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هاشمی
نماد اعتدال و حکیم سیاست

ادامه از
صفحهاول

تبریز  ،اولین شه ِر گردشگر ایران
در تحقق اقتصاد بدون نفت

تالش فراگیر اروپا برای حفظ توافق هسته ای

ظریف  :خود ترامپ هم نمی داند با برجام چه کار کند

تخت روانچی :در صورت خروج امریکا اگر اروپاییها ضررهای تحریم مجدد را جبران کنند ،وارد فضای جدیدی میشــویم
مطابــق اعــام وزارت خارجه امریکا،
دونالــد ترامپ روز جمعــه در مورد تمدید
تعلیق تحریمهای ایران تصمیم میگیرد؛
تصمیمی که با توجه به پیشبینیناپذیری
رفتــار چهــل و پنجمین رئیــس جمهوری
درهالــهای از ابهام قــرار دارد و مقامهای
مســئول دیگر کشــورهای وارد در برجام و
نیــز نخبــگان امریکایی تنها ســعی دارند
بــا اعــام هشــدارها و تحذیرهــای خود تا
حدودی بر آن تأثیر بگذارند.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از رویترز،
«دیویــد گلدشــتین» ســخنگوی وزارت
خارجه امریکا گفته که قرار اســت ترامپ
پیــش از اعــام تصمیــم خــود بــا رکــس
تیلرسون وزیر خارجه و جیمز متیس وزیر
دفاع در کاخ سفید دیدار و گفتوگو کند.
رســانههای بینالمللی طــی روزهای
گذشــته پیشبینیهای متفاوتی را درباره
تصمیم ترامپ مطرح کردهاند .از جمله
نشــریه امریکایی پولیتیکو که در گزارشــی
مدعــی شــده اســت ترامــپ احتمــاالً در
حالــی کــه پایبندی ایــران به برجــام را رد
میکنــد ،تعلیــق تحریمهــای ایــران را
تمدید خواهد کرد.
همین وضعیت و در عین حال اعالم
ایــن موضــع از ســوی جمهوری اســامی
ایــران کــه در صــورت خــروج امریــکا از
برجــام همــه گزینههــای ممکــن را روی
میز دارد ،ســبب شد که ســه کشور اروپایی
عضــو برجام و هماهنگ کننده سیاســت
خارجــی اتحادیــه اروپا با هــدف برگزاری
یک نشست برای اطمینان حاصل کردن
از ادامــه اجــرای کامل برجــام از وزیر امور
خارجــه کشــورمان دعوت کنند .نشســتی
کــه امــروز در بروکســل برگــزار میشــود و
محمدجــواد ظریــف کــه روز گذشــته در
چارچوب رایزنیهای مســتمر وزرای امور
خارجه روســیه و ایــران بویژه درخصوص
برجــام به مســکو ســفر کــرده بــود ،در آن
حضور دارد .این نشســت بیش از هر چیز
مؤیــد اهمیت موضوع برای اتحادیه اروپا
است تا آنجا که بر تالشهای دیپلماتیک
خــود افزوده اســت و قصــد دارد برای هر
ســناریوی احتمالی برای برجــام آمادگی
داشته باشد.
در چنین شرایطی اظهارات و تحرکات
مقامــات و شــخصیتهای اروپایــی و
امریکایی که سعی دارند در اظهارات خود
این پیام را به ترامپ برسانند که خروج از
برجــام خالی از عواقب ناخوشــایند برای
امریــکا و جامعــه جهانــی نخواهــد بــود،
جالب توجه است.
از جملــه ارنســت مونیز ،وزیر پیشــین
انرژی امریکا که خود در مذاکرات منتهی
بــه برجــام از مذاکره کننــدگان فعال بود،
در صفحــه توئیتــر خــود نوشــت« :اگــر ما
از توافــق هســتهای با ایران خارج شــویم،
کاری کــه انجــام میدهیــم این اســت که
یک هدیه به این کشور تقدیم میکنیم».
کاتریــن ری ،ســخنگوی اتحادیــه اروپا
نیــز روز سهشــنبه بــا تأکیــد بــر ضــرورت
حفظ برجام گفتــه بود« :ما نمیخواهیم
گمانهزنیها را در مورد سناریوی احتمالی
از ســوی امریکا آغــاز کنیم .موضــع ما در
اتحادیــه اروپــا در مــورد توافــق هســتهای
ایران بخوبی مشــخص اســت .این توافق
باید حفظ و نگهداری شود».
برخی مقامات دیپلماتیک اروپایی که
روز سهشــنبه در «نشســت اروپا و تحوالت
ژئوپلتیــک منطقــه خاورمیانــه» شــرکت
کــرده بودند به اعــام موضع کشــورهای
متبــوع خــود دربــاره برجــام پرداختند .از
جمله «نیکالسهاپتون» ســفیر انگلیس
در ایــران درخصــوص احتمــال خــروج
امریکا از برجام گفت« :انگلستان بشدت

