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ژس��ت های مقاومتی ک��ه این روزها دولتم��ردان به خود می 
گیرند بایس��تی در عمل هم خروجی داش��ته باشد. وگرنه به 
نظر می رسد اگر مس��ئوالن در این امر سکوت کنند و کار و 

خصوصا اقتصاد را به دست مردم بسپارند.
فضای اقتصادی کشور با توجه به تالطم ها و موج های گرانی 
متعددی که در آن دیده می ش��ود مش��کالت بسیاری برای 
مردم و تولید کنندگان ایجاد کرده اس��ت.اغلب کس��انی که 
برای امرار معاش کار آزاد دارند بایستی هر روز یک چشمشان 
به قیمت دالر و طال و س��که باشد. چراکه ممکن است با یک 
اش��تباه کل دارایی شان را در این بی ثباتی اقتصادی از دست 
بدهند. حاال در این ش��رایط که مردم با س��ختی و دقت تمام 
در حال فعالیت اقتصادی هستند »حسن روحانی« به عنوان 
رئیس دستگاه اجرایی کشور از مردم می خواهد که 5 ساعت 

بیشتر و بی مزد و منت کار کنند.

 روحان��ی بیان می کند ک��ه ژاپنی ها بعد از جنگ دوم جهانی 
و ویران ش��دن کشورشون، برای ساخت دوباره ژاپن ۸ ساعت 
کار با مزد و 5 س��اعت کار رای��گان کردند، ما هم باید همین 

کار رو بکنیم!
اینک��ه باالخره دولتمردان به این موض��وع اعتراف کردند که 
نتیجه مدیریت آنان باعث ش��ده تا کش��ور با مشکالتی مانند 
ژاپن جنگ جهانی دوم برس��د در جای خود بسیار قابل توجه 

است.
البته نکته اساسی اینجاست که دولت محترم چه کاری برای 
ثبات ب��ازار انجام می دهد و مردم به کدام وعده تحقق یافته 
دولت باید دل خوش کنند؟ دولتمردان چقدر همپای مردمی 
که همیش��ه برای حمایت از آنه��ا در صحنه بوند، تالش می 
کنند. آیا آنان نیز بدون مزد 5 ساعت بیشتر از کار روزانه خود 
تالش می کنن��د و واقعا برای این کارها پول مازادی دریافت 
نمی کنند؟ مثال »حس��ام الدین آشنا« مشاور فرهنگی رئیس 
جمه��ور که مدت زمان زیادی را در توئیتر و س��ر و کله زدن 
با کاربران ش��بکه های اجتماعی می گذران��د، چقدر در این 
ح��وزه گام جدی بر می دارد. به نظر می رس��د دولت در این 

عرصه بایس��تی یک س��وزن به خودش و سپس یک جوالدوز 
به مردم بزند.

مردم عالقه مند هس��تند که کار کنند اما باید فضای کسب و 
کار مهیا باش��د. اقتصاد ایران یک دریای متالطم است که در 
آن ماهیگیری نه تنها س��خت بلکه بازی با جان و مال آدمی 
اس��ت. اتفاقا مردم ام��روز از برجام و ... ناامید ش��دند و حاال 
بیش��تر به فکر خوداش��تغالی و اتکا به خویش هس��تند. آمار 
کس��ب و کار هم خصوصا در حوزه صنعت نشان می دهد که 
می��ل مردم برای حضور در عرص��ه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد 
داخلی بس��یار زیاد اس��ت اما دولتمردان باید نقش خود را به 

خوبی ایفا کنند و سهم خود از آبادانی کشور را بپردازند.
از س��وی دیگر م��ردم به امی��دواری در دولت تدبی��ر و امید 
نیازمند هس��تند. دولتی که پیش��تر با حرف درمانی مردم را 
به آینده امیدوار می کرد حاال باید با کار درمانی خود را الگو 
ق��رار دهد. اینکه هر روز به مردم بگوییم که بیش��تر مقاومت 
کنند و با ژس��ت های مقاومتی که پش��ت آن واقعیت دیگری 
نهفته اس��ت نمی ت��وان مردم را به ج��د وادار به تالش کرد. 
متاسفانه اینطور سخنان بیشتر از اینکه امیدآفرین باشد زخم 

