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سیاسی

وطن امروز شماره 2778

اخبار

منافقین ،سربازان بدون یونیفرم
آمریکاهستند

رئی��س قوهقضائی��ه گف��ت:
منافقی��ن ،س��ربازان بدون
یونیفرم آمریکا هس��تند که
در مقاطع گوناگون از جمله
در عملیات مرص��اد ،با اقدام
عبرتآم��وز فرزندان این ملت مواجه ش��دند.
به گزارش میزان ،آیتاهلل سیدابراهیم رئیسی
در جلسه ش��ورای عالی قضایی با تسلیت ایام
ش��هادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و
والیت حض��رت جواداالئم��ه(ع) ،تصریح کرد:
آنچه امروز استکبار جهانی در سر میپروراند و
برای تحقق اهدافش افرادی را جهت جمعآوری
اطالعات به کش��ور ما گس��یل میکند ،خیال
باطلی اس��ت که بارها آن را تجربه کردهاند .از
جمله نخس��تین تجربههای آنها مامور کردن
منافقین در عملیاتهایی نظیر مرصاد بود که
میتوانیم از آن به عنوان یکی از قلههای پیروزی
جبهه انقالب در برابر استکبار یاد کنیم .آیتاهلل
رئیسی افزود :منافقین ،سربازان بدون یونیفرم
آمریکا هستند که در مقاطع گوناگون از جمله
در عملیات مرصاد ،با اقدام عبرتآموز فرزندان
این ملت مواجه شدند و ما همواره لعنت ابدی
را برای منافقین بر زبان جاری میکنیم .رئیس
قوهقضائیه ادامه داد :چه آن روزی که استکبار
جهانی ،منافقین را علیه ایران مامور کرد و چه
امروز که افرادی را در پوش��شهای مختلف به
عنوان جاسوس و برای اقدام علیه امنیت ملی
ایران مامور میکند یا با کمک برخی کشورها
در منطقه دس��ت به جنای��ت میزند ،همواره
دس��ت تفوق و برتری با جبهه انقالب اسالمی
بوده است.

اسماعیلی رئیس حوزه ریاست
قوهقضائیه شد

سخنگوی دستگاه قضایی با حفظ سمت به
عنوان رئیس حوزه ریاست قوهقضائیه معرفی
ش��د .به گزارش می��زان ،آیتاهلل رئیس��ی در
جلسه دیروز شورای عالی قضایی ،غالمحسین
اس��ماعیلی را به عنوان رئیس حوزه ریاس��ت
قوهقضائیه معرفی کرد .رئیس دستگاه قضایی
همچنین از تالشهای سیدمرتضی بختیاری
در طول دوران تصدی حوزه ریاست قوهقضائیه
قدردانی و برای وی در جایگاه ریاس��ت کمیته
امداد امام خمین��ی(ره) آرزوی موفقیت کرد.
اسماعیلی در کارنامه خود ،دادستانی مشهد و
ریاست س��ازمان زندانها و اقدامات تامینی و
تربیتی کشور را دارد و از آنجا که آخرین سمت
او عالوه بر سخنگویی قوه قضائیه ،ریاست کل
دادگس��تری اس��تان تهران بوده است ،بزودی
جایگزین وی در دادگستری استان تهران نیز
معرفی خواهد شد.

زنگنه بهخاطر بهکارگیری
بازنشستگان تذکر گرفت

معصومه ابتکار در پاسخ به سؤالی درباره
سکوت نسبت به قتل همسر محمدعلی نجفی:

لزوم ًا به هر موضوعی ورود نمیکنیم

به غیر از رفتار حزبی و بعضا غیر انس��انی
جریان اصالحطلب در ماجرای به قتل رسیدن
میترا استاد توسط محمدعلی نجفی ،سکوت
ش��ائبهبرانگیز زن��ان اصالحطل��ب و مدعیان
پیگی��ری حق��وق زن��ان در این جری��ان نیز
انتقادات زیادی به همراه داشت .از جمله رفتار
عجیب معصومه ابتکار و شهیندخت موالوردی
زنان کابینههای روحانی در قبال این ماجرا و
سکوت آنها باعث شد ش��ائبه اولویت داشتن
مناف��ع حزبی بر حق��وق زنان ن��زد این افراد
به صورت جدی تقویت ش��ود .حاال معصومه
ابت��کار در اظهارنظری عجی��ب میگوید قرار
نیس��ت او و همفکرانش در جریان اصالحات
نس��بت به هر موضوعی اظهارنظ��ر کنند .به
گزارش «وطنامروز» ،معصومه ابتکار در پاسخ
به س��ایت محلی عصر اترک ،در پاسخ به این
سوال که چرا جریان اصالحات نسبت به قتل
میترا اس��تاد توسط محمدعلی نجفی سکوت
کرد ،اظهار داشت« :درباره هر موضوعی لزوما
ورود نمیکنیم» .گفتنی است معصومه ابتکار
یکی از همکاران نزدیک محمدعلی نجفی در
دوره سوم شورای شهر تهران بود؛ به گونهای
ک��ه همکاری این  2نف��ر در جریان فتنه 88
همچنان در اذهان مانده است.

اخبار

پس از ماجرای استعفای پرحاشیه در جریان سفر بشار اسد به
تهران حاال محمدجواد ظریف به بهانه برخی کنایههای محدود
به او در سریال «گاندو» باز هم بحث استعفا را مطرح کرده است

محدودیتهای عجیب آمریکا
برای دیپلماتهای ایرانی

نازکنارنجی نباش!

