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حياي سياسي كجاست؟
روزنامه رسالت با اشاره به انتشار ليست 
كانديداهاي احتمالي حزب كارگزاران 
س��ازندگي ب��راي انتخاب��ات ۱۴۰۰ 
نوشته: اگر از بازتاب اسامي اعالم شده بگذريم، يك نكته بيش از همه 
چيز جلب توجه مي كند و آن هم وجود ۱۱ مسئول دولت فعلي در اين 
ليس��ت ۱۹ نفره اس��ت. يعني حزب كارگزاران، از مي��ان گزينه هاي 
متعددي كه احتمال رياست جمهوري آنها را در دست بررسي دارند، به 
۱۱ چهره دولت آق��اي روحاني رس��يده اند كه مي توانند گ��ره از كار 
مشكالت كشور باز كنند! برخي اسامي ليست اعالم شده، بيش از ديگران 
جلب توجه مي كند. اگ��ر چهره هاي مؤثر كارگزاران ب��ر اين باورند كه 
آقايان جهانگيري، نوبخت و همتي مي توانند مشكالت اقتصادي كشور 
را حل كنند، ابتدا به اين سؤال پاسخ دهند كه در حال حاضر، زمام امور 
اقتص��ادي دولت در دس��ت چه كس��اني اس��ت؟... ما انتظ��ار نداريم 
صاحب منصبان اقتصادي دولت استعفا دهند، اما حداقل آن است كه 
نه تنها نام خود را در معرض رياست جمهوري قرار ندهند، بلكه حتي اگر 
ي��ك هم حزبي آنها ب��دون هماهنگ��ي اسمش��ان را به عن��وان نامزد 
رياس��ت جمهوري بر زبان راند، فوراً از او تقاضا كنن��د به خاطر خدا و 
خواست مردم و آينده كشور، گفته خود را تكذيب كند. اخالق سياسي 
اقتضا مي كند كه اگر يك گروه، در اغلب ايده هاي حكمراني شكس��ت 
خورد، حداقل چند س��الي كنار برود و راه را براي ايده هاي ديگران باز 
بگذارد. متخلق به اخالق سياس��ي بودن كه گوهري كمياب است، اما 

حداقل  كاش برخي كمي حياي سياسي داشتند. 
........................................................................................................................

هر روز كمبود يك كاال
روزنامه آفتاب يزد در يادداشتي نوشته: روزي 
كه فيل��م و عكس ه��اي دف��ن جوجه هاي 
يك روزه در فضاي مجازي پخش شد، تقريباً 
مي شد بروز يك كاستي در اين زمينه را پيش بيني كرد و امروز آن روز 
است. وقتي تعيين قيمت و مديريت بازار يك كاال به دست يك يا چند 
نفر باش��د وضع از اي��ن بهتر نخواهد ش��د. ب��ازاري كه عطس��ه يك 
رئيس جمهور آن سوي دنيا بر قيمت دالر در كش��ور ما اثر مي گذارد. 
صحبت از كمبود و گراني مرغ نيست؛ چگونه است كه مردم در يك دوره 
بايد دغدغه شير و كره و نوبت ديگر گوجه فرنگي و روغن و روزي كمبود 
پياز داشته باشند. در ميان اخبار اقتصادي كشور گاهي اسامي مثل ستاد 
تنظيم بازار يا س��ازمان حمايت از مصرف كننده به گوش مي خورد اما 
معلوم نيست فلسفه وجود اين گونه نهاد ها و سازمان هاي مشابه در اين 
راستا مفيد و مؤثر است يا خير؟ به هر حال شوراهاي عريض و طويل در 
سازمان هاي مرتبط چگونه نمي توانند بازار را پيش بيني كرده و توليدات 
را براساس بازار مصرف تنظيم نمايند؟ واقعاً چرا بايد در كنار وحشت از 
كرونا و ترس از آثار تحريم هاي شوم جهانخواران، نگران گوجه فرنگي 
نيز باشيم؟... دوستي به شوخي مي گفت اگر آن روز اجازه نمي داديم آن 

جوجه ها مدفون شوند امروز آه شان ما را نمي گرفت. 
........................................................................................................................

