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اقدامات ترامپ جنبه تبلیغاتی دارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اقدام ترامپ مبنی بر 
اعزام ۱۵۰۰ نیروی نظامی به خاورمیانه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و نمی تواند عملیاتی 

کند زیرا هر آنچه که ما از آمریکا تا به االن دیدیم همه جنگ روانی و تبلیغاتی بود.
حشمت اهلل فالحت پیشه با بیان اینکه این اقدام ترامپ بیشتر جنبه تبلیغاتی 

دارد و نمی توان��د عملیاتی کند افزود: هر آنچه ک��ه ما از آمریکا تا به االن دیدیم 
هم��ه جنگ روانی و تبلیغاتی بود. وی افزود: آمریکایی ها می دانند که وارد ش��دن به 

جنگ با ایران به هیچ وجه با امکانات مدیریت از راه دور ممکن نیست.
فالحت پیش��ه عنوان کرد: ش��رایطی که ما در حال حاضر داریم به هیچ وجه شرایط 
جنگی نیس��ت و ایران آمادگی کامل برای دفاع از اقتدار، حریم ش��خصی و مرزهای خود 
دارد. آمریکایی ها به هیچ عنوان در مرحله مقدماتی جنگ با ایران نیستند و اقداماتشان 

در خاورمیانه صرفا ایجاد جنگ روانی است.  خانه ملت

دیدگاه
جاده برجام یک طرفه پیش نخواهد رفت

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس گفت: در ش��رایطی که با فشار آمریکا و 
همراهی اروپا تحریم ها علیه ایران در حال اجراست، قطعاً ایران هم باید متناسب 

با بدعهدی آنان عمل کند.
عالءالدین بروجردی با بیان اینکه اروپایی ها ملزم به اجرای تعهداتش��ان در 

برجام هس��تند، گفت: ما ب��ه چیزی کمتر از اجرای تمام تعه��دات اروپا در قبال 
برجام قانع نیستیم. وی با اشاره به اینکه ایران باید از همه حقوق شناخته شده خود 

در برجام استفاده کند چراکه یک توافق معتبر بین المللی را انجام داده است، ادامه داد: 
اروپایی ها علی رغم تعهداتشان در برجام تاکنون هیچ اقدامی برای حفظ برجام نکرده اند، 

در حالی که باید در برابر فشارهای غیرقانونی آمریکا ایستادگی می کردند.
وی ب��ا تأکید بر اینکه جاده برجام قطعاً یکطرفه پیش نخواهد رفت، تصریح کرد: توافق 
هسته ای با گروه ۱+۵ در یک جاده دوطرفه و مبتنی بر منافع متقابل صورت گرفت.  مهر

نظرگاه
لوایح پالرمو و سی.اف.تی در اولویت بررسی مجمع نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه لوایح پالرمو و سی.اف.تی از 
دستور بررسی مجمع تشخیص خارج نشده است، گفت: با توجه به اقدامات نابخردانه 

آمریکا به ویژه در مورد سپاه این دو الیحه در اولویت بررسی مجمع نیست.
س��یدمصطفی میرسلیم در توضیح آخرین وضعیت الیحه الحاق دولت ایران 

به کنوانس��یون مبارزه با جرایم سازمان یافته ملی)پالرمو( و الحاق دولت ایران به 
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم )سی.اف.تی( در مجمع تشخیص مصلحت 

نظام، گفت: این دو الیحه از دستور کار مجمع تشخیص خارج نشده است اما در اولویت 
بررسی هم نیست.

وی یادآور ش��د: با توجه به اقدامات نابخردانه اخیر آمریکا علیه جمهوری اس��المی 
ایران و به ویژه در تحریم سپاه پاسداران انقالب اسالمی، لوایح پالرمو و سی.اف.تی لوایح 

پالرمو و سی.اف.تی در اولویت بررسی مجمع تشخیص نیست.  خانه ملت

مصلحت

غربی ها دچار ضعفند
من برای ش��ما یک مثال بزنم. دولت فرانس��ه در 
دوران ژنرال دوگل که رئیس جمهور فرانسه بود، اجازه 
نداد که انگلیس وارد اتحادیه ی اروپا بشود. چرا؟ گفتند 
انگلیس وابسته ی به آمریکاست؛ نوع ارتباطات انگلیس 
و آمریکا، اتحادیه ی اروپا را از استقالل می اندازد. دوگل 
نگذاشت که انگلیس وارد اتحادیه ی اروپا شود، به خاطر 
ارتباط و اتصال و وابستگی به آمریکا. این مربوط به آن 
روز فرانسه است. این آقائی که امروز در فرانسه سر کار 
اس��ت، حرفهای آمریکا را رل��ه میکند؛ همان حرفهائی 
را ک��ه آنها میخواهند، آنچه که در دل آنهاس��ت، تکرار 
میکند؛ ش��ده تابع محض! خب، این ضعف اس��ت. کار 
اروپا به اینجا رسیده است. این فرانسه است؛ کشورهای 
دیگر اروپائی هم به طریق اولی همین طورند. این ضعف 
این دستگاه هاست. ... از جمله همین تصمیم به تحریم 
ما. اینها خواس��تند در واقع جمهوری اسالمی را، ملت 
ایران را به خاطر اس��الم مج��ازات کنند. تهدید کردند: 

