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| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5210 |  1439 مح��رم   21  |  1396 مه��ر   20 آفت سياسي كاري در مسير قانونپنج ش��نبه 
يكي از آفت هايي كه در هر جامعه اي مي تواند مهم ترين مانع كاركرد صحيح 
قانون باشد، سياس��ت زدگي است. سياس��ي كردن احضارها و پرونده هاي 
قضايي چه از سوي يك جريان خاص، مردم عادي يا حتي قوه قضائيه باشد، 
در نهايت يك خروجي خواهد داشت و آن كوتاه كردن دستان قانون در مقابله 

با مفاسد اقتصادي است!
آيت اهلل آملي الريجاني در نشست مسئوالن عالي قضايي گفته كه »متأسفانه 
در جريان رسيدگي به برخي پرونده هاي مالي - اقتصادي به محض اينكه كسي 
احضار مي شود برخي افراد ذي نفع ش��روع به فضا سازي سياسي يا شخصي 
مي كنند كه جاي تأسف دارد. اگر قرار باشد در مورد هر پرونده اي بگوييم اين 

پرونده سياسي است، ديگر رسيدگي قضايي امكانپذير نخواهد بود.«
اينگونه فضاسازي ها از دو مجرا تغذيه مي شوند: 

۱- جريان سياسي خاصي كه با احضار يا دستگيري يكي از وابستگان فكري 
و فاميلي خود، آبروي سياس��ي اش را در مخاطره مي بيند و با شايعه سازي، 
هوچي گري و سياسي نشان دادن قضيه درصدد انحراف اذهان جمعي و بقاي 

سياسي خود برمي آيد. 
۲- معاندان انقالب كه خود طي سه مرحله از اين فضاسازي سود مي برند؛ 
نخست با سوءاس��تفاده از اين موضوع تالش مي كنند در رسانه هاي متبوع 
خود اركان نظام جمهوري اسالمي را به چالش بكشانند و آن را تماماً آلوده 
به فساد نشان دهند. دوم با سياسي نشان دادن پرونده در مسير اجراي بهينه 
قانون سنگ اندازي مي كنند تا هم با اهرم »فش��ار و تهديد« از جرياني كه 
نسبت به آن ذي نفع هستند مراقبت كنند و هم قوه قضائيه و مجراي قانوني 
در كشور را به اهمال كاري و اختالل متهم كنند. در گام سوم با شايعه سازي 
و جوسازي عليه قوه قضائيه مي كوشند توپ را در زمين مخالف خود انداخته 
و جرياني را كه در پيشبرد اهدافش س��د راه خود مي بينند، تخريب و دچار 

بي اعتمادي اجتماعي كنند و در نهايت به ضعف و حاشيه بكشانند. 
در چنين شرايطي هرگونه سياس��ي قلمداد كردن احضارها و پرونده هاي 
مفاسد اقتصادي، بازي كردن در زمين دشمن است كه تبعات فراواني را به 

دنبال خواهد داشت:
۱- اگر چه قوه قضائيه طي س��ال هاي گذشته نش��ان داده است اين دست 
سياس��ي كاري و شايعه س��ازي ها از جديت و قاطعيت برخورد با مفاس��د 
نمي كاهد، اما بالشك اين آفت در بلندمدت لطمه اي بر پيكر قانون گرايي، 

اِشرافيت و قدرت اعمال و نفوذ آن خواهد بود. 
۲- سياسي كردن پيگيري هاي قضايي و حاشيه سازي بر سرراه آن مي تواند 
همچون سرعت گيري در اين مسير باشد و از سرعت رسيدن به نتيجه بكاهد. 
اين به معناي هدررفت بيت المال، زمان و انرژي انس��اني است كه مي تواند 

صرف ساير امور شود. 
۳- اين مسئله خود زمينه ساز عدم برقراري عدالت و به وجود آمدن تبعيض 
طبقاتي خواهد بود. چنانچه با متشنج كردن فضا، از احضار رسمي و پيگيري 
قانوني اين افراد ممانعت به عمل آيد، اين ش��ائبه نزد مردم به وجود مي آيد 
كه حساسيت و رسيدگي دقيق به جرائم فقط مختص ضعفا و مردم عادي 
است! آيا قانون را مي توان از مسير تبعيض و بي عدالتي و پايمال كردن حقوق 

ملت برقرار كرد؟!
۴ - اين شرايط مي تواند موجب دلس��ردي قضات از رسيدگي هاي قضايي 
مشابه ش��ود. اركان نظام به ويژه دولت موظف هستند از عملكرد قضات در 
مسير تحقق »قانون بدون تبعيض« حمايت كنند، نه آنكه با گفتار و سياق 

