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حراج منافع ملي
سياست خارجي همواره داراي مباني 
استراتژيك، تاكتيك و مفاهيم مهمي 
اس��ت كه در راس��تاي منافع ملي تعريف مي ش��ود. 
سكاندار سياست خارجي كشور يعني وزير خارجه در 
كشورهاي مختلف كسي است كه داراي ويژگي هاي 
مهم و خاص يعني توانايي برقراري ارتباط تكنيكال، 
دانش تخصص��ي كارش، قدرت بي��ان و تاثيرگذاري 
بر مخاطب و اه��ل گفت وگو و ايف��اي نقش منطقي 
در مذاك��رات باش��د، بتواند هم گفتم��ان را به عنوان 
discourse  و ه��م گفت وگو را به عن��وان ديالوگ 
و ه��م  discussionرا ب��ه عن��وان مباحث��ه و هم 
negotiation  را به عن��وان مذاكره كه برخوردار از 
مباني حقوقي هر يك از اين واژه ها است درك كند و بر 
اساس آن منافع ملي كشور را دنبال كند. وزير خارجه 
كسي بايد باشد و هست كه با شخص اول كشور يعني 
مقام معظم رهب��ري داراي اعتم��اد و ارتباط متقابل 
باش��د. اگر وزير خارج��ه فاقد ارتباط و اعتماد باش��د 
سياست خارجي كشور با چالش و بحران و در نتيجه 
شكست مواجه مي شود و توان حركت حتي يك متر به 
جلو را نخواهد داشت. سياست خارجي و وزير خارجه 
نمي تواند دستمايه جدول بندي هاي صوري سياست 
داخلي كش��ور ها قرار بگيرد. اگر چنين شود مطمئنا 
منافع اصلي اين چالش ها، درگيري ها و نابساماني ها 
نصيب كش��ورهاي خارجي خواهد ش��د. وقتي كه از 
سياست خارجي صحبت مي كنيم از منافع ملي يك 
جغرافياي سياسي و يك ايدئولوژي مبتني بر مفاهيم 
و ارزش هايي صحبت مي كنيم كه در قانون اساسي به 
صورت آشكار بيان شده است. بي دليل نبود كه رهبري 
وقتي در دي��دار با كارگزاران نظام اس��امي صحبت 
مي كردن��د، فرمودند وزير خارج��ه را فردي متدين، 
قلندر، اهل منطق، وفادار، اهل گفتمان و در عين حال 
غيور و رش��يد و معتمد مي شناسند. اين واژه هايي كه 
مقام معظم رهبري در ديدار با كارگزاران نظام اسامي 
درباره شخص وزير خارجه نام بردند واژه هاي درست 
و صريحي است. واژه هاي ديگري را نيز شنيده ايم كه 
مقام معظم رهبري از وزراي خارجه مثل دكتر كمال 
خرازي به عنوان يكي از شخصيت هاي سياسي و مدير 
و پرهيزگار نام مي برند و مي گويند كه مورد اعتمادشان 
هستند. وقتي آقاي دكتر واليتي به نمايندگي از طرف 
نظام جمهوري اس��امي مي خواست با صدام مذاكره 
كند و در ارتباط با قطعنام��ه 598 رهبري پيام دادند 
كه در اين پيام آشكار شد آقاي دكتر واليتي به عنوان 
نماينده و كارگزار اصلي نظام جمهوري اس��امي كه 
مورد اعتماد نظام اس��ت مذاكره را انجام مي دهد. اين 
موارد مفه��وم خاصي را در ذهن متب��ادر مي كند كه 
سياس��ت خارجي و وزير خارجه در جدول بندي هاي 
سياس��ي و ص��وري و اصطاح��ا دعواه��اي داخلي 
نمي گنج��د. به همي��ن دليل وزير خارج��ه را از افراد 
حزبي انتخاب نمي كنند. اتفاقي كه اين روزها در مورد 
آقاي ظريف و انتشار متن سخنان جلسه محرمانه ايشان 
در مجلس شوراي اسامي افتاد به نفع امريكا و اسراييل 
است. اين اتفاق قدرت مانور جمهوري اسامي را مي كاهد. 
شايد صحبتي در يك محفل خصوصي مي شود اما اين 
صحبت الزاما نبايد در محيط هاي عمومي صورت بگيرد. 
اين طور نيس��ت كه بنده آقاي ظريف را فردي بي نظير و 
بي بديل بدانم. آقاي ظريف نيز همچون ديگر كارگزاران 
نظام اسامي شخصيت متدين، پرهيزگار، كارشناس و 
داراي تجارب ارزنده اي است اما اينكه مطالبي كه آقاي 
دكتر ظريف در يك جلس��ه خاص گفته اس��ت منتشر 
شود، جز غرض ورزي هاي شخصي و گروهي و حزبي چه 
چيز مي تواند باشد؟ چنين چيزي از هيچ فردي در هيچ 
مقامي پذيرفته شده نيست. اين مساله مخالفت صريح با 
مواضع رهبري، قانون اساسي و عقل و منطق است. سه 
مبناي ش��رع، عرف و قانون در كشور وجود دارد كه بعد 
از انقاب آن را به رسميت شناخته ايم. اينكه دست وزير 
خارجه را رو كنند تا حرف خودشان را ثابت كنند، يكي 
از اش��تباهات فاحشي اس��ت كه اين روزها اتفاق افتاده 
است. اين مساله قدرت مانور جمهوري اسامي را كاهش 

