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دس��تگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران با 
محوریت محمدجواد ظریف در طول دولت یازدهم 
و دوازدهم همواره تالش داشته تا ابعاد جدیدی از 
روابط میان جمهوری اس��المی و س��ایر کشورها و 
نهادهای بین المللی را برقرار س��ازد. رویکردی که 
البت��ه بازتاب های داخلی بس��یاری نیز داش��ته به 
گونه ای که حتی مجلس شورای اسالمی و بسیاری 
از دستگاه ها و نهادهای اجرایی، قضایی و مقننه را 

نیز در برگرفته است.
 یک��ی از مباح��ث مطرح در اولویت دس��تگاه 
دیپلماس��ی در س��ال های اخیر را تعام��ل با غرب 
تشکیل می دهد که از یک سو شامل احیا و توسعه 
رواب��ط با اروپا بوده و از س��وی دیگر آنچه گرفتن 
بهانه از آمریکا می نامیدند را ش��امل ش��ده اس��ت. 
براین اس��اس نیز بخ��ش اصلی فعالیت دس��تگاه 
دیپلماس��ی در قالب برجام تعریف شده و به نوعی 
س��ایر ابعاد سیاس��ت خارجی نیز براس��اس برجام 
تدوین و اجرا ش��ده اس��ت به گونه ای که روابط با 
برخی کش��ورها و دوری از برخ��ی از آنان در این 

چارچوب رقم خورده است.
 برخی ناظران سیاسی نیز در نقد عملکردهای 
دستگاه دیپلماسی بر این عقیده اند که چشمداشت 
به کدخ��دا )آمریکا( و اروپ��ا موجب کاهش توجه 
ایران به نقاطی همچ��ون آمریکای التین و آفریقا 
شده اس��ت در حالی که دش��منان و رقبای ایران 
در این س��ال ها با رویکرد گسترده بر این مناطق، 
تا حدودی توانس��ته اند منافع ایران را تهدید کنند. 
در آنچه در عملکردهای سیاس��ت خارجی کش��ور 
مشاهده می ش��ود یک نکته قابل توجه وجود دارد 
و آن عقب گردها و پیش روی هایی اس��ت که جای 

تامل دارد. 
نخس��ت آنکه در حوزه عقب گردها می توان به 
میزان انتظ��ارات و نوع رفتاره��ا در قبال تعهدات 
طرف مقابل در برجام اشاره کرد. براساس گفته های 
تیم هس��ته ای و دولتمردان تا زمان امضای برجام 
مح��ور و هدف اصلی برجام تثبیت دس��تاوردها و 
حقوق هسته ای ایران، پایان دادن به اتهامات واهی 
علیه ایران، لغو کامل تحریم ها از جمله تحریم های 

ضدایرانی آمریکا بوده است.
در همین حال تاکید ش��ده ب��ود که مذاکرات 
در قال��ب ایج��اد نگاه جدی��د جهان��ی از جمله از 
سوی غرب تش��کیل می داد که بعد از مدتی گفته 
ش��د هدف برجام برداشتن بخش��ی از تحریم ها و 
برخی گشایش های اقتصادی بوده است. در ادامه، 
این واژگان نیز کنار گذاش��ته ش��د و عنوان ش��د 
آشکارس��ازی بدعهدی آمریکا مح��ور برجام بوده 
است، در ادامه نیز گفته شد ایجاد یک کانال مالی 
آن هم برای همکاری شرکت های کوچک اروپایی 

با ایران محور برجام بوده است.
 ام��ا این پای��ان راه نبود و این روزها ش��نیده 
می شود که عدم حضور موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در نشست ضدایرانی لهستان 
می تواند کارکرد مهم برجام و همان پایندی غرب 
به برجام باشد. مروری بر این رفتارها و مواضع این 
مس��اله را میان افکار عمومی ایجاد می کند که در 
باب برج��ام و تعهدات طرف ه��ای مقابل در قبال 
تعهدات ایران، گام به گام عقب گرد صورت گرفته 
و از آن اص��ول و چارچوب ه��ای کالن به حداقلی 
همچون عدم حضور موگرینی در نشس��ت لهستان 

