
عليرضا تقوي نيا، دانشجوي دكتراي علوم 
سياسي دانشگاه تهران، در كانال تلگرامي 
روشنگري نوشت: حسان دياب رئيس دولت 
لبنان كه چند ماهي بود سمت نخست وزيري 
را بر عهده داش��ت اس��تعفا ك��رد. در نطق 
اس��تعفاي وي چند نكته بسيار مهم گفته 
شد: ۱- فساد اداري در لبنان بسيار پيچيده 
است؛ ۲- گروه فساد فراجناحي است و زور 
دولت به آن نمي رسد؛ ۳- گروهي كه فاجعه 
را تحميل كرد ممكن اس��ت فجايعي ديگر 
را نيز تحميل كند؛ ۴- پرونده هاي فساد به 

دست عده اي از آشوبگران نابود شد.
همان گونه كه مي دانيم ۷۱ نماينده مجلس 
متحد حزب اهلل هستند بنابراين استعفاي 
دياب اقدامي هوشمندانه بود زيرا اوالً، وي 
تا زمان تشكيل دولت جديد سكاندار امور 
لبنان خواهد بود. ثاني��اً، مردم معترض كه 
اعتراضشان به حق بوده و فساد گسترده در 
لبنان را علت اصلي مش��كالت مي دانند، با 
اين استعفا آرام خواهند شد و امور به شكل 
منطقي پيش خواهد رفت. ثالث��اً، با توجه 
به اكثريت مطلق نماين��دگان حزب اهلل در 
پارلمان لبنان، دولت بعدي به هيچ عنوان 
بدون اذن و اجازه فراكسيون اكثريت شكل 

نخواهد گرفت.
در ايران برخ��ي مبادرت به طرح مس��ائلي 
همچون طرح فرانسه و متحدانش در داخل 
مانند حريري و جعجع براي تغيير ساختار 
سياس��ي و خلع س��الح حزب اهلل را مطرح 
مي كنند كه قوياً شواهد غير از آن را گواهي 

مي دهد. براي مثال هيچ كدام از نمايندگان 
پارلمان��ي حزب الق��وات س��مير جعجع و 
المستقبِل سعد حريري از سمت خود استعفا 
ندادند و تنها چند نماينده وابسته به جنبالط 

يعني مروان حماده و... مستعفي شدند .
نكته ديگر اينكه در س��فر مكرون به لبنان، 
وي با هيچ يك از سران جريان هاي سياسي 
جز سعد حريري به مدت ۲۰ دقيقه و محمد 
رعد نماينده حزب اهلل به مدت دو س��اعت 
خصوصي صحبت نك��رد . ف��رداي آن نيز 
در تماس با ترامپ رس��ماً تحريم حزب اهلل 
را بي فاي��ده خواند. اين در حالي اس��ت كه 
خواسته نتانياهو، فشار به لبنان براي خلع 
س��الح حزب اهلل بود ولي كشورهاي غربي 
آن را مردود و بي فايده دانس��تند. حتي در 

ديدارهاي رئيس جمهور فرانسه، وي يك بار 
هم از گرفتن سالح مقاومت صحبتي نكرد .

گزاره ه��اي ف��وق معنايش اين اس��ت كه 
دولت هاي غربي و متحدانش��ان در داخل، 
حزب اهلل را به عنوان قوي ترين بازيگر عرصه 
لبنان پذيرفته اند. فرانسه اي كه عضو شوراي 
امنيت اس��ت و حزب اهلل را جزو گروه هاي 
تروريس��تي ثبت كرده، جرئت بيان اجراي 
قطعنامه ۱۵۵۹ شوراي امنيت سازمان ملل 
)كه خلع سالح اين  گروه را خواستار شده( 
به خود نمي دهد و رئيس جمهورش به مدت 
دو س��اعت به طور خصوصي با نمايندگان 

سياسي حزب اهلل مذاكره مي كند.
پس بدانيم ادعاهاي بي اساسي چون حمله با 
موشك نيمه اتمي براي انفجار با برنامه قبلي در 

