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اوضاع انتخاباتي ترامپ

روزنامه ش��رق در يادداش��تي به قلم 
فريدون مجلسي نوش��ت: تا چندي 
پيش كه رونقي در بازار كار و اشتغال 
در امريكا مشاهده مي شد و برخي آن 
را به اقدامات ترامپ در وضع تعرفه هاي گمركي حمايتي و مشكل  كردن 
واردات كااله��اي خارجي به ويژه چيني نس��بت مي دادن��د، با وجود 
منتقداني كه آن رونق را حاصل به نتيجه رسيدن عملكرد دولت پيشين 
مي دانستند، در نظرس��نجي ها به نظر مي رسيد افكار عمومي امريكا و 
همچنين پيش بيني هاي كارشناس��ان درباره تجديد انتخاب ترامپ 
خوش بينانه بود، اما اوضاع در س��ال پاياني دوره كنوني او كه بس��يار 
سرنوشت ساز است، دگرگون شد. اقدامات جنجالي در سياست خارجي 
با خروج از كنوانسيون حمايت از محيط زيست در برابر تهديد گرمايش 
زمين، در پي خروج از يونسكو و خروج از سازمان بهداشت جهاني كه 
درست همزمان بود با گرماگرم نگراني جهاني از شيوع بيماري كوويد19 
و ويروس كرونا كه با تمسخر چين و ايران از سوي او آغاز شد و درگيري 
شديدتر امريكا را با اين بيماري در پي داشت، به آن خوش بيني پايان 
داد و در  اي��ن  مي��ان كرون��ا در امري��كا رش��ته هاي اش��تغال و رونق 
سرهم بندي شده را پنبه كرد. بزرگ ترين آسيب به همان اقشاري وارد 
شد كه ترامپ روي آراي آنان حساب مي كرد، در  نتيجه شيوع بيكاري 
بر شيوع كرونا پيشي گرفت. كارگران به  ويژه رنگين پوستان و مهاجران 
كه اهانت هاي نژادپرستانه سه سال گذشته ترامپ را تحمل كرده بودند، 
به بهانه كشته شدن خشونت آميز يك سياهپوس��ت به دست پليس، 
چنان تظاهرات گسترده اي به راه انداختند كه ترامپ را براي عوام فريبي 
انجيل  به  دست راهي كليساي جامع واشنگتن كرد و اسقف نيز اين كار 
را سوء استفاده از ايمان مردم دانست. قطعا 40ميليون به  جان  آمده اي 
كه مشاغل خود را از دست داده اند، در تداوم آن تظاهرات سراسري نقش 

مهمي دارند.
--------------------------------------------------

َابرتناقض هاي سوپرليبرال هاي وطني
روزنامه صبح ن��و در س��رمقاله خود 
نوش��ت: آنچه از زبان رئيس جمهور 
اعالم شد، اين بود كه صاحبخانه ها در 
ش��رايط فعلي حق ندارند در تهران و 
كالنشهرها بيش از 20 و 25درصد به مبلغ اجاره بها اضافه كنند. طنز 
تلخ ماجرا آنجاس��ت كه همين دولت با همين تركيب در هفت س��ال 
گذشته، كل حوزه اقتصاد به طور اعم و زمين و مسكن را به  طور اخص به 
حال خود رها كرد و دامن از هر گونه ورود به اين حوزه كش��يد تا مبادا 
دخالتي كرده باشد. همچنين تعادل اقتصادي را هم به عرضه و تقاضا و 
وجداِن خودتنظيمي بازار س��پرد كه برادري خود را اثبات كرده باشد. 
عمق ماجرا به ح��دي بود كه ژنرال ه��اي اقتصاد آزاد دولت با ش��عار 
عدم دخالت در اقتصاد حتي كمر به نابودي بعضي سازوكارهايي بستند 
كه مي توانس��ت باعث ش��فاف كردن فضا شود و دس��ت دولت را براي 
مديريت پارامترهاي كالن اقتصادي بازتر كند. افكار عمومي هنوز از ياد 
نبرده چگونه طرح هايي مانند كارت س��وخت، ايران كد و شبنم كه با 
تحميل هزينه هاي بس��ياري اجرايي ش��ده بودند به  يكباره با ش��عار 
خودتنظيمي بازار حذف  شدند. حاال و بعد از هفت سال همين دولت با 
همان تركيب كه در انهدام ابزارهاي شفافيت و نظارتي هيچ  حد و مرزي 
نداشت، رأي به تعيين نرخ اجاره بها داده است. سواي اينكه چقدر اين 
حرف هاي قشنگ مجال اجرايي دارند ولي اين بازگشت به عقب بعد از 
هفت س��ال در نوع خودش جالب است.  ش��هريه كالس حكومتداري 
ليبرال هاي وطني باز هم مثل هميشه از جيب مردم پرداخت مي شود. 
--------------------------------------------------

