دیدگاه

تغییرات در دولت باید در راستای کارآمدسازی دولت باشد

عضو فراکس��یون امید مجلس گفت :تغییر وزرا موضوع بدی نیس��ت و جامعه
همیش��ه از تغییرات استقبال کرده است ،تغییرات مطلوب بوده و باید در راستای
کارآمد کردن دولت باشد.
جالل میرزایی درخصوص تغییر در  6وزارتخانه دولت اظهار داش��ت :با استعفای
آقای بطحایی ،فرد کارآمدی باید به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شود که بین
فرهنگیان مقبولیت داشته باشد و از بدنه همین وزراتخانه باشد .وی درخصوص اینکه چرا
وزرا از مسئولیت خود کنار میروند؟ بیان کرد :تغییر وزرا موضوع بدی نیست و جامعه همیشه از
تغییرات استقبال کرده است ،تغییرات مطلوب بوده و با این شرایط مشکلی ایجاد نمیشود.
وی ادامه داد :در سیستم مدیریتی کشور به دلیلی بیمعیاری آنقدر بد عمل میکنیم،
که بعضا افرادی را به عنوان مسئول انتخاب میکنیم که ضعیفتر از مسئول قبلی است ،از
زاویه ایدهآلها صحبت میکنم و میگویم تغییرات مطلوب است.

نظرگاه

پویش شفافیت

رسیدگی به داراییهای مقامات پشتوانه خوبی برای نظام است

اعتماد شرط مذاکره است

عضو فراکس��یون والیی مجلس گفت :مردم باید بدانن��د که دولتمرد آنها با
چه دارایی به مس��ند قدرت رفته و با چه دارایی از مس��ند پایین آمده است .این
موضوع باعث میشود که اعتماد مردم به نظام بیشتر شود.
سیدراضی نوری اظهار داشت :در کشورهایی که نه از دین سر درمیآورند و
نه آخرت معنای چندانی دارد ،برای اینکه ملتش��ان بدانند که مسئوالنشان با چه
دارایی ورود کرده و با چه دارایی خارج ش��دهاند یک طرح برنامهریزی شده و شفاف
وجود دارد .وی تصریح کرد :قانون رس��یدگی به دارایی مس��ئوالن در سال  ۹۴تصویب
شده بود اما مسکوت مانده بود تا اینکه رئیس قوه قضاییه این موضوع را احیا کرد.
وی افزود :مردم باید بدانند که دولتمرد آنها با چه دارایی به مسند قدرت رفته و با
چه دارایی از مسند پایین آمده است .این موضوع باعث میشود که اعتماد مردم به نظام
بیشتر شود .اصرار ما این است که این قانون حتماً عملی شود.

