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سرمقاله

در ش��رایطی که پیش از این تبلیغ می شد اروپا راهبردی جدا 
از ترام��پ و ماکرون ابتکار عمل��ی از جانب خود برای کاهش 
 G۷ تنش میان آمریکا و ایران دارد، اما متن و حاشیه اجالس
نش��ان داد که اروپا و آمریکا در حال یک بازی مش��ترک علیه 

ایران هستند.
رس��انه ها به نق��ل از منابع آگاه گ��زارش دادند که در اجالس 
گروه هفت )G۷( در فرانس��ه مس��ئله ایران مورد بررسی قرار 
گرفته و س��ران کش��ورها تصمیم گرفته اند از طریق ماکرون، 

رئیس جمهور فرانسه پیام هایی را برای ایران ارسال کنند.
در روزهای گذش��ته، رسانه های کشورهای غربی گزارش هایی 
درباره آن چه به ادعای آنها تالش ماکرون برای »میانجی گری 
میان ایران و آمریکا« خوانده می ش��ود منتشر و ادعا کرده اند 
ماکرون با تدوین یک بس��ته پیشنهادی در تالش است از یک 
ط��رف ایران و از ط��رف دیگر آمریکا را به آمدن بر س��ر میز 

مذاکره و »کاستن از تنش ها« مجاب کند.
برخی رس��انه ها جزئیاتی از طرح را هم منتشر کرده اند. پایگاه 
خبری-تحلیل��ی المانیتور نوش��ته بود ماکرون ب��ه دنبال آن 
اس��ت دولت ترامپ را مجاب کند در ازای حضور ایران در میز 
مذاکره و پایبندی کامل ب��ه برجام برای »برخی از خریداران 

نفت ایران« معافیت های تحریمی در کوتاه مدت صادر کند.
در گزارش های��ی که در رس��انه های غربی برای توضیح درباره 
جزئیات بس��ته پیش��نهادی ماکرون منتش��ر ش��ده دو محور 

مشترک وجود دارد:
اول این که طرح مذکور ابتکار دولت فرانس��ه است و مشخص 
نیس��ت مورد موافقت آمری��کا قرار بگیرد. ب��رای واقعی جلوه 
کردن این ادعا نیز برخی رس��انه ها اینگون��ه جلوه داده اند که 
ترامپ در عین ابراز عالقه برای رسیدن به توافق جدید با ایران 
نش��انه های اندکی مبنی بر احتمال پذیرا بودن در برابر چنین 
پیش��نهادهایی نشان داده اس��ت و به نظر می رسد او تمایلی 

برای نرم کردن سیاست فشار حداکثری علیه ایران ندارد.
 دوم این که، هدف از این بس��ته های پیشنهادی، جلوگیری از 

بروز جنگ و »کاستن از تنش « میان ایران و آمریکا است.
آیا این طرح فرانسه است؟

پی��ش از این نیز قبل از برداش��تن گام های اول و دوم کاهش 
تعهداتی برجامی از س��وی ایران از 18 اردیبهش��ت امسال و 
همچنین اجرای جدی راهبرد مقاومت فعال از س��وی ایران، 
فرانس��ه یک بار با اعزام مش��اور ماکرون و ب��ار دیگر با تماس 
تلفنی ماکرون با آقای روحانی،  رئیس جمهوری اسالمی ایران 