رفتاري خود به مانعي بر سرراه آن بدل شوند. 
۵- اين دس��ت كش��مكش ها، تكه پراني هاي اركان نظام به يكديگر و 
متهم كردن بي پايه و اساس قوه قضائيه به سياسي كاري، مسيري براي 
سوء استفاده دش��منان ايران اسالمي از اين مس��ائل باز مي كند. بدون 
ترديد چنانچه قانون و قانون گرايي آلت دست مصالح سياسي شود و با 
اين گونه هجمه ها پيش پاي آن س��نگ اندازي صورت گيرد، نخستين 
متضرر آن مردم خواهند بود. مهم ترين ضمانت اجراي قانون، نه مصوبات 
و نه حتي جامعيت قوانين كه »ميزان قدرتش در مرحله اِعمال« است. 
برچسب سياسي كاري به دامان اقدامات قانوني، از ضمانت اجراي آن در 
آينده خواهد كاست. بايسته است دولت، ملت و تمام بدنه ايران اسالمي 
با گفتار و رفتار خود و دوري از فضاسازي و سياست زدگي، قوه قضائيه را 

در اجراي عادالنه قانون ياري كنند.

در آس�تانه اعالم تصمي�م ترام�پ در خصوص 
عملك�رد امري�كا پيرامون برج�ام  محمدجواد 
ظريف وزي�ر امورخارجه كش�ورمان ب�ه همراه 
معاونان خود به مجلس شوراي اسالمي رفت تا 
در يك نشست غيرعلني گزارش�ي از اقدامات 
احتمال�ي كش�ورمان در مقابله ب�ا تصميم های 
احتمالی ارائ�ه دهد. در اين نشس�ت غيرعلني 
دكتر ظريف توضيحاتي را نيز پيرامون مهم ترين 
مس�ائل منطقه از جمله وضعيت سوريه و طرح 
صهيونيستي تجزيه عراق ارائه داد؛ گفته هايي 
كه در نهايت با اس�تقبال نمايندگان همراه شد، 
به گونه اي كه در پايان اين جلسه كريمي قدوسي 
از منتق�دان عملكرد تي�م ديپلماس�ي دولت، 
به س�مت ظريف م�ي رود و از موضع گيري هاي 
ظريف در اين نشس�ت تمجيد مي كند؛ اتفاقي 
كه با تعجب محمدجواد ظريف همراه مي ش�ود. 

    محورهاي مهم سخنان ظريف
در پايان نشست غيرعلني ديروز مجلس، نمايندگان 
مجل��س در گفت وگوهاي��ي جداگانه  با رس��انه ها 
بخش هايي از اظه��ارات وزي��ر امورخارجه در اين 

نشست را بازگو كردند. 
به��روز نعمتي س��خنگوي هيئت رئيس��ه مجلس 
شوراي اس��المي پيرامون جزئيات مطرح شده در 
نشست غيرعلني روز چهارشنبه با وزير امور خارجه 
عنوان كرد: با تصميمي كه هيئت رئيسه گرفته بود 
و از قبل تعيين كرده بوديم آقاي ظريف و معاونانش 
در جلس��ه غيرعلني ديروز مجلس حضور يافتند و 
درباره س��ه موضوع مواردي را مطرح كردند؛ يكي 
بحث اتفاقاتي كه در س��وريه افتاده ب��ود، موضوع 
همه پرسي عراق و حواش��ي و جوانب آن و موضوع 

بعدي هم بحث برجام بود كه مطرح شد. 
براساس آنچه نعمتي از اين جلسه عنوان كرد، ظريف 
با اشاره به موضوعات مربوط به كشور سوريه و حضور 
نيروهاي دولتي اين كش��ور در ديرال��زور تأكيد كرد: 
عكس العمل هايي كه برخي دشمنان سوريه داشتند 
ثابت كرد كه حقانيت مردم سوريه پابرجاست، البته در 
اين موضوع بحث هاي مختلفي هم مطرح شد از جمله 
اينكه در فضاي موجود و با توجه به موضوعات مربوط به 
آستانه، ماندن آقاي بشار اسد براي همه به اثبات رسيد. 
ظريف همچنين به موضوعات مربوط به همه پرس��ي 
اقليم كردستان در عراق اشاره و تأكيد كرده است: »در 

