
علیرضا کیان پور| با وجود گذشــت نزدیک به 
یک هفته از اقدام نامتعارف کریمی قدوسی در انتشار 
گزینشی سخنان محرمانه ظریف در نشست مشترک 
وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، حاشــیه ها و واکنش ها به این ماجرا 
همچنان ادامه دارد. کریمی قدوسی که روز گذشته را 
در سکوت کامل خبری پشت  سر گذاشت و در صحن 
مجلس نیز گوشه ای آرام نشست و حرف خاصی مطرح 
نکرد، روز یکشــنبه آخرین تالش خود را برای اثبات 
مواضع و مدعایش به کار بست و پس از ناامید شدن از 
اکران فیلم جلسه محرمانه برای خبرنگاران، آنچنان که 
مجتبی ذوالنوری، دیگر نماینده عضو جبهه پایداری 
در کمیسیون امنیت گفت، خود دســت به کار شد و 
همچون یک خبرنگار در گوشه ای از مجلس مشغول 
پیاده کردن فایل صوتی جلســه و تایپ کردن آن شد 
و در ادامــه در نامه ای به وزیر امور خارجه شــعارهای 
همیشگی اش را تکرار کرد و درنهایت نیز تنها موفق به 

جلب حمایت ۱۱ نفر از ۲۸۶ نماینده مجلس شد.
جلسه شبانه کمیسیون امنیت و وزارت خارجه

امــا در چنیــن شــرایطی، مخالفــان و منتقدان 
کریمی قدوســی روز پرکاری را پشت سر گذاشتند و 

این روز بلند کاری را از ســاعات 
پایانی شــب قبل آغــاز کردند. 
حــدود ســاعت ۲۳ شــامگاه 
یکشــنبه، یکی، دو خبرگزاری از 
جلسه اضطراری رئیس و برخی 
از اعضــای کمیســیون امنیت 
با ظریــف در ســاختمان وزارت 
خارجه خبر دادند و تأکید کردند 
این دیدار به منظــور دلجویی از 
ظریف و تالش برای ترمیم رابطه 
وزارت خارجه و کمیسیون امنیت 
صــورت گرفته؛ رابطــه ای که به 
گفته یکــی از نمایندگان حاضر 
در این نشســت، در پــی »اقدام 

خالف امنیــت ملی و اصول اخالقــی« نماینده عضو 
جبهه پایداری مشهد مخدوش شــده است. اردشیر 
نوریان که نخستین روایت از نشست شبانه کمیسیون 
امنیتی ها با ظریف را تشریح می کرد، در این رابطه به 

ایلنا گفت: اکثر اعضای کمیسیون 
امنیت در این مدت نسبت به این 
اتفاق ناخوشــایند اظهار نگرانی 
کردند، چرا که نسبت به بروز این 
اتفاق بسیار متاسفیم و این اقدام 
را خــالف قانون دانســته و از آن 
اعالم برائــت می کنیم. او تصریح 
کرد:   متاســفانه کریمی قدوسی 
استنباط های غلطی درباره برجام و 
مذاکرات هسته ای دارد و براساس 
این استنباط های غلط شخصی 

دست به اقداماتی می زند. نوریان همچنین در تشریح 
انگیزه احتمالی کریمی قدوسی گفت: نمی خواهم بگویم 
که هدف کریمی قدوسی حمله به دولت و انتقام گیری از 
وزارت  خارجه و برجام بوده اما به هرحال کریمی قدوسی 
منتسب به جبهه پایداری اســت. با این حال با توجه 
به این که در آســتانه تشکیل کمیســیون مشترک 
برجام هستیم، همگی باید در راستای تقویت مواضع 

جمهوری اسالمی در مجامع بین المللی تالش کنیم.
درخواست برای ورود سپاه و وزارت اطالعات 
برای  اتمام  حاشیه  سازی های کریمی قدوسی

معاون پارلمانــی وزارت امور خارجه که نمایندگان 
مجلس را در نشســت نوبت صبح روز گذشته مجلس 
همراهی کرد، با پایان این نشست در جمع خبرنگاران 
حاضر شــد و با تأکید بــر این که بیــش از ۸۰ درصد 
نماینــدگان مجلس حامی سیاســت خارجی دولت 
هستند، گفت: ســوال این اســت که از لحاظ قواعد 
حفاظتی و اسناد و گفتار، گوینده طبقه بندی را تعیین 
می کند یا شنونده؟ وزارت اطالعات،  سپاه و نیروهای 
نظامی می توانند در این باره صحبت کنند که باعث حل 
ماجرا می شود. حسن قشقاوی با بیان این که طبیعتا 
گوینده محرمانــه بودن یک اظهارنظر را تشــخیص 
می دهد، نه شنونده، خاطرنشــان کرد: در متنی که از 
سوی ظریف بیان و دیروز منتشر شده،  نشان داده شده 

