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نهبهآنفخرفروشيها 
ونهبهاینسياهنمایيها!

افزايش سه برابري عوارض خروج از كشور و شناور بودن هزينه 
آن از سفر اول تا سوم در اليحه بودجه 97 اعتراض حاميان دولت 
را هم برانگيخته اس��ت. روزنامه آفتاب يزد در مطلبي با عنوان 
»گردشگري زوري« آورده كه »حسن روحاني پيشتر با اين ادعا 
كه نمي خواهد در رفتارهايش اعمال پوپوليستي احمدي نژادوار 
را تكرار كند، در اين پنج سال هيچ گاه رئيس جمهوري نبود كه 
در جمع مردم با آنها چشم در چشم حرف بزند و مشكالتشان را 
بشنود. او حتي در نمايش و اطالع رساني راجع به كارهاي مثبت 
دولت نيز عاجز بود. وي اكنون نشان داد كه برخالف اين ناتواني ها، 
توانايي خاصي در اين دارد تا گهگاهي با به كارگيري سياست هاي 
نادرست و غيركارشناس��انه، خود به مخالفينش سوژه اي براي 
حمله و هجمه داده و با گل به خودي هايي مثل همين افزايش 
تعرفه سه برابري، عمده طرفداران خود كه از قشر متوسط جامعه 
هستند را نيز برنجاند و آنها از وي رويگردان شوند.« افزايش سه 
برابري عوارض خروج از كشور و تحميل بودجه هاي ديگر بر مردم 
در اليحه بودجه 97 همچون افزايش قيمت حامل هاي انرژي 
و حذف يارانه ها در حالي اس��ت كه در اين اليحه شاهد افزايش 
بودجه جاري دولت هستيم.  اين روزنامه اصالح طلب در ادامه 
با اذعان به كس��ري بودجه دولت، آن هم در اوج فخرفروشي ها 
به برجام، اعتراض كرده كه چرا دولت مي خواهد اين كسري را 
اينگونه از مردم بستاند: »دولت دوازدهم اكنون بايد به اين سؤال 
پاسخ دهد كه آيا وضعيت مملكت آن هم با تصويب برجامي كه 
دائم به آن مي نازد، وخيم تر از دوران جنگ شده كه مي خواهد 
كسري بودجه هاي خود را اينگونه از دست مردم بستاند؟ و آيا اين 

افزايش سه برابري تعرفه به معناي جلوگيري از حق آزادانه سفر 
براي مردم ايران نيست؟« روزنامه آفتاب يزد به تعريف و تمجيدها 
از برجام طعنه زده اس��ت، اما همين رس��انه هاي اصالح طلب 
بيشترين نقش را در تحسين و تمجيد با اغراق از برجام ايفا كردند 

و عدم حصول توافق را موجب ضرر به كشور مي دانستند. 

تحسينمحسنياژهاي 
دررسانهاصالحطلب

نشست صميمانه و متفاوت حجت االسالم محس��ني اژه اي با 
دانشجويان واكنش هايي از تحسين و تعجب را برانگيخته است. 
آنقدري كه برخ��ي اصالح طلبان هم نتوانس��تند آن را كتمان 
كنند. الياس حضرتي مدير مس��ئول روزنامه اعتماد و نماينده 
اصالح طلب مجلس در يادداش��تي در روزنامه اعتماد نوش��ت: 
»آقاي اژه اي معموالً چهره اي جدي و عبوس دارند و چون خبر از 
محكوميت ها و مسائل قضايي مي دهند، منطقي است كه رسمي 
و مقتدر باشند. اما دانشگاه و حضور پرشور دانشجويان توانست 
چهره جديدي از ايشان نشان دهد... ايشان از در شوخي و مطايبه 
درآمدند و جلوي دوربين هاي خبري و حضار، سوت بلبلي زدند... 
اين كار باعث مي شود تا يخ ارتباط نسل جوان با مديران قضايي 
آب شود و دانشجويان در مواجهه با سخنگوي قوه قضائيه توان 

پرسشگري بيابند و بي پرواتر سوال كنند.«
او در ادامه مي نويس��د: »اينك��ه دومين مقام قضاي��ي به ديدار 
دانش��جويان مي رود و با صبر و حوصله س��واالت ريز و درشت 
دانشجويان را پاسخ مي دهد جزو اتفاقات خوبي است كه بايد به 
فال نيكش گرفت و نسبت به تقويتش كوشيد. اين اتفاق بسيار 
ارزشمند اس��ت كه مس��ئوالن صداي مردم را بشنوند و حرف 

اصناف- خصوصا دانشجوها- را گوش بدهند. ترديدي نيست كه 
حضور در چنين محافلي ساده نيست و مسئوالن عاليقدر- چه 
اصالح طلب و چه اصولگرا- بايد ضمن حفظ شأن علمي و منزلت 
حقوقي خود مقابل دانشجويان بنشينند و صداي آنها را كه اغلب 
آميخته با اعتراض است بش��نوند. دانشجويان اهل تشريفات و 
تعارفات معمول نيستند و اگر مغلوب فضاي احساسي و هيجاني 
قرار بگيرند، ممكن است خط قرمزها را نيز درنوردند. بنابراين از 

