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برخی اعتقاد دارند پس از اقدامات آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران اکنون زمان خروج از توافق 
هسته ای است، برخی دیگر چنین اعتقادی ندارند.

پ��س از خ��روج ای��االت متح��ده از برجام در 
اردیبهشت س��ال گذش��ته، برخی تاکید داشته و 
دارند که توافقی که یکجانبه اجرا می شود و سودی 
برای جمهوری اسالمی ایران ندارد، دلیلی بر باقی 
ماندن بر عهد و پیمان نیس��ت و باید برای این که 
به طرف مقابل پاسخ قاطعی بدهیم از این قرارداد 

یکطرفه، بیرون بیاییم.
دیدگاه چنین گروهی درس��ت و بجاس��ت، هر 
ق��راردادی دو ط��رف دارد و اگر یک��ی از طرفین با 
بدعهدی از اجرای تعهدات خود س��ر باز بزند، طرف 
مقابل این حق را دارد که او نیز قرارداد را اجرا نکند.

بای��د اندکی به قب��ل بازگردی��م، آن زمان که 
منتقدین و مخالفین مذاک��ره با آمریکا با منطق و 
استدالل درست خود اصرار می کردند که دولت تن 
به مذاکره با آمریکا و امضای قرارداد با 1+5 ندهد.

دلی��ل ای��ن مخالف��ت روش��ن بود، چ��را که 
می دانس��تند آینده چنین توافقی چه خواهد شد، 
نگارنده نیز در این گروه قرار دارد و اعتقاد دارد که 
مذاکره بر سر موضوع هسته ای ایران و تن دادن به 
قراردادی که نتیجه آن از پیش روش��ن و مشخص 
بود، یک اشتباه در تصمیم گیری و محاسباتی بود 

که دولت محترم اصرار به آن داشت.
بای��د پذیرف��ت که طرف ه��ای غرب��ی توافق 
هسته ای متن یک قراردادی را به ایران ارائه دادند 
ک��ه نتیجه آن قرار بر این بود که چنین ش��ود، به 
این مفهوم که توافق هس��ته ای به گونه ای تنظیم 
شد که آمریکا و اروپا به آسانی بتوانند از آن خارج 
ش��وند و تعهدات خود را اج��را نکنند، برجام خود 
وس��یله  ای ش��د تا آمریکا تهدیدات و فش��ارهای 
خ��ود را افزایش دهد اما نه در چارچوب س��ازمان 
مل��ل و ش��ورای امنیت، بلکه براس��اس سیاس��ت 
یکجانب��ه گرایانه خود با همراه��ی اتحادیه اروپا تا 
بتواند جمهوری اسالمی ایران را وادار به پذیرفتن 

خواسته های دیگر خود کند.
ایراد بزرگ توافق هس��ته ای ب��رای ایران در 
این بود ک��ه هیچ تضمینی در آن ب��رای ایران در 
نظر گرفته نش��ده ب��ود، به واق��ع طرف های غربی 
که هشدار مخالفان نس��بت به بدعهدی آنها دیده 
می شد و می ش��ود، در همین زمینه بود، غیر قابل 
اعتماد بودن آمریکا و اکنون اروپا، همواره از جمله 
هشدارهایی بود که منتقدین و مخالفین برجام آن 

را یادآور می شدند.
دلیل این منطق هم روش��ن است، آیا با خروج 
آمریکا از توافق هس��ته ای و پ��س از آن بدعهدی 
اروپا، ابزاری برای این که ایران بتواند به خاطر رفتار 
آنها، غرامت یا جریمه ای دریافت کند وجود دارد؟