تأملي در نامه موسوي خوئيني ها
روزنامه رسالت در بخشي از يادداشت 
خود به قلم محمدكاظ��م انبارلويي 
نوش��ت: ح��رف اصل��ي ايش��ان 
)موسوي خوئيني ها( در نامه، موضوع شيوه و روش مديريت كالن كشور 
توسط رهبري است. هر كس كه آغاز نامه را مي بيند، در جست وجوي 
آن است كه وي يك راه حل جديد بدهد و سخن از شيوه و روش نو براي 
اداره كشور به ميان آورد، اما نامه خيلي سريع بدون پاسخگويي به اين 
انتظار پايان مي يابد.  او مي گويد: »اگر شيوه اي كه در اداره كشور تاكنون 
به كار رفته، نتيجه محاس��بات متعارف و براس��اس آرا و تحليل هاي 
شناخته ش��ده در حكمراني اس��ت، پس هس��تند كس��اني پرشمار و 
صاحبنظراني كه حق دارند و بايد مجاز باش��ند تا زب��ان و قلم به نقد 
بگشايند و درست و نادرست آن را تذكر دهند.« خب، بسم اهلل، درست 
و نادرس��ت آن را تذكر دهند. خود آقاي خوئيني  بگويد شيوه و روش 

درست كدام است؟ اما خبري از اين درستي و نادرستي نيست!
وي ادامه مي دهد: »اما اگر مبناي تصميمات اين چند دهه، دانسته هايي 
از مبادي غيرمتعارف است كه در اختيار خواصي از بندگان خداست كه 
بنده و امثال بنده هيچ حّظي از آن نداريم، در اين صورت آنچه بر كشور، 
مردم و جمهوري اسالمي مي گذرد، سرنوش��تي محتوم و گريزناپذير 
است.« چه كسي گفته تصميمات كشور در اختيارخواصي از بندگان 
خداست؟ تصميمات كشور بر اس��اس نصوص حكمراني كه در قانون 
اساسي آمده است، اتخاذ مي شود. دولت ها و مجالس تصميم گيري يكي 
پس از ديگري با انتخابات مردم مي آيند و مي روند و مسئوليت حسن 
و قبح تصميمات خود را در فرآين��د تصميم گيري قانوني در نهادهاي 
قانوني كش��ور بايد بپذيرند.  اگر آقاي خوئيني  غي��ر از آنچه در قانون 
اساسي در مورد آيين حكمراني، راه و روش و شيوه اي دارند بايد در اين 
نامه مي آوردند. اگر ندارند، همان راه حل هايي كه در فتنه 18تير78 و 
آشوب88 به آن مبادرت كردند، خب، مردم و رهبري آن را قبول ندارند 
اين شيوه ها تسليم مملكت به دشمن است! اينكه گفته اند، »بايد مجاز 
باشند تا زبان و قلم به نقد )ش��يوه و روش حكمراني( بگشايند« گويي 
تاكنون مجاز نبودند. تاريخ دو دهه اخير نشان مي دهد آقاي خوئيني ها  
و دوستان و همپيمانان او تا سرحد محاربه با نظام مردم پيش رفته اند. 

نقد با زبان و قلم كه جاي خود دارد!
--------------------------------------------------

تناقض به  عنوان ايده كنشگري
روزنامه وطن امروز در گزارشي نوشت: 
نگاهي گذرا به مواضع اصالح طلبان 
در دهه هاي گذش��ته مؤيد اين امر 
اس��ت كه اين جريان زاييده مجموعه اي از تناقضات نظري پيرامون 
واقعيت هاي بيروني اس��ت. براي نمونه خوئيني ها كه در سال هاي 
گذش��ته به  عنوان يكي از حاميان روحاني تالش مي كرد با كمك به 
روي كار آمدن اين دولت و پيگيري ايده مذاك��ره و توافق با امريكا، 
برنامه هاي مورد تأييد اصالح طلبان را جلو ببرد، در كارنامه خود سابقه 
هدايت دانشجويان براي تسخير سفارت امريكا در سال58 بدون اخذ 
اجازه از امام خميني)ره( را داشته اس��ت... افول موقعيت اجتماعي 
اصالح طلبان كه نتيجه آن را مي ش��د در انتخابات اس��فندماه سال 
گذشته نيز مشاهده كرد، بخشي از اين نيروهاي بازنشسته اصالح طلب 
را بار ديگر وادار به موج سازي در فضاي سياسي كشور با هدف دادن 
تنفس مصنوعي كرد. اين تالش هدفمند براي مس��ئوليت زدايي از 
وضعيتي كه خود نقش اصلي را در به وجود آمدن آن داشته اند، البته 
با كمترين اقبال از س��وي افكار عمومي نيز مواجه ش��ده اس��ت، به 
گونه اي كه نامه اخير موسوي خوئيني ها در كنار تالش باقي فعاالن 
فتنه 88 براي احياي وجهه سياسي اصالح طلبان با بازخورد مثبتي از 

سوي جامعه مواجه نشده است. 

