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جوكار: بايد به رأي مردم احترام گذاشت
 و قدردان آنان بود

رئيس كميسيون امور داخلي كشور و ش�وراهاي مجلس شوراي 
اسالمي تأكيد كرد كه امروز بايد با وفاق و همصدايي با رئيس جمهور 
منتخب در جهت تحقق مطالبات مردم و رفع مشكالت گام برداشت. 
محمدصالح جوكار در گفت وگو با ايسنا، با تأكيد بر ضرورت كنار رفتن 
رقابت هاي انتخاباتي و شنيده شدن صدايي واحد از كشور، بيان كرد: 
با برگزاري انتخابات ديگر بحث رقابت ها تمام شد و اكنون فصل كار و 
اجراي برنامه ها در راستاي تحقق مطالبات مردم است. اين امر مي طلبد 
همگي فارغ از هرگونه نگاه سياسي به رئيس جمهور منتخب كمك كنيم 

تا در راستاي اجراي اهداف و برنامه هايش حركت كند. 
نماينده مردم يزد در مجلس شللوراي اسللامي در ادامه با بيان اينكه 
ما شللاهد بوديم در دوره انتخابات دشللمن تمام تاش خود را به كار 
گرفت تا مردم را از صندوق رأي دلسرد كند، تصريح كرد: مردم در پاي 
صندوق هاي رأي حاضر شللدند و حتي در برخي از كشورهاي اروپايي 
هزينه دادند و كتك خوردند اما از رأي دادن منصرف نشدند. امروز بايد 

به رأي مردم احترام گذاشت و قدردان آنان بود. 
جوكار در پايان با بيان اينكه مهم ترين كاري كه بعد از انتخابات مي توان 
انجام داد وفاق و همصدايي با رئيس جمهور منتخب جهت حركت در 
مسير تحقق مطالبات مردم اسللت، تأكيد كرد: اكنون بايد با وحدت و 
همراهي رئيس جمهور منتخب را ياري كنيم تا كشللور به سمت حل 
مشكات به ويژه در حوزه اقتصادي و كنار زدن موانع پيشرفت حركت 

كند تا مردم نيز احساس رضايت كنند. 
--------------------------------------------------

رئيس كميته فناوري اطالعات ستاد انتخابات كشور:

اختالل ها مشکلی در اجرا به وجودنیاورد 
اطمينان مي دهيم به لحاظ اجرايي داراي يكي از بهترين نظام هاي 
انتخاباتي در س�طح جهان هس�تيم و به اين مي باليم و مطمئنيم 
در رنكين�گ جهاني در اين زمين�ه جزو بهترين ه�ا خواهيم بود. 
به گزارش ايسنا، امير شجاعان، رئيس كميته فناوري اطاعات ستاد 
انتخابات كشور روز گذشته در نشستي خبري كه در اين ستاد برگزار 
شد، به ارائه گزارشللي از عملكرد حوزه فناوري اطاعات در انتخابات 
پرداخت و گفت: براي برگزاري انتخابات سامانه اي تحت عنوان سامانه 
جامع انتخابات داريم كلله تمامی فرآيندهاي انتخابللات را به صورت 
الكترونيكي پايش مي كنللد، به همين دليل همواره در تاشلليم اين 

سامانه را در هر دوره از انتخابات بهبود دهيم. 
وي افزود: يكي از اتفاقاتي كه در اين دوره با ناظران شللوراي نگهبان 
رقم زديم، اين بود كه ناظران و مجريان انتخابات به صورت همزمان از 
تجهيزات احراز هويت و اطاعات آن استفاده مي كردند، براي اين كار 
يكسري پروتكل هايي را نهايي كرده بوديم كه يكي از آنها اين بود كه 
در ابتداي صبح كه دسللتگاه هاي احراز هويت قصد آغاز به كار دارند، 
صورتجلسه الكترونيكي اين كار توسللط ناظران و مجريان امضا شود. 
اين كار بايد از طريق تجهيزات موجود در شعب اخذ رأي و كارت هاي 
الكترونيكي كه در اختيار ناظران و مجريان شعب اخذ رأي قرار گرفته 
بود، انجام مي شد.  در روز رأي گيري در اين زمينه بعضاً در برخي شعب 
با مشكاتي مواجه شديم كه به سرعت برطرف شد و مشكلي در اجرا 
به  وجود نيامد. بايد توجه كنيم كه ما راجع به حدود ۷۰هزار شعبه اخذ 
رأي صحبت مي كنيم كه اگر حتي يك درصد از اين شللعب با مشكل 

مواجه شوند، ۷۰۰ شعبه دچار مشكل مي شوند. 
--------------------------------------------------

