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سیاسی
غالمرضــا مصباحی مقدم عضو مجمع تشــخیص
مصلحت نظام با طرح این سوال که آیا شرایط فعلی
اقتصاد ایران راه برون رفت دارد ،گفت :بیماری اقتصاد
ایران شناخته شده اســت و راه حلش هم مشخص
است .باید جلو نقدینگی را گرفت .من خبر دارم که
آن10هزار میلیارد استقراض از بانک مرکزی به  33هزار میلیارد
رسیده است .این سیالب نقدینگی مثل سیالب آب است .اگر جلو
این سیالب را سد بگذارند میتوانند از انرژی آن بهره گرفت وگرنه

داعشمسئولیتحملهبهکابلرابرعهدهگرفت
گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری در نزدیکی مراسم بزرگداشت احمد شاه
مسعود در کابل افغانستان را برعهده گرفته است .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
شبکه خبری اعماق داعش در بیانیهای اعالم کرد که این گروه تروریستی مسئولیت این حمله
انتحاری را که در نزدیکی مراسم بزرگداشت احمد شاه مسعود به وقوع پیوست ،برعهده گرفته
است.در این حمله انتحاری دست کم هفت تن کشته و ۲۵تن دیگر زخمیشدند.

مکث
با اشاره به قانون منع بهکارگیری بازنشستگان

رحیمی ۱۷ :استاندار
و بیش از  ۶۰شهردار
بازنشستهمیشوند

علیرضا رحیمیعضو هیات رئیســه مجلس
شورای اســامی ،با تاکید بر اینکه «فضای
مدیریتی دولت به اقدامات هوشــمندانه نیاز
دارد» ،اظهار کرد :مجلس شورای اسالمیدر
شرایطی قانون منع به کارگیری بازنشستگان
را تصویــب کرد که جامعه به شــدت دنبال
چنین قانونی بود ،چون شاهد هستیم که در
بازه زمانی طوالنی از جوانان و بانوان استفاده
نشــده است و یا کمتر به کار گرفته شدهاند.
از آن طرف شاهد دو شغلهها و بازنشستگانی
بودیم کــه گالیههایی را در ســطح جامعه
بهوجودآورد.ویعدمبهکارگیریبازنشستگان
را مطالبه عمومیجامعه دانست و افزود :البته
الزم بود مجلس شورای اسالمیاین قانون را
به صورت تدریجی و هوشمندانه به تصویب
میرساند ،ولی با این حال بر اساس این قانون
نباید مجددا بازنشستگان به کار گرفته شوند.
با ایــن وضعیت طبق آمار وزارت کشــور و
شورای شهر ،نزدیک به  ۱۷استاندار و بیش از
 ۶۰شــهردار در کالنشهرها و شهرهای مهم
کشور و افراد در ردههای مدیریتی بازنشسته
میشوند .نماینده تهران با بیان این که «کمتر
مدیر پروری برای جایگزینی بازنشســتگان
صورت گرفته است» ،گفت :البته نباید به نام
جوانگرایی به سمت آزمون و خطا رفت .از آن
طرف هم دولت نباید به بهانههای مختلف از
اجرای قانون شانه خالی کند.
به گزارش ایسنا ،رحیمیبا اشاره به استثناهای
موجود در این قانون ،گفت :برای برون رفت
از شــائبههای احتمالی درباره اســتثناهای
موجــود در اجــرای این قانــون میتوان به
استعالمها رجوع کرد ،ضمن این که وضعیت
اســتخدامیهر فردی مشــخص است ،لذا
نمیتوان حکم کلی برای همه صادر کرد.
> تعداد استانداران بازنشسته اعالم شده
واقعینیست

درهمین راســتا ســخنگوی وزارت کشور
در واکنش به اخبار منتشــر شده در برخی
رسانهها درباره تعداد استانداران مشمول قانون
منع بکارگیری بازنشســتگان ،اظهار کرد که
این آمار دقیق و منطبق بر واقعیت نیســت.
سید ســلمان ســامانی ســخنگوی وزارت
کشــور در صفحه شــخصی خود در توییتر
نوشــت« :تعداد و اسامیاستانداران ،معاونان
و فرمانداران مشمول قانون منع به کارگیری
بازنشستگان که تاکنون در رسانهها مطرح
شــده اســت ،دقیق و منطبق بــا واقعیت
نیســت ،پس از ابالغ قانون و انطباق پرونده
اداری-استخدامیافراد با آن ،مصادیق را اعالم
خواهم کرد».