ام��ا آنهای��ی که اعتق��اد به مان��دن در برجام 
دارند دو بخش هستند، بخش نخست این اعتقاد، 
آن هایی هس��تند که از آمریکا و غرب واهمه دارند 
و ترس از آمریکا دلیل چنین اعتقادی اس��ت، این 
جری��ان از همان زمان مذاکرات هس��ته ای چنین 
دیدگاه��ی داش��تند و می گفتن��د که بای��د تن به 
خواس��ته های آمریکا داد تا دشمنی ها و فشارهای 
ایاالت متح��ده کاهش یابد. البته چنین دیدگاهی 
ک��ه اصرار بر مذاک��ره و توافق با آمریکا داش��تند، 

اکنون دیگر بی ارزش و بی پایه است.
گروه دیگری ک��ه خواهان متعهد ماندن ایران 
در برجام هس��تند، جنس موافقت آنها با مرعوبین 
آمری��کا تف��اوت دارد. این جریان و گ��روه بر این 
اعتقاد هس��تند که با وجود منتقد و مخالف بودن 
مذاکره ب��ا آمریکا و توافق هس��ته ای، اعتقادی به 
خروج ایران از برجام در شرایط کنونی ندارند، این 
طی��ف می دانند که توافق هس��ته ای یک قرارداد 
یکطرفه است و زیان آن بیشتر از سودی است که 

تاکنون ایران از آن بهره ای هم نبرده است.
دلیل مخالفت این گروه با خروج ایران از برجام 
دراین اس��ت که اعتقاد دارند با این اقدام، شرایط 
برای ایران دش��وارتر خواهد شد، چرا که در توافق 
هسته ای این موضوع در آن قید شده که اگر ایران 
از برج��ام خارج ش��ود و آن را نقض کند، ش��رایط 
ب��ه زمان پیش از توافق هس��ته ای ب��از می گردد. 
مهمترین وضعیتی که پس از خروج ایران از برجام 
حاصل خواهد شد، بازگش��ت تحریم های سازمان 

ملل و شورای امنیت است.
منطق سیاس��ی و محاسباتی که می توان برای 
این اقدام داش��ت، اجازه نمی دهد که ایران حداقل 
در ش��رایط کنونی که بس��یاری از کشورها و افکار 
عمومی با جمهوری اس��المی ایران همراه شده اند، 
دس��ت به چنی��ن کاری بزند و بهانه را به دس��ت 

آمریکا و اروپا بدهد تا میدان داری کنند.
آمریکا و اروپا در انتظار واکنش ایران به فشارها 
و تهدیدات��ی هس��تند که باعث ش��ود تا جمهوری 
اسالمی تصمیم به خروج از برجام بگیرد. گرچه این 
حق ایران است تا چنین تصمیمی بگیرد، اما تبعات 

آن بیشتر از باقی ماندن در توافق هسته ای است.
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عالقه به جای مهارت 
فرهاد مالامینی
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آنگونه که س��ازمان بهداش��ت جهانی تعریف می کند یکی از 
مهارت های زندگی داشتن تفکر نقادانه است مردم ایران با پیشینه 
ی تاریخی درخشان خود همیشه دارای این جنس از نگرش بوده 
اند و همین مؤلفه موجب شده است تا ملتی پویا و رو به جلو باشند 
، مهارتی که دین مبین اسالم نیز در قالب فریضه ی امر به معروف 

و نهی از منکر آن را در ارکان خود لحاظ کرده است. 
اس��الم این واجب ش��رعی را حقی دو طرفه م��ی داند، یعنی 

حقی از حاکم بر مردم و از مردم بر حاکم. 
امام علی )علیه السالم( در خطبه 34 نهج البالغه ی شریف می 
فرمایند :» ای مردم، مرا بر ش��ما حقی است و شما را بر من حقی. 
حقی که شما به گردن من دارید، اندرز دادن و نیکخواهی شماست 
و غنایم را بتمامی، میان شما تقسیم کردن و تعلیم دادن شماست 
تا جاهل نمانید و تأدیب شماست تا بیاموزید. حقی که من به گردن 
ش��ما دارم، باید که در بیعت وفادار باشید و در رویاروی و پشت سر 
نیکخواه من باش��ید و چون فرا می خوانمتان به من پاس��خ دهید و 
چون فرم��ان می دهم فرمان برید.« آنچه در عب��ارت باال با عنوان 
نیکخواهی می بینیم همان امر به نیکی کردن و سخن گفتن متقابل 
اس��ت یعنی مردم باید حاکم را امر به نیکی کنند که این کار خیر 
خواستن برای اوست و حاکم نیز باید نسبت به مردم اینگونه باشد. 

