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عواملتغییراعتمادبهدولتها
مردادماه در تقويم سياسي ايران به عنوان ايام جابه جايي دولت ها بوده 
و در نيمه اين ماه تحليف رئيس جمهور براي يك دوره چهارساله انجام 
مي پذيرد. اينك هفتمين سال دولت رئيس جمهور كنوني پايان يافت و 

فقط يك سال پاياني عمر اين دولت باقي مانده است. 
از همان زم��ان كه آقاي روحان��ي در انتخابات رياس��ت جمهوري يازدهم 
با نتيجه اي بس��يار لب مرزي )0/7 درصدي( رقبا را پش��ت سر گذاشت و 
عالي ترين مس��ئوليت اجرايي را بر عهده گرف��ت، تأويل هاي متعددي در 
خصوص اين رأي و پيامدهاي آن ارائه شد و بسياري آن را نشانه اي بر سرمايه 
اجتماعي شكننده اعتدال گرايان تلقي و امتداد حركت آن را با چالش هاي 
بسياري پيش بيني كردند. حتي بس��ياري در اين خصوص ترديد داشتند 
كه در رئيس جمهور يازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پيروز ميدان باشد. 
هرچند انتخابات 96 با فضاي خاص خود و دوقطبي سازي سلبي حاكم 
بر آن و نيز ابهاماتي كه در خصوص مهندسي توزيع جغرافيايي تعرفه 
انجام گرفت، به سود آقاي روحاني پايان يافت، اما بروز حوادثي همچون 
دي ماه 96 )درس��ت چند ماه بعد از انتخابات( و ني��ز ماجراي حوادث 
آبان 98 و نوع مواجهه ش��خص رئيس جمهور با آن، نشان داد چالش 
سرمايه اجتماعي ساكنان كنوني پاس��تور همچنان پابرجاست. فراتر 
از روند تغييرات كاهنده يا فزاينده س��رمايه اجتماعي و نيز رويدادهاي 
حمايت ساز يا گريزان كننده سياسي اجتماعي، يكي از مهم ترين عوامل 
مؤثر در شكل گيري س��رمايه اجتماعي، ش��اخصه اي به نام »اعتماد« 
اس��ت كه بدون توجه به آن نمي توان به امر مهم »س��رمايه اجتماعي 
دولت« پرداخت. اعتماد مهم ترين عاملي است كه بدنه اجتماعي حامي 
يك رئيس جمهور و دولت آن را چه در هن��گام اخذ رأي و چه در فراز و 
فرودهاي عمر كابينه شكل مي دهد. تجربه نشان داده است كه ميزان 
اعتماد به مديران و دستگاه ها در طول مقطع فعاليتشان ثابت نبوده و 

بسته به نوع رفتار و خروجي هاي مديريتي متغير است. 
يكي از شاخصه هاي مؤثر اعتماد، ميزان پاسخگويي به مطالبات است. اكنون 
در بررسي اين شاخصه در دولت بايد ديد افكار عمومي ميان وعده های داده 
شده و تحقق وعده ها چگونه قضاوت مي كند؟ روشن است كه با گذشت هر 
ساعت از عمر دولت، اين قضاوت حساس تر مي شود و در سال پاياني دولت، 
همه منتظر تحقق بسياري از وعده ها هستند. هرچند در كوران رقابت هاي 
انتخاباتي 92، آقاي روحاني وعده حل بس��ياري از مش��كالت مردم را در 
100 روز اول كار دولت داد، اما پس از گذشت 2 هزار و 500 روز همچنان 
چشم هاي به انتظار نشس��ته مردم را مي توان مشاهده كرد. طبعاً حاميان 
ديروز ايش��ان كه معتقد به دادن زمان و فرصت كافي ب��راي كار به دولت 
بوده اند، در سال آخر نمي توانند نگراني خود از عدم تحقق وعده ها را كتمان 

كنند! اين روند در سال آخر كابينه شتاب بيشتري خواهد گرفت. 
عالوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومي مديران نيز در شكل گيري اعتماد 
مؤثر است. نوع عملكرد دولتمردان در كنترل قيمت ارز و تورم ناشي از 
آن و كاهش ارزش پول ملي، برخورد با گله مندی های عمومي ناشي از 
نابساماني هاي مديريتي، عدم اقدام به موقع و مقتضي كه تا حد زيادي به 
بی عملي انجاميده، ترسيم كننده تصوير بغرنجي است كه افكار عمومي 

از رويكرد مديران دولتي يافته است. 
هرچند دولتمردان فعلي بنا بر عادت مألوف كوش��يده اند بس��ياري از 
كاس��تي ها را نيز متوجه دولت های قبلي  بكنند، اما پايان يافتن كوپن 
»تقصير قبلي ها« در جامعه سبب افت شديد اعتماد عمومي نسبت به 
مديران اجرايي فعلي شده است. كار به جايي رسيده است كه بسياري از 

