منطق درست ايران در مذاكرات وين

روزنامه آفتابیزد در يادداشتي چشمانداز
مذاكرت وين را مثبت ارزيابي كرد و نوشت:
در اين مقطع از زمان ،نماين��دگان ايران و
ديگر امضاكنندگان توافق هستهاي  ۲۰۱۵در تالش براي احياي برجام
هستند و اين امر مهم ميتواند ،نقطه مثبت و روشن تلقي شود .در اين
دوره از مذاكرات اياالت متحده به طور غيرمستقيم در مذاكرات شركت
خواهد كرد .بدون شك تحريمهاي ظالمانه اياالت متحده عليه ايران
بايد برداشته شود و امريكا بايد مسئوليت خروج و ناديده گرفتن برجام
در دوران ترامپ را بپذيرد .استراتژي ايران مبني بر لغو همه تحريمهاي
اعمال شده از سال  ۲۰۱۸و تضمين كافي بر عدم خروج دوباره امريكا را
بايد منطقي و درست دانست .به نظر ميرسد اياالت متحده آماده است
تا تحريمهاي «ناسازگار» با برجام را لغو كند و اين بدين معني است كه
توقف ادامه پيشرفت برنامه هستهاي ايران را نيز دنبال ميكند ...امريكا
بايد بپذيرد كه ديگر برجام را نقض نخواهد كرد و در صورت تكرار آن
بايد بهاي آن را بر عهده بگيرد .مذاكرات هستهاي ايران با قدرتهاي
جهاني از سر گرفته شده است و با توجه به شواهد و مستندات و شرايط
جديد حاكم بر ايران و امريكا ،نجات برجام دور از دسترس نيست .ايران
هم به خوبي ميداند اقتصاد كشور تحت فشار است و گفتوگوها و توافق
مبتني بر برد -برد ميتواند كش��ور را از صدها تحريم اقتصادي امريكا
رهايي بخشد.
آفتاب يزد اضافه كرده است:ايران كارتهاي بازي متعددي در اختيار
دارد از جمله درخواست غرامت مالي از امريكا براي تحريمهاي ترامپ،
و تضمينعدم خروج امريكا از توافق دوباره كه اين شرايط ايران به طور
ريشهاي مشكل سازنيست و شكست مذاكرات را معنا نميكند ،غرب
به خوبي ميداند دانش تكنولوژي هس��تهاي ايران آنها را مجاب كرده
است كه دوباره و هرگز از برجام خارج نشوند ،به همين دليل است كه
بايدن اصرار دارد دولتش ديگر برجام را ترك نخواهد كرد و اين بدين
معني است كه سياستگذاران جمهوريخواه و دموكرات ،اطالعات كافي
از پيشبرد هس��تهاي ايران دارند و چارهاي جز پذيرش ايران به عنوان
كشوري كه قابليت و پتانسيل هستهاي شدن ،در اندك زمان كوتاه دارد
را ندارند و اين امر مهمترين كارت بازي ايران ب��راي توافق و رهايي از
تحريمهاي امريكاست .تنها موردي كه ايران ميتواند بر روي آن تمركز
و آن را خط قرمز خويش بداند ،خروج امريكا از برجام است كه برابر با
تداوم پيشرفت تكنولوژي هستهاي كشور است كه اين امر مهم پيامی
روشن به امريكا و متحدانش محسوب ميشود.
........................................................................................................................

ناكامي شعبدهبازي جريان تحريف

روزنامه كيهان با بیان پيروزيهاي اخير دولت
سيزدهم در عرصه بينالملل از جمله عضويت
در پيمان ش��انگهاي و قرارداد گازي اخير با
تركمنس��تان نوش��ت :با وجودي كه جريان غربگرا طي هشت سال
گذشته شبانهروز كوشيد تا به افكار عمومي القا كند تنها راه نجات كشور
از مسير سازش با غرب و در قالب توافق كذايي برجام ميگذرد و در اين
راه حتي حل مشكل آب خوردن مردم را هم به اين مذاكرات هستهاي
گره زد اما توفيقات چندماه اخير دولت س��يزدهم تا حدود زيادي اين
شعبدهبازي هشت ساله را بياثر كرد .به عبارتي دولت جديد بدون اينكه
باجي به غرب داده يا زيربار خواستههاي زورگويانه سازمانهايي نظير
 FATFبرود موفق ش��ده هم در ح��وزه بينالمللي ب��ه پيروزيهاي
ارزشمندي دست يابد و هم در زمينه مسائل اقتصادي و حتي درماني
دستاوردهاي مطلوبي براي كشور به ارمغان بياورد.
يادداش��تنويس كيه��ان در پاي��ان نوش��ته اس��ت :اي��ن تجرب��ه
اقتصادي -سياسي نش��ان ميدهد اگر دولت روحاني در آن مقطع به
جاي چشم انتظاري براي ورود س��رمايهگذار خارجي به سمت اصالح
ساختارهاي معيوب اقتصادي ايران ميرفت و موانع سرمايهگذاري و
كسب و كار را از پيش پاي فعاالن اقتصادي و صنعتي برميداشت ،قطعاً
وضعيت اقتصادي كشور به مراتب بهتر از وضعيت موجود بود.
........................................................................................................................

