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روحانی با کدام اختیار از قانون و خطوط قرمز عبور کرده است؟
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: آقای روحانی در طول مدت ریاست جمهوری اش 
از خطوط قرمز و قوانین مجلس عبور کرده و برنامه اش هم درخصوص تعامل با آمریکا 
شکست خورده و سؤال اینجاست که اختیار نداشته که عبور از قانون و خطوط قرمز 

را مرتکب شده و دیگر برنامه اش برای اختیارات جدید چیست.
سیدامیرحس��ین قاضی زاده هاش��می با اش��اره به درخواس��ت رئیس جمهور 

برای داش��تن اختیارات بیش��تر، گفت: آقای رئیس جمهور که حقوقدان اس��ت و در 
س��خنرانی های س��ال 92 خود در تبلیغ��ات انتخاباتی اش عنوان کرد ک��ه واهلل اگر من 
می دانس��تم کاری نمی شد کرد کاندیدا نمی شدم آیا نمی دانست که در قانون اساسی ما 

اختیارات رئیس جمهور چقدر است و این مسئولیت را پذیرفت؟
وی افزود: آقای روحانی ۶ سال است که رئیس جمهور است  آیا بعد از ۶ سال به این 

نتیجه رسیده که اختیارات رئیس جمهور برای پاسخگویی اختیارات کافی نیست. 

پرسمان
اگر اختیارات روحانی کم بود برای دور دوم نامزد نمی شد

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه با تاکید بر اینکه اگر اختیارات روحانی کم بود 
برای دور دوم نامزد نمی شد،  گفت: دولت سوء تدبیر را به حساب اختیارات نگذارد.

س��یدمصطفی میرسلیم اظهار داش��ت: نتیجۀ عملکرد آقای روحانی در کل 
برای همه روشن است و از نظر من در شش سال گذشته فرصت های طالیی به 

دلیل تدبیر نامناسب و عدم مراعات شایسته ساالری در انتخاب همکاران از دست 
رفته است و به ویژه نابسامانی شرایط اقتصادی کشور فشار بسیار زیادی بر مردم وارد 

کرده است و بیکاری و رکود توأم با تورم نفس اقتصاد را بریده است.
وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری اختیارات کافی برای چاره جویی مشکالت داشته 
اس��ت ولی تدبیر نامناس��بی را از ابتدا انتخاب کرد، گفت: با اینکه توصیه های الزم از طرف 
متخصصان و دلسوزان در زمینه های مختلف اقتصادی به ایشان داده شد، متأسفانه به آنها 

عنایت الزم و به موقع نشد و همین خودرأیی به وخیم تر شدن شرایط منجر شد.

احزاب
تخلف دولت در افزایش حقوق ها محرز شد

نماین��ده همدان گفت: تخل��ف دولت در عدم اجرای قان��ون افزایش حقوق 
کارکنان و بازنشستگان محرز تشخیص داده شد.

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: با توجه به اعتراض نمایندگان به نحوه عملکرد 
دولت نس��بت به اجرای قانون مجلس در جزء "ی" بند الف تبصره ۱2؛ پیشنهاد 

بنده درباره افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان دولت که در صحن علنی 
مجل��س با موافقت قاطع نمایندگان مصوب ش��د، هیات رئیس مجلس جلس��ه ای را 

تشکیل داده و آقای قاضی زاده را مامور پیگیری این موضوع کرد.
وی افزود: به دنبال این مصوبه هیات رئیسه، جلسه ای برای پیگیری موضوع با حضور 
یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، آقای حاجی عضو کمیسیون برنامه وبودجه و مرکز 
پژوهش های مجلس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده سازمان امور اداری 

و استخدامی کشور و نماینده اداره قوانین مجلس به ریاست قاضی زاده تشکیل دادیم.

پویش شفافیت

 هیچ ایرانی با شعوری راجع  به نقاط
قّوت خودش با طرف مقابل معامله نمی کند 
میگوید مذاک��ره، در داخل هم بعضی ها میگویند 
»حاال مثاًل مذاکره چه عیبی دارد«؛ مذاکره َسم است. 
تا وقتی آمریکا همینی است که االن هست -به تعبیر 
امام، تا وقتی آدم نشده؛ امام این جوری تعبیر کردند- 
مذاکره ی ما و آمریکا َسم است، و با این دولت کنونی 

