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روحانی در گفتوگوی زنده تلویزیونی:

مذاکره همزمان با
تحریم معنا ندارد

توجیهبازرسی
ازدانشگاهها!
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تيترهايامروز

رئیس کل بانک مرکزی
بسته جدید ارزی را تشریح کرد

نرخ ارز را
بازارتعیین
میکند

■■مردم میتوانند با واسطه بانکهای عامل
حساب ارزی افتتاح و سود دریافت کنند
صفحه 3

نمایندگان مجلس میگویند قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان شامل حال افشانی میشود

چرا شهردار بهدنبال
«استفساریه»است؟!
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يادداشتامروز

چه کسی
باورمیکند؟
محمدجواد ظریف در واکنش به پیشنهاد مذاکره ترامپ:

تضمین روحانی بودند!
حسن رضایی

پیشنهاد رئیسجمهور آمریکا یک نمایش تبلیغاتی است

■■درصورتکنارهگیریشهردارتهران
شورایپنجمدرکمترازیکسالبهرکورد
شورایاولدرتغییرشهردارانمیرسد
صفحه 4

واکنش رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل
نیروهای مسلح به اظهارات نماینده تهران:

«سربازیدختران»

ترامپ فرماناجرایی بازگشت
تحریمهایایران را امضا کرد

پایه و اساسی ندارد

■■تعویق سربازی ملی پوشان  3رشته ورزشی
صفحه 4

روابطریاضواتاوا
زیررادیکال

صفحه 2

صفحه 15

روزنه

فراموشی یاخوابزدگی؟!
محمدحسینی

علی مطهری اخیرا در حاش��یه جلسه علنی
مجلس شورای اسالمی مسبب وضعیت جاری
کش��ور را آزمایشهای موش��کی دانس��ت و در
عبارات��ی ک��ه در بهترین حالت ممکن نش��انه
«کژفهمی» وی از اوضاع جاری در کشور ،منطقه
و نظام بینالملل است ،دلیل وضعیت امروز کشور
را افرادی دانس��ت که «موشک هوا کردند»« ،با
موشک به داعش شلیک کردند» و اجازه «اجرای
برجام» را ندادند!
نایبرئی��س فرهیخت��ه(!) مجلس ش��ورای
اس�لامی در این باره اعالم کرده است« :اگر کل
نظام در اجرای برجام مصمم بود و اگر همه تالش
میکردند برجام درست اجرا شود ،امروز بسیاری
از شرکتهای اروپایی و آمریکایی که وارد ایران
ش��دند ،در ای��ران میماندند و س��رمایهگذاری
میکردند و ترامپ هم به آس��انی نمیتوانست
از برجام خارج ش��ود اما بخش��ی از حکومت از
ابتدا مایل به اجرای برجام نبود و باالخره هم به
هدفش رسید .مشکالت امروز کشور هم به گردن
این افراد است اما این افراد مدعی به هم خوردن
وضعیت کشور هستند».
اظهارات نپخته و البته مغرضانه علی مطهری
درب��اره «چرای��ی لغ��و برجام» مورد اس��تقبال
رسانههای معاند و ضد انقالب قرار گرفته است.
در ای��ن باره نکاتی وج��ود دارد که نمیتوان به
سادگی از کنارشان گذشت:
 -1گویا سکوت مدبرانه و توأم با رنج منتقدان برجام
نهتنها منجر به عبرتگیری مدافعان چشم بسته
توافق هستهای نشده اس��ت ،بلکه وقاحت برخی
از آنه��ا را دوچندان کرده اس��ت! گویا نایبرئیس
مجلس کامال فراموش کرده اس��ت بین سالهای
 2015تا  2018میالدی (هماکنون) چه اتفاقاتی
رخ داد! گویا او فراموش کرده اس��ت رئیسجمهور
مورد عالقهش��ان یعنی ب��اراک اوبام��ا چگونه با
وض��ع قانون محدودیت صدور ویزا برای کس��انی
که به ایران س��فر میکنند ،نخستین گام را برای
بیاثر ک��ردن اندک تبعات مثبت اقتصادی برجام
برای ایران برداش��ت .گویا واژگانی مانند «آیس��ا»
و «کاتس��ا» برای امثال عل��ی مطهری حکم یک
«افسانه غیرواقعی» را دارند! او آنقدر مشغول توجیه
بازی دولت و بانک مرکزی در قبال حل معضالت
اقتصادی کشور شده است که «نقض رسمی مفاد
 26تا  29برجام» توسط وزارت خزانهداری آمریکا
را در دوران اوباما فراموش کرده است!
ادامه در صفحه 5