در حال رایزنی برای حفظ برجام اســت.
لندن به طور کلی به برجام متعهد است
زیرا برجام بهترین توافق و مبنایی بود که
میتوانست بین تمام طرفها بخصوص
با امریکا منعقد شود».
به گزارش ایسنا« ،مائورو کانچاتوری»
ســفیر ایتالیا در تهران نیز در این نشســت
گفــت« :رم از ادامــه برجــام حمایــت
میکنــد و امریکا نمیتوانــد تغییر زیادی
در برجام ایجــاد کند چون این یک توافق
بینالمللی است».
«دن اســمیت» ،رئیــس مؤسســه
تحقیقات صلح بینالملل استکهلم نیز
در این باره با اشاره به اعالم عدم پایبندی
ایران به برجام از سوی ترامپ در  11اکتبر
 2016و همراهــی نکــردن کنگــره بــا ایــن
تصمیم ترامپ اظهار کرد« :ممکن است
در شرایطی قرار بگیریم که ترامپ هر سه
ماه یک بار برجام را رد کند اما کنگره مثل
دفعه قبل اقدامی انجام ندهد».
ظریــف :ترامــپ هــم نمیدانــد
میخواهد درباره برجام چه کار کند
در عیــن حــال وزیــر امــور خارجــه
کشــورمان روز گذشــته در حاشیه سفرش
به مسکو درباره پیشبینیاش از تصمیم
ترامــپ گفت «یکــی از سیاســتهایی که
آقــای ترامــپ دنبال کــرده ،این اســت که
قابل پیشبینی نباشــد و ایشــان در حدی
ایــن سیاســت را بــه نهایت خود رســانده
است که دیگر امریکا حتی برای هیچ یک
از شرکایش نیز قابل اعتماد نیست ».وی
در پاســخ به این سؤال که آیا این احتمال
وجــود دارد کــه بــا توجه به دعــوت خانم
موگرینی از شــما برای ســفر به بروکســل،
آنها از تصمیم ترامپ در ارتباط با برجام
آگاهی داشته باشند ،با خنده گفت« :من
بعیــد میدانم که خود آقــای ترامپ هم
اطالع داشته باشد که میخواهد چه کند.
حتمــاً اروپاییهــا هم هنوز اطــاع ندارند
کــه چــه تصمیمــی امریکاییهــا خواهند
گرفت».
وزیــر امور خارجه کشــورمان عصر روز
چهارشــنبه بــه وقــت محلــی بــا همتــای
روســی خود درباره مسائل مورد عالقه به
ویژه برجام دیدار کرد.
به گزارش ایســنا ،ظریف در چارچوب
رایزنیهــای مســتمر وزیران امــور خارجه
روســیه و ایــران دربــاره مســائل مختلــف
دوجانبــه و منطقــهای ،بویژه درخصوص
برجام برای بیست و یکمین بار به مسکو
ســفر کرد.ظریــف در دیدارش بــا الوروف
گفــت :ســفرهای دو رئیــس جمهــوری
و دیدارهایــی کــه بــا یکدیگــر داشــتیم
وهمکاریهــای دوجانبــه و منطقــهای به
نفع صلح و ثبات منطقه و جهان اســت.
روســیه همواره توانســته نقــش مفیدی را
در مبارزه با تروریسم در منطقه ما داشته
باشد.
ظریف در ادامه با تشکر از حمایتهای
دولت فدراسیون روســیه از اجرای برجام
و نقــش ســرگئی الوروف در بــه نتیجــه
رســیدن برجــام تصریــح کــرد :برجــام از
معدود دســتاوردهای جامعه بینالملل
در ســالهای گذشته است و همانطور که
شــما گفتید ،آژانس بارها تعهــد ایران به
برجام را تأیید کرده اســت ولی متأسفانه
یکــی از اعضــای برجــام نــه تنهــا تاکنون
تعهــدات خود را براســاس برجــام کامل
اجرا نکرده بلکه سیاســتهای مخربی را
در پیش گرفته اســت .از این رو ما و شما و
ســایر اعضای برجام نیاز داریم از نزدیک
هماهنگی کنیم که این دستاورد با جدیت
پیگیــری شــود.همچنین ســرگئی الوروف
در ایــن دیــدار بــا تأکید براهمیــت برجام
گفت :این امر بسیار مهم است که آژانس

