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تحمیل اراده دیپلماسی بر علی )ع( 
وطن امروز در سرمقاله خود نوشته: آقای 
دکتر ظریف مفهوم جدیدی از دوگانه 
»دیپلماس��ی/ می��دان « را در س��پهر 
سیاست داخلی و بین المللی ایران به تعریف کشیدند و فرمودند در ایران 
برخالف آموزه های علوم سیاسی و  روابط بین الملل، دیپلماسی در خدمت 
میدان قرار داده می شود و مرد میدان است که بر مقدرات کشور سایه افکن 
است و به طور مشخص سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود که بر همه 
چیز و همه کس احاطه داشت و دیپلماسی رسمی کشور دستگاه مظلوم 
و معصومی است که بالگردان مرد میدان است. این دوگانه پنداری اشتباه، 
ریشه در عجله کاری و تاریخ ناشناس��ی آقای وزیر دارد. اگر ایشان مثال 
معنادار مجری برنامه در رابطه با ابوموسی اشعری و عمرو عاص را به درستی 
تحلیل و درک می ک��رد، هرگز در زمی��ن بازی م��ردان مونتاژگر تاریخ 
نمی دوی��د... محکم  ترین مس��تندات تاریخی از عامه و امامیه ش��هادت 
می دهند که در ماجرای نبرد صفین مرد میدان به خیمه فرماندهی معاویه 
رسیده بود و غائله و فتنه بنی امیه در شرف خاتمه بود که مردان سیاسی کار 
و در رأس آنها اشعث بن قیس در یک تبانی رسوا با مستکبران شام ورق را 
برگرداندند. علی تنها ماند و مرد میدان با بغض در گلو و شمشیر بران ناچار 
ش��د تیغ را از س��ر معاویه بردارد و میدان را به مردان مذاکره بس��پارد و 
سیاستمداران دین به دنیافروش بودند که با استفاده از جهل مردم، اراده 

خود را به امیرالمؤمنین تحمیل کردند.
............................................................................................................................

قصور مجری تقصیر سیاستگذار نیست
روزنامه رسالت در سرمقاله خود آورده: 
در ایران اس��المی هم مثل همه جای 
دنیا، عقالی ق��وم جمع می ش��وند و 
خط مشی سیاست خارجی را تعیین می کنند؛ وزارت امور خارجه نیز باید 
به عنوان مجری آن سیاس��ت  ها ک��ه البته خ��ودش در تصمیم گیری و 
تصمیم سازی حاضر بوده، عمل کند؛ تا این طور نشود که فرمانده کل قوا 
و طراح سیاس��ت های کلی نظام بگوید: »من به برجام به آن صورتی که 
عمل و محقق شد، خیلی اعتقادی نداشتم و بار  ها نیز به خود مسئوالن این 
کار ازجمله به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را 
گفتیم.« آقای ظریف! همه حرف ما این است شما خطوط قرمز را رعایت 
نکردید و برجام مطلوب خودتان را اجرا کردید نه برجام اجازه داده شده 
توسط شورای عالی امنیت ملی و رهبر معظم انقالب را. اگر شما مجری 
خوبی بودید رهبری از قول شما نمی فرمودند: وزیر محترم امور خارجه به 

من گفت: »ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم.«
طرح کلی برج��ام، مذاکرات و هر چیزی در این س��طح، قطعاً تصمیم 
نظام است؛ اما چهار نکته حائز اهمیت است؛ اوالً مگر نظام کیست؟ مگر 
رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور نیست؟ مگر وزیر خارجه 

و وزیر کشور و وزیر اطالعات، عضو مؤثر این شورا نیستند؟
ثانیاً تأثیر مطالبه و مشی دولت  ها بر تصمیمات شورای عالی امنیت ملی 
غیرقابل چشم پوشی است؛ این امر را می توان در رویکرد سه دهه گذشته 
به وضوح لمس کرد. فارغ از این، جناب آقای روحانی بار  ها و بار  ها از همین 
برجام به عنوان فتح الفتوح خود یادکرده و می کنند؛ پس بی انصافی است 
اگر شکست برجام را بخواهند متوجه نهادی دیگر بکنند. ثالثاً امانتداری 
و توان اجرای مصوبات باالدستی، نتیجه ساز اس��ت؛ اگر گروهی به هر 
دلیلی نتوانند حفظ امانت کرده و امر دیگری را به مرحله اجرا درآورند؛ 
نمی شود قصور و تقصیر را متوجه آن نهاد باالدس��ت و نظام کرد بلکه 
مجری و عامل باید مورد سؤال قرار گیرند. رابعاً آقای ظریف رسماً بار  ها 
اعالم کرده به این سبک مقاومت و ایستادگی در عرصه بین الملل معتقد 
نیست؛ این عدم اعتقاد در تحلیل و افکار باعث می شود در مقام عمل هم 

نتوانند مقلد یا به عبارتی مجری خوبی باشند.
............................................................................................................................