که مطلبی که از اول با حاشیه های ژورنالیستی منتشر 
شــده با واقعیت مغایر است و متن دیروز نیز گزینشی 
بوده است، ولی ثابت شد که این متن،  متنی نبوده که 
روزهای اول منتشــر شده است. 
قشقاوی همچنین تصریح کرد:   
حفظ اســرار نظــام از واجبات 
است. نمایندگان به ما می گویند 
اخبار روزنامه ای نگویید. ما از وزرا 
می خواهیم مطالب غیررسانه ای 
بگوینــد، ولــی اگــر مطالــب 
غیررســانه ای،  رسانه ای شود چه 
ارزشی دارد و ما چرا باید مطالب 

غیررسانه ای را بگوییم.
انتقاد بروجردی از رفتار 
غیراصولی کریمی قدوسی

همزمان، رئیس کمیســیون 
امنیت ملی نیز درباره این نشست 
اطالعاتی به خبرگزاری خانه ملت داد و گفت:   با توجه به 
اتفاقی که در آخرین جلسه مشترک کمیسیون امنیت 
ملی و وزیر خارجه رخ داد و متاســفانه خارج از ضوابط 
مصوب کمیسیون، رفتارهای غیراصولی صورت گرفت؛ 
مجموعه اعضای کمیسیون امنیت 
بر این نظر بودند کــه با توجه به 
ضرورت استمرار این همکاری ها 
و تبیین  نظرات اعضا، نشستی با 
وزیر خارجه برگزار شــود که این 
جلسه شب گذشته صورت گرفت. 
عالءالدین بروجردی ادامه داد: در 
این دیدار، وزیــر امور خارجه نیز 
همچون اعضای کمیسیون امنیت 
ملی، تأکید داشــتند اتفاق اخیر 
از ســوی یک فرد صورت  گرفته 
و سیاست اعضای کمیسیون امنیت ملی نیست. او با 
اشاره به تأکید ظریف بر استمرار همکاری های دوجانبه 
یادآور شد: با توجه به جایگاه صداوسیما، این سازمان 
باید پیوسته مبتنی بر منافع ملی حرکت کند، البته این 
انتظار بوده و مشاهده می کنیم که این سازمان چنین 

عملکردی در برابر مسائل امنیتی نظام دارد، از این رو در 
این زمینه رسانه ملی می تواند در این نوع موضوعات و 

اتفاقات، نقش بهتری ایفا کند.
صداوسیما؛ پشتیبان 

کریمی قدوسی
انتقاد تلویحی رئیس کمیسیون 
امنیت ملی از رسانه ملی درحالی 
مطرح شــد که ســاعتی بعد و 
همزمان با آغاز نشست علنی نوبت 
بعدازظهر، علیرضا رحیمی، دیگر 
نماینده حاضر در نشست مشترک 
شامگاه یکشنبه کمیسیون امنیت 
و وزارت خارجه، در یک نشســت 
خبری توضیحات مفصلی درباره 
اقــدام کریمی قدوســی ارایه و 
در حاشــیه این نشست خبری، 
به شدت نســبت به نحوه پوشش 

ماجرا توســط صداوسیما انتقاد کرد. عضو کمیسیون 
امنیت ملی گفت:   با وجود این که این مسأله در صحن 
اتفاق نیفتاده اما همان گونه که صداوســیما به بهانه 
خبررسانی اقدام به حاشیه سازی و شائبه افکار عمومی 

را تقویــت کرد، انتظار داشــتیم 
رئیس مجلس نیز اظهارنظر الزم 
را داشته باشد. با این حال مهم این 
اســت که افکار عمومی با آگاهی 
دراین باره قضــاوت می کنند. او 
تصریح کرد: این حاشیه سازی ها 
با پشتیبانی صداوسیما که خط 
تخریب دســتگاه دیپلماســی و 
حمله به شــخص آقای ظریف  را 
دنبال می کند، جای تأسف دارد. 
عضو کمیســیون امنیت ملی و 

