
در گ��زارش مجل��س ش��ورای اس��امی درب��اره 
حقوق  های نجومی مدیران و مقامات، تاکید شده 
اس��ت در اس��رع وقت مقامات و مدیران متخلف 
برکنار ش��وند و اضافه وجوه دریافتی از آنان پس 

گرفته و مجازات ش��وند.
مجلس ش��ورای اس��امی گزارش کامل��ی درباره 
حقوق های نجومی مدیران و مسئوالن کشور ارائه 
کرده اس��ت. در این گزارش اعام ش��ده است که 
م��وارد دقیق تخلف از قوانی��ن و مقررات و میزان 
دقیق برداش��ت های غیرقانون��ی و تقویم تخلفات 
ص��ورت گرفته و مبالغ بازگش��تی به خزانه دولت 

نیز پیگیری ش��د.
در این گزارش همچنین تاکید ش��ده اس��ت »در 
اس��رع وق��ت مقام��ات و مدیران متخلف توس��ط 
مس��ئوالن ذی رب��ط در قوه مجری��ه از کار برکنار 
شده و دستگاه های مس��ئول با رسیدگی سریع و 
قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و 

آن��ان را مج��ازات کنن��د«.
ب��ا توجه به ارج��اع طرح یک فوریتی »ش��فافیت 
دریافتی مدیران کش��ور و اس��ترداد دریافتی  های 
م��ازاد« و طرح یک ش��وری »س��اماندهی حقوق 
و دس��تمزدهای بخ��ش عمومی )وی��ژه مقامات و 
مدیران(« که جهت رسیدگی به این کمیسیون به 
عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات 
فشرده و مس��تمر و با حضور اعضاء و کارشناسان 
کمیسیون اصل نود، قوه قضائیه، سازمان برنامه و 
بودجه و س��ازمان امور اداری و استخدامی کشور، 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، دیوان 
محاس��بات کشور، سازمان بازرس��ی کل کشور و 
سازمان حسابرس��ی مورد بررسی قرار گرفت و با 
اصاحات��ی در عنوان و متن نهایتا در ۱۰ ماده به 

تصویب اعضاء کمیس��یون رس��ید.
در طرح نهایی شده، ویژگی های زیر لحاظ و عیناً 
جهت س��یر مراح��ل قانونی تقدیم هیأت رئیس��ه 

محترم مجلس ش��ورای اس��امی ش��ده اس��ت:

 تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا
برای تمامی مقامات و مدیران کشور

- عمومی��ت دامن��ه ش��مول قوانی��ن و پرهیز از 
اس��تثنائات به گونه ای که قانون تمام دستگاه های 

بخش عمومی را ش��امل ش��ود،
- تعیین و تعریف دقیق کلیه عناصر حقوق و مزایا 

اعم از مس��تمر و غیر مس��تمر،
- تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا برای تمامی 

مقامات و مدیران کش��ور،
- تعیین ضمانت اجرای قوی و مناس��ب،

و  مؤث��ر  نظارت��ی  س��ازوکارهای  پیش بین��ی   -
کارآم��دی،

- ممنوعی��ت اعط��ای هرگون��ه وام، تس��هیات 
و عناوین مش��ابه با ش��رایط ویژه و اس��تثنایی به 

مدی��ران،
- پیگ��رد مدیران آم��ر، ذیحس��ابان و ناظرین در 
صورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق 

نظارت و احس��اس مس��ئولیت جدی.

- ایج��اد س��امانه ای در وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی جه��ت تمرکز مجموع��ه اطاعات مربوط 
به حق��وق و مزایای مقامات و مدی��ران به نحوی 
که به س��هولت برای نهادهای نظارتی کشور قابل 

دسترس��ی باش��د.
و اما در بخش دوم پیرامون بررس��ی فنی و میدانی 
دریافت های غیرقانونی و تع��داد متخلفان و تقویم 
ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافت های مازاد 
به بیت المال نیز با برگزاری جلس��ات مش��ترک با 
مس��ئولین و کارشناس��ان دیوان محاس��بات مقرر 
گردید دیوان محاس��بات کش��ور به عن��وان بازوی 
نظارتی مجلس با همکاری س��ازمان بازرس��ی کل 

