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اگردرمجلسبودمباشفافیتآرامخالفتمیکردم
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: چند وقت پیش طرحی 
در مجلس داده شد که رای نمایند ه ها علنی باشد بعضی می گفتند چرا نماینده ها با این 
علنی شدن آرا مخالفت کردند؟ بنده گفتم اگر من هم بودم مخالفت می کردم. اتفاقا 
مخفی بودن رای نماینده یکی از افتخارات نظام اس��ت که طرف بین خود و خدای 

خودش به هر تصمیمی که رسید با شجاعت رای دهد. اگر قرار شد رای اش علنی باشد 
دیگر باید بگوید من جواب فالن وزیر را چی بدهم؟ یا اگر رئیس جمهور و امام جمعه فهمید 

من چه کار کنم؟ اتفاقا رای علنی اس��ت که مخدوش می ش��ود. االن در انتخابات همه مردم 
پذیرفته اند که رای در انتخابات باید مخفی باشد اگر فرض کنید فردا در انتخابات بگویند که 

همه باید رای شان علنی باشد آرا عوض می شود، خیلی از آرا عوض می شود.
 چرا باید از علنی ش��دن رفتار ترس��ید؟! آیا نماینده ای که ترس از روش��ن شدن 

رایش در تغییر رفتار وزرا و... دارد برای مردم باید قابل احترام باشد؟!

قیمت شفافیت
اذعانامامجماعتمسجدالحرامبراشتباهشیعهستیزی

شیخ »عادل الکلبانی« امام جماعت سابق مسجدالحرام در مکه مکرمه اعالم کرد 
دیگر قائل به تکفیر علمای شیعه نیست. وی در مصاحبه با یک شبکه سعودی در 
پاسخ به این سوال که »آیا هم چنان بر تکفیر روحانیت شیعه اصرار دارد؟« گفت: 
من تا چندی پیش علمای شیعه را تکفیر می کردم؛ اما اخیراً کتابی از »شریف حاتم 

العوتی« در نقد تکفیر گویندگان شهادتین خواندم. او روایت هایی را نقل کرده و من 
به این روایت ها مراجعه کردم و آنها را با شماری از اهل علم - از جمله شیخ االسالم مورد 

اعتمادمان - در میان گذاشتم. در نتیجه از نظر سابق خود برگشتماین مفتی وهابی ادامه داد: 
حتی می خواستم مقاله ای در این باره بنویسم؛ اما ترسیدم گمان کنند که آن مقاله زیر فشار 

دولت نوشته شده است! همچنین به خاطر نگرانی از تفسیر سخنانم، آن را منتشر نکردم.
 اعتراف این فرد سانسور می شود و اظهارات قبلی اش همچنان تبلیغ، کاش روی اقدامات 

اینچنینی و تغییر رفتارها بیشتر در فضای رسانه ای بین المللی بتوانیم تاثیرگذار باشیم.

وفون باز میکر
برخیبهمنمیگویندمزدورنظام!

صادق زیباکالم تحلیلگر مس��ائل سیاسی گفت: باید بپذیریم که اصالح طلبان 
اعتبار اجتماعی خود را از دست داده اند و واقعا نمی دانم که با چه ظرفیتی می توانند 
در انتخابات امس��ال ش��رکت کنند. می گویند زیباکالم س��وپاپ اطمینان است یا 
شنیده ام که برخی می گویند مزدور نظام است اما خودم فکر می کنم علت اینکه سر 

از زندان اوین در نمی آورم این اس��ت که متوجه این نکته شده اند که زیباکالم برای 
جایگاه و قدرت سیاسی سخن نمی گوید؛ من برای آنچه باورم است، سخن می گویم. همه 

می دانند که هیچ ارتباطی با خارج از ایران ندارم. من جزو معدود کس��انی بودم که به طور 
صریح، روشن و بی پرده گفتم هرگونه حرکت سیاسی هدایت  شده خارجی یا حتی داخلی 

که منجر به هرج  و مرج بشود، ما و پروسه دموکراسی خواهی را به عقب می برد. 
 کاش به جز سخنان مورد پسند برخی! این سخنان زیباکالم هم در رسانه ها تیتر 

می شد تا انصاف درباره افراد رعایت شود.

