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اخالق در انتخابات

بيژن مقدم فعال سياسي و رسانه اي اصولگرا طي 
يادداشتي در شماره ديروز جهان صنعت با عنوان 
انتخابات و مرز هاي اخالق نوشت: فصل انتخابات 
يكي از نقاط عطفي است كه فرصت مي دهد تا افراد، گروه ها و جريان هاي 
سياسي را بهتر بشناسيم. در اين فصل موقعيتي فراهم مي شود كه بتوان 
يك فرد يا جريان را بهتر از قبل شناخت. مثاًل بر اساس اطرافيان يك نامزد 
انتخاباتي يا بر اساس گفته ها، وعده ها، اقدامات، تركيب ستاد انتخاباتي و 

حتي فعاليت رسانه اي او مي توان به فهم جديدي از وي رسيد. 
اينكه يك نامزد انتخاباتي در تالش است تا خود را ثابت و توانايي هايش 
را به مردم معرفي كند يا اينكه براي تخريب رقباي خود بكوش��د قطعاً 
در شناخت ما از او اثرگذار است. متأسفانه در اين فصل يك اتفاق ديگر 
هم مي افتد كه منجر به درنورديده شدن مرز هاي اخالقي مي شود، زيرا 
برخي رقابت انتخاباتي را »داس��تان مرگ و زندگي« تعريف مي كنند و 
بنابراين همه حيثيت خود را به آن گره زده و حرام ها را حالل مي كنند. 
اينگونه افراد كه بر اساس نگاه ماكياولي معتقدند »هدف وسيله را توجيه 
مي كند«، دنبال آن هستند كه به هر قيمتي پيروز انتخابات باشند و تصور 
مي كنند در اين مسير از هر راهي مي توان رفت. وقتي انتخابات را براي 
خود حيثيتي مي كنند و پايان دنيايش مي خوانند، براي موفقيت در آن، 
دروغ مي گويند، تهمت مي زنند، تخريب مي كنند و... اين دسته افراد به 
اين فكر نمي كنند كه بعد از انتخابات بايد در چشم اين مردم و حتي رقبا 

نگاه كنند، احياناً بايد در كنار همين رقبا كار و كشور را اداره كنند. 
............................................................................................................................

ضرورت تشكيل يك تيم اقتصادي يكدست
مهدي حس��ن زاده در روزنامه خراس��ان 
نوشت: در شرايط معمول پس از فروش ارز 
دولت به بانك مرك��زي و دريافت معادل 
ريال��ي آن، براي جب��ران خلق پ��ول، بانك مرك��زي با ف��روش ارز به 
واردكنندگان و متقاضيان ارز، معادل ريالي توزيع شده را جمع مي كند 
و اجازه رشد نقدينگي را نمي دهد، اما زماني كه ارز بلوكه شده و غيرقابل 
دسترس تبديل به ريال مي شود، امكان فروش آن ارز و جمع آوري ريال 
وجود ندارد و نقدينگي افزايش مي يابد. تا اين جاي كار، مسئله از جهت 
فهم ماجرا و تبيين داليل رش��د نقدينگي و به تب��ع آن افزايش تورم، 
پيچيدگي خاصي ندارد، اما مس��ئله به نظر مي رسد به مقصريابي رشد 
نقدينگي برمي گردد. در حقيقت بانك مركزي مقصر اين رشد را كسري 
بودجه مي داند و به اين ترتيب توپ در زمين سازمان برنامه است. واقعيت 
اين اس��ت كه نوبخت نيز اين آمار را به طور صريح رد نكرده است، اما از 
طلب 1/2 ميليارد دالري دولت از بانك مركزي بابت فروش فرآورده هاي 
نفتي سخن مي گويد. بحث اين جاست كه آيا نوبخت آن 1۳ميليارد دالر 

بدهي دولت به بانك مركزي را رد مي كند؟ پاسخ روشن نيست!
اين مس��ئله پرده ديگري از اختالفات داخل تيم اقتصادي دولت را نش��ان 
مي دهد. واقعيت اين اس��ت كه اقتصاد اجزاي به هم پيوس��ته اي دارد كه 
اداره بودجه بر متغير هاي پولي اثر مي گذارد و برعكس. در اين ميان تقابل و 
اختالف موجود نشان مي دهد مسئله در دولت الينحل باقي مانده كه اختالف 
به تريبون ها كشيده شده است. هم اكنون هفته اي دو سه بار جلسه ستاد 
اقتصادي دولت برگزار مي شود و بعيد است اين دعوا پشت در هاي بسته آن 
جلسات مطرح نشده باشد، اما اينكه مسئله جمع نشده است، به اين معناست 
كه دولت در بعد اقتصادي نه به منزل��ه يك كل واحد بلكه به صورت جزاير 
جداگانه فعاليت مي كند. اين مسئله نشان مي دهد به لحاظ ساختاري براي 
هماهنگي در تيم اقتصادي دولت بايد فكري عاجل كرد. شايد الزم باشد در 
دولت سيزدهم كاپيتان تيم اقتصادي مشخص و رئيس جمهور موظف باشد 

يك تيم اقتصادي يكدست را انتخاب كند نه بازيكناني جدا از هم. 
............................................................................................................................