تقلیل یافته است.
دوم آنک��ه در ب��اب پیش روی ها ام��ا روندی 
متفاوت مشاهده می ش��ود. هنوز برجام به اجرایی 
ش��دن نرس��یده بود و طرف مقابل هی��چ تعهد را 
اجرایی نکرده بود که اعالم شد دولت تمام تعهدات 
برجام��ی را اجرای��ی و حت��ی از آن فراتر رفته که 
جمع آوری س��انتریفیوژها، بتون ری��زی در راکتور 
هس��ته ای اراک، خارج ساختن اورانیوم 20 درصد 
غنی س��ازی شده از کش��ور و... را می توان در این 

چارچوب مشاهده کرد.
 در همین حال تعهدات غرب در حالی صورت 
نگرفته که مس��اله اجرایی س��اختن اف.ای.تی.اف، 
پالرمو و سی.اف.تی، مطرح می شود در حالی که ادعا 
ش��ده در صورت عدم تصویب این کنوانسیون های 

بین المللی کانال مالی اروپا ایجاد نخواهد شد.
 در ای��ن می��ان منابع خبری اع��الم کرده اند 
ک��ه برخ��ی از وزرا به رهب��ر انقالب نامه نوش��ته 
خواستار مساعدت ایشان برای تصویب سی.اف.تی 
و اف.ای.تی.اف ش��ده اند. البته در ب��اب این اقدام 
وزرا یک س��وال اساسی مطرح اس��ت و آن اینکه 
رهب��ری در زمان امضای برجام ش��روط 9 گانه ای 
را ب��رای برجام عنوان کرده اند اما هرگز از س��وی 
دس��تگاه دیپلماسی، مجلس و ش��ورای نظارت بر 
برجام چن��ان که باید پیگیری نش��د در حالی که 
شواهد نش��ان می دهد اگر آن 9 ش��رط را رعایت 
کرده بودند وضعیت برجام به این مرحله نرس��یده 
بود و حقوق ایران محقق می شد. این سوال مطرح 
است که چرا مسئوالن اجرای اجرام از اجرای آن 9 
شرط خودداری کردند و هنوز پاسخی به عقب گرد 

برجامی خود نداده اند؟
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چندی اس��ت یکی از خبرنگاران صداوس��یما را ک��ه اتفاقاً آمریکایی هم 
هس��ت در خاک آمریکا با وضع نامطلوبی بازداش��ت کرده اند اما متاسفانه از 
دوستان سلبریتی هیچ خبری نیست در صورتی که این خبرنگار دارای تمامی 

مشخصات الزم برای دریافت حمایت سلبریتی های عزیز هم می باشد. 
او زن است، اصالتا آمریکایی است )یعنی ایرانی نیست و خونش شاید از 
خون مدافعان حرم و... رنگین تر باش��د( خبرنگار است یعنی هم رشته و هم 
کار دوس��تان اس��ت و رنگین پوست است و در یک کالم همه شرایط را دارد 

ولی خبری از دوستان نیست عجیب است. 
البته ش��اید هم آخر س��ال است و دوستان مش��غول فعالیت هایی مانند 
مقدمات س��فر به خارج و... هستند و مطلع نشده اند، نمی دانم. ولی در مقابل 
عده ای هم هس��تند وابس��ته به جریان انقالبی کش��ور ایشان هم دائما سعی 
دارند این انفعال س��لبریتی ها را برجسته س��ازی کنند که: آی مردم چرا این 
سلبریتی ها صدایشان در نمی آید؟ مگر اینها برای اتفاقات تروریستی پاریس 
و هر ضد انقالبی دستگیر شده و خالصه هر کسی که در مقابل نظام ایستاده 
اس��ت سرش��ک ماتم از چشمانش��ان فواره نمی زند و عالمی را محزون طبع 

هنری خود نمی کنند؟ 
مدام می خواهند بگویند: آی مردم چرا س��لبریتی ها برای عکس کودکی 
مظلوم که از س��رما یخ زده اس��ت و معلوم نیس��ت در کجاست و آخر معلوم 
می ش��ود متعلق به این خاک پرگهر نیس��ت، حوار ح��وار می کنند؟ ولی در 
خیلی جاها یادشان می رود که فالن دارو را همکارشان وارد کرده و... باید به 
این وابستگان به جریان انقالبی گفت: آقا چرا مدام می خواهید در کشور این 