ترس سعودي از شكست
روزنامه اعتماد در يادداش��تي نوشته: رهبران 
عربستان چه در آغاز جنگ عليه يمن و چه در 
اس��تمرار جنگ اختيار چنداني نداش��تند و 
تصميم گير اصلي نبودند. سياست خارجي عربس��تان و اقدامات اين 
كش��ور در يمن، ب��ا يك س��ري دس��تورات و چراغ س��بزهايي كه در 
پايتخت هاي غربي روشن مي ش��ود، پيوند خورده است. اين پيروي از 
غرب، عربستان را به يك باتالق عميق و جنگ بي نتيجه پنج سال و نيمه 
كشانده اس��ت. حمله موشكي به تأسيس��ات نفتي در جده، پيشروي 
انصاراهلل در مأرب و شكاف در ميان نيروهاي حامي دولت منصور هادي، 
به تنهايي نمي توانند عربستان را به پايان جنگ وادار كنند. عربستان 
عالوه بر همه شكس��ت ها در ميدان يمن، چندين مشكل ديگر هم در 
استمرار اين جنگ دارد. اقتصاد عربس��تان روز به روز سخت تر از پس 
هزينه هاي اين جنگ برمي آيد. عالوه بر اين حيثيت سياسي و چهره 
حكومت عربستان در جهان هم با استمرار اين جنگ به شدت مخدوش 
شده است. اقداماتي كه در ابعاد جنايت جنگي توصيف شده اند، نظير 
اقدام به كودك كشي، تحميل قحطي و گرس��نگي، اقدام به پاكسازي 
نژادي و نسل كشي عليه ش��يعيان زيدي وجهه عربستان را در جامعه 
جهاني روز به  روز بيشتر تحليل مي برد. اگر قرار به پايان جنگ با تصميم 
رياض بود، شايد سه س��ال پيش بايد چنين تصميمي عملي مي شد. 
ارتش عربستان مدت هاس��ت كه ديگر توان ادامه اين جنگ را ندارد. 
رياض ديگر هيچ افتخاري در ادامه دادن اين جنگ نمي بيند و عالقه مند 
است كه هر جور مي تواند اين جنگ را پايان دهد. اما موانع زيادي جلوي 
پاي حاكمان س��عودي قرار گرفته اس��ت. عالوه ب��ر بي ميلي حاميان 
عربستان در غرب، چند پارامتر ديگر هم در تعلل رياض براي پايان دادن 
به جنگ يمن دخيل هس��تند. يكي از بزرگ تري��ن نگراني هاي دربار 
سعودي، ترس از ارتش شكست خورده است. ارتشي كه در يك جنگ 
شكست مي خورد و به پايتخت كشور بازمي گردد، پتانسيل قدرتمندي 
براي براندازي دارد... پاي��ان جنگ در يمن به معن��اي تثبيت قدرت 
انصاراهلل در يمن است. اين مسئله همين االن هم يك نتيجه پذيرفته 
شده از جنگ پنج سال و نيمه عربستان در يمن است و گريزي از حضور 
قدرتمند انصاراهلل در آينده سياسي يمن وجود ندارد. نه عربستان، نه 
حاميانش در لندن و واشنگتن و عالوه بر آنها اسرائيل، خواهان قدرت 
گرفت��ن انصاراهلل در يمن نيس��تند. به ويژه اس��رائيلي ها با احس��اس 
قدرتمندتر ش��دن حوثي ها و انصاراهلل در يمن، به هر تالش��ي دست 
مي زنند تا جلوي پايان جنگ را بگيرند، چراكه به اعتقاد س��ردمداران 
رژيم صهيونيستي، اگر قدرت انصاراهلل در يمن تثبيت شود، اسرائيل با 

يك حزب اهلل جديد در قامت يك كشور مواجه خواهد شد. 
........................................................................................................................

 خنثي سازي تحريم ها 
اقدام راهبردي پس از بن بست در مذاكرات

فرهيخت��گان در يادداش��تي ش��فاهي از 
ابوالفضل عمويي، س��خنگوي كميسيون 
امنيت ملي مجلس نوشته: ما در چند سال 
گذشته مسيري را طي كرديم و از ابتداي 
توافقي كه بين ايران و ۱+5 شكل گرفت، شاهد بدعهدي طرف مقابل 
بوديم، در همان دوران اوباما، او از تحريم هايISA س��خن گفت و آن 
تحريم ها ابقا شد، پس از آن نيز در دوره ترامپ كنگره امريكا تحريم هاي 
كاتسا را برقرار كرد... بنابراين مسيري كه پيش از اين  طي كرديم، دچار 
ابهام و ترديد جدي است و اين سؤال وجود دارد كه آيا طرف مقابل قابل 
اعتماد و پايبند به تعهدات اس��ت؟ ما فكر مي كنيم مش��كالت كشور 
به خصوص در حوزه اقتصادي مي تواند راهكارهايي فارغ از موضوع نگاه 

به غرب و وابستگي براي حل مشكالت به غرب داشته باشد. 
در همين چارچوب تقويت توان داخلي در حوزه اقتصادي با محورهاي 
مختلف يكي از رويكردهايي است كه در مجلس نيز بخش هاي مختلف 
آن دنبال مي شود و حضرت  آقا تأكيد كردند كه براي بحث جهش توليد 
به اين موضوع توجه شود. در حوزه مباحث خارجي نيز ما معتقد هستيم، 
بايد رويكرد متوازن در ديپلماسي كشور شكل بگيرد و از اين رو توجه به 
همسايگان در اولويت قرار گيرد. يعني توجه به كشورهاي شرقي همچون 
چين و روسيه و برخي كشورهاي ديگر كه رويكرد هاي غربي ندارند بايد 
در اولويت كار ما قرار گيرد. از اين جهت فرمايشات حضرت  آقا مبني بر 
موضوع خنثي سازي تحريم ها اصل مهمي است كه بايد روي آن تمركز 

كنيم چراكه يك گزاره راهبردي براي حل مشكالت كشور است.

