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اميرعبداللهيان:متجاوزانجنگرادريمنباختهاند
حسين اميرعبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس در امور 
بين المل��ل در صفحه ش��خصي خ��ود جناي��ات امريكا، 
صهيونيس��ت  ها و عربس��تان عليه مردم مظل��وم يمن را 
محكوم كرد كه متن آن به ش��رح زير اس��ت: در س��ايه جنگ اش��غالگرانه 
عربستان، امارات، امريكا و صهيونيس��ت ها عليه مردم مظلوم يمن، فاجعه 
انساني بيداد مي كند. بي ترديد متجاوزين، ميدان جنگ را در يمن باخته اند 
اما مي خواهند با اشغال بندر حديده و قطع آب و نان مردم، يمن را وادار به 

تسليم كنند. آينده متعلق به همه يمني ها و باتالق متجاوزين است. 
2هزاربچهزير13سالدرزندانهايامريكا

فواد ايزدي كارشناس مسائل بين الملل و عضو هيئت علمي دانشكده مطالعات 
جهان در توئيتر خود داس��تان كوتاهي درباره بازداش��ت كودكان در امريكا 
نوشت: به من گفتند براي دو خواهر 10 و 6 ساله كه مادرشون را زنداني كرده 
بودند ترجمه كنم قوانين اجازه نميده همديگر را بغل كنند. دولت امريكا در دو 
ماه گذشته بيش از 2هزار بچه زير 13سال را از خانواده جدا و زنداني كرده. جرم 

بچه ها اين بوده كه والدين قوانين مهاجرتي را نقض كردند. 
دريغازيكجوغيرتملي!

سيدمحمد حس��يني نماينده مجلس پنجم در توئيتر خود درباره وضعيت 
كنوني اقتصاد كشور نوشت: دريغ از يك جو غيرت و عرق ملي!

هنوز چند روزي از خروج امريكا از برجام نگذشته كه شماري از اصالح طلبان 
افراطي و سياس��يون مخالف نظام، به تبعيت از كره شمالي نسخه مذاكره 
مستقيم با ترامپ مي پيچند! پنج س��ال كشور را معطل برجام گذاشتن كه 

نتيجه اش اين اوضاع اقتصاديست، كافي نيست؟
پاسخكوبندهبهادعايكواكبياندربارهفلسطين

مصطفي كواكبيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در توئيتر 
خود نوشت: هرچند فدراس��يون فوتبال فلسطين به نادرس��تي از مراكش، 
عربستان و مصر حمايت كرد اما خداوند بزرگ سرنوشت مسابقات را به گونه اي 
ديگر رقم زد، پيروزي غرورآفرين يوزپلنگان ايران��ي را با تمام وجود تبريك 
مي گويم. دونده فلس��طيني محمد القادي )القاضي( در توئيترش در پاسخ 
به كواكبيان نوشت: دروغ هايت را توئيت نكن تا بين ايراني ها و فلسطيني ها 

مشكل ايجاد كني! و ما هميشه براي هم دوست خواهيم ماند. 
.................................................................................................................................

حبابوعدههايروحاني!
رضا س��راج كارشناس مسائل سياس��ي در كانال خود در 
پيام رسان سروش نوش��ت: گراني افسار گسيخته در بازار 
مس��كن، خودرو، ارز، طال و... حباب اس��ت يا وعده هاي 

روحاني در سال 92 و 96 ؟!
وعده هايي كه حباب بود، بنا بود همه تحريم ها لغو ش��ود، قرار بود اشتغال 
جوانان حل شود، قرار بود چرخ اقتصاد كش��ور بچرخد، قرار بود 100روزه 
مشكالت حل شود، بنا بود برجام هر روز گشايش  داشته باشد، بنا بود كليد 
روحاني قفل هاي اقتصاد را باز كند، قرار بود اقتصاد كشور از ركود عبور كند، 
بنا بود عزت به پاسپورت ايراني برگردد ، قرار بود قيمت ها ثبات داشته باشد، 
بنا بود درآمد مردم سرشار شود،  وضع موجود، بيش از همه نشان مي دهد 

كه وعده هاي روحاني در انتخابات 92 و 96 حباب بوده است.