اظهارات مقامات اجرايي جدي گرفته نمي شود. 
اتفاقي كه در هفته اخير در ب��ازار س��رمايه رخ داد و پيامدهاي آن، به 
خوبي ضعف هاي ساختاري رويكرد دولت را نمايان مي سازد. درست در 
مقطعي كه شخص رئيس جمهور بر رونق بورس تأكيد  و دولت حساب 
ويژه اي روي حل چالش هاي كشور از طريق آن باز مي كند ، اختالفات 
دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادي و دارايي، خيل عظيم مردمي را كه به 
توصيه دولت توجه كرده و نقدينگي خود را به جاي سوداگري در بازار ارز 

و طال به بورس آورده اند، دچار سرگرداني و خسران مي كند. 
تكذيب هاي مكرر و متناقض در واقع چيزي جز تخريب بناي مهمي به نام 
»اعتماد« نيست. فرض كنيم مديران اجرايي متوجه پيامدهاي كشاندن 
اختالفات خود به رسانه ها شدند و نهايتاً به تصميم واحدي رسيدند، آيا 
اعتمادي كه در اذهان مردم خدشه دار شده را به اين سادگي ها مي توان 
ترميم كرد؟ آيا گذشت هفت سال زمان براي نفهميدن تشتت در تيم 

اقتصادي دولت و فقدان فرمانده اقتصادي دولت عجيب نيست؟

5تیمجاسوسي
بهدستوزارتاطالعاتمتالشيشد

وزارت اطالعات در اطالعيه اي از شناسايي و دستگيري پنج تيم 
جاسوسي مرتبط با س�رويس هاي اطالعاتي نظام سلطه خبر داد. 
به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رسانی وزارت اطالعات، معاون ضد 
جاسوسي اعالم كرد: با استعانت از الطاف الهي و با تالش هاي شبانه روزي 
سربازان گمنام امام زمان)عج(، به دنبال ضربات پي در پي به سرويس هاي 
جاسوسي نظام سلطه، تعدادي از جاسوسان مرتبط با سرويس هاي اطالعاتي 
مذكور شناسايي و دستگير شدند.  افس��ران اطالعاتي بيگانه با بهره گيری 
از روش هاي پيچيده و متنوع اطالعاتي، درصدد انجام جاسوس��ي نسبت 
به پروژه هاي هسته ای، سياس��ي، اقتصادي، نظامي و زيرساختي با هدف 
سرويس هاي اطالعاتي سيا، موساد و برخي كش��ور هاي اروپايي مرتبط با 
پرونده های جاسوس��ي اخير؛ خرابكاري در زيرساخت ها، پروژه ها، تشديد 
تحريم هاي ظالمانه و ممانعت از دستيابي جمهوري اسالمي ايران به دانش و 
تكنولوژي هاي نوين و همچنين ايجاد چالش در روابط جمهوري اسالمي ايران 
با كشور هاي همسو بودند كه اين تالش ها و اقدامات مذبوحانه با هوشياري و 
اشراف اطالعاتي سربازان گمنام امام زمان)عج( با شكست مواجه شد.  معاون 
ضدجاسوسي وزارت اطالعات ضمن هشدار به كليه افراد فريب خورده، خائن و 
دشمنان آشكار و پنهان جمهوري اسالمي ايران تأكيد كرد: در راستاي امنيت 
ملي در هيچ نقطه اي از دايره اشراف و اقدام سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در امان نبوده و به ملت شريف و عزيز ايران اسالمي اطمينان مي دهيم با هر 

توطئه دشمنان متخاصم، با قاطعيت مقابله و برخورد خواهيم كرد.

محمدجواد اخوان

سرلشكر سالمي:

جهاددرسپاهجاريوپايانناپذيراست

فرمانده كل سپاه پاس�داران انقالب اسالمي 
با بيان اينكه جه�اد در س�پاه بي وقفه جاري 
و غيرمنقط�ع اس�ت، گف�ت: آن ط�وري كه 
روند رخداده�ا و حوادث عال�م و به خصوص 
مواجهه انقالب اسالمي با مس�تكبران نشان 
مي دهد، اين جه�اد فعاًل پايان ناپذير اس�ت. 
به گزارش فارس، سردار سرلشكر حسين سالمي 
در جلس��ه هيئت رئيس��ه فرماندهي و نمايندگي 
ولي فقيه در س��پاه كه با حضور جانش��ين، معاون 
هماهنگ كننده و تعدادي از معاونان فرماندهي كل 
در ستاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه برگزار شد، با 
بيان اينكه سپاه يك نهاد منتظر جهاد نيست، اظهار 
داشت: »در سپاه جهاد بي وقفه و غيرمنقطع جاري 
است. سپاه تنها نهادي است كه از ابتداي تشكيل تا 
به امروز هرگز از جهاد خارج نشده است. اين لباس 
جهاد بر اندام سپاه پوشيده شده است و آن طوري كه 
روند رخدادها و حوادث عالم و به خصوص مواجهه 
انقالب اسالمي با مستكبران نش��ان مي دهد، اين 
جهاد فعاًل پايان ناپذير است. سپاه شجره اي است 
برآمده از يك ميدان گس��ترده از جه��اد؛ اما نكته 
مهمي كه وجود دارد اين است كه شكل اين جهاد 
مدام تغيير مي كند و هرچه زمان پيش مي رود، نقش 
خود پاسداران در استمرار اين مسئله گسترش پيدا 

مي كند و نقش سالح ها كمتر مي شود«.