اين منظر نيز حضور آقاي اژه اي ارزشمند است.«

مطهريبازهمتلویحاًموسويخویينيها
رامتهمكرد

علي مطهري در يك نشس��ت  دانش��جويی در دانشگاه خواجه 
نصير الدين طوسي از گرايش ماركسيستي موسوي خوييني ها 
كه آيت اهلل مطهري را نگران كرده بود، و بعد در مورد نقش او در 
شهادت شهيد مطهري س��خن گفت: »آقاي موسوي خوئيني 
گرايش و اخالق ماركسيس��تي پيدا كرده بود كه پدر)ش��هيد 
مطهري( بسيار نگران شده بودند و در ديداري آقاي مطهري گفت 
كه به آقاي موسوي خوئيني ها بگوئيد پيش من بيايند اما نيامدند. 
در اين حد من اطالعات دارم و اينكه بگويم آن ها شهيد مطهري 

را به شهادت رساندند را نمي دانم.«
اين در حالي است كه مطهري پيش از اين هم اعضاي گروه فرقان 
را كه عامل ش��هادت پدرش بودند، متاثر از موسوي خوييني ها 
دانس��ته بود: »من معتقدم اينها بيش��تر متاثر از افرادي چون 
موسوي خوئيني ها و دكتر پيمان بودند و همين طور از نهضت 
آزادي خارج از كشور و دكتر يزدي و قطب زاده، و جزواتي كه از 

طرف آنها مي آمد. «

تصميم  امریکا و مسئوليت خطير نيروهاي مقاومت
بعداز مصوبه كنگره امريكا در سال 1995 ميالدي كه بر انتقال سفارت 
امريكا از تل آويو به بيت المقدس تأكيد شده بود، تاكنون نه تنها هيچ يك 
از رؤساي جمهور امريكا جسارت عملي كردن اين مصوبه را نداشتند، 
بلكه به دليل اوج گيري تحركات نيروي مقاومت و شكست هايي كه به 
ويژه صهيونيست ها در جنگ هاي 33روزه، 23 روزه و 51 روزه متحمل 
ش��ده بودند، روز به روز اين مصوب��ه به محاق رفته و صهيونيس��ت ها 
منزوي تر و محصورتر شده بودند، اما اتفاق تأسف باري كه در سال هاي 
اخير در جهان اسالم با محوريت رژيم سعودي در خلق جريان تكفيري 
و افراطي  در قالب گروه هاي تندرو نظير داعش به وقوع پيوست، نه تنها 
به فرسايش جهان اس��الم و رودررو قرار دادن مسلمانان  در كشورهاي 
مختلف اسالمي انجاميد، بلكه فرصت و فراغتي را براي صهيونيست ها و 
به تبع آن امريكايي ها ايجاد كرد تا با اعالم قدس به عنوان پايتخت رژيم 
صهيونيستي، عمالً صهيونيست ها را از انزوا خارج و جهان اسالم را درگير 

چالشي جديد كنند. 
ريش��ه اصلي اين راهبرد كه بر جايگزين كردن ايران به عنوان دشمن 
اصلي اعراب، به جاي رژيم صهيونيستي متكي است حتي فراتر از اعالم 
پايتختي قدس، كه به دنبال كردن تحقق طرح خاورميانه بزرگ است 
كه از سال هاي دور محور اصلي راهبرد استكبار در منطقه غرب آسيا و در 
برابر جهان اسالم بوده است، خبرگزاري انگليسي رويترز در توصيفي در 
ابعاد اين طرح به نقل از چند مقام فلسطيني و به رغم بيانيه هاي ظاهراً 
تند مقامات آل سعود عليه تصميم ترامپ مي نويسد كه: محمدسلمان 
وليعهد سعودي و محمود عباس رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين 
درباره جزئيات »معامله اي جامع« كه انتظار مي رود در نيمه نخس��ت 
سال 2018  از سوي امريكا رونمايي شود گفت وگو كرده اند. به گزارش 
رويترز يك مقام ديگر نيز گفته است كه محمد سلمان به عباس گفته 
صبور باش به زودی خبرهای خوشی خواهيد شنيد.  سيدحسن نصراهلل، 
دبير كل حزب اهلل لبنان، با هشداری جدی نسبت به ابعاد اين طرح كه آن 
را اعالميه بالفور جديدی قلمداد كرده است، می گويد: احساس می كنم 
كه در برابر اعالميه بالفور جدي��دی قرار داري��م و آگاهی از خطرهای 
تصميم امريكا نقطه عطفی برای همگان است تا مسئوليت خود را درک 
كنند و از خود واكنش نشان دهند. او با تأكيد بر اينكه تصميم ترامپ به 
معنای پايان يافتن قضيه فلسطين از نظر امريكا است ، می گويد سكوت 
در برابر تصميم ترامپ خطرات بسياری خواهد داشت كه بارز  ترين آنها 
اين اس��ت كه امريكا از اين پس هر كاری را در كشور  ها برای خود مجاز 

