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سقوطدوستونیها
ادامه از صفحه اول

ام��ا در حوزه نظامیان نیز رس��انه ها از طرح اعزام 
120 هزار نیروی آمریکایی به منطقه و اس��تقرار آنها 
در کش��ورهای عربی خب��ر دادند. همچنی��ن بولتون 
مشاور امنیت ملی آمریکا نیز حضور ناو آبراهام لینکلن 
در منطق��ه را برای اقدام علیه ای��ران عنوان کرد. این 
ادعاها در حالی مطرح ش��ده بود که طی یکی دو روز 

اخیر تحوالت قابل تاملی در آمریکا روی داده است. 
رئیس جمه��ور آمری��کا ضمن رد گزین��ه جنگ، 
درباره احتمال مذاکره با ایران هم گفت: »در این مورد 
صحبتی نداش��ته ایم، باید ببینم چه می شود. اگر آن ها 
تماس بگیرن��د، قطعا مذاکره خواهیم ک��رد، کامال به 
آن ها بستگی دارد. می خواهم زمانی تماس بگیرند که 
آماده باشند. اگر آماده نیستند، نیازی نیست خودشان 
را به زحمت بیندازند.« رئیس جمهور آمریکا در توئیتر 
نوشت: »رس��انه های جعلی مطابق معمول خبر غلطی 
منتشر کرده و بدون اطالع ]مدعی شده اند[ که ایاالت 
متحده در تالش برای برقراری مذاکره با ایران اس��ت. 

این گزارش نادرست است.«
حلق��ه تکمیلی ای��ن مواض��ع را در کنگره آمریکا 
می توان مشاهده کرد آنجا که »پاتریک شاناهان«، وزیر 
دفاع موقت آمریکا بعد از جلسه توضیحی با هیئتی از 
نمایندگان کنگره تأکید کرد کش��ورش قصد جنگ با 
ایران ن��دارد. وزیر دفاع آمریکا که ادعای اقدام نظامی 
علیه ایران را قبال مطرح کرده بود برای پنهان س��ازی 
جن��گ روانی بودن ادعایش مدعی ش��د دولت ترامپ 
توانسته با تغییر در وضعیت استقرار تجهیزات نظامی 

تهدید حمله به نیروهای آمریکایی را مهار کند. 
س��ران آمری��کا در حالی ادعای گزین��ه نظامی را 
مط��رح می کردند که الیوت ان��گل، رئیس کمیته امور 
خارج��ی مجلس نمایندگان آمریکا بع��د از اتمام این 
جلس��ه محرمان��ه که با حض��ور مایک پومپئ��و، وزیر 
خارج��ه دولت ترام��پ، پاتریک ش��اناهان، وزیر دفاع 
موقت آمریکا و جوزف دانفورد، رئیس س��تاد مشترک 
نیروهای مسلح آمریکا برگزار شد گفت: آنها )مقام های 

دولت ترامپ( لحنشان را نرم کرده اند.
جالب توجه آنکه جامع��ه اطالعاتی آمریکا برخی 
ادعاهای اثبات  نش��ده درباره همکاری ایران و القاعده 
را رد کرد. پومپئو ماه گذش��ته بدون ارائه هیچ سندی 
مدعی شده بود که ارتباط میان ایران و القاعده بسیار 
واقعی است. از سوی دیگر پس از مدتی ادعای گزینه 
نظام��ی، »جیمز متیس« که با اس��کای نیوز مصاحبه 
می کرد، گفت: با توجه به ش��رایط کنونی منطقه، بروز 
هرگونه درگیری نظامی با ایران بعید به نظر می رسد.

اما در حوزه منطقه ای نیز اخبار قابل تاملی مشاهده 
می شود کابینه وزیران سعودی در بیانیه ای تأکید کرد 
که این کش��ور به دنبال جنگ ]با ایران[ نیس��ت و هر 
اقدامی را برای جلوگیری از آن انجام می دهد. این ادعا 
در حالی مطرح می ش��ود که پیش از این سعودی بارها 
ادع��ای لزوم مقابل��ه با ایران را مطرح ک��رده و از آنچه 
نهادهای جهانی )بخوانید آمریکا( علیه ایران باید صورت 
دهند سخن گفته اند. نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی 
نیز که نزدیکترین متحد ترامپ محس��وب می شود به 
فرماندهان ارتش دس��تور داده است از تنش های اخیر 

