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يادداشتامروز

شب حسرت

پرسپولیس با شکست  2بر صفر در مجموع دیدارهای رفت و برگشت فینال
جام قهرمانان آسیا را در تهران به کاشیما داد

برجام را
به خاطر بسپار...
نوید مؤمن

نایبقهرمانی سرخپوشان با دستان خالی

صفحه 5

پس از برجام و پالرمو ،حاال سخنگوی شورای
نگهبان میگوید مصوبه  CFTنیز با ترجمه
غلط در مجلس تصویب شده است!

تکرارترجمههای
مسألهدار
■■نقویحسینی در گفتوگو با «وطن امروز»
با اشاره به توئیت کدخدایی درباره ترجمه
اشتباه الیحه : CFT

رأیگیری مجلس برای  CFTزیر سؤال است
صفحه 2

طعنههای عباس آخوندی به ترکان
در مراسم تودیعش:

صفحه 14

صفحه 3

روزخند

مشخصات
شهردار تهران
علیاکبر بهشتی

این هم شد حکایت «اصالحات» که  ۲۱سال
بعد از دوم خرداد  ۷۶هنوز که هنوز اس��ت گاهی
از ضرورت تعریفش ح��رف میزنند و بعد از این
همه سال ،نمیدانم چگونه رویشان میشود که
همچین بنویسند« :ابتدا باید اصالحات را تعریف یا
حاال بگو بازتعریف کنیم!» الغرض! بعد از نشستن
 2شهردار مس��تعجل بر صندلی قالیباف و چند
تایی هم سرپرست در عرض یک سال ،تازه دیروز
ارگان ش��هرداری تیتر یک زده بود که «انتخاب
شهردار از  ۲۵نگاه» و رفته بود مصاحبه کرده بود
با به اصطالح کارشناس��ان و چی و چی که چی؟!
که شهردار تهران باید چه خصوصیاتی داشته باشد
و چه خصوصیاتی نداشته باشد! این خط را البته
چند ت��ا از روزنامههای زنجیرهای هم رفته بودند
و ای��ن همه مدت بع��د از قالیباف و آن هم بعد از
 2ش��هردار و چند سرپرست ،تازه به این صرافت
افتادهاند که بنویسند« :ش��هردار تهران ضرورت
دارد چه چیزهایی را داشته باشد و چه چیزهایی
را نه»! من که راستش همان جلوی دکه ،مارش را
زدم و بنا کردم خواندن این سرود که «ورزشکاران،
دالوران ،ن��امآوران !»...معط��ل نگهداش��تن امور
پایتخت مملکت و لطمه به وقت گرانبهای شهر
و شهروندان و حاال نوشتن انشا با موضوع «شهردار
تهران باید چه ویژگیهایی داش��ته باشد»! و البد
ب��ا این ادامه ک��ه «با ذکر مث��ال توضیح دهید»!
اینک��ه ما مدیریت جماعت را «مدیریت حرف» و
«حرافی» میخوانیم ،این هم یک
سیاستشان را ّ
مثال دیگرش! بعد از این همه حاشیه و این برو و
آن بیا ،تازه بنا کنی فهرس��ت مشخصات شهردار
تهران! یعنی خسته نباشید با این مدیریتتان! نه
اما! ما راضی به این همه زحمت نیستیم! همین که
شهردار منتخب و فیالواقع چندمین شهردارتان در
این یک سال« ،سوءپیشینه» نداشته باشد و نتیجه
«استش��هاد محلی» جزجگرزده هم مثبت باشد،
از سرمان هم زیاد اس��ت؛ وانگهی! برای «مریخ»
که نمیخواهی ش��هردار انتخاب کنی! همین که
مثل  2تای قبلی ،در بدیهیات قانون نمانند و یک
مختصر وجناتی داش��ته باش��ند ،ما را بس است!
سوءپیشینه و استشهاد محلی را گفتم و حاال چند
تا مشخصات دیگر از جمله مشخص بودن تکلیف
خدمت سربازی ،گواهی پزشکی ،رضایت والدین،
کپی کارت ملی و شناسنامه ۲ ،قطعه عکس  ۳در
 ۴و یک کپی هم از همه مدارک!
ادامه در صفحه 12

