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   كاخشیشهايدوبينبایدآسودهبماند
مهدي محمدي كارشناس مس��ائل سياسي در 
حس��اب توئيتري خود درباره نق��ش امارات در 
طراحي هاي تروريستي عليه ايران، نوشت: سهم 
امارات در طراحي هاي تروريستي عليه ايران اگر 
نگوييم از سعودي بيشتر ش��ده به همان اندازه خطرناك و شرارت بار 

است. كاخ شيشه اي دوبي نبايد مصون و آسوده بماند. 
........................................................................................................................

   آنچهدربارهاعتراضاتفرانسهنميدانیم
مسعود يارضوي از فعاالن رسانه در كانال تلگرامي خود درباره وضعيت 
اخير فرانس��ه و اعتراضات جليق��ه زردها به دولت نوش��ت: مي دانيد 
فرانسوي ها چرا در حال اعتراض هستند؟! داليل اين اعتراض گسترده 
را به روايت رس��انه هاي فرانسوي )ليبراس��يون، فيگارو، خبرگزاري 

فرانسه و...( بخوانيد:
- قانون مصوب ماكرون براي كاهش ماليات ثروتمندان و سرمايه گذاران! 
- قوانين دولتي تازه براي اخذ ماليات بيشتر از قشر كم درآمد و پرولتري فرانسه

- ضعف سيس��تم حمل و نقل عمومي به نحوي كه يا دير مي رسند يا 
سرويسي ارائه نمي شود

- كمب��ود مراكز تأمي��ن مايحتاج مردم ب��ه نحوي ك��ه فاصله برخي 
شهروندان فرانسوي با نانوايي »5 كيلومتر« است

- 20 درصد فرانسوي ها به گواه نظرسنجي »پيو« دچار گرسنگي هستند
 بعد آقاي حجاريان برود بگويد جامعه ايران عام البلوي شده، 
عبدي بگويد اميدي به آينده ايران نيست، هاشم آقاجري بگويد 
مردم بين شورش يا خودكشي مخير ش��ده اند! و دوستانشان 
هم با تأكيد بر وجود تبعيض در اي��ران، به دنبال طراحي فتنه 

اقتصادي باشند. 
راستي فاصله خانه شما تا نانوايي چقدر است؟!

........................................................................................................................
   چطور»منبِرمسخشده«راتشخیصدهیم؟

محسن مهديان در كانال تلگرامي خود نوش��ت: اين روزها گرفتار 
منبر مسخ شده ايم؛ چالش جديد منابري كه در شبكه هاي اجتماعي 
برپا مي ش��وند و جذب پامنبري براي ش��ان يك اصل حياتي است. 
اين تالش س��يري ناپذير، نتيجه اش حركت، پشت پامنبري است. 
جابه جايي باالي منبر و پايين منبر، يعني مس��خ منبر و در نهايت 

دعوت به آيين جاهليت. 
آيين جاهلي، آييني است كه در آن حق و باطل ممزوج و اصل و فرع 
دين جابه جا شده است. آيين جاهلي، آييني است كه پامنبري را چنان 

مسخ مي كند كه تنها توهم دينداري و انقالبي گري دارد. 
كافي اس��ت ش��ما ديندار و انقالبي باش��يد، اما در بزنگاه جنگ و 
جهاد، به فكر خيرخواهي براي نيازمندان محله بيفتيد. اين يعني 
دين مسخ شده؛ آييني كه ظاهر شرعي دارد اما بويي از دينداري 

نبرده است. 
به قول ش��ريعتي اگر امام در ميدان جنگ بود و شما نبودي، مهم 
نيست پاي سجاده باشي يا مجلس ش��راب. اگر دروغ يك كودك 
جاهل را ديديد و فرياد كشيديد و اما از كنار قمه كشي اراذل محل 
گذشتيد، بي ش��ك به يك دين جاهلي و مسخ ش��ده رسيده ايد. 
منبرمسخ ش��ده، منبري است كه به اسم اس��الم و انقالب، جاي 
اصل و فرع را جابه جا مي كند، همين. حرفش غلط نيست، اما بجا 
و بهنگام هم نيست. ناحق را مي بيند اما سكوت مي كند. صدايش 
را بر منكر بلن��د مي كند، اما نه به اندازه منكر. نس��بت به فس��اد 
اكبر بي توجه اس��ت، اما براي ظلم هاي كوچك سينه چاك است. 
نداشته ها را در چشم مي كند ولي داشته ها را سردست نمي گيرد. 
راز منبر مسخ شده در جابه جايي اصل و فرع است. ظاهرش ديني 
است اما باطنش تهي از حقيقت، صورتي است بي سيرت. اما از كجا 