آمریکا و ایران در خلیج فارس دور بمانند.
با توجه به آنچه ذکر شد یک نتیجه حاصل می شود 
و آن اینک��ه مواضع جمهوری اس��المی ایران مبنی بر 
ناتوانی آمریکا و مهره های منطقه آن برای اقدام نظامی 
علی��ه ایران، مواضع هوش��مندانه و دقیق بوده اس��ت. 
تحلیل رفتاری این مجموعه در کنار انگلیسی ها، نشان 
می ده��د که آنها ب��ر آن بوده اند در جنگی روانی ضمن 
ایجاد فضای هراس در میان ملت ایران و جهان با ادعای 
سایه جنگ، ایران را دچار اشتباه محاسباتی سازند که 
یا به س��مت مذاکره حقارت آمیز و باج خواهانه با آمریکا 
و اروپا روی آورد و یا اینکه آغازگر جنگ با آمریکا باشد 
تا زمینه ساز توجیه آمریکا برای رفتارهای ضد ایرانی اش 
شود. اما هوشمندی و درایت جمهوری اسالمی در عدم 
گرفتار آمدن در بازی آمریکا و رو کردن دس��ت آمریکا 
این حربه واشنگتن را ناکام ساخت چنانکه مقام معظم 
رهبری در همان روزهای نخس��ت تهدید های آمریکا، 
صراحتا اعالم کردند جنگ��ی در نخواهد گرفت و هیچ 

مذاکره ای هم با  امریکا نخواهیم داشت. 
آنچه اکنون در کنگره آمریکا روی داده و نیز مواضع 
منتسب به سران کاخ سفید و مهره های منطقه ای نشان 
می دهد که شکس��ت سیاس��ت فش��ار و تهدید موجب 
شده تا آنها با تغییر لحن به دنبال پنهان سازی رسوایی 
شکست در برابر ایران و ناتوانی خویش برای ایجاد اجماع 
جهت اقدام علیه جمهوری اسالمی هستند. کشورهایی 
که پس از چهار سال جنگ و کشتار در یمن نتوانسته اند 
بر مردم دالور و گرس��نه یمن تسلط یابند و این روزها 
از عملیات های پهپادی یمنی ها در هراس هستند قطعا 

نمی توانند در برابر توان دفاعی ایران مقاومت کنند.
ای��ن تغییر گفتمان یک پیام را دارد که ترامپ نیز 
نتوانس��ته زیاده خواهی خود را به ایران تحمیل سازد و 
سیاست دو ستونی سایه جنگ و مذاکره فرو ریخته و در 
نهایت برخی کشورهای عربی منطقه نیز باید حواسشان 
باش��د که دل بستن به لفاظی ها و جنگ روانی آمریکا، 
دستاوردی برای آنها ندارد و بهتر است به جای استمرار 
راه اش��تباه تقابل با ایران مس��یر عقالنیت را در پیش 
گرفته رویکرد تعاملی را جایگزین این توهمات سازند. 

سرمقاله

تحرکاتدشمنرادرعمقمرزهاشبانهروزیرصدمیکنیم
فرمانده ق��رارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبیاء)ص( گف��ت: تمامی تحرکات 
دشمنان را در عمق مرزها بصورت شبانه روزی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده 

و رصد می کنیم.
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد با حضور در سایت های راداری خلیج فارس، گنو، 
فرماندهی اطالعات و شناسایی الکترونیک )فاشا(، گردان موشکی اس 200 و سایت های 
موشکی جزایر بوموسی و سیری در خلیج فارس این یگان ها را مورد بازدید و ارزیابی قرار 
داد. وی گفت: ضمن نظارت و کنترل مرز های هوایی کش��ور، تمامی تحرکات دشمنان را در 

عمق مرز ها بصورت شبانه روزی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده و رصد می کنیم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( در این بازدید توان عملیاتی گروه های 
پدافند هوایی کیش، بندر لنگه و س��ایت قشم را همراه با معاونت های تخصصی قرارگاه 

پدافند هوایی ارزیابی کرد.  روابط عمومی ارتش

ارتش اسالم 
اقدامجدیبرایبازسازیراههادرکالتانجامنشدهاست

نماین��ده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: اگرچه 
پاکس��ازی مناطق س��یل زده از آلودگی های ناشی از س��یل و توزیع مواد غذایی 
بین س��یل زدگان تا حدی انجام شده اما بازس��ازی مناطق آسیب دیده به طور 

جدی آغاز نشده است.
سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاشمی با اشاره به خسارات ناشی از سیالب های 
اخیر در کالت گفت: ما در کالت چند مرحله سیل را داشتیم که اقدامات اولیه شامل 
پاکس��ازی منطقه از آلودگی های ناشی از س��یل و توزیع مواد غذایی بین سیل زدگان تا 
اندازه ای انجام شده است.  وی افزود: ما در این سیالب ها بحث تخریب راه ها و خسارت 
به مزارع را داش��ته ایم که هنوز جبران خس��ارت انجام نشده است.  وی خاطرنشان کرد: 
همچنین کانال کش��ی برای آبرس��انی به مزارع به دنبال سیل های اخیر تخریب شده که 

کار جدی برای بازسازی این کانال ها انجام نشده است.  فارس

دست به نقد
دالیلمخالفتیکنمایندهمجلسباتشکیلوزارتجدید

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت: در شرایطی که با تحریم های همه جانبه 
و جنگ اقتصادی مواجه هستیم تفکیک وزارت »صمت« اشتباه راهبردی است.