]آمریکا[، یک َسّم مضاعف است.
 مذاک��ره یعنی معامله؛ یعن��ی یک چیزی بدهی، 
ی��ک چیزی بگی��ری. آنچه در این معامل��ه مورد نظر 
او اس��ت، درس��ت نقاط قّوت جمهوری اسالمی است؛ 
مذاک��ره را روی این میبرند. نمیگویند بیایید راجع به 
آب و ه��وا، راج��ع به منابع طبیع��ی، راجع به محیط 
 زیس��ت مذاکره کنیم، میگویند بیایید درباره ی سالح 
دفاعی ش��ما مذاکره کنیم؛ ش��ما چرا س��الح دفاعی 
دارید؟ خب س��الح دفاعی برای یک کش��ور ضروری 
اس��ت. اینها میگویند بیایید روی ای��ن مذاکره کنیم؛ 
مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض 
کنید موش��ک میسازید با فالن بُرد، با فالن دّقت، این 
بُ��رد را کم کنید به طوری ک��ه به پایگاه ما که آمریکا 
هس��تیم نرسد که اگر ما یک روز ش��ما را زدیم، شما 
نتوانید جواب ما را بدهید؛ خب این مورد معامله است؛ 

شما قبول میکنید این را، یا قبول نمیکنید؟ 
معلوم است که قبول نمیکنید، وقتی قبول نکردید 
همین آش اس��ت و همین کاسه، همین دعوا، همین 
س��ر و صدا؛ بحث دین و انقالب و مانند اینها نیس��ت، 
هیچ ایرانی غیرتمند و با شعوری نمیرود راجع  به نقاط 
ق��ّوت خودش با طرف مقابل معامله کند؛ با طرفی که 
میخواهد این نقاط قّوت را از دس��ت او بیرون بیاورد، 
معامل��ه نمیکند اینها را؛ اینه��ا را ما الزم داریم. عمق 
راهبردی ما در منطقه خیلی مهم است؛ خب برای هر 
کشوری مهم است؛ عمق راهبردی سیاسی و امنّیتی، 
مؤلّفه ی اساس��ی ای اس��ت برای حیات همه ی دولتها 
و ملّته��ا و ما بحمداهلل عم��ق راهبردی مان در منطقه 
خیل��ی خوب اس��ت؛ اینها از این ناراحتن��د، میگویند 
بیایید روی مس��ائل منطقه صحبت کنیم یعنی ش��ما 
عم��ق راهبردی ت��ان را از دس��ت بدهی��د؛ روی اینها 

میگویند مذاکره کنیم.
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مخاطب شمایید

 روایت »آشنا« از تشدید تناقض گویی
در حاکمیت آمریکا
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری نوشت: 
مش��کل آمریکا در مذاکرات برج��ام این بود که 
کنگره و دولت نمی توانس��تند پیام واحدی در مورد شیوه 
تعامل با ایران ارس��ال کنند.  پس از خروج آمریکا مشکل 
این بود که حتی از دولت نیز صدای واحد شنیده نمی شد. 
  حاال مشکل این است که حتی خود رئیس جمهور آمریکا 

نیز نمی تواند یک پیام روشن ارسال کند.

تفاوت در ائتالف
فاطمه سعیدی نماینده مجلس شورای اسالمی 
نوشت: در ادوار گذشته که آقای مطهری نایب 
رئیس مجلس شدند مثل این بار دکتر عارف کاندیدای 
ریاست بود و ایشان هم کاندیدای نایب رئیسی. تفاوت 
در ائتالف برجامیان و نابرجامیان بر سر رای نیاوردن او 
بود وگرن��ه آقای پزش��کیان رای الزم را گرفت. آقایان 

برای تسویه حساب های سیاسی آدرس دیگری بیابند.

تمامیت خواهانی به اسم استقالل و اعتدال
عبدالکریم حس��ین زاده نماینده مجلس شورای 
اسالمی نوشت: برخی، مطالبی درباره عملکرد ما 
در انتخابات هیأت رئیس��ه مجلس بیان کرده اند. بزودی 
هم درباره تمامیت خواهانی که به اسم استقالل و اعتدال، 
برای حفظ صندلی با تندترین جریان ها معامله می کنند، 
هم درباره دوستانی که هویت فراکسیون را فدای منافع 

می کنند، به رسانه ها توضیح خواهم داد .

زبان تهدید و تفرعن ترامپ را فروریخت
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نوش��ت:  مقاومت و انس��جام ملی، زبان تهدید و 
تفرعن ترامپ را فروریخت. ترامپ بیشتر خواهد فهمید 

که با زور و قلدری با ایرانی سخن نباید گفت.

واکنش ظریف به اظهارات ترامپ در توکیو
محمدج��واد ظری��ف وزیر امور خارجه نوش��ت: 
آیت اهلل خامنه ای مدت ها پیش با صدور فتوایی 
در منع تسلیحات هسته ای، اعالم کردند که ما به دنبال 
دستیابی به سالح هسته ای نیستیم. تروریسم اقتصادِی 
"تیم بی" به مردم ایران آس��یب می رس��اند و در منطقه 
تنش ایجاد می کند. اقدامات و نه حرف های دونالد ترامپ 

نشان خواهد داد که هدف وی هم همین است یا خیر!

