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وزیر خارجه روسیه:
برخورد آمریکا با برجام کامالً 

مخرب است
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سرمقاله

اگ��ر ما موافق س��فر رئی��س جمهور ب��ه نیویورک 
نبودی��م، تنه��ا ب��ه خاطر حف��ظ جایگاه ریاس��ت 
جمهوری مقابل بی ادبی هایی است که آمریکایی ها 
دارند، محدودیت های ش��دیدی ک��ه حتی به وزیر 
خارجه کشورمان اجازه عیادت از تخت روانچی در 

بیمارستان را نمی دهد.
با وجودی که س��فر آقای روحانی با حاش��یه هایی 
همراه بود، اما این س��فر، همراه با س��خنرانی او در 
س��ازمان ملل که یک سخنرانی منطقی، منسجم و 
قاطع در مقابل س��خنان پراکنده، گسسته و دروغ 
پردازی های ترامپ بیان ش��د و مصاحبه هایی که با 
برخی رس��انه های آمریکایی داشت توانست خوش 

بدرخشد.
اما نکته ای که در این روزها حادث ش��ده، از سوی 
طیف سیاس��ی اصالح طلب اس��ت که پس از سفر 
آقای روحانی به نیویورک و بازگش��ت او به کش��ور 

دیده می شود.
اص��الح طلبان هنگامی که رئیس جمهور در س��ال 
92 و نخس��تین س��فر خود به نیویورک داشت، از 
این س��فر و اتفاقاتی ک��ه در آن افتاد قاطعانه دفاع 
و حمای��ت کردند، آنها دیدار ظری��ف و جان کری 
را یک دیدار مهم دانس��تند و از گفت وگوی تلفنی 
اوبام��ا با روحانی با تعابی��ری چون »تماس تاریخی 
در پرواز بازگشت« ، »جهان غافلگیر شد« ، »ایران 
و آمری��کا در یک قاب« بهره بردند و از آن دو اتفاق 

استقبال کردند.
آن گف��ت و گوی تلفنی و دی��دار طوالنی ظریف و 
کری هیچ اتفاق مثبتی را باعث نش��د در حالی که 
اصالح طلب��ان آن را یک واقعه مهم که راه را برای 
عادی س��ازی روابط دو کشور باز می کند، دانستند، 
تحلیل هایی که در آن س��ال از دیدار و گفت وگوی 
تلفنی در رس��انه های اصالح طلب و شخصیت های 
سیاس��ی آنها ارائه می ش��د، تصور را به این س��مت 
س��وق داد که همه مشکالت پس از آن، میان ایران 
و آمریکا حل می ش��ود، تحلیلی س��اده انگارانه که 
پ��س از چندی به خاطر ادام��ه رفتارهای خصمانه 
آمریکا علیه ایران بی خاصیت ترین و ساده لوحانه 
ترین تحلیل های آن زمان ش��د که هنوز هم درباره 
آن واکنش غیر حرفه ای، سخن گفته می شود و از 

یادها نرفته است.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم انقالب از 
آن اتفاق��ات از تعبیر بجا نبود اس��تفاده کردند. در 
واقع ایش��ان پیش بینی می کردند که اتفاقات سفر 

سال 92 به نفع آمریکا تمام خواهد شد.
برای همین هم در س��فر امس��ال آق��ای روحانی و 
هیأت همراه، تأکید کردند که دیدار و گفت وگویی 

میان ایران و آمریکا نباید صورت بگیرد.
رئیس جمهور و هیأت همراه در س��فر اخیر خود به 
آمریکا انقالبی تر از سفر نخست خود عمل کردند، 
به گونه ای که باعث انفعال آمریکایی ها شد، آمریکا 
تالش بس��یار زیادی کرد تا بتواند دیداری هر چند 
کوت��اه میان روحانی و ترامپ ص��ورت گیرد، حتی 
ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه و جانس��ون نخست 
وزی��ر انگلیس واس��طه ش��دند تا رئی��س جمهور 

کشورمان را راضی به این دیدار کنند.
تص��ور این که افکار عمومی دنی��ا در انتظار چنین 
دیداری بود تا در پس آن همه مش��کالت میان دو 
کشور حل ش��ود، برداشت اش��تباهی بود. دیدار و 
گفت و گ��و نیازمند زمینه های الزم اس��ت و صرفا 
دی��دار نمی توان��د به 40 س��ال دش��منی آمریکا با 