88498443سرويس  سياسي

وقتي امريكايي ها نگران استقالل ايران 
در مقابل روسيه و چين مي شوند!

نگاهي به ريشه انتقادات مطرح شده درباره تفاهمنامه 25ساله تهران و پكن

اي�ن روزها در حال�ي برخي انتقادات نس�بت به 
تصوي�ب پيش نويس تفاهمنامه 25س�اله ايران 
و چين مطرح مي ش�ود كه س�خنان گفته شده 
نه تنها از هي�چ مبنايي برخوردار نيس�ت بلكه 
به نظر مي رس�د آگاهان�ه يا ناآگاهانه در مس�ير 
مناف�ع مدنظ�ر واش�نگتن مط�رح مي ش�ود. 
يكي از عجيب ترين فرآيندهاي واكنشي در جامعه 
سياس��ي ايران به اظهار نظر در خصوص سياس��ت 
خارجي اختصاص دارد. اي��ن واكنش ها گاه چنان 
هيجاني و گسترده مي شود كه خطر ايجاد شكاف هاي 
قطبي در داخل جامعه را پديد م��ي آورد، از اين رو 
در ماجراي برجام و مذاكرات مرب��وط به آن يكي از 
مهم ترين تأكيدات رهب��ري دوري از فراهم كردن 
فضايي بود كه موجب ايجاد دوقطبي در جامعه شود. 
در اغلب كشورها فضاي عمومي جامعه درباره چنين 
تحوالتي در حوزه سياست خارجي يا بي تفاوت است 
يا تابع نظر كارشناس��ان فارغ از بحث هاي جناحي 
و حزبي اس��ت. در ايران به دليل تجربيات تاريخي 
زيانبار درب��اره توافقنامه هاي دوجانبه يا چندجانبه 
از جمل��ه قرارداد گلس��تان و تركمنچ��اي، قرارداد 
سعدآباد در زمان رضا شاه و قرارداد جدايي بحرين 
از ايران، افكار عمومي حساسيت زيادي در اين باره 
دارند، البته نفس چنين حساسيتي پسنديده و نشانه 
حضور آشكار مردم در تصميم گيري هاي رده باالست 
اما گاه اين پتانسيل تبديل به ابزار دستي برخي براي 
دخالت هاي بيجا يا اظهارنظرهاي خام در راس��تاي 

تحريك افكار عمومي مي شود. 
به نظر مي رسد اين روزها نيز ش��اهد جريان يافتن 
چنين موجي در خصوص توافقنامه همكاري 25ساله 

بين ايران و چين هستيم. 
  نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي 

همكاري يا گرايش به شرق همواره موضوعي جنجالي 

به خصوص در بين برخي نخبگان و خواص بوده است. 
تا قبل از انقالب اسالمي، ايران كشوري تعريف شده در 
مدار غرب و پيمان هاي مرتبط با آن همچون »سنتو« 
بود. پس از پيروزي انقالب اسالمي و در راستاي شعار 
»نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي« همكاري با 
دو ابرقدرت ش��رق و غرب تابع مالحظات مربوط به 
منافع ملي و آرمان هاي اسالمي شد، به عنوان مثال در 
اوج جنگ تحميلي و كمك هاي بدون مالحظه اتحاد 
جماهير شوروي از دولت بعثي عراق، ايران حاضر به 
قطع حمايت خود براي مبارزه با مجاهدين افغان نشد. 
اين رويه تا پايان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و 

نظام دوقطبي حاكم بر دنيا ادامه يافت. 
با ورود به اين دوره تاريخي و برتري نسبي نظامي و 
اقتصادي امريكا در س��طح جهاني عماًل گزينه هاي 
محدودي براي همكاري بين ايران و شرق باقي ماند. 
كش��ور چين همچنان در ابتداي رش��د اقتصادي 
خود قرار داش��ت و روس��يه هم با مشكالت فراوان 
اقتصادي از جمله بحران كاهش ارزش پول روبه رو 
بود. اگر چه بعدها اين وضعيت در شرق بهبود يافت 
اما همكاري هاي ايران با چين و روسيه تحت تاثير 
فش��ارهاي امريكا قرار مي گرفت، ب��ه عنوان مثال 
تحويل برخي س��امانه هاي نظامي خريداري  شده 
توسط ايران از سوي روس��يه با  قطعنامه1921 به 
تعويق افتاد و از سوي ديگر خريداري نفت و انرژي 
از س��وي چين نيز  بعد از اعمال تحريم هاي ثانويه 
از س��وي وزارت خزانه داري امريكا به تعويق افتاد، 
از س��وي ديگر بخش��ی از طبقه نخبگان در داخل 
ايران نيز به دليل گرايش ب��ه غرب نگاه چنداني به 
گسترش همكاري هاي راهبردي با چين نداشتند 
و آن را فاقد هر گونه آورده اي براي نظام جمهوري 
اس��المي ايران مي دانس��تند. طبق نظر اين طيف 
همكاري هاي ايران با كش��ورهاي بلوك شرق بايد 

