
نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

معمار خسارت محض برجام: 
نقش من در سیاست خارجی صفر است!
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سرویس سیاسی-
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت های یازدهم و دوازدهم در ادامه روند گفت وگو با رســانه های یک جریان 
خاص سیاسی در داخل )اصالح طلبان( و همچنین رسانه های حامی دولت که طی هفته های گذشته به طور جدی پررنگ تر 

شده است روز گذشته با روزنامه اعتماد به گفت وگو نشست. 
وی در بخش  هایی از این گفت وگو در پاسخ به این سؤال که »شما هشت سال وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
بودید، چقدر توانستید از تاثیر منفی سیاست خارجی بر معیشت مردم کم کنید؟« گفت: »می توانم این را بگویم که از خودم 
هزینه کردم، از موقعیت داخلی خودم هزینه کردم، حرف هایی که مورد پسند بوده نزدم، حرف هایی که مورد پسند نبوده 
زدم تا سیاست خارجی باری بر معیشت مردم نباشد. خیلی راحت بود در این دوران حرف هایی بزنم که بپسندند تا از این 
فشارهای عظیمی که در داخل بر روی من بود، کاسته شود اما این کار را نکردم. اطمینان دارم من اقدامی نکردم که باری 
بر معیشت مردم اضافه کنم البته آن قدر که می خواستم نتوانستم از تاثیر بار سیاست خارجی بر معیشت مردم کم کنم.«

وی همچنین در پاسخ به این سؤال »آیا اصرار دارید با آمریکا دشمن دایمی باشیم؟« گفت: »من نگفتم دشمن، من 
از کلمه دشمن هیچ وقت استفاده نمی کنم.«

ظریف در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: »در برجام دیکته وجود نداشت...چرا ترامپ می گوید برجام بزرگ ترین 
کالهی است که بر سر آمریکا رفت؟ البته من که چنین اعتقادی ندارم اما ادعای او به این دلیل است که معتقد است آمریکا 
باید سر هر میزی که بنشیند، دیکته کند که در برجام این اتفاق رخ نداد«. اما بخش قابل توجه این گفت و گو آنجاست 

که ظریف تاکید کرده که »نقش من در این هشت سال در سیاست خارجی صفر بوده است«.
گفتنی اســت چنین ادعایی در حالی مطرح می شود که ظریف یکی از طراحان و معماران اصلی مذاکرات هسته ای 
برغم بدبینی و مخالفت مسئوالن نظام بوده است و در حقیقت شاخص ترین بخش کارنامه ظریف، توافق هسته ای و به 
عبارتی همان برجام است. توافقی که نه تنها هیچ دستاوردی برای مردم ایران نداشت بلکه خسارت های فراوانش، مردم 

را با مشکالت عدیده مواجه کرد. 
وزیر خارجه ای که روزی از وی در همین رســانه های همســو قهرمان دیپلماسی یاد می کردند این روزها که تشت 
رسوایی برجام به عنوان توافقی نامتوازن ، یک طرفه و خسارت بار به زمین افتاده و اثرات آن بر اقتصاد و معیشت مردم 
محرز گشته ، با بر باد رفتن تمام سرمایه گذاری ها بر روی برجام و عادی  سازی روابط ایران- آمریکا )و حتی اتحادیه اروپا( 
به این نتیجه رســیده اســت که وی رفته رفته ضعیف ترین و شکست خورده ترین وزیر خارجه ایران پس از انقالب شده 
است؛ وزیر خارجه ای که موثرترین کنش های دیپلماتیکش به توئیت زدن و پاسخ های توئیتری خالصه شده است اما در 

میدان دیپلماسی چیزی جز تحقیر و شکست نصیب ملت ایران نکرده است.
بی اعتنایی دســتگاه دیپلماسی در دوران مدیریت او به ســه اصل »عزت، حکمت و مصلحت« و بی توجهی وزارت 
خارجه به نقدهای دقیق و کارشناســی منتقدان و صاحب نظران، شکست های پی در پی و تأسف برانگیزی را در کارنامه 
سیاست خارجی دولت روحانی رقم زده است. و حاال به جای پذیرفتن مسئولیت و نقش خود در این خسارتهای سنگینی 
که به کشور و مردم وارد کرده ، با فرافکنی و مسئولیت گریزی مدعی می شود که نقش او در همه این سالها در سیاست 

خارجی صفر بوده است.
سوءمدیریت؛ عامل بیش از 60درصد از مشکالت کشور 

بهمن آرمان، کارشــناس اقتصادی حامی دولت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »اگر به بحران به وجود آمده در 
بورس توجه کنیم این بحران بیش از آنکه به سیاست خارجي ارتباط داشته باشد به ندانم کاري و نداشتن اطالعات کافي 
مدیران ارتباط داشته است. ساختن مسکن و آزادراه ها در کشور که متأثر از تحریم ها نیست. اگر مسئوالن کشور به واقع 
نگران وضعیت مردم هستند باید به خوبي به پیامدهاي ناگوار مشکالت اقتصادي فکر کنند. در شرایط کنوني بحران هاي 
اقتصادي به صورت مستقیم روي افزایش آمار طالق و خودکشي در کشور تأثیرگذار بوده و میزان طالق و خودکشي را بیشتر 

از گذشته کرده است. افزایش طالق و خودکشي نیز پیامدهاي اجتماعي و اقتصادي خاص خود را به همراه آورده است«.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: »نکته مهمي که باید به آن توجه کرد این است که همه مشکالت اقتصادي 
کشور متأثر از تحریم هاي بین المللي نیست. شاید 40 درصد مشکالت اقتصادي ایران متأثر از تحریم ها باشد اما بقیه آن 

متأثر از سوء و ضعف مدیریت... است«.
کارشناســان تاکید دارند که تحریم ها نهایتا 20 الی 30 درصد در مشــکالت کشور سهیم است و 70 الی 80 درصد 

مشکالت ناشی از سوءمدیریت در دستگاه های اجرایی است. 
ارگان دولت: اهانت شرمن به ایرانی ها شایعه بود!