فضا را درست کنید که سلبریتی ها درد مردم را ندارند. 
من از ش��ما س��وال می کنم، اگر س��لبریتی ها درد مردم را نداشتند وارد 
انتخاب��ات می ش��دند؟! نه. اینها برای مردم، از مردم، م��ال مردم، خود مردم، 
خواه��ر مردم، ب��رادر مردم، پدر م��ردم مادر مردم و خالص��ه همه ی مردم 
هس��تند عصاره فهم و کمال هستند. ش��ما بی سوادها که در این سرمای هوا 
معلوم اس��ت س��ردتان هم ش��ده و دارید می لرزید به قول یک بزرگی بروید 
خودت��ان را در جای��ی گرم قایم کنید. عجب گرفتاری ش��ده ایم ها! اصال فکر 
کردید همه جا پایگاه بسیجتان است که هر جور دلتان بخواهد لباس بپوشید 
بیایید و داد و بیداد کنید یا با دست بند سبز در موسم دلپذیر انتخابات 88 

بیایید و بروید و هیچ کس هم حرف نزند. 
فکر کردید مس��جد محل اس��ت که هرکس هرچه دلش بخواهد بگوید و 
آب از آب تکان نخور. نه آقا جان نه برادر از این خبرها نیس��ت. کار س��لبریتی 
جماعت حساب دارد، کتاب دارد مرکز فکر دارد، همه چیز هماهنگ شده است 
مگر کسی اجازه دارد سر خود حرف بزند؟ مگر مثل بی سوادهای منتقد هستند. 
اصال شما مگر مسلمان نیستید قصد کرده اید این سلبریتی های بی نوا را بُکشید، 

وسط گود نانشان را آجر کنید؟ این مسلمانی است به خدا که نیست! 
در این کس��ادی بازار اگر بازی به کس��ی نرسد ش��ما جواب می دهید؟! 
می بینی��د که بندگان خدا از صفحات مجازی نیز برای درآمدزایی اس��تفاده 
می کنند. خب کمی توجه کنید. این بیچاره ها کم برای ش��ما لحظات خوش 
خلق کرده اند؟! انس��ان خوب اس��ت قدری نمک ش��ناس باش��د. یک کالم 
خودشان بهتر می دانند کی و به چه کسی چه بگویند آنها سلبریتی هستند. 
ما آدم معمولی ها سر در نمی آوریم. ما باید حرف گوش کنیم هر وقت گفتند 
به هرکس که گفتند رأی می دهیم بعد آن افراد می روند یک آقای مقنعه به 

سر را می برند در هر جا که دلشان خواست در جلسه شرکت می دهند. 
یعنی چه که کارتان ش��ده گیر دادن و قضاوت کردن این س��لبریتی ها، 
گناه که نکردند س��لبریتی ش��دند. یک کالم مالحظه آنها را بکنید روحشان 

لطیف است، هنری است، شکننده است.

یادداشت یک

افتخار به پهلوان شدن است
 نه به مدال آوردن!

حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

ملت ای��ران اگرچه عص��اره و طینت پاک را از 
دودمانی به ارث برده اند که بیش هفت هزار س��ال 
از تاری��خ آن می گذرد اما چهارده قرن گذش��ته را 
مدیون دین و آیین مقدس��ی هستند که آن ها را از 

لحاظ معرفت به تکامل رسانده است. 
تاریخ تابناک این هفتاد قرن هیچ گاه نش��ان از 
ذلت و خواری برای پارسیان نداشته بلکه هر لحظه 

از آن توأم با غرور و افتخار بوده است. 
نگاه��ی گذرا به ن��ام آوران پهلوان��ی این خطه 
در چکامه  س��رایی های حکیم ابوالقاسم فردوسی و 
دیگر اس��طوره های قهرمان در فاصله زمانی 1342 
شمس��ی تا به امروز می تواند الگوهای ایس��تاده بر 