امام علی )ع( مالک اشتر را اینگونه امر می کند: »  و بر رعیت 
همچ��ون حیوان درنده مباش که خوردن آنان را غنیمت دانی« و 
در بندی دیگر می فرماید :» مقداری از وقت خود را برای صاحبان 
حاجت اختصاص داده و برای آنها بار عام بده، در این مجلس برای 
خدا، فروتنی را اختیار کن و لش��کریان و خدم و حش��م و دربان 
و نگهب��ان را از اطراف اینان دور کن تا سخنگویانش��ان بتوانند با 
ت��و صحبت کنند، و هیبت مجل��س آنها را نگیرد و به لکنت زبان 
گرفتار نش��وند. از رسول خدا ش��نیدم که مي گفت: هیچ ملتي به 
پاکي نرسد و نیکویی نگیرد مگر اینکه به درجه ای رسد که بتواند 

حق ناتوان را از توانا بي ترس و بیم بستاند.« 
پس سخن گفتن با حاکم چه در راستای احقاق حق و چه در 
راستای خیر خواهی مورد قبول و تاکید اسالم است و ایرانیان نیز 
بخاطر هوش وراثتی خود دارای فکر نقاد و خالق  هس��تند، ولی 
نکته ای که در این میان مغفول مانده اس��ت عدم توجه به پایه ی 
انتقاد که همان آگاهی اس��ت، می باش��د. یعنی ما به دلیل پایین 
بودن سرانه مطالعه در مواردی منتقد می شویم که انتقادهایمان 

بیشتر رنگ شایعه به خود می گیرد. 
انتق��اد کردن بی��ش از فکر نقاد و خالق نیازمند گس��تره ی 
اطالعات است و از جایی که ما بیشتر عالقه به انتقاد کردن داریم 
تا مهارت آن، موجب می ش��ویم تا جو متش��نج شده و اختالفات 
گسترده ش��ود و در این میان شایعه موجب آسیب دیدن بخشی 
می ش��ود که ما از او انتق��اد ناصحیح نموده ایم و از س��ویی دیگر 
س��خنانمان دارای اثر بخش��ی بر روی قشر تصمیم ساز و تصمیم 

گیر نداشته باشد .
به بیانی دیگر انتقاد کردن حقی مشروع است و از سویی نیز 
موهبتی الهی است زیرا ذهن خالق در اختیار همگان قرار نگرفته 
است ولی وقتی انتقاد کننده مبنای اصلی انتقاد که همان آگاهی 
الزم اس��ت، نداشته باش��د بیش از اینکه موجب حل مسائل شود 

منجر به از کارافتادن سالح نقد برای اصالح امور می شود.

یادداشت یک

 باالی گود نشسته اند 
و می گویند لنگش کن!

حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

برخی مدیران هستند که اگر چه در گذشته دستی 
بر آتش داش��ته اند و چند مدتی را در حواشی جبهه ها 
گذرانده اند اما امروز دیگر حوصله و توان پوشیدن لباس 
رزم ی��ا حتی بس��یجی گونه عمل ک��ردن را هم ندارند 
بلکه می خواهند مطرح باش��ند! بنابرای��ن باالی گود و 
تنها بر مسند مسئولیت های بس حساس می نشینند و 