جهت دگرگوني ساختار سياسي لبنان متأسفانه 
غيركارشناسي و ناشي از درك نادرست از عرصه 
سياسي پيچيده عروس خاورميانه و متغيرهاي 

مختلف دخيل در آن، است.
اما لبنان به كدام س��و مي رود؟ لبنان دچار 
فساد س��اختاري و فراجناحي است؛ براي 
مثال خانواده های حريري، جنبالط، جعجع 
و حتي نبيه بري در فساد اداري و اقتصادي 
نقش دارند. بندري كه هفته پيش منفجر 
ش��د و به طور موروثي توس��ط جريان ۱۴ 
مارس اداره مي  ش��ود. يا راندا بري، همسر 
نبيه بري رئيس مجلس لبنان بيش از ۵۰۰ 
شركت ثبت شده با س��رمايه هاي هنگفت 
دارد؛ در حالي كه مردم آس��يب ديده حتي 
پول جايگزيني شيش��ه هاي شكسته شده 
منازل شان را هم ندارند و حق دارند نسبت 

به اين مفسدان معترض باشند.
در نهايت معتقدم انفجار اخير اگرچه تلخ بود 
اما در مرحله اول عوامل فساد در لبنان را به 
طور جدي به چالش خواهد كشيد و زمينه 
را براي مقابله با آنان فراهم خواهد كرد. ثانياً 
غرب كه قصد ندارد نف��وذش را در لبنان از 
دست بدهد با حزب اهلل و متحدانش به عنوان 
بازيگر اصلي لبنان وارد مذاكره شد و سالح 
حزب اهلل را پذيرفت )حتي به قول خودشان 
براي لبناني ها( و ثالثاً تحريم هاي اقتصادي 
لبنان را از بين برد و چهارم هم اينكه انتخابات 
پارلماني جديد هم در كار نيست و صرفاً در 
چند حوزه اي كه نمايندگانش استعفا داده اند 

برگزار مي شود. 

مافياازتعويقكنكورسودنميبرد؟
دكتر مجتبي همتي فر، مدير پرديس تربيتي توانا، در توئيتر با اشاره به 
تعويق كنكور نوشت: كنكور به تعويق افتاد و انشاءاهلل تن همه داوطلبان 
سالمت. برايم اين مسئله مبهم است كه چطور  مافيا از برگزاري كنكور 
سود مي برد اما از تعويق آن نه؟! اين تعويق فرصت بازارگرمي جلسات 
جمع بندي، توصيه هاي تكميلي پشتيبانان و برگزاري آزمون هاي مثاًل 
شبيه سازي شده با شرايط كرونا نيست؟! چطور مي توان دلسوزان نظام 
تعليم و تربيت را از كاسبان دنبال كسب محبوبيت تمييز داد؟ چرا مسئله 
وضعيت آموزش مجازي در سال جديد و بالتكليفي قريب به ۳ ميليون 
دانش آموز دغدغه نيست؟ چون از بروز رسانه اي محرومند؟ به واقع عيار 
دغدغه مندي نمايندگان براي تعليم و تربيت كشور، ميزان دغدغه براي 

تحقق تحول بنيادين و اجرايي سازي مفاد سند تحول است. 

سندرز:كروناواقعيتهايزشت
اقتصادامريكارانمايانكرد

سندرز، سناتور ارشد امريكايي، در توئيتر نوشت: »ثروت اندوزي بي سابقه 
ميلياردره��اي امريكايي در بحبوحه بحران كرونا واقعيت هاي زش��ت 
اقتصاد امريكا را نمايان كرده است. در حالي كه خانواده هاي كارگري طي 
چند ماه اخير شغل، سالمت و خانه هاي خود را از دست داده اند، ۴۶۷ 

ميلياردر شاهد افزايش ۷۳۰ ميلياردي ثروت خود بوده اند.«

نماييواقعيازمديريتدولت
محمدجواد اخوان با اشاره به ريزش سنگين شاخص بورس و تكذيب خبر 
عرضه »دارا دوم« در توئيتر نوشت: آنچه در اين چند روز در بازار سرمايه 
رخ داد، نمايي واقعي از مديريت دولت روحاني است. در فقدان فرماندهي 
واحد اقتصادي، وزارتخانه اي كه زورش به وزارت ديگر نمي رسد، خبري 
را منتشر مي كند تا بلكه بورسي را كه شاخصش براي رئيس جمهور مهم 

است اصالح كند و شايد از پاستور به زنگنه دستور داده شود!