بینالمللی انرژی اتمی ،اجرای تعهدات
ایــران را مــورد تأییــد قــرار داده و روســیه
کماکان بر نقش مهم این ســازمان تأکید
میکند.طرفیــن همچنیــن درخصــوص
مســائل مهــم منطقــه بــه تبــادل نظــر و
رایزنی پرداختند.
تأثیــرات نامطلــوب خــروج احتمالی
امریکا از برجام
در کنار تأکیدهــای متعدد بر ضرورت
حفــظ برجــام برخــی موضعگیریهــا
نیز نســبت بــه تأثیــر نامطلــوب تصمیم
احتمالــی ترامــپ مبنی بر خــروج امریکا
از برجــام بــر ســایر روندهــای جــاری در
روابط بینالملل هشــدار دادند .از جمله
ســناتور «بــاب کورکــر» ،رئیــس کمیتــه
روابــط خارجی مجلــس ســنای امریکا با
بیــان اینکــه «بــا دموکراتهــا و متحــدان
اروپایــی بــرای دســتیابی به قانونــی برای
رســیدگی بــه توافــق هســتهای بــه نقطــه
خوبی رسیدهایم» ،هشدار داد« :خروج از
برجام حل مسأله کره شمالی را سختتر
میکند ».کورکر ادامه داد« :من امیدوارم
که بتوانیــم وارد یک توافق الزامآور با کره
شمالی شــویم .اگر باور این گونه باشد که
ما حتی در صورت نبود یک نقض آشکار
از یــک توافــق نظامــی خارج میشــویم،
مردم به سختی باور خواهند کرد که ما به
یک توافق دیگر پایبند میمانیم».
عــاوه بــر ایــن روز گذشــته اظهاراتــی
به نقل از مشــاور محمود عبــاس ،رئیس
تشــکیالت خودگردان فلســطین منتشــر
شــد که نشــان مــیداد تبعــات بدعهدی
امریــکا در توافقــات بینالمللــی محدود
بــه مســأله کــره شــمالی نیســت .نبیــل
شــعث ،مشاور سیاســی رئیس تشکیالت
خودگــردان فلســطین در گفتوگویــی با
شــبکه المیادیــن درباره مذاکــرات صلح
فلســطین گفــت« :مــا وارد هیــچ تعامل
سیاســی نمیشــویم مگــر اینکــه ایــن
تعامــل همانند توافق هســتهای ایران در
چارچــوب بینالمللی باشــد ».وی افزود:
«توافق هستهای ایران ثابت کرد که زمان
تکقطبــی بودن جهــان به پایان رســیده
اســت و ما تالش میکنیم که وارد تعامل
با امریکا شویم که همانند توافق هستهای
چارچوب داشته باشد ».جمالتی که تالی
آن ،ایــن اســت کــه در صــورت بدعهدی
امریــکا در برجام ممکن اســت مذاکرات
صلح فلســطین نیز در شــرایطی بغرنج
تر از حــال قرار گیرد و به بنبســت نهایی
برسد.
ســناریوهای احتمالــی ایــران در برابر
تصمیمترامپ
فارغ از تأثیرات نامطلوب اقدام امریکا
علیــه برجــام ،مقامــات کشــورمان بارهــا
اعــام کردهانــد بــرای هر نــوع تصمیمی
که از ســوی طرفهای برجام اتخاذ شــود،
ســناریوهای متناســبی را روی میــز دارند.
مجیــد تخــت روانچــی ،معــاون سیاســی
دفتر رئیس جمهوری کشورمان در همین
زمینــه در گفتوگویی با ایرنا با بیان اینکه
«اکثریــت قریب به اتفاق کشــورهای دنیا
خواهــان تــداوم اجرای برجــام و پایبندی
همه طرفها به آن هســتند» ،گفت« :اگر
قرار اســت برای ماندن در برجام کسی را
راضــی کننــد باید مــا را راضــی کنند چون
ایران به تعهدات خود پایبند بوده اســت.
به کســی که بــه تعهداتــش پایبنــد نبوده
است ،نباید جایزه بدهند ».تخت روانچی
افــزود« :تصمیم امریــکا قابل پیشبینی
نیست .با این حال ما برای بدترین حالت
نیز آمادگی داریم نه تنها در حوزه سیاسی
حتــی در زمینــه اقتصــادی مدتهاســت
دولــت اقدامــات الزم را در حوزههــای
مختلف اقتصــادی و همــکاری های بین
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پایان یا ادامه برجام
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طــی چنــد روز آینــده دونالد ترامــپ ،رئیس جمهــوری امریکا بایــد درباره
تحلیل روز
چنــد قانون تصمیم بگیرد که اغلب آنها مرتبــط با بحث تعلیق تحریمهای
هستهای ایران و برجام هستند .بر اساس مصوبات کنگره او باید تصمیم بگیرد
که آیا قصد دارد تعلیق تحریمهای ایران را ادامه دهد یا خیر .این تعلیقها از
زمــان دولت باراک اوباما آغاز شــده و در یک ســاله نخســت دولت ترامپ نیز
ادامه یافت .تصمیمگیری دیگر او درباره قانون بازبینی توافق هســتهای یعنی
قانون موســوم به «اینرا» اســت که بر اســاس آن تأیید میشــود که آیا ایران به
امیرعلی ابوالفتح
تعهدات برجامی خود پایبند بوده یا نبوده است .ترامپ این پایبندی را در ماه
کارشناس مسائل امریکا
اکتبر انجام نداد و در صورت تکرار آن تصمیم اتفاق خاصی روی نخواهد داد.
زیــرا این قانون یک مصوبه داخلی امریکا اســت و اینکــه رئیس جمهوری امریکا اعالم کند که ایران پایبند
برجام بوده اســت یا نه ،تغییری در موضوع ایجاد نمی کند .هر چند اصوالً صالحیت این تأیید در حیطه
مسئولیت رئیس جمهوری امریکا نیست و گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی هستهای درباره پایبندی
ایران اظهار نظر رئیس جمهوری امریکا را خارج از موضوع میکند.
امــا در حــوزه تحریمهــا باید گفت کــه اگر رئیس جمهوری امریــکا تعلیق تحریمهــا را تمدید نکند ،به
معنای بازگشــت تحریمهای هســتهای اســت که جمهوری اســامی ایران صراحتاً عنوان کــرده و در متن
برجام هم این دیدگاه ایران آمده اســت که اگر تحریمهای برداشــته شــده به طور جزئی یا کلی برگردانده
شود ایران خودش را محق میداند که تعهدات برجام را اجرا نکند .این بدان معنا است که اگر تعلیقها
تمدید نشود ایران ممکن است از برجام خارج شود.
رخ دادن این سناریو دو احتمال را ایجاد می کند .نخستین احتمال این است که ایران نیز از برجام خارج
شود و این توافق بینالمللی پایان یابد و اتفاقات بعدی از جمله بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه
ایران رخ خواهد داد .اما احتمال دیگر این اســت که ایران و کشــورهای دیگر طرف برجام اعالم کنند که به
برجــام پایبند میمانند .تا اینجای کار به نظر میرســد که اروپاییها مایل هســتند حتــی در صورت خروج
امریــکا برجــام را حفظ کنند .اما واقعیت این اســت که بدون حضور امریــکا و در صورت اعمال جریمهها
و تنبیههــای تحریمــی امریــکا عمالً امکان ادامه حیــات برجام ممکن نخواهد بود .زیــرا تحریم یا جریمه
شرکتها و بانکهای اروپایی در اثر تحریم امریکا علیه ایران کار را بغرنج خواهد کرد.