زبان گونه اس��ت و مردم را در این تنگنای اقتصادی ناامید و 
ناراح��ت می کند. چندی پیش بود ک��ه یکی از وزرای دولت 
بیان ک��رده بود مردم مثل مردم چین یک وعده غذا بخورند. 
ه��ر چند ک��ه در صحت این موضوع ک��ه چینی ها یک وعده 
غذا می خورند تش��کیک جدی وج��ود دارد اما باید گفت که 
دولتمردانی که بعضا زندگی اشرافی دارند نباید با این سخنان 

دل مردم رنجیده را بیشتر از این بیازارند.
ژس��ت های مقاومتی ک��ه این روزها دولتم��ردان به خود می 
گیرند بایس��تی در عمل هم خروجی داش��ته باشد. وگرنه به 
نظر می رس��د اگر مس��ئوالن در این امر س��کوت کنند و کار 
و خصوصا اقتصاد را به دس��ت مردم بسپارند، جامعه ایران به 

خوبی می داند چطور راه پیشرفت و ترقی را طی کند.
موض��وع اساس��ی اینجاس��ت که ب��رای کار بایس��تی در ابتدا 
زیرساخت های درست و اساسی ایجاد کرد. پرکاری و تالش زیاد 
اما بدون  هدف قطعا نتیجه الزم را ایجاد نمی کند. دولتمردان 
در این عرصه بایس��تی دس��ت به کار ش��وند و کار  اقتصاد را 
سروس��امان دهند تا مردم هم ب��ا امنیت روانی و اقتصادی باال 

بتوانند فعالیت شان را بیشتر کنند.  جهان نیوز

یادداشت

دولت به دنبال جبران کسری بودجه ۹۸
عضو ش��ورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس باتاکید بر اینکه دولت 
به دنبال جبران کسری بودجه ۹۸ است گفت: دولت اراده و برنامه ای برای اصالح 

ساختار بودجه ندارد.
محمدحسین فرهنگی گفت: دولت در جلسه غیر علنی توضیحاتی در مورد اصالح 
ساختار بودجه داد، برنامه های دولت بیش از آنکه در راستای اصالح ساختار بودجه 

باشد گزارشی از جابجایی های بودجه سال ۹۸ برای جبران کسری ها بود.
وی اظهار داش��ت: اظهارات و برنامه هایی که دولت ارائه می داد حاوی نکات برجس��ته برای 
اصالح ساختار بودجه نبود، هرچند مشکالت موجود شاید منجر به کاهش وابستگی بودجه به 
درآمدهای نفتی شود اما این به معنای اراده و برنامه ریزی دولت برای اصالح ساختار بودجه 
نیست. جابجایی هایی که صورت گرفته است عکس العمل شرایطی است که اراده ای خارج از 
دولت و کشور به وجود آورده است بنابراین جلسه غیرعلنی در راستای اصالح ساختار بودجه 

نبود فقط اطالعاتی در مورد جابجایی های بودجه سال ۹۸ داده شد.  مهر

هدف از طرح "معامله قرن" تجزیه منطقه است
دس��تیار ویژه رئی��س مجلس گفت: طرح ب��ه اصطالح معامله ق��رن آمریکایی - 
صهیونیس��تی برای فلس��طین و منطقه در واقع همان اه��داف تجزیه منطقه را 
دنبال می کند. حسین امیرعبداللهیان در دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان 
افزود: جمهوری اسالمی ایران امنیت لبنان را امنیت منطقه می داند. دور ماندن 

لبنان از بحران های منطقه ای همواره مورد تاکید تهران است.
وی گف��ت: طرح باصطالح معامله قرن آمریکایی -صهیونیس��تی برای فلس��طین و 

منطقه در واقع همان اهداف تجزیه منطقه را دنبال می کند.
 امروز پارلمان، ارتش، دولت و مقاومت لبنان دس��ت در دس��ت هم برای اعتالی لبنان 
عمل می کنند و تهران توس��عه و امنیت پایدار لبنان را توس��عه و امنیت ایران می داند. 
نبیه بری با قدردانی از حمایت های ایران از ملت لبنان در مقاطع مختلف تاریخی گفت: 
مواضع جمهوری اسالمی ایران در حمایت از ثبات و امنیت لبنان همواره مورد قدردانی 

مردم لبنان است.  تسنیم

ایران با چین و روسیه درباره برجام کار نزدیک انجام می دهد
ی��ک عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی گفت: درب��اره برجام با 
کش��ورهایی مانند روس��یه و چین کار نزدیک انجام می دهیم ک��ه آنها تعهدات 

