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دیپلماسی جهان این روزها دوباره حول برجام 
و ب��ه ادعای برخی چگونگی تعام��ل و تقابل میان 
ایران و آمریکا می چرخ��د و در این میان تحوالت 
مهمی همچون کش��تار کودکان یمنی به دس��ت 
س��عودی، به خاک و خون کشیدن مردم فلسطین 
و اشغال سرزمینش��ان، وضعیت بحرانی مسلمانان 
میانمار و روزهای درد و رنج مردم افغانستان از 17 
سال حضور اشغالگران و آنچه این روزها در سودان 

و لیبی می گذرد به حاشیه رفته اند. 
اما در باب آنچه در حوزه برجامی روی می دهد 
آنچه نقش میانجی گرایانه گفته می شود پر رنگ تر 
از سایر امور است آنچه که هایکو ماس وزیر خارجه 
آلمان به تهران س��فر داش��ته و امروز نیز آبه شینزو 
نخس��ت وزیر ژاپن به ای��ران می آی��د. در این میان 
صحبت هایی نیز درباره کانال مالی مش��ترک ایران 
و اروپا )اینس��تکس( صورت گرفته اس��ت. این روند 
در حال��ی صورت می گیرد که در اقدامی قابل توجه 
»مورگان اورتگاس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
اع��ام ک��رد که تنها راه ح��ل پایان بح��ران با ایران 
دس��تیابی به توافق هس��ته ای جدید با تهران است. 
اورتاگوس گفت: تنها راه حل، یک توافق جدید و بهتر 
اس��ت تا تمامی جنبه های تهدیدی ایران را پوشش 
ده��د. ای��ن تهدیدات، اس��اس دوازده درخواس��تی 
هستند که رئیس جمهور ترامپ و مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا از ایران دارند. ما آماده مذاکره هستیم؛ 

مقامات ایران باید حاال با ما تماس بگیرند!
وی همچنین در ادامه، تهدید کرد: هر شرکتی را 
- خواه در بخش نفتی یا غیرنفتی - که از فعالیت های 
ایران حمایت مالی کند، تحریم می کنیم. این مواضع 
در حالی مطرح می ش��ود که در باب آنها نکاتی چند 
قابل توجه است. مواضع مطرح شده نشان می دهد که 
آمریکا همچنان در توهم برتری جهانی و سلطه است و 
ادعای مذاکره صرفا یک ادعای ساختگی است. شروط 
12گانه یعنی اینکه آمریکا به دنبال مذاکره هسته ای 
نیست بلکه همان براندازی است چنانکه انتهای این 
شروط تغییر ماهیت نظام مطرح شده است. نکته قابل 
توج��ه آنکه به اذعان جهانی��ان زبان تهدید و مذاکره 
سیاستی شکست خورده است چنانکه سناریوی جنگ 
و مذاکره که اخیرا مطرح شده بود سوخته شد اکنون 
این سوال مطرح است که آمریکایی که به برجام پایبند 

نبوده چگونه ادعای مذاکره ای جدید را می دهد؟ 
در تحلی��ل رفت��اری آمریکا می ت��وان گفت که 
واش��نگتن ب��ه دنبال الق��ا شکس��ت میانجی گری و 
مذاکراتی همچون سفر ماس و آبه تهران است تا تنها 
گزینه را مذاکره با آمریکا نشان دهد حال آنکه ایران 
تنها گزینه را مقاوم��ت می داند. آمریکا تاش دارد تا 
چنان القا س��ازد که نه میانجی گری و نه اینستکس 
نمی تواند دس��تاوردی داشته باش��د تا با این اقدام از 
یک سو مسئوالن ایران را گرفتار اشتباه محاسباتی تنها 
گزینه مذاکره است نماید و از سوی دیگر جهان را از 
به نتیجه نرسیدن روند برجامی، مایوس و تنها گزینه 
آنها را فشار بر ایران برای پذیرش زیاده خواهی آمریکا 
عنوان نماید حال آنکه ایران تاکید دارد که حاضر به 
عقب نشینی از مواضع خود نیست و با اجرای مصوبه 
ش��ورای عالی امنیت ملی درب��اب تعلیق گام به گام 

