
روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

برخی مقامات ایران به رژیم صهیونیستی هشدار دادند؛

 آتش بازی شبانه 
در آسمان اصفهان

همدلی|  شنبه شــب صدای انفجار در منطقه 
شمالی شــهر اصفهان باعث نگرانی مردم شد. 
خیلــی زود تصاویری در شــبکه های اجتماعی 
منتشر شــد که نشــان می داد یک انفجار رخ 
داده که احتماال ناشــی از برخــورد یک پهپاد 
بوده اســت. گمانــه زن ای که بعــد به صورت 
رسمی تأیید شد. تاکنون هیچ کشور یا گروهی 
رســما مســئولیت این حمله پهپادی به یکی 
از مراکز تســلیحاتی ایران را بــر عهده نگرفته 

است اما آنچه که مشــخص شده که این است 
که دســت کم سه پهپاد در این عملیات شرکت 
کرده اند. طبق اعالم منابع رسمی در ایران این 

عملیات خسارت جانی در پی نداشته است.  
دقایق پایانی شنبه شــب برای مــردم اصفهان 
دلهره آور بود. منابع محلی خبر از شنیده شدن 
صدای انفجار در محدوده شمالی شهر اصفهان 

دادند.
شرح در صفحه 2

 درخواست رئیس صداوسیما
 برای بستن یک پلتفرم نمایش فیلم

اتهامات امنیتی به فیلیمو

 اردوغان در سودای 
ریاست جمهوری مادام العمر

تدوام خیاالت سلطان

خویی ها در محاصره 
زلزله و سرما 

 2 کشته و 644 مجروح
 در زمین لرزه غرب کشور 

یادداشت

آیا »بورل« سردار شده است؟!
صالح الدین هرســنی- بعد از آنکه 
»جوزپ بــورل« نماینده عالــی اتحادیه 
اروپا در سیاســت خارجی و امور امنیتی، 
اعالم کرد که تصویب قطعنامه ضدایرانی با 
هدف قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در لیست گروه های تروریستی به 
جهت چالش های حقوقی الزام آور نیست و 
این تصمیم فعال و بنابر مصالحی آماده و 
اجرایی نخواهد شد، برخی از جریان های 
سیاسی خارج کشور و بیشتر اپوزیسیون 
ســلطنت طلب، تصویر جوزپ بورل را در 
لباس سرداران سپاه پاسداران جعل کرده 
منتشر کردند. البته تصویر ملبس بورل در 
کسوت سرداری و سرتیپی سپاه پاسداران 
در فضاهــای مجازی دســتمایه طنز نیز 
گردیــد و هنوز هم در حــال »وایرال« و 
»ترند« شــدن است. نمایش تصویر بورل 
در لباس سرداری حامل این پیام از سوی 
سلطنت طلبان اســت که بورل در زمین 
جمهوری اسالمی بازی می کند و چالش 
حقوقی قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در 
لیست گروه های تروریستی بهانه ای بیش 
نیست و در واقع چرا بورل صرف مصالحی 
به ویژه بهانه چالش حقوقی، باید از تکرار 
رفتار ترامپ در قبال جمهوری اســالمی 
جلوگیری کند و مانع تصمیمات پارلمان 

اتحادیه اروپا گردد؟
اما واقعیت چیســت؟ آیــا چالش های 
حقوقــی مانــع تصمیمات غیرالــزام آور 
پارلمان اتحادیه اروپا است یا آن که مقامات 
تهران باید طبق انگاره ای ادراکی- تحلیلی 
بورل رفتار کنند و یا شــاید پای مسئله 
مهم تــری نظیر آچمز کــردن جمهوری 
اســالمی ایران با همه غیر الزام آور بودن 