سکوی افتخار را برای ما تبیین نماید. 
اینج��ا ایران همان بیش��ه ش��یران اس��ت که 
می شود در آن کسانی را یافت که راه پهلوان پروری 
و قهرمان س��ازی را تا س��رحد اس��طوره به فرزندان 
کشور بیاموزند و س��مت مربی و سرمربی و داور را 
خردمندان��ه در میدان ه��ا و آوردگاه های جهانی به 
عهده گیرند تا خدای ناخواس��ته فرهنگ بیگانه به 
آن چی��ره نگ��ردد و از این طری��ق 2030 دیگر به 
اصالت ها وارد نش��ود همانگونه که تختی ها کردند و 

امروز فغانی ها می کنند. 
به صراحت باید گفت پس از گذشت چهل سال 
از انقالب اس��المی کمرش��کن بیگانگان غرض ورز، 

هنوز ورزش این کش��ور که نماد مردانگی و غیرت 
آن اس��ت نتوانسته خود را با معیارها همگون سازد 
و اهداف را بر حفظ س��نت پهلوان��ی متمرکز کند. 
قام های پراکنده بر زمین قمار، همچنان در حاشیه 
ورزش باال و پایین می افتند تا هر روز از گوش��ه ای 
لیالج ه��ای زمان��ه نج��وا کنند و در نهای��ت عربده 

سهم خواهی سر دهند. 
پ��ول بی زبان��ی که ب��ا عرضه س��رمایه نفت از 
حلقوم جهان خواران بیرون کش��یده می شود صرف 
رانت هایی می گردد تا کاپ یا مدالی به  دست  آمده 
و بر دیوارهای افتخار خاکس��تری نصب شوند! و در 
حاشیه آن ورزش��کار نماها به چهره یکدیگر چنگ 

بکشند و حیثیت ها را لگدمال کنند! 
افتخار به پهلوان ش��دن است نه مدال آوردن! 
ای��ن کالم را ب��ا آب  طال بنویس��ید و الگوی ورزش 
کش��ور کنید تا همه معضالت و چالش های پشت و 

پیش  پرده آن حل شود. 
قرار نیس��ت برای سرگرم ش��دن سوری آحاد 
جامعه از محل ارزش ها هزینه ش��ود! ورزش نیز به 
 نوعی تقدس است که عالوه بر میراث دیرینه سنتی 

آیینی می باشد. 
اسالم برای تداوم این روش پسندیده در میان 
متقی��ان خ��ود ارزش ف��راوان قائل اس��ت تا جایی 
که جهت بعضی از رش��ته ها از جمله اسب س��واری 
ش��رط  بندی را مجاز دانس��ته بنابراین نمی توان به 
دید اغماض به جریان های حاشیه ای آن نگاه کرد و 

اجازه داد ملعبه دست های سیاست شوند! 
ه��ر روز نکبت��ی از پس پرده ش��رط بندی های 
قمارگونه در ش��بکه های اجتماعی هویدا می گردد 
تا ساده  لوحان بی پیرایه را مجذوب خود کرده و دام 

طمع را برای آن ها پهن کنند! 

دالالن جهان��ی، آمریکای جنوبی را پایگاه خود 
ق��رار داده اند تا از بین چهره ه��ای نه چندان موجه 
مربیان��ی را انتخاب و پس از دریافت درصدی برای 
حق العمل خود، به  سوی کشورهای نفت  خیز روان 
س��ازند تا گوشه ای از این الش��ه نذری را به چنگ 
آورن��د! اما همی��ن به  اصطالح مربیان ورزش��ی که 
کوس س��رمربی گری را می نوازند در دوران اقامت 
خود بارها و سر از خود تیم را رها کرده تا بی انگیزه 
ش��ود و خودشان را به آن  طرف مرزها می رسانند تا 
سیاس��ت های جدید به آن ها دیکته گردد! در حالی 
 که همچون کبوتران ناسپاس دانه را از صاحب خانه 
می خورن��د و بازیافتش��ان را جای��ی دیگ��ر تحویل 

می دهند! 
چقدر طول می کش��د تا این حصر را بدریم و از 
آن خارج شویم و بازهم همچون دودمان خود برای 
قهرمانی و پهلوانی ارزش قائل باشیم؟ زورخانه ها را 
مقدس و محترم شمرده و پهلوان نایب ها و تختی ها 
و طیب ها را زنده نگهداریم. کاوش و جستجو کنیم 
تا از میان همین ملت مربیان خود را انتخاب کرده 
و نان مردم را در س��فره بیگانگان نگذاریم که نمک 