مرجع تقلید شیعیان گفت :اولین شرط مذاکره اعتماد متقابل است و با آمریکا
که بدعهد است و به اصول و قرارداد خود پایبند نیست نمیشود مذاکره کرد.
آی��تاهلل ناصر مکارمش��یرازی در دیدار با وزیر علوم گفت :معتقد هس��تیم
که بر آمریکا پیروز خواهیم ش��د ،زیرا رئیسجمهور آمریکا دچار اوهام اس��ت و
س��رمایه او نیز دروغ اس��ت و با این اوهام قطعا شکست خواهد خورد .وی با بیان
اینکه مذاکره چند شرط دارد ،عنوان کرد :اولین شرط مذاکره اعتماد متقابل است و
با آمریکا که بدعهد است و به اصول و قرارداد خود پایبند نیست نمیشود مذاکره کرد؛
همچنین نمیشود با فشار آوردن ،ایران را وادار به مذاکره کرد؛ تحریم اسلحه انسانهای
ضعیف است و نشانه ضعف آمریکا است.
وی عنوان کرد :مدت زیادی مذاکره انجام شد و نتیجه آن نیز برجام بود ولی آمریکا
اعالم کرد که یک طرفه خارج میشوم؛ باید گفت به جهنم که خارج میشوید.
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رئیسجمه��وری در دیدار با
دست بـه نقد
سفیر فرانس��ه گفته «از بین
رفتن برجام ،به نفع ایران ،فرانسه ،منطقه و جهان
نیس��ت» و م��ا کال در معنی اینک��ه از بین نرفتن
برجام ک��ه به گ��واه همطیفه��ای رئیسجمهور
دستاوردی برایمان نداشته و طرفین هم به استناد
صحبته��ای وزیر خارجه اق��دام عملی در جهت
تامین منافع برجامیمان چه س��ودی برایمان دارد
دحال بررسی هستیم که تاکنون چیزی نیافتیم!
برج��ام ن��ه آن ک��ودک بازیگوش��ی ب��ود که
طرفداران��ش میگفتن��د و ن��ه آن نوزاد نارس��ی
که میش��د امید به بهبودش داش��ت ،برجام یک
ناقصالخلق��ه س��رراهی بود که ما برش داش��تیم
و ح��اال نه میتوانی��م این موج��ود را نگه داریم و
ب��ه قول رئیسجمهور نه میش��ود از سرپرس��تی
او س��رباز زنیم!! که اگر چنین باش��د باید این نیز
در تاری��خ جمه��وری اس�لامی ثبت ش��ود ،اینکه
رئیسجمهوری در مقابل چشم  80میلیون ایرانی
داخلی و میلیونها جفت چش��م خارجی گفت که
افتخار میکند زبان دنیا را بلد اس��ت!! گفت که با
همین فرمان حتی میتواند تمام تحریمهای ایران
را نقض کند اما تی تحریمهای هستهای هم بابتش
برجم را امضا کردیم برداشته نشد!
اما نکته مه��م اینکه رئیسجمهور با همه این
صحبتها و ش��واهد ارائه ش��ده ،با توجه به اینکه
دیده اس��ت که برخالف تص��ور تیم وزارت خارجه
ن��ه امضای ک��ری تضمین بود و نه ق��راردادی که
بسته ش��ده توانس��ت بیش از دوره اوباما که خود
ش��روع کننده نقض تعه��دات برجامی ب��ود دوام
بیاورد ،باز هم معتقد است که اگر برجام (بخوانید
تعه��دی که امریکا و اروپ��ا نقضش کردهاند و تنها
ما متعه��د ماندهایم!) اگر از بی��ن رود ما هم جزو
متضررکنندگانیم! کاش روحانی توضیح میداد که
متعهد ماندمان چه نفعی دارد که اگر تعهد بمیرد
نخواهد داشت!!

اوایل س��ال  97بود که س��یدعباس عراقچی
معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان طی سخنانی
در مؤسس��ه چتمهاوس در لندن اعالم کرد« :اگر
توافق هستهای نفعی برای ایران نداشته باشد و اگر
بانکها همچنان از همکاری با جمهوری اس�لامی
خودداری ورزند،ایران از برجام خارج میش��ود».
ام��ا او در  5آذر  97ب��ود که گفت« :مزایای برجام
ب��رای ایران نزدیک به صفر اس��ت» .حتی پیش از
عراقچ��ی ،محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در
مصاحب��ه اختصاصی گفته بود« :ما حق داریم این
توافق (برجام) را ترک کنیم ،اما گزینه دیگری نیز
وجود دارد و باید ببینی��م چگونه میتوانند منافع
مردم ما را تأمین کنند».
ام��ا اینکه رئیسجمهوری ب��ه یکباره و بعد از
بی��ان این س��خنان و تایید اینکه برج��ام برایمان
دس��تاوردی نداشته باش��د در مواجهه با یک مقام
دس��ته چندم فرانس��وی ای��ران را در کن��ار اروپا
گذاشته و بگوید همه از نقض شدن و از بین رفتن
برجام ض��رر میکنند ،جای تام��ل دارد ،خصوصا
وقتی میدان��ی روحانی در نطقی قدرتمند چندی
پیش به اروپا هش��دار داد که اگر برجام نقض شود
دیگر حاضر نیس��ت هزینههای مبارزه با تروریست
و مب��ارزه با موادمخدر را در خاک کش��ور مادی و
معنوی تامین کن��د و این زنگ خطری برای اروپا
بود که میتوانس��ت میلیونها مهاجر و صدها تن
موادمخدر را به قلب این قاره بفرستد!
برایم��ان عجی��ب اس��ت که چط��ور علیاکبر
صالح��ی رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی ای��ران ،به
اتحادیه اروپا هش��دار داد که اگ��ر به تعهداتش در
زمین��ه بهرهمند ش��دن تهران از مناف��ع اقتصادی
برجام عمل نکن��د این وضعیت «عواقب ناگوار» به
دنبال خواهد داش��ت .او اما نگفت که منظورش از
این عواقب ناگوار چیس��ت و حاال که ش��اید نوبت
ب��ه ترجمه ک��ردن عواق��ب ناگوار برای اروپاس��ت
رئیسجمهور به جای تکرار متن قدرتمندش درباره
عواقب ناگواری که انتظار اروپا را میکشد به یکباره
موضع��ی بگیرد که انگار از بی��ن رفتن برجام برای
ما که هیچ دس��تاوردی نداشتیم هم مهم است و با

برجام نه ماندنش نفعی برایمان دارد نه نقضش!