88498443سرويس  سیاسي

حبیب بابايي

نگاهي به برخي گزارش هاي رسانه هاي غربي به 
خصوص گزارش اخير نشريه وال استريت ژورنال 
نشان مي دهد كه بحث مهندسي فضاي سياسي 
داخلي ايران با اس�تفاده از بحث رفع تحريم ها 
براي غرب تنها يك بحث انتزاعي نيس�ت و به 
يك گزاره جدي در خصوص نحوه بازگش�ت به 
برجام و برداش�تن تحريم ها تبديل شده است. 
ش��ايد تا چندي پيش تالش براي تأثيرگذاري بر 
فضاي داخلي اي��ران از طريق بازگش��ت به برجام 
نوعي گمانه زني در محافل كارشناس��ي محسوب 
مي شد اما امروز با جديت مي توان گفت اين متغير 
تبديل به يك��ي از مهم ترين عوام��ل تأثير گذار در 
فرآيند تصميم گيري امريكا بر نحوه تعامل با توافق 

هسته اي تهران با ساير كشورها شده است. 
به صورت طبيع��ي در ايران هم برخ��ي به همين 
تغييرات و تأثير آن بر اف��كار عمومي در انتخابات 
بعدي چش��م دوخته اند. البته نمي توان در شرايط 
فعلي پيش بيني روش��ني داش��ت ك��ه جناح ها و 
توده هاي مردم چه واكنشي در مقابل سناريوهاي 
مختلف بازگش��ت امريكا به برجام خواهند داشت 
اما تقريباً خطوط س��ناريوهاي مختلف در اين باره 
روشن ش��ده اس��ت. در اين ميان به نظر مي رسد 
اروپايي ها قصد دارند تا از تجربه خود در سال 2۰۰5 
ميالدي بهره برداري كنند و پيشنهادات روشني نيز 

به طرف امريكايي ارائه كرده اند. 
  پيشنهاد اروپايي ها بازگشت ناقص 

به برجام است
روزنامه وال اس��تريت ژورنال در گزارش��ي كه روز 
چهارش��نبه هفته گذشته منتش��ر كرده از تمايل 
اروپايي ها براي بازگش��ت ناقص به برجام از سوي 

امريكا در ماه هاي باقي مانده خبر داده است. 
بر اساس سلسله توييت هايي كه »الورنس نورمن« 
خبرن��گار اي��ن روزنامه منتش��ر ك��رده مقام هاي 
قدرت هاي اروپاي��ي براي كاهش ف��وري تنش ها 
با ايران نگاهش��ان را به دولت آينده »جو بايدن«، 
رئيس جمه��ور منتخ��ب امري��كا دوخته ان��د اما 
واشنگتن را براي بازگشت فوري به توافق هسته اي 
حاصل شده در سال 2۰۱5 تحت فشار قرار نخواهند 

داد. بر اين اس��اس تروئيكاي اروپاي��ي كماكان از 
توافق هس��ته اي حمايت مي كنند، ام��ا معتقدند 
كه بازگش��ت كامل به اين توافق ممكن است قبل 
از انتخابات رياس��ت جمهوري ايران در ماه ژوئن، 
امكان پذير يا حتي مطلوب نباش��د. بر اساس اين 
توييت ها دولت هاي اروپاي��ي اميدوارند اين توافق 
بتواند قبل از برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
ايران مزاياي اقتصادي ملموسي به ايران ارائه دهد 
تا دولت جديد در تهران، از انگيزه الزم براي ورود به 

ديپلماسي برخوردار باشد. 
بر اس��اس مدل برگش��ت ناقص به برج��ام امريكا 
براي برگش��ت به اين توافق بين الملل��ي برخي از 
تحريم ها را به صورت محدود برمي دارد و انجام اين 
كار را به صورت كامل منوط به آغاز گفت وگوهاي 
فراگير بين ايران و امريكا بر س��ر مسائلي همچون 
بحث هاي موش��كي و هس��ته اي مي كن��د. بر اين 
اس��اس، امريكا مي تواند محدوديت خريد نفت را 
تا سقف يك ميليون بشكه براي ايران تمديد و در 
برخي از امور بشردوستانه، همچون خريد غذا و دارو 
تسهيالتي را براي استفاده از ذخاير ايران در ساير 
كش��ورها همچون كره جنوبي و عراق فراهم كند. 
اين پيش��نهاد را در حقيقت مي توان تكميل شده 
همان پيشنهادي دانست كه در جريان سفر ظريف 
به كشور فرانسه و ديدار با مكرون در جريان اجالس 
هفت كشور صنعتي مطرح شده بود. البته استفاده 
از اين گزينه به دليل اينكه ايران بدون شك با آن 
مخالفت خواهد كرد تا حدود زيادي منتفي است 
چراكه ايران بازگشت بي كم و كاست به برجام را 
حداقل در ابتداي امر از امريكايي ها انتظار دارد و 
بر اساس سخنان صريح مقامات سياسي خارجي 
كشورمان هم به كمتر از آن راضي نخواهد بود اما 
سؤال اينجاست كه چرا اروپايي ها به دنبال چنين 
گزينه اي هس��تند و آن را براي ش��رايط فعلي كه 
چند ماه به انتخابات رياست جمهوري سال ۱۴۰۰ 