اين رابطه مذاكرات سه جانبه بين ايران، عراق و تركيه 
برقرار است و همچنين به غير از اين مذاكرات، مذاكرات 
چندجانبه ه��م ادامه دارد. مردم كردس��تان عراق به 
خوبي مي دانند كه نزديك ترين دوست و برادرشان ما 
هستيم و در مقطعي هم كه داعش به عراق حمله كرد 

هيچ كس به داد مردم كرد عراق نرسيد.«
ظريف همچنين عنوان كرده ك��ه نظام جمهوري 
اس��المي ايران به دنبال حاكميت دول��ت عراق بر 
اساس قانون اساسي اس��ت و ما به مرزهاي قانوني 

عراق احترام مي گذاريم. 
ظريف در بخش ديگري از سخنان خود به مسائل 
مربوط به برجام اش��اره كرده و مدعي ش��ده: پيرو 
مطالبي كه ترامپ در س��ازمان مل��ل مطرح كرده 
موضوعات مورد بررس��ي قرار گرفته و سناريوهاي 
مختلفي كه ممكن است ترامپ، سنا و كنگره امريكا 
مدنظر داشته باشند، بررسي شده است و ما هم در 

اين راستا سناريوهاي مختلفي را به صورت اقدامي 
و عملي خواهيم داشت. نعمتي در ادامه با اشاره به 
موضوع كاتسا و مذاكرات روي اين مسئله در جلسه 
غيرعلني اظهار كرد: »ما بايد به اين نكته اذعان كنيم 
كه سپاه متعلق به همه مردم ايران است، لذا ما هيچ 
خانواده اي را در ايران پيدا نمي كنيم كه بس��يجي 
يا پاسدار نداشته باش��د، بنابراين آنها نمي توانند از 
روي احس��اس مواردي را مطرح كنند چراكه همه 
مردم ايران پاسدار و بسيجي هستند و اين موضوع 
موضوعي نيست كه امريكايي ها بخواهند با آن سپاه 
را مورد تحريم قرار دهند چراكه اگر اين كار را بكنند 

همه ملت ايران را تحريم كرده اند.«
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس سپس به بخش ديگري 
از اظهارات ظريف در خصوص موضوع برجام اش��اره 
كرد و ادامه داد: »اگر قرار باش��د امريكايي ها از برجام 
خروج كنند، بايد هزين��ه آن را بپردازند، بنابراين اگر 

آنها بخواهند اين كار را انجام دهن��د طبيعتاً مجامع 
بين المللي و اتحاديه اروپا و ۱+۵ بايد هزينه هاي آن را 
متقبل شوند، ضمن اينكه اگر در كنار اين موضوعات ما 
شاهد سكوت مجامع بين المللي باشيم، حتماً اقدامات 
خود را انجام خواهيم داد.« ظريف همچنين گفته است: 
»در مقابل هر سه س��ناريويي كه امريكايي ها مدنظر 

دارند ما هم سناريوهايي را مدنظر داريم.«
    مذاكره مجدد نخواهيم داشت

در همين حال زهرا سعيدي نماينده مردم مباركه 
در مجلس هم بخش مهم ديگري از سخنان ظريف 
پيرامون موض��وع برجام را بازت��اب داد كه در آنجا 
ظريف به صراحت عنوان كرده: »ما همچنان روي 
صحبت خود هس��تيم و روي اينك��ه گفتيم ديگر 
مذاكره نخواهيم داشت، مصمم هستيم. ما هرگز به 
صورت مجدد مذاكره هسته اي نخواهيم داشت. براي 
اين تصميم مصمم هستيم و آنچه در حال حاضر نيز 

مورد بحث است در حقيقت همان مذاكره اول است 
و مذاكره جديدي صورت نخواهد گرفت.«

    عصبانيت ترامپ از اقتدار ايران
همچنين محمدجواد جمالي نوبندگاني نيز پيرامون 
گفته هاي ظريف در نشست غيرعلني روز گذشته 
مجلس عنوان كرد: ق��رار بود جلس��ه حول محور 
بررسي همه پرس��ي اقليم كردس��تان عراق برگزار 
شود كه با توجه به سخنراني پيش روي آقاي ترامپ 
بيشتر بحث جلس��ه به موضوع برجام و تصميمات 

احتمالي رئيس جمهور امريكا اختصاص يافت. 
بر اساس گفته هاي جمالي نوبندگاني در جلسه روز گذشته 
مجلس ظريف درباره تصميمات احتمالي ترامپ پيرامون 
برجام صحبت كرده و در عين حال گفت: هر كدام از اين 
موارد ممكن است به صورت صد در صد رخ ندهد، پس 
نمي توان قاطعانه گفت كه هركدام از تصميمات احتمالي 

