برای نمایش توان کیفی و میزان مخاطب صدا و سیما
سریال فاخر بهترین گزینه است

چرا حسن یزدانی مهمترین قهرمان امروز ورزش ماست؟
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اذعان وزیر سابق خارجه به بیاطالعی از محتوای توافق هستهای و درستی استداللهای منتقدان

تیترهای امروز
بوشهر مقصد ششمین سفر استانی رئیسجمهور

رئیسی در دیار
رئیسعلی

ظریف :مذاکرهکننده ما به من اطالع نداده بود در برجام کلمه «تعلیق» گنجانده شده است

منافعملی در تعلیق ظریف!
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نیویورکتایمز :میز ایران در  CIAتعطیل
و رئیس آن بازنشسته شده است

معمای دیآندریا
مایکل دیآندریا به هالکت رسیده
یا بازنشسته شده است؟
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راهحل مقابله با کالنپروژه صهیونیستی
علیه ایران چیست؟

قفقاز دیپلماسی
فعال میخواهد
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مظلومان همیشگی
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الوروف :ارزیابی ایران
درباره طرح اتحادیه  3+3مثبت است
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گزارش «وطنامروز» از اولویتهای اصلی
بانک مرکزی در دولت سیزدهم

عملیات احیای
نظام بانکی

ثبات در بازار ارز ،استقالل بانک مرکزی
اصالح ساختار تسهیالتدهی
و اصالح رابطه بازارهای پولی و مالی
صفحه 3

نگاه

میراث فرسوده

مصطفی خدابخش�ی :نظام
آموزش در حال آمادهسازی
فضا برای حضور دانشآموزان
و دانشجویان از اواسط آبانماه
بر س��ر کالسه��ای درس
است اما آنطور که از شهر تهران برمیآید ،شبکه
اتوبوس��رانی و مت��رو همزمان با آغاز س��فرهای
آموزش��ی از آمادگی الزم جهت ارائه س��رویس
مناسب برخوردار نیست.
شواهد نشان میدهد ش��هروندان تهرانی از
هماکنون باید خود را آماده روزهایی پرترافیک و
شلوغ به دلیل عدم توانایی در پاسخگویی توسط
لونقل عمومی کنند چرا که مدیران
شبکه حم 
شهری از فرسودگی اتوبوسها ،کمبود تجهیزات
و واگن برای خطوط مترو خبر دادهاند.
به نظر میرس��د میراث فرس��وده و ناکارآمد
مدیریت ش��هری پنجم ش��هر تهران ت��ا ماهها
لونقل عمومی تهران س��ایه انداخته و
روی حم 
تا مدتها باید چش��مانتظار بهبود ش��رایط بود.
واقعی��ت را میتوان در آم��ار و ارقام دید .طبق
ط��رح جام��ع ترافیک تهران ،این کالنش��هر به
منظور خدمترسانی مناس��ب نیازمند  8هزار
دستگاه اتوبوس است ،این در شرایطی است که
هماکنون  2هزار دستگاه اتوبوس در شهر تهران
مشغول فعالیت هستند و از این میزان ،تعداد قابل
توجهی عمری باالتر از  10سال دارند ،در حالی که
بر اساس استانداردهای جهانی عمر اتوبوسهای
شهری  7سال است.
با توج��ه به این آمار و ارق��ام ،باید این نکته
را پذیرفت که متاس��فانه ش��هر تهران با چالش
جدی کمبود اتوبوس روبهرو است و این معضل
با اضافه ش��دن سفرهای آموزشی بیش از پیش
نمایان خواهد شد و در صورتی که تدبیری برای
آن اندیشیده نشود ،باید چشمانتظار ترددهایی
لونقل
فشرده برای شهروندان تهرانی در شبکه حم 
عمومی بود.
لونقل و ترافیک
اخبار رس��یده از معاونت حم 
ش��هرداری تهران حکایت از آن دارد طی ماههای
آینده  400دستگاه اتوبوس به شبکه اتوبوسرانی
اضافه خواهد ش��د ام��ا یقینا با توج��ه به حجم
فرسودگی و کمبود 6000هزار دستگاهی اتوبوسها
در این بخش نمیتوان توقع داشت با ورود این تعداد
لونقل عمومی
اندک اتوبوس ،گرهی از مشکل حم 
تهران در بخش اتوبوسرانی باز شود.
متروی تهران نیز ش��رایط بهتری نسبت به
اتوبوسرانی ندارد چرا که کمبود واگن و فرسودگی
قطعات باعث شده خدمترسانی به شهروندان با
کندی صورت گرفته و میزان رضایتمندی مردم
روند نزولی به خود بگیرد .با نزدیک شدن به زمان
بازگشت دانشآموزان و دانشجویان به فضاهای
آموزشی ،از متروی تهران خبر رسیده...
ادامه در صفحه 6

