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ای��ن روزه��ا ک��ه هم��ه م��ا از مش��کالت و 
گرفتاری های کش��ور می گوییم و می نویس��یم، از 
وضعیت بد اقتصادی س��خن می گوییم و حتی در 
مواقعی آنها را بزرگنمایی می کنیم، هر چند ش��اید 
بخش های زیادی از آنها درست باشد، اما می توانیم 
آن را عمیق تر بنگریم و درباره آینده ای روشنی که 
درانتظار است سخن بگوییم و تصمیم گیری کنیم.

نمی توانی��م کتم��ان کنیم که ح��ال اقتصاد و 
معیشت کش��ور خوب نیست، نمی توانیم به خود و 
مردم دروغ بگوییم، ش��اید با کمی آگاهی و درایت 
بیش��تر از سوی برخی مسئولین، مردم این شرایط 
را آس��ان تر تحمل کنند و ناخرس��ندی خود را به 
خاطر آرمان ه��ای واالتر فرو خورن��د، اما تا زمانی 
که مس��ئولین از جنس مردم نش��وند، م��ردم نیز 
ناخرسندی خود را نمی توانند پنهان کنند، گرچه با 
همین ناخرسندی نیز باز هم پای انقالب ایستاده اند 

و همچنان برای آن هزینه هم می دهند.
تبلیغات گسترده ای از سوی رسانه های بیگانه 
که در محور شرارت دش��منان فعالیت می کنند و 
از آین��ده ناخوش��ایند ایران به خاط��ر تحریم های 
یک جانب��ه آمریکا صورت می گی��رد، در حالی که 
درص��د زی��ادی از آن تبلیغات فریبنده  اس��ت که 
س��عی دارد تا فضای اقتصادی و سیاسی کشور را 
بیش از اندازه آشفته نشان دهد. هجوم گسترده و 
بزرگ رسانه های دش��من در فضای افکار عمومی 
ایران آنقدر وسیع اس��ت که اگر کشور دیگری در 
چنین شرایطی قرار می گرفت، قطعاً وضعیت بسیار 

وخیم تر و نابسامان تری را تجربه می کرد.
جنگ روانی آمریکا علیه ایران، برای تغییر طرز 
فک��ر مردم و ایجاد اختالف و افت��راق میان مردم و 
نظام اس��المی سال هاست که وجود داشته و باز هم 
ادامه خواهد یافت، اما آن نکته ای که اجازه نداده تا 
چنین پروپاگاندای سهمگین تأثیر خود را بر جامعه 

بگذارد، پایبندی مردم به انقالب اسالمی است.
سختی و دشواری های کنونی کشور که اکنون 
نمود بیش��تری یافته اس��ت، نباید با کوتاهی و تن 
دادن ب��ه خواس��ته هایی که می خواه��د جمهوری 
اس��المی ایران را به ورطه نابودی بکش��اند، همراه 
ش��ود، اگر مردم اعتراضی دارند، بیش��تر به خاطر 
س��وء مدیریتی است که در میان برخی مسئولین و 
مدیران می بینند، به خاطر تبعیض و ناعدالتی هایی 
است که از سوی برخی مسئولین احساس می کنند، 
ش��اید برخی از جماعت معترض ناسازگاری هایی 
هم داشته باشند و صداهای مخالف و معاند نیز به 
گوش برسد، اما اکثریت مردم راه را از یاد نبرده اند 
و ب��ه بیراهه این معاندان و مخالفانی که آبش��خور 
آنها توصیه ها و دستورات دشمنان که از رسانه های 