عصا را از زير بغل امريكا بكشيد
حسين شريعتمداري در روزنامه كيهان با اشاره 
به طرح آژانس براي مطرح كردن برخي مسائل 
غير ضروري در آژانس نوشت: جمهوري اسالمي 
ايران بارها اعالم كرده است بر اس��اس اعتقادات و باورهاي اسالمي خود، 
ساخت سالح هسته اي را حرام مي داند و اگر اينگونه نبود با توجه به دانش 
هسته اي خود به آساني دست به توليد س��الح هسته اي مي زد و آژانس و 
امريكا و اروپا نيز نمي توانس��تند هيچ غلطي بكنند، همانگونه كه تا كنون 
به رغم تالش بي وقفه خود براي توقف توليد موش��ك هاي بالس��تيك و 
نقطه زن كشورمان هيچ غلطي از آنها ساخته نبوده است و هم اكنون تمامي 
تأسيسات هسته اي و مراكز حساس رژيم جعلي اسرائيل و پايگاه هاي امريكا 
در منطقه، از جمله ناوگان پنجم نيروي دريايي امريكا در بحرين زير بُرد 
موشك هاي نقطه زن ايران اسالمي قرار دارند. طرح مجلس با عنوان »اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها و صيانت از حقوق ملت ايران« كه برگرفته از 
نظر حكيمانه و كارشناسانه رهبر معظم انقالب است، امريكا را بر سر يك 
دو راهي قرار  داده است كه هر دوسوي آن شكست سنگيني براي حريف 
اس��ت. امريكا اگر مطابق اين طرح كه ب��ه قانون تبديل ش��ده و در حال 
اجراست، همه تحريم ها را لغو كند، اصلي ترين حربه و اهرم خود را براي 
مقابله با ايران اسالمي از دست داده است و چنانچه از لغو تمامي تحريم ها 
خود داري ورزد، در اين س��وي و از جانب ايران، تمامي تعهدات برجامي 
ناديده گرفته خواهد شد و در اين حالت امريكا، آنگونه كه بارها اعالم و به 
اصطالح تهديد كرده است بايد به گزينه بعدي يا برخورد نظامي  روي آورد! 
كه هرگز توانش را ندارد و با عكس العمل پشيمان كننده ايران رو به رو خواهد 
شد. ادعاي رافائل گروسي براي تغيير اين معادله و نجات امريكا از بن بستي 
است كه در پي تدبير حكيمانه رهبر معظم انقالب با آن رو به رو شده است. 
نبايد به آژانس اجازه داد كه عصا زير بغل امريكا بگذارد. بايد با طرد قاطع و 

بي مالحظه نظر آژانس، اين عصا را از زير بغل امريكا كشيد!
............................................................................................................................

 اصالح طلبان از معرفي چند كانديدا
به دنبال چه هستند

علي علي پور در روزنامه آفتاب يزد نوشت: ترس 
از رد صالحيت ها، عواق��ب دنياگيري ويروس 
كرونا بر جسم و روان شهروندان و ترديد جامعه 
از امكان انتخاب فرد اصلح، رنگ و بوي سيزدهمين دوره انتخابات رياست 
جمهوري را متف��اوت از دوره ه��اي قبل كرده اس��ت. در همين راس��تا، 
حركت هاي كنوني اصالح طلبان مانند قواعد اوليه بازي شطرنج مي ماند. در 
اين بازي با در نظر گرفتن چند نكته كليدي مي توان نتيجه را بدون نمايان 
ساختن روش ها، استراتژي ها و دادن فرصت واكنش به طرف مقابل تغيير 
داد. اصالح طلبان هرچند رفتار نسبتاً آشفته، بي برنامه و بدون انسجامي از 
خود نشان داده اند كه شايد تاحدودي نشئت گرفته از شرايط عمومي كشور 
و حال و اوضاع درون حزبي آنها هم باشد اما با وجود اين، در پشت تمام اين 

قضايا نشانه هايي از هدفمند بودن برخي راهبردها مشاهده مي شود. 
تعداد متقاضيان كانديداتوري جبهه اصالحات قابل توجه بوده و روز به روز 
هم به نفرات آنها اضافه مي شود. هرچند عموم اين اشخاص به طور مستقل 
كانديدا ش��ده اند اما اين اقدام را مي توان نوعي رفتار هوش��مندانه از سوي 
اصالح طلبان براي چينش مهره ها تلقي كرد. در نگاه اول ش��ايد اين دست 
اقدامات شبيه به نوعي آشفتگي يا وجود اختالف نظر ميان مهره هاي كليدي 
جبهه اصالحات باشد اما نبايد فراموش كرد كه نماينده هاي اصلي اين گروه 
به دليل پيش بيني در عدم تأييد صالحيت توس��ط شوراي نگهبان، امكان 
حضور حداقل تا روزهاي پاياني ثبت نام كانديداتوري را ندارند. از اين رو، روش 
كانديداتوري پرتعداد اعضا بعضاً پوششي از جانب اين جريان و به طور كلي به 
مثابه انجام حركت هاي متعدد و همزمان براي رساندن حداقل يك پياده به 

رديف آخر و ترفيع آن به يك مهره كليدي در بازي شطرنج مي ماند. 

