
سخن نخست
 چرا نباید با ترامپ 

مذاکره کنیم؟
سیدمجتبی حسینی

مذاکره با آمریکا در چنین شرایطی 
حامل پیامی از سوی ماست که هرگاه 
فشارها افزایش یابد آماده دادن امتیاز 
حتی  که  داشت  توجه  باید  هستیم. 
اگر در دوران پساترامپ هم امیدی به 
بازگشت به برجام وجود داشته باشد، 
حتی  شرایط  این  در  آمدن  کوتاه  با 
در دوره بعد از ترامپ نیز امید به یک 
توافق واقعی و منصفانه وجود نخواهد 

داشت.
با خروج آمریکا از موافقت نامه برجام 
و بازگشت تحریم ها و مشکالتی که به 
واسطه آن گریبانگیر اقتصاد کشورمان 
چندباره  اعالم  دیگر،  طرف  از  و  شد 
ترامپ مبنی بر تمایل به مذاکره با ایران 
از  پیمانی جدید، عده ای  انعقاد  برای 
تحلیل گران توصیه هایی برای موافقت 
ایران با مذاکره مجدد با آمریکا کرده اند 
و اعتقاد دارند که این مذاکره با توجه 
به خلق و خوی ترامپ که تاجری اهل 
معامله است، می تواند راهی برای دفع 
خطر احتمالی مقابله نظامی با آمریکا 
و نیز تخلیه بار روانی ناشی از بازگشت 
تحریم ها در فضای اقتصادی و داخلی 
ایران باشد، و از مشکالت کنونی بکاهد 
و نهایتاً به توافقی مجدد بیانجامد. در 
توضیح چرایی خطا بودن چنین تحلیلی 

چند نکته قابل ذکر است:
۱- این دیدگاه که ترامپ تاجر است 
و اهل معامله و با توجه به نداشتن سابقه 
سیاست  ظرایف  از  چندان  سیاسی، 
اطالع کافی ندارد و رفتارهای خالف 
عرف وی نیز ناشی از همین موضوع 
است، نگاه درستی نیست. ترامپ اتفاقاً 
بر خالف چهره ای که از خود به تصویر 
ارائه  و  است  باهوشی  فرد  می کشاند، 
چهره ای جنجالی و سیاست نابلد از خود 
هم دقیقاً از همین هوش وی منشاء 
می گیرد. در واقع او عمدا می کوشد تا با 
نمایش چهره ای بی منطق و جنجالی از 
خود، فردی را به تصویر بکشد که افکار 
عمومی او را فاقد خویشتن داری الزم 
اهل سیاست تصور کند که از وی توقع 
هر کاری می رود و بنابراین برای یرهیز 
از درگیرشدن با وی،  آماده دادن امتیاز 
شود. ترامپ اتفاقا با همان منطق خاص 
تجاری خود می داند که در مقابل رقیب 
می توان بلوف زد اما نباید حرکتی انجام 
داد که مجبور به رفتن تا ته خط شود.

که  هست  هم  دلیل  همین  به 
انواع  از  پس  بالفاصله  می بینیم 
کره  رهبر  با  لفظی  کشمکش های 
شمالی و حتی تهدید به حمله اتمی، 
ناگهان و با کوچک ترین نرمش ظاهری 
از سوی رقیب، کوتاه می آید و حاضر 
به دیداری نمایشی می شود که اوضاع 
را آرام کند چون به خوبی می داند که 
برخورد نظامی با این کشور به منزله 
فاجعه ای تمام عیار تلقی می شود که 
می تواند عواقب جبران ناپذیر به دنبال 
داشته باشد و بنابراین نباید اوضاع را به 
سمت خارج شدن از کنترل سوق داد.