بفهميم پاي منبر مسخ شده ايم؟
منبري كه دعوت به خيرات كند اما بزرگ تري��ن خيِرعالم كه نصرِت 
ولي است را نمي بيند، منبر جاهلي است. منبري كه پامنبري اش را از 
تالش براي حركت بازدارد و نسبت به آينده انقالب نااميد كند، بدون 

شك منبر مسخ شده است. 
تنها در يك صورت مي توان به اسم انقالب، نااميد از انقالب بود. زماني 
كه جاي اصل و فرع هاي انقالب جابه جا ش��ود و نداشته ها را ببينيم و 
دارايي ها را تكذي��ب كنيم. خبر خوب، چنين حس��ي پاي هرمنبري 

داشتيم، يعني منبر مسخ شده و جاهلي.

س�طحاختالفنظرمیانچهرههايش�ناخته
ش�دهجری�اناصالحطل�بنس�بتب�هادامه
حمای�تازدول�توش�خصرئیسجمه�وریا
تعمی�قش�كافهاودرنهایتعب�ورازدولت
حسنروحاني،بهطرزقابلمالحظهايافزایش
یافتهاست،بهگونهايكهس�عیدحجاریاندر
جدیدترینگفتوگ�ويخودبااب�رازدالیلی،
عب�ورازروحان�يراعقالی�يوالزمميداندو
بهزادنب�ويمعتقداس�تچنینروش�يفاقد
عقالنیتسیاسياس�توميتواندبهشكست
انتخاباتيآنهادرانتخاباتهايپیشروبینجامد.
همانطور كه طرح عب��ور از خاتمي در اواخر دولت 
نخس��ت اصالحات با اهداف صرفاً جناحي و حزبي 
در دس��تور كار )دفت��ر تحكيم وحدت و س��پس 
ش��خصيت ها و احزاب( قرار گرفت و بعد از دولت 
دوم اصالحات وارد فاز اجرايي شد، امروز نيز عبور 
يا ماندن بر سر روحاني، تنها با اهداف صرفاً گروهي 
و جناحي قابل اندازه گيري است و همانطور كه در 
مصاحبه هاي ياد ش��ده، قابل برآورد مي باشد تنها 
مورد فاقد اهميت منافع ملي و مطالبات اقتصادي 
مردم اس��ت، به طوري كه شخصيت هاي برجسته 
اين جريان در مصاحبه هايي كه حداقل طي چند 
ماه اخير انجام داده اند نسبت به گزاره هايي نظير 
»ضرورت پاسخگويي اصالحات – اعتدال نسبت 
به شعارهاي انتخاباتي س��ال های 92 و 96 اساساً 
س��خني به ميان نياورده« و »كمترين اشاره اي به 
مش��كالت روزافزون مردم در ح��وزه اقتصادي از 
بيكاري و گراني گرفته تا ركود و رخوت معيشتي« 
نداشته اند و مركزيت سخنان خود را حول »راه هاي 
چگونگي قدرت گيري جريان اصالحات در انتخابات 

پيش رو« قرار داده اند. 
شكافمیانرهبران

وتئوریسینهاياصالحطلبي
اختالف نظر مش��هود ميان بهزاد نبوي و طيفي از 
جريان اصالحات با س��عيد حجاريان و ساير افراد 
وابسته به اين جريان، دو دستگي شكل گرفته بين 
تصميم گيران آن را دچار چالش هاي اساسي خواهد 
كرد و در انتخابات سال آتي مجلس شوراي اسالمي 
را وارد فاز جديدي خواهد شد، كمااينكه تركش هاي 
پروژه عبور از خاتم��ي كه ماه ها قب��ل از انتخابات 
سال 80 بود در بس��ياري از رخدادها و رويدادهاي 
سياس��ي- اجتماعي پ��س از آن تاثي��رات خود را 
گذاش��ت، به طوري كه چنددستگي ميان رهبران 
و تئوريس��ين هاي اين جريان در انتخابات رياست 
جمهوری سال های 84، 88 و مجالس هفتم و هشتم 

