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»براي آخري�ن ب�ار«... اين توصيفي اس�ت كه 
دونالد ترامپ پ�س از امضاي تعليق تحريم هاي 
ايران ب�ه كار ب�رد و عن�وان كرد ش�رط تعليق 
مجدد تحريم ها پس از چهار م�اه آينده اصالح 
توافق هس�ته اي مطابق با خواسته امريكاست. 
دونالد ترامپ بارها توافق هسته اي با ايران را »بدترين 
توافقنامه تاريخ اياالت متحده« خوانده و در ادعايي 
مضحك عنوان ك��رده كه اين توافق مان��ع اقدامات 
»بي ثبات كنن��ده جمه��وري اس��امي در منطقه و 
برنامه هاي مناقش��ه برانگيز موش��كي« نشده است. 
اما رئيس جمهور امريكا در حالي مدعي ش��د براي 
آخرين بار تحريم هاي مرتبط با موضوعات هسته اي 
را براي چهار ماه لغو مي كند ك��ه وي از همان ايام 
رقابت هاي انتخاباتي امريكا، به صراحت از پاره كردن 
برجام سخن به ميان مي آورد؛ اتفاقي كه اگرچه پس 
از انتخابش به عنوان رئيس جمهور تا به امروز صورت 
نگرفته و برخاف مي��ل باطني خ��ود چندين بار 
پايبندي ايران به برجام را تأييد و تحريم ها را چندين 
نوبت لغو كرد اما بارها اقداماتي خاف روح و جسم 
برجام صورت داد كه عاملي براي احتضار اين توافق 
بين المللي شد؛ توافقي كه امروز دچار يك زندگي 
نباتي شده و هيچ كس نمي تواند بگويد آيا آن زنده 
است يا مرده؟ چراكه از يك سو فشارهاي مختلف 
اياالت متحده به اين س��ند، آن را به س��مت مرگ 
مي كشاند و در سوي ديگر ذينفعان اين سند تاش 

زيادي براي زنده نگه داشتن آن به كار بسته اند. 
   اروپايي هاي مشتاق

اما در حالي ك��ه امريكايي ها وانمود می كنند قصد 
خروج از برجام را دارند اروپايي ها اش��تياق زيادي 
براي حفظ برجام نشان مي دهند و حتي مي كوشند 
امريكا را براي حفظ اين سند بين المللي تحت فشار 
قرار دهند. بر اين اساس يك روز پيش از اعام نظر 
ترامپ، محمدجواد ظريف وزير خارجه كشورمان 
به بروكس��ل س��فر كرد تا ب��ا فدري��كا موگريني، 
هماهنگ كننده  سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا و 
همتايان خ��ود از بريتانيا، فرانس��ه و آلمان درباره 

آينده توافق هسته اي بحث و تبادل نظر كند. 
در پايان اين نشست موگريني و نمايندگان سه كشور 
اروپايي از رئيس جمهور امريكا خواستند در مسير 
حفظ و اجراي توافق هسته اي با جمهوري اسامي 
همكاري كند، ب��ه نحوي كه زيگم��ار گابريل وزير 
امور خارجه آلمان در دفاع از برجام عنوان كرده كه 
توافق هسته اي با ايران به وضوح نشان داد مي توان از 
طريق راهكارهاي ديپلماتيك مانع گسترش جنگ 

افزارهاي هس��ته اي ش��د. به باور او، شكست توافق 
هسته اي با ايران در شرايط كنوني مي تواند به مثابه 
»يك نشانه بسيار بد« بر مناقش��ه هسته اي با كره 

شمالي تأثيري نامطلوب بر جاي نهد. 
    اروپا نگران منافع اقتصادي خود است

اين اشتياق اروپايي ها براي حفظ برجام را بايد در 
جايي جست وجو كرد كه اعضاي اين اتحاديه، به رغم 
تمامي مشكاتي كه امريكا در مسير تجارت با ايران 
بر سر راه شان قرار داده، توانس��ته اند قراردادهاي 
نس��بتاً خوبي را با ايراني ها ثبت كنن��د و در كنار 
سرازير شدن كاالهاي مصرفي اين كشورها به ايران 
در حوزه هاي پرس��ود نفت و گاز، خودرو س��ازي و 
فروش هواپيما با ايران قرارداد امضا كنند و مترصد 
آن هستند با يافتن راه هاي تازه، حجم قراردادهاي 