کش��ور، گزارش جام��ع و کاملی از نح��وه و میزان 
پرداخت ه��ا در قوای ۳ گانه و تمامی دس��تگاه های 
مندرج در قانون اساس��ی را تهی��ه و ارائه نماید که 
گزارش مذکور توس��ط رئیس کل دیوان محاسبات 
کش��ور به اس��تحضار نمایندگان محت��رم مجلس 

رسید.
در بخش دوم نیز پیرامون بررس��ی فنی و میدانی 
دریافت های غیرقانونی و تعداد متخلفان و تقویم 
ریالی تخل��ف و همچنین اس��ترداد دریافت های 
مازاد به بیت المال نیز با برگزاری جلسات مشترک 
با مس��ئولین و کارشناسان دیوان محاسبات مقرر 
گردید دیوان محاس��بات کش��ور به عنوان بازوی 

نظارتی مجلس با همکاری س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور، گزارش جامع و کامل��ی از نحوه و میزان 
پرداخت ها در قوای ۳ گانه و تمامی دس��تگاه های 
من��درج در قانون اساس��ی را تهی��ه و ارائه نماید 
ک��ه گ��زارش مذکور توس��ط رئی��س کل دیوان 
محاسبات کشور به اس��تحضار نمایندگان محترم 
مجل��س رس��ید. مجام��ع عمومی ش��رکت های 
دولتی، مکلف ش��وند به گزارش  های حسابرسان 
و بازرس��ان قانون��ی در خصوص س��وءجریانات 
مال��ی و ضعف های مدیریتی رس��یدگی نموده و 
متخلفین و مجرمین را به مراجع ذیربط معرفی 

نماین��د.      ف�ارس
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پس از تحریم جدید آمریکا؛
مردم کشمیر در حمایت از مقام معظم 

رهبری راهپیمایی کردند
مردم کش��میر هفتم تی��ر ۱۳۹۸ پس از برگزاری 
نماز جمعه تظاهرات گسترده ای را علیه دولت آمریکا 

برگزار کردند.
ای��ن تظاهرات به دلیل اعم��ال تحریم علیه مقام 
معظم رهبری و افراد وابس��ته به دفتر ایشان برپا شد 
و تظاهرات کنندگان ضم��ن محکوم کردن این اقدام 
بی ش��رمانه و وقیحانه، ش��عار مرگ بر آمریکا و مرگ 
بر اس��رائیل س��ر دادند. حجت االس��ام سید حسین 
الموس��وی الصفوی رئیس انجمن ش��رعی ش��یعیان 
کشمیر و عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت 

)ع( سخنران اصلی این اجتماع بود.
وی در س��خنانی، اقدام بی شرمانه و وقیحانه اخیر 
دولت آمریکا را نشانه ضعف و شکست این دولت دانست 
و تصریح کرد: رهبر معظم انقاب و ملت ایران در چهل 
سال گذشته همواره خاری در چشم دشمنان بوده اند.

رئیس انجمن ش��رعی شیعیان کش��میر ادامه داد: 
دشمنان قسم خورده انقاب اسامی برای سرنگونی این 
انقاب از هیچ تاش و کوشش��ی دریغ نکردند، اما لطف 
الهی همیش��ه شامل انقاب اسامی ایران بوده است و با 
رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و حمایت و پشتیبانی 

ملت ایران همه دسیسه ها علیه انقاب ناکام ماند.
عضو مجمع عموم��ی مجمع جهانی اهل بیت )ع( 
افزود: ان ش��اء اهلل ملت ایران و انقاب اس��امی ایران 
ازاین گردنه نیز عبور خواهند کرد و دشمنان این انقاب 