اي�نروزه�ااتحادي�هاروپ�اب�هدنب�الحفظ
توافقنامههس�تهاييابرجاماس�ت.سؤالاين
اس�تكهايناتحاديهت�اچهان�دازهدرپرونده
هس�تهاياي�راننق�شمثبتداش�تهاس�ت.
آيااتحادي�هاروپاميتواندي�كميانجيخوب
باش�ديااساس�ًاخودنيزدراعمالتحريمهاي
يكجانبهنقشداش�تهاس�ت.نگاهيب�هتاريخ
نش�انميدهداتفاقًاايناتحادي�هدرموضوع
هستهایايراننقشبسيارمخربيداشتهاست.

ازمذاكرهتافشار
نقش آفريني اروپا در موضوع هسته ای ايران درست 
از زماني آغاز شد كه در سال 2003 آژانس بين المللي 
انرژي اتمي تحت فشار امريكاي سرمست از پيروزي 

در عراق بررسي پرونده هسته اي ايران را آغاز كرد. 
در اي��ن ميان آش��كار ش��دن برخ��ي آلودگي هاي 
اورانيوم��ي در بازرس��ي آژان��س از ش��ركت كاالي 
الكتريك زمينه را براي فش��ار هر چه بيشتر فراهم 
كرد. در س��پتامبر س��ال 2003 آژانس قطعنامه اي 
در محكومي��ت ايران صادر كرد و از ايران خواس��ت 
تا با اجراي فوري پروتكل الحاقي از هرگونه فعاليت 

مربوط به توسعه فناوري غني سازي بپرهيزد. 
با افزايش فش��ارها ايران براي مذاكره اروپا را انتخاب 
كرد و اس��تارت اين مذاكره با سفر وزراي امورخارجه 
انگليس، فرانسه و آلمان به ايران در اكتبر سال 2003 
آغاز ش��د. فرآيند مذاكره اروپا با اي��ران نزديك به دو 
سال طول كشيد؛ روندي كه در نهايت با ناتواني اروپا 
در مديريت فش��ار امريكا و حفظ دستاوردهاي ايران 
فروپاشيد. مذاكرات اين دوسال به دو توافقنامه و يك 
بيانيه انجاميد. بيانيه سعدآباد و توافقنامه های بروكسل 
و پاريس كه بخش اعظم آن تعهدات ايران براي توقف 

بخش هاي مختلف برنامه هسته اي ايران بود. 
در بيانيه س��عد آباد كه همزمان با سفر وزرای خارجه 
سه كشور اروپايي به تهران آغاز شد، ايران قبول كرد 
پروتكل الحاقي را اجرا و غني س��ازي اورانيوم را در هر 
سطحي متوقف كند. طرف اروپايي نيز به ايران تعهد 
داد تالش كند از ارسال پرونده هسته ای ايران به شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد جلوگيري كند. با اين حال 
پيچيدگي هاي فني برخي مسائل مطرح شده بين ايران 
و آژانس در خصوص آلودگي هاي مرتبط با تجهيزات 
غني سازي سبب شد اروپا از عمل به تعهدات خود طفره 
برود. بنابراين ايران و اروپا مذاكرات جديدي را در شهر 

بروكسل براي حل اختالفات آغاز كردند. 
اين مذاكرات ب��ه انعقاد توافقنامه بروكس��ل ختم 
شد. توافقنامه بروكس��ل دومين همكاري ايران و 

سه كش��ور اروپايي بود كه در 23 فوريه 2004 در 
بروكسل انجام شد. بر اس��اس اين توافقنامه ايران 
پذيرفت ساخت قطعات و مونتاژ سانتريفيوژها را به 
حالت تعليق درآورد. در مقابل سه كشور اروپا متعهد 
شدند براي بازگشت روابط ايران و آژانس به شرايط 
عادي و بسته شدن پرونده در اجالس ژوئن 2004 

آژانس تمام تالش خود را به كار گيرند. 
با اين حال با پيشرفت برنامه هسته اي ايران در ماه 
 UCF مارس سال 2004 و آغاز فعاليت تأسيسات
باز هم اروپايي ها اعالم كردند تعهدي به جلوگيري 
از ارسال پرونده هس��ته اي ايران به شوراي امنيت 
ندارند. پس از آن و به فاصله كوتاهي دو قطعنامه عليه 
ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي صادر شد. در 
نهايت در اجالس سپتامبر س��ال 2004 آژانس از 
ايران خواسته شد تمام فعاليت هاي مرتبط در حوزه 
هسته اي را تعليق كند يا انتظار ارسال پرونده خود به 