باقي مانده، پيشنهاد مي كنند؟ 
  چرا س�ال 2005 مقطع�ي درس آموز براي 

اروپايي هاست؟
براي درك دليل اين توصيه اروپايي ها بايد نگاهي 

به سال ۱38۴ انداخت. سالي كه انتخابات رياست 
جمهوري ايران س��بب ش��د تا يك دولت طرفدار 
رويكرد تهاجمي تر در پرونده هسته اي ايران روي 
كار بيايد. رويدادي كه سبب ش��د مذاكرات چند 
جانبه اي كه كش��ورهاي اروپايي از س��ال 2۰۰3 
ميالدي به راه انداخته بودند با شكست كامل مواجه 
ش��ود و دقيقاً در روز آخر دول��ت اصالحات اولين 
بخش از تعهدات ايران در تعليق چرخه هسته اي به 
طور كامل متوقف شود. اين رويداد نقطه پاياني بر 
ابتكارات اروپايي بود كه از يك سال قبل از آن براي 

احياي توافق بين ايران و غرب آغاز شده بود. 
بر اين اساس در آگوس��ت 2۰۰۴ طرحي با عنوان 
چارچوبي ب��راي تضمين هاي متقاب��ل در پاريس 
به س��ه كش��ور اروپايي ارائه داد ك��ه از طرف آنها 
مورد قب��ول واقع نش��د. ايران طرح اصالح ش��ده 
چارچوبي براي تضمين هاي متقاب��ل را در همان 
ماه با يك چارچوب زماني پنج مرحله اي در برلين 
به كش��ورهاي اروپايي ارائه كرد. اروپا نيز طرحي 
با نام راه پيش رو را ارائه داد ك��ه ايران اين طرح را 
غيرقابل قبول خواند. س��پس ايران در جلسه 2۱ 
اكتبر طرحي با ن��ام D-Day Plan به اروپايی ها 
ارائه كرد. در 3 نوامب��ر اروپايي ها طرحي با عنوان 
پيش نويس توافق مطرح كردن��د كه در واقع طرح 

مقدماتي توافقنامه پاريس شد. 
در ۱۴ نوامبر 2۰۰۴ در دور آخ��ر مذاكرات ايران 
و سه كش��ور اروپايي توافقنامه پاريس منعقد شد. 
طي اين توافقنامه ايران و س��ه كش��ور اروپايي بر 
مندرجات بيانيه تهران تأكيد كردند. ايران متعهد 
ش��د با آژانس هم��كاري كامل كند و ب��ه صورت 
داوطلبانه پروتكل الحاقي را اجرا و تا زمان تصويب 
ادامه دهد. همچنين به طور داوطلبانه برنامه تعليق 
را ادامه و اي��ن تعليق را به آژانس اط��الع داده و از 
بازرسان آژانس دعوت به نظارت كند. هر دو طرف 
توافق كردند كه مذاكرات ادام��ه يابد تا يك توافق 
مورد قبول دو طرف به دس��ت آيد. همچنين ذكر 
ش��د كه مدت زمان اين توافقنامه شش ماه است 
كه در صورت موفقيت يا ع��دم موفقيت مذاكرات 
تعليق برداشته مي ش��ود و فعاليت هاي هسته اي 

بايد آغاز شود. 
با اين حال و به رغم گذش��ت نزديك به يك سال 
از امضاي اين توافقنامه اروپايي ها يك طرح بسيار 
ضعيف را به ايران ارائه داده اند ك��ه هيچ كدام از 
حقوق كش��ورمان را در نظر نگرفته بود. واكنش 
ايران نيز در مقابل اين رويداد برداشتن تعليق ها 
بود. به ظاهر يكي از داليل اصلي ارائه اين بس��ته 
اميدواري اروپ��ا به انتخابات رياس��ت جمهوري 
ايران بود. بر اساس كتاب بحران ساختگي نوشته 
گرت پورتر، موضوعي كه در بهار 2۰۰5 از طرف 
اروپايي ها مطرح ش��د اين بود كه با پايان يافتن 
دولت هش��تم در اي��ران و روي كار آمدن دولت 
جديد با مواضع نامش��خص، اروپا روند پيگيري 
توافقنام��ه را به كندي پيش مي ب��رد و در انتظار 

نتيجه انتخابات ايران بودند. 
اروپايي ها تص��ور مي كردند در انتخابات رياس��ت 
جمهوري ايران هاشمي رفسنجاني گزينه به ظاهر 
معتدلي كه تعامل با غرب را گزينه اصلي مي دانست 
به پيروزي مي رس��د، از اي��ن رو با ارائه بس��ته اي 
غيرقابل پذيرش در صدد كشاندن مذاكرات به بعد 

از انتخابات رياست جمهوري ايران بودند. 
اما ب��ا پي��روزي كاندي��داي مقابل ناگه��ان تمام 
پيش بيني ه��ا به هم ريخ��ت. خش��م اروپايي ها از 
رويداد را مي توان در اظهار نظر وزير كش��ور وقت 
آلمان ديد كه رئيس جمهور انتخابي مردم ايران را 
گزينه شر عنوان كرد كه با واكنش وزارت خارجه 

ايران روبه رو شد. 
   مهندسي  با مسكن هاي تحريمي 

بر اين اس��اس تحليل هاي بعدي يك��ي از داليل 
مهم اي��ن روي��داد واكنش منفي اف��كار عمومي 
ايران ب��ه مذاكراتي بود كه ب��دون هيچ ثمري در 
حال انجام شدن بود. حاال اروپايي ها با استفاده از 
همين تجربه خواستار اين هستند تا امريكا حداقل 
بخش��ي از امتيازت برجام را به ايران ارائه كرده و 
بقيه آن را به بعد از انتخابات رياس��ت جمهوري 

