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دشمن سالهاست که
به سپاه و بسیج حمله میکند
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سرمقاله

کدام کفران نعمت؟!
سیاوش کاویانی

امتیاز اضافه به نقضکنندگان برجام؟!

سیاست روز زوایای تغییر
رئیس کل بانک مرکزی را بررسی میکند؛

فرش قرمز برای جاسوسان

رئیس کل شفاف
پش�ت باج�ه

سارا علیاری

از ابتدای هفته
جاری سکان هدایت بانک مرکزی به
عبدالناصر همتی سپرده شد.
ش��خصی که تا پی��ش از این در
س��متهای همچون رئیس کل بیمه
مرکزی ب��رای دو دوره و مدیرعاملی
بانک ملی و ...ایفا نقش کرده اس��ت
و به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان
موفقیته��ای خوب��ی را در هر یک
از ای��ن عرصهه��ا داش��ته باش��د به
طوری که زمینهس��ازی برای حضور
ش��رکتهای خصوص��ی در صنعت
بیم��ه تنها یک��ی از افتخارات وی به
شمار رفته و میرود.

صفحه 3

کم لطفی به برجام؟!
ظریف :کسانی که قدری کملطفی میکنند
و میگویند برجام هیچ کاری نکرد
شرایط  2سال گذشته را با امروز مقایسه کنند

ادامه در صفحه 7

نگاهی به تالش اصالحطلبان
برای مصادره الریجانی در انتخابات آتی

آزموده را نباید آزمود
آن چیزی که برای همه مشخص
است ،آمادگی احزاب سیاسی برای
انتخابات  1400است .برخی میگویند
که اصالحطلبان بر خالف نظر برخی که
نامزد آتی آنان را عارف یا جهانگیری
میشناسند ،در حال مهیاسازی شرایط
برای ریاست جمهوری علی الریجانی
هستند و حتی در این زمینه
معاملههایی کرده و وعدههایی دادهاند
صفحه 2