سیدحس��ین نقوی حسینی افزود: ش��رایط ادغامی در وضعیت تحریمی کمک 
می کن��د که یک وزیر بتواند تصمیمات به فوریت اتخاذ کن��د و زودتر کار مردم را به 
سامان برساند اما در حالت تفکیکی انجام هماهنگی بین دستگاهها بسیار زمان بر است.

وی با تاکید بر اینکه ادغام این دو وزارتخانه با این هدف انجام شد که هزینه های 
دولت کاهش یابد و هم اینکه چابکی و هماهنگی در اتخاذ تصمیمات و اقدامات اقتصادی 
دولت بیش��تر ش��ده و تناقضات و تعارضات بین تولید و تجارت به حداقل برس��د، اضافه 
ک��رد: با تفکیک مج��دد این وزارتخانه باعث افزایش هزینه ه��ای دولت از جمله افزایش 
کارمن��دان و پرداخ��ت حقوق به آنها و همچنین پرداخت هزین��ه برای اجاره  و یا خرید 

ساختمان جدید می شود.  تسنیم

در حاشیه

نماینده  حی��دری  غالمرض��ا  اصالح طلب تهران در مجلس گ���زارش دو
شورای اسالمی به تازگی در مصاحبه با ایلنا گفته 
اس��ت: »شما را به فرموده امام)ره( ارجاع می دهم، 
ایشان می گوید مجلس عصاره و فضائل ملت است 
و در رأس ام��ور قرار دارد، ام��ا اگر واقع بینانه نگاه 
کنی��م، خان��ه مل��ت ن��ه تنه��ا در س��طح ی��ک 
تصمیم گیری ها قرار ندارد بلکه در اواخر سطح دو 
جایگاه��ی دارد که همین ام��ر در بازتاب رفتار و 
عملکرد مجل��س و نمایندگان تاثیرگذار اس��ت و 
باع��ث می ش��ود آنطور که بای��د و ش��اید نتوانند 

دغدغه های مردم را پاسخ گویند.«
او در ادامه می افزاید: »س��ال اول مجلس دهم 
برنامه شش��م آمد آنجا متوسط درآمد ساالنه را ۸ 
درص��د در نظر گرفت��ه بودن��د. در مجلس گفتیم 
۸ درص��د را ب��ا چه حس��اب و کتابی رق��م زدید، 
مسئوالن س��ازمان برنامه و بودجه آمدند و جوابی 
برای این پرسش ما نداشتند، بنابراین سراغ مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام رفتی��م آنجا به ما گفتند 
کارگروه اقتصادی مقام های ارش��د باید نظر دهند، 

از این افراد دعوت به عمل آوردیم در جلسه گفتند 
دس��تور مقام های ارشد نظام است، گفتند که باید 
بلن��د پروازانه عمل کنی��د. آن روز گفتیم که این 
رش��د س��الیانه که مدنظر است بس��یار با واقعیت 
فاصله دارد. همان زمان هم برای کس��انی که عدد 
و رقم سرش��ان می شد و فهمی از اقتصاد و بودجه 
داشتند، اظهرمن الشمس بود که نمی شود. درست 
است که اینجا مجلس رأی داده اما تصمیم نگرفته 
اس��ت بلکه یکسری مس��ائل دیگری مطرح است. 
بل��ه این رفتارها به پای مجلس نوش��ته می ش��ود 
ام��ا تصمیم گیری ها جای دیگری صورت می گیرد. 
بنابراین بایس��تی مجموعه عوامل را در نظر گرفت 

تا بتوانیم ارزیابی واقع بینانه داشته باشیم.«
حیدری همچنین در ادامه اثبات مدعای خود 
مبنی بر اینکه مجلس بی اختیار اس��ت، می گوید: 
»به دس��تور رئی��س مجلس هیأت رئیس��ه مامور 
شد جلس��اتی را با ۵ نفر از اعضای فراکسیون های 

مس��تقل، والیی و امید با موضوع مسائل اقتصادی 
برگزار کند، جالب این است که ۵ اولویت اولی که 
از س��وی اعضای این جلسات بیرون آمد، اجتناب 
از تن��ش و تس��ریع در برقراری رواب��ط بین الملل 
بود. این نش��ان می دهد همی��ن مجلس با تمامی 
انتقاداتی که ب��ه آن وارد می کنند مکنونات قلبی 