واگذار كند. 
به اين ترتيب بخشي از جامعه ايراني به دنبال اين 
خواهد بود كانديدايي مواف��ق ادامه اين مذاكرات 
بر سركار بيايد تا اين فرآيند ادامه پيدا كند. نوعي 
گروكشي سياسي كه عماًل جامعه ايران را نسبت به 

ادامه مذاكرات با غرب شرطي خواهد كرد. 
در مقابل در صورت بازگشت تمام عيار امريكا به 
برجام احتمال اين مس��ئله وجود دارد كه از نظر 
بخشي از جامعه ايراني كار تمام شده به نظر برسد 
و بحث هاي ديگري چون مقابله با فساد ساختاري 
و بازگشت عدالت به نحوه اداره كشور در دستور 
كار مردم قرار بگيرد. البته اين سياست يك وجه 
ديگر ني��ز دارد و آن هم مس��كن هاي اقتصادي 
جدي اس��ت كه مي تواند تأثير عيني بر زندگي 
مردم داشته باش��د. نمونه آن نيز برداشته شدن 
محدوديت هاي دارويي بر رسيدن واكسن كرونا و 

انجام واكسيناسيون گسترده در كشور است. 
با بررسي تمام اين موارد مي توان به اين نتيجه قطعي 
دست پيدا كرد كه مهندسي فضاي داخلي كشور با 
استفاده از معافيت هاي تحريمي به صورت جدي در 
دستور كار اروپا و امريكا قرار دارد و صرفاً يك بحث 
كارشناسي محسوب نمي شود. شايد زمان آن رسيده 
كه واكنش ايران نيز نسبت به اين مسئله روشن شود 
و سياستگذاري صحيحي از سوي نهادهاي مرتبط 
در قابل اين مسئله صورت بگيرد، چراكه در غيراين 
صورت مي توان انتظار داش��ت كه با گذشت سريع 
زمان سير وقايع ممكن است نتايج نامطلوبي را براي 

كشور به بار بياورد.

 اروپا با سابقه بدعهدي در برجام
نبايد ايران را به نقض تعهد متهم كند 

كارش�ناس مس�ائل بين الملل تأكيد كرد 
اين نقض غرض اس�ت كه اروپ�ا تعهدات 
خود را انج�ام نداده اس�ت، ام�ا از ايران 
مي خواه�د تعهدات�ش را انج�ام ده�د.

نوذر شفيعي كارشناس مسائل بين الملل در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
انتقادات وزير امور خارجه كشورمان از عدم 
انجام تعهدات اروپا، گفت: ق��رار بود اروپا با 
هرگونه تحريمي عليه ايران كه مغاير با برجام 
باشد مخالفت كند، همچنين مناسبات مالي، 
تجاري و بانكي خود را با تهران گسترش دهد 
اما متأس��فانه اين اقدامات را انج��ام نداد. او 
افزود: منظور وزير امور خارجه كشورمان با 
انتقاد از اروپايي ها اين است كه اروپايي هايي 
تا زماني كه به تعهدات خ��ود در قبال ايران 
عمل نكرده ان��د، نمي توانند انتظار داش��ته 
باش��ند كه ايران به تعهدات��ش عمل كند، 

بنابراين حرف هاي منطقي از س��وي كشور 
ما  زده شد. ش��فيعي تصريح كرد: اكنون در 
مقطع حساسي قرار داريم و انتخابات امريكا 
در حال رس��يدن به نتيجه مش��خص خود 
است، اروپايي ها، امريكا را تشويق مي كنند 
كه به برجام برگردد و دوباره تعهدات برجامي 
امريكا و اروپا انجام شود، اما در داخل كشور 
ما مخالفان برجام كم نيستند. اين كارشناس 
مسائل بين الملل گفت: برجام هم در بيرون 
مخال��ف زي��اد دارد و هم در داخ��ل، برخي 
دوستان ما در داخل كشور، برجام چه نتيجه 
بدهد چه ندهد با آن مخالف هس��تند و اين 
موضوع مش��كل جدي محس��وب مي شود، 
چراكه براي توسعه مناسبات كشور با جهان 
خارج الزم است و تا روابط خارجي خوبي با 
دنياي خارج نداشته باشيم چرخ مملكت به 

خوبي نخواهد چرخيد.

پرسش عضو هيئت رئيسه مجلس از دولت
آيا دفاع از حقوق مردم »توهين« تلقي مي شود؟

عض�و هيئ�ت رئيس�ه مجلس ش�وراي اس�امي 
گف�ت: اينكه نمايندگان مجلس ش�وراي اس�امي 
در زمينه ه�اي مختل�ف ب�ه دف�اع از حق�وق 
م�ردم مي پردازن�د باي�د توهي�ن تلق�ي ش�ود؟

سيدناصر موسوي الرگاني در گفت وگو با خبرگزاري 
خانه ملت، در واكنش به اقدام عجيب دولت مبني بر 
اينكه اظهارات برخي از نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي را توهين تلقي كرده اس��ت، اظهار كرد: بر 
اس��اس قانون اساس��ي نمايندگان مجلس ش��وراي 
اس��المي مي توانند در عرصه هاي گوناگون كش��ور 
اظهار نظر كنند و هيچ اس��تثنايي نيز براي عملكرد 