مميزيهاي چندبار ه

روزنامه صبحنو برخالف ديگر روزنامهها سرمقاله
خود را به يك مميزي در رسانه ملي اختصاص داد
و نوش��ت :چند هفتهاس��ت كه پخش س��ريال
«س��رجوخه» با حال و هواي اجتماعي -امنيتي آغاز ش��ده است .اين
سريال البته در همان ابتداي كار و پس از انتشار تيزرهايش ،چندروزي
به تعويق افتاد كه همان زمان ش��ايعاتي مبني بر اعمال مميزي قابل
توجه به اين مجموعه مطرح شد .به هر حال «سرجوخه» روي آنتن رفت
و به اندازه خ��ودش مخاطبان را ني��ز همراه كرد ،اما ي��ك نكته كام ً
ال
محسوس است ،در طول چند هفته شروع پخش اين سريال ،تاكنون
چندينبار و به بهانه آماده نشدن ،قسمتهاي تكراري سريال روي آنتن
رفته اس��ت .اولين و قويترين احتمال ،اعم��ال مميزيهاي جديد به
قسمتهاي مختلف «س��رجوخه» اس��ت كه موجب تدوين دوباره و
نرسيدن آن به آنتن شده است ،البته اين اولينبار نيست كه تلويزيون با
اين مشكالت مواجه ميشود .بارها و براي سريالهاي مختلف اين اتفاق
تلخ رخ داده است .پرواضح است كه اين اتفاق ،پديدهاي نامبارك براي
سيماست .هر س��ريال از ابتداي طرح تا زمان پخش بارها از فيلترهاي
نظارتي عبور ميكند .مش��اور و ناظر كيفي دارد ،پس با وجود چندين
فيلتر نظارتي ،مميزيهاي دقيقه نودي براي چيست؟ آيا اين فرآيند
موجب آسيب رسيدن به محصوالت تلويزيون نميشود؟ آيا اين رويه
باعث خستگي و دوري هنرمندان نميش��ود؟ وقت آن فرا رسيده كه
مديران جديد سيما ،پاي مجوزهايشان بايستند و مدام در آن خدشه
وارد نكنند.
........................................................................................................................

فضاي مهآلود مذاكرات وين

روزنامه شرق كمي محتاطانه به مذاكرات
وين نگاه كرده و با مهآلود توصيف كردن
مذاكرات نوش��ت :منابع خب��ري هيئت
ايراني را قريب ۴۰نفر تخمين زدهان��د .برخالف انتقادهايي كه ممكن
است از سوي عناصر ناآشنا به «تعداد» هيئت ايراني وارد شود ،در صورت
برخورداري از «عزم و ارادهاي جدي ب��راي نيل به تفاهم» بايد آن را از
ويژگيهاي مثبت تركيب تيم ايران در دور جديد مذاكرات برش��مرد.
گمانهزني درباره خروجي مذاكرات در پرتو تحوالت پس از سفر گروسي
و تهديد امريكا و سه كشور اروپايي براي «جلسه اضطراري آژانس» در
صورت عدم دستيابي توافق ،چندان آسان نيست.
اظهارات گروسي پس از س��فر به تهران ،فضاي آژانس بينالمللي
انرژي اتم��ي را به نحو محسوس��ي علي��ه ايران تغيير داده اس��ت.
اظهارات نماينده امريكا را در آژانس و تهديد به «درخواست جلسه
اضطراري» كه بالفاصله از سوي سه كشور اروپايي تكرار شد ،اگرچه
ميتوان در قال��ب جنگ رواني براي تأثيرگ��ذاري در مواضع طرف
ايران تفسير كرد ،با وجود اين نميتوان آن را ناديده گرفت ،بهويژه
اينكه اين تهديد ديپلماتيك با موضع «دوپهلو»ي نماينده روسيه و
سكوت نماينده چين روبهرو شد .شرق به اين نكته هم اشاره كرده
كه با اطمينان ميتوان گفت به دليل ش��رايط منطقه و تحوالت در
استراتژي امريكا ،گزينه نظامي فع ً
ال جايگاهي در پرونده هستهاي
ايران ندارد ،با اينحال ش��رطبندي بر اين رويكرد امريكا و افزايش
تعارضات ب��ا آژانس و پيچيدهتركردن راهكاره��اي منتج به توافق،
حاصلي جز تداوم شرايط كنوني ندارد و در برخي اظهارنظرها عنصر
زمان به نفع ايران در جريان نيست.
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گزارش