ورود تاج زاده به انتخابات تاکتیک است
شرق نوشت: انتخابات 1400 و موقعیت 
اصالح طلبان نسبت به شرایط فعلی، بحث 
روز میان این جریان سیاسی است که هر 
روز شرایط جدیدی را نیز تجربه می کند؛ از جمله کاندیداتوری تاج زاده 
و انتشار فایل صوتی ظریف که بحث های جدیدی را به جریان انداخته 

است که به  هر حال بر روند انتخابات حتی کم ، تأثیر خواهد داشت.
غالمعل��ی رجای��ی، فع��ال سیاس��ی اصالح طل��ب، مش��اور مرحوم 
هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این سؤال که آیا اصالح طلبان از تاج زاده 
حمایت خواهند کرد یا خیر، پاسخ داده است: من فکر می کنم این یک 
تاکتیک اس��ت که آقای تاج زاده انجام داده اس��ت، چون ایشان حتماً 
آمده حرف هایش را بزند و تاکتیکی است که به نتیجه هم می رسد. در 
شرایطی که خیلی  ها صحبت های او را جدی گرفته اند و نظرات مثبت 
و منفی در  این  باره شنیده می شود، برای ایش��ان دستاوردی است که 
توانسته حرف هایش را در بیانیه اش بزند اما این را که اصالح طلبان روی 
ایشان اجماع کنند، منتفی می دانم برای اینکه اوالً ایشان باید از  سوی 
یک حزب معرفی  می شد و بعد درصدی طبق قوانین نهاد اجماع ساز به 
خودش اختصاص می داد، بعد در گزینه های نهایی رأی گیری  می شد؛ اما 
تاکنون هیچ کدام از این مراحل طی نشده و ایشان یکباره اعالم نامزدی 
کرده که از یک چهره سیاسی بعید است و من فکر می کنم این نامزدی 
جدی نیست و نباید جدی گرفته شود. به هر حال این حضور به مردم 
کمک می کند نگاه متفاوت تری به انتخابات داشته باشند. رجایی درباره 
 انتشار فایل صوتی ظریف هم گفته است: من فکر می کنم برای قضاوت 
این فایل صوتی زود اس��ت اما قطعاً آگاهانه منتشر شده است و گمان 

نمی کنم از سوی یک حفره امنیتی درز پیدا کرده باشد.
............................................................................................................................

تناقضی در رفتار برجامی روسیه نیست
روزنامه آرمان ملی در یادداش��تی نوشت: 
نباید در خصوص آنچه که وزیر خارجه در 
روزهای اخیر گفته است، دچار سردرگمی 
شد، زیرا تناقضی در آن نیست و روسیه نیز 
خطوط قرمزی دارد و مسائل راهبردی خود را دنبال می کند. تناقضی 
در تالش روسیه برای احیای برجام و مخالفت های آنها با برخی موارد 
نیست. روسیه همچون امریکا نمی خواهد ایران هسته ای را ببیند و به 
ش��ش قطعنامه تحریمی علیه ایران، رأی مثب��ت داده اند. آنچه وزیر 
خارجه ما در فایل صوتی منتشر شده در خصوص روسیه می گوید، در 
کتاب خاطرات جان کری نیز به شکلی دیگر عنوان شده است و نشان 
می دهد که روسیه همواره به دنبال استفاده از ایران به عنوان اهرمی 
علیه امریکا بوده اس��ت و خطوط قرمزی نیز در این راس��تا ترس��یم 
کرده اند. رأی مثبت آنها به ش��ش قطعنامه تحریم��ی علیه ایران نیز 
گویای همین مسئله است. وزیر خارجه نکته جدیدی را مطرح نکرده 
است بلکه شنیدن این صحبت  ها از زبان وزیر خارجه حساسیت ایجاد 