رئيس جمهوري و دولتمردان قائل نشده است.
نماينده مردم فالورجان در مجلس ش��وراي اس��المي 
افزود: اگر سال گذش��ته مردم به دليل افزايش قيمت 
بنزين دس��ت به اعتراضاتي زدن��د در حقيقت حاصل 
عملكرد رئيس جمهوري بوده كه با تمسخر و ريشخند 
اعالم مي كند صبح جمعه در جريان نرخ تعيين شده قرار 

گرفته است و بايد گفت چنين اظهاراتي توهين به مردم 
به شمار مي رود؛ بنابراين بنده نيز بايد به عنوان نماينده 
ملت از حقوقش��ان دفاع كنم بنابراي��ن عملكرد آقاي 
روحاني باعث شده بود كه مردم ناراضي شوند و اگر اظهار 
نظري در اين زمينه شده به دليل وجود چنين مشكالتي 
بوده اس��ت. وي اظهار كرد: براي همه اظهاراتي كه در 
خصوص مسائل مختلف داشته ام مستندات كافي وجود 
دارد و هيچ كدام از اظهاراتم توهي��ن به آقاي روحاني 
نبوده، بلكه عملكرد ضعيف آق��اي رئيس جمهوري را 
گوشزد كرده بودم. اين نماينده مردم در مجلس شوراي 
اسالمي تأكيد كرد: در حال حاضر مردم به نان شب خود 
محتاج هستند و اين گونه موضوعات از مصاديق عملكرد 
ضعيف دولت به شمار مي رود. در طول يك سال گذشته 
به اندازه ۱۰ روز اخير ترخيص كاال در گمركات وجود 
نداش��ته اس��ت و گمرك هم از مجموعه هاي دولت به 
شمار مي رود. متأسفانه وزرا بدون اجازه رئيس جمهوري 

و معاون اولشان حق آب خوردن هم ندارند.

   کوتاه

   خبر 2

نماين�ده م�ردم تبري�ز در مجلس ب�ا بي�ان اينكه طرح ش�فافيت 
آرا ب�ه تحق�ق ش�عارهاي مجل�س كم�ك ش�اياني مي كن�د، 
گف�ت ش�فافيت منجر ب�ه افزاي�ش اعتم�اد م�ردم خواهد ش�د.
حجت االس��الم س��يدمحمدرضا ميرتاج الديني نايب رئيس كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، 
درباره طرح شفافيت آراي نمايندگان اظهار داشت: من طرح شفافيت را 
قبول داشته و از امضا كنندگان آن بودم زيرا شفافيت آرا در چارچوب قانون 
اساسي و عمل به آن است و مردم بايد در جريان امور مجلس قرار گيرند؛ 

ضمن اينكه مردم بر اساس همين طرح شفافيت عملكرد بايد از كارهاي 
نمايندگان مطلع باش��ند چراكه به نماينده در حركت و مس��ير اجراي 
شعارهاي داده شده از سوي وكالي ملت در انتخابات كمك خواهد كرد.

نماينده تبريز در مجلس خاطرنشان كرد: يكي از نظارت هايي كه مي تواند 
مجلس را كنترل كند نظارت مردمي اس��ت كه اين كار بر اس��اس اصل 
هشتم قانون اساسي يعني امر به معروف و نهي از منكر كه معنايش نظارت 
عمومي است، مي باشد و وقتي اين اصل دقيقاً اجرا شود تمامي آحاد مردم 
در جريان كارهاي نمايندگان و كلي��ت مجلس قرار خواهند گرفت. وي 

گفت: شفافيت آرا به افكار عمومي و در جريان امور بودن مردم از اقدامات 
صورت گرفته در مجلس كمك مي كند؛ همچني��ن افكار عمومي ناظر 
باالدستي براي س��ه قوه محسوب مي شوند كه ش��فافيت آرا و شفافيت 
عملكرد مي تواند منجر به افزايش اعتماد مردم و افزايش سرمايه اجتماعي 
شود. ميرتاج الديني خاطرنشان كرد: شفافيت آرا كامالً با روح قانون اساسي 
سازگاري دارد زيرا در قانون تأكيد شده كه بايد مذاكرات مجلس از راديو 
پخش ش��ود تا مردم در جريان امور قرار گيرند؛ حتي اگر جلسه مجلس 

غيرعلني هم باشد بايد كليت آن نشست به اطالع مردم برسد.

