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3بحراناصالحطلبان

روزنامه صبح نو در سرمقاله خود نوشت: اصالح طلبان 
با س��ه بحران ج��دي مواج��ه هس��تند: ١- بحران 
كارآمدي٢- بحران اجتماعي ٣- بحران داخلي. اين 
سه بحران به صورت جدي مانند شبح بر س��ر اصالحات در حال چرخش 
اس��ت. بحران كارآمدي از پي نارضايتي جامعه از عملكرد حسن روحاني و 
انفعال مجلس دهم و فراكس��يون اميد و بي عملي شهرداري مورد حمايت 
اصالح طلبان به وجود آمده است. اين نارضايتي خود را به صورت واضح در 
بيان و نظر مردم نش��ان داده اس��ت. تورم و ركود در كنار مسئله اشتغال از 
چالش هاي اصلي مردم است كه در اين ميان اصالح طلبان حتماً بايد پاسخگو 
باش��ند. مردم دولت روحاني را حل كننده مس��ائل خود و اصالح طلبان را 
كارآمد نمي دانند. بحران دوم، بحران مقبوليت اجتماعي اس��ت. انتخابات 
مجلس يازدهم نشان داد كه اصالح طلبان در جامعه مقبوليت ندارند و از بدنه 
رأي خود و س��اير اعضاي جامعه جدا افتاده اند. اين شكاف موجب شده كه 
اصالح طلبي با بحران مقبوليت مواجه شود. بحران سوم مسئله اختالف هاي 
داخلي اصالح طلبان است. اين اختالف ميان طيف چپ و راست اصالحات 
به صورت جدي قابل مشاهده است. طيف عمل گرا طرف مقابل را به تندروي 
و آرمان خواهي مته��م مي كند و طرف مقاب��ل، عمل گراي��ان را متهم به 
بي اصولي مي كنند. نشانه اين بحران هر روز بيشتر از قبل عيان مي شود و به 
اين زودي پايان نمي پذيرد. اين سه بحران به صورت جدي، اصالحات را فرا 

گرفته است. آيا راهي براي حل اين بحران ها وجود دارد؟
........................................................................................................................

فقطتذكرداديد؟
محمدجواد پهلوان حقوقدان طي يادداشتي در 
روزنامه آفتاب يزد نوشت: ديگر  نوشتن از وقايع 
تلخ تكرار مكررات شده است. اما صواب نيست 
اگر ننويسيم و دس��ت روي دس��ت بگذاريم.   از حادثه آخر شروع مي كنم. 
آتش سوزي و انفجار كلينيك سيناي اطهر، در شمال شهر تهران و حوالي 
ميدان تجريش. اين درس��ت كه  مردم م��ا هنوز از پالس��كو درس عبرت 
نگرفته اند در همين واقعه هم در دست و پاي مأموران آتش نشاني و امداد و 
نجات بودند  وليكن اين مهم باعث نشود موضوع اصلي فراموش شود.  به نظر 
من نكته مهم در اين حادثه تذكرات و اخطارهايي بوده كه از طرف مسئوالن 
مرتبط ازجمله شهرداري تهران و آتش نشاني  به مديران كلينيك داده شده 
ولي توجهي به آن نش��ده و اين مركز درماني به كار خود ادامه داده تا روند 
درآمدزايي به هرحال مختل  نشود!  عرضم اينجاست اگر بنا به گفته شهردار 
محترم، اعضاي شوراي شهر و سخنگوي آتش نشاني اين مركز درماني تذكر 
و اخطار  گرفته پس چرا به رغم آن كماكان ب��ه فعاليت خود ادامه مي داده 
است؟ آري، مديران كلينيك صد درصد بايد پاسخگو باشند اما آيا مسئوالن 
مرتبطي كه صرفا به دادن تذكر اكتفا كردند نبايد در اين زمينه  توبيخ شوند؟ 

به نظر مي رسد مدعي العموم الزم است در اين زمينه ابهام زدايي كند.  
........................................................................................................................