کرده است.
روسیه و چین در ش��رایط فعلی عالقه مند هستند که فعالیت جدی و 
نقش آفرینی مؤثری در احیای برجام داشته باشند و قطعاً روس  ها بیش 
از ایران نمی خواهند که برجام و مذاکرات وین تحت تأثیر انتشار فایل 
صوتی وزیر خارجه قرار گیرد. امروز یک صف آرایی سیاسی و نظامی در 
برخی نقاط جهان میان روسیه و برخی کشورهای غربی به وجود آمده 
است و در همین راستا تالش می کنند تا تنش  ها چندوجهی نشده و با 
احیای برجام به گونه ای از همکاری و مدیریت تنش برسند. روسیه به 
این نتیجه رسیده که احیای برجام می تواند کمک بسزایی در راستای 
همکاری ایران و روسیه داشته باش��د و روزنه جدیدی برای آنها ایجاد 

کند تا همکاری های خود را توسعه دهند.

هفدهم فروردین بود ک��ه دور جدید مذاکرات 
برجامی میان ایران و کشورهای 1+4 به همراه 
ایاالت متح��ده امریکا برای احی��ای توافقنامه 
هس��ته ای در ش��هر وین اتریش آغاز ش��د و از 
آن روز تاکنون س��ه دور مذاکرات فشرده میان 

طرفین برگزار شده است.
در حالی که گفته می ش��ود، در سومین دور از 
مذاکرات وی��ن، همگام با دو کارگ��روه موجود 
یعنی کارگروه ه��ای مرتبط با تعهدات برجامی 
ای��ران و همچنین لغ��و تحریم  ها و بازگش��ت 
امریکا به برجام، کارگروه س��ومی با نام »گروه 
کارشناس��ی ترتیبات اجرایی« تش��کیل شده 
اس��ت که همچنان افکار عمومی جامعه نسبت 
به جزئیات و مفاد توافقات احتمالی خالی ذهن 
هستند و همانند مذاکرات برجامی صورت گرفته 
در سال 2015، این رسانه ها و منابع خبری غربی 
هستند که برخی از جزئیات مذاکرات را منتشر 

می کنند.
اخبار منتشر شده توسط رسانه های غربی طی 
روزهای اخیر نش��ان می دهد که طرف غربی 
همچنان عالقه مند است تا ضمن »فرسایشی 
کردن مذاکرات « ق��درت اثرگذاری مهم  ترین 
اهرم خ��ود که هم��ان تحریم اس��ت را حفظ 
کرده و تنها به صورت موقتی و با اهداف صرفاً 
انتخاباتی، بخش های��ی از آن را تعلیق کنند. 
این در حالی اس��ت که رهبر معظ��م انقالب 
اس��المی در همان روزهای نخست مذاکرات 
وین، می فرمایند: »تش��خیص مسئولین این 

است که مذاکره کنیم تا این سیاست را اعمال 
کنیم. ما بحثی در این زمینه نداریم ولی باید 
مراقبت ش��ود که مذاکره فرسایشی نباشد و 
طوری نباشد که طرف ها مذاکره را کش دهند 
چون این برای کشور ضرر دارد. امریکا مذاکره 
نمی کند که ح��رف حقی را قب��ول کند بلکه 
امریکا می خواهد مذاکره کند تا حرف باطلی 

را تحمیل کند.«
    پایداری اه�رم تحریم در پ�س اخبار 

ضد و نقیض
طی هفته اخیر خبرهای ضد و نقیض بسیاری 
حول توافقات احتمالی میان تیم مذاکره کننده 
غربی و تیم ایرانی منتش��ر شده است از جمله 
اینکه »امری��کا 7 میلی��ارد دالر از دارایی های 
ای��ران را آزاد می کن��د « که توس��ط برخی از 
مقام��ات امریکای��ی رد ش��د. همچنین طبق 
گزارش آسوش��یتدپرس، دولت ه��ای ایاالت 
متح��ده و انگلیس روز دو ش��نبه گزارش های 
منتشر شده مبنی بر تصمیم مقامات واشنگتن 
و لندن ب��رای تبادل زندانیان ب��ا ایران به ویژه 
آزادی »نازنین زاغری « )دارای تابعیت ایرانی- 
انگلیسی( و چهار تبعه ایرانی- امریکایی دیگر 

را رد کردند.
 اما مهم  ترین خط خبری که رسانه های خبری 
غربی طی روزهای اخیر مخابره می کنند آن است 
که طرف امریکایی عالقه و اراده ای برای برداشتن 
تحریم های ضدایرانی نداش��ته و کمافی السابق 
اهرم اثرگذار خود را ب��رای تأثیر گذاری بر روی 

سیاست های جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
موشکی و منطقه ای حفظ خواهد کرد.