مردم را دارد منتها اختیارش با ما نیست.«
پر واضح اس��ت که این قبیل خوش خدمتی ها 
دیگر خریداری در ستاد اصالحات ندارد و معاریف 
جریان سیاسی خاص امروز صراحتاً تأکید دارند که 

نمایندگان فراکسیون امید فاقد کارکرد هستند.
اصراره��ای حیدری مبنی ب��ر در رأس نبودن 
مجلس و دخالت مقام های ارشد! نیز در حالی است 
ک��ه مردم ایران به رأی العی��ن تصویب برجام ظرف 
مدت 20 دقیقه در مجلس را دیده اند. رخدادی که 
علی رغم بدبینی های صریح مقام های ارشد! و صرفاً 
براساس شهوات نمایندگان فراکسیون امید و برخی 

دیگر به وقوع پیوست و شد آنچه که نباید می شد.
حیدری باید پاس��خ بدهد که مقام های ارشد 

آن روز کجا بوده اند و چرا اِعمال نظر نداشته اند؟
و همینط��ور تصویب س��ی.اف.تی و پالرمو در 
مجلس و س��کوت مجلس نس��بت به خباثت های 
آمریکا که مورد گالیه رهبری انقالب نیز واقع شد.

به راس��تی آن مقام های ارش��د! در هنگام این 
خودمختاری های مجلس کجا بوده اند و چرا اِعمال 
نظر نکرده اند؟ ضمن اینکه مجلس دهم مگر غیر از 
برجام و پالرمو چالش دیگری هم داش��ته است که 
در هر دو به خواس��ته های خود عمل کرد و امروز 

هم مدعی بی اختیاریست!
ای��ن رفتاره��ای ناش��ی از بی اصالتی سیاس��ی 
همچنین در حالی است که فرض بر این بوده که آقای 
حیدری و س��ایر همقطاران ایشان ملتزم و معتقد به 
اصل »والیت مطلقه فقیه« هستند که تأیید صالحیت 

شده و بعنوان نماینده ملت وارد مجلس شده اند.

آیا اگر مردم از روز اول می دانس��تند که امثال 
حی��دری قصد دارن��د نمایش های مجلس شش��م 
را اجرا کنند و بعد از روش��ن ش��دن بی کارنامگی 
سیاس��ی، پای مقام های ارشد! و بی اختیار بودن را 

پیش بکشند؛ به آنها رأی می دادند؟
همچنین بایس��تی به حیدری توضیح داد که 
والیت فقیه در کنار رأی مردم، یک »مدیریت کالن 
ارزش��ی« اس��ت که می تواند تواصی و سفارشاتی 
داش��ته باش��د. اما اینکه اکثریت مجلس فعلی به 
برخ��ی از این تواصی عمل نک��رده و مثاًل برجام را 
ظرف مدت 20 دقیقه به تصویب می رس��انند و یا 
بر خالف خواس��ت رهبری هیچ تحّرک خاصی در 
مقابل آمریکا از خود نشان نمی دهد؛ اتفاقاً به مردم 
نشان می دهد که عده ای دروغ می گویند و مجلس 

در تصمیم گیری های خود کاماًل آزاد است.
پی��ش از ای��ن، اس��حاق جهانگی��ری هم در 
اظهاراتی مدعی ش��ده ب��ود که اختی��ار برکناری 
منش��ی خود را ندارد! رئیس جمه��ور روحانی هم 
مدتی اس��ت که از بی اختیاری در اجرائیات کشور 

سخن می گوید...  مشرق نیوز

سرایت ویروس بی اختیاری دولت به مجلس!

مطالباتی فراتر از اینستکس
محمدرضا عرب مقدم

از آغ��از برجام تابه حال یکی از نکاتی که بارها موردتوجه 
منتقدی��ن آن قرارگرفته، تفکیک نکردن اروپ��ا از آمریکا در 
برخ��ورد با ایران اس��ت. نکته ای که پس از خ��روج آمریکا از 
برج��ام تأکید دوچندان رهبر انقالب بر اعتماد نکردن به اروپا 
را در پی داش��ت. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری انتظار 
می رفت که دولت بعد از خروج آمریکا از برجام سیاست اقدام 
متقاب��ل را در قبال دیگر اعضای حاضر در برجام برای جبران 
خس��ارات وارده به آن داشته باش��د؛ اما آنچه پس از گذشت 
یک سال از خروج آمریکا از برجام رخ داد، انفعال دولت برای 

جبران خسارات وارده به برجام بود.
حاصل انفع��ال دولت در براب��ر خروج آمری��کا از برجام، 
اجرایی شدن تحریم های آمریکا یکی پس از دیگری و تضعیف 
عزم اتحادیه اروپا برای جبران خروج آمریکا از برجام بود. البته 

این عزم در ابتدا توس��ط منتقدین پوش��الی خوانده شد ولی 
دولت همچنان با سیاستی منفعالنه در انتظار نتایج آن بود.

