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اقدامش خالف حقوق عامه است. قطعاً ما با چنين مواردي برخورد مي كنيم 
»کرامت انسانی« تابلوی دستگاه قضایی شد
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۱۵۰ ميليون يورو به عنوان خسارت دريافت شد
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وسود براي دالل بايد پايان يابد

در بيانيه ۱۵۵ نماينده مجلس عنوان شد
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سند مهندسی فرهنگی، حرکت هدفمند، نه انفعال
 در خبر  ها شنيديم كه 

داود عامری
جلسه ش�ورای عالی   یادداشت

انق�الب فرهنگ�ی با 
حضور رؤسای قوای سه گانه با هدف ايجاد يک فهم 
جديد از رويكردهای فرهنگی برگزار ش�د و در آن 
رياست محترم جمهور دستور برگزاری جلسه »ستاد 
راهبری مهندسی فرهنگی كشور« را صادر كردند. 
 این مسئله یک امر مهم و مبارک در عرصه فرهنگی 
است و تشکیل شورا با حضور مسئوالن سه قوه موجب 
تشکر اهالی فرهنگ و نش��ان از اهتمام مسئوالن به 
مهم  ترین مسئله کش��ور اس��ت، چرا که هر اصالح و 
پیشرفتی از این مسیر برای ملت حاصل خواهد شد، 
البته تحقق هر برنامه و سند راهبردی الزاماتی نیز دارد 

که در حد وسع به آنها اشاره می کنیم. 
اجرای سند مهندسی فرهنگی کش��ور در وهله اول، 
از این جهت حایز اهمیت است که عده ای از نخبگان 
فرهنگی کشور با تالش خود و از سر صدق و دلسوزی و 
متناسب با خواسته های فرهنگی جامعه و نظام، اقدام 
به تهیه یک سند با نگاه جامع- حداقل از دید خودشان- 
کرده اند. طبیعتاً این افراد و نخبگان، به عنوان یک کار 
مطالعاتی و به سفارش یک مرکز علمی دست به این 
اقدامات نزده اند، بلکه قصد و نیت آنها، ایجاد یک تحول 
در مدیریت و روند فرهنگی جامعه اسالمی بوده است. 
بنابراین، وقتی که آن را پ��س از تصویب در حال اجرا 
نمی بینند، افسوس می خورند و احساس بی توجهی از 

سوی مسئوالن می کنند. 
 نکته دوم، ب��ه هدف کلی حاک��م در جامعه و فعاالن 
فرهنگی ما مربوط می ش��ود. در واقع این سند از یک 
سو برای تحقق آرمان های فرهنگی کشور و از سوی 
دیگر در پاسخ به تشتت  ها و ناهماهنگی های اجرایی و 
راهبردی در عرصه فرهنگ تهیه شده است تا با اجرای 
آن بتوانیم به یک چش��م انداز روشن و مسیر از پیش 
اندیشیده شده در سیاست گذاری  ها و سیاستگذاری 

فرهنگی دست پیدا کنیم. 
بنابراین، اگرچه چند س��ال از تهیه و تصویب س��ند 
مهندسی کشور گذشته اس��ت و بی تردید با توجه به 
تأکید جلسه بر فهم فرهنگی جدید و رویکردهای آن 
در مواردی نیازمند بازخوانی و به روزرسانی خواهد بود، 
ولیکن در کلیت خود یک گام مثبت در عرصه فرهنگ 
و مایه دلگرمی نخبگان فرهنگی و فعاالن و دلسوزان 