   مجتبي رضاخواه، نماينده تهران:
دولت طرح گشايش اقتصادي را در شوراي 
هماهنگي اقتصادي مطرح كرده اس��ت اما 
اوالً بررس��ي اين طرح ك��ه امنيتي و فوري 
نيست، وظيفه مجلس است نه اين شورا. ثانياً 
دستبرد به جيب آيندگان گشايش نيست، 
بلكه خلق بدهي مضاعف اس��ت. ثالثاً اين 
طرح نرخ بسيار باالي ارز را تجويز مي كند 

كه نهايتاً به ضرر اقتصاد كشور است!
  فري�دون عباس�ي، نماينده مردم 

كازرون:
مردم سختي را در حالي تحمل مي كنند 
كه حواسشان به ش��عار حل مشكالت در 
۱۰۰ روز يا برداشته شدن تحريم ها در روز 
اول اجراي برجام است. مردم در اين ايام 
فريب گشايش اقتصادي به بهاي مقروض 

كردن دولت آينده را نخواهند خورد. 
  احمد نادري، نماينده تهران:

فروش و فروختن، كار نئوليبرال هاست؛ چه 
رؤيافروشي و چه آينده فروشي. مهم منطق 
س��رمايه داري اس��ت و ديگر هيچ. پروژه 
فروش ۲۲۰ميليون بشكه نفت به داخل، 

براي حل مش��كل كس��ري بودجه دولت 
طراحي شده است، نه حل مشكالت مردم. 
مجلس اجازه نخواهد داد دولت كوتاه مدت، 

آينده مردم را پيش فروش كند. 
  سيداميرحس�ين قاض�ي زاده، 

نماينده مشهد:
عنوان گش��ايش اقتصادي ب��راي طرحي 
كه هنوز موافقت مراجع تصميم گيرنده را 
ندارد، عملياتي رسانه اي براي ايجاد تقابل 
ميان مردم و مراجع تصميم س��از اس��ت. 
مجلس متعهد به صيان��ت از حقوق مردم 
بوده اس��ت و تحت تأثير اين بازي ها قرار 
نمي گيرد. مردم نيز هوشيارتر از آن هستند 

كه فرق دوغ و دوشاب را درك نكنند. 
  علي خضريان، نماينده تهران:

اينكه دولت بخواه��د تصميمات پرهزينه 
و متكي بر سهل انديش��ي و بدون مبناي 
اقتصاد مقاومتي را با افزاي��ش ده ها هزار 
ميليارد بدهي براي دول��ت آينده به ارث 
بگ��ذارد، نامش »پيش خوري« اس��ت نه 
گشايش اقتصادي! ضمناً اتخاذ تصميمات 
مهم اقتص��ادي باي��د از مس��ير قانوني و 

كارشناسي مجلس صورت پذيرد. 
  محسن زنگنه، نماينده تربت حيدريه:

دولت قصد دارد با ف��روش ۲۲۰ ميليون 
بش��كه نفت، بخشي از كس��ري بودجه را 
جبران كن��د. اينكه دولت ب��ه اين نتيجه 
رسيد كه با مديريت نقدينگي، مشكالت 
كشور قابل حل است، امري است مبارك، 
اما اينك��ه دولت بدون كار كارشناس��ي و 
خ��ارج از مس��ير قانوني، قص��د دور زدن 

مجلس را دارد، سنتي است ناپسند. 
  مجتبي توانگر، نماينده تهران:

گشايش��ي كه روحاني به آن اشاره كرده، 
يك »آينده فروش��ي« تمام و كمال است؛ 
او مي خواهد نف��ت را به مردم پيش فروش 
كند تا هزينه هاي دول��ت را تأمين نمايد. 
تسويه حس��اب با مردم هم به عهده دولت 
بعدي است. پيش��نهاددهنده و معمار اين 
ايده تكراري هم آقاي حس��ين مرعشي از 

چهره هاي اقتصادي - سياسي است. 
  الياس نادران، نماينده تهران:

 دولت وعده گشايش اقتصادي داده و البته 
تجربه نشان مي دهد اين وعده ها تأثيري 

در زندگي دهك هاي پايين جامعه و اقشار 
كم درآمد نخواهد داشت. ظاهراً اين خبر، 
ناظر به فروش اوراق س��لف نفت است. با 
ش��رايطي كه ش��نيده ام، اين خبر بيشتر 
به فاجعه شبيه اس��ت تا وعده اقتصادي. 
اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي در جلسه 
سران قوا، بدون دخالت نمايندگان مردم، 
نتيجه اي ج��ز تضعيف ق��وه قانونگذاري 
كشور ندارد. چرا نبايد از نظرات تخصصي 
كميسيون هاي بودجه، انرژي و اقتصادي 
مجلس اس��تفاده كرد؟ فروش آتي نفت 
و بدهكار كردن دول��ت آينده، پيامدهاي 
ناگوار اقتص��ادي، سياس��ي و اجتماعي 
خواه��د داش��ت. پيش��نهاد مي كن��م 
كارشناسان مركز پژوهش ها و نمايندگان 
مجلس، در جلس��ه اي فوري به بررس��ي 
موض��وع بپردازند و راه��كاري جايگزين 
براي جبران كسري بودجه پيشنهاد كنند. 
اين شيوه، اتكاي بودجه به نفت را تشديد 
مي كند و ميخي بر تابوت اصالح ساختار 
بودجه كش��ور اس��ت و به ه��م ريختگي 

بازارهاي مالي را به همراه خواهد داشت.
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 فروش نفت
 ميخي بر تابوت اصالح ساختار بودجه است

مخالفت توئيتري نمايندگان مجلس با طرح گشايش اقتصادي دولت

پس از اعالم جزئيات طرح گش�ايش اقتص�ادي دولت مبني بر ف�روش نفت به مردم 
بس�ياري از كاربران ش�بكه هاي اجتماعي و كارشناس�ان حاضر در اين ش�بكه ها به 
مخالفت با اين طرح پرداختند. برخ�ي نمايندگان مجلس نيز با انتش�ار توئيت هايي 
ضمن انتق�اد از رويه دولت در عدم مش�اوره با متخصصان مخالفت خ�ود با اين طرح 

را اع�الم كردند. آنها ضم�ن بيان انتقادات�ي به اين ط�رح معتقد بودن�د دولت نبايد 
اينچنين طرح هايي را كه فوريتي و غيرامنيتي هس�تند، خ�ارج از رويه قانوني جلو 
ببرد، بلكه باي�د اين گونه طرح ها با نظر كارشناس�ي مجلس و پس از بحث و بررس�ي 
در كميس�يون هاي تخصصي اجرا ش�ود. در ادامه برخي از اين واكنش ها را بخوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

سادهزيستي،منافاتيباآبرومندانه
زندگيكردنندارد

آيت اهلل جوادي آملي:
تأكيد قرآن كريم اين است كه اگر ملتي جيبش خالي باشد در واقع 
ستون فقراتش شكسته است و قدرت قيام و مقاومت ندارد، چنين 
ملتي ناگزير اهل چاپلوسي و تملق خواهد بود و اين با شرافت و 
كرامت كه بسيار در اسالم بر آن تأكيد شده سازگار نيست، دين 
نمي خواهد انسان تنها شكمش سير شود بلكه مي خواهد انسان 