جمهوری اسالمی ایران پایان دهد.
آی��ا گفت و گ��وی تلفنی اوباما ب��ا روحانی و دیدار 
کری و ظریف توانس��ت مش��کالت را حل کند؟ آیا 
توافق هس��ته ای که برای رس��یدن به آن دو س��ال 
مذاک��ره ب��ا آمریکا انجام ش��د، توانس��ت در همان 
چارچ��وب توافق، دش��منی های آمری��کا را کاهش 
دهد؟ اختالفات و دشمنی های ایاالت متحده بسیار 
عمیق تر از آن است که با یک دیدار و گفت و گوی 
تلفنی حل شود. طیف سیاسی اصالح طلب با سفر 

امسال آقای روحانی مخالف بود، اما چرا؟
آیا صرفاً فقط مخالفت خود را اعالم کرد یا حرف و 

سخن دیگری دارد؟
ب��ا نگاهی به اظهارات ش��خصیت های اصالح طلب 
درباره این س��فر می توان به این نتیجه دست یافت 
ک��ه آنها ب��ه خاطر دیدار نک��ردن روحانی و ترامپ 
مخالف��ت خود را اعالم کرده اند و آن را بی خاصیت 
می دانند. اگر دیداری می��ان رئیس جمهور آمریکا 
و رئی��س جمهور ایران ص��ورت می گرفت یا ظریف 
و پمپئ��و دی��دار و گفت وگ��و می کردن��د، از نظر 
شخصیت های سیاسی اصالح طلب و جریان رسانه 
ای آن، مثبت ارزیابی می شد و بار دیگر رسانه های 
این طیف سیاسی با تیترهایی مثبت همچون سال 
92 به استقبال گسترده آن می رفتند.                                         

وحانی به  سفر سال 92 ر
نیویورک خوب 98 بد!

ادامه صفحه 2

در پاسخ به تهدید اروپا برای خروج از برجام باید انجام شود:

عملیات بزرگ "نصر من هللا"  
در خاک عربستان

سخنگوی رسمی نیرو های مسلح یمن جزئیات عملیات 
بزرگی را در محور نجران تشریح کرد که بر اثر آن صدها 
نیروی سعودی اسیر و چند تیپ نظامی ارتش عربستان 
س��قوط کرده است.  »یحیی س��ریع«  در کنفرانسی به 
تشریح عملیات بزرگ نیرو های یمنی در محور »نجران« 
پرداخت. به گزارش المسیره، یحی سریع با اشاره به اینکه 
شمار زیادی از افسران سعودی در جریان عملیات »نصر 
من اهلل« در استان »نجران« به اسارت درآمدند گفت که 
نیروهایی از ۳ تیپ نظامی به اسارت درآمده و این تیپ ها 
سقوط کرده اند.  وی می گوید که صد ها خودروی زرهی و 
زره پوش و سایر ادوات جنگی نیز در جریان این عملیات 
در نجران ضبط ش��دند. این مقام نظامی یمن افزود:»به 
خانواده های زندانیان از هر ملیتی قول می دهیم با آن ها به 
روشی انسانی برخورد کنیم.« سخنگوی رسمی نیرو های 
مسلح یمن در ادامه گفت که عملیات "نصر من اهلل" یکی 
از بزرگ ترین عملیات های نظامی ما علیه نیرو های دشمن 
است که بررسی و مقدمات آن چند ماه به طول انجامید.

 س��ریع می افزاید که پس از گذش��ت ۷2 ساعت از آغاز 
عملیات نیرو های ما موفق شدند ۳ تیپ نیرو های سعودی 
را محاص��ره کنند. وی افزود در نتیجه این عملیات که با 
مشارکت یگان های ویژه موشکی، هوایی و ضد هوایی انجام 
شد، صد ها کیلومتر از اراضی آزاد شد. سخنگوی نظامی 
نیروهای مسلح یمن همچنین گفت در میان هزاران اسیر 
از نیرو های دشمن، شماری زیادی از فرماندهان، افسران 
و اُمرای ارتش س��عودی به عالوه س��ربازان حضور دارند.  
سخنگوی جنبش »انصاراهلل« نیز اعالم کرد این عملیات 
بزرگ ترین عملی��ات نظامی نیرو های یمنی از زمان آغاز 

تجاوز وحشیانه عربستان به این کشور بود.  میزان

آزادی همه ۱۰ گروگان های حادثه 
گروگان گیری استهبان

رئیس کل دادگستری اس��تان فارس از آزادی و سالمت 
۱0 گ��روگان در حادثه گروگان گیری در اس��تهبان خبر 
داد و گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده 

