
بهدنبالتضميننوچهها
روحان��ي در مناظره ه��ا، 

غالمرضا صادقيان
سخنرانی ها و حتی در کتاب   يادداشت سردبير

خ��ود، اروپ��ا را نوچه های 
امریکا می دانست که مذاکره با آنها دشوار است و باید سراغ 
امریکا که کدخدای آنهاست رفت. حاال کدخدا را مزاحم 
می داند و ظری��ف را به دنبال تضمین گرفت��ن از نوچه ها 
فرستاده است. خود ظریف البته قباًل امضای جان کری را 

تضمین می دانست. 
ظریف در ماه های اخیر چند بار با جان کری دیدار داشته 
است، یعنی او و دولت روحانی امید بسته اند که دموکرات ها 
در انتخابات ماه نوامبر کنگره پیروز شوند و آنگاه »مثاًل« 
کنگره با اکثریت دموکرات مقابل ترامپ بایس��تد! گفته  
می ش��ود این همان چیزی اس��ت که کری به ظریف در 
دیدارهای اخیر گفته و از او خواس��ته است ایران از برجام 
خارج نشود و قضیه را کج دار و مریز تا شش ماه دیگر دنبال 
کند چون در آن زمان با توجه به تغییر »محسوس« فضای 
امریکا به نفع دموکرات ها، همه چی��ز به نفع برجام تغییر 

خواهد کرد!
شکی نیست که صابون رقابت دو حزب داخلی امریکا به تن 
برجام هم خورده است و یکی از هدف های ثانویه ترامپ در 
خروج از برجام، گرفتن حق مالکیت برجام از دموکرات ها 
و ثبت آن به ن��ام جمهوریخواهان با ق��راردادی دیگر و با 
امتیازهای بیشتر باشد و بر همین سیاق چه بسا دموکرات ها 
از کری خواسته باشند برای حفظ برجام، تحرکاتی داشته 

باشد اما اینها همه امید بستن به بعید است. 
ماجرای دیدار ظریف با کری و دعوای جمهوریخواهان و 
دموکرات ها که از آن امید نفعی به برجام می رود، در سمت 
غربی اقیانوس است. این س��وی اقیانوس، ظریف دیروز و 
دیشب با موگرینی و وزرای خارجه تروئیکای اروپایی دیدار 

کرد و دیدارها را »سازنده« )constructive( خواند. یک 
اصطالح دیپلماتیک که سه سال پیش هر بار طرف های 
پنج به اضافه یک از ساختمان هتل معروف مذاکرات خارج 
می شدند، آن را از زبان همه آنها می شنیدیم: »گفت وگوهای 

 .)constructive conversations( »سازنده
اما حقیقت آن است که »گفت وگوهای سازنده« ظریف با 
همتایان اروپایی نیز در آن سوی یک اقیانوس خیالی است. 
سوی دیگر این اقیانوس صوری، وزرای خارجه سه کشور 
اروپایی تقریباً همان حرف های ترامپ را با جابه جا کردن 
واژه ه��ا می زنند: »برجام باید حفظ ش��ود ام��ا ایران باید 
تضمین کافی برای برنامه های موشکی و حضور منطقه ای و 
بازگشت ناپذیری برنامه هسته ای و حزب اهلل لبنان بدهد.«

نوچه های مورد نظر روحانی حاال با جسارت بیشتری در 
دهان کدخدا نگاه می کنند و حرف های دیگری هم می زنند. 
از جمله اینکه »نمی توانیم شرکت های خصوصی اروپا را بر 

خالف میل امریکا وادار به تجارت با ایران کنیم.«
در این س��وی جهان و در کش��ور خودمان نیز یک فاصله 
واقعی به وسعت اقیانوس ها بین واژه ها دیده می شود. جایی 
که س��خنگوی دولت می گوید: »تاریخ قطعاً روحانی را به 
خاطر شجاعت و خدمت تکریم خواهد کرد.« این واژه ها 
در یک سوی اقیانوسی واقعی است که در سوی دیگر آن 
نگاه متعجب و خیره مردمان است! این روزها حتی بسیاری 
از موافقان دیروز برجام با همه س��خاوتی که در طرفداری 
از برجام دارند، با چنین واژه هایی که سخنگوی دولت به 
کار برده است، همدل نیستند و آن را چه بسا عاملی برای 
قهر مردم از سیاست بدانند. منتقدان برجام نیز معتقدند 
س��خنان س��خنگو عامل تحریک منتقدان به س��رزنش 
گسترده دولت و شخص رئیس جمهور و باز کردن پرونده 
سخنان متقابل و متناقض و متعارض برجامی چند سال 

