، بخشیدن مخالفان و منتقدان توسط خودش را 
بر طلب بخشش، و منت گذاری حالل کردن منتقدان 

را بر طلب حاللیت خواهی مقدم کرده است.
او از عشق و عالقه به س��ردار گفته است و رابطه 
قلبی هر شهروند حق طلب جامعه جهانی با سردار 
دل  ها قابل قضاوت توسط هیچ کس نیست، چه 
رسد به وزیر خارجه کشورمان؛ اما وقتی مواضع 
مخالف دیده می شود، یاد بیتی از حافظ شیرازی 

می افتیم که:
قند آمیخته با گل نه عالج دل ماست
بوسه ای چند برآمیز به دشنامی چند

    پست اینستاگرامی ظریف
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در پس��تی 
اینستاگرامی در سحرگاه ۱۹ ماه مبارک رمضان 
ََّنا  در پی انتش��ار فایل صوتی اخیرش نوش��ت: َرب
یماِن َو ال  وانَِنا الَّذیَن َس��َبُقونا بِالإْ ِفرإْ لَن��ا َو ِلِخإْ اغإْ
ََّک َرُؤٌف  َّنا إِن َعلإْ فی  ُقُلوبِنا ِغالًّ لِلَّذیَن آَمُن��وا َرب تَجإْ
َرحیم )حش��ر: ۱۰( پروردگارا! ما و برادران ما را 
که در ایمان بر ما س��بقت گرفتند، ببخش و در 
دل هایمان کینه ای نسبت به اهل ایمان قرار مده 

که تو رئوف و مهربانی.
وی افزود: فرارسیدن ایام شهادت موالی متقیان 

را تسلیت عرض می کنم. همو که به قول موالنا:
من چو تیغم پر گهرهای وصال
زنده گردانم نه کشته در قتال

یک هفته ای اس��ت که در پی پخش برداش��ت و 
تحلیل تلخ این دانشجوی روابط خارجی از یک 
برهه تاریخی- آن هم صرفاً برای انتقال صادقانه 
تجربیات به مس��ئوالن آینده و بدون هیچ گونه 
قصدی برای انتش��ار وس��یع و یا حت��ی محدود 
آن- احساس��ات پاک عاشقان ش��هید واالمقام 
سردار سپهبد قاسم سلیمانی و خانواده آن شهید 
و به خصوص شیردخترش زینب خانم- که برایم 
همچون فرزندان خودم عزیز اس��ت- جریحه دار 
شده است. برخی هم تالش کرده اند از این شرایط 
ناگوار وسیله ای برای برهم زدن همدلی بین آحاد 
مردم دالور این مرز و بوم و یا ابزاری برای اهداف 

کوتاه سیاسی بسازند.
از هم��ه بزرگوارانی که در این روز ه��ا- با علم به 
عشق و همراهی دیرینم با ش��هید سلیمانی- با 
حمایت و روش��نگری های خود بن��ده را مرهون 

لطفشان قرار داده اند سپاسگزارم.
الزم است تأکید کنم که عرایض بنده- که هیچ 
ادعایی جز صداقت بر قطعیت  آن ندارم - ذره ای 
از عظمت شهید س��لیمانی و نقش بی بدیل او در 
بازآفرینی امنیت ایران، منطقه و جهان نمی کاهد. 

ولی اگر می دانستم جمله ای از آن عرایض انتشار 
عمومی پیدا می کند، حتماً همچون گذشته آن را 
بر زبان نمی آوردم. نه برای این که مردم را محرم 
نمی دان��م، بلکه از آن جهت ک��ه در جهان به هم 
پیوس��ته کنونی که انتخاب مخاطب را ناممکن 
ساخته و در آشفته  بازار سیاست، اغیار را محرم 

نمی شمارم.
هر چه داریم از این مردم اس��ت و همان گونه که 
برادرم شهید حاج قاسم جانش را فدای این مردم 
کرد، من هم اگر آبرویی دارم آن را با افتخار فدای 