در قبال ایران نیز مسئله به همین 
در مواجهه  ترامپ قطعاً  شکل است. 
با ایران نیز در اقداماتش از حد »قابل 
چون  رفت  نخواهد  جلوتر  کنترلی« 
و  عواقب  بر  احاطه ای  که  می داند 
پیامدهای آن نخواهد داشت و با منطق 
سیاست و حتی تجارت چنین اتفاقی 

غیرقابل قبول است.
ترامپ  اقدامات  که  تصور  این   -۲
صرفاً ناشی از رفتارهای فردی اوست 
نیز تصوری باطل است. این در واقع 
با  جمهوری خواه  حزب  استراتژی 
ترامپ  رفتاری  خصلت های  چاشنی 
افراطی  دیدگاهی  همواره  که  است 
درباره ایران داشته اند و در پی افزایش 
بوده اند.  اسالمی  جمهوری  با  تنش 
ترامپ صرفاً ویترین این سیاست است 
تالش  بی منطق،  جلوه ای  ارائه  با  که 
رفتار  در  سردرگمی  نوعی  می کند 

رقیب ایجاد کند.
ادامه در صفحه 2

در نشست خبری محسنی اژه ای مطرح شد

متهم سکه ثامن در دسترس نیست
خبر  اعالم  با  قضاییه  قوه  سخنگوی 
تشکیل پرونده برای سایت "سکه ثامن" 
از  پرونده  متهم  نیست  معلوم  که  گفت 
کشور خارج شده یا نه اما او در دسترس 

نیست.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین 
غالمحسین محسنی اژه ای در یکصد و سی 
با  خبرنگاران  با  خبری  نشست  یکمین  و 
به  گفت:  اهواز،  تروریستی  حادثه  به  اشاره 
عرض  تسلیت  شهیدان  این  معظم  خانواده 
می کنم و برای مجروحین این جنایت شفای 
عاجل مسئلت دارم. این جنایت زمانی اتفاق 

افتاد که مردم متدین اهواز ضمن مشغول به 
عزاداری و گرامیداشت دفاع از میهن بودند. این 
تروریست ها در این شرایط عمل خبیثانه ای 
را انجام دادند و برای بار دیگر تشت رسوایی 
مدافعین حقوق بشر را با صدای بلندتر به صدا 
ادعای  که  کسانی  داد:  ادامه  وی  آوردند.  در 
و  کشی  آدم  به  دست  داشتند  بشر  حقوق 
کودک کشی زدند. اینها مدافعان حقوق بشر 
هستند. متاسفانه برخی گروه های ضد انقالب 
این  هم  مختلف  کشورهای  تریبون های  و 
تروریستی روشن و واضح را حاضر نشدند به 

صورت صریح محکوم کنند.

البته  کرد:  اظهار  قضاییه،  قوه  سخنگوی 
از  کردند.  محکوم  را  عمل  این  هم  بسیاری 
که  ایشان  سخنگوی  و  خارجه  امور  وزیر 
همچنین  و  کردند  عنوان  را  خوبی  مواضع 
دادستان محترم تشکر می کنم. البته نباید به 
این میزان بسنده کرد. دادستان، ستاد حقوق 
بشر قوه قضاییه و سایر نهادهای قضایی این 
جنایت را کامال تعقیب کنند و از پلیس بین 
الملل بخواهند اینها را شناسایی و تعقیب کنند. 
دادستان و رییس کل استان و نیروهای امنیتی 
با کمک هم تالش کنند هرچه سریعتر همه 
عواملی که دست به این اقدام زدند و حامیان 

آنها و کسانی که این تیم را همراهی کردند 
شناسایی و تحویل قوه قضاییه دهند تا قوه 

قضاییه با آنها برخورد کند.
وی گفت: همه جانیانی که فکر می کنند 
می توانند روی روحیه مردم ما تاثیرگذار باشند 
بدانند چندین سال پیش صدام هم رجزخوانی 
آن  کار  که  دیدیم  اما  االحواز.  گفت  و  کرد 
جنایتکار به کجا رسید و مردم خصوصا مردم 
از خاک  تنها یک قطعه  نه  خطه خوزستان 
خود را از دست ندادند و تمامیت ارزی خود را 
حفظ کردند بلکه امروز عالوه بر صدام معدوم، 
پشتیبانان صدام را نیز خجل کردند. این مردم 

مقاوم تر و با انگیزه تر از هر زمان دیگری بودند 
و هستند.

