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اخبار كشور
یک پایگاه خبری آمریکایی:

یادداشت روز

آشتی با خوارج!

چند ماهی بود که جنگ تمام شــده بود  .عــدهای با چهرههای دژم و
درهم ،دور امام علی (ع) را گرفته بودند و او را به آشــتی و توبه(!) دعوت
میکردند! آنها میگفتند در جنگ صفین حوادثی رخ داد ،ما خطا کردیم و
سپس با توبه به درگاه الهی ،پیش تو آمده ایم،تو هم توبه کن و بیا تا دوباره
با هم آشتی کنیم!
هرچه امام و یاران صدیقش کارهای آن روزهایشان را یادآوری میکردند،
فایدهای نداشــت! به یادشــان نمیآمد که در میانه میدان ،آنها بودند که
سازبیوفایی کوک کردند! آنها بودند که آلت دست معاویه شده بودند .برخی
از آنها بودند ،چند شب قبل از روز جنگ ،پنهانی دیدارهایی داشتند وقرار و
مدارهایی گذاشته بودند! به یادشان نمیآمد که با فتنه انگیزی ،شیرازه سپاه
را از هم گسستند و نبرد پیروز را به حکمیت و سپس به شکست تبدیل کرده
مسیر تاریخ را عوض کردند! آری آنها چیزی به یاد نمیآوردند اما امام را به
صلح و آشتی و پیوند با خودشان فرا میخواندند!
این ،حکایت حال آنانی اســت که این روزها دم از آشتی ملی میزنند.
کســانیکه حماســه عظیم مردم در ســال  88را به فتنهای عظیم بدل
کردند،دروغ گفتند،در دروغ تقلب دمیدند،در جامعه شکاف ایجاد کردند
و بیگناهان زیادی را به خاک افکندند،طمع دشمن را بر انگیختند و باعث
تشدید تحریمها در پی آشوبها شدند .جماعتی که خودشان جنگ به راه
انداختند،شکست خوردند،قهر کردند ،آبروی نظام را بردند و ....حاال خیلی
شیک و مجلسی میگویند بیایید آشــتی کنیم،آن هم آشتی ملی! یعنی
خودشــان را ملت میدانند! البته این جماعت از یک جهت از خوارج هم
عقبترند و آن اینکه خوارج -ولو به ظاهر -توبه کردند اما اینان ،هنوزحاضر به
توبه در پیشگاه خدا و ملت نشدهاند و هنوز در دلشان از آنچه کردند پشیمان
نیستند که اگر بودند ،به زبان میآوردند و از ملت عذر خواهی میکردند.
نباید از نظر دور داشت که در ساختار مقتدر و متکی به مردم جمهوری
اســامی ایران ،اقبال و ادبار به مقامات و جریانات،بستگی تام و تمامی به
خادم یا خائن بــودن آنها دارد.مردمی که برای هر روز بقای نظام برآمده از
خون فرزندانشان هزینه دادهاند و نهال انقالب را با بذل جان و هستی خود به
درختی پرثمر و سایه افکن تبدیل کردهاند ،در برابر همدستی و همداستانی با
دشمنان انقالب،حساس و هوشیارند و نمیتوانند نسبت به آن سکوت کنند.
به همان میزان که مردم حساسیت دارند،آنها که برای پرورش مهرههای
نفوذی و وابسته هزینه کردهاند زحمت کشیده اند،از اخراج آنها از حاکمیت
ن،
از ســوی مردم،سخت برآشفته و عصبانی هستند  .برنامهریزان و طراحا 
هرازگاهی مضمونی تازه کوک کرده و سناریویی جدید میچینند تا بلکه آب
رفته را به جوی بازگردانند و دوباره زمام امور را به دست همانهایی بسپارند
که بیشترین خیانت را به مردم کرده اند!
پروژه تطهیر و سفید کردن چهرههای ضد ملی و ضد انقالبی،از مهمترین
کار ویژههای سناریوی چند وجهی دشمن است که با بعضی سهل انگاریها
و کوتاهیها در مجازات آنها،بوی کباب به مشام برخی رسانده و باعث شده
توهم بزنند و خیاالتی به ذهنشان برسد.
چندی قبل،یک مفسد مشهور اقتصادی که محاکمه او محاکمه سبک
مدیریت منحرف و منحصر به فرد کارگزاران بود،پس از چند سال نقش بازی
کردن و تالش برای تاثیر گذاری بــر افکار عمومی،اعالم کرد که مجموعه
جلسات محاکمه اش را بصورت کتابی برای اطالع عموم منتشر خواهد کرد!
فراموش نکنیم که او به جرم دزدی و اختالس و دست اندازی به بیتالمال
و عناوینی مشــابه،محاکمه و محکوم شد و به زندان افتاد .پس چرا اکنون
میخواهد شرح مفاسد خود را منتشر کند!؟
مدتی پس از آن خبر و در همین روزهای اخیر،شخصی متهم به خیانت
به کشــور و دادن اطالعات طبقه بندی شده به دشمن،مصاحبه مفصلی با
یکی از بوقهای زنجیرهای کرده و با انکار همه مفاســد خود،دو مقام ارشد
اجرایی و قضایی پیشین را عامل محاکمه و محکومیت خود معرفی میکند!
او همان کسی است که به گفته وزیر اطالعات وقت،جزئیات تاثیرگذار بر روند
مذاکرات هستهای را به دشمن گزارش میداد و باعث میشد حرکات آنها با
واکنشهای داخلی تنظیم شود!شخصی که علیرغم رافت -بیمورد -دستگاه
