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داود عامري
افت و خيز هاي سياسي بورس

روزنامه اعتماد طي يادداش��تي نوش��ت: اخيراً 
پيشنهاد هاي  شوراي عالي بورس براي حمايت 
از سهامداران خرد بازار سرمايه توسط شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوا به  تصويب رسيده است. برخي بر 
اين باورند كه اين پيشنهاد ها و به خصوص ورود ريالي حدود ۲۰۰ميليون 
دالر از منابع صندوق به  بازار سرمايه، مي تواند آن را پولي كند كه به ضرر 
اقتصاد كشور است. در خصوص ذات بازار سرمايه و البته اتفاقاتي كه در 
يك  س��ال اخير در آن رخ داده، الزم است مواردي گفته شود. اول اينكه 
بازار س��رمايه نوس��ان دارد كه آن نيز جزو ذات بازار است. در  سال هاي 
گذشته نيز مواردي از قبيل كاهش هاي شديد شاخص بورس وجود داشته 
و بالطبع افرادي نيز در پس كاهش شاخص ها زيان  مي ديدند. اما خبري 
از تجمع مقابل ساختمان بورس براي جبران زيان هاي مالي نبود، چراكه 
سهامداران به بازار آش��نا بودند و  مي دانس��تند روزي سهام شان منفي 
مي شود. اما شرايط االن متفاوت است و حمايت ها نيز براي افراد حرفه اي 
نيست و بحث  سرمايه داران خرد است كه با سرمايه هاي اندك و صرفاً به 
دليل صحبت هاي مقام هاي عالي كش��ور به بازار سرمايه وارد شدند. در 
 روز هايي كه حمايت هاي گسترده از بورس صورت گرفته بود، كسي از 
نوسان كه ذات بازار است، صحبتي نمي كرد. بنابراين به  نظر مي رسد ورود 
۲۰۰ميليون دالر به بازار سرمايه، بحث تعهد دولت و بازگشت اعتماد به 
بازار سرمايه باشد. در واقع بحث اين  است كه اگر قرار باشد دولتمردان 
حمايتي قاطع از بورس انجام دهند و پس از آن بس��ياري از س��هم ها با 
ريزش هاي زيادي همراه  باشد، اعتماد به صحبت هاي دولتمردان كاهش 
پيدا مي كند و چه بس��ا از بين مي رود. هر چن��د اقتصاددانان مي گويند 
حمايت از بازار  سرمايه با منابع صندوق توسعه ملي، به پولي شدن اين 
صندوق مي انجامد، اما بايد گفت  دولت به عنوان يك هماهنگ كننده و 
 نظم دهنده است. زماني كه اين دولت جايگاهي نداشته باشد، مديريت 
بسياري از امور از دستش خارج مي ش��ود. بنابراين شايد الزم  باشد اين 
حمايت صورت گيرد. هر چند نمونه اين حمايت ها را در بورس هاي مهم 
دنيا نمي بينيم... تصميمات اخير  مبني بر ورود ۲۰۰ ميليون دالر به بازار 
سرمايه، الزاماً تصميم بدي نيس��ت اما بايد به اين نكته توجه كرد كه تا 
زمان انتخابات  بازار به آن شكل مثبت نخواهد شد و تصميماتي كه در اين 
دولت گرفته مي شود نيز در دولت بعدي عملي مي شود، چراكه  رقابت هاي 
سياسي اجازه عملي شدن تصميمات را نمي دهد. بنابراين هر تصميم و 
توييتي در خصوص بازار سرمايه، سياسي است.  اگر قرار است حمايتي 
شود، به دليل مسائل سياسي است. بازاري كه صف فروش ۳ميليوني دارد 
مي تواند به راحتي مثبت شود.  اينكه بازار نمي خرد صحبت كامالً سياسي 
است. فشار فروش هاي كاذب ايجاد شده است و ريزش مقاطع اخير در 

بازار سرمايه  صرفاً دليل سياسي دارد. 
............................................................................................................................

