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مخالفانمذاکره

فشار مافياي ميوه
بر دولت

طی اقدامی نادر در مجلس صورت گرفت
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آفتاب يزد گزارش ميدهد

ايران در انتظار
فرار معکوس
مغزها

توافق را بررسی می کنند!

کارشناس ارشد بانک جهاني:
فرار مغزها  2برابر درآمد نفتي
به اقتصاد ايران زيان ميزند!

روز گذشته کميسيون ويژه بررسي برجام با حضور  15نماينده
از ميان 24نامزد خواهان عضويت در اين کميسون ،صورت رسمي
به خود گرفت اما در ميان عالمت سوالهاي فراواني در اذهان ،در
خصوص عملکرد و ترکيب اين کميسيون ايجاد شده است .نکته
حائز اهميت در مورد اين کميسيون ،ترکيب پانزده نفره آن است.
چراکه بيش از نيمي از اعضاء آن را دلواپسان حاضر در بهارستان
تشکيل ميدهند جالب تر آنکه از اين  15نفر  5نفر آنها از اعضاء
جبههپايداريهستند
صفحه2

مشاوراموربينالمللرئيسمجلستشريحکرد
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روايت معاون سازمان غذا و دارو
از وضعيت دارويي بيماران سرطاني:

هزينه  600ميليوني
براي  23روز
زنده ماندن بيشتر!
14

سخنگوي وزارت خارجه آمريکا:

مشکلمالي
دليل کم شدن
کمک ايران به مقاومت

3

سرمقاله

يكاتفاقبامزهدرمجلس!

محمدرضا عارف:

انتقال اس 300
به ايران
ممنوع نيست

3

رقيب اصالحات
درصدد ايجاد
تفرقه است

سیدعلیرضاکریمی

یادداشت 3

یادداشت 2

یادداشت 1

راه بده !؟

سید حمید کالنتری معاون وزیر کار و تعاون

دولت «تدبیر» میراث دولت «مهرورز»
مهدی مالمیر روزنامهنگار

پالسهاي خطرناك

در سفر به یکی از کشورهای آفریقایی در مسیر جاده تابلویی دیدم که
قب ً
الجایی ندیده بودم در تابلو نوشته بود Give way. :این نوشته جدید
بود و خیلی جلب توجه کرد .با قدری تأمل و ســوال از دوستان محلی
دیدم مفهوم ســاده ای دارد که در بسیاری از مسائل زندگی و ارتباطات
اجتماعی ما نیز کاربرد دارد  ،پیام ســاده تابلو این بود که ماشــین ها در
جاده رعایت حال یکدیگر را بنمایند و هوای ماشــین پشت سری خود را داشته باشند و
اگر سرعتشان کم است و ماشینی پشت سرشان می خواهد با سرعت بیشتری برود و یا
ســبقت بگیرد راه را برای رفتن او باز کنند  .یک رسم خوبی هم بین رانندگان کامیون و
تریلر در جاده ها در گذشته بیشتر رایج بود که با زدن راهنمای سمت چپ خود به ماشین
پشت سر اعالم می کردند که اگر می خواهد سبقت بگیرد مانعی نیست و راه باز است ،
و این نشان از یک رفتار مناسب اجتماعی و ارتباطی ناشی از احترام به حقوق دیگران در
رانندگی در جاده ها داشت.
اما نکتهای در استفاده از این پیام قابل توجه می باشد که این دو کلمه «راه بده» در بسیاری
از تعامالت و ارتباطات اجتماعی بین مردم و بین مردم و دولت کاربرد دارد ؛ که به اختصار به
مواردی از آنها می پردازم  .اگر ما بر این باور باشیم که در زندگی روزمره و در برخورد با دیگران
باید راه بدهیم یا راه باز کنیم  ،یا میدان بدهیم خیلی زندگی را شیرین تر می سازیم  .مث ً
ال وقتی
درهنگام رانندگی به عابر پیاده ای در سر چهار راه بر می خوریم که قصد عبور از خیابان دارد
و ما سرعت خود را کم می کنیم و با توقفی خیلی کوتاه به او راه می دهیم و آن عابر ،دستی
حاکی از تشکر تکان می دهد و یا با لبخندی از ما تشکر می کند چه احساس خوبی به ما و او
دست می دهدیا ماشینی در مسیری برای گردش به چپ و ورود به یک خیابان یا کوچه فرعی
از شما که مستقیم میآیی راه می خواهد و شما تأمل و توقفی می کنی و راه می دهی و متقاب ً
ال
برای شما دستی تکان می دهد و شما هم تبسمی میکنید و میروید و هر دو شاد می شوید.
یا در صف خرید از فروشگاه یا میدان تره بار شما که بار و خرید زیادی دارید به کسی که
یکی دو قلم خرید داشته تعارف می کنید و نوبت خود را می دهید و به نوعی راه می دهید و
او از شما تشکر می کند  .این مثالها را می توان به موضوعات مختلف در زندگی روزمره تعمیم
داد در سوار شدن به اتو بوس  ،مترو  ،بی آرتی  ،در جا دادن به پیر مرد یا پیر زنی که توان
ایستادن ندارند  ،در مهمانیها و پذیراییها  ،در پارک کردن خودرو و موارد مشابه زمینه هایی
است برای راه دادن به دیگران که می توان با تذکر به خود و توجه بیشتر راه دادن را تمرین
و از این طریق زندگی را سهل تر  ،آرام تر و مفیدتر ساخت.

