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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

باالخره گمانه زنی هــا درباره ورود 
نظامیان بــه عرصه سیاســت، آن هم 
سیاستی که گذرش به پاستور می افتد 
درست از آب درآمد و دیروز در حالی که از 
اصولگرا و اصالح طلب و مستقل، هیچ یک 
هنوز اعالم کاندیداتوری  نکرده اند، مشاور 
مقام معظم رهبری در صنایع نظامی با 
اعالم رسمی کاندیداتوری اش، چراغ اول 

انتخابات 1400 را روشن کرد.
سردار حســین دهقان نه با لباس 
نظامی، بلکه با کت و شلوار کاندیداتوری 
خود را اعالم و ســعی کرد تصویر یک 
سیاستمدار را از خود به نمایش بگذارد. 
او متولد اسفند 1335 در روستای پوده، 
استان اصفهان است. کارشناسی ارشد 
در رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه 
تهــران دارد و همینطور دانش آموخته 
دکترای مدیریت دانشگاه تهران است. 
از همان سال 58 به عضویت سپاه درآمد. 
از 1365 تا 1369 جانشین فرمانده 
نیروی هوایی سپاه و از 69 تا 70 فرمانده 

نیروی هوایی سپاه بود. 
از سال 71 تا 75 نیز جانشین رئیس 
ستاد مشــترک سپاه پاســداران بود. 
قائم مقامی وزارت دفاع و پشــتیبانی 
نیروهای مسلح در دولت هفتم، معاون 

رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شــهید 
و امور ایثارگران در دولت های هشتم و 
نهم از دیگر سوابق اجرایی سردار حسین 

دهقان است.
در دولت یازدهم وزیر دفاع بود و از 29 
مرداد 1396 طی حکمی از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا به 
عنوان مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه 
صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای 

مسلح منصوب شد.
حاال می گوید: »من به گرایش های 
سیاســی به این معنــا کــه بگویم از 
جریانات سیاسی متعارف امروز جامعه 
و اصالح طلب یا اصولگرا هستم، حتما 
وابســتگی ندارم، بلکه به اصل اصیل و 
اصالت انقالب معتقدم چون برخاسته 
از ناب خواسته ی مردم اســت؛ به این 
باور دارم و ســعی می کنم این تفکر را 
نمایندگی کنم و فکر می کنم که قادرم 
یک فضای اجماع، تفاهــم و گفت وگو 
در سطح ملی و یک فضای گفت وگوی 
از موضع قدرت و عزت بــا خارج فراهم 
کنم و از آن طرف هم بستر حضور همه 
کسانی که در موضع و عزم و اراده خدمت 
به جامعه و کشور هستند را فراهم کنم.«

ورود سردار دهقان به عرصه انتخابات، 
درحالی صورت گرفت کــه بنیانگذار 
جمهوری اســالمی به دفعات نظامیان 

را از ورود به عرصه سیاست منع کرده و 
مخالفت صریح خود را با این امر ابراز کرده 
بودند: »همه دنیا که دنبال این هستند که 
ارتششان از امور سیاسی کنار باشد آنها 
یک چیزی می فهمند که می گویند این 
را؛ ما که می خواهیم سپاه و ارتش جنداهلل 
باشند و دســته بندی نداشته باشند و 
جهات سیاسی را کنار بگذارند برای اینکه 
اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی 
در سپاه رفت و در ارتش رفت، باید فاتحه 
این سپاه و ارتش را ما بخوانیم.« )صحفه 

امام، ج 19، ص 11(
 ترس از یک دیکتاتوری 

مزمن نظامی!
او همچنین دیــروز تاکید کرد که 
»باید از فضای ســنتی حاکم بر اداره و 
تصمیم گیری مان فاصله جدی بگیریم 

و به فضایی جدید وارد شویم.«
این فضای جدید امــا به معنی ورود 
یک رئیس جمهــور نظامی اســت؟ از 
دیروز که ســردار دهقان برای انتخابات 
ریاســت جمهوری 1400 اعــالم 
کاندیداتــوری کرده اســت، نگرانی ها 
درباره اینکه مبــادا واقعا رئیس جمهور 
بعدی ایران یک نظامی باشد، باال گرفته 
است.  رئیس جمهور نظامی برای بسیاری 
به معنای دیکتاتوری چکمه پوش هاست. 
حافظه تاریخی و سیاسی آنها را به سوی 