خود را عمل می کنند.
عالء الدین بروجردی افزود: اروپایی ها توافق نامه برجام را امضاء کرده و براس��اس 
آن باید تعهدات شان را اجرایی کنند. انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان بزرگترین 

کش��ورهای اروپایی ملزم به رعایت تعهدات هس��تند، اما به دلیل فشارهای آمریکا 
ای��ن اق��دام را انجام ندادند. وی ادامه داد: ما انتظار کام��اًل به جایی یعنی انجام تعهدات 
از س��وی اروپایی ها را داریم ما طلبکاریم و اروپایی ه��ا بدهکار ملت ما و نظام جمهوری 
اسالمی ایران هستند. البته که وزن خود را در عرصه جهانی به شدت کاهش دادند چون 
اتحادی��ه اروپا و مجموعه بزرگ ۲۸ عضو این اتحادیه نتوانس��تند حداقل اقتداری برای 
اجرای تعهداتش��ان نشان دهند.ما به شدت از اقدامات اروپایی ها و یا به تعبیری دیگر از 

عدم اجرای تعهداتشان گالیه مند هستیم.  ایسنا

هر
م

 بدشمن میخواهد مطالب خود را 
در بین مردم به دروغ و فریب منتشر کند

چقدر در دنیا خالف حق گفته میشود! رادیوهایی که 
ای��ن طور پول خرج میکنند و بودجه های دولتی برای 
آنها میگذارند، برای این اس��ت که اف��کار مردم را در 
نقط��ه یا نقاطی از دنیا از جاده حقیقت منحرف کنند 
و مطالب را به آنها وارونه تحویل دهند و چون انس��ان 
دنب��ال تش��خیص و فهم خود راه میافت��د، فهم مردم 
را ع��وض کنند تا مس��یر آنها عوض ش��ود. در چنین 

شرایطی، آگاه کردن مردم خیلی مهّم است.
این که بن��ده مکّرر ب��ه مطبوعات و رس��انه ها توصیه 
میکنم که با مسائل کشور مسؤوالنه برخورد کنند، به 
خاطر همین است. دشمن میخواهد مطالب خود را در 

بین مردم به دروغ و فریب منتشر کند.
ما نباید عامل دش��من ش��ویم و کار دش��من را آسان 
کنی��م و همان چی��زی را که او میخواه��د در فضای 
فک��ری و فرهنگی جامعه ما ب��ه وجود آورد، در داخل 
کش��ور به وس��یله مطبوعات، رس��انه ها و تریبونها به 
خ��ورد مردم دهیم. این خطای بس��یار بزرگی اس��ت. 
اگر عمداً و با توّجه صورت گیرد، خیانت بزرگی اس��ت 
و اگر از روی غفلت باش��د، خطای بزرگی اس��ت. باید 
خیل��ی آگاه و مراقب بود. امروز ش��گرد س��لطه طلبی 
آمریکا و دس��تگاههای جهّنمِی صهیونیس��تی در دنیا 

همین است.
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مخاطب شمایید

فکر مشغول ترامپ!
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی با انتشار 
پس��تی نس��بت ب��ه ادع��ای دونال��د ترام��پ رئیس 
جمهورآمریکا درباره ساقط کردن پهپاد ایران واکنش 
نشان داد.در متن کامل این پست آمده است:»ترامپ 

فکرش مشغول چیزهای دیگری هست...
امروز دلیل اساسی شکس��ت های آمریکا در منطقه ی 
ما، نداش��تن یک رهبری حکیمانه اس��ت. دلیل اصلی 

آن، حاکم بودن رهبران جاهل است.«
گفتنی اس��ت؛ دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا 
روز گذش��ته ادعای جدیدی کرد ک��ه با واکنش های 
تمس��خرآمیز مقامات کش��ور و رس��انه ها همراه شد. 
رئیس جمهور آمریکا مدعی ش��د: »کشتی جنگی یو. 
اس. اس باکس��ر )USS Boxer( آمری��کا، یک پهپاد 
ایرانی را که به فاصله ه��زار یاردی )۹۱5 متری( این 
کش��تی در حال عبور از تنگه هرمز آمده بود، منهدم 

کرد.«

نفتکش_قاچاقچی
کاربران فضای مجازی نسبت به خبر 
توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق 
در تنگه هرمز توس��ط سپاه پاس��داران واکنش نشان 
دادند. س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی اطالعیه ای 
درخصوص توقیف یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز 
توس��ط نیرو ی دریایی س��پاه پاس��داران منتشر کرد؛ 
خبری که برای آمریکایی ها و انگلیسی ها شوکه کننده 
ب��ود و باعث ت��رس و دلهره آنان ش��د و واکنش های 
دنب��ال  ب��ه  را  آنه��ا  مقام��ات  از   بس��یاری 