خود را افزايش دهند. 
 در بخش خودرو سازي قرارداد شركت رنو، پژو و به 
تازگي بنز جزو مهم ترين قراردادهاي تجاري ميان 
ايران و اروپا بوده، اين در حالي است كه در بازار ايران 
به روي خودروهاي لوكس اروپايي نيز گشوده شده 

و هر روز ش��اهد عرضه محصول تازه اين برندها در 
داخل كشور هستيم. در حوزه هواپيما، بزرگ ترين 
و مهم ترين قرارداد پسا برجام ميان ايران و شركت 
ايرباس امضا شد و قرار است نزديك به 100 فروند 

هواپيما به ايران تحويل دهند. 
همچنين در ح��وزه نفت و گاز نيز ق��رارداد مهمي 
با شركت توتال به امضا رس��يده كه قرار است اين 
شركت اروپايي توسعه فاز 11پارس جنوبي را انجام 
دهد. به اينها بايد قراردادهاي خرد ديگري همچون 
توسعه و ساخت فرودگاه، توس��عه كارخانه فوالد و 
نيروگاه را نيز اضافه كرد كه عايدي زيادي را نصيب 
اروپايي ها مي كند، بنابراين با نگاهي به اين اتفاقات 
مي توان به خوبي نگراني اروپايي ها را در خصوص از 
دست دادن بازار ايران درك كرد؛ اتفاقي كه مي تواند 
به عنوان يك اهرم فشار به كمك مقامات ايران بيايد 
تا بتوانند به واسطه آن امنيت برجام را تأمين كنند. 

   واقعيتي كه اروپايي ها پنهان مي كنند
اما در اين ميان نكته اصلي كه اروپايي ها سعي در 
پنهان كردن آن يا تمارض در عدم درك آن دارند، 

اين اس��ت كه خروج امريكا از برجام، عامل انهدام 
اي��ن توافق خواهد ب��ود، چراكه اي��االت متحده با 
خروجش از اين توافق نه تنها مي تواند تحريم هاي 
جديدي را عليه كش��ورمان وضع كند كه خود اين 
موضوع براي نق��ض برجام كافي اس��ت، در طرف 
ديگر دس��ت اروپا را نيز براي ادامه ارتباط با ايران 
خواهد بست و حضور طرف هاي اروپايي در برجام 
اثري به نفع ايران و اروپا نخواهد داشت، كما اينكه 
در دوره تحريم ها نيز شاهد بوديم اگرچه بسياري 
از بانك هاي ايراني در ليست تحريم هاي اروپا قرار 
نداشتند، اما به دليل تحريم آنها از سوي امريكا، نه 
اروپا و نه حتي كشورهاي آسيايي امكان تماس با 
شبكه مالي ايران را نداشتند و چنانچه ردي از اين 
تماس ها توس��ط امريكايي ها كش��ف مي شد، اين 
بانك ها موظف به پرداخت ميليون ها دالر غرامت 

به امريكايي ها مي شدند. 
   ايران در دور باطل برجام

حال نكت��ه مهم آنجاس��ت كه در ص��ورت خروج 
امريكا از برجام، جمهوري اسامي عمًا هيچ اقدام 

عملي علي��ه امريكا نمي تواند انجام دهد و دس��ت 
دولت براي اعام جرم عليه امريكا بس��ته اس��ت. 
بر اساس برجام و پيوس��ت هاي آن چهار مرجع به 
عنوان نهادهاي حل كننده اختافات تعيين شده 
كه اي��ن نهادها زيرنظر مرجعي به نام كميس��يون 
مش��ترك فعاليت مي كنند. كميسيون مشترك، 
كارگروه حل اختاف رفع تحريم ها، هيئت وزيران 
طرفين برجام و ش��وراي امنيت نهادهايي هستند 
كه براي حل و فص��ل اختافات تعيين ش��ده اند. 
بنابراين تش��كيل كميسيون مش��ترك نخستين 
مرحله از پيگيري هاي حقوق��ي ايران در خصوص 
موضوع نقض برجام توسط امريكا خواهد بود. اين 
كميسيون از نمايندگان 1+5 و نمايندگان ايران و 
اتحاديه اروپا تشكيل شده است. نماينده اتحاديه 
اروپا دبير كميسيون بوده و برخي امور اجرايي را بر 