سیاســت خارجی مجلس همچنین با تأکید بر لزوم 
موضع گیری رئیس مجلس شورای اسالمی در قبال این 
اتفاق ناخوشایند، از عزم راسخ نمایندگان برای شکایت 
از کریمی قدوسی به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
خبر داد و همچنین یادآور شد که قرار است کمیسیون 

امنیت ملی در بیانیه ای رسمی دراین باره اعالم  موضع 
و اقدام نامتعــارف کریمی قدوســی را محکوم کند. 
عضو کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس شورای 
اسالمی همچنین در پاسخ به ســوال دیگری درباره 
انگیزه احتمالی کریمی قدوسی از انجام این افشاگری، 
گفت: آنچه مسلم اســت این اقدامات با هدف تخریب 
دولت، ظریف و برجام انجام می شود و هرچه به انتخابات 
نزدیک می شویم، افزایش چنین بداخالقی هایی قابل 
پیش بینی است که این مسائل سم مهلک برای کشور 

است.
انگیزه های کریمی قدوسی در حمله به ظریف

به نظر می رســد کریمی قدوســی پیــرو تاکتیک 
همیشــگی اش اســت که پس از یک حمله جانانه به 
دولت، مدتی در ســکوت روزگار می گذراند. اکنون نیز 
با توجه به این که دیگر حرفی برای گفتن باقی  نمانده، 
تدریجا عقب نشینی کرده و مدتی در جمع خبرنگاران 
آفتابی نمی شود. بررسی دالیل و انگیزه های این اقدام 
نامتعارف که به  روشــنی برخالف قانــون و آیین نامه 
مجلس، مصالح ملــی و نوعی گل به خــودی بود، از 
چند جنبه حایز اهمیت اســت. نکته نخستی که در 
صحبت های نوریان و رحیمی و بسیاری دیگر از ناظران 
و تحلیلگران بازتاب یافت، نزدیکی 
به ایام انتخابات ریاست جمهوری 
و تــالش برای تضعیــف دولت و 
جایگاه رئیس جمهوری نزد افکار 
عمومی و ایجاد فضای ضدبرجامی 
به منظور تخریب دســتاوردهای 
مثبت دولت در سیاست خارجی 
و مســائل اقتصادی ناشی از رفع 
تحریم هاســت. به نظر می رسد 
مخالفــان دولت بنابــر برنامه ای 
مــدون و تاکتیکــی از پیــش 
تعیین شده، بحرانی کردن موضوع 
برجام نزد افــکار عمومی و ایجاد 
فضای ضدبرجامی را در آســتانه 
انتخابات در رسانه ها در دستور کار دارند و بر این اساس، 
هرچندماه یک بار به  بهانه ای هجمه هایی را در ضدیت 
با برجام یا دیگر دســتاوردهای دولت در رســانه های 
خود به راه می اندازند. با این حــال، نکته حایز اهمیت 
دیگری که در بررســی افشاگری 
کریمی قدوســی باید مورد توجه 
قرار گیرد، سابقه این نماینده عضو 
جبهه پایداری در چنین رفتارهایی 
است. کریمی قدوسی که این روزها 
همه جا خود را طرفــدار گردش 
آزاد اطالعــات معرفی می کند و 
همنوا با رسانه های مخالف دولت، 
با کلیــدواژه »دولت محرمانه ها« 
سعی در تخریب جایگاه روحانی 
و اعضای کابینه تدبیر و امید نزد 
افکار عمومی دارد، بارها به خبرنگاران و اصحاب رسانه، 
صرفا به دلیل این کــه به او انتقاداتــی وارد کرده اند، با 
ادبیاتی تند تاخته است. توجه به سوابق افشاگری های 
کریمی قدوسی بیش از هر مسأله ای حایز اهمیت است، 
چراکه کریمی قدوســی که این روزها به دلیل انتشار 
گزینشی ســخنان محرمانه وزیر امور خارجه در صدر 
اخبار قرار گرفته، پیش از این نیز بارها به دالیلی مشابه، 
سوژه گزارش های مطبوعاتی بوده است.  کریمی قدوسی 
که بارها در نطق ها و مصاحبه هایش به اتهام زنی علیه 
برخی چهره های نظام و در چند سال اخیر نیز به بیان 
مســائلی علیه حســن روحانی و محمدجواد ظریف 
پرداخته و به ویژه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
را خائن به ملت و نظام معرفی کرده،در دی ماه ۹۲ نیز 
به موضوع حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه اشاره 
کرد و مدعی شــد که »صدها گردان ایرانی در سوریه« 
حضور دارند که البته این ادعا بالفاصله از سوی سخنگو و 
مسئول روابط عمومی سپاه تکذیب شد و سردار رمضان 
شریف در این رابطه گفت: وجود گردان های ایرانی در 
سوریه را به شدت تکذیب می کنیم. او اخیراً نیز در جریان 
سوال از محمدجواد ظریف در صحن علنی مجلس به 
برخی مســئوالن حاضر در مذاکرات هسته ای تهمت 
جاسوســی زد که این ادعا نیز بالفاصله ازسوی وزارت 

اطالعات تکذیب شد.