تحریمهای فلج کننده، تحریمهای دردآور! 
مردم در اروپا خشمگینند. من قبالً هم این را گفته ام؛ 
آن روزی که ملتهای اروپا بدانند که این وضعیت ضعفی 
که دچارش ش��ده اند، به خاط��ر دخالت آمریکا و دخالت 
شبکه ی صهیونیستی جهانی اس��ت، این اعتراضهای به 
خاطر اهداف اقتصادی، تبدیل خواهد شد به یک نهضت 
عظیم اجتماعی؛ آن وقت است که دیگر باید منتظر دنیای 

جدیدی بود و دنیای جدیدی به وجود خواهد آمد.

بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران
14 بهمن 90

مخاطب شمایید

روایت نوبخت از انتصاب ربیعی
محمدباق��ر نوبخت نوش��ت: انش��اهلل به زودی 
برادر عزیزم دکتر علی ربیعی که از دانشمندان 
حوزه ارتباطات انس��انی است، وظیفه سنگین و طاقت 
فرس��ای س��خنگویی دولت را برعهده خواهند گرفت. 
این نخستین بار است که س��خنگوی دولت تمام وقت 
ب��ه این وظیف��ه خواهد پرداخت و س��مت دیگری در 
کابین��ه ن��دارد و ل��ذا می تواند نقطه عط��ف و تحولی 
چش��مگیر در این حوزه باشد، البته باید اعضای هیأت 
دولت نیز پشتیبانی و همکاری دوچندانی با سخنگوی 
جدید داشته باشند. برای ایشان آرزوی موفقیت دارم.

نمایندگی ترامپ از یک نفرت تاریخی 
حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
نوشت:  تکرار توهین به ملت ایران نشان داد که ترامپ یک 
نفرت تاریخی از ملتی را نمایندگی می کند که با اراده اش 
در مقابل تحریم ایستاده است و نمی خواهد به سرنوشت 

حقارت آمیز مدنظر این خدایان نفرت را دچار شود.

سیاست مجازی

چلغوز بوداده به فروش می رسد
ب�رادر واعظی: آخر هفته س�خنگوی منتخب با 
رئیس جمهور جلسه دارد و احتماال مورد نظر ریاست 
جمهور قرار می گیرد، ایشان فعال در حال ارائه برنامه 

هستند.
منظ�ور از "م�ورد نظ�ر ریاس�ت جمه�ور قرار 

می گیرید" کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف( سخنگوی مرغوبی است و چشم رئیس جمهور 

می گیردش
ب( این از آن سخنگوهاست که مقبول می افتد.

ج( مش��ترک مورد نظر چیز خوبی است و دور هم 
خوش می گذرانند.

د( یعنی رئیس جمهور نمی خواهدش فقط "نوبخت" 
خودش را می خواهد.

ایران و روسیه در چند دهه گذشته هرگز تا این 
حد به یکدیگر نزدیک نبوده اند و با تحس�ین بیشتر 
میزبانان، گفت که ایران می�ان امضاکنندگان برجام 
تمایز قائل شده و هرگز پشتیبانی روسیه را فراموش 