کشــورهایی مانند پاکستان می برد که 
سال ها بعد از ترور و کودتا و ارعاب طول 
کشید تا سیاســت خود را از زیر پوتین 
نظامی ها بیرون بکشــند و حتی هنوز 
هم سایه آن نظامی گری روی سر آن ها 
سنگینی می کند؛ برخی دیگر حتی پا 
را فراتر می گذارند و یاد ژنرال فرانکو در 
اســپانیا هم می افتند! شماری دیگر اما 
می گویند نظامی های ما خوب هستند و 
برای همین خوب بودن بهتر است در جای 
خود بمانند. فی المثل مسیح مهاجری 
از همان هاست که واکنش به اظهارات 
اخیر سردار کوثری که گفته بود »مگر 
نظامی ها چه کرده اند که اینقدر مردم را از 

آنها می ترسایند؟« در روزنامه جمهوری 
اسالمی نوشت: »پاسخ اینست که چون 
نظامیان خوبند، حیف است وارد کاری 
شوند که کار آنها نیست. مخالفت با ورود 
نظامیان به انتخابات ریاست جمهوری، 
به این معنا نیســت که آنها کار خالفی 
کرده اند. سؤال اصاًل این نیست که مگر 
نظامیان چه کرده اند کــه مردم را از آنها 
می ترسانید؟ بلکه اینست که نظامیان 
را چه شده است که می خواهند خدمت 
به امنیت وطن را رها کنند و وارد سیاست 
شوند؟ شما نظامیان چون خوب هستید 

در جایگاه خودتان بمانید.«
ما و درد قحط الرجالی

برخی دیگر همچون علی مطهری 
نیز تصریح می کنند مگر قحط الرجال 
اســت و ما نیروی غیرنظامــی در حد 
ریاست جمهوری نداریم که مجبور شویم 
از میان نظامی ها رئیس جمهور انتخاب 
کنیم؟ همزمان اما موافقان به شدت بر 
طبل رئیس جمهور نظامی می کوبند. 
مالک شــریعتی، نماینده این روزهای 
تهران در بهارســتان، پیشتر در توئیتر 
نوشــته بود: »امروز  جنگ اقتصادی به  
مراتب پیچیده تر از جنگ نظامی 40 سال 
قبل است. خون و آتش و گلوله ندارد؛ اما 
خون جگر، آتش فشان و ترکش بسیار. 
خانــه ای ویران نمی کند؛ امــا خانواده 
بسیار. پدرها را نمی کشد؛ اما غرور پدرها 
را بسیار. تحریم ها ســال ها می مانند. 
دولت 1400  کابینه جنگ می خواهد.«

حســین اهلل کرم، دبیرکل ســابق 
انصــار حــزب اهلل نیز چنــدی  پیش 
گفته بود: »این جایگاه برجســته باید 
به دســت فرد اســتراتژیک اداره شود 
و کســی با تخصص نظامــی و امنیتی 
بیشتر از دیگران می تواند به عنوان محور 
مدیریت استراتژیک نقش آفرین باشد.« 
دیگری محسن رفیق دوست است که 
می گوید: »االن تمام سپاهی ها سیاست 
را به خوبی می فهمند، اما نه جزء چپ و 
نه جزء راست هستند و نه اصالح طلب 
و نه اصولگرا هستند. آنها سپاهی و پیرو 
رهبری هستند، اما سیاست را به خوبی 
می فهمنــد.« او در گفتگــوی مدتی 
پیش خود با اشاره به افسارگسیختگی 
قیمت دالر، گفته بود: »شــاید اگر یک 
نظامی بیاید و با قدرت بتواند به مرکب 
عنان گسیخته سرکش افسار بزند؛ بتواند 