گذشته دولت است. 
دولت و موافقان برجام معموالً از منتقدان می خواهند به 
جای سرزنش تعارضات برجامی دولت و سرزنش اعتماد 
به امریکا و سرنوش��ت برجام، راه حلی ب��رای جایگزینی 
برجام بدهند. حرفی صحیح و عالی! به جای ارجاع ایشان 
به مجموعه بی پایانی از س��خنان راهب��ردی منتقدان در 
سال های گذشته، برای این منظور از خود دولت و جناب 
ظریف و روحانی کمک می گیریم! اآلن ش��ما در سفر دور 
دنیا به دنبال چه هستید؟! به دنبال برجام یا به دنبال چیزی 
فراتر از آن قول و قراره��ا و آن متن روی کاغذ برجام؟! اگر 
به دنبال برجام هستید که کدخدا از آن خارج شد و رعیت 
کدخدا از آن عاجز شده اند و اگر به این نقطه رسیده اید که نه 
متن برجام و نه اعتماد به امریکا و نه قول و قرارهای شفاهی، 
هیچ یک شرط کافی برای پایدار ماندن یک توافق با دشمن 
ملت نبود و حاال در جست وجوی چیز دیگری فراتر از آن 
رفته اید، همین تالش جدیدتان را به عنوان یک پیشنهاد 

متفاوت از رفتار قبلي تان از منتقدان بپذیرید! 
رئیس جمهور محترم می گوید برجام یک توافق بین المللی 
با شش کش��ور بود و خروج امریکا از آن کم شدن یک شر 
است. اگر چنین اس��ت پس باید از بابت پنج کشور دیگر 
مطمئن می بودید، پس چرا امروز به سراغ آن پنج کشور 
رفته اید؟! مگر قرار نیست آنها س��ر قول خود بمانند؟! اگر 
ظریف را در چین و روسیه و بروکسل می بینیم، این یعنی 
شما خودتان به متن قراردادی که با شش کشور بسته اید، 

امیدی ندارید.
پیشنهاد موقت ما برای برجام این است: به همان احساس 
واقعي  که اکنون در وجودتان نسبت به »اعتماد به امریکا« 
و »توافق با شش کشور قدرتمند« ایجاد شده است، به آن 

احساس اعتماد کنید. 

وزارت خزانه داری امریکا 
»ولی اهلل سیف « رئیس   جهان

کل بانک مرک�زی ایران را به اته�ام حمایت مالی از 
مقاومت اس�امی لبنان و س�پاه قدس تحریم کرد. 
به گزارش ف��ارس، وزارت خزان��ه داری امریکا در 
دومین دور از اعمال تحریم علی��ه ایرانیان از زمان 
خروج این کش��ور از برجام، ولی اهلل سیف ، رئیس 

کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را تحریم 
کرد. نام این مس��ئول بلندپایه اقتصادی ایران در 
کنار نام یک ایرانی به نام »علی طرزعلی« و دو تبعه 
عراقی و لبنانی به نام های »حبیب کریم« و »محمد 
قصیر« در آخرین به روزرسانی تحریم های ایران در 
صفحه دفتر نظارت ب��ر دارایی های خارجی وزارت 
خزانه داری آورده ش��ده اس��ت. قصیر رئیس بانک 

عراقی »البالد « است که این نهاد مالی هم تحریم 
شده است. حبیب کریم هم بر اساس بیانیه وزارت 
خزانه داری امریکا، از اعضای مقاومت اسالمی لبنان 
است. آنطور که امریکایی   ها اعالم کرده اند، سیف به 
دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اس��المی و تحت عنوان »اقدامات ضدتروریستی« 

تحریم شده است. 

دبیر کل حزب کارگزاران 
س�ازندگي در سخناني   جامعه

اعام کرده اس�ت قطعًا موافق نیس�تم که شهردار 
انتخاب ش�ده بهترین گزینه شهرداري تهران بوده 
اس�ت. ای�ن س�خنان در واکن�ش ب�ه انتخ�اب 
ش�هردارتهران مؤی�د ظرفی�ت احی�ا و تک�رار 
»ناکارامدي« و »انحصار طلب« بودن ش�وراي شهر 

اصاح طلبان است. 
غالمحس��ین کرباس��چي، دبیر کل ح��زب کارگزاران 
سازندگي در خصوص اینکه اعضاي شوراي شهر یکي 
از معیارهاي انتخاب شهردار تهران را داشتن شخصیت 