گروه سیاس�ی :درس��ت  5ماه پس از اس��تعفای
نسنجیده محمدجواد ظریف از وزارت امور خارجه
به خاطر عدم حضورش در دیدار روحانی و بش��ار
اس��د ،او بار دیگر موضوع کنارهگیری خود از این
سمت را مطرح کرد؛ اینبار به بهانه عجیب پخش
سریال «گاندو» از تلویزیون و ادعای تضعیف وزیر
امور خارجه در آن!
به گزارش «وطنامروز» ،شامگاه یکشنبه اخبار
تاییدنش��دهای مبنی بر نامه محمدجواد ظریف به
رهب��ر معظم انقالب و طرح موضوع کنارهگیری او
از وزارت امور خارجه منتش��ر شد .طبق این خبر،
اخیرا و بهدنبال پخش سریال «گاندو» ،محمدجواد
ظری��ف در نامهای به رهبرمعظ��م انقالب از موج
توهینها و تهمتها گالیه کرده و نوش��ته اس��ت
حتی اگر بخشی از این حجم تخریب درست باشد،
ادامه خدمت وی در سمت وزارت امورخارجه شرعا
جایز نیست.
این خبر خیلی زود و توسط سخنگوی وزارت
امور خارجه تایید ش��د .عباس موسوی دیروز ،در
نشس��ت خبری درباره نامه ظریف به مقام معظم
رهبری درباره سریال «گاندو» گفت :من این خبر
را تایید میکنم ،این نامه از سوی وزیر امور خارجه
به مقام معظم رهبری نوش��ته شد .صداوسیما از
س��ازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری است و
اگر قرار بود گالیهای باشد باید خدمت ایشان گفته
میشد به جای اینکه به دیگران گفته شود.
وی افزود« :برداش��تی که داشتیم این بود که
در این سریال تالش میشود از وزیر امور خارجه و
وزارت ام��ور خارجه یک چهره منفعل و بیعمل و
واداده نشان داده شود ،البته آقای ظریف هم گفتند
این س��ریال را ندیده است و اساسا تلویزیون نگاه
نمیکند .ما فکر کردیم اگر چنین چیزی هست و
اگر قرار است ایران بهعنوان کشور مقتدر در منطقه
و جهان چنین وزیر و وزارتخانهای داشته باشد که
این س��ریال ترسیم میکند ،شاید ماندن ما و این
وزیر و وزارت امور خارجه جایز نباش��د و مناسب
نیست ایران بهعنوان کش��وری مقتدر در منطقه
از چنی��ن وزیر و وزارت ام��ور خارجه ادعایی آنها
برخوردار باشد و به لحاظ شرعی باید کسی باشد
که بتواند همزمان عزت و حتی مصلحت را سرلوحه
کار خ��ود قرار دهد و از چنان اقتدار و صالبتی در
محافل بینالمللی برخوردار باشد که زبان گویای
چنین ملت ،کشور و تاریخی باشد» .موسوی ادامه
داد« :اگر اینچنین نیس��ت ایش��ان ببیند چه باید
کرد و آیا ماندن ظریف جایز است که مقام معظم
رهبری هم پاسخ دادند مطلقا راضی نیستند به این
مجموعه و ایشان اهانتی صورت بگیرد».
وی همچنی��ن درباره اینک��ه تخریبها علیه
ظریف میتواند بر مذاکرات ما با طرفهای خارجی
اثرگذار باش��د ،گفت :ایران یک کل واحد است .ما
چندان خطکشیهایی را که با هدف اختالفافکنی
ایجاد میشود ،قبول نداریم .سخنگوی وزارت امور
خارجه افزود :الزم به یادآوری است که ما در شرایط
جنگ روانی ،عالوه بر تروریسم اقتصادی قرار داریم.
دشمنان میخواهند از روزنه اختالفافکنی علیه ما
استفاده کنند .وی افزود :آقای ظریف بهرغم برخی

بیمهریها که عمدتا به دلیل ناآگاهی هم هست،
ب��ه کار خود ادامه میدهن��د .همه اقدامات هم بر
اساس دستورالعمل است».

■■شأن وزیر امور خارجه کجاست؟

هرچند پخش س��ریال پرمخاطب «گاندو» از
ش��بکه  3س��یما از همان روزهای نخست آن با
بیمهری و مخالفت مقامات دولتی روبهرو و حتی
خبر قطع بودجه سازمان صداوسیما توسط دولت
بهخاطر این س��ریال نیز مطرح شد ،با این حال
طرح موضوع کنارهگی��ری از وزارت امور خارجه
توسط ظریف آن هم به خاطر پخش یک سریال،
اقدامی خارج از عرف و مغایر با شؤون «وزیر امور
خارجه جمهوری اس�لامی ایران» تلقی میشود.
موض��وع اصل��ی در این می��ان نه یک س��ریال
تلویزیون��ی ک��ه «رویکرد» محمدج��واد ظریف
در طرح اس��تعفاهای پیاپی است؛ رویکردی که
میشود گفت عمال به رویه او تبدیل شده است.
چنانکه شاید انتقاداتی نیز به سریال مذکور بویژه
در س��کانسهای به تصویر کشیدن وزیر خارجه
وجود داش��ته باشد اما این موضوع نیز نمیتواند
رفتارهای نامتعادل ظریف و استعفای نابهنگام او
را توجیه کند.
البت��ه به نظر میرس��د ب��ا توجه به س��ابقه
ظریف در س��الهای تصدی وزارت امور خارجه
انتظار رعایت ش��أن وزیر امور خارجه از او خیلی
منطقی نباش��د .چه اینکه در این سالها شاهد
بودیم ظریف برخالف تمام اس�لاف خود موضوع
سیاست خارجی را در برهههای متعددی جناحی
و حزب��ی کرده و فراتر از آن موضوعات این حوزه
راهبردی را در حد مناقش��ات درونی و سیاس��ی
تنزل داده اس��ت .ب��ا همه اینها تنه��ا بازخوانی
اس��تعفای عجیب و کودکانه ظریف در ماجرای
س��فر س��ال گذشته بش��ار اس��د به تهران برای
قضاوت درباره او کفایت خواهد کرد؛ اس��تعفایی
که عمال س��فر مهم و راهبردی اس��د به ایران را
به حاش��یه برد و از این جهت با اقدام اخیر او در
طرح موضوع کنارهگی��ری از وزارت امور خارجه
بیشباهت نیس��ت .چه اینکه اقدام اخیر ظریف
نی��ز در روزهای موفقیته��ای متعدد جمهوری
اس�لامی بهخصوص در  2ماج��رای انهدام پهپاد
آمریکای��ی و توقیف مقتدران��ه نفتکش متخلف
انگلیسی انجام شد.
■■سابقهدار در قهر و آشتی!