قضایی ،متنبه نشــد و در مذاکرات اخیر هم از رفت و آمد به کاخ سفید(!)
و گفتگو با دشــمنان اصلی انقالب و نظام دریغ نکرد!او هم امروز میکوشد
خود را سفید و مبرا نشان دهد و ماجرای همدستی اش با دشمن را در پیش
چشم مردم بیاهمیت و حتی مایه مباهات و افتخار جلوه دهد!همچون آن
یکی دوستش که اختالس از بیتالمال را کتاب میکند!
آیا این رفتارها اتفاقی اســت؟! آیا این یک حرکت هوشمندو حساب
شده نیست و آیا نمیتوان آن را نشانهای از یک سناریوی کلیتر و کالنتر
به حساب آورد!؟
اما کدام سناریو را باید در نظر بگیریم؟
گسیل کردن پیاده نظامهایی کم ارزش با جرائمی مثل اختالس و دادن
اطالعات و اسرار به دشمن،با دو هدف صورت میگیرد.
نخست آنکه تصمیمات و آراء دستگاه قضایی به عنوان مرجع قانونی و
داور نهایی در مخاصمات ،مخدوش و بیاعتبار شــود .در این فرایند تالش
میشود دستگاه قضایی دارای ساختاری بر خالف میل و اراده مردم معرفی
شده ،اینگونه وانمود گردد که هر آنچه ناشی از آرا قضایی است،مورد اعتراض
و عدم پذیرش اجتماعی است و لذا این دستگاه با شکل کنونی فاقد اعتبار
اســت! تا آنجا که حتی دزدها و جاسوسها هم بیخود و بیجهت محکوم
شدهاند و مستحق تنبیه و مجازات نبودهاند!
هدف دوم که با اتمام بخش نخست خود بخود حاصل میشود،اصلیترین
هدف این پروژه اســت و آن،خارج کردن امور از مجرای قانونی و عادی آن
و کلید زدن موضوعاتی همچون «آشــتی ملی» است که نوعی دیگر از «
اردوکشی خیابانی» است که البته به دلیل عدم اقبال و استقبال مردمی،عمال
به اردو کشی و عربده کشی رسانههای زنجیرهای بدل شده است .طراحان این
پروژه  ،نوع دیگری از این هدف گیری را در سال  88و در جریان انتخابات
دنبال کردند و البته از مردم تودهنی خوردند .آنجا که کوشیدند بجای پیگیری
اعتراض به نتیجه انتخابات و حل و فصل آن در مجاری قانونی،موضوع را با
لشگر کشی و آتش زدن سطل زباله دنبال کنند!
این ســناریوی چند مرحلهای به گونهای طراحی شــده که در میان
مدت،حساســیت جامعه را بخصوص نسلی که از کم و کیف تاریخی وقایع
اطالعی ندارد نسبت به متخلفین کم کرده و با مظلومیت سازی رسانهای برای
آنها،حس همذات پنداری با مجرمان ومفسدان را بر میانگیزد تا پس از تکمیل
این مرحله،بتواند روی موج احساسات و عواطف هدف اصلی را دنبال کند.
پروژه آشتی ملی را باید از این منظر دید و به آن پرداخت اما طرح این
موضوع نادرست وناروا است زیرا؛
اوال ،در بین مردم نقار و دشــمنیای وجود ندارد که بخواهد به آشتی
ملی منجر شود بلکه کسانی که از مردم تودهنی خورده بودند ،دلشان برای
سفره و بازگشت به عرصه مدیریتی تنگ شده بود و خودشان را بجای مردم
جا میزدند.
ثانیا ،همانگونه که رهبر انقالب هم روز گذشــته فرمودند «:مردم با آن
کســانی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بیحیایی ،جوان
بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند ،قهرند و آشتی هم نمیکنند».
بنابر این،وصف آشــتی ملی برای این دســته،بی معنا است و یادآور مثل
مورچهای که در آب افتاده بود و فریاد میزد «دنیا را آب برد»!
ثالثا ،اگر کسی خطایی کرده و جرم و جنایتی انجام داده،راه کار رسیدگی
به او از طریــق مرجع قضایی و محاکمه و مجــازات میگذرد نه از طریق
نامهنگاری و ژســت و ادای مصلحانه ! این جماعت چنان وقیحانه در نقش
خود فرو رفتهاند که حتی حاضر نیســتند برای بازگشت به دامان مردم،از
آنها بخاطر آن دروغها و پلیدیها عذر خواهی کنند و ارادت و اخالص خود
را به پیشگاه ملت عرضه کنند!
ی است و کسانیکه
بازگشت از راه خیانت به مردم،شرط اول هر نوع آشت 
هنوز هم با آن حوادث شــوم و توطئههای ننگین حسابشــان را روشن
نکردهاند،حق ندارند از آشتی حرف بزنند .البته این جماعت از جهتی حق
دارد که آشــتی را مطرح کنند چرا که طرد مطلق از سوی مردم را به چشم
میبیند و دست و پازدنشان را یگانه راه نجات خود میدانند.
نبایــد از نظر دور داشــت که در هنگامه مشــکالت و گرفتاریهای
متعدد معیشتی مردم که ناشــی از عملکرد سوءدولت یازدهم است،طرح
موضوعاتی اینچنینی ،از یک سو رد گم کردن و سرگرم کردن مردم است
و از دیگر ســو،جفا به امید و اعتماد ملت است که باید در جای خود به آن
هم پرداختهشود.