حال در ش��رایطی که منابع خب��ری نزدیک به 
دولت دائماً از س��ه گانه »برداش��تن تحریم ها، 
راس��تی آزمایی و س��پس بازگش��ت ای��ران به 
تعهدات « طی یک م��اه اخیر س��خن به میان 
می آورن��د و از لغ��و ن��ه تعلی��ق قریب الوق��وع 
تحریم های ضدایرانی سخن به میان می آورند که 
مقامات امریکایی و رسانه های معتبر این کشور 

خالف چنین مسئله ای را عنوان می کنند.
فرسایش��ی کردن مذاک��رات پی��ش از این نیز 
مسبوق به سابقه بوده است که در آخرین نمونه 
از آن می توان ب��ه دوران بعد از خ��روج دونالد 
ترامپ از برجام اشاره کرد که سه کشور اروپایی 
نزدیک به سه سال طرف ایرانی را با وعده های 
پوچ و مبهم نظیر اینستکس فریب داده، بدون 
آنکه کمترین گشایشی در روابط مالی تجاری و 
اقتصادی ایران ایجاد شود. طرف امریکایی تالش 
دارد تا با اطاله دادن به روند مذاکرات هسته ای 
و تعلیق موقتی بخشی از تحریم ها، اصل معامله 
و توافق را به بعد از روشن شدن نتایج انتخابات 
ای��ران موکول کند، مس��ئله ای که ن��د پرایس 
س��خنگوی وزارت خارجه امریکا نیز تلویحاً به 
آن اش��اره کرده است. هرچند نش��ریه »فارین 
پالیس��ی« نگاه متفاوتی به علت عدم برداشتن 
تحریم های ضدایرانی دارد. این نش��ریه تشریح 
می کند کمک مالی ۹0 میلی��ارد دالری بایدن 
به تهران در بازگش��ت به برجام می تواند تمام 

پیشرفت ها در صلح خاورمیانه را معکوس کند 
و خاورمیانه نسبتاً آرامی را که بایدن به ارث برد 

دوباره به آشوب بکشد.
  سالیوان: راه دور و درازی در پیش است

اظهارات روز گذشته جیک س��الیوان، مشاور 
امنیت مل��ی امریکا مبنی بر اینکه »مش��خص 
نیس��ت که مذاکرات وین در هفته های آینده 
به نتیجه برسد« نگرانی شکل گرفته نسبت به 
فرسایشی شدن مذاکرات را تقویت می کند. او در 
این باره می گوید: »قطعی نیست که مذاکرات 
وین در مورد ایران در هفته های آینده به توافق 
برسد. ما در حال مذاکره با مسکو درباره دیدار 
بین بایدن و پوتین در یک کشور اروپایی هستیم 

و هیچ تاریخی مشخص نشده است.«
در همی��ن زمین��ه نش��ریه پولتیکو ب��ا درج 
عب��ارت »ت��الش جمهوری خواه��ان امریکا 
برای ممانعت از بازگش��ت احتمالی بایدن به 
برجام « می نویسد: »جمهوری خواهان درباره 
اس��تراتژی  هایی بحث می کنند که بازگشت 
بایدن به توافق هس��ته ای را دش��وار می کند. 
آنها قصد دارند از مواد قانونی اس��تفاده کنند 
که مانع بازگش��ت احتمالی امری��کا به توافق 
هسته ای ش��ود. جمهوری خواهان در کنگره 
مدعی هستند برداشتن بالعوض تحریم های 

ایران خطرناک است.«
    رایزنی فشرده بایدن با صهیونیست ها 

برای فرسایشی کردن مذاکرات؟
برخی منابع خب��ری نیز از رایزنی فش��رده 
مقامات اس��رائیل در واش��نگتن همزمان با 
مذاکرات امری��کا و اعضای برج��ام در وین 
خبر می دهند. این رس��انه ها خب��ر داده اند 
کوهن رئیس موساد در جلس��ه ای از پیش 
برنامه ری��زی نش��ده ش��امگاه جمع��ه ، ب��ا 
رئیس جمهور امریکا دیدار و درخصوص ایران 
گفت وگو کرده و دو طرف درباره »تهدیدهای 
ای��ران « و دیگر مس��ائل گفت وگ��و کردند. 
پیش از دیدار رئیس موساد با رئیس جمهور 
امری��کا، »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر 
اس��رائیل با کوهن تماس گرفته و مواردی 
را درخصوص ایران به وی گوش��زد کرده تا 
به بایدن انتقال ده��د. در همین باره پایگاه 
خبری آکس��یوس به نقل از منابعی گزارش 
داده که »جو بای��دن « رئیس جمهور امریکا 
در دیدار با »یوسی کوهن« رئیس سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی به او گفته است 
که واشنگتن تا بازگشت به توافق هسته ای 