نخواهد کرد.
اظهارنظر فوق از کیست؟
الف( ناصرالدین شاه قاجار

ب( شاه سلطان حسین صفوی
ج( عباس میرزا

د( برادر جواد ظریف
ی�ک نماین�ده مجلس: ف�روش نفت ب�ه زنگنه 

مربوط نیست.
با توجه به این اظهارنظر فروش کدام یک از موارد 

زیر به آقای زنگنه - وزیر نفت - مربوط می شود؟
الف( فروش قارپوز

ب( فروش چلغوز بو داده
ج( فروش امالک بابک زنجانی

د( فروش تخم مرغ دوزرده

ننجون
امیرحمزهنژاد

ب��رای دیدارهای سیاس��ی و پرسم����ان ماه مب��ارک رمضان فرصتی 
مدیریت��ی با برگزاری ضیافت های افطاری اس��ت. 
گوی��ا رئیس جمه��ور و تی��م دول��ت ب��رای ای��ن 
ضیافت های پیوس��ته به هم که با اقشار مختلف از 
جمله سیاسیون، دانش��جویان، مسئوالن، حوزیان 
و... برگزار می ش��ود یک سیاس��ت واحد چیده اند. 
ش��اهد این سیاست واحد نیز در کلید واژه »دولت 
بی اختیار« نهفته اس��ت. رئیس جمهور در برخی از 
دیدارها از عدم اختیار دولت س��خن گفته است و 
به نوعی به نظر می رسد این ماجرا سناریوی دیگر 
دولتی اس��ت که مسئوالن را از قصور، اشتباهات و 
اهمال ه��ای مدیریت��ی مبرا م��ی دارد و ب��ا برون 
س��پاری مس��ئولیت بیان می کند که دولت اختیار 
الزم را نداش��ته پس گناهی در نابه سامانی اوضاع 

اقتصادی و... کشور متوجه آن نیست. 
آنچه از فحوای پررنگ و برجس��ته شدن کلید 
واژه »ع��دم اختی��ار دول��ت« بر می آی��د به نوعی 
تطهیرس��ازی دولت از مش��کالت و از سوی دیگر 
گرفتن مه��ر تایید برای اقدام آینده اس��ت. اینکه 
دولت برای چه اقدامی به دنبال »اختیارات ویژه« 
اس��ت سئوال مهم و تا حدی مبهم است. ابهام این 
موضوع نیز بدین س��بب است که دولت دیگر چه 
اختیاراتی خصوصا در مذاکرات هسته ای می خواهد 

که پیشتر به آن اعطا نشده است. 
البته روحان��ی در حالی از بی اختیاری دولت در 
مذاکرات س��خن می گوید که در دولت روحانی و بنا 
به درخواس��ت دولت، پرونده مذاکرات هس��ته ای از 
شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل 
ش��د؛ ریاست تیم مذاکره کننده هس��ته ای به عهده 

»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه قرار گرفت.
در مذاکرات هس��ته ای بود ک��ه برای اولین بار 
وزرای خارجه ایران و آمریکا در کنار هم ایستادند 
و باره��ا با ه��م مذاکره کردند. از س��وی دیگر کار 

حتی به ق��دم زدن دیپلماتیک در خیابان های ژنو 
و گرفت��ن عکس در کنار پرچم یکدیگر به نش��انه 
دوستی عمیق کشید. همچنین شاهد گفت وگوی 
تلفن��ی در باالترین س��طح میان دو کش��ور یعنی 
ریاست جمهوری میان روحانی و اوباما هم بودیم. 
نتیج��ه این هم��ه اختیار برجامی این ش��د که در 
دوره »باراک اوباما« رئیس جمهور پیش��ین ایاالت 
متحده با دبه های آمریکایی همراه بود و از س��وی 
دیگ��ر »دونالد ترامپ« درحالی که ظریف تضمین 
داده بود ک��ه هیچ کس نمی توان��د برجام را نقض 
کن��د، به راحتی از این س��ند توافق خارج ش��د و 
حاال تحریم های س��فت و سخت بر خالف آن علیه 

کشورمان اعمال می کند.
گره کور این اختیار مافوق اختیارات خواستن 

را باید در سخنان خود روحانی دیده و گشود. 
روحان��ی در ضیافت افطار با سیاس��یون تاکید 
کرده اس��ت که در دوره اوباما، کاخ سفید ۱۹ بار از 
وی تقاضای مالقات کرده اس��ت اما او اختیار الزم 
برای تصمیم گیری درباره این پیش��نهاد را نداشته 
است! روحانی تلویحاً این مسئله را بیان کرده است 
که اگر در سیاست خارجی اختیارات الزم را داشت، 
می توانس��ت با اوباما وارد مذاکره شده و تا پیش از 

روی کارآمدن ترامپ، مشکالت را رفع کند!
حس��ن روحانی ش��امگاه دوش��نبه در دیدار 
جمع��ی از حوزویان گفت: »ام��روز برای مدیریت 
بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری 
هس��تیم؛ در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی 
که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی 
جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا 
بود و حتی مجلس ش��ورای اسالمی و قوه قضائیه 
نیز در تصمیم گیری آن ش��ورا دخالتی نداشتند و 
امروز هم در ش��رایط جن��گ اقتصادی قرار داریم؛ 
همانگونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه ای را 

از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم 
و حتی موفقیت های بس��یاری را به دس��ت آوریم 

امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.«
رئیس جمهور در دیدار دانشجویان نیز با تأکید 
بر حضور نسل جوان در صحنه مشارکت فعال تر و 
تالش برای اس��تفاده از همه ظرفیت های استفاده 
نشده از اصول مترقی قانون اساسی، گفت: »حضور 
نس��ل جوان و تالش برای استفاده از ظرفیت های 
اس��تفاده نش��ده قانون اساس��ی راه حل مشکالت 
اس��ت و قانون اساس��ی م��ا ظرفیت ه��ای باالیی 
دارد ک��ه یکی از آنها اصل ۵۹ اس��ت که می گوید 
اگر در یک مس��أله مه��م فرهنگ��ی، اجتماعی یا 
سیاس��ت خارجی، اختالف نظر داری��م، می توانیم 
پای صندوق آراء بروی��م تا مردم نظر دهند. طبق 
این اصل و در مس��ایل اساسی نمایندگان ملت در 
مجلس می توانند تصمیم بگیرند تا موضوع به رأی 

عمومی گذاشته شود و مشکل حل شود.«
اختی��ارات رئیس جمهور همین امروز هم ویژه 
است و موضوع اساسی که در پس این تکرار دولت 
ب��ر اینک��ه اختیار ن��دارد نباید فرام��وش و پنهان 
ش��ود این اس��ت که دولت با اینهمه اختیاری که 
داش��ت چه ش��ق القمری کرد که ح��اال اختیاراتی 
فوق اختیارات گذش��ته خود می خواهد؟ وضعیت 
امروز کش��ور که حاال شش سال از مدیریت دولت 
روحانی می گذرد نش��ان می دهد که به چه میزان 
دولت توانسته کشور را آنچنان که باید اداره کند. 
نکته بعدی اینکه چرا روحانی بعد از درس��ت 
اتمام ش��ش س��ال از مدیریت خود در دولت های 
یازده��م و دوازده��م به این فکر افتاده اس��ت که 
اختیار ن��دارد؟ چرا در این س��ال ها دولت از عدم 
اختی��ار س��خن نگفت و ب��ه ج��ای آن وعده های 

افسانه ای به مردم داد؟
همچنین دوم خردادماه س��ال گذشته، رهبر 

انق��الب در دی��دار با مس��ئوالن نظ��ام، صراحتاً با 
تش��کیل اتاق جنگ اقتصادی ب��ه دولت ماموریت 
دادن��د که در این ح��وزه اقدامات مقتضی را انجام 
دهد. ایش��ان در این زمینه بیان فرمودند: »دشمن 
ما اتاق جنگ را برده اس��ت در وزارت خزانه داری؛ 
]ات��اق[ جنگ علیه ما به جای وزارت دفاع، وزارت 
خزانه داری آنها است، به شکل فّعال هم مشغولند... 
من عرض می کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله ی 
با ش��رارِت این دش��من در مجموع��ه ی اقتصادی 
تش��کیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، 
بای��د به صورت همراه کمک کند لکن بایس��ت در 
مرکز اقتصادی دولت این س��تاد تش��کیل بشود و 

این کار را دنبال کنند.«

رهبر معظم انقالب با تشکیل این ستاد دستور 
دادند که دیگر ارگان ها و سازمان ها را به همکاری 

با دولت درنگ نکنند.
محمدرض��ا پورابراهیم��ی رئیس کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس درباره اختی��ارات دولت در این 
خصوص بی��ان می کند: »ابتکار رهب��ر انقالب در 
تش��کیل این ستاد برای حل مش��کالت معیشتی 
و اقتص��ادی م��ردم، اگرچه در نوع خ��ود بدیع و 
خالقان��ه اس��ت، اما پی��ش از این نیز مس��بوق به 
سابقه بوده است. در زمان جنگ تحمیلی هم امام 
خمینی)ره(، س��تاد جنگ را مش��خص کرده و به 
همه ی مجموعه ها دستور داده بودند که باید با این 

س��تاد همکاری کنند، چراکه این س��تاد باید نفوذ 
داش��ته و تصمیمات خود را اجرایی کند. در حال 
حاضر نیز رهبر انقالب با تش��کیل »ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه«، همه ی ارکان 
نظام، مسائل اقتصادی را با یکدیگر به پیش برده اند 
که این موضوع کمک خواهد کرد که بس��یاری از 
مشکالت فعلی، با همکاری قوا رفع شود. البته این 
موضوع نافی وظایف و اختیارات دولت نیس��ت، به 
همی��ن دلیل ه��ر جایی که خود دول��ت می تواند 
تصمیم بگیرد، نیازی برگزاری این جلسات نیست. 
رهبر انقالب نی��ز در پیام خود به رئیس جمهور بر 
همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبه ای در 
این شورا به تصویب رس��ید، دیگر معطل موافقت 