نوزاد ناقصالخلقه سرراهی
برسد به دست زبان بینالمللی بفهمترین رئیسجمهوری

این موضعگیری سخن دیگر مسئوالنی را که خود
برگزیده است زیر سوال ببرد!!
حمید بعیدینژاد یکی از دیپلماتهای ارش��د
مذاکرهکننده و موثر در نوش��تن برجام چند هفته
بعد از عقد قرارداد یادداشتی را در مدح فواید برجام
برای ایران نوش��ت که به جز اشاره به سفر مقامات
اروپایی به ایران و سفر رئیسجمهور و وزیر خارجه
ب��ه ایتالیا و انگلیس اینط��ور توضیح داد که «باید
روشن باشد که آنچه طرف امریکایی و اروپایی در
برجام متعهد شدهاند ،لغو تمامی صادرات از جمله
نفت و گاز و پتروشیمی و کشتیرانی و حملونقل و
خارج کردن تمامی شرکتهای مربوط از فهرست
ش��رکتهای تح��ت تحری��م از یک ط��رف و لغو
تحریمه��ا و محدودیتهای اقتصادی ،مالی ،بانکی

و تجاری علیه ایران و ش��رکتهای ایرانی از سوی
دیگر است.
اما بیش��ک لغو محدودیتها و تحریمها الزاماً
به معنای برقرار ش��دن ف��وری و خود بخود تمامی
روابط عادی بازرگانی ،اقتصادی و بانکی میان ایران
و دیگر کشورها نیست ،بلکه شرط الزم آن است .ما
باید از شرایط لغو تحریمها و محدودیتها استفاده
کامل را ببریم و با تالش مضاعف خود تمامی روابط
اقتصادی ،بازرگانی و بانکی و مالی از دست رفته در
این سالیان گذشته را بازسازی و برقرار کنیم.
تصور اش��تباهی که اینجا وجود دارد آن است
که این روابط بدون ت�لاش ما باید خودکار برقرار
شوند .این یک برداشت قطعاً نادرست است که فکر
کنیم همه برای برق��راری این روابط با ایران خود

پیش��قدم خواهند شد .طبیعی است که بسیاری از
کشورها و شرکتها خود پیشقدم خواهند شد اما
بخشی از بزرگترین شرکتها و مؤسسات مالی و
بانکی در کشورهای غربی که به دلیل جریمههای
س��نگینی که برای روابط گذش��ته خ��ود با ایران
پرداختهاند قدری احتیاط بیشتری خواهند کرد.
این طرف ایرانی اس��ت که باید با ابتکار عمل
و برنامه دقیق به س��مت برقراری روابط با اینگونه
مؤسس��ات وارد عمل ش��وند .آنچ��ه برجام ایجاب
میکند لغو تحریمهاست و برقراری روابط اقتصادی
و بانکی به عهده کش��ور ما و نمایندگان طرفهای
مقابل ماس��ت که ب��ه تالش و حرکت مس��تمر و
پیگیری مداوم نیاز دارد ».باهنر نایب رئیس اسبق
مجلس شورای اسالمی نیز در فواید برجام در 25
دیماه  95گفته بود« :با برجام ،تحریمهایی چون
فروش نفت ،تجاری و رفتوآمدها برداش��ته شد و
معامالت راه افتاد».
همی��ن متنها نش��ان میدهد ک��ه دو طیف
سیاس��ی نگاهشان و خواس��تاش از برجام چه بود
کمااینکه رهبری ه��م بارها در حین امضای تعهد
برجام و بعد از آن فرمودند که این تعهد تنها برای
برداشتن همه تحریمهای هس��تهای ایران منعقد
ش��ده اس��ت .اما آیا امروز کسی هس��ت که همان
خط اول دس��تاوردهای مورد انتظار برجام را برای
ایران تایید کن��د؟! اگر نه صحبت رئیسجمهوری
محترم کشورمان درباره آسیب دیدن ما از نابودی
برجام چطور میتواند تفس��یر یابد نکتهای اس��ت
که تنها خود ایش��ان میتوانند درباه آن توضیحات
قانعکنندهای را به مردم ارائه دهند.
نکته آخ��ر اینکه وقت��ی رئیسجمهور مقابل
س��فیر فرانس��ه آنطور که انتظار داریم مواضعی را
ک��ه در مقابل مردم خودمان گفته تکرار نمیکند،
نتیجه این میش��ود که ماکرون رئیس دولتی که
 31هفته اس��ت که مردم برای براندازیاش بیرون
میآین��د به قدری وقیح میش��ود که به جای حل
مسایل داخلی کشورش که در آشوب است و توجه
به تظاه��رات مردمی بگوید «ایران را به صبوری و
مسئولیتپذیری در برجام تشویق میکنم».