ادامه يافت و به شكست هاي پياپي انجاميد. 
س��عيد حجاريان در همي��ن ب��اره مي گويد: »من 
 پيش ت��ر ه��م گفت��ه ام، م��ا ب��ا دكت��ر روحان��ي 
عقدي- به صورت ائتالف- نبس��ته بوديم. ايش��ان 
وعده هايي به مردم دادند و مردم هم به دليل همان 
وعده ها پاي صندوق رأي رفتند. دفاع ما، براساس 
همين وعده ها ب��ود و نه خواس��ته هاي حداكثري 
خودمان اما ايش��ان به بس��ياري از وعده هايش يا 
نخواست يا نتوانست عمل كند و في الواقع زماني كه 
از خود عبور كرد، طبعاً بخشي از اصالح طلبان هم 

ناگزير با ايشان زاويه پيدا كردند.« 
بهزاد نبوي ه��م در گفت وگوي خ��ود و در نگاهي 
كاماًل متناقض مي گويد: »در عمل هم در هش��ت 
س��ال رياس��ت جمهوري آقاي خاتمي، معلوم شد 
دولت حت��ي با ب��ودن مجلس��ي همس��و، ميزان 
اختيارات��ش بي��ش از 20، 30 درصد نيس��ت. به 
طور كلي ش��اكله قانون اساسي ما به گونه اي است 

كه دولت و مجلس با هم ح��دود 30 درصد اختيار 
اداره كشور را دارند...« اگر دوستان اصالح طلب به 
اين اجماع برس��ند همگي وظيفه داريم تا از آقاي 
الريجاني حمايت كنيم، اما بهتر بود سؤال را به اين 
شكل طرح كنيد كه آيا اصالح طلبان درباره وي به 

اجماع مي رسند؟ بله محتمل است.«
بيتوجهيمحضبهمطالباتمردمي

بي توجهي محض به مش��كالت اقتص��ادي مردم و 
فراموش��ي مطلق مطالبات امروز جامعه مهم ترين 
نكته در مصاحبه با ش��خصيت هاي سياسي امروز 
اصالح طلب می باشد كه قابل دريافت است چراكه 
عالوه بر تفكرات سرمايه داري رهبران، تئوريسين ها 
و شخصيت هاي اين جريان، س��بك زندگي مرفه 
اين جماعت باعث شده در هنگامه هاي مهم نظير 
آنچه جامعه امروز با آن مواجه است، نقطه اشتراك 
وابس��تگان به اين جريان »بي توجه��ي محض به 
مشكالت مردمي و مطالبات عمومي جامعه« باشد. 

ش��عارها و جهت گيري هاي سياس��ي- انتخاباتي 
طيف اصالحات در انتخابات هاي س��ال های 76 و 
80 رياست جمهوري و حتي در انتخابات مجالس 
ششم و هفتم نيز فاقد توجه به مشكالت اقتصادي 
مردم بود و عموماً ش��عارهاي انتخاباتي اين جريان 
حول مفاهيم مكتب ليبراليسم و سكوالريسم شكل 
مي گرفت و پس از انتخابات سال 88 و تحليل علت 
شكست هاي متوالي آنها در انتخابات و رويگرداني 
مردم از نامزدهاي انتخاباتي آنها، به يكباره تصميم 
گرفته ش��د ش��عارهاي اقتصادي و تحريك كننده 
اقشار متوسط و ضعيف جامعه محوريت پيدا كند. 