خبرروی خط خبر واکنش نمایندگان مجلس به افشای سخنان محرمانه جواد ظریف

خوشه چینی از حراج منافع ملی
  اعضای کمیسیون امنیت ملی اقدام کریمی قدوسی را محکوم کردند

کوهکن: اصولگرایان به  دنبال وحدت 
و اجماعند

ایســنا| نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و 
رهبری، مشخص نشــدن کاندیدای اصولگرایان 
در انتخابات ریاســت جمهوری درمقطع فعلی را 

موضوعی طبیعی خواند. 
محسن کوهکن با بیان این مطلب اظهار کرد: با 
توجه به تجارب انتخابات گذشته، گزینه های مطرح 
در سه ماه آخر انتخابات تعیین می شوند که برهمین 
اساس، درحال حاضر اصولگرایان درمرحله اجماع 

برای رسیدن به گزینه واحد هستند. 
او گفت: تجربه انتخابات گذشته ریاست جمهوری 
در دوران آقایــان خاتمی، احمدی نــژاد و روحانی 
نشــان می دهد که همه اتفاقات در سه ماهه آخر 
رخ می دهد، به طوری که اگر 5ماه قبل از برگزاری 
انتخابــات به این آقایــان می گفتند؛ قرار اســت 
رئیس جمهوری شوند، باور نمی کردند. براین اساس 
با توجه به فرآیند گذشته انتخابات مشخص نشدن 
کاندیدای اصولگرایــان در انتخابات آینده موضوع 

غیرمنتظره ای نیست و هنوز وقت داریم. 
کوهکن با بیان این که درحال حاضر بحث های 
درون حزبی و درون گروهی در اردوگاه اصولگرایان 
مطرح اســت، افزود: هنوز مــا وارد گزینه خاص 
نشده ایم و بحث ها حول محور جلوگیری از تکثر و 
رسیدن به اجماع است، چون معتقدیم قبل از آن که 
بخواهیم وارد تعیین مصادیق شویم، باید همه برای 
رسیدن به وحدت تالش کرده و برپایه آن، روی یک 

نفر اجماع کنیم. 
این نماینده اصولگرای مجلس درپایان، با بیان 
این که درحال حاضر جامعه روحانیت مبارز پرچم 
ایجاد وحدت و همگرایی را در اردوگاه اصولگرایان 
به دست گرفته، گفت: درباره تهیه و تدوین منشور 
انتخاباتی همچون گذشته هنوز بحثی نشده و تنها 

تأکید بر اجماع برای رسیدن به یک گزینه است. 

ظریفیان:  

تخریب دولت با نزدیک شدن به زمان 
انتخابات تشدید می شود

ایسنا|  یک فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به 
این که فشارها به دولت با نزدیک شدن به انتخابات 
بیشتر خواهد شد، گفت: دولت مراقب باشد در دام 

مخالفان خود نیفتد. 
غالمرضا ظریفیان با اشاره به شعار عده ای علیه 
دولت در نمازجمعه یزد اظهار کــرد: تالش برای 
برخورد با دولت از خیلی وقت پیش آغاز شــده و 
تخریب ها هم از ســال دوم دولــت، درعرصه های 
اقتصادی، سیاســت داخلی و برجام آغاز شده که 
بسیاری از این تخریب ها هم ناجوانمردانه بوده است. 