راه طوالنی در پیش دارد.
فرسایشی ش��دن مذاکرات وین عالوه بر آنکه 
تعطیلی صنعت هس��ته ای کش��ور را استمرار 
می بخش��د و قدرت چانه زنی ای��ران در فرآیند 
مذاک��رات را تضعی��ف می کند، بس��تر دلخواه 
امریکایی ها برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست 

جمهوری و نتایج آن را نیز فراهم می کند.

حفظ شاکله تحریم های ضدایرانی سیاست نخست ایاالت متحده در مذاکرات وین

فرسایشی شدن، مذاکرات وین را تهدید می کند

رئیس کمیسیون شوراها:
 حضور پرشور در انتخابات 

مقدمه ای برای انتخاب اصلح است
رئی�س کمیس�یون ش�وراهای مجل�س ب�ا تأکی�د ب�ر حض�ور 
پرش�ور م�ردم در انتخابات گف�ت: حض�ور پرش�ور در انتخابات 
مقدمه ای ب�رای انتخ�اب اصلح ب�رای اداره امور کش�ور اس�ت.

به گزارش ف��ارس، محمدصالح جوکار نماینده م��ردم یزد در مجلس 
شورای اس��المی با تأکید بر حضور پرش��ور مردم در انتخابات گفت: 
حضور پرشور مردم در انتخابات در واقع نظام را بیمه می کند و درواقع 

نشان دهنده قوام و دوام مجموعه نظام جمهوری اسالمی است.
وی افزود: از سوی دیگر حضور پرشور مردم در انتخابات به دشمن این 
پیام را می دهد که مردم هنوز پش��ت این نظام هس��تند و توطئه های 

دشمن برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام به نتیجه ای نرسیده است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: عالوه بر این حضور 
پرش��ور در انتخابات مقدمه ای برای انتخاب فرد اصلح است و در سایه 
این حضور پرشور فرد اصلح و دارای صالحیت برای اداره امور انتخاب 

می شود.
جوکار خاطرنشان کرد: در بحث انتخابات بیان این نکته ضروری است 
که رفتار عده ای که در ص��ورت باخت بخواهند ب��ازی را به هم بزنند، 
مردود و غیرقابل پذیرش است و ما نباید شاهد تکرار مسائلی همچون 

سال 88 باشیم.
وی افزود: هن��وز چند صباحی تا انتخابات مانده،  عده ای س��عی دارند 
این گونه القا کنند که مشارکت در انتخابات پایین خواهد بود و هنوز تا 
انتخابات مدت زمانی باقی مانده سعی در وارد کردن ایرادات و اشکاالتی 

به انتخابات دارند.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: این افراد همان هایی 
هستند که می دانند در انتخابات شانسی برای پیروزی ندارند و سعی 

دارند آن را به هر نحوی زیر سؤال ببرند.
جوکار خاطرنشان کرد: این افراد به دنبال آن هستند تا با غبارآلود کردن 
فضا حرف های غیرقانونی خود را در قالب قانونی و منطقی مطرح کنند و 

از این طریق باعث تشویق اذهان عمومی شوند.
............................................................................................................................

ذوالنور:
 عبور از خط قرمز و بدعهدی امریکا
عامل تشدید تحریم ها بر مردم بود

از آنجای�ی ک�ه مس�ئوالن وزارت خارج�ه خط�وط قرم�ز را 
در برج�ام رعای�ت نکردن�د و از ط�رف مقاب�ل ه�م تضمی�ن 
نگرفتن�د، فش�ار تحریم  ه�ا ب�ه کش�ور و م�ردم تحمیل ش�د.