یادداشت

نگاهی دیگر به یک دیدار تاریخی
حسین خان بابازاده

هرچند که تحلیلهای مناس��بی از دیدار مهم نخستوزیر
ژاپن ب��ا رهبر انقالب و بیانات پرمغز حضرت آیتاهلل خامنهای
مطرح شده اس��ت ،اما اگر بخواهیم بیانات مطرح شده توسط
رهبرانق�لاب را در یک چارچوب کلی قرار دهیم ،خواهیم دید
که ایشان در کلیت این دیدار چند دقیقه ای ،چند فرض ذهنی
نخس��توزیر ژاپن را به چالش کشیدند و در حقیقت «آبه» نه
تنها با دس��ت خالی از ایران برگشت ،بلکه بسیاری از تصورات
ذهنی قبلی هم خود را از دس��ت داد که امید اس��ت در اصالح
زندگی سیاسی وی و کشور تحت حکومتش موثر گردد.
 -1فرض صداقت امری��کا :اولین فرضی که رهبر انقالب

آخرین وضعیت  ۴شکایت از صادقی
در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان
س��خنگوی هیئت نظ��ارت ب��ر رفتار
سخنــــگو
نمایندگان از بررس��ی چهار شکایت از
محمود صادقی در جلسه دیروز این هیئت خبر داد.
محمدجواد جمالی در توضیح جلسه دیروز این هیئت،
گف��ت :در این جلس��ه از آقای هدایتاهلل خادم��ی نماینده
ایذه دعوت ش��د ش��کایتی از او در مورد مطالب مطرح شده
پیرامون موضوع پتروش��یمیها ،جکتها و وجود دستگاه پز
در دفتر وزیر نفت مطرح ش��ده ب��ود .وی افزود :این نماینده
توضیحاتشان را ارائه کرد ،البته که ما همچنان پیگیر جواب
کمیسیون انرژی درباره جکتها هستیم ،در نهایت تصمیم بر
آن شد که از شخص وزیر نفت برای حضور در جلسه دعوت
ش��ود چراکه برخی مطالب به شخص ایشان بر میگردد لذا
بعد از این جلسه نظر هیئت اعالم خواهد شد.
جمالی تصریح کرد :پرونده دیگر مربوط به مطالب مطرح
ش��ده از س��وی آقای صادقی نماینده تهران درباره ش��ورای
نگهبان ب��ود .این نماینده هم در این جلس��ه توضیحاتی را
ارائه کردند ،در نهایت قرار ش��د که از آقای کدخدایی برای
حضور در این جلس��ه دعوت ش��ود تا بعد از آن هیئت نظر
خود را اعالم کند.
س��خنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با اش��اره
به بررس��ی پرونده شکایت مونس��ان رئیس سازمان میراث
فرهنگ��ی از یک��ی از نماین��دگان گف��ت :در همینباره هم
معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری شکایتی را مطرح کرده
بود .چون احس��اس میکردیم برخی مس��ائل مطرح ش��ده
مستقیم به ریاس��ت جمهوری بر میگردد ،معاونت حقوقی
هم توضیحاتش��ان را دادند که با توجه به تمامی توضیحات
مطرح شده قرار شد استعالمهای مربوطه گرفته شود.
وی ادام��ه داد :از آق��ای اکبریان عض��و هیئت و رئیس
کمیسیون صنایع هم خواسته شد که درباره واگذاری صنایع