سفیر انگلیس احضار شد
رون�د  در  خرابكاران�ه  و  آش�وبگرانه  اقدام�ات  برخ�ي 
برگ�زاري انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري در خ�ارج از كش�ور، 
ش�بيه آنچ�ه در بيرمن�گام انگلي�س اتف�اق افت�اد، منج�ر 
به احضار س�فير اين كش�ور به وزارت خارجه كش�ورمان ش�د. 
سللعيد خطيللب زاده، سللخنگوي وزارت امورخارجلله در مصاحبه با 
خبرگزاري صداوسلليما، با اشللاره به اينكه اين اقدامات توسللط برخي 
عناصر اجاره اي صورت گرفت كه توهين ها و آزار و اذيت هايي به ايرانيان 
محترمي كه تصميم به رأي دادن داشتند انجام دادند، افزود: بافاصله 
در تمامي اين كشور ها اعتراضات جدي و رسمي خودمان را به مقامات 
محلي و وزارتخانه هاي رسمي از طريق سفارتخانه هايمان ارائه داديم. 

وي گفت: امروز)ديروز( با توجه به اتفاقات بيرمنگام انگليس كه شاهد 
ضرب و شللتم يكي از ايرانيان بوديم، سللفير انگليس به وزارت خارجه 
احضار شد و اعتراض رسمي و جدي ما نسبت به كمي و كاستي هايي كه 
در تأمين امنيت صندوق هاي اخللذ رأي و حوزه هاي رأي گيري در اين 

كشور بود، اعام كرديم. 
خطيللب زاده اداملله داد: اين اتفاقللات در كشللور هايي كلله ادعا هاي 
مردم سللاالري و دموكراسللي دارند، قابل قبول و پذيرش نيست. وي با 
اشللاره به اينكه اين احضار توسط دسللتيار وزير امورخارجه و مديركل 
اروپاي غربللي وزارت خارجه اتفاق افتاد، گفت: نسللبت بلله بنگاه هاي 
دروغ پراكني كلله در لندن مسللتقر هسللتند و قبل از انتخابللات و در 
طول برگزاري انتخابات با هدف ايجاد فضللاي غيردقيق اخبار جعلي و 
گزارش هاي سوگيرانه براي هدف قراردادن امنيت رواني رأي دهندگان 
تهيه مي شد، اعتراض مان را به سللفير انگليس اعام كرديم و تا حصول 
نتيجه به ويژه در خصوص بانيان و مسللببان و عامان توهين ها و آزار و 
اذيت ها و ضرب و شللتم اين بانو در انگليس پيگيري قضايي خودمان را 

ادامه خواهيم داد. 
سللخنگوي وزارت خارجه تصريح كللرد: محدوديت هللاي جدي براي 
برگزاري انتخابات در برخي از حوزه هاي رأي گيري داشتيم، به همين 
دليل از چند ماه پيش سفرا با چند مقام محلي گفت وگو كردند تا بتوانيم 

انتخابات پرشور و مطمئني در اين كشور ها برگزار كنيم. 
خطيب زاده افللزود: انتخابللات در تمام كشللور هايي كه بللا آنها رابطه 
داشللتيم، برگزار شللد و آراي مأخوذه شللمارش و به مقامات در تهران 

اعام شده است.

اولین قدم در هندسه گام دوم
سعداهلل زارعي در بخشي از يادداشت ديروز 
روزنامه كيهان با عنوان اولين قدم در هندسه 
گام دوم نوشت: جريان موازي انقاب اسامي 
كه از ابتداي انقاب به موازات خط اصيل انقاب حضور داشته است، به 
شورش توده هاي فقير مردم دل بسللته بود و مخفي هم نمي كرد و در 
ده ها مقاله بروز داده بود. يكي از شناخته شده ترين نظريه پردازان جريان 
موازي كه عضو شوراي شهر اول تهران هم بود، در تحليل آشكار خود 
نوشت، مردم از اصاح طلبي - اصاح امور كشور از طريق اصاح نظام - 
عبور كرده و ديگر به آن اعتقادي نداشته و اصاح طلبي را راه حل كشور 
نمي دانند. وي در ادامه با اشاره به رخداد هاي سال ۱۳۹۷ توصيه كرد 
كه »اصاح طلبان اصاحات را مرده حساب كرده و به كف خيابان چشم 
بدوزند، آنجا كه تغييرطلبي به شكل انقابي اتفاق مي افتد.« در واقع اين 
جريان موازي انقللاب، به طور جدي معتقد بود فقللر طبقات پايين و 
رسلليدن جمعيت انبوهي - حدود چند ميليون نفر - به آن خط فقر، 
حتماً آنان را به اعتراضات خشن و مقابله فعال با نظام مي كشاند و سپس 
به مراكز استان ها و پايتخت سرايت مي دهد. آنگاه يكي از اين دو اتفاق 
مي افتد: يا اين موج آنقدر قدرت دارد كه به دگرگوني در ساخت نظام 
سياسي هم منجر مي شللود يا آنچنان پرقدرت نيسللت و تا مرحله اي 
كاربرد دارد و نتيجه آن تغييرات مهمي در پاره اي از سياست هاي اصولي 