است.
حجت االسالم و المسلمین سیدکاظم موسوی، افزود: از 
ابتدای وقوع حادثه گروگان گیری از س��وی یکی از اشرار 
منطقه، تأکی��دات الزم بر حفظ س��المت گروگان ها در 
دس��تور کار قرار گرفت که ای��ن امر با تمهیدات و تدابیر 
مش��ترک قضایی، انتظامی و مس��ئوالن امنیتی استان 
محقق ش��د. موس��وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده، 
ب��ه آزادی گروگان ها ط��ی دو مرحله انجامید، بیان کرد: 
در س��اعات اولیه این حادثه پنج نف��ر از گروگان ها و در 
مرحله بعد پنج نفر دیگر آزاد و به آغوش خانواده های خود 
برگشتند. وی تصریح کرد: در ابتدای وقوع این حادثه دو 
نف��ر از گروگان ها با اقدام گروگان گیر از ناحیه پا زخمی 
ش��دند که بالفاصله تمهیدات درمانی اتخاذ ش��د و هم 
اکنون مصدومان تحت درمان هستند، باقی افراد نیز سالم 

به خانه هایشان بازگشتند. میزان

رهبر معظم انقالب اسالمی 
سیاست های کلی نظام قانون گذاری 
را ابالغ کردند
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یادداشت

یادداشت

خ���ب���ر

حاال بهتر می ش��ود گفت و نوشت ! شش سال از دوران ریاست 
جمه��وری مردی می گذرد ک��ه در آغاز راه وع��ده برگرداندن 
عزت به پاس��پورت ایرانی را می داد و دائما با طعنه به مذاکره 
کنن��دگان در طول س��ال های 84 الی 92 خ��ود را متخصص 
و و دولتمردان��ش را ژن��رال های کاربلد مذاک��ره با دنیا معرفی 
می ک��رد! بلعکس عموم ملت که با فراموش��ی تاریخی معاهده 
سعدآباد، دل به وعده های  مسئول مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص بس��ته بودند جریان انقالبی از همان ابتدا می 
دانس��ت لبخند ها قهقه خواهند ش��د و نتیجه مکانیزم ماش��ه 

وزارت خزانه داری آمریکا خواهد بود.
با محترم شمردن اراده مردم و طیف منتخب از سوی رهبرحکیم 
انقالب و جریان انقالبی مذاکرات بر سر مساله هسته ای موجب 

پیمان های گوناگون من جمله برجام ش��د !برجام توسط همراه 
ش��فیق دولت در راس مجلس شورای اسالمی وقت در کمتر از 
ده دقیقه به تصویب رسید و ماجراهای آن تا امروز علیرغم نگاه 
هم��واره مثبت ژن��رال های پیرمرد و همیش��ه خندان به غرب 

دامن گیر کشور بوده است.
حاال دوس��ال و اندی اس��ت امریکا که امضای وزیر خارجه اش 
تضمین بود از معاهده برجام خارج شده و شرکای اروپایی تاجر 
موطالیی کاخ سفید با وعده های محقق نشده کانال ویژه مالی 
س��عی دارند تا ضمن سیاس��ت چماق و هویج جس��د بی جان 

برجام به تابوت سپرده نشود!
رئیس جمهور محترم در س��فر اخیر خود به نیویورک و شرکت 
در نشس��ت عمومی س��ازمان ملل امید داش��ت ب��ا دیدار های 
خ��ود بتواند ماه های منتهی به اس��فند سرنوش��ت س��از را به 
س��المت بگذارند که شواهد نشان می دهد در این امر موفقیت 
چشمگیری نداش��تند.حاال در دوسال پایانی دولت طیف پیروز 
در خرداد 92 باید چاره ای کند تا بتواند پاسخگوی وعده های 
خود در چرخیدن چرخ زندگی مردم با وجود برجام کند و شاید 

میراث��ی را برای دولت بعد از خود به ج��ای گذارد که منتخب 
بعدی را به اتخاذ تصمیمی پرهزینه برای کشور و خود کند !