در حاشیه

مخاطببایدهاتیمدولتاست
وقتی دش��من با وقاحت در مقابل ش��ما ایستاده 
است، هر نوع کوتاهِی شما را حمل بر ضعف و ناچاری 
می کند و گس��تاخ تر می ش��ود، بنابرای��ن باید کاماًل 
مراقب بود. بدیهی است که آمریکا برای حذف عناصر 
اقتدار ایران از سپاه و نیروی قدس بدش بیاید و شرط 
و ش��روط بگذارد که مثاًل س��پاه نباشد، بسیج دخالت 
نکند، در مسائل منطقه ای اینطور رفتار کنید و امثال 
این حرفها، اما همه مس��ئوالن باید برعکس دش��من، 
عناص��ر اقتدار و ع��زت ایران یعنی نیروهای مس��لح، 
سپاه، بس��یج و همه عناصر مؤمن و انقالبی را تقویت 
کنند. رئیس جمهور محترم در سخنانشان مواردی را 
گفتند که »باید بش��ود« ام��ا مخاطب و مجرِی عمده 

این موارد، خود ایشان و تیم کارِی دولت هستند.
»رس��یدگی حقیق��ی به روس��تاها از جمله ایجاد 
ل برخی مش��کالت از جمله  صنایع روس��تایی« را حالاّ
حاشیه نش��ینی و مفاسد ناش��ی از آن میدانم، ایجاد 
امکاناِت رفت و آمد و انتقال راحت محصوالت روستاها 
برای روستاییان، بس��یار مهم است. »مدیریت صحیح 
واردات از جمله جلوگیری شدید از وارداِت محصوالتی 
که به تولید مش��ابه داخلی ضربه می زند«، »استفاده 
م��ردم از محصوالت داخلی به عنوان زمینه الزم برای 
ارتقای کیفیت این محص��والت«، »مقابله با قاچاق«، 
»اجرای صحیح و شایسته اصل ۴۴« و مسئله »امنیت 
س��رمایه گذاری« مس��ایل مهم و قابل توجه است. ما 
مس��ئوالن در این چند س��ال درباره مسائل اقتصادی 
خیلی حرف زده ایم اما اکنون باید وارد عمل ش��د، به 
همین علت »ارائه نقش��ه راه روشن و جامع« از اولین 

کارهایی است که دولت باید انجام دهد.

دیدار مسئوالن نظام با رهبر انقالب
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مخاطب شمایید

بازداشتیفتنه۸۸رئیسبرجمیالدشد!
امی��ر آریازند به تازگی به سرپرس��تی 
شرکت برج میالد منصوب شده است. 
آریازن��د که پی��ش از این در جای��گاه قائم مقام معاونت 
برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران 
مشغول به کار بود حاال به دستور پیروز حناچی شهردار 
ته��ران و با حکم یگانه معاون امور اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران به تاریخ ۱۴ اسفندماه سال ۱۳۹۷، به 

سرپرستی شرکت برج میالد منصوب شده است.
ای��ن تصمی��م ش��هردار ته��ران ب��ا واکن��ش تند 
کارب��ران فضای مجازی روبه رو ش��ده اس��ت. آریا زند 
یکی از دوس��تان بس��یار صمیمی کاوه مدنی جاسوس 
محیط زیس��ت است که البته در اغتشاشات سال ۸۸ از 
افراد بازداشت شده بود. س��ابقه سیاسی آریازند سبب 
شده اس��ت کاربران فضای مجازی با هشتگ #آریازند 
ضمن انتقاد از این اقدام نسنجیده شهردار تهران به این 
موضوع اشاره کنند که چطور حراست مانع این انتخاب 
نشده است. در کارنامه سیاه سیاسی آریازند امضای نامه 

ارسال شده به اوباما نیز ثبت شده است.