تعهدات برجامی پاسخ این رفتار آمریکا را می دهد. 
مس��ئله دیگر آنکه ادعای تحریمی آمریکا در 
حالی مطرح می ش��ود که جه��ان حاضر به اجرای 
زیاده خواه��ی ض��د ایرانی آمریکا نیس��ت چنانکه 
مقامات هن��دی طی روزهای گذش��ته تاش های 
وسیعی را برای از س��رگیری واردات نفت از ایران 
آغاز کرده اند. اخیرا نیز س��ران روس��یه و چین بر 

عدم پذیرش تحریم های ایران گفته اند. 
نکته مهم دیگر که باید مورد توجه باشد آن است 
که رفتار آمریکا تحقیرس��ازی سایر کشورها است و 
اعضا برجام با اجرای تعهدات برجامی و سایر کشورها 
با روابط با ایران می توانند پاس��خ این زیاده خواهی را 
بدهند. آمری��کا در حال ایجاد بدعت��ی خطرناک از 
سلطه گری است که ایران مقابل آن ایستاده و جهان 

با حمایت از ایران می تواند مقابل امریکا قرار گیرد.
اما در باب سفر امروز نخست وزیر ژاپن به ایران 
نی��ز این امر قابل توجه اس��ت که س��فر آبه تهران 
بیش از هر چیز در چارچوب روابط دوجانبه اس��ت 
و ن��ه میانجی گری. این واقعیتی انکارناپذیر اس��ت 
که آمریکا با محروم س��ازی ژاپن از توان نفتی ایران 
ب��ه دنبال وابسته س��ازی ژاپن و ب��اج خواهی از آن 
اس��ت آمریکا با ادع��ای تحریم ای��ران در اصل به 
دنب��ال مقابله با توس��عه اقتصادی ژاپن اس��ت که 
نفت ایران و ظرفیت های عظیم ایران نقش��ی مهم 
در این توس��عه دارد. در این میان ژاپن برای ایفای 
نقش میانجی باید رویکردی مس��تقل داش��ته و نه 
در چارچوب بازی آمریکا برای سوق دادن ایران به 
تسلیم شدن گام بردارد عامل تنش های ایجاد شده 
در برجام آمریکا و بدعهدی اروپاست و ژاپن اگر به 
دنبال حل مشکل است باید به مقابله با این رفتارها 
بپردازد اقدام ژاپن باید در چارچوب تعهدپذیر سازی 
طرف ها مقابل باش��د نه سوق دادن ایران به اجرای 
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امیر حاتمی اعالم کرد

افزایش تولید »جنگنده کوثر« 
در دستور کار صنعت دفاعی 

2

ترقی:

مسئوالن الزامات شرایط 
مقاومتی کشور را رعایت کنند

3

س��خنگوی قوه قضائیه اعام کرد: قانون رسیدگی به دارایی 
مسئوالن اباغ شد.

غامحسین اسماعیلی از تصویب و اباغ و اجرایی شدن آیین نامه 
قانون رس��یدگی به دارایی مس��ئوالن و کارگزاران نظام جمهوری 
اس��امی خبر داد و گفت: معطل ماندن هیچ قانونی را نمی پذیریم 
ای��ن قانون معط��ل آیین نامه بود که در این م��دت کوتاه آیین نامه 
تصویب و اباغ شد. وی افزود: برخی از مقامات ارشد مشمول اصل 
۴2، خیل عظیمی از مدیران از جمله استانداران، نمایندگان مجلس 
و تمامی مقامات قضائی مش��مول این قانون هستند. دایره شمول 
بسیار گسترده و فرزندان و همسران و همچنین اعضای شورای شهر 

و مسئوالن انتظامی هم مشمول قانون می شوند.
س��خنگوی قوه قضاییه گفت: نامزدهای مجلس قبل از ثبت 
ن��ام باید فرم تعهد اعام اموال در س��امانه قوه قضاییه در صورت 

