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* ان شــاء ا... اربعین امسال اقتدار و عظمت اسالم ناب محمدی)ص( در 
بسیج قلوب آزادگان جهان برای فروپاشیدن تمدن منحط و روبه زوال 

غرب سرمایه دار را به نمایش خواهد گذاشت.
3949---0912 و 0291---0918

* کانون اصلی فتنه اخیر عراق بی شک در سفارت شیطان بزرگ است 
که جوانان باغیرت عراق با تأسی از آرمان ها و اهداف نهضت حسینی)ع( 
باید در سفارت و جاسوس خانه شیطان بزرگ را ِگل بگیرند تا دیگر شاهد 

این فتنه انگیزی ها در آینده نباشند.
0910---2842

* با آزادشــدن دو جاسوس استرالیایی دانشجوی ایرانی بازداشت شده 
در این کشــور آزاد شد و به ایران برگشت. قباًل هم کشتی توقیف شده 
انگلســتان را در قبال آزاد شــدن کشتی ایران آزاد کردیم غرض اینکه 
غرب و غربی ها فقط یک زبان می فهمند و آن زبان قدرت است و بس.
0903---1759

* در اوج سوءمدیریت دولت و دولتمردان که موجب ناامیدی شدید مردم 
شده بود آقای رئیسی با شروع مدیریت موفق خود در قوه قضائیه روزنه 
امیدی به روی مردم و کشور باز کرده اند که جای تشکر دارد. تالش های 

این مرد انقالبی خارچشم دشمنان داخلی و خارجی شده است.
0902---3107

* دعوت از چهره های خطرناکی مثل جفری ساکس، دستیار ویژه جرج 
سوروس از دو حال خارج نیست یا جاهالنه است یا خائنانه! هرکدام باشد 
وای به حال دولتی که افراد جاهل یا خائنی در آن جا خوش کرده اند. از 
مجلس که انتظاری نیست. دستگاه قضایی و امنیتی مراقبت بیشتری از 

این مجموعه داشته باشند.
شکیبا و ابوالقاسمی و بیگ زاده
* خروج آمریکا از سوریه و اجازه دادن به ترکیه برای سرکوب کردهای 
ســوری باید برای همه گروه های سیاسی درس عبرت بشود که آمریکا 

قابل اعتماد نیست. واقعاً چقدر عبرت ها متعدد شده اند.
0912---4217

* هدف اصالح طلبان از ورود مختلط خانم ها به ورزشگاه ها برای تماشای 
فوتبال مردان، انحراف افکار عمومی جامعه از پیگیری مطالبات واقعی 

مانند وضعیت بد اقتصادی کشور است.
0903---9219

* برنامه جهان آرای شــبکه افق اطالعاتی را ارائه کرد که نشان می داد 
نمایندگان و وزرای برند چگونه با نوع خاصی از خصوصی سازی شرکت ها 
و کارخانه ها به غارت و مصادره و تقســیم ثروت ملی بین خود مشغول 
بوده اند )هپکوی اراک، نیشکر هفت تپه، مغان، ماشین سازی تبریز و...(. 
به کسانی که به چنین نمایندگان و دولتی رأی داده اند عرض می کنم 
چند ماه دیگر انتخابات مجلس در پیش است با احساسات رأی ندهید 

با تدبر و شناخت به پای صندوق رأی بروید.
0915---0563
* با این عملکردی که مجلس و نمایندگان طی این 4 سال اخیر از خود 
برجای گذاشــته اند به چه کسانی می توان اعتماد کرد و رأی داد؟! مگر 
همین نمایندگان مدافع وزرای پرخســارتی مثل وزیر راه و شهرسازی 
و... نبودند؟ حال چگونه مردم به اینها اعتماد کنند و دوباره رأی دهند؟
021----8546
* گذشت زمان ثابت خواهد کرد کشورمان ایران در این چند سال گرفتار 
عده ای نفوذی در سطوح مختلف مدیریتی و پُست های حساس بوده که 
با رفتار منافقانه خود با دشــمنان همراهی کرده و اسباب زحمت برای 

کشور و نظام شده اند.
0911---0049

* وزیر برند نفت گفته که 22 سال است با وزیر نفت عربستان دوست 
هســتم و علی رغم تنش هایی که به وجود می آورند ما به دوستی خود 

ادامه داده ایم! واقعا که چقدر خجالت آور است!
عسگری
* در خوشــبینانه ترین حال اگر طرف های برجــام به وعده های خود 
صد درصد عمل هم می کردند باز هم برجام برای ما خســارت بود چرا 
که حداقل 25 ســال ما را از پیشرفت درمسائل علمی هسته ای محروم 
می کرد که این خود فاجعه ای بزرگ بود. اینک که با گذشت چند سال 
به هیچ یک از تعهدات خویش عمل نکرده اند به نفع ماست که التماس 
نکنیم و هرچه سریع تر به این برنامه پرخسارت پایان دهیم و خود را از 

اسارت برجام نجات دهیم.
نیک طبا

* آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود اظهار 
داشته مردم از سختگیری پلیس ناراحت هستند! امیدواریم منظور ایشان 

از مردم برادرش که پرونده اش در حال رسیدگی است نباشد.
0919---8895

* ضمن تشکر از جناب رئیسی در برخورد با مفسدین اقتصادی، پیشنهاد 
می کنم برای متنبه کردن این متمولین و اشرافی ها در زندان همه آنها را 
در یک کمپ نگهداری و از آنها بیگاری بکشند تا کمی طعم کار و تالش 
و عرق ریختن کارگران را بچشــند و اال استراحت در زندان با امکانات 

فعلی برای آنان تنبیه نخواهد بود.
0912---8455

* امسال با افزایش حقوق دانشجویان آموزش و پرورش شاهد تکمیل 
ظرفیت دانشــگاه فرهنگیان بودیم. اگر مسئوالن امر مقداری بیشتر به 
دانشجویان این وزارتخانه توجه نشان بدهند چه بسا رتبه های اول دانشگاه 

را همین دانشجویان بتوانند کسب کنند.
0911---8495

 پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 7 تهران 
»در راستای پاسخگویی به پیام مردمی و درخواست شهروند محترم که در 
روزنامه وزین کیهان به تاریخ  98/07/09 با موضوع پل مکانیزه ایستگاه 
مترو امام حســین)ع( به چاپ رسیده است به اطالع می رساند که: پل 
مذکور بنا به پیگیری های مستمر این منطقه در نیمه اول سال جاری پس 
از اورهال و تعمیرات اساسی مجددا راه اندازی گردید، همچنین با عنایت به 
اینکه شهردار محترم تهران ماموریت نگهداشت پل های مکانیزه در سطح 
شــهر تهران را از مهرماه به سازمان زیباسازی شهر تهران واگذار نموده 
اســت، لذا تعویض و نوسازی پل مکانیزه امام حسین)ع( در دستور کار 
آن سازمان و معاونت حمل ونقل و ترافیک شهر تهران قرار گرفته است.«