آن را به چالش کش��یدند «صداقت» آمریکاییها بود .اش��اره
رهب��ر انقالب به دروغگویی ترام��پ مبنی بر عدم بنای تغییر
رژیم ای��ران و براندازی جمهوری اس�لامی اولین مثال برای
آبه ش��ینزو ب��ود .در ادامه دیدار هم ایش��ان تحریمهای تازه
پتروش��یمی علیه ایران که بعد از برگش��ت ترامپ از سفر به
ژاپن تصویب ش��د را به عن��وان مثالی دیگری از عدم صداقت
س��ران آمریکا بیان کردن��د و در آخر هم گفتند« :صداقت در
میان مقامات امریکایی بسیار کمیاب است».
 -2ف��رض قدرت آمریکا :دومین نکته که اتفاقا با بند اول
هماهنگ��ی دارد ،خط بطالن بر باور قدرتمندی امریکاس��ت.
میت��وان گفت برای ژاپنیهای تحقیر ش��ده از آمریکا قدرت
این کش��ور قلدر اصطالحا جاافتاده اس��ت ام��ا رهبرانقالب با
تلنگر ب��ه رئیس ژاپنیها که ترامپ اگر هم بخواهد نمیتواند
رژی��م ای��ران را تغییر دهد ،ای��ن فرض قدرتمن��دی و توهم
حکمرانی بالمنازع را به چالش کشیدند.
دومین مورد در بطالن فرض قدرت امریکا را رهبر انقالب

مربوط به خودروسازی گزارشی به هیئت اعالم کند تا بعد از
آن هیئت نظر خود را ارائه دهد.
جمالی با اش��اره به ش��کایت دیگری از محمود صادقی
و مصاحبه او با یک خبرگزاری در موضوع بورس��یهها گفت:
دی��وان عدال��ت اداری در ش��کایت خود عن��وان کرده که
صحبتهای آقای صادقی به معنای مخدوش کردن حیثیت
دیوان بوده است ،صادقی هم در صحبتهایش بیان کرد که
طبق مصوبه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی به شماره ۶۳۰
دیوان نمیتواند به مس��ائل آموزش��ی ورود پیدا کند ،البته
ک��ه دیوان خود را محق به ای��ن ورود میداند و ناظر به آن
شکواییهای را از آقای صادقی به هیئت دادند.
وی اضاف��ه کرد :بعد از صحبته��ای آقای صادقی قرار
شد هیئت نظارت نامهای را به دیوان عدالت اداری بفرستد
با این س��وال که مبنای رس��یدگی به پروندههای مربوط به
بورسیهها در دیوان چه بوده است .بعد از گزارش ارائه شده
ما اعالم نظر میکنیم.
جمالی شکایت دیگر را مربوط به قوه قضاییه از صادقی
مطرح و اظهار کرد :آقای صادقی صحبتهایی مبنی بر این
داشته که س��ودهای گرفته شده از حسابهای قوه قضاییه
شبهه دار بوده و صرف پرداخت حقوق قضات و دیگر مسائل
میشود .موضوعی که باعث شکایت قوه قضاییه شده است.
س��خنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد:
ما اعالم کردیم که ،چون پیش از این موضوع حس��ابهای
قوه قضاییه مطرح بود و آقای صادقی هم اعالم کرده که در
صورت توهین به قضات عذرخواهی میکند و دوباره هم به
این موضوع تاکید داشته است ،تالش میکنیم که قضیه را
از این طریق فیصله دهیم.
جمالی تصریح کرد :آخرین پرونده هم مربوط به شکایت
یکی از ستادهای امر به معروف و نهی از منکر از آقای صادقی
به دلیل انتش��ار مطالبی در صفحه اینس��تاگرام خود درباره
مسائل حول  ۱۶آذر و روز دانشجو بود ،بر این اساس قرار شد
که هیئت از شاکیان بخواهد عکس مطالب را برای ما ارسال
کنند تا در اینباره هم اعالم نظر صورت گیرد.