حسین شمسیان

صحبتهای تند ترامپ علیه ایران
بلوفی بیش نیست
پایگاه خبری آمریکایی
در گزارشــی نوشــت:
تحلیلگران بر این باورند
که صحبتهای ســخت و
محکم تیم ترامپ در مقابل
ایران و حامی شــماره اول
تروریسم خواندن آن ،تنها
بلوفی بیش نیست.
وب ســایت آمریکایــی
کانســرتیوم نیوز در گزارشی با
عنــوان «قدرتنمایی و بلوف در
مقابل ایران» نوشت :تحلیلگران
خاورمیانهای بر ایــن باورند که
صحبتهای سخت و محکم تیم
ترامــپ در مقابل ایران و حامی
شماره اول تروریسم خواندن آن،
تنها بلوفی بیش نیست.
این وب ســایت آمریکایی
افزود :صحبتهای ابتدایی ترامپ
در مقابل ایــران موجب ایجاد
ذهنیتهایــی مبنی بر این که
دولت ترامــپ موضع محکمی
را در قبال ایران اتخاذ میکند،
بوجــود آورد .با وجود تهدیدات
سخت تیم امنیتی ترامپ ،مشاور
امنیت ملی مایکل فلین استعفا
داده است و به نظر میرسد که
سیاســت کاخ ســفید در قبال
تهــران همان سیاســت دولت
اوباما باشد.
کانسرتیوم نیوز افزود :مایکل
فلین در صحبتهــای خود در
اول ماه فوریه بیان کرده بود که
دولت اوباما در قبال سیاستهای
تهران شکست خورده است و او
پیشــنهاد داده بود که این روند
باید در دولت ترامپ تغییر پیدا
کند اما این شعار موجب یکسری
گمراهی در مورد درســت بودن
سیاستهای اوباما در قبال تهران

و همچنیــن گزینههای موجود
دولت ترامــپ در قبال تهران را
بهمراه داشت.
ایــن وب ســایت آمریکایی
در ادامه نوشــت :برخالف گفته
بسیاری ،سیاســتهای اوباما تا
حد زیــادی تندروها در ایران را

مورد هدف قرار داده و همچنین
ایران در زمینه هســتهای تا حد
زیادی متوقف شــد .بــا وجود
تهدیدات تیم ترامــپ در مورد
توافق برجــام ،او تصمیم گرفته
است که این توافق را پاره نکند و
حتی توطئهای را علیه آن به راه

نینــدازد .تیم ترامپ حتی درک
کرده اســت که نه اسرائیل و نه
عربستان سعودی خواهان برهم
خوردن این توافق نیستند.
به گزارش جام ،کانســرتیوم
نیوز افزود :خصومت دولت ترامپ
در قبال نقش منطقهای ایران با
مواردی کــه دولت اوباما هم در
طول این ســالها بیان میکرد،
فرقی نمیکند .باید گفت از بیل
کلینتون که شروع کنیم تمامی
رؤسایجمهور آمریکا بدون ارائه
مدرکی ایران را بزرگترین حامی
تروریســم خوانده و این نشــان
میدهد که رؤسایجمهور مختلف
آمریکا سیاست واحدی را در قبال
ایران دنبال میکنند.

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

استامینوفن
گفــت :ترامپ گفته بود اگر رئیسجمهور بشــوم «برجام» را پاره
میکنم!
گفتم :ولی بعدا که متوجه شد برجام چه سود سرشاری برای
آمریکا دارد ،پشیمان شد و گفت؛ برجام باید مو به مو اجرا شود.
گفت :اعالم کرده بود ،ســفارت آمریکا در رژیم صهیونیستی را به
بیتالمقدس منتقل میکند!
گفتم :این حرفش را هم پس گرفت و گفت ،سفارتخانه آمریکا
سر جای خود باقی میماند!
گفت :زمزمه استقالل تایوان از چین را سر داده بود!
گفتم :ولی گفت به تمامیت چین احترام میگذارد.
گفت :طرح ممنوعیت ورود اتباع  7کشور به آمریکا هم که دود شد
و به هوا رفت ...پس آنهمه ادعا چی شــد؟! مثل اینکه هیچ کس برای
دستوراتش ارزشی قائل نیست و خطش را نمیخوانند.
گفتــم :چه عرض کنــم؟! یارو میگفت؛ بچــه که بودم،
رضایتنامه پدرم را که برای مدیر مدرسه نوشته بود اشتباهی
به داروخانه بردم! بهم استامینوفن داد!

پایگاه کامن دریمز تشریح کرد

سه ادعای آمریکا علیه ایران که باید به چالش کشید

پایگاه اینترنتی کامن دریمز
نوشت :دولت و رسانههای آمریکا
با بیمیلی و ناباوری در این باره
ســخن میگویند که ایران به
خود جسارت مداخله در امور
کشورهای همسایه خود یعنی
عراق و افغانستان را داده است.
این اظهارات به صراحت و بدون
کنایه بیان میشود ،این در حالی
است که آمریکا این حق را برای
خود محفوظ میداند تا درباره
کل منطقه «اظهار نظر» کند!
به گــزارش تســنیم ،پایگاه
اینترنتی کامن دریمز در گزارشی
سه ادعای مقامات آمریکایی نسبت
به ایران را مطرح و به آنها پاسخ داد.

ادعای نخست :ایران
کشوری توسعهطلب است؟

بــا اینکه ایران اغلب به عنوان

قدرتــی توســعهطلب توصیــف
میشــود ،در واقع مرزهای ایران
از دوره صفویه در قرن شــانزدهم
میــادی تاکنون توســعه نیافته
است .اما این امر مانع از آن نشده
است تا رؤسای جمهور آمریکا به
این حرف بیاساس که ایران یک
کشور توسعهطلب خطرناک است،
ادامه ندهند.
اقــدام جــرج دبلیــو بــوش،
رئیسجمهــور پیشــین آمریکا در
گنجانــدن نــام ایــران در «محور
شــرارت» ،و تهدید بــاراک اوباما،
رئیسجمهور قبلی مبنی بر «حفظ
همه گزینهها» در صورتی که ایران
توافــق هســتهای ســال  2015را
نقض کند ،نمونههای بارز از موضع
تهاجمی است که آمریکا علیه کابوس
توسعه ایران اتخاذ کرده است.