نقشه چند الیه آمریکا
برای عراق

یادداشت روز

تحوالت همزمان امنیتی در عراق و سوریه نشان داد که این دو کشور اگر یک ظرف واحد 
نباشند، دو ظرف کامالً مرتبط با یکدیگر هستند. خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه و 
همزمان با آن عملیات ارتش ترکیه در شرق فرات بوی توافق می دهد. کما اینکه حمایت سفارت 
آمریکا از اغتشاشات در مراکز استان های شیعی عراق و همزمانی حمله جنگنده های ارتش 
ترکیه به غرب عراق با آن هم بوی توافق می دهد و جمع این خبرها بیانگر آن است که ما با 
یک توطئه جدید در ابعادی منطقه ای و فرامنطقه ای علیه امنیت منطقه مواجه بوده و باید در 
انتظار رخدادهایی باشیم. جدای از اینکه این نوع اقدامات به نتیجه مورد نظر طراحان برسد 
یا نرسد، آنچه در این روزها شاهد هستیم تالش برای تغییر اساسی در وضعیت اداره منطقه 

است. در این خصوص نکته هایی وجود دارد؛ 
1- از حدود ســه سال پیش یعنی درست از زمانی که مشخص شد امکان تغییر دولت 
در دمشق وجود ندارد، ترکیه که تا پیش از این به اعتبار بیش از 1000 کیلومتر مرز مشترک 
با سوریه، توقع داشت بیشترین نقش را در تغییر حکومت در سوریه و استفاده از نتایج آن 
داشته باشد، درصدد برآمد به بهانه مقابله با P.k.k بر بخش های شمالی سوریه به عمق حدود 
50 کیلومتر ســیطره پیدا کند و در عمل هم توانست از الباب در جنوب حلب تا المنبج در 
شمال رقه را به تصرف نظامی خود درآورد و اداره آن را کامالً به دست بگیرد. اما ترکیه برای 
گسترش نفوذ به شمال شرق سوریه - شرق فرات و یا منطقه جزیره - با دو مانع آمریکایی ها 
و کردها مواجه بود و به این دلیل هرگاه تهدید به عملیات نظامی در شــرق فرات می کرد با 
تشر نیروهای آمریکایی عقب می نشست و کردها سرگرم جنگ با داعش بودند. تا اینکه سه 
روز پیش، پنتاگون رسماً اعالم کرد که طبق دستور رئیس جمهور، نیروهای خود را از سوریه 
خارج می کند و همزمان عملیات ارتش ترکیه علیه کردها و در واقع علیه بخشی از حاکمیت 
کشور سوریه شروع شد. در این میان بعضی از تحلیلگران فقط روی خیانت آمریکایی ها به 
کردها که با وعده حمایت از آنان در برابر ترکیه کردها را تحت فرمان خود داشتند، صحبت 
کردند اما در این میان واقعیت بزرگ تری وجود داشت و آن تبانی آمریکا و ترکیه در دو پرونده 

عراق و سوریه بود که کمتر مورد توجه قرار گرفت. 
2- این درست است که طی دو دهه گذشته و به خصوص طی حدود پنج سال اخیر - از 
اواخر دوره اوباما- سیاست آمریکا در منطقه ما نوسان زیادی داشته و از سخن گفتن بر سر 
حمله بزرگ به سوریه در شهریور 1393، تا سخن گفتن از خارج کردن کامل نظامیان آمریکایی 
از ســوریه را در برگرفته است، اما به نظر می رسد آنان در مورد عراق و قطع روابط دوستانه 
تهران - بغداد به جمع بندی رسیده و راه آن را »آشوب هدفمند« در مناطق شیعی عراق و 
در نهایت معرفی یک دیکتاتور وابسته به منظور تسلط درازمدت بر عراق می دانند. در این 
صحنه آمریکایی ها به همکاری بسیار نزدیک کشورهای همسایه عراق شامل عربستان، اردن و 
ترکیه نیاز مبرم دارند و در اینجا برای موفقیت طرح خود به طور خاص به همکاری ترکیه چشم 
دوخته اند. چرا که همکاری عربستان و اردن را قبالً تجربه کرده و از آن طرفی نبسته اند. ترکیه 
همان طور که با سوریه مرز طوالنی دارد، با عراق نیز مرز طوالنی داشته و این مرز در سیطره 
بخش هایی از جامعه عراق اســت که ترکیه به غلط به آنان به چشم »هم پیمان بالقوه« خود 
می نگرد. بر این اساس آمریکایی ها با اعطای یک موقعیت خاص به ترکیه در شرق فرات، آنکارا 
را وارد یک هم پیمانی در عراق با انگیزه به هم ریختن وضع امنیتی عراق به عنوان پیش نیاز 
تغییرات بنیادی سیاسی در بغداد کرده است و از این رو باید گفت به احتمال خیلی زیاد طی 
هفته های آتی به بهانه مقابله با مخالفان خود شاهد تشدید حمالت ترکیه علیه مناطقی از 
استان های نینوا و صالح الدین خواهیم بود. ترکیه تالش خواهد کرد منطقه جزیره در شمال 
شرق سوریه را به منطقه شمال غرب عراق متصل کرده و به خیال خود به ادعاهای تاریخی 
خود درباره مناطقی از سوریه و عراق جامه عمل بپوشاند و در عین حال از طریق آمریکایی ها 

به »دولتی مقبول تر« در بغداد برسد و آینده خود را در حوزه انرژی تأمین نماید. 
3- آمریکایی ها، اسرائیلی ها، سعودی ها و... به مرور به این جمع بندی رسیدند که کلید 
حل مشکالت عظیم و شکست های بزرگ منطقه ای آنان در عراق است و با جدایی عراق از 
ایران می توان همه مشــکالت منطقه ای خود را حل کرد. آمریکایی ها و اسرائیلی ها در یک 
جمع بندی درباره علت شکست خفت بار خود از سوریه در نبرد پیچیده ای که حدود 8 سال 
به درازا کشید، نقش آفرینی عراق را به مثابه کریدوری بین تهران و دمشق به حساب می آورند. 
این جمع بندی شبیه به آن جمع بندی است که رژیم صهیونیستی در گزارش رسمی کمیته 
وینوگراد حدود شــش ماه پس از شکست از حزب اهلل لبنان در جنگ 33 روزه ارائه و نقش 
سوریه را در آن برجسته معرفی کرد. بر این اساس از حدود یک سال قبل آمریکایی ها تغییر 
بنیادی شرایط در عراق را در دستور کار خود قرار  دادند و در این میان دونالد ترامپ در پایگاه 
عین االسد عراق اولین عبارات را بدین صورت اعالم کرد که: »ما از طریق عراق رفتار ایران را 

در سوریه رصد کرده و سیاست های ایران را شکست می دهیم«.
طراحی آمریکا برای عراق بدین صورت اســت که با اســتفاده از مشکالت اقتصادی و 
نارضایتی های مردم عراق، »آشوب هدفمند«ی را در استان های شیعه نشینی که به هر حال 
پایگاه اصلی قدرت دولت به حساب می آیند، راه  اندازد و در یک دوره زمانی به آن دامن  زند، 
به گونه ای که شــیعیان به طور یکپارچه دغدغه امنیتی پیدا کرده و مطالبه امنیت در صدر 
مطالبات دیگر قرار گرفته و حتی بقیه مطالبات را به حاشیه ببرد. همزمان با این گام و در متن 
آشوب، ساختار سیاسی عراق شامل مجلس و دولت منحل شوند تا در عمل هیچ نهادی برای 
حل مسئله وجود نداشته باشد و مشکالت به طور شتابان افزایش یافته و مردم در بی پناهی، 
عنوان راه حل بپذیرند. از منظر آمریکایی ها، اسرائیلی ها و سعودی ها حدود  هر نسخه ای را به 
یک ســال ناامنی و بی دولتی کافی است تا عراقیان به هر چیزی تن بدهند. در این مرحله و 
پس از آنکه ناامنی به اوج رسید، نوبت ارائه یک شخصیت نظامی وابسته است تا با پشتیبانی 
اولیه مردمی روی کار بیاید و همه قدرت را قبضه کند و یک نظام سیاســی مستبد سر کار 
آورده و هر اعتراضی نسبت به سرنوشت عراق و چپاول آن را با شدت تمام سرکوب کند و در 
واقع کشور را به طور کامل تسلیم آمریکا بکند. جالب این است که چهره  سازی از این کاندیدا 