مجلس

میرزایینیکو:

بهعلتتعطیلیمجلس
امکان بررسی ماجرای بابل
وجود ندارد!

محمدجواد حجتی کرمانی:

آقای مصباح روزنامه خواندن
را اتالف وقت میداند

ابتکار خبر داد

دولت

تالش برای رفع مشکالت
دانشجویان زن ستارهدار

معصومه ابتکار معــاون امور زنــان و خانواده
رئیسجمهــور ،در خصوص پخــش تصاویر
ورزشکاران زن از صداو سیما که اخیرا نسبت به
این موضوع اعتراضاتی مطرح شده است ،گفت:
در این دوره خوشبختانه بعضی از بازیها پخش
شد البته متاسفانه به صورت زنده شاهد پخش
آن نبودیم .وی با بیــان اینکه پیگیر برخی از
زندانیان زن دانشجو است ،اظهار داشت :در کنار
آقای غالمیدرحال تالش برای رفع این موضوع
هســتیم .وزیر علوم قول داده است مشکالت
تمامیاین دانشجویان یا اکثریت آنها حل شود.
به گزارش ایلنــا ،وی تصریح کرد :درخصوص
دانشجویانی که ستارهدار شدهاند یا آنهایی که
از قبل زندانی شدهاند ،قولهایی داده شده است.

مانند سیالب همه چیز را خراب میکند.
مصباحی مقدم افزود :جناب آقای جهانگیری نکتهای
گفتند کــه ای کاش پــی آن را میگرفتند .گفتند
حاضریم نفت را از طریق بورس به مردم بفروشــیم.
همین کار یک راه حل اســت .نمیگوییم یک دفعه
این کار را بکنند بلکه آهسته آهسته میشود انجامش داد .توتال
میخواســت  5میلیارد دالر کمک به ایران بیاورد که این مقدار را
میشود از دست مردم گرفت و آنها را شریک کرد.

وی همچنین گفت :تامین منابع مالی بنگاههای زودبازده و مبارزه با
فساد بویژه در سازمانهای مالیاتی و گمرک ،جمع شدن امضاهای
طالیی و قطع وابستگی به بودجه نفت از جمله اقداماتی است که
باید در اقتصاد ایران صورت بگیرد .به گزارش ایسنا ،وی یادآور شد:
آقای رئیس جمهور میفرمایند باید دولت الکترونیک داشته باشیم.
تمام سازمانها و نهادهای ما به ابزارهای الکترونیکی مجهز هستند
امــا هنوز در یک مجموعه واحد درنیامدهاند .اگر این اتفاق بیفتد
دیگر امضای طالیی وجود نخواهد داشت.