همین مردم می کنم که
ما را سریست با تو که گر خلق روزگار 

دشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم
در سحرگاه ضربت خوردن شاه مردان و به هنگام 
اعمال شب قدر، همه کسانی را که به باور خودم 
به من تهمت و افترا زده  بودند بخشیدم. امیدوارم 
مردم بزرگوار ایران و همه عاش��قان س��ردار و به 
ویژه خانواده بزرگوار س��لیمانی عزیز نیز بنده را 

ببخشایند.
رو سینه را چون سینه  ها هفت آب شو از کینه ها

وآنگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو
            

وزیر ام��ور خارجه پیش از این نیز در پس��تی در 
اینستاگرام در توضیح فایل صوتی اخیرش نوشته 
بود: »دیپلماسی و میدان را مقوم و مکمل می دانم 
و حراس��ت از منافع کش��ور و مردم ایران عهدی 

است که تا آخرین لحظه به آن پایبندم.«
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه 
نیز گفته بود: »آن چه منتشر شده به هیچ وجه از 
ابتدا یک مصاحبه نبود و قرار هم نبوده مصاحبه ای 
باشد و هیچ گفت وگوی رسانه ای هم نبود و تعهد 

دوجانبه برای حفظ محرمانگی بود.«
رئیس جمه��ور حس��ن روحانی و عل��ی ربیعی 
س��خنگوی دولت هم تصریح کردن��د که فایل 
مزبور دارای طبقه بندی امنیتی بوده است. با این 
حال، حسام الدین آشنا، رئیس برکنار شده مرکز 
بررس��ی های اس��تراتژیک، پس از عزل به دلیل 
رسوایی انتشار این فایل صوتی، ضمن توضیحاتی 
اعالم کرد که این فایل صوت��ی »غیرمحرمانه« 

بوده است.
جان کری، وزیر خارجه اس��بق امری��کا هم آن 
بخش از س��خنان ظریف در این فای��ل صوتی را 
که پیرام��ون تعامل او و ظری��ف درباره حمالت 
اسرائیل به سوریه بود، رد کرد. سخنگوی وزارت 
خارجه روس��یه هم به بی اعتنایی به موضوعات 
طرح ش��ده در این فایل صوتی، اظهار داشت که 
مالک برای روسیه، »مواضع رسمی ایران « است 
و بر تالش های دولتش برای به ثمر رسیدن برجام 

را یادآور شد.

ظریف سخنانش را صادقانه خواند

اصالح نکرد و همه را بخشید!
کسانی را که به من تهمت زده  بودند بخشیدم. امیدوارم مردم و همه عاشقان و به ویژه خانواده سردار نیز بنده را ببخشایند

عضو کمیسیون اصل نود : 
 مردم فرافکنی دولت

در ایفای وظایفشان را باور ندارند
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان 
اینکه مس�بب وضعیت معیش�تی و 
اقتصادی فعلی، روحانی و جهانگیری 
هس�تند و نباید از پاس�خگویی فرار 
کنند گف�ت: دول�ت در ع�دم ایفای 
وظیفه نم�ره 20 دارد و م�ردم دیگر 
دلسوزی های این افراد را قبول ندارند. 
به گزارش فارس، حجت االس��الم حس��ن ش��جاعی عضو کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس شورای اس��المی با اش��اره به اظهارات اخیر اسحاق 
جهانگیری معاون رئیس جمهور و فرار از پاسخگویی وی در خصوص 
ضعف دستاوردهای دولت اظهار داشت:  آقای جهانگیری درباره فرار از 