قطعنامه ضدایرانی در میان است؟
واقعیت آن است که نه بورل به واسطه 
جایگاه حقوقــی و وقوف کامل بر ضوابط 
و مقررات ســازوکار نهاد پراهمیتی چون 
پارلمان اتحادیه اروپا ســردار و سر تیپ 
شــده اســت و نه قرار اســت در زمین 
جمهوری اسالمی بازی کند. به این ترتیب 
و با آن کــه مقدمه و صغرای منطق بورل 
اینگونه به نظر می رســد که باید امیدوار 
کننده و به نفع ایران باشد، اما وقتی وارد 
میانه و کبرای منطق او می شویم به خوبی 
در می یابیــم کار نه تنهــا امیدوار کننده 
نیست، بلکه بسیار پیچیده و غامض بوده 
و روند های جاری احتمــاال در حال رقم 
خوردن به زیان ایران است. پیچیدگی کار 
در آن جاست که سلسله مذاکرات وین به 

مدت چهار ماه دچار وقفه و سکون شده 
و تهران در این مدت چهارماه آن گونه که 
رافائل گروسی دبیر کل آژانس هسته ای 
اعالم کرده است، همکاری با تهران نداشته 
و در مســیر راستی آزمایی از فعالیت های 
هســته ای خــود در فتــرت چهارماهه 
مذاکرات شفاف سازی نکرده است و حتی 
با توجه به اظهار نظر های برخی مقامات 
اعالم کرده اســت که عــالوه بر 1000 
کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 20 
درصد، با 70 کیلو گرم اورانیوم با خلوص 
60 درصد از نقطه گریز هسته ای عبور کرد 
و شرایط آن شبیه شرایط کشو  هایی شده 
اســت که با این میزان اورانیوم غنی شده 
می توانند چند سالح هسته ای تولید کنند. 
حال هم زمانی عدم شفاف ســازی تهران 
با غیراجرایی  بابت فعالیت های هسته ای 
بودن قطعنامه ضدایرانی پارلمان اتحادیه 
اروپــا، موجــب مخابــره ســیگنال ها و 
پالس هایی از سوی حسین امیرعبدالهیان 
وزیر امــور خارجــه و همچنین محمد 
اسالمی رئیس سازمان هســته ای ایران 
بابت آمادگــی تهران برای ازســرگیری 
مذاکرات در وین شده است. در این ارتباط 
آنها قویا بر این نکته تاکید کرده اند که بر 
خالف تصورات تروئیکای اروپایی برجام و 
مقامات واشــنگتن، مذاکرات به بن بست 
نرســیده اســت. منطق این امیدواری به 
تداوم مذاکرات از سوی وزیر امور خارجه 
و رئیس سازمان هسته ای در شرایطی در 
حال قوت گرفتن است که رافائل گروسی 
رئیس آژانس انرژی هســته ای همزمان و 
موازی با مواضع مقامات تهران اعالم کرده 
اســت که از برجام فقط پوســته ای باقی 
نمانده و از طرف دیگر سلطنت طلبان نیز 
بــورل را متهم به آن می کنند که او روی 
قبــری گریه می کند کــه در آن مرده ای 
نیســت و یا آنکه روی اســبی قرار است 
با ایران برای احیای برجام شــرط ببندند 
کــه ُکمیتش لنگ اســت. معنا و مفهوم 
این وضعیت آن است که برجامی در کار 
نیست که بخواهد برایش بار دیگر طرفین 
در وین به پای میز مذاکره حاضر شــوند. 
چراکه ســرعت فعالیت های هسته ای به 
واســطه چهار ماه ایجاد وقفه و سکون در 
مذاکرات وین، پیشرفت و شتاب فراوانی 
داشــته و حتی از مرحله گریز هسته ای و 
ایجاد ظرفیت برای ساخت سالح هسته ای 
نیز باالتر رفته اســت. حــال اگر بخواهد 
هرگونه پیش فرض ها طبق معیار های ایران 