آژانس در نوامبر همان سال را داشته باشد. 
اين قطعنامه منجر به آغاز مذاكرات جديدي بين ايران و 

آژانس شد كه به امضاي توافقنامه پاريس انجاميد. نطفه 
توافقنامه پاريس با ارائه طرحي به نام تضمين متقابل در 
ماه اوت سال 2004 بسته شد. با چندين دور مذاكره در 
نهايت طرح جديدي در اكتبر همان سال از سوي ايران 
به كشورهاي اروپايي ارائه شد. در نهايت در 14 نوامبر 
سال 2004 توافقنامه پاريس بين دو طرف امضا شد. بر 
اساس اين طرح ايران موظف به تعليق تمام فعاليت هاي 
هسته اي خود شد و قرار شد مذاكراتي به مدت شش ماه 
بين طرفين براي رسيدن به تضمين هاي متقابل صورت 
بپذيرد. با وجود اين مذاكرات طوالني بين ايران و اروپا به 
جايي نرسيد و دليل اصلي آن نيز مخالفت امريكايي ها با 

هر گونه غني سازي در ايران بود. 
در حقيقت در س��ال 2003 اس��تيفان هادلي مشاور 
امنيت ملي وقت جورج ب��وش به البرادعي اعالم كرد 
سياس��ت امريكا عدم وجود حتي يك سانتريفيوژ در 
ايران بود. در نهاي��ت اروپايي ها پ��س از چندين ماه 
مذاكره طرحي به اي��ران ارائه دادند ك��ه بنا به گفته 
خود آنان بس��يار ناقص بود و حتي خ��ود آنها انتظار 

پذيرفته شدن آن را از سوي ايران نداشتند، با اين وجود 
اروپايي ها اميدوار بودند با پيروزي هاشمي رفسنجاني 
بتوانند مذاكرات تازه اي با ايران را آغاز كنند؛ مسئله اي 
كه با پيروزي محمود احمدي ن��ژاد دقيقاً خالف آن 
اتفاق افتاد و با آغاز فعاليت هاي مرتبط با تبديل كيك 
زرد به هگزا فلوراييد در تأسيسات UCF در اصفهان 

توافقنامه پاريس نيز فروپاشيد. 
رأيمثبتبهقطعنامهها

 با پايان اي��ن دوره اروپا به دليل شكس��ت در مذاكره 
با ايران عماًل در س��مت امريكا قرار گرفت. در تمامي 
س��ال هاي پس از آن اروپ��ا راهبردهاي يكس��ان در 
خصوص رأي به قطعنامه هاي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و بعدها ش��وراي امنيت كه از سوي امريكا ارائه 
مي شدند، طرح ريزی كرد. زماني كه اولين قطعنامه 
تحريمي شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد در سال 
2007 عليه ايران صادر ش��د، اروپا همراهي كاملي با 
آن نش��ان داد. با اين حال مراودات اقتصادي ايران با 
اروپا همچنان رو به افزايش بود و از سال 2009 به بعد 

اروپا به س��مت همكاري كامل در اعمال تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران حركت كرد. با تصويب قطعنامه 
1929 شوراي امنيت در سال 2010 و تصويب قانون 
تحريم هاي جامع ايران موسوم به سيسادا در كنگره 
امريكا، اروپا نيز به جرگه تحريم كنن��دگان ايران در 
حوزه اقتصادي پيوس��ت. هماهنگ��ي اصلي اجرايي 
شدن تحريم هاي اروپا بر عهده فرانسه و انگلستان قرار 
داشت. در سال 2010 انگلستان نقش اصلي در تحريم 
بانكي ايران از سوي آلمان بزرگ ترين شريك تجاري 