ميرتاج الديني: شفافيت آرا به تحقق شعارهاي مجلس كمك مي كند

مذاكره، نياز منافع ملي يا منافع اصالح طلبان؟
كالف س��ردرگم مذاكره با امريكا نزد اصالح طلبان آنچنان پيچيده و مبهم 
است كه گاه حتي تحليلگران و كارشناسان مسلط به مسائل ديپلماسي را 
هم مبهوت مي كند. اين تناقض و ايرادات آنچنان گسترده و وسيع است كه 
نمي توان آن را با هيچ معيار و مقياس مشخصي تحليل و بررسي كرد. بر اين 
اساس براي تبيين و تش��ريح بهتر موضوع رفتار و عملكرد اصالح طلبان كه 
در دوره كنوني با دولت حسن روحاني ظهور و بروز پيدا كرده را به سه بخش 
تقسيم  می كنيم. بخش نخست معطوف به سال هاي ۱3۹2 تا ۱3۹۷ است. در 
اين دوره اصالح طلبان با شعار »گفت وگو با كدخدا«، »ما زبان جهان غرب را 
بهتر از اصولگرايان مي فهميم«، »سانتريفيوژ بايد بچرخد، چرخ زندگي مردم 
هم بايد بچرخد«، »ما كليد حل مشكالت هس��ته اي و تحريم ها هستيم«، 
»لغو تمام تحريم ها علي��ه ايران« و... تالش كردند بگوين��د با انجام مذاكره 
مستقيم با امريكا همه مشكالت كشور برطرف مي شود. شتاب و عجله دولت 
براي تصويب برجام حتي اجازه بررسي كارشناسانه و حقوقي مجلس شوراي 
اسالمي را هم گرفت و باعث شد نمايندگان مجلس نتوانند مفاد اين توافقنامه 
را با دقت مطالعه و كارشناسي كنند. اكبر تركان، مشاور رئيس جمهور درباره 
تعلل مجلس ش��وراي اس��المي در تصويب برجام گفته ب��ود: »هر يك روز 
تأخير مجلس در بررسي برجام، ۱۰۰ ميليون دالر به اقتصاد كشور آسيب 
مي رس��اند«. در حالي كه دولت فرياد مي زد بسترهاي بهشت اقتصادي در 
ايران فراهم شده، اما شش ماه بعد از اجرايي شدن برجام ولي اهلل سيف، رئيس 
سابق بانك مركزي در نشستي گفت: »برجام تقريباً هيچ دستاوردي نداشته 
است«! و تأسف بارتر اينكه يك سال پس از عملياتي شدن برجام محمدجواد 
ظريف، وزير امور خارجه درباره نتايج برجام بر اين نكته تأكيد كرد »به خاطر 
مجازات هاي امريكا، هيچ يك از بانك هاي بزرگ اروپايي كار با ايران را شروع 
نكرده است«. به بيان ديگر كشور سال ها براي حل مناقشه هسته اي تن به 
سراب مذاكره با امريكا داده و با عقب نشيني از خواسته و دستاوردهايش به 
توافق برجام رسيده بود. اما بعد از تصويب اين توافقنامه آنچه كه در مفاد برجام 

تعهد شده بود نه عملياتي شد و نه قرار هم بود كه عملياتي شود!
بخش دوم معطوف به فاصله زماني بين ارديبهشت ۱3۹۷ تا آبان ۱3۹۹ 
اس��ت. در اين فاصله چهره ديگري از اصالح طلبان را ش��اهد هستيم. در 
ارديبهشت ۱3۹۷ رئيس جمهور تروريس��ت و جنگ طلب امريكا با يك 
فرمان اجرايي از توافق برجام خارج مي شود و با وضع تحريم هاي ظالمانه 
تالش مي كند به خيال خود ايران را دچار آش��وب و اعتراض داخلي كند. 
اكنون اين برجام كه به گفته حسن روحاني يك نعمت بزرگ از جانب خدا 
براي مردم عزيز است و در تقدس بخشيدن به آن پيشتر اظهار كرده بود: 
»مگر ما برجام را آورديم؛  خدا برج��ام را آورد«، عماًل نافرجام يا بي فرجام 
شده بود. در اين ش��رايط اصالح طلبان دو اقدام نخ نما را همزمان به پيش 
بردند. در نخس��تين گام تالش كردند مسئوليت شكس��ت در توافقنامه 
برجام را نپذيرند و داليل شكست را نه در خوش خيالي و اهمال كاري خود 
بلكه به اقدام هاي جريان رقيب نس��بت دهند. در نقد ادعاهاي فرافكنانه 
اصالح طلبان، بر س��ه نكته كليدي و مهم مي توان استناد كرد. اوالً طبق 
اذعان همه مقامات غربي و داخلي، مناقشات داخلي هيچ ارتباطي به خروج 
امريكا از برجام نداشت بلكه دليل آن زياده خواهي و غيرقابل اعتماد بودن 
دولت امپرياليس��تي امريكا در كنار البي هاي سنگين رژيم صهيونيستي 
اسرائيل و كشورهاي مرتجع عرب حوزه خليج هميشه فارس بود. دوم ايران 
با وجود تمام مخالفت هاي داخلي نسبت به برجام اما طبق گزارش آژانس 
بين المللي اتمي به همه مفاد معاهده برجام پايبند و متعهد بود. سوم اينكه 
حجم معامالت و تراز تجاري ايران در ماه هاي پاياني قبل از خروج امريكا 
از برجام رقم بسيار بااليي بود كه خود گواه اين نكته است كه اگر مناسبات 
داخلي تأثير گذار بود اين حجم از معامالت نبايد صورت مي گرفت. بخش 
سوم معطوف به ايام بعد از انتخابات رياست جمهوري امريكا و پيروزي جو 
بايدن نامزد دموكرات ها است. در اين دوران چهره ديگري از اصالح طلبان 
را شاهد هستيم. اصالح طلبان در گام نخست ابتدا كوشيدند با تزريق ارز و 
ترخيص يكباره كاال از بنادر فركانس هايي را به بازار مخابره كنند كه از اين 
به بعد قرار است قيمت اجناس با روي كار آمدن جو بايدن به طور فزاينده 
تعديل پيدا كند طوري كه در عرض چند روز قيمت ها به طور باورنكردني 
كاهش پيدا كرد در حالي كه غير از جو رواني چيزي از واقعيت اقتصاد ايران 
تغيير نكرده بود. نه تحريم ها رفع شده و نه مديريت كارآمدي به صحنه آمده 