ایشان نشده و کارها را سریع تر آغاز کنند.«
یقین��اً این بزرگ ترین س��رمایه و حمایت رهبر 
انق��الب از دولت اس��ت که از ق��وه ی مقننه و قوه ی 
قضاییه نیز به شکلی این هماهنگی با دولت را مطالبه 
کرده اند. در عین حال، بزرگ ترین موقعیت برای دولت 
اس��ت که از ظرفیت دو قوه ی دیگر نیز استفاده کند. 
امروز خوشبختانه همه ی ارکان قوا به فرمایش رهبر 

انقالب پای کار آمده اند تا به دولت کمک کنند.
بنابرای��ن دولت در حیطه اختیارات هیچ کمی 
و کاس��تی ن��دارد و از این رو پیش��تر رهبر معظم 
انقالب اختیارات مه��م و ویژه ای به دولت روحانی 
اعط��ا فرموده ان��د. بنابراین غیر از ای��ن موضوع به 
نوعی طرح کم و کاس��تی اختیارات بیش��تر حالت 
بهانه گیری به خود می گی��رد. دولت در این عرصه 
به جای مطرح کردن این س��ناریوهای نخ نما شده 
اهمال کاری خود در این عرصه را جبران کند و اگر 
به جای این سخنان به منویات رهبری در این حوزه 
عمل می شد دیگر شاهد بسیاری از این مسائل در 
اقتصاد کشور نبودیم. از سوی دیگر دولت در حوزه 
سیاس��ت خارجی پیش��تر یک راه را طی کرده که 
به بن بس��ت خورده اس��ت و طی طریق دوباره راه 
بی نتیجه چندان نه عقالنی است و نه شرایط مردم 
ایجاب می کند که برای چند سال دیگر نیز معطل 

و منتظر چنین سرابی باشند.  جهان نیوز

ماهوراکیهانی

فرانس��ه همچنان اصرار دارد  ک��ه نق��ش منف��ی در قبال درح���اشیه
جمهوری اسالمی ایفا و خود را مهره ای در دستان 
آمریکا نش��ان دهد چنانکه در این راه حتی حاضر 
به فروش اس��تقالل سیاس��ی و قضایی خود ش��ده 
اس��ت که نم��ود آن اس��ترداد مهن��دس ایرانی به 
آمریکاست که مغایر با تمام قوانین حقوق بشری و 

عرف های سیاسی و دیپلماتیک صورت می گیرد. 
در اقدامی س��وال برانگیز دادگاه فرانس��وی با 
استرداد جالل روح اهلل نژاد مهندس ایرانی مرتبط با 
"تامین تجهیزات راداری مقابله با پهپاد" به آمریکا 
موافقت کرد. دادگس��تری آمریکا این مهندس ۴۱ 
س��اله ایرانی را به نق��ض تحریم های این کش��ور 
علی��ه ای��ران متهم کرده اس��ت. او ۳ ماه پیش بنا 
به درخواست ایاالت متحده آمریکا بعد از ورود به 
فرودگاه ش��هر »نیس« در جنوب فرانسه دستگیر 

شد و از آن زمان در بازداشت به سر می برد. 
مقام های قضایی آمریکا مدعی شده اند مهندس 
ایرانی که کارش��ناس فیبر نوری اس��ت تالش کرده 
س��امانه های صنعتی ریزموج و سامانه های ضدپهپاد 
را از طریق امارات متحده عربی به ایران منتقل کند. 
وکیل این ش��هروند ایرانی در گفت وگو با رسانه های 
فرانس��وی گفته دس��تگیری موکل او با انگیزه های 
سیاسی صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز نوشته 
حکم اس��ترداد این تبعه ایران برای اجرایی ش��دن 

بایستی توسط نخست وزیر فرانسه هم تأیید شود. 
در واکنش به این اقدام فرانسه مرکز غیردولتی 
س��اماندهی پهپادهای غیرنظامی کش��ور به همراه 
ش��رکت های دانش بنیان فعال در حوزه هوافضا و 
پهپاد اقدام یک دادگاه فرانس��وی را برای استرداد 
یک مهندس ایرانی بازداش��ت  شده به آمریکا را در 
بیانیه ای محکوم کردند. در بیانیه منتش��ر شده از 
سوی تشکل های ذکر ش��ده آمده است: رادارهای 
م��وج میلیمتری جه��ت رصد و مقابل��ه با پهپادها 
تجهیزات��ی غیرنظامی و نوظه��ور جهت محافظت 
فرودگاه ها و اماکن حیاتی هر کشور در مقابل ورود 
ریز پرنده های بدون سرنش��ین هس��تند و تهیه آن 
نه تنها امری نظامی و مش��مول تحریم نیست بلکه 
از الزامات حفاظ��ت از حریم هوایی و فرودگاه های 
غیرنظامی و مطابق با اصول هواپیمایی سازمان ملل 

)ایکائو( می باشد و حق همه کشورهای دنیاست.
همچنین در بخش��ی از این بیانیه مطرح شد: 
به دولت فرانس��ه یادآور می شویم که چنین اقدام 
سیاس��ی که هم مغایر با توافق برجام و هم ناقض 
قوانین بین المللی می باش��د ممکن اس��ت عواقب 
ج��دی ب��رای متخصص��ان و بازرگانان فرانس��وی 

مستقر در ایران ایجاد نماید.