رأی آوری در انتخابات را ثبت کنند.
اس��ماعیلی ادامه داد: ب��ه نمایندگان اف��کار عمومی توصیه 
می کن��م قانون حمایت از آمران به مع��روف و ناهیان منکر را باز 
نش��ر کند. ماده ۴ این قانون امر به معروف را زبانی قلبی و عملی 

دانسته است. امر به معروف عملی وظیفه دولت است.
ماده ۳ قانون امر به معروف را مربوط به اعمال علنی می داند 
و تجس��س را جایز ندانسته است. ماده هشت این قانون می گوید 
مردم از دعوت به حق و ارش��اد و تذک��ر در مورد عملکرد دولت 
برخوردار هس��تند. در چارچوب قانون و ش��رع م��ردم می توانند 

نسبت به اعضای دولت و مدیران و دولت نهی از منکر کنند. 

آزادی زاکا فرایند قضایی بود نه تبادل
اس��ماعیلی درخص��وص آخرین وضعیت ن��زار زاکا گفت: دو 
روز قبل اعام کردم که تقاضای آزادی مش��روط از س��وی فرد و 
رئیس جمهور لبنان داده ش��د. این تقاضاها در چارچوب ضوابط و 
مقررات قانونی بررسی می شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و 

هیچ مصلحتی را باالتر از اجرای قانون نمی بینیم.
وی افزود: تقاضای فرد را بررسی کردیم، تقاضای رئیس جمهور 
لبنان را از سیکل شورای عالی امنیت ملی بررسی و سیکل حزب اهلل 
لبنان بررس��ی کردی��م. حزب اهلل لبن��ان ه��م آزادی را به صاح 
می دانس��ت.این را به دادگاه ارجاع دادیم، برابر قانون کسانی که تا 
1۰ س��ال حبس داشته باشند اگر یک س��وم را سپری کنند و اگر 
قاضی دادگاه وضعیت فرد را تأیید کرد، حکم آزادی صادر می شود.

اس��ماعیلی ادامه داد: وی در طول حبس حسن رفتار داشت 
و ب��ا تأیی��د حزب اهلل این اطمینان حاصل ش��د ک��ه جرم انجام 
نمی ده��د و دادگاه با آزادی مش��روط موافقت کرد و فرد در یک 

فرایند قضائی و نه تبادل این موضوع انجام شد.

پیامک های کشف حجاب فعاًل عملیاتی نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیراً پیامک های 
کش��ف حجاب از سوی نیروی انتظامی برای برخی از افراد از جمله 
زنان چادری ارسال می شود آیا قوه قضاییه در این رابطه ورود می کند 
گفت: در رابطه با وضعیت خودروها این اقدام در حال س��کون انجام 
نمی ش��ود و در حال تردد است و بعضاً این وضعیت را مأموران ثبت 
می کند. بعض��اً هم دوربین های تقاطع ها ثب��ت می کنند و در آنجا 

دسترسی به فرد نیست و اگر در صحنه باشد بهتر است.
وی اف��زود: اقام��ه نیروی انتظامی در رابطه با جرم مش��هود 
خ��وب اس��ت اما در ثب��ت پاک واگ��ذاری خ��ودرو وخط تلفن 
ممکن اس��ت چنین اشتباهاتی رخ بدهد ما تاکید کردیم که این 
اش��تباهات باید به حداقل برسد؛ این پیامک ها فعًا خیرخواهانه 

بوده و عملیاتی نیست.
اسماعیلی در پاس��خ به این سوال که قوه قضاییه به موضوع 

ط��رح ترافیک ورود می کند گفت: موضوع به نظر نمی رس��د که 
واجد وصف مجرمانه باشد و مسئله ای است که باید بین رسانه ها 
و اعضای ش��ورای شهر حل شود. وی درخصوص آخرین وضعیت 
بازداشتی های روز کارگر گفت: بیشتر این افراد آزاد شدند و تنها 
پنج نفر باقی ماندند در رابطه با دو نفر از آنها کیفرخواست صادر 
و به دادگاه ارسال شده است. در رابطه با سه نفر دیگر هم دادسرا 