بايد بررس�ي ش�ود كه در مركز بررسي هاي 
رياس�ت جمه�وري  نه�اد  اس�تراتژيك 
چ�ه فعاليت هاي�ي انج�ام مي ش�ود؟ و اين 
فعاليت ها در راس�تاي امنيت كش�ور انجام 
مي ش�ود ي�ا خير؟ ب�ه چ�ه دلي�ل اطالعات 
س�ري و محرمانه موجود در اين نهاد توسط 
ش�بكه هاي بيگان�ه منتش�ر ش�ده اس�ت؟

برخي اتفاق��ات تلخ، بعضاً بركات��ي هم با خود 
دارند. توجه به ل��زوم تحقيق و تفحص از مركز 
بررسي هاي استراتژيك رياس��ت جمهوري را 
مي توان از بركات رس��وايي انتشار فايل صوتي 
كذايي محمدجواد ظريف دانست. فايل مذكور 
بخشي از پروژه تاريخ شفاهي رياست جمهوري 
بود كه زير نظر حسام الدين آشنا، رئيس بركنار 
شده مركز بررس��ي هاي اس��تراتژيك رياست 
جمهوري ضبط شده بود. آشنا پس از جنجال 
انتش��ار فايل صوتي ظريف از ش��بكه سعودي 
اينترنش��نال، توسط حس��ن روحاني بركنار و 
علي ربيعي جايگزين او ش��د. حاال نمايندگان 
مجلس معتقدند بايد اين مركز مورد تحقيق و 

تفحص قرار گيرد. 
  نفوذ؛ محور تفحص از مركز آشنا

ابوالفضل عمويي سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
در جلس��ه ديروز مجلس در تصري��ح جزئيات 
درخواست تعدادي از نمايندگان براي تحقيق و 
تفحص از مركز بررسي هاي استراتژيك رياست 
جمهوري و فعاليت ه��ا و عملكرد آن مركز و نيز 
عملكرد وزارت ام��ور خارجه در حفظ اطالعات 
محرمانه كشور محورهاي اين تحقيق و تفحص 

را به شرح زير قرائت كرد:
1- علت انتشار اطالعات سري و محرمانه كشور 
كه مركز بررسي هاي اس��تراتژيك نهاد رياست 
جمهوري مسئوليت نگهداري آن را داشته است 
در ش��بكه هاي بيگانه معاند چيست؟ اطالعات 
س��ري و محرمانه در مركز مذكور ب��ه چه نحو 
نگهداري مي ش��ود؟ چ��ه افرادي مس��ئوليت 

نگهداري اين اطالعات را دارند؟
2- 1- مي��زان فعالي��ت مرك��ز بررس��ي هاي 
اس��تراتژيك نهاد رياس��ت جمه��وري چگونه 
است؟ آيا تحت نظارت نهادهاي نظارتي فعاليت 

مي كنند؟
۳- 2- ميزان اهتمام مسئوالن مركز بررسي هاي 
اس��تراتژيك نهاد رياس��ت جمه��وري در عدم 
استفاده از نيروهاي داراي س��وء سابقه امنيتي 

چگونه است؟
4- ۳- نح��وه انطب��اق محت��واي مصاحبه 
ش��فاهي مقامات دولتي مصاحبه شونده با 
واقعيت هاي تاريخي و صحت اظهارنظرهاي 

ايشان چگونه است؟

5- 4- نح��وه نگه��داري مصاحبه  ضبط ش��ده 
مسئوالن به چه شكل اس��ت و چه اشخاصي به 

آنها نظارت دارند؟
6- 5- اظهارات خالف واقع مس��ئوالن دولتي 
كه به نحوي در جهت تخري��ب نظام جمهوري 
اسالمي است به مقامات امنيتي و نظارتي چگونه 

اطالع رساني مي گردد؟
   احتمال ربوده شدن فايل صوتي ظريف 

كم است
ابوالفضل عمويي سپس در همين زمينه توضيح 
داد: فايل صوتي طبقه بندي شده از وزير امور 
خارجه دولت دوازدهم جناب آقاي محمدجواد 
ظري��ف ب��راي اولين بار توس��ط ش��بكه هاي 
رسانه اي معاند خارج از كشور شبكه تلويزيوني 
اينترنشنال سعودي منتشر شده است و نشان از 
عمق نفوذ دشمن در مراكز حساس دولت دارد و 
براي شناسايي عوامل ارتكاب جرم و نحوه وقوع 
آن و نيز تعيين سطح طبقه بندي اطالعات افشا 
شده، ضمن استعالم از دس��تگاه هاي مسئول، 
دس��تورات الزم به دس��تگاه هاي اطالعاتي و 