پاسخ به چند پرسش
نکته ای که در این میان باید مورد توجه باش��د 
این است که اگر اقدام فرانسوی ها براساس اقدام برای 
امنیت و خدمت به بش��ریت باش��د پیش از هر چیز 
فرانس��ه باید پاسخگو باش��د که چرا پس از گذشت 
چند سال هنوز اقدامی برای مجازات عامالت انتقال 
خون ه��ای آلوده ب��ه ایران نکرده اس��ت.؟ چرا هنوز 
گروهک تروریس��تی منافقین در خاک این کش��ور 
ازادانه فعالیت می کنند و نشس��ت برگزار می کنند؟ 
چگون��ه ادعای اق��دام برای امنیت و ثبات بش��ریت 
می کند در حالی ک��ه حاضر به اجرای تعهدات خود 
در صنعت خودرو و هواپیما که مستقیما با جان مردم 
مرتبط است نیست؟ پاسخ به این سواالت واهی بودن 

ادعاهای حقوق بشری فرانسه را  آشکار می سازد.

کاسبکاری باج خواهانه
مس��ئله دیگر که تجربه تاریخ است با توجه به 
سابقه کاس��بکارانه فرانسه در طول مذاکرات و بعد 
از آن این س��ناریو مطرح اس��ت که فرانس��ه با این 
اق��دام به دنب��ال باج خواهی از ایران باش��د چنانکه 
مقامات فرانس��وی چندین بار اعالم کرده اند که اوال 
برجام ناقص است و باید بحث موشکی و منطقه ای 
به آن افزوده ش��ود و از سوی دیگر موصبه شورای 
عالی امنیت ملی ایران را غیرقابل پذیرش و رویکرد 
غیرسازنده در برابر تعهدات برجامی خود برداشته اند. 
اگر رویکرد فرانس��ه نیز با این هدف صورت گرفته 
باش��د می توان گفت که آنها در یک توهم سوخته 

قرار دارند چراکه ایران در هیچ ش��رایطی حاضر به 
مذاکره بر س��ر موش��ک و منطقه نیست و از سوی 
دیگ��ر مصوبه ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی در باب 
واکن��ش ایران به نقض عهده��ای طرف های مقابل 
غیرباقل تغییر بوده و چنانکه گام اول آن اجرا شده 

ظرف 2 ماه اعالمی گام بعدی آغاز خواهد شد. 
ایران براس��اس حقوق و تکلیف رفتار می کند و 
حاضر به تسلیم شدن در برابر باج خواهی ها از جمله 
اقدام کنونی فرانس��ه نمی ش��ود هر چند که از تمام 
ظرفیت های موجود برای حمایت و آزاد س��ازی اتباع 
خود در سراس��ر بهره خواهد گرفت و از حقوق خود 
در پیگیری این مهم کوتاه نخواهد آمد نکته مهم آن 
است که اقدام فرانس��ه در بازداشت دانمشند ایرانی 
نقض تمام قوانین جهانی مبنی بر آزادی علم آموزی 
و اموزش اس��ت و هیچ کش��وری نمی توان��د مانع از 
آزادی تبادل اطالعات شود. اقدام فرانسه در بازداشت 
دانشمند ایرانی در اصل جنگ فرانسه با روند علمی 
ایران اس��ت که نقض آش��کار قوانین جهانی است و 

فرانسه باید پاسخگوی این اقدام ضد علمی باشد. 

حرکت در مسیر بیراهه
از نکات بسیار مهم آن است که پاریس همچنان 
بر پیمودن مس��یر در جاده ای انحرافی و غیرسازنده 
اصرار دارد. اقدام فرانسه در استرداد دانشمند ایرانی 
به آمریکا اقدام علیه حقوق بش��ر است چراکه سابقه 
آمریکا نش��انگر رفتارهای غیرانسانی آنها با زندانیان 
است چنانکه از 2/۵ میلیون زندانی در آمریکا که اکثرا 
رنگین پوست هستند بسیاری از آنها حتی تفهیم اتهام 
نش��ده و در بدترین شرایط در زندان به سر می برند. 
نهادهای حقوق بش��ر بارها درب��اره وضعیت بحرانی 
زندان های آمریکا هشدار داده اند افرادی بسیاری در 