انتخابات و حرف هاي فريبنده
روزنامه وطن امروز در يادداشتي نوشته: 
يكي از كليدواژه هاي مهم سخنراني مقام 
معظم رهبري در روز يك ش��نبه درباره 
انتخابات »حرف هاي فريبنده« بود. اينكه چرا مق��ام معظم رهبري در اين 
مقطع تاريخي چنين كليدواژه اي را برجس��ته كردند به بررس��ي رفتارهاي 
انتخاباتي كانديداهاي رياس��ت  جمهوري در دوره هاي گذشته بازمي گردد. 
ظاهراً در ساحت سياس��ي بعضي جريان ها و شخصيت هاي سياسي، تالش 
براي فريب افكار عمومي با دروغگويي و تحريف واقعيت، يك امر مقبول قلمداد 
شده است. متأسفانه تخريب س��رمايه اجتماعي جمهوري اسالمي ايران از 
ناحيه همين جريان ها و ش��خصيت ها انجام مي شود. چنانكه اكنون موجب 
يأس و نااميدي بخشي از س��رمايه اجتماعي شده است. جهت روشنگري به 
نمونه هايي از اينگونه دروغگويي ها در عرصه انتخابات اشاره مي  كنيم. 1- قبل 
و در جريان رقابت هاي سال 9۲ ادعاي بزرگي درباره سرطان زا بودن بنزين 
پتروشيمي ها مطرح شد كه يكي از مهم ترين شعارهاي حاميان روحاني بر 
مبناي همين ادعا بود. حتي معاون روحاني در سازمان تحت هدايتش يعني 
حفاظت محيط زيست اعالم رسمي كرد بنزين پتروشيمي ها سرطان زاست. 
۲- »اس��اس برنامه اقتصادي من بر ۲ محور »توليد ث��روت ملي« و »توزيع 
عادالنه ثروت« استوار است«. اين شعاري بود كه روحاني در تلويزيون و چشم 
در چشم مردم داد اما زماني براي مردم كمرنگ شد كه با افشاي فيش هاي 
نجومي مديران دولتي، روحاني اعالم كرد مسئله حقوق هاي نجومي را به يك 
مسئله ملي تبديل نكنيد! ۳- در جريان رقابت هاي انتخاباتي سال 96 يك 
پديده بسيار تلخ و شگفت آور رخ داد؛ ماجرا از اين قرار است كه با پايين آمدن 
رأي روحاني در روستاها مس��ئوالن دولتي دست به كار ش��دند و به مردم 
روستاها مي گويند با توجه به اينكه روال است رئيس جمهور مستقر هميشه 
در چهار س��ال دوم هم رئيس جمهور مي شود، اگر به حس��ن روحاني رأي 
ندهيد، بودجه روستاي شما قطع مي شود. اين دروغ بزرگ با يك پيشنهاد 
انتخاباتي براي دريافت وام 1۰ميليوني به دهياران همزمان شد. حتي برخي 
منابع نوشتند در مناطقي از مركز كشور شايعه حذف يارانه در صورت تغيير 

دولت كنوني منتشر شده است. 
............................................................................................................................

اشتياق تيم مذاكره كننده
روزنامه كيهان در يادداشتی نوشت: مذاكرات 
هسته اي كه آبان ماه 9۲ شروع و تيرماه 94 به 
»برجام« ختم ش��د، براي خود داستاني شده 
است. حدود هشت سال است اين مذاكرات در جريان است و چند هفته اي 
هم مي شود كه اين مذاكرات طوالني و صد البته فرسايشي در وين دنبال 
مي ش��ود. اينكه چرا اين مذاكرات اين قدر طول كشيده خود قصه تلخ و 
مفصلي است. فقط در يك جمله مي توان گفت، چون حريف به تعهداتش 
عمل نكرده و ما خوش بينانه و با اش��تياق در همان س��اعات اوليه پس از 
توافق، به تمام تعهداتمان )و بنا بر گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
فراتر از تعهداتمان( عمل كرديم، هش��ت سال اس��ت كه دنبال غربي ها 
مي دويم! دليل اين عملكرد ساده انديشانه و خسارت زا چه بود؟ »اشتياق« 
شايد يكي از پاسخ هاي اين سؤال باشد. تيم مذاكره كننده ما مشتاق بود و 
اين  اش��تياق را فرياد مي زد اما حريف نه! تيم آقاي روحاني  اشتياقش را 
حتي، قبل از توافق به نمايش عموم گذاش��ته بود طوري كه همان ايام، 
راديو فرانسه در تحليل رويكرد دولت روحاني در سياست خارجي نوشت: 
»ارزيابي غرب از وضعيت كنوني دولت روحاني، تعامل با فروشنده بدهكار 
و مشتاقي است كه خود را ناگزير از فروش حقوق ملي مي بيند. بر پايه اين 
جمع بندي اگر خريدار صبور باشد، شرايط فروشنده را دشوارتر مي كند و 

در همان حال قيمت فروش را كمتر خواهد كرد.« 
خريدار )غرب( در آن وهله، نمايش  اشتياق و نيازمان را ديد، برخالف تيم 
مذاكره كننده ما، خود را مشتاق نشان نداد، گاهي حتي با اكراه جلو آمد، 
صبوري كرد و... كاالي با ارزشمان را »ُمفت« خريد. آقاي »ولي اهلل سيف«، 
رئيس  وقت بانك مركزي حدود 1۰ماه پس از توافق به جاي كلمه »ُمفت« 
از واژه معروف »تقريبا هيچ« استفاده كرد و آقاي »عباس عراقچي«، معاون 
سياسي وزارت خارجه كش��ورمان نيز آذرماه سال 97 و با كمي تأخير با 
جمله »مزاياي برجام براي ايران نزديك به صفر شده است«، بر پيش بيني 
اين تحليلگر راديو فرانسه صحه گذاشت! همين طور آقاي ظريف، وقتي 

گفت »هنوز نمي توانيم در انگليس يك حساب بانكي باز كنيم.«
چرا تيم مذاكره كننده آقاي روحاني خود را مشتاق مذاكره نشان مي داد؟ 
چرا در دل اين  اشتياق، نيازش به اين مذاكرات را »فرياد مي زد«؟ چرا در 
تريبون هاي رسمي مي گفت »خزانه خالي است؟« يا »آب خوردنمان 
هم به اين مذاكرات وابسته اس��ت«؟ هدف آيا اقناع مردم ايران درباره 
لزوم انجام اين مذاكرات بود؟ آيا دولت واقعاً متوجه نبود، حريف، اين 
موضع گيري ها را مي بيند و در محاسباتش مي آورد؟ آيا همين »نمايش 

 اشتياق و نياز«، باعث افزايش قدرت چانه زني حريف نشد؟ و... 