پاسخگویی نسبت به مسئولیتش نمره ۲۰ دارد. 
وی افزود: ما ش��اهد هس��تیم که معاون رئیس جمهور فرار فراوانی را در 
این زمینه با وجود مش��کالت متعددی که او و دولت برای مردم به وجود 
آورده است، دارد. عضو کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: اسحاق 
جهانگیری به شکلی عجیب و غریب و فضایی در حال دفاع از خود و تطهیر 
سوءمدیریتش است ضمن اینکه نسبت به رفقای اصالح طلبش هم بی وفایی 
نشان داده است. شجاعی گفت: از نگاه مردم فرقی بین جهانگیری و روحانی 
وجود ندارد و این دو نفر مسئول وضعیت اقتصادی و معیشتی و سفره های 
خالی آنان هستند. نماینده ابهر در مجلس افزود: مردم برای ارزیابی صحت 
صحبت اسحاق جهانگیری می توانند دو کار انجام دهند. این در حالی است 
که اگر مردم به سفره خود مراجعه کنند متوجه دلسوزی جهانگیری و دولت 
حسن روحانی می شوند و اگر ما شاهد سفره های کوچک مردم و خالی بودن 

آنها هستیم مسبب اصلی آن جهانگیری و روحانی هستند. 
وی گفت: مردم اگ��ر به مناظرات س��ال ۹6 اس��حاق جهانگیری در 
انتخابات ریاست جمهوری مراجعه کنند به راحتی می توانند وضعیت 
فعلی و میزان رضایت از اقدامات اسحاق جهانگیری و حسن روحانی را 
متوجه شوند. شجاعی افزود:  مردم به خوبی دست افراد مدعی و غربگرا 
را خوانده اند و به وضوح می بینند که این اف��راد وعده  هایی که داده اند 
را عمل نکرده اند و دیگ��ر به این جماعت اعتم��اد نخواهند کرد. عضو 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: متأسفانه جهانگیری و روحانی عالوه 
بر اینکه به اعتماد مردم ضربه زدند منجر به آسیب به نظام و حاکمیت 
هم شده و اعتماد مردم را از بین بردند و عماًل با سرمایه  نظام یعنی مردم 
کاری کردند که مش��ارکت در انتخابات کاهش چشمگیری پیدا کند. 
شجاعی افزود: مسئولیت گریزی مدیران ارشد دولت حسن روحانی و 
جهانگیری واقعاً بی نظیر است و آنها مرتب در حال غر زدن هستند اما 
به وظایف اصلی شان عمل نکرده و در حال فرافکنی هستند و دیگران را 

مقصر موضوعات مختلف می بینند. 
............................................................................................................................

معاون هماهنگ کننده ارتش:
 حفظ تمامیت ارضی 

 مهم  ترین مأموریت ماست
معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره 
به این که بحث امنی�ت تعطیل بردار 
نیست، گفت: حفظ تمامیت ارضی از 
مهم  تری�ن مأموریت های ما در ارتش 
 اس�ت و آم�وزش مؤثر تری�ن مؤلفه 
در ارتق�ای ت�وان رزم�ی اس�ت. 
به گزارش مهر، امیر دری��ادار حبیب ا... 
سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در مراسم گرامیداشت روز معلم 
که دیروز در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش برگزار شد، با بیان اینکه 
اقتدار و بالندگی هر سازمانی به نحوه آموزش آن سازمان وابسته است، 
گفت: از این رو هر چه آموزش عمیق تر و کیفی تر باشد، رشد و پیشرفت 

بیشتر و دستیابی به موفقیت ها آسان تر می شود. 
وی با بیان اینکه آم��وزش صحیح منجر به ارتقای ت��وان بازدارندگی 

می شود، افزود: آموزش مؤثر ترین مؤلفه در ارتقای توان رزم است. 
معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به مأموریت اصلی ارتش، تأکید 
کرد: حفظ تمامیت ارضی از مهم  ترین مأموریت های ما در ارتش است و 
قطعاً آموزش می تواند نقش مؤثر و بی بدیلی در این رابطه داشته باشد، 
بنابراین همه فرماندهان باید نگاهشان به آموزش به عنوان اولویت اول 