سیاست مجازی

سفیر س��ابق ایران در ایتالیا  تی��م دیـــــدگاه مواض��ع  اگ��ر  گف��ت: 
مذاکره کنن��ده را در مقطعی ک��ه کار را به نتیجه 
رس��اندند ببینید، قبل از اینکه امضایش��ان خشک 
ش��ود به خودش��ان مدال دادند برای اینکه کسی 

ادعایی روی برجام نداشته باشد.
ابوالفض��ل ظهره وند درب��اره صحبت های اخیر 

رهبر معظم انقالب در دیدار با دانش��جویان درباره 
برج��ام و اق��دام برخی ها در نس��بت دادن تصویب 
برجام به رهبری، گفت: آنچه که رهبر معظم انقالب 
بصورت علنی و آشکار مطرح می کنند حجت است. 

در اثن��ای مذاک��رات هم خاطرم هس��ت برخی در 
گوشه و کنار عنوان می کردند مواضع اعالنی ایشان 
با آنچه در جلسات خصوصی می گذرد متفاوت است 
اما ایش��ان صریحا اعالم کردند آنچه من در خلوت 

می گویم همان است که همینجا می گویم.
وی با بیان اینکه اظهارات برخی برای نس��بت 
دادن برجام به رهبری، برای فرار از پاسخگویی است، 
خاطرنشان کرد: شما اگر مواضع تیم مذاکره کننده 
را در مقطعی که کار را به نتیجه رس��اندند ببینید، 
قبل از اینکه امضایش��ان خش��ک شود به خودشان 
م��دال دادند برای اینکه کس��ی ادعایی روی برجام 

نداشته باشد و به عنوان دستاورد ملی برای خودشان 
ثب��ت کنند اما حاال که به بن بس��ت خوردند، رهبر 
انقالب را در مش��کل خودشان سهیم می کنند که 

کاری ناجوانمردانه است.
ظهره وند اظهار داش��ت: ای��ن آقایان چون در 
موضع عدم پاسخگویی هستند، خود را بدیل نظام 

می گیرند و می گویند این کار، تصمیم نظام بود. 

اختیارات ویژه روحانی و کارنامه  ضعیف
چک سفید امضا برای دولت دوازدهم

سیدمهدی حسینی

علی رغم »اختیارات ویژه« و »چک سفید  امض��ا« که دولت حس��ن روحان��ی دارد، درحـــاشیه
تاکن��ون عملکرد دول��ت متبوع وی در حوزه ه��ای مختلف از 

سیاست خارجی تا اقتصاد بسیار ضعیف ارزیابی شده است.
حسن روحانی این روزها به دنبال »اختیار ویژه« است، او 
در ضیافت افطاری با علما و ش��خصیت های حوزوی و فعاالن 
رس��انه ای که به ص��ورت جداگانه در ولنجک )س��الن اجالس 
س��ران( برگزار ش��د، بر اعطا اختیار ویژه به رئیس قوه مجریه 

تاکید کرد.
کنشگران حزبی 2۱ اردیبهشت ماه به دعوت رئیس جمهور 
به س��الن اجالس دعوت شدند، او در این دیدار تاکید کرد که، 
باید در حد اختیارات رئیس جمهور از دولت مطالبه داش��ت و 
سپس ۳۰ اردیبهشت ماه دومین برگ خود در قبال اختیارات، 
سکاندار دستگاه اجرا را رو کرد و خواهان احیای شورای عالی 
پشتیبانی جنگ ش��د؛ دیدار با اصحاب رسانه فرصتی را برای 
ش��یخ دیپلمات فراه��م کرد تا پازل خود را ب��رای »اختیارات 
ویژه« تکمیل کند. او بر این باور است، اگر قانون اساسی اجرا 
ش��ود، دولت اختیارات کافی دارد، اما شرایط جنگ با شرایط 

عادی تفاوت دارد و نیاز به سازوکار روان تری داریم.
رئیس دول��ِت اعتدال در حالی خواس��تار اعط��ا »اختیار 
ویژه« ش��ده که هم اکنون از اختیارات الزم برخوردار اس��ت؛ 
رئیس دولت تدبیر و امید که دو س��ال از ُعمر دولت دوازدهم 
او می گذرد و 29 اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در نیمه راه قرار 
گرفت، در حالی به دنبال احیای شورای عالی پشتیبانی جنگ 
اس��ت که دو اختیار ویژه به او به عنوان سکاندار دستگاه اجرا 
واگذار ش��ده اس��ت؛ رئیس ش��ورای هماهنگی اقتصادی قوا و 
فرماندهی جنگ اقتصادی مس��ئولیت های جدیدی است که با 

روی کار آمدن دولت دوازدهم به »روحانی« واگذار شد.
عالوه بر شورای هماهنگی اقتصادی و فرماندهی در جنگ 
اقتص��ادی، س��تاد اقتصاد مقاومتی هم به ریاس��ت معاون اول 
رئیس جمهور دایر است اما مدت هاست دولت از این ظرفیت و 
اختیار خود اس��تفاده نمی کند و جلسه ای را تشکیل نمی دهد 
و این ظرفیت در حاش��یه قرار گرفته اما تشکیالت آن موجود 

است؛ ظاهراً آقای رئیس جمهور از این قرارگاه خبر ندارد!