عهده خواهد داشت.
 اين در حالي است كه به رغم تشكيل هشت جلسه 
از اين كميس��يون، هنوز ايران و اروپا نتوانسته اند، 
امريكا را به تعهداتش در برجام ملزم كنند. حال اگر 
پس از نظر كميسيون كه در آن ديدگاه ايران تأمين 
نشده باشد، كشورمان اين حق را دارد كه موضوع 
را به وزيران امور خارجه ارجاع دهد، وزيران 15روز 
وقت خواهند داشت تا موضوع را فيصله دهند، مگر 

اينكه اين زمان با اجماع تمديد شود. 
پس از بررس��ي موضوع در س��طح وزيران، ايران 
مي تواند درخواس��ت كند كه موضوع توسط يك 
هيئت مش��ورتي كه متشكل از س��ه عضو خواهد 
بود )دو نفر از جان��ب دو طرف درگي��ر و يك نفر 
مستقل( بررسي شود. هيئت مشورتي بايد نظريه 
غير ال��زام آوري را در خصوص موض��وع پايبندي 
ظرف 15 روز ارائه كند. ح��ال پس از اين چنانچه 
موضوع كماكان به نحو مورد رضايت طرف شاكي 
يعن��ي ايران فيصله نيافته باش��د و طرف ش��اكي 
معتقد باش��د كه موضوع، مصداق »عدم پايبندي 
اساسي« است، آنگاه مي تواند موضوع را به عنوان 
مبناي توقف كلي يا جزئي اجراي تعهداتش وفق 
برجام قلمداد و به ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 
متحد اباغ كند. اينجا دقيقاً همان نقطه اي است 
كه مي تواند پيگيري هاي حقوقي ايران را متوقف 
كند چراكه شوراي امنيت به واسطه حق وتويي كه 
در اختيار امريكاست، مي تواند مسير پرونده را به 
سمت و سويي ببرد كه دستاوردي خاص به دنبال 
نداشته باشد و كشورمان با دستان خالي، صحنه را 

به امريكا واگذار كند.

نگاهي به سياست هاي دوگانه اروپا و امريكا در قبال برجام 

برجام به زندگی نباتی ماند
جعفر   تکبیری

   گزارش    یک   

 

   پشت پرده صحنه گرداني جمعه شب ترامپ
»مهدي محمدي« در كانال تلگرامي در واكنش به تصميم 
ترامپ براي تعليق تحريم هاي ضد ايراني براي بار آخر در 
برجام نوشت: بازي امشب ترامپ چيزي غير از يك توافق 

پس پرده با اروپا نبوده است. 
اينكه ترامپ مي گويد تعليق تحريم ها را براي آخرين بار تمديد مي كند اال 
اينكه ايران و اروپا برجام را اصاح كنند، يعني اروپا و امريكا بر سر اصاحات 

مدنظر ترامپ توافق كرده اند. 
اين همان اصاحاتي است كه كروكر هم بناس��ت در قانون جديد خود 
بگنجاند يعني محدود كردن برنامه موش��كي و حذف سقف هاي زماني 
برجام. پيش بيني آينده چندان سخت نيست؛ اروپايي ها احتماالً خواهند 
گفت برجام مي تواند حفظ شود به ش��رط اينكه ايران محدوديت هاي 
موش��كي و منطقه اي را بپذيرد واال آنها در اجراي كاتس��ا همراه امريكا 

خواهند بود!
خروج از اين بازي مضحك جز با خطر كردن بر سر اصل برجام ممكن نيست. 