این حوزه است. 
 و اما منظ��ر دیگر، همان ط��ور که از عنوان دس��تور 
برمی آید، راهبری و عملیاتی س��ازی سند مهندسی 
فرهنگی است. متأسفانه باید گفت که ما به همان اندازه 
که در تهیه اسناد ملی کوش��ا بوده ایم، در اجرای آنها، 
ضعف و مشکل داشته ایم و در این خصوص کوشش 
الزم صورت نگرفته اس��ت، چرا ک��ه اوالً پس از تهیه 
اسناد، روش های اجرایی دقیقاً مشخص نمی شوند و 
یا اینکه در مواردی، خود تنظیم کنندگان سند نیز نگاه 
اجرایی به نتایج عملیاتی آن ندارند. لذا در غالب موارد 
مالحظه می شود که محتوای اسناد بسیار امیدبخش 
است، اما در مراحل اجرایی، ناکام و یا اجرا نمی شود یا 
انتظارات را برآورده نمی کند که این مسئله نیز دالیل 

خاص خود را دارد. 

اولین دلیل، ضعف تبیینی و توجیه دقیق بخش های 
اجرایی و نظارتی بر روند اجرا از س��وی کارشناسان و 
تهیه کنندگان اسناد است. واضح است که تبیین دقیق 
سند و نتایج ملموس آن بر مجریان و مخاطبان، یک گام 
اساسی در تضمین موفقیت اسناد ملی است. این امر در 
حوزه فرهنگ که هم با مجریان متکثر روبه رو هستیم 
و هم با خیل مخاطبان به وسعت تمامی افراد جامعه، از 

اهمیتی دوچندان برخوردار است. 
 دومین دلیل، غلبه نگاه جریانی، بخشی و گروهی به 
اسناد ملی بر اساس س��الیق و دیدگاه های مجریان 
است که به جای اهتمام به پیاده سازی صحیح اسناد 
راهبردی، تالش می کنند در مرحل��ه اجرا، نگاه های 
حاکم بر زمینه فکری خود را پیگیری و متناسب با آن، 
طرح های فرهنگی را اجرا نمایند، غافل از اینکه اسناد 
راهبردی باید مورد توجه همگان و تأمین کننده صالح 

و منافع عمومی باشد. 
 سومین مسئله، به دیر بازدهی طرح های فرهنگی در 
سطح کالن برمی گردد و مجریان تالش دارند به جای 
نگاه عمیق و تأثیرگذاری عمقی، کارهای زودبازده را 
در اولویت قرار دهند تا امکان ارائ��ه گزارش اقدامات 
خود را داشته باشند. به همین جهت طرح  ها براساس 
عمر مدیریتی افراد و حتی کوتاه تر تعریف می ش��ود، 
که این امر یک خطای بزرگ در راهبری اس��ناد ملی 
است. بنابراین الزم است در پیاده سازی سند مهندسی 
فرهنگی به عوامل پیشران و پسران توجه ویژه شود و 
برنامه های حرکت متناسب با شرایط طراحی شوند. 
مس��ئله س��وم که صرف نظر از موارد ذکر شده باید 
مورد توجه قرار گیرد، نقش گروه های دخیل در حوزه 
فرهنگ است. بر کس��ی پوشیده نیست که انقالب ما 
به فرموده بنیانگذار آن یک انقالب فرهنگی اس��ت، 
پس یکی از اصلی   ترین و مهم  تری��ن منابع قدرت در 
جمهوری اسالمی ایران، حوزه فرهنگ و ویژگی های 
فرهنگی مردم ایران اسالمی است و در این حوزه، مردم 
از همه گروه  ها و سازمان  ها نقش مهم تری دارند، چرا که 
فرهنگ در واقع آن چیزی است که شمای کلی جامعه 
را به نمایش می گذارد. بنابراین به نظر می رسد یکی از 
الزامات مهم راهبری سند مهندسی فرهنگی، توجه به 
پیوست نگاری های آن در مناطق مختلف و همچنین 
بهره گیری از دانش جامعه شناسی و تجارب نخبگان 