روزنامه دولتی ایران دیروز گزارشی را با تیتر »سیاست خارجی در دست برجامی ها« منتشر کرد و روتیتر زد: »دیپلمات های 
مرتبط با مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در کابینه بایدن حضور دارند.«

در بخشی از این گزارش آمده است: »وندی شرمن« دیگر سیاستمدار دموکراتی است که قرار است به عنوان معاون 
وزیر خارجه در تیم دیپلماتیک بایدن حضور داشــته باشد. او که در مذاکرات محرمانه عمان حضور داشت و بعدها چهره 
ثابت تیم دیپلماتیک آمریکا در مذاکرات هسته ای با ایران شد، جایی در کتاب خاطراتش نقل می کند که عمیق ترین خواب 
زندگی و آســودگی واقعی اش را بعد از دســتیابی به توافق هسته ای در وین و در راه بازگشت به آمریکا تجربه کرده است. 
زمانی شایع شده بود که »شرمن« در جریان تالش برای متوقف کردن تحریم ها علیه ایران در کنگره، ایرانی ها را به داشتن 
ژن فریبکاری متهم کرده است اما بعدها در شماتت ترامپ به دلیل خروج یکجانبه از برجام به اشتباه پیش بینی خود مبنی 

بر منحرف شدن ایران از جاده برجام اعتراف کرد و به تجلیل از فرهنگ مقاومت در ایران پرداخت.«
گفتنی است، برجام بازان در شرایط حاضر نیز مطابق فریبکاری ها، پوپولیسم گرایی ها و وعده های کذایی در قبال توافق 
هسته ای در زمان مذاکرات عمل می کنند تا از پاسخگوی نسبت به چک برگشتی برجام فرار کنند. نشانه این مسئله، لگدمال 
شــدن برجام از سوی همین دموکرات هایی است که ارگان دولت با ترسیم فضایی عوام فریبانه و تیترهای خوش بینانه به 

استقبال آنها می رود و تصویری غیر واقعی و خیال پردازانه از اولین ناقضان برجام نمایش می دهد.
مطلب دیگر اینکه، وندی شرمن در دولت اوباما از جمله مسئوالن گزارش به اسرائیل در جریان مذاکرات هسته ای با ایران 
بود. وی در خاطراتش آورده است که جلیلی در مذاکرات، ما را عذاب می داد. شرمن فاش می کند که با گرفتن ژست بغض 
و گریه، طرف ایرانی را وادار کرده که از برخی خواسته هایش در مذاکرات عقب نشینی کند! وی در کمیته سیاست خارجی 
سنا در ادبیاتی موهن و گستاخانه مدعی شده بود که فریبکاری قسمتی از ژن ایرانی هاست! ارگان دولت اما در راستای بزک 

متقلبان آمریکایی و عهدشکنان برجامی، این اهانت شرمن را صرفا »شایعه« اعالم کرده است!
اصالح  طلبان فریب خوردن از غرب را 

جزو افتخارات خود می  شمارند!
روزنامه شــرق در شــماره دیروز خود گزارشی از سخنان محسن میردامادی از جمله فعاالن سیاسی طیف موسوم به 

اصالح طلب را منتشر کرد.
طیف موسوم به اصالح طلب سابقه مطولی در توجیه دشمنی ها و جنایات آمریکا دارند. در تازه ترین آنها نیز محسن 
میردامادی به ماله کشی بر روی جنایت آمریکا پرداخته و مقصر را کشور ایران دانسته است: »در دوران جنگ اکثر کشورهای 
منطقــه علیه ما بودند و عملکرد ما هم به نحــوی بود که نهایتا آمریکا را در جبهه مقابل ما قرار داد. با آمریکایی ها که در 
مقطعی از جنگ می خواستند به ایران نزدیک شوند و مک فارلین را برای مذاکره به ایران فرستادند، طوری رفتار کردیم 
که در سال پایانی جنگ آنها کامال علیه ما فعال شدند. در اواخر جنگ هم به هیچ وجه روابط مناسبی با کشورهای منطقه 

و قدرت های جهانی نداشتیم.«
او در ادامه گفته: »دوران آقای خاتمی جزء موفق ترین دوره ها در سیاست خارجی بود، دوره ای که کشورهای منطقه ایران 
را تهدید نمی دیدند. بلکه ایران را کشوری می دیدند که خطری برایشان ندارد و می توانند با آن روابط خوبی داشته باشند. 
با کشورهای اروپایی هم بهترین روابط را در دوران آقای خاتمی شاهد بودیم و تنش ها بسیار کم شد و عمال چهره جدیدی 
از ایران به آن کشورها عرضه شد. با آمریکا تا حدی تنش ها کمتر شد اما نه به میزانی که با اروپایی ها روابطمان بهتر شد...«
این طیف در تحریف واقعیت ها کارنامه پر و پیمانی دارد. خوب بود این فرد به جای فریب دادن افکار عمومی به نتیجه 
آنچه خود »تعامل خوب با اروپا« نامیده هم اشاره می کرد. در دوره اصالحات برای نخستین بار قرارداد هسته ای با سه کشور 
اروپایی و بدون حضور آمریکا به امضا رســید و اروپا تضمین کرد که ســوخت راکتورهای ایران را تامین می کند اما 2سال 
گذشت و اروپا حتی یک گرم سوخت هم به ما نداد. این نتیجه تعامل خوب با اروپا است. ضمنا در دوره اصالحات از سوی 

غربی ها به حمله اتمی تهدید شدیم.
 طیــف موســوم به اصالح طلب به فریب خوردن از غــرب عادت دارد و بدتر اینکه آن را بــه عنوان افتخار برای خود

ذکر می کند.