پيش  روي ترامپ اجرايي مي شود يا خير. 
ظريف همچنين مدعي شده: »ممكن است ترامپ 
در س��خنراني خود ادعا كند ايران به تعهداتش در 
برجام عمل نكرده يا اينكه روح برجام را نقض كرده 
است، البته اين گمانه زني ها را براساس صحبت هايي 
كه از گوشه و كنار شنيده مي شود مي توان مطرح 
كرد.« ظريف در بخش ديگري از سخنانش داليل 
ناراحتي و عصباني��ت ترامپ را اقت��دار جمهوري 

اسالمي ايران در سطح منطقه دانسته است. 
ظريف تأكيد داشته كه همه اركان نظام جمهوري 
اسالمي ايران براي هر گونه تصميم امريكا متعهد 
بوده و آمادگي دارد، بررس��ي هاي الزم نيز صورت 
گرفته و نگراني وجود ندارد. جمالي همچنين مدعي 
شد: ظريف عنوان كرده كه ايران در مورد هر كدام از 
تصميمات احتمالي اعالمي امريكا برنامه  بالقوه اي 

دارد كه بتواند واكنش مناسب داشته باشد. 
    اروپا با امريكا همگام نيست

شهباز حسن پور نماينده مردم سيرجان در مجلس 
نيز بخش ه��اي ديگ��ري از گفته ه��اي ظريف در 
اين نشس��ت را منتش��ر كرد و از قول ظريف گفت: 
»اروپايي ها به هيچ عنوان در راستاي برجام همگام 
با امريكا نيستند و نظرات امريكايي ها مبني بر لغو 
برجام را قبول ندارند. همچنين در نشس��تي كه با 
۱+۵ در نيويورك برگزار شد، همه اعضا بر حمايت 
همه جانبه از برجام تأكيد كردن��د و برجام را توافق 

جهاني دانستند كه بايد محترم شمرده شود.«

دبي�ر مجم�ع تش�خيص مصلحت نظ�ام با بي�ان اينك�ه امروز 
اقتص�اد بين المل�ل ظرفيت تحري�م جدي�د را ن�دارد، عنوان 
ك�رد: ترام�پ ب�راي اجرايي ك�ردن هر ن�وع تحري�م جديد با 
مش�كالت عظيمي در اروپ�ا و آس�يا مواجه خواهد ب�ود، چون 
اقتص�اد بين المل�ل ديگ�ر ظرفي�ت تحري�م جديد را ن�دارد. 
به گزارش فارس، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
صبح ديروز در حاشيه نشست خبري پروژه ملي توانمندسازي هزار 
مدير خط مشي   گذار در بخش عمومي و در پاسخ به سؤال خبرنگاري 
پيرامون اظهارات رئيس جمهور امريكا عليه ايران گفت: از رفتارهاي 
ترامپ پيداست ملت ايران را نمي شناسد و نتوانسته دقيقاً توانايي هاي 
ما را محاس��به كند، لذا مطمئنم ملت عزيز ايران ب��ا موفقيت از اين 

فشارها بيرون خواهد آمد. 

وي در پاس��خ به س��ؤال ديگري پيرامون افزايش نرخ ارز و وضعيت 
اقتصادي كشور اظهارداشت: وضعيت اقتصادي كشور هم از عوامل 
داخلي و هم از عوامل خارجي تأثير مي پذيرد و امنيت و ثبات در داخل 
كشور اقتصاد را رشد مي دهد و ممكن است فشارهايي بين المللي بر 
اقتصاد اثر گذار باشد، بنابراين بحث هاي سياست داخلي و خارجي 
روي مسائل اقتصادي چون شاخص بورس و قيمت دالر تأثير دارد. 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: از آنجا كه ما فشارهايي 
س��نگين تر از اين دوران را تحم��ل كرده ايم، اقتصاد اي��ران به يك 
وضعيت متعادل رس��يده و بايد در مورد مشكل قيمت دالر دولت ها 
تدبير بيشتري بينديشند، چون هميشه چهار سال اول دولت ها دالر 
ثبات دارد و در چهار سال دوم وضعيت دالر به هم مي ريزد و به نظرم 
اين افزايش قيمت ربطي به فش��ارهاي ترامپ ن��دارد، كما اينكه در 

