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روحاني نزد افكار عمومي مردود شد
روزنامه اصالح طلب آفتاب يزد در گزارشي با 
عنوان »هفت پرده از مصائ��ب دولت آقاي 
رئيسي« خطاب به رئيس جمهور با اذعان به 
اين نكته كه روحاني نزد افكار عمومي مردود شد، نوشته است: هر چند 
نزِد مديران، افكار عمومي گاهي هيچ و گاهي كمتر از هيچ انگاش��ته 
مي شود اما آينه  عبرتي بهتر از حسن روحاني كه هرچه كاشت را به دليل 

بي توجهي به افكار عمومي بر باد داد؟!
آفتاب يزد اضافه كرده اس��ت: چون مي دانيم آمده ايد ك��ه دردها را دوا 
كنيد و زخم ها را التيام ببخش��يد، پس بدانيد ك��ه »حكمران خوب«، 
براي »حكمراني موفق« عالوه بر وزير و مدير دانا، مدبر و كاربلد، رسانه 
مي خواهد، حامي مي خواهد، منتقد مي خواهد، حتي مخالِف سرسخت 
مي خواهد اما نيازي به »مداح« و »باديگارِد رسانه اي« ندارد. تا اينجاي 
ماجرا، نه وزير و مدير دانا، مدبر و كاربلد به كار گرفته ايد نه گوش سپرده ايد 
به منتقدان و حتي مخالفان. سكوت احزاب منتقد و مخالف حتماً به نفع 
دولتي كه آمده طرحي نو دراندازد نيست، نيست چون اطراف پاستور پر 
شده از »باديگاردهاي رس��انه اي« ؛باديگاردهايي كه توصيه مي كنند و 
چون توصيه هاي شان ناديده انگاشته ش��د، تبديل مي شوند به چماقي 
بر سِر منتقد اما به ناِم حامي و حمايِت از دولت! هماني كه افكار عمومي 
نمي پس��ندد و نمي پذيرد كه در دنياي رس��انه، مردم همواره به منتقِد 

راستين اعتماد خواهند كرد نه حامي باري به هر جهت. 
........................................................................................................................

نقطه سر خط
روزنامه كيهان يادداش��ت ديروز خ��ود را به 
زياده خواهي هاي امريكا در برجام اختصاص 
داد و نوشت: بايدن و همقطاران دموكراتش كه 
طي كارزارهاي انتخاباتي شان ترامپ را به دليل خروج از برجام سرزنش 
مي كردند، در حالي كه مي توانس��تند با يك فرمان اجرايي ديگر فرآيند 
بازگش��ت به برجام را آغاز كنند اما ترجيح دادند اين قس��مت از ميراث 
ترامپ را حفظ كنند. در واقع امريكا تمايلي براي احياي برجام يا بازگشت 
به آن نداشته و البته همچنان نيز ندارد. به نظر مي رسد عدم تمايل امريكا 
براي بازگشت به برجام، نه ناش��ي از كفه سنگين امتيازات داده شده به 
ايران در توافق، بلكه به دليل طمع و زياده خواهي امريكا براي اخذ امتيازات 
بيشتر در توافقي بزرگ تر بود؛ توافقي كه مختصات و نحوه دستيابي به آن 
نيز در اظهارات مقامات دولت بايدن مشهود بود. حقيقت اگر چه تلخ اما 
اينطور خود را نشان مي داد: برجام از منظر امريكا تبديل به الگويي موفق 
براي امتيازگيري از ايران شده بود. در تمام مدتي كه از عمر دولت بايدن 
مي گذرد، دولتمردان امريكايي هر بار كه از »بازگشت به برجام« سخن 
گفتند، يك چيز را از ياد نبردند و آن اينكه بالفاصله اين اقدام را گام اول 