به گزارش مهر، حجت االسالم مجتبی ذوالنور در واکنش به سؤالی مبنی 
بر اینکه رهبر معظم انقالب فرمودند سیاست گذاری در حوزه سیاست 
خارجی را وزارت خارجه تعیین نمی کند اما وزارت امور خارجه مجری 
است، آیا این تعبیر از مقام معظم رهبری به معنی هیچ کاره بودن وزارت 
خارجه است، گفت: کسانی که نسبت به اصل نظام اسالمی عناد دارند، 

همواره به دنبال تحریف حقایق و واقعیات هستند.
وی با اشاره به اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری کاماًل صریح بود و در 
هیچ جای دنیا سیاست خارجی را وزارت خارجه تعیین می کند، بیان 
کرد: سیاست گذاری در حوزه سیاست خارجی از سوی حاکمیت تعیین 

و وزارت خارجه مجری آن است و باید در عرصه اجرا موفق عمل کند.
وی اظهار داشت: از آنجایی که مسئوالن وزارت امور خارجه خطوط قرمز 
را در برجام رعایت نکردند و از طرف مقابل هم تضمین نگرفتند، برجام با 
خروج امریکا بی خاصیت شد و آنان پس از خارج شدن از برجام، هر گونه 
فشاری که توانستند بر مردم ما وارد کردند که بی کفایتی، بی خاصیتی، 

کم کاری و ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی ما را اثبات می کند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: اگر 
امروز هم در مذاکرات وین، خطوط قرمز و تذکرات مقام معظم رهبری 
از سوی تیم مذاکره کننده ما مورد توجه قرار دقیق نگیرد و رعایت نشود، 

بال و سختی های دیگری بر مردم تحمیل خواهد شد.
ذوالنور با اش��اره به اینکه پس از امض��ای برجام، دولتم��ردان افکار 
عمومی را فریب دادند و گفتند با برجام همه مشکالت حل می شود به 
گونه ای که برخی از مردم در خیابان  ها برای فتح الفتوح برجام جشن 
گرفتند، گفت: در آن مقطع و به دلی��ل وعده  هایی که مقامات دولت 
دادند، مردم نمی دانس��تند که پس از برجام قرار است چه بال هایی بر 

سر کشور بیاید.
وی با بیان اینک��ه حق مردم اس��ت که تحریم  ها ب��ه طور کامل 
برداشته شود، اظهار داشت: اگر مسئوالن وزارت امور خارجه به 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب و خطوط قرمز ترسیم شده برای 
انجام مذاکرات پایبند باشند، تحریم  ها به معنای واقعی و به صورت 

کامل برداشته می شود.
نماینده مردم قم در مجلس با تأکید بر اینکه دس��تگاه دیپلماس��ی ما 
حتماً باید این مداقه را داشته باش��ند تا مصیبت گذشته تکرار نشود و 
همه تحریم  ها برداشته شود، تصریح کرد: این یک فریب است که صرفاً 
امریکا به برجام بازگردد و در آستانه انتخابات 1400، سرکیسه تحریم  ها 
را قدری ش��ل و تغییری زودگذر ایجاد کند و سپس از مکانسیم ماشه 
جهت فشار بر ایران و بردن کشورمان ذیل فصل هفتم منشور سازمان 

ملل استفاده کند.
............................................................................................................................

نماینده تبریز:
قاعده حکمرانی ایجاب می کند کاندیدا ها با 
علم به محدودیت ها به میدان انتخابات بیایند

عضو هیئ�ت رئیس�ه مجلس با اش�اره به ض�رورت احت�رام به 
رأی م�ردم گفت: کس�ی ک�ه کاندی�دای انتخابات می ش�ود از 
قبل باید ب�رای هر گون�ه رأیی آماده باش�د و بدان�د رأی مردم 
چه به نفع وی باش�د و چ�ه به نفع رقی�ب وی، احت�رام بگذارد 
نه این که ت�ا جایی انتخاب�ات را بخواه�د که به نفع وی اس�ت.
یه گزارش فارس، روح اهلل متفکرآزاد نماینده مردم تبریز در مجلس، با 
اش��اره به تأکیدات رهبر معظم انقالب در بحث انتخابات گفت: قاعده 
حکمرانی مطلوب ایجاب می کند که کاندیدا ها با علم به محدودیت  ها و 
اختیارات ریاست جمهوری و نیز توانمندی خود برای انجام این کار پا 

در عرصه و میدان بگذارند.
وی افزود: وقتی کاندیدا ها با علم ب��ه محدودیت  ها و اختیارات و نیز بر 
توانمندی خود وارد عرصه انتخابات شوند، دیگر برای کسب رأی دست 
به هر کاری نمی زنند و برای کسب رأی به تخریب دیگران و امثال آن 