حسرت و آرزوی پلید خود را به گور خواهند برد.
رئیس انجمن ش��رعی ش��یعیان در ای��ن اجتماع 
ب��زرگ ضمن تقدیر وتش��کر از احساس��ات مردم این 
حضور را نش��انه وابستگی عمیق به امام راحل، انقاب 
اسامی و رهبر معظم انقاب اسامی دانست و تأکید 
کرد: آمریکای جهانخوار با این اقدامات غیرانس��انی و 
غیرقانونی نمی تواند محبت و عش��ق آزادگان و حریت 
پسندان عالم را نسبت به مقام معظم رهبری کمرنگ 
کند، ان ش��اء اهلل این عشق و عاقه روز به روز بیشتر 

و عمیق تر خواهد شد.
این روحانی برجس��ته اعام کرد که "جان ومال ما 
همه فدای انقاب اسامی ایران و مقام معظم رهبری" و 
مردم حاضر نیز با سر دادن شعارهایی درحمایت از رهبر 

معظم انقاب این مطلب را تأیید کردند.  مهر

دولت برای وضعیت های مختلف برنامه دارد
معاون پارلمانی رئیس جمهور در واکنش به تحریم  
رهب��ری و ظریف، گفت: آمریکایی ها خود را در مقابل 
افکار عمومی امت اس��امی ق��رار دادند اما ایران برای 

وضعیت های مختلف برنامه دارد.
حس��ینعلی امیری با ی��ادآوری تحریم های اخیر 
آمری��کا علیه جمهوری اس��امی ایران، گفت: این نوع 
اقدام��ات آمریکایی ه��ا نش��ان از س��ردرگمی، عجز و 
ناتوانی و عدم شناخت از جامعه ایرانی و امت اسامی 
اس��ت. از سوی دیگر بر ما ادعای دروغین آمریکایی ها 

برای مذاکره با ایران با این رفتارها ثابت شد.
مع��اون پارلمانی رئیس جمهور با اش��اره به تحریم 
محمدجواد ظریف، تصریح کرد: تحریم نفر اول دیپلماسی 
جمهوری اسامی ایران دروغ بودن ادعای آمریکایی ها را 
بیش از پیش تایید کرد زیرا مس��ئول پیگیری تعامات 
دیپلماتیک و سیاس��ت خارجی کشور وزیر امور خارجه 

است و با تحریم وی، این راه بسته می شود.
وی اف��زود: آمریکایی ه��ا در ادع��ای خود صدق 
نیس��تند، از سوی دیگر تحریم نهاد رهبری قابل تامل 
است زیرا رهبری در کشور ما تنها یک مسئول سیاسی 
و حکومتی نیست، رهبری در کشور ما یک نهاد دینی 
و معنوی هم هست. عاقمندان به مقام معظم رهبری 
هم محدود ب��ه مرزهای جغرافیایی و سیاس��ی ایران 
نمی ش��وند بنابراین آمریکایی ها ب��ه نوعی خود را در 

مقابل افکار عمومی امت اسامی قرار دادند.
امیری یادآور ش��د: همانط��ور که رئیس جمهوری 
هم اش��اره کردند، رهبری ثروتی در خارج از کش��ور 
هم ندارد ل��ذا تحریم رهبری و نه��اد رهبری اقدامی 
بی اس��اس ب��ود، آمریکایی ه��ا دچار آش��فتگی و عدم 

صداقت در گفتار و کردار خود شدند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور، خاطرنش��ان کرد: 
دول��ت جمهوری اس��امی ایران ب��رای وضعیت های 
مختل��ف پیش رو برنامه دارد، م��ا قطعا به نحوی عمل 
می کنی��م که آثار تحریم ها خنثی یا به حداقل کاهش 

پیدا کند.  خانه ملت

اخبار

اگر رشادت شهدا نبود وضعیت امروز مانند دوران قاجار می شد
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: اگر نبود رش��ادت و دالورمردی شهدای 
دفاع مقدس، وضعیت امروز ما همچون دوران قاجار در کمترین س��طح و ضعف 