براي توافقي »طوالني تر« و »قوي تر« عنوان كردند. 
اكنون دور جديد مذاكرات ميان ايران و كشورهاي 1+4 هشتم آذر در وين 
شروع خواهد شد. به نظر مي رسد تيم مذاكراتي جديد ايران به جمع بندي 
مناس��بي از مذاكرات قبلي رسيده اس��ت. اولين نش��انه آن را مي توان 
در تصميم اين تيم براي بيرون نگه داش��تن امريكا از فرآيند مذاكرات 
مش��اهده كرد؛ اقدامي كه از امريكا فرصت ايجاد اجماع با شركايش به 
بهانه احياي برجام را مي گيرد. نش��انه اميدواركننده ديگر وقتي بود كه 
علي باقري معاون وزير خارجه و مذاكره كننده ارش��د كشورمان درباره 
محتواي دور جديد مذاكرات اعالم كرد »ما مذاكرات هسته اي نداريم، 
چون موضوع هسته اي در س��ال 1۳۹4 در قالب توافقي كه بين ايران و 
1+5 شكل گرفت به  طور كامل انجام شد. موضوع اصلي پيامدهاي ناشي 
از خروج امريكا از برجام و تحريم هاي غيرقانوني اين كشور است«؛ عبارتي 
كه به روشني نشان مي داد ايران نه درباره آنچه نزد خود دارد بلكه در مورد 
آنچه در دست طرف مقابل باقي مانده مذاكره مي كند. در واقع تيم جديد 
ايران نقطه پاياني بر مذاكرات قبلي گذاشت و دستور كار خود را از ابتدا 
و در سطري ديگر آغاز كرده است. مسلماً تيم جديد مذاكراتي ايران در 
دستيابي به توافق صادق و مصمم است اما بايد توجه داشت دستور كار 
آنان فراگيرتر از حصول توافق، براي عدم توافق نيز برنامه داش��ته باشد، 
حتي به نظر مي رس��د با توجه به زياده خواهي و عهدشكني طرف هاي 
غربي تيم ايران بايد بيش از توافق، خود را ب��راي عدم توافق آماده كند. 
مهم ترين مؤلفه براي چنين برنامه اي جلوگيري از اجماع سازي امريكا در 

ميان طرف هاي مذاكره و در ميان كشورهاي منطقه است. 
........................................................................................................................

ترمز گريز از كشور
شرق ديروز در سرمقاله خود سراغ مسئله 
مهاجرت نخبگان رفت و نوش��ت: آمار و 
ارقام مهاجرت اقش��ار مختلف و از جمله 
نخبگان علمي در چند سال گذش��ته در كشور به طرز نگران كننده اي 
افزايش يافته و بر اساس شواهد مستند در دسترس و قابل راستي آزمايي 

همچنان با شيب درخور توجهي رو به تزايد است. 
نويسنده اضافه كرده است: اين درد مهلك كه كشور را در معرض خطر 
تهي شدن از سرمايه هاي فكري و مادي قرار داده و رهبري نيز به  تازگي 
نسبت به آن واكنش نشان داد، چگونه مي توان درمان كرد. پاسخ به اين 
سؤال در شرايط مناسبات اجتماعي شكل گرفته و قوام يافته در ساليان 
گذشته كشور سهل و نيازمند تغييرات در ش��يوه حكمراني بر مردم، 
آرام س��ازي فضاي بين المللي در سياست خارجي، رفع موانع توسعه و 

تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز 14۰4 است. 
جامعه شناس��ان بر اين باورند كه رضايتمندي، امني��ت، برخورداري 
از آزادي هاي قانوني، برابري ش��هروندان در براب��ر قانون، برخورداري 
بي دغدغه از حداقل هاي ممك��ن براي زندگي ش��رافتمندانه، اميد و 
اطمينان از آينده اي مطمئن براي فرزندان محرك هاي قابل استنادي 

براي كشيدن ترمز گريز از كشور است. 
........................................................................................................................

پايان گزينه هاي روي ميز
روزنامه صبح نو تيتر يك دي��روز خود را به بي اثر 
ش��دن تهديدات، تحريم ها و خرابكاري ها عليه 
ايران اختصاص داد و نوشت: برنامه هسته اي ايران 
اگر چه در سال هاي گذشته محور توجه دشمنان و به ويژه صهيونيست ها 
بوده است اما در نهايت با تمام تحريم ها، تهديدها و خرابكاري ها، ايران 
در اين عرصه بيش از گذشته درخشيده و توانايي باالتري را كسب كرده 
است. توان نظامي و هس��ته اي جمهوري اسالمي ايران حاال موضوعي 
است كه نه  تنها امريكايي ها به آن اذعان دارند بلكه به متحدان شان نيز 
اين موضوع را گوشزد مي كنند. در همين راستا، روزنامه نيويورك تايمز 
با انتشار گزارش��ي به نقل از مقامات آگاه به پشت پرده گفت وگوهاي 
امريكا- اس��رائيل، نوش��ت: درحالي كه اياالت متحده ب��ه تالش براي 
بازگرداندن ايران به توافق هس��ته اي ادامه مي دهد، مقامات اسرائيلي 
هشدارهاي امريكا را رد مي كنند. اين گزارش با اشاره به اينكه در 2۰ماه 
گذشته چهار حمله منتسب به اس��رائيل در تاسيسات هسته اي ايران 
همراه با كشته شدن )شهادت( دانشمند ارشد هسته اي ايران رخ داده 
است، مقامات امريكايي هش��دار داده اند كه اگرچه چنين تالش هايي 
ممكن اس��ت »از نظر تاكتيكي رضايت بخش« باش��ند اما به طورقطع 
غيرسازنده بوده و نتايج معكوسي به بار آورده اند. مقامات كاخ سفيد به 
تل آويو هشدار دادند اس��تفاده از ادبيات نظامي گري عليه ايران نتايج 
معكوس دارد و موجب كارآمدي بيشتر هسته اي ايران مي شود. صبح نو 
در پايان تصريح كرده است: امريكايي ها كه حاال به رويكرد اشتباه خود 
در بازداشتن ايران در مسير رسيدن به فناوري صلح آميز هسته اي ناكام 
بوده اند، دس��ت از تحريم و تهديد بردارند و با تن دادن به مذاكره و لغو 

كامل تحريم ها، انجام تعهدات برجامي خود را آغاز كنند. 