داشت.
انتشار خبر توقیف کشتی حامل سوخت قاچاق توسط 
سپاه پاسداران که با اسکورت و پرچم انگلیس در تنگه 
ترمز تردد می کرد پیام های مهمی برای  آمریکا و اروپا 
داشت و این خبر را به تیتر یک بسیاری از رسانه های 
جه��ان تبدیل کرد. کارب��ران فضای مج��ازی نیز در 
واکنش ب��ه این خبر پس��ت ها و تحلیل ه��ای جالبی 
منتش��ر کردند و به انگلیس و متحدانش یادآور شدند 
ایران در مقاب��ل متجاوزان و قاچاقچی ه��ا از قاطعانه 

می ایستد و با آنها برخورد می کند. 

پهپاد از دست ندادیم
سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه 
کش��ورمان، در صفحه خود نوش��ت:»ما هیچ 
پهپ��ادی را نه در تنگ��ه هرمز و نه در هیچ جای دیگر 
از دس��ت نداده ایم. نگران��م که ن��او آمریکایی پهپاد 

خودشان را به اشتباه ساقط کرده باشد!«

وضعیت بدهی ایران
معصومه ابت��کار معاون رئیس جمهور در امور 
زن��ان و خان��واده نوش��ت:  این نقش��ه  بدهی 
دولتهای دنیا و نس��بت آن به تولید نا خالص ملی هر 
کدام است. کش��ورهای دارای بدهی زیر پنجاه درصد 
س��بز هستند.  ایران با شاخص چهل درصد سبز است. 
صاحب نظران معتقدند این بدهی میزان اس��تقالل و 
ق��درت مان��ور در تصمیم��ات اقتصادی کش��ورها را 

مشخص میکند.

سیاست مجازی

 ژاپنی و چینی سازی کشور
 با ژست مقاومت

صدا و سیما و فشارهایی که احزاب می آورند؛

 استقالل بودجه راهکار رهایی از فشارهای جناحی
سوشیانت آسمانی

هر از گاهی بابت گزارش��های  خ��اص زمزمه های��ی از قطع دست بـه نقد
بودجه صدا و س��یما می ش��نویم ی��ا تذکراتی که 
تهدید گونه به رئیس آن داده می ش��ود، اینبار اما 
اخبار اینگونه نقل شده که بابت پخش یک سریال 
که دولت از آن راضی نبوده بودجه صدا و س��یما با 
اغماض بیشتیر تخصیص داده و یا کم شود!! فارغ 
از صحت داش��تن یا نداش��تن این ماجرا و زشتی 
کار آنهایی که برای خوشایند خود به بستن دهان 
منتقد مشغول آند تا برآورده کردن وعده ةای خود! 
باید گفت اگر بودجه صدا و س��یما دولتی نباشد و 
درآمدهای حاصل از کسب آگهی ها به جای واریز 
ش��دن در خزان��ه دول��ت به خ��ود این س��ازمان 
مس��تقیما تزریق ش��ود می توان انتظار داشت که 
ه��م صدا و س��یما در کش��ور متحول ش��ود و هم 
جناحین بابت پخش شدن یا نشدن گزارشی فشار 
را بر رس��انه ملی گس��ترش نداده و اب��زاری برای 
تهدید نداش��ته باش��ند. اما برای رس��یدن به این 
راه��کار بای��د ابتدا دی��د که بودجه صدا و س��یما 

چطور تامین می شود؟!
بودجه سازمانها و نهادها عموماً از محل درآمدهای 
عمومی کش��ور تامین می ش��ود. بر همین اساس 
بودجه س��االنه صدا و س��یمای ایران هر س��ال در 
قان��ون بودجه کل کش��ور و از مح��ل درآمدهای 
عموم��ی دول��ت مش��خص می ش��ود. همچنی��ن 
فصل پنجم از اساس��نامه س��ازمان صدا و سیمای 
جمهوری اس��المی ای��ران پیرام��ون امورمالی این 
سازمان چنین بیان می دارد : » ماده ۲۲ - درآمد 

و منابع اعتبارات سازمان عبارتست از:
۱ . درآمده��ای ناش��ی از واگ��ذاری حق پخش و 
توزیع محصوالت و ارایه خدمات سازمان به اشکال 