تالش داشت پیشنهادهایی به ایران برای انصراف از ادامه این 
راهب��رد ارائه کند. نکته ای که در هر دو تماس وجود داش��ت 
ای��ن بود ک��ه هیچ یک از آنها پیش��نهادی دائم��ی و برآورده 
کردن ش��روط ایران یعنی لغ��و تحریم های اقتصادی و فروش 
نفت و مب��ادالت بانکی نبوده اند. واقعیت این اس��ت که بازی 
زرگ��ری اخیر میان فرانس��ه و آمریکا درباره این پیش��نهاد به 
ظاهر فرانسوی، تکرار همان بازی پیشین فرانسه در هماهنگی 
مستقیم با آمریکا یعنی بازی پلیس خوب و بد تفسیر می شود 
و فرانسه تالش دارد بار دیگر همان بازی پلیس خوب را داشته 
باشد اما با ژست خیرخواهانه. این بازی نیز همچون بازی های 
پیش��ین طرحی برآمده از راهبرد مش��ترک فرانسه اروپایی و 
آمریکا اس��ت که ب��ا راه اندازی یک بازی جدی��د قصد »گران 
فروش��ی«  طرح خود به ایران و مج��اب کردن ایران به عقب 

نشینی از مقاومت فعال را دارند.
آمریکا و اروپا از ابتدا اهداف مشترکی در قبال ایران داشته اند 
و تأکید بر اختالف بر س��ر ایران، نمایش��ی برای ماندن ایران 
در برجام و محدود کردن عواید ایران از این توافق هس��ته ای 
بوده است. در این راستا، ماکرون در دیداری که خرداد ماه در 
کاخ سفید با ترامپ داش��ت اعتراف کرد آمریکا و اروپا درباره 
ایران اش��تراک راهبردی دارند و الزم است مذاکرات جدیدی 

با ایران آغاز شود.
همچنین یادآوری این نکته ضروری است که فرانسه نخستین 
کشور اروپایی بود که قبل از خروج آمریکا از برجام یک طرح 
چهار بندی موس��وم ب��ه »توافق مکمل برج��ام« برای دائمی 
کردن محدودیت های برجامی ایران و همچنین محدود کردن 
فعالیت های موش��کی و منطقه ای ایران، همان طور که آمریکا 

خواسته بود، ارائه کرد.
از سوی دیگر، ترامپ تا به حال 2 بار تأکید کرده که نه فرانسه 
و نه هیچ کش��ور دیگر مجاز به مذاکره از طرف آمریکا نیست 
و میانجیگری فرانس��ه را رد کرده اس��ت. او در حالی می گوید 
که به هیچ کشوری نیابت مذاکره نمی دهد که قباًل ژاپن را به 
عنوان میانجی برای مذاکره با ایران روانه تهران کرده و پاسخ 
رد گرفت��ه بود. بنابراین، در این تکذیب او که هیچ کش��وری 
آمری��کا را نمایندگی نمی کند، مخالفت ب��ا اعطای نمایندگی 
مذاکره مطرح نیس��ت، بلکه انگیزه های دیگری در کار اس��ت. 
به عبارتی آویزان ش��دن ترامپ به فرانس��ه و اروپایی ها دلیل 
روش��نی بر این امر است که تالش های ترامپ برای حفظ آبرو 
و سربلند بیرون آمدن از تقابل کنونی با راهبرد موثر مقاومت 

فعال مل��ت ایران، راه به جایی نبرده و همه آنها اعم از تهدید 
و ارعاب و لشکرکش��ی کاری پیش نبرده است و ترامپ سعی 
دارد با ارایه پیش��نهادهایی از زبان اروپایی ها ایران را به اتمام 

این راهبرد دعوت کند.
نکته دیگ��ر در این ماجرا باطل ش��دن ادعاهای اروپایی هایی 
اس��ت که در طول این م��دت خروج آمری��کا از برجام تالش 
داش��تند خود را میانجی واقعی برای حفظ برجام نشان دهند 
ام��ا در اصل کار آنها ادامه متعهد نگه داش��تن ایران به توافق 
برج��ام تا هر زمان ممکن بود. راهبردی که با گام های کاهش 
تعهد از س��وی ایران و راهب��رد مقاومت، عقیم و نافرجام باقی 

