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در داستان ها یا سریال هایی که این روزها برای 
»اتم« سرهم بندی می شود هیچ اشاره معناداری 
به نقش صهیونیســم و البی پرقدرت اسرائیل در 
برجام ســتیزی وجود ندارد. به  عنــوان مثال باید 
پرسید چگونه می توان ســریالی یا داستانی برای 
برجام ساخت و سوز و گداز صهیونیستی در لحظه 
شکل گیری توافق هسته ای را ندید و نشان نداد یا 
به عنوان مثال آن »ویدئوی تبریک« را که نتانیاهو 
به محض مشــاهده کم ترین عالئم خروج ترامپ 
از آن نشر داد، ندید. آن خشــم و کف برلب آوردن 
ضد برجامی نتانیاهو و البی مربوطــه در آمریکا و 
این شادی شیطانی صهیونیستی در مرحله به زیر 
ضرب بردن برجام، غایب بزرگ آن داســتان و آن 
سریال هایی است که مطابق مقاصدی خاص جعل 
می شود. برکناری جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید را به این لحاظ می توان به مثابه فرصتی 
برای مشــاهده آن چیزهایی تلقی کرد که معموالً 
در فیلم بندی های ضددولتی به نحو حساب شده از 
معرض دید خارج می شود: بولتون در کنار دیک چنی 
معاون جورج بوش و پل ولفوویتز و دیگر جنگ طلبان 
حرفه ای از معماران لشکرکشی به عراق بود. همین 
دارودسته جنگ طلب را می توان در آن تابستان داغ 
در کنگره و سنای آمریکا دید که لشکرکشی مشابهی 
را این بار در شکل البی گری علیه شکل گیری توافق 
هسته ای سامان داده بودند. تصادفی نبود که اوباما 
در آن ایام گفت: همان افرادی کــه نقش اصلی را 
در جنگ عراق داشــتند این بار بــه مصاف توافق 
هسته ای با ایران آمده اند. اوباما تأکید کرد »همان 
افراد و همان ذهنیت.« پیوند میان توافق هسته ای 
و غیرممکن کردن جنگ همان پیوندی است که 
در داستان سرایی های جعلی برضد مدافعان حریم 
دیپلماســی و قهرمانان قدرت نرم کشور به حوزه 
خاکستری رانده می شود. در سیمای جنگ طلبانه 
بولتون می توان شــکل وارونه آن پیوند را به وضوح 
مشاهده کرد. بولتون همان کســی که پیشنهاد 
بمباران ایران را مطرح کرده بود و همان شــخصی 
است که در نهایت شدت و خشونت دیوانه وار علیه 
برجام و نقش پیشگیرانه آن برضد جنگ، جنگی 
مستمر برپا کرده بود. بولتون همچنین نقش حلقه 

واسط در البی اســرائیل و البی تروریسم نفاق آلود 
داشته اســت. بولتون در همایش تروریست های 
رجویســتی در پاریس گفته بود حاکمیت ایران 
جشن چهل ســالگی خود را نخواهد دید و به جای 
آن در کنار حضار همان همایش جشن سرنگونی 
برپا خواهد کرد. اکنون بولتون رفته و میهن ما پس 
از جشن چهل سالگی انقالب آغازی تازه را زندگی 
می کند: آنجا که سخن از حاکمیت قانون و تأسیس 
بنای قانون اساســی و معماری جمهوریت اسالم 
می رود، یک تأسیس مستمر، یک آغاز همیشه تازه 
و یک هویت چندوجهی و همیشــه نوشونده ملی 
رخ می نماید. بهمنی که گذشت چهلمین جشن 
به گورســپاری امر کهنه یعنی دیکتاتوری بود اما 
»عارفان در دمی دو عید کنند« اسفندی که در پیش 
است جشن آمدن مولودی نوین خواهد بود. در اسفنِد 
خانه تکانی نوروزی، »خانه ملــت« نیز در معرض 
نوسازی قرار خواهد گرفت. شکوه آزادی انتخاباتی 
و مشارکت چهل میلیونی ملت ما تضمینی خواهد 
بود برای به انزوا راندن تحریم گران و جنگ طلبان 
در جهان و در خود امریکا. دولــت تدبیر و امید در 
نخستین گام همین دو سال پیش رو، تسهیل گر و 
مجری انتخاباتی خواهد شد در تراز و سطح و کیفیت 
مردمساالری جمهوریت اسالم و در گام دوم و بر بنیاد 
مشروعیتی که همین انتخابات در سطح جهانی در 
اختیار دیپلماســی می گذارد بنیان های تحریم و 
تروریسم اقتصادی را نه تنها در جهان که در جهان 
غرب نیز به پرسش خواهد گرفت و آغازی بکر و تازه 