المللــی انجــام داده اســت ».وی یــادآور
شــد« :اگر ترامپ و امریکا از برجام خارج
شــود عکسالعمل ما بسرعت عملیاتی
خواهد شــد و امریکاییها از سرعت عمل
ما تعجب خواهند کرد».
او با بیــان اینکه «بارها گفتهایم اولین
کشــوری نخواهیم بود کــه از برجام خارج
میشــویم؛ با این حــال تصمیم ما منوط
به این اســت که از منافع برجام بهرهمند
شــویم» ،گفــت« :اگــر امریــکا از برجــام
بیــرون برود در صورتی کــه اروپاییها پای
تعهدشــان بایســتند و ضررهــای ناشــی
از تحریمهــای مجــدد ما را جبــران کنند،
در آن صــورت مــا وارد فضــای جدیــدی
میشــویم ».تخت روانچی افزود« :اینکه
در داخــل امریــکا نهادهــای مختلــف
چــه میکنند ،مجلــس نمایندگان و ســنا
چــه کار میکننــد به مــا ربطی نــدارد آنها
تعهداتــی دارنــد کــه بایــد بــه آن عمــل
کننــد ».دیپلمــات عالیرتبــه کشــورمان
گفــت« :باالخــره جامعــه بینالمللــی
حرف خــود دربــاره برجام را زده اســت و
در جلســه بروکسل هم نشان داده خواهد
شــد کــه کشــورها خواهــان ادامــه برجــام
هســتند و باید تــاش کنند به دنیا نشــان
دهند برجام تفاهمی است که باید تداوم
داشــته باشــد.با این حال اگــر ترامپ طور
دیگری تصمیم بگیرد ،ما آماده هســتیم
تصمیمات مقتضی را بگیریم».