از خیلی چیزها اطالع نداشتید جناب دکتر!
مه�دی خانعل�یزاده :دکت��ر
یادداشت
محمدجواد ظریف که معموال
روی خوشی به درخواست مصاحبه از سوی رسانههای
عمومی و منتقد نمیدهد و همیش��ه مشغولیتهای
فراوان خودش را عامل ش��انه خالی کردن از مصاحبه
معرفی میکند ،چهارشنب ه گذشته ،حدود  4ساعت و تا
نیمههای شب در یک گروه کالبهاوس حضور داشت
تا به تقدیر از سیاست خارجی دولت مرحوم رفسنجانی
بپردازد .فارغ از مسائلی که درباره این موضوع از سوی
حاضران مطرح شد و اساسا اشارهای به کارنام ه نامناسب
دولت رفسنجانی در مسال ه سیاست خارجی نشد ،زمانی
که یکی از حاضران درباره حمایت مرحوم رفسنجانی از
برجام و برخی جزئیات این توافق پرسید ،دکتر ظریف
صراحتا اعالم کرد در سخنان چندین سال قبل خود
در مجلس ش��ورای اسالمی که گفته بود اساسا هیچ
کلم ه تعلیقی در برجام وجود ندارد« ،اشتباه» کرده و
علت این مساله هم این بوده که هنگام گفتوگو بر سر
جزئیات فنی توافق ،وجود این کلمات را به او «اطالع»
ندادهاند و او هم ضمائم را نخوانده است.
در واقع دکتر ظریف باالخره بعد از  6سال پذیرفت

اشتباهات فاحشی در مطالعه و تدوین متن سند توافق
هستهای با گروه  5+1داشته و اعتراف کرد منتقدانی که
در این سالها نسبت به ایرادات جدی برجام و تبعات
س��نگین آن برای امنیت ملی کشورمان هشدار داده
بودند ،برخالف ادعای رئیسجمهور سابق ،نه بیسواد
بودند و نه کاسب تحریم ،بلکه با شناخت دقیقی که از
دشمن آمریکایی و همچنین رویکرد دولتهای یازدهم
و دوازدهم داشتند« ،دلواپس» حقیقی منافع ملی بودند.
این نکته در طول سالهای گذشته به صورت مکرر
از سوی منتقدان به تیم مذاکرهکننده کشورمان تذکر
داده شده بود که طرف غربی برای شانه خالی کردن از
مسؤولیت خود و اجرای تعهدات برجامی ،واژه «تعلیق»
را ب��ه جای «رفع» در حوزه تحریمها به کار گرفته تا
هم جلوی منفعت اقتصادی ایران از برجام گرفته شود
و هم با کوچکترین اش��ارهای ،امکان اجرای مجدد و
س��ختگیران ه تمام تحریمها وجود داشته باشد .وجود
کلم ه تعلیق در برجام که با یک جس��توجوی ساده
در متن این توافق نیز قابل دسترسی است ،سالها از
سوی دولت حسن روحانی و تیم مذاکرهکننده دکتر
ظریف انکار میش��د و حتی در صحن علنی مجلس

روحاهلل اژدری :بح��ران و ناامنی
تاریخ
در سوریه از مارس 2011شروع
شد .عدم توانایی حکومت سوریه
در مهار بحران و استفاده از زور و
خشونت،موجبتبدیلاعتراضات
مردمی به یک شورش عمومی
ش��د .آوری��ل  ۲۰۱۱اعتراضات
مردمی در شهر درعا توسط دولت سرکوب شد و حدود
 ۱۰۰نفر کشته برجا گذاشت .در پی اعتراضات مردم درعا
در جنوب ،مردم حمص نیز دست به اعتراضاتی زدند که
به مرور تبدیل به خشونت شد .برخی از نیروهای نظامی
از ارتش گریخته و به غیرنظامیان متحد علیه حکومت
پیوستند .برخی دلیل تبدیل اعتراض مردم به شورش و
خشونت و تروریسم را ناتوانی دولت در برخورد انتظامی
و ورود ارتش به مقابله با مردم را عامل تبدیل اعتراضات