این اســتدالل که می گوینــد مخالفان دولت تدبیــر و امید عیبها را
می گویند وموافقان نیازی نیست این کار را بکنند ،استدالل چندان درستی
نیست! دولت تدبیر وامید در طول دوسالی که فرمان ماشین قوه اجرایی
کشور را به دست گرفته ،از عهده کارهای نمایانی برآمده که می تواند مایه
نازش و گردنفرازی اش باشد .بزرگترین آن شاید این باشد که تا آنجا که
توانسته سعی کرده از «کاراکتر» دولت پیشین و بيماري که دامنگیر سیاستهای اقتصادی
وسیاسی بود ،فاصله بگیرد .با این همه اما ،ضربالمثل شیرینی میان انگلیسی زبانها رواج
دارد به این مضمون «:ســیب زمینی داغ را نمی توان در دســتان خود نگه داشت» این
ضرب المثل کنایتی است به تصمیمات خسارت بار و نامعقولی که می باید هرچه زودتر
از دســت آنها خالص شد .در دولت کنونی نیزبه کار بستن سیاستهایی که به بن بست
رسیدنشان در دولت «مهرورز» به اثبات رسیده است ،حکم همان سیب زمینیهای داغی را
دارند که میباید دولت تدبیر ،هرچه زودتر دست از آنها بشوید!
نامهنگارییاسنتعریضهنویسیخالیقبهمسئولیندرسفرهایاستانیازجملهسیاستهای
ناکارآمد دولت گذشته بود که سوگمندانه در دولت تدبیر نیز بیش و کم پیگیری میشود
و از هر گوشه که بنگریم جزو نقاط مثبت دولت فعلی به حساب نمی آید .این ماجرا تا آنجا
باال گرفته است که رییس دولت در جلسه اخیرش به هیئت وزیران توصیه کرده که نسبت
به پاسخگویی به «نامه» های مردم در «سفرهای استانی»! جدیت بیشتری نشان دهند.
سیاست عریضهنویسی افزون بر این که عدم حساسیت دولت تدبیر را به فقدان نهادهای
حرفه ای سیاســی و رواج آماتوریسم به رخ می کشد ،به «روحیه تکروی» شهروندان نیز
پر وبال می دهد .به عبارت دیگر ،نامه نگاری شهروندان به دولتمردان به این توهم دامن می زند
که هر کســی بی توجه به منافع دیگری وکار جمعی که نیاز هرگونه سیاســت ورزی و
مطالبهخواهیاست،صرفابادمزدنازتراژدیهایشخصیوخصوصیمیتواندبهخواستههایش
دســت یابد .بزرگترین آسیب جان گرفتن روحیه تکروی در شهروندان کاهش روز افزون
بانکی «ســرمایه اجتماعی» است که این
همبســتگی اجتماعی وتُهی تر شدن حساب
ِ
معضل برای کشوری که هر آینه خطر بالهای طبیعی مثل سیل وزلزله تهدیدش میکند
ونیازمند روحیه جمعی وکار گروهی است ،به هیچ رو نوید روزهای خوشی نیست.سیاست
نامهنگاریبهدولتمردانکهجزوسیاستهایاصلیدولتگذشتهبود،اگرسودوثمریداشت،
نشان دادن بی حاصلی این جنس سیاستهای پرهزینه بود .برای دولت تدبیر که اعتبارش
را بیش از هر چیز از زاویه گرفتن از «منش» دولت مهرورز اندوخته است ،ضروری است تا
سیبزمینیهای داغی را که به ارث برده است ،هرچه زودتر زمین بگذارد!