متهم پرونده سایت سکه ثامن ممنوع 
الخروج است البته اگر خارج نشده باشد

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال ایسنا  در 
رابطه با سایت "سکه ثامن" پرونده ای تشکیل 
شده و کسی که در این زمینه مسئولیت داشته 
نه؟ گفت: من   یا  است  الخروج شده  ممنوع 
است که  این  آن  و  دارم  از مردم درخواست 
هرکسی آمد در سایت یا نشریه ای اعالم کرد 
که پول یا طال و سکه در اختیار من قرار دهید 
و شروع کرد به سوددادن های غیرمتعارف، 
مردم شک کنند و نیایند پول و مالشان را در 
اختیار آنها قرار دهند ولی متاسفانه  باز هم 

گاهی وقتها غفلت می شود.
وی افزود: اینکه جرمی در این پرونده  واقع 
افراد  ولی  شود  رسیدگی  باید  خیر  یا  شده 
شکایت کردند و وارد رسیدگی شدیم. طرف 
اصلی در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده 
یا از کشور خارج شده مشخص نیست ولی 
دسترسی به او نیست که  از آن اطالع ندارم 
ولی برخی خبرها هست که از کشور خارج 
به صورت غیابی رسیدگی  البته  شده است. 
می شود. این فرد حساب های متعددی داشته 
که مسدود شده و ممنوع الخروج هم هست 

البته اگر خارج نشده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اموال در 
حال شناسایی است و مردم اطمینان داشته 
باشند که رسیدگی می شود. مشکل قوه در 
اینگونه پرونده ها که با آن مواجه می شود این 
است  که طرف  پول را می برد یا کم می آورد 
و مردم توقع دارند که اموالشان را بگیریم ولی 
این  زمانی است که پول باشد تا بتوانیم آن 
را بگیریم و  قوه تالش خودش را می کند. اما 
آیا اموال همیشه به اندازه طلب شکات وجود 
دارد یا خیر باید بررسی شود. این پرونده تازه 
تشکیل شده و نمی دانم کل طلب چقدر است 
و اموالی که غیرمنقوله است چقدر است که 
بحث های دیگری است ولی ۶۰۰ نفر در این 

پرونده  شکایت کرده اند.
تتلو غیابی محاکمه می شود

وی در پاسخ به سوالی در  رابطه با سوالی 
درباره صحبت های اخیر امیرحسین مقصودلو 
رابطه  این  در  پرونده ای  آیا  اینکه  و  )تتلو( 
تشکیل شده است؟ گفت: طبیعی است کسانی 
اقدام  یا آن ور آب و   این ور آب باشند  که 
مجرمانه انجام بدهند  قابل تعقیب است. در 
برخی از مسایلی که فردی که گفتید مطرح 
کرده عنوان مجرمانه ای داشته و دادستان برای 
آنها پرونده تشکیل خواهد داد و بصورت غیابی 
محاکمه می شود و اگر قاضی تشخیص دهد 