آنها به گوش می رسد، نخواهند افتاد.
انقالب اسالمی از اس��تحکام باالیی برخوردار 
اس��ت، ای��ن اس��تحکام برگرفت��ه از ماهیت دینی 
و خدای��ی انقالب اس��المی اس��ت. ب��ا وجود همه 
کاس��تی ها و ضعف هایی که به واس��طه ناکارآمدی 
برخی مدیران و مس��ئولین دیده می شود، اما این 
موضوع هیچ گاه پایه های مستحکم نظام جمهوری 
اس��المی ای��ران را متزلزل نک��رده و نخواهد کرد، 
چراکه انقالب اس��المی دارای یک ماهیت خدایی 
است و بر اس��اس همان وعده هایی که خداوند در 
قرآن داده، ایران برگزیده شده تا زمینه ساز اتفاقی 
ب��زرگ ش��ود. جامع��ه ای را که به وج��ود مبارک 
حض��رت مهدی موعود)ع��ج( اعتقاد قلب��ی دارد، 

هیچ گاه نمی توان به بیراهه شیطانی کشاند.
س��ختی و دشواری هست، اما برای عبور از آن 
باید با ایس��تادگی و مقاوم��ت انقالبی خود، آنها را 
از س��ر راه برداشت، آیا با وجود همه دشمنی هایی 
که علیه جمهوری اسالمی ایران می شود، می توان 
گف��ت که در مقایس��ه ب��ا دیگر کش��ورها، همین 
کشورهای همسایه از شرایط بدتری برخورداریم؟

نگاه��ی گ��ذرا و کوتاه ب��ه همس��ایگان ثابت 
می کند که جمهوری اس��المی ایران، هم از لحاظ 
امنی��ت داخلی و ه��م امنیت نظامی س��رآمد آنها 
است. حتی از نظر اقتصادی، ایران اسالمی از همه 

کشورهای همسایه خود شرایط بهتری دارد.
مثال روشن این مقایسه، پاکستان و افغانستان 
در ش��رق ایران، آذربایجان و ارمنس��تان در شمال 
غرب ایران، ترکمنس��تان در ش��مال شرق ایران و 
ترکیه در غرب کشور است که کافی است با اندکی 
دقت به این نتیجه رس��ید که آنه��ا چه روزگاری 

می گذرانند و ما چه در شرایطی هستیم.
انقالبی که به مردم خود وابسته است، هیچ گاه 
از بی��ن نخواهد رفت، باید رابطه مردم و نظام را در 
این ش��رایط عمیق تر کرد، دش��منان درپی ایجاد 

جدایی میان مردم و انقالب خود هستند.
انقالب اسالمی با وجود همه شاخص های نامدار 
و مس��تحکم خود، هی��چ گاه غروب نخواه��د کرد و 
همچنان در اوج باقی است، حتی این اوج و سرافرازی 

با وجود برخی ناکارآمدی ها، فرود نخواهد داشت.
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پمپاژ بی اعتمادی، از مناظره کاندیدای ریاست جمهوری تا استیضاح ربیعی

جای خالی دادستان
بازی با روان پشتوانه های نظام

بعد از وزیر کار نوبت استیضاح کیست؟
 چرا وزیر برند روحانی و ژنرال زنگنه

حاشیه امن دارند؟

امیر حمزه نژاد:

مجل��س دهم »علی ربیعی« وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی را با 129 رای از س��مت خود برکنار کرد تا در 
این برهه اقتصادی که مردم بخصوص کارگران با مشکالت 
عدیده ای روبرو هستند، طعم تغییرات دولت را آنهم نه از 

سوی پاستورنشینان بلکه از سوی بهارستانی ها بچشیم.
وعده های دولتی با تشدید بحران اقتصادی و باالرفتن 
قیم��ت ارز و طال و متعاق��ب آن التهابات بازار برای تغییر 
در س��اختار اقتصادی خود چندین بار از س��وی »محمود 
واعظی« رئی��س دفتر رئیس جمهور تکرار ش��د. اما کمی 
پ��س از پایین آمدن این التهابات ش��اهد آن هس��تیم که 
دولت چندان تمایلی برای تغییر از خود نشان نمی دهد و 
حت��ی رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی در مقابل 