اخیرا حسین موسویان ،عضو سابق
نگاه
تیم مذاکرهکننده هستهای ایران
توصیههای گرانبهایی(!) را به مقامات کش��ورمان
درباره دیدار با رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا
کرده است! این تئوریسین برجسته(!) که به قول
اصالحطلبان در تک تک کلماتی که به کار میبرد
عمق و بار معنایی خاصی نهفته اس��ت ،در مقدمه
یادداش��ت خود «دوگانهای جدی��د» را در ایاالت
متحده به تصویر کش��یده است« :قبال زیاد درباره
شکاف موجود در واشنگتن درباره نحوه کار با ایران
نوشته و صحبت کردهام .مجدد هم تاکید میکنم
در ش��رایط فعلی واش��نگتن ،نظامیه��ا و ترامپ
خواس��تار جنگ با ایران نبوده و گفتوگوی بدون
پیشش��رط را ترجیح میدهند اما سیاستمداران
مهمی مثل ج��ان بولتون ،مش��اور امنیت ملی و
پمپئو ،وزیر خارجه ته ذهنشان تغییر رژیم ،حمله
نظامی و عدم گفتوگو با ایران است!»
در حالی که قبال چش��م مل��ت ایران به جمال
توهم��ات اصالحطلب��ان و کارگ��زاران مبن��ی بر
وج��ود دوگان��ه «دموک��رات  /جمهوریخ��واه»
در قب��ال کش��ورمان روش��ن ش��ده ب��ود ،ه��م
اکن��ون آق��ای موس��ویان یک ق��دم پ��ا را فراتر
گذاش��ته و از دوگان��ه «ترام��پ -بولت��ون» ی��ا
«ترامپ-پمپئو» سخن به میان آورده است! براستی
خلق چنین دوگانههایی چگونه و با چه اهدافی انجام
میشود؟ بدون ش��ک هر فردی با کمترین سواد
آکادمیک و تجربه سیاسی بخوبی میداند انتصاب
جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا و
مایک پمپئو به عنوان وزیر خارجه این کش��ور ،به
دستور و اراده مستقیم شخص دونالد ترامپ بوده
است .شاید آقای موسویان تصور میکنند حضور
پمپئو و بولتون در قدرت معلول فرود آنها از فضا به
محوطه کاخ سفید بوده است! در حالی که اکثریت
قریب به اتفاق تحلیلگران مسائل آمریکا در داخل
این کشور ،انتصاب بولتون و پمپئو توسط ترامپ را
نماد و مصداق تقابل تمامعیار و همهجانبه ترامپ
با مل��ت و نظام ایران و اراده خ��اص وی مبنی بر

توهمات کارتونی آقای تئوریسین!
نوید مومن

براندازی حکومت جمهوری اسالمی میدانند ،آقای
موسویان میان آنها و ترامپ تفکیکی معنادار قائل
میش��ود! تفکیکی که در خوشبینانهترین حالت
ممکن ،نشان از عدم درک حداقلی آقای موسویان
از ش��رایط داخل��ی آمری��کا داش��ته و در حالتی
واقعبینانهتر ،حاکی از تالش وی برای القای تفکری
خطرناک در داخل کشورمان است.
آقای موس��ویان در ادامه پیشنهادات درخشان
خود ،خواستار آن شده است مقامات کشورمان برای
دونالد ترامپ یک «تور ایرانشناسی» گذاشته و او را
با حقایق جاری در ایران آشنا کنند« :من اگر جای
آقای روحانی بودم ،دی��داری برای او با خانوادههای
شهدای جنگ ،قربانیان سالحهای شیمیایی صدام،
قربانیان هواپیمای مسافری ایران بر فراز خلیجفارس
و بازدید از موزه جنگ میگذاش��تم تا آقای ترامپ
عواقب نمونههای��ی از سیاس��تهای آمریکا بعد از
انقالب اس�لامی در ایران را از نزدیک لمس و علت
بیاعتم��ادی ایرانیه��ا را درک کن��د و با فرهنگ
مقاومت ایرانیها نیز آشنا شود».
آقای موسویان خود نیز بخوبی میداند ترامپ
یک «شخص بیطرف» یا یک «توریست» نیست
که بخواه��د از نزدی��ک با جنای��ات آمریکا علیه
کشورمان آشنا شود! ترامپ قطعهای بزرگ از پازل
«تقابل آمریکا و ایران» است که در جریان جنایات
بسیاری از پیش��ینیان خود علیه ایران بوده است!
نکته جالب توجه اینکه ترامپ بارها در سخنان خود
به صورت غیرمستقیم و حتی مستقیم اعالم کرده
است تالشهای انجام شده از سوی اسالفش برای
براندازی نظام ایران کافی نبوده و حتی اوباما را بابت
انعقاد برجام (که از منظر ترامپ سوپاپی برای تنفس
ایران محس��وب میش��ود) مورد انتقاد شدید قرار
داده است .ترامپ و دیگر سیاستمداران آمریکایی
مدتهاست بیاعتمادی ملت ایران نسبت به خود