دولت هاي گذشته نيز همينطور بوده است و هميشه در چهار سال 
اول دالر را ثابت نگه مي داشتند و در چهار سال دوم قيمت ها به هم 

مي  خورد و اين به هم خوردن قيمت دالر به ترامپ ارتباط ندارد. 
رضايي در پاس��خ به س��ؤالي پيرامون ميزان تأثيرگذاري تهديدات 
ترامپ بر كشور و ميزان واقعي يا غيرواقعي بودن اين تهديدها تصريح 
كرد: نمونه اين موضوع را در كره شمالي مي توانيم ببينيم، اكنون چند 
ماه است كه ترامپ يك لشكركشي بسيار عظيم را در درياي چين و 
اطراف كره و آسياي جنوب ش��رقي انجام داده و مدرن ترين ناوها به 
آنجا رفته اند و اين لشكركشي روزي ميليون ها دالر براي امريكا هزينه 
داشته اس��ت ولي ترامپ مرتب امروز و فردا مي كند و كره شمالي با 
جمعيت و تأثيرگذاري كمي كه دارد ترامپ را زمينگير كرده است. اين 
عالمتي بر اين است كه اظهارات ترامپ بسيار رؤيايي است و خواهيم 

ديد كه اقدامات شعارگونه اي را در پيش گرفته است. 
دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظام در پاسخ به س��ؤالي پيرامون 
اظهارات برخي تحليلگران در مورد تصميم ترامپ در پنج شنبه هفته 
آتي و تأثيرات رواني آن بر جامعه خاطرنشان كرد: ترامپ براي اجرايي 
كردن هر نوع تحريم جديد با مشكالت عظيمي در اروپا و آسيا مواجه 
است و اكنون اقتصاد بين الملل ظرفيت صدور يك تحريم جديد را 

ندارد و  با ترامپ همراهي نخواهد كرد. 
وي افزود: تجار و س��رمايه گذاران امريكايي امروز ناراحت هستند و 
اقدامات ترامپ بيش از اينكه عليه ايران باش��د، عليه اقتصاد جهاني 
و س��رمايه گذاران بزرگ بين المللي اس��ت، به همين دليل همه از 
اظهارات ترامپ ناراضي هستند، اقدامات و تحريم هاي ترامپ شعاري 

بيش نخواهد بود.

محسن رضايي: اقدامات و تحريم هاي ترامپ شعاري بيش نخواهد بود
   دیدگاه

»امريكايي ها نه تنها دش�مني ها را كم نكردن�د بلكه تحريم ها 
را ه�م افزاي�ش دادند! البت�ه مي گوين�د اين تحريم ه�ا جديد 
نيس�ت اما در واق�ع جديد اس�ت و مذاك�ره در زمين�ه تحريم 
هم فاي�ده اي نداش�ته اس�ت« اي�ن بخش�ي از س�خنان مقام 
معظم رهب�ري در مرداد م�اه س�ال 95 و در ديدار ب�ا وزير امور 
خارجه، س�فيران و مس�ئوالن نمايندگي هاي ايران در خارج از 
كشور اس�ت، درس�ت يك س�ال قبل از امضاي برجام كه هنوز 
فضاسازي هاي گس�ترده درباره توافق هسته اي صورت نگرفته 
بود و از آن تح�ت عناويني مانن�د »آفتاب تابان« ياد مي ش�د. 
رهبر انقالب در ديدار مسئوالن وزارت خارجه در سال 9۵ نكاتي را در 
باب بي فايده بودن مذاكره با اياالت متحده امريكا بيان مي فرمايند كه 
با واكنش نامناسب روزنامه هاي زنجيره اي نيز مواجه مي شود و تالش 
مي كردند جريان مؤمن و انقالبي را مانعي بزرگ در رسيدن به توافق 
هسته اي ميان ايران و ۱+۵ نشان دهند: »در گذشته ميان مسئوالن 
ما و مسئوالن امريكا هيچ ارتباطي نبود اما در يك سال اخير به خاطر 
مسائل حساس هس��ته اي و تجربه اي كه مطرح شد انجام بشود، بنا 
شد مسئوالن تا سطح وزارت خارجه تماس ها، نشست ها و مذاكراتي 
داشته باشند اما از اين ارتباطات نه تنها فايده اي عايد نشد بلكه لحن 
امريكايي ها تندتر و اهانت آميزتر شد و توقعات طلبكارانه بيشتري را 