ماندند.
آیا هدف طرح پیشنهادی کاستن از تنش است؟

در بخش بعد باید اشاره کرد که تأکید بر این که هدف از این 
بسته پیشنهادی، کاس��تن از تنش و جلوگیری از بروز جنگ 
است احیای همان دوگانه جنگ و مذاکره و ترساندن ایران از 
شرایطی است که اگر پای میز مذاکره نیاید، باید منتظر جنگ 
و تن��ش در منطقه باش��د. این در حالی ک��ه راهبرد مقاومت 
فع��ال ایران بر دو گزاره اصلی اس��توار اس��ت که مقام معظم 
رهبری بارها بر آن تاکید کرده اس��ت. ایشان در سخنان اخیر 
خویش تأکید داش��ته اند که »نه جنگ می ش��ود و نه مذاکره 
می کنیم«. گزینه جنگ بط��ور کلی با توجه به تحوالت اخیر 
در منطق��ه بخصوص بعد از س��رنگونی پهپاد آمریکایی و عدم 
واکنش واش��نگتن به آن و توقیف کشتی انگلیسی در حضور 
ناو انگلیسی، منتفی است. تحوالت نشان داده که آمریکا اساساً 
توانی ب��رای راه اندازی جنگی دیگر در خاورمیانه ندارد و همه 
هیاهوی رسانه ای برای زنده نگه داشتن تنش در منطقه و دو 
قطبی جنگ و صلح برای این اس��ت که ایران را از ادامه روند 

موفق کنونی مقاومت فعال باز نگهدارد.
بنابرای��ن در یک جمع بندی، اجالس G۷ و اتفاقات درون آن 
نش��ان داد که اوالً طرح ماکرون، نه یک ابتکار عمل فرانسوی 
بلکه مکر مش��ترک ترامپ و ماکرون اس��ت تا همانطور که در 
گزارش های روزهای قبل به آن اش��اره ش��د ایران را از راهبرد 
مقاومت فعال خارج کن��د و ثانیاً اظهارات و مواضع اروپایی ها 
و ترامپ نش��ان داد علیرغم برخی س��اده انگاری ها در داخل و 
تبلیغات گس��ترده در خارج، نه تنها اروپ��ا و آمریکا در پروژه 
مهار ایران اختالف راهبردی ندارند، بلکه در این مسئله کاماًل 
مشترک هستند. و نقش متفاوت اروپا نیز صرفاً تاکتیکی برای 

منصرف کردن ایران از اقدامات متقابل است.  تسنیم

نگاه��ی ب��ه واژه »پس��ماند« در فرهنگ دهخدا 
نش��ان می دهد که هر آنچه که از هر نوع فعالیت 
انس��انی باقی بماند ش��امل این واژه می ش��ود و 
عموم��اً به معنی حاصل و نتیج��ه اقدامات آدمی 
اس��ت. بررس��ی عملکرد قانونگذاری ناکارآمد در 
کش��ورمان نیز حکایت از همین معنا دارد، از این 
رو واژه پس��ماند برای معرفی جنبه های مختلف 
ناکارآم��دی قانون و قانونگذاری اس��تفاده ش��ده 

است. 
پس��ماند اول: از تش��کیل اولین دوره قانونگذاری 
در ایران بیش از صد و ده س��ال گذش��ته است. 
ایران از کشورهای پیش��تاز قانونگذاری در خاور 
میانه اس��ت. مراکز، مراج��ع و نهادهای متعددی 
ب��ه امر خطیر مق��رره گذاری مش��غول اند. متن 
های گوناگونی با اس��امی متف��اوت مدعی عنوان 
قانون در ایران اند. روزانه هزاران بخشنامه حاوی 
مقررات و دستورات اداری از سوی قوای سه گانه 
برای اجرا صادر می شود. تنوع قوانین به گونه ای 
آشفته است که امر تنقیح را بسیار دشوار ساخته 
است. می گویند بیماری تورم قانون و قانونگذاری 