  گوش سپاه به روي واقعيت ها بسته نيست
فرمانده كل سپاه ادامه داد: »ما آنچه به عنوان تفاضل 
بين سپاه و ساير نيروهاي مسلح متعارف در جهان 
مي شناسيم، ابزار نيست؛ يعني هيچ وقت ابزارهاي ما 

معيار فضيلت ما نسبت به ديگران نيست.«
 وي با اش��اره به اينكه قلب، فؤاد، بصر و اذن سپاه 
است كه آن را به عنوان يك هويت حقيقي منحصر 
به فرد از ديگران متمايز مي كند، گفت: »سپاه قلبي 
دارد كه به وس��يله آن مي  انديشد؛ يعني صاحب 
عقالنيت، انديشه و تفكر و آن هم با ماهيت انقالبي 
و اعتقادي است. سپاه زباني دارد كه آن زبان، زبان 
اسالم و انقالب است. سپاه انبساط دهنده عملياتي 
تفكر راهبردي ولي فقيه است كه در دامنه آن قله 
ايستاده و آن چش��مه جوشان حكمت را بر كالبد 

جامعه و در درون خودش جاري مي كند.«
سردار س��المي ادامه داد: »س��پاه داراي گوشي 
است كه مي شنود؛ گوش سپاه به روي واقعيت ها 
بسته نيس��ت. بنابراين، يك قوه عاقله قوي، يك 
بصيرت عميق، يك گوش ش��نوا وج��ود دارد و 
اينها خصوصيات يك موجود زنده اي اس��ت كه 
در جست وجوي حقيقت است و به همين دليل 
مي توانيم س��پاه را معيار مجسم حقيقت بدانيم. 
سپاه ميزان اس��ت؛ اين ميزان بودن سپاه درجه 
تفاضل اوست؛ يعني اعتقاد ما اين است كه سپاه 

يك نهاد مرجع انقالبي اس��ت كه نه تنها حافظ 
انقالب، بلكه الهام بخش و الگوساز است.«

   ايمان و بصيرت در سپاه سلسله مراتبي نيست
فرمانده كل سپاه با اشاره به موقعيت و جايگاه حوزه 
نمايندگي در سپاه ادامه داد كه حوزه نمايندگي مظهر 
بيان سپاه است؛ يعني وقتي معاونت سياسي با هاديان 
سياسي براي ناوبري سياس��ي سپاه و جامعه تالش 
مي كند، اين كالم سپاه است كه دارد منتقل و منتشر 
مي شود. وي افزود: »خود حوزه نمايندگي در سپاه هم 
همين ويژگي هاي سپاه را دارد و يك دستگاه مرجع 
است؛ يك دستگاه مختصات مرجعي است كه ديگران 
موقعيت خودشان را در انقالبي بودن، واليي بودن، 

اعتقادي بودن و مكتبي بودن با آن مي سنجند.«
 فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه حوزه نمايندگي 
نقش برجسته و ممتازي را در صيانت از سپاه دارد، 
ادامه داد: »در سپاه اعتقاد و ايمان و بصيرت و بينش 
سلسله مراتبي نيست؛ يعني اين قاعده وجود ندارد 
كه حتماً فرمانده كل سپاه بايد به اندازه اي كه از يك 
درجه داري يا سربازي كه در موقعيت سازماني باالتر 
است، حتماً ايمان باالتر، درك باالتر، بينش و بصيرت 

باالتري داشته باشد.« 
وي تأكيد كرد كه همه آدم هاي سپاه بايد بصير، مؤمن 
و متقي باشند، به اندازه هم؛ ما چنين قاعده اي نداريم 
كه آدم هايي كه در سطوح مديريت پايين تري هستند، 

از ايمان كمتري هم برخوردارن��د؛ براي همين كار 
سخت است؛ يعني مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه 
در استان، بايد به اندازه خود نماينده ولي فقيه در سپاه 
صاحب فضيلت، بصيرت، عمق، معنا و معرفت باشد 
تا بتواند اين معرفت را به آحاد پاسداران منتقل كند؛ 
يعني واقعاً انتقال و رواج معرفت و معنويت و بينش و 