در شبکههای اجتماعی
@vatanemrooz

را درک کردهاند! اگر چنین درکی وجود نداش��ت،
رئیسجمه��ور ایاالت متحده آمریکا نهایت تالش
خ��ود را در مواجهه اقتصادی و تحریم ملت ایران
به کار نمیبرد! ترامپ خود بخوبی میداند جیمی
کارتر و رونالد ریگان چگونه هر دو در مقابل ایران
اسالمی زمینگیر ش��دند! او حتی از راز استیصال
بوش پدر و پس��ر و کلینت��ون و اوباما نیز در قبال
ایران خبر دارد .بهتر است آقای موسویان به جای
آنکه یک تور «ایرانشناسی» برای ترامپ بگذارد ،از
رئیسجمهور کشور مورد عالقه خود و همفکرانش
بخواهد تا یک «تور آمریکاشناسی» برای خود آنها
بگذارند! در این تور آمریکاشناسی آقای موسویان
میتواند از نزدیک با جزئیات  40س��ال دش��منی
دموکراتها و جمهوریخواه��ان آمریکا با نظام و
ملت ایران آشنا ش��ود! همچنین الزم است آقای
موسویان به جای آنکه از ترامپ بخواهد بازدیدی از
مناطق جنگی دوران دفاعمقدس داشته باشد ،خود
مستقیما به کارخانهها و مکانهای تولید سالحهای
میکروبی ،ش��یمیایی و هستهای در آمریکا رفته و
از نزدی��ک با عمق فجایعی ک��ه آمریکا در ایران و
جهان رقمزده است آشنا شود! بدون شک مقامات
آمریکایی در حدی آقای موس��ویان را قبول دارند
که اجازه بازدید از این کارخانهها را به وی بدهند!
نقطه اوج پیش��نهادات آقای موسویان ،جایی
اس��ت که وی خواس��تار دیدار سرلش��کر قاسم
سلیمانی با دونالد ترامپ شده است[« :اگر جای
آقای روحانی بودم] از س��ردار سلیمانی خواهش
میکردم اوضاع واقعی منطقه را برای وی تشریح
کرده و اس��ناد و مدارک و ش��واهدی را که اثبات
میکن��د آمریکا نقش مهمی در بیثباتی منطقه
داش��ته و از گروههای تروریس��تی حمایت کرده
برای ایش��ان توضیح و یک فایل کامل و مستند
هم به ایش��ان بدهد تا برای ایش��ان روشن شود

عكس :وحیدخدادادی،آنا

بیانیه مش�ترک موگرینی و تروئی�کای اروپایی:
قانونبازدارندهاتحادیهاروپاییاز 7آگوست(امروز)
برای محافظت از شرکتهای اروپایی در حال تعامل
قانونی با ایران در برابر آثار تحریمهای فراسرزمینی
آمریکا اجرایی خواهد شد