حکمش هم صادر می کند.
سیف ممنوع الخروج است

درباره  به سوالی  پاسخ  در  اژه ای  محسنی 
پرونده سیف رئیس سابق بانک مرکزی و آیا 
وی ممنوع الخروج است، گفت: یک بار از وی 
بار بعدی هم  باشد  اگر الزم  تحقیق شده و 
تحقیق می شود و پرونده هم در حال رسیدگی 
است زیرا متهمان دیگری از کارمندان بانک 
مرکزی و غیر بانک مرکزی دارد و پرونده در 
حال تحقیقات است و این فرد ممنوع الخروج 
چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی  است. 
اقداماتی در رابطه با رسانه های اختالف افکن 
بین ایران و عراق صورت گرفته است؟ گفت: 
تابناک و شرق و برخی روزنامه های دیگر تحت 
تعقیب قرار گرفتند و احضار شدند. برخی از 
روزنامه  و  دیگر  از جای  گفتند  جمله شرق 
دیگر برداشتند و افرادی هم که این جمالت را 
گفتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و این موضوع 
ادامه دارد. دشمن امروز به دنبال تفرقه است 
رسانه ها مشخص شود  این   اگر سوءنیت  و 
کارشان سخت می شود.  از دادستان تهران هم 
به شخصه گله دارم چون اقدام سریعی در این 

زمینه  صورت نگرفته است.
احمدی نژاد خودش بگوید پول ها 

کجاست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
اینکه  بر  مبنی  نژاد  احمدی  ادعاهای  درباره 
بگویند  به من  نیست،  پول ها  اگر می گویند 
یا جایش را بگویم؟ گفت: کسی اگر می داند 
باید بگوید نباید از او بخواهند مگر اینکه جایی 

گذاشته باشد.
اعالم احکام قطعی پرونده گمرک بوشهر

محسنی اژه ای در تشریح اسامی متهمان 
آن  حکم  که  بوشهر  در  گمرک  پرونده 
بهنام  گفت:  است،  شده  قطعی  شهریورماه 
نوروزی فرزند رستن مدیرکل گمرک و ناظر 
گمرکات بوشهر به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال 
حکم حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات 
دولتی و پرداخت ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون 
همچنین  و  رشوه  اخذ  جهت  مال  رد  ریال 
شده  محکوم  نقدی  جزای  میزان  همین  به 
است. متهم دیگر امید محمدی فرزند نجف 
کارشناس گمرک به اتهام اخذ رشوه به حبس 
و رد مال به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال و همین مقدار جزای نقدی و ۳ سال 

انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
وی افزود: اهلل قلی کمانین. فرزند امیرعلی 
کارشناس گمرک به اتهام اخذ رشوه به ۲سال 
حبس و. سال انفصال از خدمت و 7 میلیارد 
و  متل  رد  ریال  هزار  و ۵۰۰  و ۱۶۲میلیون 
جزای نقدی محکوم شده است. همه متهمین 

نامبرده شده عالوه بر موارد ذکر شده به 74 
ضربه شالق نیز محکوم شده اند. محسنی اژه ای 
عنوان کرد:  متهم دیگر حمید جعفری فرزند 
حبیب اهلل به دو سال حبس و سه سال انفصال 
از خدمات دولتی 74 ضربه شالق و ۵ میلیارد 
و ۱۸۸ میلیون و 9۰۰ هزار ریال رد مال و 
همین میزان جزای نقدی محکوم شده است. 
همچنین علمدار کرمی فرزند محمد شریف به 
اتهام اخذ رشوه، به دو سال حبس، سه سال 
انفصال از خدمت، 74 ضربه شالق، دو میلیارد 
و ۵۰ میلیون ریال رد مال و جزای نقدی به 

همین میزان محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سید اسحاق 
برنیاپور فرزند سید یعقوب نیز به اتهام  اخذ 
رشوه به دو سال حبس و سه سال انفصال از 
خدمات دولتی و 74 ضربه شالق و یک میلیارد 
و ۸۱۰ میلیون ریال رد مال و جزای نقدی به 
همین میزان محکوم شده است. مهدی رضایی 
فرزند فتاح عبدالرسول شاکیان فرزند کریم، 
نوید گودرزی فرزند علی، محسن برجستانی 
و سعید دستگیری فرزند نادعلی نیز به اتهام 
پرداخت رشوه با مجازاتی پایین تر از مجازات 
انفصال ندارد محکوم  ذکر شده که شالق و 