دانش و بصيرت و... كه خيلي كار بزرگي است. 
فرمانده كل س��پاه در پايان گف��ت: »نمايندگي 
موظف به تبليغ و ترويج معارف دين در سپاه است 
و چون سپاه بايد آينه معارف اسالمي باشد، اين 
كار بسيار مهمي است. س��پاه يك نهاد الگوست، 
ميزان نماد انقالب و آينه تمام نماي فضائل انقالب 
اس��ت. به تعبير امروزي، برند انقالب اس��المي 
است؛ بنابراين هر كجايي كه نگاه مي كنيم، بايد 
فضيلت ها و ارزش ها در عمل و كالم موج بزند«. 
  سپاه خيلي از غيرممكن ها را ممكن كرد

حجت االس��الم عبداهلل حاجي صادقي هم در اين 
جلسه با بيان اينكه بايد شكرگزار درگاه الهي باشيم، 
چرا كه بر ما منت نهاد و توفيق حضور در بهترين و 
بي بديل  ترين نهاد سنگرنشين انقالب، نهاد واليتمدار 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي را عنايت فرمود، 
 گفت: »همكاران بنده در اين دوران تمام تالش شان 
اين است كه همان خواس��ته و همان اصل اساسي 
را كه حضرتعالي بارها بر آن تكيه داشته ايد، دنبال 
كنيم و آن هم تحقق تدابير و مطالبات رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالي( اس��ت. بزرگ ترين اصل ما 
رفع دغدغه هاي حضرت آقاست كه خوِد او نعمتي 

بي بديل براي امت اسالمي است.« 
نماينده ولي فقيه در س��پاه گف��ت: »در قانون، 17 
وظيفه به مجموعه ح��وزه نمايندگي ولي فقيه در 
سپاه ابالغ شده و در احكام امام خميني)ره( و امام 
خامنه اي)مدظله العالي( هم 14 وظيفه سنگين به 
نمايندگي واگذار شده است كه در سه محور هدايت 
و تربيت، صيانت، حفاظت و پاسداري از پاسداري و 
امين رهبري بودن و ارسال گزارش محضر ايشان به 
منظور استحضار مي توان آنها را جمع بندي كرد«. 
وي خاطرنش��ان كرد: »قلمرو مشخص شده براي 
نمايندگي توس��ط حضرت آقا در اين س��ه بخش 
پاسداران، بسيجيان و خانواده آنهاست كه اين قلمرو 
سنگين عالوه بر خود نهاد سپاه، وظيفه سنگيني 
براي ما ايجاد كرده است. همه چيز در سپاه شدني 
است؛ همه چيز با اراده انسان هاي بزرگ تحقق يافتني 
است كه سپاه خيلي از ناشدني ها را شدني و خيلي 
از غيرممكن ها را ممكن و محقق ساخت. خواسته ما 
اين است كه كمك ما كنيد، هدايت كنيد، مديريت 
كنيد و زمينه هاي��ي را كه بتوانيم اين دس��تورات 
الزم االتباع حضرت آقا را محقق كنيم، فراهم كنيد، به 
خصوص در سه محور ارتقاي بصيرت ديني، ارتقاي 
معنويت و ارتقاي روحيه جهادي و انقالبي كه جزو 

تأكيدات حضرت آقا در حكم بنده است«.

      ايسنا: رئيس دفتر رئيس جمهور نس��بت به نتايج تبعيت شوراي 
همكاري خليج فارس از امريكا هشدار داد. محمود واعظي در حساب 
كاربري خود در توئيتر نوشت:  حفظ امنيت و منافع ملت هاي منطقه در 
گرو اعتمادسازي و همكاري هاي درون منطقه اي است. شوراي همكاري 
خليج فارس نبايد از امريكا -كه حضور نامشروعش در منطقه چيزي 
جز ناامني و بي ثباتي نداشته- تبعيت كند. اقدام اخير اين شورا موجب 

بي اعتمادي مي شود و بيشترين خسارت آن به خودشان بر مي گردد.

آيت اهلل نوري همداني: 
بازتولیدآموزههايمكتبسلیماني

اصلراهبرديتقويتجبههمقاومتاست
آيت اهلل ن�وري همدان�ي از مراجع تقليد 
در پيامي به دومين نشس�ت هم انديشي 
اح�زاب و گروه ه�اي مقاوم�ت ك�ه از 
صبح دي�روز و ب�ه صورت مج�ازي آغاز 
ش�ده اس�ت، تأكيد كرد: اخراج امريكا 
از منطق�ه يك�ي از ابع�اد انتقام س�خت 
خداوند از دش�منان اس�الم خواهد بود 

