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 خبر خوشحال کننده 
یستی زاهدان چیست؟ ور حادثه تر

 مهدی جهان تیغی

مدیر مسئول جهان نیوز

پس از گذشت چند روز از حادثه تلخ تروریستی زاهدان، 
سرعت عمل دس��تگاه های امنیتی موفقیت اطالعاتی جالبی 
را رق��م زده اس��ت. موفقیت هایی ک��ه در دل آن خبرهای و 

پیام های خوشحال کننده ای نیز نهفته دارد.
ال��ف( در حادثه اخی��ر زاهدان یک هم��کاری منحصر به 
ف��رد اطالعاتی میان نیروی انتظامی، س��پاه و وزارت اطالعات 

صورت گرفته اس��ت. همانطور که از اظهارات مقامات امنیتی و 
نظامی مش��خص است این اس��ت که عملیات شناسایی اولیه 
عوامل حادثه با نیروی انتظامی و دستگیری عقبه تروریست های 
باقیمانده و متالشی کردن خانه های تیمی با مجموعه اطالعات 
س��پاه پاسداران بوده است. این هم افزایی اطالعاتی و عملیاتی، 

بی شک لحظه انتقام را بیش از گذشته نزدیک تر کرده است.
ب( مجموع��ه هم افزای��ی اطالعاتی صورت گرفته نش��ان 
می دهد که عالوه بر شناس��ایی عوامل، بخش عمده ای از عقبه 
حادثه تروریس��تی زاهدان نیز شناس��ایی ش��ده اند. این بدین 
معناست که تور امنیتی در سطح جنوب شرق با موفقیت پهن 
ش��ده و صید بعدی این تور دستگیری سرشاخه ها خواهد بود. 
مهمتر اینکه با پهن ش��دن موفقیت آمیز ت��ور اطالعاتی، مدت 
زمان دس��تگیری ها هم طوالن��ی نخواهد بود. ای��ن را بگذارید 

کن��ار این نکته که مقامات اطالعات��ی اعالم کرده اند که مرحله 
شناس��ایی تا آخرین نفر عقبه حادثه تروریس��تی زاهدان ادامه 
خواهد یافت. شناسایی و دستگیری سرشاخه ها بی شک شبکه 
مهمی از س��رویس اطالعاتی متخاصم را متالشی خواهد کرد. 
امید می رود خون شهدای سبزپوش اصفهانی اینبار بستری برای 
یکی از بزرگترین ضربات تاریخی ایران به دستگاه های امنیتی 

مخالف جمهوری اسالمی منجمله عربستان و امارات باشد.
ج( بنابر اظهارنظر رسمی فرمانده نیروی زمینی سپاه عامل 
انتحاری و یکی دیگر از اعضای تیم تروریستی حادثه زاهدان، 
پاکستانی هستند. این موضوع بسیار خبر خوشحال کننده ای 
محسوب می ش��ود! برای اینکه حضور نیروهای پاکستانی در 
تی��م عملیاتی جیش العدل به معنای این اس��ت که این گروه 
در جذب نیرو از مردم اهل سنت کشورمان دچار بحران است 

که اقدام به جذب نیروی اجاره ای از میان پاکس��تانی ها کرده 
اس��ت. به معنای س��اده تر، این گروه باوجود سال ها فعالیت و 
صرف دالرهای سنگین نفتی در پروژه جذب مردم اهل سنت 
جنوب ش��رق همچنان شکس��ت خورده است و منزوی بودن 
این گروه ها در میان مردم ش��یعه و س��نی نیز بیش��تر خود 
را نش��ان می دهد. ضمن اینکه حضور افراد پاکس��تانی س��ند 
بس��یار مهمی محس��وب می ش��ود که مقامات پاکس��تان به 
انجام تعهدات همس��ایگی خود ملزم تر ش��وند. از سوی دیگر 
حضور نیروهای پاکستانی بدین معناست که این عملیات در 
پاکس��تان طراحی اولیه ش��ده و حتی تاحدی گمانه دخالت 
س��رویس اطالعاتی پاکستان در این زمینه را تقویت می کند. 
همه اینها بدین معناس��ت که دولت پاکستان بیش از گذشته 

ملزم به پاسخگویی خواهد بود.