88498443سرويس  سیاسي

سعيد همتي
   گزارش  یک

 از انحراف در جوان گرايي
 تا دلسردي نخبگان

در اس��تفاده از جوانان توانمند، متخصص و متعه��د و ايجاد چرخش 
نخبگان��ي در مراك��ز و پس��ت هاي مديريت��ي و كلي��دي، ش��ك و 
ش��بهه اي وجود ندارد. منط��ق نيز همي��ن را مي گويد ك��ه باالخره 
مديران و تصميم گيران بازنشس��ته مي ش��وند و نياز ب��ه جايگزيني، 
»جانشين پروري« و تزريق فكر جديد و نيروي جواني به ساختار وجود 
دارد اما بحث اصلي برس��ر نحوه  اجراي آن اس��ت. برخي مديران اين 
جوان گرايي و احياناً جانش��ين پروري را فقط و صرفاً در افراد نزديك 
به خود مي بينند، يعني دايره »معتمدين« را عمداً يا س��هواً به قدري 
كوچك كرده اند كه ديگر كسي جز نزديكان نسبي يا سببي شان در آن 
باقي نمي ماند. نگارنده به برخي امورات خاص امنيتي يا نظارتي واقف و 
منكر لزوم استفاده از نزديكان فكري يا فاميلي در اين مشاغل به خاطر 
وجود حساسيت هاي خاص آنها نيس��ت اما تعميم اين موقعيت هاي 
خاص به همه مش��اغل و پس��ت ها را به دور از عدالت، انصاف و اصل 

شايسته گزيني ديده و منتقد جدي آن هستم. 
دو خطر عمده در جوان گرايي بسته و سليقه اي وجود دارد: 

1- خطر بدكارك��ردي، ناكارآم��دي و نهايتاً زوال سيس��تمي و 
2- خطر دلس��ردي نخبگان و نااميدي مردم و نهايتاً ايجاد گسل 
بين نخبگان و حاكميت، لذا تصميم گيران و تصميم سازان )از هر 
جناح و تفكري كه باش��ند(، اگر فقط دوستدار نظام و قوي شدن 
آن باش��ند، بايد به عنوان يكي از راه هاي مؤث��ر در ايجاد اميد در 
مردم و پررنگ كردن اعتماد كمرنگ شده  آنان و همچنين براي 
حفظ و نگهداشت نخبگان و ايجاد تحول در ساختار و نهايتاً نيل 
به كارآمدي، در انتخاب ها و انتصاب هاي خود كمال دقت را داشته 
باشند، از محور حق و عدالت دور نشوند و افراد داراي ايده و نخبه 
را ديده و بش��نوند و در نهايت از آنان كه نور چش��م ملت هستند 
استفاده كنند و شعاع دايره اعتماد خود را به اندازه همه شايستگان 

گسترش دهند. 
اما اگر اين چرخش مديريتي و انتخاب ها و انتصاب ها، مبتني بر اصول و 
قواعد ذكر شده باشد، مزاياي بسيار زيادي براي كشور و ساختار اداري 

كشور به دنبال خواهد داشت. از جمله:
- جوانان نخبه اميدوار ش��ده و حفظ مي ش��وند و به سادگي از دست 
نمي روند )اين از دست رفتن، مي تواند هم جسمي و فيزيكي باشد و هم 

فكري كه در اينجا نوع دوم مدنظر است(. 
- اعتماِد از دست رفته مردم آرام آرام بازسازي مي شود. 

- دست دشمنان از ايجاد هجمه رسانه اي خالي مي ماند. 
- انرژي و فكر نو به سيستم تزريق مي گردد. 