می گویند: لنگش کن! 
پرواضح است که هرکس��ی چند روزه نوبت اوست 
و اگ��ر در خود نیرو و ت��وان پذیرش کارهای پر تنش و 
تالش و اجرایی سخت و طاقت فرسا همراه با بی خوابی 
و نبود امکانات اولیه را نمی بیند، همچنان در کس��وت 
اس��تادی دانش��گاه باقی بمانند که آن م��کان نیز برای 
خودش ب��ه  نوعی خاکریز جبهه اس��ت. اجازه دهند تا 
نیروه��ای جوان��ی که ذات��اً تالش��گر و پرجنب وجوش 
هستند و با بود و نبود سازگاری دارند به این سو آمده و 
خود را به آب  و آتش بزنند تا معیارهای موجود آن ها را 
از سمت شهرداری یک محدوده کوچک به بلندترین و 
حساس ترین مقام عمرانی در این برهه از زمان که بیش 
از نیمی از کش��ور درگیر خرابی های ناش��ی از سیالب 
اس��ت برس��انند و به  عنوان رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهداری ها و معاونت عمرانی وزارت کش��ور لحظه ای 

پلک روی پلک نگذاش��ته و تمام تعطیالت سال جاری 
را در ای��ن مناطق به س��ر برند و س��اکن مس��یل های 
محصوری باش��ند که هنوز امواج خروشان آب از آن ها 

خارج نشده است! 
کشور پس از انقالب اسالمی سال 57 برای مسئوالن 
اجرایی و مدیریت های شهری تنها نیازمند چنین کسانی 
است که وقتی از شهر یا مکانی که مدتی در آن مسئولیت 
داش��ته اند و خدمتگزاری کرده اند می روند و دعای آحاد 
جامعه بدرقه راهشان می شود که توانایی ها و انگیزه های 
باالیی در خود سراغ داشته باشند و منتظر نمانند کسی 
از آن ه��ا بخواهد تا کت  و ش��لوار اتو کش��یده خود را از 
تن در آورده و لباس کار بپوش��ند و نش��ان دهند الگوی 
نیروهای خدمات شهری هستند و اینچنین به کمک رنج 
دیدگان در اقصی نقاط سرزمین رفته و همه توانایی خود 

را صرف رفع آالم و رنج دیگران کنند. 
انجام خدمت توسط عوامل و امکانات شهرداری های 
کش��ور از وظایف قطعی این مجموعه است زیرا باالترین 
مق��ام اجرایی کش��ور با توجه به اختیارات��ی که دارد در 
همان آغازین لحظات ش��روع بارش نعمت ها در شمال و 
جنوب کشور دستگاه ها را موظف نمود تا با همه امکانات 
و پرس��نل و توانایی به یاری هموطنان بشتابند بنابراین 
عنوان حضور مؤثر یک ش��هرداری در ارائه خدمات ویژه 
نوعی چش��م و هم چشمی بیش نیست که این ویژگی را 
می توان با پا به میدان گذاش��تن مقامات ارشد خدماتی 
از جمله ش��هرداران کالن ش��هرها به رخ کشید تا نشان 
دهن��د تفاوتی با دیگ��ر نیروهای خدماتی خ��ود ندارند 
همانگونه که ش��هردار پایتخت در دولت دهم نشان داد 
همواره یک بسیجی پا به  رکاب و جان برکف است و خود 