برای نسل ۱۴۰۰ رقم خواهد زد.
باز هم پیرامون فساد

در جلسه سران ســه قوه در قوه قضائیه یکی از 
مباحثی که پیرامون آن بحث شد، هماهنگی برای 
مبارزه با فساد، ثبات مدیریت و عدم تخریب نظام 
مدیریتی و ریسک پذیری مدیران بوده است. فساد 
هم همانند سایر پدیده های اجتماعی است که اگر 
بدون نگاه علمی و شناخت از پدیده به سراغش برویم 
پیچیده و الینحل تر می شود. بدانیم فساد یک پدیده 
تاریخی، دیرین و جهانی است. هرجا ذره ای از قدرت 
باشد امکان شکل گیری فساد وجود دارد و فارغ از 
ساختارهای قدرت، تا عامل نفسانیت انسانی نیز 

وجود دارد امکان فساد هست بخصوص وقتی مبارزه 
با فساد، تک بعدی، سیاسی، جناحی و مقطعی شود 
مبارزه ای ناکارآمد و انحرافی شکل می گیرد. مبارزه با 
فساد باید در چارچوب حقوقی، عادالنه، غیرهیجانی 
و درازمدت صورت گیرد. بر همین اساس، در بخش 
زمینه های بروز فساد و گلوگاه های رانتی، ستاد مبارزه 
با فساد در دولت اقدامات خوبی را سامان داده است و 
نیز دولت با فراهم آوردن زیرساخت های مبارزه با 
فســاد و اقداماتی از قبیل الیحه شفافیت، افزایش 
طرفیت نقد و نظارت و... تالش بسیاری جهت کاهش 
فساد انجام داد. تأکید ما این بود که امر سیاستی در 
معرض فضای امنیتــی و قضایی قرار نگیرد و کلیه 
مراحل آیین دادرســی در بررسی اتهامات رعایت 
شود. در برهه هایی شاهد این بودیم که نه فساد بلکه 
سیاست ها به محاکمه کشیده می شوند و در تبلیغات 
غیرمنصفانه افرادی که هیچ نفع شخصی برای خود 
و دیگران و نزدیکانشان تدارک ندیده اند مورد هجمه 
تبلیغاتی قرار گرفتند و نظــام تصمیم گیری را به 
مدیریت همراه با واهمه تبدیل کرده و موجب احاله 
تصمیم به مقامات باالتر شده اند. درست در دورانی که 
تحوالت اقتصادی و تحریم ها زندگی مردم را با مشکل 
مواجه می کند، نیاز به تصمیم گیری بموقع، سریع و 
پاسخگو داریم، این فرآیند به ناکارآمدی می انجامد.

خوشبختانه بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه 
که دیروز در رسانه ها منتشــر شد، اقدام مثبتی در 
جهت ثبات اقتصادی در کنار مبارزه با فساد است. 
بخشــنامه ای که مراجع قضایی را ملزم می دارد به 
جای احضار مدیرعامل، نماینده قانونی یا وکیل او را 
معرفی کنند و چنانچه در این بخشنامه اشاره شده 
اقدامات قضایی نباید موجب اخالل در روند تولید و 
اشتغال گردد. این گام مثبتی است و امیدوارم شاهد 
گام های دیگری در این زمینه باشیم و با تالش های 
دولت و شخص معاون اول نیز به عنوان رئیس ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی با مشارکت سه قوه شاهد 
مبارزه منطقی و امیدوارکننــده و عادالنه با مقوله 

فساد خواهیم بود.

در سی و نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات 
بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز تمدید شد.

به گزارش ایسنا، ۳ دســتور اصلی این جلســه که دیروز با حضور 
ســران قوا و به ریاســت حســن روحانی رئیس جمهور برگزار شد؛ 
ادامــه رونــد آرامــش در بــازار ارز، کاال و خدمات، پیشــگیری از 
رفتارهای ســودجویانه در جهت حمایت از مصــرف کنندگان و نیز 
 هماهنگی بین ســه قوه در خصوص مدیریت مناســب در شــرایط 

تحریم بود.
بر این اساس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول در بازار ارز و موثر 

بودن این روند اختیارات مصوبات گذشته تمدید گردد.
همچنین در خصوص ســتاد تنظیم بازار، گزارشی از روند اجرای 
مصوبات در بازه یکساله ارائه و مقرر شد مصوبات قبلی و اختیارات ستاد 
تنظیم بازار برای ایجاد تمرکز بر تصمیمــات قیمت گذاری، کنترل 
قیمت و جلوگیری از چند قیمتی و الزام برچســب و سیاســت های 

قیمت گذاری بازار تمدید شود.