سپری می شد.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز )یکشنبه( 
در مراس��م تش��ییع و خاکسپاری پیکر دو ش��هید گمنام دوران دفاع مقدس در 
جمع خبرنگاران، گفت: این دو ش��هید گرانقدر در سنین ۱۸ و ۲۲ سالگی برای در 
هم کوبیدن دش��من متجاوز وارد عرصه ش��دند و ما امروز از این عزیزان درس شجاعت 
ایس��تادگی، مقاومت و پایداری می گیریم. وی افزود: شهدا برای شرف، ناموس، مکتب، 
دفاع از انقاب و اس��ام و حدود و ثغور کشور تا پای جان ایستادند، تا ما امروز سرمان 
را باال بگیریم و با افتخار در مکتب جهاد و شهادت گام برداریم. معاون هماهنگ کننده 

ارتش گفت:امروز ش��رف غیرت و پیروزی ما در گرو ادامه راه ش��هدا اس��ت.  مهر

گفتمان »مقاومت یا تسلیم« باید مورد توجه قرار گیرد
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: ط��رح دوگانه »جنگ و صلح« 
ی��ا »جنگ و مذاکره« انحرافی اس��ت و دوگانه »مقاومت یا تس��لیم« باید مورد 

توجه قرار گیرد.
حداد عادل در نشست اعضای شورای مرکزی و دبیران استانی کانون دانشگاهیان 
ایران اسامی گفت: شرط اول در انتخابات اخاص و کار کردن برای خدا است در هر دوره 
تعدادی از عزیزان وارد میدان می شوند و همه اظهار می دارند بخاطر احساس تکلیف شرعی 
وارد رقابت انتخاباتی شده اند. وی ادامه داد: این تعدد کاندیدا در جبهه نیروهای ارزشی باعث تقسیم 
آرا و موفقیت رقیب می شوند، خوب است که امسال برخی برای رضای خدا احساس تکلیف شرعی 

نکنند و فداکاری کنند تا زمینه برای رسیدن به گزینه یا گزینه های مشترک هموار شود.
حداد عادل در ادامه شرط موفقیت نیروهای متدین و انقابی را وحدت، تاش برای 

بسیج اجتماعی و داشتن گفتمان مناسب دانست.  فارس

اخطار مجلس به جهرمی درباره اجرای سند ۲۰۳۰ 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن از اخطار مجلس به وزیر ارتباطات درباره 

اجرای سند ۲۰۳۰ در این وزارتخانه خبر داد.
سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه سند ۲۰۳۰، سندی استعماری است که 
در حوزه های مختلف ورود کرده اس��ت، گفت: مطرح کردن مباحث فمنیس��تی، 
جنسی و زیر سوال بردن بحث جهاد از مواردی است که در این سند استکباری به 
آن اشاره شده است. وی گفت: به طور مثال سند ۲۰۳۰ در حوزه ارتباطات می خواهد 

استفاده ابزاری کند تا جامعه را به سمت براندازی و ناهنجاری ها اجتماعی سوق دهد.
نماینده مردم سنقر در مجلس با بیان اینکه اسناد باالدستی در کشور وجود دارد که نیاز 
به اجرای این سند در کشور نداریم، اضافه کرد:طبق گزارشاتی که به دست نمایندگان رسیده 
اس��ت در برخی از وزارتخانه ها این س��ند در حال اجرایی شدن است که وزارت ارتباطات و 

وزارت آموزش و پرورش دستگاه های هستند که این سند را اجرایی کرده اند.  تسنیم

دریادار فدوی: 
چهلسالبااقتدارمقابلآمریکاایستادهایم

جانش��ین فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اس��امی با بیان اینکه در عالم 
هنوز به ذهن کش��وری خطور نمی کند ک��ه علیه آمریکا اقدام کند، گفت: ما 

چهل سال با اقتدار مقابل آمریکا ایستاده ایم.
دریادار پاس��دار علی فدوی در یادواره شهدای شهیدیه میبد با اشاره به 
آثار و برکات مراسم  بزرگداشت شهدا، اظهار داشت: ملت ما به برکت انقاب 
اسامی هر روز میهمان ش��هدا هستند و خداوند به برکت شهدا عنایت های 

خاص خودش را در این سالیان به ما ارزانی داشته است.
وی اف��زود: این عنایت های خداوند متعال که در س��ال 4۲ حضرت امام 
)ره(  ندای حق را با بانگ بلند طنین انداز کرد، آغاز و این ندا ادامه پیدا کرد 
تا در س��ال 57 به پیروزی رسید و امروز در حالی میهمان شهدا هستیم که 