بر همكاري هاي كوتاه مدت تجاري متمركز باشد 
و روابط بلندمدت اقتصادي با غرب تعريف ش��ود. 
اين رويكرد به وضوح خود را در توافقنامه هاي متمم 
برجام همچون امضاي توسعه فاز11 پارس جنوبي و 
خريد 100فروند ايرباس به خوبي خود را نشان داد، 
با اين حال شكس��ت توافق برجام درباره برداشتن 
تحريم هاي يكجانبه ايران سبب شد تا فلسفه اين 
نگاه از يك طرف به سمت غرب زير سؤال برود، به 
خصوص اينكه ايران توانست همكاري هاي موفقي 

را با شرق پي ريزي كند. 
 چگونه تهران و بلوك ش�رق ب�ه همكاري 

راهبردي رسيدند
در طول چند سال گذشته ايران توانسته همكاري هاي 
موفقي با ش��رق را پي ريزي كند. شايد نمونه اصلي 
چنين همكاري ای نبرد تهران و مسكو در يك جبهه 
براي رهايي سوريه از چنگال تروريست ها باشد. بعد از 
آغاز اين همكاري روابط دو طرف وارد عرصه جديدي 
شده كه يكي از نشانه هاي آن حمايت مداوم از ايران 
در مجامع مهم بين المللي از جمله ش��وراي امنيت 
سازمان ملل متحد و آژانس بين المللي انرژي اتمي 

بوده است. 
چين به دليل اوج گيري تقابل با امريكا همكاري هاي 
جدي��دي را با اي��ران آغاز كرده اس��ت ك��ه يكي از 
نشانه هاي آن حمايت گس��ترده از ايران در اجالس 
اخير شوراي حكام بود، عالوه بر اين، چين و روسيه از 
مخالفان اصلي تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران از 

سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بوده اند. 
حاال و در شرايطي كه ايران تحت فشار تحريم هاي 
چندجانبه امريكا قرار دارد، امضاي تفاهمنامه 25ساله 
ايران و چين موجب برخي انتقادات در داخل كشور 
شده است كه به نظر نمي رسد حتي مبناي دقيقي 

داشته باشد. 

  وقتي كه وزير خارجه امريكا نگران استقالل 
ايران مي شود

نمونه چنين انتقاداتي را مي ت��وان در ماجراي فرود 
و سوخت گيري بمب افكن توپولف- 22ام در پايگاه 
شهيد شاهرخي همدان براي بمباران تروريست ها در 
سوريه ديد؛ اعتراضاتي كه عمدتاً ناشي از كم اطالعی 
درباره وظايف و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي 
اس��ت. جالب اين اس��ت كه جان كري وزير خارجه 
وقت امريكا ضمن اعالم خطر درباره چنين حركاتي 
از ضرورت تحريك احساسات ملي ايرانيان در مقابل 
گس��ترش روابط دوطرفه ايران و روس��يه س��خن 

مي گويد. 
حال سؤال اين است كه چرا وزير خارجه امريكا بايد 
از گسترش روابط ايران و روسيه احساس خطر كند. 
ماجراي انتقادات نسبت به چين نيز دقيقاً از زماني 
آغاز شد كه ايران توانست با استفاده از بحران ناشي 
از ويروس كرونا ديپلماس��ي عمومي گس��ترده اي 
براي گسترش روابط با چين به راه اندازد. دقيقاً در 
ميانه اين موج مثبت بود كه سخنگوي سابق وزارت 
بهداش��ت به تكرار مواضع امريكا درباره گسترش 
ويروس كرون��ا پرداخت. اگر چه به نظر نمي رس��د 
اين حركت او با قصد قبلي صورت گرفته باش��د اما 
نگاهي به طيف منتقدان تفاهمنامه 25ساله ايران 
با چين نشان دهنده گرايش سياسي ايران است، به 
عنوان مثال پدرام سلطاني از اعضاي اتاق بازرگاني و 
واردكنندگان مشهور كشور در توئيتي توافق ايران و 
چين را همچون توافقنامه دارسي مي نامد يا عبداهلل 
رمضان زاده اين توافق را يك قرارداد پنهاني برخالف 