۱- اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی
برای اهمیت نقش و جایگاه ش��ورای هماهنگی اقتصادی، 
کافی است مروی به روند شکل گیری آن داشت تا نقشه ای که 

با اعالم موجودیت این شورا ترسیم شده بود آشکار شود.
نخس��تین جلسه این ش��ورا در حضور رهبر انقالب برگزار 
ش��د؛ محمدرضا پ��ور ابراهیم��ی رئیس کمیس��یون اقتصادی 

مجلس و عضو ش��ورای هماهنگی اقتصادی در تش��ریح اولین 
جلسه این شورا، گفته بود: »رهبر انقالب در اولین جلسه ی این 
شورا تأکید کردند که اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی 
اس��ت، تأیید مصوبات مورد توافق جلس��ات قوا توسط رهبری 
صورت می گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات 

برای اجرایی شدن حمایت می کنند.«
در کن��ار حمایت قوای قضائیه و مقنن��ه و حتی نیروهای 
مسلح از اعالم موجودیت این ش��ورا، رهبر انقالب نیز حمایت 
همه جانبه ای را از اقدامات و مصوبات ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوا به عمل آوردند تا جایی که رئیس جمهور در جمع 
مدیران ارش��د دولت، گفت: مقام معظم رهبری به بنده گفتند 
»ش��ما که مصوبات جلسه سران س��ه قوه را می فرستید تا من 
تصویب کنم، دیگ��ر منتظر تصویب من نمانید، هرچه تصویب 

کردید را ابالغ کنید! من حمایت می کنم.«
حال در این گذاره، پرس��مان هایی قابل طرح است از جمله 
آنکه »این ش��ورا علی رغم اختیارات ویژه تا به چه اندازه توانست 
اهداف و برنامه هایی که از پیش تعیین شده بود را محقق کند؟«

سیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان به این پرسش 
پاس��خ می دهد و می گوید: ولی فقیه بخشی از اختیاراتش را به 
این ش��ورا تفویض کرده و این نش��انه درک صحیح از شرایط 
اس��ت، اما تا کنون، نتیجه خاصی در عمل مش��اهده نش��ده و 

پویایی و چابکی الزم دیده نمی شود.
او اش��اره ای هم به جنگ اقتصادی می کند و می گوید: در 
گام اول باید توجه داش��ت که دستورالعمل ها و آیین نامه های 
کنونی برای شرایط عادی است، نه شرایط جنگ اقتصادی؛ در 
حال حاضر در جنگ اقتصادی به س��ر می بریم، بنابراین تمام 
آئین نامه ها و بروکراس��ی های اداری باید اصالح شود و این هم 

وظیفه دولت است.
احمد امیرآب��ادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت 
 رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز در توئیتی نوشت: »روحانی 
تنه��ا رئیس جمهوری اس��ت که بیش��ترین اختی��ارات دارد، 
بخصوص بعد از تش��کیل ش��ورای هماهنگی سران قوا که در 
این ش��ورا هم به جای مجلس قانون گذاری می شود هم قوانین 

موجود بعضاً نسخ می گردد.«
عبدالرض��ا مصری نایب رئیس دوم مجل��س درباره عملکرد 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: دولت در این مدت، چک 
سفید امضایی از مقام معظم رهبری گرفته که در ۴۰ سال پس 
از انقالب بی سابقه بوده است، به گونه ای که ایشان فرموده اند هر 
تصمیمی که شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی می گیرد، مورد 

تأیید ایشان است؛ ما منتظریم که قوه مجریه پاسخگو باشد.
احمد علیرض��ا بیگی نماینده مردم تبری��ز در مجلس نیز 
درباره اختیارات روحانی در ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوا می گوید: روحانی معتقد اس��ت که باید اختیارات بیشتری 
داش��ته باش��د، رهبر معظم انقالب دس��تور تش��کیل شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا را با محوریت رئیس جمهور صادر 
کرد و اختیارات باالیی به این شورا سپرده شد و حتی اختیارات 
قانون گذاری را هم رئیس جمهور در این ش��ورا داراس��ت و دو 

قوه دیگر در اختیار قوه مجریه هس��تند. اآلن مجلس نسبت به 
این موضوع واکنش نش��ان می دهد که شورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی کارهایی را انج��ام می دهد که در ح��وزه وظایف و 