به شورش خشونتآمیز میدانند .در پی این اعتراضات
هستههایی از شبهنظامیان که نظامیان فراری از ارتش آنها
را فرماندهی میکردند ،شکل گرفت که برای نخستینبار
 100سرباز دولتی را در اطراف ادلب و شهر جسرالشغور
در چهارم ژوئن  ۲۰۱۱به قتل رساندند.
اولین هس��ته ارتش آزاد س��وریه ،توس��ط سرهنگ
دوم حس��ین هرم��وش با تع��داد  ۱۵۰نی��رو در ادلب،
 ۹ژوئن  ۲۰۱۱بنا گذاش��ته ش��د .ویدئوی منتشر شده
از سرهنگ هرموش مثل یک کاتالیزور قوی عمل کرد
و ش��عله فرار از ارتش و پیوستن به شورشیان را روشن
کرد .او پس از جدایی از ارتش سوریه به ترکیه گریخت

صراحتا دروغ نامیده شد تا اینکه چند شب پیش ،آقای
دیپلمات صراحتا اعالم کرد اشتباه کرده و این مساله به
او اطالع داده نشده است.
این در حالی است که اساسا وندی شرمن ،یکی از
اعضای ارش��د مذاکرهکننده آمریکایی در همان زمان
اجرای برجام هم مدعی شده بود حتی کلم ه  Liftهم
که در متن برجام وجود دارد ،به معنای تعلیق است و
نه رفع؛ یعنی فارغ از واژه  Suspendبه معنای تعلیق،
طرف آمریکایی حتی عبارتی را که تیم ایرانی از آن به
عنوان دستاورد برجام برای رفع تحریم هم نام میبرد،
تعلیقترجمهمیکند.همیننوعنگاهغیرفنیتیمایرانی
به مسال ه حقوق بینالملل بود که باعث شد دولت باراک
اوباما «تقریبا هیچ» بخشی از تعهدات برجامی خود را
اجرا نکند و دولت دونالد ترامپ هم «با یک خطخطی»،
از برجام خارج ش��ود و سنگینترین تحریمها را علیه
کشورمان وضع کند.
اما فارغ از این مساله ،نکت ه بسیار مهمی که اعتراف
دیرهن��گام دکتر ظریف نباید اف��کار عمومی را از آن
منحرف کند ،بخشهای بسیار خطرناک و ضدایرانی
دیگر برجام است .بر فرض صحتانگاری عدم اطالع

دکت��ر ظریف از وجود کلم ه تعلی��ق در متن برجام،
میتوان سواالت زیادی را از ایشان و سایر اعضای تیم
مذاکرهکننده کش��ورمان درباره سایر بندهای توافق
هس��تهای پرسید .آیا تاکید طرف غربی بر بتنریزی
در قل��ب رآکتور آب س��نگین اراک -به عنوان یکی
از دستاوردهای بس��یار مهم و درخشان دانشمندان
ای��ران -و نابودی کامل آن هم به اطالع دکتر ظریف
نرس��یده ب��ود؟ آیا وجود بنده��ای  36و  37در متن
توافق هس��تهای که از آن با عنوان «مکانیزم ماشه»
ن��ام برده میش��ود و اصلیترین مانع ب��رای هرگونه
بهرهمندی ایران از دس��تاوردهای اقتصادی برجام و
حضور س��رمایهگذاران خارجی در کش��ورمان است
ه��م به اطالع دکتر ظریف نرس��یده ب��ود؟ آیا تاکید
آمریکاییها بر بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
از مراکز علمی ،دانشگاهی و نظامی کشورمان -مانند
اتفاقی که در دانشگاه علم و صنعت افتاد  -و برگزاری
جلس��ات بازجویی از اساتید دانش��گاه و دانشمندان
کشورمان هم به اطالع دکتر ظریف نرسیده بود؟ آیا
موضوع بازگشت تمام تحریمهای ضدایرانی در صورت
بدعهدی طرف آمریکایی به دلیل عدم وجود سازوکار