- و مهم تر از همه اينكه با انتخاب درست، امور نيز كم كم به روال صحيح 
خود بازگشته، نظم در سيستم جاري شده و كارآمدي در دسترس تر 

قرار مي گيرد. 
نكته مهم اينكه هميشه يادمان باشد هر جا به جوانان شايسته اعتماد 
شد، نتيجه فراتر از انتظار به دست آمد؛ از جنگ هشت ساله دفاع مقدس 
گرفته تا انرژي هسته اي و پيشرفت هاي نظامي، بنابراين اگر ما اصالح 
امور، اجراي عدالت و در يك كلمه خواستار ايران قوي هستيم، بايد از 

امروز به فكر آن باشيم و كار را به دست كاردان بسپاريم. 
*دانشجوی دکترای مدیریت دولتی

آرم ارتش تغيير كرد
در پي تش�كيل ني�روي پدافند 
هوایي ارتش به  عنوان چهارمين 
نيروي رس�مي ارتش جمهوري 
اسالمي ایران، دو موشك به آرم 
ارتش جمهوري اس�المي ایران 

اضافه شده است. 
ب��ه گ��زارش صداوس��يما، در پي 
تشكيل نيروي پدافند هوايي ارتش به  عنوان چهارمين نيروي رسمي 

ارتش جمهوري اسالمي ايران، آرم اين سازمان تغيير كرد. 
نش��ان ارتش جمهوري اس��المي ايران پيش از اين با عالئمي از 
قبيل شمشير )به نش��انه نيروي زميني(، لنگر )به نشانه نيروي 
دريايي( و عقاب )به نشانه نيروي هوايي( شناخته مي شد. اكنون 
كه حدود دو سال از تشكيل چهارمين نيروي ارتش مي گذرد، دو 
موشك )به نشانه نيروي پدافند هوايي(، به آرم ارتش جمهوري 
اسالمي ايران اضافه شده است. ارتش كه پيش از پيروزي انقالب 
اس��المي از بدنه انقالبي و نيروهايي مؤمن و متعهد تشكيل شده 
بود، همزمان با پيروزي انقالب و در پي برخي ديدگاه هاي افراطي 
و منافقانه، در معرض انحالل قرار گرفت تا اينكه در 2۹ فروردين 
1۳5۸ با فرمان تاريخي حضرت امام خميني)ره(، هويت انقالبي و 
اسالمي خود را تثبيت كرد. نيروهاي ارتش در اين روز در شهرهاي 
بزرگ كشور با ساز و برگ كامل رژه رفتند و پشتيباني خود را از 
جمهوري اسالمي و ملت بزرگ ايران در حفظ استقالل و تماميت 

ارضي كشور اعالم كردند. 
........................................................................................................................

 درخواست تشكيل كميته حقيقت ياب
براي آبان 98

یازده�م  مجل�س  تخصص�ي  کميس�يون هاي  و  رئي�س  از 
مي خواه�م ی�ك کميت�ه حقيقت ی�اب ب�راي بررس�ي مس�ائل 
98 تش�كيل  بنزین�ي س�ال  و عوام�ل پش�ت پرده فتن�ه 
ش�ود و موض�وع را ب�ه طور ج�د م�ورد رس�يدگي ق�رار دهند. 
علي بابايي كارنامي، نماينده مردم س��اري در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس با اشاره به سالگرد فتنه بنزيني ۹۸ گفت: آنچه در 
24 آبان ۹۸ و به دنبال افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاد و آشوب هاي 
خياباني را به دنبال داشت با اقدام كاماًل مديريت شده بود. آنهايي كه در 
آبان ۹۸ سوءتدبير و سوءمديريت داشتند و باعث آشوب هاي خياباني 

در كشور شدند بايد در محاكم قضايي پاسخگو باشند. 
نايب رئيس كميس��يون اجتماعي مجلس ش��وراي اسالمي اظهار 
داش��ت: ما در ابتداي ماه جاري هم شاهد هك شدن سامانه كارت 
سوخت و به طور كل سيستم سوخت رس��اني در كشور بوديم اما با 
مديريت خوب دولت و اطالع رساني به موقع به مردم كار در فضاي 
آرام پيش رفت. بابايي خاطرنش��ان كرد: در س��ال ۹۸ و در ماجراي 
افزايش قيمت بنزي��ن عده اي از قب��ل برنامه ريزي هايي داش��تند و 
عامدانه مي خواستند كشور را به آشوب بكش��ند و متأسفانه مجلس 
قبل هم در برابر اين مسائل سكوت كرد و با وجود اينكه عناصر اصلي 
مجلس از قب��ل در جريان موضوع افزايش قيم��ت بنزين بودند اما به 

موقع عمل نكردند. 
وي افزود: يكي از استراتژي هاي دولت و مجلس قبل اين بود كه مردم 
و نظام را در مقابل هم قرار دهند كه متأس��فانه خسارات زيادي هم به 
كشور زدند. شرايط آن موقع كش��ور اقتضا مي كرد دولت و مجلس به 
ميدان بيايند و مسئوليت قبول كنند و مس��ائل را صادقانه و شفاف با 
مردم در ميان بگذارند. بابايي خاطرنشان كرد: از رئيس و كميسيون هاي 
تخصصي مجلس يازده��م مي خواهم يك كميت��ه حقيقت ياب براي 
بررسي مسائل و عوامل پشت پرده فتنه بنزيني سال ۹۸ تشكيل شود و 

موضوع را به طور جد مورد رسيدگي قرار دهند.