تهران در اروپا را بر عهده داشت. 
فشاردر3مرحله

از س��ال 2010 و همزمان با آغاز موج تحريم ها عليه 
ايران تا س��ال 2013 سه بس��ته تحريمي عليه اروپا 
تصويب ش��د. اولين دور تحريم هاي اتحاديه اروپا در 
26 جوالي س��ال 2010 در قالب »تصميم شوراي 
اروپا« به فاصله كوتاهي بعد از تصويب قطعنامه 1929 
شوراي امنيت سازمان ملل اعالم شد. عنصر اصلي اين 
تحريم ها، منع سرمايه گذاري اروپا در بخش نفت و گاز 
ايران و ممانعت از تأمين تجهيزات، فناوري ها، منابع 
مالي و ارائه كمك هاي مورد اس��تفاده براي تصفيه، 
اكتشاف و توليد گاز طبيعي مايع )LNG( ايران بود. 
همچنين افتتاح شعب جديد بانك هاي ايراني در اروپا 
و فروش اوراق قرضه دولتي ايران ممنوع شد، در ضمن 
هرگونه تراكنش بانكي با مبلغ باالي 40 هزار يورو بايد 

با اعالم قبلي صورت مي پذيرفت. 
در 23 ژانويه س��ال 2012 دومين دور تحريم هاي 
مس��تقل اتحادي��ه اروپا اعالم ش��د. س��ومين دور 
تحريم هاي اقتص��ادي اتحاديه اروپا ني��ز در تاريخ 
15 اكتبر س��ال 2012 اعمال ش��د. در اين بس��ته 
تحريمي واردات يا حمل و نق��ل گاز طبيعي ايران 
و ارائه خدمات بيمه و تأمي��ن منابع مالي اين قبيل 
فعاليت ها ممنوع شد و ممنوعيت هايي براي صادرات 
گرافيت و فلزات نيمه تمام در نظر گرفته شد. در كنار 
اين محدوديت هايي براي تأمين هرگونه سيستم هاي 
يكپارچه صنعتي و همچنان تجهي��زات تعميرات 
كشتي در نظر گرفته شد. عالوه بر تحريم هاي بخشي 
اتحاديه اروپا نام دهها شخص و نهاد ايراني در فهرست 

سياه اتحاديه اروپا قرار گرفت. 
مقاومتتاكجا؟

همي��ن مطالب كوتاه ب��ه خوبي نش��ان مي دهد تا 
چه اندازه مواضع اي��ن اتحاديه در خصوص تحريم 
ايران متناقض بوده اس��ت. حاال سؤال اين است كه 
اين اتحاديه تا كجا مي توان��د در مقابل تحريم هاي 

يكجانبه امريكا مقاومت كند.

آيادوروترينمذاكرهكنندهباايرانمیتواندبرجامراحفظكند؟

اتحادیه اروپا، میانجی بی طرف نیست

اينبار»اعتراضبهصالحي«و»فينگيليامريكا«كانونانحرافازقدس

مشكل اصالح طلبان با راهپیمایی روز قدس چیست؟

مهدی  پورصفا
   گزارش

 نقش مسئوالن در دامن زدن به انتظارات 
بیش از رسانه هاست

مديرمس�ئولروزنام�هابتكاربااش�ارهبه
سخنانرئيسجمهوردرنشستیبااصحاب
رس�انهگفت:درواقعاصال�تومأموريت
رسانههابهانعكاسوبازتاباخبارياست
ميش�ود. نق�ل مس�ئوالن از ك�ه
محمدعلي وكيلي مديرمسئول روزنامه ابتكار و 
نماينده مردم تهران در مجلس در گفت و گو با 
راه دانا، با اشاره به سخنان رئيس جمهور در ضيافت افطار با اصحاب رسانه و ذكر 
اين مسئله كه نبايد توقعات مردم را در رسانه ها باال برد، اظهار داشت: اينكه در 
انتظارات مردم دميده شده و انتظارات فراتر از توان نظام و دولت شكل گرفته 
است، شكي نيست. وي افزود: اينكه چه شخص و چه نهادي منشأ شكل گيري 
اين انتظارات در جامعه و مردم اس��ت و كدام بخش سهم رسانه هاست، جاي 
بحث دارد. رسانه ها عمدتاً در ايران ناقل، انعكاس دهنده و پژواك گر مسائل و 
موضوعاتي هستند كه از زبان خود مسئوالن خارج مي شود. وكيلي در پايان 
تصريح كرد: من معتقدم به لحاظ پژواك گ��ري و انعكاس گري حرف، حرف 
درستي است؛ اما به لحاظ اينكه منشأ اين خبر و منشأ توليد انديشه و انتظارات 
رسانه است يا خود دولت يا بخشي از مسئوالن در قواي مختلف، طبيعتاً نقش 

مسئوالن در دامن زدن به اين انتظارات بيش از رسانه هاست.
.................................................................................................................................