پرونده سوریه 8 /

ارتش آزاد سوریه

و در آنجا اقدام به سازماندهی نظامیان جداشده از ارتش
سوریه کرد .این نظامیان جداشده ،عملیاتهایی را علیه
مواضع حکومتی انجام دادند .از حدود اواخر ژوئن تا مارس
 ۲۰۱۳حدود  ۶۰هزار س��وری از ارتش خارج شدند .ماه
گ
سپتامبر سال  ۲۰۱۱گزارشی منتشر شد که سرهن 
حسین هرموش یکی از فرماندهان اولیه شورشی علیه
حکومت سوریه در نزدیکی مرز ترکیه ناپدید شده است.
هرموش در واقع توسط نیروهای امنیتی سوریه بازداشت
شده بود و در مصاحبهای که با وی ترتیب داده شد اعالم
کرد نخستین افرادی که پس از خروج وی از ارتش با وی
تماسگرفتهاند،اخوانالمسلمینوعبدالحلیمخداممعاون

فراری و در تبعید رئیسجمهور سابق سوریه بودهاند .این
اعتراف در واقع این استدالل را تقویت میکند که شورش
در سوریه یک توطئه خارجی و طراحیشده برای اسقاط
حکومت سوریه و در نتیجه تضعیف جبهه مقاومت بوده
است)2013:11.12Holliday( .
عالوه بر س��رهنگ هرموش ،تعداد دیگری از افسران
برجسته نیز فرار کردند و شروع به شکل دادن گروههای
کوچک مخالف در سوریه کردند .سرهنگ ریاض اسعد،
سرهنگ احمد حجازی ،سرهنگ ملک الکردی ،سرهنگ
محمد حامد ،سرهنگ مصطفی احمد الشیخ ،سروان باسم
الخلید ،سرهنگ عبداهلل ستاریونس ،سروان امیر الواوی،

مناسب تضمینی در برجام هم به اطالع دکتر ظریف
نرسیده بود؟ عدم اطالع مذاکرهکننده ارشد کشورمان
از وجود «واژههای معنادار حقوقی» در متن یک توافق
بسیار مهم و سند معتبر بینالمللی که نشاندهند ه
عدم مطالع ه آن توسط ایشان است ،فقط یک قطعه از
پازل خس��ارت محضی است که در سالهای گذشته
به ایران تحمیل شد و دکتر ظریف و دوستان تالش
کردند آن را یک دس��تاورد درخشان(!) معرفی کنند.
اثرات و تبعات ضدمنافع ملی برجام تا اندازهای است
که س��ادهانگاری در استفاده از کلماتی نظیر تعلیق و
رفع ،نمیتواند بیانکننده میزان آن باشد.
در مجموع و با تاسف بسیار زیاد باید گفت سنگ
برجامکهتوسطمحمدجوادظریف،سیدعباسعراقچی،
مجید تختروانچی ،علیاکبر صالحی ،حمید بعیدینژاد
و چند نفر دیگر در چاه اعتماد به آمریکا انداخته شد ،به
اندازهای آسیبرسان و آزاردهنده بوده که حتی حضور
تیم جدید در دولت س��یدابراهیم رئیس��ی در فرآیند
مذاکرات هم نمیتواند براحتی شر آن را از سر منافع
ملی کشورمان کم کند و برای رفع سای ه خسارت محض،
دیپلماتهای ما باید همچنان تالش کنند و عرق بریزند.
س��رهنگ ابراهیم منیر مجموری ،سروان قیس قطانه،
سروان یوسفی الدین یحیی ،ستوان عبداهلل رحمان شیخ
علی ،س��توان ابراهیم ایوب ،احمد بهبوه ،سروان عبداهلل
بهبوه ،س��توان عبدالرزاق طالس ،ستوان ولید العبداهلل،
سروان یوسف الحمود ،ستوان فیض احمد العبداهلل ،سروان
رواد احمد الکساه ،ستوان احمد مصطفی خلف ،ستوان
احمد عبدالعزیز طالس ،ستوان احمد الحمید ،ستوان عمر
شامی ،سروان زهیر الشیخ ،ستوان ایمن حالق ،ستوان
عبدالمجید ایوب ،س��توان محمد باسه ،ستوان محمود
احمد حمادی ،س��رتیپ رضوان المدلوس ،سروان زهیر
عبدالکریم ،سرهنگ عدنان حالق ،ستوان طالل المصری
و ستوان احمد الخال از جمله نخستین افسران برجستهای
از ارتش س��وریه بودند که از ارتش جدا شدند .هر کدام
از این افراد فرماندهی بخشهایی از ارتش آزاد سوریه را
برعهده داشتند)2013:39.45Holliday( .