دنیا؛ مزرعه یا مدرسه آخرت
 دنیا هم مزرعه اســت، هم مدرسه. در بحث هاي اخالقي از مزرعه بودن دنیا 
ســخن به میان مي آید، در بحث هاي معرفتي از مدرسه بودن دنیا سخن به میان 
مي آید، اگر کســي بخواهد دانشمند شــود، دنیا براي او مدرسه است، اگر کسي 
بخواهد ســعادتمند بشــود، دنیا براي او مزرعه است، اگر دانشي سعادت بخش و 
ســعادتي در کنار علم و دانش داشــته باشد، باید این مدرسه و مزرعه را کنار هم 
ببیند. اگر کسي بخواهد در دنیا زندگي کند این ممکن است اصولي بشود، فقیه 
بشود، ادیب بشود، جامعه شناس بشود، تاریخ دان بشود، اما حکیم نخواهد شد؛ زیرا 
دنیا مجموعه اعتبارات اســت؛ این پنج بخشي که در سوره مبارکه حدید آمده به 
نْیا لَِعٌب َو لَْهٌو  صورت حصر، این مضمون ذکر شده که فرمود:اْعلَُموا أَنََّما الَْحیاهًْ الُدّ
َو زیَنهًْ َو تَفاُخٌر بَْیَنُکْم َو تَکاثٌُر فِي الْْمواِل َو الْْوالِد؛ )بدانید زندگی دنیا تنها بازی 
و سرگرمی و تجّمل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و 
فرزندان است«]1[ همین بخش هاي پنج گانه سوره حدید در بخش هاي دیگر به دو 
قسم تقسیم شده است که فرمود: »لَِعٌب َو لَْهٌو«]2[ بناي عقال این است، اینکه این 
مال براي اوست، این شخص رئیس است، آن شخص مرئوس است ،اینها عناوین 
اعتباري اســت؛ با عناوین اعتباري، علوم اعتباري سامان مي پذیرد،اما جهان بیني 
بر اســاس تکوین کار دارد نه بر اساس اعتبار، اگر کسي خواست حکیم باشد باید 
روي زمین زندگي کند، زیر آســمان زندگي کند، با آب و هوا و دریا زندگي کند 
نه با دنیا. آب حقیقت است، زمین حقیقت است، فضا حقیقت است، هوا حقیقت 
است، شــمس و قمر حقیقت است،اینها تکوین هستند،آیات الهي اند، چه شبش 

باشد،آیت تاریک حق است، چه روزش آیت روشن: )اسرا/12(
الزمه بهره مندی از مدرسه دنیا

اگر کسي خواست در مدرسه دنیا زندگي کند، باید با زمین و زمان و آسمان 
و شمس و قمر رابطه داشته باشد. عده اي که حکیمانه به سر مي برند، دنیا را فقط 
ابزار محض از دور نگاه مي کنند؛ این بیان نوراني حضرت امیر که فرمود: »َمنْ  أَبَْصَر 
َرتُْه َو َمنْ  أَبَْصَر إِلَْیَها أَْعَمْته«]3[)هر که به دیده عبرت به آن نگریست او را بینا  بَِها بََصّ
کرد و هر کس به چشم خریداری به آن نظر نمود او را به نابینایی دچار ساخت(.  
همین اســت. یک وقت کسي دنیا را هدف قرار مي دهد، این از نظر معرفتي کور 
خواهد شد، ولو به سراغ حالل هم برود، اما اینکه بتواند جهان را به خوبي بشناسد 
این نیست، این جزء همان اکثرّي اهل بهشت است.اگر کسي دنیا را به عنوان وسیله 
قرار بدهد، ابزار قرار بدهد، نه به عنوان هدف، دنیا خیلي چیزها به او یاد مي دهد. 
 اما از آن جهت که دنیا گذشــته از اینکه مزرعه اســت مدرسه هم است دو 
گونه ممکن است کسي در دنیا زندگي کند و به آن نگاه کند. همین دو قسمي که 
در خطبه نوراني حضرت امیر هست، یک وقت است انسان دنیا را تماشا مي کند، 
یک وقت است کسي از دنیا عبرت مي گیرد، برخي ها دنیا را به عنوان تابلوي زیبا 
مي بینند، در چشــمان آنها زیبا جلوه مي کند، اینها براي تماشاي دنیا و بوستان 
دنیا آمدند. یک وقت اســت کســي دنیا را معبر مي داند که مي خواهد عبور کند، 
این به مســائل اخالقــي بار مي یابد، مي گویند عبرت بگیریــد: »َفاْعَتِبُروا یا أُولِي 
الْبْصاِر«]4[ عبرت گرفتن؛ یعني از جهل به علم عبور کردن، از جهالت و ســفاهت 
عملــي به درایت عملي عبور کردن، از ظلم به عدل عبور کردن، از ضعف به قّوت 
و نیروي عقالني عبور کردن، این عبور کردن را مي گویند عبرت گرفتن.اگر کسي 
صحنه هاي فراوان را دید و تکان نخورد و همان وضع قبلي را داشت، این تماشاگر 

دنیاست نه عبرت گیر دنیا.
زینت های چهارگانه دنیا؛ معبر یا سد معبر

 بنابراین گاهي انسان دنیا را به عنوان معبر مي داند، گاهي به عنوان زیور تلّقي 
مي کند، اگر زیور باشــد این عناصر چهارگانه زینت بخش است که در اوایل سوره 
َهواِت ِمَن الِنّساءِ َو الَْبنیَن َو  مبارکه آل عمران آمده است فرمود: ُزیَِّن لِلَنّاِس ُحُبّ الَشّ
َمهًْ َو الْنْعاِم َو الَْحْرِث؛)محّبت  هًْ َو الَْخْیِل الُْمَسَوّ َهِب َو الِْفَضّ الَْقناطیِر الُْمَقْنَطَرهًْ ِمَن الَذّ
امــور مادی، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقره و اســبهای ممتاز و 
چهارپایان و زراعت، در نظر مردم زیبا جلوه داده شــده است(]5[ ما بیش از چهار 
چیز در دنیا نداریم، بالخره یا جماد اســت یا نبات است یا حیوان است یا انسان. 
اگر جماد بود که طال و نقره اســت که طبق بیان نوراني حضرت امیر)ع( در آن 
حدیث معروف که به حضرت عرض کردند دســتور بدهید ما طال بدهیم یا نقره؟ 
فرمود: »ِکاَلُهَما ِعْنِدي  َحَجَراِن«)هردو نزد من ســنگ اند(]6[ طال یک سنگ زرد 
اســت، نقره یک سنگ سفید اســت، این طور نیست که آنها مثل ملکوت باشد و 
ارزش علمي داشــته باشد، چون کمیاب است، بشر آن را معیار قرار داد براي کاال 
و رد و بــدل تجاري، وگرنه اینها را در لغت مي گویند جزء احجار کریمه اســت، 
هیچ فرقي بین طال و زغال سنگ نیست؛ منتها طال خوشرنگ تر است و بعضي از 
خواص را به همراه دارد که زغال سنگ ندارد.فرمود: »ُزیَِّن لِلَنّاِس« این پنج چیز، 
هًْ« بود که مي شــود جماد، اگر حرث و  َهِب َو الِْفَضّ اگر »الَْقناطیِر الُْمَقْنَطَرهًْ ِمَن الَذّ
کشــاورزي بود که مي شود نبات، اگر دام بود که مي شود حیوان، اگر نساء و بنین 
بود مي شــود انسان، بیش از این نیست و کمتر از این نیست، اینها به جاي اینکه 
براي یک عّده معبر باشــند، سّد معبرند، زیور تلّقي مي شوند، جامع اینها شهوت 
است نه درایت ، این وضع دنیاست،وجود مبارک سّیدالشهداء)ع( فرمود: »أَنَا َقِتیُل 
الَعَبَرهًْ«]7[ درست است اشک براي آن حضرت ثواب دارد اما اشِک وافر که شبکه چشم 
 را پُر کند، اوالً و به گونه بریزد و عبور کند، ثانیاً؛ این را مي گویند »َعَبرات«؛ فرمود