معاونرئيسجمهور:
اصالح طلبان قاطعانه از روحاني حمایت مي كنند 
معاونرئيسجمهوربهانتقادهاياخيراصالحطلبانازدولتواكنش

نشانداد.
معصومه ابتكار معاون رئيس جمه��ور در امور زنان و خان��واده و از چهره هاي 
اصالح طلب دولت در گفت و گو با تسنيم، در پاسخ به اين سؤال كه انتقادهاي 
اصالح طلبان از دولت ش��دت گرفته و آيا اين اتفاق به معناي فاصله و جدايي 
اصالح طلبان از دولت دوازدهم است، گفت: خير!  هيچ شكافي بين اصالح طلبان 
و دولت به وجود نيامده و اتفاق جديدي هم رخ نداده است. وي در پاسخ به اين 
سؤال كه اخيراً نيز در افطاري رئيس جمهور انتقادهايي از سوي برخي چهره هاي 
اصالح طلب از دولت مطرح شد، افزود: انتقاد هميشه بوده، اما اصالح طلبان در 
تمامي مواضع شان اعالم كرده اند كه به طور قاطع از برنامه هاي آقاي روحاني 
حمايت و دول��ت را همراهي مي كنن��د. در تمام اين م��دت در موضوعاتي كه 
سختي هاي زيادي براي دولت به همراه داشته اصالح طلبان از حاميان اصلي 
بوده اند البته اين نافي مطالبه گري ها نمي شود و تالش دولت هم اين است كه 
امور را اصالح كند. معاون رئيس  جمهور ادامه داد: مشكالتي در كشور داريم و اين 
مشكالت و كاستي ها را نه هرگز بايد انكار و نبايد بزرگنمايي كنيم بلكه در قالب 
خودش اجازه دهيم پيش برود و از سوي ديگر هم اجازه دهيم انقادها مطرح و 

مطالبات مطرح شود و در عين حال رسيدگي صورت گيرد. 
.................................................................................................................................

روابط امریكا و كره شمالي آینده مثبتي ندارد
رئي�سدانش�گاهعال�يدف�اعمل�يميگوي�د:امري�كامظه�ر
ع�دمتعه�دب�ههم�هاص�ولبينالملل�ياس�توم�اآين�ده
مثبت�يب�رايعملك�ردامري�كاوك�رهش�ماليمتص�ورنيس�تيم.
سردار احمد وحيدي رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي در گفت وگو با تسنيم 
درباره آخرين تحوالت منطقه و اقدامات اخير رژيم صهيونيستي گفت: صحنه 
سوريه يكي از صحنه هاي شكست مفتضحانه، امريكا، غرب، ارتجاع عرب و 
به ويژه رژيم صهيونيستي است. وي افزود: تمام تالش هاي اين جبهه براي 
اينكه بتوانند نظام سوريه را به نابودي بكشانند، ناكام ماند و امروز اسرائيل 
نگران امنيت خودش اس��ت. اين موضوع امري طبيعي است زيرا يك رژيم 
اشغالگر هيچ گاه نمي تواند احساس امنيت كند. سردار وحيدي با بيان اينكه 
سوريه توانسته بر مشكالت فائق آيد، تصريح كرد : امروز شرايط دشواري براي 

اسرائيلي ها به وجود آمده و حركت هاي آنها عكس العملي است. 
رئيس دانش��گاه عالي دفاع ملي درباره ارتباط كره ش��مالي و امريكا اظهار 
داش��ت: امريكا مظهر عدم تعهد به همه اصول اخالقي و بين المللي است. 
اينكه كره اي ها با چه نگاهي تصميم به مذاكره با امريكا گرفته اند به خودشان 
مربوط است اما آينده مثبتي را در عملكرد امريكا در اين حوزه پيش بيني 
نمي كنيم. امريكا حتي با دوستان اروپايي خود هم به خوبي عمل نمي كند 
و آنها را تبديل به موجوداتي كرده كه هيچ ارزشي براي آنها ندارد و امروز در 
صحنه تعامالت، تقابل انگليس، آلمان و فرانس��ه را مشاهده مي كنيم و اين 

بدان معناست كه امريكا به هيچ چيز جز منافع خودش اعتنا نمي كند.