پستمعنادارسردارسلیمانی
فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اس��المی صبح دی��روز همراه با فرمانده س��پاه 
خوزس��تان و جمعی از مسئوالن ستاد اربعین کشور از 
مناطق سیل زده استان خوزس��تان بازدید کرد. سردار 
قاسم سلیمانی پس از بازدید از مناطق سیل زده استان 
خوزس��تان در  جلس��ه هماهنگی راه اندازی مواکب در 

شهرهای سوسنگرد، حمیدیه و بستان شرکت کرد.
صفحه اینستاگرام منتسب به سردار قاسم سلیمانی 
با انتشار تصویری از بازدید صبح دیروز فرمانده نیروی 
قدس سپاه در استان خوزستان تصویری مشابه با آن 
مربوط به س��ال های اخیر از حضور س��ردار سلیمانی 
در جم��ع عراقی ه��ا را با # مدافع_مردم به اش��تراک 
گذاش��ت. در توضیح انتشار این دو تصویر نوشته شده 
اس��ت: تصویری از حضور امروز در مناطق س��یل زده 

خوزستان و حضور سال های اخیر در عراق.

هشداردربارهتروریستیخواندنسپاه
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
نوشت: کسانی که )بنیامین( نتانیاهو را در رأس 
اولویت خود قرار می دهند و از مدت ها پیش با اش��تیاق 
برای تروریس��تی خواندن سپاه تالش کرده اند، کاماًل از 
تبعات این کار برای نیروهای آمریکایی در منطقه باخبر 
هس��تند.درواقع، آنها می خواهند ب��ه نمایندگی از وی 
)نتانیاهو(، آمریکا را به یک باتالق بکش��انند. بهتر است 
دونالد ترامپ این ها را بدان��د تا به فاجعه ای دیگر برای 
ایاالت متحده کشیده نشود. وی در تصویری از دو خبر 
که یکی مربوط به حمایت های مالی »شلدون ادلسون« 
از دونال��د ترامپ و دیگ��ری مربوط به اظه��ارات جان 
بولتون، مش��اور امنیت ملی آمریکا درباره نقش وی در 

آغاز جنگ عراق است، منتشر کرد.

سیاست مجازی

آگهى مالیاتى

سوشیانت آسمانی

عنوان نویسنده

نزدیک به شش سال است که  روحانی رئیس جمهور کش��ور دست بـه نقد
است و چه تلخ اس��ت که بعد از گذر دوسوم دوره 
حضورش در این پس��ت همچنان از واژه»باید« به 
جای توضیح درباره »چه کردم« س��خن می کوید. 
کاش حداقل در دو س��ال پایان��ی این رویه اصالح 
ش��ود. دقیقا ب��ا امید ب��ه تدبیری درب��اره اصالح 
س��خنرانی های بعدی این مطلب که برداشت شده 
از س��ایت پرزیدنت اس��ت را نقد ک��رده و جاهای 
خالی در س��خنرانی کنون��ی رئیس جمهوری را پر 
می کنیم. اهم »باید«ها و کشف مسایل مورد توجه 
بدون توضیح درباره اقدامات صورت گرفته تاکنون 
رئیس جمهوری به این ش��رح بود: ته��ران »باید« 
توس��ط جنگل ها محاصره و جلوی توسعه بی رویه 
هم گرفته ش��ود؛ صدور مجوز س��اخت در بس��تر 
رودخانه ها، معامله جان مردم با پول کثیف اس��ت؛ 
سیل فروردین صدای رسای طبیعت بود؛ سال ۹۸ 
را س��ال آزادس��ازی طبیعت در کل ای��ران کنیم؛ 
بازآفرینی بافت های فرسوده؛ امنیت، رفاه و سرمایه 
مردم را ه��م افزایش می دهد، س��رمایه گذاری در 

مترو بیشتر از بعد کمی، »باید« کیفی شود.
رئیس جمه��ور خط ش��ش مترو ته��ران را از 
طوالنی تری��ن خطوط مترو منطق��ه و از افتخارات 
جمهوری اس��المی دانس��ت و تصریح ک��رد: مترو 
تحولی مثبت برای حمل ونقل، مصرف کم انرژی و 

حفظ محیط زیست تهران است.
 اما نگفت که در همه ش��ش س��ال گذش��ته 
چه تاثیری در توس��عه مترو داشته و چرا تقریبا همه 
شهرداران از توجه کم دولت به مترو گالیه می کردند.