این تخریب ها سازمان یافته است. 
ظریفیان خاطرنشان کرد: آنچه انجام می شود نه 
نقد مشفقانه، بلکه تخریب سازمان یافته در آستانه 
انتخابات است تا دستاوردهای دولت تحت الشعاع 
قرار بگیرد. شاید هیچ پروتکل بین المللی  تاکنون 
بند به بند انجام نشده است. یک نمونه به طور مثال 
در قطعنامه 5۹۸ آیا عراق به همه وظایف خود عمل 
کرده است؟ در معاهدات بین المللی  چنین اتفاقاتی 
رخ می دهد که با گفت وگو باید این مسائل حل شود، 
اما اکنون برجام هم بهانــه ای برای تخریب دولت 

شده است. 
این فعال سیاسی همچنین با اشاره به حمالت 
اخیر به منشور حقوق شــهروندی، گفت: تدوین 
حقوق شــهروندی یکــی از وعده هــای روحانی 
در ســال ۹۲ بود، که بابــت انجام بایــد به دولت 
دست مریزاد گفت، زیرا این که کار بزرگ و مبنایی 
این دولت بود، اما جریانی به جای نقد آن به تخریب 
حقوق شــهروندی هم روی آورد. این تخریب ها با 
نزدیک شــدن به زمان انتخابات تشدید می شود 
و دولت هم با آرامش آن جا که الزم اســت، پاسخ 

منطقی بدهد. 

از سوی رئیس قوه قضائیه 

سراج نماینده قوه قضائیه در هیأت 
نظارت بر مطبوعات شد

ایلنا| آیــت اهلل صــادق آملی الریجانی نماینده 
قوه قضائیــه را در هیــأت نظــارت برمطبوعات 
منصوب کرد. آیت اهلل صادق آملی الریجانی رئیس 
قوه قضائیــه در اجرای مــاده ۱۰ قانون مطبوعات 
با صدور حکم قاضی ناصر ســراج رئیس سازمان 
بازرسی کل کشــور را برای یک دوره دوساله دیگر 
به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه در هیأت نظارت 

بر مطبوعات منصوب کرد.   

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:  

برخی از خواص دچار لغزش های 
غیرقابل جبران شده اند

مهر| رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: 
برخی خواص انقالب اسالمی به خاطر تحلیل های 
غلط عمال از خط والیت فاصله گرفته و در فتنه هایی 
که پیش آمده، دچار لغزش های غیرقابل جبرانی 
شده اند. ســردار غالمحســین غیب پرور، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر این که نظام 
اسالمی از بدو پیروزی خود در بهمن ۱۳5۷ همواره 
درمعرض تهدیدات دشمنان بیرونی و برخی عوامل 
داخلی آنان بوده است، گفت: اگر تدابیر حکیمانه 
رهبــر معظم انقالب اســالمی و حضــور مردم و 
بسیجیان درمقابل آن فتنه عظیم و خصوصا در ۹ 
دی ماه ۱۳۸۸ نبود، امروز سرنوشت انقالب و کشور 

طور دیگری رقم می خورد. 
غیب پرور تأکید کرد: دشــمنان نظام اسالمی 
با حربه نخ نمای اختالف افکنی در فتنه ۱۳۸۸ به 

دنبال براندازی جمهوری اسالمی ایران بودند. 

رهبر انقالب، درگذشِت حجت االسالم 
حسینی میانجی را تسلیت گفتند

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظم 
انقــالب اســالمی درپیامــی درگذشــت عالم 
حــاج  جلیل القدرحجت االسالم والمســلمین 
سیدکاظم حســینی میانجی را تسلیت گفتند. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی رهبــر معظم انقالب 

اسالمی، متن پیام معظم له به این شرح است:  
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

درگذشت عالم جلیل القدر مرحوم حجة االسالم 
والمسلمین آقای حاج سّیدکاظم حسینی میانجی را 
که سال ها در سمت نمایندگی امام)رض( و اینجانب 
در اســتان لرســتان به انجام وظیفه الهی خویش 
مشغول بود، به خانواده و فرزندان و بازماندگان محترم 
و همچنین به مردم اســتان و ارادتمندان ایشــان 
تســلیت می گویم و برای آن فقید سعید رحمت و 

مغفرت و رضوان الهی را مسألت می نمایم.
سّیدعلی خامنه ای
۶/ دی ماه/ ۱۳۹۵

وزیر دفاع:  

مسأله حفظ عتبات در عراق مسأله 
امنیت ملی ما است

مهر| وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با طرح 
این سوال که علت حضور ما درسوریه و عراق چیست 
و این حضور آیــا به نفع انقــالب و جبهه مقاومت 
بوده است یا خیر؟ گفت: ما امنیت منطقه را امنیت 
خودمان می دانیم و ناامنی و آشوب در منطقه، امنیت 
دیگران را هم متأثر می کند. سردار حسین دهقان در 
ادامه گفت:   جریان تکفیری- تروریستی که توسط 
آمریکایی ها، صهیونیســت ها، عرب های مرتجع 
منطقه و حتی برخی از کشورها مثل ترکیه به وجود 
آمده، جریانی نیســت که دایره عمل آن به سوریه، 
لبنان، یمن و عراق ختم شود؛ ماجرایی فراگیر است 
و نظام و امنیت جهانی را مورد خدشــه قرار داده و 