لیدر گروهی بود که توانستند نسبت به تخلیه سیالب از 
تونل مترو اقدام نمایند. ضرب المثل معروفی است به این 
عنوان که دستش به دنبه نمی رسد می گوید بو می دهد! 
اگرچه رسانه های مکتوب همیشه بیدار در ایام تعطیالت 
نوروز قادر به انعکاس اخب��ار نبودند اما بازتاب بعضی از 
آن ها ازجمله اعتراض امام  جمعه اصفهان را به برگزاری 
بزن  و بکوب های شهرداری در اصفهان و در زمان هجوم 
س��یالب ها در جن��وب منعکس کردند که ام��روز اعالم 
می ش��ود برای همدردی با مصیبت دیدگان برنامه هفته 
فرهنگی این ش��هر لغو می ش��ود و بجای آن برنامه هایی 
ب��ا محوریت وحدت و انس��جام بین م��ردم و حمایت از 
هموطنان سیل زده جایگزین می گردد! درحالی که تولیت 
آس��تان قدس رضوی ضمن بازدید از مناطق س��یل زده 
آمادگی این آس��تان را برای تعطیل��ی همه فعالیت های 
عمرانی در مش��هد مقدس و اختصاص امکانات و بودجه 
آن در امر بازس��ازی این مناطق اعالم می کند! جا داشت 
مدیران این کالن شهر بجای باالی گود نشستن و صدور 
فرمان های لنگش کن، جلسات فصلی مدیران شهری را 
در کنار خدمات اعزامی به مناطق س��یل زده در یکی از 
استان های لرستان، ایالم، گلس��تان یا خوزستان برگزار 
می کردند و اینقدر س��نگ اجرای وظایف انس��انی را به 
سینه نمی کوفتند زیرا اعزام امکانات و نیروها با امضاء یک 
بخش��نامه عملی می شود که هزینه از جیب نیست بلکه 
از اموال عمومی اس��ت اما زمانی می توان ابراز همدردی 
نمود که از داشته های خود مایه بگذاریم و مدت زمانی را 
در آن مناطق س��خت بگذرانیم که امروز رمضان است و 
ش��عبان را در فرایبورگ آلمان، ورشو، کراکف لهستان و 

همچنین پاریس در فرانسه گذراندیم!

یادداشت وارده
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آیتاهللامامیکاشانی:

تولیددرکشور
بههیچوجهنبایدمتوقفشود

2

کارشناسمسائلسیاستخارجی:

لفاظیهایآمریکا
نمیتواندملتایرانرازمینگیرکند
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صفحه 8

صفحه 3

مذاکرهدرزمانترکخوردنتحریم،خروجدرزمانتشدیدفشارها؛

وقت نشناس ترین های برجامی!

حماسههاییکه
تکرارمیشود

صفحه 7

مساله اصلی آن است که چرا علی رغم 
تمام تاکید ها بر برخورد جدی با دالالن، 
گران فروشان، محتکران و... کار به جایی 
رسیده که بیش از دالالن مردم احساس 
خطر و ناامنی می کنند چراکه باور دارند 

امکان اینکه قیمت ها گران تر شود 
وجود دارد اما امکان اینکه روزی برسد 
که دالالن، گران فروشان، محتکران و 

افراد سودجو به جزای رفتار نادرست و 
سودجویانه خود برسند نه.

حمایتآمریکاازداعش
برایحفظتروریسمدرغربآسیا

ابعادتازهایگرفت

ترامپمجری
آرزوهایاوباما
گروهفرادید ویژه هم��واره گ�زارش اوبام��ا 

تاکید داشت که نه به دنبال نابودی 
داعش بلکه مدیریت آن اس��ت 
و امروز ترامپ همین سیاست 
را در ع��راق و س��وریه اجرا 
می کند که نش��انگر واهی 
آمریکا  ادع��ای  ب��ودن 
مبنی ب��ر مبارزه با 

تروریسم است.
ادامه در صفحه 6

سیاستروزدالیلگرانیکاالهایاساسیرا
بررسیمیکند؛

خوابخرگوشیناظرین

رییس قوه قضاییه از دادس��تان ها و س��ازمان بازرسی کل 
کش��ور خواست خصوصی س��ازی ها را قبل از اینکه به بحران 
اجتماعی و کارگری تبدیل شود، در دست بررسی قرار دهند.