این حوزه در مراحل مختلف است. 
بنابراین اولین و مهم  ترین قدم در برنامه های راهبری، 
توجه به نقش مردم و چگونگی پیاده س��ازی س��ند 
مهندسی در عرصه جامعه است. طبعاً اگر این اتفاق 
به درستی برنامه ریزی و اجرا شود، قاعدتاً بقیه ارکان 
و صاحبان نقش که عبارتند از س��ازمان های دولتی، 
عمومی، گروه  ها و فعاالن حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت 
و...  در این راستا و برای رسیدن به یک هدف واحد وارد 
عرصه خواهند شد و نتیجه آن ارتقا و کارآمدی فرهنگ 
ملی متناسب با اهداف انقالب اسالمی است. بنابراین در 
پایان الزم به تأکید دوباره است که باید با تدبیر مناسب 
سند مهندسی فرهنگی در مسیر اجرا و پیاده سازی قرار 
گیرد و به مالحظات و الزامات آن توجه شود، در عین 
حالی که تردید  ها و نگرانی  ها ما را در اجرا متوقف نکند 

و روند حرکت را به انفعال نکشاند. 

رئیسی: با خودروسازان بدعهد برخورد می کنیم

»کرامت انسانی« تابلوی دستگاه قضایی شد
رئيس قوه قضائيه روز گذشته بخشنامه  »حفظ كرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائيه « را ابالغ كرد

تأكيد بر ضرورت رعايت   سیاسی رئي�س ق�وه قضائيه با 
تعه�دات از س�وي ش�ركت ها و خ�ودداري از نقض 
يک طرفه توافق با مش�تريان، به برخي شركت ها از 
جمله خودروسازان هش�دار داد كه در صورت تغيير 
 قيم�ت و زم�ان تحوي�ل كاال، ب�ه دلي�ل نق�ض 
حق�وق عامه م�ورد برخورد ق�رار خواهن�د گرفت. 
به گزارش اداره کل رواب��ط عمومي قوه قضائیه، آیت اهلل 
س��یدابراهیم رئیسي در جلسه ش��وراي عالي قضایي با 
تبریک ایام میالد با سعادت حضرت ثامن الحجج علي بن 
موس��ي الرضا )ع( و دهه کرامت، تصریح کرد: تأکید ما 
از ابتدا بنا به فرموده مقام معظ��م رهبري، رعایت عزت 
قضات شجاع و مقتدري بوده است که در مقابل نفوذها 

ایستادگي و به حق و عدل حکم مي کنند. 
   ابالغ دستورالعمل جامع كرامت در دستگاه قضايي

بر همین اساس، دستورالعمل جامع کرامت در 33 ماده و 
تبصره به همه زیرمجموعه هاي دستگاه قضایي ابالغ شد 
تا ان ش��اءاهلل ضمن حفظ عزت قضات شریف، از کرامت 
کارکنان، ارباب رجوع، شاکي، متهم و محکوم نیز صیانت 

و پاسداري شود. 
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه این دستورالعمل مشتمل 
بر جمع بندي نکات مورد تأکید رهب��ر معظم انقالب و 
مفاد مقرر در قوانین گوناگون اس��ت، اظهار کرد: قوت و 
اقتدار دستگاه قضایي به هیچ عنوان مستلزم بي احترامي 
به ارباب رجوع، متهم و محکومان نیست. از طرف دیگر، 
صرف صدور دستورالعمل کارساز نخواهد بود بلکه براي 
ارتقاي سطح رعایت کرامت افراد درگیر در پرونده های 
قضایي باید از سامانه هاي الکترونیکي استفاده کرد تا امور 

به سرعت، منظم، با حفظ احترام طرفین و همچنین با 
شفافیت قضایي پیش برود. 