تهدید می کند.
 به گفته وزیر دفاع برای ما درعراق حفظ عتبات 
مهم ترین مسائل بود. سیاست ما این بود که درمقابل 
آن سکوت نکنیم و این موضوع، مسأله امنیت ملی ما 
شد. بحث ما این بود که هیچ کس حق ندارد خارج 
از مرزهای عراق برای این کشور تعیین تکلیف کند 
و تجزیه عراق قابل پذیرش نیست، ائتالفی با هدایت 
آمریکا شــکل گرفت که قرار بود با داعش بجنگد. 
چطور می شــود کســی که جریانی را شکل داده و 

تغذیه کرده، می خواهد با آن بجنگد؟

علیرضا براتی:  

انتخابات تمام  الکترونیک در آستانه 
اجرایی شدن است

ایسنا|  معاون مرکــز توسعه دولت الکترونیک و 
فناوری اطالعات وزارت کشــور، سرعت، صحت و 
دقت را از مهم ترین آثار انتخابات الکترونیکی دانست 
و از تــالش این وزارتخانه بــرای برگزاری انتخابات 
تمام  الکترونیــک انتخابات ریاســت جمهوری ۹۶ 

درصورت تأیید شورای نگهبان خبر داد.
علیرضا براتی با اشاره به فواید انتخابات الکترونیکی 
اظهار کرد:   انتخابات الکترونیک هزینه های جانبی 
مانند چاپ تعرفه و عوامل انسانی که تا چند روز پس 
از انتخابات در شــعبه درگیر شمارش آرا هستند را 
کاهش می دهد، اما مهم ترین دســتاورد و ویژگی 
انتخابات الکترونیک سرعت، صحت و دقت است، 
زیرا گاهی پیش می آید که حتی تا ســه روز پس از 
انتخابات نتایج اعالم نمی شــود، ولــی با انتخابات 
الکترونیک حداقل تا یکی، دوساعت پس از انتخابات 

نتایج اعالم می شود.
او با اشاره به نخستین و مهم ترین تجربه انتخابات 
الکترونیــک وزارت کشــور در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی  ســال ۱۳۹۰، اظهار کرد: در سال 
۹۰، ۱۴ حوزه انتخابی ما با موافقت شورای نگهبان 
با این تجهیزات به صــورت تمام  الکترونیک برگزار 
و بالفاصله پس از پایان رأی گیری نتایج اعالم شــد 
و کار حوزه ها به پایان رســید. پس از آن تجربه، ما 
نظرات صاحب نظران شورای نگهبان را جمع کردیم، 
تجهیزات را با کیفیت بهتر ســاختیم و آماده ایم تا 
درصورت تأیید برای انتخابات  ســال آینده از آنها 
استفاده کنیم. معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک 
و فناوری اطالعات وزارت کشور ادامه داد:  سال آینده 
دو انتخابات داریم، انتخابات ریاســت جمهوری و 
انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا که ناظر آن 
مجلس شورای اسالمی اســت و با توجه به رغبت و 
توجه مجلــس امیدواریم انتخابات شــوراها حتما 
الکترونیکی برگزار شود، البته عالقه مندیم هر دوی 

این انتخابات الکترونیکی شوند.

دلجویی نمایندگان استان یزد از 
معاون رئیس جمهوری 

ایلنا|  نمایندگان استان یزد از حسینعلی  امیری 
معاون امور مجلس رئیس جمهوری به دلیل اتفاقات 
اخیر درنماز جمعه یزد از وی دلجویی کردند. معاون 
امور مجلس رئیس جمهوری درجلســه علنی روز 
دوشــنبه مجلس به عنوان نماینــده دولت برای 
بررسی الیحه برنامه ششم توســعه حضور یافت. 
بهروز بنیادی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید 
نیز از تنظیم یک بیانیه حمایتی توسط نمایندگان 
مجلس از معاون رئیس جمهوری با ۱5۴ امضا خبر 
داده است. حســینعلی امیری معاون امور مجلس 
رئیس جمهوری جمعه گذشــته سخنران پیش از 
خطبه های نمازجمعه یزد بود که هنگام سخنرانی 
وی برخــی افراد حاضــر درمصلــی نمازجمعه با 
سردادن شعارهایی برای برهم زدن سخنرانی معاون 