باشد که این موجب موفقیت ما در عرصه اجرای مأموریت است. 
وی با بیان اینکه امنیت تعطیل بردار نیست، افزود: ما برای برقراری امنیت 
به نیروی انسانی آموزش دیده نیاز داریم از این  رو باید آموزش هایمان را به 
نحو مطلوب انجام می دادیم. بدین ترتیب برخی شیوه های آموزشی را تغییر 
دادیم، از فضای مجازی استفاده کردیم، ظرفیت کالس ها را پایین آوردیم، 
محل برگزاری کالس ها را تغییر دادیم و پروتکل های بهداشتی را کامالً اجرا 
کردیم. معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: اگر در رابطه با آموزش با گام های 
مؤثر و موفقیت  آمیز پیش نمی رفتیم، امروز در حوزه ایجاد امنیت با مشکل 
مواجه بودیم. به حمدا... امروز مراکز آموزشی ما امن  ترین مراکز هستند به 
طوری که در آخرین دوره سربازگیری بیش از ۹۸ درصد مشموالن با توجه 
به گستردگی موج چهارم کرونا در مراکز آموزشی ارتش حضور پیدا کردند 

که این بیانگر اعتماد مردم به ارتش و نیروهای مسلح است. 
............................................................................................................................

درخواست 22۷ استاد دانشگاه از نمایندگان
مجلس بر مذاکرات نظارت دقیق و جدی کند

22۷ عض�و هیئ�ت علمی و اس�تاد دانش�گاه طی نام�ه ای ضمن 
تأکی�د ب�ر اینکه دیپلماس�ی مبتن�ی بر پش�توانه ق�وی میدان، 
می توان�د دیپلماس�ی مقتدران�ه و باعزت�ی باش�د، از مجل�س 
خواس�تند در روند مذاک�رات وین نظ�ارت دقیق و ج�دی کند.

به گزارش فارس، در بخشی از این نامه تصریح شده است: با عنایت به 
بدعهدی متعهدین برجام و آغاز دور جدی��د مذاکرات در وین، ضمن 
تأکید بر این مهم که دیپلماسی مبتنی بر پشتوانه قوی میدان، می  تواند 
دیپلماسی مقتدرانه و باعزتی باشد و الغیر، از مجلس شورای اسالمی 
خواستاریم با دقت هرچه تمام تر بر روند مذاکرات نظارت کند و موارد 

ذیل را بدون هیچ اغماضی مورد پیگیری جدی قرار دهد:
۱- مذاکرات به هیچ وجه نباید طوالنی و فرسایش��ی ش��ود و از جانب 

نمایندگان ضرب االجلی برای آن تعیین شود.
۲-  باید کل تحریم ها )از جمله هسته ای، نظامی، حقوق بشری و امثال 

آن علیه جمهوری اسالمی ایران( به یک باره رفع شود.
3- پذیرش تدریجی بازگشت به برجام غیر قابل قبول است.

4-  راستی آزمایی رفع کل تحریم ها بر اس��اس قانون اقدام راهبردی 
انجام شود.

۵-  هر نوع توافق احتمالی جدید در مذاکرات اخیر وین بر اساس اصل 
77 قانون اساسی باید در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد.

استادان دانشگاه ضمن اظهار امیدواری از اینکه فرآیند مذاکرات وین به 
نحوی انجام شود که مبتنی بر اصل مصلحت، حکمت و عزت و با رعایت 
موارد مذکور، مصالح و منافع ملی حفظ ش��ود، تأکید کرده اند: بدون 
ش��ک در صورت هرگونه اغماض در خصوص موارد فوق و استنکاف از 
اجرای قانون راهبردی لغو تحریم ها، مجلس ش��ورای اسالمی موظف 
اس��ت به اس��تناد ماده ۲34 آیین نامه داخلی پس از بررسی  های الزم 
در کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی یا کمیسیون اصل ۹۰، 
مس��ئوالن مس��تنکف را به قوه قضائیه ارجاع دهد تا بدون تشریفات 

رسیدگی با قید فوریت رسیدگی انجام شود.