روزنامه کیهان از ابتدای شــروع نشست اعضاء  5+1همواره دلواپسی خود را با اختصاص
تیترهــای اول صفحه خود به ناکارآمدی توافقات هســته ای اختصاص داده تا جایی که
کمتر نســخه ای از شــماره های روزنامه ،بدون تیترهای مزبور از آن دیده شده است .در
مقاله ای به تاریخ  27مرداد ماه روز چهارشــنبه با عنوان فرمــول برد -برد این بود؟ در
این نوشــتار ،نویسنده به دنبال این است که با ذکر دالیلی به برنامه ریزی سیستماتیک
اصالحطلبان(طیدورانمذاکرات)ازروندتوافقهستهایبپردازد.درایننوشتاربهگفتههای
احمد خرم اشاره شده که طی آن ایشان پیروزی در مذاکرات را پلی به سوی افزایش نفوذ
سیاسی دولت در قوه مقننه دانسته و می گوید« :با توجه به روند نزدیکی اصالح طلبان
به دولت طی دو ســال اخیر به جرات می توانم ادعا کنم از پیش برنده انتخابات مجلس،
اصالحطلبانهستند.کسیکهبتواندخوبمیوههایتوافقلوزانرابچیندبرندهبیانیهلوزاندر
عرصه داخلی است» .سپس بخشی از گفتگوی فلیپ هاموند با روزنامه الشرق االوسط را
به عنوان دومین سند بهره برداری اصالح طلبان از توافقات ذکر کرده و از ایشان نقل قول
می شود « :ما باید امیدوار باشیم که اصالح طلبانی که می خواهند ایران نقشی مثبت تر
ایفا کند ،بحث را به نفع خود تمام کنند» .در گام سوم گفته های جان کری است که اخیرا
در جلسه شورای روابط خارجی آمریکا در جهت توافق وین می گوید« :آنچه میدانم این
است؛ دوستان! اگر به این توافق پشت کنیم ،یک پیام بزرگ به تندروها میفرستیم و آنها
احساس خوبی پیدا میکنند و ما شاهد آن خواهیم بود .چه کسی میداند که در انتخابات
چه میشود؟ اما روحانی و ظریف که خود را در مذاکره با غرب به خطر انداختند و توانستند
با غرب مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند ،به نظرم به دردسر جدی میافتند» .کیهان در
ادامه مقاله خود به بزرگ نمایی مطلب پرداخته و اصطالحا با قصد شلیک نهایی به بخشی
از گفته های اندیشــکده آمریکایی «مرکز امنیت امریکای جدید» به عنوان مدعا اشاره
می کند و نقل می کند این مرکز که روابط بسیار نزدیکی با دولت اوباما دارد و از آن به عنوان
تیم فرعی دولت اوباما یاد میشود در گزارشی اعالم می کند که« :با سرمایهگذاری روی
توافق هستهای باید به دنبال ایجاد اصالحات سیاسی و تداوم حمایت آمریکا از فعاالن حامی
ایجاد اصالحات در ایران بود و آمریکا باید استراتژی تهاجمی ترویج اصالحات سیاسی و
اجتماعی در ایران را دنبال کند .آمریکا به این موضوع که قبل از انقضای توافق هستهای،
شاهد اصالحات سیاسی در ایران باشد عالقه زیادی دارد .ارتباط با نهادهای غیردولتی و
مدنی ایران باید تقویت شود» .نویسنده در نهایت این مقاله بازی برد -برد را اینگونه تعبیر
می کند که امریکا منافع ملی اش و اصالح طلبان رویای برد در رقابت های آتی انتخابات
را بازی برد-برد می دانند.

ادامه در صفحه15

شوراي نگهبان
ناظر است
نه مجري

به همراه گفتارهایی از فاضل میبدی و جاللیزاده

سال15

 1000تومان

گزارش آفتاب يزد
از چرايي اظهارات اخير رييس جمهور

احسان سپهوند

ادامه در صفحه15

مشاور امور بینالملل رئیس مجلس تشریح کرد

مشکل مالی دلیل کم شدن کمک ایران به مقاومت
مشــاور امــور بینالملل رئیس مجلس شــورای اســامی ایــران در گفتگویی
با وبگاهی فلســطینی اعــام کرد ایران با ســفر رئیس تشــکیالت خودگردان
فلســطین مخالفت کرده است .به گزارش فارس« ،حسین شیخ االسالم» گفت:
"تهران درخواســت «محمود عبــاس» (ابومازن) رئیس تشــکیالت خودگردان
فلســطین را برای سفر به ایران رد کرده اســت .وی افزود اینکه رهبران سازمان
آزادیبخش فلســطین «ساف» اعالم کردند ســفرعباس در ماه اکتبر خواهد بود
و تماسها برای اتمام مقدمات این ســفر ادامه دارد ،صحت ندارد .شیخاالســام
تصریح کرد :آنها بیشــتر از یک بار خواســتار ســفر به ایران بودنــد و ما تا این
لحظه نپذیرفتهایم ،آنها اخیرا درخواســت خود را تکرار کردند و ما پاســخ مثبت
ندادهایم.وی افزود :ایران ُمصِ ر به ادامه حمایت از خط مقاومت و اعضای مقاومت
اســت و هیچ طرفی در جهان نخواهد توانست دوستی میان تهران و مقاومت که
حمــاس در مقدمه آن قرار دارد را از بین ببرد؛ روابط ما با حماس اســتراتژیک
اســت .شیخاالســام در ادامه وجود هرگونه اختالفی با حماس را تکذیب کرد و
گفــت :طرفین (ایران و حماس) اختالفات درباره ســوریه را کنار گذاشــتهاند و