نظام، به ويژه در مسائل مرتبط با سياست خارجي كشور خواهد بود. 
بر اين اساس به موازات ادبيات دوگانه سازي و ادبيات پررنگ نشان دادن 
دايره فقر و دامن زدن به آن، ادبيات »كاهش حتمي مشاركت«، »فضاي 
سرد انتخابات ۱۴۰۰«، و »كم شمارترين مشاركت تاريخ كشور« مطرح 
گرديد. ما در واقع مي توانيم بگوييم از حدود دو سللال پيش مهندسي 
كاهش مشاركت براي تغيير دادن ايران طراحي و به اجرا گذاشته شد. 
اما آنچه در سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، در روز انتخابات رياست جمهوري 
۱۴۰۰ اتفاق افتاد، همه اين مهندسي و جمع بندي ها را دگرگون كرد. 
شورش فقرا اتفاق نيفتاد، نظام دوقطبي نشد و با مهارت از اين توطئه 
عبور كرد، داعيه دلسوزي جريان موازي براي معيشت مردم پذيرفته 
نشد، نشان دادن در باغ سبز توافق با بايدن به جايي نرسيد چراكه مردم 
به آن اقبالي نشان ندادند و در نهايت انتخابات ۱۴۰۰، رقابتي و با حضور 

اكثريت واجدان شرايط رأي برگزار شد. 
--------------------------------------------------

به خودتحريمي پايان بدهیم
محمدكاظم انبارلويي در سللرمقاله 
ديللروز روزناملله رسللالت نوشللت: 
ديدارهاي رسمي رهبر معظم انقاب 
همان است كه از صدا و سيما مي شنويم و مسير انقاب را با ديدگاه هاي 
اعامي رهبري به فضل خدا طي مي كنيم اما ديدارهاي غيررسللمي 

رهبري بيشتر »اعمالي« است تا »اعامي«!
در اين ديدارها رهبري با سرانگشللت هدايت بن بست ها را مي شكند 
راه را باز مي كنند تا كساني كه سالك راه انقاب و امام براي پيشرفت 
كشور هستند مسير را درست بپيمايند. قسمت سوم مجموعه روايتي از 
ديدارهاي پنج شنبه اي رهبري كه از صدا و سيما پخش شد با دو قسمت 

ديگر كامًا متفاوت بود. 
شللماري از دانشللمندان و علماي حوزه علم و فنللاوري در ديدارهاي 
صميمي خللود بللا رونمايي از قللدرت توليد علللم در ايللران، موانع و 
دشللواري هاي اين مسللير را مطرح مي كننللد و رهبري همللان جا با 
دلگرم كردن آنها هدايت هايي را در دسللتيابي كشللور به فناوري هاي 
نوين مطرح مي فرمايند كه در تاريخ ايران به عنوان يك نقطه عطف در 
پيشرفت و توسعه كشور به حساب مي آيد. در حوزه نظامي به قله هايي 
رسلليده ايم كه هر تهديدي را مي توانيم در زمين، هوا و دريا به  خوبي 
پاسخ دهيم. در حوزه سلللول هاي بنيادين، درمان ناباروري، فناوري 
هسته اي، نانوتكنولوژي، در زمينه داروسازي و درمان سرطان قله هايي 

را فتح كرديم كه واقعاً غرورانگيز است. 
ايران امروز ۴۲ درصد توليد علم در جهان اسام را به خود اختصاص داده 
است و در بسياري از علوم در رتبه چهارم جهان هستيم. اما دانشمندان 
ايراني امروز با دو تحريم روبه رو هسللتند: يكي از خارج و يكي درون، 
دولت آينده بايد در اين دو جبهه بجنگد. كساني كه مانع پيشرفت در 
داخل كشور هستند بايد به عنوان ستون پنجم دشمن شناخته شوند و 

با آنها با توجه به شرايط جنگ اقتصادي برخورد شود. 
دولت جوان و انقابي بايد با كار جهادي به دانشللمندان داخل كمك 
كند تا از تحريم ها عبور كنيم. خودتحريمي بدتر از تحريم هاي ظالمانه 
امريكاست تا از خودتحريمي عبور نكنيم مقابله با تحريم هاي دشمن 