خواهد دانست.
عمق خطر تصميم جديد امري��كا برای منطقه حت��ی فراتر از موضوع 
فلسطين است و نشان می دهد كه همراهی سران آل سعود و برخی ديگر 
از كشورهای منطقه در محكوم كردن اين اقدام ترامپ، تنها برای لوث 
كردن ماجرا و كاهش مخالفت های واقعی ملت هاست. چراكه تحركات 
اخير جرد كوش��نر، داماد ترامپ در منطقه و معامله گری آشكار ميان 
سعودی  ها و صهيونيس��ت ها، بيانگر آن است كه اينها هم بخشی از آن 
پروژه هستند.  اكنون به نظر می رسد كه فراتر از اعتراضات اجتماعی و 
مردمی نسبت به تصميم امريكا، منطقه نيازمند تحرک جدی نيروهای 
موثر برای بازداشتن و عقب نشاندن امريكايی  ها و صهيونيست  ها از اين 
تصميم و عملی سازی آن اس��ت چراكه در غير اين صورت هزينه های 
سنگين تری بايد برای آن پرداخته شود، بخش��ی از اين مهم اگرچه با 
انتقاضه جديد فلسطينی  ها در اعتراض به اين تصميم آغاز شده است، 
ولی روند تحوالت منطقه در افغانس��تان و عراق و...  نش��ان داده است 
كه امريكا يی ها زمانی عقب نش��ينی می كند كه هزينه های تصميمات 

نابخردانه خود را از نزديك لمس كنند. 
 

سردارسليمانياعالمكرد
آمادگي جنبش هاي مقاومت
 براي دفاع از مسجداالقصي

گ�ردان فرمانده�ان ب�ا س�ليماني قاس�م س�ردار
تلفن�يگفتوگ�وك�رد. ن�وارغ�زه الق�دسدر و قس�ام
به گزارش مهر به نقل از النشره، سردار قاسم سليماني در تماس تلفني با 
فرماندهان گردان »عزالدين قسام« و »سرايا القدس« در نوار غزه به حمايت 
همه جانبه ايران از گروه هاي مقاومت فلسطيني تأكيد كرد. براساس اين 
گزارش، همچنين سردار سليماني به آمادگي همه جنبش هاي مقاومت 

در منطقه براي دفاع از مسجداالقصي تأكيد كرد. 
خبر ديگري حاكي اس��ت كه وزير دف��اع جمهوري اس��المي ايران در 
گفت وگوي تلفني با وزير دفاع تركيه عنوان ك��رد: اعالم قدس به عنوان 

پايتخت رژيم صهيونيستي نشان از استيصال امريكا در منطقه دارد.
 امير سرتيپ اميرحاتمي در  گفت وگو با نورالدين جانيكلي، وزير دفاع تركيه 
با ابراز خرسندي از روابط دو كشور در تعامل مشترک نسبت به ماهيت 
تحوالت منطقه گفت: برخي قدرت هاي منطقه اي و بين المللي در چند 
سال گذشته در پي جدا سازي ايران و تركيه از يكديگر بودند كه به لطف 
الهي و در سايه اراده رهبران دو كشور نقشه شوم آنها به شكست انجاميد.   
امير سرتيپ حاتمي با اشاره به اقدام رئيس جمهور امريكا مبني بر اعالم 
قدس به عنوان پايتخت رژيم غاصب صهيونيستي بيان داشت: اين اقدام به 
دنبال استيصال و شكست امريكا در عراق و سوريه و ناكامي آنان در اعالم 
استقالل كردستان عراق و افتضاح آنها در استعفاي اجباري نخست وزير 
قانوني دولت لبنان صورت گرفته است. وي با اشاره به اجالس كشورهاي 
عضو سازمان همكاري هاي اسالمي اظهار اميدواري كرد: اين اجالس از 
ابتكار دولت تركيه و به ويژه شخص رئيس جمهور آقاي اردوغان بوده و ما از 

برگزاري چنين اجالسي حمايت و قدرداني مي كنيم. 
 

نمايندهوليفقيهدرسپاه:
بسيج الگوي جوانان مقاومت اسالمي است

ش�جرهطيبهبس�يج،امروزالگويجوانانمقاومتدركشورهاي
اسالميشدهاست.