امنيتي، صادر شده است. 
وي اظهار داش��ت: اين انتش��ار اطالعات، قرار 
دادن اطالع��ات طبقه بندي ش��ده كش��ور در 
اختيار افراد فاقد صالحيت اس��ت كه حس��ب 
مورد طبق ماده 5۰1 قانون مجازات اسالمي و 
قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و 
سري، مباشران و معاونان اين اعمال بايد تحت 
تعقيب كيفري قرار گيرند و اعمال ايشان جرم 
محس��وب مي ش��ود. برخي نيز مدعي هستند 
كه فايل صوتي ممكن اس��ت ربوده شده باشد 
ولي با توجه ب��ه اينكه ميزان دسترس��ي افراد 
به اين فايل به صورت طبقه بندي شده بود اين 
احتمال بعيد است و در صورت ربوده شدن فايل 
انگاري مأموران دولتي در نگهداري از  نيز سهل 
اسناد سري و محرمانه محسوب شده و براساس 
ماده 5۰6 قانون مجازات اسالمي جرم است و 

مجازات بايد شوند. 
عمويي همچنين در ادامه افزود: آقاي حسام الدين 
آش��نا ب��ه عن��وان رئي��س مركز بررس��ي هاي 
اس��تراتژيك رياس��ت جمهوري كه مصاحبه با 
وزراي دولت با مسئوليت ايشان انجام شده بايد 
پاسخگوي افشاي اين اطالعات باشد و بداند اين 
حوادث، تهديدكننده امنيت ملي كشور است و 
پاسخ دهد كه اين تهديد از كجا نشئت مي گيرد. 
    مطالب خالف واقع ظريف در مورد رابطه 

حاج قاسم و روسيه
عمويي تصريح كرد: فايل صوتي منتشر شده از 
آقاي محمدجواد ظريف ح��اوي مطالب خالف 
واقع است. در قس��متي از اين فايل صوتي آقاي 
ظريف با تقليل دس��تاورد ديپلماتيك س��ردار 

س��ليماني مي گويد: ما ادع��ا مي كنيم كه آقاي 
سليماني پوتين را به جنگ كش��يد، اما پوتين 
تصميمش را ]از قبل[ گرفته بود، در حالي ظريف 
چنين ادعايي را مطرح مي كند كه منابع جهاني 
خبري خالف اين مس��ئله و نقش حاج قاسم در 

موضوع را بارها گفته اند. 
آسوش��يتدپرس در مهر ۹4 گ��زارش داده بود 
سردار سليماني توانس��ته بود مقامات روس را 
در ديداري سه س��اعته براي حمايت نظامي از 
مقاومت و دولت اسد راضي كند اما براي شنيدن 
رواي��ت دقيق ماج��را بهتر اس��ت صحبت هاي 
سيدحس��ن نصراهلل را كه از ابتداي فتنه سوريه 
اطالعات دقيقي از ماجرا دارد، ش��نيد. دبيركل 
حزب اهلل به الميادين گفته بود: روس��يه ابتداي 
امر مردد بود كه وارد جنگ در س��وريه ش��ود و 
حاج قاسم س��ليماني با اس��تدالل و شخصيت 
كاريزماتيك خود آن هم روي نقشه و توضيحاتي 
واقعي در جلس��ه اي كه با رئيس جمهور روسيه 
داشت، او را متقاعد كرد براي مقابله با تروريست ها 
و جلوگيري از سقوط دولت سوريه، به مسئله اين 
كشور ورود كند. در آن جلسه دوساعته، پوتين 
به حاج قاسم گفت من قانع شدم. اين چيزي بود 
كه از حاج قاسم ش��نيدم. حاج قاسم توانست با 
استدالل و تش��ريح واقعيت پوتين را قانع كند 
و توانست روش��ن كند كه نتيجه اين ورود چه 
خواهد بود. االن همه مي دانند كه روسيه از دروازه 

سوريه به دنيا بازگشت. 