دوش�نبه ش�ب رافائل گروس�ي، مدیر کل 
آژانس بين المللي انرژی اتمی براي دومين بار 
طي چهار ماه اخير به ایران سفر کرد؛ سفري 
که نمایانگر ولع آژانس بين المللي انرژي اتمي 
جهت احياي نظارت و بازرسي فراخ گذشته 
این سازمان ش�به بين المللي درباره فعاليت 
هس�ته اي جمهوري اس�المي ایران اس�ت. 
دومي��ن س��فر گروس��ي در دولت س��يزدهم 
نمايانگر اراده جدي دولت رئيس��ي براي حل 
و فص��ل موضوع از مس��ير گفت وگ��و و تعامل 
دوجانبه اس��ت. رافائل گروس��ي بعد از س��فر 
نخس��ت خود به تهران تا به ام��روز بارها عليه 
فعاليت هاي صلح آميز هس��ته اي كش��ورمان 
مواضع غيرمنصفانه اي گرفته اس��ت؛ مواضعي 
كه تنه به تنه سخنان ضدايراني مقامات اياالت 
متحده زده و بوي سياسي كاري و خصومت از 
آن برمي خيزد. در فاصله سفر نخست گروسي 
به تهران تا سفر دوم، وي بارها اتهامات ويژه اي 
را به جمهوري اس��المي ايران نس��بت داد و از 
پنه��ان كاري اي��ران و تالش كش��ورمان براي 
دستيابي به سالح هسته اي به صورت تلويحي 
س��خن به مي��ان آورد اما در روزه��اي منتهي 
به س��فر دوم خود به تهران ت��الش كرد لحن 
و ادبي��ات متفاوت��ي را نس��بت به كش��ورمان 
اتخاذ كند؛ تفاوت��ي كه نش��ان مي دهد تا چه 
مي��زان آژانس بين المللي نس��بت ب��ه احياي 
دسترس��ي هاي ب��دون ضابطه خ��ود در قبال 

فعاليت هسته اي كشورمان عالقه مند است. 
     مواضع متناقض گروسي درباره تهران

رافائل گروسي ۳۰مهرماه و حدود يك ماه بعد 
از سفر ش��هريورماه خود به تهران در نشستي 
در انديش��كده استيمس��ون در واش��نگتن به 

تش��ريح آخرين تح��والت مربوط ب��ه پرونده 
هسته اي ايران پرداخت و گاليه كرد كه ايران 
همچنان از دسترسي بازرس��ان به تأسيسات 
هس��ته اي جلوگيري مي كن��د. وي همچنين 
با اش��اره به اينكه ايران همچنان به بازرس��ان 
آژانس اج��ازه انج��ام وظايف نظارتي ش��ان را 
نمي ده��د از قدرت هاي جهاني خواس��ت اين 
اق��دام را محك��وم كنن��د. اوايل آبان م��اه نيز 
مدي��ركل آژان��س بين الملل ان��رژي اتمي در 
مصاحبه با ش��بكه »ان بي سي نيوز« اعالم كرد 
برنامه نظارت آژانس اتمي در ايران بعد از آنكه 
تهران درخواس��ت تعمير دوربين ها در يكي از 
تأسيسات كليدي را رد كرد، ديگر كامل نيست 
و اين احتمال را ايجاد مي كند كه جهان هرگز 
قادر به بازسازي تصويري از آنچه ايراني ها انجام 
داده اند، نباش��د اما يك روز قبل از س��فر دوم 
رافائل گروس��ي به تهران، او در توئيتي درباره 
سفرش توضيحاتي ارائه مي دهد مبني بر اينكه 
»امروز به تهران سفر مي كنم تا با مقامات ايراني 
ديدار كنم و به س��ؤاالت مهم در ايران بپردازم. 
اميدوارم بتوانم يك كانال ثمربخش و مشاركتي 
گفت وگوي مستقيم ايجاد كنم تا آژانس بتواند 
فعاليت هاي راس��تي آزمايي ضروري را در اين 

كشور از سر بگيرد.« 
     گروسي به دنبال توافق جامع

توئيت گروس��ي نش��ان مي دهد وي با هدف 
انجام توافقي جديد با ايران وارد تهران ش��ده 
 اس��ت و براي ايج��اد رضايتمن��دي در طرف 
امريكايي- اروپايي اصاًل تمايل ندارد، بنابراين 
اين سفر نيز احتماالً فاقد دستاوردي ملموس 
و مكتوب باش��د چراكه در سفر ش��هريورماه 
گروسي و طرف ايراني تنها به صدور يك بيانيه 