تقطیع کتاب کری برای زدن ظریف

واکنش

در روزهــای گذشــته ،مـــــحمدجواد
حجتیکرمانی در پی حادثه اخیر مدرســه
فیضیه قم به آیتاهلل مصباحیزدی هشدار داد
که در حال حاضر ،انگشت اتهام به سوی او و
جبهه پایداری اســت و در همین راستا او را
به مناظره دعــوت کرد .در همیــن رابطه،
محمدجوادحجتیکرمانیدرگفتوگوباجماران،
درباره نامهای که اخیرا ً به مسئولین حوزههای
علمیه نوشته اســت ،گفت :گردهم آییها،
آشوبها ،ساختارشکنیها و فحاشیها معلول
یکسری وادادگی است که در کل نظام وجود
دارد .این وادادگی در همهجا هست و نمونه
بارزش در اتفاق فیضیه قــم بود که افرادی
گمان کردند امنیــت دارند و میتوانند همه
حرفی زده یا هر کاری که دلشان میخواهد،
انجام دهند و کسی هم جلودارشان نیست.
وی افزود :ســوالی که من از آقای مصباح یا
حوزه علمیه و اســاتید مطرح کردم ،در واقع
ســوال از کل شرایطی اســت که در کشور
وجــود دارد و آنهــا تنهــا بخشــی از آن را
در بر میگیرند .آنچه مشخص است؛ نظام دچار
یک بیماریست و دربرابر ناهنجاریها واکسینه
نیست .بسیاری از مقامات نیز نظر مساعدی
درباره این نوع اقدامــات ندارند ،ولی توان و
نیــروی بازدارندهای که بایــد در برابر برخی
افراد باشــد ،وجــود ندارد.حجتیکرمانی در
ادامــه گفت :بخش دیگر از عواملی که باعث
به وجودآمدن چنین شرایطی میشود به فساد
مالی ،اداری ،سوءاستفادهها و درگیریهایی
بازمیگردد که در کشور وجود دارد.
وی با اشــاره به پیشنهاد مناظرهای که اخیرا ً
به آیتاهلل مصباحیزدی داده بود ،در پاسخ به
این پرسش که علت امتناع آقای مصباح را در
چه میداند،گفت :خبر ندارم که ایشان امتناع
کردند یا نه ،حتی نمیدانم به اطالعش رسیده
یا خیر .از اینرو ،نمیتوانم حکم کنم که ایشان
با اطالع جواب نمیدهند .اگر میسر بود که من
با خود آقای مصباح تماس بگیرم ،میتوانستم
بفهمم که ایشان این مطلب را خواندهاند یا نه.
حجتیکرمانی در پاســخ به این سوال که با
توجه به آنکه در گذشته مسبوق به سابقه بوده،
آیا امکان دارد پاسخ شما را نشریه منتسب به
آیتاهلل مصباح بدهد ،اما خود ایشــان از آن
بی اطالع باشد ،گفت :بعید نمیدانم .زیرا در
جلســاتی که من در گذشته با آقای مصباح
داشتم ،ایشان صریحاً میگفتند که حوصله
روزنام ه خوانــدن ندارد و روزنامــه را زائد و
خواندنش را اتالفوقت میداند .لذا مطمئن
نیســتم که حتی همان مجله «پرتو سخن»
که متعلق به ایشان است را هم مطالعه کند
و این بدینخاطر است که ایشان گرفتار کار
علمیو فلسفه اســت.وی بیان کرد :من نیز
خود چنین گرفتاریای دارم و زمانی که یک
کتاب علمییا تفسیر میخوانم ،مباحث درون
روزنامهها برایم بسیار سبک به نظر میرسد،
ولی چون احساس مسئولیت میکنم ،برخی
اوقات مطلبــی در روزنامه مینویســم .واال
روحیه حوزوی ما به گونهای است که وقتی
غرق در مسائل اخالقی ،فلسفی یا تفسیری
میشویم ،میل به سخن گفتن پیدا نمیکنیم.
از این رو ،ممکن است اگر ایشان اظهارنظری
هم میکند ،بدان خاطر باشد که اسالم واقعی
را در خطر میبیند .حجتی کرمانی بیان کرد:
به نظر میرســد که برای آقای مصباحیزدی
نیز ،کار سیاسی در حاشیه قرار دارد .مشکل
ما نیز همین است ،اینکه آقایان؛ از جمله آقای
مصباح «سیاسی مصطلح» نیستند ،بلکه تنها
از آنجایی که احســاس وظیفه میکنند ،لب
به سخن میگشایند .بنابراین آنها نمیتوانند
مسائل سیاسی را بررسی کنند.