در جلسات مذاكرات و در تريبون هاي عمومي بيان كردند.«
اين جريان از يكسو سخنان و موضع گيري هاي رهبر معظم انقالب 
درباب مذاكرات هسته اي و غيرقابل اعتماد بودن امريكا را تفسير به 
رأي كرده و از سوي ديگر به جامعه القا مي كرد دستگاه ديپلماسي 
بر اساس يك توافقنامه متوازن اجازه نخواهد داد امريكايي ها حقوق 

جامعه ايراني را بيش از پيش مورد تخريب قرار دهند. 
مهم تر اينكه همين جريان تالش داشت با استناد به برخي موضوعات 
پيش پا افتاده مانند »قول شفاهي جان كري« دشمني هاي امريكا 
را كوچك نش��ان دهد و به اصطالح چهره آن را بزك كند و جامعه 
ايراني را براي تغييرات مهم و درازمدت كه در نهايت به عادي سازي 
هميشگي روابط تهران – واشنگتن خواهد انجاميد، آماده كند. تمام 
فعاليت ها و جهت گيري جريان موسوم به هواخواهان ليبراليسم 
در جهت تغيير انديشه ها و باورهاي سياسي – اجتماعي مردم در 
قبال امريكايي ها صورت گرفت، به همي��ن دليل بود كه برجام به 
عنوان يك دستاورد بزرگ براي جامعه تفسير و از آن تحت عناوين 
مبالغه آميز ياد مي شد اما با اين حال هر چه از زمان توافق هسته اي 
گذشت نه تنها خواس��ته هاي جريان دلداده به غرب به مرز تحقق 
نرسيد بلكه بالعكس باورهاي ش��كل گرفته در جامعه ايراني عليه 

امريكا تعميق بيشتري به خود گرفت. 

   ترامپ باورها را درباره امريكا تعميق مي بخشد
امروز ۲7 م��اه از روز امضاي برج��ام و قريب به ۳9 ماه از س��خنان 
مقام معظم رهبري در جمع وزير امور خارجه، س��فيران و مسئوالن 
نمايندگي هاي ايران در خارج از كشور در سال 9۵ مي گذرد كه نه تنها 
دولت دونالد ترامپ تصميم دارد عدم پايبندي ايران به توافق هسته اي 
را اعالم كند بلكه به گفته منابع آگاه قصد دارد موج جديد و گسترده 
تحريمي عليه ايران به راه بيندازد. سي ان ان روز گذشته گزارش داد: 
»باب كوركر با هماهنگي تيلرسون در حال كار روي طرح جديدي 
است كه تحريم هاي جديدي عليه ايران اعمال خواهد كرد. احتماالً 
اين تحريم هاي جديد به بهانه هاي موشكي و دفاع منطقه اي ايران 
تصويب شود« آن هم در حالي كه قانون معروف به كاتسا در چند روز 
آينده وارد فاز اجرايي شده و به واسطه آن نه تنها برجام نقض شده بلكه 

تحريم هاي ضدايراني گستره فراخ تري خواهد گرفت. 
قانون مذكور كه به سبب گستردگي دايره شمول به »تحريم هاي 
مادر« مشهور شده و با عنوان »كاتسا« نيز شناخته مي شود، به جهت 
برخورداري از بار مالي حتماً بايد م��ورد تأييد مجلس نمايندگان 
امريكا نيز قرار مي گرفت، آن هم در حالي كه محل تمركز تحريم هاي 
اين قانون روي تضعيف توان دفاعي و تسليحاتي ايران و ضربه زدن به 
نيروهاي مسلح ما متمركز شده است. طبق اين طرح اشخاص دخيل 

در برنامه موشكي بالستيك ايران و كساني كه با آنها داد و ستد دارند، 
مورد تحريم قرار مي گيرند و تمامي شاخه هاي سپاه ايران به ليست 
تروريسم بين الملل اضافه مي شود و تمامي شخصيت هاي حقيقي و 
حقوقي ايراني و غيرايراني كه مستقيم يا غيرمستقيم با سپاه ارتباط 
دارند، با بهانه »مقابله با فعاليت هاي مخرب س��پاه« توسط امريكا 
تحريم خواهند شد. آن هم در حالي كه برخي عناصر و رسانه هاي 
جريان مورد اشاره موازي با مذاكرات هسته اي اقدامات و فعاليت هاي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي را تخطئه و حتي آن را مانع دستيابي 

به يك توافق مناسب مي دانستند. 
  بي فايده بودن مذاكره با امريكا در كشور همگاني شد