اتحادیه اروپا در ابتدا قصد خود را پوش��ش تمام خألهای 
حاص��ل از خ��روج آمریکا از برج��ام اعالم کرد؛ ام��ا در ادامه 
گستره این عزم به حوزه نفت و گاز کاهش یافت، در انتها نیز 
به گستره کاالهای مشروع )غذا و دارو( کاهش یافت. در کنار 
کاهش گس��تره وعده ها، ابزارهای اج��رای این وعده ها هرچه 
گذش��ت ضعیف تر شد به طوری که از یک نظام حقوقی حامی 
شرکت های همکار ایران به اینستکس که اتاق تسویه ای بیش 
نیست ختم شده است. اتاقی  که از منظر رهبر انقالب شوخی 

تلخ اروپا برای حمایت از ایران است.
حال پس از گذشت یک سال دولت برای به دست آوردن 
اینس��تکس که هیچ گونه حمایتی از ایران در برابر تحریم های 
آمریکا انجام نمی دهد دس��ت به سیاس��ت اقدام متقابل زده 
اس��ت. همان طور که بیانیه ش��ورای عالی امنیت ملی نش��ان 
می دهد دولت مهلت 60 روزه ای برای ش��روع فرآیند حمایت 
اروپا از ایران تعیین کرده اس��ت. دولت برای ترغیب اروپاییان 
ب��ه حمایت، در چارچوب برجامی که ای��ران به تنهایی در آن 

حضور دارد اقدام متقابل انجام داده است.

پس ازاین واکنش دولت پس از گذشت یک سال از خروج 
آمری��کا از برج��ام، اروپاییان هرگونه اولتیمات��وم را رد کردند. 
اروپاییان همچنین اجرایی شدن اینستکس را به اجرای کامل 
تعهدات ایران در برجام مش��روط کردند. درواقع اروپایی که به 
دلیل اجرا نکردن تعهدات خود در برجام بدهکار ایران بود، حال 
طلبکار ایران شده است. طبق ضمیمه ی 2 برجام اروپا متعهد 
ش��ده که فروش نفت، فرآورده های نفتی و پتروشیمی، تجارت 
ارز، طال و فلزات گران بها، خودروس��ازی، بندرها و کشتیرانی، 

بیمه و خدمات کارگزاری بانکی و ... را تضمین نمایند.
نکت��ه ای که در کنار ای��ن اتفاقات بس��یار تعجب برانگیز 
است، تالش هم زمان دولت و اروپاییان برای ورود کشورهای 
غیراروپایی به سازوکار اینستکس است. طبق گزارش رویترز 
اروپا قصد دارد چین و هند را وارد سازوکار اینستکس کند. با 
توجه به اظهارات اروپاییان و مقامات روسی، اینستکس توان 
دور زدن تحریم های آمریکا را ندارد. با این اوصاف پیاده سازی 
اینس��تکس در ارتباط با کشورهای دیگر می تواند تحریم های 
آمریکا را گسترده تر کند زیرا ارتباط بین نظام های مالی ایران 

و دیگر کشورها را قطع خواهد کرد.
درواقع در اینس��تکس، طرف ایرانی تب��ادالت خود را ثبت 

می کند و طرف اروپایی نیز تبادالت طرف خود را، در انتهای بازه 
زمانی مشخص حساب ها تسویه می شود. با توجه به اینکه قابلیت 
اینس��تکس فقط در حد یک اتاق تس��ویه اس��ت، ارتباط بانکی 
بی��ن ایران و اروپا برقرار نمی ش��ود. نکته دیگر، خصوصی بودن 
این ش��رکت است که منجر به تبعیت آن از تحریم های آمریکا، 
به دلیل نبود حاکمیت دولت می شود. درنتیجه پیاده سازی این 
ساختار در ارتباط با دیگر کشورها منجر به قطع ارتباط نظام های 

مالی دو کشور و افزایش فشار تحریم ها بر ایران می شود.
در شرایط کنونی که اروپا قصد دارد با گسترش اینستکس 
به کش��ورهایی همچون چین و هند، فشار تحریم های آمریکا 
ب��ر ایران را افزایش دهد الزم اس��ت حداقل ایران با این روند 

همراهی نکند.
در واقع ایران باید با اقداماتی گس��ترده تر و خواسته هایی 
واقع بینانه ت��ر همچون عملی ش��دن تمام تعه��دات اروپا در 
برجام، فشار را بر کشورهای حاضر در برجام افزایش دهد. در 
این صورت ش��اید امیدی برای تغییر رفتار اروپا برای جبران 
خسارات آمریکا به برجام وجود داشته باشد. هرچند که تمام 
شرایط ذکرشده در باال نشان دهنده عزم اروپا برای حمایت از 