یعنی سرلشکر »عبدالوهاب الساعدی« نیز در حین آشوب ها شروع شد. 
4- آمریکا گمان می کند سوار شدن بر موج بحران اقتصادی و امنیتی در عراق کار آسانی 
است و به وضع داخلی عراق و به خصوص وضع شیعیان چشم دوخته است. در این میان از چند 
ماه پیش، این زمزمه در عراق شروع شد که پارلمان عراق، عادل عبدالمهدی را در سال دوم 
نخست وزیری اش برکنار خواهد کرد و چندی نگذشت که رقبای سیاسی او - از میان شیعیان- 
وارد کار شدند. مقتدا صدر در 25 مرداد 98 در یک پیام توئیتری خطاب به نخست وزیر عراق 
نوشت: »ادامه وضع کنونی نه از نظر شرعی و نه از نظر عقلی و نه از نظر مردم قابل قبول است« 
و همزمان یک نماینده پارلمان -رامی السکینی- بحث طرح سلب اعتماد از عادل عبدالمهدی 
به عنوان نخست وزیر در پارلمان را مطرح کرد. کمتر از دو ماه پس از این اظهارات شاهد آغاز 
آشوب هایی در استان های شیعه نشین عراق بودیم که ظاهراً بر مبنای مطالبات اقتصادی صورت 
گرفت ولی شــعارهای مطرح شده در آن »الشعب یرید اسقاط النظام«! بود. این در حالی بود 
که نه مقتدا صدر، نه عمار حکیم و نه حیدر العبادی که از تظاهرات ضد فساد اخیر در عراق 
حمایت کرده اند، از اسقاط نظام حمایت نمی کنند، چرا که اسقاط نظام یعنی اسقاط خود آنان 

که در طول حدود 16 سال گذشته از طریق همین نظام به قدرت رسیده اند. 
از منظر آمریکایی ها هرج و مرج کنونی در فضای اختالفی میان گروه های شیعه، می تواند 
گســترش پیدا کند و در نهایت به انحالل دولت و مجلس منجر شود و وضعی پدید آید که 
دست کم به مدت یک سال عراق با فقدان دولت و مجلس و به عبارتی فقدان حاکمیت سیاسی 
مواجه شود. در این شرایط هیچ نیرویی در عراق و یا در منطقه قادر به مدیریت نیست و عماًل 
دست های هدایت آشوب می توانند مسیر تحوالت را به آنجایی که می خواهند سوق دهند. بر 
اساس آمریکایی ها از حدود سه ماه پیش و قبل از آنکه بعضی چهره های سیاسی شیعه  این 
از لزوم تغییر دولت در عراق صحبت کنند، یک اتاق عملیات مشترک بین خود و رژیم های 
اسرائیل، عربستان و امارات و با حضور بعثی ها، سرخی ها و یمانی ها در پایگاه عین االسد واقع 
در استان االنبار راه  انداختند و به شدت سرگرم پیگیری طرح تغییر حاکمیت در عراق شدند. 
در این میان آمریکایی ها بیش از هر چیزی روی گروه های درون شیعه و اراده شخصیت های 
مذهبی و سیاسی شیعه عراق تمرکز داشتند. در تحلیل آمریکایی ها که به نوعی به رسانه ها 
راه یافت، آمده بود، از یک سو علمای برجسته عراق به دلیل شرایط خاص عراق، مداخله ای 
در امور نکرده و مانع تحوالت بنیادی در عراق نمی شــوند و از ســوی دیگر شخصیت ها و 
احزاب سیاسی شیعه عراق به دلیل رقابت های داخلی و ضعف در تشخیص خطر اصلی و به 
امید دست یافتن به موقعیت بهتر، با موج همراهی کرده و راه را بر تغییرات بنیادی در عراق 
هموار می گردانند. در نهایت جمع بندی آمریکایی ها این است که حکومت عراق که محصول 
سال ها مجاهدت مردم عراق است را می توان از این طریق ساقط کرد و بار دیگر یک حکومت 
دست نشانده را بر مردم این کشور مسلط کرد و از طریق آن وضع سایر واحدهای ناهمخوان 

با آمریکا در منطقه را نیز دگرگون نمود.
5- آنچه گفته شد از یک طرح مهم و چند الیه حکایت می کند. روند آشوب  های روزهای 
اخیر عراق و سطح گسترده خسارات و تلفات انسانی که به حدود 150 نفر رسید، نشان داد 
که دست های توطئه گر خواسته اند راهی بی بازگشت را پیش پای مردم و به خصوص شیعیان 
قرار دهند. این تظاهرات فعالً متوقف شده اما بسیار بعید به نظر می رسد که دشمنان در پی 
بازآفرینی آن نباشند. چرا که تجربه ما می گوید آمریکایی ها می کوشند گام هایی پیوسته ولی 
با تأنی را طراحی کنند. در این گام آمریکا تالش کرد  دست دولت و نیروهای امنیتی و نظامی 
را در مواجهه با توطئه ببندند و با معترض نشان دادن »اجیران فتنه گر«، یک پوشش حفاظتی 
برای آنان تدارک ببیند. انتظار آمریکا این است که اختالفات درون شیعی میان امثال مقتدا 
صدر، عبادی و عبدالمهدی بدون درک شرایط خطیر عراق ادامه  یابد و آمریکا این بار بتواند 

با جمع بندی مرحله اول، مراحل بعدی را در عراق رقم  بزند! 
6- نکته بســیار مهم در این ماجرا این است که آمریکایی ها در مورد واکنش مرجعیت 
شیعه در عراق و نیز درباره قدرت دولت عراق و مشروعیت آن و همچنین قدرت جمهوری 
اسالمی در بزنگاه های سیاسی عراق دچار سوء تفاهم هستند. مسلماً مرجعیت عراق در گاه 
خطر همان کاری را می کند که در ماجرای داعش با آن فتوای تاریخی انجام داد و گروه های 
مختلف شــیعه در بزنگاه ها همان کاری را می کنند که در این 16 سال کرده و سبب تثبیت 
حاکمیت سیاسی در عراق شده اند و جمهوری اسالمی در گاه مواجهه برادران خود در عراق 
با خطر، همان کاری را می کند که تاکنون کرده است. این یعنی آمریکایی ها باز هم در صفحه 

شطرنج عراق مات خواهند شد.
سعداهلل زارعی

صفحه 2
پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ 
۱۱ صفر ۱۴۴۱ - شماره 22۳۰۴

خبر ویژه
خالی بندی به شیوه

قائم مقام سفیر آلمان در تهران
یک دیپلمات آلمانی با وجود عهدشــکنی های دولت متبوعش مدعی شد 

آلمان در روزهای سخت در کنار ایران بوده است)!(
الیور اشناکتبرگ قائم مقام سفیر آلمان در تهران در همایش چشم انداز روابط 
دو کشــور اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین موضوع اقتصادی بین ایران و 
آلمان، صندوق اینستکس است که مشترکاً توسط انگلیس، فرانسه و آلمان ایجاد 
شده و هشت کشور دیگر به همراه نروژ نیز برای پیوستن به آن ابراز تمایل کردند.