به گزارش مهر، حجت االسالم علي س��عيدي نماينده ولي فقيه در سپاه 
در ديدار با آيت اهلل اعرافي مدير حوزه هاي علميه با بيان اينكه بس��يج و 
روحانيت از متن جامعه هستند و كاماًل رنگ و بوي مردمي دارند، اظهار 
كرد: در دوره اي، بس��يج مردمي ممكن بود در عرصه دفاعي فعال باشد 
همچون سال هاي دفاع مقدس كه مردم و نيروهاي بسيج حضور فعال و 
اثرگذاري داشتند و در دوره اي نيز ممكن است بسيج مردمي در عرصه هاي 
فرهنگي، علمي، جنگ نرم و نظاير اينها فعاليت كند، چنانكه در دوران پس 
از جنگ، بسيج با ورود به عرصه هاي فرهنگي و علمي به مقابله با جنگ نرم 
دشمنان پرداخته است. سعيدي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان 
اينكه حوزه انقالبي در دفاع از واليت فقيه پيشگام است، افزود: امروز خدمت 
به مكتب اهل بيت)ع( شيوه هاي گوناگوني دارد و بايد به مقتضيات زمان 
توجه كرد و براي انقالبي ماندن، دشمن را درست شناخت. وي با بيان اينكه 
بازسازي دروني قدرت، استحكام دروني نظام، بحث نفوذ و انقالبي گري 
از جمله موضوعاتي اس��ت كه رهبر معظم انقالب به آنها اشاره كرده اند، 
گفت: تكيه و درک درست نسبت به اس��تانداردهاي ديني، از معيارها و 
مالک هاي انقالبي ماندن حوزه و روحانيت است. نماينده ولي فقيه در سپاه 
با اشاره به اهميت انقالبي بودن حوزه هاي علميه و پيشتازي روحانيت در 
حركت هاي مختلف، اظهار كرد: آگاه سازي، هوشيارسازي، همراه سازي، 
بصيرت افزايي و مصون سازي مردم از جمله وظايف و نقش روحانيت در 

جامعه امروزي است.

دستهایپنهانیكهمیتوانداليحهبودجهرادگرگونكند

 البی پارلمانی دولت عليه دولت! 

بافرارسيدنموعدبررسياليحهبودجهدرمجلس
بازهمبازارالبيهايپش�تپردهدرخصوصباال
وپايينكردنارقامبودجهداغش�دهواينبارهم
حت�يص�دايرئيسجمه�وررادرآوردهونكته
جالباينجاس�تكهخ�وددس�تگاههایدولتي
اصليترينبازيگ�راناينبازارمكارههس�تند.
بودجه به ايستگاه مجلس رس��يد. اليحه اي كه قرار 
اس��ت دخل و خرج يك سال كش��ور را تعيين كند و 
عمال بسياري از تحوالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي 

كشور بسته به اجراي اين سند است. 
س��ندي كه مي توان آن را به سفره اي تشبيه كرد كه 
س��هم هر كس در آن مشخص ش��ده و بايد در سال 
آينده بر اس��اس همان سهم تعيين ش��ده براي خود 
برنامه ريزي كند. نكته اينجاست كه برخي ها به سهم 
خود در اين سفره قانع نيستند و به دنبال افزايش سهم 

خود هستند. 
در اين ميان اگر فرآيند تعيين اعداد و ارقام بودجه بحثي 
كامالً اقتصادي است اما باال و پايين كردن اين ارقام نياز 

به دستي پنهان در مجلس دارد. 
دستي كه حاال صداي روحاني را در موقع تقديم بودجه 

به مجلس در آورده است. 
روحانيازچهميناليد

رئيس جمهور در هنگام ارائه اليحه به مجلس گفت: 
مشكل ديگر بودجه اين اس��ت كه در طول سال هاي 
گذشته رديف اندر رديف بوده است. دوتا برادر در يك 
دس��تگاه بودند دو رديف كردند پسر عمو آمده چهار 

رديف شده. معلوم نيست اين رديف ها در اختيار كيست 
و چه كسي بر آنها نظارت مي كند. به ما كمك كنيد بايد 
بر اين رديف ها نظارت كنيم و مشخص شود اين پول 

كجا مصرف مي شود. 
شايد بخشي از س��خنان روحاني و گاليه هاي وي در 
خصوص باال و پايين ش��دن اين اعداد كامال منطقي 
باش��د. به هر حال در پش��ت اعداد نوش��ته شده در 
رديف هاي بودجه يك واقعيت اقتصادي نهفته است 

و دولت مسئول اجراي آن خواهد بود. 
با اين حال سؤال اينجاست كه اين پسر عموها چگونه 
مي توانن��د اين رديف ه��ا را جابه جا كنند. ش��ايد بد 
نباشد كه روحاني اين س��ؤاالت را از مديران خود در 
حوزه پارلماني بپرسد. مديراني كه خود هم به نقش 

تخريب كننده نهادهاي دولتي اذعان دارند. 
شمشيردولبه

شايد براي پاسخ به اين س��ؤال بايد به تجربه بررسي 
برنامه پيشنهادي وزراي پيشنهادي كابينه دوازدهم 
بپردازيم. زماني كه بسياري از وزراي دولت دوازدهم 
با اتكا به برخي رايزني هاي پشت پرده توانستند آتش 
بسياري از مخالفت ها را خاموش كنند و حضور خود را 

در كرسی وزارت بنشانند. 
همان گونه كه محمد رضا پور ابراهيمي نماينده مردم 
كرمان در جريان طرح سوال خود از ربيعي وزير كار   با 
بيان اينكه در روز راي اعتماد به وزرا نگذاش��تند اين 
حرف ها را بزنيم و البي س��نگين اجازه ن��داد با مردم 
صحبت كنيم، گفت: امروز هم مثل روز راي اعتماد كه 