و ب�ا بازتولي�د آموزه ه�اي وحدت گرايان�ه مكتب فكري ش�هيد 
سليماني، اصل راهبردي در تقويت جبهۀ مقاومت به شمار مي آيد. 
به گزارش رسا، در بخشي از پيام حضرت آيت اهلل نوري همداني آمده 
است: در عصري به س��ر مي بريم كه قدرت هاي استكباري به صورت 
مستمر بر آتش اختالف و تفرقه در جهان اسالم مي دمند، ليكن مقاومت 
جهاني نظام هاي عدالت طلبانه با نقش آفرينی بي بديل شهيد سليماني، 
ميوۀ شيرين نابودي داعش و شكست و اضمحالل حاميان تروريسم در 

منطقه را چيده است. 
در ادامه اين پيام آمده اس��ت: پس از پيروزي مقاوم��ت؛ ترامپ كه به 
زعم باطل خود می خواس��ت بازنده جنگ نباشد درصدد برآمد با ترور 
شهيد سليماني، ماجراي نقش آفرينی مؤثر حاج قاسم در منطقه را در 
تاريخ دفن كند، ليكن در عمل قافيه را باخ��ت و االن با نفرت عمومي 
مردم جهان و شعار بين المللی مردم براي خونخواهی سردار سليماني 
مواجه شده است كه اخراج حتمي امريكا از منطقه يكي از ابعاد انتقام 
سخت خداوند از دشمنان اس��الم خواهد بود. فارغ از اين مسئله، بايد 
در چگونگي تداوم اقتدار جريان مقاومت در راستاي تحقق تمدن نوين 
اسالمي در سال هاي پسا سليماني انديشيد و به اين مسئلۀ راهبردي 
رهنمون ش��د كه در مقابله فكري و علمي در برابر امريكا و متحدانش 
چگونه بايد عمل كرد؛ زيرا تداوم پيروزي ها و استمرار اقتدار روزافزون 
جبهۀ مقاومت مقوله اي نرم افزاری است و در كنار نوسازي سخت افزاری 
كشورهاي منطقه بايد بر نوسازي علمي و نظري در راستاي تحقق تمدن 
نوين اسالمي تأكيد كرد. در اين ميان بازتوليد آموزه هاي وحدت گرايانه 
مكتب فكري شهيد سليماني، اصل راهبردي در وحدت امت اسالمي، 
تقويت جبهۀ مقاومت و تس��ريع مطالبۀ تمدن سازي نوين اسالمي به 
شمار مي آيد. بی ترديد ش��هادت سردار س��ليماني خون تازه اي را در 
رگ هاي مقاومت جاري ك��رد، ليكن از آن مهم ت��ر، آن مكتب فكري 
و معرفتي شهيد سليماني اس��ت كه جهان بينی باشكوهي از ساختار 
تمدني در جهان اسالم رقم زده اس��ت و چارچوب جهاني تمدن نوين 

اسالمي را ترسيم خواهد كرد. 

نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي: 
مذاكرهباامريكا

خطقرمزجمهورياسالميايراناست
مذاكره با امريكا از خطوط قرمز كش�ورمان محس�وب مي ش�ود، 
چرا كه امريكايي ه�ا بدعهد هس�تند و خوي اس�تكباري دارند. 
علي نيكزاد، ناي��ب رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، به اظهارات اخير دونالد ترامپ درباره توافق با 
كشورمان اش��اره كرد و گفت: ترامپ از عقل و منطق كافي برخوردار 
نيست و هنوز جمهوري اسالمي ايران را نشناخته است. خط قرمز ما 
هم مذاكره با امريكاس��ت و در جريان مذاكره اي كه قباًل انجام ش��د، 
رهبر معظم انقالب بدعهدي ها و عدم اعتم��اد به اينها را پيش بيني و 

گوشزد كرده بودند. 
نماينده مردم اردبيل تأكيد كرد: ترامپ مي خواهد با طرح مذاكره مجدد 
در انتخابات سوءاستفاده تبليغاتي كند تا اينكه با طرح اين مسائل پيروز 
انتخابات 2020 امريكا ش��ود. اين نماينده مردم در مجلس با اشاره به 
اينكه پيروزي هر شخصي در انتخابات امريكا هيچ تغييري در استراتژي 
آنها نسبت به كش��ورمان ايجاد نمي كند، تصريح كرد: هر شخصي در 
انتخابات امريكا پيروز شود هيچ تفاوتي در راهبردهاي شان نسبت به 
كشورمان ايجاد نخواهد شد؛ چرا كه اينها دش��من قسم خورده ايران 
اسالمي هستند و دكترين سياسي امريكا مقابله با جمهوري اسالمي 
است. نيكزاد در ادامه افزود: بنابراين ما بايد براي حل مشكالت مان به 

توانمندي ها و اقتدار خودمان تكيه كنيم. 