   ضرورت تش�ديد نظ�ارت بر بازداش�تگاه ها ، 
كالنتری ها و دادسراها

آیت اهلل رئیس��ي در ادامه ب��ا تأکید بر ض��رورت نظارت 
علي الدوام بر دس��تگاه ها از جانب مدی��ران اظهار کرد: 
مدیریت بدون نظارت معنا ن��دارد. خصوصاً بخش های 
مختلف اجرایي که امروز در خط مقدم مبارزه با فساد و 
ناهنجاري هستند باید نظارت را جدي بگیرند. در دستگاه 
قضایي نیز تأکید م��ا بر نظارت هر چه بیش��تر بر تحت 
نظرگاه ها، بازداشتگاه ها، کالنتري ها و دادسراهاست زیرا 
این مراکز مهم، بیشتر با آحاد جامعه سر و کار دارند و بر 

همین اساس داراي اولویت هستند. 
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم اجراي هر چه بهتر قانون 
احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، 
افزود: نظارت به هیچ عنوان به معناي بي اعتمادي نیست 
بلکه به معناي تضمین اجراي قانون و تداوم اعتماد است. 
براین مبنا، هرگز نباید نظارت را مزاحمت، ایجاد مانع یا 
مچ گیري تلقي کرد. اصل نظارت براي صیانت از افراد است 

و این نظارت نیز در وهله اول بر عهده مدیران قرار دارد. 
  برخورد با خودروسازان نقض كننده حقوق عامه

آیت اهلل رئیس��ي در بخ��ش دیگري از س��خنان خود بر 
ضرورت پایبندي ش��رکت ها به تعه��دات خود و حقوق 
مردم تأکید کرد و گفت: اگر سازماني به خود اجازه دهد 
که تعهدش نس��بت به مش��تري را به صورت یک طرفه 
نقض کند، در واقع مرتکب نقض حقوق عامه شده است. 
مثاًل فرض کنیم یک شرکت خودروسازي متعهد شده 
اس��ت که خودرو را با قیمت مشخص در زمان مشخص 
به مشتري تحویل دهد. اگر به صورت یک طرفه و با میل 
خود قیمت و زمان تحویل خودرو را تغییر دهد، اقدامش 

خالف حقوق عامه است. 
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه ها و شرکت ها براي 
جلب رضای��ت مردم بای��د بیش از دیگران ب��ه تعهدات 
خود عمل کنند. چرا یک شرکت به خود اجازه مي دهد 
قیمت را بر خالف تعه��د افزایش یا زم��ان تحویل کاال 
را تغییر دهد؟ قطعاً ما با چنین م��واردي به دلیل نقض 
حقوق عام��ه برخورد مي کنی��م. نباید یک ش��رکت به 
دلیل ایس��تادن در نقطه قدرت و نیاز م��ردم به کاالي 
 آن، برخ��الف موازین ش��رعي و قانوني اق��دام به نقض 

تعهداتش کند. 
آیت اهلل رئیسي در بخش پایاني سخنان خود با قدرداني از 
تالش ها و مجاهدت هاي حجت االسالم احمدي میانجي 
در دوران ریاست مرکز امور شوراهاي حل اختالف سراسر 
کش��ور، براي حجت االس��الم مظفري رئیس کل سابق 
دادگستري اس��تان آذربایجان ش��رقي که ریاست امور 
ش��وراهاي حل اختالف را بر عهده گرفته است، آرزوي 

موفقیت کرد. 

 »كرامت انسانی« بخشنامه 

نیره ساری
شد. در نظر داشتن حيثيت   اجتماعی

ش�هروندی از مهم  ترين 
دغدغه های نظام های حقوقی است. اين موضوع مهم 
حاال توسط رئيس دستگاه قضا بخشنامه شده است. 
روز گذشته دستورالعملی تحت عنوان »حفظ كرامت 
و ارزش های انس�انی در قوه قضائيه « مشتمل بر پنج 
فصل و در 33 ماده و هش�ت تبصره منتشر شد. سه 
نكت�ه مح�وری در اي�ن بخش�نامه وج�ود دارد. 
بخشنامه ای که روز گذشته توسط سید ابراهیم رئیسی 
با عنوان »دس��تورالعمل حف��ظ کرام��ت و ارزش های 
 انس��انی« منتش��ر ش��د، در ی��ک ن��گاه کل��ی دارای 