»أَنَا َقِتیُل الَعَبَرهًْ« اگر کســي بداند واقعه کربال چیســت سیل اشک او آنچنان از 
چشمان جاري مي شود که از سطح صورت عبور مي کند، این قطرات عبور کننده 
از گونه را مي گویند »َعَبرات«. فرمود: »َفاْعَتِبُروا«؛ یعني عبرت بگیرید، عبور کنید، 
حرکت کنید نه حرکت به پایین، نه حرکت افقي، حرکت عمودي که باال بیایید، 

وقتي انسان از زشتي عبور کرد ، مي گویند عبرت گرفته است.
 پس گاهي دنیا مدرســه است مدرسه علمي است براي حکیم پروري، گاهي 
دنیا مدرسه اســت براي اخالق پروري برای کسي که عبور مي کند نه زیور بداند. 
این بخش اگر با عمل صالح همراه شــد مي شود مزرعه، اگر ما آن حدیث معروف 
نَیا َمزَرَعهًْ اآلِخَرهًْ«]8[ را توسعه بدهیم اعم از زرع علمي و عملي باشد با »الدنیا  »أَلُدّ
مدرسهًْ اآلخرهًْ« هم هماهنگ است. گاهي انسان در مدرسه است، مسائل علمي را 
یاد مي گیرد، گاهي مسائل عملي را یاد مي گیرد و عمل مي کند، گاهي نه، فقط در 
حّد کشت و زرع است که زراعت مي کند که »َمن یَزَرع یَحُصد«،]9[ فرمود هر کسي 
چیزي بکارد درو مي کند، »یوم حصاده«؛]10[ یعني روزي که این کشاورزي هایتان 
به ثمر مي نشیند و این خوشه ها را درو مي کنید. فرمود کشاورزي چیز خوبي است 
و شما هر چه بکارید همان را درو مي کنید، پس دنیا ،هم مدرسه آخرت است، هم 
مزرعه آخرت؛ اما براي همه مي تواند مزرعه باشــد؛ ولي براي همه مدرسه نیست 
کمتر کسي است که بین تکوین و اعتبار فرق بگذارد، ،یک؛ و درصدد ریشه یابي آن 
اعتبار باشد، دو که این قوانین اعتباري از کدام تکوین نشأت گرفته ،اینها کم هستند.
کم هستند کساني که به این فکر باشند که دنیا مدرسه است، کّل این جریان 
را ذات اقدس الــه به عنوان مکتب، به عنوان فعل خدا، کالم خدا، کلمات اله قرار 

داد که ما این را بفهمیم.
 بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله(
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خوان حکمت هر دو هفته یک بار روزهای یک شنبه منتشر می شود. 

درمکتب امام

کج نرو !
این ملت که این طور است وضعش: بچه و زن، بزرگ و کوچک و پیر 
و جوانش در صحنه هســتند و می خواهند دخالت در امور بکنند. حق 
هم همین است؛ باید دخالت در امور بکنند. اگر دیدند من کج می روم، 
به من بگویند: کج نرو. اگر دیدند یک کسی، دولت کج می خواهد برود، 

به او بگویند: کج نرو. 
صحیفه امام؛ ج1۵؛ ص21 | جماران؛ 1۰تیر1۳۶۰

 رئیس مجلس:

700 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت ارز
باید به جیب مردم برود

سرویس سیاسی-
با  ماجرای درگیری یک نماینده مجلس 
ســرباز راهور در یکی از خیابان های تهران 

حاشیه ساز شد.
انتشــار ویدئویی از برخورد زشت یک نماینده 
مجلس با سرباز راهور ناجا که مانع ورود خودروی 
وی به خط ویژه تهران شــده بود، روز گذشته در 

شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای پیدا کرد.
گفتنی است در این حادثه که عصر جمعه در 
خیابان انقالب تهران و در محدوده دروازه دولت رخ 
داده است، علی اصغرعنابستانی، نماینده مردم سبزوار 
در مجلس شورای اسالمی پس ازآنکه از ورودش به 
خط ویژه ممانعت شده، طبق گفته مأمور راهور، به 

او سیلی زده است.
در فیلمی که از دیروز در شــبکه های مجازی 
دست به دست می شود، این سرباز وظیفه در صحنه 
این واقعــه و در حضور مــردم و نماینده مجلس 
می گوید: »من مأمور به شیفت بر تقاطع دروازه دولت 
هستم که راننده یک نماینده مجلس که بدون مجوز 
تردد در مسیر ویژه، قصد ورود به این مسیر را داشت 
به من اهانت کرد و خود نماینده هم از خودرو پیاده 

شد و یک سیلی به صورت من نواخت.«
وی ادامه می دهــد: »من از این اقدام نماینده 
مجلس چندین شاهد دارم و دوربین شهری هم از 

این صحنه فیلم برداری کرده است.«
در شرایطی که انتظار می رود نمایندگان مردم 
در خانه ملت، خودشــان آینه تمام نمای اخالق و 
ادب باشند رفتار خارج از شأن نماینده مردم دور از 
انتظار بود و با انتقادهای گسترده ای مواجه شد. در 
ویدئوهای منتشره در شبکه های اجتماعی، تعدادی 
از شــهروندان و رانندگان حاضر در محل، به نشانه 

اعتراض، ماشین نماینده مجلس را احاطه کرده و 
به رفتار غیراخالقی او واکنش نشان دادند. گفتنی 
است انتشار فیلم مربوط به ماجرای مذکور به طور 
گسترده ای موردتوجه کاربران شبکه های اجتماعی 
قرار گرفــت و خواهان برخورد جــدی با نماینده 

خاطی شدند.
قول قالیباف برای پیگیری و برخورد قانونی 
محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلــس در توییتی 
با اشــاره به ماجرای درگیری یک نماینده  مجلس با 
مامور راهور نوشت: در حادثۀ اخیر، به محض شنیدن 
اولین گزارش ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر شد؛ 
درصورت احــراز تخلف، هیئت نظارت بر نمایندگان 

بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی خواهد کرد.
قالیبــاف با بیان اینکــه » در برابر قانون همه 
مســاوی هستند«، گفت: مجلس به کسانی که به 
وظیفۀ قانونی خود عمل می کنند افتخار می کند و 

 اولین مدافع حقوق آنهاست.
وی افزود: در حادثه اخیر، به محض شــنیدن 
اولین گزارش ها، دستور بررسی دقیق ماوقع صادر 
شــد؛ درصورت احــراز تخلف، هیئــت نظارت بر 
نمایندگان بدون مسامحه بررسی و برخورد قانونی 

خواهد کرد.
نائب رئیس مجلس: بررسی می کنیم

همچنین سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 
نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی هم در صفحه 
شــخصی خود در توییتر نوشت: درگیری نماینده 
مجلس با سرباز راهور را در هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان بررسی می کنیم و با مقصر قطعاً برخورد 

قانونی خواهیم کرد.
وی افزود: پس از بررســی ها سخنگوی هیئت 

نظارت نتایج را اعالم خواهد کرد.

نائب رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: 
حفظ حقوق مردم برای ما مســئله اساسی است و 
همه حتی نمایندگان مجلس در برابر قانون مساوی 

هستند.
عنابستانی ضرب و شتم سرباز پلیس را

تکذیب کرد
به دنبال واکنش ها در شبکه های اجتماعی بود 
که محمدرضا دشتی اردکانی، عضو هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان از تکذیب عنابستانی خبر داد و 
گفت: بنده با آقای عنابستانی صحبت کرده ام و ایشان 
درگیری فیزیکی خود با مأمور پلیس را به طورکلی 

تکذیب کردند.
دشــتی اردکانی افزود: اگر گزارشی به دسته 
هیئت نظارت برســد قطعاً آن را بررسی خواهند 
کرد، بنده تاکنون استعالم گرفته ام هنوز شکایتی 

به ما واصل نشده است.
وی ادامه داد: آقای عنابستانی گفتند که سرباز 
بــه من توهین کرد، ولی بنده به صورت فیزیکی با 

وی درگیر نشده ام.
عضو هیئــت نظارت بــر رفتــار نمایندگان 
خاطرنشان کرد: باید این پرونده را در هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان بررسی کنیم و نتیجه آن را به 

اطالع مردم خواهیم رساند.
البته علــی اصغر عنابســتانی در گفت وگو با 
خبرگزاری صدا و سیما؛ درخصوص حواشی پیش 
آمــده پیرامون برخوردش با ماموران راهور ناجا در 
محدوده خط ویژه اتوبوسرانی، تصریح کرد: سرباز 
مذکور به راننده خودروی ما توهین کرد، بعد از این 
توهین؛ آنها از پشت و جلو راه را به روی ما بستند 
و این باعث شد تا شلوغ شده و با حضور جمعیت، 

التهاب ایجاد شود.

نماینده مردم سبزوار همچنین گفت: ما حتی 
از ماشین هم پیاده نشدیم؛ لذا اینکه گفته می شود؛ 
عنابستانی بر صورت سرباز پلیس راهور سیلی زده 

است، اصاًل صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حال پیگیری موضوع از 
طریق سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هستیم.
واکنش پلیس به خبر سیلی نماینده مجلس

به صورت سرباز راهور
ســردار مهدی حاجیان، ســخنگوی نیروی 
انتظامی در واکنش به انتشار خبری مبنی بر سیلی 
یکی از نمایندگان مجلس به مأمور وظیفه راهور در 
محدوده خط ویژه دروازه دولت پایتخت و بازتاب آن 
در فضای مجازی، اظهار کرد: سردار حسین اشتری؛ 
فرمانده نیروی انتظامی بالفاصله دســتور ویژه ای 
برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری 
موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی نیروی 

انتظامی صادر کرد.
ســخنگوی نیروی انتظامی با اشــاره به اینکه 
صیانت از حقوق آحاد پرســنل نیروی انتظامی از 
دستورات اکید فرمانده نیروی انتظامی است، افزود: 
اعتقاد، باور و تأکید سردار اشــتری همواره بر این 
است که سربازان وظیفه را نیز چون فرزندان خود 
بدانیم و در صیانت از شــخصیت، کرامت انســانی 
و حق وحقوقشــان لحظه ای دریغ و درنگ نکنیم، 
ایشان بارها به همه فرماندهان تأکید کرده اند که این 
جوانان، امانتی در دستان ما هستند بنابراین اجازه 
نمی دهیم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم نیروی 
انتظامی در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی شود.

این مقام انتظامی تأکید کرد: در صورت احراز 
تقصیــر نماینده مجلس، نیــروی انتظامی از حق 

کارکنان خود به جدیت دفاع خواهد کرد.

درگیری یک نماینده با سرباز  راهور؛ رئیس مجلس قول پیگیری و برخورد قانونی داد

از نخستین شناسنامه  رونمایی  مراسم 
برای فرزند مادر ایرانــی و پدر خارجی در 
استانداری  نمادین در  به صورت  خوزستان 

خوزستان برگزار شد. 
به گزارش ایرنا نخستین شناسنامه فرزند مادر 
ایرانی در خوزستان، برای فاطمه، دختر هشت ساله 
یک زن اهل رامهرمز، دیروز )شــنبه( در مراسمی 
نمادین در سالن اجتماعات استانداری خوزستان 

تحویل داده شد.
استاندار خوزستان در مراسم تحویل نخستین 
شناسنامه فرزند مادر ایرانی، گفت: دوهزار و 300 
فرزند مادرایرانی در خوزستان زندگی می کنند که تا 

کنون 524 پرونده برای آنها تشکیل شده است.
غالمرضــا شــریعتی ، افزود: پرونــده دیگر 
متقاضیان شناســنامه به تدریج تشکیل و صادر 
می شــود تا این افراد بتوانند از مزایای شــهروند 

ایرانی بهره مند شوند.
وی اضافه کرد: این اقدام در راســتای قانون 

مصوب سال 1398 برای صدور شناسنامه و هویت 
دادن به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر 

خارجی است.