دبی��رکل ح��زباهلل لبن��ان در
خبر
سخنرانی دیروز خود به مناسبت
«روز ش��هید» در ضاحیه جنوبی بی��روت ،به رژیم
صهیونیستی هش��دار داد که بابت هرگونه تجاوزی
با چنان واکنش��ی روبهرو خواهد ش��د که لبنان را
تحس��ین خواهد کرد .او همچنی��ن ضمن تقبیح
منافق��ت دولتهای عربی در حال سازش��کاری با
اس��رائیلیها ،تحریمهای آمریکای��ی را برای تغییر
مواضع جمهوری اسالمی ایران ،بیاثر دانست.
سیدحسن نصراهلل به مناسبت سالروز شهادت
«احم��د القصیر» صحبت میک��رد؛ اولین مجاهد
ح��زباهلل ک��ه  11نوامب��ر  1982در  18س��الگی
عملیاتی استشهادی را علیه رژیم صهیونیستی انجام
داد .القصی��ر با خودرویی پر از مواد منفجره به یکی
از مقرهای ارتش اشغالگر اسرائیلی در شهر «صور»
لبنان وارد شد و  141افسر و سرباز صهیونیست را
در این عملیات به هالکت رساند .این شهید نوجوان
 36س��ال پیش عملیات قهرمانانهاش را تنها  5ماه
پس از اشغال بخشهایی از جنوب لبنان انجام داد.
س��ید مقاومت در ابتدای س��خنان خود اعالم
کرد مقاومت در مدت زمانی کوتاه موفق به کس��ب
دستاوردهای بزرگی ش��ده و به برکت خون شهدا
پیروزیهای تاریخی زیادی بهدست آورده است .وی
گفت« :به برکت خون شهدا و قدرتهای موشکی
مقاومت از کشور حمایت میکنیم ،به همین دلیل
میبینیم که دشمن اس��رائیلی اخیرا روی موضوع
موش��کی مقاومت تمرکز کرده اس��ت .نقطه قوت
مقاومت همان قدرت موش��کی اس��ت ،زیرا ارتش

قدرت موشکی ،نقطه عطف قدرت مقاومت است
لبنان اجازه برخورداری از موش��کهای پیش��رفته
را ندارد .بنیامین نتانیاهو در زمانی که خود س��عی
میکند قدرت موشکیاش را افزایش دهد میخواهد
این قدرت مقاومت را بگیرد».
به گزارش فارس به نق��ل از المیادین ،دبیرکل
حزباهلل تصریح کرد« :ما هرگونه عادیسازی روابط
با اسرائیل و از سوی هر کسی را محکوم میکنیم و
از تمام شرافتمندان جهان میخواهیم این را محکوم
کنن��د ،زیرا این به معنای به رس��میت ش��ناختن
دشمن و ظلم به حقوق ملت فلسطین است .وظیفه
انسانی هر شخصی اس��ت که عادیسازی روابط با
دشمن اسرائیلی را محکوم کند» .او خطاب به ملت
فلسطین گفت« :از این اقدامات ناراحت نباشید ،زیرا
ممکن است خیر در آن نهفته باشد و آنچه پیشتر
مخفیانه انجام میش��ود اکنون علنی ش��ده است.
عادیسازی کنونی روابط ،نفاق عربی را آشکار کرد
و نقابها را از روی منافقان برداش��ت .فریبکاران و
منافقان همان کس��انی هستند که پیروزی و رشد
بیداری حقیقی را به تأخیر میاندازند».
تمجید از مردم فلسطین ،ایران و بحرین

سیدحسن نصراهلل اهالی غزه را بدین خاطر که با
ادامه راهپیماییهای بازگشت و فداکاریهای خود،
تسلیم ش��دن در برابر دشمن را رد کردند ،تمجید
کرد و وضعیت در کرانه باختری را هم مشابه دانست

و گفت« :ناامیدی و شکس��ت رژیم صهیونیس��تی
در صدها عملیات فلس��طینی نشاندهنده روحیه
مقاومت فلسطینیهاس��ت» .وی با اشاره به تحریم
انتخابات رژیم صهیونیستی در جوالن اشغالی ادامه
داد« :در کنار مردم این منطقه ایستادهایم؛ دشمن
صهیونیس��تی خود به شکست این انتخابات اذعان
کرد» .سیدحس��ن نصراهلل س��پس به برنامههایی
اش��اره کرد که برای مقابله با عادیس��ازی روابط با
رژیم صهیونیستی در تونس و لبنان انجام شدهاند
و در همین راس��تا ورزشکاران ایرانی را مثال زد که
در مسابقات جهانی حریفان اسرائیلی را به رسمیت
نشناخته و از مسابقات انصراف میدهند .به گفته او،
دونالد ترامپ به صراحت میگوید که هدف تحریمها
قطع حمایت ای��ران از مقاومت در منطقه و تغییر
موضع آن در قبال مس��أله فلسطین است اما ایران
مانند بس��یاری از کشورهای عربی این کار را انجام
نداد .دبیرکل حزباهلل لبنان از مردم بحرین نیز که
علیه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی و سفر
نتانیاهو به این جزیره دس��ت به تظاهرات گسترده
زدند ،تقدیر کرد.
خاشقجی و یمن