شدند.
به حادثه  اشاره  با  قوه قضاییه  اول  معاون 
تروریستی روز گذشته در اهواز با بیان اینکه 
اینجا زمان فعالیت فوق العاده نیروهای امنیتی 
و انتظامی است، گفت: گروهی که این کار را 
کرده مشخص است و این عملیات را به عهده 
گرفته است و منکر این کار نشده. اینها چون 
گروه هستند باید به عنوان گروه مسلح به آنها 
نگاه کرد نه به عنوان فرد. لذا ستاد حقوق بشر، 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری و غیره باید 
نسبت به اقدام تروریستی این گروه و اقدامات 
انجام  را  الزم  اقدامات  دادند  انجام  که  قبلی 
دهند و نیروهای امنیتی باید همه کسانی که 
در این موضوع نقش داشتند را شناسایی کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری با اشاره به 
پرونده تشکیل شده از سوی حافظی در شورای 
مرتضی  دوره  برداشت های  به  مربوط  شهر 
منتظر المهدی و آخرین وضعیت این پرونده، 
گفت: درخواست ما این است که کسانی که 
در یک نهاد عمومی یا دولتی فعالیتی می کنند 
اگر ادعایی دارند بر اساس وظیفه مدارک آن 
را تحویل قوه قضاییه دهند. این که در یک 
مصاحبه آن را بگویند رافع تکلیف نیست. اگر 
همین موارد هم باشد دادستان تعقیب می کند. 
بله این پرونده مدتی است که تشکیل شده اما 
حضور ذهن ندارم که به چه میزان از تحقیقات 
اما می دانم  نفر احضار شدند  رسیده و چند 

دادستان همان زمان ورود کرده است.

امروز نیازمند وفاق عمومی
در کشور هستیم

طراحان حمله تروریستی اهواز 
پاسخی کوبنده دریافت می کنند

رئیس شورای شهر تهران:  وزیر اطالعات:

صفحه 3  صفحه 2

صفحه 4 
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توپ زیر پای زنگنه!
عاقبت عرضه نفت خام در بورس چه می شود؟

در حالی که رئیس جمهوری و معاون اولش در فاصله زمانی کمتر از سه ماه بر عرضه 
نفت خام در بورس تاکید می کنند، مسئوالن بازار سرمایه می گویند ساختارهای 
معامالتی را آماده کرده اند آنها توپ را در زمین وزارت نفت انداخته اند تا در مورد 

ساز و کار نهایی عرضه نفت در بورس تصمیم گیری شود و به قولی وزارت نفت ُگل 
را به ثمر برساند. به گزارش ایسنا، چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهوری گفت که »با کشورهای دوست خود گفت وگو  و راه های فروش نفت خود را 

باز کرده ایم. نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد تا بخش خصوصی، 
به طور شفاف نفت را خریداری و صادر کند. در  نتیجه  به مقدار مورد نیاز، بخش 

خصوصی در تناژهای مختلف وارد عرصه شده است.«

Etehademelat

شکایت از »ایران اینترنشنال« از طریق 
آفکام بهترین گزینه است

 اولین های سینمای دفاع مقدس
گره خورده با نام احمدرضا درویش

  قهرمان پروری چرخه
بازسازی تیم های ملی

واکاوی وام ۳۰ ساله خرید مسکن

استعفا یا استیضاح، مسئله این است

 وزارت خارجه انگلیس:

 کارگردانان و فیلم های درخشان دفاع مقدس

 کمیته بین المللی المپیک می خواهد بر شمار کاروان های ورزشی
در رویدادهای بین المللی افزوده شود

 طبق قانون خانه های خالی
گزارش و معرفی می شود

 خبر استعفای وزیر صمت 
بررسی کرد

صفحه 3

صفحه 7

صفحه 6

صفحه 8

صفحه 5

صفحه 2

    پای وطن که به میان می آید جوان دیروز و امروز ندارد؛

سرباز وطن ادامه دارد...