ایــران آمادگــی افزایــش ســرعت
غنیسازی را دارد
معاون سازمان انرژی اتمی کشورمان
نیــز روز گذشــته از آمادگــی ایــران بــرای
افزایش ســرعت غنیســازی تا چند برابر
دوره قبــل از برجــام خبــر داد و گفــت:
«اخبــار متناقضــی دربــاره امضا شــدن یا
نشــدن تمدید تعلیق تحریمها از جانب
رئیس جمهوری امریکا منتشر میشود که
هــر یک از این دو حالت تأثیرات متفاوتی
دارد ،امــا اگر تمدید نشــود نقــض برجام
اســت و جمهــوری اســامی ایــران طبعاً
اقدامات الزم را انجام خواهد داد».
بــه گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما،
بهــروز کمالونــدی بــه تمــاس تلفنــی
علــی اکبر صالحی رئیس ســازمان انرژی
اتمــی و یوکیا آمانو مدیــر کل آژانس بین
المللی انرژی اتمی اشــاره کرد و افزود در
ایــن تماس صالحی تأکید کرده اســت که
ایــران توافق پادمانی خود را اجرا میکند،
اما اگر امریکاییها تعهداتشان را انجام
ندهند نباید انتظار داشته باشند که ایران
به همکاریهایی که در دو سال اخیر پس
از برجــام بــا آژانس داشــته اســت ،ادامه
بدهــد.وی با بیــان اینکه مدیــرکل آژانس
بــا اعضای ایــن نهــاد بویــژه درخصوص
توافق هســتهای با اعضای  ۵+۱در ارتباط
اســت و پیام را به آنان انتقال خواهد داد،
افزود« :به نظر میرســد این هشدار برای

گزارش صدا و سیما درباره تلگرام درد سرساز شد
توبیخ «آخوندی» معاون سیاسی صداوسیما
آخونــدی ،معــاون سیاســی صدا و ســیما بهدلیــل پخش یک
گزارش ســاختگی درباره تلگرام توبیخ شد؛ این خبری بود که
دیــروز ابتدا توســط فرید مدرســی ،فعال رســانهای و خبرنگار
منتشــر شــد اما در ســاعات بعدازظهر روز چهارشــنبه ســایت
تابناک هم با انتشار گزارشی تلویحاً این موضوع را تأیید کرد.
ماجــرا از ایــن قــرار بــوده کــه پــس از فیلترینــگ تلگــرام،
صــدا و ســیما در گزارشــی مدعی شــد که بســیاری از مــردم از
ایــن اقــدام خرســند هســتند و فیلتر شــدن تلگــرام را اقدامی
شایســته میدانند ،گزارشــی که در کمتریــن زمان ممکن پس
از پخش با واکنشهای زیادی در شــبکههای اجتماعی مواجه
شــد؛ از جمله واکنش کســانی که صدا و ســیما در گزارش خود
توگو کــرده بود .حــاال خبر رســیده کــه عبدالعلی
بــا آنهــا گف 
علیعســکری رئیــس صدا و ســیما مجیــد آخونــدی ،معاون
سیاســی این ســازمان را توبیخ کرد که خبرگزاری زیرمجموعه
این معاونت ،گزارشــی ســاختگی از «شادمانی مردم بهخاطر
فیلتر تلگرام» پخش کرده است.
بــه گــزارش تابنــاک در ایــن توبیــخ اداری ،رئیــس صــدا و
ســیما این گــزارش را «نامتــوازن ،غیرواقعــی و غیرحرفهای»
دانســته و توضیحات دو شب پیش در واکنش به اعتراضها و
تکذیبهای مردم حاضر در گزارش را نیز «ناشیانه و عذر بدتر
از گناه» خوانده اســت .در پی پخش گزارشــی در صدا و ســیما