حجت االسالم حسن روحانی با تاکید بر اینکه 
تهران باید توسط جنگل ها محاصره و جلوی توسعه 
بی رویه هم گرفته ش��ود، صدور مجوز س��اخت در 
بستر رودخانه ها را معامله جان مردم با پول کثیف 
برش��مرد و اظهار داش��ت: س��یل فروردین صدای 
رسای طبیعت بود و باید سال ۹۸ را سال آزادسازی 

طبیعت در کل ایران کنیم.
 اما نگف��ت چطور می خواهد در س��ال ۹۸ 
طبیعت را آزاد کند و در طول این شش سال برای 

آزادسازی طبیعت چه کرده است؟
رئیس جمهور گفت: در آغاز انقالب اسالمی یکی 
از مباحث باورنکردنی، تردیدها برای ساخت متروی 
تهران ب��ود و اینکه آیا این پروژه به نفع مردم تهران 
می باش��د و یا کل کش��ور و از بودجه عمومی نباید 
صرف س��اخت متروی تهران شود، اینکه مترو پروژه 

لوکس اس��ت و باید اتوبوس برای مردم تهران تهیه 
کرد و همچنین این پروژه کش��ور ما را به بیگانگان 
وابس��ته خواه��د کرد و ب��ا اس��تقالل و خودکفایی 
مناف��ات دارد. در کمال تعجب ن��ه افراد خاصی که 
اطالعات کافی نداشته باشند بلکه معروف، روشنفکر 
و تحصیلکرده با پ��روژه متروی تهران مخالف بودند. 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بر اجرای طرح مترو اصرار 
داش��ت و در مجلس اول مخالفت هایی با اجرای این 
پ��روژه صورت می گرفت اما طی جلس��اتی توس��ط 
نمایندگان مجلس دوم شورای اسالمی اجرای متروی 
تهران تصویب شد که بنده و آیت اهلل دری نجف آبادی 

مسئول پیگیری و اجرای این پروژه شهری شدیم.
 اما روحانی نگفت اوال چرا وقتی در راس مقام 
اجرایی کشور قرار گرفته کمتر به پرداخت بودجه و 
توسعه مترو کمک کرده و ثانیا چرا در اوایل انقالب 
آن زم��ان که با مترو موافق بوده که به قول خودش 
طرحی اثبات شده اس��ت با انحالل برخی ارگان ها 
هم موافقت کرده که ش��اید االن مایل نباشد درباره 
آن صحبت کند و توضیح نداد که منظورش از طرح 
اعتقادات قبلی افراد به اصطالح روشنفکر آن زمان 
چیس��ت و آیا خودش ه��م اظهارنظرهایی که بعدا 

اشتباه بودنش ثابت شده داشته یا خیر؟
روحانی با اش��اره به س��یل در فروردین س��ال 
۹۸، گف��ت: از افتخارات جمهوری اس��المی ایران 
طرح های مهم توس��عه کشور اس��ت و امروز شاهد 
هس��تیم که در ایام نوروز با رحم��ت خدا و رنج و 
س��ختی بنگان مواجه بودی��م و در عین حال این 
طرح های توسعه ای همچون سدسازی، جان هزاران 
نفر در کشور را نجات داد. اگر سددز، کرخه، کارون 
و شهید عباسپور نبود، وضع استان خوزستان امروز 
متفاوت بود و در ش��ب های بارانی ۱2 فروردین ۸ 
هزار و 500 متر سیالب در ثانیه وارد کرخه می شد 

ک��ه قطعاً در صورت نبودن س��د کرخه مش��کالت 
زیادی برای استان خوزستان بوجود می آمد.