ما از هر ســفر رهبران حماس اســتقبال میکنیم( .زمان) سفر هیئت حماس به
تهران مشــخص نیســت و مقدمات الزم برای آن انجام نشــده اما در هر حال از
آن استقبال میکنیم .در همین راســتا شیخاالسالم برخی سخنان درباره وجود
تنش میان تهران و جهاد اسالمی را کذب محض و افترا خواند و تاکید کرد اینها
به هیچ وجه صحت ندارد .وی علت کم شــدن حمایت مالی ایران از مقاومت را
«تنگی مالی» اعالم کرد که ایران با آن روبرو شد اما افزود تهران در این راه برای
آینده از هیچ تالشــی فروگذار نمیکند.شیخ االسالم همچنین این موضوع را که
ایران با تسویه سیاســی و به رسمیت شناختن اسرائیل موافقت کرده  ،به شدت
تکذیب کرد و گفت :شــاید همین یکی از دالیلی باشد که ما را به عدم برقراری
رابطه با تشــکیالت خودگردان سوق میدهد .تهران در هنگام مذاکرات هستهای
با  5+1مورد فشــارهایی قرار گرفت که یکی از آنها قطع روابط با مقاومت و نیز
کنارگذاشــتن پروندههای ســوریه و یمن بود اما ایران نپذیرفت .دلیل همه این
فشــارها ،موضع ما در قبال اسرائیل بود؛ ما تاکید میکنیم که وجود هر اسرائیلی
بر این دنیا را نمیپذیریم.

پــس از كــش و
قوسهاي فــراوان
باالخره كميته ويژه
مجلس جهت بررسي
توافــق هســتهاي يا
همان برجام روز گذشته تشكيل شد.
اگرچه درباره چرايي تشكيل و نحوه
عملكرد اين كميتــه همچنان اما و
اگرهای فراواني وجود دارد و حتي
مشخص نيست قرار است خروجي
چنين كميته اي چه باشــد اما نكته
جالب توجه در مــورد اين كميته
كه بيش از ســاير مــوارد تو ذوق
مي زند تركيب آن است! يعني در كميته
فوق چهرههايي حضــور دارند و
دربــاره آن اظهارنظر مي نمايند كه
صددرصد مخالف توافق هسته اي
و اساســا مذاكره هستند! تعجب
نفرماييد!درست نوشتهام؛ كساني كه
جزو مخالفان مذاكره وتوافق هستهاي
بودند اكنــون در اين كميته حضور
دارند تا در مورد جزييات و كليات
آن بحث و بررســي نمايند! شايد
فقط در ايران ما چنين اتفاقاتي رخ
ميدهد و همه نيز درباره آن سكوت
مينمايند .به راستي چهرهها و افرادي
كه در طول مذاكرات هستهاي طي دو
سال گذشــته بر سر و صورت خود
ميزدند كه چرا بــا غرب در مورد
حق مسلم خود مذاكره مينماييم و
در رسانههايشان دستاوردهاي تيم
مذاكرهكننده را «هلوكاست هستهاي»
خطــاب مي نمودنــد چگونه و با
چه فرمولي قرار است توافق بزرگ را
حالجي نماينــد؟ واقعا باور كردني
و قابل فهم نيســت كه اين افراد با
چهاستدالليحاضرشدندموضوعيرا
بررســي نمايند كه از اساس با آن
مشكل داشتند! معموال مرسوم است
وقتي كســي با موضوعي از اساس
و ريشه اي مشكل دارد ديگر نيازي
نميبيند وارد جزئيات آن شــود و
درباره آن اظهارنظر نمايد چه برسد
به آنكه آن را سبك و سنگين كند.
جا دارد مجلس محترم و كساني كه
دراينبارهصاحبنفوذوتصميمگيرند
در اين بــاره وارد ميدان شــده و
فكري براي اين موضــوع نمايند.
به هرحال اكنون و در همين ابتداي
امر مجلس به شــكلي وارد موضوع
توافق هسته اي شده است كه ابهامات
فراواني مطرح است .اي كاش حداقل
كساني در اين كميته حضور داشتند
كه اســاس مذاكره و توافق را قبول
داشتند و تنها در مورد بخشی از آن
مسئله داشتند .به نظر ميرسد برخي
از آقاياني كه در اين كميته حضور
دارند آدرس را اشــتباهي آمدهاند و
بايد در كميتهاي حضور مييافتند كه
شايد ميبايست در زمان مذاكرات
دكتر جليلي تشكيل ميشد!