زندان های آمریکا جان خود را از دست داده اند.
بر این اس��اس اقدام فرانس��ه تهدید جان این 
دانش��مند ایرانی اس��ت و فرانس��ه باید پاسخگوی 
عواقب مش��کالت پیش آمده برای او باشد. فرانسه 

مدع��ی حقوق بش��ر به جای اس��ترداد دانش��مند 
ایرانی باید به دنبال بازخواس��ت آمریکا و وضعیت 
بحرانی زندان های این کش��ور باش��د که عدم این 
رویکرد واهی بودن ادعاهای حقوق بش��ری فرانسه 
را آشکارتر می سازد. البته نباید از یاد برد که سران 
فرانس��ه در ماه های اخیر با سرکوب گسترده مردم 
کشورش��ان و نیز حمایت از عربس��تان در کش��تار 
م��ردم یم��ن و البته اقدام نظامی خود فرانس��ه در 
لیبی در حمایت از جنگ و کشتار نشان داده اند که 

واژه حقوق بشر برایشان معنایی ندارد. 

اصرار به رسوا شدن 
نکت��ه مهم دیگر این اس��ت که اقدام فرانس��ه 
زیر س��وال بردن اعتبار سیاسی و استقالل دستگاه 
قضایی فرانس��ه است. سران الیزه با این استرداد از 
یک س��و به جهانیان عدم استقالل سیاسی خود را 
نشان داده اند و از سوی دیگر عدم استقالل دستگاه 
قضایی کشورشان را آشکار ساخته اند. رویکردی که 
قطعا به تزلزل بیش��تر جایگاه فرانس��ه در اتحادیه 
اروپا و عرصه جهانی به عنوان کش��وری وابس��ته و 
غیرمستقل منجر خواهد شد. سران فرانسه مسئول 
حقارتی هس��تند که در حوزه سیاسی و قضایی به 
ملت فرانس��ه با این اقدام��ات غیراصولی همچون 

استرداد دانشمند ایرانی وارد می سازند. 

آمریکا به دنبال چیست؟
م��روری بر گذش��ته رفت��اری آمریکا نش��ان 
می ده��د که اقدام این کش��ور مبنی بر اس��ترداد 
دانش��مند ایرانی دارای س��ابقه اس��ت چنانکه در 
گذش��ته نیز دانش��مندان ایران از س��ایر کشورها 
ربای��ش و با ادعاهای واه��ی زندانی کرده اند. اقدام 
آمریکا یک راهزنی و آدم ربایی آش��کار اس��ت که 
تمام اص��ول و قوانین جهان��ی را نادیده می گیرد. 
اخیرا نیز دکتر مس��عود سلیمانی از محققان ارشد 
س��لول های بنی��ادی و دانش��یار دانش��گاه تربیت 

مدرس که حدود ۸ ماه پیش برای س��فری علمی 
و تحقیقات��ی به امریکا س��فر کرده ب��ود، به اتهام 
نقض تحریم های آمریکا علیه ایران در این کش��ور 
بازداشت می شود و در زندان به سر می برد که خود 
س��ندی دیگر بر رفتار غیرانسانی و راهزنانه آمریکا 
اس��ت. اقدامی که هر چند در ظاهر قدرت آمریکا 
را نش��ان می دهد اما به اذع��ان جهانیان برگرفته 
از ناتوان��ی و شکس��ت آمریکا در براب��ر اراده ملت 
ایران در عدم تس��لیم ش��دن در برابر زیاده خواهی 
آمریکاست. آمریکا که در حوزه نظامی ناتوان بوده 
و تحریم های��ش نیز کارایی خود را از دس��ت داده 
با اقدامات ظاهرس��ازانه و راهزنی آشکار، به دنبال 

پنهان سازی آن شکست هاست. 

یک تذکر مهم
اما آنچه بیش از هر چیز نمود دارد و باید مورد 
توجه باش��د این است که برخالف فرانسه که عدم 
اس��تقالل سیاسی و قضایی اش را اشکار ساخته و 
نیز به رغم تصور آمریکا که با قلدری و دزدی آشکار 
)ربایش دانشمندان و اتباع ایرانی در سراسر جهان 
و زندان��ی کردن آنها در آمریکا به بهانه های واهی( 
جمهوری اس��المی کشوری با اس��تقالل سیاسی 
و اس��تقالل و ازادی دس��تگاه قضاس��ت بر همین 
اس��اس از یک سو از تمام ظرفیت های دیپلماتیک، 
سیاسی، حقوقی و قضایی برای ازادی اتباع دربند 
آمریکا بهره خواهد گرفت و از سوی دیگر دستگاه 
قضایی ایران با استقالل کامل رفتار کرده و تسلیم 
باج خواهی آمریکا در باب جاسوسان آمریکایی و یا 