  توهين ظريف به قاسم سليماني
عمويي گفت: ظريف در صحبت هايي توهين آميز، 
همكاري ايران و روس��يه را براي تخريب برجام 
معرفي مي كند  و حتي مي گويد زماني كه روس ها 
پذيرفتند به كمك نظامي منطقه بيايند، ايران 
و سوريه در شرايط سختي حضور نداشتند. اين 
درحالي اس��ت كه از زمان  همكاري روس��يه با 
مقاومت ايران و نيروهاي ارتش س��وريه سال ها 
زمان برد تا پايان حاكميت داعش در اين كشور و 

منطقه اعالم شود. 
عمويي اظهار داش��ت: آقاي ظري��ف در حالي 
در قس��متي از صحبت هاي خود مردم ايران را 
»قهرمان پرس��ت« معرفي مي كن��د كه به نظر 
مي رسد به حمايت مردمي از حاج قاسم حسادت 
مي ورزد. اينگونه سخنان آقاي محمدجواد ظريف 
كه به نحوي توهين به مردم اي��ران و قهرمانان 
ملي اس��ت عالوه بر اينكه خالف شئونات است 
از مصاديق تشويش اذهان عمومي  و نقض ماده 
6۹8 قانون مجازات اسالمي محسوب مي شود. 

   مسئوليت قانوني رئيس جمهور
نماينده تهران در مجل��س افزود: رئيس جمهور 
در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران 
اس��ت. با توجه به اتفاقات پيش آم��ده در نهاد 
رياس��ت جمهوري، عدم حفاظت و نگهداري از 
اسناد سري و محرمانه و رعايت  نكردن شئونات و 
نقض قوانين توسط مقامات نهاد، با توجه به اصل 
مذكور، رئيس جمهور به وظيفه قانوني خود عمل 
نكرده و نقض اصل 1۳4 قانون اساسي از سوي 

آقاي حسن روحاني آشكار و مسلم است. 
وي در پايان گفت: بايد بررسي شود كه در مركز 
بررسي هاي استراتژيك نهاد رياست جمهوري 
چه فعاليت هايي انجام مي شود؟ و اين فعاليت ها 
در راستاي امنيت كشور انجام مي شود يا خير؟ 
به چه دليل اطالعات سري و محرمانه موجود در 
اين نهاد توسط ش��بكه هاي بيگانه منتشر شده 

است؟ و موارد ديگر بايد بررسي شود. 
  تاريخ سازي به جاي تاريخ نگاري!

حس��ينعلي حاجي دليگاني عضو هيئت رئيسه 
مجلس شوراي اس��المي در جلس��ه علني روز 
سه ش��نبه مجلس به عنوان نماينده درخواست 
كننده تحقي��ق و تفحص از مركز بررس��ي هاي 
اس��تراتژيك رياس��ت جمهوري و فعاليت ها و 
عملك��رد آن مركز و ني��ز عملك��رد وزارت امور 
خارج��ه در حفظ اطالع��ات محرمانه كش��ور 
اظهار داش��ت: اين تحقيق و تفح��ص از مركز 
بررس��ي هاي استراتژيك رياس��ت جمهوري از 
سال ۹2 تاكنون را مشمول مي شود تا مشخص 
شود در اين تاريكخانه چه اتفاقي افتاده است. در 
مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري 
بايد مسائل راهبردي همچون مسائل اقتصادي، 
معيشت و خنثي سازي و بي اثر كردن تحريم ها 
مورد بررسي قرار گيرد اما شاهد هستيم مسائل 

ديگري در اولويت هستند. 
عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح كرد: در اين 
تحقيق و تفحص بايد مشخص شود اعتبار چند 
ده ميلي��اردي كه به اين مرك��ز اختصاص داده 
شده، در اختيار چه كس��اني قرار گرفته است؟ 
معتقديم نفوذ كه بارها و باره��ا به خصوص در 
سال ۹4 كه مقام معظم رهبري درباره آن هشدار 
داد در سطح تصميم سازان كشور ديده مي شود 
و با تحقيق و تفحص ابعاد آن بيش��تر مشخص 

خواهد شد.
 وضعيت افرادي كه در تهي��ه، تدوين و انجام 
ح��دود 26 مصاحبه )قرار ب��وده ۳۰ مصاحبه 
انجام ش��ود( نقش داشته  و ش��ركت كرده اند، 
بايد بررسي ش��ود و بايد بدانيم از بين معاونان 
رياست جمهوري و وزرايي كه شركت كرده اند، 
مطالب آنها از چه جنس��ي بوده و مبادا تاريخ 

مجدداً در اين رابطه تكرار شود.
 همچنين بايد بررسي شود افرادي كه سوء سابقه 
امنيتي و  بازداشت داش��ته اند در اين پروژه چه 
مي كردند؟ و چرا در اين تحقيق و تفحص به جاي 
تاريخ نگاري، تاريخ سازي صورت گرفته است؟ 
همچنين بايد بررسي كنيم چه كساني نفوذ كرده  

و زمينه نفوذ را فراهم كرده اند؟

تفحص از تاريكخانه آشنا
نمايندگان مجلس تحقيق و تفحص از مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري را تصويب كردند