رئیس جمهوری تالش کردند.
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دولت بهار| محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری 
ســابق در جلســه ای با حضور جمعی از استادان 
دانشــگاه های سراســر کشــور به مناسبت هفته 
پژوهش سخن می گفت. تلویحاً به انتخاب ترامپ در 
آمریکا اشاره کرده و گفته است: هر نوع محدودیت 
فساد ایجاد می کند. خیال می کنیم درش را بگذار، 
درست می شود. االن آمریکا مشکلش همین است. 
هفتاد سال درِ مسائل داخلی را گذاشته بود، هجوم 
بیرونی داشتن، هیچ کس نگاه نمی کرد در آن جا پر از 
مشکل است. حاال یک فرصتی پیدا شده که مسائل 
داخلی مطرح شده است، کسی نمی تواند جمعش 

کند، کار تمام است و در سرازیری افتاده است.
او درباره مباحث مربوط به اندیشه اسالمی و اندیشه 
غربی اظهار کرد: این که بنشینیم و سال ها سخنرانی 
کنیم آقا اندیشه غربی غلط است، خب حاال بعدش 
چه؟ با گفتِن من و امثال من که این خیلی بد است 
و اَخ اســت، جهان این را کنار می گــذارد؟ کنار که 
نمی گذارد. گرچه من اصال ایــن نوع قضاوت درباره 

اندیشه را قبول ندارم. 
رئیس جمهوری سابق در ادامه با انتقاد از جدل های 

رسانه ای موجود در کشــور گفت: االن هر رسانه ای 
باز می کنیم، منفی است. از صبح تا شب دارد پتک 
می زند در سرمان که آقا همه چیز به هم ریخته است. 
همه فاسد و دزد هســتند. همه چیز خراب است. 
عقل، فکر و منطقی نیست. خب اگر نگاه فرآیندی 
نداشته باشــیم، در معرِض این هجمه کارمان تمام 
است و تسلیم هستیم. هیچ انگیزه ای برای اصالحات 
اجتماعی باقی نمی ماند و همه رو به قبله می خوابیم. 

به گفته احمدی نــژاد این نــگاه تاریخی کمک 
می کند که آقا این حوادث می گذرد. این شــرایط 
اجتماعی سیاسی پایدار نیست. آقا ما ایرانی هستیم. 
تاریخ را ببینید از چه حوادثی رد شده که این مسائلی 
که امروز بــا آن مواجهیم در مقابــِل آن ها، چیزی 

نیست.
رئیس  جمهوری ســابق درباره مشکالت موجود 
می گوید: باید بگذاریم مطرح شود بعد وقتی مسأله 
مطرح شد و عمومی شد، هشتاد میلیون فکر به آن 
برای حل مشغول می شود. چرا خیال می کنیم همه 
بد هستند، منفی هستند، خائن هستند؟ این تفکر، 

تفکِر شیطانیست. این ضعف و مشکل وجود دارد.

واکنش احمدی نژاد به انتخاب ترامپ:  

کسی نمی تواند جمعش کند، کار تمام است
میزان|  رئیس قوه قضائیه بــا رد پاره ای ادعاها 
مبنی بر تعلل دستگاه قضائی در رسیدگی به مسأله 
حقوق های نجومی گفت: ادعای ما علیه فتنه گران 
این است که با فتنه ۸۸ خســارات عظیمی را به 
کشــور وارد کردند، فرصت های زیادی را از بین 
بردند و باالتر و بدتر از همه این که با نشــان دادن 
چراغ سبز به دشــمنان موجب تشدید فشارها 
و تحریم ها شدند و دشــمن را به دخالت در امور 
داخلی کشور و چشم طمع دوختن به آن تشویق 

و ترغیب کردند.
آیت اهلل آملی الریجانــی با بیان این که هیچ گاه 
هلهله دشمنان در سال ۸۸ را فراموش نخواهیم 
کرد، افزود: خوشــبختانه مردم بصیر ما از برخی 
مسئوالن نیز سبقت گرفتند و با حضور آگاهانه 

خود در روز ۹ دی، بساط فتنه را برچیدند.
او با بیان این که برخــی ایراد می گیرند که چرا 
همچنان به موضــوع فتنه می پردازیــم، اظهار 
کرد: پرونده فتنه هنوز هم گشــوده است و باید 
مورد رســیدگی قرار گیــرد. البته بایــد بدانیم 
فتنه های بیشــتر و پیچیده تری ازسوی دشمن 