2پيشنهادبرايافساركشيازقيمتها
كامران ندري عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد 
دانشگاه امام صادق)ع( طي يادداشتي در روزنامه 
ايران نوشت: موضوع افزايش قيمت ارز را نبايد به 
تنهايي لحاظ كرد بلكه مي توان گفت  عالوه ب��ر ارز موج جديد افزايش 
قيمت در اغلب حوزه ها كه طي چند ماه اخير به وجود آمده، منشأ داخلي 
دارد. به نظر مي رسد  افزايش نوع جديدي از نقدينگي كه ناشي از افزايش 
شديد سهام در بازار سرمايه اس��ت مي تواند عامل اصلي بروز اين پديده 
باشد. با  توجه به اينكه سهام يك دارايي نقد است و رشد شديد سهام به 
معناي رشد نوعي نقدينگي در اقتصاد كشور محسوب مي شود، در  نتيجه 
اين رشد يك تقاضاي مؤثر در كل كشور و در اغلب حوزه ها مثل طال، ارز، 
سكه و مسكن به وجود آمده است و احتماالً اين  موج جديد تورمي به ساير 
بازارها هم سرريز مي شود، بنابراين مهم ترين عامل افزايش قيمت هاي 
اخير را مي توان در رشد  افسارگسيخته قيمت سهام در چند ماه گذشته 
جست و جو كرد كه از قضا غير واقعي و بدون پشتوانه است و هيچ تأثيري 
برتوليد  ندارد. در واقع مگر توليد كشور چقدر رشد داشته كه سهام آن بايد 
روزانه 5درصد رش��د كند. اين ن��وع جديد نقدينگي كه قب��اًل از  درجه 
نقد پذيري كمتري برخوردار بود و كمتر هم مورد توجه قرار مي گرفت 
امروزه با تش��ويق ها وحمايت ها تعداد زيادي به اين  بازار وارد شدند كه 

زمينه رشد شديد و باال رفتن نقد شوندگي آن در اقتصاد به وجود آمد. 
حال براي رف��ع اين موضوع راهكاره��اي متعددي وجود  ن��دارد اما دو 
پيشنهاد در ادامه مطرح مي شود كه بيشتر مي توان نسبت به اثرگذاري 
آن اميد داشت. نخست آنكه بايد حباب فعلي  موجود در بازار سرمايه كه 
بسيار براي كشور خسارت بار است مديريت شود در غير اين صورت بايد 
شاهد افزايش قيمت ها در  بازار طال و سكه و ارز و مسكن و... باشيم. راه حل 
دوم تقريباً ديربازده است و حصول نتيجه از آن به زمان بيشتري نياز دارد 
 يعني افزايش نرخ بهره در اقتصاد. منظور از افزايش نرخ بهره ٢ يا ٣درصد 
نيست بلكه اين رقم بايد قابل توجه باش��د. عالوه بر آن  اين اقدام بايد به 
سرعت و بدون فوت وقت صورت بگيرد. در چنين شرايطي است كه شايد 
بتوان اميدوار بود موج تورمي كه ايجاد  شده طي چند ماه آينده تا حدودي 
كاهش يابد. به نظر مي رس��د اين روزها همه مقوله ها مشمول افزايش 
قيمت شده اند جز حقوق و  دستمزد كارگران و كارمندان. شرايطي كه 
االن حاكم شده به شدت به زيان بخش عمده اي از جمعيت كشور است كه 
حقوق بگيرند و  دستمزد ثابت دارند. در نهايت مي توان گفت آنچه امروزدر 
قالب افزايش قيمت در بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز به وجود  آمده، 
ناشي از تصميمات و سياست هاي نادرستي است كه با اعمال شوك هاي 

سياسي و تحريمي تشديد شده است. 
........................................................................................................................

گاردخودرابازنكنيم!
روزنامه رسالت در يادداشتي نوشت: 
واقعيت امر اين است كه سند مكتوب 
و امضاش��ده برجام و قطعنامه ٢٢٣١ 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تكليف بازيگران اروپايي دخيل در اين 
توافق را كامالً مشخص كرده است. بر اساس اين تعهد و تكليف، آنها ملزم 
به پذيرش زمان انقضاي تحريم هاي تسليحاتي ايران هستند. اساساً در 
اين مي��ان اتفاقي رخ نداده اس��ت كه مقامات اروپاي��ي بخواهند خلق 
گزينه هاي »جايگزين« يا» حد  وسط« را در دستور كار قرار دهند. ايران 
معطوف به يك تعهد و سند حقوقي، خواستار لغو تحريم هاي تسليحاتي 
خود مي باشد. بديهي است كه در اين معادله، گزينه ديگري ) چه از جنس 
تمديد محدودو چه نامحدود( وجود ندارد كه كشورهاي اروپايي بخواهند 
حول آن با ديگر كشورها وارد مذاكره و رايزني شوند. پيش بيني مي شود 
كه سه كشور اروپايي ) آلمان، انگليس و فرانسه( و خصوصاً لندن و پاريس 
به عنوان دو بازيگري كه در شوراي امنيت داراي حق وتو هستند، طي 
روزها يا نهايتا دو هفته آينده، گزينه»تمديد موقت تحريم تسليحاتي 
ايران«را در قالب يك پيش نويس قطعنامه به ساير اعضاي شوراي امنيت 
ارائه كنند. اين پيش��نهاد، از قبل موردحمايت امريكا قرار گرفته است. 
اتفاقاتي كه اخيراً در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در جلسه بررسي 
ادعاها و پيشنهادات امريكا مبني بر تمديد تحريم تسليحاتي كشورمان 
رخ داد، نه تنها نبايد گارد بسته ما را در برابر متحدان واشنگتن باز كند 
بلكه بايد به نيرومحركه اي براي تثبيت استراتژي مقاومت فعال در حوزه 
ديپلماسي و سياست خارجي ما تبديل شود. عدول از اين استراتژي، چه 
در حال حاضر و چه در آينده، نتيجه و ثمره اي جز گرفتار شدن در دام 
بازي مشترك تاكتيكي و استراتژيك امريكا و تروئيكاي اروپايي نخواهد 
داش��ت. در اين معادله، صرفاً اصرار و تمركز بر هدف اصلي ) لغو تحريم 
تس��ليحاتي ايران در مهرماه امسال( و هشدار نس��بت به هرگونه طرح 