كريمانه زندگي كند. 
فقر باعث آبروريزي انس��ان مي شود. ساده زيس��تي، منافاتي با 
آبرومندانه زندگي كردن ندارد اما ساده زيستي با خالي بودن جيب 
دو مطلب جداگانه هستند. اينكه دين مي گويد به دنبال مال نرويد 
مراد اين است كه »تكاثر« نباشد اما »كوثر« يعني ايجاد اشتغال 
و رونق اقتصادي مورد تأييد اسالم است. اگر كار و توليد، پشتوانه 
اقتصاد و پول كشوري باش��د ديگر در آن كشور، خلق پول بدون 
پشتوانه صورت نخواهد گرفت مانند اتفاقي كه بعد از جنگ جهاني 
دوم براي اقتصاد آلمان رخ داد و آنها را موفق ساخت تا كشورشان 

را پس از جنگ بازسازي كنند.
منبع: كانال تلگرامي »در محضر آيت اهلل جوادي آملي«

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

    مجيد با ارسال تصوير فوق در توئيتر نوشت: بركات حضور امريكا...

كانال تلگرامي »مطالع��ات امريكا« از نزاع 
لفظي بايدن و ترامپ بر س��ر دين خبر داد. 
ظاهراً هر كدام از نمايندگان انتخابات رياست 
جمهوري تالش دارند تا خود را حافظ بهتري 

براي دين معرفي كنند.
  ترامپ: بايدن ضد خدا و دين است

ترامپ در سفر به »اوهايو« گفت: »]بايدن[ 
تفنگ هايت��ان را مي گي��رد، اصالحيه دوم 
قانون اساس��ي را از بين مي برد. هيچ ديني، 
هيچ چيزي ]نخواهيد داش��ت[، ]او سعي 
خواهد كرد[ به انجي��ل صدمه بزند، به خدا 
صدمه بزند. او ضد خداس��ت، او ضد سالح 
است، او ضد انرژي است، آن نوع از انرژي كه 

ما استفاده مي كنيم.«

  پاسخ جو بايدن: ترامپ شرافت ندارد
جو بايدن اين گونه پاس��خ مي دهد: »همانند 
بسياري ديگر از مردم، ايمان من پايه و اساس 
زندگي ام و در لحظات حزن و از دس��ت دادن 
عزيزان موجب تس��كين من بوده و در زمان 
شادي و پيروزي، مرا متواضع نگه داشته است. 
در اين لحظات كه كشورمان در تاريكي، درد، 
تفرقه و بيماري به س��ر مي برد، ايمان من نور 
هدايت يادآور انسانيت و ش��رافت بنياديني 
است كه خداوند بر ما عرضه داشته است. حمله 
ترامپ به ايمان من شرم آور است. سطح چنين 
كاري پايين تر از دفتري است كه وي تصاحب 
كرده است و پايين تر از شرافتي است كه مردم 

امريكا به درستي از رهبرانشان انتظار دارند.«

دكتر امير ناظمي در كانال تلگرامي »آينده 
مشترك« نوشت: كرونا بيش از هر چيز شايد 
براي توسعه خدمات الكترونيكي كارآمد بود؛ 
و ش��ايد اين حوزه را به اندازه چند سال جلو 
انداخت. هرچند بخش هاي مختلفي از حوزه 
فناوري اطالعات آسيب هاي جدي ديدند و 
هنوز همچنان در فش��ار ناشي از آن هستند 
اما سبك زندگي مبتني بر خدمات فناوري 
اطالعات را تغيير داد. درست است كه شايد 
حمل ونقل اينترنتي را آس��يب زد اما سبك 
زندگي سفارش اينترنتي را گسترش داد كه 
در آينده در خدمت همان حمل ونقل اينترنتي 
نيز خواهد بود. اما به تأثيرپذيري مثبت حوزه 
فناوري اطالعات از كرونا، حوزه محيط زيست 

به شدت آسيب ديده اس��ت. كرونا مجوزي 
بود براي برگشتن رفتارهاي نامناسب براي 
محيط زيست؛ مجوز اس��تفاده دوباره از آب 
معدني يا بس��ته بندي هاي افراطي يا لوازم 
يك بار مصرف يا استفاده از الكل و شوينده ها 
به صورت بي رويه. به هر حال سبك زندگي هر 
چه در حوزه فناوري اطالعات به سمت بهتر 
تاريخش حركت كرد، در حوزه محيط زيست 
به سمت نامطلوب تر تاريخش حركت كرد. 
شايد در اين روزها بايد مدام بهانه هايي پيدا 
كنيم تا به خود و ديگران يادآوري كنيم كه 
چطور محيط زيس��ت در يكي از سياه ترين 
دوره هاي خودش است چون سبك زندگي 

دوستدار محيط زيست سخت شده است. 