الیور  اشــناکتبرگ گفت: روابط اقتصادی دو کشور ریشه دار است و پایه ای 
برای فعالیت های مشترک امروز شده است. همین ریشه ها باعث شده که در این 
دوران پرتالطم و طوفان های سختی که اقتصاد ایران را در نوردیده همکاری بین 
دو کشــور همچنان ادامه داشته باشد هر چند در سال جاری مبادالت تجاری 
ما نصف شده و شرکت های آلمانی مجبور به  ترک ایران شدند، حتی بنگاه های 
کوچک آلمانی به سبب اینکه فعالیت بین المللی دارند برای دور شدن از جرائم 

تحریم به رغم میل شان کسب و کار خود را در ایران رها کردند.
قائم مقام سفیر آلمان ادامه داد: ما نمی توانیم از شرکت های آلمانی حفاظت 
کنیم و به جای آنها تصمیم بگیریم، البته تعداد زیادی از این شرکت ها به آینده 
خوشبین هستند و عقیده دارند که در مدت زمان کوتاهی روابط دوباره بهبود 

خواهد یافت. 
وی افزود: ایران یک بازار با ظرفیت بسیار باال است و روزی خواهد آمد که 
ماشین آالت آلمانی دوباره به ایران صادر شود ایرانی ها باید به یاد داشته باشند 
که در این دوران سخت آلمان در کنار آنها بوده و به تعهدات خود در برابر ایران 

پایبند بوده است.
وی ادامه داد: همه منتظر هستند تا اولین تبادل مالی از طریق اینستکس 
صورت بگیرد در حالی که ما به دنبال اولین تجارت مطمئن هستیم که از طرف 
آمریکایی ها مورد هجوم قرار نگیرد. اینســتکس می تواند یک پروژه گذار برای 

رسیدن به اعداد تجاری قبل از تحریم باشد.
وی افزود: آلمان از فعالیت های آقای مکرون حمایت می کند و تالش می کند 
که مباحث ایشان به نتیجه برسد بر همین اساس خانم مرکل صدراعظم آلمان 

در آمریکا با آقای روحانی دیدار و گفت وگو کرد.
اظهارات مخدوش دیپلمات آلمانی در حالی است که مرکل در نیویورک، به 
جای انتقاد از عهدشکنی دولت ترامپ و پافشاری بر ضرورت بازگشت آمریکا به 
برجام، جانب ترامپ را گرفت و مدعی شد »انتظار ایران برای برداشتن تحریم ها 

قبل از انجام مذاکرات جدید، غیر واقع بینانه است.«
قائم مقام ســفیر آلمان توضیح نداده که دولت متبوعش در کدام روزهای 
سخت، کنار ایران ایستاده است؟ زمانی که شرکت زیمنس عهدشکنی کرد؟ یا 
دوره ای که وارتان هیلگر در تأمین تسلیحات شیمیایی، رژیم جنایتکار صدام را 

کمک کردند؟ و یا پس از برجام، با ایستادن کنار آمریکا؟ 
درباره دروغ راه اندازی کانال مالی نیز باید خاطرنشان کرد که اروپایی ها از 
تابستان سال گذشته وعده راه اندازی این کانال را دادند و اکنون قریب 9 ماه هم 
هست که برای راه اندازی کانال موسوم به اینستکس، امروز و فردا می کنند آخر 
ســر هم، با گروگان گرفتن وعده ناچیز خود، عماًل شرط چنان کاری را دست 
کشــیدن ایران از حقوق برجامی خود و پذیرش مذاکرات )امتیازدهی( جدید 

درباره اقتدار موشکی و نفوذ منطقه ای اش قرار داده اند!
6 سال تعللی که سود 30 میلیارد دالری

در جیب قطر ریخت
شش سال تعلل وزارت نفت در فاز 11 پارس جنوبی، سود 30 میلیارد دالری 

را نصیب رقیب قطری ایران در این حوزه مشترک کرد.
به گزارش روزنامه جوان، 21 تیرماه 9۶، وزیر نفت برای ارائه تصویر روشن 
از توتال و فرشته نجات بودن این شرکت فرانسوی برای کشور به چند آمار  اشاره 
می کند، رقم هر چه بزرگ تر، قابلیت پذیرشش بیشتر. زنگنه برای همراه کردن 
بهارســتان می گوید به ازای هرسال تأخیر از هر طرح پارس جنوبی، 5 میلیارد 
دالر ضرر به کشور وارد می شود. او برای نقش بستن تصویری مردم پسند از خود 
می گوید این ضرر ها از جیب مردم و فقرا می رود تا با این دســتاویز، خود را در 

موضع دلسوز کشور و مردم قرار دهد.
مجلس به موافقت با قرارداد توتال رأی می دهد، اما اندکی بعد، توتال ایران 
را رها می کند و شرکت CNPC چین به عنوان سهامدار دیگر پروژه فاز 11 نیز 
از این پروژه کنار می کشد. شرکت پتروپارس که قرار بود »پادوی« توتال در این 
پروژه باشد به عنوان تنها باقیمانده کنسرسیوم، توسعه فاز 11 را بر عهده می گیرد.
روزی که قرارداد توتال برای فاز 11 منعقد شد، تیتر زدیم که »مرزی ترین 
فاز پارس جنوبی به شریک قطر رسید«. بار ها هشدار داده شد که تکیه عجیب 
وزیر نفت به توتال منجر به وقت کشی به سود قطری ها خواهد شد. تصمیمی که 
امروز در مسیر اجرایی شدن است، همانی است که دولت دهم آن را نهایی کرده 
و قرار بود در اوایل ســال 92 جکت ســاخته شده توسط پتروپارس، برای آغاز 
عملیات حفاری به موقعیت چاه ها برود. دولت که عوض می شــود از وزیر نفت 

اجازه خواسته می شود تا این عملیات آغاز شود، اما زنگنه مخالفت می کند، جکت 
به انبار می رود و فاز 11 همچنان بالتکلیف می ماند.

برنامه وزارت نفت که نه، برنامه وزیرش از همان سال 92 آن بود که توسعه 
فاز 11 را به شرکت توتال بسپارد؛ توتال همان شرکتی است که در اواسط دولت 

اصالحات، از آمادگی خود برای توسعه این فاز گفت.
زنگنه قرارداد با پتروپارس را در همان سال 92 فسخ می کند تا توتال بیاید؛ 
توتالی که شریک قطر در برداشت از میدان گازی پارس جنوبی است، منافعش 
در آن سوی مرز ها بسیار بیشتر از منافعش در ایران است. آنها دولت یازدهم را 
به خود مشــغول کردند تا دوحه بدون مزاحمتی، به برداشتش از منبعی برسد 
که به قول وزیر نفت برای »مردم« ایران اســت. طی دو ســال گذشته هم تنها 
خروجی تعیین تکلیف فاز 11 به جلسات گذشت و حاال تصمیم گرفته شده که 
شــرکت پتروپارس همان کاری را کند که در سال 91 طراحی شده و قرار بود 

در سال 92 اجرایی شود.
ژنرال، اما اجازه نداد و امروز تصمیمی  را اتخاذ کرده  است که خود مخالفش 
بود. شش سال از آن روز می گذرد، با حساب زنگنه تا به امروز حدود 30 میلیارد 
دالر به کشور ضربه وارد شده است که باز هم به قول آقای زنگنه، این خسارت 

از جیب مردم ایران رفته است.
کاش روزی که آقای وزیر قرارداد فاز 11 با توتال را منجی اسالم می خواند، 
روزی که مقام عالی وزارت برای رسیدن به شرکت فرانسوی زمین و زمان را به 
هم دوخت، روزی که اصرار داشت فاز 11 با توتال باید برای لحظه ای هم که شده 
امضا شود، امروز را نیز در ذهن خود تداعی می کرد که چگونه با خودبزرگ بینی و 
پافشاری سخت بر نظرات خود، توانست 30 میلیارد دالر به کشور ضرر وارد کند.

