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كم گويى ،عيب ها را مى پوشاند و از گناهان مى كاهد.
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تازه های مطبوعات

انعکاس
••جماران مدعی شد  :به تازگی طرحی در مجلس
دردستورکارقرارگرفتهاستکهدرصورتتصویب،
هرکدام از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در
مجلسحداقلسه بارازپاسخشبهسوال یاسواالت
نمایندگانمجلسشورایاسالمیقانعنشوند،پس
ازاتمامدورانوزارتازنامزدیدرمواردمشخص،به
مدت 10سالمحروماست.
••جهان نیوز مدعی شد  :یک منبع آگاه از تایید
صالحیت دو عضو از ۱۲عضو ثبت نامی از اعضای
فعلی شورای شهر تهران در انتخابات شورای ششم
پایتخت خبر داد و اظهارکرد :با بررسیپروندهها و
سوابقثبتنامکنندگانانتخاباتشورایشهراستان
تهران تنها صالحیت دو عضو شــورای شهر فعلی
پایتخت در هیئت نظارت و هیئت اجرایی تایید شده
است.اینمنبعآگاهتصریحکرد:فراهانیوعلیخانی
دو عضو تایید صالحیت شده شورای فعلی پایتخت
هستندوفرصتاعتراضبرایسایرافرادوجوددارد.
••فــردا نیوز نوشت  :فــریــدون عباسی رئیس
کمیسیونانرژیمجلسشورایاسالمیروزگذشته
در نشست خبری با اصحاب رسانه کاندیداتوری
خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرد.
وی با شعار «دولت نخبگانی؛ بازگشت به مردم» در
سیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریشرکت
کــرده اســت .عباسی هم اکنون رئیس کمیسیون
انرژیمجلسشورایاسالمیاستودرسوابقخود
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
دولتاحمدینژادرادارد.
••همشهری آنالین نوشت :بیش از  ۲۲۰نفر از
نمایندگان کنگره آمریکا به بهانه حمایت از مردم
ایرانازقطعنامهایحمایتکردندکهخواستارتشدید
مواضع دولت «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا علیه
جمهوریاسالمیایرانمیشود.
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فایل جنجالی در فاز کالبد شکافی

نگاه سوم

روحانیهدفازانتشارفایلصوتیظریفراضربهزدنبهمذاکراتوین
دانست،ظریفمحتوایفایلرایکبحثنظریمحرمانهنامیدوقالیباف
گفتخونحاجقاسمریشهغربگرایانراخواهد َکند

گروهسیاسی-پسلرزههایفایلصوتیمنتشر
شده از اظهارات ظریف همچنان ادامــه دارد و
بعید به نظر می رسد که به این سادگی ها پایان
یابد .چگونگی انتشار و سر در آوردن این فایل از
رسانه معاند سعودی ،یکی از مسائل مهمی است
که نسبت به دیگر مسائل این فایل مــورد توجه
قرار گرفت .مصاحبه ای که آن طور که مرعشی
گفته بود در پردیس کتاب تهران و تحت مدیریت
حسام الدین آشنا ضبط شده و آن گونه که باید
و شاید پروتکل های امنیتی برای حفظ آن انجام
نشده است به طوری که طبق گفته های محمد
تقی کروبی فرزند مهدی کروبی ،فایل این صوت
محرمانه نیز چند روز قبل از انتشار به دستش
رسیده و مانند آب روان در اختیار فعاالن سیاسی
داخل و خارج کشور قرار گرفته است «:من فایل
صوتی ظریف را چند روز پیش از انتشار آن در
ایراناینترنشنالازطریقیکیازدوستانخارجاز
کشوردریافتکردهبودموبایکروزفاصلههمین
فایلراازدوستدیگریهمدریافتکردمومتوجه
شدم این فایل مثل آب روان در حرکت است و در
حال دست به دست شدن میان جمعی از فعاالن
سیاسی .یک رو ز بعد شنیدم که این فایل صوتی
در اختیار چهرههای شناختهشده و سرشناس
اصــاح طلب داخــل هم قــرار گرفته اســت ».در
آخریناظهارنظراماعلیربیعیسخنگویدولت
خبر از سرقت این فایل داده و گفته بود که « درباره
مصاحبه با آقای دکتر ظریف ،فایل گفت وگو با او
به دالیلی کامال روشن که ابعاد آن هنوز مشخص
نیست(ولیبعدتوطئهآمیزآنروشناست)توسط
افرادی که هویت آن ها در حال بررسی است ،به
سرقت رفته و منتشر شده اســت ».سعید لیالز
مجریبرنامه «آنسویدولت»نیزدرآخریناظهار
نظرخوددرواکنشبهانتشارفایلصوتیمصاحبه
اش با ظریف گفت «:معتقدم باید کسی که فایل
صوتیرامنتشرکرده،چوبدرآستینشکرد».
▪روحانی :برخی از مطالب نوار صوتی  ،نظر
دولتورئیسجمهورنیست