به جلــو رود و آن گونه که مقامات تهران 
گفته انــد در مذاکرات بــاز و پنجره های 
گفتگو و دیپلماســی بسته نیست، تهران 
تا چه میــزان در مذاکــرات وین حاضر 
به دادن امتیاز و عقب نشــینی از کاهش 
تعهدات برجامی اســت؟ و در ضمن مگر 
اروپــا بدون گرفتن امتیــاز از تهران وارد 
مذاکره می شود؟ فلسفه مذاکره آن است 
که امتیازی در پای میز مذاکره داده و در 
قبال آن امتیازی گرفته شود. برای نمونه 
آیا تهران حاضر می شود که طبق انتظارات 
گروسی از فعالیت هسته ای خود در طی 
چهارماهه از ایجاد وقفــه در مذاکرات از 
پروژه های  نطنز، تورقوزآباد، آباده و سرخه 
حصار طبق پروتکل الحاقی و پادمان های 
نظارتی شفاف ســازی کند تا او را وادار به 
گزارش ســوء و محتمال صدور قطعنامه 
علیــه ایران که قرار اســت در ماه مارس 
به شــورای حکام داده شود،ننماید؟ و در 
ضمن آیا تهران حاضر می شود که از غائله 
بحــران اوکراین خارج و از کمک پهپادی 
کامیکازه خود به روسیه در جنگ اوکراین 
منصرف شــود؟ و از همه مهم تر است که 
آیا در عصر قدرت یابی دوباره نتانیاهو در 
تل آویو، اروپا و واشنگتن از گرفتن امتیاز 
از ایران در پای میــز مذاکره برای منافع 
مجموعه های عبری- عربی امتناع نمایند. 
به نظر نمی رســد که با توجه به ضرورت 
همکاری چندجانبه با روسیه و پاسخ دادن 
به نیازهــای مقامات کرملین و همچنین 
وجــود چندصدایی حاکم در دســتگاه 
دیپلماسی و وجود نوعی موازی کاری در 
سیاست خارجی، ادعاهای مقامات تهران 
بابت بسته نبودن پنجره های دیپلماسی 
معطوف به واقعیت و راستی آزمایی باشد. 
تحت این شــرایط ایران دو راه با توجه به 
صغرای و کبرای منطــق بورل در پیش 
رو دارد و با دو ســناریو بسیار خطرناک و 
دشوار مواجه اســت. راه و سناریو اول آن 
اســت که باید قید برجام را بزند و به این 
نتیجه برسد که برجام به »پرجام« تبدیل 
شده و حامل این خبر برای اتحادیه اروپا و 
حامیات پر وپا قرصی چون سلطنت طلبان 
باشــد که بورل نه تنها سردار و سرتیب 
نشــده و در زمین ایران بازی نکرده، بلکه 
پادوی واشنگتن است و حتی قرار است به 
صورت مهندسی شده فشارها بر ایران را 
افزایش دهد یا آنکه ناچارا مسیر و سناریو 
دوم یعنی تن به قبول فشار حداکثری و 

پروژه ایران آزاری غرب دهد.

یادداشت

سخنی با رئیس محترم قوه قضاییه
انتشــار  آقایی جنت مکان-  حســین 
تصاویری از جلسه دفاع از رساله یک دانشجوی 
زندانی مقطع دکتری که نمازخانه زندان نشانه 
خوبی است که شاید بتواند برای موارد مشابه 
نیز الگو واقع شــود، از همین منظر نویسنده 
این ســطور در همین ارتباط ضمن یادآوری 
وضعیت برخی از دستگیرشدگان حوادث اخیر 
و موقعیت کنونی کشور، پیشنهاداتی به جناب 
آقای محسنی اژه ای ریاست محترم قوه قضاییه 

ارایه می کند: 
همانگونــه که همگان آگاهنــد، در جریان 
اعتراضات اخیر در گستره ملی شمار زیادی از 
نوجوانان و جوانان دستگیر و بازداشت شدند. 
اکثر آنها در اظهارات شــان در مراجع قضایی 
مدعی اند که اتفاقی و به صورت گذرا دستگیر 
و زندانی شده اند برخی دیگر هم اظهار می دارند 
که تحت شرایط عمومی کشور تحریک شده 
و اقداماتی غیرموثــری را انجام داده اند، مثال 
شعاری داده یا متنی را در فضای مجازی ارسال 
کرده اند. در این میان دسته دیگری نیز به لحاظ 
شرایط نامناسب اقتصادی که بسیاری هم بر آن 