اداره امور کشور را فرا گرفته است. 
پس��ماند دوم: مش��کالتی مانند گرانی، بیکاری، 
اعتیاد، طالق، فقر، حاش��یه نشینی، افزایش سن 
ازدواج جوانان، مش��کل مسکن، مهاجرت مغزها، 
کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رش��وه، فساد 
اداری و اقتص��ادی، واردات ب��ی روی��ه، مص��رف 
گرای��ی، قاچاق کاال، معضالت فرهنگی، آس��یب 
های اجتماعی و... زندگی مردم را بیش از گذشته 

دشوار نموده است. 
پس��ماند س��وم: قوانین یکی پ��س از دیگری به 
میدان مبارزه با مشکالت زندگی مردم می آیند. 
در ابت��دا ب��ا هزار امید و آرزو م��ی آیند و پس از 
مدت کوتاهی به دالیل نامعلوم از برطرف نمودن 
مش��کالت مایوس ش��ده، با قب��ول ناکارآمدی از 
میدان مبارزه خارج می ش��وند. م��ردم دوباره با 

انبوهی از مشکالت در زندگی خود تنهایند.
پس��ماند چهارم: مردم به عنوان ذی نفعان واقعی 
قوانی��ن، هم��واره منتظرند که نس��یم خنکی از 
شرایط مساعد زندگی به سوی آنها وزیدن بگیرد. 
گوش مردم از تصویب طرح های انقالبی، ضربتی، 
کنترلی، سراسری و نظارتی پر شده است و تقریبا 
مردم به این باور رس��یده اند که از دس��ت و پای 
قانون و قانونگذاری برای حل مش��کالت زندگی 

آنان کاری ساخته نیست. 
پسماند پنجم: معموال کسی مسئولیت ناکارآمدی 
قوانین را نمی پذی��رد. دعوای ناکارآمدی قوانین 
در حل مش��کالت مردم، همواره دو طرف داشته 
اس��ت. دولت ها مدعی اند ک��ه قوانین برای اجرا 
دارای نقص ان��د و قانونگذاران معتقدند دولت ها 
در اجرای قوانین ناتوان اند یا به درستی قانون را 

اجرا نمی کنند.
پسماند ششم: بر خالف انتظار تقسیم کار ملی در 
قانونگذاری ب��ه روش فعلی، جامعه پذیری قانون 
با مش��کل جدی روبرو می شود. پذیرش قانون از 
سوی مردم به عنوان هنجار اجتماعی با مقاومت 
و فش��ار و تهدید به مجازات همراه است. رعایت 

داوطلبانه قانون در جامعه محدود می شود. 
پسماند هفتم: ناکارآمدی قوانین در حل مشکالت 
مردم به عدم حاکمیت قانون در جامعه منجر می 
ش��ود. مردم بر این باورند که اداره امور جامعه بر 
مدار قانون صورت نم��ی گیرد و روابط فراقانونی 
در همه زمینه ها بر اجرای قانون دارای ارجحیت 
است. اعتماد به قانون و قانونگذاران دچار نقصان 
شده و از ارزش هنجاری قانون در سطح اجتماعی 

کاسته می شود. 
پسماند هشتم: اثر مخرب قوانین غیرموثر، حقوق 
و تکالیف جامعه را دچار بی نظمی و آشفتگی می 
کند. با قدرت گرفتن خرده فرهنگ های مخرب 
و مزاحم پیرامون قان��ون و قانونگذاری، گفتمان 
قان��ون از وجه غالب در جامعه خارج می ش��ود و 
جایگاه ارزنده خود را از دس��ت می دهد. رعایت 
حقوق و تکالیف بین فردی و گروهی و اجتماعی 

با مشکالت متعدد روبرو می شود.
پس��ماند نهم: پیرام��ون قان��ون و قانونگذاری در 
جامعه، نوعی حساسیت زدایی و بی تفاوتی ایجاد 
می شود و رعایت قانون از دایره عالقمندی های 
افراد و گروه های انس��انی خارج می شود. رعایت 
قوانین، در قالب ارزش های عمومی جامعه مطرح 
نیست. هنجارشکنی پیرامون قانون و قانونگذاری 

در مسیر گفتمان غالب جامعه قرار می گیرد.
پسماند دهم: ادبیات قانون گریزی )فرار از قانون 
و دورزدن قان��ون( ب��ه عنوان رفت��ار مطلوب در 
جامعه مطرح می ش��ود. شانه خالی کردن از زیر 
ب��ار اجرای قانون در میان م��ردم به نوعی هنجار 
تبدیل می ش��ود. قانون گریزی به عنوان ارزش و 

هنجار در جامعه مورد پذیرش قرار می گیرد. 