مردم را از این وضع نجات دهد.«
یک گواه روشن دیگر

مخالفان رئیس جمهــور نظامی اما 
تاکید می کنند که روی کار آمدن یک 

رئیس جمهور نظامی در کشور این پیام 
را به جهان می دهد که کشــور در یک 

وضعیت بحرانی است. 
علی شمخانی، محســن رضایی و 
محمدباقر قالیباف نظامی هایی بودند 
که پیشــتر در پیشــگاه آرای مردمی 
دست خالی به خانه بازگشتند. با تمام 
اینها چقدر احتمال دارد که سرنوشت 
کاندیداهای نظامــی 1400 به مانند 
سرنوشت آن سه تن باشد؟ در پاسخ به 
این پرسش باید گفت که شرایط امروز 

ایران بسیار متفاوت است. 
از سویی تا اینجای کار به نظر می رسد 
که میزان مشارکت در انتخابات بسیار 
پایین باشد؛ آنچنانکه در انتخابات مجلس 
پایین بود. برای آن میزانی که مشارکت 
می کنند نیز اصولگرا و اصالح طلب، هر 
دو امتحان خود را پــس داده اند و اتفاقا 
مردود شده اند. در این شرایط کافی است 
تا بخشی از بدنه قدرت سرمایه تبلیغاتی 
خــود را روی یک کاندیــدای نظامی 
ســرمایه گذاری کند کــه از قضا تکرار 
رضایی و قالیباف و شمخانی نیست؛ بلکه 

چهره تازه ای است. 
گمانه زنی ها می گویند پــس از او، 
چه بسا رستم قاســمی، فرمانده سابق 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا و وزیر 
نفت دولت احمدی نژاد؛ ســردار سعید 
محمد، فرمانده فعلی قرارگاه خاتم االنبیا 
نیز اعالم کاندیداتوری کنند. قالیباف و 
شمخانی و محسن رضایی نیز همچنان 
در این لیست هستند که البته برای این 

سه تن، شانسی دیده نمی شود. 
اینکه سردار حسین دهقان چقدر 
شانس داشته باشد نیز بستگی به آنچه 
در این شــش ماه مانده بــه انتخابات 
1400 رخ می دهــد، دارد. اما اگر رأی 
نیاورد، گواه روشن دیگری خواهد بود 
بر دســت رد مردم به سینه نظامیان در 

عرصه سیاست. 

سردار دهقان با اعالم کاندیداتوری ورود رسمی نظامیان به انتخابات ۱۴۰۰ را کلید زد؛

بدعهدی با یک آرمان دیرینه

خبر

آیت اهلل ســید محمد غروی گفــت : اگر در 
یک مملکتی مردم با مشــکالتی چون معیشت 
درگیر شوند، نشانه  ضعف مسئولین امر است و 
اینکه آنها بخواهند کم کاری خودشان را با دین 
توجیه کنند، حتما خطایی بــزرگ و غیرقابل 

جبران است.
»رفتن به بهشت تحمل می خواهد. از بیرون 
فشار می بینید، از درون سختی می بینید و پرس 
می شوید. باید مقاوم باشید، باید استقامت کنید 
و باید مقاومت کنید با مشکالت«؛ این سخنان 
کاظم صدیقی امــام جمعه موقــت تهران در 
شرایطی که قشرهای مختلف مردم این روزها 

به لحاظ معیشــتی در تنگنا قرار دارند، بازتاب 
گسترده ای در سطح جامعه داشته است.

آیت آهلل ســید محمد غــروی، عضو جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم، در این بــاره اظهار 
داشت: زندگی برای مردم ملمو از سختی است. در 
روایات هم داریم که انسان در رنج خلق شده است 
و دنیا اینطور نیست که آدم ها در راحتی زندگی 
کنند. به همین دلیل کســی نباید توقع داشته 
باشد که هیچ مشــکلی در دنیا نداشته باشد. در 
واقع انسان برای تالش به دنیا آمده است و اینطور 

نیست که آدم ها لَم بدهند و هیچ رنجی نکشد.
عضو شــورای عالــی حوزه های سراســر 

کشــور در ادامه گفت: البته اینکه مســئوالن و 
دست اندرکاران که وظیفه فراهم کردن آرامش 
و آسایش مردم را دارند، از این قضیه سوء استفاده 
کرده و اهمال ها و کوتاهی هــای خود را توجیه 
کنند،  اصال زیبنده نیست. در واقع آحاد مختلف 
مردم این حــق را دارند که از مســئوالن طلب 
آســایش کنند و همچنین انتظار داشته باشند 

مشکالت شان روز به روز کمتر شود. 