اذعان دارند، به گروه معترضان پیوسته اند.
اکنون با توجه به این که شــرایط و اوضاع و 
احوال کشــور در آرامش نسبی است و آن ها 
از کــف خیابان به خانه برگشــته اند، فرصت 
محبت ورزی مسئوالن و دستگاه های مربوطه 
اســت تا از دریچه عفو، پنجــره رحمت را به 
روی این جوانان بگشایند و موجبات دلخوشی 
آنان به ویژه کسانی که احکام سنگین دریافت 

کرده اند، فراهم گردد.
رئیس محترم قوه قضائیــه همه به جهت 
تحصیالت فقهی و هم به سبب موقعیت قضایی 
می داند که تمامی آموزه های دینی، انسانی و 
نهادهای بین المللی، عفــو را بر انتقام و کیفر 
ارجح می دانند و قولی است معتبر و متواتر که 

اشتباه در عفو بهتر از اشتباه در مجازات است.
ایشــان می دانند که حقوق کیفری مدرن، 
دوست مدار است نه دشمن باور. در هر یک از 
این پرونده ها کینه ای ستبر نهفته است که با 
اعطای عفو و اصالح اشتباهات قضایی می توان 
از کینه ورزی این جوانان نسبت به آینده گشور 

جلوگیری کرد. 
اکنون پاسخ مثبت بخش زیادی از معترضان 
کف خیابان به درخواست مقامات و بازگشت 
کشور به وضعیت عادی، فرصت پاسخگویی به 
این اعتماد را فراهم ســاخته است. از این رو، 
ضروری به نظر می رســد ریاست محترم قوه 
قضاییه در راســتای بند 11 اصل 110 قانون 
اساسی درخواست کنند که قلم عفو بر خطاها و 

اشتباهات نوجوانان و جوانان کشیده شود. 

یادداشت

چاره جویی کنید، نه دلسوزی!
سیدحســن امیــن- مــن بــه عنوان 
مترجم»تأمــالت نابهنــگاِم« نیچــه، نیچه وار 
معتقدم که زیادی نسبت به کسانی که خودشان 
دل شــان به حال خودشان نمی ســوزد ، نباید 
دلســوزی کرد . چرا که جامعه مسئول تامین 
امنیت، ایجاد فرصت و رفع مشکالت شهروندان 
و حتی کمک به ناتوانان اســت، اما دلســوزی، 
نوعی توجیه بی عملی و عدم مسئولیت پذیری 
بلکه تکثیر فقر اســت. مردی با تن ســالم، از 
من تقاضای کمک می کــرد که از پس مخارج 
همسر و سه دخترش برنمی آید، به او گفتم:اوال، 
چرا قبل از فراهم کردن لوازم تشکیل خانواده، 
ازدواج کردی؟ بعد، چرا بدون داشتن امکانات، 
با فرزندآوری حســاب نشده، سه فرزند معصوم 
را بدبخت کردی؟ مهم تر این که، چرا خودت و 
حتی زنت دنبال کار نیستید؟ شما هر کدام تان 
حتی اگر در خانه مردم کارگری و نظافت کنید، 
از پس زندگی تان برمی آیید. کار، عار نیســت و 

جوینده، یابنده است.
آری، به جای دلسوزی و کمک به قابل تحمل 
کردن وضع موجــود، باید دنبال یافتن راه حلی 
برای رهایی از مشکالت موجود و رسیدن به وضع 
مطلوب بود. ضرب المثل چینی زیباست که؛ اگر 
به کســی ماهی رایگان بدهی، غذای یک روز او 
را تامین کرده ای؛ ولی اگر به او ماهی گیری یاد 

بدهی، غذای تمام دوران حیاتش را.
آن گاه که به آشــفتگی، نابه سامانی، بی پولی، 
بی کاری و شکست اشخاص با احساس دلسوزی 
برخورد نموده و به آنان کمک بالعوض می کنیم، 
درواقع  شــانس تالش  برای اقدام شــخصی و 
جمعی شان جهت رهایی از مشکالت، را از آنان 