انگلیسی بازداشتی در ایران نمی شود. 
خواب آشفته باج گیرانه آنها هرگز تعبیر نخواهد 
ش��د. س��اختار قضایی ایران همواره مستقال عمل 
کرده چنانکه تاکنون نیز تس��لیم فشارهای آمریکا 
برای آزادی جاسوسان آمریکایی و یا فشار انگلیس 
برای آزاد سازی جاسوس این کشور نشده و براساس 
اصول قضای��ی که مس��تقل از هرگونه وابس��تگی 
خارجی و سیاس��ی کاری اس��ت عمل کرده اس��ت. 
در این میان فرانس��ه باید به این مهم توجه داشته 
باش��د که با این اقدام��ات نمی تواند به باج خواهی و 
یا تغییر ن��گاه برجامی ایران بپردازد و چنانکه ملت 
ایران در راهپیمایی حمایت از مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی اعالم کردند، اقدام گام به جام در تعلیق 
تعهدات برجامی حق ایران است و طرف های مقابل 

گزینه ای جز اجرای کامل برجام ندارند. 

سران الیزه همچنان بر دشمنی با ایرانیان و خدمت به  آمریکا اصرار دارند

خودفروشی فرانسوی 
استرداد مهندس ایرانی به آمریکا با ادعاهای ساختگی و غیرمنطقی

بازی جدیدی به نام اختیارات آقای رئیس جمهور
روحانی چه اختیارات ویژه ای می خواهد که ندارد؟

جانشین فرمانده کل سپاه:
ناو های آمریکایی به طور کامل 

تحت کنترل ما هستند 
جانش��ین فرمانده کل س��پاه پاس��داران  ن ا ر ا س��د انقالب اس��المی گفت: ای��ن ناو ها قابلیت پا
عملیاتی ندارن��د و کامال در کنترل نیرو های عملیاتی ارتش و 

سپاه هستند.
س��ردار دریادار پاس��دار علی فدوی درباره حضور ناو های 

آمریکای��ی در منطق��ه اظهار ک��رد: ام��روز و در زمان حاضر 
کمتری��ن تع��داد ناو ه��ای آمری��کا و هم پیمانانش در 
خلیج فارس مستقر هستند. این در حالی است که در 
گذشته بیش از ۳۰۰ فروند ناو آمریکایی و از ۹ فروند 
ناو هواپیماب��ر ۵ فروند ناوهواپیماب��ر در خلیج فارس 

مستقر بودند.
وی ادامه داد: در آن ش��رایط نه تنها 

رزمندگان ما خوف به دل راه نمی دادند 
بلک��ه باعث خ��وف و ه��راس آن ها 
می ش��دند. مس��ئله حضور ناو های 

آمریکای��ی در دوران کنونی هم مس��ئله مهمی نیس��ت و این 
ناو ه��ا قابلیت عملیاتی ندارند و کام��ال در کنترل نیرو های 

عملیاتی ارتش و سپاه هستند.
س��ردار فدوی با اش��اره ب��ه احاطه نیرو های مس��لح 
کش��ورمان در خلیج فارس تاکید کرد: سال هاست که این 
احاط��ه وجود دارد به نحوی که آن ها برای حرکت در 
خلیج فارس و تنگه هرم��ز حتما باید با نیرو های 
مستقر کشورمان در شمال تنگه هرمز مکالمه 
ک��رده و اج��ازه عب��ور بگیرن��د و توانایی 
نزدیک ش��دن به آب های س��احلی ما 

را ندارند. وی افزود: چند س��ال قبل ایده ای به ذهن دوس��تان 
رس��ید که اینجا خلیج فارس و هر کس��ی که قصد عبور از آن 
را دارد باید به زبان فارس��ی صحبت کند. اکنون تمام ناوهایی 
که در منطقه هس��تند به زبان فارسی صحبت می کنند و این 
به معنای اقتدار اس��ت البته این مکالم��ات هم چندین بار در 

تلویزیون پخش شد.
جانش��ین فرمانده کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در 
پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری رزمایش در سال جاری تاکید 
کرد: نیرو های مسلح طبق برنامه هر سال رزمایش های مختلف 

را برنامه ریزی و اجرا می کنند.  باشگاه خبرنگاران

 آنچه از فحوای پررنگ
و برجسته شدن کلید واژه 

»عدم اختیار دولت« بر می آید 
به نوعی تطهیرسازی دولت 
از مشکالت و از سوی دیگر 
گرفتن مهر تایید برای اقدام 

آینده است