خبرآن الین: پیش بینی رهبری
درباره عهدشکنی آمریکا درست بود

یک خبرگزاری دولتی تصریح کرد نگاه بدبینانه رهبر انقالب درباره سرنوشت 
توافق با آمریکا درست و دقیق بوده است.

خبرآن الین در یادداشتی نوشت: رئیس جمهور به پشتوانه درک و تجاربش، 
از جمله کســانی بود که بر این نظر بود که می توان با آمریکا مذاکره نمود و به 
نتایج مذاکرات هم امیدوار و دلبســته بود. حســن روحانی مذاکره با کدخدا را 
توصیه می نمود. اتفاقا زمانی که بر منصب ریاست جمهوری نشست، مذاکره با 

کدخدا را عملی نمود.
محمدجواد ظریف چهره شاخصی بود که تجاربش او را به این باور رسانده 
بود که دنیای امروز دنیای چندجانبه  گرایی است و بر همین اساس، چنین باور 
داشت که می توان در یک تفاهم جهانی و در قالب تعامل با اروپا و آمریکا، به یک 
نتیجه مناسب دست یافت. ظریف دنیای امروز را دنیایی فراتر از یک جانبه گرایی 

تصور می نمود.
رهبر جمهوری اسالمی ایران، علی رغم موافقت با مذاکرات در قالبی که آن را 
»نرمش قهرمانانه« صورت بندی نموده بود، از آغاز معتقد بودند آمریکایی ها-  چه 
دموکرات و چه جمهوری خواه-  اساســاً به لوازم مذاکره و آداب مذاکره پایبند 
نیستند. باور رهبری چنین بود که آمریکایی ها، دستان مخملین را در مذاکره 
نشان می دهند اما رفتار گرگ صفتانه در پنهان انجام می دهند. مطابق این چارچوب 
دلبستگی به مذاکره به تنهایی کافی نبود. به همین جهت رهبر جمهوری اسالمی 
ایران پیش و همزمان با مذاکرات، دو رویکرد مستقل و مکمل )سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی و تقویت دفاع ملی(، را توصیه و پیشنهاد می کردند.
شاید اگر اوباما همچنان در مصدر کار می بود، فهم روحانی و فرضیه ظریف 
از مذاکره با آمریکایی ها و اروپا، اکنون به یک اصل تبدیل شده بود و شاید امروز 

می شد مقامات بلندپایه کاخ سفید را افرادی متعهد به توافقات توصیف نمود.
اما آمدن ترامپ در کاخ سفید، پیش فرض ها و گزاره های ذهنی حسن روحانی 
و هم نظران او را واژگون کرد بدین سان که به نظر می رسد امروز حسن روحانی و 
ظریف و دیگر عالقمندان به مذاکره با آمریکا، به همان جایی رسیده اند که رهبر 

جمهوری اسالمی ایران قباًل بدانجا رسیده بود.
امروز حســن روحانی و ظریف هم بدگمان شده اند. امروز روحانی و ظریف 
و بســیاری دیگر)امید، اصالحات، اعتدال و...(، نه از سر  ترس که بواسطه درک 
جدیدشــان، مذاکره با آمریکایی ها را مّضر می دانند. حسن روحانی اکنون که 
تجربه مذاکره را از سر گذرانده، در فهم جدیدش، به روشنی و صراحت، مذاکره با 
چاقوکش و دیوانه را حماقت تعریف می کند. روشن نیست که آیا روحانی و ظریف 
پیش بینی چنین روزی را می کردند اما شواهدی در دست است که به باور این 
دو، رئیس جمهور بعدی آمریکا نمی توانست توافق را نابود کند. گویی تصور اولیه 
این بود که سیستم منسجم سیاست خارجی آمریکا چنین اجازه ای به یک فرد 
)حتی در جایگاه رئیس جمهور(، نخواهد داد که توافقی بین المللی و چندجانبه را 

به تعلیق درآورد. اروپا نیز همه اختیار و هویت خود را به آمریکا، گره نخواهد زد.
 گذشت زمان اما نشان داد در سیستم آمریکایی هم یک فرد می تواند توافقی 
جهانی را نابود کند!  به عالوه روشن شد چندجانبه گرایی هم آنقدر بالنده و راسخ 

نشده است که اروپا هویت مستقل خود را از آمریکا به منصه ظهور برساند.
 در داســتان مذاکرات برجامی با آمریکا و اروپا، یک نکته روشن شد و آن 
اینکه گذشــت زمان نشان داد دیدگاه مشروط رهبر جمهوری اسالمی ایران از 

مذاکره با آمریکا، درست بود.
از سیستم نسبتاً معقول و منسجمی  مانند آمریکا، انتظار نمی رفت که به ترامپ 
اجازه دهد برجام را به بایگانی بسپارد و اگر اروپا قابل اتکاتر بود، نباید چنین می شد.
بنابراین امروز این گزاره به راحتی قابل فهم است که آمریکایی ها اساساً در 
برابر ایران، عهدشــکن اند و غیرمتعهد، تلخ تر اینکه عهدشکنی نه تنها در برابر 
ایران که در برابر جهان نیز برایشان قبیح نیست!. اروپایی ها هم آنگونه که تصور 

می رفت، مستقل و شفاف نیستند!
نگرانی فارین پالیسی: ایران

تحریم را با فشار متقابل پاسخ می دهد
یکی از معماران تحریم در دولت اوباما می گوید ایران توانست به تحریم های 
آمریکا پاســخ متقابل بدهد و درباره موفقیت راهبرد فشــار حداکثری، تردید 

وجود دارد.
»پیتر هارل« از مسئولین ارشد دایره مجازات کشورهای مخالف آمریکا در 
وزارت امور خارجه دوره اوباما و از معماران رژیم های تحریمی آمریکا بوده است. 
وظیفه او بررسی شکل تحریم های مورد استفاده علیه کشورهای مختلف بوده، 
اما امروز معتقد اســت که فلسفه تحریم ها در دولت ترامپ با دوره های پیشین 

کامال متفاوت است.
به گزارش نامه نیوز، هارل در فارین پالیســی نوشــت: تردیدی نیست که 
اصلی ترین سالح دولت ترامپ برای حل مشکالت مختلف، تحریم های اقتصادی 
است. از چین و ایران گرفته تا سوریه و ونزوئال و روسیه، این تحریم ها گسترده 
اســت و تجربه نشان داده که تحریم ها )و سایر ابزارهای اقتصادی تحمیلی( در 

کمپین »فشار حداکثری« ترامپ علیه مخالفان، عنصری محوری است.
او نه تنها تحریم ها را تهاجمی تر و کارسازتر از پیشینیان خود اجرا می کند، 
بلکه از روش های جدیدی نیز برای تیز کردن تیغ تحریم ها نیز استفاده می کند. 
بررسی دقیق استفاده از تحریم  های دولت او حاکی از وجود سه روند کالن است؛ 
روندهایی که سؤاالت مهمی را درباره آینده سازمان اقتصادی الزام ساز و تنبیهی 

آمریکا مطرح می سازد.
روند یا موج اول، ســطح بی ســابقه ای از »پرخاشگری اقتصادی« را شامل 
می شود. داده های گردآوری شده توسط موسسه حقوقی »گیبسون«، »دان« و 
»کروچر« نشان می دهد که ایاالت متحده در سال 2018 بیش از 1500 فرد، 
شــرکت و نهاد را به لیست موارد تحریم وزارت خزانه داری آمریکا اضافه کرده 
است. این میزان 50 درصد بیشتر از سال قبل از آن یعنی )2017( بوده است!