تعدادي از افراد را براي البي آورده بودند همين كار را 
كردند؛ در حالي كه وزير طبق آيين نامه فقط مي تواند 
دو نفر با خودش به صحن مجلس بياورد.  بديهي است 
كه اين س��الح كارا مانند يك شمش��ير دو لبه عمل 
مي كند. زماني به نفع دولت و گاه به ضرر دولت و حاال 
اين گونه به نظر مي رسد كه بنا به تجربه هاي قبلي اين 
البي ها به ضرر دولت عمل  می كنند  و حساب و كتاب 
دولت را به هم می ريزد.  البي هايي كه اتفاقا منشأ آن 

خود دولت است. 
مشكليكههمهميدانندازكجاآبخورده

است
سال ها قبل و زماني كه نگارنده در جلسه ای  با حضور 
مجيد انصاري معاون وقت پارلماني رئيس جمهور و 
همچنين معاونين پارلماني دستگاه هاي اجرايي به 
ميزباني وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات حضور 
داشتم، به نكته جالب توجهي برخوردم.  در اين جلسه 
مجيد انصاري ضمن اش��اره به حساس��يت عملكرد 
معاونان پارلماني  به اين نكته اش��اره كرد كه برخي از 
دستگاه ها و نهادهاي دولتي به دنبال البي با  نمايندگان 
هستند تا رديف هاي بودجه اي را به نفع خود جابه جا 

كنند. 
اين مسئله اگرچه تا حدودي خنده دار به نظر مي رسد 
اما دقيقا به يك واقعيت جدي در نظام بودجه نويسي 
كشور اش��اره دارد. بر طبق قانون اگر چه اداره بودجه 
كشور بر عهده رياست جمهوري است اما تصويب اليحه 

بودجه بر عهده مجلس شوراي اسالمي است. 

طبيعي است كه پيشنهادات نمايندگان در مسيرهاي 
مختلف تصويب بودجه مي تواند اين رديف ها را جابه جا 
كند و اينجاست كه البي هاي پشت پرده مي تواند سبب 
اضافه و كم شدن رقم هايي شود كه در صورت تصويب از 

دست دولتي ها هيچ كاري ساخته نخواهد بود. 
طبيعت اين البي ها نيز مانند همان گفت و شنودهايي 
است كه سبب مي شود وزيري راي آورده يا راي نياورد 
و شايد جلساتي از جنس جلسات در ميدان آرژانتين 
كه از سوي يكي از اصالح طلبان افشا شد و نشان از 
رد و بدل شدن برخي پيشنهادات براي قطعي شدن 
حضور حبيب اهلل بي طرف وزير پيشنهادی نيرو بود.  
در اين ميان مي توان با صراحت گفت كه اين گفت 
و شنودها نيز از همان جنس است. پيشنهاداتي كه 
مي تواند ب��ه افزايش بودجه يك  دس��تگاه و كاهش 

بودجه يك دستگاه ديگر بينجامد. 
نتيجه چني��ن فرآيندي ب��ه يك آش��وب در لوايح 
بودجه مي انجامد كه نه تنها ص��داي دولت روحاني 
بلكه صداي دولت های قبلی را نيز در آورده اس��ت. 
در مورد بودجه س��ال 89 چنان بحث و جدل بر سر 
اليحه باال گرفت كه دولت اعالم كرد بودجه تصويب 
شده توسط مجلس شوراي اسالمي هيچ شباهتي با 
بودجه تقديم شده به مجلس ندارد و دولت مايل به 

اجراي آن نيست. 
اگرچه اي��ن بودجه در نهاي��ت اجرا ش��د اما همين 
ناهماهنگي ها منجر به تشكيل چندين پرونده عليه 

مقامات وقت در ديوان محاسبات شد. 
نظارتيكهخبريازآننيست

حاال اگر دولت روحاني به دنبال كنترل اين مسئله است 
نبايد داد و فرياد خود را برس��ر نمايندگان بزند. البته  
غيرشفاف و ناسالم بودن فضاي البي در مجلس   نكته 
مهمي است كه نبايد آن را از قلم انداخت، اما دولت بايد 
اين ايراد را در درون سيستم هاي دولتي جبران كند.  
دولتي هايي كه با البي هاي گوناگ��ون در پي افزايش 
بودجه خود هستند و اتفاقا از پيشنهاد هر گونه امتيازي 
نيز در اين باره ابا ندارند. كوتاهي معاونت هاي پارلماني 
وزارتخانه و معاون پارلماني رياست جمهوري نيز در اين 

باره كامال آشكار است. 
از سوي ديگر  هيئت نظارت بر نمايندگان نيز وظيفه 
دارد كه نظارت اساس��ي و قاب��ل قب��ول در اين باره 
داشته باش��د. البته تاكنون اين هيئت نشان داده كه 
كارايي چندان قابل توجهي نداشته و حتي نشانه اي 
از رسيدگي به شكايت برخي از نمايندگان در خصوص 

البي هاي پشت پرده با نمايندگان وجود ندارد. 
اگر دستگاه نظارت دروني مجلس و همچنين دولت به 
خود نجنبند به طور حتم باز هم دست هاي پشت پرده 
در مجلس به كارخواهند افتاد و باز هم بودجه با عدد 
و رقم هايي متفاوت با آنچه كه دولت در آن گنجانده 

تصويب و براي اجرا ابالغ خواهد شد. 
در آن صورت ديگر گله و شكايت مديران ارشد دولتي و 
انداختن تقصير آن بر گردن پسر عموها هم دردي را از 

كسي دوا نخواهد كرد. 