گ��ردش چند س��ال اخي��ر رهب��ران و نامزدهاي 
انتخاباتي وابسته به اين جريان به سمت شعارهاي 
اقتصادي با محوريت حمايت از اقش��ار متوس��ط 
به پايي��ن جامعه ب��ه معناي چرخ��ش فكري اين 
جماعت نمي تواند قلمداد ش��ود، كمااينكه بعد از 
اثبات ناتوان��ي و ناكارآمدي دول��ت متبوع آنها در 

برآوردن مش��كالت اقتصادي و معيشتي جامعه، 
تنها مس��ئله اي كه به عنوان دغدغه اصلي تصميم 
گيران و تصميم سازان اصالحات مورد توجه قرار 
گرفته بحث »استمرار و توسعه قدرت در قوه مجريه 

و قوه مقننه« است. 
بهزاد نبوي در بخشي از گفت وگوي خود با روزنامه 
كارگزاران مي گويد: »متأسفانه دوستان اصالح طلب 
تصور مي كنند اگر در اين شرايط لبه تيز حمالتشان 
را متوجه دول��ت كنند، مي توانند خرجش��ان را از 
آقاي روحاني و دولت جدا كنند و در افكار عمومي 
تصوير مثبتي از خودش��ان براي انتخابات مجلس 
و رياس��ت جمهوري آينده نش��ان دهند. در حالي 
كه به اعتقاد من اين اشتباه اس��ت و اعتماد مردم 
را نس��بت به اصالح طلب ها بيشتر سلب مي كند« 
يا س��عيد حجاريان در گفت وگوي روز شنبه خود 
عنوان مي كند: »ببينيد! هر كس��ي مي خواهد به 
پاستور برود، بايد پاستوريزه ش��ود. من هيچ يك 
از رؤس��اي جمهور ايران را از اين قاعده مستثني 
نمي كنم اما در دل محدوديت های جاري، گشايش 
هم صورت مي گيرد. مگر از دل نظارت استصوابي، 
مجلس ششم متولد نشد؟! فشار جنبش اصالحات، 
استصواب را تعديل كرد واال به ذهن كسي خطور 
نمي كرد، آقايان نبوي و خاتمي نواب رئيس مجلس 
بشوند. در پايان بگويم، من قائل به انسداد نيستم 
و معتقدم روزنه ه��اي زيادي پي��ش روي جريان 
اصالحات اس��ت و اطمينان دارم، راه نجات كشور 
از طريق اصالحات مي گذرد، منته��ا اصالحات با 
تعريفي كه به  كرات توضيحش را داده و اجزايش را 

تبيين كرده ام.«
ولعقدرت

آنچه به تجربه و به صورت مكرر حداقل از س��ال 
76 تاكنون بارها اثبات شده اين مسئله است كه 
جماعت اصالح طلب كمترين توجهي به مشكالت 
اقتصادي و معيشتي مردم نداشته است، كمااينكه 
در ش��رايطي كه مردم زيربار بيشترين فشارهاي 
اقتصادي حاص��ل از ناكارآم��دي و ناتواني دولت 
متبوع آنها در مديريت كشور قرار دارند، مهم ترين 
اولويت و دغدغه آنها نه كاهش فشارهاي اقتصادي 
مردم يا تحت فش��ار قرار دادن رسانه ها ي دولت 
براي عم��ل به ش��عارهاي انتخابات��ي- تبليغاتي 
است بلكه گس��ترش قدرت خود در سطح دو قوه 
مجريه- مقننه است؛ ولعي كه رهبران آنها را وادار 
كرد در س��ال 88 عليه اصل نظام شورش كرده و 
زمينه تحريم هاي دامنه دار در سال 89 به اين سو 

را فراهم كنند.

خبرگزاريتسنیم

كدخدایيبهصادقیپاسخداد
ترديد در ُحسن نيت يك ادعا

عباسعلي كدخدايي سخنگو و قائم مقام 
شوراي نگهبان در يادداشتي به موضوع 
ش��كايت اين ش��ورا از محم��ود صادقي 
نماينده مردم تهران و عضو فراكس��يون 
اميد مجلس شوراي اس��المي پرداخته 
اس��ت. متن كامل يادداش��ت سخنگوي 