سخنگويهيئترئيسهمجلسخبرداد

بررسي گراني هاي اخير در جلسه فردای مجلس
نابس�امانيهاوگرانيه�اياخي�رب�هوي�ژهدرح�وزه
خودروس�ازان،س�هش�نبهباحضوروزرايصنع�ت،معدن
وتج�ارتودادگس�تريدرمجل�سبررس�يميش�ود.
بهروز نعمتي س��خنگوي هيئت رئيس��ه مجلس در گفت وگوي 
اختصاصي با صدا و سيما، در اين باره تصريح كرد: با توجه به گراني ها 
و نابساماني هاي اخير در بازار به ويژه در حوزه خودرو و خودروسازان، 
روز سه شنبه اين موضوعات در نشس��ت مجلس با حضور محمد 
شريعتمداري و سيدعليرضا آوايي وزراي صنعت، معدن و تجارت و 
دادگستري بررسي مي شود. وي افزود: افزايش قيمت ها درخصوص 
كاالهاي مختلف به ويژه خودرو و نابساماني هاي اخير بازار نيازمند 
ريشه يابي و تصميمات جدي اس��ت، البته با توجه به حساسيت 

موضوع ممكن است نشست بهارستان غيرعلني برگزار شود. 
سياستهايدولتپاسخگويآشفتگياقتصادينيست

احمد عليرضابيگي عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس 
هم در گفت وگو با مه��ر در خصوص نابس��اماني هاي اقتصادي، 
گفت: متأسفانه شاهد نابساماني هاي اقتصادي در كشور هستيم 

و عم��اًل سياس��ت هاي دولت پاس��خگوي اين آش��فتگي جديد 
اقتصادي نيست. مشكالت اقتصادي امروز خود را در افزايش نرخ 
ارز و افزايش نرخ كاالهاي اساسي نش��ان مي دهد كه حكايت از 

نابساماني بزرگ اقتصادي دارد. 
نماينده مردم تبريز در مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: آمار 
كارآفرينان در كشور كه در سال 90 يك ميليون و 200 هزار نفر 
بوده در س��ال 95 به ۸00 هزار نفر تقليل يافته است، به عبارت 
ديگر 400 هزار نفر كارآفرين يا خانه نش��ين شده اند يا در زندان 
به سر مي برند يا كش��ور را ترك كرده اند. اگر متوسط اشتغال هر 
كارآفرين را 20 نفر در نظر بگيريم، با احتساب خانواده هاي اين 

افراد، ۸ تا 16 ميليون نفر نان آوري ندارند. 
عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس تصريح كرد: دولت از 
پاسخ دادن به نيازهاي مردم عاجز است و به همين دليل به جاي 
اينكه انرژي دولت صرف حل مشكالت مردم شود و مردم احساس 
كنند كه اراده اي در دولت براي رفع مش��كالت وجود دارد، دولت 
مكان هايي را پيش بيني كرده تا مردم با تجم��ع اعتراضات خود 

را بيان كنند. عليرضابيگي اظهارداش��ت: اين تجمعات در شرايط 
اقتصادي فعلي موجب از هم گسس��تگي بيش��تر اوضاع كشور و 
جري تر شدن دولت هاي بيگانه در مذاكرات و در مواجهه با دولت ما 
خواهد شد. در اين صورت دولت با موضع ضعيف تري در مذاكرات 

حضور خواهد يافت و مذاكرات به نتيجه نخواهد رسيد. 
وي با بيان اينكه برنامه ريزي دولت اش��تباه است، گفت: به نظر 
مي رسد فقدان برنامه ريزي دقيق در دولت موجب سردرگمي و 
كالفگي دولت شده كه بايد هر چه زودتر براي آن چاره جويي كرد. 
متأسفانه قوه مجريه كه بايد در خانه ملت حاضر شده و مشكالت 
خود را بيان كند، از پاسخ دادن با ترفندهاي مختلف طفره مي رود. 
جمعي از نمايندگان مجلس نيز در اين مس��ير ناصواب دولت را 
همراهي مي كنند. عضو فراكس��يون نماين��دگان واليي مجلس 
گفت: صحبت برخي نمايندگان مبني بر پشيماني از حمايت از 
دولت در انتخابات نشان دهنده اين است كه سينه چاكان دولت 
ديگر حاضر نيستند اعتبار سياسي خود را به دولت گره بزنند اما 

متأسفانه دير شده است. 