ممكن نيست. 
كارآفرينان، دانشللمندان بزرگ در حوزه هاي مختلللف علوم جديد و 
فناوري هاي نو بايد گردش اطاعات درداخللل را در مورد توان توليد 
در كشور با ارتباط معقول روان كنند و سللازماني پديد آورند با كمك 
دستگاه هاي امنيتي و قضايي در برابر عناصري كه »خودتحريمي« در 
داخل وخارج مديريت مي كنند بايسللتند، البته دولت جوان و انقابي 
بايد به كمك آنها بيايد تا در اين نبردي كه از بيرون هدايت مي شللود، 

غلبه كنند. 
--------------------------------------------------

حقیقت را به رخ مردم دنیا بکشیم 
فاطمه صابري در روزنامه وطن امروز 
نوشللت: اين روزها متأثللر از فضاي 
انتخابات رياست جمهوري سيزدهم، 
شاهد وايرال شدن اطاعات فيك و دروغ در فضاي رسانه و شبكه هاي 
اجتماعي هستيم كه مدام مردم ايران را براي عدم مشاركت در انتخابات 
تهييج مي كنند و با سفسللطه گويي هاي گوناگون دنبال تضعيف نظام 
هسللتند. رهبر انقاب در آخرين سخنراني شللان  قبل از انتخابات كه 
چهارشنبه گذشته صورت گرفت، تأكيد داشتند: »شايد در هيچ نقطه اي 
از عالم نمي توانيم كشوري را پيدا كنيم كه انتخابات آن اين همه مورد 
هجمه دشمنان قرار گرفته باشد. در همين انتخابات پيش رو چند ماه 
است رسللانه هاي امريكايي و انگليسللي و مزدوراني كه زير پرچم آنها 
مشغول كار هستند، دارند خودشان را مي كشند تا انتخابات جمهوري 
اسامي را به نحوي زير سؤال ببرند و به نحوي انتخابات در ايران را مورد 
اتهام قرار دهند.« اما به راستي چرا اين حجم از دشمني و دروغ پراكني 
در رابطه با انتخابات رياست جمهوري در ايران در جريان است و چرا ما 
از سال ۸۸ به بعد در يك كارزار عظيم جنگ رسانه اي داخلي و خارجي 
قرار گرفته ايم كه مدام با انكار قدرت جمهوري اسامي در عرصه هاي 
مختلف به دنبال تلقين »واقعيت هاي جايگزين« به جاي »واقعيت ها« 

در افكار عمومي مردم ايران است؟
با تحليل وقايللع انتخابات سللال ۸۸ و ظهور جنبش هللاي  اجتماعي 
و نيللز مرجعيت يافتن سلللبريتي ها از طريق شللبكه هاي اجتماعي- 
مثل كنشللگري آنهللا در انتخابللات ۹۲ و ۹6 كه از نشللانه هاي غلبه 
جهان پساحقيقت است- در كنار رشللد بدقواره صنايع آي سي تي در 
سال هاي اخير به يمن سياست هاي وزير جوان ارتباطات دولت فعلي، 
مي توان گفت ذهن ايراني نزديك به يك دهه است با گردش در جهان 
پساحقيقت در حال آشللنايي ذهني، عيني و ميداني با مختصات اين 
جهان جديد است و همين امر خود بسترساز آن شده است كه حضور 
مردم در نظام جمهوري اسامي كه داراي يك اصل محكم و سند متقن 
فكري است و صرفاً مسئله سياسي نيست، به مسئله اي صرفاً جناحي و 
جنجال هاي رسانه اي تبديل شود. در صورتي كه طبق فرمايشات رهبر 
انقاب، نگاه به بعضي حقايق مثل مشاركت مردم و حضور در انتخابات 
بايد فراتر از نگاه هاي سياسي باشد، حقيقت را به رخ مردم دنيا بكشيم. 

88498443سرویس  سياسي

»پايان باز« توافق هسته اي با غرب بعد از 90 ماه 
45روز حياتي غرب براي احياي برجام 

تواف�ق هس�ته اي ب�ه عن�وان مهم ترين و 
ويژه ترين پرونده دولت تدبير و اميد همچنان 
با پايان باز روبه رو است و در حالي كه آهنگ 
آغاز فرآيند آن از مهر ماه س�ال 1392 و در 
سفر هيئت ايراني به مجمع عمومي سازمان 
ملل نواخته ش�د، همچنان مهم ترين س�از 
دولت مس�تقر براي اداره امور كشور است! 
مهر ماه سللال ۹۲ بود كه رئيس جمهور و وزير 
امور خارجه كشللورمان تابوي رابطه مستقيم 
با اياالت متحده را شكسللتند و فصل جديدي 
از روابط ميان ايران و امريكا را رقم زدند. از آن 
زمان تاكنون توجلله و تمركز اصلي دولت های 
يازدهللم و دوازدهم حللول مذاكره بللا امريكا 
پيرامون مباحث هسللته اي شللكل گرفته و تا 
امروز كلله رئيس جمهور جديد كشللور معرفي 
شللده كماكان تمركز اصلي دولت روي همين 