 او ام��ا نگف��ت که ب��ا چه اس��تداللی وزیر 
نیروی دولتش ساخت سد گتوند را غیرکارشناسی 
خوانده و منابع تاس��یس سد جدیدی که به کمک 
کرخه بیاید را متوقف کرده و این س��د را نساخته 
تا کرخه تا آستانه سریز شدن و ایجاد بحران برای 

خوزستان پیش رود.
روحان��ی با تأکید ب��ر اینکه ب��رای قضاوت در 
مورد طرح های توسعه باید بلندمدت نگریست، ابراز 
امیدواری کرد که س��یل فروردین ماه باعث تحولی 

مثبت برای آزادسازی و مسیل رودخانه ها باشد.
 اما روحانی نگفت که در مس��یر آزادسازی 
مس��یل رودخانه ها خصوصا آنجایی که به دولت و 
س��ازمان جنگل داری و محیط زیس��ت بر می گردد 

چه کارهایی قرار است انجام شود؟
رئیس جمهور با ابراز تعجب از ساخت واحدهای 
مس��کونی در مس��یر رودخانه ه��ا با ص��دور برخی 
مجوزهای غیرقانونی از س��وی برخی از دستگاه ها، 
گف��ت: صدور مجوز س��اخت در بس��تر رودخانه ها 
معامله جان مردم با پول کثیف اس��ت و باید سال 

۹۸ را سال آزادسازی طبیعت در کل ایران کنیم.
 او نگفت که برای صدور مجور ساخت های 
اینچنینی چرا سازمان زیر دستش )محیط زیست( 

ورود نکرده و مانع نشده است؟!
روحان��ی ادامه داد: باید به الیروبی رودخانه ها 
و رفع موانع در مس��یر آنها توجه بیش��تری ش��ود 
و نباید س��اخت پ��ل را ارزان تم��ام کنیم، چراکه 
پل ه��ای مقاوم می تواند در هنگام بروز س��یالب ها 
جلوی تخریب منازل مسکونی و جاده ها را بگیرد.

 ام��ا نگفت این بایدها را چه کس��انی انجام 
می دهند و مثال برنامه وزارت نیرو برای الیروبی ها 

چیست، یا وزارت راه و شهرسازی چطور می خواهد 
پل های مقاوم بسازد و یا برنامه اش برای ویرانی ها و 
تکرار نشدن این اتفاق چیست؟ اصال چرا پل هایی 
که جدیدا س��اخته ش��ده ریخته است و چه کسی 
مسئولیت اس��تحکام کم آنها را نسبت به پل های 

قدیمی ساز برعهده می گیرد.
رئیس جمهور کمک به توس��عه کمی و کیفی 
مترو را مورد تأکید قرار داد و گفت: سرمایه گذاری 
بس��یار بزرگی در مترو انجام شده است، منتها این 
سرمایه گذاری بیشتر کمی بوده است و باید کیفی تر 
شود و کمک کنیم ناهمزمانی که در احداث تونل ها 
و تأمین تجهیزات مترو وجود دارد از بین برود. تماً 
برای متروی تهران و توسعه کیفی آن راه حل داریم 
چراکه توسعه آن برای رفاه مردم و نیز جلوگیری از 

افزایش مصرف انرژی، ضروری است.
 روحانی گف��ت کمک می کند اما نگفت که 
در شش سال اخیر چه کمک هایی برای رشد کیفی 
مترو کرده و اگر خط 6 مترو از لحاظ کیفی ایده آل 
است چرا محس��ن هاشمی کسی که متخصص در 
متروسازی است حاضر نشد درباره امنیت این خط 
اطمینان دهد؟ روحانی اما نگفت برنامه اش را برای 
توسعه مترو دقیقا چه زمانی ارائه می دهد چراکه در 

حال طی کردن دو سال پایانی دولتش هستیم!
روحانی خاطرنشان کرد: مصرف باالی انرژی در 
کشورمان هم موجب آلودگی و هم هدررفت ثروت 
ملی و همچنین موجب فس��اد و قاچاق می شود که 
عمدتاً بخاطر تفاوت قیمتی اس��ت که با کشورهای 