در س��اعات پایانی دوش��نبه ششم اسفندماه
 97محمدجواد ظریف با انتشار متنی در صفحه
اینس��تاگرامش ،اس��تعفای خود را اع�لام کرد.
س��اعاتی بعد متن اس��تعفای ظری��ف خطاب به
روحانی نیز منتش��ر شد که طی آن ظریف عدم
حضور در مالقات رئیسجمهور با بش��ار اس��د و
ارائه آمارهای جدید توسط رئیسجمهور در مجمع ساالنه بانک مرکزی

رهبر انقالب در دیدار ذاکران اهلبیت علیهمالسالم:

روحانی :روند تورم
امسالکاهشی بوده است!

دشمنان بشریت بهدنبال
نابودکردنخانواده هستند
صفحه 5

کودکشو!

صفحه 3
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عکسهای منتشر شده در آن را دلیل استعفای
خود برش��مرده بود .ظریف در این باره خطاب به
روحانی نوش��ته بود« :جناب آقای رئیسجمهور!
اگر جنابعالی که در هر زمان که اراده میفرمایید
بدون توجه به مالقاته��ای داخلی و خارجی و
متن سخنرانیهای عمومی ،بنده (حقیر فدوی)
را احض��ار میکنی��د ،ذرهای برای اعتب��ار وزیر
امور خارجه جمهوری اس�لامی ایران در صحنه
بینالمللی ارزش قائل بودید ،میتوانس��تید پس
از ورود آقای بش��ار اس��د (به ف��رض عدم اطالع
قبلی ش��ما) به دفترت��ان دس��تور میدادید که
بنده را بدون اعالم دلیل ،احضار کنند و س��پس
از مالقات عک��س و فیلم تهیه میکردید .فاصله
دفتر من تا کاخ ریاستجمهوری  5دقیقه است
جن��اب رئیس جمهور» .ظریف روز بعد از آن نیز
در گفتوگ��و با یک س��ایت حامی دولت مدعی
ش��د« :بعد از عکسهای مالقاتهای امروز دیگر
محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه در
جهان اعتباری ندارد»!
در نهایت البته با این استعفای ظریف موافقت
نش��د و حتی یکماه بعد او در س��فری به سوریه
ش��خصا با رئیسجمهور این کش��ور دی��دار کرد؛
دیداری که از سوی برخی رسانهها با عنوان دلجویی
بشار از ظریف تعبیر شد .عالوه بر اینها دیماه سال
گذشته نیز یک بار دیگر موضوع استعفای ظریف
در رسانهها منتشر شده بود که البته همان زمان و
توسط رئیس دفتر روحانی تکذیب شد.
برخی کارشناس��ان معتقدند با توجه به خروج
آمری��کا از برجام و انفعال  15ماه��ه اروپاییها در
انجام مطالبات ای��ران در این توافق ،احتماال خود
ظریف هم فهمیده است که برجام و پروژه تعامل
با غرب برای حل مشکالت کشور بیفایده مانده و
در نتیجه میخواهد به هر نحوی شده از مسؤولیت
خود بهعنوان نفر دوم پروژه برجام شانه خالی کرده
و پا پس بکشد.
«این بیانیه جامع ،حساب شده ،پر معنی و راهگشاست»

رهبر انقالب در دیدار نخست وزیر ارمنستان:

حمایتآیتاهللمکارم
از بیانیه گام دوم

برخالف میلآمریکا باید
روابط مستحکم داشتهباشیم

صفحه 5

صفحه 2
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تیترهايامروز

نامه شدیداللحن ظریف به روحانی

«وطنامروز» از وضعیت بد اقتصادی
و حاشیهسازیهای دولت بهجای پرداختن
به مشکالت معیشتی مردم گزارش میدهد

ظریف :فاصله دفتر من تا کاخ ریاست جمهوری  5دقیقه است آقای رئیسجمهور!
صفحه 2

همزمان با سفر مهم بشار اسد به تهران
محمدجواد ظریف بهخاطر دعوتنشدن به برنامه
دیدار رؤسای جمهور ایران و سوریه استعفا کرد

گرانی ـ حاشیه
دولت ناهماهنگ

روی
اعصاب
ملت

روحانی استعفای وزیر خارجه را نپذیرفت
ظریف دیروز در مراسم استقبال از
نخستوزیرارمنستاندرسعدآبادحاضرشد

آشتی!

صفحه 3

تبعات حمله تروریستی اخیر کشمیر ادامه دارد

تنشهندوپاکستان
به درگیریهوایی
کشیدهشد

صفحه 2

صفحه 15

لزوم شکاکیت نسبت به پیشفرضهای ثابت
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عكس:مهدیقاسمی ،ایسنا

نماینده مردم شاهینش��هر در مجلس در
تذکری به وزیر نفت خواس��تار کنار گذاشتن
نیروهای بازنشسته از صنعت نفت و به کارگیری
فارغالتحصیالن جوان در این رشته شد.
به گزارش فارس ،در بخشی از تذکر حسینعلی
حاجیدلیگانی به وزیر نفت آمده است:
جناب آقای وزیر!
در حالیکه فارغالتحصیالن دانشگاه نفت
را استخدام نمیکنید ،با وجود میلیونها جوان
کارآمد نخبه ایرانی ،بهکارگیری دهها بازنشسته
ناکارآمد چندش��غله در صندوق بازنشستگی
صنعت نفت چه توجیهی دارد؟!
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نبضقرآنمیزند
درسورهپیشانیات
صفحه 6