دولت جلو امضاهای طالیی را بگیرد

رسانههای اصولگرا از جمله کیهان و جهان نیوز و  ...با استناد به بخشهایی از خاطرات وزیر خارجه اسبق آمریکا درحال
تالش برای تخریب وزیر خارجه کشــورمان هستند .این در حالی است که صرفنظر از رویکرد اشتباه این رسانهها
بارها کارشناسان و مذاکرهکنندگان ایاالت متحده از جمله کری و معاوناناش بر تواناییهای ظریف مهر تایید زدهاند

آفتاب یزد -گروه سیاسی« :هر روز موهبتی
دیگر است»؛ یک عنوان شاعرانه برای جدیدترین
کتابی که به قلم جان کــری به نگارش در آمده .
جان کری در کتاب خود از خاطرات سالهای دور
و نزدیکش میگوید .خاطراتی البته گاه با چاشنی
قهرمان پــروری و اغراقهای جــذاب تا خواننده
را به ستایش نویســنده و کارهایش وادارد  .کری
اما شــاید خود هم باورش نمیشد روزی یکی از
جذابترینقسمتهای«هرروزموهبتیدیگراست»
بشود؛ داستان مذاکراتش با عصا و پای شکسته با
«جواد!» .
پرسرو صداترین بخش کتاب او همان فصل هجدهم
است  .فصلی که آغاز آن مانند عنوان کتاب ،کم از
شاعرانگی و توصیف ندارد!
«جواد ظریف ،وزیــر امور خارجه ایران از در اتاقی
کوچک و بیپنجره که کنار ســالن شورای امنیت
ســازمان ملل قرار داشــت و بهزحمت بزرگتر از
انباریهای داخل خانه بود ،رد شد .داخل اتاق فقط
یک میز و دو صندلی قرار داشت .با هماهنگیهای
قبلی ،من از دری در آن سو وارد شده و آنجا منتظر
بودم .این اولین دیداری بود که در  40سال گذشته
میان یک وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران
انجام میشد» .
این روایتی اســت از نخستین دیدار ظریف و جان
کری؛ روایتی که در آن از پشت پردهها میگوید ،از
شخصی به نام «سالم» عمانی که اولین کلیدهای
مذاکره با ایران را زد  .اما اکنون رسانههای اصولگرای
ایرانی بخشهایی از این فصل را بولد کرده و تالش
داشته اند تا با انتخاب گزینشی از متون آن پتکی
بسازند برای سرکوفت بر سر ظریف .روزنامههایی
مانند کیهان حسین شریعتمداری یا سایتهایی
مانند جهان نیوز علیرضا زاکانی به سراغ این قسمت
از نوشتههای جان کری در کتاب رفته اند که نوشته
است« :نظر آنها را درباره اعطای یک امتیاز دیگر به
ایران ،به منظور مجاب کردن ظریف جویا شده؛ با
وجود این ،از همکارانم خواستم امتیازی را پیشنهاد
دهند که اهمیت چندانی نداشته و هزینهای برای
طرف آمریکایــی ایجاد نکند .خزانهداری آمریکا از
قبل آماده شــده بود نام ۱۲نفر از کسانی را که در
فهرست ایرانیهای تحت تحریم قرار داشتند،از این
فهرست خارج کند .ما آن موقع ،از این تصمیم برای
لحظهای مثل حاال صرفنظر کردیم و این کارتی
بود که ایاالت متحده در جیب عقب ما گذاشته بود.
حاال وقتش بود که آن را بازی کنیم .کریس توصیه
کرد که اینها آدمهای چندان اثرگذاری نیستند.
ممکن است [خروج این افراد از فهرست تحریمها]
کافی نباشــد .اما من میدانســتم که چیزی که
اهمیت داشت ژست این مسئله و احترام گذاشتن
به تصمیمهای سختی بود که ایرانیها گرفته بودند
و ایرانیها این پیشنهاد را پذیرفتند ».طبق ادعای
کری ،در این نقطه ،سرپرســت کارشناسان مسائل
تحریمیآمریکا پیشنهادی مطرح کرده که خودش
هم فکر نمیکرده مورد موافقت ظریف واقع شــود.
جان کری ،اما این پیشــنهاد را نزد ظریف برده و به
تأیید وی رسانده است.
سپس رسانههای اصولگرای ایرانی با استناد به این
بخش از گفتههای کری مینویســند« :با نگاهی
دقیــق به خاطرات کری میتوان فهمید که طرف
آمریکایی هــم فکر نمیکرد تیــم مذاکرهکننده
ایرانی پیشنهاداتشان را بپذیرد چراکه آنها تنها
امتیازهایی نمایشی را در اختیار ایران قرار دادند.
حــال صحت تحلیل کارشناســان مبنی بر اینکه
اســتراتژی اصلــی ایاالتمتحــده در مذاکرات
هستهای ،نه گرفتن و دادن امتیاز ،که نگه داشتن
ایران در یک شرایط «تعلیق» ،با هدف گرفتن ابزار
هستهای از دست ایران با کمترین هزین ه و از سوی
دیگر دادن حداقل امتیاز به ایران است ،اثبات شد».