مسئولیت های مجلس شورای اسالمی است.
در همی��ن راس��تا علیرض��ا زاکانی عضو ش��ورای مرکزی 
جمعی��ت رهپویان انقالب اس��المی و نماین��ده ادوار مجلس 
ب��ا تاکید بر اینک��ه هیچ رئیس جمه��وری به ان��دازه روحانی 
اختیارات نداشته است، گفت: این یک امر نخ نماست که وقتی 
رؤس��ای جمهور ش��عار می دهند و کفایت الزم وجود ندارد تا 
شعارهایشان محقق شود و مسیرشان را دنبال کنند از این رو 

در دوره دوم موضوع عدم اختیارات را مطرح می کنند.
وی می گوید: اختیاراتی که امروز آقای رئیس جمهور دارند 
با توجه به همین جلس��ات سران س��ه قوا و اختیارات ویژه ای 
که در ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی به او داده شده، هیچ 

رئیس جمهوری تا به امروز نداشته است.

۲- رئیس جمهور در مقام فرمانده اقتصادی
»روحانی« در حالی در دیدار با کنش��گران سیاس��ی از عدم 
اختیارات رئیس دس��تگاه اجرا سخن به میان آورد که اواخر سال 
گذشته از مأموریت سنگین خود خبر داد؛ وی ۱۵ اسفند 9۷، در 
اجتماع مردم الهیجان گفته بود: دشمن مشکل می سازد، اما بدون 
تردید به نتیجه نخواهد رس��ید، در شرایط جنگ اقتصادی کشور 
به فرمانده واحد نیاز دارد از این رو به مقام معظم رهبری پیشنهاد 
دادم فرماندهی با حضرتعالی و ما و سایر قوا پشت سر شما هستیم؛ 

فرمودند: »فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد.«
پ��س از آنک��ه این خبر در اواخر س��ال گذش��ته توس��ط 
رئیس جمهور اعالم ش��د، خبرگزاری دولت گزارش��ی از اختیار 
جدی��د رئی��س دول��ت تدبی��ر و امید منتش��ر کرد و نوش��ت: 
»رس��انه های حامی دولت از این سخنان استقبال کرده و آن را 
نوعی تاکید رهبر انقالب بر لزوم حمایت همه قوا از دولت برای 
بهبود شرایط اقتصادی توصیف کردند و به طرح دو محور دیگر 
مبنی بر افزایش اختیارات دولت در جنگ اقتصادی و اقدام هایی 

که برای شرایط جنگ اقتصادی الزم است پرداختند.«

واکنش جناح ها: آقای روحانی! پاسخگو باشید
ساکنان بهارستان و فعاالن سیاسی نسبت به این موضع گیری 
رئیس جمهور واکنش نشان داده و تاکید کردند: »رئیس جمهور به 
عنوان فرمانده اقتصادی از اختیارات الزم برخوردار است به همین 

جهت در حال حاضر باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.«
غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
ک��ه در جغرافیای سیاس��ی به ن��ام »تکنوکرات ها« ش��ناخته 
می ش��وند و ب��ه صراحت از عملک��رد اقتصادی دول��ت انتقاد 
می کنند، می گوید: آقای روحانی؛ در س��خنرانی های انتخاباتی 
خ��ود وعده های��ی داده بود پس به جای رفراندوم با اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای قانون��ی و اختیارات خود آنه��ا را محقق و از 

نیروهای توانمند استفاده کنید.
عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس در واکنش 

به این بخش از س��خنان رئیس جمهور، گفت: این پرسش برای 
همه مطرح است که رئیس جمهور در شرایط عادی تا چه حدی 
از اختیاراتش برخ��وردار بوده و در چه حدی از جایگاه خود با 
مدیریت و برنامه ریزی خوب استفاده کرده است که در شرایط 
بحرانی این اطمینان را داشته باشیم که می تواند به احسن وجه 

از این اختیارات افزایشی خود استفاده کند.
مصطف��ی کواکبیان دبیرکل حزب مردم س��االری، اصالح 
طلب دیگری اس��ت که لب به اعتراض گش��ود و گفت: »آقای 
روحانی از ش��ما پذیرفته نیس��ت که بگویید چندان اختیاری 
ندارم، چراکه ش��ما رئیس ش��ورای عالی امنیت ملی هستید و 
ریاس��ت ده ها ش��ورای جورواجور را هم در اختیار دارید و این 

مساله نشان دهنده اختیارات گسترده شما است.«
محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه نیز طرح این سخنان 
از س��وی رئیس جمه��ور را فرار رو به جل��و می داند و می گوید: 
رئیس جمهور که ادعای اش��راف کامل به فضا و موقعیت کشور 
داش��ت، مطرح کرده بود که کلید حل مش��کالت در دس��تان 
اوس��ت، به همین جهت امروز هم فضای کشور و فضای منطقه 
همان فضای ۶ سال پیش است و هیچ تغییری نکرده، اما ظاهراً 
این روحانی اس��ت که تغییر کرده اس��ت؛ می خواهند با ایجاد 
جنجال مصنوعی، افکار عمومی را از مشکالتی که قول برطرف 