شــریعتی این قانون را در راستای حمایت از 
زنان و مادران ایرانی و خانواده های آنها دانســت و 
گفت: نداشتن هویت برای فرزندان مادران ایرانی 

که پدر خارجی دارند، مسئله ساز بوده و  تحصیل 
آنها را  ســخت کرده بود امــا  در حال حاضر با 
دستورالعمل های شرعی و فقهی و سپس مصوبه 
قانونی، شــرایطی فراهم شــد که این کودکان از 

مزایای  شهروند ایرانی بهره مند شوند.
وی افزود: این قانون باعث شده است فرزندان 
زنان ایرانی نیز حق اســتفاده از حقوق شهروندی 
داشته باشند که زمینه ای برای استفاده از ظرفیت 
این فرزندان برای پیشــرفت و آبادانی کشــور به 

شمار می آید.
معاون امنیتی و انتظامی اســتاندار خوزستان 
همچنین در این مراسم گفت: یک هزار و 18 مادر 
ایرانی در خوزستان دارای همسر غیرایرانی و متقاضی 

صدور شناسنامه برای فرزندان خود هستند.
ولی اهلل حیاتی افزود: خوزســتان جزو اولین 
استان هایی است که شناسنامه فرزند مادرایرانی را 
صادر کرده و موفق شده که این طرح را با موفقیت 

به اجرا درآورد.

نخستین شناسنامه فرزند مادر ایرانی در خوزستان رونمایی شد

قالیباف می گوید مجلس در این فکر است 
که کاری انجام دهد تا 7۰۰ هزار میلیارد تومان 
مابه التفاوت ارز به جیب مردم رفته و مشکالت 
آنهــا را حل کند نه اینکه خرج شــرکت های 

دولتی شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
در آیین تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش های 
مجلس، اظهار داشــت: مابه التفــاوت ارز بین 700 تا 
800 هزار میلیارد تومان است که باید به جیب مردم 
رفته و مشــکالت آن را حل کند و مجلس حتماً این 
کار را انجام می دهد. ما در مجلس توجه به ســالمت، 
معیشت، محرومیت زدایی و تولید و  اشتغال را در دستور 

کار قرار داده ایم.
رئیــس مجلس تصریح کرد: ارزهای زیادی برای 
تولید و  اشــتغال از صندوق ارزی و صندوق توســعه 
ملی به اذن مقام معظم رهبری و به درخواست دولت 
تخصیص پیدا کرده اســت و ریال هــای زیادی برای  
اشتغال در بودجه در نظر گرفته شده است، اما ایجاد  
اشتغال روش می خواهد که بایستی در ابتدا روش های 

آن  را از غل و زنجیر خارج کنیم.
قالیباف اظهار داشت:  اشتغال آن نیست که بگوییم 
ما پول دادیم و باید ایجاد شــغل ایجاد شود؛ شورای 
عالی کار و منابع تخصیص پیدا کرده و به عده ای پول 
بدهیم تا شغل ایجاد کنند؛ نمی توانیم منتظر بمانیم 
که هر مقدار بودجه ای که دادیم با محاسبات و فرمول 
بگوییم این مقدار شغل در کشور ایجاد شد و در نهایت 
گزارش بدهیم که بین 800 هزار تا یک میلیون شغل 

ایجاد کردیم.
رئیس مجلس تأکید کــرد اگر در هر خانه ای را 
بزنیم و ســؤال کنیم که از این خانه آیا کسی سر کار 

رفته است؟ آنها پاسخ می دهند که خیر.
رئیس مجلس اظهار داشت: مشکل کشور درآمد 
نیست بلکه هزینه است، اختصاص 100 میلیارد دالر 
اثری در تولید و  اشتغال ندارد، این جایی است که باید 

به آن توجه کرد.
قالیباف گفت: اختالف دیدگاه در مسائل سیاسی 
با دولت وجود دارد اما در جلسات مخلتف گفته ایم که 
ما در مجلس برای حل مشکالت اقتصادی تمام قد در 
خدمت دولت برای افتخارآفرینی کشور قدم برخواهیم 
داشت، بنابراین بحث های سیاسی در این تصمیمات 
اثری ندارد و نمونه هایی بوده که به دولت کمک شده 
است. امروز هم می گوییم برای حل مشکالت مردم به 

دولت کمک خواهیم کرد.
رئیــس نهاد قانونگذاری گفت: برای برنامه هفتم 
توسعه باید با این نگاه وارد کار شویم تا گام های جدی 
برداشته شود و همان طور که حضرت آقا فرمودند رفع 
و خنثی سازی تحریم صورت گیرد و این موضوع باعث 
می شود که دشمنان و در رأس آنها آمریکا زیاده خواهی 
نکنند و حــق ملت ما که برداشــتن تحریم ها بوده، 

محقق شود. 
وی گفت: ما امروز وضعیت آشــفته ای در نظام 
بروکراســی داریم و آن قدر متورم شدیم که قریب به 
90 درصد درآمد کشور فقط صرف هزینه های جاری 
می شود این در حالی است که بروکراسی مانند غل و 

زنجیر دست و پای ما را در کشور گرفته است.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: گفته 
می شود که مجلس نرخ ارز تعیین کرده است؛ تهمت 
ناروا به مجلس نزنید؛ مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و 
آن قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم که نرخ 
ارز تعیین کنیم. ما در مجلس شورای اسالمی محکم 
ایستاده ایم تا سیاست های ارزی را اعمال کنیم و نگذاریم 
هر دولتی که می آید از سیاست های ارزی خارج شود.

وی اظهار داشت: در الیحه پیشنهادی دولت برای 
بودجه ســال آینده 46 درصــد هزینه ها و 10 درصد 
درآمدها افزایش یافته و به معنای آن است که دولت 

برای هزینه های خود دست در جیب مردم می کند.
قالیبــاف با بیــان اینکه دو رویکــرد برای مرکز 
پژوهش ها قابل تصور است، گفت: یک رویکرد می تواند 
کارگزار پیرو باشد یعنی آنچه که تاکنون صورت گرفته 
و رویکرد دیگر می تواند کارفرمای پیش رو باشــد که 
به نظــر بنده باید رویکرد دوم برای مرکز پژوهش های 

مجلس اتخاذ شود.
وی ادامه داد: نمی توانیم بگوییم برای کشور 10 
اولویت داریم و در سطح مجلس و مرکز پژوهش ها، در 
خالل مسیر ریل گذاری، متمرکز به موضوعاتی باشیم 
که صرفا گره های خرد و ریز را منفعالنه دنبال و حل 
کنیم، این مســیر باید اصالح شود و انباشت گره ها از 
تصمیم ها را باز کنیم، چرا که انواع موانع بر سر راه مردم 
از جمله در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و محیط زیست وجود دارد و باید غل و زنجیر 