نصراهلل س��پس اع�لام کرد :چط��ور جهان از
قتل جمال خاش��قجی روزنامهنگار منتقد توس��ط
سعودیها شوکه میشود اما از جنایات سعودیها

عكس :پیام ثانی ،آنا

افتخاردولت است
کهخانهنساخت!
سیدحسن نصراهلل در روز شهید:
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در یمن شوکه نمیشود؟ وی ادامه داد« :ما به دلیل
مسأله خاشقجی در برابر وضعیت جدیدی در یمن
قرار داریم و خوب است که شاهد اظهاراتی مبنی بر
وجوب پایان جنگ یمن هستیم .درخواستها برای
پایان دادن به جنگ در یمن نتیجه ایستادگی ملت
یمن اس��ت و اعالم طرح آمریکا برای آتشبس در
یمن ،یک ماه پس از شدیدترین حمالت به ساحل
غربی یمن صورت میگیرد» .رهبر مقاومت لبنان از
ملت یمن خواس��ت صبر کنند ،زیرا زمان پیروزی
بیشتر از هر زمان دیگری نزدیک شده است.
تشکیل دولت جدید لبنان

محور بعدی س��خنرانی نصراهلل تشکیل دولت
لبنان بود .او دخالت حزباهلل در تاخیر در تشکیل
دولت را رد کرده و افزایش تعداد وزرا را هدف حضور
نمایندگان همه طیفها در دولت دانست.
نص��راهلل بار دیگر بر ضرورت حضور س��نیهای
مس��تقل در دولت جدید تأکید ک��رد و گفت« :به
آنها افتخار میکنیم .سنیهای وابسته به  8مارس
همواره در کنار مقاومت و مسأله فلسطین بودهاند،
این یک تهمت یا ناس��زا نیست بلکه افتخار است.
سنیهای مس��تقل همان کسانی هستند که مانع
شدند درگیری سیاسی در کشور به جنگی مذهبی
تبدیل شود؛ مس��ألهای که آمریکا برای تحقق آن
تالش میک��رد .از روز اول به نخس��توزیر مکلف
(س��عد حریری) و طرفهای مربوط تاکید کردیم
سنیهای مستقل حق حضور در دولت را دارند .عدم
قبول نمایندگان حقیقی [ملت] در دولت موضوعی
تحقیرآمیز است که نمیتوان آن را قبول کرد».