بخورند و نمکدان را بشکنند! 
آح��اد جامع��ه هرگز بی حرمتی های س��رمربی 
پرتغال��ی را طی این س��ال ها و ای��ن اواخر به یکی 
از اعضای کابینه دولت بر نمی تابد حتی اگر رئیس 
فدراس��یون فوتبال هم عذرخواه��ی کند زیرا ننگ 
ب��ا رنگ پاک نمی ش��ود ک��ه این درس و ش��عاری 
ارزش��مند و بیاد مانده از چنین روزهایی در س��ال 

1357 ایران است. 
م��ردم این س��رزمین افتخار م��دال آوری را به 
شرطی می پذیرند که توأم با پهلوانی و حفظ حیثیت 

و شئونات هم میهنان خود باشد.

نگاه
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رئیس مجلس شورای اسالمی:

 نشست »ورشو« 
کنفرانس بازی دشمنان است

2

دادستان تهران:

پرونده عراقچی پس از 
رفع نقص به دادگاه بر می گردد

3

پیدا کنید ارتباط معیشت مردم به فیلترینگ و حجاب را؛

انحرافی های جدید
و حلول حربه های نخ نما

بررسی سیاست روز از روند گرانی کاالها در یکسال اخیر؛

سنبه پرزور رابطه ها 
به اجرای قانون می چربد

اقتصاد ایران به دو بخش تقسیم شده است بخشی که متولیان از آن سخن می گویند و بخشی که مردم 
درگیرش هستند. اگرچه وجه اشتراک این دو دیدگاه اقتصادی بودن آن است اما در مقابل تمایزات این 

دو بخش از اعداد و ارقام گرفته تا سایر موارد به حدی است که از وجود بحران در بازارهای اقتصادی خبر 
می دهد. بحرانی که تا پیش از این نیز کارشناسان نسبت به بروز آن هشدارهای الزم را داده اند و مردم 

نیز به شکل جدی تری روزانه آن را لمس می کنند

انحراف جدیدی در آستانه حلول است، انحرافی که می تواند مسیر اصلی را که چهل سال ریشه دوانده 
آسیب پذیر کند. انحرافی که حتی از آن جریان انحرافی که به »چشم اسفندیار« دولت خدمت معروف 

شد هم می تواند بدتر باشد، انحرافی که حتی از طومارنویسی برای تصویب اف.ای.تی.اف هم بدتر است! 
انحرافی به نام ندیدن خواست ملت و صحبت درباره هر چیزی جز معیشت مردم که این روزها باید بحث 

نخست جلسات دولتمردان باشد!

جوابیه سازمان میراث فرهنگی به سیاست روز درخصوص گزارش بادگیرها
و پاسخ به جوابیه اشتباهی این سازمان

نهخودتانراگولبزنیدنهمردمرا!
زیست بوم   گروه  18 دی م��اه، گروه درحـــاشیه

زیس��ت ب��وم روزنامه سیاس��ت روز، با 
انتشار گزارش��ی با تیتر »میراث هایی که 

همچن��ان ب��ه ب��اد م��ی رود« به انتق��اد از 
بی توجهی مسئوالن سازمان میراث فرهنگی 

نسبت به موضوع ثبت جهانی »بادگیرها« 
پرداخت. 

بهان��ه ای��ن گ��زارش ه��م بی دقتی 
ویژه برنامه جام ملت های آس��یای سازمان 
صداوس��یما بود. برنامه  »آس��یا 2019« 
که در آن از بنرهای کش��ور امارات برای 

آیتم های برنامه اس��تفاده ش��ده بود و به وضوح 
»بادگی��ر« به عن��وان یکی از نمادهای کش��ور 
ام��ارات متح��ده عرب��ی در کنار س��ایر بناها و 

عمارت های این کشور خودنمایی می کرد.
بع��د از گذش��ت چن��د روز از انتش��ار آن 
گزارش، روابط عمومی و اطالع رس��انی س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری در 
جوابیه ای گزارش این روزنامه را زیر سوال برد.