منافع ملي مي داند. 
جالب اين اس��ت كه اين دو درباره برجام كه نتايج 
خاصي براي اقتصاد كش��ور ن��دارد، موضع گيري 
انتقادي نداش��تند و با تمام ق��درت از آن حمايت 
كردند. در اين ميان سخنان يكي از اعضاي مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام ضريب رسانه اي چنين 
سخناني را چند برابر كرده و س��ؤاالت جدي را در 
افكار عمومي ايجاد كرده اس��ت. شايد بهترين راه 
براي تش��خيص جهت گيري اين افراد درباره اين 
قرارداد نگراني امريكايي ها از گسترش روابط ايران 
و چين باش��د، كمااينكه در گذش��ته اين كشور با 
استفاده از متحدان خود همچون عربستان و امارات 
تالش كرده بود، بازارهاي ان��رژی ايران در چين را 
تصرف كند، از سوي ديگر چنين توافقي در مرحله 
تصويب پيش نويس قرار دارد و به طور حتم نهايي 
شدن منوط به گذشتن آن فيلترهاي قانوني همچون 
مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان است. به 
اين ترتيب مطرح كردن ادعاهاي عجيب و غريب از 
جمله سرمايه گذاري چين در ايران به شرط استقرار 
نيروهاي نظامي اين كشور هيچ توجيهي ندارد، البته 
نمي توان تمام منتقدان اين قرارداد را به همكاري با 
طرف امريكايي متهم كرد اما تحريك افكار عمومي 
به صرف برخي شنيده ها آن هم در شرايطي كه چين 
مهم ترين قدرت معارض اقتصادي با امريكاس��ت، 

هيچ توجيهي ندارد. 
فراموش نكنيم كه بي اعتنايي دولت يازدهم به طرف 
چيني پس از امضاي برجام سبب ش��د تا در ميانه 
بدعهدي امريكا و اروپا بر س��ر برجام، دستان كشور 

خالي باشد. 

   گزارش

مشاور سياسي رئيس جمهور  استعفا كرد 
حميد ابوطالبي كه سمت مشاور سياسي 
رئيس جمهور را برعهده داشت، نوشت: 
با س�پاس ف�راوان، اس�تعفاي خ�ود از 
سمت »مشاور رئيس جمهور« را تقديم 
رياس�ت محت�رم جمه�وري ك�رده ام. 
به گزارش ف��ارس، حمي��د ابوطالبي كه 
سمت مش��اور سياس��ي رئيس جمهور را 
برعهده داشت، گفت: با س��پاس فراوان، 

استعفاي خود از س��مت »مش��اور رئيس جمهور« را تقديم رياست 
محترم جمهوري ك��رده ام...  وي پيش از اين معاون سياس��ي دفتر 
رئيس جمهور، سفير ايران در استراليا، اتحاديه اروپا، بلژيك، ايتاليا و 

مدير كل سياسي وزارت امور خارجه بوده است. 
 --------------------------------------------------

بادامچيان: مشكل گراني ها 
از سوءمديريت دولت است 

دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي با بيان اينكه برجام و اميدهاي كاذب به 
آن سياست بي ثمر هم تمام شده است، گفت: دولت به دلسوزي هاي 
دلس�وزان واقعي مردم هم بي اعتناس�ت و اين قابل قبول نيست. 
به گزارش فارس، اسداهلل بادامچيان دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي در 
نشست هفتگي اين حزب با اش��اره به افزايش بي رويه قيمت كاالها و 
كاهش ارزش پول ملي و مش��كالت گراني بي حساب مسكن، نرخ ارز 
و سكه و طال اظهار داش��ت: دولت آقاي دكتر روحاني مي خواهد اين 
مشكالت را حل كند ولي بايد قبول نمايد كه با اين مديران- غير برخي 
از آنها- و سياس��ت هاي اين دولت، امكان حل مشكالت وجود ندارد. 
رئيس بانك مركزي هر روز وعده مي دهد كه نرخ ارز واقعي نيس��ت و 
كاهش خواهد يافت ولي همه شاهد هستند كه هرروز قيمت ها بدون 
دليل باال مي رود، پس ايشان نتوانسته و نمي تواند ارز را سامان دهد. يا 
بايد سياست و برنامه اش را تغيير دهد يا كار را برعهده ديگري بسپارد 
يا وزيري كه نمي تواند مشكالت تحت مسئوليتش را حل كند، چرا بايد 

در همان مسئوليت باقي بماند؟
وي در ادامه افزود: رئيس محترم جمهور در سال 92 گفت چرا هر روز 
دست در جيب مردم مي كنيم و نصف پول مردم را برداشت مي نماييم؟ 
و پرسيدند كه چرا ارزش پول ملي را نصف كرديم؟ حاال ايشان مي توانند 
پاسخ بدهند كه چه تدبيري براي حل مشكالت دارند تا مردم بتوانند در 