بسنده كردند كه در بخش پاياني آن آمده بود: 
»به بازرسان آژانس اجازه داده مي شود نسبت 
به س��رويس فني تجهيزات نظارتي مشخص 
ش��ده و جايگزيني كارت هاي حافظه آنها كه 
تحت مهر و موم مش��ترك در ايران نگهداري 
خواهند شد، اقدام كنند. چگونگي و زمان انجام 
اين اقدام، مورد تواف��ق دو طرف قرار گرفت.« 
گروس��ي به خوبي مي داند كه براي انجام يك 
توافقنامه مهم با طرف ايران��ي بايد با مقامات 
ارشد اجرايي كشور ديدار كند، بر همين اساس 
اس��ت كه وي در مصاحبه هاي��ش از ضرورت 
ديدار خود با رئيس جمهور كشور و وزير امور 
خارجه كشورمان سخن به ميان آورده است. 
در همين باره وزارت امور خارجه فرانسه ضمن 
بيان ضرورت ديدار گروس��ي با رئيس جمهور 
كش��ورمان نوش��ته اس��ت: »مديركل آژانس 
بر اين باور اس��ت كه ارتباط ب��ا مقامات عالي 
سياس��ي در ايران مي تواند ثمربخش باشد و 
او درخواس��ت هايش را صريح تر بي��ان كند و 
زودتر به نتيجه مطلوب برس��د. در ادامه اين 
گزارش آمده اس��ت: گروس��ي گمان مي كند 
رئيسي مانند روحاني است و مي توان روي او 

تأثير گذاشت!«
اما عملكرد و مواضع گروس��ي ط��ي هفته هاي 
گذش��ته اين برآورد را در ط��رف ايراني و جمع 
گسترده اي از سياستمداران كشورمان به همراه 
داشته است كه گروسي عنصر امريكا و اروپا براي 
پيشبرد اهداف ضدايراني است و براي دستيابي 
به چنين هدفي به تهران س��فر كرده است، به 
عنوان نمونه ف��ؤاد ايزدي، عض��و هيئت علمي 
دانش��گاه تهران ضمن ارزيابي از س��فر رافائل 
گروس��ي، مديركل آژانس بين الملل��ي انرژي 

اتمي مي گوي��د: آژانس به يك نه��اد در اختيار 
دولت امريكا تبديل ش��ده اس��ت و گروسي از 
دولت امريكا دستور مي گيرد، اين نكته نيز نكته 
جديدي نيست، قباًل نيز »آمانو« همين حالت را 
داشت. آژانس از يك نهادي كه بايد دغدغه فني 
در مباحث هسته اي داش��ته باشد، به يك نهاد 

كاماًل سياسي مغرض تبديل شده است. 
اين كارشناس مس��ائل بين الملل تصريح كرد: 
عملكرد گروس��ي نيز همين را نشان مي دهد، 
البته به اين معني نيس��ت كه وي به ايران رفت 
و آمد نداشته باش��د، بلكه بايد اين مشكلي كه 
وجود دارد، يعني سياس��ي ش��دن آژانس، به 
نوعي مديريت شود و سياست هسته اي كشور 
ب��دون كوچك ترين توجهي به فضاس��ازي ها، 
مسير خودش را دنبال كند. طرح هاي مختلفي 
مطرح است و هر چقدر كه به هشتم آذر نزديك 

مي شويم، اين بحث ها نيز بيشتر مي شود. 
وي تأكيد كرد: يك اصل عمومي وجود دارد و آن 
اين است كه براي بازگشت ايران به تعهدات ذيل 
برجام، بايد تحريم ها لغو شود و يك اطميناني 

نيز حاصل شود كه اين لغو، موقت نيست. 
ايزدي با بيان اينكه اگر اين موضوع حاصل شود، 
ذيل هر اسمي هم كه باشد، يك قدم رو به جلو 
خواهد بود، تأكيد كرد: اگر طرف مقابل بخواهد با 
فضاسازي، تبليغات، تغيير اسم و عمليات رواني 
به اهداف خودش برسد، اين مسير غلطي است. 
يك اصلي را ما در روابط بين الملل به نام مذاكره 
با حس��ن نيت داريم. مذاكره ذيل حس��ن نيت، 
يعني وقتي دو طرف حاضر به مذاكره مي شوند، 
درصدد حل مشكالت هستند و با حسن نيت پاي 
ميز مذاكره آمده اند، نه آنكه از مذاكره به عنوان 