متوسل نمی شوند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری باید در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده حرکت کنند 

و نباید اظهارات دشمن شادکن داشته باشند.
متفکرآزاد خاطرنشان کرد: انتخابات یکی از معیارهای مردم ساالری 
دینی است و نباید اجازه داد تا عده ای با غرض یا بی غرض به آن خدشه 

وارد کنند.
وی افزود: کس��ی که وارد عرصه انتخابات می شود و خود را در معرض 
رأی مردم قرار می دهد باید آمادگی پذیرش هر رأیی را داشته باشد نه 

این که تنها رأیی را بخواهد که به نفع وی است.
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: کسی که کاندیدای انتخابات 
می شود از قبل باید برای هر گونه رأیی آماده باشد و بداند رأی مردم چه 
به نفع وی باشد و چه به نفع رقیب وی، احترام بگذارد نه این که تا جایی 

انتخابات را بخواهد که به نفع وی است.

خبر

حاج قاسم س�لیمانی کش�ور را وارد جنگ 
نکرد بلک�ه ب�ا تدبیر مان�ع تبدیل ش�دن 
ایران ب�ه می�دان جنگ ش�د و دش�من را 
در خان�ه اش نابود ک�رد و پش�توانه قدرت 
را برای دیپلماس�ی و مذاک�ره فراهم کرد.
به گزارش س��پاه نیوز، عب��داهلل حاجی صادقی 
نماینده ولی فقیه در س��پاه طی س��خنانی در 
همایش گرامیداش��ت هفته عقیدتی سیاسی 
سپاه که به صورت ارتباط زنده تصویری با نیرو ها 
و سپاه های استانی و رده های هم تراز در سراسر 
کشور برگزار ش��د، گفت: امروز دشمن بیش از 
ایجاد انحراف عملی به دنب��ال ایجاد انحرافات 
فک��ری و عقیدتی اس��ت و برای مقابل��ه با این 
انحرافات اگر بخواهیم فردی را الگو قرار دهیم 

این الگو می تواند شهید مرتضی مطهری باشد.
نماین��ده ول��ی فقیه در س��پاه افزود: ش��هید 
مطهری یک اس��وه و الگوی همیشگی است و 
ویژگی های متعدد و بس��یاری داش��ت که اگر 
ما آنها را کس��ب کنیم موفق خواهیم بود. وی 
از جامعیت، قدرت معاینه گری و درک نیازها ، 
ضرورت  ها و خواس��ته ها، اخالص و قیام هلل به 
عنوان ویژگی های مهم شهید مطهری یاد کرد 
و ادامه داد: کار مربیان انسان س��ازی است نه 
کاالسازی، چراکه خصوصیات سازنده در کاال 
تأثیر ندارد اما در انسان سازی مؤثر است و لذا 
نیازمند ویژگی های��ی از جمله توانمندی  ها در 

عرصه علمی، انگیزشی و مهارتی است.
  موضع س�پاه مش�ارکت حداکثری در 

انتخابات است
حاجی صادق��ی در ادامه با اش��اره ب��ه نزدیک 
ش��دن ایام انتخابات گفت: امروز الزم اس��ت 
ظرفیت های خود برای فراهم سازی بسترهای 
مشارکت حداکثری و امنیت همه جانبه نسبت 
به انتخابات و حضور تأثیرگذاری که در آن مردم 
ادا کننده حق و تکلیف هوشیارانه خود هستند 

را به کار  گیریم.
نماینده ولی فقیه در س��پاه با بیان اینکه نباید 
به ش��ایعات توجه کرد، گفت: سپاه موضعش 
حضور حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب 
هوشمندانه با شاخص مهم والیت، والیتمداری 
و والیت محوری اس��ت. وی افزود: بزرگ ترین 
آس��یب می تواند انتخاب مدیرانی باشد که در 
امتداد والیت حرکت نمی کنند سربازی والیت، 
کارآم��دی و تعهد ب��ه ش��ریعت، مردم باوری، 

مردمداری و مردم یاری در پی دارد.
نماینده ولی فقیه در س��پاه ادامه داد: س��پاه 
همواره بر حضور حداکثری در انتخابات تأکید 
داشته و مالک ها را بیان می کند و در کمک به 
امنی��ت، نقش پذیری و نقش آفرین��ی دارد اما 
نس��بت به مصداق ها نظری ن��دارد و مجموعه 