سلب کرده ایم.
اروپا بــه پناهندگان پناه، مســکن رایگان و 
هزینه زندگی می دهد، آیا این کار مشــکالت 
کشورهای متبوع پناه جویان را حل می کند؟ آیا 

صف پناه جویان تمامی دارد؟ نه!
اگر از افقی باالتر به قضایا نگاه کنیم، ای  بسا 
سخت ترین شــرایط زندگی هر فرد یا جامعه 
بتواند عامل موثری برای تحول درونی، بیداری 
و شکوفایی شان شود. به عکس، پرداخت مرتب 
هزینه زندگی اشخاص بی انگیزه و بی کار، موجب 
می شود که او اشتیاق به کاریابی و لذت کسب 
درآمد شرافتمندانه از  اشتغال را از دست بدهد.

آری دلســوزی های بی مورد فــرد یا جمع را 
از واقعیت ها دور و از چرخه فعالیت ســازنده و 
مسئولیت پذیری خارج می کند. دل نسوزانید، 
چاره جویی کنید که علل و عوامل فقر، اختناق، 
بیکاری، کمک خواهی، پناه جویی، جالی وطن، 
مهاجرت اقتصادی، حتی جنگ طلبی، تروریسم 

و ... ریشه کن شود.

سفر دوباره میانجی قطری به تهران 

 پیام جدید آمریکا 
به ایران

 مجلس دیروز عرصه انتقاد شدید
 از مصوبه جدید سران قوا بود

 اعتراض نمایندگان
 به مولدسازی

حسین آخانی در گفت وگو با همدلی:

آلودگی محصول 
سیاست های کالن 
وزارت کشور است

همدلی|  قطر، باز هم به منظور پادرمیانی بین 
ایران و آمریکا و نشــان دادن روابط حسنه خود 
با تهران، روز گذشــته وزیر خارجه خود را راهی 
تهران کرد تا خبرهایی از سوی کاخ سفید را به 

گوش مسووالن ایرانی برساند.
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     رضا صادقیان 
   روزنامه نگار

 آیا »بورل« 
سردار شده است؟!

 صالح الدین هرسنی
کارشناس مسائل بین الملل

سخنی با رئیس 
محترم قوه قضاییه

 حسین آقایی جنت مکان
حقوق دان

 چاره جویی کنید
 نه دلسوزی !

 سیدحسن امین
فیلسوف و حقوق دان

سرمقاله

یادداشت ها

تصویب مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، 
تصویب شده در جلســه شصت و هفتم شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قــوا به تاریخ 
21 آبان ماه و نشــر خبر مصوبــه در بهمن ماه با 
مخالفت های بسیاری روبه رو شده است. به نظر 
می رســد دولت ســیزدهم به دنبال راهی برای 
تامین کسری بودجه ســال آینده است، اما این 
همه مخاطبان را با چند پرســش ساده روبه رو 
می کند؛ برای ســال های بعد چه برنامه و هدفی 

در راستای تامین نیازهای مالی کشور
شرح در همین صفحه  

رضا صادقیان- تصویب مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه 
شصت و هفتم شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تاریخ 21 آبان ماه و نشر 
خبر مصوبه در بهمن ماه با مخالفت های بســیاری روبه رو شــده است. به نظر می رسد 
دولت سیزدهم به دنبال راهی برای تامین کسری بودجه سال آینده است، اما این همه 
مخاطبان را با چند پرسش ساده روبه رو می کند؛ برای سال های بعد چه برنامه و هدفی 
در راستای تامین نیازهای مالی کشور وجود خواهد داشت؟ آیا اجرای این گونه مصوبه ها و 
حذف فرآیندهای نظارتی، قانونی و بازرسی در نهایت امر دشواره دیگری همچون افزایش 
فساد اقتصادی و ویژه خواری در فرآیند »تعیین قیمت پایه یا نهایی« و فروش اموال را به 