او همچنین تصریح کرد: سختی های طبیعی 
زندگی در دنیا نباید دلیلی بر کنار آمدن مردم با 
دردسرها و محدودیت ها تلقی شود. این درست 
که انســان برای تکامل باید ســختی بکشــد، 
اما تاکیــد مجدد می کنم که ملــت به حق باید 
مطالبه هایی از مسئولین کشور داشته باشند و 
مسئولین هم با این توضیح که دنیا جایی برای 
بی عاری و بیکاری نیست، باید الزامات عمومی 

را برآورده کنند. 
آیت آهلل سید محمد غروی در پایان سخنانش 
گفت : این حقیقت البتــه در قرآن و نهج البالغه 
بارها آمده اســت که دنیا مکانــی برای زحمت 
کشــیدن اســت، اما این امر نباید دست آویزی 
برای توجیه کم کاری آنهایی باشد که در کشور 
برای آرامش مردم مسئولیت های مختلفی را به 

عهده گرفته اند.

در بخشــی از خطبه کاظم صدیقی در نماز 
جمعه گذشته آمده بود: »نه تنها کرونا بالست، 
همه چیز دنیا بالست. بالســت یعنی امتحانه، 
انسان را فرســوده می کند. ...خدای متعال می 
گوید ما بنامان بر این اســت که شما را آزمایش 
کنیم به شــما بال بدیم از مالتان کم می شــود 
این اوضاع کرونایی درآمدها را کم کرده، اوضاع 
اقتصادی جهان را با بحران مواجه کرده »َونَْقٍص 
َن اْلَْمَواِل َواْلَنُفِس« داغ جوان؛ چقدر جوان با  ِمّ
این کرونا از دست ما رفتند و چقدر انسان های با 
کرامت با ارزش با همین بال از ما جدا شدند، مبتال 
به هجرانشان شدیم، دنیا همین است؛ اینجا بنا 
نیست همیشه وصال باشد؛ یه روز با همیم یه روز 
دیگر از هم جدامان می کنند. اینجا یوم الجمع 
نیســت، جمع در بهشت اســت اینجا زندگی، 

زندگی هجرانی است.«

انتقاد صریح از خطبه کاظم صدیقی درباره رفتن به »بهشت«؛

ضعف خود را با دین توجیه نکنید
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مصوبه کمیسیون امنیت ملی 
درباره طراحی راکتور آب سنگین

ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس از ادامه بررسی طرح 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها در این کمیسیون 
خبر داد و به ایســنا گفت: پیش از این دولت ملزم 
به غنی سازی 20 درصد شــد و همچنین الزاماتی 
برای افزایش ذخایر اورانیوم سطح پایین غنی شده 
تعیین شد. در این جلســه نیز ماده 4 این طرح به 
تصویب رسید که در آن سازمان انرژی اتمی ملزم 
به ایجاد کارخانه ای برای تولید اورانیوم فلزی شد 
و در ماده 5 نیز موظف شــد که راکتور 40 مگاواتی 
آب سنگین را در مکان مناسب طراحی کند و این 

موضوع را پیش ببرد.
    

پروانه سلحشوری: 
 قالیباف به »آریزونا« 
می گوید »آرزو اینا« 

پروانه سلحشــوری، نماینده مجلس دهم در 
گفتگویی درباره حضور زنان در عرصه سیاست گفت: 
زنان را به شدت مورد تمسخر قرار می دهند در حالی 
که کسانی چون آقای قالیباف واژه های اشتباهی 
چون »آریزونا« را می گویــد »آرزو اینا«، اما مورد 
تمسخر قرار نمی گیرند. او همچنین با تاکید بر اینکه 
احزاب باید به زنان پروبال دهند، با طرح این سوال که 
چرا کارگزاران فائزه هاشمی که زن توانمندی است 
را برای حضور در انتخابات معرفی نکردند، افزود: در 

واقع احزاب هم مالحظاتی دارند.
    