فرمانده كل سلپاه پاسلداران انقاب اسلامي 
با تأكيد بر اينكله حباب امنيت ملي اسلرائيل 
تركيده اسلت عنوان كلرد اسلرائيلي ها دچار 
پديده زوال هستند و در غروب سياسي به سر 
مي برند و اتفاقاً اين بار به نظر مي رسد  فروپاشي 
رژيلم صهيونيسلتي مي تواند از درون باشلد. 
سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي چهارشنبه 
شب در گفت وگوي ويژه خبري، با اشاره به زوال و 
غروب تدريجي سياسي قدرت هاي بزرگ بيرون از 
منطقه و درون منطقه گفت: »اين آرايش قدرت در 
حال گسسته شدن است، آن پيوستگي كه در جبهه 
ائتالفي از شياطين و مستكبران عالم مي ديديم در 

حال شكسته شدن است.« 
    امريكا مجبور به ترك منطقه است

فرمانده كل سپاه با اش��اره به اينكه امريكا مجبور 
است منطقه را ترك كند، افزود: »امريكايي ها تحت 
فشار سياسي بر افكار عمومي و تحت فشار جريانات 
و گروه هايي هستند كه عراقي اند و عراقي ها تمايلي 
به ماندن امريكا در صحنه جغرافيايي عراق ندارند 
و تالش مي كنند به هر ش��كل ممك��ن امريكا را از 
منطقه اخراج كنند.« وي بيان كرد: »ش��كنندگي 
و آسيب پذيري را در سيستم امنيت ملي اسرائيل 
مي بينيم، ول��ي امريكا نمي توان��د كمكي به رژيم 
صهيونيستي كند. با فرسايش، كهولت و فرسودگي 
در قدرت هايي مواجه هس��تيم كه قباًل بسيار قوي 
عمل مي كردند و امروز هيچ ش��ادابي سياسي در 
سياست خارجي آنها نمي بينيم، سياست خارجي 

آنها فعال نيست.« 
سرلشكر سالمي گفت: »منطقه تحت تأثير چنين 
شرايطي قرار دارد، موازنه قوا به طرز واضحي به نفع 
يمن در حال تغيير است و سعودي ها تحت ضربات 

بسيار مداوم قرار گرفته اند، هيچ يك از سامانه هاي 
پدافند هوايي و ضد موش��ك س��عودي ها كه همه 
امريكايي هستند، قادر نيس��ت از عمليات پهپادي 
يمني ها جلوگيري كند.« وي ادامه داد: »در سوريه 
يك تعادل سياس��ي برقرار اس��ت و به سمت يك 
انتخابات در حركت است. جبهه مقاومت در سوريه 
با هيچگونه افتي مواجه نشده اس��ت. در عراق هم 
يكپارچگي سياسي برقرار است و جريانات مقاومت 

در عراق فعال هستند.« 
  شجره طيبه مقاومت در حال جواب دادن 

است
فرمانده كل سپاه افزود: »دشمنان تصور مي كردند 
بعد از شهادت حاج قاسم سليماني جبهه مقاومت 
تضعيف مي ش��ود، در حالي كه امروز شجره طيبه 
مقاومت در حال جواب دادن اس��ت. منطقه فعلي 
روند امنيت��ي امريكا را سس��ت مي كن��د. نفوذ ما 
اعتقادي و آرماني است و دشمن فاقد چنين نفوذي 
است. در لبنان، س��وريه، عراق، يمن و افغانستان 
شاهد هستيم كه شجره طيبه مقاومت اسالمي در 
حال جواب دادن است، بنابراين منطقه، منطقه اي 
اس��ت كه كاماًل روند حضور امنيتي امريكا در آن 
سست شده است، لذا نشان داده شده كه نمي توان 
در اين منطقه نيرو هاي خارج��ي را ايمپلنت كرد، 
يعني هر نيروي بيگانه اي خ��ارج از منطقه از ديد 
مردم منطقه يك شيء خارجي تصور مي شود و دير 
يا زود بدون دستاوردي بايد منطقه را ترك كنند، 
شرايط نشان مي دهد بيداري اسالمي اين شعله هاي 
آگاهي ك��ه در قلب و ذهن جوانان مس��لمان زبانه 
كشيده و اين مشعل هاي آگاهي به روح جهاد تبديل 
شده است، سرزمين هاي اسالمي را به ميدان جهاد 