قاليباف: حقوق بشر جهاني در جنايت 
صهيونيست ها عليه مسجداالقصي كجاست؟

رئيس مجلس با اشاره به جنايت هاي رژيم غاصب صهيونيستي در 
هتك حرمت مسجداالقصي خطاب به حقوق بشر گفت:  كجا هستيد 
كه هر روز مردم فلسطين و به ويژه كودكان به خاك و خون كشيده 
مي شوند و اين رژيم صهيونيس�تي حقوق بشر را رعايت نمي كند 
ولي بداند كه امت اس�المي ايس�تاده و به پيروزي خواهد رسيد. 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس روز گذشته در آغاز 
جلسه علني و در نطق خود اظهار داشت: جنايت هايي كه رژيم غاصب 
صهيونيستي در هتك حرمت مسجداالقصي و به خاك و خون كشيدن 
مردم مظلوم فلسطين و به ويژه كودكان آن سرزمين صورت گرفته است 
را محكوم مي كند. وي افزود: اين رژيم حقوق بش��ر را رعايت نمي كند 
و هر روز جنايت هايي را كه عليه فلسطيني ها انجام مي دهد مي بينيم 
اما ين سؤال وجود دارد كه حقوق بشر جهاني كجاست كه كاري انجام 
نمي دهد. رئيس مجلس تصريح كرد: آنها مطمئن باش��ند كه در برابر 
نسل كشي كه انجام مي شود امت اسالمي ايستاده اند و مردم غزه همواره 

عليه رژيم اشغالگر قدس اقدام مي كند. 
وي خاطرنشان كرد: سران عربي كه به دنبال عادي سازي روابط با رژيم 
صهيونيستي هس��تند بايد بدانند كه امت اسالمي و شهداي مقاومت  

مقابل اين جنايت ها ايستادگي كرده و به پيروزي خواهند رسيد. 
قاليباف با اشاره به اقدام تروريستي عليه دانش آموزان يك مدرسه در 
غرب كابل گفت: حركت تروريستي كه در افغانس��تان رخ داده باعث 
ش��هادت تعداد زيادي از دختران و كودكان شده اس��ت. لذا اين اقدام 
را محكوم كرده و به همه مس��لمانان و به ويژه مردم عزير افغانستان و 

خانواده هاي شهداي اين جنايت عرض تسليت دارم. 
  محكوميت جنايت اخير صهيونيست ها در مسجداالقصي 

از سوي نمايندگان مجلس
در همين باره نيز ابوالفض��ل ابوترابي نماينده م��ردم نجف آباد گفت: 
نمايندگان با صدور بيانيه اي جنايت اخير صهيونيس��ت ها عليه مردم 
فلسطين به ويژه جنايت اخيرشان در مسجداالقصي را محكوم كردند. 
وي اف��زود: نماين��دگان در اي��ن بياني��ه، جنايت صهيونيس��ت ها و 
كودك كشي هاي آنان را محكوم كرده و مصداق نسل كشي دانستند. 
نماين��دگان مجلس خواس��تار ورود نهاده��ا و س��ازمان هاي جهاني 
حقوق بش��ري و ديگر س��ازمان هاي مس��ئول ب��ه موض��وع جنايات 
صهيونيست ها عليه ملت مظلوم فلسطين شدند. اين بيانيه به امضاي 

بيش از 5۰ نفر از نمايندگان رسيده و امضاي آنها رو به افزايش است. 
........................................................................................................................

 هشدار نيروي دريايي سپاه
به رفتار غيرحرفه ای نيروهاي امريكايي 

روابط عمومي نيروي دريايي س�پاه، در اطالعي�ه اي ادعاي اخير 
س�خنگوي وزارت دف�اع امريكا پيرام�ون نزديكي ش�ناورهاي 
نيروي دريايي س�پاه ب�ه ش�ناورهاي درياي�ي اين كش�ور را در 
تنگه هرمز نادرس�ت و ف�رار به جلو دانس�ت و گفت: بهتر اس�ت 
امريكايي ها از رفتار غيرحرفه اي پرهي�ز كنند و با تمكين قوانين 
و مقررات دريانوردي امنيت خلي�ج فارس را به مخاطره نيندازند. 
به گزارش ايسنا، در پي ادعاي اخير جان كربي سخنگوي وزارت دفاع 
اياالت متحده امريكا پيرامون نزديكي شناورهاي نيروي دريايي سپاه 
به ش��ناورهاي دريايي ارتش تروريستي اين كش��ور در تنگه هرمز در 
2۰ ارديبهشت ماه سال جاري، روابط عمومي نيروي دريايي سپاه در 
اطالعيه اي اعالم كرد: در ادام��ه رفتارهاي غيرحرفه اي ناوگان نيروي 
دريايي ارتش تروريس��تي امريكا در خليج فارس به ويژه در ماه جاري 
كه امنيت منطقه را همواره با تهديد و مخاطره جدي مواجه س��اخته 
اس��ت در روز 2۰ ارديبهش��ت ماه 14۰۰ ش��ناورهاي گشتي نيروي 
دريايي س��پاه حين اجراي مأموريت هاي جاري و متعارف روزانه خود 
در آب هاي س��رزميني جمهوري اس��المي ايران با هفت فروند شناور 
دريايي امريكايي ها در تنگه هرمز كه به ارتكاب رفتارهاي غيرحرفه اي 
مانند پ��رواز بالگرد، ش��ليك فلي��ر و تيراندازي بي ه��دف، بي مورد و 
تحريك كننده مبادرت ورزيدند، روبه رو و ضمن رعايت فاصله قانوني 
در چارچوب دستورالعمل ها و مقررات دريانوردي به رفتار مخاطره آميز 
و غيرحرفه اي آنها تذكر و اخطار داده ش��د كه آنها نيز با اصالح رفتار، 