سرقتی که حاال پای وزارت اطالعات را وسط
کشیده و رئیس جمهور در اظهارات روز گذشته
خودشخصا«واجا»راماموربررسیاینپروندهکرده
است«:اینفایلقراربودهبهشکلمحرمانهباشد،
بخشیازآنمنتشرشودوبخشیهمبهعنوانسند
محرمانهباقیبماند،اینجاسرقتیصورتگرفته
است .فردی ،جمعی یا گروهی این کار را انجام
داده اند .وزارت اطالعات باید تمام توان خود را
به کار بگیرد ،بفهمد این فایل چگونه سرقت شده
است وهرکسیقصوریانجامدادهنبایدبهاورحم
و باید قاطعانه با او برخورد شود ».رئیس جمهور
در بخش دیگری از سخنان خود در جمع هیئت
دولت با اشاره به دوران فشار حداکثری ترامپ از
ایستادگی تیم دیپلماسی کشورمان در برابر این
فشار و مانع تراشی های رژیم صهیونیستی برای

شکل گیری برجام گفت و درز این فایل صوتی
را هم بی ارتباط به مذاکرات در حال انجام وین
ندانست«:دزدیدنیکسندونوارمسئلهایاست
که باید بررسی شود که چرا در این مقطع این کار
را انجام دادند .وزارت اطالعات هم بررسی کند
که ریشههای آن چه کسانی بودند .درســت در
مقطعی که وین در اوج موفقیت است آن را پخش
میکنندکهدردروناختالفایجادکنند.ماچگونه
میتوانیمپیروزشویموتحریمرابرداریم؛بااتحادو
وحدتویکپارچگیامابادودستگیواختالفکه
نمیتوانیمتحریمرابرداریمومشکالتمردمراحل
کنیم.آنهاضدایرانومردمومصالحایرانهستند
وایننواررامنتشرکردند».رئیسجمهورهمچنین
با بیان این که یکی از افتخارات ما این است که
مسئوالن میتوانند نظراتشان را آزادانه مطرح
کنند،تصریحکردکه«برخیازمطالبمنتشرشده
سجمهورنیست.ممکناست
نظراتدولتیارئی 
هرفردیاوزیرینظرونکاتیداشتهباشدکهبخواهد
محرمانه باقی بماند ».حجت االســام روحانی
رئیسشورایعالیامنیتملیکشورمان،گریزی
هم به متن سخنان ظریف زد و با اشاره به دوگانه
میدان – دیپلماسی که در فضای مجازی و افکار
عمومی شکل گرفته است ،خاطر نشان کرد که
میدانودیپلماسیدوصحنهمقابلهمنیستند«:
اگر کسی فکر میکند یا میدان یا دیپلماسی ،یا
میدان مبارزه پیروز شود یا مذاکره پیروز شود ،یا
سیاست خارجی پیروز شود یا سیاست دفاعی،
اینحرفدقیقینیست.من ۱۶سالدبیرشورای
عالی امنیت ملی بودم و ۳۲سال هم در این شورا
حضور داشتم » .رئیسجمهوری با بیان این که
میدانودیپلماسیدومسئلهایهستندکهاینباید
به آن و آن به این کمک کند ،اظهار کرد «:آن ها دو
بازوهستندکهبایدبهیکدیگرکمککنند.دودست
درنهایتیککارراانجاممیدهند».
▪قالیباف:حاجقاسمقهرمانملیاستوروی
آن حساسهستیم

