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الریجانی علیه الریجانی
همدلی|بــرادران الریجانــی در فضای سیاســی ایران 
حاال دیگر به برچســبی خانوادگی تبدیل شده اند که در 
برهه هایی از بزرگان یک جناح سیاســی کشور محسوب 
می شــدند و در زمان هایی نیز دو نفــر از آنها دو ضلع از 
ســه ضلع مثلث ســران قوای جمهوری اسالمی ایران را 
تشــکیل می دادند. محمدجواد، علی و صــادق فرزندان 
میرزاهاشــم آملی به ترتیب در فضای سیاسی ایران رشد 
کردند و اگرچه اولین برادر اکنون در حاشیه قرار دارد ولی 
سومین پسر در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر 
صندلی کسی چون هاشمی رفسنجانی با آن همه سابقه 
سیاسی نشســته اســت. در این میان برادر دوم علی اما 
وضعیتی میانه دارد، او اگرچه در آخرین انتخابات ریاست 
جمهوری با حیرت بســیار با اعالم عدم صالحیت خود از 
سوی شورای نگهبانی روبه رو شد که برادرش صادق یکی 
از فقهــای آن بود، اما چندان هم از میدان به در نشــده 
اســت. با این همه او علی رغم تعلق بــه جناح اصول گرا 
یکــی از متهمان تصویب برجام در دولت روحانی اســت. 
مخالفــان تندروی او که پیش از این در ماجرای انتخابات 
88 او را »ســاکت فتنه« خوانده بودنــد، از همراهی او با 
دولت روحانی در تصویب برجام در مجلس نیز خشمگین 
بودند. موضوعی که سبب شد تا جایگاه او را خارج از جناح 
اصول گرایی تحلیــل کنند و همین امر نیز هزینه های رد 
صالحیتش در انتخابات ریاست جمهوری 1400 را پایین 
آورد؛ به گونه ای که در اعتراض به این اقدام شورای نگهبان 
تنها بود. او اگرچه پس از آن از ســوی رهبری انقالب به 
عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد، اما 
همچنان از ســوی تندروهای اصول گرا -که بخش زیادی 
از آن ها در دولت رئیسی تبلور یافته اند – مورد بی اعتنایی 
و حتی غضب اســت. او همچنان یکی از متهمان تصویب 
برجام است؛ موضعی که اصولگرایان افراطی نمی پسندند. 
اینجاست که پای یک برادر دیگرش یعنی محمدجواد 
نیز به میان کشیده شده است. او که روزگاری تئوریسین 
سیاســت خارجی اصول گرایان بود و با بخش میانه رو این 
جناح همراهی بیشتری داشت، اکنون گویی جهت ورزش 
باد را دریافته اســت و بــا تندروترین محافل اصول گرایی 
همراهی می کند. در ماجرای اعتراضات اخیر، شدیدترین 
و حساســیت برانگیزترین مواضع را اتخاذ کرد که صدای 
برخــی نماینــدگان مجلس و بخشــی از مــردم را نیز 
برانگیخت. به گونه ای که در برخی تجمعات شهر زاهدان 

علیه او شعارهایی سر داده شد.
او امــا اکنون و درحالــی که برادرش علــی الریجانی 
به عنوان یکی از مدافعان برجام مشــهور شــده اســت، 

شدیدترین حمالت را به سمت آن روانه کرده است. 
محمدجواد الریجانی روز گذشــته با بیان اینکه برجام 
ســند فضاحت جبهه اصالحات اســت، گفت:»استراتژی 
دولت فعلی برای اینکه کارمان را بدون برجام ادامه دهیم 

استراتژی خوبی است.«
او در باره آینده برجام گفت:»جسد برجام متاسفانه دفن 

نشده و بو می دهد! و اگر دفنش می کردند بو نمی داد!«
وی ادامه داد:»برجام یک کج راه است و ما نباید به این 

کج راه دل ببندیم و نباید به آن دلبستگی صورت گیرد.«
الریجانی تاکید کرد:»ما امروز بهای برجام را پرداختیم 
و باید تالش کنیم که کاالی آن را دریافت کنیم و کاالی 
برجام هم برای ما این اســت که تحریم ها باید برداشــته 
شــود و طرف مقابل حتی باید به خاطر تاخیر در اجرای 
تعهداتش خسارت هم پرداخت کند، بنابراین استراتژی ما 