جايگزين يا موقت، رمز موفقيت ما محسوب مي شود.

88498443سرويس  سیاسي

نگاهي به مطالبه اين روزهاي جامعه و شوك هاي مداوم اقتصادي 

فرصتطالييبرايبازگشتبهعدالت

تصویر سیاست

با  را  خود  يك شنبه  روز  تعطيلي  گذشته،  هفته  پاريس  مردم  از  تعدادي 
پرچم هاي فلسطين به خيابان آمدند تا به طرح  اسرائيل براي الحاق بخشي از 
كرانه باختري به اراضي تحت اشغال خود اعتراض كنند. پاريس شهري است 
كه مي گويند محل حمالت نژادپرستانه هيتلر و ارتش نازي عليه يهودي ها بوده 
است؛ حمالتي كه صهيونيست ها و حاميانشان در غرب، تاوان آن را از مردم 
مظلوم فلسطين مي خواهند و دولت آلمان هم به جاي پذيرش مسئوليت آن، 
به دلجويي از صهيونيست ها با بذل و بخشش خاك فلسطين روي آورد. حاال 
اينجا همان پاريس است؛ جايي كه فهميده اند روي ديگر سكه نژادپرستي 
هيتلر، چند دهه است كه توسط صهيونيست ها و در فلسطين انجام مي شود. 
به  خوبي  كاسبي  هم  عماًل  اما  دارند،  ضدنازي  ژست  گرچه  صهيونيست ها 
اندازه تصاحب يك سرزمين و نابودي يك كشور از جنايات نازي ها كرده اند و 

هم خود همچون هيتلر مشغول جنايت و نسل كشي هستند.

اي��ن روزها عدال��ت در حوزه ه��اي گوناگون 
تبديل به مطالبه و درخواس��ت اصلي جامعه 
و همچني��ن بخش هايی از حاكميت ش��ده و 
در مقابل فش��ار اقتصادي به دليل شوك هاي 
مداوم در بازارهاي مختلف تشديد شده است. 
آيا مطالبه فوق مي تواند بهانه اي براي بازگشت 

به بحث عدالت شود. 
عدالت اين روزها واژه محبوبي اس��ت. نه فقط در 
ايران بلك��ه در تم��ام دنيا دغدغ��ه اي عمومي در 
بدنه اصلي جوام��ع به خصوص طبق��ات پايين و 
ضعيف است. در سال ٢۰١۴، مركز پژوهش پيو از 
امريكايي ها خواست »بزرگ ترين خطرات دنيا« را 
رده بندي كنند. تعداد زيادي نابرابري را در صدر جا 
دادند، يعني مقدم بر سالح هاي هسته اي و تخريب 

محيط زيست. 
در ايران هم عدالت به عن��وان يكي از اصول اصلي 
انقالب اسالمي سال 57 هميشه مورد توجه افكار 
عمومي بوده است. بر اساس نظرسنجي های صورت 
گرفته دغدغه عدالت به خصوص در حوزه اقتصادي 

جزو اولويت هاي اساسي مردم ايران بوده است. 
مقام معظم رهبري نيز در س��خنان خود بارها بر 
اين نكته تأكي��د كرده اند كه عدال��ت جزو اهداف 
غايي نظام است. ايشان سال گذشته و در ديداري 
كه به مناسبت هفته دولت با دولتمردان داشتند، 
فرمودند: رونق اقتصاد كش��ور، پيش��رفت اقتصاد 
كشور، هدف اصلي اش چيس��ت؟ هدف اين است 
كه ما بتوانيم عدالت اجتماعي را در جامعه تأمين 
كنيم، فقر را ريش��ه كن كنيم، تا ثروتمند ش��دن 
كشور به نفع رفع فقر و ريش��ه كني فقر باشد، واال 
االن ثروتمندترين كشور دنيا امريكا است، آنجا چند 
ميليون انسان زير خط فقر زندگي مي كنند، عده  
زيادي در گوشه  خيابان ها از گرسنگي يا از سرما يا 