امید رامز

حسن رضایی

هنگام��ی ک��ه لن��دن در ی��ک
دفاعی
ماجراجویی آش��کار که ش��بیه
رفتارهای اس��تعماری قرن نوزدهمی به حس��اب
میآم��د و در خوشخدمتی برای آمریکا به دولت
محلی جبلالطارق دس��تور داد نفتکش «گریس
یک» که حامل نفت ایران بود را توقیف کند هیچگاه
تصور نمیکرد پاسخ دندانشکن و دنبالهداری از
ایران دریافت کند که در تاریخ دریانوردی حکومت
سلطنتی بریتانیا بیسابقه باشد؛ آنگونه که «رابرت
فیس��ک» در ایندیپندنت مینویسد :هرچه باشد
تخصص ایرانیها تحقیر کسانی است که باور دارند
تحقیرشان کردند .به گزارش «وطنامروز» ،پس
از توقیف نفتکش «استینا ایمپرو» توسط نیروی
دریایی س��پاه پاسداران که پاس��خ قاطع ایران به
دزدی دریایی انگلیس��یها محس��وب میش��ود،
بتازگی فیلم��ی از یکی از عملیاته��ای نیروی
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتشر شده
اس��ت که در آن ش��ناورهای نیروی دریایی سپاه
یک نفتکش انگلیسی را در حضور یک رزمناو این
کشور بهکنترل خود درآوردهاند و زمانی که رزمناو
انگلیس��ی میخواهد در مأموریت نیروهای سپاه
دخالت کند ،ش��ناور تندر نیروی دریایی سپاه به
ناو انگلیسی دستور میدهد در کار او دخالت نکند.
بنا بر این گزارش ،رزمناو انگلیسی مونتروز فاکس
ترات 236همان ناوی اس��ت که کشتی «استینا
ایمپرو» را اسکورت میکرد؛ کشتیای که در تاریخ
 28تیر از سوی نیروی دریایی سپاه توقیف شد و
البته در آن مأموریت نیز قصد دخالت داش��ت اما
باز هم در پی هشدار نیروی دریایی سپاه نتوانست
مانع مأموریت این نیرو شود .در آن مکالمه رادیویی

من دقیقا نمیدانم آقای ظریف به
روزنه
کدام دالیل در روز سفر تاریخی
و پیروزمندانه بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه به
ایران استعفا کرده اس��ت .این را هم نمیدانم که
سرانجام این اقدام شاذ و بیمالحظه به کجا خواهد
انجامید .عالوه بر این نمیدانم جناب رئیسجمهور
چرا وزیر امور خارجه -که همین اخیرا به س��وریه
رفته بود -را برای دیدار آقای اسد فرانخوانده است.
چیزه��ای مختصری را اما میدانم که بد نیس��ت
برای ش��ما و آقای ظریف برشمارم .اولین دانسته
من این است که بر فرض پذیرش استعفای آقای
ظریف ،جناب رئیسجمهور س��عید جلیلی را به
عن��وان جایگزی��ن او به مجلس معرف��ی نخواهد
کرد! ناخوانده پیداس��ت که قرعه این فال ،به نام
واعظی یا عراقچی مثال ،یا تختروانچی و آدمهایی
از همی��ن جنس خواهد افتاد .پ��س از این باد در
قفس کردن چه س��ود؟! با ما شوخی دارید آقای
ظریف؟ فکر میکنید اکنون زمان خوبی برای این
شوخیهاست؟ یا اینکه میخواهید ملت را دست
بیندازید دم عیدی؟!
فال بد البته من نمیزنم .شما با هر کس شوخی
داش��ته باشید ،با مردم شوخی ندارید! کارنامه پنچ
و نیم س��اله شما خیلی واضح و روشن ،گویای این
واقعیت اس��ت! هر چه گفتید شد و هر چه نگفتید
نشد! دس��تانداختنی در کار نبود! حاال بیایید آن
طرف قضیه را نگاه کنیم :فرضا آقای روحانی استعفا
را نمیپذیرد .چون حداقلش این اس��ت که استعفا
کردن در شب عید والدت حضرت زهرا(س) صورت
خوش��ی نداشته اس��ت مثال .حق هم همین است
واقعا! ولو اینکه باطن خوبی برای آن استعفا فرض
کنی��م! دوم اینکه آقای روحانی چنانکه بارها گفته
اس��ت ،بهتر از وزیر فعلی برای وزارت امور خارجه
نمیشناسد .حاال برآیند این استعفا و نپذیرفتن چه
میشود؟ باز هم هیچ! لذا بگذارید من دوباره تکرار
کن��م :آقای ظریف! از این ب��اد در قفس کردن چه
سود؟! با ما شوخی دارید؟ فکر میکنید اکنون زمان
خوبی برای این شوخیهاست؟ یا اینکه میخواهید
ما را دست بیندازید دم عیدی؟!

از جمله نکاتی که همواره طی س��الهای
اخیر پیرامون ظریف مطرح بوده ،حفظ نکردن
شأن وزارت امور خارجه از سوی وی بوده است.
ظریف در مدت وزارت خود به دفعات نش��ان
داد نهتنها قادر به حفظ و حراست از موقعیت
رسمی خود نیست ،بلکه گاه عباراتی را به کار
برده که بیان آنها از سوی یک کارشناس دسته
چندم سیاسی نیز دور از انتظار بود .اظهارنظر
چند س��ال قبل او درباره اینکه آمریکا با یک
بمب میتوان��د توان دفاعی کش��ور را از بین
ببرد یا اظهارنظر س��ال گذشته او در اتهامزنی
به جمهوری اسالمی مبنی بر وجود پولشویی
گس��ترده در ایران ،م��واردی از همین روحیه
ظریف اس��ت .درباره اس��تعفای اسفندماه او و
زمان��ی که او برای ای��ن کار انتخاب کرده بود
نیز همین گزاره صادق اس��ت .ظریف روزی را
برای رس��انهای کردن استعفای خود انتخاب
کرد که همان شب رئیسجمهور سوریه پس
از چند س��ال از شروع جنگ در این کشور به
تهران آم��ده و با رهبر انقالب و رئیسجمهور
دیدار کرده بود .به حاشیه راندن این دستاورد
مثبت جمهوری اسالمی در حوزه منطقه آن
هم زمانی که این کار از سوی وزیر امور خارجه
کش��ور س��ر بزند ،به تنهایی گواهی روشن بر
این مطلب اس��ت که ظریف بدیهیات شؤون
جایگاهی را که در آن قرار داش��ته هم رعایت
نکرده است .ظریف همچنین با انتخاب زمان
سفر بش��ار اسد به تهران برای رسانهای کردن
استعفای خود زمینه را برای ضد انقالب فراهم
کرد تا آنها مدعی ش��وند س��فر رئیسجمهور
سوریه یا سیاس��تهای منطقهای ایران دلیل
کنارهگی��ری وزیر امور خارجه بوده اس��ت .از
س��وی دیگر اقدام ظریف در استعفا از وزارت
امور خارجه همزمان با سفر بشار اسد به تهران،
نش��ان داد برای او تا چه اندازه مصالح ملی در
مقابل منافع شخصی کماهمیت است ،چرا که
از همان نخس��تین س��اعات استعفای ظریف
رس��انههای غربی ،صهیونیستی و سعودی به
دروغ به شکاف در حاکمیت ایران در موضوع
ن زده و این اقدام را
سیاستهای منطقهای دام 
ضربه به جریان مقاومت تعبیر کردند.