تابناک

همانگونــه کــه بــازار تبریــز در طــول ادوار تاریــخ
نقــش پررنگــی در اقتصــاد تبریــز و معرفــی آن بــه
عنــوان قطب اقتصادی جاده ابریشــم و هم از منظر
گردشــگران ایفا کرده اســت ،امروز در بحبوحه رشــد ســریع خدمات و افول
پیشــرو
اقتصاد و تجارت مبتنی بر نفت ،وقت آن رســیده اســت که صنعت
ِ
گردشــگری دِین تاریخی خود را در قبال خدمات بیشائبه بازار تبریز و دیگر
داشتههای ارزنده این شهر ادا کند.
صد البته وقتی سخن از داشتههای ارزنده تبریز به عنوان نمونهای مثال
زدنی از «شــهر گردشگر» میشود ،شــهری مهربان برای تمامی اقشار بویژه
کــودکان و ســالمندان و معلــوالن ،شــهری نوعدوســت و عاری از خشــونت،
شــهری اخالقمدار ،قانونمند ،شــاداب ،شــهری پاک و مناســب بــرای بهتر
زیســتن ترســیم میشــود کــه در ســایه ایــن ویژگیها ،بیــش از پیــش آماده
میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی است.
بر این ســفره هزاررنگ که برای گردشــگران مهیا شده است بیشک باید
آئینها و ســنتهای شــگرف و زیبا و صنایع دستی و هنرهای سنتی بیبدیل
و چشــمنواز را نیز افزود که هر آینه بر شایســتگی تبریز به عنوان شــهر نمونه
گردشگری در سال  2018صحه میگذارد.
ســال  2018برای کشــور ما محمل  2رویداد بــزرگ بینالمللی در عرصه
گردشگری است؛ انتخاب همدان به عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال
 2018از ســوی وزرای گردشــگری کشورهای آسیایی و انتخاب تبریز به عنوان
شــهر نمونه گردشــگری کشورهای اســامی در ســال  ،2018که هر دو را باید
بــه فــال نیک گرفــت و از چنیــن فرصتهای بینظیــری ،فراتر از شــهرهای
انتخاب شده ،در راســتای معرفی تمامی ظرفیتهای گردشگری کشورمان
بهره جست.
«تبریز  »2018میتواند دریچهای باشــد که از روزنه آن و از مسیر معرفی
این شــهر به عنوان قطب گردشــگری ،اقتصاد تبریز و به تبع آن بازار جهانی
این شهر رونق شایسته و در خور خود را باز یابد و هر خشت بازار تبریز نیز به
چاه نفتی بدل شود که موتور محرکه اقتصاد این شهر را جانی دوباره بخشد.
این بار تبریز مهربان و راست قامت ،آماده میشود تا با حرکت در مسیر
پر نشــاط و پر جاذبه گردشــگری ،رونق اقتصادی را بازتعریفی دوباره کند و
همچون همیشــه ،اولینی دیگر را به کارنامه پر افتخــار خود بیفزاید« :تبریز،
شــهر گردشگر ایران در تحقق اقتصاد بدون نفت» ،به امید تحقق آن
اولین ِ
روز.
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وزارت خارجه