مردم از وزرای خود تمجید و تعریف می کند.
در ای��ن عرصه اس��تیضاح علی ربیع��ی واکنش های 
بسیاری را درپی خود داشت. در جلسه استیضاح »حسین 
مقصودی« نماینده سبزوار به نکته کلیدی اشاره کرد. این 
نماینده مجلس پشت تریبون در موافقت با استیضاح وزیر 
کار روایت ک��رد: »چند روز پیش با آق��ای امیری معاون 
پارلمان��ی رئیس جمه��ور صحبت کردم ک��ه بین ربیعی و 
کرباسیان چه کنیم؟ به من گفت از کرباسیان دفاع کنید 

اما ربیعی را خودتان می دانید!«
در واقع آنچه برای بس��یاری س��وال ش��ده این است 
که چ��را مجلس ب��ه مهره ه��ای اصلی اقتص��ادی دولت 
برای اس��تیضاح نرس��یده اس��ت و ربیعی را برکنار کرده 
اس��ت. درحالی که غیر از وزیر اقتص��اد، وزرای نفت و راه 
و شهرس��ازی نیز در ای��ن میان از جمله اعض��ای کابینه 
روحانی هستند که انتقادات بسیاری به نحوه فعالیت آنان 

در دولت وجود دارد.
در این میان »علیرضا زاکانی«، نماینده ادوار گذشته 
مجلس در توئیتی اشاره کرد: »ربیعی از وزارت کار رفت تا 
آخوندی، زنگنه و کرباسیان بمانند. ربیعی بی اشکال نبود 

ولی منش��اء مشکالت کشور هنوز در وزارتخانه ها مشغول 
بی تدبی��ری و بی عملی اند. مجلس به ریش��ه ها بپردازد نه 
شاخه ها، آنچه مهم است جایگزین ربیعی است و اینکه با 

بی عملی و بدعملی وزرای اقتصادی چه باید کرد؟«
برخی دیگر نیز این موضوع را تس��ویه حس��ابی برای 
اینک��ه دول��ت و مجلس در بده بس��تان های نظارتی خود 
بی حس��اب ش��وند و همچنین مجلس از فش��ار اتهامات 
و انتقادات��ی که به آن وارد اس��ت، خارج ش��ود می دانند. 
در همی��ن رابط��ه ربیعی حرفی کلی��دی در دفاع از خود 
در جلس��ه اس��تیضاح زد و بیان کرد ک��ه »افراد دیگر نیز 
برای چرایی نابه س��امانی اقتصادی کشور بایستی جوابگو 

باشند.«
اما سوال اساسی دیگری که در این رابطه مطرح می شود، 
حضور تضمین شده برخی از وزرا مانند زنگنه و آخوندی در 
دولت اس��ت. سوال اینجاست که چرا وزرایی در حاشیه امن 
قرار می گیرند که تا به امروز کارنامه کاری آنها پر از اشکال و 
انفعال بوده است. عجیب اینجاست که برخی دیگر بایستی 
بروند یا به عبارت دیگر قربانی شوند تا این حاشیه امن برای 
این وزرا امن تر شود؛ وزرایی که در عین اینکه مدعی هستند، 

دست گل های بسیاری هم به آب داده اند.
البته در این راس��تا بس��یاری بر این باورند که با عزل 
یک وزیر نمی توان انتظار داشت که تغییر شگرفی در کار 
دولت ایجاد ش��ود. هر چند که اگر به نظرات کارشناسان 
و همچنین برخی از کاربران ش��بکه های اجتماعی رجوع 
کنیم، مش��اهده می کنیم که بس��یاری بر ای��ن باورند که 
ربیعی نه تنها مش��کل اصلی دولت نبود بلکه در برخی از 