از گرما مي ميرند، ما اين را نمي خواهيم. ِصرف اينكه 
يك كشور ثروتمند باشد، اين، آن چيزي نيست كه 
مورد نظر اسالم و مطلوب اسالم ]باشد[، بايد اين 
ثروت در خدمت ريشه كني فقر باشد، در خدمت 
گسترش عدالت باش��د، با اين نگاه و با اين رويكرد 

بايد حركت كرد. 
با در نظر گرفتن مطالب ذكر شده نبايد مشكلي 
حداقل در س��طح برنامه هاي كالن وجود داشته 
باش��د، با اين حال نگاهي به شرايط فعلي كشور 
نش��ان مي دهد كه اين عدالت چن��دان اوضاع و 

احوال خوبي ندارد. 
   شوك هايي كه عدالت را 

به آرزو تبديل كرد 
اينكه چرا با وجود گذشت ۴۰سال از انقالب اسالمي 
همچنان پاي عدالت به خصوص عدالت اقتصادي 
مي لنگد، داستان پيچيده و بلندي دارد. نگاهي به 
اصلي ترين شاخص برابري طبقات اجتماعي يعني 
ضريب جيني نش��ان مي دهد از اوايل دهه8۰ اين 

شاخص در جامعه ايران رو به كاهش بوده است. 
معناي چني��ن امري ب��ه معناي كاهش ش��كاف 
درآمدي در طبقات مختلف اس��ت كه نشانه اي از 
حركت به سمت يك عدالت نسبي بين گروه هاي 
مختلف اجتم��اع دارد. اوج كاهش اين ش��اخص 
مرب��وط به دو س��ال پ��س از اج��راي هدفمندي 
يارانه هاست كه ارزش آنها ثابت باقي مانده بود، با 
اين حال و در سال هاي دهه9۰ به دليل بحران هاي 
مداوم اقتصادي ناش��ي از فش��ار تحريم ها نه تنها 
دس��تاوردهاي قبلي در اين باره از بين رفت بلكه 
ش��كاف ها نيز بين طبقات مختلف بيش��تر ش��د. 
افزايش مداوم قيمت دالر در مقاطع كوتاه مدت و 
وجود رانت هاي مختلف به باال بردن ثروت بخش 
محدودي از جامعه و فقير تر شدن بخش بزرگ تري 

از جامعه انجاميده است. 
اين شوك هاي مداوم ماجرا را به سمتي برده كه 
برخي از برآوردها حاكي از اين اس��ت كه بخش 
زيادی از جامعه ايراني به اشكال مختلف نيازمند 
دريافت كمك از دولت هستند. در سال های اخير 
نيز افزايش قيمت مسكن سبب شده تا فشارها بر 
خانوارهاي ايراني تشديد شود. به نظر مي رسد اين 
شوك مجدد باز هم باعث افزايش فاصله طبقاتي 

خواهد شد. 
  وقتي بي عدالتي اقتصادي 

همه چيز را بر باد مي دهد
نكته مهم اين اس��ت كه افزاي��ش فاصله طبقاتي 
عالوه بر حوزه عدالت اقتصادي، عدالت سياس��ي 
و حتي عدالت فرهنگي و آموزشي را نيز هدف قرار 
مي دهد، ب��ه عنوان مثال افزاي��ش بي دليل ثروت 
طبقات بااليي جامعه سبب مي شود تا اين طبقات 
با ايجاد پيوندهاي عميق با طبق��ه اجرايي مقابل 
هر گونه تغيير در اين حوزه بايستند. عالوه بر اين 
چنين مسئله اي ريس��ك ورود پول هاي كثيف به 

حوزه سياست را نيز كاهش مي دهد.  
س��خنان چندي پيش مقام معظم رهبري تأكيد 
دقيقي ب��ر همي��ن واقعيت اس��ت ك��ه در جمع 
مس��ئوالن قضايي فرمودند: مخالفت هاي كساني 
كه از وضع موجود منتفع هس��تند و كارشكني ها 
و فضاسازي هاي ش��بكه در هم تنيده مفسدان و 

مجريان نيز ايجاد تحول را سخت تر مي كند. 
در حوزه فرهنگي ني��ز فاصله طبقات��ي منجر به 
هنجارش��كني هاي طبقات غني مي شود. انتشار 
اخباري درباره هزينه آنچناني مهماني هاي بي قيد 
و بند تنها بخشي از تبعات اين فاصله است. نمونه 
ديگ��ر آن نيز ماج��راي صفحه اينس��تاگرام بچه 
پولدارهاي تهران است كه حتي جنبه بين المللي 