سیاست های تحریمی آمریکا است.  الف

یادداشت

رئیس دفتر روحانی می گوید  س��فر بن علوی وزی��ر خارجه خیابان پاستور
عمان ب��ه تهران ارتباطی به موض��وع میانجیگری 

این کشور در روابط تهران و واشنگتن ندارد.
محم��ود واعظی درباره دالیل س��فر بن علوی 
وزیر خارجه عمان به تهران و این که آیا این س��فر 
ب��رای میانجیگری بین ایران و آمریکا بوده اس��ت، 
گفت: وزیر خارجه عمان در س��فر چند روز پیش 
ب��ه تهران با ظری��ف دیدار و مذاکره ک��رد و وزیر 
خارج��ه نیز گ��زارش این دی��دار را در دولت ارائه 
کرد، بن علوی در تهران درباره مس��ائل دوجانبه و 
تحوالت منطقه ای صحبت کردند. اصاًل در صحبت 

آنها بحث میانجی گیری نبوده است.
وی در پاس��خ به س��ؤال دیگری درباره این که 
اعالم ش��ده اس��ت که دو هیئت سیاس��ی مجزا از 
عراق به  نمایندگی از نخست  وزیر این کشور یکی 
به ایران و یکی به آمریکا رفته است، آیا این هیئت 
به ایران آمده است، گفت: نه، عراقی ها گفته اند بنا 
داری��م دو هیئت یکی به ایران و یک��ی به آمریکا 
بفرس��تیم؛ اآلن که این هیئت تهران هم نیستند. 
روابط تهران �� بغداد بس��یار نزدیک اس��ت، ما که 
نمی گوییم نفرس��تند، حتماً می آیند، حرف آنها را 
هم می ش��نویم؛ اما مهم این اس��ت ک��ه ما درباره 

پیشنهاد آنها چه تصمیم می گیریم.
واعظی با اشاره مصوبات و مباحث مطرح شده 
در جلسه دولت گفت: مهمترین بحثی که داشتیم 
بررس��ی بهبود محیط کسب و کار بود. برای اینکه 
بتوانیم به اینکه اگر ش��رکتی می خواهد تاس��یس 
ش��ود و یا اینکه مردم و ش��رکت ها و کس��انی که 
می خواهند س��رمایه گذاری کنند سرعت ببخشیم؛ 
نبای��د طوری باش��د اف��راد از این دس��تگاه به آن 
دستگاه و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه بروند و 
باید این کارها از طریق فضای مجازی انجام شود.

وی افزود: آقای رئیس جمهور دس��تور داد اگر 
کس��ی می خواهد شرکت تاس��یس کند و یا اینکه 
فردی قصد س��رمایه گذاری دارد؛ اگر یکبار س��وء 
پیشینه خود و برخی مشخصات خود را ارائه کرده، 
نباید دوباره از او همین مدارک خواسته شود. این 
مصوب��ه را قطعی کردیم و برخی بخش های آن در 
کمیس��یون های مربوط در حال بررسی است و تا 
االن بیش از 1000 مجوز حذف ش��ده ولی هیئت 

دولت این را کافی ندانس��ته و قرار ش��ده مجوز ها 
کاهش یابد.

واعظی درباره سخنگوی دولت نیز گفت:  یک 
نفر انتخاب شده و بعد از مالقات او با رئیس جمهور، 

درباره معرفی او تصمیم گیری می شود.

راهاندازیشورایحلاختالف
فرهنگ،هنرورسانه

وزیر ارشاد نیز درباره آغاز به کار شوراهای حل 
اختالف فرهنگ و رسانه گفت: یکی از مشکالتی که 
اصحاب هنر و فرهنگ رس��انه داش��تند این بود که 
رویه ها در برخی دعاوی حقیقی و حقوقی که علیه 

آنان در محاکم عادی مطرح می شد روشن نبود.
س��یدعباس صالح��ی افزود: با مش��ارکت قوه 
قضائی��ه، ش��ورای حل اخت��الف فرهن��گ، هنر و 
رسانه در حال شکل گیری است،  مکان و قضات و 
همچنین مجموعه ها و اصحاب فرهنگ و هنری که 
می توانند به عنوان کارشناس در این زمینه باشند؛ 

معرفی ش��ده و مراحل رو به پایان اس��ت، این کار 
می تواند کمک کند تا دعاوی حقیقی و حقوقی در 
فضای بهتری بررسی شود و امیدواریم حداکثر در 

دو ماه آینده شاهد آغاز به کار آن باشیم.
وی همچنین از تایی��د تامین حدود ۸0 هزار 
تن کاغذ برای کتاب و مطبوعات در سال 9۸ با ارز 

4200 تومانی خبر داد.