همسایه وجود دارد.
 روحانی نگفت که مشکلی را که یافته برای 

حل آن چه کرده است.
رئیس جمهور افزود: حتی اگر ش��رایط تحریم 
وجود نداش��ت و به طور عادی احتماالً قیمت دالر 
امس��ال حدود 6 ه��زار تومان بود ب��از هم قیمت 
سوخت نسبت به کشورهای همسایه قابل مقایسه 

نیست و باز هم قاچاق انجام می شد.
 این س��خن یعنی باور کنیم نمی شود مانع 

قاچاق سوخت شد؟
روحانی خاطرنش��ان کرد: در ایام عید بیش از 
۱00 میلی��ون لیتر در روز بنزین مصرف ش��د و به 
طور عادی نیز روزانه ۷0 الی ۸0 میلیون لیتر بنزین 
در کشورمان مصرف می شود که اگر شرایطی فراهم 
شود که حتی نیمی از آن صادر شود، می توان از آن 

برای رفاه بیشتر مردم استفاده کرد.
 این ش��رایط را آقای دکتر چه کس��ی باید 

فراهم کند؟!
روحانی گفت: میزان توسعه و پیشرفتی که در 
حوزه های مختلف بویژه سدسازی، افزایش توان نیرو 
و برق، جنگلکاری و مترو در کش��ور طی ۴0 س��ال 
گذش��ته انجام ش��ده با قبل از انقالب قابل مقایسه 
نیست و حرف هایی بعضاً نادرست و ناروایی در این 

زمینه زده می شود که ظلم به انقالب است.
 ممنون که یادآوری کردید اما کاش می گفتید 

توانمان چه بوده و چه کرده ایم.
روحان��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
بازآفرینی بافت های فرس��وده و موضوع مس��کن را 
ی��ک ضرورت اساس��ی توصیف ک��رد و گفت: پیام 
س��یل و زلزله این است که بافت های فرسوده باید 
احیا شود و تهران جایی است که باید آن را در برابر 

زلزله، سیل و طوفان احتمالی مصون بسازیم.
 خب این باد احیا ش��ود را چه کس��ی باید 

پیگیری کند و چه کسی باید بودجه بگذارد؟!
رئیس جمهور با اش��اره به بافت ها و محله های 
فرسوده در تهران، گفت: در این بافت های فرسوده 
در صورتی ک��ه یک حادثه طبیع��ی اتفاق بیفتد، 
بدون تردید کمک رس��انی با مشکل مواجه خواهد 
بود لذا باید کمک کنیم تا این بافت ها احیاء شوند 
و بدون شک اگر یک محله و بافت فرسوده نوسازی 
ش��ود، هم ثروت مردم، افزایش می یابد و هم برای 

حفظ جان و رفاه مردم مفید خواهد بود.
 و باز هم باید... اما چرا روحانی نمی گوید که 
در شش سال گذشته برای رفع این دغدغه چه کرده 

و چه کسی باید این دغدغه ها را برطرف کند!
روحان��ی تصریح کرد: در آغاز بکار ش��هرداری 
آق��ای حناچی به ایش��ان تأکید ک��ردم که احیای 
بافت های فرس��وده از اولویت های ضروری و بسیار 
مهم اس��ت و در این راه با همه توان کمک خواهیم 
کرد و چنانچه دستگاه های دولتی زمینی در اختیار 
دارند باید آن را به توس��عه گر واگذار کنند و دولت 
نیز با اعطای وام بانکی به توسعه گر و خریدار کمک 

و مساعدت های الزم را به عمل خواهد آورد.
 آق��ای روحان��ی بزرگ��وار می گویید خواهد 
آورد؟! جناب دو سال دیگر بیشتر باقی نمانده است 

چه زمانی مساعدت الزم را به عمل می آورد.

روحانی بعد از پنج سال به جای چگونگی 
رسیدن به اهداف تَکرار می کند:

باید!
چه کسی باید برای »باید«های 

رئیس جمهور راهکار دهد؟!

 دیدگاه ترامپ نسبت به سپاه
تکلیف اف.ای.تی.اف را روشن کرد!