>

حمله گزینشی !

اکنون فصل هجدهم کتــاب خاطرات جان کری
تبدیل شده است به محلی برای حملههای جناحی
جریان راست و مخالفان توافق هسته ای به ظریف ،
تا از طریق آن وزیر خارجه ایران و تیم مذاکره کننده
هســته ای را خــوار و خفیــف کــرده و از آنها
با عنوان کسانی که در ماجرای برجام کاری جز دادن
امتیاز بــه آمریکاییها و فریب خــوردن از آنها
نداشتهاند ،یادکنند  .این درست که اظهارات کری
پیرامون زیرکی تیم مذاکره کننده آمریکایی درباره
اعطــای برخی از امتیازات غیر مهــم به ایرانیها،

>

بد نیست تا جریان راست اندکی
در باره محمد جواد ظریف به عنوان
وزیرخارجهایراننیزواقعبینباشد.
برای این واقع بینی فقط کافی است
نگاهی گذرا به تمام وزرای خارجه
4دههانقالبداشتهباشیم.گاهدرآن
بهچهرههاییبرمیخوریمکهیازبان
نمیدانستندیارشتهتخصصیشان
بی ارتباط با این حوزه بوده است و یا
هردو!پرسش اینجاست که ظریف
اگرچه خالی ازایراد و مشکل نیست اما آیا در این  40سال ،چهره ای
مناسب تر از او برای وزارت خارجه وجود داشته است که امروز عده ای
اینگونهمیخواهندناتوانی اش رادربوقوکرنا کنند!
اکنون این بهانه را به مخالفان رادیکال دولت داده
است تا اینگونه بر ظریف بتازند اما بررسی دقیقتر
اظهارات رسانههای راست دراینباره میتواند بیانگر
آن باشد که آنچه امروز آنها سعی در القایش دارند،
نماد بارز بی انصافی و نگاه تک بعدی شان به کتاب
جان کری است .