سخنگوي وزارت امور خارجه: 
لغوموقتتحريمهايامريكا
خبرسازيوغیرواقعیاست

س�خنگوي وزارت ام�ور خارجه برخي 
خبرس�ازي ها درباره لغو  موقت بخشي 
از تحريم ه�اي به اصط�الح هدفمن�د 
امريكا عليه جمهوري اس�المي ايران را  

غيرواقعي توصيف كرد. 
به گزارش ايسنا، سيد عباس موسوي روز 
گذشته در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران، 

ضمن رد خبر منتشره در برخي رس��انه ها به نقل از يك منبع ناشناس 
در خصوص لغو موقت بخشي از تحريم هاي به اصطالح غيرهدفمند، اين 
قبيل اظهارات را خبرسازي هاي غيرواقعي دانست كه مشخص نيست 
با چه اهدافي صورت مي گيرد. وي افزود: اينكه شكس��ت سياست هاي 
تحريمي امريكا موضوع مجادله اروپا و امريكا باش��د بعيد نيس��ت، اما 
آنچه به جمهوري اسالمي ايران مربوط مي شود آن است كه تحريم هاي 
يكجانبه امريكا غيرقانوني و ظالمانه هستند و بر اساس برجام و قطعنامه 
22۳1، امريكا موظف است كليه تحريم هايي را كه با خروج خود از برجام 

مجدداً اعمال كرده است، لغو و بالاثر كند. 
   تكذيب مذاكره  با واسطه يا بي واسطه ايران و امريكا

روز گذشته يك منبع آگاه با تكذيب برخي خبرسازي ها درباره مذاكرات 
با واسطه ايران با امريكا درباره تحريم تسليحاتي و مسائل ديگر، تأكيد 

كرد چنين ادعايي از بنيان كذب است. 
يك منبع آگاه در گفت وگو با تسنيم، در خصوص برخي شايعات مبني 
بر انجام مذاكرات پشت پرده ايران و امريكا تأكيد كرد: برخالف آنچه 
اين روزها ادعا مي ش��ود، نه ايران در پشت پرده مذاكرات محرمانه اي 
با امريكا دارد و نه به واس��طه  آلمان يا انگليس و يا هر كش��ور ديگري 

مذاكره اي در جريان است. 
بنابراين، اين ادعاها به طور كلي كذب است. وي درباره ريشه احتمالي 
چنين شايعاتي در برخي رسانه هاي خارجي هم گفت: كمپين فشار 
حداكثري هيئت حاكمه امريكا عليه ايران با شكس��ت  مواجه شده و 
خودش��ان نيز اذعان دارند كه به اهداف شان نرس��يده اند. جابه جايي 
برايان هوك نيز ناشي از ناكامي او در پيگيري اهداف فشار حداكثري 
عليه ايران است و اين شكست در انتظار نفر بعدي نيز هست. بنابراين، 
امريكايي ها خيلي عالقه دارند كه شكس��ت هاي پيشين و ان شاءاهلل 
پسين خود را پشت شايعه سازی و خبرهاي كذب مربوط به مذاكره و 

ارتباطات مخفي با ايران مخفي كنند. 
روز گذشته خبرگزاري ايلنا به نقل از يك منبع آگاه از پيشنهاد آلمان و 
انگلستان به امريكا درخصوص لغو تحريم هاي غيرهدفمند خبر داده بود 
كه ساعاتي بعد به نقل از يك مقام مسئول نوشت: هيچ گونه مذاكره اي با 
امريكا يا كشورهاي اروپايي در اين خصوص نداشته ايم. اروپايي ها بدون 
جلب موافقت ايران نمي توانند مبتكر و حامل پيام يا پيشنهادي براي 

كشورهاي ديگر باشند. از اين رو اين اظهارات صحت ندارد. 
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كارشناس مسائل خاورميانه با بيان اينكه بندر 
بيروت در اختيار گروه هاي نزديك به امريكاست، 
گفت: امريكايي ها با اعمال تحريم هاي اقتصادي، 
فشارهاي سياسي و دامن زدن به اغتشاشات در 
پي محقق كردن اهداف خود در لبنان هستند 
اما تاكنون نتيجه اي از اين اقدامات نگرفته اند. 
به گزارش ايرنا، حسين اكبري روز گذشته در نشست 
يادكرد روز مقاومت در مؤسسه مطالعاتي انديشه سازان 
نور با اشاره به تحوالت لبنان پس از انفجار اخير در بندر 
بيروت اظهار داشت: 12 و نيم ميليون لبناني در دنيا 
زندگي مي كنند كه اين افراد ساالنه 8 ميليارد دالر به 
كشور خود كمك مي كنند كه اين رقم با تحريم هاي 
امريكا به يك و نيم تا 2 ميلي��ارد دالر كاهش يافته 
است.   اين كارشناس مسائل خاورميانه گفت: از زمان 
شكل گيري حزب اهلل تا كنون دولت همچنان در اختيار 
امريكا بود و تالش كردند حزب اهلل در دولت نقش��ي 
نداشته باشد؛ اين نخستين بار است كه دولت مستقلي 