تشكيلكميتهمشتركبرايطرحجامعمعيشت
رئيس فراكسيون نمايندگان واليي مجلس هم از تشكيل كميته مشترك 
سه فراكسيون مجلس براي طرح جامع اقتصاد و معيشت تا پايان هفته 
جاري خبر داد. حميدرضا حاجي بابايي در گفت وگو با فارس، با اش��اره 
به نشس��ت فراكس��يون نمايندگان واليي در روز سه شنبه هفته جاري 
گفت: قرار اس��ت در اين نشست موضوع تش��كيل كميته مشترك بين 
سه فراكسيون نمايندگان واليي، مس��تقالن واليي و اميد درباره طرح 
جامع اقتصاد و معيشت مورد بحث و بررسي قرار گيرد و تصميم نهايي در 
خصوص آن اتخاذ شود. رئيس فراكسيون نمايندگان واليي مجلس اظهار 
داشت: قرار است تدوين برنامه جامع اقتصاد و معيشت در اين كميته آغاز 
شود و اين كميته بتواند تدابيري را بينديشد كه با توجه به مشكالتي كه 
امروز در جامعه وجود دارد، اگر نياز به نظارت، قانونگذاري و تصميم گيري 
وجود دارد، ما به س��رعت با كم��ك دولت به س��متي حركت كنيم كه 
نابساماني هاي اقتصادي و وضعيت نگران كننده اي را كه در حوزه گراني ها 
و معيشت مردم وجود دارد، اقدام مؤثري صورت دهيم و اين كميته بتواند 

در اين راستا تصميمات مهمي را اتخاذ و اعالم كند.

   بهارستان

پاي�گاهاطالعرس�انيدفت�رحف�ظونش�رآث�ارحضرت
آيتاهللخامن�هايدريادداش�تيب�هتبيينموض�عرهبر
انقالبدرموردراهحلجمهورياس�الميبرايحلمسئله
فلسطينونابودياس�رائيلپرداختهاس�ت؛اينكهمسير
اينراهحلالزامًاازراهسيس�تمموش�كيايراننميگذرد.
»شما ]صهيونيست ها[ 25 سال آينده را نخواهيد ديد. ان شاءاهلل 
تا 25 سال ديگر، به توفيق الهي و به فضل الهي چيزي به نام رژيم 
صهيونيستي در منطقه وجود نخواهد داشت« اين تعبير رهبر 
انقالب در 1۸ ش��هريور 1394 كه به عنوان جمله سال رهبري 
از نگاه كاربران سايت KHAMENEI. IR نيز انتخاب شد، 
واكنشي بود به ادعاي س��ران رژيم اس��رائيل مبني بر اينكه با 
برجام تا 25 سال خيالشان از بابت ايران راحت خواهد بود. اين 
سخن آيت اهلل خامنه اي مورد توجه جدي رسانه هاي داخلي و 
خارجي قرار گرفت و بازتاب ها و پيامدهاي گوناگوني داشت. از 
نصب تابلوی »روزشمار نابودي اس��رائيل« در ميدان فلسطين 
تهران تا واكنش بنيامين نتانياهو كه »اين اتفاق هرگز نخواهد 
افتاد. اسرائيل قوي اس��ت و قوي تر خواهد ش��د.« به هر حال 
بسياري از تحليلگران موافق و مخالف، قدرت موشكي جمهوري 
اسالمي را ابزار اصلي تحقق وعده رهبر انقالب تلقي نمودند. اما 
»راه حل اساسي« جمهوري اسالمي ايران براي »مسئله اصلي 
جهان اسالم« كه آيت اهلل خامنه اي در ديدارهاي اخير خود بر آن 
تمركز كرده اند، همان »طرح مردم ساالرانه« اي است كه دو دهه 