کردن آن ها را داده بود و موفق نشده است، منحرف کنند.
همچنی��ن عل��ی صوفی عض��و ش��ورای سیاس��تگذاری 
اصالح طلب��ان ک��ه از حامی��ان دول��ت و ش��خص روحانی در 
انتخابات ه��ای 92 و 9۶ به ش��مار می روند درب��اره اینکه چرا 
رئیس جمهور به دنبال اختیار ویژه است؟ گفت: حسن روحانی 
در انتخاب��ات 9۶ ش��عارهایی داد، آن موقع کام��اًل در جریان 
اختیارات رئیس جمه��ور بود؛ بنابراین این اظهارات فرافکنی و 

توجیه ضعف های خودشان است.
وی اضاف��ه ک��رد: اگر روحانی به وعده های��ی که داده بود 
عمل می کرد اکنون وضعیت اقتصادی اینگونه نبود؛ وعده هایی 
که االن وقتی مردم می ش��نوند جنبه طنز پیدا می کند ضمن 
آنکه مس��ئولیت و پاسخگویی باعث می ش��ود مسئول به فکر 
توجیه وضع موجود بربیاید و برای توجیه وضع موجود س��عی 
می کنی��د ببیند از چه دس��تاویزهایی می تواند اس��تفاده کند؛ 

یکی از دستاویزها می تواند محدودیت های اختیارات باشد.
آنچه روش��ن اس��ت، رئیس دولت تدبیر و امید از اختیار 
الزم برخوردار اس��ت و حت��ی در پاره ای از مقاط��ع اختیار او 
افزایش نیز پیدا کرد بنابراین »اختیار ویژه« کلید واژه ای است 
که اس��تفاده از آن در مقطع کنونی بازخوردی برای دس��تگاه 
اجرایی کش��ور نخواهد داش��ت. به دلیل آنک��ه در حال حاضر 
هیچ محدودیتی برای س��کاندار پاستور، ایجاد نشده است که 
نیاز به اعطا »اختیار ویژه« باشد. باید دید، دولت به فرماندهی 
رئیس جمهور چه برنامه هایی را در شرایط جنگ اقتصادی اجرا 
می کند اما تا اینجا مشخص شده است مسیر برای دولتمردان 
کاماًل هموار اس��ت و در ادامه راه نیز با مشکل مواجه نخواهند 
ش��د به ش��رطی که از وظایف موجود به نحو مطلوب استفاده 

شود تا اقدامات آنها جنبه ایجابی داشته باشد.

ادامه از صفحه اول
او نگفت ک��ه اگر س��ناتور را دولتی نمی بیند 
طرح های ضد ایرانی و تحریم ها چطور و در کجا به 
جز کنگره تصویب شده و چطور مجلس یک کشور 
را از حکومتش جدا می کند؟! موس��وی همچنین 
توضیح نداد که چ��را با وجودی که رهبری درباره 
مذاکره با امریکایی ها از واژه »َسم« و برای مذاکره 
با دول��ت کنون��ی امری��کا از واژه »َس��م مهلک« 
اس��تفاده کرده اند، ب��از هم این وزارتخانه مس��یر 

سمی را برگزیده است.

عذر بدتر از گناه
آن موقع که رهبر معظم انقالب برای صحبت 
تلفن��ی روحانی و اوبام��ا از واژه »به ج��ا نبودن« 
استفاده کرد، آن موقع که منتقدان قدم زدن همراه 
با لبخند ظری��ف را با کری )همتای امریکایی اش( 
در کن��ار رود رای��ن م��ورد نقد ق��رار دادند، حتما 
می دانس��تند که اگر س��کوت کنند، اتفاقی بزرگتر 
و عجیب ت��ر رق��م می خ��ورد، کمااینک��ه ب��ا همه 
هزینه ه��ای صورت گرفته برای آن اقدامات بی جا؛ 
باز هم ش��اهد هس��تیم در روزهایی که صراحتا از 
َسم بودن مذاکره سخن به میان آمده وزیر خارجه 
کش��ورمان با یک عضو کنگره!! همان مجلسی که 
قان��ون تحریم های ایران را ط��رح و تصویب کرده 
اس��ت، همان مجلس��ی که مصوب کرده مسافران 
ای��ران و ایرانی ها باید تحت  نظر قرار گرفته و برای 
ورود به امریکا مورد بازخواست باشند!! دیدار کرده 

است. 
از آن بدتر س��خنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی 
اس��ت که در اولین اقدام خود در نشس��ت خبری 