عليه متجاوزان تبديل كرده است.« 

    اسرائيلي ها دچار پديده زوال هستند
سرلشكر س��المي با تأكيد بر اينكه حباب امنيت 
ملي اس��رائيل تركيده اس��ت، گفت: »اسرائيلي ها 
دچار پديده زوال هس��تند و در غروب سياسي به 
سر مي برند و اتفاقاً اين بار به نظر مي رسد فروپاشي 
رژيم صهيونيس��تي مي تواند از درون باشد.« وي 
افزود: »اين پوسيدگي در تمام اركان اين رژيم كاماًل 
موج مي زن��د، يعني در افول اقتص��ادي فوق العاده 
بااليي به سر مي برند و شاهد از بين رفتن انسجام 
اجتماعي در ناكارآمدي سياسي و اغتشاش سياسي 
آنها هستيم و هر شنبه اعتراضات عمومي در رژيم 
اشغالگر قدس برقرار است. تاكنون چهار انتخابات 
براي تعيين نخست وزير انجام دادند، ولي نتوانستند 
به نتيجه برسند و احتماالً به سمت انتخابات پنجم 

مي روند.« 
فرمانده كل سپاه يادآور شد: »سيستم صهيونيستي 
از درون دچار فروپاشي، تزلزل و ريزش شده است، 
آنها سعي كردند ظرف يك س��ال و نيم گذشته از 
خودشان يك فيگور اقتدار نشان دهند، يعني مثل 
يك بادكنك خود را باد كردن��د.« وي افزود: »آنها 
آس��يب هاي فوق العاده اي دارند، يكي دو ماه قبل 
تمام آسيب هاي رژيم صهيونيس��تي نشان داده و 
نمايان  شد دريانوردي و كش��تيراني تجاري رژيم 
 صهيونيس��تي در هر نقطه اي از عالم آس��يب پذير 
اس��ت، در حالي كه 9۰درصد تج��ارت و بازرگاني 
اين رژيم از طريق درياس��ت، زيرا هيچ مرز زميني 

ندارد.« 
    انفجار اخير در اسرائيل يك دومينو بود

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
»آنها مي خواستند نش��ان دهند كه اصاًل سيستم 
امنيت ملي اسرائيل شكننده نيست، وقتي انفجار 

مهيب با آن قارچ بزرگ كه شبيه انفجار هسته اي 
بود در كارخانه س��اخت موتور هاي پدافند هوايي 
صورت گرف��ت  آن كارخانه اي ك��ه ماهواره هاي 
رژيم صهيونيس��تي را مي س��اخت، به يكباره اين 
بادكنك با يك سوزن تمام بادش خالي شد، يعني 
نشان داده ش��د چقدر آس��يب پذير هستند و اين 
يك دومينو بود.« وي اف��زود: »بعد از آن در حيفا 
پااليش��گاه بزرگ منفجر ش��د، مخازن آمونياك 
نشت كرد و اعالم كردند ۸۰ ش��ركت تحت تأثير 
حمالت سايبري قرار گرفته اند و نزديك فرودگاه 
بن گوريون انفجار رخ داد يا جاسوسانشان در اربيل 

عراق كشته شدند.« 
سرلشكر سالمي گفت: »رژيم اس��رائيل يك نوار 
باريك است، در برخي جا ها عرض 14كيلومتري 
دارد، لذا اولين ضربه مي تواند آخرين ضربه باشد. 
بزرگ ترين ضعف رژيم صهيونيستي اين است كه 
هر اقدام تاكتيكي مي تواند يك شكست استراتژيك 
باش��د، يعني با يك عمليات مي ت��وان اين رژيم را 
منهدم كرد، از اي��ن نقطه ضعف ه��ا پرده برداري 
شده است، اگر اخبار اين اتفاقات توسط دوربين ها 
ضبط و منتش��ر نمي ش��د، مقامات صهيونيست 
هرگز اين اخبار را منتشر نمي كردند.« وي گفت: 
»مضحك بود وقت��ي آن كارخانه توليد موش��ك 
و ماهواره منهدم ش��د گفتند اينجا تس��ت انجام 
مي شد و اين خيلي خنده دار است، كدام كشوري 
در كارخانه تس��ت انفجار انج��ام مي دهد؟! موج 
اقتدار آنها به يكباره ويران ش��ده و حباب امنيت 
ملي اسرائيل تركيده اس��ت، آن حجمي كه بر اثر 
عمليات رواني س��اخته بودند از بين رفت و امروز 
چهره رژيم صهيونيس��تي را در اندازه هاي واقعي 

مي توانيد ببينيد.« 
فرمانده كل سپاه با اشاره به دو خصوصيت دقت و برد 
پهپادهاي ايراني گفت: »اين دقت به گونه اي است 
كه مثالً در يك ساختمان، هر نقطه اي را كه بخواهيم 
مورد اصابت قرار مي دهيم. دقت ها آنقدر باال رفته كه 