سوءتدبیر اقتصادی و آب گلآلود

آقای ظریف؛ شوخی نکن!
بنا بر آنچه گفته ش��د ،نسبت استعفای آقای
ظریف با منافع ملی مشخص است .در بلندمدت
طبع��ا اتفاق خاص��ی نخواهد افت��اد و وزارت امور
خارجه با همان دستفرمان گذشته هدایت خواهد
شد .در کوتاهمدت اما استعفای ظریف این مزیت را
دارد که توجه جهان از سفر پیروزمندانه اسد را به
خبر قهری بچگانه توسط دیپلماتی حرفهای(!) بدل
کرده است .حسامالدین آشنا ،مشاور رئیسجمهور
در واکن��ش به این اس��تعفای بچگانه توئیت زده:
«امان از ناهماهنگیه��ا!» و در ادامه همگان را به
عمل به توصیههای رهبری فراخوانده است .رهبر
معظم انقالب صبح شبی که قهرمان دیپلماسیمان
برید ،گفته بودن��د« :بیحوصلگی را همه مدیران
کن��ار بگذارند .کاری که میخواهند انجام بدهند،
ببینند عاقبتش چه میشود .این تصمیمی که شما
میخواه��ی بگیری ،این حرک��ت را تصویب یا رد
کنی ،ببین عاقبتش چه میشود .حرکت دشمن
در قبال این چیست؟ شما چهکار میتوانی بکنی؟
فکر اینها را بکن بعد مخلصاً هلل عمل کن!»
ظاهرا مالقات آقای اسد و روحانی از سوی دفتر
ریاس��تجمهوری به ظریف اعالم نشده تا در آن
ش��رکت کند .ایش��ان هم زده به سیم آخر و پس
از مش��ورت با مصطفی هاشمیطبا ،نامزد نابغه(!)
انتخابات اخیر ریاستجمهوری استعفا کرده است.
هاش��میطبا در همین زمینه در توئیتر نوش��ته
است« :س��اعات ابتدایی امشب در پاستور جلسه
داش��تیم .دکتر ظریف با غم و اندوه فراوان با تلفن
همراه خود در حال نگارش کپش��ن استعفا بودند
که بنده به ایشان عرض کردم چنانچه تبریک به
مناسبت روز زن را هم در متن استعفا قرار دهند،
آمار بازدید پست افزایش بیشتری پیدا میکند!»
خداقوت آقای هاشمیطبا و دریغ که ما قدر شما
را نمیدانیم .قدر ش��ما را آق��ای ظریف میداند و
بس! راس��تی به این نپرداختم که در هر صورت،
سرانجام برجام چه خواهد شد؟! وضعیت بغرنجی
است! کاش آقای هاشمیطبا االن بود تا برای ادامه
مطلب از او مشورت میگرفتم الاقل!
مجموع��ا اما بود و نبود آق��ای ظریف بهنظرم

قدر جایگاهت را بدان!

همانقدر بر تغییر مسیر برجام تاثیر دارد که آقای
هاش��میطبا بر روند انتخابات ریاس��تجمهوری
تاثیر داش��ت! جایگزینهای احتمالی هم تفاوت
چندان��ی با ظریف ندارند .اگر ظریف احساس��اتی
اس��تعفا میکند ،عراقچی هم به خاطر گریههای
وندی ش��رمن ،با درخواستهای طرف آمریکایی
در مذاکرات موافقت کرده اس��ت! این استعفابازی
اما اگر برای ملت آب نیست ،برای شخص ظریف
و بلک��ه آقای هاش��میطبا و دولت نان هس��ت!
فالوئرهای هاشمیطبا افزایش خواهد یافت ،ظریف
تا حد امکان مظلومنمایی کرده ،غیرپاس��خگوتر
خواهد ش��د .دولت تدبیر هم مس��أله را از ارتباط
گرانی و گش��ایشهای روزانه برجام به نخود سیاه
جدیدی تغیی��ر خواهد داد .تم��ام اینها اما نباید
باع��ث نادی��ده گرفتن یک وجه مهم ش��خصیت
آقای ظریف و تفکر حاک��م بر وزارت امور خارجه
در س��الهای اخیر شود .براستی فردی که قریب
 6س��ال یک ملت  80میلیون��ی را معطل خود و
برنامههای برجامش کرده اس��ت ،چگونه میتواند
یکش��به و ناگهان ،به دلیل یک ناهماهنگی بزند
زیر میز بازی؟!
آقای هاشمیطبا ش��ما یک چیزی بگو! اصال
مگر منافع ملی بازی اس��ت که بزنیم زیر میزش
آق��ای ظری��ف؟! همه اینه��ا ما را ب��ه این نتیجه
نمیرس��اند که شما هم دیری اس��ت که از بیمار
سرطانی برجام قطع امید کردهاید و تنها به دنبال
بهان��های برای جدا کردن آرد خود از خمیر دولت
بودهاید؟! بعد از آخوندی که در مسکن و راه شکر
ریخت و رفت ،قاضیزادههاشمی هم با طرح تحول
سالمت خودساختهاش کمر بیمهها را شکست و
استعفا کرد .ش��ما ولی بمان آقای ظریف! بمان و
با ما ملت از مزایای برجامت استفاده کن! بمان که
به قول آقای روحانی ،نوزاد برجام گرفتار نامادری
نشود .آخر وقتی به قول آقای روحانی «برجام آثار
دائم��ی دارد که تا قیامت میماند» ،چطور ممکن
اس��ت طراح اصلی برجام حداق��ل تا  1400نماند
و رندانه از تر و خش��ک ک��ردن بچهاش بگریزد؟!
خالصه کالم؛ با ملت شوخی نکن آقای ظریف!