ملي عنوان کردند، با این تفاس��یر آیا شهردار تهران را 
شخصیتي ملي مي دانید، اظهارداشت: نمي توان مطلقاً 
معیارهاي یک فرد را که داراي ش��خصیت ملي باشد، 
مش��خص کرد. بنده قطعاً موافق نیس��تم که شهردار 
انتخاب شده بهترین گزینه انتخابي است، اما معتقدم 

باید به انتخاب شوراي شهر احترام بگذاریم. 
وي افزود: اگر مي خواس��تم به تنهایي براي اداره شهر 
تهران ف��ردي را انتخاب کنم، ممکن ب��ود که انتخابم 
متفاوت باشد، اما اکنون افش��اني با وجود حاشیه ها و 
حرف ها به عنوان شهردار انتخاب شده و ما باید وي را به 
عنوان سکاندار شهرداري تهران بپذیریم.  کرباسچي با 

اشاره به مطالبات مردم و جریان اصالحات، تصریح کرد: 
مردم مي توانند همه روزه آثار سوء یا سودمند عملکرد 
ش��هرداري را در زندگي خود نظاره کنند، لذا معتقدم 
شهرداري باید واقعي عمل کند و از حالت شعاري خارج 
شود.  دبیرکل حزب کارگزاران س��ازندگي بیان کرد: 
ش��فاف بودن عملکرد ش��هرداري فرع بر این است که 
کاري انجام شود و بعد بگویند که در آن فسادي صورت 
نگرفته، لذا اگر ش��هردار کاري براي شهر تهران انجام 
ندهد، دلیلي ندارد که دم از شفافیت بزند. اگر ادعا کنیم 
که تنها هدفمان در شهرداري ش��فافیت است، یعني 

کاري را فراموش کرده و حرف هاي شعاري مي زنیم. 
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يادداشت هاي امروز

كوچ جوانان زنگ خطر است
فريدون حسن

13

سراب فروپاشي
عباس حاجي نجاري

2

پیام های انتخاباتی دموكراسی جوان عراق 
احمد کاظم زاده

15

شوکبهحقوقبینالملل
بابرجام

   گروه حقوقی »جوان« با بهره گیری از مطالب 
اساتید حقوق بین الملل و صاحب نظران حوزه 
برجام،  وضعیت حقوقی خروج امریکا  از برجام 
را از منظر حقوق بین الملل م�ورد واکاوی قرار 

داده است  | صفحه 8

ويژه هاي جوان  

 ربط انتقال سفارت امريكا در اسرائیل به رفع حصر!
 رابطه  آن جايزه و اين  سكوت !

صفحه 2

صفحات یک، 2 و 15

بهدنبالتضميننوچهها
 روحاني در مناظره ها، سخنراني ها و حتي در کتاب خود، اروپا را نوچه هاي امریکا مي دانست که مذاکره با آنها 
دشوار است و باید به سراغ امریکا که کدخداي آنهاست رفت. حاال کدخدا را مزاحم مي داند و ظریف را به دنبال 

تضمین گرفتن از نوچه ها فرستاده است. خود ظریف البته قباًل امضاي کري را تضمین مي دانست.

 صهیونیست های کودک کش، دیروز »صابر« جانباز مقاومت را که از روی ویلچر 
به اشغالگران سرزمینش سنگ می انداخت، به شهادت رساندند. آنها نه یک موجود 
ضعیف که یک »هستی بسیار قوی « را هدف قرار دادند. صابر این روز  ها عکسش 
همه جا بود و همه برای هم تصاویر حماسی او را ارسال می کردند. او نماد مقاومت تا 
آخرین حد توان شده بود و صهیونیست  ها این حد از مقاومت و این حد از الگو شدن 
و نماد شدن را تاب نیاوردند. آنها ضعف خود و قوت »صابر« را به اثبات رساندند. 

صابر این روز  ها رایحه شهادت می داد و پیروزی را با خونش امضا کرد. 

نوبخت: قطعاً تاریخ روحاني را به خاطر شجاعت و خدمت تکریم خواهد کرد
اولتیماتوم امریکا به اروپا برای قطع روابط تجاری با ایران

جانبازمقاومت
رايحهشهادتميداد

   بين الملل
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ايرانششمینتولیدکننده
سلولهايتكهستهايجهانشد

با افتتاح اولین کارخانه فرآورده های سلولی در کشور
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درمجموعهسپاهباید
ازدرآمدزایيدوريکنيم

سرلشکر جعفري: 

امریکارئيسبانکمرکزیراهمتحریمکرد

کرباسچي:قطعاًافشانيبهترینگزینهشهرداریتهراننبود