شوراي نگهبان به شرح زير است:
در موق��ع انتخ��اب حقوقدانان ش��وراي 
نگهبان در س��ال هاي اخير فراكسيون ها و كميس��يون هاي مختلف 
مجلس از افراد معرفي  شده توس��ط رئيس محترم قوه قضائيه دعوت 
مي كنند تا در جلسه اي شركت كرده و به س��ؤاالت آنان پاسخ دهند. 
فراكسيون اميد نيز يك روز از همه افراد معرفي  شده دعوت كرد كه من 
ظاهراً آخرين آنها بودم. هر كدام از اعضاي محترم فراكسيون سؤاالت 
و نظراتي داشتند كه پاس��خ داده مي شد، از جمله جناب آقاي صادقي 
اظهار نمودند، »گفته مي ش��ود برخي براي تأيي��د صالحيت خود به 
شوراي نگهبان پول مي پردازند!؟« من سؤال كردم به اعضا؟ پاسخ داده 
شد »خير ولي به افراد وابسته به شورا.« گفتم مداركي داريد؟ گفته شد 
»برخي اس��ناد وجود دارد.« در حضور اعضاي مؤثر فراكسيون اعالم 
كردم هر مدركي در اين رابطه داريد عالوه بر نهادهاي امنيتي و نظارتي 
به شورا نيز ارسال كنيد. قرار شد مدارك را ارسال كنند. بعد از اين جلسه 
يكي دو بار ديگر نيز اين گفته پيگيري شد، وعده به ارسال مي شد كه 
تاكنون، زمان نوشتن اين مطلب نيز مداركي دريافت نكرده ايم. در اين 
ارتباط چند نكته الزم به توضيح است؛ آقاي صادقي نماينده هستند و 
حقوقدان. اصل اول در اين گونه امور ُحسن نيت است. ولو اينكه ايشان 
آن جلسه را فراموش كرده اند، آيا بعد از حدود سه سال نبايد اين مدارك 
را به شوراي نگهبان ارس��ال مي كردند؟ اعالم عمومي آن هم در پاسخ 
دبير محترم شوراي نگهبان، اين ابهام را در بر دارد كه هدف از رسانه اي 
كردن، حل مسئله نيست و شايد اهداف ديگري را در پي دارد؟ سؤال 
بعدي از يك نماينده حقوقدان اين است كه اگر كسي با تخلفي روبه رو 
مي شود نبايد به نهادهاي نظارتي اعالم كند؟ با چه مجوزي چند سال 
اين پيگيري را به تأخير انداخته اند؟ آيا مي ت��وان اعالم تخلف را بنا به 

تشخيص شخصي به تعويق افكند!؟
ش��وراي نگهبان از هر نقد و انتقاد سازنده اس��تقبال مي كند و براي 
اصالح روند نظارتي خود آماده ش��نيدن هرگونه پيش��نهاد و طرحي 
مي باشد. خوشحال مي شويم اگر نقص يا تخلف احتمالي در كار است 
با دريافت گزارش آن تخلف به اصالح روند بپردازيم، ليكن توجه شود 
كه بهره برداري انتخاباتي با اعالم تخلف با ُحسن نيت بسيار فاصله دارد. 
تالش كنيم با ُحس��ن نيت پيگير تخلفات باشيم، وگرنه افكار عمومي 
تصور ديگري از اين گونه عملكردها خواهد داشت. با اين حال شوراي 
نگهبان همچنان آماده شنيدن انتقادات و دريافت گزارشات پيرامون 

عملكرد اين شوراست.

ابرازضعفدربرابردشمنوتأكیدبرآنكهفشارهاوتحریمها
نتیجهدادهوماراضعیفكرده،نتیجهايجزحسپیروزي
بهدشمنومصممكردنغرببرايادامهراهتحریمندارد.
سايت مشرق در گزارش��ي به ابراز ضعف در اظهارات مسئوالن 
ديپلماسي كش��ور و تاثير آن بر اعمال تحريم ها پرداخته است. 
از طرفي ديپلماسي اقتصادي دولت و وزارت خارجه هم رسماً 
تعطيل است. در اين وضعيت چگونه مي شود با جنگ اقتصادي 

عليه كشورمان مبارزه كرد؟!
»علي اكبر صالح��ي« رئيس س��ازمان انرژي اتم��ي- 9 آذر 
97- در مصاحبه با يورونيوز در اظهارنظري تأمل برانگيز گفت: 
»فشارهاي اقتصادي غوغا مي كند، مثاًل حقوق من تا يك سال 
پيش به عنوان يك استاد دانش��گاه، حدود 3هزار دالر در ماه 
بود، االن به 700 دالر رسيده است. اين واقعاً فشار اقتصادي 
است. ببينيد اقشار ديگر چقدر تحت فش��ار هستند. ما تمام 