این نوشته به  2مساله مهم و شایع
نگاه
این روزهای کشور درباره FATF
که دس��تاویز بهرهبرداری سیاس��ی و فرصتطلبی
جریان حامی دولت مس��تقر قرار گرفته است پاسخ
خواه��د داد .س��وال ابتدای��ی درباره نشس��ت اخیر
 FATFموس��وم ب��ه  FATF Plenaryدر تاریخ
 20ت��ا  22فوریه  2019در پاریس اس��ت که یکی
از س��وژههای اصلی آن ایران بوده اس��ت .سوال این
است :آیا ایران تهدید به قرار گرفتن مجدد در لیست
کانتر میژر یا همان لیست سیاه شده است؟ مبتنی
بر تصریحات متن بیانیه  FATFپاس��خ این سوال
مطلقا منفی است .کافی است برای قضاوت منطقی
و با پرهیز از برداشت متوهمانه ،به متن اصلی بیانیه
رجوع کنی��م .کاری که بس��یاری از حامیان برجام
نکردن��د و این بار نیز خطای خود را تکرار میکنند.
متن بیانیه اخیر پس از تش��ریح مراحل پیش��رفت
ایران در پذیرش و اجرای الزامات و دستورالعملهای
 FATFک��ه با عن��وان «برنام��ه اق��دام» از آن یاد
میکند از س��ال  2016تا کن��ون 7 ،گام پیش روی
ای��ران میگذارد ک��ه مهمترین آنه��ا مطابق بیانیه
نشستهای پیشین ،اوال حذف استثنائات مربوط به
موارد اشغال خارجی ،استعمار و نژادپرستی که دولت
مدعی اس��ت بخشی از حق تحفظ ایران در پذیرش
کنوانسیونهاست ،ثانیا شناسایی و فریز داراییهای
افراد و نهادهایی که در لیس��ت تروریستی سازمان
ملل قرار دارند (رجوع کنید به لیس��ت  9صفحهای
تحریم قطعنامه  2231که سال  2015تصویب شده
است .این لیست شامل  43شخص حقیقی از جمله
سردار قاسم س��لیمانی ،سردار یحییصفوی ،سردار
محمدرضا نقدی و همچنین  78نهاد حقوقی است
که مهمترین آنها سازمان صنایع دفاع ،گروه صنایع
موش��کی کروز ،مرکز تحقیقات علمی و تکنولوژی
دفاعی ،دانشگاه مالک اشتر و سایر زیرمجموعههای
وزارت دفاع به عالوه قرارگاه س��ازندگی خاتماالنبیا
به هم��راه تمام زیرمجموعههای آن مثل س��پانیر،
س��پاصد ،قرب نوح(ع) ،قرب کربال و ...اس��ت) ،ثالثا
اس��تقالل واحد عملیاتی و گزارشدهی  FIUایران
ک��ه زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارد تا بدین صورت
امکان ارائه هرگونه اطالعات مورد تقاضای هر یک از
اعضای رس��می  FATFاز جمله آمریکا و اسرائیل،
بدون مالحظات سیاس��ی و امنیتی تضمین شود و
رابعا تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو و  TFو موارد
بعدی که شامل ارائه گزارشهای کامل ذینفعان و
مشتریان خدمات مالی و ...میشود ،است .سوال مهم
این اس��ت که در صورت عدم انج��ام این الزامات از
س��وی ایران چه عواقبی در انتظار اس��ت؟ پاسخ در
متن بیانیه موجود اس��ت .اگر ای��ران تا ژوئن 2019

مراحل تصویب قانونی الزامات را طی نکندFATF ،
صرفا بازرس��یهای نظارتی خود را از نهادهای مالی
و زیرمجموعههای آن افزایش خواهد داد ،نه بیشتر.
« FATFانتظ��ار دارد» ایران مراحل پیش��رفت را
جه��ت تصویب قانونی و انج��ام اصالحات الزم طی
کند.

اگر از خطاهای سیاستگذاری دولت یازدهم و
دوازدهم که چگونه با کسری بودجههای متمادی،
افزای��ش پایه پولی ب��ه بیش از  2براب��ر و افزایش
نقدینگی به  3/5برابر بدون ما به ازای تولید و ارزش
افزوده و همچنین عدم ساماندهی نظام بانکی که در
کنار هم در نهایت منجر به ش��وک ارزی و افزایش
جهشی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی شد بگذریم،
سیاستگذاری ارزی دولت از فروردینماه  97و پس
از آن که «دالر جهانگیری» با نرخ غیرکارشناس��ی
 4200تومان تعیین شد ،نتایجی را به دنبال داشت.
در گام نخست سبب شکلگیری یک رانت عظیم
و سوءاس��تفاده گروههای اقلیت��ی به ضرر اکثریت
جامعه برای برخورداری از رانت ارز دولتی ش��د .تا
جایی که حتی برخی نهادهای دولتی را به صرافت
انداخت تا با بهرهگیری از آن ،تجارت پیشه کرده و
به فعالیتهای بازرگانی غیرمرتبط و غیرضرور اقدام
کنند و موجب ش��د  18تا  25میلیارد دالر (بنا به
روایتهای مختلف) از ذخایر ارزی کشور صرف امور
غیرضروری شود .در گام بعدی و خارج شدن بازار ارز
از کنترل ،دولت تصمیم گرفت پرداخت ارز دولتی
را به کاالهای اساس��ی محدود کن��د .این پرداخت
سوبسید ارز  4200تومانی به طرف «عرضه» برای
واردات ،در شرایطی که دولت علنا بخش تولید را از
ارز دولتی محروم کرده بود -بخش تولیدی که برای
تامین سرمایه ثابت ،اقالم واسطهای و اولیه بشدت به
ارز وابسته است -موجب شد کاالی وارداتی دارای
مش��ابه داخلی با قیمت تمام شده کمتری به بازار
عرضه شود و تولیدکننده داخلی قادر به رقابت با آن
نباشد یا به عبارتی برای تولیدکننده داخلی به صرفه
نباشد که تولید کند .از طرفی با افزایش نرخ ارز نیز
پالس مثبتی برای خروج محصول از کشور ،به شکل
قانونی با صادرات یا پس از ممنوعیت حمل دام در
شهرها ،به شکل غیرقانونی با قاچاق ،مخابره شد .با
افت تولید در داخل و عدم امکان رقابت ،طبیعتا فضا
برای جوالن واردکنندگان برای عرضه با هر قیمتی
فراهم میشود.