ازسویدیگرامارئیسقوهمقننهواکنشمتفاوتی
از رئیس جمهور در برابر اظهارات ظریف اتخاذ
کردودرموضعیصریح،خاطرنشانکردکه«حاج
قاسمقهرمانملیماستوماحتیحاضرنیستیم
یکخطکوچکبرسیمایدرخشاناینعزیزوارد
شود؛اینبرایماسختوسنگینوغیرقابلتحمل
استوالبتهماباورداریمکهخداوندمتعال،مدافع
و حافظ خون شهداست ».محمد باقر قالیباف در
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط
روز کشور و مسائل مطرح شده در روزهای اخیر،
تاکید کرد «:همه می دانیم که تولید قدرت ،اعم
از قدرت هوشمند ،نرم و سخت ،ضامن امنیت
ملی و قدرت دیپلماسی ماست .اگر کسانی به هر
دلیلیدوگانههایفرصتطلبانهازقدرتمیدانی
و قدرت دیپلماسی میسازند ،بدانند که این کار
ضد منافع ملی ،تجربه بشریت و علم است و هیچ
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••کیهان -حسین شریعتمداری در یادداشتی
بــا عــنــوان «پ ــوزش هــمــراه بــا خداحافظی دولــت
از آمریکا !» نوشت« :سادهلوح نباشید ،فایل صوتی
آقای ظریف برخالف آن چه که برخی از دولتمردان
ادعامیکنند«محرمانه»نبودهوازابتدابرایانتشار
تهیه شده است .آقای ظریف در این فایل صوتی
نقشاصلیراندارد،اوبهنمایندگیازدولت،سخن
میگوید و روی سخنش قبل از آن که با مردم ایران
باشد ،با دولت آمریکاست».
••آفتاب یــزد  -ایــن روزنــامــه مصاحبهای دارد
با شهربانو امانی ،عضو شــورای شهر تهران که
میگوید « :تا امــروز آقای ظریف و آقای هاشمی
کاندیدای مــورد پذیرش شــورای مرکزی حزب
کارگزاران هستند».
••شرق -این روزنامه در گزارشی با تیتر «حاض ِر
غایب انتخابات » نوشت  « :حاضر غایب انتخابات؛
علی الریــجــانــی ،چــهــرهای کــه در ظــاهــر بــر سر
نخواستنش بین اصالحطلبان و اصولگرایان
دعواست اما همزمان مسئله آمدن یا نیامدنش بر
سرهردوجریانسایهافکندهاستتاجاییکهبرخی
تحلیلها حاکی از این است که اعالم نامزدیاش
در انتخابات  ١۴٠٠میتواند بازی هر دو جریان
را به هم بزند».
••جوان –عبدا ...گنجی ،مدیرمسئول این روزنامه
در یادداشتی با عنوان «حیرتنامه «ظریف»»
نوشت « :مهمترین دلیل مواجهه اینگونه ظریف را
بااصل«احساسکمتری»«،تحقیرشدگی»و«افول
قهرمانی» در مقابل شخصیتی قدرتمند در حوزه
مأموریت مشترک از یک سو و ملموس نبودن نتایج
فعالیت هشت ساله از سوی دیگر میدانم .ادعای
نگارنده در جایجای سخن ظریف ملموس است.
آن جا که نظرسنجیها را مرور میکند و جایگاه
اجتماعی خود را که از  ۹۰درصــد به  ۶۰درصد
ج قاسم را برعکس
تقلیل یافته میبیند و جایگاه حا 
معرفی میکند و ملت را پشت سر حاجقاسم در
گزینه مقاومت میداند (قب ً
ال هم این موضوع را
در جلسهای گفتند) .یا آن جا که قب ً
ال برای ما در
جلسات گفت که حمایت من از مقاومت باعث شد
از جایزه صلح نوبل محروم شوم و این تلخی در ذائقه
او کام ً
ال برجسته است».
••آرمان ملی – پیروز حناچی شهردار تهران در
مصاحبه با این روزنامه گفت « :موضوع اختالفی
بین شهرداری و دولت مربوط به زمین متعلق به
نهاد ریاستجمهوری در جماران است که به نظر
میرسد به همین دلیل دیگر برای بنده دعوتنامه
برای حضور در جلسات دولت ارسال نمیشود».
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منطقی در آن نیست ،جز فرصتطلبی .همه ما
میدانیم که هنر حاج قاسم عزیز ما در این بود که
بــرای کشور تولید قــدرت میکرد؛ ما روی حاج
قاسممان حساس هستیم ،چون او نماد مکتب
حضرت امام (ره) و سیدالشهدای مدافعان حرم و
نمادمقاومتکشورهایاسالمیبود .همانطور
کهشهادتشهیدبهشتیدرآغازانقالبمنافقین
را رسوا کرد و ریشه آن ها را از کشور َکند ،مطمئنم
خون شهید سلیمانی نیز غرب گرایان در کشور را
رسوا خواهد کرد و ریشه آن ها را از کشور خواهد
َکند».مجلسنیزاینروزهاباجدیتتمامبهدنبال
بررسی اظهارات ظریف است و در آخرین خبر
هم سید نظامالدین موسوی نماینده تهران ،ری،
شمیرانات،اسالمشهروپردیسوعضوکمیسیون
اصل  90مجلس شورای اسالمی ،در توئیتی  از
رایزنی های انجام شده برای استیضاح ظریف
خبر داد .آیت ا ...رئیسی ،رئیس قوه قضاییه
نیزگفت :حاج قاسم فقط یک فرمانده و سردار
نظامی نبود بلکه یک دیپلمات انقالبی به معنای
واقعیکلمهبودوحقیقتادرکاردیپلماسیانقالبی
اثربخش ،گرهگشای در میدان بود.سرلشکر
سالمی ،فرمانده کل سپاه هم با اشاره به هویت
و فلسفه شکلگیری نیروی قدس ،قدرت سازی
در سرزمین های اسالمی و درهم شکستن نقاط
تمرکز دشمن را از کارکردهای این نیرو دانست
جقاسم در میدان نبود ،امروز
و تاکید کرد :اگر حا 
داعشیککرونایامنیتیعالمگیربود.
▪پستاینستاگرامیظریف