باید این موضوع باشد که االن وجود ندارد.«
وی افزود:»برجام برای این درســت شد که توانمندی 
هسته ای ما را صفر کند که این شدنی نیست. بنابراین ما 

مذاکرات را ادامه می دهیم اگرچه ظاهرش این نیست!«
الریجانی ادامه داد: آنهایی که همین اخیراً هم شــعار 
دادند و می دهند که اگر ما بودیم برجام را چنین می کردیم 
و چنان می کردیم، اشتباه می کنند و نمی دانم چگونه است 
که این پروســه را نفهمیده اند، پروسه یک پروسه شفاف 
است که چه می خواهد و کجا می خواهد برود و چرا چیزی 

از آن در نمی آید و ابتر است.«
این تحلیلگر سیاســی اصولگرا یادآور شد:»در انتخابات 
آینده کســانی که از جناح اصالح طلــب می خواهند وارد 
میدان شوند احتماالً می خواهند بگویند که شما بهترین 
فرصت ها را از دســت دادید و اگر ما بودیم برجام را فالن 
می کردیم و بهمان می کردیم! ولی برجام ســند فضاحت 

جبهه اصالحات است.«
این ســخنان در حالی از ســوی محمد جواد الریجانی 
بیان می شــود کــه در صورت تایید صالحیــت برادرش 
علــی الیجانی در انتخابات گذشــته، او در قامت یکی از 
مدافعان برجام ظاهر می شــد و پیش از انتخابات برخی 
تحلیل گران سیاســی، نامزدی علی الریجانی را در جهت 
ادامه دولت روحانی و به ویژه تداوم مذاکره برســر برجام 

ارزیابی می کردند.
در آن روزها که علی الریجانی خودش را برای انتخابات 
1400 آماده می کرد، او پاســخ خــود به این گونه مواضع 
درباره برجام را در یک گفت وگو در کالب هاوس ارائه داد.

او در پاســخ به کســانی که می گفتند برجام را در 20 
دقیقــه در مجلس تصویب کرد گفت:»اگر کســی بتواند 
موضوع به این مهمی را در 20 دقیقه به نتیجه برســاند 
خیلی مدیر قوی اســت، حتما به او رای بدهید. اما ماجرا 
این طور نیست، بحث برجام یک اقدامات پشت صحنه ای 
داشت و از حدود دو ماه قبل بحث شد و به توافق رسیدیم. 
از دو ماه قبل بین دو فراکســیون مجلس جلساتی برگزار 
شــد و به تصویب رســید. در شــورای امنیت ملی از دو 
فراکســیون مجلس دعوت شــد و بحث شد . کمیسیون 
ویژه ای هم تشکیل شد و پس از چندین جلسه بحث در 
کمیســیون امنیت ملی نیز این هم بحث انجام شد. زمان 
برای بررسی این موضوع در مجلس کوتاه بود و باید با یک 
تفاهم قبلی به نتیجه می رسیدیم. یک کمیسیون ویژه ای 
تشکیل شد و چند جلسه تشکیل شد. در صحن مجلس 
با حضور آقای ظریف ۳ ساعت بحث شد، یک بار دیگر 2 
ساعت بحث شد و ... یک جلسه هم چهار ساعت در کلیات 

بحث شد و موقع اذان ظهر رای گرفتیم.«
او توضیح داد:»البته آقایان توافقی که داشتیم را صحن 

بهم زدند و اصرار کردند 400 پیشــنهاد مطرح شود، این 
یعنی نمی خواســتند برجام ســروقت تصویب شود. من 
نمی توانستم کشــور را با این کار به خطر بیاندازم، گاهی 
ادعا می کنند که این طرح مورد تایید رهبری نبوده است، 
اصال باور می کنید؟ اگر این طور است چرا از رئیس مجلس 