نقاط بسيار ريز قابل هدفگذاري هستند.« 
    سپاه به نفع يا عليه هيچ كانديدايي 

عمل نمي كند
فرمانده كل س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي با 
اشاره به خط مشي سپاه درباره حضور نامزد هاي 
نظامي در انتخابات آتي رياست جمهوري افزود: 
»نظامي ها هم مث��ل بقيه افراد اي��ن مملكت بر 
اساس قانون اساسي و قوانين جمهوري اسالمي 
ايران مي توانند در انتخابات ش��ركت كنند و اين 
موضوع صرفاً انتخاب ش��خصي آنهاس��ت و هيچ 
ربطي به س��ازمان ندارد، يعني اگر يك پاسدار و 
يك نظامي در انتخابات ش��ركت كند اين تمايل 
شخصي است و هيچ گونه تش��ويق يا حمايت از 
سوي سازمان وجود ندارد.« وي افزود: »ما صادق 
و متعهد هستيم و مكلفيم كه ابداً در انتخابات به 
نفع يا عليه هيچ كانديدايي عمل نكنيم، سپاه در 
موضوع انتخابات متشكل است از مجموعه اي از 
پاس��داراني كه هر كدام به كاندي��داي مورد نظر 
خودشان رأي مي دهند و جرياني در سپاه وجود 
ندارد كه بخواهد نسبت به اينكه به چه كسي رأي 

داده شود يا نشود تصميم بگيرد.«

 سردار سالمی: آن قارچ اتمی نشان داد 
اولين ضربه به اسرائيل می تواند آخرين باشد

رژيم اسرائيل يك نوار باريك است، در برخي جا ها عرض ۱۴كيلومتري دارد، لذا اولين ضربه مي تواند آخرين ضربه باشد. بزرگ ترين ضعف 
رژيم صهيونيستي اين است كه هر اقدام تاكتيكي مي تواند يك شكست استراتژيك باشد، يعني با يك عمليات مي توان اين رژيم را منهدم 
كرد، از اين نقطه ضعف ها پرده برداري شده است، اگر اخبار اين اتفاقات توسط دوربين ها ضبط و منتشر نمي شد، مقامات صهيونيست هرگز 

اين اخبار را منتشر نمي كردند

مسئوليت هاي اخالقي و اجتماعي كانديداها
وزارت كشور در سال هاي گذشته به منظور كمك به ايجاد فضاي سالم 
انتخاباتي، اقدام به تنظيم منش��ور اخالقي كرد كه طبيعتاً در آس��تانه 
انتخابات هم كانديداها آن را مطالعه مي كنند و هم اينكه وزارت كشور 
به عنوان متولي و مجري انتخابات وظيفه خود مي داند اين منشور را به 

نامزدها ابالغ كند و متن آن را در اختيار آنها قرار دهد. 
فرض بر اين است كه وقتي فردي براي شركت در انتخابات نام نويسي 
و از فيلترهاي نظارت��ي عبور مي كند، طبيعتاً اين فرد يك ش��خصيت 
برجسته و آگاه به مسائل جامعه و بيش از هر كس ديگري پايبند قوانين 
شرعي، عرفي و اخالقي جامعه است، بنابراين با اين زمينه، نگاهي كوتاه 

به مسئوليت هاي اخالقي و اجتماعي كانديداها مي كنيم. 
 هر فردي در جايگاه نامزدي رياست جمهوري، صرف نظر از اينكه بتواند رأي 
مردم را براي رياست جمهوري به دست بياورد يا نه، در برابر جامعه مسئول 
است. اين مسئوليت به خصوص در حوزه اخالقي و اجتماعي حائز اهميت 
است، چراكه هر روزه ميليون ها انسان رفتار و گفتار او را زير نظر مي گيرند تا 
بتوانند انتخاب درستي داشته باشند. پس اين فرد داراي يكسري مسئوليت 
اخالقي و اجتماعي در برابر جامعه است كه آنها را مي توان در مواردي چون 
راستگويي، امانتداري، رعايت انصاف، عدالت، صداقت در گفتار، الگوسازي 
رفتارهاي اجتماعي ارزشمند و... برشمرد كه اشاره اي كوتاه به آنها مي كنيم. 
قبل از ورود به هر بحثي، بزرگ ترين وظيفه و رسالت هر نامزدي، ترجيح 
منافع ملي بر مناف��ع فردي، جناحي، حزبي و تعلقات سياس��ي و هر چيز 
ديگري است. به عبارت ديگر بزرگ ترين رسالت كانديداها توجه به منافع 

ملي و تالش براي حفظ آن در هر شرايطي است. 
دومين مسئوليت اجتماعي نامزدهاي رياست جمهوري، مقابله با اغراق و 
مبالغه گويي در كنار صداقت در گفتار اس��ت. بايد به اندازه اي دروغ براي 
كانديداها و طرفدارانشان مش��مئزكننده باشد كه به خود اجازه ندهند نه 
تنها خداي ناكرده مطالب كذب را براي جذب آراي مردم بر زبان بياورند، 
بلكه از به زبان آوردن سخنان داراي ش��بهه و نيز اظهارات مبالغه آميز نيز 
پرهيز كنند. نامزدها به عنوان الگو و نمونه اي از انسان هاي مسئوليت پذير 
بايد از زمان شروع تبليغات، صداقت در گفتار خود را به مردم اثبات كنند 
تا پس از كسب آراي مردم بتوانند به علت شهره بودن به صداقت در گفتار و 
عمل، برنامه هاي ملي را با حمايت آحاد اقشار جامعه مديريت كنند. طبيعتاً 