امور نیز عملکرد بدی نداشت.
از سوی دیگر مطالبه بعد از برکناری ربیعی به سمت 
وزرای که به طور جدی منفعل و بدعمل هستند، گرایش 
یافته اس��ت. هنوز مهر برکناری ربیعی از س��وی مجلس 
خش��ک نشده که بس��یاری این مطالبه را دارند که بعد از 
وی بایس��تی به اس��تیضاح وزرایی مانند آخوندی و زنگنه 

پرداخته شود.
در واقع پس از عزل ربیعی نه تنها مشکالت اقتصادی 
دولت حل نمی ش��ود بلکه این مطالبه مهم نیز پیش روی 
دول��ت و بخصوص مجلس قرار می گیرد که وزرای منفعل 
را نیز استیضاح کند تا راسخ بودن خانه ملت برای اصالح 

دولت را به خوبی نشان دهد.  جهان نیوز

یادداشت یک

8 درحاشیه

وزیر بهداشت اشک سوغات ایرانی را درآورد

»گز اصفهان« و »سوهان قم« 
ممنوع التصویر شدند!

5 پرونده

پشت پرده حمایت العبادی از تحریم های آمریکا چیست؟

همبستگی جریان های سیاسی 
عراق با ملت ایران
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قاسم غفوری - مائده شیرپور  برجام همچنان از کلیدواژه های اصلی در ادبیات سیاسی محسوب می شود، 
این واژه نه تنها در داخل بلکه در خارج از جمهوری اسالمی ایران نیز به کلید واژه اصلی سیاست خارجی و روابط 
بین الملل تبدیل شده است، هر چند که خروج آمریکا از برجام نشان داد که اعتماد به غرب همچنان امری ناشدنی 

است و سیاست های سلطه گرایانه و زیاده خواهانه همچنان اساس رفتار آنان را تشکیل می دهد. 
آنچه اکنون با خروج امریکا از برجام بر سر این معاهده بین المللی آمده است، اقدامات ضد ایرانی آمریکا 
به اجرای آنچه دور اول تحریم ها علیه ایران می نامند، است، اقدامی خالف حقوق بشر که واکنش های داخلی و 
جهانی بسیاری به همراه داشته و صف بندی های متعددی را در صحنه جهانی ایجاد کرده و باعث شده حتی متحدان 
استراتژیک امریکا با این کشور بر سر تحریم ها به اختالف  نظرهایی برسند، به گونه ای که حتی در درون کشورها 
این دودستگی را می توان دید. همه این اتفاقات در حالی رخ می دهد که به رغم همراهی برخی دولت ها با اقدام 
غیرقانونی آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی، جریان های سیاسی ضد استبدادی و افکار 

عمومی آگاه جهان خواستار عدم اجرای این تحریم های ضد بشری شده اند. 
با همه این تفاسیر نکته جالب توجه آن است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با اعالم تحریم های ضد 
ایرانی، ادعای گفت و گوی بدون شرط با ایران را مطرح کرده ادعایی که دقایقی بعد از طرح شدن، از سوی پومپئو 
وزیر خارجه او با تعیین شروطی برای آن همچون تغییر رفتار منطقه ای ایران و تسلیم شدن جمهوری اسالمی در 

برابر آمریکا عمال کن لم یکن شده است اما انگار عده ای هنوز حرف های پومپئو را نشنیده اند! 
به هر تقدیر وضعیت مذکور در کنار برخی مسائل اقتصادی کشور، موجب شده تا سواالت و ابهامات متعددی 
در باب برجام و آینده آن و پذیرش یا رد مذاکره با آمریکا، چگونگی ادامه مذاکره با اروپا و نحوه رفتار ایران در 
قبال تحریم ها همواره مطرح شده و جزو سواالت اساسی محسوب شود، برای یافتن پاسخ این سواالت با محسن 
پاک آیین دیپلمات سابق و سفیر اسبق ایران در کشورهای تایلند، زامبیا، ازبکستان و جمهوری آذربایجان همکالم 
شدیم، او که این روزها عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسالمی است درباره آنچه دغدغه بسیاری از مردم 
در حوزه برجام می تواند باشد برایمان موشکافانه بررسی کرده است. در عین حال پاک آیین سیاست های آمریکا در 
قبال جمهوری اسالمی ایران و راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی را نیز بررسی کرده و راهکارهایی عملیاتی 