فارس

همچن��ان حامی��ان برجام از ای��ن توافق بد که
خس��ارت محض اس��ت دفاع میکنند ،دفاع آنها از
توافق هستهای باعث التهاب روحی و روانی بیشتر در
جامعه میشود که به نظر میرسد مدافعان این توافق
یا از آن بیاطالع هس��تند یا خ��ود را به بیاطالعی
زدهاند .نباید هدف اصلی مذاکرات هستهای با آمریکا
را فرام��وش کرد ق��رار بود با توافق به دس��ت آمده،
تحریمهای اقتصادی لغو ش��ود .ای��ن نکته در ابتدا
همواره کلید واژه س��خنان مسئولین و مقاماتی بود
که اصرار بر مذاکره با آمریکا داشتند و آن را تنها راه
برای حل مشکالت اقتصادی میدانستند.
جمهوری اسالمی پنج سال از عمر خود را برای
برج��ام هدر داد ،مذاکراتی ک��ه نتیجه آن به خروج
آمریکا از برجام رس��ید و اروپا نیز همچنان اصرار به
ادامه مذاکره بر سر ماندن یا نماندن در آن دارد.
پذیرفتن اش��تباه از س��وی آنهایی که اعتقاد
داشتند و ش��اید هنوز هم داشته باشند ،با آمریکا
میتوان به تفاهم و توافق رس��ید ،ش��اید اندکی از
تبعات این سیاست را جبران کند چراکه نپذیرفتن
اش��تباه در محاسباتی که داش��تند ،باعث میشود
عزی��زان دول��ت و دس��تگاه دیپلماس��ی همچنان
دلخوش به برجام اروپایی باشند در حالی که حال
و روز دول��ت و وزارت خارجه ب��ه مانند آن فردی
اس��ت که هم پیاز را خ��ورده و هم چوب را! و این
تاوان به کشور نیز زیان وارد کرده است.
اینکه چ��را آقای��ان محترم همچن��ان از یک
دس��تاورد که هیچ سودی برای ایران نداشته دفاع
میکنند ،برای مردم ،تحلیل گران و کارشناسان با
ابهام روبرو است ،ابهامی که باعث میشود شبهاتی
در این مقوله شکل بگیرد.
تمرک��ز دول��ت در  5س��ال گذش��ته بر روی
مذاک��رات و س��پس توافق هس��تهای س��وار بود،
دولتم��ردان دولت تدبیر و امی��د ،نمیتوانند انکار
و کتم��ان کنند ک��ه وقت و هزینه بس��یاری برای
برجام هدر دادند ،اگر به جای آن همه تالش برای
مذاکرات هستهای و توافق را صرف داخل کشور به
ویژه مسائل اقتصادی میکردند و اقتصاد مقاومتی
را عملیات��ی مینمودن��د ،اکن��ون قطع��اً ش��رایط
اقتصادی کشور به چنین وضعیتی دچار نمیشد.
دالر  11هزار تومانی و سکه  4میلیون تومانی
را به حس��اب دس��تاورد برجام بگذاری��م؟! که نه!
چنین اوضاع آش��فته اقتص��ادی نتیجه بیتوجهی
و مدیریت اش��تباه دولتمردانی اس��ت که مدیریت
داخل��ی را ره��ا کرده و همه ان��رژی خود را صرف
مذاکرات هس��تهای کردند .خروج آمریکا از برجام
و تهدی��د به تحریمه��ای اقتصادی از س��وی این
کش��ور علیه ایران ،چنین وضعیتی را ایجاد نکرده
اس��ت ،لطفا دفاع از توافق هستهای را پایان دهید
و اندکی در اندیش��ه حل مش��کالت کش��ور همت
گمارید که ادامه چنین شرایطی میتواند ،آنچه که
آمریکاییها درپی آن هستند محقق کند.
آیا میتوانی��م ادعا کنیم که به وج��ود آمدن یا
آوردن شرایط اقتصادی موجود ،مطلوب آمریکا است
و در نهایت باعث میشود تا صدای زنگ تلفن ترامپ
در کاخ س��فید به صدا درآید و از آن س��وی گوش��ی
اعالم کند که حاضر به مذاکرات و توافق تازه با آمریکا
هستیم؟! اینکه چرا ترامپ میگوید ایران تغییر کرده و
منتظر تماس از سوی ایران است ،خود مسئلهای است
که باید از سوی مسئولین به آن پاسخ داده شود.
کدام «کف��ران نعمت» در قب��ال برجام صورت
گرفته که آقایان ادعا میکنند «کملطفی میکنند که
برجام کاری نکرد» ،بگویید که چه کرد این برجام ،چه
هدفی را دنبال میکرد که اکنون همان هدف محقق
ش��ده است؟ دوس��تان و عزیزان در دس��تگاه وزارت
خارجه شاید تصور میکنند که وضعیت کنونی کشور
به خاطر همین کفران نعمت برجام است! که اگر شکر
نعمت کرده بودند ،نعمت افزون گشته بود؟!
آقایان محترم در دولت و دستگاه دیپلماسی یکبار
برای مردم بگویند که برای انجام مذاکرات هستهای با
آمریکا چقدر هزینه شده است؟ بگویند هر سفر تیم
هس��تهای برای انجام مذاکره در یکی از کش��ورهای
اروپایی چند دالر برای کشور آب خورده است؟
هزینهها را ریز بگویند ،از هزینه هواپیما گرفته
تا هزینههای اقامت در هتلهای گرانقیمت و حق
مأموریتی که دریافت ش��ده است و این هزینههای
مذاکرات را که هنوز هم ادامه دارد ،با نتیجهای که
به دست آمده مقایسه کنند و ببینند که آیا ارزش
داشت؟ هزینه فایده آن چقدر بود؟
اینکه گفته میشود دنیا با ما است ،اگر باشد به
خاطر برجام نیست .آیا آمریکا به خاطر برجام با اروپا
بر سر ناتو اختالف پیدا کرده است؟ یا اینکه به خاطر
برجام از سازمان تجارت جهانی خارج شده است؟
آن زم��ان ک��ه منتق��دان و مخالف��ان مذاکره
میگفتند که مذاکره هستهای با آمریکا دستاوردی
نخواهد داش��ت و ب��ا عتاب عزیزان دول��ت و وزارت
خارجه مواجه میشدند ،چنین روزهایی را میدیدند،
دلس��وزان و دلواپس��ان مذاکره و برجام به کاسبان
تحریم تعبیر ش��دند .کفران نعمت آن اس��ت که با
وجود همه حقایق و واقعیتها ،باز بر حل مشکالت با
مذاکره و توافق با آمریکا اصرار شد .کفران نعمت آن
اس��ت که به دشمن اعتماد شد و امضای او تضمین!
چنین سیاستی کفران نعمت است.
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گزارش یک
شهردار بعدی تهران کیست