انتشار فیلمی از مکالمه شناور سپاه با یک رزمناو انگلیسی که در آن به این ناو جنگی
اخطار داده میشود جان خود را به خطر نیندازید
If by June2019, Iran does not enact the
remaining legislation in line with FatF
Standards, then the FatF will require
increased supervisory examination for
branches and subsidiaries of financial institutions based in Iran. the FatF also expects Iran to continue to progress with enabling regulations and other amendments.

و جالبت��ر اینجاس��ت که برخالف برداش��ت
متوهمان ،متن بیانیه تصریح کرده تا زمان اجرای
کامل الزامات ایران در «بیانیه عمومی» یا Public
 Statementخواهد ماند و اصال اشاره نکرده که به
 counter-measuresیا  monitoringباز خواهد
گشت.

تندر غرور

در شبکههای اجتماعی

@vatanemrooz

Iran will remain on the FatF Public
Statement until the full action Plan has
been completed.

و نکته مهم اینجاس��ت که در بیانیه پیش��ین
 FATFکه اکتبر  2018نیز بر خالف جوس��ازی
برخی جریانهای سیاسی که سعی داشتند از طرف
خود برای تصویب شتابزده کنوانسیونها طی چند
ماه اخیر برای مجلس و ش��ورای نگهبان و مجمع
تش��خیص مصلحت ضرباالجل تعیین کنند ،به
هی��چ عنوان تهدیدی مبنی بر بازگش��ت ایران به
لیست سیاه مطرح نشده بود.
سراغ سوال دوم برویم؛ ارتباط اوضاع نابسامان
اقتصادی کنونی کشور با  FATFو پذیرش /عدم
پذیرش الزامات آن چیست؟ پاسخ این است که با
توجه به واقعیتهای اقتصادی موجود و برنامهریزی
و سیاس��تگذاری چند ماه اخیر دولت میتوان به
ضرس قاطع گفت ،هیچ! ب��رای توضیح 2 ،کاالی
پرچالش این روزهای کشور یعنی گوشت و خودرو
را بررسی کنیم.
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بازگشت همه بهسوي اوست

برادر گرامي جناب آقای یاسر آخوندی
مصیبت وارده را به جنابعالي تسلیت عرض نموده؛ براي آن مرحوم غفران و آمرزش و
براي شما و خانواده محترم صبر و اجر از درگاه حضرت احدیت مسألت داریم
دوستان شما در وطنامروز

نوش��ت :وق��ت آن رس��یده عقلم��ان را به کار
بیندازیم و سر از این بحران کامال مضحکی که
در خلیجفارس راه افتاده و این بساط دروغی که
ترامپ و س��گان زنجیریاش در لندن برایمان
ب��ه ارمغ��ان آوردهان��د دربیاوری��م .واقعا هیچ
چیزی به غمگینی و رقتباری ش��نیدن صدای
فرمانده «کش��تی علیاحض��رت ،مونتروز» نبود
که داش��ت کتاب قوانین عص��ر ویکتوریاییاش
را ب��رای س��پاه پاس��داران انق�لاب اس�لامی
میخواند .ایشان فرمودند« :نباید کشتی «ام وی
استینا ایمپرو» را سد راه ،متوقف ،منع یا توقیف
کنی��د» .اما ایرانیه��ا اتفاقا هم میتوانس��تند
کش��تی بریتانیایی را س��دراه ،متوق��ف ،منع یا
توقیف کنند و هم دقیقا همین کار را کردند.
■■کدام شناور به ناو انگلیسی هشدار داد؟

شده افسر ایرانی به مسؤول شناور انگلیسی
ضبط 
میگوی��د« :اگر اطاعت کنید ،در امان میمانید».
همچنی��ن روزنامه آمریکای��ی نیویورکتایمز در
مطلبی در تش��ریح فایل صوتی منتش��ر شده از
مکالمات بی��ن نفتکش ،نیروی دریایی س��پاه و
نیز ناوجنگی بریتانیایی نوش��ت :اگر از دستورات
پیروی کنید ،ایمن میمانی��د؛ این جمله از زبان
یک افسر سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیامی
رادیویی به تانکر استینا ایمپرو که با پرچم بریتانیا
در ح��ال تردد بود ،عنوان ش��د و بعد از آن گفت:
مس��یر خود را سریعاً به  360درجه تغییر دهید؛
تمام! حاال بر اس��اس فیلم منتشر شده از مکالمه
شناور سپاه با رزمناو انگلیسی ،ابتدا شناور ایرانی

به رزمناو یادش��ده اعالم میکند« :ناو انگلیس��ی
اف !236من ش��ناور نیروی دریایی سپاه هستم.
روی کانال  08دریایی با ش��ما صحبت میکنم.
آیا صدای من را میش��نوید؟» که ناو انگلیس��ی
در پاس��خ میگوید« :شناور نیروی دریایی سپاه!
من ناو اف 236هستم» .این گزارش حاکی است،
ش��ناور نیروی دریایی س��پاه خطاب ب��ه رزمناو
انگلیسی تصریح میکند« :ناو جنگی اف !236من
شناور جنگی نیروی دریایی سپاه هستم .نفتکش
«بریتیش هریتیج» تحت کنترل من قرار دارد .به
تو دستور میدهم در مأموریت من دخالت نکن».
گفتنی است رابرت فیسک ،روزنامهنگار باسابقه
انگلیسی در بخشی از یادداشتش در ایندیپندنت

بر اساس تصاویر منتشرش��ده ،شناوری که از
سوی نیروی دریایی سپاه در حال مکالمه و هشدار
دادن به ناو انگلیس��ی است شناور تندر است که
سنگینترین شناور موش��کانداز نیروی دریایی
سپاه است .تندر با  205تن وزن و حدود  39متر
طول ،قادر است با سرعت  35نات یا  65کیلومتر بر
ساعت در دریا حرکت کند .برد عملیاتی این شناور
حدود  800کیلومتر اس��ت .در بخش تسلیحات،
ش��ناور تندر از  4موشک کروز ضدکشتی نور (در
شناورهای قدیمیتر) در قسمت پاشنه شناور بهره
میبرد .در قسمت سینه این شناور هم یک توپ
دولول 30میلیمتری  AK230نصب شده است.
همچنین این شناور برای پاسخگویی به تهدیدات
هوایی به یک ت��وپ 23میلیمتری ضدهوایی در
بخش انتهایی مجهز است.