رسيدن به جايگاه اعتماد ملي مستلزم صداقت در كالم و عمل است. 
سومين مسئوليت اخالقي و اجتماعي كانديداها، رعايت عدالت و انصاف 
است. از حضرت امير)ع( حديثي به اين مضمون داريم كه نه در دوستي، 
آنچنان همه اس��رار خود را به همديگر بگوييد كه فردا دش��مني پيش 
آمد، تمام نقطه ضعف هايت در اختيار دش��من توست و نه در دشمني 
آنچنان تندي كنيد كه اگر فرداي روزگار دوس��تي پيش آمد، شرمسار 
گرديد. الزم است كانديداها  زمان تبليغات، به ويژه مناظره ها در تعريف 
و تمجيد از افراد همس��و با خود افراط نكنند كه اگر خالف و خطايي از 
نامبرده آشكار شد، نتوانند آن را هضم كنند. از سوي ديگر مواظب انگ 
زدن ها و اتهام هايي كه براي بيرون كردن رقيب از كورس رقابت دارند، 
باش��ند، تا خداي ناكرده از دايره انصاف خارج نش��وند و به عنوان يك 
مرجع رفتار اخالقي، به اخالق جامعه آسيب وارد نكنند. رفتار عادالنه 
و منصفانه بهترين پش��توانه را براي كانديدا ها به ارمغان خواهد آورد و 
مسير موفقيت آنها را هموار خواهد ساخت.  چهارمين مسئوليت به حوزه 
امانتداري برمي گردد. اين امانتداري در دو ساحت قابل طرح است. يكي 
در خصوص مجريان انتخابات كه موضوع بحث ما نيس��ت و ديگري در 
خصوص نامزدها كه با وعده هاي خود، آراي مردم را كسب مي كنند. در 
واقع تك تك اين برگه هاي رأي كه به نفع يك نفر وارد صندوق مي شود، 
يك امانت و مس��ئوليت اجتماعي به گردن انتخاب شونده مي گذارد. 
بنابراين نامزدها، همانطور كه رهب��ر معظم انقالب نيز تأكيد فرمودند: 
»از سخنان و وعده هاي فريبنده و بدون پشتوانه فكري و بدون در نظر 

گرفتن امكانات يا بدون اطالع از آنها حتماً پرهيز كنند.«
 در واقع وقت��ي كانديدايي ب��ا وعده ه��اي دروغين و غيرقاب��ل اجرا و 
عملياتي تالش مي كند آراي مردم را جلب كن��د، فرداي روزگار و پس 
از انتخاب نمي تواند به وعده هاي خود جامه عمل بپوش��اند. در چنين 
شرايطي ضمن آنكه از دايره امانتداري خارج ش��ده است، عالوه بر آن 
با پاش��يدن بذر بي اعتمادي در جامعه، امكان بسيج عمومي را از دولت 
در مواقع مورد نياز سلب و س��رمايه هاي نرم جامعه را تضعيف مي كند. 
اعتماد عمومي به مسئوالن به خصوص در جايگاه هاي انتخابي از ذخاير 
بي بديل ملي و امانت عمومي اس��ت كه نبايد مورد خدش��ه قرار گيرد. 
بنابراين اگر نامزدها بخواهند در فص��ل تبليغات، اعتماد مردم را جلب 
كنند، بايد مسئوليت هاي اخالقي و اجتماعي خود را جدي بگيرند كه 
يكي از بهترين راه ها براي حفظ اين شرايط، صداقت داشتن در كنار ارائه 
برنامه هاي واقعي و عملياتي در جهت پيشرفت كشور براي ورود به عرصه 
انتخابات است. نيازي به گفتن نيست كه همه نامزدها بايد اصول اصلي 
و شرايط الزم را براي انتخاب شدن كه شوراي نگهبان اعالم كرده است 
از قبيل اعتقاد به اس��الم احراز كنند تا مورد وثوق مردم باشند و كارزار 
تبليغات انتخابات نيز يك معيار براي اين سنجش توسط ملت است كه 
اميد است با حضور پر شور و اميدوارانه آحاد جامعه در پاي صندوق هاي 

رأي، برگي زرين بر تاريخ پر افتخار ميهن اسالمي افزوده شود.

رئيس كميسيون داخلي مجلس:
سفره خالي مردم صادقانه ترين كارنامه 

براي روحاني و جهانگيري است
نماينلده يلزد در مجلس بلا بيلان اينكله ارزيابي كلف جامعه از 
عملكرد روحاني و جهانگيري و سلفره خالي مردم صادقانه ترين 
كارنامله دولت محسلوب مي شلود، تأكيد كلرد  سلوءمديريت 
دوللت روحانلي بلا گوشلت و پوسلت ملردم حلس مي شلود. 
محمدصالح جوكار، رئيس كميس��يون امور داخلي كشور و شوراهاي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، با اشاره به اظهارات اسحاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور و فرار از پاسخگويي وي از عملكرد 
دولت گفت: اسحاق جهانگيري به جاي پرداختن به مسائل حاشيه اي 
و عذرخواهي هاي غيرموجه بايد به وظايفش عمل و از حاشيه پردازي 
جلوگيري كند. وي با بيان اينكه اظهارات مع��اون اول رئيس جمهور 
و ش��خص رئيس جمهور در مورد ايفاي پاس��خگويي به وظايفش��ان 
در طول ماه هاي گذش��ته فرار رو به جلو محس��وب مي ش��ود، افزود: 
اينكه دولتمردان با ادبيات خاص بيان كنند كه لكنت زبان داش��ته و 
نتوانسته اند اقداماتشان را به جامعه توضيح دهند به هيچ وجه پذيرفتني 
نيست، چراكه آنچه را كه مردم در كف جامعه از عملكرد دولت يازدهم 