نماز جمعه تهران به امامت حجتاالسالم والمسلمین صدیقی
و در مصالی امام خمینی (ره) اقامه میشود

روابط عمومی ســتاد نماز جمعه تهران اعالم کرد  :نماز عبادی  -سیاسی جمعه این هفته تهران
به امامت حجتاالسالم و المسلمین کاظم صدیقی و در مصالی امام خمینی (ره) برگزار میشود.
در این مراســم که از ســاعت  10:50دقیقه آغاز میشود  ،کاظم جاللی رئیسمرکز پژوهشهای مجلس و
ســخنگوی ششمین اجالس بینالمللی انتفاضه و گلرو منفرد نماینده اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان
مستقل ،پیش از خطبهها سخنرانی خواهند کرد.
عذرخواهی و اعتراف به دروغ
شجاعتی میخواهد که خاتمی ندارد
یک اصالحطلب فراری تصریح کرد خاتمی برای پیگیری «آشتی ملی»
باید عذرخواهی و اعالم کند ادعای تقلب دروغ بوده است اما او دارای چنین
شجاعتی نیست؛ ضمن اینکه اعتراف به دروغ ،خودکشی است.
«اکبر -گاف» که زمانی به اشاره اصالحطلبان چون حجاریان و علویتبار
و سران حزب مشــارکت از خجالت آقای هاشمی درآمد و او را عالیجناب
سرخپوش توصیف کرد ،در وبسایت رادیو فردا نوشت؛ حاکمیت ،اصالحطلبان
را وزنه حساب نمیکند .به باور من شعار آشتی ملی خاتمی عملی نیست.
رهبری نظام به خاتمی و اصالحطلبان اعتنا ندارد و اعتماد نمیکند .او به
صراحت گفت که چرا خاتمی در جلســات خصوصی میگوید در انتخابات
 88تقلبی صورت نگرفته اما حاضر نیست همین را علنی بگوید و به خاطر
آن عذرخواهی کند؟
وی میافزاید :سیاســتمدار باید شجاع باشــد و در مواقعی  -درست
برخالف جریان عمومی و به خاطر مصالح ملی  -شــجاعانه از خود هزینه
کند .فرض کنیم همه اصالحطلبان ،ســبزها و زندانیان  -از جمله موسوی
و کروبی و رهنورد  -به این نتیجه برســند که برای آشتی ملی باید دست
به چنین کاری (انکار تقلب و عذرخواهی) زد .آیا محمد خاتمی دارای این
شجاعت است که چنین کند؟
اوال معلوم نیست خاتمی دارای چنین شجاعتی باشد.
ثانیا :از منظری دیگر ،این اقدام نوعی «خودکشــی سیاسی» به شمار
میرود .ممکن است با اعالم عدم وقوع تقلب تاثیرگذار و عذرخواهی بابت
آن ،اصالحطلبان ،ســبزها و خاتمی به کلی بیاعتبار شوند .به تعبیر دیگر،
این اقدام «خودکشی» است .یعنی برای گشودن راه گفتوگو و آشتی ملی
دست به اقدامی زده میشود که گفتوگو و آشتی ملی را منتفی میسازد.
آیا رهبری و اصولگرایان حاضرند با عدهای دروغگو که با دروغ خود نظام
را کامال بیحیثیت کردند ،گفتوگو کنند و آنها را وارد حکومت سازند؟
طرح نمایندگان اصالحطلب
مخالف اصل  27قانون اساسی است
خودکامگی و شــلختگی نهفتــه در طرح دو فوریتــی برخی اعضای
فراکسیون امید در مجلس ،اعتراض یک روزنامه اصالحطلب را هم برانگیخت.
وقایع اتفاقیه با اشاره به طرح دو فوریتی مجازات برهم زنندگان مراسم
رسمی نوشت :باید دید هر یک از بندهای این طرح درپی چیست .در بند
اول این طرح ،عبارت «عرفاً بدون مجوز» بیان شده است .به نظر میرسد
این نکته البته مورد نقد برخی حقوقدانها قرار گرفته است .حامد اکبری،
کارشــناس حقوق عمومی در گفتوگو با «وقایعاتفاقیه» معتقد است« :با
توجه به اینکه براساس مبانی حقوقی ،در جایی که قانون داریم ،در صورت
تزاحم عرف و قانون باید به قانون مراجعه کرد و با توجه به اینکه اجتماعات
قانونی طبق قانون احزاب تعریف شده است؛ بنابراین چنین عبارتی ،محل
اشکال است .در بند دوم این طرح ،مسئولیت مقامات اداری ،اجرایی ،نظامی،
انتظامی ،سیاسی و ...برای برگزاری این اجتماعات بیان شده است.
اکبری میگوید« :وقتی از عبارت «مراســم عرفاً بدون مجوز» استفاده
میکنیم ،آنگاه اشکال دیگری که عالوه بر اشکال گفته شده ایجاد میشود
و اینکه نهادهای مورد اشــاره بند دوم ،چگونه میخواهند از مراسم مطلع
شوند که پس از آن ،امنیتش را برقرار کنند؟!»
اما به نظر میرسد لب لباب این طرح ،بند سوم باشد؛ آنجا که طراحان،
مجازات بند اول را شامل مسئوالنی هم میدانند که «مانع برگزاری جلسات
موصوف» شوند.
وقایــع اتفاقیه افزود :اما هر چقدر که در ابتدای امر به نظر میرســد،
چنین طرحی پیشــروانه است و میتواند به برگزاری امن تجمعات قانونی
منجر شــود ،به نظر نیز میآید برخی سویههای ارتجاعی نیز در این طرح
باشــد .اکبری در این باب ،به بند اول و مشخصاً «طرح سؤال» اشاره کرده
و میگوید« :چنین موردی ،مخالف نص صریح اصل « »27قانون اساســی
است ».او در توضیح میگوید« :اینکه طرح «طرح سؤال» نیز در شمول این
قانون قرار گرفته اســت ،حتی میتواند مانع از این شود که خبرنگاران هم
در اجتماعات ،آزادانه پرسش خود را مطرح کنند» .او ادامه میدهد« :این
احتمــال وجود دارد که مجریان -در صورتی که این طرح به قانون تبدیل
شــود -از عبارت «طرح سؤال» ،تفسیری موسع کنند و این حتماً مخالف
اصل « »27قانون اساسی است».
اما با توجه به نقدهای گفته شده ،این احتمال وجود دارد که طرح مذکور
در صورت تبدیل به قانون ،در جهت ضد خود ،عمل کرده و موانع بیشتری
برای برگزاری امن تجمعات ایجاد کند .در همینباره ،حامد اکبری معتقد