موضوع است. 
در شللرايطي كه با روي كارآمدن دولت بايدن 
دور جديدي از مذاكرات هسته اي براي احياي 
برجام آغاز شللده اما تاكنون منتللج به نتيجه 

ملموسي نشللده اسللت، اين در حالي است كه 
روز گذشللته محمدجللواد ظريللف از مختومه 
شدن پرونده هسللته اي تا انتهاي دولت تدبير 
و اميد خبر داده اسللت. محمدجللواد ظريف، 
وزيللر خارجه جمهوري اسللامي ايللران طي 
گفت وگويي با اشللاره به رونللد فعلي مذاكرات 
»وين« براي احياي برجام گفت كه احتماالً تا 
قبل از پايان كار دولت »حسن روحاني« توافق 

حاصل خواهد شد. 
  زياده خواهي هاي بي پايان اروپا 

در حالي طرف ايراني همچنان به تعهدات اصلي 
خود در قبال غرب پايبند اسللت كه اروپايي ها 
بر اسللاس رويكرد سللابق خود در قبال ايران، 
همچنان اصرار دارند طرف ايراني همچنان به 
صورت يكجانبه تعهدات خللود را اجرايي كند! 
آن هم در حالي كه روابط پولي، بانكي و تجاري 
ايران همچنان رنگ هيچ گونه گشايشللي را به 

خود نديده است. 
جوزپ بللورل، نماينده عالي اتحاديلله اروپا به 
عنوان هماهنگ كننده برجام از پيشرفت هاي 

صورت گرفتلله طي هفته هاي گذشللته با نگاه 
به بازگشللت احتمالي اياالت متحده به توافق 
هسته اي ايران و نحوه اطمينان از اجراي كامل 
و مؤثر آن از سوي تمام طرف ها استقبال كرده 
و گفته است: »مذاكرات وين اهميت تصميمات 
دشللواري را كه هنوز بايللد به آنهللا پرداخت، 
برجسللته كرد.« بورل اهميللت بهره گيري از 
فرصت ديپلماتيللك )براي احيللاي برجام( و 
ضرورت انعطاف پذيري براي سللازش را كه به 
نفع تمام طرف ها باشد، مورد تأكيد قرار داده و 
با نيم نگاهي به انتخابات رياست جمهوري ايران 
خواستار تداوم تعهد ايران به برجام شده است. 
  آكسيوس: امريكا خواهان احياي برجام 
پي�ش از روي كار آمدن دول�ت جديد در 

تهران است
امللا آنچلله در اين ميللان مهم مي نمايللد، اين 
مسللئله اسللت كه طرف امريكايي اصًا تمايل 
ندارد احيللاي برجام را به دولت بعد از حسللن 
روحاني موكول كند چراكلله به خوبي مي داند 
انعطاف كنوني تيللم مذاكره كننللده يقيناً در 

دولت آينده ايران تكرارشدني نيست و احتمال 
اينكه اختافات في مابين ايران و غرب عميق تر 
شود، هست، به همين دليل تاش مي كند طي 
۴5 روز باقيمانده تا روي كارآمدن دولت جديد 
در ايران به هر شللكل ممكن بستر بازگشت به 
برجام و بهره گيري از مكانيسم ماشه به عنوان 
مهم ترين هدف را فراهم كند. در مقابل دولت 
تدبير و اميد نيز براي حفظ آبرو تاش مي كند 
برجام احيا شده را به دولت آينده تحويل دهد. 
سللايت خبري آكسلليوس به نقل از يك مقام 
امريكايي مي گويد، دولت جو بايدن در امريكا 
خواهان آن است كه توافق برگشت به برجام با 
ايران، پيش از انتقال قدرت به دولت جديد در 
تهران صورت بگيرد.  به نوشته آكسيوس در روز 
جمعه ۲۸خرداد، اين مقام امريكايي گفته است 
كه اگر مذاكرات به اوايل ماه اوت كشيده شود، 
زماني كه انتقال قدرت در ايران قرار است انجام 

بگيرد، اين امر »نگران كننده« خواهد بود. 
VOA در همين زمينه مي افزايللد: »اين مقام 
امريكايي گفته اسللت كه اگر پيش از روي كار 
آمدن دولت جديللد در ايللران توافقي حاصل 
نشود، سؤاالتي جدي درباره احتمال دستيابي 
به توافق مطرح خواهد شد. تحليلگران و برخي 
ديپلمات هاي درگير مذاكرات با ايران مي گويند 
كه رسلليدن به توافق با دولت فعلي آسان تر از 
يك دولت جديللد، به ويژه دولتي به رياسللت 