>

بخشهای مغفول شده

رسانههای راســت تنها با استناد به بخشهایی از
این فصل تالش داشتند تا مقامات مذاکره کننده
ایرانی را فریب خــورده آمریکا بنامند .با این حال
اما نگاهی به بخشهای دیگری از این فصل چیزی
به غیر ازاین مطلب را القا میکند  ،بخشهایی که
رسانههایی امثال جهان نیوز یا کیهان ترجیح داده اند
آنهــا را نبیننــد و یا به روی خودشــان نیاورند!
چون توجه به آنها شــانتاژ رســانه ای شان را
نقش بر آب میکرد.
جان کری در بخشی از خاطراتش ،ماجرای اصلی
«هرگــز یک ایرانی را تهدید نکن» را شــرح داده
است که تیم  ،5+1نتایج نشست داخلی خود را به
وزیرامورخارجه ایران منتقل میکنند و او بالفاصله
و بــدون هیچ تأملی آنها را رد کرده و درحالیکه
بلند میشده جلســه را ترک کند ،فریاد میزده:
«این توهینآمیز اســت .شــما میخواهید من را
تهدید کنید .هیچوقت یک ایرانی را تهدید نکنید» .
به گفته جان کری ،این اتفاق سبب شده بودتیم
آمریکایی به این فکر کنند که ممکن است وین را
بدون توافق ترک کنند تا اینکه وزیر خارجه اسبق
آمریــکا فردای آن روز به اتــاق ظریف رفته و با او
صحبت کرده است.
کــری در جمالتی کلیدی به چهره محکم ظریف
در مذاکرات نیز اذعان دارد .در بخشی مینویسد:
«ظریف گفت که ایران ،کشته مرده توافق نیست».
کری با صراحت مینویسد« :هر کدام از ما (ظریف
و کری) مالکهای اصولیای داشتیم که هیچگاه
آنها را زیر پا نمیگذاشتیم اما هر دو هم با جدیت به
دنبال یافتن راهی برای پیشرفت بودیم».
جمالتی که به مصلحت (!) از دید رسانههای راست
ندید گرفته شده است تا با نادیده شدن آنها بهتر
بتوانند وزیر امورخارجه کشورشان را تحقیر کنند!
در حالیکــه همین جمالت کتــاب کری بیانگر
آن اســت که حتی وزیرخارجه سابق آمریکا از در

تمجید ظریف بر آمده است .
ناگفتــه نماند جان کــری در بخشــی از کتاب
خاطراتش درباره پیش از برجام و آغاز مذاکرات این
را هم میگوید  «:بسیاری از قویترین متحدان ما
در منطقه ،فعاالنه با ایاالت متحده البی میکردند تا
تأسیسات هستهای ایران را بمباران کنیم».
مطلبی که میتواند به اتفاقات خوب برجام و تفاوت
آن با قبل از آن و البته رفتارهای حرفه ای و مناسب
ظریف به عنوان وزیر خارجه ایران مهر تایید بزند.

>

انتخاباتی بودن برخی اظهارات

رسانههای راست به غیر از گزینشی انتخاب کردن
متونفصلهجدهمخاطراتکریدرجهتسرکوفت
هرچهبیشتربرسرظریفیکمسئلهدیگررانیزندیدهاند
و آن انگیزه برخی نوشــتههای وزیر خارجه سابق
آمریکا درجهت آماده شدن او برای حضور در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکاست  .بدیهی است کسی که
میخواهد از اقدامات مثبت خود برای کشورش زبان
به میان آورد باید به گونه ای بنگارد و سخن بگوید تا
خود را یک پیروز جلوه دهد  .طبیعتا کری هم باید
یک وقتهایی در زمینه دستاورد بزرگی مانند برجام ،
چهره ای حق به جانب از خود نشان بدهد  .جان کری
تالش دارد به مردمش بقبوالند که برجام به ســود
آمریکا بوده است و در توافق امتیازاتی که به ایران داده
شده  ،آسیبی به آمریکا نزده است  .این راهم فراموش
نکنیم که ترامپ امروز از جان کری به عنوان «مادر
برجام» و رقیب انتخاباتی خود یاد میکند بنابراین
طبیعی است تا جان کری در « هرروز موهبتی دیگر
است»بعضی اوقات نیز از خود چهره ای اسطوره ای
برای مردم آمریکا به نمایش بگذارد  .چهره ای که به
ایران باج نداده است .به عبارتی میتوان بخشهایی از
قلم جان کری دراین کتاب و البته فصل هجدهم را
نوعی سیاسی کاری با چاشنی تبلیغاتی  -انتخاباتی
نیز قلمداد کرد .