مختل��ف . ۲. عواید حاصل از اجرای قانون توس��عه 
ش��بکه تلویزیونی کش��ور. ۳ . درآمدهای ناشی از 
فعالی��ت های تولیدی و س��ود مربوط ب��ه آنها. ۴ . 
وجوه دریافتی از محل بودجه کل کش��ور و س��ایر 
وجوه��ی که به عناوی��ن دیگر از ط��رف دولت در 
اختیار سازمان گذاشته می ش��ود. 5 . اعتبارات از 
محل بودجه عمرانی کش��ور. ۶ . درآمدهای ناشی 
از اج��را و پخش برنامه های تبلیغاتی و آگهی های 
بازرگانی .۷ . کمک های نقدی یا غیرنقدی اشخاص 
حقیقی و حقوقی .۸ . عواید دیگری که طبق قانون 

یا مقررات دیگر به سازمان تعلق می گیرد.«
و در پاس��خ به بخش دوم پرسش ) نظارت بر صدا 
و س��یما ( گفتنی است : اصل ۱۷5 قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ای��ران پیرامون نح��وه اداره و 
نظارت بر سازمان صداوسیما چنین مقرر می دارد 
: » در ص��دا و س��یمای جمهوری اس��المی ایران، 
آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و 
مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس 
س��ازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با 
مقام رهبری اس��ت و شورایی مرکب از نمایندگان 
ریی��س جمهور و ریی��س قوه قضایی��ه و مجلس 
ش��ورای اس��المی )هر کدام دو نفر( نظارت بر این 
س��ازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره 
س��ازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند. « 
بدین ترتی��ب نظارتی مضاعف بر س��ازمان صدا و 
سیما اعمال شده و رئیس آن هم در مقابل رهبری 
و ه��م در مقابل قوای س��ه گانه مس��ئول اس��ت . 
همچنی��ن در مصوب��ه مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام درخص��وص نحوه اجرای اص��ل ۱۷5 قانون 
اساسی در بخش نظارت بر این سازمان آمده است 
:»م��اده ۱ - در اجرای اصل ۱۷5 قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی ایران شورای نظارت بر سازمان 
صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران با ترکیب 
زیر تشکیل می گردد تا وظایف مقرر در این قانون 

را انجام دهد .

۱. دو نف��ر ب��ه نمایندگی از طرف ق��وه مجریه به 
انتخاب و معرفی رییس جمهور .

۲ . دو نف��ر به نمایندگی از ط��رف قوه قضاییه به 
انتخاب و معرفی رییس قوه قضاییه .

۳ . دو نف��ر ب��ه نمایندگی از طرف ق��وه مقننه به 
انتخاب و معرفی مجلس شورای اسالمی .

تبصره - ش��ورای نظ��ارت از بین اعض��ا یکنفر را 
بعنوان رییس و یکنفر را بعنوان نایب رییس شورا 
برای مدت یکسال انتخاب می نماید که مسوولیت 
اداره جلسات شورا ، انجام مکاتبات و ابالغ نظرات 
و مصوب��ات ش��ورا را برعه��ده خواهند داش��ت و 
همچنین یکنفر بعنوان دبیر ش��ورا که مس��وولیت 

اداره دبیرخانه را عهده دار خواهد بود.
ماده ۲ - اعض�ا ش�ورای نظ�ارت در سازمان ص�دا 
و س��یمای برای مدت ۲ س��ال از طرف قوای سه 
گانه جمهوری اس��المی ایران انتخاب می گردند. 
تبصره ۱ – تجدید انتخاب اعضای شورای نظارت 
برای دوره های بعدی بالاش��کال است . تبصره ۲ 
– تعداد جلس��ات، ترتیب جلسات و حدنصاب الزم 

برای اتخاذ تصمیمات و سایر امور داخلی شورا در 
آیین نامه داخلی شورای نظارت که به تصویب دو 
س��وم اعضا شورای نظارت خواهد رسید ، مشخص 
می گردد. تبصره ۳ - ش��ورای نظارت می تواند در 
صورت نیاز یک تا دو نفر را جهت تهیه گزارش در 
هریک از واحدها و شبکه ها و مراکز تابعه انتخاب 