و کمیسیون مربوطه تشکر کردند؟«
الریجانی در پاســخ به واکنش هــای مخالفان برجام 
گفــت:» آقایان می گویند که این کار خیانت اســت، چرا 
شورای نگهبان ظرف چند ساعت اعالم نظر کرد؟ اگر این 
طرح خائنانه بود شورای نگهبان می توانست آن را نگه دارد. 
یک مقدار مســئله عمیق تر است، این که نوجوانی سرش 
را سطل آشــغال می کند ما را می کشد، فقر در کشور ما 
چیزی در حدود 0.4 شده است. امروز باید سریع تر تالش 

کنیم به تفاهم برسیم.«
علی الریجانــی آن روز به اتهاماتی درباره برجام جواب 
می داد که این روزها بــرادرش محمدجواد در حال تکرار 
آن هاســت:» اگر برجام چیز نجسی بود، چرا االن زیرش 
نمی زنند؟ برجام در آن دوره کار درســت و دقیق کشور 
بود. االن هم معتقدم برای نجات کشــور باید شــرایط را 
برای یک تفاهم مهیا کنیم. این گونه مســائل نیازمند یک 
رویکرد خاص است. با تند سخنرانی کردن در نماز جمعه 

مذاکرات بین المللی حل نمی شود.«
مواضع اخیــر محمدجواد الریجانی تعجــب برخی از 

ناظران فضای سیاسی ایران را نیز برانگیخته است.
روز گذشــته احمدزیدآبادی تحلیل گر سیاست خارجی 
درباره مواضع اخیر برادر اول الریجانی ها در مطلبی با عنوان» 
معمای بزرگ« نوشت:» خدا را شکر که من از سیاست روزمرۀ 
ایران کنار کشــیده ام و به هزار دلیل به »براندازی« نیز باور 
ندارم، اما اگر باور داشتم، برای رسیدن به هدفم، درست همان 
نکاتی را به کارگزاران جمهوری اسالمی توصیه می کردم که 

دکتر محمدجواد الریجانی کرده است.«
او مواضــع اخیــر محمدجواد الریجانی را همراســتا با 
براندازان دانست ونوشت: » از نظر من تالش مؤثر و واقعی 
در جهت »براندازی« این قبیل توصیه هاســت و نه آنچه 
عده ای تحت این عنوان، خود را به آن مشغول داشته اند! 
آنچه اما در این میان برای من قابل فهم و هضم نیســت 
این اســت که این توصیه ها نه از سوی یک امام جمعه یا 
یک فرد ناآشنا به مسائل داخلی و خارجی، بلکه از سوی 
یک فارغ التحصیل دانشگاه برکلی آمریکا صورت می گیرد. 
قصد نیت خوانی ندارم، اما به نظرم اظهارنظرهای سال های 
اخیر آقای الریجانی با سطح فهم و دانش او خیلی فاصله 

دارد و این معمای بزرگی است!«
به نظر می رســد که اگرچه روزی صــادق الریجانی در 
اعتراض به رد صالحیت برادرش از شورای نگهبان استعفا 
کــرد و در جلســه تحلیف رئیس جمهــور حاصل از آن 
انتخابات غایب بود، اما محمدجواد الریجانی روشی دیگر 
را برگزیده است و با کسانی همراهی می کند که برادرش 
علی الریجانی را در شــمار مردان صاحب صالحیت برای 
پســت های کلیدی جمهوری اســالمی نمی دانند. آیا در 

خانواده الریجانی صف آرایی تازه ای شکل گرفته است؟

وزیرارتباطاتوفناوریاطالعات:

 اینستاگرام و واتس اپ 
فعال رفع فیلتر نمی شوند

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت: تالش مان این اســت 
محدودیت هایی که قابلیت برطرف شدن را دارند، برداشته شود و ان شااهلل 
طی دو روز آینده، خبرهای خوشــی در این زمینه خواهید شــنید اما دو 
پلتفرم اینستاگرام و واتس اپ فعال شامل این اتفاق نمی شوند.عیسی زارع 
پور دیروز در حاشــیه مراسم رونمایی از ناوگان موتوری برقی شرکت ملی 
پست کشــور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره دلیل اختالل 
ایجاد شده در زمینه اینترنت طی چند روز اخیر اظهار کرد: روز چهارشنبه 
و پنج شــنبه در مرکز تبادل ترافیک تهران مشــکلی را طی یک الی دو 
ســاعت داشتیم که با همت دوســتان برطرف شد و االن هیچ مشکلی در 