مي دهد و به نفع دش��منان جمهوري 
اسامي است. برجام مقوله خاص يك 

وزارتخانه نبوده است. برجام تصميم و اراده جمعي كل 
مجموعه نظام بوده است. 
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 از سوي كريمي قدوسي، ادعاي نماينده مشهد 
 درباره نسبت دادن نقل قول هايي تحريف شده

 به ظريف را تكذيب مي كند 
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س��رش را پايين انداخته و با قدم هايي تند و بي و س��ر 
و صدا از كنار خبرن��گاران عبور مي كند. با همان كت 
و ش��لوار قهوه اي؛ امتداد راهروي مجل��س را گرفته، 
بي آنك��ه توجه خبرن��گاري را به خ��ودش جلب كند 
به طرف كميس��يون امنيت ملي م��ي رود. آن هم در 
روزي ك��ه براي بار دوم به خبرن��گاران وعده داده بود 
فايل صوتي سخنان ظريف را براي شان پخش خواهد 
كرد. حاال آنچن��ان قدم هايش را تند ك��رده كه مبادا 
خبرنگاري او را ببيند، حق هم دارد. كريمي قدوسي، 
نماين��ده دلواپس مش��هد و عض��و جبه��ه پايداري 
هيچ وق��ت خودش را آنق��در تنها نديده اس��ت. عليه 
ظري��ف وزير امور خارج��ه معركه اي ب��ه راه انداخته 
كه هرچه جلوتر مي رود زواياي غيرواقعي آن بيش��تر 
بيرون مي زن��د. انتخاب چند جمله گزينش ش��ده از 
س��خنان ظريف در جلس��ه اي كه خودش هم در آن 
حضور نداش��ته. هرط��ور مي خواهد اثب��ات كند كه 
ظري��ف آن جمات را گفته. يك ج��اي كار مي لنگد. 
اول از خبرنگاران خواس��ت تا در كميس��يون امنيت 
ملي خودشان فايل صوتي سخنان ظريف را بشنوند. 

اما روز موعود در مقابل خبرنگاران پشت درهاي بسته 
كميسيون ماند؛ روزي كه از رييس كميسيون تا دبير 
آن جواب تلفن هاي��ش را ندادند. بعد به آنها وعده داد 
ك��ه فايل صوتي را براي نماين��دگان پخش مي كند و 
متن پياده ش��ده آن را به خبرنگاران مي دهد تا همه 
بفهمند او راس��ت گفته است. اما اين بار اوضاع براي او 
وخيم تر شد. چون حاال با همين متن معلوم شد كه بر 
خاف ادعاي او كه ظريف گفته »من اعتراف مي كنم 
اشتباه كردم« هيچ كجا عبارت »اعتراف« وجود ندارد. 
يا آنجا كه گفته »به حرف ج��ان كري اعتماد كردم« 
اصا در اين متن واژه »اعتماد« نيست و خاصه سطر 
س��طر اين متن جمات قبلي كريمي قدوسي درباره 

ظريف را نقض مي كند. 

نخستين خطا: تحريف عبارات نقل شده از ظريف
كريمي قدوسي گفته بود فايل صوتي سخنان ظريف 

را ب��ا حض��ور نماين��دگان بازبيني 
مي كند و صورتجلسه اين بازبيني را 

با امضاي نمايندگاني كه فايل را شنيده اند در اختيار 
خبرنگاران ق��رار مي دهد. بعد هم خبر رس��يد كه او 

اين كار را كرده. 
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99 گره، شد 100 گره
همچون دوره هاي گذش��ته، فص��ل انتخابات 
نزديك اس��ت و كوشش براي تاسيس حزب و 
جبهه و گروه دوچندان شده است. از اين رو شنيدن اين خبر 
كه 10 نفر از فعاالن اصولگرا اقدام به تاسيس »جبهه مردمي 
نيروهاي انقاب اسامي« كرده اند چندان غيرطبيعي نبود و 
نيست ولي چه خوب بود كه موسسين محترم در ابتداي كار 
به برخي از پرسش هاي متعدد نيز پاسخ مي دادند تا ذهنيت 