  نظر آشنا درباره تهديدات ترامپ 
حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهوري در صفحه شخصي خود در توئيتر 
نوش��ت: » ملت و دولت ايران از همان ابتداي توافق موس��وم به برجام خود 
را براي همه گزينه هايي كه ترامپ ممكن اس��ت روز جمع��ه رو كند آماده 
كرده بودند. آرامش خيابان و بازار پاسخ ايرانيان به سياست هراس افكني و 

نااميد سازي ترامپيان است.«
   پيشنهاد تشكيل دادگاه  براي كارگزاران فاسد 

حجت االسام خسروپناه با اشاره به رفتارهاي غيراخاقي برخي منسوبان 
كارگزاران مملكت در توئيتر نوشت: يكي از دوستان مطلع از رفتارهاي غير 
اخاقي برخي منسوبان كارگزاران مملكت خبر داد. آن شب تا صبح نخوابيدم 

و گريستم و از شدت رنج تا االن گرفتار تب و لرز شديدم. 
بايد دادگاه مستقلي براي مسئوالن و منسوبان ساخت تا به سرعت جلوي 

فجايع را گرفت. 
   واكنش توئيتري ظريف به بيانيه ترامپ

 محمد جواد ظريف در صفحه توئيتري خود نوشت: سياست ترامپ و بيانيه 
امروز به مثابه تاش مذبوحانه براي تضعيف توافق محكم چندجانبه و نقض 

مخرب بندهاي ۲۶، ۲۸ و ۲۹ است. برجام قابل مذاكره دوباره نيست. 
  توئيت محسن رضايي درخصوص بي عرضه ها!

محس��ن رضايي دبير مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام درخصوص لزوم 
برخورد با فساد و بي عرضگي در توئيتر نوشت:همان طور كه بايد در مقابل 
دخالت هاي امريكا در داخل ايستادگي كرد، با بي عرضگي ها و فساد نيز بايد 

همان گونه مبارزه كرد. 
  ترامپ فحاشي را توهين نمي داند

حميد بعيدي نژاد س��فير اي��ران در انگلي��س در نقد ادبي��ات ترامپ 
درخصوص مهاجرين نوش��ت : اظهارات رئيس جمهور امريكا مبني بر 
اينكه ادبيات وي علي��ه مهاجرين و ديگر ملت ها تن��د بوده ولي اهانت 
نكرده نه تنها مشكل را حل نكرده بلكه مشكل دوتا شده است، اين آقا 

اين فحش ها را اصًا فحاشي نمي داند. 
   واكنش برخي كاربران به سخنان ترامپ

برخي از كاربران توئيتر نيز در واكنش به سخنان ترامپ عليه ايران واكنش هاي 
تندي را بيان كردند. 

محسن پيرهادي در توئيت خود نوش��ت: بيانيه ترامپ عليه ايران شكلي از 
برده داري مدرن بين المللي است كه او براي غرب به نمايش گذاشته است 
تا با همراهي دوستانش چيزي از هويت و استقال ايران باقي نماند. ايرانيان 

نظاره گرند تا ترامپ اين آرزو را به گور ببرد. 
سيد امير س��ياح نيز در توئيت خود نوش��ت :با اين راهي كه امريكا در 
برجام پيش پاي ما گذاشت، در مس��ئله هسته اي نه راه پس داريم و نه 
راه پيش، يعني طوري س��رمون كاه گذاشتن كه ابوموسي عشري سر 

ما كاه نگذاشته بود.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: 
 ترامپ با تعليق دوره اي تحريم ها

به دنبال باال نگه داشتن چماق است
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با بيان 
اينكه ترامپ با تعلي�ق دوره اي تحريم هاي 
هس�ته اي به دنبال باال نگه داش�تن چماق 
است، تحريم ۱۴ ش�خص حقيقي وحقوقي 
ايراني را نقض صريح برج�ام توصيف كرد. 
به گزارش مهر، حش��مت اهلل فاحت پيشه، با 
اشاره به اقدام جمعه ش��ب ترامپ در تمديد 
1۲0 روزه »تعليق تحريم هاي هسته اي ايران« و اعام اينكه براي آخرين 
بار اي��ن كار را انجام مي دهد، اظهار داش��ت: كاري ك��ه ترامپ كرد، نوعي 
عقب نشيني از ادعاهاي گذش��ته وي بود. وي در توضيح اين مسئله گفت: 
ترامپ مي داند كه برجام يك توافق ريش��ه دار بين المللي است و نمي تواند 
به راحتي ريشه برجام را بكند و اين واقعيتي است كه او بخواهد يا نخواهد 
گرفتارش شده است و روز به روز هم امكان جلب نظر اروپايي ها براي خروج 