اينها را قبول داريم«!
اي��ن اظهارنظر تحقيرآمي��ز و از موضع ضع��ف و ناچاري، اين 
پيغام را به طرف مقابل مي دهد كه تير تحريم ها و فش��ارها و 
عهدشكني ها به هدف خورده است و بايد اين روند را تشديد و 
تسريع كرد. تا زماني كه اين قبيل اظهارنظرها وجود دارد، سهل 
انديشي اس��ت اگر تصور كنيم طرف مقابل قرار است امتيازي 
داده يا قدمي در راستاي جبران عهدشكني هاي خود بردارد. 
اما اين اولين بار نيست كه يك مقام ارشد دولتي با ابراز ضعف، 

گراي فشار بيشتر را به دشمن مي دهد. 
به اين موارد توجه كنيد:

- »آيا فكر كرديد امريكا كه مي تواند با يك بمب تمام سيستم 
دفاعي ما را از كار بيندازد از سيستم دفاعي ما مي ترسد؟ آيا واقعاً 
به خاطر ق��درت نظامي، امريكا جل��و نمي آيد؟«)محمد جواد 

ظريف، آذر 92(

- »امريكا كدخداست«)حسن روحاني، ارديبهشت 92(
- »دولت در ش��رايطي كار خود را آغاز كرده اس��ت كه با يك 
خزانه خال��ي و انبوهي از بده��كاري رو به رو است«)حس��ن 

روحاني، مهر 92(
- »نبايد مقابل قدرت هاي بزرگ ايستاد، آن هم با شعارهايي كه 

بعضاً توخالي است«. )حسن روحاني، مرداد 95(
- »تحريم هاي ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد و مشكل 
محيط زيست، اش��تغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، 
منابع آب��ي زياد ش��ده و بانك ها احيا شوند«)حس��ن روحاني، 

خرداد 94(
- »رسيدن به هر نوع توافقي، بهتر از عدم توافق است«)محمد 

جواد ظريف، شهريور 93(
- باراك اوباما را فردي بس��يار مؤدب و باهوش يافتم )حس��ن 

روحاني، آذر 92( و... 
وبسايت راديو فرانسه- مهر 92)حدود دو ماه قبل از توافق موقت 
ژنو كه مقدمه برجام شد( نوشت: »ارزيابي غرب از وضعيت كنوني 
دولت روحاني، تعامل با فروشنده بدهكار و مشتاقي است كه خود 
را ناگزير از فروش حقوق ملي مي بين��د. بر پايه اين جمع بندي 
اگر خريدار صبور باشد، شرايط فروشنده را دشوارتر مي كند و در 

همان حال قيمت فروش را كمتر خواهد كرد«!
اظهارنظر خالف واقع روحان��ي در مهرماه 92 مبني بر »خالي 
بودن خزانه« و همچنين اظهارنظر تأمل برانگيز ظريف مبني 
بر »رسيدن به هر نوع توافقي، بهتر از عدم توافق است« و ديگر 

اظهارنظرهاي مشابه، تيم مذاكره كننده را از قدرت چانه زني و 
مذاكرات پاياپاي محروم كرد. بدين ترتيب، جنگ مذاكراتي، 
آغاز نش��ده مغلوبه ش��د و به توافقي نامتوازن و ناهمزمان در 
اجراي تعهدات انجاميد و نتيجه آن »دستاورد تقريباً هيچ« و 

»نزديك به صفر« براي مردم ايران بود. 
انفعالدرجنگاقتصادي

يك نكته قابل تأمل وجود دارد و آن اينكه وزارت خارجه امريكا 
همزمان با حضور در پيش��اني جنگ ديپلماتيك ب��ا ايران، در 
خدمت نقشه اتاق جنگ اقتصادي در وزارت خزانه داري امريكا 
قرار دارد اما در اين سوي ميدان، وزير خارجه كشورمان به طرف 
مقابل مي گويد: »اگر شما )امريكايي ها( با ما توافق نكنيد، مردم 
ايران در انتخابات جور ديگري انتخاب مي كنند، همچنان كه 
قباًل موجب بازنشسته شدن من شد.« وي در اظهارنظري ديگر 
همزمان با اتهام زني غرب عليه ايران، كشورمان را به پولشويي 