نيز پيدا كرد. 
تمام اين اتفاقات ع��الوه بر رون��ق دادن فرهنگ 
اشرافي گري در جامعه سبب ايجاد نوعي احساس 
حقارت در طبقه محروم و ايجاد تبعات س��نگين 

اجتماعي و اقتصادي براي نظام مي شود. 
  فرصت طاليي براي بازگشت به عدالت

سؤال اصلي بعد از تمام اين تحليل ها اين است كه 
براي اينكه روند فوق را معكوس و حركت به سمت 
عدالت را آغاز كنيم بايد سراغ اصالح كدام بخش 
حركت كنيم. پاسخ به اين سؤال كمي دشوار است. 
حكومت ها بر سر اين مسئله در حال جدال با جوامع 
تحت حاكميت خود هس��تند. در ايران با توجه به 
تجارب گذش��ته مي توان گفت ك��ه اولين قدم در 
مسير بازگشت به عدالت توجه به حل بحران هاي 
اقتصادي موجود باش��د. واقعيت اين است كه اگر 
شوك هاي اقتصادي سال هاي گذشته به درستي 
مديريت مي شد، عدالت نقش پررنگ تري در جامعه 

امروز ايران داشت. 
تأكيد نظام جمهوري اسالمي بر اقتصاد مقاومتي 
و درون زا كردن پيش��رفت كش��ور نيز بر همين 
اساس صورت مي گيرد. جالب اين است كه بخشي 
از محافل اقتصادي كش��ور چنين مس��ئله اي را 
غيرممكن دانسته و آن را مغاير با جو اقتصادي دنيا 
مي دانستند، با اين حال فراگيري بيماري كرونا و 
مشخص شدن آسيب پذيري زنجيره تأمين جهاني 
بسياري از كشورهاي دنيا را به فكر توجه به اقتصاد 
دروني انداخته و دولت هايي همچون ژاپن و امريكا 
با ارائه مش��وق هاي گوناگون درصدد بازگرداندن 
كارخانه و شركت هاي بزرگ خود از كشورهايي 

همچون چين و هند هستند. 
در ايران نيز به رغم اينكه مشكالت اقتصادي 
وسيعي در كشور به داليل گوناگون به وجود 
آمده اما واقعيت اين اس��ت كه فرصت بزرگي 
براي كشور در راستاي توسعه اقتصاد دروني 
و حل موانعي مانند اش��تغال ب��ه وجود آمده 
است، البته در اين ميان استفاده از نسخه هاي 
بومي نيز ضرورت دارد و استفاده از نسخه هاي 
غربي مي تواند منجر به مشكالتي براي كشور 
ش��ود. همان گونه ك��ه مقام معظ��م رهبري 
در همين ب��اره مي فرمايند: تاكن��ون هم در 
طول س��ال هاي مختلف هر وقت نسخه هاي 
غربي را به كار گرفتيم، سودي نبرديم، از يك 
جاهايي ضرر كرديم، قضيه  تعديل وقتي كه در 
دهه 7۰پيش آمد، مشكل عدالت اجتماعي در 
كش��ور ما به  معناي واقعي كلمه ضربه خورد، 
شكاف طبقاتي به وجود آمد، ممكن است يك 
فوايدي داشت اما اين ضررهاي عمده را هم ما 

تحمل كرديم. 
به اين ترتيب اگر نگاه مجموعه اجرايي و حاكميتي 
كشور اس��تفاده از اين فرصت براي حل مشكالت 
موجود باش��د، مي توان گفت ك��ه فرصت طاليي 
براي مقاوم كردن اقتصاد و در نتيجه بهبود وضعيت 
عدالت در جامعه ايجاد شده است. اگر از اين فرصت 
به درستي استفاده نش��ود و روال به صورت سابق 
ادامه پيدا كند نه تنها مشكالت سابق ادامه خواهد 
يافت بلكه شاهد اين خواهيم بود كه برقراري عدالت 

تنها به آرزويي براي جامعه تبديل شود.