  10جلسه كميسيون برجام  فاقد دستاورد  
دهمين جلسه كميسيون مشترک برجام در حالي برگزار مي شود كه منابع 
آگاه در كاخ سفيد مدعي شده اند با اتمام موعد60 روزه تصميم گيري كنگره 
امريكا درباره توافق هسته اي دونالد ترامپ كش��ورش را از اين توافق خارج 

مي كند. 
تالقي اين دو با هم در حالي اس��ت كه امريكا، فرانس��ه، انگليس، آلمان و 
اتحاديه اروپا تاكنون تعهدات حداقلي خود در برجام را اجرايي نكرده اند و 
كنگره –دولت امريكا با تصويب و اجراي قوانيني متن و روح برجام را نقض 
كرده اند.  اصرار دستگاه ديپلماسي به برگزاري دهمين جلسه كميسيون 
مشترک برجام پس از آنكه 9 جلسه قبلي آن حاوي هيچ دستاورد براي طرف 
ايراني نبوده به چه دليل است و چرا در9 دوره گذشته عباس عراقچي تمايلي 
به رسانه اي شدن تصميمات كميسيون ) كه بر اساس بخش Q از پيوست 
1 با اجماع صورت مي پذيرد( ن��دارد.  در24ماه پس از روز اجراي برجام كه 
امريكايي ها بارها متن و روح برجام را نقض كرده اند چرا كميسيون مشترک 
نتوانس��ته رويكردي مبتني بر نص صريح ماده 36، 37 و پيوست4 برجام 
اتخاذ و در قالب تصميمي قاطع ناقض برجام را در يكي از جلس��ات نهگانه 

مشخص كند؟
اساسا هدف از حضور در جلسات اين كميسيون توسط معاونين وزير امور 
خارجه كشور چيست، در حالي كه كميسيون مشترک در 9 جلسه گذشته 
هيچ موضع رسمي نسبت به نقض آشكار برجام توسط اياالت متحده امريكا 
نگرفته وتنها به انتشار بيانيه مطبوعاتي با ادبيات دوپهلو و خنثي بسنده كرده 
است.  تكرار مسير بالفايده كميسيون مشترک چه ضرورتي دارد، در حالي 
كه پس از گذشت24ماه از برجام و برگزاري9جلسه از اين جلسه و بر اساس 
مفاد مندرج در ماده36مسئول آن )معاون مسئول سياست خارجه اتحاديه 
اروپا( به صراحت امريكا را ناقض برجام ندانسته و تنها خواهان اجراي تعهدات 

از هر دو طرف توافق مي شود!
بر اساس مفاد ماده36طرف ايراني مي تواند پس از بررسي كميسيون مشترک 
-همزمان با)يا به جاي(بررسي در سطح وزيران- مي تواند درخواست نمايد كه 
موضوع توسط يك هيئت مشورتي كه متشكل از سه عضو خواهدبود بررسي 
شود؛اين حق در حالي براي ايران محفوظ است كه با نقض آشكار برجام طرف 
ايراني هيچ گاه عالقه اي براي درخواست برگزاري هيئت سه نفره)مرحله 
سوم( را ارائه نداده چرا كه راي اين كميته سه نفره در ميان تعجب مشورتي و 
نه الزام آور است و پس از جلسه هيئت سه نفره، شوراي امنيت مرجع حل و 
فصل اختالف خواهد بود كه نتيجه مستقيم برگزاري جلسه شوراي امنيت 
تحت اين عنوان، اجراي مكانيسم ماشه و احياي شش قطعنامه گذشته و 
بازگشت همه تحريم هاي گذش��ته خواهد بود.   تركيب، آرا و نهايتا احكام 
صادره كميسيون مشترک برجام به عنوان اولين گام چهارگانه حل و فصل 
اختالفات به گونه اي است كه طي9جلسه كميسيون مشترک برجام حتي 
كوچك ترين اشاره اي به نقض برجام توسط امريكا اشاره اي نشده است.  اين 
وضعيت دقيقا در گام دوم چهارگانه حل و فصل اختالفات يا همان كميسيون 
مشترک )در سطح وزراي امور دو طرف توافق( تكرار شده كه نشان مي دهد 
ايران در صورت شكايت به كميسيون مشترک ) سطح معاونين (يا كميسيون 
مشترک ) سطح وزرا (رايي كه نشاندهنده عدول امريكا از اجراي تعهدات يا 

ناقض معرفي كردن اين كشور باشد، قطعا به دست نخواهد آورد. 
در مرحله سوم )هيئت سه نفره(نظريه غيرالزام آوري ارائه مي شود و مرحله 4 
يا همان شوراي امنيت نيز كه اياالت متحده امريكا حق وتو دارد و مي تواند به 
آساني تحريم هاي تعليقي و قطعنامه هاي ملغي شده ضد ايراني را بازگردانده 