امــا دونالد ترامپ با ســخنان
خود مبنی بر اینکه «ایران در حال
بازی کردن با آتش است» و «آنها
بــه خاطر اینکه اوباما تا این حد با
آنها مهربان بوده اســت ،قدردان
نیستند .من اینگونه نخواهم بود!»،
تنشهای موجود را تشدید کرده
است .چنین اظهاراتی شاید در مورد
مردم آمریکا -که به آنها القا شده
است تا باور کنند انقالب اسالمی
پاســخ به حمایت آمریکا از رژیم
خشونتطلب محمدرضا (پهلوی)
نبوده اســت -تاثیرگذار باشد ،اما
این سخنان برای بسیاری در ایران
چیزی نیست جز تهدیدهایی که
قبل از جنگ مطرح میشود.

ادعای دوم :ایران افراطی
و آمریکا منطقی است؟

استفاده مکرر از واژه «افراطگرا»
برای مغشوش کردن هرگونه درک و
برداشت درباره ایران است ،چرا که
این واژه مملو از بار معنایی قوی ضد
ایرانی است که به ندرت مورد تحلیل
و بررســی قرار میگیــرد .اهمیت
استفاده از این واژه زمانی مشخصتر
میشــود که بیم و نگرانــی را در
نظر بگیریم که رسانهها و مقامات

خبر ویژه
است« :قید دو فوریت برای طرحهای بسیار مهم تعبیه شده است و موضوع
این قانون نمیتواند مصداق این اهمیت باشــد ».او این گونه توصیه میکند:
«با توجه به اشکاالت اساسی این طرح ،الزم است که برای چنین طرحهایی،
کارهای کارشناســانهتری صورت گیرد و در نهایت با قید یک فوریت تقدیم
مجلس شود که بتواند قانونی جامع و مانع شود».

هشدار رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ
آمریکا کاتالیزور عبور جهان از غرب
رئیس کنفرانس امنیتی اروپا تصریح کرد :جهان در حال عبور از غرب و
ورود به عصر پس از غرب است.
ولفگانگ ایشــینگر گفت :جهان در حالی در آستانه ورود به «عصر پس
از غرب» است که کاهش نفوذ اروپا و آمریکا زمینه را برای کشورهای دیگر
فراهم کرده است تا نظم جهانی جدیدی را شکل دهند.
روزنامه ایندیپندنت براساس گزارش ساالنه رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ
نوشت :ولفگانگ ایشینگر ،رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ اعالم کرد همهپرسی
درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) و انتخاب دونالد ترامپ به سمت
ریاست جمهوری آمریکا ،نهادهای جهانی همچون اتحادیه اروپا ،سازمان ملل
و ناتو را در وضعیت متزلزلی قرار داده است.
این اظهارات به دنبال  12ماه آشفتگی که با ظهور عوامفریبی در اروپا و
آمریکا و افزایش حمایت از مرزهای بسته و ملیگرایی همراه بوده است ،در
گزارشی ساالنه منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،این دیپلمات ســابق گفت« :نظم
بینالمللی لیبرال ،به طور کلی ،زمینه را برای دوره استثنایی صلح و توسعه
اقتصادی فراهم کرده است ،اما احتمال میرود آمریکا سیاست خود را تغییر
دهد و از یک کشور تامینکننده کاالها و خدمات عمومی ،و امنیت بینالمللی
به کشوری تبدیل شود که سیاســت خارجی غیرواقعبینانهتر و شاید حتی
ملیگرایانهتر را دنبال میکند.
وی با هشــدار درباره اینکه دولت جدید آمریکا ممکن اســت به منزله
کاتالیزور برای یک «جهان پسانظم» عمل کند ،گفت :فضای امنیتی بینالمللی
«مســلما در حال حاضر بیثباتتر از هر مقطع دیگر از زمان جنگ جهانی
دوم تاکنون است».
وی گفت« :بنابراین ممکن است ما در آستانه دوره عبور از غرب باشیم؛
دورهای که در آن بازیگران غیرغربی امور بینالمللی را شــکل میدهند ،که
اغلب موازی یا حتی به ضرر چارچوبهای بینالمللی دقیقی است که مبنای
نظم بینالمللی لیبرال از سال  1945است».
این اظهارات درســت چند روز قبل از نشست ساالنه کارشناسان دفاعی
و امنیتی برجسته جهان موسوم به کنفرانس امنیتی مونیخ در قالب گزارش
ساالنه منتشر شد.
کنفرانس امسال با حضور مایک پنس ،معاون رئیسجمهور و جیمز ماتیس،
وزیر دفاع آمریکا؛ آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان ملل؛ دونالد توسک ،رئیس
شــورای اروپا و ینس اســتولتنبرگ ،دبیرکل نات و و بیش از  30تن از سران
کشورها برگزار خواهد شد.
رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ گفت :برخی از اساسیترین ارکان غرب و
نظم بینالمللی لیبرال تضعیف شده است .دشمنان جوامع باز تهاجمی عمل
میکنند یا آماده رفتار تهاجمی هستند.
وی افزود« :از ســوی دیگر ،به نظر میرسد نظامهای غیرلیبرال جایگاه
محکمــی دارند و با قدرت عمــل میکنند ،در حالی کــه تمایل و توانایی
دموکراســیغربی برای شکل دادن امور بینالمللی و دفاع از نظم لیبرال رو
به کاهش است.
شکست سران غرب برای پاسخ به درگیریها در سوریه و اوکراین ،ضعف
نظم جهانی دیرینه لیبرال را در مقابله با بحرانهای جهانی آشکار کرده است.
سستی و بیحرکتی غرب زمینه را برای پر شدن خالء توسط کشورهای
دیگر همچون روسیه و ایران فراهم کرده است.
در این گزارش تصریح شده است« :با اینکه مقامات غرب بارها اعالم کردهاند
چ راهحل نظامی برای جنگ در سوریه وجود ندارد ،روسیه و متحدانش
که هی 
این مسیر را دنبال کردند -و به نظر میرسد که موفقیتآمیز خواهد بود».
همزمان با ایشــینگر ،فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا تصریح کرد :قدرت رهبری آمریکا در حال زوال است.