اینگونه مطرح کردند« :ما با سالح هستهای مخالفیم و فتوای
ش��رعی من حرام بودن ساخت س�لاح هستهای است اما این
را بدانید که اگر ما قصد س��اخت س�لاح هس��تهای داشتیم،
امریکا هیچ کاری نمیتوانس��ت بکند و اج��ازه ندادن امریکا،
هی��چ مانعی ایجاد نمیکرد ».جمله عزت مدارانهای که تصور
قدرت مطلقه ایاالت متحده برای مانع شدن از از اجرای امور
خالف عالقه اش را به خوبی خط میزند.
 -3فرض پیشرفت با آمریکا :فرضی که شاید برای بسیاری
از مردم دنیا و خصوصا ژاپنیها به غلط جا افتاده ،لزوم همراهی
با امریکا و تامین نظرات و منافع این کشور برای پیشرفت است.
رهبری معظم با بیان اینکه «ما به لطف خداوند ،بدون مذاکره
با امریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید» این
باور ذهنی نخستوزیر ژاپن هم به چالش کشیدند.
اما درباره این دیدار که سه فرض ذهنی نخستوزیر ژاپن
به چالش کش��یده ش��د ،یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد.
فرد کناردس��ت آبه در این دیدار یعنی حس��ن روحانی هم تا

 ۱۱سؤال کمیسیون مشترک مجمع تشخیص
از روحانی درباره سی.اف.تی و پالرمو
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام
مصلـــحت
از ارس��ال نامه کمیس��یون مش��ترک
اقتص��ادی و امنیتی مجم��ع به رئیسجمه��ور و طرح ۱۱
سؤال در ارتباط با پالرمو و سی.اف.تی از روحانی خبر داد.
حجتاالس�لام غالمرض��ا مصباحیمق��دم با اش��اره به
دس��تور کار جلس��ه فردای (امروز) مجمع گفت :جلسه این
ح آییننامه داخلی
هفته با دس��تور کار ادامه بررسی و اصال 
مجمع خواهد بود .وی درباره آخرین خبرها از بررسی لوایح
پالرم��و و س��ی.اف.تی در صحن مجمع گفت :بحث بر س��ر
این دو الیحه در نشس��ت روزهای اخیر کمیسیون مشترک
اقتصادی و امنیتی مجمع تش��خیص ادامه پیدا کرد و البته
هنوز بحثهای بیش��تری نیز نی��از دارد ولی به هر حال در
آیندهای نزدیک نظر نهایی مجمع درباره پیوس��تن یا عدم
پیوستن به این دو الیحه اعالم خواهد شد.
مصباحیمقدم درباره اظهارات روز گذش��ته سخنگوی
دولت در ارتباط با لزوم تأیید فوری لوایح پالرمو و س��ی.اف.
تی از س��وی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :بهخالف
اظه��ارات آق��ای ربیعی هیچگون��ه فش��ار بینالمللی جز از
ناحی��ه آمریکا و اروپ��ا برای تصویب این دو الیحه نیس��ت
ش��اید توصیههایی از برخی مسئوالن کشورهای دوست ما
ک��ه طرف معامله و تج��ارت ما هس��تند در اینگونه موارد
ش��ده باشد ولی معنای آن این نیست که اگر این دو الیحه
بهتصویب نرسد ،تهدیدی جدی متوجه اقتصاد ایران باشد.
ای��ن عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام ب��ا بیان
اینکه در ش��رایط تحریمی از س��وی آمری��کا ،تصویب این
دو کنوانس��یون قرار دادن ابزار در اختی��ار تحریمکنندگان
است تا بتوانند راههای دور زدن تحریمها را به دست آورده
و همی��ن راهها را نی��ز بهروی ایران ببندند ،اظهار داش��ت:
کمیسیون مش��ترک در روزهای اخیر 11 ،سؤال در ارتباط

همین چندی پیش برخی از تصورات ذهنی «آبه» را در ذهن
خود داشت و با تصوراتی نظیر اعتماد به امریکا ،قدرت آمریکا
و پیش��رفت در همراهی با آمریکا ،کش��ورش را وارد چالشی
ب��ه نام برج��ام کرد که امروز نتای��ج آن تجربه تلخ برای همه
مردم ایران ملموس اس��ت .حتی اشاره رهبر انقالب به روحیه
عهدش��کنی س��ران آمریکا مانند اوباما بعد از برجام و قبل از
آنکه ترامپی سر کار بیاید برای روحانی ،ملموستر از آبه است.
محت��وای این دیدار چند دقیقهای یک مرور س��ریع تذکرات
شش سال گذشته بود که ش��اید برای آقای رئیسجمهور به
دلیل سرزنش احتمالی خود ،تلخ بوده باشد.
تفاوتی که در اینجا وجود دارد آن اس��ت که این تذکرات
مهم رهبری به نخس��توزیر ژاپن بارها به صورت خصوصی و
علنی ب��ه رئیسجمهور ایران و دیپلماتهای مس��ئول اعالم
ش��ده بود اما تا تجربه عملی خباثت آمریکاییها اصرار بر این
تصورات غلط ادامه داشت .فیالواقع درسهای این دیدار برای
جهاننیوز
روحانی اگر بیشتر از آبه نباشد کمتر نبود.