مناسبي نسبت به آنان شكل بگيرد. 
1-  ترديدي نيس��ت كه ب��دون نظام حزب��ي، جامعه ايران به 
سرمنزل مقصود نخواهد رسيد. نكته جالب اين است كه هر دو 
جناح فعال اين نظام در مورد اين گزاره توافق نسبي دارند ولي 
حزبي بودن به معناي وجود ده ها و صدها حزب و گروه نيست 
كه در برخي موارد تعداد اعضاي آنه��ا كمتر از تعداد اعضاي 
ش��وراي مركزي آنان باش��د! بنابراين بايد كوشيد كه تعداد 
احزاب در هر دو جناح كم و كمتر شود و با يكديگر ائتاف كنند 
بلكه به 3 يا 4 گروه سياسي فراگير در كشور برسيم. وقتي كه 
درون يك جناح 10 يا 20 حزب و گروه مدعي وجود دارد، به 
اين معناست كه آنان قادر به درك اولويت ها و نيز گفت وگو و 
همكاري حتي با خودشان هم نيستند. با اين ماحظه خوب 
بود توضيح كاملي داده مي ش��د كه آيا اين جبهه، تشكياتي 
فراگير از احزاب عمده اصولگراست يا خودش يك تشكيات 
جداگانه اي است كه به موارد قبلي اضافه شده است؟ به عاوه 
آيا منظورش��ان از جبهه، تركيبي از احزاب و گروه هاست، يا 
كلمه جبهه مس��امحتا به جاي حزب به كار رفته اس��ت؟ اگر 

جبهه اس��ت، افراد موس��س آن بايد نماين��دگان گروه هاي 
تشكيل دهنده باشند و در قالب شخصيت حقوقي وارد جبهه 

شوند. ظاهرا اين يك گروه جديد است. 
2-  با توجه به انتس��اب اين جمع به اصولگرايان و نيز حضور 
به صفت حقيقي، اين پرسش پيش مي آيد كه دليل انشعاب 
يا تاس��يس يك نه��اد و حزب جدي��د در مي��ان اصولگرايان 
چيس��ت؟ آنان چرا با احزاب موجود همكاري نمي كنند؟ چه 
تفاوت هايي با آنان دارند كه اقدام به تاس��يس يك تشكيات 
جديد كرده اند؟ در هر حال نقاط افتراق و اش��تراك خود را با 
س��اير احزاب و گروه هاي اصولگرا بايد شرح دهند تا مخاطب 

تصوير دقيقي از افكار و ايده هاي آنان به دست آورد. 
3-  نكته مهم تر اين اس��ت كه اين گروه به احتمال زياد در پي 
حمايت از يك نامزد انتخاباتي است و بعيد است كه اين نامزد 
از همين االن براي آنان ش��ناخته شده نباشد. در اين صورت 
چرا آن نامزد محترم از هم اكنون عضو اين گروه نشده است تا 

گامي مهم در مسير شناخت او برداشته شود؟
4-  اين جبهه بدون هيچ پيش زمينه سياس��ي تش��كيل شد، 
گويي كه هيچ ربطي با عرصه شفاف سياست ندارد و به نوعي 
از باال تشكيل شده است. واال چگونه ممكن است كه يك جبهه 
و حزب تا اين حد بي س��روصدا و بدون اخبار پيشين تشكيل 

شود؟ اين امر نش��ان مي دهد كه كار مذكور 
بسيار محرمانه و با حفاظت كامل انجام شده 

اس��ت. اين رفتار در اصل ايراد ندارد. ولي در عرصه تش��كيل 
حزب محل سوال است، و نوعي بدبيني اوليه را ايجاد مي كند. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

تخريب برجاميان، جفا به مردم 
زمانه ب��دي اس��ت. گاهي سياس��ت مان عين 
ديانت مان نيس��ت و گاهي اگر ديانت مان مثل 
سياست ورزي مان باشد بايد س��ر در گريبان برد و گريست. ما 
مي خواس��تيم با انقاب اخاق را وارد سياست كنيم و با ديگر 
سياستمداران دنيا متفاوت باشيم. گويا نيل به مقاصد مطلوب 
با هر وسيله ممكن براي برخي امري مباح بلكه مستحسن شده 
است. توس��ل به دروغ و تكيه بر خبر كذب با پس و پيش كردن 
چن��د جمله يا تقطيع و وص��ل كردن چند پاراگ��راف چنانكه 
مفهومي به ضد خود مبدل ش��ود و اراده گوينده را عكس كند 
زرنگي سياسي نام گرفته اس��ت و گاهي عامان به اين شعبده 