بود و تأسف بارتر اينكه نه برنامه اي از سوي دولت ارائه شده بود.
در گام دوم برنامه اصالح طلبان اين بود كه يك فضاي دوقطبي ايجاد كنند. 
اين پروژه چند بخش داش��ت. بخش��ي از اصالح طلبان ابتدا تالش كردند 
وانمود كنند آنچه با تعديل قيمت ها روي مي دهد كاماًل موقتي است چراكه 
حاكميت اجازه حضور اصالح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ را نمي دهد. در تأييد 
اين گزاره مي توان به س��خنان و نوشته هاي صادق زيباكالم، فعال سياسي 
اس��تناد كرد كه گفته: »با روي كار آمدن جو بايدن در امريكا، ممكن است 
مذاكرات در همين دولت آقاي روحاني آغاز شود اما برجام ۱۴۰۰ در دولت 
بعدي اتفاق خواهد افتاد. چون در انتخاب��ات ۱۴۰۰ حاميان اصالح طلبان 
پاي صندوق هاي رأي نخواهند رفت. بنابراين اين اصولگرايان هستند كه 
پيروز انتخاب��ات خواهند بود و مذاكرات توس��ط اصولگرايان پيش خواهد 
رفت«. در گام س��وم اصالح طلبان با محوريت دولت تالش كردند هياهو و 
هجمه اي رسانه اي عليه ساير قوا ايجاد كنند. در گام چهارم كه بسيار نخ نما 
بود قيمت ها دستوري باال و پايين مي شود كه در جامعه اين گونه القا شود كه 
قيمت ها مي خواهد تعديل پيدا كند اما برخي گروه ها هستند كه مانع رفع 
تحريم و گشايش اقتصادي مي شوند. در تأييد اين گزاره مي توان به گفته هاي 
كواكبيان، نماينده پيشين مجلس و فعال سياسي اصالح طلب استناد كرد 
كه با انتشار متني در فضاي مجازي گفته بود: »مدعيان افراطي اصولگرايي 
از حاال جهت استقرار دولت جوان حزب اللهي و با احتمال استقبال مردم از 
اصالح طلبان! با هرگونه گشايش اقتصادي و رفع تحريم ها مخالفت مي ورزند. 
به اين افراد بايد گفت بگذاريد با رفع تنگناهاي معيش��تي و تقويت اعتماد 
عمومي و مشاركت گسترده مردم همه ما تابع تجلي اراده اكثريت باشيم.« 
خالصه اينكه در بررس��ي عملكرد اصالح طلبان آنچه حائز اهميت اس��ت 
تثبيت و تضمين حضور آنها در رأس قدرت به هر بهانه و شكلي است. حال 
اينكه اين حضور مي تواند به منافع ملي و اعتماد عمومي جامعه ضربه هاي 
جبران ناپذيري وارد و پايه هاي انقالب را متزلزل كند. حب قدرت و رياست 
آنچنان اين طيف سياسي را احاطه كرده كه حتي نه آرمان و اهداف انقالب 
حائز اهميت است و نه خون سربازان و مدافعان كشور كه با نثار خون خود 

باعث اقتدار كشور شدند. از احمدي روشن ها تا شهيد سليماني ها...!

كارشناس مسائل سياسي:
اصالح طلبان دوقطبي برجامي مي سازند

يك كارشناس مسائل سياسي با بيان اينكه حيات سياسي اصاح طلبان 
در 25 س�ال گذش�ته با ايجاد فضاي دوقطبي همراه بوده است، گفت: 
اصاح طلبان از همي�ن االن دوقطبي هاي برجام�ي را ايجاد كرده اند.

ناصر ايماني گفت: اين احتمال وجود دارد ك��ه امريكايي ها بخواهند با هدف 
تأثيرگ��ذاري بر انتخاب��ات ۱۴۰۰ بخش��ي از تحريم ها را رف��ع كنند ولي ما 
نمي توانيم بگوييم چون امريكايي ها دنبال چنين هدفي هستند، ما نمي توانيم 
و نبايد به برجام برگرديم. وي افزود: مسلماً يكي از اهداف امريكايي ها انتخابات 
۱۴۰۰ است و نبايد روي اين مسئله شكي داشت اما به هر حال بايد از بازگشت 
امريكا به برجام اس��تقبال كرد، نمي توانيم بگوييم چون اهداف آنها انتخابات 
رياست جمهوري ايران است پس ما هم از بازگشت شان به برجام استقبال نكنيم. 
وي افزود: ايران در صورتي بايد به تعهدات برجام خود برگردد كه امريكايي ها 
نيز اعالم كنند به تعهداتشان عمل خواهند كرد. ايماني گفت: اصالح طلبان از 
همين االن دوقطبي هاي برجامي را ايجاد كردند و فضايي را ساختند مبني بر 
طرفداران مذاكره و طرفداران عدم مذاكره. اساساً حيات سياسي اصالح طلبان 

در 25 سال گذشته با ايجاد فضاي دوقطبي بوده است.
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