سه مزیت است:
اول: قوانین پراکنده در راستای حفظ حقوق شهروندان 
که به »حقوق شهروندی « شناخته می شود، به صورت 
یکجا جمع آوری و به عنوان آیین نامه در اختیار دستگاه  ها 

قرار گرفته است. 
به طور مثال در ماده ۱۱ این آیین نامه در راستای حفظ 
حیثیت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان به رعایت برخی 
موارد مکلف شدند. حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی 

ارباب رجوع؛ حفظ اسرار و محتویات پرونده؛ پاسخگویی 
به ارباب رجوع پس از احراز سمت آنها؛ اجتناب از نصب 
هرگونه تابلو یا نوش��ته متضمن تهدید ب��ه مجازات در 
صورت توهین به کارکنان و نیز رعایت اخالق و موازین 
اسالمی در برخورد با بانوان از جمله موارد مذکور است. 

استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی به 
جای بازرس��ی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری و نیز 
آموزش ماموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش های 
مناسب بازرس��ی و حذف موارد غیرضروری بازرسی در 
راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع از دیگر موارد 

مورد اشاره در این آیین نامه است. 
همچنین حسب ماده ۱۵این آیین نامه در راستای رعایت 
اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار 
در ارائه خدمات، حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک 
در اوقات غیراداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی 
ضروری شده است. دس��تگاه های مشمول حسب مورد 
مکلف  ش��دند از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل اع��الم آمادگی می کند، به زندان 

اجتناب ورزند. 
دوم: این آیین نامه برخی شبهات راجع به نسخ ضمنی 

قوانین متناظر با حقوق شهروندی را پاسخ داده است. 
مثال ب��ارز در این باره ممنوعیت بازداش��ت بیش��تر از 
24 س��اعت متهم در کالنتری   ها تحت هر عنوانی است. 
همچنین بازرس��ی بدنی به صورت عریان ه��م در این 

بخشنامه ممنوع شده است. 
س��وم: با بیان فصلی تحت عنوان »نحوه ارائه خدمت در 
دستگاه های مشمول«، نهادهای مشخص دستگاه قضایی 
مکلف به انجام برخی وظایف ش��دند که این امر نه تنها 
وظایف را به طور مش��خص پررنگ ساخته است بلکه از 

موازی کاری نیز جلوگیری به عمل خواهد آورد. 
اس��تناد به م��واد ۱8، ۱9 و 20 این آیین نام��ه از جمله 
موارد اس��ت. مطابق ماده  ۱9 ای��ن آیین نامه به منظور 
جلوگیری از اعمال رویه های مختلف در اعطای مرخصی 
به زندانی��ان و نوع و میزان تأمین ه��ای کیفری با هدف 
اجتناب از تضییع حقوق زندانیان، دادس��تان کل کشور 
مکلف شده اس��ت حداکثر ظرف س��ه ماه از تاریخ ابالغ 
این دس��تورالعمل، شیوه نامه متناسب س��ازی میزان و 
فرآیند اعطای مرخصی به زندانیان را با رعایت قوانین و 
مقررات حاکم را تهیه و جه��ت تصویب و ابالغ به رئیس 

قوه قضائیه ارائه کند. 
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آقای رئیس جمهور! آقای ظریف!
تلک اذاً قسمه ضیزی

روز 23 تیرماه- پریروز- تا غروب و پایان کار روزنامه منتظر 
بودیم ببینیم در چهارمین س��الروز تصویب برجام، پدران و 
مادران و برادران و فرزندان برجام درباره این عزیز گمگشته 
خود چه می گویند تا اینکه خبر رسید رئیس جمهور در شورای 
اداری خراسان شمالی گفته است:»بسیاری از سیاستمداران 
جهان می گویند برجام پیروزی بزرگ سیاس��ی اخالقی در 
تاریخ بود و اینکه ما قراردادی با دنیا بستیم و پای آن ایستادیم 
و عهد خود را نشکستیم و متخلف نبودیم، از نظر اخالقی برای 