آقای «حسن روحانی» رئیسجمهور محترم
در مقالهای که اخی��را ً (چند روز پیش از اعمال
دور جدید تحریمها در دوش��نبه گذش��ته) در
روزنامه «فایننشالتایمز» انگلیس منتشر شد،
با انتقاد از سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا،
ضمن تشویق کشورهای اروپایی برای ایستادگی
در برابر این رویکرد واشنگتن نوشت« :وقت آن
است که اروپا به همراه چین و روسیه بسته نهایی
خود را برای جبران تحریمهای آمریکا ارائه و اجرا
کنند» .آقای روحانی همچنین در این مقاله برای
چندمین بار یادآور شد تنها از طریق بهرهمندی
ملت ایران از دس��تاوردهای برجام است که این
توافق تاریخی تداوم خواهد داشت.
محتوای این مقاله که بیش��تر حکم نامهای
دوستانه به س��ران اروپایی و خصوصا تروئیکای
اروپا را دارد ،از ابعاد مختلف قابل بررسی است.
 -1لحن نرم به کار رفته در مقاله رئیسجمهور به
گونهای است که اگر مخاطبی برای نخستین بار و
حتی به صورت تصادفی آن را مطالعه کند ،تصور
میکن��د اروپا کمترین تخط��ی و بدعهدی را در
قبال جمهوری اسالمی ایران و برجام صورت نداده
است و به صورت «مطلق» در برابر ایاالتمتحده
آمریکا و دولت ترام��پ در این باره موضعگیری
کرده اس��ت .س��ؤال اصلی اینجاس��ت :چ��را در
فاصله کمتر از  100س��اعت تا اعمال دور جدید
تحریمهای ثانویه دولت آمریکا علیه کش��ورمان،
چنین مقالهای -بخوانید نامهای -نگاشته شده و در
آن از طرف مقابل خواسته شده بسته پیشنهادی
خود را «ارائه» و «اجرا» کند؟! این جمله به خودی
خود نش��ان میدهد طرف اروپایی حتی به خود
زحمت «ارائه» بسته پیشنهادی را تاکنون نداده
است! این در حالی اس��ت که قرار بود در نهایت
چند هفته پس از خروج رسمی ایاالتمتحده از
برجام یعنی اوایل تابستان ،اتحادیه اروپایی بسته
پیشنهادی خود را با تمامی جزئیات به کشورمان
ارائه دهد .هماکنون  6ماه از خروج ترامپ از برجام
و  4ماه از مهلت چند هفتهای داده ش��ده توسط
رئیسجمهور محترم به باقی اعضای برجام برای
ارائه بس��ته پیشنهادی سپری ش��ده و چشمان
دس��تگاه دیپلماس��ی ما در انتظار «ارائه» بسته
پیشنهادی اروپاست! اگرچه هدف اروپاییان از این
تاخیر مش��خص بوده و آنها درصدد تحمیل یک
«بسته حداقلی ناکارآمد» به کشورمان هستند اما
چرا باید این فرصت از سوی دستگاه دیپلماسی و
دولت ما به اروپا داده میشد؟!
-2خلقدوگانه«یکجانبهگرایی /چندجانبهگرایی»
هماکنون اختالفاتی را در  2سوی آتالنتیک میان
ایاالتمتحده و اتحادیه اروپایی ایجاد کرده است.
این ج��دال در دوران ریاس��تجمهوری «باراک
اوباما» بیشتر جنبه تئوریک داشت اما در دوران
ریاس��تجمهوری «دونالد ترامپ» به منازعهای
عمل��ی میان واش��نگتن و متح��دان آن تبدیل
ش��د .بدون ش��ک جمهوری اس�لامی ایران نه
طرفدار «یکجانبهگرایی» در نظام بینالملل و نه
طرفدار «چندجانبهگرایی مبتنی بر نقشآفرینی
غربیها» در جهان امروز اس��ت؛ به عبارت بهتر،
چندجانبهگرایی مدنظر ایران ،با چندجانبهگرایی
مدنظ��ر بازیگ��ران اروپایی متفاوت اس��ت .ملت
ای��ران فراموش نک��رده تحریمه��ای چندجانبه
شورای امنیت س��ازمان ملل متحد علیه برنامه
هستهای صلحآمیز کش��ورمان ،در ابتدا محصول
اجماع تروئیکای اروپا و آمریکا و سپس رای تمام
اعضای دائم ش��ورای امنیت علیه ای��ران بود .آیا
این «چندجانبهگرایی» همان مقولهای است که
ما باید از آن دفاع کنیم؟! بدون ش��ک جمهوری
اسالمی تحقق چندجانبهگرایی در نظام بینالملل
را در گ��رو تبلور «انصاف» و «همیاری مؤثر» در
معادالت بینالمللی و منطقهای میداند ،از این رو
بهتر بود آقای رئیسجمهور از ادبیاتی اس��تفاده
میک��رد ک��ه در آن« ،چندجانبهگرایی» مدنظر
جمهوری اسالمی ایران به صورتی مشخص تبیین
میشد .محتوای مقاله رئیسجمهور محترم این
شائبه را نزد مخاطب ایجاد میکند که نوع نگاه ما
به مقوله چندجانبهگرایی با نگاه مقامات اروپایی
در این باره یکسان است!
 -3ف��ارغ از انتق��ادی ک��ه در خص��وص
«چندجانبهگرای��ی» مطرح ش��د ،جا داش��ت
آق��ای رئیسجمه��ور به ج��ای ورود به منازعه
«یکجانبهگرای��ی /چندجانبهگرای��ی» ،منازعه
عملی و ملموس «تعهدپذیری ایران /بیتعهدی
آمریکا و اروپا» را برای تروئیکای اروپا و مخاطبان
بینالمللیتشریحمیکرد!
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