اهرم فشار بر طرف مقابل استفاده كنند. 
  مرجعيت بي طرفانه آژانس از رؤیا 

تا واقعيت
بررسي رويكرد و مواضع رافائل گروسي حداقل 
طي چهار ماه اخير به خوبي نش��ان مي دهد كه 
وي بيش��تر از آنكه در پي ارائه گزارش��ي دقيق 
و منصفانه از فعاليت هاي هس��ته اي جمهوري 
اسالمي ايران باشد، به دنبال تأمين منافع غرب 
در قبال پرونده هسته اي كشورمان است چراكه 
مدير كل آژانس بين المللي ان��رژي اتمي طي 
هفته هاي گذشته حتي يك بار از گزارش هاي 
متعدد قبلي اين سازمان كه به صورت دوره اي 
و پس از امضاي متن برجام توسط ايران و 5+1 
)و در خالل نظارت ها و بازرس��ي هاي گسترده 
از فعاليت هاي هس��ته اي كش��ورمان( صورت 
گرفته است، س��خن به ميان نياورده و به جاي 
آن تالش كرده با به كارگي��ري الفاظ دوپهلو و 
گاه با صراح��ت تمام از فعاليت هاي هس��ته اي 
كشورمان اعالم نگراني كند، آن هم در شرايطي 
كه آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي عالي ترين 
نهاد فني پيش بيني ش��ده در برجام اس��ت كه 
بايد بر اساس دسترسي هاي بسيار گسترده اي 
كه به فعاليت هاي هسته اي ايران دارد، موضعي 
دقيق، منطبق بر واقعيت و به دور از سياسي كار 
اتخاذ كند؛ هدفي كه با رويكرد امروز گروسي در 

تناقض آشكار است.
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پس از هر انتصاب در دولت، برخي رسانه ها 
مي گردند تا یك نسبت فاميلي هر چند دور 
براي فرد معرفي شده پيدا کنند، زماني هم 
که م�وردي پيدا نمي کنند با شایعه س�ازي 
و نس�بت دروغ ب�ه اف�راد س�عي در القاي 
»فامي�ل ب�ازي« در اذهان عموم�ي دارند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، از روز تنفي��ذ حك��م 
سيدابراهيم رئيس��ي به عنوان رئيس جمهور 
دولت س��يزدهم، نزديك 12۰روز مي گذرد؛ 
دولتي ك��ه مي��راث دار انبوهي از مش��كالت 
اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي است 
و كار سختي را پيش رو دارد. رئيسي عالوه بر 
حل مشكل معيشتي مردم بايد اعتماد و اميد از 
دست رفته مردم در هشت سال دولت تدبير و 

اميد! را هم برگرداند. 
چهار ماه زمان زيادي براي بررس��ي عملكرد 
دولتي كه هنوز برخ��ي انتصاباتش را تكميل 
نكرده، نيس��ت اما نكته قابل تأمل، جوسازي 
و فش��ارهاي مخالف��ان دولت جدي��د و البته 
رس��انه هاي معاند در خصوص انتصابات اخير 
دولت است. جريان غرب زده با كليدواژه هايي 
همچون »انتصابات فاميلي« و »دولت دامادها« 
س��عي دارد در افكار عمومي ج��ا بيندازد كه 
دولت به ج��اي شايسته س��االري ب��ه دنبال 

پارتي بازي است!
   برادرزن�ي که هيچ نس�بتي ب�ا وزیر 

نداشت 
در همي��ن روزه��اي اخير ش��ايعه ش��د رضا 
فاطمي امي��ن،  وزير صمت، علي نب��وي  برادر 
همس��ر خود را ب��ه س��مت دس��تيار ويژه و 

رئيس س��تاد راهبري ش��ركت ها و مؤسسات 
غيرحاكميتي تحت پوش��ش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و رياس��ت هيئت مديره فوالد 
مباركه بزرگ ترين توليدكننده فوالد خاورميانه 

گماشته است. 
اين شايعه در حالي مطرح شد كه پيگيري ها 
نش��ان داد چنين خبري اساس��اً كذب بوده 
و هيچ نس��بتي مي��ان نب��وي و فاطمي امين 

وجود ندارد. 
   شایعه حضور ۳ برادر همسر وزیر 

در وزارت کشاورزي
يكي ديگر از شايعات مربوط به »سيدجواد 
س��اداتي نژاد« وزير جهاد كشاورزي بود كه 
ادعا شد وي براي سه برادر همسر خود حكم 
مسئول دفتر، مشاور و رئيس مركز حراست 
صادر كرده اس��ت اما مركز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت جهاد كشاورزي توضيح 
داد: در احكام صادره وزير جهاد كشاورزي 
تاكنون حكمي براي مسئول حوزه رياست 
وزير صادر نش��ده و هيچ يك از مش��اوران 
وزير نيز نس��بت خانوادگي ب��ا وزير ندارند. 
تنها حكم صادره در اي��ن ارتباط مربوط به 
انتصاب رئيس مركز حراس��ت اس��ت كه از 
نزديكان و اشخاص مورد اعتماد وزير بوده و 
با استعالم و تأييد دستگاه هاي ذيربط انجام 

گرفته است.
   باغ گلي که فاميل رئيسي نبود

در زمان معرفي باغ گلي، اولين وزير پيشنهادي 
براي وزارت آموزش و پ��رورش برخي ها ادعا 
كرده بودند وي خواهرزاده آيت اهلل علم الهدي 

است؛ ش��ايعه اي كه با واكنش س��يدابراهيم 
رئيسي روبه رو و تكذيب شد. 