سخنگوي دولت در نخستین نشست خبری خود:
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در ۱۰۰روز اول
۴۰برابر ۱۰۰روز آخر دولت قبل واكسن تزريق شد

امیرعباس قاسمی | میزان

كش�وري ك�ه حت�ي ورود واكس�ن آن ب�ه
مس�ائل خارجي مانند  FATFي�ا برجام گره
ميخورد ،ام�روز با ديپلماس�ي فعال خارجي
نه تنه�ا ب�ا كمب�ود واكس�ن مواجه نيس�ت
بلك�ه ب�ا انبارهاي�ي از واكس�ن مواجهي�م.

گويا دولت رئيس��ي اصرار دارد بازه 100روزهاي
را كه حس��ن روحاني ب��ا ناپختگي ب��راي زمان
گزارشدهيهاي دولتش تعيين كرد ،به رسميت
بشناسد و همان مس��ير را برود .در اولين نشست
خبري سخنگوي دولت هم به رسميت شناختن
100روز مش��هود بود ،حال آنكه ۱۰۰روز زمان
مغتنمي نيست و صرفاً ميش��ود جهتگيريها
و پيريزيه��ا را ارزيابي كرد و طبعاً رس��يدن به
نتيجه ،زمان بيش��تري ميبرد .از سويي اين بازه
۱۰۰روزه از وعدهه��اي انتخابات��ي روحاني وارد
فضاي سياسي ايران شد و همان زمان هم اتفاق
درستي نبود .حال چرا بايد در دولت رئيسي هم
چنين زماني به رسميت ش��ناخته شود؟ رسم و
مشي خوبي را روحاني بر جاي نگذاشت كه حاال
بخواهد الگوبرداري هم بش��ود! مردم هم خاطره
خوبي از چنين وعدهاي ندارن��د و يادآور بدقولي
رئيسجمهور سابق و نيز دروغ بعدي او در ندادن
چنين وعدهاي است و طبعاً براي مردم خوشايند
نخواهد بود.

تعهدي براي گزارش  100روزه نداشتيم
اما واجب ميدانيم گزارش بدهيم!
علي بهادريجهرمي روز سهش��نبه در نشس��ت
خبري با بيان اينكه ش��نبه آين��ده صدمين روز
دولت جديد اس��ت ،گفت :هر چند دولت برنامه
و تعهدي براي ارائه گزارش ۱۰۰روزه نداش��ت،
اما لزوم پاسخگويي و ش��فافيت دولت به مردم و
با توجه به مطالبه رس��انهها ،دولت بر خود واجب
ميداند گزارش را اعالم كند و برخي وزارتخانهها از
اين هفته شروع به ارائه گزارش ميكنند.
وقتي دولت را تحويل گرفتيم
كه روزانه  700هموطن را از دست ميداديم
وي با بيان اينكه براي ارزيابي عملكرد دولت ،به
آغاز 100روز بايد برگرديم و اينكه زمان تحويل
دولت در چه شرايطي بوديم و االن در چه شرايطي
گفت :آغاز شهريور ،مسئله و معضل اصلي كشور
شرايط ناشي از مسئله كرونا بود .متأسفانه شاهد
آمار گسترده از دست دادن  ۷۰۹شهروند بوديم.
عالوه بر اين ،تلخي نبود داروها و كاالهاي اساسي،
نبود واكسن و صف صنوف و اقشار مختلف براي
دسترسي به واكسن را شاهد بوديم.
آمار قرباني�ان از  ۷۰۰نفر ب�ه زير ۱۰۰نفر
رسيده است
وي با بيان اينكه حتم��اً مديران وقت تالش خود

را انجام دادن��د ،گفت :امروز در كش��ور كس��ي
استرس دسترسي به واكس��ن را ندارد و واكسن
در نزديكترين زمان و محل ممكن در دسترس
است .با دس��تور رئيسجمهوري ديگر ترددهاي
ش��بانه ممنوع نيس��ت و آمار تلخ تلف��ات به زير
۱۰۰نفر كاهش يافت و هفت برابر بيشتر ميتوانيم
به حفظ جان شهروندان اميد داشته باشيم.
ديگر نياز به ايستادن در صفهاي طوالني
نيست
رئيس ش��وراي اطالعرس��اني دولت با بي��ان اينكه
اولويت دولت حفظ كرامت مردم است ،گفت :كاالي
اساسي در دسترس مردم است و نياز به ايستادن در
صفهاي طوالني نيست بلكه سبد كاال نيز با همت
وزير جهاد كشاورزي و با احترام در خانه تحويل مردم
داده ميشود.
وي گف��ت :دول��ت پي��ش از نشس��ت بر كرس��ي
رياستجمهوري حل مشكل واكس��ن را آغاز كرد.
امروز مردم در مقايسه با گذشته به راحتي در مراسمها
و مهمانيهاي خانوادگي شركت ميكنند ،در كنار اين
كادر درمان از بودن زير فشار جدي درآمد و مقداري
بيشتر ميتواند نفس بكشد.
مشكالت كشور به شكل ويدئوكنفرانسي
حل نميشود
بهادريجهرمي در بخش ديگري از نشست خود