نخس��ت در مورد اخبار منتش��ر ش��ده در رابطه با 
دی��دار اخیر ظری��ف با ی��ک س��ناتور آمریکایی، 
اینط��ور ماجرا را توجی��ه می  کند: »صرف دیدار به 
معنای مذاکره نیس��ت. مذاکره، گفت وگو و رایزنی 
مفاهیمی هستند که از نظر معنایی با هم متفاوت 
هستند. ما مقامات کنگره آمریکا را اعضای دولتی 
نمی دانی��م و ما بنا نداریم که با هیچ یک از مقامات 
دولتی آمریکا مذاکره کنیم.« و از آن بدتر که ادامه 
می دهد: »گفت وگو و تبادل نظر با ش��خصیت های 
سیاس��ی سابق و کس��انی که دارای تحلیل و نظر 
هس��تند و دستی بر آتش دارند، منعی ندارد و این 
گفتگو ه��ا می تواند ادامه داش��ته باش��د.« انگار نه 
انگار که همان قبلی ه��ا بودند که تحریم ها را بعد 
از قرارداد مصوب کرده و امضا کردند، انگار نه انگار 
که همین جناب کری، بود که رسما اعالم کرد که 
قصدش از نوشتن و امضای برجام گفت وگو درباره 
برجام های بعدی و یا فش��ار به ای��ران با خروج از 

برجام بوده است!!
ب��ا همه این تفاس��یر نمی فهمیم اگر س��ناتور 
مذک��ور و دیگ��ر مس��ئوالن پیش��ین موث��ران در 
سیاس��ت امریکا هس��تند که صراحت س��م بودن 
مذاکره با آنها از س��وی رهبری بیان ش��ده است، 
اگر هم آنها در سیاس��ت های امریکا تاثیری ندارند 
چرایی این دیدارها و مش��اوره ها مشخص نیست، 
دول��ت روحانی اگر مثال یکی از نمایندگان مجلس 
با پمپئو دیدار کند، ناراحت می شود یا خیر؟! اصال 
امریکایی ه��ا او را مقام ایران��ی حکومتی می بینند 
یا نه؟! یا مثال اگر س��عید جلیل��ی، منوچهر متکی 
و مقامات س��ابق وزارت خارجه بخواهند با ترامپ 
و تیم��ش مذاکره کنند، آی��ا آنها را خارج از دولت 

دی��ده و انتق��ادی به آنه��ا وارد نمی  دانند؟ یا اصال 
امریکایی ه��ا آنه��ا را خ��ارج از حکومت جمهوری 
اسالمی می بینند؟! نمی شود با آوردن عذری بدتر 
از گناه روی اقدام نابجای کسی سرپوش گذاشت، 
مگر اینکه اینطور تفس��یر کنیم که آن ظریف آن 
سناتور را به عنوان دوستان صمیمی و خانواده اش 
دیده و احوالپرسی کرده و مذاکره ای در کار نبوده 
که آن وقت باید درباره جایگاه او در وزارت خارجه 

بیشتر بررسی و بحث صورت گیرد.

نمی گویند درباره آب و هوا حرف بزنیم!!
اما رهبر معظم انقالب نیز صراحتا اعالم کرده ا ند 
که »مذاکره یعنی معامله؛ یعنی یک چیزی بدهی، 
یک چیزی بگیرید.« در ادامه اینطور بیان داشتند 
ک��ه »نمی گویند بیایید راجع به آب و هوا، راجع به 
منابع طبیعی، راجع به محیط زیست مذاکره کنیم، 
می گویند بیایید درباره ی سالح دفاعی شما مذاکره 
کنیم؛ ش��ما چرا س��الح دفاعی دارید... شما قبول 
میکنی��د این را، ی��ا قبول نمی کنی��د؟ هیچ ایرانی 
غیرتمند و با ش��عوری نمیرود راج��ع  به نقاط قّوت 
خودش با طرف مقابل معامله کند.« پس اگر ظریف 
احوالپرسی شخصی داشته باید درباره جایگاهی که 
به او داده ش��ده بیش��تر تامل کرد و اگر مذاکره یا 
مراوده ای صورت گرفته که تکلیفش مشخص است 
و ب��ه قول رهبری هیچ ایرانی غیرتمند باش��عوری 
درباره منافعش مذاکره نمی  کند. پس باید از ظریف 
بازخواس��ت کرد که چه شده و چه اتفاقی رخ داده 
اس��ت و چرا عضو کنگ��ره معلوم الحال امریکایی را 
دی��ده و هزین��ه ای گ��زاف روی دس��ت جمهوری 