ت��الش آمریکا ب��رای وارد کردن نام س��پاه  ن ا ر ا ســد پاس��داران در کن��ار گروه های تروریس��تی پا
تکلیف اف.ای.تی.اف و لوایح چهارگانه را مشخص کرد.

روزنام��ه آمریکایی وال اس��تریت ژورنال گ��زارش داد دولت 
ترامپ در تدارک است تا نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد و این اتفاق ممکن 
اس��ت تا امروز رخ دهد. در عین حال سه منبع آگاه در گفت وگو 
ب��ا رویترز، گزارش وال اس��تریت ژورنال را تایی��د و مایک پمپئو، 
وزی��ر خارجه آمریکا را در پس این اق��دام معرفی کرده اند. طبق 
گفته کارشناس��ان اگر چنین تصمیمی  از سوی کاخ سفید اتخاذ 
شود، این نخس��تین بار خواهد بود که یک دولت، نیروی نظامی 
رس��می کش��ور دیگر را تروریس��ت اعالم می کند. البته  تصمیم 
به تروریس��تی اعالم کردن س��پاه باید موافقت وزیر خارجه، وزیر 
خزانه داری و دادس��تان کل آمریکا را با خود همراه داشته باشد و 
در صورت موافقت این سه مقام، دولت آمریکا کنگره را از تصمیم 
خ��ود مطلع ک��رده و کنگره ۷ روز فرصت خواهد داش��ت تا این 
تصمیم را مورد ارزیابی قرار دهد. در صورتی که کنگره در مهلت 
قانون��ی ۷ روزه خ��ود با این تصمیم مخالف��ت نکند، اطالعیه آن 
رسما در دفتر اداره ثبت فدرال آمریکا منتشر شده و  این موضوع 

وارد فاز اجرایی خواهد ش��د و در نهایت پس از اعالم رسمی این 
تصمیم، سازمان مربوطه ۳0 روز فرصت خواهد داشت در یکی از 

دادگاه های تجدیدنظر آمریکا نسبت به آن اعتراض کند.
اما نکته قابل توجه این است که زمانبندی این تصمیم  به شکلی 
طراحی شده که  درست یک روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری 
رژیم صهیونیستی اعالم شود؛ انتخاباتی که در آن بنیامین نتانیاهو با 
چالش  بسیاری برای پیروزی در آن روبه روست. ناگفته نماند که ترامپ 
پیش از این هم  در حمایت از نتانیاهو تصمیمات جنجال برانگیز زیادی 
را اتخاذ کرده که از جمله  آن ها می توان به شناسایی قدس اشغالی به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و پذیرش ادعای حاکمیت این رژیم 

بر منطقه اشغالی جوالِن سوریه اشاره کرد.
در همین راس��تا برخی رس��انه ها مدعی هس��تند که مقامات 
س��ازمان مرکزی اطالعات آمریکا )س��یا( مالحظاتی درباره عواقب 
تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران را به دولت این کشور گوشزد 
کرده ان��د و  همچنین فرماندهی واحد مرک��زی ارتش آمریکا، که 
مسئول نظارت بر نیرو های آمریکایی در خاورمیانه است، قصد دارد 
در روز های آتی هشدار منطقه ای صادر کند. البته مقامات مرتبط با 
این قضیه نظیر  ژنرال دانفورد و رئیس سیا و همچنین مقامات دفتر 
ایران در سازمان ملل از پاسخگویی نسبت به چنین تصمیمی امتناع 
کرده اند و افرادی مانند »جیسون بالزاکیس« مدیر سابق دفتر مالی 
ضد تروریس��م در وزارت خارجه آمریکا  تاکید کرده اس��ت که این 
تصمیم ترامپ  می تواند عواقب وخیمی برای واشنگتن داشته باشد.