دکتر محمدرضا 
ناری ابیانه

ادامه صفحه 2

پسماند 12 گانه قانونگذاری 
ناکارآمد !؟

نگاهی به حمله رژیم صهیونیستی  به اهدافی 
در سوریه و عراق با ادعای مقابله با منافع 

جمهوری اسالمی

ارزیابی کارشناس مسائل سیاست خارجی از 
ماموریت جدید ماکرون:

آنچه در پس پرده تجاوزات رژیم  صهیونیستی 
به سوریه، لبنان و عراق می گذرد

صفحه 5

صفحه 6

ب��ا حضور رئی��س س��ازمان ع��ذا و دارو اولی��ن داروی 
سورفکتانت ریوی تولید شده در ایران در البرز رونمایی 
ش��د. مراس��م رونمای��ی رس��می از داروی برکس��ورف 
"نخستین س��ورفکتانت ریوی تولید ش��ده در ایران" با 
حضور رئیس س��ازمان غذا و دارو و رئیس ستاد اجرایی 
فرم��ان امام در یک ش��رکت دارویی در جاده مخصوص 
کرج � تهران برگزار ش��د. بر روی این دارو ۷ س��ال کار 
تحقیقاتی، آزمایشگاهی و پایلوت انجام گرفته و صنعتی 
ش��ده  و آزمایش های بالینی و مطالعات حیوانی  نیز در 

خصوص این داروی تولیدی اعمال شده است.
نمونه دارو برکسورف به خارج از کشور از جمله آلمان و 
انگلیس ارسال شده  و در آزمایشگاه های معتبر بین المللی 
مرجع تست شده  و تاییدیه ها اخذ شده و به همین دلیل 

دارویی کامال موثر است .
این دارو در حال حاضر در خصوص صدها بیمار استفاده 
ش��ده و در داروخانه ها توزیع می شود و نتیجه ای کامال 

اثربخش و خوب داشته است.
 نیاز به این دارو به میزانی زیاد اس��ت که در حال حاضر 
که کمتر از یکس��ال است خبر مراحل تولیدی این دارو 
منتشر شده  حدود 11 کشور خارجی برای صادرات این 
دارو از ایران درخواس��ت خرید آن را داشته اند و با چند 
ش��رکت در خصوص صادرات داروی برکسورف به خارج 
از کش��ور اخذ قرارداد ش��ده  و به زودی ش��اهد صادرات 
این دارو خواهیم بود. برکس��ورف دارویی خیلی پیچیده 
 و ش��امل چند داروی موثر اس��ت که در درون آن وجود 
دارد؛ این 5 داروی درونی برکسورف باید در حد و میزان 
مورد نیاز استفاده شود و تکنیک های خاص برای استفاده 
از ای��ن داروهای موثره درونی برکس��ورف که در کاهش 

کشش ریه نوزادان موثر است اعمال می شود.
در این ش��رکت دارویی در مح��دوده گرمدره حدود 15 
میلیارد تومان در خصوص تولید داروی برکسورف هزینه 
شده  و قرار است ضمن پوشش ظرفیت و نیاز کشور برای 
صادرات این دارو اقدام شود ، با توجه به درخواست های 
مورد نظر دیگر کش��ور افزایش ظرفیت تولید این دارو را 

نیز در آینده اعمال می شود.
محمدرضا شانه ساز رئیس س��ازمان غذا و داروی وزارت 
بهداشت اظهار داش��ت:  این دارو یک داروی معمولی و 
عادی نیست و تولید این محصول دانش بنیان  یک کار 