با پالرمو و س��ی.اف.تی از رئیسجمهور پرسیده که پاسخ به
این س��ؤالها ،میتواند به تصمیمگیری بهتر درباره این دو
الیحه در مجمع تشخیص کمک شایانی کند.
مصباحیمقدم در پاس��خ به این سؤال که "در شرایطی
ک��ه آقای ظریف در آخرین جلس��ه بررس��ی ای��ن لوایح در
صحن مجمع بهصراحت از عدم تضمین گش��ایش اقتصادی
در صورت تصویب این لوایح س��خن گفت��ه بود ،علت اصرار
مس��ئوالن دولتی برای تصویب لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف
چیس��ت؟" تصریح کرد :آقایان ظریف ،همتی و دژپسند در
صحن مجمع حضور پیدا کرده و درباره علل لزوم پیوستن به
ن پالرمو توضیحاتی را بیان کردند و اعضای مجمع
کنوانسیو 
سؤاالتی از آنها پرسیدند ولی متأسفانه دوستان دولتی پاسخ
ت��ازهای ارائه نکردند ،از این جهت اعضای مجمع برای دادن
رأی مثبت به پالرمو به هیچ عنوان قانع نشدند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد :از سوی
دیگ��ر وزیر امور خارجه آمریکا اخیرا ً بهصراحت اعالم کرد که
ایران باید الزامات مندرج در مفاد اف.ای.تی.اف را بهطور کامل
بپذیرد که این مسئله حکایت از توطئهای نهفته برای تصویب
این لوایح از س��وی ایران دارد .اگر تصویب این دو الیحه برای
آمریکاییها منافعی نداشت و دست آنها را برای تحریم بیشتر
ایران باز نمیگذاشت ،نباید بهروی تصویب آن اینقدر تأکید
میکردند .البته باعث تأسف است که برخی صاحبقلمهای ما
در مطبوعات مینویس��ند که پمپئو میداند که آمریکا هرچه
بگوید ایرانیها خالف آن عمل میکنند بنابراین آنها این اصرار
را دارند که لوایح مرتبط ب��ا اف.ای.تی.اف در ایران بهتصویب
نرسد تا بتوانند به این بهانه فشارهای بینالمللی علیه ایران را
بیشتر کنند که قطعاً این سخن بیپشتوانه و غلطی است.
مصباحیمقدم گفت :اگر این تحلیل درس��ت باش��د پس
اصرارهای ترامپ مبنی بر کشاندن ایران پای میز گفتوگو از باب
این است که ما درست در نقطه مقابل آن عمل کنیم و از مذاکره
با آمریکا سر باز بزنیم ،در صورتی که آمریکا ب ه واقع ،نیاز مسلمی
به کش��اندن ایران پای مذاک��ره دارد ،بنابراین نمیتوان چنین
تحلیلهایی را در ارتباط با رفتارهای آمریکا خیلی جدی گرفت.