ابراهيم رئيسي خواهد بود.«
 توافق هسته اي

آنچه احتماالً مورد توجه فوق العاده طرف غربي 
و تيم مذاكره كننده كشللورمان طللي ۴5 روز 
باقيمانده تا روي كارآمدن دولللت جديد قرار 
خواهد گرفت،اين مسللئله است كه چارچوب 
احياي برجام و بازگشت امريكا به اين توافقنامه 
بايد به گونه اي باشد كه دولت آتي ايران نتواند 
به حتي آن را ناديده بگيللرد و چنانچه تصميم 
داشته باشللد با رويكردي متفاوت و مبتني بر 
تأمين منافع ملي با آن روبه رو شللود، ملزم به 
پرداخت هزينه هاي سللنگين شللود. بر همين 
اساس احتماالً احياي نمادين و ويتريني برجام 
براي زنده نگه داشللتن آن در آينده مهم ترين 
اولويت مذاكللرات ويللن از اين تاريللخ به بعد 
خواهد بود و با توجه به نتايج انتخابات رياست 
جمهوري در ايللران مصون نگه داشللتن اصل 
برجام فارغ از آثار و نتايج آن براي دو طرف حائز 

اهميت است. 

سعيد همتي
   گزارش

ك�رد  تأكي�د  اردن  و  لبن�ان  در  اي�ران  اس�بق  س�فير 
ت�ا  اس�ت  ممك�ن  صهيونيس�ت ها  كابين�ه  تغيي�ر  ك�ه 
كن�د.  ايج�اد  تغييرات�ي  اي�ران  براب�ر  در  ان�دازه اي 
احمد دستمالچيان، كارشناس مسائل منطقه در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، دربللاره كنار رفتن نتانياهو از قللدرت، گفت: رژيم 
صهيونيستي دچار تناقضات زيادي است كه از گذشته گريبانگيرش 
بوده و اخيراً تشللديد شللده اسللت. اين رژيم تنش هللاي قوميتي و 
سياسي اش زياد شده است، در نتيجه بعد از چند دوره انتخابات كابينه 
جديد با اختاف يك رأي نتانياهو را كنار گذاشت و نفتالي بنت روي 
كار آمده است. با توجه به آراي شكننده بنت در كابينه معلوم است كه 
دولت وي شكننده است و ممكن است ائتاف ها به زودي فرو بريزد. با 
توجه به تضاد هاي دروني و تنش هاي داخلي اين رژيم بيش از گذشته 

رژيم صهيونيستي در بحران فرو خواهد رفت. 
وي افزود: كابينه جديد بسيار شللكننده و ناپايدار است و بعيد است 
بتواند مدتي طوالني در برابر بحران های متعدد سياسللي و اجتماعي 
گريبانگير رژيم اشغالگر فلسطين دوام بياورد. امريكايي ها فشار زيادي 
بر كابينه جديد براي از سللرگيري مذاكللرات وارد خواهند كرد و در 
صورت اجتناب گروه هاي راست گراي صهيونيستي، بار ديگر شاهد 
برگزاري انتخابات پنجللم، اين بار با محوريت از سللرگيري مذاكرات 

اسرائيلي- فلسطيني خواهد بود. 
كارشناس مسللائل منطقه اضافه كرد: سللال هاي درازي است كه 
رژيم صهيونيسللتي دسللت به گريبان نزاع ها و تنش هاي دروني 
خودش است و بحران ها و تنش هاي سياسي عميقي جامعه رژيم 
صهيونيستي را فراگرفته است. اعم از اختافات سياسي و اجتماعي 
مردم هم از اين سياست ناراضي هستند و خاف عرف معمول در 
پايتخت رژيم صهيونيستي به دليل اختافات گسترده اي كه هست، 

تظاهرات به راه افتاده است. 

 براي نخستين بار كشور هاي غربي حمايت شديدي از رژيم 
صهيونيستي انجام ندادند

دسللتمالچيان ادامه داد: در پي انتخابات دو سللال گذشته گروه هاي 
سياسي اين رژيم از تشكيل يك كابينه بازماندند و امروز هم كه كابينه 
جديد تشكيل شده، شاهد يك كابينه ائتاف ضعيف است كه تنها با 
اختاف يك رأي پيروز شد. طبيعي است كه اين كابينه، كابينه پايدار و 
مستحكمي نيست. هر آن ممكن است ائتاف موسوم به تغيير حاكم در 
اين رژيم از هم فروبپاشد، به ويژه اينكه يكي از ستون هاي اين ائتاف، 
حزب افراط گراي »يميناست« كه رهبر آن نفتالي بنت به سياست هاي 
افراطي، بدعهدي و ستيزه جويي با ديگر سياستمداران مشهور است. 