و اعزام نماید.
ماده ۳ - ش��ورای نظارت که مسوولیت نظارت بر 
س��ازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران را 
برعه��ده دارد وظایف زیر را انج��ام خواهد داد. ۱. 
نظارت بر حس��ن انجام کلیه امور س��ازمان صدا و 
سیمای زیر را انجام خواهد داد. جمهوری اسالمی 
ایران و تذک��رات الزم درمورد تخلفات و انحرافات 
جهت اصالح امور مذکور. ۲ . نظارت بر سیاستهای 
اجرایی که در نظر است در سازمان صدا و سیمای 
جمهوری اس��المی ایران به مرحل��ه اجرا در بیاید 
و اعالم نظر اصالحی ش��ورا به رییس س��ازمان ۳. 
نظارت بر حس��ن اجرا قوانین مربوطه در سازمان 
ص��دا و س��یما. ۴ . نظ��ارت بر ایج��اد و یا انحالل 

ه��ر بخش ، واحد ، ش��عبه و دفاتر و نمایندگی در 
سازمان 5 . نظارت بر انعقاد قراردادها و خریدهای 
داخلی و خارجی سازمان .۶ .نظارت بر سایر اموری 
که س��ازمان طبق قانون برعه��ده دارد و انجام می 
دهد.۷ . گزارش منظم و مستمر از جریان امور در 
س��ازمان به مقام معظم رهبری و قوای س��ه گانه 

جمهوری اسالمی ایران.
تبصره - رییس س��ازمان صدا و س��یما و معاونین 
وی و مدیران مراکز اس��تانها و شهرستانها و دفاتر 
نمایندگی خارج از کش��ور موظف ان��د در اجرای 
دقیق وظایف ش��ورای نظارت، اطالعات و اس��ناد 
و مدارک مورد درخواس��ت ش��ورای نظارت را در 

اختیارشان قرار دهند .
ماده ۴ - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون 

لغو و بالاثر می گردد.
تبص��ره - این قانون از تاری��خ تصویب الزم االجرا 

است .
موض��وع نحوه اج��رای اصل ۱۷5 قانون اساس��ی 
در بخ��ش نظارت ک��ه در تاری��خ اول مهرماه یک 
هزار و س��یصد و ش��صت و نه ب��ه تصویب مجلس 
شورای اسالمی رس��یده و مورد اختالف مجلس و 
ش��ورای نگهبان قرارگرفته، در اجرای اصل یکصد 
و دوازدهم قانون اساس��ی، در جلسه روز پنجشنبه 
مورخ یازدهم مهرماه یکهزار و س��یصد و هفتاد به 
ش��رح فوق ، ب��ه تصویب نهایی مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام رسیده است .«
با توجه به قوانین عنوان ش��ده ضمن اشاره به این 
نکته که دولت در هر جناح و دس��ته ای که باشد 
نمی تواند بودجه صدا و سیما را تحت تاثیر سلیقه 
خود قرار دهد باید گفت که صدا و سیما با در نظر 
گرفت��ن موارد قانونی می تواند و بر اس��اس قانون 
اساسی باید مس��تقل و در راستای منافع عمومی 
عمل ک��رده و تحت فش��ار قرار نگی��رد، هر چند 
اس��تقالل مالی صدا و سیما می تواند مسیر خوبی 

را برای کاهش فشارها بر آن ایجاد کند.

راز توهین آمریکا به پاسپورت 
دیپلماتیک ظریف چیست؟

»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه- ۲5  تیر- با اش��اره به مصاحبه با شبکه ان بی سی گـزارش اصلی
در حس��اب کاربری خود در توئیتر نوش��ت: »ما روز ۱5 ژوئیه در 
اقامتگاه س��فیر )ایران( در س��ازمان ملل نشس��تیم و به گفت وگو 
پرداختیم، یکی از س��ه ساختمانی که اجازه دارم حین انجام امور 

رسمی در ارتباط با سازمان ملل در آمریکا به آنها قدم بگذارم«.
بر اس��اس گزارش های منتش��ر ش��ده، ظریف و هیات ایران تنها 
می توانند میان مقر س��ازمان ملل، دفت��ر نمایندگی ایران در این 
سازمان و اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل )محدوده ای ۸۰۰ 
متری( رفت و آمد داش��ته باشند. این در حالی است که تا پیش 
از ای��ن، دیپلمات های ایران تا ش��عاع ۲5 مایلی )۴۰ کیلومتری( 

سازمان ملل متحد، اجازه رفت و آمد داشتند.
طب��ق توافق ۱۹۴۷ مقر س��ازمان مل��ل، آمریکا ملزم اس��ت به 
دیپلمات های خارجی، اجازه دسترس��ی به سازمان ملل را بدهد 
اما واش��نگتن می گوی��د می تواند به دالیل امنیتی، تروریس��م و 