از برجام كمتر مي شود. 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در عين حال تصريح 
كرد: هدف ترامپ از اعام اينكه ب��راي آخرين بار تعليق تحريم ها را تمديد 
مي كند، اين است كه چماق را همچنان بر سر جمهوري اسامي نگه دارد و 
مانع كنار رفتن اين چماق شود تا طي چهار ماه آينده موافقتنامه هاي خارجي 
ايران همچنان متزلزل باقي بماند و ايران در كانون هدف قرار داشته باشد. 

فاحت پيش��ه درباره الزامات رفتاري جمهوري اس��امي اي��ران در حوزه 
سياست خارجي در ش��رايط كنوني اظهار داش��ت: وزارت امور خارجه ما 
در حال حاض��ر بايد در عرصه سياس��ت خارجي تابوش��كني و كاري كند 
كه همچنان تحليل هاي دنيا نس��بت به رفتار ايران متفاوت از تحليل ها و 

رفتارهاي ترامپ و نتانياهو باشد. 
وي ادامه داد: در واقع دستگاه سياس��ت خارجي جمهوري اسامي بايد با 
بخشي از دنيا كه نگران سياست هاي يكجانبه ترامپ است، در ارتباط مداوم 
باشد و در داخل نيز بايد ساز و كارهاي همبس��تگي ملي، بسيج عمومي و 

امنيت اقتصادي بيش از پيش تقويت شود. 
اين نماينده مجلس ب��ا تأكيد بر ض��رورت تقويت مناس��بات دوجانبه و 
چندجانبه جمهوري اسامي در سطح منطقه و جهان به ويژه با كشورهاي 
همس��ايه، گفت: در حال حاضر بايد نوعي سياس��ت نومنطقه گرايي را در 
پيش بگيريم و به ويژه با اتحاديه هايي مانند آ سه آن در شرق آسيا و بريكس 
در امريكاي جنوب��ي روابط را تقويت و موافقتنامه ه��اي تجاري را محكم، 

زمانمند و پايدار كنيم. 
فاحت پيشه همچنين با اش��اره به قراردادن 1۴شخص حقيقي و حقوقي 
ايراني در فهرس��ت تحريم هاي حقوق بشري از سوي رئيس جمهور امريكا 
همزمان با تعليق 1۲0روزه تحريم هاي هس��ته اي تصريح كرد: اين اقدام 
نقض صريح برجام است، البته اين يك سنت در سياست خارجي امريكاست 
تا با اين اقدامات، نظر برخي البي ه��اي داخلي را همراه كند و اين در زمان 

اوباما نيز سابقه داشته است. 
وي افزود: كاري كه در حال حاضر بايد صورت بگيرد، اين است كه مناسبات 
اقتصادي ايجاد شده در ضمن برجام، ريشه دارتر شود و از اين نقطه مثبت كه 
كشورهاي ديگر تسليم سياست هاي امريكا نشده اند، استفاده كنيم. عضو 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، به نوع واكنش كميسيون 
مشترك ايران و 1+5 نس��بت به اين قبيل اقدامات ضدبرجامي امريكا هم 
اشاره كرد و گفت: اعضاي كميسيون مش��ترك، معموالً به دليل ماحظه 
كاري موضع جدي و تندي نسبت به امريكا نمي گيرند، ولي ما بايد از ظرفيت 

آنها براي عدم همراهي با امريكا استفاده كنيم.

عضو كميسيون امنيت ملي: موضوعات دفاعي قابل مذاكره نيست
يك عضو هيئت رئيس�ه كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت 
خارجي مجلس با بيان اينكه امريكايي ها به دنبال عمليات رواني 
براي كشاندن ايران به پاي ميز مذاكره هستند، عنوان كرد كه 
امريكايي ها بدانند ايران در هيچ موضوع ديگري با آنها مذاكره 
نخواهد كرد و موضوع دفاعي نيز قابل مذاك�ره نخواهد بود. 
به گزارش ايسنا، محمدابراهيم رضايي در واكنش به شروط امريكا 
براي ادامه اجراي برجام، گفت: تاكنون امريكا به صورت مستمر 
برجام را نقض كرده و رفتارهايي نشان داده است كه همگان به اين 