چهل  سالگی را با اقتدار و سرفرازی پشت سر گذاشته ایم.
جانش��ین فرمانده کل سپاه ادامه داد: امسال در حالی چهل  سالگی انقاب 
را پش��ت س��ر گذاشتیم که بر اساس عمل به عقاید اس��ام ناب محمدی )ص( 
به تکیه گاهی دس��ت پیدا کرده ایم که می توانیم با این تکیه گاه باقیمانده راه را 
به صورت مطمئن طی کنیم و این انقاب را به دست صاحب اصلی اش  برسانیم.

دریادار فدوی با اشاره به جایگاه و مقام شهید بر تکریم خانواده شهدا تأکید 
کرد و افزود: خداوند جانش��ین شهید در خانواده اوست؛ شهدا به تکلیف خود 
عمل کردند و خداوند هم بهترین نتیجه را به آن ها داد و شهادت را نصیب آن ها 
کرد. وی گفت: اگر کسی قائل به  توحید و روال اسام باشد، نمی تواند برخاف 
عملکرد امامین انقاب اسامی عمل کند، در عالم هنوز به ذهن کشوری خطور 
نمی کند که علیه آمریکا اقدام کند، اما نظام اسامی ما چهل سال است که در 

تقابل با استکبار بوده و بحمداهلل در همه عرصه ها موفق بوده ایم.
جانش��ین فرمانده کل سپاه اظهار داشت: این اقتدار به برکت انقاب 
اس��امی و دلدادگان و پیروان امامین انقاب اس��امی بوده اس��ت و ما 
ب��ر مبنای دس��تورات امامین انقاب ب��ه تکلیف عمل کردی��م و خداوند 
ای��ن پیروزی ها را عنایت کرده اس��ت. دریادار ف��دوی تصریح کرد: تقابل 
بی��ن ما و آمریکا تقابل حق و باطل بوده وچهل س��ال اس��ت ادامه دارد؛ 
ای��ن تقاب��ل نه تنها یک روز هم تعطیل نش��ده، بلکه روزبه روز بر ابعاد آن 
اضافه  ش��ده است. چه کس��انی تصور می کردند که در ماجراهای مختلف 
خداون��د این گون��ه آمریکایی ها و جبهه کفر و باطل را با شکس��ت مواجه 

کند. س�پاه نیوز

اصاح طلبان غیر از دولت در مجلس شورای اسامی 
و شورای شهر تهران که تماما مختار بودند به خوبی 
نش��ان دادند ک��ه چند مرده حاج هس��تند و ضعف 
عملکردیشان را در این دو حوزه حساس نمی توانند 

به گردن دیگری بیندازند.
اص��اح طلبان که ش��ریک دولت هس��تند و به 
طور تمام قد از حسن روحانی حمایت کردند و همه 
توان و امکانات رسانه ای و سیاسی خود را در اختیار 
دولت ق��رار دادند حاال بعد از اینکه ابتدا س��عی می 
کردند با وجود مش��کات اقتصادی و اجتماعی خط 
خ��ود را از دولت جدا کنند، ح��اال به مرحله اعتراف 
نس��بت به اش��تباه خود رس��یده اند. البت��ه به نظر 
می رس��د این اعترافات نه از س��ر این باش��د که این 
جریان از عملکرد خود پش��یمان شده اند بلکه بسیار 
در خص��وص انتخابات آینده مجلس احس��اس خطر 
م��ی کنند و فعاالن این جریان س��عی می کنند تا با 
هشدارهای مختلف این جریان را به تاکتیک جدیدی 
برای ورود به کارزار انتخابات آینده مجلس بکش��اند 

و آماده سازد.
در همین رابطه، اخیرا »عباس عبدی« تئوریسین 
جریان اصاحات درباره عملکرد این جریان در چند 
س��ال گذش��ته گفت: »اگر امروز قرار باشد انتخابات 
برگ��زار ش��ود، بعید می دان��م اصاح طلب��ان بتوانند 
لیستی در این زمینه ارائه کنند.اصاح طلبان به دلیل 
تشتت و اینکه بخشی از حامیانشان حاضر به حمایت 
نیس��تند و بیشتر طالب این هس��تند که مستقل در 
کنش سیاس��ی و انتخاباتی شرکت کنند، پیشاپیش 