با نمايندگان رسانهها يادآور ش��د :بدون شك در
حوزه سياس��ت داخلي امروز مردم دولتمردان را
در دس��ترس و كنار خود ميبينند و دولتمردان را
جزئي از خود ميدانند .امروز اگر مردم با مشكلي
مواجه ميشوند ،خيالشان راحت است كه مقامات
عالي دولتي در كوتاهترين زمان ممكن نه از طريق
جلسه ويدئوكنفرانسي و گزارش پشت ميزي ،بلكه
از نزديك و در صحنه به ارزيابي مسائل ميپردازند و
مردم مستقيم مطالبات خود را مطرح ميكنند.
س��خنگوي دولت همچنين با اش��اره به اش��راف
رئيسجمهوري به مسائل و مشكالت كشور گفت:
ديگر آمارس��ازي و گزارشسازيها رئيسجمهور
را فري��ب نخواه��د داد ،چ��ون در صحنه ش��اهد
صحتسنجي آمار اس��ت .اعتماد مردم به دولت
بازگشته و ديوار بلند ميان دولت و مردم برداشته
شده است.
امضاي ۲۰سند بينالمللي در زمينههاي
اقتصادي
بهادريجهرمي با اش��اره ب��ه فعاليتهاي دولت
در زمينه ديپلماس��ي گفت :كش��وري كه حتي
ورود واكسن آن به مس��ائل خارجي مانند اجراي
 FATFيا برجام گره ميخ��ورد و تصور اين بود
راهحل بحران ورود واكسن از بيرون مرزهاست اما
امروز با ديپلماسي فعال خارجي نه تنها با كمبود
واكسن مواجه نيستيم بلكه با انبارهايي از واكسن
مواجهيم كه منتظر تزريق به مردم است .سه ماه
گذشته با ورود ارزهاي خارجي ،فروش بهتر نفت
و ديپلماس��ي فعال خارجي و بدون اس��تقراض
حقوقهاي سه ماه قبل پرداخت شد.
وي افزود :در سه ماه گذشته با ديپلماسي فعال دولت
خارجي شاهد برگزاري نشستهاي اكو و شانگهاي
بوديم .هم در حوزه ديپلماسي كشور و هم پيگيري
فردي شخص رئيسجمهور مانند واكسن و گاز كه
اگر قرارداد گاز دو روز قبل امضا نميشد ،امسال در
فصل سرما مانند معضل برق ،معضل قطعي گاز را
داشتيم .در اين سه ماه ۲۰سند بينالمللي با ديگر
كشورها عموماً در حوزه اقتصادي امضا شد و بيش
از ۱۰۰مالقات حضوري يا گفتوگوي تلفني در حد
رئيسجمهوري و وزيران را داشتهايم.
سند تحول دولت اعالم عمومي ميشود
س��خنگوي دولت با بيان اينكه ب��ه زودي اعالم
عمومي س��ند تحول را خواهيم داش��ت ،گفت:
سند تحول دولت در  ۳۷موضوع جدي و محوري
كش��ور آماده اس��ت كه حل اين موضوعات ،حل
غالب مسائل و مشكالت مردم است و تدوين اين
سند مسئله سادهاي نبود و به اعتقاد كارشناسان
يك سال زمان ميبرد .تدوين اين سند از ابتداي
تشكيل دولت آغاز و در اين 100روز آماده شد و
نسخه تحول دولت آماده است.