>

حرف کری سند است یانه ؟

جالب اینکه امروز همانهایی که میگویند نباید به
اظهارات امثال جان کری اطمینان کرد و آن را سند
دانست ،خودشان به بخشی از صحبتهای او استناد
کرده ،آن را وحی منزل دانسته و با تایید بخشی از
اظهارات کری که به نفعشــان است! ،ظریف را به
سخره گرفته و اهداف سیاسی خود را پیش میبرند.

عدم توجه به خاطرات معاون کری!

نکته دیگری که در ماجرای حمله امروز رسانههای
اصولگــرا به ظریف -به خاطر انتخاب گزینشــی
خاطــرات جان کــری درباره برجــام  -قابل ذکر
است ،عدم توجه به این مطلب است که این روزها
آمریکاییهای مذاکــره کننده دیگری نیز به بیان
خاطرات خود از برجام پرداخته اند  .کسانی مثل
وندی شــرمن معاون ترامپ که میگوید « :بعد از
شام شب بیســت و پنجم ،من با عباس عراقچی
مذاکرهکننده ارشــد ایرانی و مجید تختروانچی،
دیگر عضو تیم مذاکرهکننده ایران برای بررسی یک
قطعنامه سازمان ملل متحد دیدار کردم .عراقچی
با نــکات کلیــدی موافقت کرد ولی پــس از آن
بهسمتجلوخمشدهویکیازبندهاییکهپیشازاین
درباره آن توافق شــده بود را به چالش کشید.این
یک شــیوه آشــنای مذاکره ایرانی بود :زمانی که
توافق ،قریبالوقوع به نظر میرسید ،یک نکته دیگر
برای اختالف ایجاد میشد .ما آنچه را میخواستید
به شــما دادیم ،حاال برخــی چیزهایمان که از ما
گرفتهاید را به ما برگردانید.من آن را باختم .شروع
به توضیح دادن کردم و چشمانم از ناامیدی و خشم
پر از اشک شده بود».
شرمن وقتی از اشک و گریه اش میگوید ،چگونه
میتــوان تیم مذاکره کننده ایران را کامال فشــل
توصیف کرد ؟
شــرمن همان کسی اســت که از فریب خوردن
توســط ایرانیــان تا حدی میهراســیده اســت
که یکبار با خشــم گفته بــود « :فريب و نيرنگ
بخشــي از  DNAايرانيــان اســت » .هرچند که
بعدتر به خاطــر این گفته ابراز پشــیمانی کرد .
اما آیا این هراس طــرف آمریکایی ازطرف ایرانی
یعنــی فریب خوردن آســان ظریــف دربرجام ؟
شــرمن درباره رفتــار ترامپ در قبــال برجام نیز
اظهار کرده اســت« :ایران فرهنگ مقاومت دارد و
به خودش میبالد .در نتیجه ایران در حال حاضر
در زمینه بحث توافق به طرز خارقالعادهای دست
باال را دارد ».اکنون پرســش از کیهان و امثال آن
این است که وقتی معاون جان کری پیشتر چنین
ســخنانی را ابراز داشته آیا بازهم میتوان ایرانیان
و تیم ظریف را در مذاکره برجام کامال شکســت
خورده و امتیازدهنده دانست؟
>خروج ترامپ هم برای همین بود؟

دونالد ترامپ تا کنون بارها از برجام به عنوان بدترین
و حتی توافق مفتضحانه تاریخ آمریکا یاد کرده است
و دســت آخر نیز با پافشاری بر بد بودن این توافق
از آن خارج شــد؛ امــری که طرح یک پرســش
دیگر از جریان راســت را ضروری میسازدو آن این
که آیا خروج ترامپ ازاین توافق نیز به معنای اعطای
امتیازهای فراوان کشــورمان در موضوع برجام به
آمریکاییها بود ؟ اگر چنین اســت پس چرا ترامپ
چنین توافق پر منفعتی را پاره کرد ؟ مگر نه اینکه
پیش از خروج ترامپ از برجام همین کیهان و امثال
آن در گزارشها و یادداشتهای مختلف مینوشتند
که برجام چون به آمریکا سود بسیار میرساند ،ترامپ
در حفظ آن کوشا خواهد بود ؟ پس چه شد ؟