ايزدي:معتقدانبهنظامسرمايهداري
جناياتامريكاراتوجيهميكنند

كارش�ناس مس�ائل بين الملل ب�ا بي�ان اينك�ه معتقدان ب�ه نظام 
س�رمايه داري، همواره جنايات امريكا و غ�رب را توجيه مي كنند، 
گفت: متأس�فانه عده اي در دامي ك�ه امريكايي ها ب�راي آنها پهن 
كرده اند، مي افتند و حرف هايي مي زنند كه به نفع طرف مقابل است. 
فؤاد ايزدي كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با فارس، درباره حقوق بشر 
امريكايي گفت: امريكا در دهه هاي گذشته يكي از موضوعات دعواي سياسي 
در داخل كشورمان بوده اس��ت كه ربطي به سياس��ت خارجي نداشته و به 
عملكرد امريكايي ها هم مربوط نمي شود زيرا يك تفكري در كشورمان منتقد 
امريكاست و تفكر ديگر با آنها مخالف هستند و سعي مي كنند دوست امريكا 
بوده و آنها را بزك كنند. ايزدي خاطرنش��ان كرد: دليل عالقه مندي عده اي 
به امريكا به غرب زدگي آنها بازمي گردد چراكه در كنار دعواهاي سياس��ي، 
عده اي در طول دهه هاي مختلف فعاليت استعمارگران به تفكرات موجود در 
كشورهاي استعماري عالقه مند شدند و به قدرت و تكنولوژي و پيشرفت و 
توسعه آنها گرايش پيدا كرده و جذب آنها شدند و توجه كمتري به جنايت هاي 

آنها عليه مستعمرات كردند و در نهايت وابستگي فكري پيدا كردند. 
كارشناس مسائل بين الملل خاطرنش��ان كرد: اين عده به تفكر ليبرالي 
عالقه پيدا كرده و عماًل غرب را نقد نمي كنند و ب��ه دليل تأثيرپذيري از 
ايدئولوژي غرب، آنها را بزك كردند. ايزدي با اشاره به قرارگيري در هفته 
حقوق بشر امريكايي تصريح كرد: هر روز اين هفته سالگرد يكي از جنايات 
امريكا در ايران اس��ت. در حالي كه عده اي به اين هفته بي توجهي كرده و 
از آن عبور مي كنند چراكه احساس مي كنند رقيب سياسي آنها روي اين 
موضوع تمركز كرده و به همين دليل س��عي مي كنند از كنار اين موضوع 
بگذرند  يا اينكه چون از نظر فكري به غرب تعلق خاطر دارند دچار تناقض 
مي شوند، به همين دليل ممكن اس��ت عده اي به آنها نقد كنند كه وقتي 
شما مي گوييد ليبراليسم يا كاپيتاليسم خوب است پس چرا اينقدر جنايت 
مي كنند؟  عده اي چون معتقد به تفكر سرمايه ساالر و ليبراليسم هستند 

جنايات امريكا و غرب را عليه ديگران توجيه مي كنند. 
........................................................................................................................

سفير ايران در پاكستان: 
امريكاتهديديبرايصلحبينالمللياست

س�فير جمه�وري اس�المي اي�ران در پاكس�تان كارش�كني 
امري�كا در اج�راي قطعنامه ۲۲۳۱ ش�وراي امنيت س�ازمان ملل 
متحد و اعمال فش�ار بر س�اير اعضاي ش�ورا براي انج�ام ندادن 
تعه�دات خ�ود را تهدي�دي ب�راي صل�ح بين الملل�ي دانس�ت. 
سيدمحمدعلي حسيني، سفير جمهوري اس��المي ايران در پاكستان با 
انتشار يادداشتي نوشت: رويكرد اياالت متحده در قبال برنامه جامع اقدام 
مشترك )برجام( يكجانبه گرايانه، دوركننده شوراي امنيت سازمان ملل 
از رسالت صلح محور خود و دسيس��ه جويانه در همكاري ايران با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي است. وي ادامه داد: كارشكني واضح امريكا در قبال 
قطعنامه ٢٢٣١ تهديدي براي صلح بين المللي است كه نياز به برخورد 
سازمان ملل با آن دارد. تروريسم اقتصادي امريكا، خسارات اقتصادي و 
غيراقتصادي عظيمي را بر ملت ايران وارد كرده كه نيازمند جرم انگاري 
است. سفير ايران در پاكستان خاطر نشان كرد: برخي كشور هاي اروپايي، 
رويكرد ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي را به رغم قرار داشتن ايران 
ذيل باالترين سطح از نظارت هاي آژانس، كماكان غير همكاري جويانه 
تفس��ير مي كنند، در حالي ك��ه در رويه خود اين كش��ور ها در خصوص 
همكاري، بيشتر لفاظي ديده مي شود تا عمل به آن. اين رويكرد دوگانه 
بس��يار ناعادالنه اس��ت.  وي در پايان گفت: ايران كم��اكان به تعهدات 
خود پايبند اس��ت و ١5گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز بر اين 
موضوع صحه مي گذارد. ما از جامعه جهاني به ويژه امضاكنندگان برجام 

مي خواهيم مانند ايران به قطعنامه ٢٢٣١ و مفاد آن احترام بگذارند. 
........................................................................................................................