موضوع پي برده اند كه نمي توان به امريكا اعتماد كرد. اكنون نيز 
امريكايي ها به دنبال عمليات رواني و بازي هس��تند تا ايران را از 
مزاياي برجام محروم كنند و از طرف ديگر با ايجاد رعب و وحشت 
و عمليات رواني ايران را پاي ميز مذاكره بكش��انند. وي ادامه داد: 
امريكا مي خواهد با عمليات رواني وارد مذاكره در موضوع برنامه 
موشكي ايران و س��اير اهدافش ش��ود، حال اينكه ايران در هيچ 
موضوع ديگري ب��ا امريكا مذاكره نمي كن��د و موضوع دفاعي نيز 

قابل مذاكره نيست. 

اين عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در عين حال گفت: برجام توافق��ي مطلوب براي امريكا و 
ساير كش��ورهاي عضو اين توافق است. آنها نمي خواهند از برجام 
خارج شوند چون مي دانند در صورت خروج ايران حتماً برنامه هاي 

مفصل و جامع تري دارد. 
رضايي به تحريم 1۴ش��خصيت حقيقي و حقوقي اشاره و اظهار 
كرد: قطعاً اين موضوع ني��ز با روح و نفس برج��ام مغايرت دارد. 
امريكايي ها به هيچ قاعده و قانوني پايبند نيستند و قابل اعتماد 

نبوده اند، اين همان موضوعي است كه مقام معظم رهبري همواره 
بر آن تأكيد كرده اند. امريكايي ها به دنبال بهانه جويي براي عدم 
اجراي تعهداتشان هستند. وي افزود: همانطور كه همه مسئوالن 
اعام كردند موضوع حوزه دفاعي و موشكي ما قابل مذاكره نيست 
و به هيچ كش��وري ارتباط ندارد. جمهوري اسامي ايران در اين 
باره موضع قاطع و شفاف داشته، لذا الزم است همگان بدانند ما 
در هيچ موضوع ديگري با امريكا پاي ميز مذاكره نخواهيم داشت 

و موضوع دفاعي نيز قابل مذاكره نيست.

عالقه همزمان غرب و يك جريان نشانه دار سياسي براي دميدن در شعله هاي اغتشاشات اخير  

برخی از تنور اغتشاشات نان می خورند!
اراده اي مشترك در داخل و خارج از كشور وجود دارد كه فضاي 
پسا اغتشاش�ات همچنان بر كش�ور حكمفرما بوده و جامعه 
ايراني در التهاب و اضطرار اجتماعي- اقتصادي به سر برده و 
احساس ناامني در تمام سطوح اجتماعي كشور گسترده شود. 
تاش براي حفظ »سايه اغتشاش و استرس« بر جامعه ايراني با 
پيگيري حقوق فراموش ش��ده مردم و تاش براي بهبود شرايط 
اقتصادي اقش��ار آس��يب پذيري كه بعضاً در روزهاي نخس��ت 
حوادث دي ماه به صورت مس��المت آميز مطالبات خود را علني 
كردند، كامًا متفاوت است، چنانچه يك جريان سياسي دلسوز 
اقشار مس��تضعف و كم درآمد جامعه باش��د، بدون جهت گيري 
سياسي اصل مشكات آنها و علت تشديد اوضاع اقتصادي آنها را 
به مسئوالن اجرايي و قانونگذاري كشور گوشزد كرده و خواهان 

تعديل مشكات عموم مردم مي شود. 
در مقابل يك جريان سياسي تاش داش��ته با اغتشاشات نمدي 
براي خود ببافد و به واسطه اغتشاش��ات جناح مقابل را تخريب و 
اصل حاكميت اسامي را نش��انه گيري كند، اصل خواسته هاي بر 
زمين مانده مردم و تكاليفي را كه بر عهده دولت است سانسور كرده 
و با موج سواري روي اغتشاشات اخير، تاش مي كند نظام اسامي 
را ناكارآمد جلوه دهد. بايد توجه داشت بر اساس نص صريح قانون 
اساسي و بر اساس اختيارات رؤساي س��ه قوه و به ويژه رئيس قوه 
مجريه، عامل مرتفع كننده مشكات اقتصادي و معيشتي مردم و 
جلوگيري از هرج و مرج اقتصادي و فس��ادهاي شبكه اي، دولت، 
مجلس و قوه قضائيه است، كمااينكه در نامه مقام معظم رهبري به 
قواي سه گانه با عنوان فرمان ۸ ماده ای مبارزه با فساد از لزوم توجه 