نیز به دولت و وزارت خارجه پیشنهاد داده است. 
پاک آیین اما با وجود تحلیل هایی که از اتفاقات بین المللی دارد این نکته را یادآور می شود که تنها با تکیه بر 
توان داخل و توسعه روابط با همسایگان می توانیم در مقابل تحریم های ضد انسانی امریکا مقاومت کرده و بتوانیم 
استکبار و تک جانبه گرایی را شکست داده و به زانو در آوریم. او معتقد است که رفتارهای ترامپ که ناشی از 
سیاست های امریکایی بدون روتوش است باعث شده تا این کشور با بحران های تاریخی دست و پنجه نرم کرده و 

به انزوا برسد.با این تفاسیر بخوانید ماحصل این گفت و گو را.

نمای نزدیک
وز

ت ر
اس

سی

از زمانی ک�ه ترامپ اعالم کرد از برجام خارج می ش�ود 
یک س�ری اتفاقات روی داده اس�ت از جمله اینکه اروپا 
تاکنون اقدام خاصی برای اجرای تعهداتش صورت نداده. 
تا چه زمان�ی  می خواهیم منتظر وعده های اروپا بمانیم و 
خوشبین باشیم که بخواهد ما را در برابر آمریکا انتخاب 

کند و در مقابل آن قرار گیرد؟
ب��ه نظر من خروج ترام��پ از برجام در ادامه سلس��له 
اش��تباهاتی بود که آمریکا در دوران وی صورت داده است 
برای اثبات این ماجرا کافی اس��ت نگاهی کنید به آمریکای 
بعد از برجام، حداقل من ش��واهدی نمی بینم که نشان دهد 

خروج از برجام به نفع آمریکا شده باشد. 
ببینید بحث اختالفات اروپا و آمریکا صرفاً فقط بر س��ر 
برجام نیس��ت و این طور نباید تلقی کرد که فقط ایران در 
تشدید اختالفات اروپا و با آمریکا تأثیر داشته است. واقعیت 
این اس��ت که ترامپ از وقتی به قدرت رس��یده اشتباهاتی 
س��ریالی را رق��م زده که همین امر باعث ش��د تا اختالفات 

آمریکا و اروپا تشدید شود.
هدف اصل��ی ترامپ بعد از به قدرت رس��یدن این بود 
ک��ه هژمونی آمری��کا را تثبیت کند. در واق��ع هدفی که بر 
مبن��ای تک قطبی ش��دن جهان اس��توار ب��ود، دولتمردان 
آمریکا پس از فروپاش��ی ش��وروی عالقه مند بودند که این 
ماج��را را دنبال کنند اما تالش برای قدرت برتر ش��دن در 
دوره ترامپ تشدید ش��د. در واقع از زمان انتخابات ریاست 
جمهوری که ترامپ به قدرت رس��ید دولت آمریکا و ترامپ 

و دست اندرکاران سیاس��ت خارجی و تفکر نومحافظه کاری 
در آمری��کا فکر کردند که بهترین فرصت برای احیای نظام 
تک قطبی فراهم ش��ده است و براساس آن بنا گذاشتند که 

هژمونی آمریکایی را تقویت کنند.
در واقعیت هم با مش�کالتی که آمریکا در داخل کش�ور 

داشت آیا فرصت برای این کار مناسب بود؟!
ن��ه، این تفکر در مس��ئوالن آمریکایی به وجود آمد در 
حالی که حقیقت این اس��ت که پس از فروپاش��ی شوروی 
کش��ورهای دنیا به ط��رف چندجانبه گرای��ی رفتند و حتی 
متحدان آمریکا هم عالقه مند به حلول مجدد نظام تک قطبی 