تا پایان هفته تصمیم نهایی را می گیرد.
س��خنگوی ق��وه قضاییه در پاس��خ ب��ه این س��وال که چرا 
بازجویی ها اخیراً از حالت محرمانه خارج ش��ده و در پرونده های 
قتل امام جمعه کازرون و همس��ر نجفی شاهد این مسائل بودیم 

گفت: در این پرونده اشتباهاتی رخ داد که آنها را اعام کردیم.
وی درخصوص وضعیت پرونده قاچاق چندین هزار کولر گازی 
گفت: این پرونده مربوط به تعزیرات است بنا بر به پیگیری برخی 
اصحاب پرونده یک دستور موقت صادر شده بود تا در مدت ده روز 
این حکم انجام نشود و برخی مسائل مورد بررسی قرار می گیرد که 

ظاهراً این مدت تمام شده و حکم قابلیت اجرایی دارد.

آخرین وضعیت متهمان به جاسوسی از اماکن نظامی
اسماعیلی گفت: مقرر شده اظهار نظرهای کارشناسی تکمیلی 

به پرونده ارسال شود و پس از آن رسیدگی از سر گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تکمیل تحقیقات آیا 
موضوع پرستو بودن میترا استاد در پرونده مطرح است؟ گفت: از 
به کار بردن کلماتی که هیچ جایگاه حقوقی ندارد، اجتناب کنیم. 
از موضوعاتی که س��ازگاری اخاقی و اجتماعی ندارد بپرهیزیم. 
اجازه دهید تند بگویم که رویه اسرائیلی پیشه نکنیم و سالهاست 
می گوئیم با س��اختن بمب اتمی مخالفیم، اما دشمن اصرار دارد 
بر خاف واقع بگوید ایران به دنبال س��اح هسته ای است. بدون 

هیچ مستندی به افراد منتسب نکنیم.
اس��ماعیلی درخصوص آخرین وضعیت ش��کایت یک طلبه 
مازندران��ی از یک��ی از بازیگ��ران در رابطه با موض��وع قتل طلبه 
همدانی گفت: این پرونده در دادس��را مش��غول رسیدگی است و 
چون متهم هنوز به کش��ور بازنگشته اس��ت اقدام جدیدی صادر 
نش��ده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا محکومیت یاسین 
رامین به هفده س��ال حبس به دلیل واردات ش��یر خش��ک های 
آلوده اس��ت؟ گفت: قبل از قطعی شدن حکم از نام بردن از افراد 
بپرهیزیم. این پرونده در فرایند دادرسی است و تا پیش از قطعی 

شدن حکم از بیان جزئیات معذورم.

پرونده احمد عراقچی به دادسرا ارسال شده است
اس��ماعیلی درب��اره آخری��ن وضعی��ت پرونده ه��ای ب��رادر 
رئیس جمهور گفت: پروندها به دادگاه تجدید نظر ارس��ال ش��ده 
و در نوبت رس��یدگی است و بخش��ی از این پرونده همچنان در 
دادسرا اس��ت. وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و 
اینکه آیا تعیین وقت شده است گفت: این پرونده بن دلیل نقص 

به دادسرا ارسال شده است.
وی درباره اینکه اخیراً ش��ماره تلفنی از سوی دادستانی برای 
گزارش بدحجابی اعام ش��ده، آیا این اقدام، موازی کاری با پلیس 
محس��وب نمی شود و اینکه این مسئله می تواند به نوعی به تخریب 
امنیت منجر شود، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه 
همگانی اس��ت و ناظر به موارد علنی اس��ت و به هیچ عنوان وارد 
حریم خصوصی افراد ش��دن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از 
امور، اجازه داده نش��ده است؛ ما و پلیس همکار هم هستیم و بین 
ما کار موازی انجام نمی ش��ود و ای��ن موضوع هم اگر در چارچوب 
قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت می شود و فرقی 

نمی کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد.