اميرعبداللهيان در ديدار با سفير ايتاليا:
ايرانباتكيهبرتوانمنديهايخود

ازتحريمهاعبورميكند
دس�تيار ويژه رئيس مجل�س در امور 
بين المل�ل گفت: م�ا از تحريم ها عبور 
مي كنيم اما اروپا شانس همكاري فعال 
اقتصادي را ب�ا ايران از دس�ت ندهد. 
به گزارش مه��ر، حس��ين اميرعبداللهيان 
دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل 
با »جوزيپه پررونه« س��فير ايتاليا در تهران 
ديدار و گفت وگو كرد و تش��ديد تحريم هاي امريكا عليه ايران را تروريس��م 
شكست خورده اقتصادي ناميد و اظهار داشت: بي ترديد ما از تحريم هاي جديد 
نيز با قدرت و تكيه بر توانمندي هاي عظيم كشور و مردم بزرگ ايران عبور 
خواهيم كرد اما اروپا بايد چاره اي بينديشد كه شانس همكاري فعال اقتصادي 
با ايران را از دست ندهد. متأسفانه ترس بخش��ي از اروپا از رفتار يك جانبه 
امريكا باعث از دست رفتن فرصت هاي طاليي همكاري اقتصادي براي اروپا 
در ايران شده است. اميرعبداللهيان عنوان كرد: ترامپ با اقداماتي خودسرانه 
و ناقض حقوق بين المل��ل، در حالي  كه اروپا را از م��راوده تجاري با ايرانيان 
مي ترساند، خود براي يك لحظه مذاكره و معامله با ايران به شدت دست و پا 
مي زند. دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل رفتار غيرسازنده امريكا، 
رژيم صهيونيستي و سعودي را تنش زا و عامل بي ثباتي و ناامني در منطقه 
دانس��ت و بيان كرد: حمايت علني امريكا از گروه هاي تروريستي و مداخله 
در امور كشورهاي منطقه به تشديد فزاينده بحران انجاميده است. جوزيپه 
پرروني سفير ايتاليا در تهران هم با برشمردن همكاري هاي ايتاليا و جمهوري 
اس��المي ايران گفت: اراده ايتاليا در برگيرنده سياس��ت كلي اين كشور در 
صيانت از روابط منسجم، تاريخي و ريشه دار با جمهوري اسالمي ايران است. 
وي نقش تهران را در كمك به مبارزه با تروريسم در منطقه ستود و بر اهميت 
تداوم همكاري هاي دو كشور تأكيد كرد. پرروني با ابراز نگراني از تحوالت در 
بخش هايي از منطقه و از جمله شرايط انساني در فلسطين تأكيد كرد: ارتباط 
دوستانه پارلماني در تحكيم روابط دوجانبه نقش بسزايي دارد و ايتاليا همواره 

از تعامل در مناسبات با ايران استقبال مي كند. 
........................................................................................................................

فضائلي:
حقوقبشرادعاييامريكا
پوششيبرايجنايتاست

كارشناس مسائل سياس�ي با اش�اره به س�اقط كردن هواپيماي 
مس�افربري اي�ران در خليج فارس توس�ط امريكا گف�ت: حقوق 
بش�ر ادعاي�ي اي�االت متحده پوش�ش جنايت هايش�ان اس�ت. 
مهدي فضائلي كارشناس مسائل سياسي در گفت وگو با فارس درباره حقوق 
بشر امريكايي اظهار داشت: در غرب يكسري مفاهيم وجود دارد و آنها اين 
مفاهيم را به كار مي گيرند كه ارزش همگاني داشته و دارد ولي در عمل به 
نحوي عمل مي شود كه كاماًل مغاير با اين مفاهيم است و رفتارهاي اصلي 
غرب را پشت اين مفاهيم كه حامل ارزش هاي عمومي مخفي نگه داشته اند 
و از آن مفاهيم به عنوان يك پوشش استفاده كرده اند. وي با تأكيد بر اينكه 
اين مفاهيم حقوق بشر نيست ولي يكي از مهمترين ها محسوب مي شود 
افزود:  مفهوم آزادي و دموكراسي هم از ديگر مفاهيمي است كه امريكايي ها 
از آن زياد استفاده مي كنند. كارشناس مسائل سياسي گفت: در موضوع 
حقوق بشر كافي است كه ما رفتار غرب را با مردم خودشان و در بسياري 
مقاطع بررسي كرده و همچنين رفتار آنها را با كشورها و مردم كشورهايي 
كه به هر نحو نمي خواستند زير بار زورگويي هاي غرب و زياده خواهي دنياي 

غرب و به ويژه امريكايي ها بروند، مقايسه كنيم.