روند دوم ســاختار تحریم ســازی در دولت ترامپ، افزایــش تمرکز او به 
سیگنال دهی سیاســی و فعالیت دیپلماتیک درباره اجرای تحریم های ایاالت 

متحده است.
روند یا موج ســوم، اســتفاده روزافزون دولت ترامپ از »اقدامات اقتصادی 

تحمیلی - مجازاتی« علیه کشورهای بزرگ به جای »تحریم« بوده است.
اما در نهایت برای هیئت حاکمه آمریکا، مهمترین دغدغه در مورد تحریم های 
ترامپ این است که آیا این تحریم های خصمانه و هجومی، برای پیشبرد منافع 
امنیت ملی ایاالت متحده کارایی دارند یا خیر؟ این تردید هنوز هم وجود دارد.

مثال استفاده از تحریم ها در صادرات نفت ایران تاثیر روشنی داشته است. 
اما آیا این تاثیر، نهایتا راهگشــا خواهد بــود؟ اکنون فروش بیش از 2 میلیون 
بشکه ای ایران در زمان توافق هسته ای )برجام( بیش از 95 درصد کاهش یافته 
ولی پروژه های صندوق بین المللی پول با اقتصاد ایران در سال 2019 به نرخ ۶ 
درصد منعقد شد! از سوی دیگر، صادرات نفت ونزوئال پس از تشدید تحریم  ها 
در سال جاری ایاالت متحده، -که بخشی از آن با کاهش خرید در چین محقق 

شده است- کاهش یافت اما هنوز مادورو بر سر جای خود باقی است.
اســتفاده هجومی ترامپ از تحریم ها، باعــث افزایش عواقب ژئوپلیتیک و 
سیاسی علیه منافع آمریکا شده که خطرات جدیدی را برای اثربخشی آنها در 

طوالنی مدت به ارمغان می آورد.
مهم تر از همه، ترامپ باید این را تشخیص دهد که وقتی اقدامات مربوط به 
تحریم کشورها را هدف قرار می دهد، مطالبات بیش از حد از کشورهای مورد 
تحریم، می تواند آنها را ترغیب کند تا علی رغم هزینه های اقتصادی شدید تحریم ها، 

از دادن امتیاز به آمریکا خودداری کنند.
به عنوان مثال، بسیار بعید است که ایران با 12 خواست پمپئو موافقت کند 
و در ماه های اخیر با تشدید فشارها، به فشارهای ایاالت متحده پاسخ داده است.
اکنون این سوال ایجاد می شود که چه ابزار دیگری در دسترس است؟ و چه 
زمانی موثر خواهد افتاد؟ این سوال هنوز باقی است که آیا ترامپ مجبور است 

مسیر خود را اصالح کند؟

گفت و شنود

پنکه!
گفت: یکی از مدعیان اصالحات گفته است؛ انرژی هسته ای و فعالیت 

هسته ای به چه درد ما می خورد؟! حتی نوع صلح آمیز آن!
گفتم: ولی این فن آوری نقش مهمی در توسعه صنعت،  کشاورزی، 
پزشکی، شناســایی و درمان بیماری ها،  تولید برق و تولید مواد 
باکیفیت و مقاومت ویژه و... دارد. یعنی این مدعی اصالحات تا این 

اندازه از مرحله پرت است؟!
گفــت: ای عوام! آنچه را که آمریکا و اســرائیل از ترس اینکه متهم به 
بی سوادی نشــوند جرأت ندارند که مطرح کنند توی دهان نوچه هایشان 

می گذارند!
گفتم: یکی از منافقین روی ُکد ارتباط برج مراقبت نفوذ کرده بود 
و برای اینکه هلی کوپتر رزمندگان را ساقط کند با ناشی گری به خلبان 
می گفت؛ هوا دیگه ُخنک  شده، اون پنکه باالی سرتو خاموش کن!

جریانی که هرگز دغدغه کرامت زنان را نداشته است

سیاسی بازی با مطالبات زنان
تاكتیک مدیران بی كارنامه

روزنامه آمریکایی در گزارشی 
محاسبات  آرامکو  نوشت: حمالت 
امنیتی اسرائیل، عربستان و امارات 

را تغییر داد.
توماس فریدمن، تحلیلگر آمریکایی 
در نیویورک تایمز نوشــت: تعدادی از 
استراتژیست های اســرائیلی، حمله به 
فرآوری  تاسیســات  آرامکو)مهم ترین 
نفت عربستان( را با حمله ژاپن به بندر 
پرل هاربر آمریکا در جنگ جهانی دوم 
مقایســه کرده اند. شــاید این مقایسه 
اغراق آمیــز به نظر برســد. اما در هر 
صورت این حمالت محاسبات رهبران 
عربی و اسرائیل در مورد خطرات ایران 
را تغییر دادند. همه کشورهای منطقه 
در حال ارزیابی مجدد استراتژی امنیتی 

خود هستند.
به گزارش انتخاب، نیویورک تایمز 
در ادامــه نوشــت: آقــای اوزی ایون، 
دانشمند هسته ای اسرائیل در مصاحبه 
با هآارتص گفت: در حمله به تاسیسات 
نفتی عربســتان در آرامکو در مجموع 
بیست پهپاد و موشک کروز استفاده شده 
بود. در این بمباران متمرکز هفده نقطه 
به طور مستقیم هدف قرار گرفتند. بدین 
ترتیب 85 درصد موشک ها و پهپادها با 
موفقیت به اهداف مشخص شده اصابت 
کردند. تصاویر ماهواره ای منتشر شده 
بعد از حمالت نشان دهنده سطح دقت 
فناوری استفاده شده هستند. هر کدام 
از تانکرهای گازی کروی در این تصاویر 
هدف قرار گرفته بودند.اسرائیل باید این 
واقعیــت را بپذیرد که در مقابل چنین 

حمالتی آسیب پذیر خواهد بود.
ایون معتقد است که اسرائیل باید 

عملیات و فعالیت های راکتور هسته ای 
دیمونا را متوقف کند. وقایع اخیر نشان 
داده اند که این مرکز در مقابل حمالت 

احتمالی ایران آسیب پذیر خواهد بود.
این حمالت، سعودی ها و همچنین 
اماراتی ها را شوکه کرد. آنها به این نتیجه 
رســیدند که برای تامین امنیت خود 