همه می دانند که »چش��م تنگ دنیا دوست را یا قناعت 
پر کند یا خاک گور« و یا »چو دخلت نیس��ت خرج آهس��ته 

تر کن.«
ضرب المثل مرگ خوب است برای همسایه را هم شنیده 
ای��د، حال این تع��داد ضرب المثل و چند نمونه از گلس��تان 
س��عدی آورده ایم و منظوری داریم که شاید خوانندگان هم 

آن را دیده و خوانده باشند.
آق��ای اردکانی��ان وزیر محت��رم نیرو در س��خنانی گفته 

است؛
»ما زیاد می خوریم و می پوشیم

ما بیش��تر از متوسط کش��ورهای صنعتی و توسعه یافته 
غذا می خوریم، بیش��تر می پوشیم و س��رانه مسکونی باالتری 
داریم، در مقابل احس��اس رضایتمندی و خوشبختی مان هم 

یک صدم است.«
وزی��ر نیرو گفته: تحریم کنندگان فهمیده اند نقطه ضعف 
ما مصرف اس��ت. ما جامع��ه ای مصرفی هس��تیم؛ چرا چین 
اینگون��ه تحریم نمی ش��ود؟ چون با یک وع��ده غذا هم رفع 

گرسنگی می کنند.
آق��ای وزیر نیرو جناب اردکانیان اگر به این پرس��ش ها 
س��اده و صادقانه پاس��خ دهید روش��ن خواهد شد که سبک 

زندگی شما چگونه است.
 آیا شما در روز یک وعده غذا می خورید یا سه وعده؟

 حقوق ش��ما در جایگاه وزارت نیرو چقدر اس��ت؟ اگر 
اعتقاد به شفافیت دارید مبلغ واقعی آن را بگویید.

 خانواده شما در روز چند وعده غذا می خورند؟ هر نفر 
سه وعده یا یک وعده؟

 خانواده ش��ما در تهران زندگی میکنند یا در خارج از 
کشور سکونت دارند؟

 آیا از میزان مصرف لبنیات در کشور آگاه هستید؟
 آیا می دانید س��رانه مص��رف لبنیات در ایران چقدر از 

استاندارد جهانی پایین تر است؟
 آیا آگاه هس��تید که مصرف گوش��ت قرم��ز در ایران 

نسبت به استاندارد دنیا چه اندازه است؟
 از میانگین مصرف ماهی مردم ایران با خبر هستید؟

 آیا ش��ما نیز همچ��ون مدیران و مس��ئوالن چین در 
جایگاه مسئولیتی و وزارتی خود کار و تاش میکنید؟

 آی��ا اطاع دارید که دولت چین با مس��ئولین متخلف 
چگونه برخورد می کند؟

و آیاهای دیگر که اگر به همین ها پاسخ دهید روشنگری 

خواهد شد.
حتما این ضرب المثل را هم ش��نیده اید که »س��واره از 
پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه« داستان این ضرب المثل را 

هم بخوانید شاید به کار آید!
در زمان های نه چندان دور، مردی سوار بر شتر از بیابان 
داغ و خشکی می گذشت. مرد سواره دلش می خواست هر چه 
زودتر به شهر برس��د. اما راه طوالنی بود و مقصد دور. سواره 
رفت و رفت تا در پای تپه ای به مردی پیاده رسید. مرد پیاده 
خسته بود، به مرد سواره گفت: »برادر خسته ام! جان به دست 