ادعای صداوسیما:
دلیل پیشرفت معاون بایدن، 
رابطه با مردان متعدد است!

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت: در تلویزیون، 
کار از برخوردهای سیاســی با مقامات آمریکایی 
گذشته و به برخوردهای اخالقی و جنسی رسیده! 
در یکی از برنامه های شبکه سه سیمای جمهوری 
اســالمی، شــخصی که خود را کارشناس مسائل 
سیاســی معرفی می کند به کاماال هریس معاون 
رئیس جمهور منتخب آمریکا اتهام جنســی وارد 
کرده و عامل پیشــرفت این خانم را داشتن روابط 
متعدد با مردان دانسته است. با توجه به اینکه رسانه 
ملی، پای بندی به اخالق اســالمی را یکی از اصول 
اساســی فعالیت خود می داند، قرار دادن آنتن در 
اختیار چنین افرادی خالف ضوابط این رسانه است.

    
اشتون:

بایدن، اروپا را برای دوباره جمع 
شدن گروه ۱+۵  متقاعد کند

کاترین اشتون، مســئول پیشین اتحادیه اروپا 
در مورد بازگشت جو بایدن به برجام، گفت: بایدن 
باید اتحادیه اروپا را برای دوباره جمع شــدن گروه 
1+5 متقاعد کرده و با رهبران تک تک این کشورها 
به طور خاص درباره این موضوع صحبت کند و از آنها 
بخواهد که وزرای خارجه خودشــان را برای دیدار 
با وزیر خارجه جدید ایــاالت متحده آماده کنند و 
همچنین باید تصمیم بگیرد که چه کسی قرار است 

رهبری مذاکرات را برعهده بگیرد.
    

تکذیب مطالبه استیضاح 
رئیس جمهور در قم

در پی انتشــار پوســتر تبلیغاتــی در فضای 
مجازی تحت عنوان »قیام قم؛ مطالبه اســتیضاح 
رئیس جمهــور« و انتســاب ایــن فراخــوان به 
محمدحسن نبوی، رئیس بسیج اساتید و نخبگان 
حوزه علمیه قم توسط یک فعال رسانه ای، وی این 
موضوع را تکذیب و طرح چنین مســائلی را فراهم 
کردن فرصت برای جریان اصالحات ارزیابی کرد. 
وی گفت: استیضاح رئیس جمهور تنها فرصتی برای 
اصالح طلبان فراهم می کند تا از پاســخگویی فرار 
کنند. وی تاکید کرد: هرگونه حرکت های نسنجیده 

از این قبیل در واقع بازی در زمین دشمن است.
    

ادعای یک نماینده در خصوص 
شکایت روحانی از وی

سیدمحســن دهنوی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس در حساب شخصی توئیترش از شکایت 
رئیس جمهور علیه خودش خبر داد و نوشت: »در 
مراسم تحلیف »از اینکه دهان مخالفان و منتقدان 
را« ببندد به خدا پناه برد اما امروز از من شکایت 
کرد. بی صبرانه مشتاق حضور در دادگاه هستم تا 
اثبات کنم صنعت هســته ای و صنعت فضایی به 
دست این دولت به تعطیلی کشانده شده است. 
از پیشــرفت ایران کوتاه نمی آیم.« به گفته وی 
این شکایت به اظهار نظر او مبنی بر اینکه »آقای 
روحانی در طول ریاست جمهوری ابتدای صنعت 
هسته ای و بعد صنعت فضایی ما را تعطیل کرده 

است«، بازمی گردد. 

اینکه سردار حسین دهقان 
چقدر شانس رسیدن به 

پاستور را داشته باشد 
بستگی به آنچه در این 

شش ماه مانده به انتخابات 
۱۴۰۰ رخ می دهد، دارد. اما 

اگر رأی نیاورد، گواه روشن 
دیگری خواهد بود بر دست 

رد مردم به سینه نظامیان 
در عرصه سیاست

رئیس جمهور نظامی 
برای بسیاری به 

معنای دیکتاتوری 
چکمه پوش هاست. حافظه 

تاریخی و سیاسی آنها را 
به سوی کشورهایی مانند 

پاکستان می برد که سال ها 
بعد از ترور و کودتا و ارعاب 

طول کشید تا سیاست خود 
را از زیر پوتین نظامی ها 

بیرون بکشند

یک دیپلمات پیشین، با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر 
انتقال دوباره پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی، این 