را از خود باز کنیم.
وی ادامه داد: مســئله اصلی ما در مجلس است 
حتی گفته می شــود مجلس ســقف درآمد نفتی را 
بسته اســت در حالی که این چنین نیست هرچقدر 
می خواهند این سقف را باال ببرند ولی باید واقع بینانه 

به شرایط نگاه کنیم، در شرایط سخت کنونی تحقق 
فروش روزانه 1/5 میلیون بشکه نفت ممکن است و اگر 
بیشتر تحقق پیدا کند مهم است که بدانیم این درآمد 
نفتی کجا خرج می شود آیا منجر می شود به اینکه دولت 

چاق و هزینه ها باالتر رود.
قالیباف با  اشــاره به برخی جزئیات الیحه بودجه 
1400، گفت: در بودجه ای که دولت ارائه کرده است 
هزینه ها به نسبت سال گذشته 46 درصد افزایش یافته، 
در مقابل میزان افزایش درآمد 10 درصد بوده اســت 
که این یعنی 36 درصد گپ ایجاد شده است در واقع 
قرار است در جیب مردم برداشته شود از این رو اعتقاد 
داریم سیاست های مالی غلط دولت در سیاست پولی 

اثرگذار بوده و تورم را باالتر می برد.
وی افزود: وقتی گرانی و تورم در جامعه رخ دهد 
کارگــر و کارمند هرچقدر کار کنند، وام بگیرند دیگر 
باید آرزوی مســکن را فراموش کنند، در واقع مجلس 
می خواهد جلوی تصمیم های تورم زا در دولت را بگیرد.
قالیباف اظهار داشت: می گویند ما به فکر معیشت 
مردم هســتیم، لذا باید گفته شــود که ما نیز به فکر 
معیشــت مردم بوده ایم و البته خواهیــم بود اما این 

ســؤال وجود دارد که چرا با ارز 4200 تومانی که قرار 
بود قیمت ها ارزان شود، تا اینکه کاالهای اساسی را در 
اختیار مردم قرار دهند، اما مشــاهده کرده ایم که نرخ 
ارز همچنان باال می رود و قیمت ها هم افزایش می یابد و 
این به گونه ای است که با باال رفتن نرخ ارز اقالم اساسی 
همچــون تخم مرغ و کاالهای دیگر قیمت دوچندانی 

پیدا می کنند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی ادامه داد: اگر به 
اعداد و ارقام نگاهی بیندازیم چند ده میلیارد دالر رفته 
است و می خواهم بگویم تا مهرماه سال 1400 به طور 
دقیق با همین شرایط سخت ارزی 4/2 میلیارد دالر به 
نهاده های دامی  اختصاص یافته است پس مرغ باید با 
احتساب سالن اجاره ای مرغداری، دارو، واکسن، و همه 
این مسائل، کیلویی حدود 10 هزار تومان یعنی باید 
یک و نیم دالر باشد، اما مرغ را در حال حاضر کیلویی 
25 هزار تومان به مردم می دهید، این سؤال وجود دارد 

که مابه التفاوت این ارز کجا رفته است؟
وی تأکید کرد: ما حتماً باید در بودجه سال آینده 
تفکیک کنیم و سیاســتی را برای این کار مشــخص 
خواهیم کرد. بنابراین مجلس شورای اسالمی تعیین 
می کند یارانه را ابتدای زنجیره به مردم بدهد یا اینکه 
آن را در انتهــای زنجیره در اختیار مردم بگذارید؛ این 
موضوع را مشورت گرفته ایم و البته مشخص هم هست.
رئیس نهاد قانونگذاری کشور گفت: حرفمان این 
است که وقتی سیاست دولت بر این بوده که مردم رونق 
اقتصادی را به گونه ای ببینند که دیگر 45 هزار تومان را 
طلب نکنند و این آرزوی ما است ولی این وعده دولت 
تحقق پیدا نکرده، ما در مجلس پای این ایســتاده ایم. 
حاال که این موضوع محقق نشده و قیمت مرغ گران تر 
شده است. مابه التفاوت ارز مال مردم است. بنابراین اجازه 
نمی دهیم که دولت آن را خرج شرکت های دولتی کند 
و تا 60 میلیارد در این زمینه به این شرکت ها کمک 
شــود و البته خدماتی را که تولید می کنند نیز گرانتر 
برای دولت تمام شــود لذا ما جلوی این را می گیریم 
پس اگر این گران شد باید یارانه هم افزایش پیدا کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور جزئیاتی از 
توضیحات دولت به کمیسیون قضائی مجلس 
درباره شکایت نمایندگان از حسن روحانی را 

ارائه کرد.
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور 
در گفت وگو با فارس، در مورد شــکایت تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رئیس جمهور 
درباره عدم ابالغ قانون، گفت: دعوت نامه ای از طرف 
رئیس کمیســیون قضایی مجلس شورای اسالمی 
خطاب به بنده مبنی بر حضور در کمیسیون قضایی 
روز دوشــنبه مورخ 99/10/29 به جهت عدم ابالغ 
بعضی از قوانین توســط آقای رئیس جمهور آمده 
بود که اینجانب هم در وقت مقرر در جلســه حضور 

پیدا کردم.
وی ادامــه داد: در ایــن جلســه، جناب آقای 
حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر و میمه فهرستی 
را از مواردی که روسای قبلی و فعلی مجلس شورای 
اسالمی قوانین مصوب مجلس را ابالغ کرده بودند، 
قرائت کرد که سه مورد آن یعنی، »قانون اصالح قانون 
سنجش و پذیرش دانشجو به شماره 26560 مورخ 
95/3/8«، »قانون دائمی شدن قانون مجازات اسالمی 
به شــماره 47209 در تاریــخ 99/4/16« و »قانون 
موافقتنامه خدمات )سرویس های( هوایی دوجانبه 
بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت کویت به 
شماره 28755 مورخ 99/3/22«، توسط آقای رئیس 

جمهور ابالغ شده بود لکن روزنامه رسمی چاپ نکرده 
بود که تصویر ابالغیه ها را به رئیس کمیسیون دادم.