عمليات رواني شخصيت –رس��انه هاي حامي عادي سازي روابط 
با امريكا در سطح داخل و رسانه هاي فارسي زبان ايراني به ميزاني 
گسترده و تأثيرگذار بود كه چنانچه قبل از نقض هاي مكرر توسط 
دولت باراك اوباما و دولت فعلي امريكا از »بي فايده بودن مذاكره با 
امريكا يا غير اعتماد بودن اين كشور در توافقات بين المللي«سخني 
به ميان مي آم��د، قطعاً گوينده با ش��ديدترين ادبي��ات متهم به 
بي سوادي و عدم فهم كافي از تحوالت جهاني و هنر ديپلماسي متهم 
مي شد- كمااينكه كه شد-  اما امروز به وضوح مي توان مشاهده كرد 
كه برجسته كردن دو ويژگي »غيرقابل اعتمادبودن و  بي فايده بودن 

مذاكره با امريكا« در بيان بسياري از حاميان و حتي مبدعان مذاكره 
با امريكا قابل احصاست. 

در هفته هاي اخير مقامات ارشد دولت دوازدهم از »بي فايده بودن« 
مذاكره با امريكا س��خن به ميان آورده اند، كمااينكه رئيس جمهور 
كش��ورمان اخيراً بيان كرده: »ما پس از س��ال ها و بعد   از مذاكرات 
پيچيد  ه بسياري به توافق برجام رسيد  يم اما امريكا امروز بهانه جويي 
مي كند  ، بنابراين چ��ه د  ليلي د  ارد   راجع به موض��وع د  يگري با آنها 
صحبت كنيم. اگر امريكا اين توافق را زير پا بگ��ذارد   نه تنها ايران 
بلكه هيچ د  ولت مستقلي حاضر نيست با امريكا حرف بزند  . مذاكره با 

د  ولتي كه تعهد  ات خود   را زير پا مي گذارد،   اتالف وقت است.«
محمدجواد ظريف نيز در سخناني اظهار مي كند : »سياست دولت 
كنوني امريكا در قبال برجام اين پيام را به جهان مي دهد كه مذاكره 

با امريكا بي فايده است.«
اظهاراتي مبني بر بي فايده بودن و غيرقابل اعتماد بودن در حالي 
است كه رهبري در ديدار مورد اشاره همچنين مي فرمايند: »البته 
مسئوالن ما در نشس��ت ها در جواب طلبكاري آنها، جواب هاي 
قوي تر و گاهي گزنده تر دادند، اما در مجموع معلوم شد مذاكره 
برخ��الف تص��ورات برخي ها، به هي��چ چيز كم��ك نمي كند«؛ 
موضوعي كه كمتر مورد توجه آن روز دولتمردان قرار مي گرفت 
و حتي شايد از س��وي برخي رس��انه ها با عناويني تحت عنوان 
»سختگيري مقام رهبري« پاسخ داده مي شد. ايشان همچنين 
يك س��ال قبل از امضاي برجام و پس از امضاي توافقنامه ژنو۳ و 
بيانيه لوزان مي فرمايند: »امريكايي ها نه تنها دش��مني ها را كم 
نكردند بلكه تحريم ها را هم افزايش دادن��د! البته مي گويند اين 
تحريم ها، جديد نيست اما در واقع جديد است و مذاكره در زمينه 
تحريم هم، فايده اي نداشته اس��ت.« در همان ايامي كه رهبري 
معظم نسبت به غيراعتماد بودن امريكا و بي فايده بودن مذاكرات 
هسته اي با امريكا سخن به ميان مي آوردند، دولت با اين ادبيات 
نسبت به غير قابل اعتماد بودن امريكا يا بي فايده بودن مذاكره با 
اين كشور واكنش نشان مي داد: »از همه مي خواهيم با شناسنامه 
حرف بزنند. بگويند از كجا هستند، وابسته به كدام جناح هستند 
و با نام جناح خود س��خن بگوين��د«، »يك عده به ظاهر ش��عار 
مي دهند ولي بزدل سياس��ي هس��تند و تا ح��رف مذاكره پيش 
مي آيد مي گويند ما مي لرزيم. به جهنم، برويد يك جاي گرم براي 
خود پيدا كنيد. خداوند شما را ترسو و لرزان آفريده است«، »فقط 
يك عده معدود كه از جاي معدود تغذيه مي شوند، آنها بايد حرف 
بزنند. آنها هم البته حرف بزنند اش��كال ندارد، نقد كنند اشكال 