نمی توانند به دونالد ترامپ اتکا کنند.
وجود  بــا  آمریکا  رئیس جمهــور 
فشارهای ریاض تمایلی برای استفاده از 
گزینه نظامی نشان نداده است. در واقع 
او در هفته های گذشته بیشتر به دنبال 
راهکاری برای از سرگیری گفت و گوها و 
دیدار با حســن روحانی، رئیس جمهور 
ایران بود. ترامپ این پیام را به کشورهای 
عربی خلیج فارس ارسال کرد که آمریکا 
فقط در زمان فروش سالح در دسترس 
خواهد بود و آنها باید به تنهایی از منافع 

خود دفاع کنند.
اماراتی ها و سعودی ها فهمیدند که 
باید استراتژی خود را تغییر دهند. آنها نیز 
در روزهای گذشته در حال تالش برای 
گفت و گو با رهبران ایران بوده اند. ریاض 
و ابوظبی ظاهرا قصد دارند که روابط خود 
با یکی از متحدان ایران در خلیج فارس 
یعنی قطر را نیز بهبود دهند. زمان آن 
فرا رسیده است که همه همسایگان در 
خلیج فارس اختالفات خود را از طریق 

دیپلماسی حل و فصل کنند.
وقایع اخیر باعث ایجاد شــکاف در 
ائتالف ضدایرانی بین آمریکا، کشورهای 
عربی سنی و اسرائیل شده اند. اسرائیل 
اکنون احساس می کند که باید به تنهایی 
با تهدیدات ایران و گروه های نیابتی اش 

در لبنان، سوریه و عراق مقابله کند.

سرویس سیاسی-
مدعیان اصالحات برای فرار از 
پاسخگویی، موضوعاتی مانند صدور 
مجوز ورود زنان به ورزشــگاه را 
به عنوان مطالبه اصلی جامعه جا زده 
و عالوه بر کارنامه سازی، به دنبال 
دوقطبی سازی و بهره برداری های 

سیاسی و انتخاباتی هستند.
پس از صدور »مجوز ورود زنان به 
ورزشگاه آزادی« برای تماشای بازی تیم 
ملی ایران مقابل کامبوج که یک ماه و 
نیم پیش از ســوی معاون وزیر ورزش 
اعالم شد، بهره برداری های سیاسی از 
ایــن موضوع، در دســتور کار مدعیان 

اصالحات قرار گرفت.
هرچنــد پیش ازاین، اجــازه ورود 
بانوان بــه ورزشــگاه ها در چند مورد 
صادر شده بود اما این اولین بار بود که 
یک مقام ارشد وزارت ورزش، از فراهم 
شدن امکان حضور بانوان در بازی های 
ملی در ورزشگاه آزادی )حدود 4۶00 
بلیت( خبر می داد. فــارغ از انتقاداتی 
که کارشناسان و تحلیلگران فرهنگی 
و اجتماعی به مســئله حضور زنان در 
ورزشگاه ها دارند و باید در جای دیگری 
آن را مورد بررســی و واکاوی قرار داد، 
آنچه قابل تأمل اســت بهره برداری های 
سیاسی مدعیان اصالحات و همراهی 
جریان ضدانقالب و اپوزیسیون با آنان 
در این مسئله و به طورکلی در موضوعات 
و مسائل مربوط به حوزه »زنان« است.

نگاه ابزاری به زنان
همین چند روز پیش بود که سهیال 
جلودارزاده، فعال سیاسی اصالح طلب 
درباره سهم زنان از صندلی های مدیریتی 
گفته بود: »سهم زنان در فعالیت های 
اقتصــادی باید به 30 درصد برســد«. 
بی آنکه پاســخ بدهد چرا 30 درصد؟ 
چرا 40 و 50 و یا 20 درصد نه؟ یا مثاًل 
هفته پیش یکی از فعاالن اصالح طلب 
در نشســتی که برخــی روزنامه های 
زنجیــره ای هم آن را پوشــش دادند، 
بدون ذکر منبع و بی هیچ اســتنادی 
گفتــه بــود هرســال ازدواج 50 هزار 
دختــر کودک زیر 14 ســال در ایران 
ثبت می شــود! دلیل ارائــه آمارهای 
غیرواقعــی و ادبیات ســطحی فعاالن 
سیاســی اصالح طلب و رسانه هایشان 
در حوزه زنان چیســت؟ نــگاه ابزاری 
داشتن یعنی برخورد سطحی، شکلی 
و رســانه ای با موضــوع؛ یعنی همان 
رویکــردی که باعث می شــود به جای 
تأکید بر گزاره های مهم و اســتاندارد 
مدیریتــی مانند توانمندی، تخصص و 

تجربــه، بگوییم فالن درصد از مدیران 
باید زنان باشند! نگاه ابزاری اصالح طلبان 
به حوزه زنان مصادیق بسیاری داشته 
است. شایان ذکر است که اصالح طلبان 
از ۶ ماه گذشته تاکنون، پروژه هایی که 
از سال های گذشــته برجای مانده بود 
و پروژه هــای جدیدتری را که در ذیل 
می آیــد را دوباره در دســتور کار خود 
قرار دادند.1( الیحه منع خشونت علیه 
 زنان، 2( اعتــراض به پیامک حجاب،
 3( تجمع حجاب در دانشــگاه تهران،
ورزشــگاه، بــه  زنــان  ورود   )4 

5( موتورســواری زنان، ۶( کاهش سن 
ازدواج و 7( غائله دختر آبی و...

آن هــا روزی به بهانــه حمایت از 
زنان، الیحه منع خشــونت علیه زنان 
نوشته و علیه دین و آموزه های اسالمی 
موضع گیری می کننــد و روزی بدون 
توجه به مفاد قانونی تصریح شــده در 
قوانین مجازات اسالمی و آیین دادرسی 
مدنی و ... پیامک حجاب را بهانه کرده 
و علیه حجاب حــرف می زنند! روزی 
در تجمع دانشــگاه تهران، شعارهای 
ضــد حجاب ســر می دهنــد و روزی 
موتورســواری زنان را دستمایه اهداف 
سیاسی خود قرار می دهند و تا هفته ها 
از آن می گویند و می نویســند یا آنکه 
روزی ازدواج دختر 11 ســاله با پسری 
29 ساله را بهانه کرده و »از تأخر فقه« 

سخن می گویند.
زهرا شجاعی، رئیس امور مشارکت 
زنان ریاست جمهوری در دولت اصالحات 
چند ماه پیش در مصاحبه با آرمان به 
انتقاد از عملکرد اصالح طلبان در حوزه 
زنان پرداخته و گفته بود »اصالح طلبان 
موقع انتخابات از زنان استفاده می کنند 

و بعد کاری برایشان نمی کنند.«
وی تأکید کرده بــود: »رد الیحه 
افزایش تعداد زنان مجلس به خوبی نشان 
داد اصالح طلبان هنگامی که به رأی زنان 
نیاز دارند دســت کمک به سوی زنان 
دراز می کنند اما هنگامی که باید درباره 
وضعیت زنان اقدامــات مؤثری انجام 
بدهند و از ســرمایه زنان در مدیریت 
جامعه استفاده کنند بی معرفتی کرده و 

از این کار خودداری می کنند.«
کارنامه عملکرد اصالح طلبان

 در حوزه زنان
و این در حالی اســت که کارنامه 
عملکرد اصالح طلبان در حوزه زنان پر 
از نقاط سیاهی است که تاریخ آن ها را 

فراموش نخواهد کرد.
که  بود  امســال  اردیبهشــت ماه 
در ماجرای قتل میترا اســتاد توســط 