سپاه در این موضوع موضعی منسجم است.
  نکند تاریخ را در تاریکخانه بنویسند

حاجی صادق��ی در بخش دیگری از س��خنان 
خود ب��ا بیان اینکه تق��وای دینی ب��ه ما اجازه 
نمی دهد در برابر هر حرفی واکنش نشان دهیم 

ادامه داد : متأس��فانه اخیراً برخی مس��ئوالن 
دولتی در اقدامی نس��نجیده اق��دام به انجام 
مصاحبه های��ی تح��ت عنوان تاریخ ش��فاهی 
دولت کرده اند و مطالبی در آن بیان ش��ده که 
مناسب فضای عمومی نبوده و بعضاً هم کذب 
و نادرس��ت اس��ت. وی گفت: از دیدگاه بنده 
و بر اس��اس اطالعاتی که دارم ای��ن تحلیل را 
عرض می کنم که این حرکت برنامه ریزی شده 
بوده نه تصادفی؛ نگرانی ما این اس��ت که نکند 
تاریخ را در تاریکخانه بنویسند، تحریف کنند و 
افتخارات ملت را تضعیف و به آن خدشه وارد 
کنند. وی افزود: عده ای دنبال این هستند که 
تاریخ مقاومت، ایستادگی و مجاهدت مردم را 
کمرنگ کنند که یکی از ابعاد در همین پروژه 
مشهود است. نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: 
متأسفانه انگیزه انتخاباتی پشت تخریب دیگران 
و کوچک کردن انسان های بزرگ بوده و برخی 
در پی بزرگ کردن خود از طریق کوچک نشان 
دادن انسان های دیگر هستند. وی افزود: مگر 
خورشید نورانی حاج قاسم را می توان کمرنگ 

کرد و با رویکرد ها و هدف گذاری های انتخاباتی 
به تحریف تاریخ و توجی��ه عملکردهای غلط 

پرداخت!
  حضور در مذاکرات مرهون تولید قدرت 

حاج قاسم بود
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به محتوای 
این صوت افزود: متأسفانه در این فایل صوتی 
اتهامات دروغ و نسبت های ناروایی به صورت 
مس��تقیم یا غیرمستقیم به س��پاه پاسداران، 
نیروی ق��دس و ش��هید بزرگوار حاج قاس��م 
سلیمانی داده شده است که عموماً هم واقعیت 
ندارد. وی با اظهار تأس��ف نس��بت به این ادعا 
که حاج قاس��م جوانان را به میدان جنگ برد، 
خاطرنشان کرد: باید س��ؤال کرد کدام میدان 
جنگ؟ حاج قاسم نگذاشت جنگ وارد کشور 
شود و ویروسی که طرف های مذاکره شما طی 
دو دهه در تولیدش کار کردند، ویروسی که در 
برابر اندیشه ش��یعی به عنوان تفکر تکفیری و 
وهابی ایجاد ش��د و جوانان را فری��ب می داد، 
یعنی هم��ان ویروس داعش ه��دف اصلی اش 
کجا بود؟ دقیقاً ایران و مرکز تفکر اس��الم ناب 
بود. هنر حاج قاسم این بود که در سرزمین های 
دوردس��ت با آنها درگیر ش��د و با نابودی آنها 
نگذاش��ت این ویروس نه در عراق و س��وریه و 
نه در هیچ جای دیگر باقی بماند. نماینده ولی 
فقیه در س��پاه تأکید کرد: حضور ب��ا افتخار و 
سربلند در مذاکرات موسوم به هسته ای مرهون 
مجاهدت ها و تولید قدرتی است که حاج قاسم ها 

برای کشور رقم زدند.
حاجی صادق��ی در پایان ب��ا تأکید ب��ر اینکه 
هزینه های میلیاردی برای کارنامه س��ازی نه 
تنها محبوبیت نمی آورد بلکه منافع کشور را به 
چالش می کشد گفت: محبوبیت ناشی از تصرف 
قلب مردم اس��ت همان چیزی که پشت پیکر 

قطعه قطعه شده حاج قاسم آفریده شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه برخی اظهارنظر ها علیه مقاومت را تقبیح کرد

تضعیفسردارسلیمانیبرایکسیافتخارتولیدنمیکند

سعيد همتي
   گزارش یک