كارشناس مسائل غرب آسيا: 

نشست »آستانه« نشانه نقش تأثيرگذار ايران در معادالت منطقه اي است
يك كارش�ناس مس�ائل غرب آس�يا گفت: به رغم تالش هاي 
امري�كا ب�راي من�زوي ك�ردن اي�ران، كش�ورمان مح�ور 
نشس�ت س�ران كش�ورهاي ضامن آس�تانه بوده و اين نشان 
مي دهد واش�نگتن در راهبرد خود شكس�ت خورده اس�ت. 
جعفر قنادباشي كارشناس مس��ائل غرب آسيا در گفت وگو با  مهر 
در مورد نشست سران كشورهاي ضامن روند آستانه كه به صورت 
ويدئو كنفرانسي برگزار شد، اظهار داشت: آنچه ما در اين نشست 
شاهد بوديم، ادامه روندي اس��ت كه چند سال است شروع شده و 
مي توان آن را يك روند جداي از امريكا، اروپايي ها و ارتجاع منطقه 
دانست. وي ادامه داد: اين به بدين معني است كه يك مكانيسم و 
شيوه اي ايجاد شده كه تاكنون بدين حالت شاهد نبوده ايم. اگر به 
گذشته بازگرديم و حداقل طي 5۰سال اخير را نگاهي بيندازيم، هر 
تحولي كه در منطقه غرب آسيا رخ داده است، در آن اروپايي ها و به 
خصوص فرانسه و انگليس نقش داشتند يا امريكا در آن بازيگر بود. 
اين كارش��ناس مس��ائل غرب آس��يا گفت: طي دو دهه اخير نيز 
شاهد هستيم كه به نحوي ارتجاع منطقه اي نيز در حوادث منطقه 

دخالت هايي داشته است. اما آنچه در حال حاضر حاصل شده، به 
معني روندي بدون حضور كش��ورهاي غربي است و اين در حالي 
است كه خود آنها تالش هاي بسياري كردند تا بتوانند در اين صحنه 

حضوري جدي داشته و نقش آفرين باشند. 
قنادباشي افزود: آنها همچنين به دنبال برگ هاي برنده اي هستند 
كه بتوانند در تح��والت منطقه اي تأثير گذار باش��ند، از همين رو 
اصلي ترين مسئله اي كه شاهد آن هستيم، اين بوده كه روند آستانه 

همچنان در جريان بوده و به پيش مي رود. 
وي عنوان ك��رد: از اجالس س��ران قبلي تا جلس��ه كنوني ش��ما 
ش��اهد هس��تيد كه چه تالش هايي صورت گرفت تا با دامن زدن 
به اختالفات، ميان ايران و روسيه، ايران و تركيه و تركيه و روسيه 
شكاف ايجاد ش��ود، وليكن هيچ كدام از اين تالش هاي پيچيده به 
نتيجه نرسيد. برگزاري اجالس هفته جاري نشان مي دهد تمامي 
تالش ها براي متوقف كردن روند آس��تانه موفق نبوده و از همين 
حيث از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، البته بايد بگويم كه در 
ميان سه كشور ضامن روند آستانه، تركيه شايد به دليل عضويت در 

ناتو يا برخي مسائل داخلي از جمله موضوع كردها، بارها از مواضع 
خود عدول كرده است. 

قنادباشي تأكيد كرد: شاهد هستيم كه ايران و روسيه با سعه صدر 
تالش كرده اند تركيه را در اين روند نگه دارن��د و از برهم خوردن 
روند آستانه جلوگيري كنند. اين نكته بسيار حائز اهميت است كه 
بدانيم به رغم فشارها و تالش هاي امريكا براي منزوي كردن ايران، 
كشورمان محور اين مذاكرات بوده است و در نشست اخير نيز نقش 

خود را به خوبي ايفا كرد. 
وي تصريح كرد: امريكا در حالي تالش مي كند تا حضور منطقه اي 
ايران را زير سؤال ببرد كه ما ميزبان اجالسي بوديم كه يك قدرت 
منطقه اي و عضو ش��وراي امنيت س��ازمان ملل يعني روس��يه و 
همچنين يك عضو نات��و يعني تركي��ه در آن حض��ور دارند. اين 
كارشناس مسائل غرب آسيا خاطرنشان كرد: برگزاري نشست سران 
آستانه نشان دهنده اين موضوع است كه امريكايي ها نتوانسته اند 
تأثيرگذار بوده و نقش ايران را در معادالت منطقه اي كاهش دهند و 

از همين رو در راهبرد خود عليه كشورمان موفق نبوده اند.

   خبر

مهدی پورصفا
   تحلیل