نبوده و یک قدرت برتر را در جهان بر نمی تابیدند.
اما ترامپ از ابتدا با این هدف وارد صحنه شد که همین 
هدف بود که زمینه س��از اختالفاتی میان آمریکا و اروپا شد 
بعد از آن خروج آمریکا از پیمان های مختلف از جمله خروج 
از پیمان محیط زیس��ت و یا یونسکو که یک نهاد فرهنگی 
جهانی است؛ انتقال سفارت آمریکا به قدس اشتباه دیگری 
بود که ترامپ رق��م زد که فاصله او با متحدانش را افزایش 

داد در نهایت نیز خروج از برجام رقم خورد. 
این مجموعه اتفاقات موجب شد تا اروپا امروز در مقابل 
آمریکا باش��د. در واقع اختالفات دو طرف تشدید شود البته 
ای��ن به این معنا نیس��ت که این اختالف��ات میان آنها حل 
نشود. اما ش��واهد تاریخی و کارشناس��ان روابط بین الملل 
تایی��د می کنند که در طول 50 س��ال گذش��ته اختالفات 

طرفین به این شدت نبوده است.

سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان در گفت و گو با سیاست روز:

علتمشکالتبرجامرا
بایددرخارججستوجوکرد

نهدرمیانمنتقدان

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: 
با توجه به تأثیر تخلفات ساکن مانند پارک دوبله، پارک در محل 
توقف ممنوع و... در افزایش ترافیک معابر، از دیروز طرح تشدید 

برخورد با این تخلفات اجرا  شد.
 س��رهنگ محمد رازقی اظهار داش��ت: محور شرق به غرب 
بزرگراه زین الدین از ش��مس آباد تا پاس��داران و بزرگراه بابایی از 
امام علی)ع(، محور جنوب به ش��مال بزرگ��راه امام علی )ع( در 
مح��دوده گلشن دوس��ت، بزرگراه ن��واب از 9 دی تا ورودی تونل 

توحی��د و در ادامه بزرگراه چم��ران محدوده بین حکیم و همت، 
مس��یر غرب به ش��رق خیابان آزادی از استاد معین تا آذربایجان 
و مس��یر ش��رق به غرب خیابان دماوند از بعد پل امام علی)ع( تا 

پل چوبی با حجم بار ترافیکی روبه رو است.
وی افزود: با توجه به تأثیر تخلفات س��اکن مانند پارک دوبله، 
پ��ارک در محل توقف ممنوع و... در افزایش ترافیک معابر، از دیروز 
طرح تشدید برخورد با این تخلفات اجرا  شد و عوامل پلیس راهنمایی 

و رانندگی در رابطه با متخلفین اعمال قانون خواهند نمود. 

اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات ساکن

وقتی اراده ای برای تغییر کابینه دیده نمی شود

آیا ژنرال ها باز هم می مانند؟ 
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شورای امنیت با حمایت انگلیس و آمریکا از کنار وحشی گری سعودی ها در یمن گذشت

جنایت بدون مکافات
ویژه گروه فرادید  نشست شورای امنیت برای  بررسی جنایت سعودی و کشتار دانش آموزان گ�زارش 
یمنی در حالی برگزار ش��د که س��فیر انگلیس ک��ه رئیس دوره ای 
شورای امنیت است به یک ابراز تاسف و درخواست تحقیق بسنده 
ک��رد و آمری��کا نیز حمایت از س��عودی را در پی��ش گرفت تا این 

جنایت سعودی نیز بی مکافات باقی بماند.
شورای امنیت برگ سیاه دیگری را در کارنامه خود ثبت کرد و 
مانع از صدور قطعنامه ای علیه جنایت ائتالف سعودی - آمریکایی در 
یمن ش��د. نشست این شورا با موضوع بررسی جنایت سعودی ها در 

یمن حتی یک بیانیه مطبوعاتی هم نداشت.