همچنين برخي رسانه ها از سيدعلي علم الهدي 
به عنوان رئيس دانش��گاه پيام نور خبر دادند، 
در حالي كه اصاًل چنين فردي براي رياس��ت 
اين دانشگاه معرفي نش��د و مشخص شد اين 

هجمه ها شايعاتي بيش نبود. 
   ب�ه ميان کش�يدن پاي عض�و جامعه 

روحانيت مبارز به شایعات
عده اي ديگر با ميان كشيدن پاي حجت االسالم 
مصباحي مقدم مدعي شدند سعيد مستشار، 
داماد وي معاون اداري- مال��ي بانك مركزي 
شده است. اين شايعه هم در حالي بود كه اين 
نماينده س��ابق مجلس ش��وراي اسالمي علناً 
عنوان كرد: بنده چهار داماد دارم و هيچ  كدام 

چنين مسئوليتي ندارند. 
   دليل مهم نيست، هجمه وارد کنيد

بايد گفت اين گونه ش��ايعات تنها به دولت 
محدود نمي ش��ود، اي��ن افراد ه��ر انتصابي 
را ب��ا بهان��ه اي تخري��ب مي كنن��د؛ يك بار 
انتخ��اب حجت عبدالملكي، وزي��ر كار را به 
دليل آنك��ه او قباًل داور مس��ابقه تلويزيوني 
كارآفريني)ميدون( بوده زير سؤال مي برند، 
بار ديگر با برچسب فارغ التحصيالن دانشگاه 
امام صادق)ع( )دانش��گاهي كه براي تربيت 
نيروي انس��اني متخص��ص و متعهد تالش 
كرده( س��عي مي كنند انتصابات را در چشم 
مردم سفارش��ي جلوه دهند. خيلي از اوقات 
هم اصاًل برايشان مهم نيست كه فرد منتصب 
شده چه تخصص يا سابقه اي دارد، فقط سعي 

مي كنند يك نسبت فاميلي براي وي بتراشند 
تا انتصابات را زير سؤال ببرند. 

   انتصاب دروغ با ی�ك چهره جنجالي 
دولت روحاني

طي هفته گذش��ته حتي برخي كانال  ها ادعا 
كردند غالمرضا ش��ريعتي، اس��تاندار اس��بق 
خوزس��تان به عنوان رئيس دبيرخانه س��تاد 
هماهنگي مبارزه با مفاس��د اقتصادي توسط 
معاون اول رئيس جمهوري انتخاب شده است. 
اين خبر جنجالي در حالي دست به دست شد 
كه محمد خبر، مع��اون اول رئيس جمهور در 
حكمي چند روز قب��ل از آن محمدرضا يزدي 
را به عنوان »رئيس دبيرخانه ستاد هماهنگي 
مبارزه با مفاسد اقتصادي« منصوب كرده بود. 
   توليدکننده ظروف مسي یا مدیر گروه 

فيلم و سریال
در يكي ديگر از اين موارد، برخي ش��بكه هاي 
ماهواره اي فارسي زبان از جمله من و تو نوشتند: 
مدير ش��بكه۳، توليد كننده ظروف مس��ي را 
سرپرست گروه فيلم و سريال اين شبكه كرده 
است! اين هم در حالي است كه مسعود كريمي، 
فارغ التحصيل  رشته ارتباطات اجتماعي )مقطع 
كارشناسي از دانشگاه تهران و كارشناسي ارشد 
از دانش��گاه عالمه ( و از فعاالن رسانه اي است. 
وي عالوه بر حضور در روزنامه  ايران  و سردبيري 
استان هاي خبرگزاري  مهر، قائم  مقامي  گروه 
اجتماعي شبكه۳، قائمي  مقامي  خانه  توليدات  
جوان  صداوس��يما، س��اخت  چندين مستند، 
فيلم  كوتاه، تله فيلم  و س��ريال تلويزيوني را در 

كارنامه دارد.

شايعات انتسابات براي زير سؤال بردن انتصابات

مرجعيت بي طرفانه آژانس انرژي اتمي درباره ایران از رؤیا تا واقعيت

 ولع آژانس- امريكا 
براي دسترسي هاي فراخ گذشته