دولتی آمریکا درباره ورود آوارگان
از خاورمیانــهای -که آمریکا آن را
بیثبات کرده است -به غرب و نابود
کردن تمدن غربی القا میکنند .با
کمال تعجب ،اینکه آمریکا مسئول
بروز این بحران اســت ،و نه ایران،
در میان تاکیدها درباره اینکه هدف
ایران بیثبات کردن منطقه است،
نادیده گرفته میشود.
از سوی دیگر ،حمایت آمریکا
از اســرائیل ،مصــر و عربســتان
ســعودی بیچون و چرا پذیرفته
میشــود و هرگز ممکن نیســت
در مطبوعــات آمریکا برچســب
«افراطگری» بر آن زده شود ،هر
چند که بــا نگاهی کوتاه به اقدام
این سه متحد آمریکا در حمایت
از تروریســم ،نقض حقوق بشر و
نقض قوانین بینالمللی ،میتوان
مدارک و شــواهد زیادی دال بر
«افراطگرایی» آنها پیدا کرد.
عــاوه بر ایــن ،اگــر تلفات
جانــی و مالی گســتردهای را که
از ســال  2001در «جنگ آمریکا
بــا تروریســم» به این فهرســت
اضافه کنیــم ،دالیل قاطعی برای
«افراطــی» بودن سیاســتهای

آمریکا خواهیم داشت.

ادعای سوم :ایران ،مظهر
شرارت در خاورمیانه؟

دولت و رســانههای آمریکا با
بــی میلی و نابــاوری در این باره
ســخن می گویند کــه ایران به
خود جســارت مداخلــه در امور
کشورهای همســایه خود یعنی
عراق و افغانســتان را داده است.
این اظهــارات به صراحت و بدون
کنایه بیان میشود ،این در حالی
اســت که آمریکا این حق را برای
خود محفوظ می داند تا درباره کل
منطقه «اظهار نظر» کند.
این واقعیــت که ایران -که از
ســه طرف (عراق ،افغانســتان ،و
خلیج فارس) احاطه شــده است،
ممکن است از جانب دولت آمریکا
که بیشتر مصمم به استفاده از زور
است تا دیپلماسی ،احساس تهدید
کند -به ندرت نظامی (جمهوری
اســامی) تلقی می شــود که به
دنبال راههایی برای پیشبرد منافع
ملی و بقای خود اســت .عالوه بر
این ،ایرانیها به عنوان مسلمانان
شیعه دشمنان قسمخورده داعش
و القاعده هستند.

وی گفت :قدرت آمریکا در حال کاهش است .من هرگز آمریکا را تا این
حد قطبی شده ندیده بودم .آمریکا در درون منسجم نیست .وقتی بزرگترین
دموکراسی دنیا بیثبات میشود ،دیگر نگاه جهان بیثبات میشود.