ندارد، چرا يك عده كم سواد بيايند حرف بزنند؟«

ترامپ بي فايده بودن مذاكره با اوباما را مستند مي كند؟

در نشست غيرعلني مجلس سناريوهاي ايران براي نقض برجام تشريح شد

ظریف: برای هر اقدام امریکا برنامه بالقوه داریم
جعفر تكبيري

   گزارش   یک

 هدف امریکا از تحریم سپاه پاسداران
توسعه داعش است

عض�و هيئ�ت رئيس�ه كميس�يون قضاي�ي و حقوق�ي مجل�س 
عن�وان ك�رد ك�ه احتم�ال ق�رار گرفت�ن ن�ام س�پاه در ليس�ت 
گروه ه�اي تروريس�تي توس�ط امريكايي ه�ا ب�ا ه�دف توس�عه 
داع�ش و جلوگي�ري از مبارزه س�پاه ب�ا جريان هاي انحرافي اس�ت. 
به گزارش خانه ملت، يحيي كمالي پور در خصوص استراتژي جديد اياالت 
متحده در قبال جمهوري اس��المي ايران و احتمال قرار گرفتن نام سپاه در 
ليست گروه هاي تروريستي از سوي دولت امريكا با اعمال قانون كاتسا، گفت: 
امريكا دچار سردرگمي در حوزه عملكردي شده كه در قالب هاي مختلف بروز 
مي دهد. نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: جمهوري اسالمي ايران بر پايه اصول و استقالل خود از اركاني برخوردار 
است كه به حوزه داخلي كشور مربوط است. سپاه پاسداران نيرويي از بطن 
حاكميت جمهوري اسالمي ايران بوده است، لذا امريكا حق دخالت در امور 

نهاد داخلي و افزودن آن به ليست سازمان هاي تروريستي را ندارد. 
وي با تأكيد بر اينكه تبعيت از اين اقدام��ات امريكا به نفع مردم منطقه 
و جهان نيز نيست، افزود: سپاه پاسداران بر اساس تدبير و قانون درون 
حاكميت شكل گرفته تا به امور دفاعي و اقدامات مشاوره اي و همكاري 
به درخواست كشورهاي همسايه و ... بپردازد. كمالي پور ادامه داد: مبارزه 
نيروهاي سپاه پاسداران در قالب مستش��ار يا نيروي نظامي در خارج از 
مرزهاي كش��ور هم براي مقابله با نيروهاي داعشي است كه حاكميت 
دنيا را با افراطي گري ها به مخاطره انداخته اند، بنابراين سپاه پاسداران 
اقدامي خالف قوانين انجام نداده كه در ليست سازمان هاي تروريستي 
قرار گيرد. عضو هيئت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي 
اسالمي، يادآور شد: تصميم امريكا مغرضانه و ناشي از افكار امريكايي ها 
خواهد بود زيرا آنها معتقد به رشد و توسعه داعش هستند، در حقيقت 
گناه جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاس��داران از منظر امريكا مبارزه با 

جريان هاي انحرافي است. 
------------------------------------------------------- 

در جلسه روز گذشته هيئت وزيران 

4 استاندار جدید انتخاب شدند
سخنگوي وزارت كش�ور عنوان كرد كه با تعيين چهار استاندار جديد 
در هيئ�ت وزي�ران، تاكنون اس�تانداران ۱۷ اس�تان تغيي�ر كرده اند. 
به گزارش تسنيم، سيدسلمان ساماني س��خنگوي وزارت كشور گفت: در 
جلسه چهارشنبه هيئت دولت كه به رياست حجت االسالم حسن روحاني 
برگزار ش��د، گزينه هاي پيشنهادي وزارت كش��ور براي تصدي مسئوليت 
استانداري هاي آذربايجان غربي، كردس��تان، گلستان و مركزي معرفي و با 

تصويب هيئت وزيران براي اين مسئوليت انتخاب شدند. 
س��اماني افزود: بر اين اس��اس محمدمهدي ش��هرياري به عنوان استاندار 
آذربايجان غربي، بهمن مرادنيا به عنوان اس��تاندار كردس��تان، سيدمناف 
هاشمي به عنوان اس��تاندار گلستان و س��يدعلي آقازاده به عنوان استاندار 
مركزي تعيين ش��دند. قائم مقام وزير كش��ور در امور مجلس و اس��تان ها 
خاطرنشان كرد: با تعيين چهار استاندار جديد در جلسه ديروز هيئت وزيران، 

از ابتداي دولت دوازدهم تاكنون استانداران ۱7 استان تغيير كرده اند.

زينب عامري

محمد  اسماعيلی
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