نزاعدينيترامپوبايدن

محيطزيست
دريكيازسياهتريندورانشاست

تحوالتلبنانبهكدامسوميرود؟
   تحلیل

شواهد نشان مي داد آماده سازي مقدمات برگزاري نشست G۷ در بياريتز در اواخر 
ماه آگوست شتاب گرفته بود. با وجود شايعاتي كه نشان مي داد فرانسه از روحاني 
دعوت كرده تا به عنوان مهمان در اين جلسه شركت كند اما بونو مكرراً صحت اين 
حرف ها را در گفت وگو با من تكذيب مي كرد. اين هم درست نبود كه آنها از ظريف 
براي حضور در اين جلسه دعوت كرده اند. ترامپ بعد از نشست غيررسمي ۲۰۱8، 
G۷ در چارلوويكس به شكل افراطي اي از ش��ركت در جلسات G۷ طفره مي رفت 
و بارها به من و ديگران گفته بود با تأخير به جلس��ه خواهد رفت و خيلي هم زود از 
جلسه بيرون مي آيد. به صورت جدي بونو و ديگران نشان مي دادند كه اولويت اول 
مكرون ايران اس��ت و اين واقعاً نگران كننده بود. مكرون هنوز آن »نه«  الزم را براي 
درخواست ها و سؤاالتش از امريكا نشنيده بود و اين تا حدودي به اين علت بود كه 
منوچين همچنان با برونو لومر، وزير دارايي فرانسه، دلگرم اين ايده بودند كه چيزي 

براي معامله با ايران وجود دارد.
خالصه آنكه ترامپ اين قدر براي نشس��ت G۷ بي انگيزه ب��ود كه براي من و كودلو 
س��خت بود جلس��ه هماهنگي اي را براي اين نشست برگزار كنيم. س��رانجام روز 
سه شنبه ۲۰ آگوس��ت، درست چهار روز قبل از برگزاري نشس��ت، جلسه را برقرار 
كرديم. ترامپ تصميم گرفت ساعت ۵ عصر به وقت امريكا با حضور همگي ما در دفتر 
رياست جمهوري با مكرون تماس گيرد. او ابتدا به برخي از مسائل پرداخت و سپس 
يكدفعه شروع به گاليه از مكرون براي بدرفتاري هاي او در ديدارهاي قبلي، همچون 
انتقاد مشهور او از ميهن دوس��تي در برابر ملي گرايي در مراسم روز آتش بس در ماه 
نوامبر، كرد. مكرون صحبت ترامپ را قطع كرد و گفت اكنون ساعت ۱۱ شب به وقت 
فرانسه است و اين در حالي است كه من دو روز پيش درخواست صحبت تلفني با شما 
را داشتم. ترامپ از اين حرف مكرون خيلي برافروخته شد و چند لحظه اي مكالمه اش 
را با مكرون متوقف كرد و خطاب به من گفت: »من اصاًل اين را نمي دانستم. خدايا! 
بولتون! مقصر ش��ماييد. تو  بايد به من اطالع مي دادي. من اين حرف را از هر كسی 
بايد بشنوم؟! اين تماس هاي لعنتي را به من اطالع دهيد.« من گفتم در واقعاً مكرون 
هرگز چنين درخواستي نداشته اما ترامپ حاضر به پذيرش نبود. ترامپ همين اخيراً 
هم، مايكل فلين را متهم كرده بود كه مانع تماسي از پوتين با او شده است. به نظر 

مي رسيد ترامپ همچنين اين توهم را دارد كه قرباني توطئه هاي مداوم است.

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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 ترامپ توهم داشت
 كه قرباني توطئه هاي مداوم است