تحلیل /سعيد همتي

شتابزدگی جاي خود را به عقالنيت در مذاكرات هستهای داده است

سياست س��ابق «مذاكره براي مذاكره» به نظر
ميرس��د جاي خود را به روي��ه «مذاكره براي
رفع تحريم» داده اس��ت ،آن ه��م در حالي كه
كش��ور و جامعه همچنان هزينههاي بيشمار
سياس��تمداران را ميدهد كه با شرطي كردن
افكار عمومي ،تمام مش��كالت كش��ور اعم از
سياسي ،اقتصادي ،معيشتي و تجاري را به بحث
مذاكرات پيوند زدند و در نهايت نه تنها باري از
روي دوش كشور برنداشتند بلكه وضعيت كشور
را نيز در حالت بحراني قرار دادند.
در حالي مذاكرات وين در دولت سيزدهم از سر
گرفته شده است كه ش��اهد يك تغيير اساسي
در اولويتبندي تيم مذاكرهكننده كش��ورمان
هستيم و آن اينكه پيششرط احياي مذاكرات
هستهاي را برداشتن تحريمها از سوي كشورهاي
غربي عنوان كردهاند و به نظر ميرسد در تحقق
چنين امري جديتر از دولت قبل هستند چراكه
دولت قبل حدود دو ماه مانده به انتخابات رياست
جمهوري سيزدهم ،به صورت مكرر و پيوسته از
پيشش��رطي تحت عنوان «لغ��و تحريمهاي
هستهاي» جهت سودمند بودن مذاكرات وين
س��خن به ميان آورد و در ادامه بر اساس اخبار
برخي از منابع معتبر جامعه ش��اهد بود كه نه
تنها چنين پيششرطي محلي از اعراب نداشته
است بلكه حتي دس��تكم در لفظ و لفافه تيم
مذاكرهكننده كشورمان به شرط احياي رسمي
برجام قبل از انتخابات رياست جمهوري پذيرفته
بودند كه درباره موضوعات موشكي و منطقهاي
نيز انعطاف به خرج دهند.
اظهارات اميدافزا
به هر روي پافشاري تيم فعلي مذاكرهكننده روي
آنچه «تعليق تحريمهاست» قابل تحسين است،
به شرطي كه در عمل چنين اتفاقي روي دهد
و در ادامه اشتباهات تيم گذش��ته تكرار نشود
كه ظواهر امر جاي بس��ي امي��دواري ب ه وجود
آورده كه در مواضع اعضاي تيم مذاکرهکننده
مشهود است.
در همين باره اميرعبداللهيان با تأكيد بر اينكه

پايان سياست «مذاكره براي مذاكره»

«امريكا به جز رفع تحريم راهي براي بازگشت به
برجام ندارد» ،بيان ميكند« :ايران با حسننيت
وارد مذاكرات ميشود تا به يك توافق خوب برسد
اما درخواستهاي فرابرجامي را نخواهد پذيرفت.
ما معتقديم توافق ممكن و در دسترس است ،اگر
اراده سياسي طرفهاي مقابل نيز در عمل وجود
داشته باشد .ايران بايد بتواند به طور كامل از لغو
تمامي تحريمها منتفع شود .ايران آمادگي دارد
در صورت ارائه تضمين ،بررسي خسارات و لغو
مؤثر و قابل راس��تيآزمايي تحريمها ،اقدامات
جبراني خود را متوقف كند».
اينكه تيم مذاكرهكننده فعلي تا اینجا و برخالف
تيم مذاكرهكننده قبلي كشورمان مذاكره براي
مذاكره را اولويت نميداند و با ذوقزدگي توأم با
احساسيگري به اس��تقبال مذاكرات هستهاي
نرفته واكنش مثبتي را از سوي جامعه به همراه
داشته است ،به عنوان نمونه منتخبان ملت در
مجلس از چنين رويك��ردي حمايت كردهاند،
مث ً
ال محمدحسين فرهنگي ،عضو هيئت رئيسه
مجلس با تأكيد بر اينكه «ديگر آغازگر اجراي
تعهدات نيستيم» ،ميگويد :جمهوري اسالمي
ايران در دولت روحاني كام ً
ال شتابزده و بدون
حس��اب و كتاب همه تعهدات خود را در برجام
انجام داد ،اما طرف غربي عضو برجام نه تنها هيچ
اقدامي براي اجراي تعهدات خ��ود انجام نداد،
بلكه ش��رايط را هم بدتر كرد .در حال حاضر ما

منابعي در دست كشورهاي خارجي داريم كه
طبق توافقات گذش��ته ،آنان بايد منابع و اموال
ايران را آزاد كنند .همچنين آنها محدوديتهاي
بيدليلي را بر كش��ور ما اعمال كردهاند كه بايد
اين محدوديتها را هم به صورت كامل بردارند.
فرهنگي ادامه داد :ما نبايد ابت��دا هيچ اقدامي
انجام دهيم و طبق قانون اقدام راهبردي براي
لغو تحريمها و صيانت از حقوق ملت ايران هم
براي مذاكرهكنندگان ما چنين مجوزي وجود
ندارد و ابتدا بايد طرف مقاب��ل تعهدات خود را
عملياتي كن��د .تيم مذاكرهكنن��ده جمهوري
اسالمي ايران كام ً
ال با شرايط مذاكره آشناست
و قطعاً با روشهاي ديپلماتي��ك و روال خوبي
مطالبات جمهوري اسالمي ايران را در مذاكرات
دنبال ميكند.
پافشاري بر حفظ ابزاري به نام تحريم
آنگونه كه از شواهد پيداست طرف امريكايي به
آساني از تنها ابزار فشار خود براي فشار بر جامعه
ايراني كه همان تحريم است ،دست برنميدارد
و بايد پذيرفت كار تيم مذاكرهكننده كشورمان
بسيار دشوار است ،كمااينكه نيكي هيلي ،نماينده
اسبق امريكا در سازمان ملل درباره مذاكرات وين
روز گذشته در توئيتي با تأكيد بر اينكه «توافقي
كه به تمام جنبههاي بيثباتكننده رژيم ايران
نپردازد ،بيفايده اس��ت» ،نوش��ت« :اگر رژيم
ايران دنبال كردن س�لاح هستهاي ،حمايت از