سیاست خارجی، از صدور ویزا امتناع ورزد.
قطعاً هیچ ایرانی وطن دوست و باغیرتی از این خبر خوشحال نشده 
اس��ت. حال سؤال این اس��ت که علت اصلی این رفتار توهین آمیز 
چیست؟! رفتار سیستم حاکمه آمریکا شباهت بسیار زیادی به رفتار 
گرگ دارد. خصلت گرگ این است که هرگاه بدون واهمه به او حمله 

کنی، عقب می نشیند و هرگاه از او بگریزی در پی تو می دود.
نظام س��لطه )به س��رکردگی آمریکا( در مواجهه با دیگر کشورها 
همواره از پروژه »تست و تحقیر« استفاده می کند. بدین صورت که 
ابتدا یک رفتار گس��تاخانه انجام می دهد و واکنش طرف مقابل را 

می سنجد؛ اگر واکنش قاطعانه و بازدارنده باشد، نظام سلطه عقب 
نش��ینی می کند و اگر واکنش منفعالنه و از موضع ضعف باشد، در 

گام های بعدی بر شدت تحقیر و گستاخی افزوده می شود.
در دول��ت آقای روحانی، برای اولین بار پس از انقالب اس��المی، 
وزرای خارج��ه ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند. روحانی در 
اظهارنظری تأمل برانگیز، اوباما را فردی مؤدب! و باهوش! نامید. 
پی��اده روی ظریف و کری )وزرای خارجه ایران و آمریکا( و گفت 
و گ��وی تلفنی ۱5 دقیقه ای روحانی و اوباما و گفت و گوی کوتاه 
ظریف و اوباما در حاش��یه نشس��ت س��ازمان ملل، همگی اقدات 

خاص دولت روحانی در رابطه با آمریکا در دولت اوباما بود.
رس��انه های اصالح طلب موارد مذکور را با آب و تاب بازتاب داده 

و آنها را دیدارها و گفت و گوهای تاریخی نامیدند.
اما دولت باراک اوبامای دموکراِت مؤدب! و باهوش! در ادامه، رفتار 
خصمانه با ایران را ش��دت بخش��ید. دولت آمری��کا در اقدامی که 
پس از انقالب اسالمی بی سابقه بود، به نماینده دولت روحانی در 
س��ازمان ملل )حمید ابوطالبی( ویزا نداد و با اتهام زنی مدعی شد 
که وی تروریس��ت! است. اما متاس��فانه دولت روحانی در برابر این 

رفتار توهین آمیز، منفعالنه برخورد کرد.
در خ��رداد ۹۷، دول��ت هلند به جای عذرخواهی و پاس��خگویی 
درباره پناه دادن به دو تروریس��ت ارشد منافقین و گروهک های 
جدایی طلب )احمد نیسی و علی معتمد( که در آن کشور کشته 
شدند، دو نفر از دیپلمات های ایرانی را به دالیل واهی اخراج کرد. 
»علی معتمد« هم��ان »محمدرضا صمدی کالهی« عامل انفجار 
دفترحزب جمهوری اس��المی و شهادت آیت اهلل بهشتی و ۷۲ تن 

از مسئوالن نظام در دهه ۶۰ بود. 
در تابس��تان ۹۷ نیز فرانس��ه- میزبان و حامی و پناهگاه گروهک 
تروریس��تی منافقین- در اقدامی غیرقانونی و به دالیل واهی یک 
دیپلم��ات ایرانی را اخراج کرد. همچنی��ن در پاییز ۹۷ آلبانی که 

مدت هاست به پایگاه منافقین و تروریست ها مبدل شده، در اقدامی 
گس��تاخانه دو دیپلمات ایرانی را به دالیل واهی از این کشور اخراج 
کرد. نکته قابل تأمل اینجاس��ت که یکی از دیپلماتهای اخراج شده 
ایرانی، »غالمحسین محمدنیا« از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای 
بود! اما وزارت امور خارجه به ریاست ظریف که پیش از این چندین 
بار شعار »هیچوقت یک ایرانی را تهدید نکن« را مطرح کرده بود، 