و مجوز حمله نظامي به ايران را در دستور كار قرار دهد. 
همانطور كه بارها گفته شده طرف ايراني بر اساس »ساختار ضعيف چهارگانه 
حل و فصل اختالفات در نظام حقوقي برجام« و »تركيب، آرا و نهايتا احكام 
صادر«نمي تواند هيچ گاه رايي با محتواي »نقض برجام توسط امريكا« از 
سوي يكي از اين چهارمرجع كسب كند و تا مادامي كه كميسيون مشترک در 
سطح وزرا با رويكرد24ماه اخير خود رفتار و تنها به بيانيه مطبوعاتي بسنده 
كنند وزارت امورخارجه كشورمان كاري عبث و بي فايده را صورت مي دهند 
و اصرار 10باره به برگزاري كميسيون مشترک با اين كيفيت  و تنها براي دفع 
انتقاد منتقدان داخلي و ايجاد رضايت در افكار عمومي است.  رضايت طرف 
ايراني براي برگزاري جلسات كميسيون مشترک در سطح معاونين در حالي 
است كه به نظر مي رسد  دولت و كميته نظارت بر روند اجراي برجام)شوراي 
عالي امنيت ملي( بايد بدليل ناتواني و نارسايي چهارگانه حل و فصل اختالفات 
مندرج در برجام و بي خاصيت سازي برجام به دليل نقض هاي مكرر برجام 
مسير »توقف اجراي بخشي از تعهدات ايران« را چاره سازي كنند.  در صورت 
اتخاذ چنين تصميمي مي تواند اميدوار بود كه امريكا بيش از اين حقوق طرف 
ايراني را تضييع نكند و الزمه چنين فرايندي آن اس��ت كه تركيب هيئت 
نظارت بر اجراي برجام تغيير و افرادي غيراز حاميان برجام نيز در آن گنجانده 
شود؛درغير اين صورت همچنان بايد انتظار داشت كه امريكا برجام را نقض، 
اروپا از اجراي تعهدات10گانه سرباز زند، كميسيون هاي نمايشي برگزار، 
تحريم ها تشديد و افكارعمومي تا زماني نامعلوم منتظر رونمايي از بسته هاي 

مقابله به مثل شوراي عالي امنيت و دولت بمانند. 

رئيسستادبزرگداشتحماسه9دي:
فتنه 88   عليه جمهوریت با پرچم انقالبي بود

رئيسستادمركزيبزرگداشتحماسهنهمديبااعالماينخبركه
شعارامسال»تجليقدرتالهيدرشكستفتنهامريكايي«است،
گفت:نهمدي،روزشكستكودتايمخملينعليهجمهوريتبود.
به گزارش مهر، علي محمد نائيني در دومين جلسه هم  انديشي ستاد مركزي 
بزرگداشت حماسه نهم دي اظهار كرد: نكوداشت نهم دي ابتكار مقام معظم 
رهبري بود. نهم دي 88 با يك توطئه خطرناک مقابله شد. شما اعترافات 
رئيس جمهور امريكا، نخست وزير رژيم غاصب صهيونيستي، وزير خارجه 
امريكا و تعدادي از دولتمردان غربي را در دفاع از جريان فتنه در سال 88 و 
بعد از آن مالحظه كنيد، خواهيد ديد آنها چقدر به پايان جمهوري اسالمي 
با فتنه 88 اميدوار بودند. وي افزود: امريكايي ها و غربي ها با همه داشته هاي 
خود در سال 88 به مقابله به نظام برخاس��تند. كانون هاي تفكر غربي در 
نظريه پردازي، سرويس هاي اطالعاتي غرب در هدايت عملياتي جنبش 
سبز، سفارتخانه هاي غربي در فعاليت هاي ميداني و رسانه هاي غربي در 
ضريب دادن به عمليات رواني عليه نظام، همه در يك جبهه متحد و در پيوند 
با جريان داخلي فتنه به بهانه انتخابات به مقابله تمام عيار با نظام پرداختند. 
نائيني تصريح كرد: متأسفانه تا امروز تعداد زيادي از سياستمداران كشور 
نمي خواهند بفهمند كه فتنه 88 كودتاي خطرناک رنگين بود. در واقع نهم 
دي، روز شكست كودتاي مخملين عليه جمهوريت بود. وي ادامه داد: مردم با 
فهم درست و به موقع اين خطر، زماني كه احساس كردند رفتار جريان فتنه، 
اعتراض انتخاباتي و جنگ و دعواي دو سليقه سياسي يا دو يا چند كانديدا 
نيس��ت، بلكه جريان فتنه براي مقابله با همه هويت ديني و انقالبي مردم 
ايران به ميدان آمده، اينجا بود كه ملت ايران عاشورايي براي مقابله با فتنه 
به ميدان آمد و نهم دي به مظهر تمام عيار دفاع از انقالب، رهبري و عاشورا 
تبديل شد و در تاريخ ماند. نائيني گفت: در فتنه 88 شناخت سياستمداران 
خيانتكار طول كشيد و نظام جمهوري اسالمي ايران تا 25 بهمن 96 با سران 
فتنه مدارا كرد و متأسفانه امروز برخي از دوستان آن جريان فكري و سياسي 
طلبكار شده اند و برخي خود را به جهالت مي زنند و به افكار عمومي براي 
تبرئه دوستان خود تحليل هاي غلط مي دهند و نقش ها را جابه جا تعريف 
مي كنند. رئيس ستاد مركزي بزرگداشت حماسه نهم دي تأكيد كرد: بدون 
شك، نهم دي روز بزرگ ترين رسوايي چهره هاي سرشناسي بود كه از امام 
و نظام اعتبار گرفته بودند و در اين آزمون تاريخي مردود شدند. در فتنه 88 
كس��اني كه از نظام هويت و منزلت گرفته بودند با پرچم دفاع از انقالب به 
جنگ با ميراث حضرت امام خميني)ره( يعني جمهوري اسالمي و واليت 