در تاريخ لبنان در اين كشور تشكيل شده است. 
اكبري با اشاره به ساختار طوايفي نظام سياسي در 
لبنان گفت: براساس قوانين طايفه اي رئيس جمهور 
اين كشور حتماً بايد مس��يحي، نخست وزير بايد 
مسلمان سني و رئيس مجلس بايد شيعه باشد. وي 

با اشاره به بدهي 140 ميلياردي دولت  حامي امريكا 
در لبنان اضافه كرد: امريكا با تحريم اقتصادي تالش 
كرد تا مردم را عليه حزب اهلل بشوراند. اين كشور در 
حالي دولت كنوني لبنان را دولت حزب اهلل مي خواند 

 كه نقش حزب اهلل در دولت كمرنگ است. 
اين كارشناس خاورميانه خاطرنشان كرد: حزب اهلل 
مسئوليتي در بندر بيروت ندارد تا 12 مايلي از فاصله 
بندر تا دريا را فرانسوي ها گشت مي زنند بعد از آن هم 

رژيم صهيونيستي درياي آزاد را كنترل مي كند. 
اكبري تصريح ك��رد: امريكايي ها ب��ا تحريم هاي 
اقتصادي، فش��ارهاي سياس��ي و دام��ن زدن به 
اغتشاش��ات تالش كردند در لبنان نتيجه بگيرند 
كه تاكنون به نتيجه اي دست نيافتند؛ مواضع امروز 
آنها هم ادامه روندي است كه با فشار مردمي عليه 
مقاومت آغاز كرده بودند.  وي با اشاره به استعفاي 
نخست وزير لبنان اين پرسش را مطرح كرد كه اگر 
كس ديگري جايگزين شود چه اتفاقي مي افتد و اگر 
مثالً سعد حريري به رأس برگردد، آيا منجر به آغاز 
جنگ داخلي عليه حزب اهلل مي شود. قطعاً چنين 
نمي شود چرا كه مؤلفه های قدرت حزب اهلل در لبنان 
طوري است كه ازهر تهديدي جلوگيري مي كند.  

سفير سابق ايران در ليبي با بيان اينكه حسان دياب 

يك دولت مستقل بود، اظهاركرد: اكنون اين موضوع 
مطرح است كه اگر دولت مورد حمايت امريكا روي 
كار بيايد آيا اغتشاش��ات ادامه خواهد داشت و اگر 
اغتشاشات متوقف شود چگونه مي توانند فشار بر 
حزب اهلل را دنبال كنند. بنابراين آنان قطعاً بايد دنبال 

راهكار ديگري بروند.  
اكبري اذعان كرد: اگر االن با حضور همه احزاب، اقوام 
و طوايف در لبنان براي انتخاب محبوب ترين حزب در 
لبنان رأی گيری شود،  قطعاً حزب اهلل رأی مي آورد. 
چون هميشه در شكل دهي دولت، جمع كردن بقيه 
و ايجاد ائتالف ميان گروه هاي لبناني نقش محوري 
و تعيين كننده و قدرت بازيگري داشته و اصالً دنبال 
سهم خواهي نبوده است. به گفته وي، حزب اهلل در 
دوره قبل هم با روي كار آمدن سعد حريري،  منافع 

مردم لبنان را دنبال كرد. 
كارشناس خاورميانه يادآور شد: لبناني ها مي دانند 
حزب اهلل تنها گروهي اس��ت كه توانسته عزت اين 
كش��ور را برگرداند و اي��ن را هم مي دانن��د درغير 
اين صورت بعيد نيست مانند 1982 اسرائيل دوباره 
لبنان را اشغال كند.  وي با اشاره به موشك باران شمال 
لبنان توسط رژيم صهيونيستي و تهديد پاسخ گويي 
حزب اهلل اضافه كرد: آنان نماينده س��ازمان ملل را 

فرستادند تا از حزب اهلل عذرخواهي كند و به اين حمله 
پاسخ ندهد اما حزب اهلل مخالفت كرد. حزب اهلل هر بار 
كه جواب رژيم صهيونيستي را مي دهد، اسرائيل 6 

كيلومتر از مرزها عقب نشينی مي كند. 
اكبري درباره چشم انداز آينده لبنان گفت: امريكا و 
غرب به اقتضاي ش��رايط و زمان به دنبال شيوه هاي 
مختلف براي اعمال فش��ار به حزب اهلل خواهند بود. 
همان طور كه تاكنون هم به دنبال خلع سالح حزب اهلل، 
تحريك مردم عليه حزب اهلل، درگيري هاي طايفه اي، 
نس��بت دادن پرونده رفيق حريري به حزب اهلل، قرار 
دادن حزب اهلل در ليست تروريستي بودند. وي افزود: 
امريكايي ها با اين اقدامات نه تنها موفق نشدند بلكه 
همه اينها قدرت ح��زب اهلل را افزاي��ش داده و حتي 
ناگزيرند حقوقي براي حزب اهلل درنظر بگيرند؛ طوري  
كه مكرون در س��فر به لبنان به طور مس��تقيم عليه 
حزب اهلل حرفي نزد. آنها ه��م پذيرفتند حزب اهلل در 
لبنان س��هم بازيگري دارد اگرچه دشمني جدي و 
كينه اساسي با آن دارند اما در ادبيات آنان چيزي بيان 
نمي شود.  سفير سابق ايران در ليبي خاطرنشان كرد: 
حزب اهلل با تكيه بر مردم، دفاع از منابع و منافع لبنان، و 
مقابله با ظلم و تجاوز توانست ارزش خود را حفظ كند 