>

بهتر ازاو بود؟

از سویی دیگر بد نیســت تا جریان راست اندکی
در بــاره محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه
ایران نیز واقع بین باشد  .برای این واقع بینی فقط
کافی اســت نگاهی گذرا به تمــام وزرای خارجه
 4دهــه انقالب داشــته باشــیم  .گاه در آن به
چهرههایی برمیخوریم که یا زبان نمیدانستند یا
رشته تخصصی شــان بی ارتباط با این حوزه بوده
است و یا هردو!پرسش اینجاست که ظریف اگرچه
خالی ازایراد و مشکل نیست اما آیا در این  40سال،
چهره ای مناسب تر از او برای وزارت خارجه وجود
داشته است که امروز عده ای اینگونه میخواهند
ناتوانی اش را در بوق و کرنا کنند ! ظریف هرچه که
بود البد آن قدر مثبت عمل کرد که روزی روزگاری
نامش به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی جایزه
صلح نوبل مطرح شد یا واشنگتن پست در باره او و
همتای آمریکایی اش کری نوشت نام آنها در کتب
تاریخیجهان،بهعنواندودیپلماتیحکخواهدشد
کــه در عین وجوه تمایز ماهــوی ،با برقراری یک
رابطه دوستانه حول محور حفظ منافع ملی ،توافقی
تاریخی ثبت کردند.

توئیت بازی سیاسی

قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون شوراهای
مجلــس ،در پاســخ به ســوالی در خصوص
دستگیری پنج تن از اعضای شورای شهر بابل
در رابطه با فساد اخالقی ،گفت :به این علت که
در تعطیلی کمیسیونها هستیم و نمایندگان
در حوزه انتخابیه به سر میبرند امکان بررسی
این موضــوع در مجلس وجود ندارد .وی ادامه
داد :قطعا ابعاد این موضوع یکی از محورهایی
خواهد بود که پس از تعطیالت مورد بررســی
قرار میگیــرد و افرادی را برای پاســخگویی
به کمیســیون دعوت خواهیم کــرد .نماینده
دماوند در مجلس گفت :با این حال در جلسه
کمیسیون ماده  ۱۰احزاب ،دوستانه با مدیر کل
سیاســی وزارت کشــور صحبــت کــردم تا
پیگیر این موضوع باشــند؛ باقی دوستانی هم
که حضور داشــتند معتقد بودند این موضوع
باید از ســوی وزارت کشــور پیگیری شــود.
به گــزارش ایلنا ،میرزایینیکــو در خصوص
احتمال وجود برنامهریزی برای ایجاد تنش در
شورای اسالمیشهر بابل گفت :قضاوت کردن
در این خصوص به این علت که ابعاد را نمیدانم
زود است .در خصوص موضع کمیسیون هم باید
ابتدا با آقای کولیوند و ســایر دوستان صحبت
کنم .درهمین راستا پروانه مافی عضو کمیسیون
شــوراهای مجلس نیز با اشــاره بــه موضوع
دستگیری برخی اعضای شورای اسالمیشهر
بابل در رابطه با اتهام فساد اخالقی ،گفت :این
موضوع در مراحل مقدماتی و در حد اتهام است
و هنوز هیچ اتهامیاثبات نشده اما متاسفانه نام
و تصویر این افراد منتشر شده است.مافی افزود:
به این علت که در تعطیالت مجلس هســتیم
و امکان پیگیری موضوع از طریق کمیسیون
میسر نیست ،شخصا موضوع را رصد میکنم و
پیگیر مباحث هستم .نماینده تهران در مجلس
شورای اسالمیگفت :همچنین پیگیر هستم
تا پس از پایان تعطیالت ،در نخستین جلسه
کمیسیون شوراها این موضوع را در دستور کار
قرار دهیم.
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