ما بسیار مهم است.«
»تلک اذاً قسمه ضیزی« آقای رئیس جمهور! در این صورت 
این تقسیمی بسیار ناعادالنه است. آقای روحانی! توفیق در 
توقف برنامه هسته ای ما و رس��اندن آن به شرایط کنونی و 
بازگرداندن تحریم  ها و تحریم دارو و نفت و صنایع پیشرفته و 
تحریم بانکی، برای امریکا و اروپا، پیروزی اخالقی برای ما؟! به 
واقع این تقسیمی ناعادالنه است که در چهارمین سال تصویب 

برجام ارائه می فرمایید و آن را به مردم می فروشید. 
ملت ایران نیازی به تأیید اخالقی در منظر سیاس��تمداران 
جهان نداشت که آنان و ملت های جهان، دیری است در نهان 
و آش��کار ایرانیان را به خاطر مقاومت و پیشرفت و استقالل 
سیاسی می ستایند. از نظر اخالقی ما چیزی کم نداشتیم که 
بخواهیم با برجام به دست آوریم. چرا اگر برجام را خوب و عالی 
توصیف می کنید، اصل آن را از امریکا و اروپا مطالبه نمی کنید؟ 
شایسته تر است که برجام را به اخالق و وجدان و منش های 
پهلوانی گره نزنید زیرا اروپا و امریکا باکی ندارند که در جهان 
به عنوان پیمان شکن و وحشی و حیوان صفت شناخته شوند، 
چنان که همین حاال یکدیگر را به این اوصاف متصف می کنند 

و ظاهراً حظ روحی هم می برند!
مرور توصیفاتی که رئیس جمهور در چهار س��ال گذشته از 
برجام کرده و مقایس��ه آن با اظهارات اخیر که آن را به یک 
دستاورد اخالقی تقلیل داده است، تکرار مکررات و از حوصله 
خواننده خارج و البته بی فایده است، همین قدر باید گفت 
که از جمله دهها نقد دلس��وزانه به روند مذاکرات، آن بخش 
خاص نقد  ها که توصیه می کرد برای اهداف جناحی و حزبی 
و انتخاباتی در کار برجام، عجله نکنید و شما در مخالفت با آن 
می گفتید هرروز تأخیر در برجام، فالن مقدار دالر به کشور 
ضرر می زند، اکنون و در پایان چهارسال که بر سر نعش برجام 

نشسته ایم، ملموس تر و با اهمیت تر است. 
خوش بینانه آن اس��ت که بگوییم اگر پنجره ای را که برخی 
منتقدان به روی آینده برای ش��ما گش��ودند، به روی خود 
نمی بس��تید و می دیدید که چهار س��ال بعد از برجام کجا 
ایستاده اید، آن را امضا نمی کردید اما دیروز جناب وزیر خارجه 
در نیویورک می گوید:»اگر به چهار س��ال گذشته بازگردیم 
دوباره برجام را امضا می کنم چون هدف اصلی برجام خارج 
کردن ایران از اجماع امنیتی مورد نظر صهیونیس��ت  ها بود 
که به آن هدف رسید«! باید به جناب ظریف که در »حصار 
نیویورک« با دس��تور دولت امری��کا اجازه نیاف��ت خارج از 
یک محدوده مش��خص حرکت کند، گفت این نیز تقسیم 
ناعادالنه ای است. اوالً با این فرض که بپذیریم اجماع امنیتی 
علیه ما بود، چرا پس از تصویب برجام فهرست بلند باالیی از 
دستاورد  ها را برمی شمردید که عموماً اقتصادی بود و ثانیاً 
ش��ما با این فرض ناگفته که اگر برجام را امضا نمی کردیم، 
در خوش بینانه   ترین و عادی   ترین حالت متصور، همین حاال 
در جای چهار سال گذش��ته بودیم، امضای آن و رسیدن به 
دستاوردهای سیاس��ی و اخالقی حداقلی را نوعی پیروزی 
فرض می کنید، اما این هم تقسیمی نادرست و نابرابر است 
زیرا امضای برجام و سپس عمل نکردن اروپا به آن و خروج 
امریکا از آن، ایران را به لحاظ س��رعت پیشرفت بسیارعقب 
انداخت و هنوز نیز پیرمردان دولت معطل دستاوردهای برجام 
نشسته اند و این خسرانی بود که ما را بسیار دورتر از چهارسال 
قبل برد. پس ما بدون امضای برج��ام، قطعاً اکنون جلوتر از 
چهار س��ال قبل بودیم و با امضای برجام مشخصاً عقب تر از 