مسير خود را ادامه دادند. 
 اين اطالعيه افزوده است: در ادامه س��خنگوي وزارت دفاع اين كشور 
مانند گذشته با فرار به جلو و طرح ادعايي نادرست و غير واقعي پيرامون 
ماجرا، درصدد القاي حس مسئوليت در قبال مراقبت براي جلوگيري 
از ب��روز خطر و خطاي محاس��باتي بر آمده اس��ت، در حال��ي كه اين 
امريكايي ها هستند كه با حضور نامشروع خود كانون بي ثباتي، توليد 
تهديد و بروز مخاطرات ناامن كننده در منطقه از جمله در تنگه هرمز 

و خليج فارس شده اند. 
اين اطالعيه با تأكيد بر اينكه »امريكايي ه��ا با پرهيز از روايت هاي 
نادرست و رفتارهاي غيرحرفه اي، بايد مقررات بين المللي و قوانين 
دريانوردي و كنت��رل باند در منطقه راهب��ردي تنگه هرمز و خليج 
فارس را با جديت تمكين كنند« هشدار داده است: مدافعان مقتدر 
و دريادل تنگه هرمز و خليج فارس، رفتار غير قانوني، غيرحرفه اي 
و پرخطر از س��وي بيگانگان به ويژه ناوگان ني��روي دريايي ارتش 
تروريس��تي امريكا كه امنيت دريانوردي اين منطقه حس��اس را با 
چالش و تهديد مواجه مي س��ازد خط قرمز خود دانسته و در كمال 
آرامش و اطمينان با دنبال كردن مأموريت هاي خود در تنگه هرمز و 
خليج فارس، آماده هستند هرگونه خطاي محاسباتي آنان را قاطعانه 

و شجاعانه پاسخ دهند. 
........................................................................................................................

يك نماينده مجلس:
 دنيا به حاج قاسم احترام مي گذارد

اما وزير خارجه مان نه!
عذرخواه�ي ظري�ف از اظهاراتش نش�ان مي دهد ك�ه او به حاج 
قاس�م توهين و به اي�ن مدافع ح�رم هتك حيثيت كرده اس�ت. 
به گزارش فارس، حجت االسالم احد آزاديخواه نماينده مالير در مجلس 
شوراي اسالمي روز گذشته در جلسه علني و در تذكري مستند به اصل 
۳۹ و 76 قانون اساسي اظهار داشت: عذرخواهي ظريف از اظهاراتش 
در فايل صوتي نشان مي دهد او به شخصيت حاج قاسم توهين و به اين 
مدافع حرم هتك حيثيت كرده است. وي افزود: ظريف به جايگاه يك 

مدافع حرم كه دنيا به او احترام مي گذارد توهين كرده است. 
نماينده مالير در مجلس تصريح كرد: اگر بعد از انتشار اين فايل صوتي 
نظرسنجي از مردم صورت مي گرفت مطمئن هستم كه قريب به اتفاق 
مردم از هتك حيثيت و هتك حرمت حاج قاسم توسط ظريف ناراحت 
بودند. وي همچنين اعالم كرد: هفته اي كه نمايندگان در حوزه انتخابيه 
هستند عده اي از مردم مي گويند كه مجلس تعطيل است، در حالي كه 
چنين اظهاراتي تحريف محسوب مي شود. به دليل مشغله نمايندگان 
آنها از تحقيق و تفحص تعدادي از همكارانمان از مركز بررس��ي هاي 
استراتژيك نهاد رياست جمهوري مطلع نبودند و  اي كاش اجازه داده 

مي شد تعداد بيشتري از نمايندگان اين تقاضا را ثبت كنند. 
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر گفت: مصطلح 
ش��ده كه مجلس زماني كه جلس��ه علني ندارد م��ردم مي گويند كه 
تعطيل اس��ت، در حالي كه آن هفت��ه يك��ي از پركارترين هفته هاي 
مجلس محسوب مي ش��ود، چراكه نمايندگان به حوزه هاي انتخابيه 
خود رفته و مشكالت مردم را بررسي كرده و براي رفع آن با مسئوالن 

جلسه مستمر دارند.