تروريسم و تهديد به نابودي اسرائيل را متوقف
نكند ،ه��ر توافقي كه بايدن ت�لاش ميكند به
آن برسد ،بيفايده اس��ت» يا به گزارش برخي
از خبرگزاريه��ا ۲۵ ،قانونگ��ذار جمهوريخواه
روز دوشنبه در نامهاي به رئيسجمهور تأكيد
كردند جمهوريخواهان آمادگي دارند از هر گونه
تالش براي پرداخت ميلياردها دالر به جمهوري
اسالمي جلوگيري كنند.
اين نامهنگاري بعد از آن صورت گرفت كه برخي
منابع خبري گزارش دادند دولت بايدن بيش از
دو بس��ت ه از معافيتهاي تحريمهاي اقتصادي
را كه ابتدا بايد مورد بررس��ي و تحقيق كنگره
قرار ميگرفت ،به عنوان بخشي از معافيتهاي
اعطايي به جمهوري اس�لامي ارائه خواهد داد
يا در نمونهاي ديگ��ر ليز ت��راس و يائير الپيد،
وزراي خارج��ه انگليس و رژيم صهیونيس��تي
در يادداش��تي در روزنامه تلگ��راف بر تعهد دو
طرف براي جلوگيري از دستيابي ايران به سالح
هس��تهاي تأكيد كردند .اين در حالي است كه
صلحآميز ب��ودن فعاليت هس��تهاي ايران بارها
مورد تأييد بسياري از كش��ورها و حتي آژانس
بينالمللي انرژي اتمي قرار گرفته است.
اينها همه در حالي اس��ت كه سابقه نشان داده
امريكا هي��چ گاه اراده الزم را ب��راي لغو و حتي
كاهش تحريمهاي ضدايراني نداش��ته است و
تنها ب��راي فريب مذاكرهكنندگان كش��ورمان
گاهی از لغو تحريمها س��خن به ميان ميآورد
تا بتواند جامعه ايراني را عليه حاكميت اسالمي
ب��راي تغيي��ر در رويكردهاي نظ��ام در عرصه
بينالمللي مورد فش��ار و الزام ق��رار دهد .بايد
پذيرفت اگر سياس��ت مذاكره براي مذاكره كه
از اولويتهاي دس��تگاه سياس��ت خارجه كنار
رفته اس��ت ،همچنان مورد توجه قرار بگيرد و
موازي با آن ارتقاي س��طح توانمندي هستهاي
كشورمان مورد توجه قرار بگيرد ،ميتوان اميد
داشت امريكاييها در نهايت حاضر شوند نسبت
به برداشتن اصل تحريمها وارد تعامالت واقعي و
نه نمايشي شوند.

آمادگی برای نقد جایگاه ائمه جمعه

ش�وراي سياس�تگذاري ائم�ه جمع�ه اعلام ك�رد ،ب�ه
زودي جلس�ات مباحث�ه ،نق�د و نظريهپ�ردازي در س�طح
اس�اتيد ح�وزه و دانش�گاه ،پيرام�ون جاي�گاه نمازجمع�ه و
ائمهجمع�ه در گام دوم انقلاب اسلامي برگ�زار ميش�ود.