قرعه به نام محسن هاشمیرفسنجانی

با تصویب قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان حضور س��یدمحد علی افش��انی در
شهرداری تهران به اما و اگر کشیده شده است و در صورت رفتن وی به احتمال بسیار
زیاد محسن هاشمی رفسنجانی شهردار تهران خواهد شد.
با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان در هفته گذشته توسط نمایندگان
مجلس وضعیت بازنشستگان و فعالیت آنها در سازمانها و دستگاهها مشخص شد.
قانونی که با تصویب نهایی آن توسط شورای نگهبان شاهد یک خانه تکانی شدید
در بس��یاری از دس��تگاهها و س��ازمانها خواهیم بود و درپی خروج آنها ش��اهد حضور
جوانان با انگیزه فراوان خواهیم بود.
این در حالی اس��ت که هماکنون در شهرداری تهران نیز شاهد حجم بسیار زیادی
از س��الخوردگان و بازنشستگان در بخشهای مختلف هستیم به طوری که این عزیزان
حاضر به ترک پستهای مدیریتی خود نیز نیستند.
از آغاز به کار این دوره از مدیریت ش��هری ش��اهد تغییرات بسیاری را در بخشهای
مختلف مدیریتی بودیم از جایگاه شهردار تهران گرفته تا معاونین و شهرداران مناطق. ...
و هماینک تصویب قانون اش��اره دردس��ر تازهای برای ش��هردار تهران شده است و
حضور وی در این نهاد را به اما و اگرهای بسیار کشیده است.
علیرغم اینکه افشانی درخصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری
تهران گفت :روز پنجش��نبه اعالم کردند لیس��ت افراد بازنشسته در شهرداری تهران را
برایم بیاورند از فردا این قانون در شهرداری اجرا میشود.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که این قانون درمورد خودش هم صدق میکند گفت:
مبنای ما قانون است بنده تابع قانون هستم تفسیر قانون بر عهده معاونت رئیسجمهور و
اداره امور استخدامی کشور و شورای شهر است بنده مشکلی ندارم و در شهرداری میمانم.
همچنین محس��ن هاشمیرفس��نجانی رئیس شورای ش��هر تهران در پاسخ به این
س��وال که آیا افشانی ش��امل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان خواهد شد ،افزود :در
جلس��ه هماندیشی صبح دیروز در این خصوص صحبت کردیم و قرار شد جناب حسن
رسولی رئیس کمیته منابع انسانی شورای شهر موضوع را بررسی کرده و به زودی چند
و چون آن را به اطالع همه خواهیم رساند.
اما فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه شهرداریها و
بخصوص شهردار تهران شامل این قانون میشود نیز گفت :از آنجا که نهادهای عمومی
غیر دولتی و کلیه ش��رکتهای دولتی مشمول این قانون هستند ،شهرداری تهران هم
از این قاعده مس��تثنا نیست اما افرادی با اجازه خاص رهبری میتوانند فعالیت داشته
باشند و در صورتی که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد ،میتواند شهردار بماند.
وی همچنین به این نکته اش��اره میکند که در زمان انتخاب ش��هردار جدید تهران
به اعضای ش��ورای شهر تهران هش��دار داده بود که طرح اصالح قانون منع به کارگیری
بازنشس��تگان در مجلس در حال پیگیری اس��ت و توصیه کرده بود از انتخاب شهرداری
که مشمول این قانون شود اجتناب شود .موسوی درباره زمان اجرای این قانون نیز گفته
اس��ت :این قانون به محض اینکه تصویب و ابالغ شود ،باید بالفاصله اجرا شود و فرصتی
برای فرد متصدی پست برای بقا وجود ندارد؛ بنابراین ،این به دستگاههای مرتبط توصیه
میش��ود که از هماکنون به فکر جایگزین کردن افراد باش��ند .به کسانی که مشمول این
قانون هستند ،توصیه میشود ،سریع استعفا بدهند و کشور را بیش از این با حضور خود
دچار هزینه نکنند .اگر هم فکر میکنند باالتر از اینها هستند ،به فکر دریافت مجوز باشند
و دستگاهها هم به فکر جایگزین کردن افراد از بین نخبگان و تحصیل کردهها باشند.
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