این بازی را باخته اند.«
»میرزای��ی نیکو«، عضو فراکس��یون مجلس نیز 
در اعتراف��ی تلویح��ی بیان می کن��د: »هیچ کدام از 
جریانات سیاسی شانس��ی در انتخابات ندارند. مردم 

از اصاح طلبان عبور کنند اما س��وار قطار اصولگراها 
نمی ش��وند. شاید یک جریان سوم در شرایط کنونی 

شانس بیشتری در انتخابات داشته باشد.«
»علیرض��ا رجای��ی«، فعال اص��اح طلب هم در 
گفتگوی��ی درباره وضعیت اصاح طلبان در انتخابات 
پیش رو می گوید: »به نظر می  رس��د ناامیدی مردم، 
به ویژه طبقه متوسط، زمینه انتخابات آتی را بیشتر 
به سود جناح راست رقم خواهد زد. اما به طور کلی، 
بدون اینکه در س��اختارهای نظام سیاسی تغییراتی 
اساس��ی بدهیم، نهاد مهمی به ن��ام انتخابات اعتبار 
واقعی خود را به دس��ت نخواه��د آورد. خود اصاح 
 طلبان هم اذع��ان دارند که وضع موجود به نفع آنها 
نیس��ت. البته باید توجه داش��ت این ناامیدی جریان 
اصاحات را نباید دس��ت اوردی ب��رای جناح مقابل 

تلقی کرد.«
»عبداهلل ناصری«، مشاور رئیس دولت اصاحات 
در روزنام��ه "آفت��اب ی��زد" نوش��ت: »اوج گرفت��ن 
اختاف��ات میان دو حزب اتحاد ملت و کارگزاران در 
مورد مس��ئله نجفی و رسانه ای ش��دن این موضوع 
منجر می ش��ود اصاح طلبان در انتخابات سال ۹۸ 
لیس��ت های جداگان��ه انتخابات��ی بدهند.اختافات 
می��ان اصاح طلبان وارد فاز تازه ای ش��ده اس��ت و 
این بدان معناس��ت که اصاح طلبان این بار نه تنها 
با اصولگرایان میانه قرار نیس��ت ائت��اف کنند بلکه 
در می��ان احزاب خودش��ان هم به ائت��اف نخواهند 

رسید.«
همچنین، »صادق خرازی«، فعال سیاسی اصاح 
طلب در گفتگو با روزنامه س��ازندگی گفت: »در حال 
حاضر برگ برنده ای برای اصاح طلبان در انتخابات 
اس��فندماه وجود ندارد. من جریان اصاحات را فاقد 
هدف و برنامه مید انم.در جامعه سیاسی ایران تئوری 

مش��ارکت مش��روط اصاح طلبان جواب نمی دهد 
چون حاکمیت کشور مبتنی بر رای توده های مردم 
است.این س��ناریو حتی اقبال عمومی اصاح طلبان 
را ه��م ندارد.خردمندان اصاحات نیروهای مس��ئله 
دار اص��اح طلب را حذف کنند.دولت روحانی دولت 

ضعیفی است.«
»مصطف��ی تاج زاده« هم اگرچ��ه معترف این 
موض��وع ش��ده اما با توجه به ش��خصیت سیاس��ی 
وی داری��م، این فع��ال اصاح طلب بازهم س��عی 
کرد موض��وع ضع��ف عملکردی اص��اح طلبان را 
الپوش��انی و مقصرس��ازی کند. ای��ن فعال اصاح 
طلب در این خصوص بیان داش��ت: » من سال ۹4 
به لیس��ت امید رای دادم ام��ا امروز رای نمی دهم. 
چرا؟ چون آن زمان فقط می خواس��تیم مجلس از 
دس��ت تندورها خارج ش��ود، اداره کش��ور بر مدار 
عقانیت قرار گی��رد، برجام تعمیم یابد و راه برای 
توسعه همه جانبه میهن باز شود. اما در این سالها 
تح��والت مهم��ی چه در ای��ران و چ��ه در منطقه 
و جه��ان رخ داده که موجب ش��ده اس��ت راهبرد 
قبل��ی جواب ندهد.البته ک��ه ضعف هایی در جریان 
اصاحات وج��ود دارد و نمی ت��وان آنها را نادیده 
گرفت اما بیش��تر از آن بای��د عملکرد دولت پنهان 
را نقد کرد که باعث ش��ده اس��ت مردم به صندوق 