س��خنگوی وزارت ام��ور
خارجه اظهار داش��ت :اقدام
آمریکا علیه دیپلماتهای ما
غیرانسانی است ،به طور مثال
اگر فرزند یکی از دیپلماتها
مریض شود ،آنها باید اجازه بگیرند که میتوانند
بیمارس��تان بروند یا نه و اینکه برای مدرس��ه
رفتن فرزندان خود باید اجازه بگیرند .بنابراین
این محدودیتها خندهدار و عجیب اس��ت .به
گزارش مهر ،موس��وی همچنی��ن درباره عدم
سوخترسانی برزیل به دو کشتی ایرانی و حکم
دادگاه این کش��ور در الزام به دادن سوخت به
آنها ،خاطرنشان کرد :اینها تروریسم اقتصادی
است .وقتی اجازه ندهید یک شرکت به کشتی
حامل غالت از ترس تروریسم اقتصادی سوخت
بدهد ،پس چیست ؟ غذا و دارو روی کاغذ جزو
تحریم نیس��ت ولی کش��ورها از ترس تحریم
ب��ه ایران غذا و دارو نمیدهن��د .وی در بخش
دیگری از سخنانش گفت :اقدامات ایران برای
کاهش تعهدات جدی اس��ت و اگ��ر این روال
ادامه داشته باشد ،گام سوم که از گام اول و دوم
محکمتر است را برمیداریم .سخنگوی وزارت
ام��ور خارجه همچنین درباره آخرین وضعیت
اسداهلل اس��دی ،دیپلمات بازداشتشده ایران
در اروپا گفت :این پرونده دارای پیچیدگیهای
فنی است و پیگیریهای ما هم فنی ،حقوقی و
دیپلماتیک اس��ت .وکالی وی بشدت در حال
کار روی این پرونده هس��تند و امیدواریم آقای
اسدی هرچه زودتر از این وضعیت خارج شود.

ساخت و تعمیر  ۱۱هزار واحد
مسکونی در مناطق سیلزده کشور

رئی��س س��ازمان بس��یج
مس��تضعفان از س��اخت و
تعمی��ر  ۱۱ه��زار و ۵۰۰
واح��د مس��کونی در مناطق
س��یلزده کش��ور توس��ط
سازمان بسیج خبر داد .به گزارش مهر ،سردار
غالمرضا سلیمانی در حاشیه بازدید از روستای
«ورودشت» شهرستان دلفان با اشاره به اینکه
در راستای محرومیتزدایی از مناطق سیلزده
لرس��تان ،سپاه اس��تان قزوین به عنوان معین
اس��تان لرستان در شهرس��تان دلفان انتخاب
ش��د ،افزود :در مرحله احداث منازل مسکونی،
س��ازمان بسیج مسؤولیت ساخت و تعمیر ۱۱
ه��زار و  ۵۰۰واحد را بر عهده گرفت که از این
تعداد  2هزار و  ۳۰۰واحد سهم لرستان است.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد:
با همکاری سپاههای معین در لرستان تا امروز
 ۳۱۲واحد سیلزده تعمیر اساسی شده و ۶۰۰
واحد نیز در حال تکمیل است و تا پایان مهرماه
واحدهای احداثی تکمیل شده و به صاحبان آنها
تحویل میشود.

انواع هواپیماها و پهپادهای
رادارگریز را کشف میکنیم

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به
قدرت جمهوری اسالمی ایران در عرصه کشف و
شناسایی پرندهها گفت :امروز قادریم انواع مختلف
هواپیماها و پهپادهای رادارگریز را کشف کنیم .به
گزارش ایرنا ،امیر سرتیپ علیرضا صباحیفرد با
اش��اره به پیشرفتهای کش��ور در حوزه پدافند
هوای��ی گفت :پدافن��د با اس��تفاده از تجربیات
 8س��ال دفاعمقدس و به برکت خون ش��هدای
پدافند هوایی پیشرفتهای چشمگیری داشته
اس��ت و ما امروز قادریم انواع مختلف هواپیماها
و پهپاده��ای ب��ه اصطالح رادارگریز دش��من را
کش��ف کنی��م و این تنها بخش��ی از توانمندی
پدافند هوایی ارتش اس��ت .امیر صباحیفرد با
اشاره به دستاوردهای بومی این نیرو تأکید کرد
امروز در حوزه سامانههای راداری به خودکفایی
کامل دست یافتهایم و با قدرت انواع هواپیماهای
پیشرفته آمریکایی را کشف کرده و به آنها اخطار
میدهیم .وی افزود :پدافند امروز پدافند  ۴۰سال
قبل نیس��ت و س��امانههای بومی ما باعث شده
است دش��منان بدانند اگر بخواهند با ما درگیر
شوند ،ضربات سختی خواهند خورد.

بازدید دریادار خانزادی
از ناوگان نیروی دریایی روسیه

فرمانده نی��روی دریای��ی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در حاشیه مراسم نیروی دریایی
فدراسیون روسیه ،از ناوگان دریایی این کشور
بازدید کرد .به گزارش فارس ،دریادار حس��ین
خانزادی که برای شرکت در مراسم روز نیروی
دریایی روس��یه به این کشور سفر کرده است،
از ناوگان دریایی این کش��ور بازدید کرد .امیر
خان��زادی در صدر هیات نظام��ی با حضور در
مراس��م گرامیداشت روز نیروی دریایی روسیه
ک��ه با حض��ور بیش از  ۲۰کش��ور در ش��هر
سنپترزبورگ برگزار شد ،ضمن بازدید و حضور
در ناوشکنهای نیروی دریایی ارتش روسیه ،با
فرماندهان آنان گفتوگو کرد.