و دوازدهم مي بينند، بهترين ارزيابي محسوب مي شوند. 
رئيس كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس اظهار داشت: با 
گفتار و حرف و فرار از پاسخگويي، دولت نمي تواند براي خود كارنامه سازي 
كند و اگر هم دولت لكنت زبان دارد وكيل بگيرد. اين درحالي است كه 
سفره مردم و وضعيت معيشتي و اقتصادي كشور صادقانه ترين كارنامه 
دولت حس��ن روحاني محس��وب مي ش��ود. جوكار گفت:  وقتي مردم 
مي بينند در زندگي دچار مش��كالت اقتصادي و فش��ارهاي معيشتي 
هستند، نمي توانند اظهارنظرات دولتمردان را درباره عملكردهاي مثبت و 
كارنامه شان بپذيرند. وي افزود: دولت حسن روحاني عمليات هاي متعدد 
رواني در جامعه انجام داده،  ولي در مجموع مردم با گوشت و پوست خود 
سوء مديريت و سوء عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم را ديده اند كه اين 
موضوع در حوزه اقتصادي و اجتماعي بيش��تر احساس مي شود، ضمن 
اينكه مشكالت انباش��ته اي كه هم اكنون در كش��ور وجود دارد نتيجه 

عملكرد هشت ساله روحاني و جهانگيري محسوب مي شود.

گزارش 2|مهدی پورصفا

در حالي كه مذاكرات ايران و كشورهاي غربي 
در وين بر سلر مسائل مهم پروسله برگشت به 
برجام همچنلان ادامه دارد، جريان رسلانه اي 
در داخلل ايلران و همزملان بلا خلارج تاش 
مي كند با استفاده از فضاسلازي هاي رسانه اي 
فشلارها را بر تيم مذاكره كننلده ايراني براي 
پذيرفتن سلريع يلك توافق بد تسلريع كند. 
»توافق نكردن بهتر از يك توافق بد اس��ت.« هيچ 
كس نمي تواند اين اصل مس��لم را در مذاكرات دو 
يا چند جانبه رد كند. با اين حال اين اصل مس��لم 
مي تواند در شرايط عملي زير سؤال برود و آن هم 
زماني كه مذاكره كنن��دگان روي ميزهاي مذاكره 

تحت فشار غيرمنطقي قرار بگيرند. 
ايران تجربه بسيار بدي در خصوص مذاكرات برجام 
و برخي نقص هاي مرتبط ب��ا آن دارد. عدم انتفاع 
كافي از موارد پيش بيني ش��ده در برجام و بعد از 
خروج دولت ترام��پ از برجام نش��ان داد هرگونه 
توافقي ب��دون در نظر گرفت��ن مالحظات جدي 

مي تواند خسارت هاي فراواني داشته باشد. 
  فرصتی كله ايلران از تهديلدات ترامپ 

ساخت
هم اكنون ني��ز اي��ران درگير مذاك��رات جدي و 
فراگيري با طرف های غربی بر سر برگشت امريكا 
به برجام است. طبيعي اس��ت اين مذاكرات براي 
ايران حساسيت بس��يار بااليي دارد. ايران در تمام 
طول دوران چهار ساله ترامپ فش��ار سنگيني را 
تحمل كرد اما در نهايت فرمول فش��ار حداكثري 
براي تس��ليم كردن اي��ران به شكس��ت انجاميد. 
ايران در انتهاي دولت ترامپ به تدريج سياس��ت 

افزايش ظرفيت هاي هس��ته اي را در پيش گرفت 
و حتي مس��ائلي همچون خرابكاري در تأسيسات 
هسته اي نطنز نيز نتوانست تهران را وادار به تغيير 

مواضع خود كند. 
در واكنش به اين حمالت اي��ران نه تنها از موضع 
خود عقب نكشيد بلكه در مقابل، ميزان غني سازي 
و درصد آن را افزايش داد. ايران هم اكنون در حال 
غني سازي 6۰ درصدي به ميزان 9 گرم در ساعت 
اس��ت كه مي تواند تا پايان خرداد ماه يك ذخيره 

راهبردي براي ايران فراهم كند. 
در كنار اين ظرفيت غني سازي در ايران با استفاده 
از ماشين هاي غني س��ازي آي. آر- ۲، آي. آر- 4 و 
آي. آر- 6 تا 16 هزار سو افزايش يافته است. تمام 
اين اتفاقات عماًل كفه امتياز گيري را به نفع ايران 
س��نگين كرد به خصوص اينكه هم اكنون امريكا 
درصدد خروج از منطقه اس��ت. در چنين اوضاعي 
طبيعي است كه واشنگتن به دنبال آرام كردن فضا 
در منطقه و رس��يدن به اهداف خود باشد اما هيچ 
كس نمي تواند اين نكته را رد كند كه امريكايي ها 
به دنبال يك توافق حداكثري براي خود و بازگشت 
ايران به برجام هس��تند؛ توافقي كه بتواند در عين 
اينكه كمترين امتيازات ممكن را در حوزه تحريم ها 
داشته باشد بيشترين عقب نش��يني را براي ايران 