نگرانی عضو کارگزاران
از ریخت و پاش در هزینههای جاری دولت
در حالی که بودجه جاری دولت ظرف  3ســال ســه برابر شده ،عضو
مرکزیت کارگزاران از دولت خواست از ریختو پاش در هزینهها بکاهد.
ســعید لیالز که غالبا از سیاستهای ناکارآمد اقتصادی دولت حمایت
کرده ،این بار در روزنامه اعتماد نوشت :تداوم ریختوپاش بیدلیل است و
باید با صرفهجویی این بودجه را به بخش عمرانی اختصاص داد.
وی بــا تاکید بر انضباط مالی و لزوم صرفهجویی در هزینههای جاری
دولت نوشــت :بررسی کلی بودجه ارايه شده از سوی دولت نشان میدهد
که باید در خصوص برخی از آمار و ارقام ارایه شــده از سوی دولت به دید
شک نگریست و برای تحقق برخی اهداف خرسند بود.
دولت در بودجه سال آینده خود بودجه  63هزار میلیارد تومانی را برای
بخش عمرانی خود در نظر گرفته است که به نظر می رسد در خوشبینانهترین
حالت از این میزان تنها  40تا  50میلیارد تومان محقق شود و باز هم در
بخش عمرانی کشور در سال آینده شاهد کمبودهایی هستیم.
واقعیتهای بودجهنویســی نشــان میدهد که در پنج ســال گذشته
بودجههای عمرانی دولت محقق نشده است.
وی ادامه میدهد« :نباید فراموش کنیم که در ســالهای اخیر یکی از
نقاط ضعف بودجه جاری تداوم و ریخت و پاشهای نســبی دولت اســت.
بودجه وزارتخانههای دولتی به روشــنی نشان میدهد که این وزارتخانهها
منبع ریخت و پاشهای بیدلیل است که میتوان با صرفهجویی این منابع
را به بخش عمرانی انتقال داد.
قطعــا عقل و منطق اقتصادی حکم میکند که دولت نباید هزینههای
عمرانی خود را کاهش دهد ،اما با کاهش هزینههای جاری و ســوق دادن
آنها به سمت بودجههای عمرانی میتواند گامهای مثبتتری بردارد .به این
جهت باز هم به نظر میرســد دولت با اعمال انضباط بیشتر مالی میتواند
جلوی هزینههای اضافه را گرفته و برای تحقق هر چه بیشــتر بودجههای
عمرانی گام بردارد».
یادآور میشود بودجه جاری دولت ظرف  3سال به میزان  320درصد
( 3/2برابر) افزایش یافته و این در حالی اســت که رئیس دولت یازدهم و
برخی اعضا یا حامیان رسانهای آن مدام از خالی بودن خزانه نالیدهاند.
افزایش نرخ ارز
به تورم و گرانی دامن زده است
تداوم افزایش نرخ ارز میتواند نوسانات اقتصادی را افزایش داده و باعث
تورم و گرانی شود.
روزنامه اصالحطلب بهار در این باره نوشــت :روزهای ابتدایی زمستان
امسال شاهد رکوردشکنی دالر و صعود آن به باالی  4هزار تومان بود .طی
دو ماه اخیر صحبت پیرامون قیمت دالر بسیار بوده است.
در یک سوی ماجرا ،دولتمردان تالش کردهاند که این قیمت را موقتی
نشان دهند و وعده کاهش قیمت را دادهاند .در این میان ،برخی کارشناسان
بر این عقیدهاند که واقعی شدن نرخ ارز میتواند زمینه افزایش صادرات و
رشد تولید و باال رفتن رقابتپذیری را فراهم کند.
متأســفانه این افزایش نرخ ارز اخیر تنهــا در مورد نرخ ارز آزاد اتفاق
افتــاده و برای نرخ ارز مبادلهای اتفاقــی نیفتاده و اختالف ارز بازار آزاد و
ارز مبادلهای حدود  700تومان شده است .افزایش نرخ ارز در حال حاضر
به افزایش بالقوه تورم و نقدینگی و فشــار شدید نوسان مقطعی و فصلی
به بازار برمیگردد.
این روزنامه میافزاید :زمزمه گرانی ارز کافی است تا بهانه برای برخی
سوءاستفادهکنندگان فراهم شود تا قیمت کاالها را به صورت کاذب گران
کنند به طور مثال قیمت محصوالت پرمصرف با افزایش روبهرو شده است؛
همزمان با این تحوالت در بازار ارز و سایر بازارها حتی از برخی این موضوع
شنیده میشود که مسئوالن اقتصادی میخواهند از راه فروش دالر ،درآمد
برای دولت کسب کنند.
تدوام افزایش نرخ دالر میتواند نوسانات اقتصاد کشور را افزایش دهد
و نتیجه آن گرانی قیمت کاالها در بازارها و ایجاد مشــکل برای معیشــت
مردم است.
بررسیهای دادههای آماری از نحوه نوسانات قیمتی بازار مسکن نشان
میدهد ،با تداوم افزایش قیمت ارز ،قیمت مسکن نیز تغییر را تجربه میکند،
حتی اگر مسکن در دوران رکود قرار داشته باشد.
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* قراردادهای سربســته برجامی و پسابرجامی بسته شد ولی مشکل آب
خوردن ،برق و نفسکشــیدن مردم خوزستان حل نشد! برگزاری پارتی
دیپلماتیک و اقتصادی در منزل سفیر سوئد هم چارهساز نبود!
0912---8853
* باید بررســی شود قراردادهای تجاری منعقد شده بین ایران و سوئد از
چه نوع قراردادهایی بوده که حتما میبایستی در منزل سفیر کشور سوئد
مذاکرات آن صورت میگرفت .در ضمن برای ملت روشن کنند این روش
طبق کدام بند از پروتکل تشریفات سفرهای دیپلماتیک صورت گرفته است؟
0912---9310
* با تشــکیل جلسه مسئوالن دولت در منزل سفیر سوئد با حضور زنان
کامال بیحجاب به افتخارات دولت تدبیر و امید افزوده شــد! قابل توجه
وزیر محترم اطالعات و دستگاههای ذیربط!
0912---8455
* عذر بدتر از گناه! وقتی خبر حضور برخی از وزرا و آقای تخت روانچی
در منزل ســفیر سوئد و برگزاری نشست زیادی خودمانی در آنجا پخش
شد ،دستگاه دیپلماسی مثل همیشه به توجیهگری روی آورد و گفت این
مهمانی بوده است! شــرکت در یک مهمانی در خاک ایران ولی در خانه
سفیر کشور بیگانه با حضور مسئوالن مهم دیپلماتیک و اقتصادی جمهوری
اسالمی و بدون رعایت ابتداییترین ضوابط جمهوری اسالمی!
طباطبائی -قم
* از دستگاه قضایی ،سازمان بازرسی کل کشور و مجلس درخواست میشود
برای صیانت از انقالب ،آرمانهای امام راحل(ره) و شهدا با برگزارکنندگان
نشســت سیاســی و اقتصادی کامال بیاعتنا به قوانین جمهوری اسالمی
در منزل ســفیر ســوئد برخورد نمایند تا این باب شیطانی برای همیشه