پالرمووسی.اف.تیدردستورکار
مجمعتشخیصمصلحتنظامقراردارد

مع��اون حقوقی رئیس جمهور نیز گفت: پالرمو 
و س��ی.اف.تی همچن��ان در دس��تور کار مجم��ع 

تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
لعیا جنی��دی درباره بررس��ی لوایح چهارگانه 
در مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام گفت: دو 
م��ورد از لوایح چهارگانه اصالح و تصویب ش��د و 

آیین نامه های آن نیز تصویب شده است.
وی اف��زود: دو الیح��ه مرب��وط ب��ه الحاق به 

معاهده ه��ای پالرم��و و س��ی.اف.تی همچنان در 
دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد.

مع��اون حقوق��ی رئیس جمهور در پاس��خ به 
این س��ؤال که یک نفر از اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت اظه��ار کرده که س��ی.اف.تی و پالرمو از 
دستور کار مجمع تش��خیص مصلحت نظام خارج 
ش��ده، گفت: اوالً این گفته تلویحی است و صریح 
نیس��ت و ثانیاً اصاًل عملی نیست، چون موضوعی 
که برای مجمع ارس��ال می ش��ود  بای��د در زمان 

مشخصی به آن رسیدگی شود.
جنیدی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت 
نظام حداکثر باید ت��ا همین پنج ماه آینده به این 

موضوع رسیدگی کند.

دولتدخالتیدرانتخاب
هیئترئیسهمجلسشورایاسالمیندارد

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور 
گفت : موضوع انتخاب رئیس، نواب و اعضای هیئت 
رئیس��ه مجلس مربوط به مس��ائل داخلی مجلس 
اس��ت و دولت در این حوزه هی��چ دخالتی ندارد. 
نمایندگان محترم مجلس هر انتخابی که داش��ته 
باش��ند قطع��ا برای دول��ت و اعض��ای دولت قابل 

احترام است.  تسنیم

واکنش واعظی به احتمال میانجی گری عمان بین ایران و آمریکا

سفر بن علوی ارتباطی با میانجی گری ندارد

27 اردیبهش��ت ماه پنج��اه و هش��تمین  سالگرد حزب منحله نهضت آزادی پاتوقی پرسم����ان
ب��ود تا آنها که هنوز دل در گرو اف��کار این حزب منحله دارند، 
دور هم جمع ش��وند و از به اصطالح افتخارات تشکیالت سابق 
خود بگویند. تشکیالتی که در دهه های گذشته،  انحراف هایی از 

اصول انقالب داشته که نهایتا انحاللش را رقم زده است.
اما نکته عطف این مراس��م نه س��خنان دبیرکل و اعضا بلکه 
حضور و س��خنرانی اصالح طلبان در آن بود. آنچه در تصاویر این 
مراسم آمده است، مصطفی معین در این مراسم سخنرانی کرده و 
در آن »پایبندی به اصول و پرهیز از بده بستان های رایج سیاسی« را 
یک سرمایه عظیم اخالقی و اجتماعی برای نهضت آزادی برشمرده 
اس��ت. اما این تنها مورد از اس��تقبال رسمی اصالحات از نهضت 
آزادی نیس��ت و پیش از این نیز آنها با عضویت عماد بهاور عضو 
شاخه جوانان نهضت آزادی در شورای سیاستگذاری اصالح طلبان 
همبستگی خود را با این حزب منحله اعالم کرده بودند که جای 
بس��ی تامل اس��ت.آنچه در تصاویر این مراسم مشخص است، در 
این دیدار محمود صادقی عضو فراکس��یون امید مجلس،  مرتضی 
الویری و فیض اهلل عرب سرخی دیگر فعالین سیاسی اصالح طلب 
هم حضور داشته و با اعضای حزبی که زمانی شمشیر را علیه شان 

از رو کشیده بودند، عکس یادگاری گرفتند.
اما به مواضع س��ابق اصالح طلبان نس��بت به نهضت آزادی 
بپردازیم. سیدمحمدخاتمی رئیس دولت اصالحات زمانی در خط 
مقدم مبارزه با تفکر نهضت آزادی و دبیرکل آن مهدی بازرگان 