مت��ن جوابیه این س��ازمان و پاس��خ روزنامه 
ب��ه اش��تباهات فاحش ای��ن جوابی��ه و خطاهای 
مدیریت��ی این س��ازمان را می توانی��د در صفحه 8 

امروز بخوانید.

نقدی بر مصاحبه 
شخصیت سایه نشین

 چپ سنتی

فضای مناسب تر سیاسی
در صورت همسویی 

پاکستان با ایران 
صفحه 2صفحه 5

کارشناس رس��انه و امور بین الملل، 
ضمن انتقاد از رفتار خشن دولت آمریکا 
با افراد بازداشت ش��ده، ای��ن موضوع را 
ناشی از عدم اعتقاد این دولت به حقوق 

بشر دانست.
فواد ای��زدی ضمن انتق��اد از رفتار 
خش��ن دولت آمریکا با افراد بازداش��ت 
ش��ده، ای��ن موض��وع را ناش��ی از عدم 
اعتقاد این دولت به حقوق بش��ر دانست 
و درخصوص دستگیری مرضیه هاشمی، 
خبرنگار ش��بکه تلویزیونی پرس تی وی 
اظهار ک��رد: دولت آمری��کا باید در این 
مورد حالت خشونت آمیز سنتی خود را 

نسبت به این خبرنگار تعدیل کند.
وی ب��ا اعالم اینکه برخ��ورد صورت 

گرفته با این خبرن��گار ایرانی-آمریکایی 
بس��یار بد بوده، گفت: پی��ام این موضوع 
برای ما این اس��ت که ادبی��ات آمریکا در 
حوزه حقوق بشر نباید جدی گرفته شود.

ای��زدی در تحلی��ل این اق��دام ضد 
حقوق بش��ری افزود: بعد از دس��تگیری 
خانم هاشمی اگر کسی پیدا شود و هنوز 
باور داشته باشد که آمریکا به اندازه یک 
دان��ه جو اعتقادی به حقوق بش��ر دارد، 
قاعدتا نیاز دارد که پرونده خانم هاشمی 

را یک بار دیگر مطالعه کند.
وی در ادامه دستگیری این خبرنگار 
زن مس��لمان ک��ه خ��ود دارای اصالتی 
آمریکایی اس��ت و شهروند این کشور به 
شمار می آید را با هدف ساکت کردن او 

ارزیابی کرده و خاطرنش��ان کرد: از آنجا 
که تع��داد قابل توجه��ی از خبرنگاران 
آمریکایی موضوعاتی مانند فلس��طین و 
جنایات دولت آمریکا در جاهای مختلف 
دنیا که خانم هاشمی پیگیری می کرده 
را پوشش خبری می دادند و البته اغلب 
از کار خود اخراج می شدند، دولتمردان 
ای��ن کش��ور چاره س��اکت ک��ردن این 
خبرنگار افشاگر را در زندانی کردن وی 

دیده اند.
این کارش��ناس ام��ور بین الملل در 
پایان ب��ا اب��راز اینکه برخ��ی از فعاالن 
حقوق بشر در آمریکا نسبت به این اقدام 
علیه دولتش��ان واکنش نش��ان داده اند، 
تصری��ح ک��رد: 2 تی��پ تش��کل حقوق 

بش��ری داریم، تی��پ اول تش��کل های 
حقوق بشری مس��تقل هستند که اکثراً 
نس��بت به این اق��دام انتق��اد کرده اند، 
منتها چون مس��تقل هستند از نظر عده 
و ُعده و منابع مالی، کمکی نمی گیرند و 
صدایشان زیاد شنیده نمی شود؛ اما یک 
س��ری تش��کل های حقوق بشری وجود 
دارند که تنها اسمش��ان تش��کل حقوق 
بش��ری اس��ت ولی در واق��ع مرتبط با 
دولت آمریکا هس��تند و مانند اهرم هایی 
در راس��تای پیش��برد سیاس��ت خارجه 
این کش��ور به شمار می آیند. لذا در این 
شرایط هر کسی در هر مقام و مرتبه ای 
موظف اس��ت اعتراض خود را نسبت به 

این بازداشت غیرقانونی اعالم کند.

کارشناس رسانه و امور بین الملل:
هدف رفتار خشن آمریکا، سرکوب افشاگری های »مرضیه هاشمی« است