تیمی به شمار می رود.
وی با اشاره به اینکه این محصول سالیانه 4.5 تا 5 میلیون 
دالر ارزب��ری دارد،  افزود:  ما در حال حاضر هدفمند به 
دنبال تولید داروهای مورد نیاز حرکت می کنیم. محمدرضا 
مخبر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه 
داروی سورفکتانت داروی خاصی است که ممکن بود در 
آینده به واسطه تحریم ها در واردات آنها با مشکل مواجه 
شویم و مجبور شویم با قیمت  باال خریداری کنیم،عنوان 
کرد:  متخصصان کودک نگرانی هایی از دسترسی به این 
دارو داش��تند که با تولید داخلی آن این دغدغه برطرف 
ش��د، با تولید این دارو حدود 65 هزار نوزاد نارس خطر 

مرگ نجات پیدا می کنند.  تسنیم

دستاورد دیگری از دانشمندان 
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پورمختار: 
مجلس توانایی  ریل گذاری کالن 

اقتصاد کشور را ندارد
8

فرمانده نیروی هوایی ارتش:
برگزاری رزمایش نیروی هوایی ارتش 
در نیمه دوم سال جاری

صفحه 2

» باور 373 ایرانی « قوی تر از 
پا  تر  یوت و اس 300

کارنامه  خا کستری

خ���ب���ر

صفحه 7

ماجرای دو نماینده 
بازداشت شده چه بود؟

سیاست روزعملکرد آماری متولیان را به مناسبت هفته دولت بررسی می کند؛

 مکر مشترک ماکرون-ترامپ چگونه لو رفت؟
پیام »ظریف« اجالس G۷ به »روحانی«

خ���ب���ر

پیکر زنده یاد »داریوش اسدزاده« بازیگر تئاتر، 
س��ینما و تلویزیون روز س��ه ش��نبه از مقابل 
خانه هنرمندان به س��مت خان��ه ابدی بدرقه 
می ش��ود. پیکر مرحوم اسدزاده روز سه شنبه 
5 شهریور س��اعت ۹:۳۰ صبح از مقابل خانه 
هنرمندان واقع در خیاب��ان طالقانی، خیابان 
موسوی شمالی به س��مت بهشت زهرا )س( 

تش��ییع خواهد ش��د. بنابر این گزارش، پیکر 
زنده یاد داریوش اسدزاده در قطعه هنرمندان 
به خاک س��پرده خواهد ش��د. ای��ن هنرمند 
صبح روز ۳ ش��هریور بعد از یک دوره تحمل 
و مب��ارزه ب��ا بیماری س��رطان در منزل خود 
درگذش��ت. داریوش اس��دزاده، بازیگر تئاتر، 
س��ینما و تلویزیون، متولد اول آذرماه 1۳۰2 

در کرمانشاه بود. او در 2۰ سالگی وارد عرصه 
بازیگری شد و سال ها در مقام بازیگر، نویسنده 
و کارگردان در تئاتر تهران )نصر( فعالیت کرد. 
در دهه 4۰ و 5۰ شمسی در بیش از 5۰ فیلم 
سینمایی ایفای نقش کرد. او پیش از پیروزی 
انقالب اس��المی، ایران را ترک کرد و در سال 
1۳65 پ��س از 1۰ س��ال اقام��ت در آمریکا 

بازگشت و در دو سریال »سمندون« و »خانه 
س��بز« و فیلم های س��ینمایی زیادی مثل دو 
نیمه سیب، همسر، قالده های طال، یتیم خانه 
ای��ران، زمان از دس��ت رفته و بوی کافور عطر 
ی��اس بازی کرده اس��ت. آخری��ن فیلم او هم 
»حکایت دریا« به کارگردانی بهمن فرمان آرا 

بوده است.  فارس

پیکر »داریوش اسدزاده« سه شنبه تشییع می شود
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