فقیــد ســعید آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی از
شــخصیتهای برجســته و ممتــاز تاریــخ معاصــر
اســت او از بانیــان و مؤسســان نهضــت اســامی بود
که از همان روزهای آغازین شــکلگیری انقالب قدم
سیدمحمدرضا موالی زاده بــه قــدم با حرکــت امام راحــل عظیمالشــأن همراه
گردیــد و ایــن همراهــی ،منــزل به منزل تــا ارتحال
دبیر شورای فرهنگ عمومی
امــام (ره) ادامه یافت .او در مســیر مبــارزه با رژیم
ستمشــاهی مقاوم و اســتوار بود و زندانها و شــکنجهها و فشارهای بسیاری
را تحمــل کــرد .او انســانی شــجاع بــود که هیچــگاه از دشــمن نهراســید .او
در دوران دفــاع مقــدس هــرگاه که ضرورت داشــت براحتی و بــی تأمل در
خطــوط مقدم عملیاتی حضور پیدا میکرد .او مرد بحرانها و هنگامههای
پرخــوف و خطر بود و اعتماد به نفســی مثالزدنی داشــت و مؤمنی متوکل
بود .هاشمی انسانی دنیا دیده بود .یک استراتژیست برجسته که با مسائل
بینالمللــی کامالً آشــنایی داشــت .رفتارها و موضعگیریهــا و مذاکرات او
در عرصه دیپلماســی بخوبی نشــان میدهد که او به ظرایف دیپلماســی و
ابعاد مختلف آن کامالً مســلط بوده اســت .هاشــمی مدیری کاردان بود که
توانســت در مســئولیتهای مختلفــی از جمله در شــورای انقالب ،مجلس
شــورای اســامی ،ریاســت جمهــوری ،مجلــس خبــرگان رهبــری ،مجمــع
تشــخیص مصلحت نظام و ســایر مســئولیتها با تدبیر عمل کند .او فرزند
زمانــه خویــش بــود و با نســلهای مختلــف بخوبــی ارتباط برقــرار میکرد.
بــه گونــهای که امــروز نســلهای اول ،دوم و ســوم انقالب از او بــه نیکی یاد
میکننــد .انس و آشــنایی عمیــق او با قــرآن کریم و آموزههــای دینی کامالً
روشــن بود .او رفتاری کامالً شــفاف داشــت .هم جاذبه داشت و هم جذبه،
روحیه کنجکاوی و پرسشــگریاش مثال زدنی بود و همواره به دنبال کشف
مجهوالت در حوزههای گوناگون میگشت و در اطراف موضوعات مختلف
کنکاش میکرد.
ذهنی پویا و جســتوجوگر داشــت با یک هندســه فکری منظم .خطیبی
توانمند بود و بیانی شیوا و اثرگذار داشت .از معدود کسانی بود که خاطرات
روزانــه خود را مینوشــت و قلمی روان و غیر متکلف داشــت .پرکار و جدی
و ســختکوش بود .او هم به ســنت مینگریســت و هم به مدرنیته ،آیندهنگر
و برنامهریــز بود .به عنــوان مثال ارزش کار او در پایهگــذاری مترو هر قدر که
جلوتر میرویم و با جمعیت و ترافیک بیشــتری در تهران مواجه میشویم،
بیشــتر رخ مینماید .او در زمینه آموزش ،با تأســیس و توسعه دانشگاه آزاد
دســت به اقدام بزرگی زد .دغدغه اصلی وی حل مشــکالت کشــور و عمران
و آبادانی آن بود .بی جهت نیســت که به او لقب ســردار سازندگی داده شد.
بارها میشــد برق شــادی را در چشــمانش دید و نیز شــور و شعفی که همه
وجــود او را فــرا میگرفت ،وقتی که در نقطهای از کشــور پروژهای عمرانی به
بهرهبرداری میرســید و امکانی برای آبادانی یک منطقه و ایجاد اشــتغال و
رفع محرومیت فراهم میآمد .خبره و کارکشته سیاست بود و در این عرصه
معتدل و میانهرو و رویگردان از افراط و تفریط بود .میتوان او را به درســتی
حکیــم سیاســت نامید .او عاطفــی بود و رقت قلب عجیبی داشــت .همین
انســان مبارز ،شــجاع و توانمند در جای خود براحتی اشک میریخت و این
نشــان از صفــای باطــن و روح زالل او داشــت .او پیشــانی پیرمــردی را که در
منطقه عملیاتی دچار آســیب شــیمیایی شــده بود علیرغم منع همراهان،
میبوسد و او را در آغوش میگیرد.
او مردمی بود و از دل مردم برخاسته بود .هاشمی ارادتی تام و تمام به
اهل بیت (ع) داشــت .او در سفر به عربستان و منطقه فدک ،علیرغم منع
همراهان از آب برکه آن زمین نوشــید و این جمله را گفت که مگر میشــود
انســان به اینجــا بیاید و از این آب که نســبتی با حضــرت فاطمه زهرا(س)
دارد ،ننوشــد .وقتی به زیــارت مرقد امام(ره) میرفــت مخلصانه و با همه
وجــود همچــون یک روســتایی با صفا زیــارت میکرد و اساســاً در مجموعه
عبادات این چنین بود .و نکته آخر اینکه به امام راحل عظیمالشأن و مقام
معظم رهبری عالقه و ارادت خاصی داشــت و همواره بر جایگاه راهبردی
والیــت فقیــه در جامعــه تأکیــد میکــرد .بــاز هــم میتــوان از خصلتها و
خصیصههــای ایــن بزرگمرد تاریخ معاصر گفت و گفت و گفت ،اما ســخن
کوتــاه کنــم .اکنــون گرچه یکســالی اســت کــه مــرگ ،هاشــمی را از میان ما
در ربــوده اســت امــا او تنها دچار مرگ فیزیکی شــده اســت .نــام او ،یاد او،
اندیشــههای ســترگ او و ســلوک و رفتار او و آثــار زندگی پر خیــر و برکت او
همچنــان جاری اســت .مردان بــزرگ تاریــخ هیچــگاه نمیمیرند .روحش
شاد و نام و یادش گرامی باد.
ســعدیا مــرد نکونــام نمیرد هرگــز /مرده آن اســت که نامش بــه نکویی
نبرند

ســـــــیاســی

iran-newspaper

درباره خشــنودی مردم از فیلترینگ تلگرام و فضای مجازی،
خیلی زود برخی از افرادی که تهیهکننده این گزارش جمالتی
از آنهــا برای تأییــد مثبت بودن این فیلترینــگ و راضی بودن
مــردم از آن پخش کرده بود دســت به افشــاگری در صفحات
شــخصی خود زدند و نوشتند که ســخنان آنها با تقطیع شدن
کامــاً در ایــن گزارش برعکس جلوه داده شــده اســت .برخی
از افــرادی کــه در گزارش مذکور صدا و ســیما از آنهــا تصویر و
صدا پخش شــده بود ،صدا و ســیما را به بیانصافی و تقطیع
جمالت و انتخاب بخشهایی که مورد نظر خودشــان اســت،
متهــم و متــن کامل جمالت خود را منتشــر کردند ،موضوعی
که منتقدان رســانه ملی که آن را «رسانه میلی» میخوانند به