رای بی اعتنا ش��وند.« 
اگرچه اصاح طلبان س��عی م��ی کنند که ضعف 
عملکردی این جناح سیاس��ی را توجیه کنند و آنرا به 
گردن دولت و یا حتی جناح مقابل بیندازند اما موضوع 
اصلی این است که اصاحات به هیچ عنوان نمی تواند 
پ��ای خود و تفکرش را که بخش��ی از اوض��اع و احوال 
اقتصادی و سیاسی را بوجود آورده است را از این ماجرا 
بیرون بکشد. اصاحات با هر توجیهی در این زمینه از 
سوی افکارعمومی به عنوان عامل اصلی وضعیت موجود 
ش��ناخته می ش��ود. تفکر جریان اصاح طلب بود که 

شاکله تصمیمات دولت را شکل داد.   جهان نیوز

پایاندیپلماسیباآمریکا
رفتارهای آمریکا با ریاست جمهوری دونالد ترامپ راه هر 

گونه دیپلماسی را بسته است.
جمهوری اسامی ایران بر سر خطوط قرمز خود مذاکره 
و معامله نمی کند، چرا که این خطوط قرمز به مسائل منافع 
و امنیت ملی کش��ور بس��تگی دارد. به واقع هیچ کشوری در 
باره خطوط قرمز خود مذاکره نباید انجام دهد که اگر دس��ت 

به چنین کاری بزند باید معامله کند.
معامله ب��ا رژیمی غیر قابل اعتم��اد نتیجه ای جز دادن 
امتیاز و بدعهدی او نخواهد داشت، هر چند کشوری همچون 
آمری��کا مدام دم از دیپلماس��ی و مذاکره بزند اما پش��ت میز 

مذاکره دست چدنی زیر دستکش مخملی است.
آمریکا رژیمی اس��ت که از پش��ت خنجر می زند، از زیر 
میز مذاکره، روبرو طرف مقابل نشسته و اسلحه خود را نشانه 

رفته است.
مذاک��ره منطقی، منصفان��ه، محترمانه و عادالن��ه از منظر 
آمریکایی ها معنا ندارد، نمونه بارز اینگونه رفتار در مذاکرات هسته 

ای با ایران و توافقی که به دست آمد به خوبی دیده می شود.
آمری��کا حت��ی به این تواف��ق که خود می دان��د به زیان 
جمهوری اس��امی ایران بوده اس��ت، پایبندی خود را نشان 
نداد و آن را زیر پا گذاش��ت و اکنون پس از گذش��ت یکسال 
از خروج رژی��م آمریکا از توافق هس��ته ای انتظار دارد ایران 

همچنان به برجام پایبند باشد.
این انتظار و توقع در حالی مطرح می ش��ود که آمریکا و 
اروپا به هیچیک از تعهدات خود در برجام عمل نکرده اند و با 

وجود بد عهدی ها، ایران را تهدید و تحریم هم میکنند.
این سیاست همان سیاستی است که می گوید زور حرف 

اول را می زند و منطق هیچ جایگاهی در دنیا ندارد.
اکنون کشوری همچون ایران مقابل این زورگویی ایستاده 
و می خواهد از گسترش زورگویی و تحمیل خواسته های غیر 

منطقی و غیر قانونی رژیم آمریکا جلوگیری کند.
برای رس��یدن به چنی��ن هدفی نیازمند توانمند ش��دن 
اس��ت، جمهوری اسامی ایران در طول 4۰ سال گذشته فراز 
و فرودهای بسیاری را پش��ت سر گذاشته و اکنون فوالد آب 
دیده شده است، ایران پیشرفت های بزرگی را به دست آورده 
که اگر این پیش��رفت ها نبود، نظام س��لطه هیچگاه دست به 