حجت االس��الم و المس��لمین س��ید ابراهیم رئیس��ی 
روز پنجش��نبه در نشس��تی با روس��ای کل دادگستری ها و 
دادستان های سراسر کشور که با حضور مسئوالن عالی قوه 
قضاییه برگزار ش��د، با اشاره به بیانات رهبر انقالب در دیدار 
با کارگران به مناس��بت روز کارگر گفت: موضوعی که رهبر 
انقالب در رابطه با فروش کارخانه ها بیان کردند پیش از این 
نیز توس��ط معظم له در مشهد مقدس بیان شده بود و این 

نشان از اهمیت موضوع دارد.
رئیس ق��وه قضاییه افزود: کارخان��ه ای را با مبالغی که 
محل تامین آن جای بحث دارد می فروشند؛ زیرا اکثر مبالغ 
خری��د این کارخانه ها تس��هیالت بانک��ی و در اصل خریدار 
آورده ای ن��دارد و در واق��ع منابع کش��ور را ب��ا ارتباطات و 
روابط استفاده کرده و کارخانه ها را می خرند و بعد از مدتی 
کارخان��ه تعطیل و زمین ه��ای آن تبدیل ب��ه مجتمع های 

مسکونی و تجاری می شود.
رئیس��ی با بی��ان اینکه دس��تگاه قضای��ی در این مورد 
مخاطب رهبر انقالب اس��ت، اف��زود: نبای��د نگاهمان فقط 

ب��ه دولت باش��د و اینگونه خصوصی س��ازی ها قبل از اینکه 
به بحران اجتماعی و کارگری تبدیل ش��ود، باید در دس��ت 

بررسی سازمان بازرسی و دادستان ها قرار گیرد.
رئی��س ق��وه قضاییه خط��اب به س��ازمان بازرس��ی و 
دادس��تان ها گفت: نگذارید این موارد اتف��اق بیفتد و اجازه 

سوداگری به سوداگران را ندهید.
وی بیان کرد: س��هم خصوصی سازی یک مسئله درست 
و بجا است و قانون های برنامه نیز از ادوار گذشته تاکنون به 
آن تاکید شده است. امروز 70 درصد اقتصاد ما دولتی است 
و نباید اینگونه باش��د و همه به این موضوع رسیده اند، ولی 
خصوصی سازی باید به درستی انجام شود و روشی که امروز 
در برخ��ی موارد مطرح اس��ت حتما قابل تداوم و اس��تمرار 
نیس��ت و باید با یک نگاه پیشگیرانه همکاران ما در دستگاه 

قضایی موضوع را دنبال کنند.
 چندی پیش جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه ای 
خطاب به حجت االس��الم رئیس��ی، رئیس ق��وه قضاییه در 

خصوص سازمان خصوصی سازی نکاتی را مطرح کرد.
در بخشی از این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید 
واگذاری هایی که تاکنون با نام خصوصی سازی رخ داده است، 
موجب توزیع رانت و تش��دید نابرابری و بی عدالتی در کشور 
شده است. نکته قابل تامل در مورد سیر خصوصی سازی ها این 
است که عالوه بر تضییع بیت المال، مهمترین کارخانجات و 
تولیدی های کش��ور در نتیجه واگذاری آنها به افراد نااهل به 

مرز نابودی کشیده می شوند.
همچنی��ن گزارش رئیس دیوان محاس��بات در رابطه با 
تفریغ بودجه سال 96 که در مجلس مطرح شده و همچنین 
تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکتهای واگذار شده نیز 
گواه بر این موضوع اس��ت. به طور نمونه: در س��ال گذشته 
شاهد عواقب این سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه بودیم. 
با بررس��ی صورت گرفته شاهد بودیم که سایر شرکت های 
واگذار ش��ده نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند؛ لذا انتظار 
می رود جلوی این خطر را قبل از تش��دید بیشتر آن گرفته 
و با ورود قضایی به جزئیات و رس��یدگی در اس��رع وقت به 
پرونده های گذشته خصوصی س��ازی ها، اجازه ندهید تبعات 
اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناش��ی از چنین سیاست هایی 

جهاننیوز دامن جمهوری اسالمی ایران را بگیرد. 

دستورمهمرئیسقوهقضاییه
بهدادستانها