اقدام را بر خالف امنیت ملی عنوان کرد. 
سید جالل ســاداتیان در این ارتباط به ایلنا گفت: پرونده 
هسته ای ایران پیش تر و در زمانی که آقای روحانی دبیر شورای 
عالی امنیت ملی بودند در اختیار این نهاد قرار داشت اما بعد از این 
که آقای روحانی رئیس جمهور و آقای دکتر ظریف نیز وزیر امور 
خارجه شدند، با این مبنا که تیم مذاکره کننده ای که از ابتدا و 
سال ها در این کار بود ه اند محوریت مذاکرات را به عهده داشته 

باشند، به وزارت امور خارجه انتقال یافت.
وی تصریح کرد: همواره گزارش هــای آنچه که در طول 
این مذاکرات صورت می گرفت، خدمت رهبری داده شــده و 
ایشــان نیز در جریان امور بودند؛ به ویژه آنچه که در دو سال و 

نیم منتهی به برجام شد و همچنین اینکه گزارش مرحله به 
مرحله گفت وگوهایی که صورت می گرفــت به رهبری داده 
می شد و حتی در 24 ساعت آخر که متن نهایی برجام تهیه شده 
بود و قرار بود که امضا شود، شاهد آن بودیم که آقای ظریف به 
تهران آمد و گزارش قضیه را داد، تاییدیه را گرفت و بعد دوباره به 

مذاکرات بازگشت.
این دیپلمات ارشد بازنشسته با تاکید بر اینکه برجام تصمیم 
نظام بود، یادآور شد: لذا وقتی برجام برای تایید به مجلس رفت 
ظرف بیست دقیقه به تصویب رسید و یکی از انتقاداتی که به 
آقای الریجانی مطرح می کنند برای آن بود که آنها مرحله به 
مرحله در جریان پیشــرفت کار بودند و برای همین مجلس 
آن را در فرصت و مدت کوتاهی تایید و تصویب کرد؛ بنابراین 
امروز نمی توانیم بگوییم که برجام کار یک گروه خاص بوده، 

بلکه تصمیم نظام بود. ســاداتیان با بیان اینکه اکنون آقایون 
می خواهند این پرونده را از از این تیم بگیرند و به چه کســی 
بدهند               ، ادامه داد: آقای ظریف به عنوان نماینده ایران یک تنه از 
عهده نمایندگان کشورهای بزرگ دنیا برآمد و توانست آن همه 
منطق، کار حقوقی و پشتوانه های درست را برای کشور کسب 
کند؛ جایگزین او کیست؟ چه در شــورای امنیت و چه در هر 

کجای دیگر، جایگزین او چه کسی است؟
سفیر پیشین ایران در بریتانیا درباره طرح موضوع انتقال 
پرونده برجام به شورای عالی امنیت ملی در شرایطی که به نظر 
می رسد شرایط برجام رو به بهبود است، بیان داشت: این سخنان 
در نتیجه خصومتی است که یک مجموعه  هم زمان مذاکرات 
برجام با این تیم و این مجموعه داشت و هم بعد از آن با وجود این 
که این توافقنامه مصوبه نظام شد باز به مخالفت هایش ادامه داد؛ 

امروز نیز همین کار را می کنند. آنها همان کسانی هستند که به 
»کاسبان تحریم« تعبیر می شوند.

وی تاکید کرد: می خواهند اجازه ندهند تیم وزارت خارجه 
از فرصتی که با سر کار آمدن آقای بایدن تا انتخابات آتی وجود 
دارد، استفاده کنند و می خواهند مانع شوند و اجازه ندهند 
تیم دیپلمات ها و کســانی که فن مذاکره را  بلد هستند این 
مذاکرات را به پیش ببرند تا نکند این آرامش و موفقیت باعث 
شود که نماینده مورد نظر آنها به عنوان رئیس جمهور آینده 

انتخاب شود.

ساداتیان:

ارسال پرونده هسته ای به شورای عالی امنیت ملی برخالف منافع ملی است