صحنه به ايشان كمك كنند؟
بادامچيان گفت: اگر دول��ت، گراني روزافزون كااله��ا را مي بيند ولي 
نمي تواند از آن جلوگيري نمايد و عوامل اي��ن گراني ها را چاره نمايد 
و نارضايتي ش��ديد مردم را مي بيند و به آن بي اعتناس��ت، بگويد چه 
بايد كرد؟ تمام اين مشكالت از بي مديريتي هاست. برجام و اميدهاي 
كاذب به آن سياست بي ثمر هم تمام شده است. دولت به دلسوزي هاي 

دلسوزان واقعي مردم هم بي اعتناست و اين قابل قبول نيست. 
 --------------------------------------------------

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي:
مذاكره با تأمين منافع ملي معنا پيدا مي كند

ناي�ب رئي�س كميس�يون امني�ت مل�ي مجل�س ب�ا بي�ان 
نيس�ت،  م�ا  مل�ي  مناف�ع  تأمين كنن�ده  مذاك�ره  اينك�ه 
گف�ت: مجل�س ب�ا دق�ت رفت�ار كش�ورهاي اروپاي�ي را رص�د 
مي كن�د و بن�ا داري�م ك�ه پاس�خ  درخ�وري ب�ه آنه�ا دهي�م. 
عباس مقتدايي در گفت وگو با مهر، در واكنش به مسئوالني كه مدام 
خواستار مذاكره مجدد با كشورهاي غربي و امريكا هستند، گفت: هم 
راه مشخص است و هم تجربه به ما مي گويد كه مذاكره تأمين كننده 
منافع ملي ما نيست و هيچ مذاكره اي نبايد انجام شود.  وي با تأكيد بر 
اينكه هر گاه منافع ملي تأمين شود، مذاكره معنا دارد، اظهار داشت: 
به  رغم همه امتيازاتي كه وزارت امور خارجه به غربي ها داده است، اما 
شاهد هستيم كه امريكا و سه كشور اروپايي عضو برجام به صورت كاماًل 
آشكار و برخالف منافع ملي جمهوري اسالمي ايران عمل مي كنند. در 
شرايطي كه قطعنامه ضدايراني شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي با اصرار دولت هاي اروپايي و با راهنمايي هاي امريكا به تصويب 
رسيده است، آيا باز هم بايد وارد دورِ باطل مذاكره اي شويم كه نتيجه آن 
فشار بيشتر بر ايران است؟ كدام عقل سليمي اين مسئله را مي پذيرد؟

مقتدايي افزود: ما در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
با دقت رفتارهاي كشورهاي غربي به خصوص سه كشور اروپايي عضو 
برجام را رصد مي كنيم و بنا داريم پاسخ هاي درخور و در ابعاد مختلف 

اقتصادي، تجاري و ديپلماتيك به آنان دهيم. 
 --------------------------------------------------

ميرسليم: قانون اقدام متناسب و متقابل
 دولت در اجراي برجام را پيگيري مي كنيم

نماين�ده م�ردم ته�ران در مجل�س با 
اش�اره به عهدش�كني اروپا در برجام، 
گف�ت: در مجل�س اج�راي بند س�وم 
قانون »اقدام متناس�ب و متقابل دولت 
جمه�وري اس�المي اي�ران در اج�راي 
برج�ام« را پيگي�ري خواهي�م ك�رد. 
به گزارش مهر، سيدمصطفي آقاميرسليم 
گفت: اروپ��ا اگر غافل بود، ب��ا 14گزارش 

مثبت IAEA بايد بيدار مي شد.  وي بيان كرد: ما به  عنوان حسن نيت، 
رذالت هاي متعددي را در طول تاريخ ناديده گرفتيم، اما عهدشكنان باز 
از پشت خنجر زدند! نماينده مردم تهران در مجلس در پايان مطلب خود 
آورده است: در مجلس اجراي بند سوم قانون »اقدام متناسب و متقابل 
دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي برجام« مصوب 1394/7/22 