بهارستان

جمعی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص 
از نح�وه هزینه کرد اعتبارات نهاد ریاس�ت 
جمه�وری را تهی�ه و تدوی�ن کرده ان�د. 
به گزارش تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی طرح تحقی��ق و تفحص از 
هزینه کردهای نهاد ریاس��ت جمهوری را تهیه 
و تدوین کرده اند که طرح مذکور در س��امانه 
مربوطه بارگذاری شده و در مرحله جمع آوری 

امضا است. 
در متن تحقیق و تفحص از نح��وه هزینه کرد 
اعتبارات نهاد ریاس��ت جمهوری آمده اس��ت: 
اخیراً اخباری مبنی بر پرداخ��ت ۲۰ میلیون 
ریال از س��وی جن��اب آقای حس��ن روحانی 
رئیس جمه��ور دول��ت دوازدهم به حس��اب 
هر ی��ک از طلبه های حوزه ه��ای علمیه بابت 
کمک هزینه افطار پرداخت ش��ده است که با 
توجه به تع��داد طلبه های حوزه ه��ای علمیه 
کل مبلغ پرداخت ش��ده به حساب طلبه های 

حوزه های علمیه مجموعاً 4هزار میلیارد ریال 
است، این در حالی اس��ت که در قانون بودجه 
سال ۱4۰۰ کل کشور هیچ ردیف بودجه ای در 
این خصوص پیش بینی نشده است و این نحو 
پرداخت های بدون ضابطه با دستور جناب آقای 
حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم در 
یک س��ال اخیر چندین بار اتفاق افتاده است 
که از جمله این موارد می توان ]اشاره کرد[ به 
افزایش حقوق بازنشس��تگان کشوری در آبان 
۱3۹۹ بدون اینکه در قانون بودجه سال ۱3۹۹ 
کل کش��ور ردیف بودج��ه ای در این خصوص 
پیش  بینی شده باشد یا که مجوز قانونی در این 

خصوص وجود داشته باشد. 
در صورت��ی ک��ه پرداخت ه��ای مذک��ور در 
راس��تای تأمین کااله��ای اساس��ی موضوع 
قانون الزام دولت به پرداخ��ت یارانه کاالهای 
اساس��ی مصوب ۱3۹۹/۸/۲۸ می باش��د باید 
بیان کرد که در این قانون نیز یک گروه خاص 

به عنوان دریافت کننده یارانه مش��خص نشده 
اس��ت بنابراین جن��اب آقای حس��ن روحانی 
رئیس جمهور دولت دوازده��م عالوه بر اینکه 
قانون مذک��ور را اجرا نکرده اس��ت اق��دام به 
پرداخت ه��ای بی ضابطه از مح��ل بیت المال 
نموده که باید بررسی شود که این پرداخت  ها از 
چه محلی انجام شده و مستند قانونی آن کدام 

قانون است. 
در بخش دیگری از متن تحقیق و تفحص از 
نهاد ریاس��ت جمهوری آمده است: بر اساس 
اصل یکصد و س��ی و چهارم قانون اساس��ی 
ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است 
که ب��ر کار وزیران نظ��ارت دارد و ب��ا اتخاذ 
تدابیر الزم به هماهنگ ساختن تصمیم های 
وزیران و هیئت دولت می پردازد و با همکاری 
وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و 
قوانین را اجرا می کند. در موارد اختالف نظر 
و یا تداخل در وظایف قانونی دس��تگا ه های 

دولتی در صورتی که نیاز به تفس��یر یا تغییر 
قانون نداش��ته باش��د تصمیم هیئت وزیران 
که به پیش��نهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود 

الزم االجراست. 
رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات 
هیئ��ت وزیران اس��ت، ب��ا توجه ب��ه اتفاقات 
پیش آم��ده در نه��اد ریاس��ت جمهوری،  عدم 
رعایت قانون بودجه س��االنه و هم عدم رعایت 
ش��ئونات و نقض قوانین توس��ط مقامات نهاد 
ریاس��ت جمهوری با توج��ه به اص��ل مذکور 
رئیس جمه��ور ب��ه وظیفه قانون��ی خود عمل 
نکرده است و نقض اصل ۱34 قانون اساسی از 
سو ی آقای حسن روحانی آشکار و مسلم است. 
با توجه ب��ه مطالب فوق الذک��ر الزم و ضروری 
است بررسی ش��ود که از هزینه کردهای نهاد 
ریاست جمهوری بررسی شود و بررسی گردد 
که این پرداخت  ها بر اساس کدام مستند قانونی 