به گزارش مركز ارتباطات و رس��انه نهاد نماز جمعه ،بهمنظور دريافت نقد و
نظر نخبگاني و مردمي پيرامون نماز جمع��ه تراز و اقتضائات حركت از وضع
موجود ،به سمت وضع مطلوب ،درگاههاي ارتباطي اعالم شده ،آماده دريافت
مطالب ارزشمند اس��اتيد و صاحبنظران حوزوي و دانش��گاهي ،تشكلها،
اصحاب رسانه ،فعاالن فضاي مجازي و عموم مردم شريف هستند تا همزمان
با فرآوري و تجميع ،زمينه براي ميزباني جلسات نقد و گفتوگوي نخبگاني
فراهم گردد .بنا بر اعالم مركز ارتباطات و رسانه نهاد نمازجمعه ،پيرو اعالم
رئيس شوراي سياستگذاري ائم ه جمعه در نمازجمعه تهران ،از آنجا كه نقد و
حتي تخطئه ،هديهاي ارزشمند و مقدمه رشد تلقي ميشود.به فضل الهي،
به زودي شاهد برپايي جلسات گفتوگو ،مباحثه ،نقد و نظريهپردازي در
سطح اساتيد حوزه و دانشگاه ،پيرامون نقش و جايگاه نماز جمعه و ائم ه
جمعه در گام دوم انقالب اسالمي ،به ميزباني شوراي سياستگذاري ائمه
جمعه خواهيم بود .در پايان از آحاد مردم دعوت ميشود ،زيباييهاي
جه��اد فرهنگي ائمهجمعه كش��ور را ب��ا مراجعه به كان��ال يا صفحه
«شبكه امامت» به نشاني  ،@shabake_emamatدر شبكههاي
اجتماعي و پيامرسانهاي ايراني :ايتا ،سروش ،روبيكا و روبينو يا نشاني
 shabake. emamatدر اينستاگرام مشاهده نمايند.
........................................................................................................................

مجلس صالحيت رسيدگي
به شكايت از قوا را دارد

ق�وا باي�د در چارچ�وب قان�ون عم�ل كنن�د و اگ�ر ه�ر ي�ك
از ق�وا از ح�دود قانون تج�اوز كنند ،هر كس�ي ميتوان�د از آنها
ش�كايت کن�د و مجل�س ه�م صالحي�ت رس�يدگي دارد.

سيدمحمود عليزادهطباطبايي ،وكيل و كارشناس حقوقي در گفتوگو با
ايسنا درباره سخنان رئيس قوه قضائيه مبني بر اينكه مفهوم و نحوه شكايت
از طرز كار قوا تبيين نشده اس��ت ،گفت :در قانون اساسي و قوانين عادي
وظايف قواي سهگانه مش��خص شده است .ش��كايت از طرز كار قوا يعني
شكايت از اينكه آيا قوا به وظايف قانوني شان عمل كردهاند يا خير؟ اگر قوا
به وظايف قانوني خود عمل نكنند ،ش��كايت از آنها به كميسيون اصل۹۰
ارسال ميش��ود و اين كميس��يون ابزار تحقيق و تفحص دارد و ميتواند
دقيق موضوع را بررسي كند و سپس گزارشي دهد و گزارش كميسيون در
حكم كيفرخواست عليه هر يك از مسئوالن قواست .وي افزود :در مورد قوه
مجريه هيچ مشكلي تاكنون نبوده و به هر شكايتي به صورت دقيق و بيش
از اندازه هم رسيدگي شده و استيضاح و س��ؤال از وزرا نيز به همين دليل
است ولي شكايت از طرز كار قوه قضائيه مبهم است .يك بار در زمان آيتاهلل
شاهرودي ،مجلس ششم وارد تحقيق و تفحص از قوه قضائيه شد ولي اجازه
ندادند وارد ماهيت پروندهها شود اما از امور اداري ،تحقيق و تفحص شد و
تخلفات گستردهاي را پيدا كردند ولي به آن رسيدگي نشد.
اين وكيل دادگستري در پايان گفت :قوا بايد در چارچوب قانون عمل
كنند و اگر هر يك از قوا از حدود قانون تجاوز كنند ،هر كسي ميتواند از
آنها شكايت كرده و مجلس هم صالحيت رسيدگي دارد.

اصالحطلبان و پالس نااميدي كه به وين ميفرستند

پاي منفعت مشترك با امريكا در ميان است؟!

اصالحطلب�ان بايد پاس�خ دهن�د اكن�ون ك�ه تي�م مذاكرهكننده
هس�تهاي ب�ا تم�ام ظرفيت فن�ي و ب�ا بررس�ي هم�ه ظرفيتهاي
كش�ور از س�ويي و هم�ه ضع�ف و قوته�اي دش�من از س�ويي
ديگ�ر وارد مي�ز مذاك�رات ش�ده اس�ت ،چ�را ميخواهن�د ب�ه
جامع�ه چي�زي غي�ر از آنچ�ه در واقعي�ت رخ ميدهد الق�ا كنند؟