تکاپو انداخت تا صحت گفتههای خود را در مورد صدا و سیما
به اثبات برسانند.
ایــن واکنشها در شــرایطی که دولت هــم معترض جدی
ادامه فیلترینگ تلگرام اســت ،اعتراضهایــی جدی به اقدام
صدا و سیما بر انگیخت .حاال اما با توبیخ معاون سیاسی این
ســازمان به نظر میرسد خود مدیران جام جم هم از تخریب
وجهــه ایــن مجموعــه در اثــر گزارشهایــی اینچنینــی راضی
نیســتند و آن را درک کردهانــد .مجیــد آخونــدی از چهرههای
ذی نفوذ صدا و ســیما است که تقریباً سیاستگذاری اخبار این
رســانه در حــوزه سیاســی را بر عهــده دارد .او در دوره ریاســت
«عــزتاهلل ضرغامــی» بر رســانه ملی معاون سیاســی صدا و
ســیما بود ،اما با معرفی «محمد سرافراز» به جای ضرغامی
از دایــره مدیران بیرون گذاشــته شــد و البته معاونت سیاســی
تحــت مدیریــت او نیز که بــه «پیمان جبلی» واگذار شــده بود
نیــز بــه معاونت خبــر تغییر نــام داد .بســیاری از کارشناســان
و تحلیلگــران و حتــی کارمنــدان و کارکنــان صــدا و ســیما
سیاســتگذاری و تصمیمگیری در بخش اخبار سیاســی صدا و
سیما را تماماً برعهده «مجید آخوندی» میدانند تا جایی که
حتی «عبدالعلی علیعســکری» رئیس سازمان صدا و سیما
نیــز کمتر تأثیرگــذاری و قدرت تصمیمگیــری در این بخش را
دارد.

بازدارندگــی از اقــدام آقــای ترامــپ الزم
بــود ،ضمــن اینکه مــا نمیخواســتیم اگر
در شــرایط پــس از نقض فاحــش برجام
ازجانــب دولــت امریــکا اقدامــی کنیــم،
آژانس غافلگیر شود».
اکتبــر ســال جــاری بود کــه ترامــپ از
تأیید پایبندی ایــران به برجام خودداری
کــرد و بــر اســاس قانــون کنگــره در مورد
برجام عمالً سرنوشت توافق هستهای در
دستان قانونگذاران امریکایی قرار گرفت.
مجلس ســنا  60روز فرصت داشــت تا در
مــورد بازگردانــدن کامــل تحریمهــای
هســتهای لغو شــده ایــران تصمیمگیری
کند ،اما با پایان این فرصت قانونگذاران
نتوانســتند تــا به یک تصمیــم قطعی در
اینباره برسند.
پــس از آن تــوپ برجــام دوبــاره در
زمیــن کاخ ســفید قــرار گرفــت .رئیــس
جمهــوری امریــکا بایــد هر  3مــاه یکبار
پایبنــدی ایــران به برجــام را تأییــد کند از
ایــن رو ترامپ بایــد روز جمعه ( 12اکتبر)
یکبار دیگــر در این مــورد تصمیمگیری
کند .بــا وجــود برخــی گمانهزنیها مبنی
بــر رد پایبنــدی ایــران بــه برجام از ســوی
ترامپ و تمدید نکردن تعلیق تحریمها،
رســانههای امریکایــی و اروپایــی بــر ایــن
نظرند کــه ترامــپ احتماالً یک بــار دیگر
تعلیــق تحریمهــای هســتهای ایــران را
تمدید میکند.

برگزاری رزمایش مشترک هوافضای
سپاه و قرارگاه پدافند هوایی

فرمانــده کل ارتــش ،تمرینهــای نظامــی کــه به
تازگــی میان نیروی هوافضای ســپاه و قــرارگاه پدافند
هوایی خاتــم االنبیا(ص) در مناطقی از کشــور برگزار
شــد را از موفقتریــن اقدامهــای ســالهای گذشــته
دانست.
به گزارش فارس ،امیر سرلشکر موسوی ،در جمع
فرماندهــان ،معاونان و مســئوالن این قرارگاه پدافند
هوایــی ،افزود :این برای نخســتین بار بــود که یک کار
ترکیبی کامل بین سپاه و ارتش در حوزه پدافند هوایی
انجام شــد و این همدلی و هــم افزایی یک راه نورانی
است که برکات زیادی به همراه دارد .وی تصریح کرد:
ویژگی خاص این تمرین مشترک همدلی ،وحدت و
هم افزایی به معنای واقعی بین پدافند هوایی ارتش
و سپاه بود که قطعاً خبر آن باعث ناراحتی و ناامیدی
دشمنان و موجب شادی و رضایت خاطر دوستداران
انقالب خواهد شد.
موسوی اظهار کرد :ما در این رزمایش به دنبال آن
بودیم که همه چیز در این دو نیرو اعم از تجهیزات و
وســایل ،فرماندهی و سامانههای مختلف به صورت
یــک مشــت واحــد و هــم افــزا ترکیــب شــوند و ایــن
موفقیت بسیار بزرگی است.