در این میان یک مقام  آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود هم 

مدعی شده است؛ ترامپ موضع تندی علیه ایران اتخاذ کرده و به نظر 
می رسد که به صورت جدی  حامی تروریستی اعالم شدن سپاه است 
اما با توجه به پیچیدگی های قانونی متعدد این اقدام، نگرانی ها در کاخ 

سفید درباره چگونگی اجرای این سیاست افزایش یافته است.
انتش��ار این خبر از س��وی رس��انه ها موجب ش��ده تا برخی 
کارشناسان آن را یک تصمیم غیرمنطقی از سوی آمریکا توصیف 
کنند و نسبت به رفتار تالفی جویانه تهران هشدار بدهند چنانچه 
یک کارش��ناس موسسه "رند" )اندیش��کده سیاستگذاری جهانی 
غیرانتفاعی آمریکایی( گفته است که اگر ایران پس از تروریستی 
اعالم کرده س��پاه  مقابله به مثل کرده و نیروی نظامی آمریکا را 
سازمانی تروریستی اعالم کند، اثر محدودی دارد اما چراغ سبزی 
برای نیروهای منطقه ای  محس��وب می ش��ود تا  نیروهای آمریکا 
را هدف قرار دهند. عالوه بر این اظهارنظرها تریتا پارس��ی رئیس 
س��ابق نایاک )ش��ورای ملی ایرانیان آمریکا(  ه��م تاکید کرد که 
تروریستی خواندن سپاه نه تنها  هیچ فشار اقتصادی بر ایران وارد 

نمی کند بلکه  مسیر مذاکره  با تهران را  هم مسدود می کند.
گروهی که معتقد هستند ایران باید به این سازمان ملحق شود 
این دلیل را مطرح می کنند که با اجرایی شدن بندهای این معاهده 
تهران تا حدودی از پس تحریم ها برآمده و می تواند مراودات بانکی 
با جهان را با حداقل مانع تراش��ی دنبال کند در حالی که مخالفان 
مدعی هستند با توجه به اینکه در تعریف تروریسم تفاوت ماهوی 
بی��ن ایران و غرب وجود دارد، الحاق ایران به این معاهده می تواند 
پیامدهای جبران ناپذیری را برای ما به همراه داش��ته باش��د. این 

گروه مدعی هستند که عضویت و پذیرش شروط این معاهده نقشه 
عملیات های بانکی ای��ران را در اختیار طرف های قرار می دهد که 
اعتماد چندانی به آنها نیس��ت و می توانند در هر زمان و موقعیت 

علیه منافع ملی کشورمان مورد سوء استفاده قرار بدهند.
تفاوت  تعریف ها از تروریس��م تنها ب��ه این موضوع و تعیین 
مص��داق مفهوم تروریس��م ختم نمی ش��ود در مس��ائل دیگری 
همچون ابزار دفاعی کش��ورمان یعنی  توانایی موشکی  و حمایت 
از محور مقاومت برای شکس��ت ویروس هایی همچون داعش نیز 

در صدر اختالف نظر های غرب با ایران قرار دارد.
به عنوان مثال در بیانیه پایانی نشست اخیر G۷ که  با حضور 
وزای خارجه کش��ور های آلمان، فرانس��ه، ایتالیا، ژاپن، کانادا و مقام 
دوم وزارت امور خارجه آمریکا )جان س��ولیوان( و همچنین فدریکا 
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر دینارد واقع 
در سنت مالو فرانسه برگزار شد، اینچنین آمده بود: »نسبت به آن چه 
نقش بی ثبات کننده ایران در منطقه، از جمله حمایت از سازمان های 
تروریستی و شبه نظامیان مسلح خوانده شده، ابراز نگرانی شده و از 

ایران خواسته شده که در زمینه کاهش تنش ها عمل کند.«
با توجه به این مسئله حتی اگر تصمیم ترامپ مراحل قانونی 
خ��ود را ط��ی نکند و تنها در حد یک بلوف سیاس��ی باقی بماند 
مس��یر ادامه تعامالت ما را برای زنده نگه داشتن برجام و تساهل 
با غرب با نورافکن روش��ن کرد، احتماال در روزهای آینده شاهد 
رفتارهایی صریح تر برای اثبات حقانیت ایران در خصوص مذاکره 

با غرب و  آمریکا خواهیم بود.  باشگاه خبرنگاران
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