اين ديپلمات پيشين كشورمان تصريح كرد: در عين حال شرايط منطقه 
و جهان به رژيم صهيونيستي اجازه نمي دهد اقدامات تندي انجام دهد 
كه بتواند بر سر حكومت باقي بماند و بهانه جنگ را براي ابقاي خودش 
بياورد. همان طور كه در جنگ اخير غزه شاهد بوديم، براي نخستين بار 
كشور هاي غربي حمايت شديدي از رژيم صهيونيستي انجام ندادند و 
براي نخستين بار شاهد بوديم افكار عمومي غرب به  شدت عليه رفتار 
رژيم صهيونيستي برانگيختند و به دولت ها فشللار آوردند كه نبايد از 
سياست هاي وحشيانه حمايت شللود. وي افزود: براي نخستين بار در 
بسللياري از كشللور هايي كه دولت هاي حامي رژيم صهيونيستي در 
آن حاكم هستند، شللهروندان و نمايندگان پارلمان ها از نمايندگان 
خودشللان مطالبه كردند كه چرا پول و ماليات هاي شللهروندان بايد 
صرف حمايت تسليحاتي و سياسي از رژيم صهيونيستي شود. به دليل 
همين اعتراضات و انتقادات در كشور هاي مختلف، جامعه جهاني اجازه 
اقدامات خشن و تند را به رژيم صهيونيستي نمي دهد. رژيم صهيونيستی 
به اين دليل كه كابينه جديد هم يك كابينه ستيزه جو، افراطي و تندرو 
اسللت در يك تناقض رفتاري گير خواهد كرد و مشللكات عديده اي 
در آينده مقابل آن قرار دارد.  سفير پيشللين ايران در لبنان با اشاره به 

همراه نبودن دولت بايدن با نتانياهو گفت: دولت جو بايدن در امريكا 
بسيار به رژيم صهيونيسللتي فشللار مي آورد كه اين رژيم بار ديگر به 
مذاكرات فلسطيني- اسرائيلي بازگردند. اين سياست درست خاف 
سياست دولت پيشين اياالت متحده امريكاسللت كه كامًا خواهان 
فشار بر فلسطينيان براي پذيرش خواسته هاي يك جانبه اشغالگران 
صهيونيسللتي بود. دولت جديد واشنگتن معتقد اسللت هر اندازه به 
حركت هاي افراطي در منطقه دامن زده شللود به ضرر منافع امريكا و 
متحدانش خواهد بود. شرايط نشان مي دهد آينده مبهمي در انتظار 
اين رژيم است و رژيم صهيونيستي بيش از هر زمان ديگري بدون اينكه 

ابتكاري داشته باشد، فرو خواهد رفت. 
 تحوالت صهيونيست ها موجب تغيير سياست آنها در برابر 

ايران مي شود
وي با اشللاره به اينكه تحول جديد در دولت ها در سياست و رويكرد 
صهيونيست ها در قبال ايران تغيير ايجاد مي كند، تصريح كرد: تغيير 
كابينه ممكن اسللت تا اندازه اي در تلورانس تغييراتي ايجاد كند، اما 
حقيقت اين است كه جمهوري اسامي ايران به شكل بنيادين، رژيم 
صهيونيستی را يك رژيم جعلي، متجاوز و اشغالگر مي داند، به همين 
دليل هم رژيم صهيونيسللتي دشللمن اصلي خود را ايران مي داند و 

اطمينان دارد ايران در عرصه مبارزه با اين رژيم كامًا جدي است. 
دستمالچيان اضافه كرد: رويكرد ايران صحيح است و بايد همين گونه 
باقي بماند، چراكه اين رژيم سرزمين فلسطين را اشغال كرده است و هر 
كدام از نظام هاي اسامي اصيل در منطقه را به نابودي كشيد. فراموش 
نكنيم كه بعد از انقاب اسامي ايران، رژيم صهيونيستی با قلدري به 
لبنان حمله كرد و رژيم دست نشانده تشللكيل داد، برنامه بعدي آنها 
هجمه به سللوريه و اشغال اين كشللور بود و عاقه مند بودند به عراق 
برسند و با تصرف عراق دسللت هاي تجاوزكار خودشان را به چاه هاي 

نفت خليج فارس برسانند. 