ش��اید اگر دغدغه های نشنیده شده رهبری انقالب همان زمان 
مورد توجه دیپلمات های همیش��ه خن��دان بود امروز نیازی به 
قهقه در برابر جانس��ون و مکرون نبود ، س��ران دو کشوری که 
خود ب��ا اعتراضات عمومی داخلی در کشورهایش��ان در موضع 
حل هیچ مشکلی نباشند و حتی اگر توانایی هم داشتند به اراده 
شان اعتمادی نیست !نتایج این شش سال گذشته در ذهن اهل 
عبرت و درس گیری این ب��ود که گفتمان مقاومت تنها گزینه 
دفع فش��ار های مستکبرین عالم اس��ت که به عینه در عراق ، 
س��وریه و یمن قابل مشاهده است، بار دیگر اثبات شد خشم و 
ابروهای در هم کشیده در برابر مستکبرین و دشمنان و لبخند 
و اعتم��اد به جوانان مومن و انقالبی هزینه های امت اس��الم و 
ملت ایران را در رس��یدن اهداف عالی��ه به مراتب کمتر خواهد 
بود .امید که عبرت های تاریخی دیپلماسی قهقه از خاطر ملت 
شریف ایران و ژنرال های که به لبخند های غرب اعتماد دارند 

هیچگاه پاک نشود ، ان شاهلل

جل الخال��ق از تداخ��ل امواج ک��ه به  رغم هم��ه تالش ها برای 
قدرتمند کردن مجالس و شوراهای تصمیم  گیرنده و قانون گذار 
بر اس��اس دفاع از منافع جامعه اما چون پرداخت همه حقوق و 
مزایای این نهادها همچون انجمن های صنفی به عهده سازمانی 
اس��ت که باید از تصمیمات آن ها تبعیت نماید ناچار به تمکین 

هستند تا زمان سپری شود! 
ش��وراهای اس��المی ش��هر ه��م ب��ه همی��ن ص��ورت اس��یر 
رودربایس��تی های مرسوم با مدیریت ش��هری می باشند زیرا در 
الب��ه الی انج��ام خدماتی که ب��ه عهده ارگان ش��هری از جمله 
نظافت و فضاس��ازی است، تصمیمات کالن همچون اخذ شیوه 
مش��ارکت در تحلیل مس��ائل برای مقیاس یابی ذینفعان با نام 
»جهان نما« را که از وظائف تعریف  ش��ده شورای اسالمی شهر 
است و منتخب همین مردم هستند به عهده تک تک شهروندان 
می گذارن��د و در حقیقت توپی را که باید در ش��ورای اس��المی 

بچرخد به زمین شهروندان می اندازند! 
معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری اصفهان در گفتگویی با 

خبرنگار تارنمای ایمنا با اشاره به خرد محوری جمعی و تقویت 
همدلی و همس��ویی تمامی ذی نفعان توس��عه شهری اصفهان 
از جمل��ه مدی��ران، برنامه ریزان، ش��هروندان و س��ازمان های 
مختلف برای رفع معضالت و مش��کالت ش��هر از طریق فرآیند 
برنامه ریزی ش��هری، می گوید: )در جهت شکل دادن هدفمند و 
هوشمند آینده شهر و شهروندان با استفاده از شیوه های خالق 
و نوآوری و تغییر »نحوه شناخت شهر امروز و ویژگی های آن« 
و نحوه نگرش و حرکت به  س��وی آن، وجود برنامه جامع ش��هر 
اجتناب ناپذیر است( این مس��ئوالن در شهر حساس و تاریخی 
اصفهان که یا شتر را گم  کرده اند و به دنبال مهارش می گردند! 
در حالی  که انجام این وظیفه مهم در حیطه اختیار و مسئولیت 
هیچ  یک از شهروندان و دیگر سازمان های شهر و استان نیست 
که ش��ورای اسالمی ش��هر برای انجام همین منظورها انتخاب 
 ش��ده اند و مدیران تحصیلکرده در کس��وت دکترای شهرسازی 
ش��اغل در مجموعه ارگان متولی این کار نیز پس��ت و س��مت 
و حق��وق و مزای��ا را در این رابط��ه دریافت می کنن��د و دیگر 
دستگاه های شهری و استانی تنها موظف به مساعدت های الزم 
در زمان نیاز بوده و دیگر شهروندان با پرداخت عوارض نوسازی 

دین خود را ادا می نمایند. 
اگر برنامه جامع شهر با ایجاد ارزش  افزوده برای آن موجب رونق 
اقتصادی، بهبود ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، اصالح محیطی 
و ایجاد فضایی زیس��ت پذیر ش��ود در حقیقت مشکل مدیریت 