محمدعلی نجفی )شهردار سابق تهران و 
وزیر اسبق و سیاستمدار قدیمی اردوگاه 
اصالحات(، اصالح طلبان و کســانیکه 
داعیه دار »نه به خشــونت علیه زنان« 
بودند صحنه دیگری از سقوط اخالقی 

خود را به نمایش گذاشتند.
درحالی کــه نجفــی در گفت وگو 
با صداوســیما از محل پلیس آگاهی، 
اختالفات خانوادگی و فشار روحی روانی 
را علت این قتل عنوان کرده بود و قبل از 
آن خودش، لب به اعتراف گشوده و به 
پلیس مراجعه کرده بود؛ اما اصالح طلبان 
بعد از بی اخالقی در انتشار عکس های 
رمانتیک نجفی ۶7 ساله و مرحومه میترا 
اســتاد جوان بر صفحه اول رسانه های 
خود، ســعی کردند ماجــرا را امنیتی 
کنند؛ هرچند درنهایــت با واردکردن 
اتهام غیراخالقی، مقتوله را »پرستو« و 
حتی »مهدورالدم« نامیدند؛ رفتاری که 
نشان دهنده اوج بداخالقی و نگاه حقیرانه 
اصالح طلبان به زنان بود تا آنجاکه عباس 
عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب هم در 
یادداشتی نوشت: »اصالح طلبان در این 

ماجرا نمره مردودی گرفتند.«
اصالح طلبان در مســائل دیگری 
مانند ماجرای »به رســمیت شناختن 
زنان روســپی در ایران« )تیرماه 95(، 
»ارائه اطالعات زنان مطلقه ایرانی برای 
کارآفرینی در آنتالیا« )اردیبهشــت ماه 
9۶( یــا ماجرای »عقیم ســازی زنان 
کارتن خــواب« و ... نشــان داده اند که 
حقوق زنان برای آن ها محلی از اعراب 
نداشــته و اساساً کارنامه قابل قبولی از 

خود به جای نگذاشته اند.
جالــب آنکه علی رغم شــعارهای 
انتخاباتــی کــه همــواره در اردوگاه 
اصالح طلبان در خصــوص حمایت از 
زنان مطرح بوده مانند »تشکیل وزارت 
زنان« و یا »حضور وزیر زن در کابینه« 
و... هرگز محقق نشده اند. سال گذشته 
بود که فائزه هاشــمی در گفتگویی با 
طرح این پرســش که »چرا زن نباید 
وزیر شــود؟ روحانی چه پاسخی برای 
بانوان ایران زمین دارد؟«، نبود وزیر زن 
در دولــت روحانی را »مایه آبروریزی« 
خواند! و گفت: »برای ما آبروریزی است 
که در افغانستان وزیر دارند و ما نداریم.«
و جالب تر آنکه مدعیان اصالحات 
که داعیه حمایت از حقوق زنان دارند 
و شــعار »وزیــر زن« را در هــر دوره 
انتخاباتی مطرح می کنند، در هیچ یک 
از دولت های 8 ســال نخســت وزیری 
میرحســین موسوی، 8 ســال دولت 
هاشــمی رفسنجانی، 8 ســال دولت 

خاتمی و ۶ سال اخیر دولت روحانی، به 
آن وقعی نگذاشته و وزارتخانه ای را به 
یک وزیر زن نسپرده اند! البته این اتفاق 
صرفاً در دولــت احمدی نژاد رخ داد و 
مرضیه وحید دستجردی در سال 88 
به عنوان اولین و تنهاترین وزیر زن در 
تاریخ پس از انقالب به کابینه راه یافت.
روزنامه ســازندگی روز گذشته در 
یادداشــتی به قلم فرزانه ترکان عضو 
شورای مرکزی حزب کارگزاران تحت 
عنوان »پیگیری مطالبات زنان« نوشت: 
»هــر انتخاباتی که انجام شــده- اعم 
از انتخابات شــورای شــهر  و ریاست 
جمهوری و مجلــس- همه و همه در 
اولویت خود توجه به حقوق و مطالبات 
زنان را بیان کرده اما در اکثر مواقع در 
حد شعار باقی مانده و حتی برخی موارد 
اصطالحــی که به کار می برند که زنان 
ابزاری برای کسب هویت اجتماعی نگاه 
شده اند اما بعد از رای آوری مطالبات را 
فراموش کرده و اولویت های دیگری را 
قرار داده اند و همین رویه غلط زمینه 
ایجاد دلســردی و ناامیدی را به وجود 

آورده است.«
فرار از پاسخگویی

ســؤال مهمی که مطرح بوده، این 
اســت که چرا اصالح طلبان هرازگاهی 
ژست حمایت از زنان به خود می گیرند 
به ویــژه که در ماه های اخیر، مســائل 
مربوط به حقوق زنان را تیتر 1 کرده و 
یا در هفته های اخیر این همه، هشتگ 
»با من به ورزشگاه بیا« را داغ می کنند؟ 
برای پاســخ به این ســؤال باید برخی 
واقعیت هــای موجود در کشــور را در 
نظر بگیریــم. اصالح طلبان با همراهی 
آقای »تَکــرار می کنم«، تمــام قد از 
دولت روحانی حمایت کردند و اعضای 
لیســت امید را وارد مجلس و شورای 
شهر کردند اما نتیجه عملکردشان چه 
شــد؟ چه گره ای از کار فروبسته این 
کشــور را باز کردند؟ پاسخ آن همان 
»تقریباً هیچ« است. به باور کارشناسان 
اقتصادی و مدیریتی و همچنین اذهان 
عمومی، کلید دولت تدبیر و امید نه تنها 
نتوانســت قفلی از مشکالت را باز کند 
بلکه راه های مدیریت کشور به ویژه در 
اقتصاد مقاومتی، رونق تولید، صادرات 
نفــت و ... را نیز قفل و یــا در حالتی 
خوش بینانه ناهموار کرد. تورم به بیش از 
42 درصد رسید و مشکالت یکی پشت 
دیگری آمد؛ از تورم بیش از 50 و نزدیک 
۶0 درصدی در برخی استان های ایران تا 
تورم چند صددرصدی در بخش مسکن 
و خودرو.               بقیه در صفحه11

نیویورک تایمز:

حمالت آرامکو، محاسبات امنیتی اسرائیل 
عربستان و امارات را تغییر داد

نماز عبادی سیاسی جمعه 
آیت اهلل  امامت  به  مهرماه   19
خاتمی در دانشــگاه تهران 

برگزار می شود.
بر اســاس اطالعیــه روابط 
عمومی ستاد نماز جمعه تهران، 
پیــش از خطبه های نماز جمعه، 
لمســلمین  حجت االســالم  وا
عبــاس محمدحســنی نماینده 
محترم ولی فقیه و رئیس سازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری 

اسالمی ایران به مناسبت »سالروز 
تأسیس آن سازمان و با موضوع 
ارتش«  در  معنویــت  جلوه های 
و مهنــدس مرندی مقدم، معاون 
محترم نظارت بر اجرای استاندارد 
ســازمان ملی استاندارد ایران به 
مناسبت »روز جهانی استاندارد« 
درب های  می کنند.  ســخنرانی 
دانشگاه از ســاعت 10 صبح باز 
می شــود و مراسم نماز جمعه از 

ساعت 10:30 آغاز می شود.

نماز جمعه تهران
 به امامت آیت اهلل خاتمی اقامه می شود