چهار سال قبل رفته ایم. 
آقای روحانی و آقای ظریف باید پس از چهار س��ال که عمر 
یک دولت اس��ت، راهبرد خود را درباره برجام عوض کنند و 
مواجهه ای واقع بینانه با این معضل داشته باشند. اگرهمچنان 
در میان واژه  ها –ام��روز اخالقی و پهلوانی و فردا چیز دیگر- 
بگردیم تا کلمه پاکیزه ای برای توصی��ف برجام پیدا کنیم، 
گرفتار خیالپردازی ش��ده ایم. شما همیش��ه منتقدان را به 
هیچ می گرفتید، امروز که »برجام تقریباً هیچ « درس��ت در 
جای پیش بینی شده منتقدان قرار گرفته است، بهتر است 
واقع گرایی پیشه کنید نه اینکه هر روز نوعی تقسیمات جدید 
از برجام ارائه دهید. همیشه حرف های ظریف و جهانگیر و 
آشنا برای شما بود و سخنان ضخیم و کف گیر و غریبه برای 
منتقدان! حاال وقت پذیرفتن واقعیت است. لطفاً انبان واژه  ها را 

برای یافتن توصیف جدیدی از برجام دور بیندازید. 

همين صفحه 

رئیس جمه��ور امریکا بار دیگ��ر زن س��تیزی و در عین حال س��فیدبرترپنداری خود را آش��کارا به 
نمایش گذاشت، آن هم با حمله توئیتری به چهار زن رنگین پوس��ت نماینده کنگره و اینکه باید به 
» کثافت  خانه« های خود برگردند. البته بیگانه س��تیزی ترامپ به همین جا ختم نمی شود . پیرو این 
سیاست برخورد شدید ترامپ با مهاجران، مهاجران غیرقانونی همزمان با حمله مأموران اداره مهاجرت 
و گمرک امریکا به ۱0 شهر این کش��ور، در حال ذخیره مواد غذایی هستند و قصد دارند با پرده های 

کشیده و چراغ های خاموش در خانه های شان بمانند | صفحه ۱۵

ترامپ به رنگين پوستان: 

چرا به كثافت خانه های خود بازنمی گرديد؟!
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 »شش چهارراه« نیویورک 
برای دیپلماسی ظریف!

امری�کا   همزمان ب�ا  اص�رار ب�ر مذاکره ب�ا ای�ران ، در 
اوج خصوم�ت با م�ردم و مس�ئوالن کش�ورمان اجازه 
 ن�داد  ظری�ف از مح�دوده ای خ�اص در نیوی�ورک 
 مع�روف ب�ه »مح�دوده ش�ش چهارراه« فرات�ر رود .

  وزی�ر خارج�ه ای�ران در عین ح�ال هن�گام  مواجهه 
 ب�ا خبرن�گاران  در نیوی�ورک  تأکید ک�رد ک�ه اگر به 

چهار سال قبل بازگردد برجام را دوباره امضا می کند