را پيگيري خواهيم كرد. 
--------------------------------------------------

هزينه هاي مازاد مجلس يازدهم
 كاهش مي يابد 

عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجل�س يازده�م ب�ا بي�ان اينك�ه اگ�ر 
در كش�ور ج�ا  مقول�ه صرفه جوي�ي  دارد  مجل�س قص�د 
بيفت�د، بايد اي�ن مس�ئله را ابتدا از خودش ش�روع كن�د، گفت: 
هزينه ه�اي م�ازاد مجل�س يازده�م كاه�ش خواه�د ياف�ت. 
حجت االس��الم و المس��لمين علي س��ليمي در گفت وگو با ميزان، با 
اشاره به صرفه جويي مجلس در كاهش هزينه هاي خود، گفت: اعمال 
صرفه جويي تفاوتي نمي كند و همه دس��تگاه ها بايد صرفه جويي را در 
دستور كار خود قراردهند و اين تنها معطوف به مجلس نيست. وي با 
بيان اينكه شرايط كشور شرايطي است كه ما نياز به صرفه جويي داريم، 
تأكيد كرد: اگر مجلس مي خواهد در مقوله صرفه جويي در كش��ور جا 
بيفتد، بايد اين مسئله را ابتدا از خودش شروع كند.  عضو هيئت رئيسه 
مجلس تأكيد كرد: در هيئت رئيس��ه مجلس يازدهم به جد به دنبال 
اين هستيم كه به هر كيفيت هزينه هاي مازاد مجلس را كاهش دهيم.  
وي تأكيد كرد: حتماً هزينه هاي مازاد مجلس يازدهم كاهش خواهد 
يافت. اين نماينده مجلس با اشاره به تعيين تكليف سفر هاي خارجي 
نمايندگان در راس��تاي كاهش هزينه هاي مجلس اظهارداشت: قرار 
است در اين زمينه پروتكل هايي تعريف شود كه مذاكرات اين موضوع 

در مجلس همچنان انجام مي شود.

بدعهدي هاي غربي ها را نديديد
 كه دوباره مذاكره را 

طرح مي كنيد؟
ي�ك نماين�ده م�ردم در مجل�س يازده�م معتق�د 
اس�ت، مطرح ك�ردن مجدد مذاك�ره با امري�كا محلي 
از اع�راب ن�دارد و نباي�د ب�ه اين مس�ئله دام�ن زد. 
مجتبي يوس��في نماينده مردم اه��واز در گفت وگو با خانه 
ملت، به يادداشت ها و توئيت هاي برخي از فعاالن سياسي 
كه در اين روزها مج��دداً بحث مذاكره ب��ا امريكا را مطرح 
مي كنند، اش��اره كرد و گفت: دولت در اين سال هاي اخير 
هيچ برنامه اي در حوزه اقتصادي نداشته و همين بي برنامگي 
ضربه مهلكي به زندگي اقش��ار كم درآمد و متوسط جامعه 

وارد كرده است. 
وي با اش��اره به مذاكره برجام و ع��دم پايبندي طرف هاي 
غربي اشاره و اظهار كرد: متأسفانه زماني كه بزرگان كشور 
مي گفتند مذاكره با غربي ها هيچ منفعتي براي كشورمان در 
پي نخواهد داشت و بايد به اينها بي اعتماد بود چراكه خوي 
اس��تعماري دارند، آقايان مدعي ديپلماسي اذعان كردند 

امضاي كري تضمين كننده و سند است. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم در ادامه افزود: آقايان! به 
مذاكره با غربي ها پرداختند و در اين قرارداد طرف هاي غربي 
تعهد داده بودند از حجم تحريم ها عليه كشور مي كاهند و 
همچنين باعث مي شوند كه وضعيت اقتصادي كشورمان 
روند رو به بهبودي داش��ته باش��د، اما هيچ كدام از اينها به 

واقعيت منجر نشد و حتي بالعكس آن نيز اتفاق افتاد. 
نماينده مردم اهواز، كارون و باوي به روزمرگي و بي برنامگي 
دولت در اين ساليان اخير اشاره و تأكيد كرد: دولت در دو 
بخش يكي نگاه به درون و ديگري هم عدالت و فسا دستيزي 
برنامه اي نداشته و دچار روزمرگي و بي برنامگي شده است. 
متعجم از افرادي كه حرف هايي را ب��راي مذاكره مجدد با 
امريكا مط��رح مي كنند، بايد به اينها متذكر ش��د كه واقعاً 
بدعهدي هاي امريكا و اروپا را در برجام مالحظه نكرديد كه 

دوباره بحث مذاكره را طرح مي كنيد؟

آقاي موس�وي خوئيني ها ب�ا نام�ه اخير خ�ود ت�الش دارد فتنه 
جديدي را رقم بزند و االن هم براي نجات طيفي كه س�ال ها كشور 
و اقتصاد كشور را با مش�كل مواجه كرده، وارد ميدان شده  است. 
احمد چلداوي عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با 
فارس با اشاره به نامه اخير موسوي خوئيني ها گفت: اخيراً در كشور طرز 
تفكري رايج شده كه آقاي روحاني و اصالح طلبان بنيانگذاران آن هستند 
و اساساً روش كارشان اينگونه است كه همواره در موضع حمله و تهاجم 

قرار مي گيرند، حتي اگر خودشان متهم باشند. 
وي تصريح كرد: مي بينيم وقتي مثاًل آقاي روحاني سخنراني و مصاحبه 
مي كند به مسئله تورم و گراني ها حمله مي كند، اين در حالي است كه 
خود آقاي روحان��ي باعث و باني اين وضعيت اس��ت ولي گونه اي رفتار 
مي كند كه انگار شخص ديگري در كش��ور در رابطه با گراني و افزايش 
قيمت ها متهم است و خودش منجي مردم است اما متهم اصلي خودش 