بی محاب��ا می جنگید و در روزنامه کیه��ان علیه این حزب مقاله 
می نوش��ت. او 1۸ مهر 60 طی یادداش��تی با عنوان »چه کسی 
آمریکایی اس��ت؟« درباره بازرگان می نویس��د: »وقتی که دولت 
موقت در اثر بینش ناس��ازگارش با محتوای انقالب اسالمی و با 
سوءاس��تفاده از نام و اعتباری که به برکت اسالم و عنوانی که از 
رهبر انقالب گرفته بود، راه آش��تی دادن انقالب س��ازش ناپذیر 
اس��المی با آمریکا را برگزید، وقتی طعنه ها و لعن ها بجای اینکه 
متوجه آمریکا شود، نهاد های انقالبی و جوانان پرشور و دلسوزان 
به حال مس��تضعفان را هدف قرار داد، وقتی که فریاد بر آمد که 
انقالب به پایان رس��یده اس��ت و امروز باید با آرامش و متانت، و 
منطق و دوراندیشی به سازندگی بپردازیم و مالقات با برژینسکی 
نش��ان داد که کدام س��ازندگی و نظمی مورد نظر است، بسیار 
بودند جوانان پرش��ور ولی کم تجربه و اطالعی که این مواضع را 
ب��ا مواضع اصلی انقالب و رهبری عوضی  گرفتند و گروهک های 
مفسد انحصارطلب ملحد یا التقاطی با هیاهو چنین وانمود کردند 
که جمهوری اسالمی و دولت موقت، عین یکدیگرند، و بدینوسلیه 
توانستند بسیاری از این جوانان ساده دل را به سوی خود جلب و 

با کار مداوم، آنان را برای چنین روز تلخی آماده کنند.« 
اما خاتمی تنها مخالف س��ابق مش��ی نهضت آزادی نبود و 

افرادی چون محمد موسوی خوئینی ها هم در آن زمان با حرکت 
سیاسی امثال بازرگان و عزت اهلل سحابی مخالفت های فاحشی 
داش��تند. مخالفت هایی که خوئینی ها اخی��را در مصاحبه ای به 
بخشی از آن اشاره کرده و می گوید: »من از ابتدا با نهضت آزادی 
مخال��ف بودم من با روش آقای بازرگان از اول مخالف بودم و تا 
آخر هم هیچ  وقت نظرم نسبت به اینها مثبت نبوده است؛ ولی 
اینها افراد مبارز و محترمی بودند. سابقه سیاسی آقای بازرگان از 
من و از تولد من جلوتر بوده است. دیدگاه های خاصی داشتند. 
ما باید از راه های قانونی و دموکراتیک کاری می کردیم مردم به 

اینها رأی ندهند ولی وقتی آمدند محترم اند و نماینده هستند.
نهضت آزادی در دوران جنگ و در ش��رایطی که کشور در 
حالت عادی قرار نداش��ت همواره مخل امنیت روانی و سیاسی 
کش��ور بود تا آنجا که علی اکبر محتشمی پور وزیر کشور وقت و 
عضو کنونی مجمع روحانیون مبارز در نامه ای به امام از اقدامات 
این حزب می نالد و می نویسد: »اعالم مواضع نهضت آزادی ها علیه 
رزمنده ه��ا در حالی بود ک��ه در هیچ کش��وری از دنیا در زمان 
جنگ به هیچ حزبی اجازه فعالیت داده نمی ش��د و کوچک ترین 
ح��رف علیه نظامیان مس��اوی نابودی آنهاس��ت، ول��ی این ها) 
نهضت آزادی ها( هر روز علیه رزمندگان حرف می زدند و از پشت 

خنجر می زدند؛ آن وقت به مجلس هم می خواستند بروند. گرچه 
ممکن بود رأی هم نیاورند، اما احتمال داشت چند نیروی آن ها 

به مجلس برود و آن وقت نمی شد اوضاع را جمع کرد.«
ام��ام نیز در پاس��خ ای��ن نام��ه،  آن جوابیه  مع��روف را به 
محتشمی پور می نویس��د و می فرماید: »آنچه باید اجماالً گفت 
آن اس��ت که پرون��ده این نهضت و همین ط��ور عملکرد آن در 
دولت موقت اول انقالب شهادت می دهد که نهضت به اصطالح 
آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکا است، و در 
این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است، و حمل به صحت 
اگر داش��ته باشد، آن است که ش��اید آمریکای جهانخوار را، که 
هرچه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملتهای تحت سلطه او 
دارند از ستمکاری اوست، بهتر از شوروی ملحد می دانند. و این 

از اشتباهات آنها است.«

موتاسیون؛مولودعدولازآمریکاستیزی
اصول فروش��ی مول��ود ن��گاه ابزاری به سیاس��ت اس��ت و 
اصالح طلب��ان از آنجایی به موتاس��یون رس��یدند ک��ه ابتدا از 
اصول ایدئولوژیک انقالب و سپس خود اصالحات عبور کردند. 
طبیعی اس��ت که اصالح طلبان در دامن نهضت آزادی بیافتند 
چون فصل مشترک این دو، امروز و در شرایط کنونی غربگرایی 
است. اصالح طلبانی که زمانی َعلَم آمریکاستیزی دستشان بود، 
امروز هم نوا با نهضت آزادی ای شده اند که از ابتدا ساز ناکوک 

با آمریکاستیزی انقالب زده است.  فارس

اصول فروشی در دکان اصالح طلبی
 چرایی حضور پرتعداد اصالح طلبان در میتینگ نهضت آزادی