گسترده متهم مي كند!
عالوه بر اين، همزمان با اقدام مش��ترك وزارت خارجه و وزارت 
خزانه داري امريكا در بستن راهاي دور زدن تحريم ها و منصرف 
كردن كشورها از تعامل اقتصادي با ايران، مقامات وزارت خارجه 
ما با اطمينان گفتند كه »امضاي وزير خارجه امريكا تضمين است 

و ما بر اجراي كامل برجام مطمئن هستيم«!
در حقيقت وزارت خارجه امريكا بازوي جنگ اقتصادي روزافزوني 
بود كه در وزارت خزانه داري سياستگذاري مي شد اما اين طرف، 
جنگ جاري و رو به تشديد اقتصادي- به اعتبار فريب برجامي و 

وعده هاي موهوم اقتصادي- آتش بس و دوران صلح و مشاركت 
و تعامل »برد- برد«! پنداشته شد!

دیپلماسيانفعاليوسفرهمردم
اصالح طلبان و برخي دولتمردان در طول سال هاي اخير بارها 
مدعي شده اند كه اگر مذاكرات هس��ته اي به سرانجام برسد و 
توافق حاصل ش��ود، مشكالت كش��ور رفع خواهد شد. پس از 
امضاي برجام دولتم��ردان در اظهارات متع��دد تأكيد كردند 
كه با برجام تمامي تحريم ها به يكباره لغو خواهد شد و مشكل 
گراني، ركود، بيكاري، مس��كن، ازدواج جوانان و آب خوردن 
مردم رفع شده و سرمايه خارجي به كشور سرازير مي شود و در 
اثر سياست هاي دولت آنچنان رونقي ايجاد مي شود كه مردم 

به يارانه ها نيازي نخواهند داشت. 
اما در نهايت از دالر حدود 3هزار توماني در سال 94 رسيديم 
به دالر حدود 19هزار توماني در سال 97! اين يعني زماني كه 
هس��ته اي داش��تيم، دالر حدود 3هزار تومان بود و زماني كه 
هس��ته اي رفت، دالر به حدود 19هزار تومان رسيد. افزايش 
سرسام آور قيمت خودرو، مس��كن، سكه، لوازم خانگي و اقالم 
ضروري خانوار را نيز به اين فهرس��ت اضافه كنيد. در حقيقت 
كوچك شدن سفره مردم نتيجه ديپلماس��ي انفعالي دولت و 
چش��م دوختن به نقطه هاي خيالي و بي توجهي به نقطه هاي 

اميدبخش است. 
كاخ سفيد و كنگره در يك هماهنگي آشكار ميان دموكرات ها 
و جمهوريخواهان اكنون مشغول شبيخون اقتصادي عليه ملت 
ايران هستند. جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران هرگز متوقف 
نشد و چه پيش از دولت اوباما و چه در دوره باراك اوباما و چه 
در دوره دونالد ترامپ اين جنگ ادامه داش��ته است اما در اين 
سوي ميدان هيچ نشانه اي از آرايش جنگ اقتصادي در دولت 

مشاهده نمي شود.

تأثیردیپلماسيانفعاليبرسفرهمردم

چگونه با ابراز ضعف، دشمن را گستاخ کرديم؟!

گزارش  2

   چهره ها

عضوكمیسیونامورداخليكشوروشوراهادرمجلستأكید
كرد:براساساصلس�ومقانوناساسيمبنيبرجلوگیري
ازتبعیضن�اروا،تعیینس�همیهب�رايزن�اندرانتخابات
درس�تنیس�تزیرامانعحضورگس�تردهآنهاميش�ود.
ابوالفضل ابوترابي در گفت و گو ب��ا خانه ملت در مورد اختصاص 
س��هم به زنان در انتخابات، گف��ت: طرحي در اي��ن زمينه در 
كميسيون امور داخلي كشور و ش��وراها مطرح شده اما در واقع 
تعيين سهم مشخص براي زنان در انتخابات خالف دموكراسي 
و اصل سوم قانون اساس��ي است؛ اصل س��وم قانون اساسي بر 