اسالمی گذاشته است؟

چرا مذاکره غلط است؟!
ام��ا اینکه چرا مذاک��ره با امریکا غلط اس��ت 
را رهب��ری اخی��را در دیدار با مس��ئوالن نظام به 
صراحت اینطور بیان داشتند: »خب بنابراین اصل 
مذاکره غلط است. مذاکره با کسی که آدم حسابی 
باش��د غلط اس��ت، حاال اینها که آدم حسابی هم 
نیس��تند؛ ]مذاکره با[ آدمهایی که زیر حرفش��ان 
میزنند، تعّهدش��ان را به هم میزنند، پابند به هیچ 
چیز نیس��تند - نه یک چی��ز اخالقی، نه یک چیز 
قانون��ی، نه یک عرف بین الملل��ی؛ به هیچ چیزی 
پابند نیس��تند - بنابراین مس��خره است. البّته در 
عقالی ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشد؛ 
آحاد ملّت هم که خب معلوم اس��ت؛ ]حاال[ بعضی 
گوش��ه کن��ار گاهی یک س��ر و صدای��ی میکنند. 
مذاکره بنابراین مطلق��اً معنی ندارد و همین  طور 
که قباًل هم بارها گفته ایم، چنین چیزی نیست. در 
دولت قبل از اینها که ظاهرشان خیلی اتو کشیده تر 
و بهتر از اینها بود، اوباما یک نامه ی »فدایت شوم« 
برای ما نوش��ت و ما هم بع��د از مّدتی یک جوابی 
ب��ه او دادیم و بالفاصله نامه ی دّوم را نوش��ت؛ من 
میخواس��تم ب��از هم جواب بدهم ک��ه در این بین 
فتنه ی ۸۸ پیش��امد کرد؛ خوش��حال رفتند سراغ 
فتنه گرها و دف��اع از فتنه، حمایت از فتنه. آنهایی 
که حاال ظاهرشان، ظاهر این  جوری بود، باطن شان 
ای��ن بود که به مجّرد اینکه فتنه ای اینجا راه افتاد، 
هم��ه ی آن حرفهایی که قباًل زده بودند، آن اظهار 
ارادت ها، کأنّه فراموشش��ان ش��د و به جریان فتنه 
علیه جمهوری اسالمی ملحق شدند؛ اینها که خب 

]وضعشان معلوم است[.«
میبینی��م که حت��ی مقام معظ��م رهبری هم 

درب��اره مذاک��ره با دول��ت قبلی  امری��کا چقدر با 
صراحت سخنانش��ان را بیان داش��ته و بین آنها با 
دولت فعلی تمایزی قائل نمی ش��وند. بر این اساس 
سخنان سخنگوی وزارت خارجه مبنی بر صحبت 
با نفرات قبلی دولت امریکا خود ش��ائبه ای عظیم 
ایجاد می کند که دولت و دس��تگاه دیپلماسی باید 
پاس��خگوی آن باشند، ضمن آنکه وزیر خارجه نیز 
باید در اسرع وقت برای افکار عمومی که می دانند 
جمهوری اس��المی مراوده ای با امریکا نداش��ته و 
خصوصا با تهدیداتش��ان تحقیر نش��ده و حاضر به 
کوتاه آمدن نمی ش��ود، بازگ��و کند که چرا با عضو 
کنگره س��خن گفته است و دقیقا در آن دیدار چه 
نکات��ی بین وزیر خارجه کش��ورمان و عضو کنگره 
امریکا رد و بدل ش��ده اس��ت، قطعا افکار عمومی 
این بار اجازه نمی دهند که مانند همان فکت شیتی 
که هیچ گاه درباره برجام منتش��ر نش��د، س��خنان 
ظری��ف با عض��و کنگره پنهان مان��ده و در جریان 
اتفاقات رخ  داده قرار نگیرند، چراکه مردم می دانند 
طبق فرم��وده رهبر انقالب به ج��ز مصالح ملی و 
امنیتی مسئوالن با مردم نکته پنهانی ندارند، باید 
دی��د آیا وزیر خارجه مصال��ح ملی و چارچوب ها و 
خ��ط قرمز حکوم��ت جمهوری اس��المی را تا چه 
ح��د رعایت کرده اس��ت و تا چه می��زان وفادار به 
آرمان ه��ای انق��الب اس��المی و مصال��ح حکومت 

اسالمی بوده است. 
امیدواریم که آقای ظریف یادش مانده باش��د 
که روزی گف��ت: »مکالمه دکتر روحاني با اوباما و 
دیدار طوالني من با ج��ان کري نابجا بود.« و این 
جمل��ه را درباره دیدار اخیرش بع��د از تالطم ها و 

هزینه تراشی ها برای کشور تکرار نکند.

مراودات شخصی ظریف؛ با سناتور امریکایی؟!

عذربدترازگناه:سناتوردولتینیست،دیدارمذاکرهنمیشود!

ظهره وند: 
وحانی قبول مسئولیت برجام بود مدال دادن به تیم مذاکره کننده توسط ر