و هر روز نقش بازيگري خود را افزايش دهد.

كارشناس مسائل خاورميانه: 

حزب اهلل محبوب ترین حزب نزد مردم لبنان است

      خبر

اصالح طلبان مش��اركت نكردن حاميان خ��ود در انتخابات 
مجلس را مرتبط با عملكرد ش��وراي نگهبان و رد صالحيت 
كانديداهاي خود مي دانستند؛ اما پس از شكست در انتخابات، 
اصالح طلبانی پيدا ش��دند كه اذعان كردن��د دعوت نكردن 
مردم به حضور در انتخابات، به دليل آن بود كه اصالح طلبان 
مي دانستند شكست مي خورند. از جمله، احمد مازني كه در 
دور قبلي مجلس نماينده تهران از ليست اصالح طلبان بود، 
مي گويد كه »ما مي توانستيم كانديداهاي خوبي داشته باشيم 
و فضاي مجلس اين قدر يكدست نمي شد، مشروط به  اينكه 

شوراي عالي اعتماد به نفسش را از دست نمي داد«.
كانديداهاي اصالح طلب البته در تهران حضور داشتند و سرليست 
آنها هم مجيد انصاري، شخصيت اصالح طلب شناخته شده و عضو 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام بود؛ اما شوراي سياستگذاري 
چون مي دانس��ت عملكرد دولت و مجل��س اصالح طلب باعث 
نارضايتي مردم از اصالح طلبان شده، سعي كرد به گونه اي پيش 

برود كه مسئوليت اين شكس��ت از پيش روشن شده را نپذيرد. 
بنابراين، براي حمايت رسمي از ليست بيانيه نداد.

مازني معتقد اس��ت اي��ن ليس��ت ن��دادن اصالح طلبان از 
»اش��تباهات اس��تراتژيك« اين جريان بوده كه باعث شده 
زمين بازی كاماًل در اختيار رقيب قرار بگيرد. او كه با روزنامه 
همدل��ي گفت وگو ك��رده، مي گوي��د: »يكي از اش��تباهات 
اس��تراتژيك ش��وراي عالي اصالح طلبان اين ب��ود كه براي 
انتخابات اس��فند 98 مجلس ليس��ت نداد. براي اينكه يك 
جريان سياس��ي كه به عنوان يك جريان اصل��ي در عرصه 
سياست مطرح است و در چارچوب قانون اساسي كار مي كند، 
وقتي ليس��ت نمي دهد يعني  اينكه من بنا ندارم كه فعاليت 
سياسي بكنم و زمين بازی را كاماًل در اختيار رقيب مي گذارد 
و غيرمستقيم به مردم پيام تحريم انتخابات و عدم مشاركت 
مي دهد.« برخي ديگ��ر از اصالح طلبان هم ب��ه تقبيح عدم 
مشاركت همفكران خود در انتخابات پرداختند و اين تصميم را 

غلط و فاقد مشي سياست ورزي الزم براي يك حزب سياسي 
دانستند. غالمحسين كرباسچي، بهزاد نبوي، محسن هاشمي 

و محمد قوچاني از اين دسته بودند.
جالب آنكه وقتي برخي رس��انه هاي منتقد اصالح طلبان در 
آستانه انتخابات، عدم مش��اركت اين جريان در انتخابات را 
»تحريم انتخابات« و خالف مردم س��االری ناميدند، برخي 
خواص اصالح طلب آن را رد كردند، از جمله، مجيد انصاري، 
تحليل مبتني بر »تحريم انتخابات از س��وي اصالح طلبان« 
را تهمت دانس��ته بود و آذر منصوري هم براي فرار از موضع 
ضد مردم س��االری در نظ��ري عجيب، گفته ب��ود: »اين كار 
)ليست ندادن( نه به معني تحريم و نه به معني عدم شركت 
در انتخابات اس��ت!« در حالي كه عماًل با عدم مش��اركت در 
انتخابات، به مردم ساالری پشت پا زدند. اصالح طلبان در سال 
88 هم مقابل رأی مردم ايستادند، فقط به اين دليل كه نتيجه 

انتخابات، نتيجه مطلوب آنان نبود.
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