انجام شده است؟

از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

طرح تفحص از نهاد ریاست جمهوری کلید خورد

نماینده  م�ردم ته�ران در مجلس نهم با اش�اره به ش�رایط 
فعل�ی انتخابات کش�ور گف�ت: نبای�د مع�ادالت خارجی را 
ب�ا رقابت ه�ای داخل�ی گ�ره زد، ام�ا دول�ت روحان�ی 
متأس�فانه گ�ره می زن�د و م�ردم را ش�رطی می کن�د. 
به گ��زارش مهر حس��ین نجاب��ت، در رابطه با گفته ه��ای اخیر 
امریکایی  ها مبنی بر برداشته ش��دن بخشی از تحریم ها، نه تمام 
آنها اظهار داشت: بدعهدی امریکا را یک بار تجربه کردیم و نباید 
این تجربه تکرار شود. بنابراین اساساً اگر تحریم های متن برجام 

برداشته شود ما جاهای دیگر گرفتار هستیم. 
وی عنوان کرد: آنها ش��رط و محور موضع گیری های نظام را که 
شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد؛ یعنی الزامات طرح قانونی 
مجلس به اضافه تأکیدات مقام معظم رهبری به عنوان ارکان که 
موضع گیری های ایران در برابر امریکا را مشخص می کرد، خیلی 

راحت زیر پا گذاشتند. 

نجابت تصریح کرد: م��ا یا اهداف سیاس��ی انتخاباتی داریم یا به 
دنبال اثبات حرف خودمان هس��تیم. دولت دارد به یک راه رفته 
غلط و بر تکرار آن پافش��اری می کند که باعث تأس��ف است. با 
ارزیابی دقیق برجام و متنی که در ژنو نوشته شد، اولین کاله سر 
ما رفت و بعد به لوزان و وین کشیده شد و در مجموع دستاوردی 

نداشتیم. 
وی با بیان این سؤال که چه کس��ی مخالف برداشتن تحریم در 
کشور ولو برای یک ساعت است؟ گفت: این حرف های پوپولیستی 
عوام پسندانه دیگر نمی تواند مردم را فریب دهد. نباید معادالت 
خارجی را با رقابت های داخلی گره زد، اما دولت متأس��فانه گره 

می زند و مردم را شرطی می کند. 
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: امروز اساساً روز 
مذاکره نیست زیرا ما دس��ت برتر داریم و در برجام ماندیم و آنها 
به تعهدات خود عمل نکردند و این منطقی اس��ت که تمام دنیا 

آن را پذیرفته است، اینکه این را زیر پا بگذاریم و دوباره به سمت 
مذاکره برویم درست نیست. 

نجابت تأکید کرد: این تی��م مذاکره کننده ای که آقایان ظریف و 
عراقچی آن را جلوداری می کنند، کس��انی نیستند که بتوانند از 
منافع ملت ایران دفاع کنند. اینها وارد مذاکره می ش��وند چون 
طرف مقابل را قدرتمند می بینند و می روند یک قراردادی را امضا 
کنند. این جمله آقای ظریف که »هر توافقی، از توافق نکردن بهتر 

است« ما را بیچاره کرد. 
وی ادامه داد: می خواهن��د بگویند ما دیپلماس��ی و زبان دنیا را 
می فهمیم. فک��ر می کنند زبان دنیا را فهمیدن یعنی انگلیس��ی 
فهمیدن. زبان بین الملل و استکبار، زبان زور است. آقای ظریف و 
تیم مذاکره کننده این زبان را نمی فهمند و نمی خواهند بفهمند. 
به کرات سر تیم مذاکره کننده کاله رفته و امتیاز دادند. نباید این 

راه را دوباره تکرار کنیم.

نجابت: دولت روحانی، معادالت خارجی را با رقابت های انتخاباتی گره می زند
   خبر

   گزارش یک