طراحی می شــود که اگر فتنه گذشــته را مورد 
واکاوی،  تحلیل و بررســی دقیق قــرار ندهیم، 

نمی توانیم با فتنه های آینده مقابله کنیم.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: باید مشخص 
شود که چرا  برخی می خواستند با زور و خارج از 
چارچوب های قانون، قدرت را غصب کنند. آنها با 
ادعای صیانت از آرای مردم و دموکراسی، تالش 
داشتند که رأی مردم را پایمال و از باالی سر قانون 
اساسی عبور کنند. وجه فتنه گرانه آنان این بود که 
منویات خودکامانه خود را به عنوان صیانت از رأی 

و نظر مردم جا می زدند.
آیــت اهلل آملی الریجانی با یــادآوری نکاتی از 
دوران مسئولیت خود در شــورای نگهبان طی 
حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 
۸۸ اظهار کرد: آن زمان بنده در شــورای نگهبان 
حضور داشتم. به همین افرادی که مدعی تقلب 
بودند، گفتیم؛ ۱۰ تا ۱5 درصــد صندوق ها را به 
صورت تصادفی بازشماری خواهیم کرد، اگر آنچه 
شما مدعی آن هستید، پدید آمد، همه صندوق ها 

را بازشماری می کنیم.

آیت اهلل آملی الریجانی:  

پرونده فتنه 88 باید باز بماند

اعتبار ایران را در جهان خدشه دار می کنند

 اوال نفس این کار به این معناســت که اختالفات جناحی دراین کشور حتی می تواند بر 
مسائل ملی نیز سایه بیندازد، به این صورت که آقای کریمی قدوسی به دلیل تعلق خاطر به 
جناح رقیب دولت و برای فشارآوردن به موضوع برجام و وزارت امورخارجه مذاکرات محرمانه 
میان وزیر و اعضای کمیسیون مجلس را می نویسد و منتشر می کند. این کار البته در دیگر 
کشــورها نیز، اتفاق می افتد حتی در آمریکا به خاطر می آورم یکی از نمایندگان این کار را 
کرده بود و وزیر امورخارجه در دیوانعالی آمریکا علیه آن نماینده اعالم جرم کرد. یکی دیگر 
از پیامدهای این موضوع این است که نشان می دهد کشور بی سر وسامان است و رقابت میان 
جناح ها به تعارض تبدیل شــده که این موضوع اعتبار ما را در سیاست خارجی خدشه دار 
می کند. درمجموع باید گفت؛ جامعه ای که به عقل سیاســی رسیده باشد، شاهد چنین 
رخدادهایی نخواهد بود و نمایندگان و سیاستمداران نیز باید تالش کنند رقابت های خود را 

درحد همان رقابت و در چارچوب عقل سیاسی کنترل کنند تا کار به اینجاها نکشد. 

|   علی بیگدلی  |   استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل |

حسن قشقاوی، معاون 
پارلمانی وزارت خارجه: سوال 

این است که از لحاظ قواعد 
حفاظتی و اسناد و گفتار، 

گوینده طبقه بندی را تعیین 
می کند یا شنونده؟ وزارت 
اطالعات،  سپاه و نیروهای 
نظامی می توانند دراین باره 
صحبت کنند که باعث حل 

ماجرا می شود

اردشیر نوریان، عضو 
کمیسیون امنیت ملی: 

نمی خواهم بگویم که هدف 
کریمی قدوسی حمله به دولت 
و انتقام گیری از وزارت خارجه 

و برجام بوده اما به هرحال 
کریمی قدوسی منتسب به 

جبهه پایداری است

بروجردی، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی:   باتوجه به اتفاقی 
که رخ داد و متاسفانه خارج 
از ضوابط مصوب کمیسیون، 
رفتارهای غیراصولی صورت 
گرفت، اعضای کمیسیون 
بر این نظر بودند با توجه به 

ضرورت استمرار همکاری ها و 
تبیین نقطه نظرات،   نشستی با 

وزیرخارجه برگزار شود

علیرضا رحیمی، عضو 
کمیسیون امنیت ملی: این 
حاشیه سازی ها با پشتیبانی 
صداوسیما که خط تخریب 
دستگاه دیپلماسی و حمله 
به شخص آقای ظریف  را 

دنبال می کند، جای تاسف 
دارد