مرکز تبادل ترافیک وجود ندارد.
به نوشته ایسنا، او درباره رفع فیلتر بعضی از پلت فرم های خارجی به صورت 
کامــل اظهار کرد: من قباًل اعالم کــرده ام که کمیته تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه، متولی فیلترینگ اســت و و حدود 1۳عضــو دارد که دولت یکی از 
اعضای آن است . تالش مان این است محدودیت هایی که قابلیت برطرف شدن 
را دارند، برداریم و ان شــاهلل طی دو روز آینده خبرهای خوشی در این زمینه 
خواهید شــنید. وی ادامه داد: البته دو پلت فرم اینســتاگرام و واتس اپ که با 
مصوبه نهادهای امنیتی مسدود شدند، فعال مشمول این اتفاق نیستند و در این 
زمینه نهادهای امنیتی تصمیم گرفتند اما سرویس ها و خدماتی هستند که از 
نظر ما قابلیت بازنگری دارند و اکنون مسیر را دنبال می کنیم که این اتفاق رخ 

دهد. مشخصا کالب هاوس طی روزهای آینده رفع فیلتر می شود.

تشکیل کمیته مزد 1401 در هفته آینده
نماینده کارگران در شورای عالی کار دیروزگفت: در جلسه امروز شورای 
عالی کار مقرر شد، کمیته مزد برای تعیین سبد معیشت 1401 کارگران 

آغاز به کار کند که احتماال هفته آینده جلسه اول آن برگزار می شود.
به گــزارش جماران هادی ابوی روز گذشــته گفت: ارائــه نتایج طرح 
پژوهشــی آثار و پیامدهای تعیین حداقل دســتمزد بر اســاس مناطق و 
صنایع، اصالح یکی از مواد آیین دادرسی کار و تصمیم گیری درباره تشکیل 
کمیته دستمزد شورای عالی کار از دستورات جلسه امروز شورای عالی کار 

بود که مقرر شد کمیته دستمزد 1401 جلسات خود را آغاز کند.
 وی دربــاره زمان برگزاری جلســات کمیته مزد گفــت: بعد از امضای 
دستورجلســه، فکر می کنم که جلســات کمیته مزد از هفته آینده آغاز 
به کار کند.  نماینده کارگران در شــورای عالــی کار درباره گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی درباره  مزد منطقه ای گفت: این مرکز 
گــزارش خود را ارائه کرد اما در حال حاضر شــرایط برای مزد منطقه ای 

فراهم نیست. دولت باید به فکر بسته های حمایتی برای کارگران باشد.
 نماینده کارگران در شــورای عالی کار اظهار داشــت: اینکه عده ای از 
کارفرمایان بیان می کنند، هزینه مسکن باید از سبد معیشت حذف شود, 
اظهارنظری غیر منطقی است. مگر هزینه مسکن جزو هزینه های زندگی 
کارگران نیســت؟ چطور ممکن است که هزینه مسکن را از سبد معیشت 
حذف کرد.وی بیان کرد: نحوه تعیین دستمزد کارگران در ماده 41قانون 
کار مشــخص اســت. طبق ماده 41 حقوق کارگران بر پایــه نرخ تورم و 
هزینه سبد معیشت کارگران تعیین می شــود. برای دستمزد سال آینده 
باید هزینه های زندگی کارگران تأمین شود. در حال حاضر طبق اعالم های 
رســمی خط فقر در تهران 15میلیون تومان اســت. نظر کارگران همواره 
تأمین معاش بوده است و هر ساله به این موضوع تأکید می کنند که شکاف 

بین دستمزد و هزینه های زندگی زیاد است.