مسئوالن ارشد كشور به اين پديده سخن به ميان مي آورند. 
روزنامه اعتماد روز گذشته مجموعه عكس و مطالبي را با هدف 
بررسي زمينه ها و علل اغتشاشات اخير  كشور به چاپ رساند كه 
جهت گيري سياسي- حزبي آن كامًا مشهود است: »... اعتراضات 
خياباني محل بحث و بررسي قرار گرفت. عده اي ريشه اعتراضات 
در مشهد را جرقه اي جناحي تحليل كردند. آنها معتقدند جرياني 
خاص براي هژمونيك كردن فضاي سياس��ي علي��ه دولت پا به 
ميدان گذاشته و اعتراضاتي را در مشهد ساماندهي كرده اما نهايتاً 

اوضاع از كنترل آن جريان خارج شد.«
   روايت مخدوش و جناحي از يك پديده 

اين روزنامه كه تيتر و عكس خود را به همين مسئله اختصاص داده 
تاش مي كند روايت مشكوك و مغرضانه رسانه هاي فارسي زبان 
بيگانه از جمله بي بي س��ي را مورد تحليل قرار دهد و با بازخواني 

اظهارات سياسي برخي از عناصر وابسته به جريان خودي بعد از يك 
هفته، اجازه ندهد تنور اغتشاشات داخلي سرد شود. اين روزنامه 
در بخش ديگري از گزارش يك خود مي نويس��د : » علي مطهري 
نايب رئيس مجلس در خصوص آغاز اعتراضات در مشهد گفته است 
كه »آن كساني كه در مش��هد ابتدا دعوت به تجمع كرده اند يكي 
»سايت حزب اهلل مشهد« بوده كه اينها قبًا كنسولگري عربستان 
در مش��هد را تخريب كرده اند و ديگري هم پي��روان احمدي نژاد 
بوده اند كه از طريق فضاي مجازي دعوت به تجمع كرده بودند. آقاي 
علم الهدي هم در نماز جمعه آن هفته ]به اين مضمون[ گفته بودند 
كه بخش اولش يعني شعار مرگ بر روحاني خوب بود اما بقيه اش 

خوب نبود كه البته اين حرف خوبي نيست.« 
برجسته سازي اقدامات غير مستند جناح مقابل را اعتماد در ادامه 
اينگونه مورد ارزيابي قرار مي دهد: »در مورد امكان اثرگذاري يك 
جريان سياسي در آغاز اعتراضات جال ميرزايي، نماينده مجلس 
از محم��ود علوي، وزير اطاعات نقل كرده اس��ت كه بر اس��اس 
بررسي هاي وزارت اطاعات مشخص شده كه نا آرامي ها از مشهد 
و به واسطه اقدامات يك جريان سياسي داخلي آغاز شده اما اين 
اعتراضات خيلي سريع و ظرف چند ساعت از دست و مديريت اين 