فراهم كند. 
در مقابل ايران نيز تأكيد كرده است به هيچ عنوان 
به دنبال يك قرارداد سريع و بدون مشكل نيست و 
همچنان به دنبال لغو تمام تحريم ها و راستي آزمايي 

آنهاست. 
البته گزارش رسانه هاي مختلف نيز نشان مي دهد 

شكاف هاي موجود بين ايران و امريكا در حوزه هاي 
مختلف ب��ه قدري باالس��ت كه ح��ل و فصل آنها 

نيازمند زمان و دقت فراوان است. 
به عنوان مث��ال امريكا براي برگش��ت تعهدات 
هسته اي ايران خواس��تار تخريب ماشين هاي 
غني سازي شده است. طبق اين گزارش، امريكا 
و اروپا در ازاي توقف موق��ت برخي تحريم هاي 
برجامي، خواس��تار تخريب س��انتريفيوژهاي 
نس��ل هاي جديد IR ، 9 -IR- 6 و IR- 4 و... 
شده اند. اين در حالي است كه امريكا هنوز حاضر 
به لغو تحريم ه��ا و اجراي تعه��دات خود طبق 
برجام هم نشده اس��ت. طبيعي است كه ايران 

هيچ گاه چنين شرايطي را نخواهد پذيرفت. 
در كنار اين امريكايي ها خواستار باقي ماندن بخشي 
از نهادها و ش��خصيت هاي ايراني در ليست سياه 
تحريم ها هستند كه عماًل انتفاع ايران را به حداقل 
ممكن خواهد رس��اند. تمام اينه��ا يعني روزهاي 
س��ختي در مذاكرات در راه اس��ت. اما در روزهاي 
اخير جو سازي گسترده اي درباره امكان رسيدن به 
يك توافق گسترده آغاز شده كه نشان از تالش براي 
وادار كردن ايران به پذيرش يك توافق جديد بدون 

در نظر گرفتن مالحظات كالن ماجراست. 
  رفع تحريم ها نزديك است؟

در هفته گذشته اظهارنظرها و گزارش هاي رسانه اي 
فراواني درباره نزديك شدن ايران و امريكا به يك 
توافق قطعي در خصوص برگشت به برجام منتشر 
شده است. به عنوان مثال رئيس جمهور در جلسه 
هيئت دولت از برداشته شدن تحريم ها خبر داده يا 
روزنامه ايران در گزارشي از لغو 95درصدي تمام 

تحريم ها مي گويد. اين در حالي است كه نگاهي به 
سرخط گزارش رسانه هاي خارجي به ما مي گويد 
كه تا حصول توافق ايران و امريكا براي برگشت به 

برجام زمان زيادي باقي مانده است. 
اين فشار رس��انه اي يك ضلع خارجي هم دارد كه 
مي توان آن را در اظهارنظر هاي مقامات امريكايي 
و اروپايي ديد. به عنوان مثال لودريان وزير خارجه 
فرانسه در سخناني خواستار پاسخگويي سريع ايران 
به پيشنهادات غرب شده يا وزير خارجه امريكا از 
اراده امريكا براي بازگشت سريع به برجام و ضرورت 

پاسخ سريع تر ايران سخن گفته است. 
اين پ��ازل زماني كامل مي ش��ود ك��ه خبرگزاري 
رويترز از ارائه يك طرح جامع از سوي امريكايي ها 
در خصوص بازگش��ت ايران به برجام و برداش��ته 
شدن تحريم ها سخن گفته است. با در نظر گرفتن 
تمام موارد فوق مي توان گفت اين اظهارنظرها تنها 
با اين هدف ص��ورت مي گيرد كه فش��ارها بر تيم 

مذاكره كننده ايران تشديد شود. 
اين فش��ار هم به احتمال زياد با حرب��ه باال بردن 
انتظ��ارات رواني از برداش��ت تحريم ها و تغييرات 
سريع صورت مي گيرد. طبيعي است كه در شرايط 
فعلي تن دادن به چنين توافقي آن هم با مختصات 
امريكايي ها مي تواند زمينه ساز شروع بحران هاي 
دوباره براي كشور باش��د. به خصوص اينكه بعد از 
چند ماه اول دوباره ماجرا به حالت اول بازمي گردد. 
شايد فضا سازي رسانه اي بتواند اميدواري اوليه اي را 
براي برخي اهداف سياسي ايجاد كند اما در نهايت 
آسيب هاي آن باليي همانند سال 97 تا99 بر سر 

كشور خواهد آورد.

چرا برخي به دنبال يك توافق بد ديگر در وين هستند

 تيغ فضا سازي رسانه اي بر سر تيم مذاكره كننده ايراني

   گزارش یک