دنبال نخواهد داشت؟ در همین ارتباط مالجظاتی قابل ذکر است:
یک: احتماال پیشنهاد دهندگان این مصوبه و مصوبه هایی از این دست قوانین کشور 
را مخل سیاســت گذاری و اجرای تصمیمات می دانند، از همین رو با تصویب این مصوبه 
و به گمان خودشان در پی انجام کارهای بزرگ در زمان کوتاه هستند. فعالیت هایی که 
سر و کار آنان با قانون نباشد و هر تصمیمی را که جمع کوچک هفت نفره برای فروش 
اموال مازاد دولتی بگیرد، بدون پیگرد قضایی باشد. بند 5 مصوبه گویا این موضوع بسیار 
با اهمیت است: تمامی دستگاه های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این 
هیات هســتند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دســتورات هیات سر باز زنند و یا در 
اجــرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در 
ماده 576 قانون مجازات اســالمی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. 
رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به 
تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند 
و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، 

از همین مصونیت برخودارند.
دو: بند 5 مصوبه دو پیام در خود دارد؛ اول: افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات 
سر باز بزنند، مجازات خواهند شــد. دوم: افرادی که سیاست گذار و مجری این فرآیند 
تصمیم گیری هستند از مصونیت قضایی برخوردار هستند. کنار هم قرار گرفتن همین دو 
گزاره حکایت از آن دارد که تصمیم گیران و مجریان از شیوه اجرای کارهای خود احتمال 
وقوع خطا را می دهند، لذا شــورایی را شــکل داده که اساسا براساس همفکری محدود 
و تصمیم گیری در حلقه ای بســته قرار اســت قیمت گذاری و واگذاری را انجام بدهند 
اما از اتخاذ تصمیمات خود مصون باشــند. وقوع چنین امری حتی اگر پاک دست ترین، 
متعهدترین، کاربلدترین و خبره ترین چهره های اقتصادی و سیاســی را به کار بگماریم، 
ناخواسته و به دلیل نبود نظارت، عدم شفافیت و منکوب کردن قوانین باالدستی و نظارتی 
فساد رخ خواهد داد. نتیجه چنین امری به غیر از نامتعادل تر کردن شرایط اقتصادی و 

افزودن بحران دیگری به سیستم اقتصادی و سیاسی، دستاورد دیگری نخواهد داشت.
سه: ســاختار دولت در ایران به دلیل کســب درآمدهای نفتی توسط دولت و تغییر 
سیاست های اقتصادی در شرایط اضطرار، بزرگ و فربه است، مسئله ای که بارها و بارها 
از سوی کارشناســان اقتصادی مطرح شده است. ساختاری که به دلیل بزرگی، امکان 
سیاســت گذاری به موقع و اجرای همین سیاست ها را ندارد. چرا که دولت همیشه در 
نقش سیاست گذار، مجری و ناظر عمل کرده است، اما این همه نمی بایست به این نقطه 
برسد که با فروش دارایی های مازاد دولت در وزارتخانه های مختلف به دنبال مولدسازی و 
در اصطالح تبدیل به احسن در حلقه ای بسته و غیرشفاف باشیم. خروجی نهایی چنین 
شیوه ای دســتاوردی به غیر از افزایش ناکارآمدی، شکل گیری حلقه های جویای رانت، 

ویژه خواری و فساد اقتصادی را به همراه نخواهد داشت.
چهار: شــفافیت در اقتصــاد امروز جهان حــرف اول را می زند. یکی از شــرط های  
شــرکت های تجاری برای سرمایه گذاری در کشــور دیگر وجود شفافیت مالی و وجود 
حمایت های قانونی است. بی دلیل نیســت که هنگام خرید و فروش سهام شرکت ها و 
سرمایه گذاری برخی از مهم ترین شاخص های اقتصادی کشور مورد نظر مورد سنجش 
و مطالعه سرمایه داران قرار می گیرد. اجرای مصوبه مورد نظر نه تنها در این حوزه کمک 
حال وضعیت اقتصادی کشــور نخواهد بود، بلکه زمینه ساز مشکالت جدیدی در کشور 
خواهد شد. دشواره هایی که نه تنها مشکل دارایی های مازاد و غیر مولد را مرتفع نخواهد 

کرد، بلکه باعث نابه سامانی بیشتری خواهد شد.

پیامدهای پنهان مصوبه  مولدسازی
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