جريان خارج شده است.« 
   همساني زنجيره اي ها با رسانه هاي بيگانه

پرس��ش اصلي اين اس��ت كه چ��ه ضرورت��ی دارد ك��ه يكي از 
روزنامه هاي زنجيره اي همانند س��اير روزنامه هاي وابسته به اين 
جناح در طول روزهاي اخير روايت مخدوش و جهت داري را به 
عنوان علت اصلي اغتشاش��ات برخي از شهرهاي كشور برجسته 
كند آن هم در ش��رايطي كه عم��وم جامعه نس��بت به وضعيت 
اقتصادي خود به ويژه بع��د از آنكه ناتواني پروژه » توقع س��ازي 
از برجام با هدف اقناع س��ازي جامعه براي فش��ار ب��ه حاكميت 
ب��راي تعديل مواضع در برابر نظام س��لطه« مس��جل ش��د و در 
وضعيت معيشتي مردم بهبود و گش��ايش قابل توجهي صورت 
نگرفت، چنانچه گروه قليلي ب��ه حمايت يك يا چند نفر اقدامات 
نامناسبي را صورت دادند و چنين مسئله اي اثبات شد، ضرورت 
دارد دستگاه هاي مس��ئول با اين افراد برخورد قضايي مناسب را 
صورت دهند، اين در حالي اس��ت كه چني��ن ادعايي در صورت 
واقعي بودن، اصل مسئله نيست و تنها مي تواند از عوامل تشديد 
اغتشاشات باشد و مس��ئله اصلي بروز نارضايتي هاي عمومي به 
واسطه ناكارآمدي و ناتواني برخي از مسئوالن و حوزه تحت نظر 

آنهاست، چنانچه اين ناكارآمدي و ناتواني وجود خارجي نداشت، 
نه تنها زمينه ب��راي تبديل اعتراضات اقتصادي به اغتشاش��ات 
اجتماعي به وجود نمي آمد بلكه بستر براي اثرگذاري و مديريت 
اغتشاشات توسط شبكه هاي ضد انقاب و جريان وابسته به نظام 

سلطه به وجود نمي آمد. 
طي روزهاي اخير خبري در رسانه هاي داخلي و بين المللي مورد 
توجه قرار گرفت كه طي آن كشورهاي غربي به سركردگي امريكا 
تاش دارند گروه هايي را در داخل كش��ور با هدف نتيجه بخش 
كردن اغتشاشات داخلي مسلح كنند، اين به آن معناست كه نه 
تنها جماعتي در داخل كشور تاش مي كنند تا با دميدن بر آتش 
اغتشاشات خاموش شده در ايران آن را احيا بلكه زمينه فروپاشي 

حاكميت از درون را نيز فراهم كنند. 
روزنامه صهيونيس��تي جروزالم پست با انتش��ار مطلبي با اشاره 
به حمايت هاي دولت »دونالد ترام��پ«، رئيس جمهور امريكا از 
اغتشاشات اخير در ايران مي نويسد: »اين حمايت ها، به زحمت 
كافي هس��تند. امريكا با كمك متحدانش، از جمله اسرائيل بايد 
شبانه روز با يكديگر همكاري كنند تا در مناسب ترين موقعيت، 

براي معترضان تسليحات و دانش فني الزم را فراهم كنند.«
اين روزنامه در ادامه اينگونه درخواس��ت خود را توجيه مي كند : 
» اينك��ه امريكا و ديگران ب��دون برنامه ريزي درب��اره نحوه دفاع 
معترضان از خودشان و براندازي رژيم آنها را به تظاهرات دعوت 
كنند، اقدامي بي فايده خواهد بود... براي تأمين اين تس��ليحات، 
معترضاني كه مي توانند س��اح حمل كنند بايد شناس��ايي و با 
آنها تماس گرفته شود و الزم است ش��بكه هايي براي تأمين اين 

ساح ها ايجاد شوند.«
 مجلس نمايندگان امريكا نيز اخيراً با تصويب قطعنامه اي با اكثريت 
قريب به اتفاق آرا، جمهوري اسامي را به نقض حقوق بشر متهم و 
از ناآرامي هاي اخير در برخي شهرهاي ايران ابراز حمايت مي كند و 
از دولت دونالد ترامپ مي خواهد در حمايت از اغتشاشگران داخلي 

تحريم هاي ضدايراني جديدي را اعمال كند. 
جالب اينجاس��ت دونالد ترامپ نيز در سخنراني جمعه شب خود 
تحريم هاي جديدي را عليه جمهوري اسامي ايران وضع كرده و 
 برخي از آنها در حمايت از اغتشاشگران داخلي صورت گرفته است.

 حال پرسش اصلي اين اس��ت كه موج سواري برخي از جناح هاي 
سياسي داخلي روي اغتشاشات اخير و پردازش جهت دار رسانه هاي 
وابسته به اين جريان در جهت منافع ملي است يا بالعكس در جهت 

تأمين خواسته هاي كشوري مانند امريكاست.
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