پيش در سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است:
»مثل همه  كش��ورهاي آزاد دنيا، مردم فلسطين- فلسطينيان 
واقعي- بايستي مورد س��ؤال قرار بگيرند؛ چه مسلمانشان، چه 
مسيحيشان و چه يهوديشان؛ آنهايي كه فلسطيني اند، نه آنهايي 
كه از جاهاي ديگر وارد فلس��طين ش��ده اند. آرای آن كس��اني 
كه فلس��طيني هس��تند بايد مورد مراجعه قرار بگيرد و از آنها 
نظرخواهي بشود و آنها نظاِم حكومتي كشوِر فلسطين را معين 

كنند؛ آن نظام حكومتي نسبت به كس��اني كه وارد اين منطقه 
ش��ده اند، ]يعني[ صهيونيست ها و رؤسايش��ان و بقيه، تصميم 

خواهد گرفت. 
راه حل فلسطين جز اين نيست و اين همان نابود شدن و از بين 
رفتن رژيم باطل و جعلي صهيونيستي است كه امروز بر سر كار 
است و اين امر به طور قطعي در آينده نه چندان دوري به حول و 

قوه الهي تحقق پيدا خواهد كرد.« )25 خرداد 97(
در برخي رس��انه هاي بيگانه اين گونه تلقي شده است كه طرح 
اين س��خنان، نوعي عقب نش��يني تاكتيكي در برابر فشارهاي 
اخير امريكا و اروپا براي تنگ تر كردن حلقه محاصره اقتصادي 
ايران بوده اس��ت اما از ديد رهبر انقالب، اقت��دار ايران چتري 
است كه مي تواند فضاي حياتي براي به نتيجه رسيدن مقاومت 

مردم فلس��طين را تأمين كند. ماجراهاي تلخ و شيرين و دور و 
نزديك در منطقه نيز نشان مي دهد »سازش با دشمن« هيچ گاه 
نتوانسته پشتوانه مردم س��االري در جهان اسالم باشد؛ دشمن 
نيز تا جايي كه در توان داش��ته باش��د مردم ساالري اسالمي را 

تاب نمي آورد. 
تجربه سازش��كاري ياس��ر عرفات عماًل به خلع س��الح در برابر 
اس��رائيل متجاوز انجاميد و از كار فروبس��ته 70 ساله فلسطين 
گرهي نگشوده است. همچنان كه هرجا مسلمانان مبارز از طريق 
سازوكارهاي انتخاباتي به قدرت رس��يده اند، جبهه استكبار در 

برابر آنها ايستاده است؛ از الجزاير 1991 تا مصر 2013. 
در حالي كه گروه هاي سياس��ي م��ورد حمايت اي��ران، تجربه 
متفاوتي را رقم زده اند. از پيروزي حماس در انتخابات فلسطين 
و تشكيل دولت به دست اين گروه تا پيروزي اخير حزب اهلل در 
انتخابات پارلماني لبنان، همگي گوياي اين حقيقت اس��ت كه 
مردم س��االري واقعي جز در پناه مقاومت پديد نيامده و پايدار 
نمي ماند. به اين ترتيب، راه حل جمهوري اسالمي براي زدودن 
»غده سرطاني اسرائيل« از صفحه منطقه، طرحي دوپايه است 

كه مقاومت و مردم ساالري در آن به هم پيوند خورده اند. 
ايران همچنان كه فلسطين را براي هميشه خانه فلسطينيان- 
از هر مذه��ب و قومي- مي دان��د و گس��تره آن را از نهر تا بحر 
مي شناسد، از »حق بازگش��ت« آوارگان و پناهندگان، توقف 
شهرك س��ازي براي مهاجران يهودي و همه پرسي از ساكنان 
اصلي فلس��طين حمايت مي كن��د كه همگ��ي مطابق اصول 
حقوق بين الملل و از ل��وازم برقراري دموكراس��ي اند اما براي 
گرفتن حق ملت فلسطين از رژيم اشغالگري كه با تمامي اين 
حقوق غيرقابل انكار سر ستيز دارد، راهي جز در دست گرفتن 
ابتكار عمل و حمايت از مبارزه مشروع نمي شناسد؛ نه سازش 
پرهزينه اي ك��ه طعم زهرآگي��ن آن كام ملت ه��اي منطقه و 

به خصوص فلسطينيان را آزرده است.

مردمساالريدرپناهمقاومت

اسرائيل چگونه نابود مي شود؟

نکته