بسته شود.
 0912---4862و 0912---8560
* هر دم از این باغ بری میرسد  -تازهتر از تازهتری میرسد! .دولت مدعی
تدبیر به علت بیتدبیریهای فراوان به دلیل ناتوانی در گرهگشایی از مسائل
اقتصادی مردم طی این قریب به  4سال مأموریت دارد هر از چندگاه دست
به یک انتحار بزند و مدتی فضای جامعه را از مسائل اصلی به حاشیه ببرد.
مذاکرات در منزل ســفیر سوئد با آن وضع پوششی زنان ،نمونهای از این
حاشیهسازی عمدی است.
علیمردانی
* نشست برخی وزرا و دستاندرکاران دولتی در منزل سفیر سوئد با آن
وضع تأســفبار ،گویای واقعیت تلخ دیگری از سوءمدیریت حاکم در امور
اجرایی و رها شدن امور از دست رئیسجمهور است! ولی به هر حال دستگاه
قضا باید برای حفظ حرمت و شأن جمهوری اسالمی به عنوان مدعیالعموم
با این رفتار زشت و دون شأن نظام اسالمی برخورد الزم را داشته باشد تا
جلوی تکرار این گونه رفتارهای ناصواب گرفته شود.
نراقی
* دولتمردانی که برای مذاکره درباره مناســبات سیاســی و اقتصادی به
خانه سفیر کشور سوئد رفتهاند دانسته یا ندانسته موجب تحقیر ملت خود
شدهاند .دعا میکنیم خداوند آنها را به راه راست هدایت کند و مسئوالنی
عزتمند و باکفایت را نصیب ما ملت بفرماید.
0911---7943
* آیا دولت دســتاوردهای نامعلوم برجام را در پستوی خانه سفیر سوئد
میجوید؟! زهی تأسف!
0938---1964
* فراموش نمیکنیم که اصطالح آشــتی ملی را آمریکاییها برای حفظ
شاه و سلطنت در کشور در سال  1357به او دیکته کردند تا بتوانند مردم
را فریب بدهند ولی هوشیاری ملت نقشه آمریکا را نقش برآب کرد .امروز
هم که فتنهگران میخواهند با طرح همین شعار آشتی ملی فتنه جدیدی
به پا کنند ،باید هوشیار بود.
0913---9005
* طرح آشتی ملی آن هم از سوی افرادی که در فتنه سال  88مرتکب جرم
و خیانت شدهاند ما را یاد این ضربالمثل قدیمی عبید زاکانی میاندازد که
مژدگانا که گربه عابد شد .در ضمن بنویسید در فرهنگ ما ایرانیان آمده
گربه هیچگاه برای رضای خدا موش نمیگیرد .درپی آشــتی ملی اهدافی
وجود دارد که باید برای مردم افشاء بشود.
دکتر طوسیزاده
* اخیرا ً وابستگان فتنهگران صحبت از آشتی ملی و رفع حصر سران فتنه
میکنند .به عنوان یک انقالبی از شــورای امنیت ملی درخواست میکنم
حصر را از این سران خائن بردارند و آنها را به دادگاه تحویل دهند تا هم
خیال طرفداران فتنه راحت شود و هم انقالبیون به خواسته خود برسند و
هم موضوع به اصطالح آشتی ملی به خودی خود با مجازات شدید سران
فتنه به سرانجام برسد.
0912---4207
* طرح آشــتی ملی آن هم از ســوی فتنهگران سال  88و بعد از به آتش
کشیدن مسجد و توهین به مقدسات و ریختن خون عدهای بیگناه بدون
کمترین اظهار ندامت و عذرخواهی توطئه جدیدی برای تحت شعاع قرار
دادن جنایتهای صورت گرفته و نجات ســران فتنه از مجازات است .به
هر قیمتی که شده خائنین به ملت باید به سزای خیانت خود برسند.
0918---5411
* بعضیها چنان با آب و تاب از آشتی ملی صحبت میکنند که گویا
در جامعهای فراموشــکار زندگی میکنند .مگر ملت میتواند سرمایه
اسرائیل در داخل کشور را نادیده بگیرد و جنایت آنها را در سال 88
فراموش کند؟
0919---6858
* خانم موگرینی پیغامی واضح و روشــن برای ایران ارسال کرد و آن هم
مســابقه دشمنان مستکبر ما برای سختگیری علیه مردم ایران اسالمی
است ،امیدوارم سادهلوحان و غربزدگان با بزک کردن غرب بیش از این
مرتکب خیانت نشوند و به جای ادامه نگاه به بیرون به اجرای واقعی اقتصاد
مقاومتی بیندیشند.
0914---3289
* آقایان گفته بودند که با برجام رفتار غربیها با ایران عاقالنه میشــود
ولی امتیازهای نقدی که داده شــده آنها را به طمع انداخته و جسارتشان
را بیشتر کرده است .اظهارات موگرینی را ببینید!
0912---5106
* اگر یک دهم هزینه معامله با شرکتهای خارجی بوئینگ و ایرباس را
صرف پروژههای تحقیقاتی هواپیماســازی میکردند مطمئنا خیلی جلو
بودیم و به خودکفایی نزدیک شده بودیم.
0915---5218
* آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت الزم نیست بابت پرداخت پاداش
کارکنان دولت شــرمنده باشــد .ایشــان باید خود را از خجالت پرداخت
حقوقهای نجومی و اختالس  16هزار میلیاردی صندوق ذخیره بازنشستگی
فرهنگیان نجات بدهند.
0917---6484
* وقتی متوجه شــدم دولتمردان این دولت در خانه ســفیر کشور سوئد
شرکت کرده و شاهد کشف حجاب خانمهای شرکتکننده بودهاند خجالت
کشــیدم .توســط این دولت چه ارزشهایی که برای چند روز دنیا زیر پا
گذاشته نمیشود؟
0912---4662
* در روز  22بهمن رئیسجمهور در مورد آسفالت راههای روستایی سخن
گفتند .خدمت ایشان عرض میکنم خوب است در سفرهای استانی سری
به این جادههایی که مثل جگر زلیخا شده بزنید تا ببینید چه خسارتهایی
به خودروهای مردم وارد میشود .دهها روستا از شهر نوبران ساوه به قارلق
که از این مســیر تردد میکنند را مالحظه کنید و بعد گزارش بدهید که
مردم چگونه چالهها و گودالها را با بیل دستی پر میکنند.
مطیعی -روستای تجره ،نوبران ساوه
* به نمایندگان عرض میکنم فقط اســتان خوزستان دچار مشکل نشده
است .در استان سیستان و بلوچستان چند روستا مفقود شده ،در مازندران
و گلستان مرکباتشان از بین رفته است و ...مجلس باید به همه این موارد
رسیدگی کند.
0912---8455
* سخنگوی دولت خطاب به کارمندان گفته از اینکه مبلغ عیدی امسال
آنها کم اســت و درصد ناچیزی به حقوقشان اضافه میشود مسئوالن را
ببخشــند .عرض میکنیم فدای سر دولتمردان با حقوقهای نجومی که
هیچ احساس درد ندارند و ملت را به سخره گرفتهاند!
سوری