عربستان  24ساعت به سفیر کانادا فرصت داد
این کشور را ترک کند

صفحه 2

چه کشوری عامل بیثباتی منطقه بوده و هست.
چ��ون ترامپ خواهان خ��روج نیروهای آمریکا از
افغانستان و عراق اس��ت ،سردار میتواند راههای
خروج آبرومندانه آمریکاییها از باتالقهایی مثل
افغانس��تان و عراق را به او نش��ان داده و راههای
ح��ل و فصل صلحآمیز بحرانهای منطقه را به او
معرفی کند».
ای��ن مغ��ز متفک��ر برجس��ته اصالحطلبان و
کارگزاران در حوزه سیاس��ت خارجی ،از سرلشکر
قاس��م سلیمانی ،افتخار ملت ایران و سردار رشید
اس�لام خواسته است «حمایت آمریکا از تروریسم
تکفیری» را برای ترامپ به اثبات برس��اند! ش��اید
آقای موس��ویان تصور میکند ترام��پ (که خود
احتم��اال از حمایت آمری��کا از گروههای تکفیری
بیخبر بوده است!) پس از چنین جلسهای با چشم
گری��ان محل مالقات را ترک کرده و قول میدهد
دیگر از داعش و جبهه النصره و دیگر عروسکهای
انفجاری دستساز آمریکا در منطقه حمایت نکند!
بع��د هم در پایان نشس��ت ،ای��ران راههای خروج
آبرومندانه(!) از عراق و افغانستان را به بیآبروترین
کشور و رئیسجمهور دنیا بیاموزد تا خدای ناکرده،
هزینههای شکس��ت واش��نگتن در غرب آسیا و
منطقه ش��بهقاره بیش از ای��ن افزایش پیدا نکند!
براستی این تصاویر کارتونی چگونه به ذهن آقای
موسویان خطور کرده اس��ت؟! آیا آقای موسویان
واقع��ا نمیداند «ایج��اد بحرانهای مزمن امنیتی
در غرب آسیا و شبهقاره» ،از اصلیترین گزارههای
راهب��ردی آمریکا در حوزه سیاس��ت خارجی این
کش��ور محسوب شده و هر دو حزب اصلی آمریکا
نیز نسبت به آن پایبند هستند؟
در نهایت اینکه شایسته است آقای موسویان به
جای آنکه به فکر خروج آبرومندانه آمریکا از عراق
و افغانستان باشد ،به فکر خروج آبرومندانهتر خود
از عالم سیاست و نظریهپردازی باشد! در هر حال،
باید به اصالحطلبان و کارگزاران بابت بهرهگیری از
چنین تئوریس��ین قابل و عمیق و البته وابستهای
تبریک گفت!

بسمهتعالی
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غم از دست دادن مادری مهربان که عمری ما را با عشق به خداوند و اهل بیت پیامبر اکرم(ص)
پرورید ،سخت و جانکاه است اما آنچه قدرت تحمل این مصیبت را در ما افزون ساخت لطف حضرات
و بزرگوارانی بود که با حضور گرم و صمیمانه و دعای خیرشان دلگرممان ساختند و از خداوند برایمان
در تحمل این مصیبت ،صبر مسألت نمودند .خداوند را بر این نعمت شکرگزاریم و بدینوسیله از حضور
تمام سرورانی که با تشریففرمایی خود در مراسم تشییع ،ختم و بزرگداشت آن مرحومه ،نثار تاج گل
و ارسال پیام تسلیت ما را قرین امتنان فرمودند ،تشکر مینماییم.
بیت مرحومه خادمهالزهرا(س) فاطمه تابش (مقدمفر)