احزاب

علت ح�ذف عل�ي الريجان�ي از گزينه هاي 
ح�زب كارگزاران س�ازندگي، ممكن اس�ت 
دالي�ل متع�ددي داش�ته باش�د ام�ا گفته 
مي ش�ود ك�ه ع�دم تماي�ل الريجان�ي ب�ه 
كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري 
اس�ت.  مه�م  اي�ن  دلي�ل  مهم تري�ن 
از چن��د م��اه پي��ش ك��ه موض��وع انتخابات 
رياس��ت جمهوري در افكار عموم��ي و فضاي 
جامعه در حال گرم شدن بود، در فضاي سياسي 
كش��ور حمايت حزب كارگزاران سازندگي از 
علي الريجان��ي از مهم تري��ن موضوعاتي بود 
كه بعضاً برخي از آن به عنوان مفروض آرايش 
انتخاباتي 14۰۰ س��خن مي گفتند، به طوري 
كه حتي برخي اعضاي شوراي مركزي حزب 
كارگزاران از علي الريجاني ب��ه عنوان گزينه 

اصلي حزب ياد مي كردند. 
به گ��زارش تس��نيم، محم��د عطريانفر عضو 
ش��وراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در 
گفت وگويي كه چند ماه پيش با رسانه ها داشت 
از علي الريجاني به عنوان نامزد مناسب ياد كرده 
و گفته بود: از نظر اين حزب، ظريف شايد تنها 
شخصيتي باشد كه نسبت به چهره هاي هم عرض 
خود يا در س��طوحي باالتر از او ك��ه مي توانند 

صالحيت اداره كشور را داشته باشند. 
بعد از اظهارات عطريانفر، برخي اعضاي شوراي 
مركزي و فعاالن نزديك ب��ه حزب كارگزاران از 
الريجاني به عنوان گزين��ه احتمالي و نه قطعي 
ياد كردند؛ غالمحسين كرباسچي بعد از مباحث 
مختلف در حزب متبوع خود در موضعي رسمي 
به عنوان دبيركل ح��زب، تأكيد كرد: »حمايت 

كارگزاران از الريجاني ش��ايعه است، اما ممكن 
است شرايط جوري پيش برود كه از وي حمايت 
شود؛ من مي دانم كه خيلي از نيروهاي اصولگرا 
دارن��د روي يك چه��ره اي كه بتواند ش��رايط 
كش��ور را مديريت كند، فكر مي كنن��د؛ آقاي 
الريجاني اين پتانس��يل را دارد. آقاي الريجاني 
يك سري دشمنان سياسي قس��م خورده دارد؛ 
مي خواهند از حض��ور الريجان��ي در انتخابات 

وحشت بيندازند.« 
حسين مرعش��ي س��خنگوي حزب كارگزاران 
سازندگي ايران نيز حمايت هاي اعضاي حزب 
متب��وع خ��ود از الريجاني را »نظر ش��خصي« 
توصيف و گفت  هيچ كس در حزب كارگزاران تا 

امروز از علي الريجاني طرفداري نكرده است. 
در ادامه، اظهارات كرباس��چي ك��ه حمايت از 

الريجاني را شايعه خواند بود، احتمال حمايت 
از رئيس س��ابق مجلس ش��وراي اس��المي را 
ضعيف ك��رد اما نهايتاً در جلس��ه اخير و نهايي 
حزب كارگزاران، پنج گزينه پيش��نهادي خود 
را مش��خص كرد كه بي��ن آنها، يعن��ي آقايان 
ظريف، محسن هاشمي، جهانگيري، پزشكيان 
و شريعتمداري خبري از اس��م علي الريجاني 
نبود و اين يعني ح��ذف كامل علي الريجاني از 

گزينه هاي حزب كارگزاران سازندگي. 
علت حذف علي الريجاني از گزينه هاي حزب 
كارگزاران س��ازندگي، ممكن اس��ت داليل 
متعددي داشته باش��د اما گفته مي شود كه 
عدم تمايل الريجان��ي ب��ه كانديداتوري در 
انتخابات رياس��ت جمهوري مهم ترين دليل 

اين مهم است.

الريجاني از گزينه هاي حزب كارگزاران حذف شد

   گزارش خبری

اين تحقي�ق و تفح�ص بايد 
مش�خص ش�ود اعتبار چند 
ده ميلي�اردي ك�ه ب�ه اي�ن 
مركز اختصاص داده ش�ده، 
در اختي�ار چه كس�اني قرار 
گرفته است؟ معتقديم نفوذ 
كه بارها و باره�ا به خصوص 
در س�ال 94 كه مق�ام معظم 
رهب�ري درباره آن هش�دار 
داد در س�طح تصميم سازان 
كش�ور دي�ده مي ش�ود و با 
تحقي�ق و تفحص ابع�اد آن 
بيشتر مشخص خواهد شد.
 وضعي�ت اف�رادي ك�ه در 
تهيه، تدوين و انجام حدود 
 26 مصاحب�ه )ق�رار ب�وده
30 مصاحب�ه انجام ش�ود( 
 نق�ش داش�ته  و ش�ركت 
كرده اند، بايد بررس�ي شود