این واکنش ها اما در حالی صــورت می گرفت
کــه خــود محمد ج ــواد ظــریــف رئــیــس دستگاه
دیپلماسیکشورماندر اینستاگرامخودنوشت:

«به هنگام ورود به بغداد بار دیگر در شهادتگاه
دوســت دیرینهام شهید پرافتخار سپهبد حاج
قاسم سلیمانی ،شهید ابومهدی المهندس و
یارانشان حضور پیدا کردم و یک بار دیگر در کنار
نماد زبونی و استیصال جنایتکارانه ترامپ به
دالوران این مرز و بوم افتخار کــردم ولی بسیار
تاسفخوردمکهچگونهیکبحثنظریمحرمانه
پیرامون ضرورت همافزایی دیپلماسی و میدان
به منظور استفاده دولتمردان بعدی از تجربیات
گرانبهای هشت سال گذشته به یک کشمکش
داخلی تبدیل میشود و آسیب شناسی صادقانه
و مشفقانه برخی روندها به مثابه انتقاد شخصی
معرفی مــیشــود ».وزیــر امــور خــارجــه نوشت:
«در  ۴۰سالگذشتهکوشیدهامدرتحلیلمجتهد
و در اجــرا مقلد باشم .در مقام کارگزار همواره
تابع سیاستهای مصوب کشور بوده و از آنها با
قدرت دفاع کردهام .اما در بیان نظر کارشناسی،
عافیتطلبی،مماشاتوخودسانسوریراخیانت
دانستهام » .ظریف گفت« :تقلیل بحث نظری در
خصوص ارتباط دو بال قدرت خارجی جمهوری
اسالمیایران،یعنیدیپلماسیومیدان،بهمثابه
بهانهایبرایدوگانهسازیمیاننظامیانسرافرازو
دیپلماتهایغیورکههردوبرایعزتوسربلندی
ایران عزیز میکوشند ،نه تنها کوته اندیشانه بلکه
در تقابل کامل با نگرش این دانشجوی روابط
بینالملل است که میدان و دیپلماسی را مقوم
و مکمل میداند و نکته اصلی عرایضش—در
نــواری که نمیداند چگونه از آن ســوی آبها
ســــردرآورده—ضــــرورت تنظیم هوشمندانه
رابطه میان این دو بال و تعیین اولویتها توسط
ساختارهای قانونی و تحت اشــراف عالی مقام
معظمرهبریاست».

باحکمفرماندهکلقوا،نشاندرجهیکفتحنیروهای
مسلح توسط سردار سرلشکر محمد باقری رئیس
ستاد کل نیروهای مسلح به امیر سرتیپ کیومرث
حیدریفرماندهنیرویزمینیارتشاعطاشد.

چهره
انتصابفرماندهقرارگاهمشترکپدافندهوایی
خات ماالنبیا(ص)
حــضــرت آیـــتا...خـــامـــنـــهای در حــکــمــی امیر
سرتیپ قــادر رحــیـمزاده را به فرماندهی قرارگاه
مشترک پدافند هوایی خاتماالنبیا(ص) منصوب
کردند.متن حکم فرمانده کــل قــوا بــه ایــن شرح
الرحیم/امیر سرتیپ قادر
الرحمن ّ
است:بسم اّ ...
رحیمزاده/نظربهتعهدوشایستگیوتجاربارزندهو
پیشنهادفرماندهکلارتشجمهوریاسالمیایران،
شما را به سمت فرمانده قرارگاه مشترک پدافند
هواییخاتماالنبیاصلیا...علیهوآلهمنصوبمیکنم.
رویکرد همافزایی و تح ّولی برای دفاع نفوذناپذیر از
آسمان کشور با استفاده از توانمندیها و ظرفیت
نیروهایمسلحوکشوروتقویتشبکهیکپارچهوبهروز
فرماندهیوکنترلپدافندهوایی،موردانتظاراست.
از تالشها و خدمات ارزند ه امیر سرلشکر موسوی
در دوره مسئولیت تشکر میکنم.توفیقات شما را از
دارم.سیدعلی خامنهای /
خداوند متعال مسئلت
ّ
 ۸اردیبهشت ۱۴۰۰