امیری افزود: مواردی که مربوط به دولت یازدهم 
و مجلس دهم بود که توسط جناب آقای الریجانی 
چند قانون ابالغ شــده بود، که بــه جهت دوره ای 
بودن دولت و مجلس به چهار سال، جای بحث های 
حقوقی شکلی و ماهوی داشت، مع الوصف توضیحات 

الزم را ارائه دادم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بر اســاس 
اصل 114 قانون اساســی دوره ریاســت جمهوری 
)دولت( چهار ســاله اســت و نیز بر اساس اصل 63 
قانون اساسی دوره مجلس شورای اسالمی نیز چهار 
ساله است و رفتارهای حقوقی و پارلمانی بر این اساس 
شــکل می گیرد و قابل تبیین و آثار آن قابل تشریح 
است، در جلسه محضر دوستان شرح مبسوطی دادم و 
اینکه اساسا ابالغ قانون جزو فرآیند قانونگذاری است یا 
تشریفات است؟ و ابالغ قانون با اجرای قانون دو مقوله 
متفاوت حقوقی هستند که االن جای بحث آن نیست.
وی اظهار داشت: همچنین توضیح دادم که قانون 
در ذات خود باید دارای چه ویژگی هایی باشد که قوت 
قانونی و اجرا پیدا کند و تشخیص رئیس جمهور که 
قانون اساسی او را مجری قانون اساسی می داند، در 
ابالغ قوانین چگونه است؟ که خود مبحث مفصلی 
اســت، به  هر حال در دوره یازدهم مجلس شورای 
اســالمی دو قانون را جناب آقای قالیباف ریاســت 

مجلس شورای اسالمی ابالغ کرده اند.
امیری در مورد این دو قانون گفت: یکی از این 
دو قانون، قانون پرداخت یارانه تامین کاالهای اساسی 
بود که دولت در حال چاره اندیشی برای تامین منابع 
آن بود که نهایتا توافقی بین ریاست محترم جمهور 
و ریاست محترم مجلس شورای اسالمی برای اجرای 

آن صورت گرفت.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: قانون دیگر، 
قانون اقدام راهبردی بود که قانون شب پنجشنبه به 
دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری واصل شد که روزهای 
پنجشنبه کارمندان دبیر خانه حضور ندارند و جمعه 
هم روز تعطیل رسمی است و 5 روز مقرر در قانون 

مدنی از شنبه شروع می شد.
وی ادامه داد: پیش نویس ابالغ این قانون تهیه 
شد که به جهت اینکه ریاست مجلس شروع 5 روز 
را از پنج شنبه محاسبه کرده بودند، لذا ایشان قانون 
را برای انتشــار به روزنامه رسمی فرستادند، مضافاً 
دولت در دو جلســه مفصل آیین نامه اجرایی قانون 
اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابالغ کرد. اگر دولت 
بنایی بر اجرای این قانون نداشت که برای آن آیین نامه 

تهیه و تصویب نمی کرد.
امیری تاکید کرد: بــا توجه به توضیحات ارائه 
شــده و دالیل دیگر، موضوع از مصادیق ماده 234 
آیین نامه داخلی مجلس که مورد نظر جناب آقای 

حاجی دلیگانی بود، به نظر نمی رسد.

جزئیاتی از توضیحات دولت به كمیسیون قضائی مجلس 
درباره شکایت نمایندگان از روحانی

نیاز به معماری جدید روابط ایران
با حوزه عربی 

یادداشت روز

بقیه از صفحه 2
- تقویت روابط ایران و کشورهای عربی می تواند به حل و فصل موضوعی به نام »اخوان المسلمین« میان 
آنان منجر شــود. ایران در طول دهه های قبل و به ویژه در ده سال گذشته، نوع خاصی از ارتباط با شعوب 
مختلف اخوان المســلمین را دنبال کرده است؛ ایران آن را پدیده ای واحد ندیده و با گونه های مختلف آن 

برخورد متناسبی داشته و این می تواند یک الگو برای کشورهای دیگر هم باشد. 
ایران به آن دســته از گروه های اخوانی منطقه عربی که درصدد به دســت گرفتن قدرت از راه های 
مسالمت آمیز بوده اند کمک کرده و در مقابل آن دسته از اخوانی ها که از طریق توسل به خشونت و دسته بندی 
و اختالف میان مسلمانان درصدد به قدرت رسیدن برآمده اند، قرار گرفته است. روابط ایران با کشورهای 
عربی جنوب که بعضی - مثل قطر و عمان- با اخوان المسلمین رابطه دارند و بعضی - مثل امارات و عربستان 
و تا حدی کویت- که با آنان رابطه ای خصمانه داشته اند، می تواند به ترسیم رابطه ای متعادل با اخوان المسلمین 
بینجامد. به شــکلی که نگاه های کنونی دولت های عربی به اخوان که نوعاً تهدید تلقی شده است، به نگاه 
فرصت، تغییر پیدا کند. اخوانی ها این آمادگی را دارند که شــرایط دشوار کنونی را با نوعی تفاهم، به نقطه 

تعادل برسانند. 
- بهبود روابط ایران با کشورهای عربی جنوب خلیج  فارس، هزینه های نظامی آنان را پایین می آورد چرا 
که این هزینه ها از سه مسئله ناشی می شود؛ تهدیدنمایی قدرت ایران برای کشورهای منطقه، تهدیداتی 
که از ناحیه بعضی از دولت های عرب متوجه بعضی دیگر از دولت های عرب منطقه است و تهدیدات بالفعل 
و بالقوه ای که از ناحیه گروه های نوپدید تروریستی متوجه این کشورهاست. غرب با تأکید بر این سه موضوع، 
بخش زیادی از درآمدهای این کشورها را به خرید و انبار کردن سالح معطوف کرده است. رابطه ایران با این 
دولت ها هر سه دسته این تهدیدات واقعی و یا ساختگی را از بین می برد، رابطه گرم و چندوجهی با ایران 
جایی برای تهدیدنمایی ایران برای کشورهای برادر عربی باقی نمی گذارد، همگرایی با ایران، تهدید کشورهایی 
نظیر عربستان علیه کشورهای عرب دیگر را به صفر می رساند و تجربه ایران در مبارزه موفق با گروه های 
نوپدید تروریستی، اعتماد به نفس زیادی به این دولت ها می دهد و موضوع ضرورت خرید سالح و انبار کردن 
آن را از بین می برد و در نهایت از این طریق نفوذ غرب هم کاهش یافته و توطئه های خطرناکی مثل گسترش 

امنیتی و سیاسی رژیم اسرائیل در مناطق اسالمی هم خنثی می شود.