است چون تمام امور اجرايي كشور را در دست دارد. 
اين استاد دانش��گاه تأكيد كرد: آقاي موسوي خوئيني ها بسيار انسان 
بدسابقه اي است و اساساً قدرت تحليل ندارد و به سرعت با يك مشاوره 
تحريك مي ش��ود، االن هم با نظر آقايان خودش را براي نجات طيفي 
كه هشت سال كشور و اقتصاد كش��ور را به آتش كشيده، وارد ميدان 

كرده است. 
چلداوي يادآور شد: بر همين اساس تنها مانعي كه در مقابل اينها قرار 
داشت رهبر معظم انقالب بود، حال اينها براي اينكه بتوانند رهبري را از 

مسير خود بردارند، ايشان را متهم مي كنند!
وي اضافه كرد: مي گويند مردم مسبب مشكالت را رهبري مي دانند! اما 
مشخص نيست منظور اينها از مردم كيست، بزرگان اينها وقتي مي گويند 
جامعه جهاني، منظورشان امريكاست، االن هم مشخص نيست منظور 
اينها از مردم چه كساني هستند و اساسا چه شده كه اين آقا به اين نتيجه 

رسيده كه مردم از مديريت كالن كشور ناراضي هستند!
وي در ادامه با اشاره به ماجراي كشتار ميليون ها جوجه در كشور گفت: 
شما مي بينيد يك دفعه ميليون ها جوجه يك روزه در كشور زنده به گور 
مي شود و بعد در فاصله كوتاهي قيمت مرغ سر به فلك مي كشد! بنزين 
در حالي كه رياست جمهوري در خواب است و اطالع ندارد! يك دفعه 
گران مي شود و كشور به هم مي ريزد، ارز و بازارهاي ديگر هم همينطور! 

خب مردم مي  توانند تحليل كنند و متوجه 
شوند يك دست هايي در كار است. 

چلداوي اظهار داش��ت: عجيب است كه 
اين آقايان همه تقصيرات را گردن كسي 
مي اندازند كه عامل ثبات اقتصاد اس��ت، 
كسي كه با فس��اد برخي از آقايان مبارزه 
مي كند و در مقابل زياده خواهي ها ايستاده 
و جلوي تخريب بيش��تر اقتصاد را گرفته 

اس��ت. به اعتقاد من آقاي خوئيني ها با اين نامه ت��الش دارد كه فتنه 
جديدي را رقم بزند، در اين مسير هم اساساً به اين نتيجه رسيدند كه 
سراغ رهبر معظم انقالب بروند، اين يك انتحار سياسي است كه آقايان 
اصالح طلب و پيروان خاتمي انجام مي دهند. وي افزود: اينها به خوبي 
مي دانند اگر انتخابات سال بعد را  از دست بدهند ديگر در سپهر سياسي 
كش��ور جايگاهي ندارند به همين خاطر فتنه جديدي را كليد زده اند و 
هدفشان از اين فتنه اين است كه ركن ركين و ستون مستحكم و پايدار 
اين نظام و انقالب را هدف قرار دهند. مراحل بعدي اين فتنه را هم قصد 
دارند در همين تابس��تان كه وعده آن را هم با عنوان تابستان داغ داده 

بودند، اجرا كنند. 
اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: به رغم هشدارها و تذكرهاي رهبر معظم 
انقالب، اينها همواره دنبال مذاكره بودند؛ مذاكره اي كه هيچ نتيجه اي هم 
نداشت. با اين حال االن هم باز به دنبال مذاكره هستند و مشخص نيست 

اين بار قرار است چه چيزي را دو دستي تقديم دشمن كنند. 
وي تأكيد كرد: آنهايي كه رفتند و سند هسته اي ما را دو دستي تحويل 
دشمن دادند، امروز هم مي خواهند بروند و مذاكره كنند تا اين بار سند 
موشكي را تحويل دهند و امنيت كشور را از بين ببرند، آن زمان است كه 

ما ديگر بايد دست هايمان را باال ببريم و تسليم شويم. 
چلداوي اظهار داش��ت: متأس��فانه بايد بپذيريم در درون نظام كساني 
هستند كه با گفتمان اصلي نظام سر سازش ندارند و هدفشان هم اين 
است كه كاري كنند مردم به خيابان بريزند تا از اين طريق، امتياز مذاكره 
را بگيرند و بعد هم بروند و سند موشكي ما را تحويل دشمن بدهند، البته 
رهبر معظم انقالب هرگز زير بار اين موضوع نخواهند رفت و مردم هم 

متوجه برنامه هاي اين آقايان هستند. 

 خوئيني ها مي خواهد فتنه جديدي رقم بزند
استاد دانشگاه علم و صنعت:

   خبر