صاحب این قلم در زمره کسانی قرار میگیرد
ک��ه طی ماههای گذش��ته و پ��س از آغاز موج
نخست پش��یمانی از رای به حسن روحانی در
فضای مجازی ،همواره خواس��تار پاس��خگویی
پدرجد دولت دوازدهم به عنوان مخاطب اصلی
این اعتراضات شده است .محمد خاتمی نه فقط
به خاطر آن دو مثقال کلمه «تَکرار میکنم»؛ که
باالتر ،به خاطر مهیا و هماهنگ کردن کاندیدای
پوشش��ی در حمایت از حسن روحانی ،سرخط
کردن رسانههای پرشمار اصالحطلب برای هجمه
ب��ه افکار عمومی و ترس��اندن آنه��ا و در نهایت
تحری��ک چهرههای شناختهش��ده اصالحطلب
در مس��یر کفنپوشی برای اس��تقرار دولت دوم
روحان��ی ،بیش از هر بنی بش��ری روی این کره
خاکی در رق��م زدن وضع کنونی اقتصاد مقصر
اس��ت .اگر هم فکر میکنید حکایت کفنپوش
شدن اصالحطلبان در راه فریب و ترساندن مردم،
برخاسته از قلم این حقیر است ،الزم است برخی
واقعیات تاریخی را با هم مرور کنیم!
مثال اینک��ه محمدرضا خاتمی ،برادر همین
جناب تکرارچی گفته بود« :ما تضمین روحانی
هستیم» .یا اینکه رسول منتجبنیا اظهار داشته
ب��ود« :اصالحطلبان فدایی روحانی هس��تند!»
ابراهیم اصغرزاده از دیگر چهرههای افراطی همین
جریان به دانش��جویان منتق��د دولت میگفت:
«باید بروید دست روحانی و ظریف را ببوسید!» و
عبداهلل ناصری ،مشاور سیاسی تکرارچی اعظم پا
را از این فراتر گذاشته ،میگفت« :اصالحطلبها
باید تا آخر عمر دس��ت ظریف را ببوسند!» حاال
اما ظاهرا مشتاقان دستبوسی وزیر امور خارجه
جای دیگری مش��غولند و فرصت دستبوس��ی
ظریف و برجامش چندان فراهم نیست .دعوای
فعلی اصالحطلبان فعال بر سر این است که ماچ
کردن دس��ت ظریف ،تا کجا به مصلحت منافع
آنهاس��ت .گروهی اعتقاد به رها ک��ردن دارند،
گروهی از آن س��ر بام افتاده ،مشتاق گاز گرفتن
دست ظریف شدهاند و گروهی دیگر در برزخی
بین این دو ،سه انتخاب ،همچنان حیرانند.
عص��ای س��حرآمیز هدایت ای��ن جماعت
متن��وع ام��ا جایی دیگر اس��ت؛ هم��ان که از
ابت��دای این مطلب گفتم که م��ردم بارها از او
خواس��تهاند پاسخگوی اردیبهش��ت  96باشد.
خاتمی حاال ظاهرا پ��س از ماهها بیخبری به
کارمندان رسانهای دفترش دستور داده محتوای
صحبتهایش-البته نه به ص��ورت تصویری و
کامل -با جمعی از همان جماعت یادش��ده را
منتشر کنند .چنانکه در رسانههای اصالحطلب
آمده ،خاتمی در این جلسه ابتدا با فروکاستن
نقش عظیم خ��ود در ایجاد وضعیت کنونی به
یک ش��هروند معمولی ،با رندی هر چه تمامتر
گفته اس��ت« :به عنوان یک شهروند دوستدار
ایران و اس�لام ،به خاطر نقصها وکمبودهای
موج��ود ،با همه وج��ود از م��ردم عذرخواهی
میکنم» .درس��تتر اما این اس��ت که خاتمی
بگوی��د« :بنده به عن��وان باع��ث و بانی اصلی
وضعیت کنونی و کسی که با در دست داشتن
مهار چندین رسانه ،سلبریتی ،فعال رسانهای،
متخصص جنگ روانی و  ...مردم و افکار عمومی
را به طرز محیرالعقولی فریب دادم ،با تمام وجود
عذرخواهیمیکنم».
من پیشتر گفتهام که خاتمی بنا بر آنچه از
مش��اوران و نزدیکانش میشنویم ،هرگز حاضر
به عذرخواهی از اف��کار عمومی و جبران مافات
نخواهد شد .انتشار هدفمند بخشی از سخنان او
در یک جمع محفلی که سرانجام تحت فشار افکار
عمومی صورت پذیرفته ،به واقع ،تاییدی موکد بر
گمانههای پیشین ما در این مورد است .چنانکه
پیداست ،او نهتنها مسؤولیت سنگین خود را در
این مقوله نمیپذیرد که با تقلیل دادن نقش خود
به شهروندی معمولی مثل فرضا بقال سر کوچه
حسنعلی عالف ،باز هم در پی فریب افکار عمومی
است .اینجا اما سوالی مطرح میشود :خاتمیای
که دیروز با فریب افکار عمومی و ترساندن مردم،
مقدمات تصاحب پس��تها و مناص��ب دولتی،
مجلس و ش��وراها را برای دوستان و نزدیکانش
فراهم کرد ،امروز در پی چیس��ت؟ پاسخ چندان
پیچیده نیست و میتوان با مرور بخشی دیگر از
حرفهای پخششده از تکرارچی اعظم در همان
محفل به آن دست یافت.
به واقع ،نقطه کانونی س��خنان خاتمی ،نه
عذرخواهی تصنعیاش از مردم ،که راهکارهایی
اس��ت که او مثال برای رف��اه حال مردم و نجات
اقتصاد از وضعیت فعلی(!) پیشنهاد کرده است.
چنانکه رسانههای اصالحطلب نوشتهاند...
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