3

مخاطب شمایید
نهراسیدن جمهوری اسالمی
از قدرتهای دنیا

ح��رف من در این زمینه[مس��ئله هس��ته ای] به
مس��ئولین و به مردم این است که این توافق هستهای
که اس��مش را گذاش��تهاند برجام ،نباید تبدیل بشود
به یک وس��یلهای برای فشار هرچند وقت یکباری از
س��وی دشمن به ملّت ایران و به کشور ما؛ یعنی نباید
اجازه بدهیم که این را وسیلهی فشار کنند .مسئولین
ب��ه م��ا گفتند که ما ای��ن کار را انج��ام میدهیم ،این
اقدام را میکنیم برای اینکه فشارهای تحریم برداشته
بش��ود؛ حاال ع�لاوه بر اینک��ه آن کاری را که آنوقت
ق��ول دادند بکنند و بنا بود همان روز اوّل انجام بگیرد
و تا هش��ت و ن ُه ماه هنوز بهط��ور کامل انجام نگرفته
و ناقص اس��ت -که مس��ئولین ما این را صریحاً بیان
میکنند؛ آنهایی که خودش��ان دستاندرکار بودند این
را صریحاً بیان کردند و بیان میکنند[ -انجام ندادند]،
این را باز وس��یلهای قرار بدهند برای فشارهای مجدّ د
به جمهوری اس�لامی؛ نه ،جمهوری اس�لامی با اتّکاء
ب��ه قدرت اله��ی و با باور کردن ق��درت حضور مردم،
از هی��چ قدرتی در دنی��ا هراس ندارد .اگر کس��ی به
تقلی��د از روح ّیههای ضعیف بنیاس��رائیل میگوید که
«اِن ّ��ا ل َمُ درَکون» -حاال به ما میرس��ند و پدر ما را در
میآورن��د -م��ا هم به تقلید از حضرت موس��ی عرض
میکنیم که «کَلاّ ا ِنَّ َمعِیَ َرب ّی سَ یَهدین»
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سیاست مجازی
تبدیل شهرک جدیدالتاسیس صهیونیستی
موسوم به «ترامپ» به قبرستان نتانیاهو

حس��ین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رئیس
مجلس در امور بینالمل��ل به اقدام نتانیاهو در
نامگذاری یکی از شهرکهای بلندیهای اشغالی جوالن
به نام «دونالد ترامپ» رئیس رژیم آمریکا واکنش نشان
داد و نوش��ت :ش��هرک جدید التاس��یس صهیونیستی
موسوم به ترامپ در بلندیهای اشغالی جوالن ،به همت
مقاومت فلس��طین ،به قبرستان نتانیاهو تبدیل خواهد
شد .جوالن آخر خط نتانیاهوست.

ننجون
مهران جان! تو اگه از پیشم بری
سر به بیابون میذارم

س�خنگوی وزارت امور خارجه آمریکا :آنها به
ترقی برنامه هستهای خود ادامه دادند ،ما تحریمها
را لغو کردیم ،آنها س�ربازان آمریکایی را گروگان
گرفتند .ما هیچ رفتار عادی از ایران ندیدهایم.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینههای
زیر گرفتار عادی" محسوب میشود؟

ال��ف) امضای توافق نامه با ع��راق و حمله به این
کشور بعد از بیست و چهار ساعت.
ب) س��رنگون ک��ردن یک هواپیمای مس��افربری
ایران در خلیجفارس و اهدای مدال ش��جاعت و لیاقت
به قاتل دهها ایرانی بیگناه و مظلوم.
ج) حمالت پشت سر هم به ویتنام و افغانستان و
پاکس��تان و لبنان و هر نقطهای که هزاران کیلومتر با
آمریکا فاصله دارد.
د) انتخ��اب یک روانی به تم��ام معنا در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا.

عبارت زیر از کدام نابغه دوران است؟
مردم هر کار دلشان بخواهد میخواهند بکنند،
میتوانند تمام ش�ب بیدار باش�ند و این ربطی به ما
ندارد .من ه�م که گفتم میخواهم بخوابم نمیگویم
م�ردم نخوابن�د ،آنها ه�ر کار دلش�ان میخواهند
بکنن�د .نکتهای ک�ه من مطرح کردم گفتم زیس�ت
ش�بانه باید خانوادگی انجام ش�ود .بعض�ی از مردم
خانواده ندارند ،خب میتوانند تنهایی انجام بدهند.

الف) رئیس نظمیه زمان رضاخان
ب) وزیر عدلیه شاه سلطان حسین صفوی
ج) کریم شیرهای  -تلخک دربار ناصرالدینشاه -
د) برادر محسن هاشمی  -رئیس شورای شهر طهران -

جراید :مصطفی احمدی تهیهکننده «دورهمی»
با منتفی دانس�تن بازگش�ت این برنام�ه با اجرای
مه�ران مدیری ب�ه آنتن ،خبرهای منتش�ر ش�ده
درب�اره مذاکره با مدیری برای س�اخت س�ریال در
تلویزیون را هم تکذیب کرد.
ب�ه نظر ش�ما با ت�رک برنامه دورهمی توس�ط
مهران مدیری کدام یک از اتفاقات زیر میافتد؟

الف) پایان عصر مدرنیته رقم میخورد.
ب) جنگ جهانی سوم راه میافتد.
ج) صندوقهای مالی و اعتباری ورشکست میشوند.
د) مردم یک نفس راحت میکشند.