رئي�س كميس�يون امني�ت ملي و سياس�ت 
خارجي مجلس با اش�اره به حض�ور مردم در 
عرصه انتخاب�ات تأكي�د كرد كه م�ردم مثل 
هميشه شگفتي ساز شدند و دشمن و مسئوالن 
كش�ور را به طور همزم�ان غافلگي�ر كردند. 
حجت االسام مجتبي ذوالنوري، نماينده مردم قم 
در مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با فارس، 
با اشاره به برگزاري موفقيت آميز انتخابات رياست 
جمهوري دوره سيزدهم اظهار داشت: با توجه به 
مجموعه اتفاقاتي كه در اين چند سللال اخير رخ 
داد و فشار سللنگين اقتصادي كه بر دوش مردم 
قرار داشللت و نيز وعده هاي فراوان عمل نشده اي 
مانند ايجاد رونق اقتصللادي و بي نيازي مردم به 
يارانه ها، چرخيدن همزمللان چرخ زندگي مردم 
و سللانتريفيوژ ها، اعتبار گذرنامه هللاي ايراني در 
جهللان و وعده هايي از ايللن قبيللل و نيز تاش 

گسترده رسانه هاي اسللتكباري و ايادي داخلي 
آنها و كشورهاي وابسته به اسللتكبار در منطقه 
براي دلسللرد كردن مردم و عدم حضللور آنها در 
انتخابات، مردم با توجه به جميع جوانب و مشكات 
فتح الفتوح كردند.  وي افزود: مردم در اين انتخابات 
عاقه مندي و پيوندشان را با انقاب، نظام و واليت 
نشان دادند و اثبات كردند همچنان به آرمان هاي 
شهدا و به ويژه شهيد حاج قاسم سليماني پايبند 
هستند.  رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس اظهار داشللت: مردم هميشه به 
طور همزمان دشمن خارجي و مسئوالن خودمان 
را غافلگير كرده اند و اين بار نيز شگفتي ساز شدند 
و اين پيروزي را رقللم زدند، لذا ابتدا به خود مردم 
و سپس به رهبر فرزانه و حكيم انقاب كه پرچم 
اقتدار كشللور را سرافراز نگه داشللته و كشور را از 
فتنه ها به سامت عبور داده اند، تبريك مي گويم. 

ذوالنوري تصريح كرد: اگرچه مي شد شور انتخاباتي 
بيش از اينها و مشللاركت مردم باالتر باشد، ولي با 
توجه به مشللكات موجود، معتقدم مردم با نظام 
قهر نكرده بلكه در فشللار اقتصللادي بوده اند و اگر 
رئيس جمهور منتخب با كار جهادي و هوشمندانه 
و نيز بللا مقابله قاطع با فسللاد و ناكارآمدي فضاي 
كشللور را عوض كند و مردم طعم كارآمدي نظام 
و دولت مستقر را بچشند، سرمايه اجتماعي نظام 
جمهوري اسللامي روز به روز بيشتر خواهد شد.  
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با تأكيد بللر اينكه عملكللرد دولت آينده 
در افزايش سللرمايه اجتماعي و ملللي نظام مؤثر 
است، اظهار داشت: با توجه به سابقه عملكرد آقاي 
رئيسي در قوه قضائيه و مسئوليت هاي ديگر و عزم 
كار جهادي كه در ايشللان وجود دارد، اميدواريم 
كابينه اي توانمند، كارآمد و پاك تشكيل دهد كه 

در فرصت مناسب و متناسب با توقعات بحق مردم 
امور كشور را سامان دهند و بخش قابل توجهي از 
مطالبات مردم را برآورده كنند تا مردم نيز تفاوت 
بين مسللئوالن با نگرش هاي مختلللف و نيز فرق 
مديريت جهادي و غيرجهادي را احسللاس كنند 
و قطعاً اين اتفاق خواهد افتللاد.  نماينده مردم قم 
در مجلس شوراي اسللامي خاطرنشان كرد: اگر 
دولت آينده به جاي چنين راهكارهايي مسير بهبود 
معيشللت مردم را از رونق توليد و افزايش اشتغال 
دنبال كنللد، خودبه خود بار اداره كشللور از دوش 
دولت برداشته مي شللود و اگر مردم شغل و درآمد 
مناسب داشته باشند، خودشان زندگي شان را اداره 
مي كنند و الزم نيست از دولت پول بگيرند، حتي با 
دادن ماليات دولت را نيز اداره خواهند كرد تا زمينه 
قطع وابستگي به نفت و شفافيت بودجه و جلوگيري 

از فساد در ساختار اقتصادي كشور فراهم شود. 

سفير اسبق ايران در لبنان: 

شرایط منطقه و جهان عليه رژیم صهيونيستی است 

 مردم مثل هميشه شگفتي آفریدند و  غافلگير كردند 

   خبر

   بهارستان