فقيه پرداختند و مردم ايران به خوبي اين را فهميدند. 

محمد اسماعيلیعباس حاجي نجاري

بايديكصدامقابلتصميمغلطامريكابايستيم
روحاني: قدس پايتخت دولت فلسطين خواهد ماند

قدسسرزمينهمهمسلماناناس�توپايتخت
دول�تفلس�طينخواه�دب�ودوازاي�نه�دف
مه�مهيچوق�تدس�تبرنخواهي�مداش�ت.
  دكتر روحاني روز گذشته و در فرودگاه مهرآباد و پيش 
از سفر به تركيه در جمع خبرنگاران گفت: در اجالس 
استانبول به جهان اسالم و شركت كنندگان خواهيم 
گفت كه مس��ئله قدس متعلق به كل دنياي اسالم و 
سرزمين قدس براي همه مسلمانان است. وي ادامه داد: 
امروز جهان اسالم داراي اتحاد، وحدت و يكپارچگي 
است و يكصدا در برابر تصميم غلط امريكا ايستادگي 
مي كند تا بگويد اين كار شدني نيست. رئيس جمهور 
تصريح كرد: اگر امريكا بخواه��د به اين تصميم خود 

عمل كند، منطقه با فاجعه مواجه مي شود. امريكا در 
طول سال ها به خاطر تروريسمي كه در منطقه مسلط 
كرده بود، موضوع فلسطين را به مسئله دوم منطقه 
تبديل كرد و فكر مي كرد از ذهن ها فراموش شده و از 
اعتقادات مردم پاک شده است، آنها 70 سال است كه 
سرزمين فلسطين را اشغال كرده اند. وي ادامه داد: اين 
حادثه به رغم شوم بودن، نكته مثبتي در تاريخ اسالم 
داشت و آن اينكه همه مسلمانان جهان يكصدا فرياد 
زدند و گفتند مسئله فلسطين، مس��ئله اول دنياي 
اسالم است و هيچگاه از ذهن ها فراموش نخواهد شد. 
رئيس جمهوري تأكيد كرد: پيام ما اين است كه موضوع 
فلسطين مسئله اول مسلمانان و دنياي اسالم است و 

مسلمانان در همه مجامع بين المللي و به ويژه سازمان 
ملل متحد بايد اين اقدام را محك��وم كنند. روحاني 
گفت: ما حمايت قاطع خود را از ملت فلسطين اعالم 
مي كنيم تا زماني كه همه فلسطينيان به سرزمين خود 
بازگردند و به حقوق حقه خود برسند اين حمايت ادامه 
خواهد داشت. تا انتفاضه مردم فلسطين اين حمايت 
ادامه خواهد داشت تا به اهدافشان برسند. وي با بيان 
اينكه اين سفر به دعوت رئيس جمهور تركيه است كه 
رياست سازمان همكاري اسالمي را برعهده دارد، افزود: 
اين سفر براي شركت در نشست اضطراري سران عضو 

سازمان همكاري اسالمي انجام گرفته است.
وي ادامه داد: تصميم نادرس��ت، غل��ط و غيرقانوني 

رئيس جمه��ور امري��كا ب��راي اعالم اينكه س��فارت 
امريكا به قدس منتقل ش��ود، تصميمي گستاخانه 
در برابر مسلمانان بود به دليل اينكه سرزمين قدس 
و بيت المقدس متعل��ق به يك ملت ي��ا يك منطقه 
جغرافيايي نيس��ت و مورد احترام همه مس��لمانان 
جهان بوده و قبله اول مسلمانان مسجد االقصي است. 
رئيس جمهور تصريح كرد: امروز قدس سومين مكان 
مقدس براي مسلمانان جهان است و اگر در برابر اين 
تصميم نادرست، غلط و غيرقانوني مسلمانان ساكت 
بودند و عكس العمل نشان نمي دادند چه نقشه هاي 
شومي بعداً طراحي مي كردند و اين تنها نقشه استكبار 

و صهيونيست عليه جهان اسالم نيست. 