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

ارزیابی»همدلی«ازعللالتهاباتدربازارماشین

سبقت خودرو از 
قدرِت خریِد مردم

چند وقتی اســت که قیمــت خودرو،  همدلی|
رونــد صعودی به خود گرفته و حــاال باز هم این 
محصول سرمایه ای، برای خیلی ها دست نیافتنی تر 
و داشــتن آن برای قشر متوسط به پایین، به آرزو 
تبدیل شده است. کارشناسان خودرویی علت های 
مختلفی را برای این افزایش قیمت عنوان می کنند 
و در مقابــل راه کارهایی هم برای کنترل این بازار 
دارند. به گفته کارشناسان، گرانی در بازار خودرو 
بســتگی به چند علت دارد. یکی از علت ها برآورد 

هیجانی نسبت به قیمت دالر است. افزایش قیمت 
خودرو در حالی است که اکنون تحریم ها به قوت 
خود باقی اســت و طبیعتا انتظاراتی که در 5 ماه 
اول ســال بود مبنی بر اینکه وضعیت دالر ســرو 
ســامان می گیرد و کاال های اساسی تا حد امکان 
بتواند با قیمت نســبتا متعادل تری به بازار عرضه 
شــود، از بین رفته اســت. بحث ممنوعیت توقف 

واردات نیز باعث افزایش قیمت ها در بازار شد. 
شرحدرصفحه6

انتقادمسعودپزشکیان
ازسیاستخارجی:

 صبح و عصر و شام 
داریم فحش می دهیم

درگفتوگویهمدلی
بایکمتخصصبهداشتبررسیشد

 علل و پیامدهای
 چاقی ایرانیان  

الریجانی علیه الریجانی
درخانوادهمیرزاهاشمآملیصفآراییتازهایشکلگرفتهاست؟

یادداشت

حداقل سایت های هواشناسی را می دیدید!

 چنــد وقتی اســت که برخــی مســئوالن وزارت نفت 
وحتی در بین نماینــدگان مجلس مطالبی در مورد مصرف 
گاز مــردم ایران گفته می شــود که ادعا می شــود باالتر از 
میانگین اروپایی ها اســت. اما هیچ گاه گفته نشــده که زیر 
ســاخت وسایل گرمایشــی اروپایی ها چقدر پیشرفته است 
و حتی بررســی نشــده که هم اکنون دمای هوا در بیشتر 
نقاط کشــورهای اروپایی بهاری وحتی در برخی نقاط گرم 
هم هســت. موضوعی که نشان می دهد وزیر نفت کشورمان 
و برخی مشــاوران دولتمردان چه پیش بینی اشــتباهی از 
»زمستان سخت« اروپایی ها داشــته اند وحتی در برخی از 
مناطق اروپا بــه مانند برخی مناطق هرمــزگان دمای هوا 
بهاری ومطبوع است و به دمای هوای برخی نقاط هرمزگان 
نیز نزدیک تر اســت ودر حقیقت نیازی به مصرف گاز بیشتر 

برای سیستم گرمایشی ندارند.
نگاهی به وضعیت آب و هوا در قاره اروپا در دوشب پیش نشان 
می دهد که  کشور اسپانیا و شهر »والنسیا« در شب، دمای هوا 14 
درجه باالی صفر را نشان می دهد. در شهر رم پایتخت ایتالیا نیز 
دمای هوا 1۹ درجه باال صفر نزدیک به دمای بندرعباس گرم ترین 
شهر ایران که 2۳ درجه باال صفر است بوده وحتی در دمای شب 

با دمای 1۶ درجه بندرعباس مشترک می باشد.
این نکته را نیز نباید از خاطر دور نگه داشــت که در لندن 
پایتخــت انگلیس دمای هوا باز هــم ۶ درجه باال صفر بوده 
اســت. کشور پرتغال وپایتخت آن لیسبون نیز دمای هوا در 
شب 14 درجه باال صفر نزدیک به بوشهر خودمان بوده است.