خود افتخار هم مي كنند! 
اخيرا به وزير محترم امور خارجه سخناني نسبت داده شده در 
حالي كه نسبت دهنده در جلسه كميسيون امنيت ملي حضور 
نداش��ته و به قول خودش ن��وار مذاكرات را گوش داده اس��ت. 
يك عضو كميسيون س��خنان مزبور را نادرست خوانده است و 
س��خنگوي وزارت خارجه هم آن را كذب محض دانسته است 
ولي اين همه ب��راي مخالفان برجام و مهاجمان به آقاي ظريف 
كفايت نمي كند چنانچه غوغ��ا مي كنند و تو گويي برگ برنده 
بي همتايي به دست آورده اند!  اگرچه چنين رفتاري تازگي ندارد 
و در سطوح مختلف بر صغير و كبير روا داشته شده است، اگرچه 
تكذيب ها حتي اگر توس��ط راستگوترين افراد اعام شده باشد 
كارگر نمي افتد كما اينكه ماقاتي به آن سيد بزرگوار نسبت داده 
شد و او صريحا تكذيب كرد ولي همچنان آن دروغ بزرگ را تكرار 
مي كنند و البد از عقاب خداوند نمي ترس��ند ولي در اين ماجرا 

مساله چيز ديگريس��ت. رفتار كنوني خصوصا پيرامون برجام 
جلوي چشم دش��منان صورت مي گيرد و روشن است كه آنان 
بيكار نمي نشينند و حداكثر استفاده را مي برند. واضح است كه 
دستاورد هاي برجام اسراييل و آل سعود را عصباني كرده است، 
پيداست كه اگر برجام نبود در حال حاضر ما چيزي به نام صادرات 
نفت نداشتيم و با بدهي هاي عظيمي كه از دولت گذشته به ارث 
رس��يده است معلوم نبود اوضاع كشور به كجا رسيده بود؟ پس 
تهاجم بي وقفه به برجام و مذاكره كنندگان ايراني با چه هدفي 

صورت مي گيرد و چه چيزي را به چه قيمتي دنبال مي كند؟
برجامي كه تحريم هاي هسته اي عليه ايران را لغو كرد، برجامي 
كه بسياري از خطرات را از كش��ور دور ساخت و مهم تر از همه 
برجامي كه از طريق انتخابات س��ال 92 توسط مردم كليد زده 
ش��د بايد مخدوش و بي ثمر نشان داده ش��ود تا عملكرد دولت 
پيشين آنچنان كه بود عريان نشود و خدمت بزرگ دولت كنوني 
كم اهميت جلوه كند! مردم ما در پي تنش زدايي با جهانند و نه 
در حال حاضر كه در طول تاريخ هيچگاه طالب جنگ و منازعه 
نبوده اند. مردم ما به خوبي و سختي طعم ماجرا جويي هاي هزينه 
ساز و تنش زايي هاي غير ضرور را چشيده اند واگر ظلم و تجاوزي 
به حقوق شان صورت نگيرد آغازگر هيچ جدال و جنگي نيستند 
و برجام اين پيام عميق و تاريخي را به جهان مخابره كرد. عده اي 

با اين پيام مخالفند و زندگي سياس��ي خود را 
در تكرار و اس��تمرار بحران ها مي دانند. مردم 

به خوبي دريافته اند كه از طريق صلح و ثبات و تعادل و گفت وگو 
به آرمان هاي خود نزديك تر مي شوند. 

نگاه پارلمان
محمد كاظمي

نماينده مجلس
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الياس حضرتى-  محمدرضا جعفرى- مرتضى مهدوى- رضا اعتماد

برادر گرامی آقای امیر نظری

درگذشت والده گراميتان را تسليت عرض كرده براى 
ايشان غفران الهى وبراى شما صبر مسالت داريم .

مدير كل محترم مجلس  ومشاور ارشد رياست گمرک ج.ا.ا

الياس حضرتي

خانواده محترم بلوكي
مصيبت درگذشت مادر بزرگوار مرحوم هادي بلوكي را  از صميم 
قلب تسليت گفته،براي آن سعيده فقيده غفران و آمرزش الهي 

و براي شما و بازماندگان صبر و سالمتي مسالت دارم.

يادداشتي از سيدمحمد بهشتي درباره خانه نمازي  سخنگوي ناجا اعالم كرد

رييس سازمان بازرسي از فسخ يك قرارداد اقتصادي فسادبرانگيز در كيش پس از 14 سال خبر داد

ابطال واگذاري »رايگان« زمین 20هزار میلیاردي 

اندك اندك خوي كن با  نور  روز برخورد با 300 كانال تلگرامي و صفحه اينستاگرامي
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  رييس مجلس : موضوع سخنان ظريف 
»برجام« نبود