و پایم نمانده، مرا هم سوار شتر کن و به شهر برسان.« 
خورجین قش��نگی ب��ر دوش مرد پیاده بود. مرد س��واره 
گفت: »این خورجی��ن را بفروش و یک االغ بخر«. مرد پیاده 
لبخن��دی زد و گفت: »نمی توانم، ای��ن خورجین زندگی من 
اس��ت« و التماس کرد که او را هم س��وار بر ش��تر کند. مرد 
س��واره با اخم به م��رد پیاده نگاهی انداخت و گفت: »ش��تر، 
بچه من اس��ت، طاقت ندارد و فقط یک نف��ر می تواند بر آن 
س��وار ش��ود«. مرد س��واره این را گفت و به راهش ادامه داد. 
زمانی گذشت، مرد پیاده از خورجینش نان و خرمایی درآورد 
و خورد و به راه افتاد. در وس��ط راه به مرد سواره رسید. مرد 
س��واره روی زمین نشس��ته بود و ش��کمش را می مالید. مرد 
س��واره گفت: »برادر گرس��نه هس��تم. اگر ممکن است نان و 
آبی به من بده«. مرد پیاده نیش��خندی زد و گفت: »این شتر 
را بفروش و نان و خرما بخر و آن را بخور و س��فر کن.« مرد 
س��واره لبخن��دی زد و گفت: »نمی توانم، این ش��تر یاور من 
اس��ت. مرا از این آبادی به آن آبادی می برد.« بعد با التماس 
به مرد پیاده گفت: »لقمه ای نان بده، خیلی گرس��نه ام.« مرد 
پیاده با اخم به مرد سواره نگاهی کرد و گفت: »خورجین من 
کوچک است، نان و خرما به اندازه یک نفر جا می گیرد و فقط 

یک نفر را سیر می کند!« مرد پیاده این را گفت و رفت. 
زن و بچه های مرد س��واره و مرد پیاده کنار دروازه شهر 
منتظر بودند تا آنها بیایند. اما همه با تعجب دیدند که ش��تر 
بی س��وار می آید و خورجینی هم به دهان دارد. جوانان شهر 
در جس��ت وجوی دو م��رد به طرف بیابان ب��ه راه افتادند. راه 
زیادی نرفته بودند که به مرد پیاده رس��یدند. او خسته روی 
زمین افتاده بود. او را س��وار بر اسبی کردند. کمی آن سوتر، 
مرد س��واره هم از گرس��نگی روی زمین افتاده بود. او را نیز 
س��وار بر اسب به شهر بازگرداندند و از آن پس بی خبری سیر 
از گرسنه و سواره از پیاده ضرب المثل خاص و عام شد. حال 

جناب وزیر! شما سواره هستید یا پیاده؟

اسماعیلی:

قانون از کجا آورده ای به اجرا نزدیک شد

 آقای وزیر 
 شما سواره اید

 یا پیاده؟
غافلگیری بزرگ یمنی ها در انتظار سعودی- امارات است

دندان مقابل دندان و چشم مقابل چشم

پازل های آمریکایی برای تسلیم مقاومت ایرانی 

صفحه 6

مائ�ده ش�یرپور  در دهه پنج��م انقاب  اس��امی هس��تیم و عجیب اس��ت که هنوز دست ب�ه نقد
برخی افرادی که روزی می خواستند کاخ سفید را حسینیه کنند و 
مقاالت آتشینشان از درون روزنامه  ها سر و صدا به پا می کرد، امروز 
مدل جدید غش ک��ردن بی فکر را یاد گرفته اند، همان هایی که در 
دوران انقاب کاسه داغ تر از آش برای دشمنی  های مضاعف بوده و 
خودج��وش به قیچی ک��ردن کروات و رنگ کردن دس��ت آقایون 
می پرداختند، امروز همانطور سر خود به تطهیر چهره های دشمنان 
پرداخته و در کاس های خود اینطور مطرح می کنند که چرا اصا 

با امریکا دشمن هستیم؟! انگار نه انگار که روزی می خواستند کاخ 
س��فید را حس��ینیه کنند؟! انگار نه انگار در دورانی می زیستند که 
اسناد دشمنی امریکا با انقاب و انقابیون را دیده و لمس کرده اند.

سیاست جمهوری اسالمی احترام متقابل است
برخ��ی بر این عقیده هس��تند که یکی از مناقش��ه  انگیزترین 
مباحث سیاست خارجی، در روابط خارجی تهران واشنگتن تعریف 
می گردد و در این بی��ن رویکرد ضد ایرانی دولت ایاالت متحده بر 

دامنه دشمنی کاخ سفید افزوده است. 