جلوگيري از تبعيض ناروا تأكيد دارد. 
نماينده مردم نجف آب��اد، تيران و كرون در مجلس ش��وراي 
اس��المي، تصريح كرد: به موجب اصل مذك��ور بين زن و مرد 
در انتخابات و اختصاص كرس��ي به آنها نباي��د تبعيض قائل 
شويم، زنان بايد در انتخابات مختلف برنامه هاي خود را ارائه 
و مردم بر اساس اصل شايسته ساالري به آنها رأي دهند. وي 

افزود: با تعيين س��هم مش��خص 
زنان را محدود مي كنيم، ش��ايد 
مردم در زماني قائل به اختصاص 
90 درصد كرس��ي هاي سياسي 
به زنان باش��ند اما اگر طرحي كه 
به كميس��يون امور داخلي كشور 
و ش��وراها ارائه ش��ده به تصويب 

برسد، تنها 25 درصد سهم به زنان داده مي شود. 
ابوترابي معتقد است: شايسته ساالري بايد تنها مالك انتخاب 
افراد در انتخابات باش��د، مردم بايد فارغ از جنسيت در ميدان 
رقابت سياس��ي حضور پيدا كنن��د و از حق مس��اوي انتخاب 
برخوردار باشند. سهميه بندي سبب تبعيض جنسيتي مي شود. 
در حال حاضر شرايط براي حضور بيش��تر زنان در جايگاه هاي 
سياسي مانند پارلمان ها و شوراهاي محلي تعبيه شده است، لذا 

زنان بايد در اين ميان فعال تر شوند.

 تعيين سهميه براي زنان در انتخابات 
خالف قانون اساسي و دموکراسي است

عضوكمیسیونامنیتمليوسیاستخارجيمجلسمعتقد
استایجادكانالماليبااروپایيهادرهالهايازابهاماست.
سيدحسين  نقوي حسيني در گفت وگو با تسنيم، با بيان اينكه به 
رغم پايبندي ايران به تعهدات برجامي خود، اتحاديه اروپا به قول  
و قرارهايي كه براي باقي ماندن كشورمان در اين توافق داده عمل 
نمي كند، گفت: در صحنه عمل، اروپايي ها به ش��دت كند عمل 

مي كنند و به قول هايي كه دادند، عمل نكردند. 
وي با تأكيد بر اينكه خانم موگريني، مس��ئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا بارها اعالم كرده كه اين اتحاديه به تعهدات برجامي 
خود پايبند اس��ت اما در مقام عمل حركت مثبت��ي از آنها ديده 
نمي شود، ادامه داد: اروپايي ها در برخي مواقع موضع گيري هاي 

شفاهي دارند اما سياست عملي ندارند. 
نماينده مردم ورامين در مجلس با بي��ان اينكه برقراري كانال 
مالي ميان اي��ران و اروپا همچن��ان در هاله اي از ابهام اس��ت، 
افزود: يكي از مشكالت بر س��ر راه spv اين است كه هيچ يك 

از كش��ورهاي عض��و اتحاديه اروپا 
نمي پذيرد سازوكار اين كانال مالي 

در اين كشور مستقر شود. 
عض��و كميس��يون امنيت مل��ي و 
سياس��ت خارجي مجلس با تأكيد 
بر اينكه اروپايي ها مصمم نيستند 
تا كانال مالي با ايران ايجاد ش��ود، 
اظهار داش��ت: امروز توپ در زمين اروپايي هاست. آنها بهانه اي 
براي عدم اجراي تعهدات خود ندارند. در فضاي فعلي، جمهوري 
اس��المي بايد دس��ت به اقدام ديگري زند ت��ا اروپايي ها تحت 
فشار قرار گيرند. نقوي حس��يني با بيان اينكه اروپايي ها ساالنه 
450ميليارد دالر مراودات اقتصادي ب��ا امريكا دارند، گفت: به 
نظر نمي رس��د اروپايي ها اين حجم از مبادالت را رها كنند و با 
جمهوري اسالمي كه ساالنه 15ميليارد دالر مراودات اقتصادي 

دارد، همكاري كنند.

عضوكمیسیونامنیتمليوسیاستخارجيمجلس:

ثبت »SPV« در هاله اي از ابهام است