تحریم و تهدید نمی زد.
بزرگنمایی نیس��ت اگر بگوییم جمهوری اس��امی ایران با 
وجود همه مش��کات و ضعف هایی که در کش��ور وجود دارد، 
دستاوردهای بسیاری داشته به گونه ای که حتی دشمنان نیز از 

این دستاوردها شگفت زده شده البته خشمگین هم هستند.
این که اکنون فردی مانند ترامپ رئیس جمهور کشوری 
ک��ه خود را قدرت بامنازع اقتص��ادی و نظامی دنیا می داند 
مقابل جمهوری اس��امی ایران مس��تأصل و درمانده شده و 
نمی داند چه کند، نش��ان از توانمندی و پیش��رفت جمهوری 
اس��امی ایران دارد. جمهوری اسامی ایران اگر ضعیف بود، 
رژی��م آمریکا آنی درنگ نمی ک��رد و قطعاً به جمهوری ایران 
حمل��ه نظامی می کرد. ای��ن که برخی اعتق��اد دارند باید با 
آمری��کا مذکره ک��رد و به توافق و تفاهم رس��ید، آیا از آینده 

اجرای این سیاست آگاه هستند؟
رژی��م نامتعادل از نظ��ر رفتاری و گفت��اری قابل اعتماد 
نیس��ت، رژیمی که سرکرده آن هر روز یک سخن متناقض با 
سخن روز گذش��ته خود حتی سخنی که چند ساعت و چند 
دقیقه پیش بر زبان رانده، میگوید و مینویسد، چگونه میتوان 

اعتماد کرد و با آن مذاکره نمود.

اکن��ون به این اعتقاد باید رس��ید و باور داش��ت که دنیا، 
دنیای موش��ک است، دنیای قدرت است، دنیا به خاطر وجود 
رژیم هایی چون آمریکا، اس��رائیل و حت��ی اروپایی ها قانون 
جنگل در آن حاکم اس��ت و هر ک��س در این جنگل ضعیف 

باشد باید زیر سلطه قدرتمندان قرار گیرد.
در ای��ن جنگلی که آمریکایی ها آن را س��اخته اند هیچ 
کش��وری حق ندارد خ��ود را توانمند و قدرتمند س��ازد، هر 

مردمی که در این راه گام بردارد با رژیم آمریکا طرف است.
پ��س با چنی��ن رویکردهایی که آمری��کا در پیش گرفته 
اس��ت، دیپلماسی بی معنا اس��ت، با وجود همه تهدیداتی که 
آمریکای��ی ها علیه ایران کرده ان��د و تحریم هایی که اعمال 
میکنند، دیپلماس��ی به بن بست رس��یده است. تحریم هایی 
که ش��امل رهبر معظم انقاب اسامی شود و یا وزیر خارجه 
جمهوری اس��امی ایران را نیز در بر بگی��رد، آیا می توان بر 

مدار مذاکره بر اساس دیپلماسی حرکت کرد.
تحریم رهبری نظام اس��امی، تحریم هم��ه مردم ایران 
است، تحریم وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران تحریم فرد 
نیست بلکه تحریم دیپلماسی است که آمریکا اعتقادی به آن 
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یادداشت

زبان معیار قانونگرایی!
ادامه از صفحه اول

زبان فارس��ی معیار، آش��نای غریبی اس��ت که از فرط 
آش��نایی کس��ی آن را نم��ی بیند و ماحظ��ه حدود و 
شرایطش نمی شود و ضوابط و اصولش نادیده گرفته می 
شود. حیف که از داشته های ملی خود این گونه ضعیف 

پاسداری می کنیم!

سرمقاله

تکلیف نجومی بگیران روشن شد

 از بازپس گیری حقوق های نامتعارف تا برکناری و مجازات

برای دوم اسفند این  روزها را به خاطر بسپارید
بایدمراقباوجگیریمدعیانافولکردهبود!