به گزارش ف��ارس ،دور جديد مذاكرات براي لغو تحريمه��ا ميان ايران و
 4+1از روز گذش��ته در هتل كوبورگ وين آغاز شده است و حاال چشمها
به مذاكرهكنندگان ايراني و پنج كشور ديگر است تا با كوچكترين اظهار
نظر ،تحليلها و پيشبينيهاي خود را ارائه كنند .در داخل هم كنشگران
سياسي و كارشناسان امر در حال تحليل روند مذاكرات هستند.
اخيرا ًاما اصالحطلبان باز بيانيهاي صادر و با لحن مشفقانهاي نظام جمهوري
اسالمي را نصیحت كردهاند كه «اجازه ندهند تبليغات رواني برخي افراطيون،
مانع واقعبيني مسئوالن عالي كشور در جهت اتخاذ تصميمات داهيانه شود
و تصميمات راهبردي اصولي و ديپلماسي مقتدرانه ،نياز به نيروهاي خردمند
و شجاعي دارد كه با مواضعي مسئوالنه و به دور از ماجراجوييهاي تبليغاتي،
گرههاي راهبردي ديپلماسي هستهاي را بگشايند و كشور را از بنبستهاي
ناشي از تحريمهاي اقتصادي خارج كنند».
پيش از اين هم اصالحطلبان بيانيهاي داده بودند و در آن نيز تقريباً چنين
لحني را داشتند ،بيآنكه به دو سؤال پاسخ دهند؛ اول اينكه آيا منظورشان
از نيروهاي خردمند و ش��جاع همان كساني هس��تند كه در هشت سال
گذشته با حمايت و تعريف و تمجيد تمام و كمال از آنان ،توافقي را ساخته
و پرداخته كردند كه اكنون حتي خودشان هم هيچ دفاعي از آن ندارند؟
فياض زاهد از اصالحطلبان نزديك به خاتمي اخيرا ً اذعان كرده است« :مدل
محمدجواد ظريف در عمل و در نتيجه سياس��ت احمقان��ه امريكاييها به
نتيجه دلخواه نرسيد .تاريخ امريكا مشحون از اين فريبكاريها يا كنشهاي
رياكارانه است .تنها كافي است به تاريخ ديپلماس��ي آنها و نحوه رفتارشان
با دولت خاتمي و روحاني نگاهي كنيم .آنها به ش��دت بياعتبار و غيرقابل
اعتماد هستند اما معنايش آن نيس��ت كه روسها و چينيها معتبر و محل
اتكا هستند» ،حال سؤال از اصالحطلبان اين است كه منظورشان از خردمند
و شجاع تيم مذاكرهكنندهاي است كه در خوشبينانهترين حالت ممكن با
ناآگاهي از ماهيت امريكاييها پا در عرصه مذاكرات گذاش��ت و نتيجهاش
برجامي ش��د كه هيچ كدام از اصالحطلبان اكنون دفاع ش��جاعانهاي از آن
نميكنند؟
سؤال دوم از اصالحطلبان اين است كه چرا در زماني كه همه شواهد حاكي
از اين است كه امريكاييها با يك استيصال راهبردي در برابر مذاكرات وين
مواجه هستند و نشانههاي سياسي حاكي از روند مثبت و مقتدرانهاي از
اين مذاكرات اس��ت ،در لفافه رياكارانهاي به جامعه اينگونه القا ميكنند
كه مذاكرهكنندگان از خردمندي و ش��جاعت كافي برخوردار نيستند و
مذاكرات در سايه يك رويكرد افراطي و ماجراجويانه پيش ميرود؟
«ميخائيل اوليانوف» نماينده روس��يه در آژانس بينالمللي انرژي اتمي،
اخيرا ً امريكا را ب ه دليل هشدار به ايران درباره ادامه عدمهمكاري با آژانس،
سرزنش كرد و گفت« :امريكا خيلي وقت است كه با ايران مذاكره نكرده و
چ كاري را تحت فشار انجام نميدهند .اگر به
فراموش كرده كه ايرانيها هي 
آنها فشار بياوريم ،مقاومت ميكنند».
از سويي نيز امريكاييها با اعمال تحريمهاي حداكثري ،نهايت توان خود
را براي فشار بر ايران گذاشتهاند و اكنون دس��تاويز ديگري براي فشار بر
ايران ندارند و از اين رو است كه در روزهاي اخير تالش كردهاند دست خالي
خود در مذاكرات را با ايجاد آشوبهايي در داخل ايران كمي پر كنند كه با
هوشمندي مردم فهيم اصفهان و استانهاي همجوار ،اين جرقه به شعله
تبديل نشد .اصالحطلبان بايد پاسخ دهند اكنون كه تيم مذاكرهكننده
هستهاي با تمام ظرفيت فني و با بررسي همه ظرفيتهاي كشور از سويي
و همه ضعف و قوتهاي دشمن از س��ويي ديگر وارد ميز مذاكرات شده
است ،چرا ميخواهند به جامعه چيزي غير از آنچه در واقعيت رخ ميدهد
القا كنند؟ آيا جز اين است كه اكنون مانند سالهاي  88و  78و بسياري از
عرصههاي ديگر ،خود را هممنفعت با امريكا ميبينند و به دنبال پر كردن
دست آنها با القاي نااميدي به جامعه هستند؟