خدمات شهری را حل می نماید تا وظیفه ای که از جانب شورای 
اس��المی شهر به عهده او گذاش��ته  شده است، انجام دهد. کنار 
هم گذاشتن کلمات روتین در ادبیات جدید مدنیتی و ارائه آن 
از طریق تارنمای ایمنا که س��خنگوی شهرداری اصفهان است 
هیچ دردی را از مشکالت زیستی جامعه شهرنشینی حل نکرده 
و نمی کند بلکه می طلبد تا مس��ئوالن ز تع��ارف کم کرده و بر 
مبلغ بیفزایند و بجای پش��ت  میز نشینی نگاهی به تاریخ بلدیه 
کشور انداخته که چگونه شخص شهردار نیز پا به  پای کارگران 
بیل به دست می گرفت تا در خدمت شهروندان باشد همانگونه 
که مدیر خدمات ش��هری و بسیجی پایتخت در سیالب همین 

سال ها پیش قراول تخلیه تونل مترو تهران بود! 
اگ��ر ارگان وزارت گون��ه ۱۱ هزار نفری ش��هرداری اصفهان با 
مش��کل کمبود نقدینگ��ی و راحت طلبی مدی��ران در این  باره 
روبروست باید بداند اهالی این شهر در تمام دوران ها در خدمت 
رفع مش��کالت موجود بوده اند ام��ا وظیفه ای به  جز پرداخت به  
موقع عوارض را نداش��ته و مسئولیت شورای اسالمی شهر را به 
خود نمی پذیرند زیرا با توجه به رکود اقتصادی و پرش قیمت ها 
ناچارن��د به  منظ��ور تأمین معاش خود و خان��واده تحت تکفل 
و رونق اقتصادی ش��یفت های کاری را افزایش داده و س��اعات 
فراغ��ت را به تجدید قوا بپردازند. بنابرای��ن لطفاً این توپ را از 
زمین ش��هروندان برداشته و به شورای اسالمی شهر بسپارند تا 

شاید از آن طریق به دروازه اجرا گل شود!

مدی��ر کل حمایت از پایداری مش��اغل وزارت کار از تامین اعتبار و 
پرداخت معوقات کارگران هپکو در هفته جاری خبر داد.  کریم یاوری 
درباره آخرین وضعیت تسویه مطالبات کارگاران هپکو گفت: بر اساس 
پیگی��ری های صورت گرفته، اعتبار ٥0 میلیارد تومانی برای تامین 
بخشی از سرمایه در گردش و تسویه معوقات کارگران به زودی و طی 

همین هفته توسط یکی از بانکهای کشور تامین می شود. 
وی اظهار امیدواری کرد با پرداخت حقوق و دس��تمزد کارگران این 

شرکت حداکثر تا پایان هفته، حقوق کارگران از این ماه به روز شود. 
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار با بیان اینکه کارگران 
شرکت هپکو 4 ماه مطالبان معوق دارند، اظهار داشت: در حال حاضر 

مطالبات معوق کارگران این شرکت حدود ۱8 میلیارد تومان است.
یاوری گفت: میزان حقوقی که به کارگران ش��رکت هپکو پرداخت 
می ش��ود، ماهانه 4 میلیارد تومان است. این مقام مسئول در وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری اینکه خوشبختانه هفته گذشته 

تمام کارگران بازداشت شده هپکو آزاد شدند، تاکید کرد: وزارت کار با 
بازداشت کارگران که به صورت مسالمت آمیز برای دریافت مطالبات 
معوق خود اعتراض می کنند مخالف است و امیدواریم با تعیین تکلیف 
مالکیت شرکت برنامه کار و تولید آغاز شود.  یاوری گفت: خوشبختانه 
با موافقت رییس جمهور برای واگذاری سهام عمده هپکو و همچنین 
تغییر مدیریت شرکت هر چه سریعتر این شرکت به چرخه تولید خود 

بازخواهد گشت.  مهر

خودشان می برند، می دوزند 
و می پوشند!

حسن روانشید
روزنامه نگار پیشکسوت

عبرت از دیپلماسی قهقهه !
محمود آصفی

پرداخت حقوق کارگران هپکو طی هفته جاری

گرانی بنز ین گام 
بعدی حذف یارانه 

پردرآمدها
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صفحه 5

سیاست روز تناقض گویی متولیان در افزایش قیمت حامل های انرژی را بررسی میکند؛