در بخش دیگری در این جلسه موضوع افزایش اختیارات سازمان 
تعزیرات حکومتی به نحوی که کنترل و تنظیم بازار مناسب  تر شده و 

بهبود یابد، مورد بحث قرار گرفت.
بر این اســاس مقرر شــد ظرف یک هفته قوه قضاییه با هماهنگی 

دولت الیحه یک فوریتی در این زمینه را تنظیم و به مجلس ارائه کند.

اسداهلل مسعودی مقام، قاضی رســیدگی به پرونده »اخالل گران 
عمده در نظــام تولیدی کشــور از طریق خرید و فروش مــواد اولیه 
پتروشیمی در بازار آزاد« خبر داد که وثیقه یکی از متهمان که از حضور 

در دادگاه خودداری کرده به نفع دولت ضبط شده است. رییس شعبه 
سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران و مفسدان اقتصادی، 
در ابتدای پنجمین جلســه رســیدگی به اتهامــات متهمین جدید 
پتروشیمی، از وکیل مدافع متهم خرمی خواست که با حضور در جایگاه 

دفاعیات خود را مطرح کند.
وی گفــت: »به وکیــل متهم فــرزاد محبوبــی آذریــان تذکر 
می دهم که بیســت و ســوم مرداد )ماه گذشــته( احضاریه را ابالغ 
کرده ایم، ولــی به احضاریه توجــه نکــرده و در دادگاه حضور نیافته 
 اســت. متهم به قیــد وثیقــه آزاد بوده و پایــان وقت امــروز وثیقه

 او ضبط می شود«.
وی افزود: به وکیلشــان بفرمایید که وثیقه ۳۰ میلیاردی ایشــان 
صبح فردا برای ضبط به دادســرا می رود و این عواقب عدم حضور در 

دادگاه است.

خبریادداشت

خبر

داستان بولتون
علی ربیعی - سخنگوی دولت

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

 اختیارات بانک مرکزی در خصوص 
مدیریت بازار ارز تمدید شد

 قاضی دادگاه متهمان اخالل در پتروشیمی خبر داد:

ضبط وثیقه 30 میلیاردی یک متهم به دلیل حضور نیافتن در دادگاه

 وزیر دولت جبل الطارق نقض تعهد 
از سوی ایران را رد کرد؛

دنباله دار  داستان 
یان آدر

سياست 2

دقیقا یک ماه از رفع توقیــف نفتکش آدریان دریــا )گریس- ۱( 
می گذرد اما پرونده آن هنوز باز اســت. ابرنفتکــش آدریان دریا روز 
2۴ مرداد پس از رفع توقیف در تنگــه جبل الطارق به حرکت خود در 
دریا ادامه داد، اما از آن جایی که مقصد آن و خریدار محموله اش مورد 
حساســیت انگلیس و آمریکا بود، حرکت آن از همان ابتدا مورد رصد 

قرار گرفت. 
پس از مدتی برای چهار روز هیچ اطالعــی از وضعیت آدریان دریا 
در دست نبود و اطالعات سایت های ردیابی کشتی ها نیز حاکی از آن 
بود که فرســتنده این نفتکش، در زمان حرکتش خاموش شده است. 
درنهایت یک شــرکت ماهواره ای آمریکایی توانست هفته گذشته در 
۶سپتامبر از موقعیت دریایی جدید این نفتکش عکس هایی تهیه کند.

یورونیوز گزارش داد که تصاویر گرفته شده توسط شرکت ماهواره ای 
»Maxar Technologies Inc« که در بخش فناوری های فضایی 
فعال است، این نفتکش را در منطقه ای نزدیک به بندر طرطوس سوریه 

نشان می دهد.
قبل از آن هم علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران درباره سرنوشت 
کشــتی آدریان دریا و مقصد بعدی آن، گفته بود که »ایران محموله 
نفت این کشتی را فروخته و مقصد کشتی را صاحب نفت آن مشخص 

می کند و برای این موضوع نیز با ما هماهنگی انجام نمی شود.«
درنهایت پایگاه خبری میدل ایست آی به نقل از منابع غیررسمی 
اعالم کرد »نفتکــش آدریان دریا که چندی پیش توســط نیروهای 
انگلیسی در جبل الطارق توقیف شده بود، محموله نفت خود را در یکی 

از بنادر سوریه تخلیه کرده است.«...

روابط عمومی ریاست جمهوری:

»بدون توقف«، اتهام و دروغ علیه دولت بود
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چرتکه 3

تحرک تازه ایران و روسیه در بالتکلیفی اروپایی ها 

دیپلماسي اقتصادي در مسیر شبه سوئیفت