کیف پایتخت اوکراین که حتی در تابستان دمای سردی 
دارد، نیز مشــاهده می کنیم در شب زمستانی ۶ درجه باال 
صفر ونه زیر صفر است آن هم در یکی از سردترین شهرهای 
جهان. بعد از آن به پاریس پایتخت فرانســه نظر می اندازیم 
می بینیم که دمای هوای در آن جا هم 4 درجه باالی صفر 
است. در آخر هم به آلمان وشهر »کارلسروهه« می رویم وبا 
وجــود این که از دیگر نقاط اروپایــی در زمینه گرمای هوا 

عقب تر است اما درجه هوا همچنان باالی صفر بود.
اما با جســتجویی در دمای هوای از شهرهای ایران تفاوت 
فاحش در دمای هواوکاهش دمای 20 درجه ای نســبت به 
برخی شهرهای اروپا را مشــاهده می کنیم. به عنوان نمونه 
دمای تربت جام در اســتان خراسان رضوی منفی 2 درجه 
ســمیرم در استان اصفهان منفی 8 درجه شهرکرد منفی ۹ 
درجه دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد منفی 21 درجه در 
سراب در استان آذربایجان شرقی منفی 1۷ درجه بوده است 
و به طور منطقی با این همه کاهش دما نســبت به اروپایی 

باید هم مصرف گاز بیشتر باشد.
الزم به یاداوری اســت برخالف پیش بینی های اوجی وزیر 
نفت، اروپایی ها دمای مطبوع بهاری در زمستان امسال تجربه 
می کنند. کاش حداقل نگاهی به سایت های هواشناسی دنیا 

هم می کردند.
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وسیه   دو بار از ر
خوردیم بازی 

حشمتاهللفالحتپیشهدرگفتوگوباهمدلی:

دولت کنونی ظرفیت عمل به راهبردهای ضروری را ندارد

2

برخیناظراناجراییشدنطرحاتحادیه
اروپارافاقدوجاهتقانونیمیدانند

چالش های حقوقی 
 درج نام سپاه 

در فهرست تروریسم
همدلی| چند روز پس از تصمیم پارلمان اروپا 
برای وارد کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در لیســت گروه های تروریستی، واکنش ها به 
این اقدام ضد ایرانی همچنان ادامه دارد. این 
در شرایطی اســت که برخی مسووالن ایرانی 
همچنان بر بی اهمیــت خواندن این تصمیم 
اروپا اصرار داشته و از سوی دیگر امکان اجرایی 

شدن آن را به آسانی مقدور نمی دانند. 
3

بررسیطرحاتحادیهاروپادرصحنعلنی؛

 اقدام مجلس در دفاع
 از سپاه پاسداران

چالش های امنیتی 
بغداد-تهران- آنکارا 
روی میز دولت عراق

هوایپایتختهمچنانبرایهمهگروهها
ناسالماست

تداوم سایه سیاه 
آلودگی بر سر تهران

ایمنآبادی؛نمایندهادوارمجلس:

مسئوالن درک درستی 
از اعتراضات ندارند

همدلی|صبح دیروز رئیس مجلس روز خود 
را از مقر فرماندهی ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی آغاز کرد. محمدباقر قالیباف بامداد 
دیروز به ستاد کل فرماندهی سپاه رفت، پس 
از در دیدار با سردار سالمی فرمانده کل سپاه 
گفت: »پارلمان اروپا باید بداند پیشنهادی که 
به عنوان پارلمان ارائه کرده نمی تواند مجموعه 
واقعیت ها را جابه جا کند، داعش را جبهه غرب 
و استکبار پشتیبانی و تجهیز کرد و آن کسی 
کــه با تروریســم جنگید و بــه حضور داعش 
در منطقه پایان داد، ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی اســت، این حقیقتی اســت که اروپا 

نمی تواند آن را وارونه جلوه دهد...
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   علی جواهرچی
    روزنامه نگار

حداقل سایت های هواشناسی را 
می دیدید!/ علی جواهرچی

عاطفه  نقش های  در  گروتسک   
سياووشی/ فيض شریفی 

فرهيختگی/  شرط  فراخ اندیشی؛   
محمدعلی نویدی

مرتضی   / عروس  مادر  از  کالم  دو    
فخری قاضيانی

  عارف؛ شاعری که هم نشينی با شاه 
را رد کرد

 جادوی طبيعت، چگونه ساحل شيشه ای 
را رقم زد

  ناسا با یک موشک جدید ۴۵روزه 
به مریخ می  رسد

مرگ  از  کردکوی  دادستان  روایت    
ناگوار »سها رضانژاد«

گوناگون
1

8

8

8

8

8

8

4