به هیچ عنوان به این رفتارهای گستاخانه پاسخ قاطع نداد.
این در حالی است که »اصل عمل متقابل« یکی از اصول بدیهی 
در روابط دیپلماتیک اس��ت. اگر کش��وری در واکنش به کشوری 
دیگر بالفاصله به اقدام متقابل دس��ت بزند، از س��وی سایر دول 
مورد س��رزنش قرار نمی گیرد زیرا این عمل ب��ه عنوان کمترین 

واکنش محسوب می شود.
در تیرماه ۹۷ »اس��داهلل اسدی« دیپلمات س��فارت ایران در وین 
علیرغم مصونیت دیپلماتیک در اقدامی غیرقانونی توس��ط پلیس 
آلمان و در جریان حضورش در این کشور بازداشت شد. در مهرماه 

۹۷ رسانه ها از استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک خبر دادند.
ظری��ف -۱۱ تیر ۹۷- در اقدامی تأمل برانگیز در واکنش به نقض 
قوانین دیپلماتیک از سوی آلمان به یک پیام توئیتری اکتفا کرد و 
نوشت: »چه همزمانی جالبی. همزمان با شروع سفر رئیس جمهور 
به اروپا یک عملیات ایرانی، افش��ا و عوامل آن دستگیر می شوند. 
ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می کند و با 
همه مقامات ذی ربط برای کشف آنچه تنها یک عملیات پلید برای 

دادن نشانی غلط است، آماده همکاری است«.
متاس��فانه اکتف��ا به یک درخواس��ت منفعالنه ب��رای رهایی این 
دیپلم��ات ایرانی و مماش��ات با طرف های اروپای��ی )برای حفظ 
برج��ام( از ی��ک طرف و عدم گوش��زد نمودن تبع��ات این گونه 
اقدام��ات از ط��رف دیگر، مقام��ات غربی را برای نق��ض قوانین 
دیپلماتیک و اعالن درخواس��ت های طلبکارانه جس��ورتر کرد تا 

جایی که یک مقام اتریش��ی چندی پیش خواستار لغو مصونیت 
دیپلمات ایرانی شد!

در حال حاضر علیرغم س��پری شدن بیش از یکسال از بازداشت 
غیرقانون��ی این دیپلمات ایران��ی، وزارت خارجه هیچ اقدام قابل 
توجه��ی ب��رای آزادی وی انجام ن��داده اس��ت. همچنین وزارت 
خارج��ه در ای��ن مدت، از انج��ام اصل عمل متقاب��ل- به عنوان 

ابتدایی ترین واکنش دیپلماتیک- نیز امتناع کرده است.
در زمستان ۹۶، در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ، دولت آلمان 
در توهینی آش��کار و در اقدامی بی ش��رمانه از سوخت رسانی به 

هواپیمای حامل ظریف امتناع کرد.
یکی از رس��انه های آلمانی در آن مقطع با اش��اره ب��ه این اتفاق 
نوش��ته ب��ود: »این نخس��تین بار نیس��ت که وزیر ام��ور خارجه 
ای��ران در کنفرانس امنیتی مونیخ ش��رکت می کند؛ اما حتی در 
دوره تحریم ه��ای س��خت بین المللی علیه ایران ه��م هواپیمای 
حام��ل وزیر امور خارج��ه و همراهانش هیچ گاه دچار "مش��کل 
سوخت رس��انی" به دلیل تحریم ها نش��د«. حجت اهلل عبدالملکی 
اقتصاددان در واکنش به این توهین آش��کار آلمانی ها در یکی از 
صفحات اجتماعی نوش��ته بود: »سه چهار سال قبل از برجام یک 
بار در اروپا به پرواز ماهان ما بنزین ندادن، دو ساعت آسمونمون 

رو رو پرواز مرکل بستیم، تموم شد، تا زمان برجام...«.
متاسفانه دولت آقای روحانی و وزارت خارجه به ریاست ظریف هیچ 
واکنشی به این گستاخی نشان نداد. با کنار هم قرار دادن موارد مذکور، 
راز توهین به پاسپورت دیپلماتیک ظریف آشکار می شود. روحانی- 
خرداد ۹۲- گفته بود: »قول می دهم که اعتبار احترام را به پاسپورت 
ایرانی برگردانم«. وی همچنین در همان مقطع در اظهارنظری دیگر 
گفته بود: »ارزش پاسپورت ایرانی، عالمت نوع رابطه ما با دنیاست«. 
متاسفانه هم عزت پاسپورت ایرانی و هم شأن پاسپورت دیپلماتیک 

در دولت روحانی بارها و بارها لگدمال شد.  مشرق