یادداشت

مسئوالن به جای اعتماد به اروپایی ها به مردم اعتماد کنند
نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی گفت: تجربه کرده ایم 
که اعتماد به دولت های غربی بی نتیجه اس��ت و باید به جای اعتماد و نرمش در 

برابر استکبار، اعتماد به مردم را اجرایی کنیم.
حجت االس��الم عب��داهلل حاجی صادقی اظهار کرد: در اوضاع فعلی کش��ور و 

مش��کالت اقتصادی باید به سمت اسالم و قرآن برویم. قرآن راه مقابله با دشمن و 
مشکالت اقتصادی را به ما آموخته است. قرآن می گوید که حل مشکالت با تکیه بر 

دشمن ممکن نیست چراکه عامل اصلی تمام این مشکالت دشمنان ما است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه زیستن در نظام اسالمی، مستلزم 
پرداخت هزینه اس��ت، تصریح کرد: نظام اس��المی هزینه عزت و اس��تقالل را می دهند 
ام��ا نظام های طاغوتی هزینه نوکری و ذل��ت خود را پرداخت می کنند. امروز حزب اهلل و 

حماس هم هزینه عزتمندی خود را می دهند و این هزینه ها هیچ گاه هدر نمی رود.

پاسداران
تمام فرقه های اسالمی سود حاصل از ربا را حرام می دانند

مرجع تقلید شیعیان گفت با اشاره به تبعات گرفتن ربا اظهار داشت: سودجویی 
و حب دنیا سبب ربا در جامعه می شود که ضررهای بسیاری برای جامعه دارد.

آیت اهلل حس��ین نوری همدانی با اش��اره به حدیثی از پیامب��ر)ص( در مذمت 
رباخواری افزود: اگر دو گرگ گرسنه رها شوند بین گله گوسفند چقدر این دو گرگ 

به گله ضرر وارد می کند که مصداقی از خطرات ناشی از شیوع رباخوار در یک جامعه 
است. حب مال و دل بستگی به دنیا مهم ترین عامل فساد و انحراف بشر در دنیا است.

وی با تأکید بر حرام بودن پول حاصل از ربا خاطرنش��ان کرد: ربا یک حرام و گناه 
بزرگی اس��ت، از دس��ت دادن اصل پول یکی از معایب و مش��کالت سیستم ربوی است. 
وی با اش��اره به حرام بودن پول حاصل از ربا در تمام مذاهب اس��المی عنوان کرد: تمام 
فرقه های اسالمی سود حاصل از ربا را حرام دانسته و در خریدوفروش اجناس و کاال نیز 

پولی که شائبه ربوی از آن برود حرام و شبهه ناک است.

نظرگاه
دادگاه فریدون نباید غیرعلنی باشد

نایب رئیس فراکس��یون والیی مجلس از برگ��زاری غیرعلنی دادگاه فریدون 
انتقاد کرد و گفت: اینکه مس��ئوالن دولتی به صورت غیرعلنی و پش��ت درهای 

بسته محاکمه شوند افکار عمومی را قانع نمی کند.
محمد دهقان گفت: چندی قبل تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه ای به 

رئیس قوه قضاییه تقاضا کردند که دادگاه بررسی مفاسد اقتصادی فریدون، برادر 
رئیس جمهور و برادر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به صورت علنی برگزار 

شود. آقای اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز از این پیشنهاد استقبال و تشکر کرد.
نماینده چناران و طرقبه گفت: نامه ۱۴بندی که از س��وی آقای آملی الریجانی به مقام 
معظم رهبری نیز ارسال شد و دستوری که ایشان از رهبری انقالب گرفتند دال بر علنی بودن 
محاکمه مفاسد اقتصادی بود. اینکه افراد غیردولتی علنی محاکمه شوند اما مسئوالن دولتی به 

صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته محاکمه شوند افکار عمومی را قانع نمی کند.  مهر

درحاشیه

آنچه انجام گرفته با آنچه مورد انتظار ماست 
فاصله زیادی دارد

تلخی ه��ا و س��ختی  ها عمدتاً مربوط به مش��کالت 
اقتصادی و معیشتی مردم است؛ طبقات متوّسط و ضعیف 
در طول س��ال درگیر این مش��کالت بودن��د و همچنان 
هس��تند؛ چون از وضع مردم مّطلع هس��تم، لذا تلخی را 
با همه ی وجود حس میکنم؛ تلخی کاِم مردم، بخصوص 
مردِم ضعیف و فرودس��ت و طبقات ضعیف که مربوط به 
مسائل اقتصادی و مشکالت اقتصادی است، مثل گرانی، 
مثل بیکاری، مثل آسیب های اجتماعی که آنها هم عمدتاً 

منشأ اقتصادی دارند؛ مثل تبعیض ها و نابرابری ها.
 خب، همه ی ما مسئولیم؛ هم پیش خدای متعال، 
هم پیش ملّت بایس��تی پاسخگو باش��یم. من در سال 
»اقدام وعمل« -که سال ۹۵ بود- از مسئولین محترم 
خواس��تم که ستادی برای اقدام و عمل تشکیل بدهند 
و تش��کیل دادند؛ کارهای خوبی هم خوشبختانه انجام 
گرفت که گزارش آن را ب��ه ما دادند؛ لکن آنچه انجام 
گرفته است، با آنچه مورد انتظار مردم و مورد انتظار ما 
است، فاصله ی زیادی دارد. در سخنرانی توضیح خواهم 
داد که بعضی از شاخصها و آمارهایی که ارائه میشود از 
مقامات مسئول، آمارهای مثبتی است؛ بعضی هم که از 
طرف خود مسئولین ارائه میشود، آمارهای منفی است؛ 

اینها را در مجموع بایستی مشاهده کرد.

پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶
۳0 اسفند ۹5

مخاطب شمایید

#لبیک_یا_خامنه_ای
چن��دی قبل توییت��ر در اقدامی خصمانه و بر 
خ��الف آزادی بیان یکی از پس��ت های صفحه 
منتس��ب به رهبر معظم انقالب را به بهانه  نقض قواعد 
ای��ن ش��بکه اجتماعی پ��اک کرد. ای��ن توییت که به 
فتوای ارتداد امام خمینی)ره( برای س��لمان رش��دی 
اشاره داشت س��اعتی پس از انتشار حذف شد. توئیتر 
ع��الوه بر حذف این پس��ت، حس��اب توئیتری صفحه 

منتسب به رهبر معظم انقالب را نیز محدود کرد.
شایان ذکر است اکانت توییتری فوق که بخش های 
مهم بیانات رهبر انقالب را به اشتراک می گذارد هیچ گاه 
از سوی ایشان تأیید نشده و ایشان اقدامی برای دریافت 
تیک آبی نکرده اند اما با این حال توییتر حتی در قبال 
حساب منتس��ب به رهبر انقالب نیز مغرضانه برخورد 
می کند. پس از این اق��دام مغرضانه و تالش گروه های 
معاند برای ریپورت اکانت منتسب به رهبر معظم انقالب، 
کاربران فضای مجازی بار دیگر با خروشی همه جانبه از 
رهبرش��ان دفاع کردند. آنها ضمن داغ کردن هش��تگ 
#لبیک_یا_خامنه_ای، آن را به برترین موضوعات روز 
در توییتر تبدیل کردند. در این اقدام انقالبی که کاربران 
والیت مدار ایران به صورت خود جوش به راه انداختند 
تاکنون بیش از ۶۰۰۰ توییت منتشر شده است که این 

آمار هر لحظه در حال افزایش است.

 چرا همسر سیدامامی
تا هفتم شوهرش هم صبر نکرد؟

ی��ک کاربر در پاس��خ به توییت و ش��بهه افکنی 
محم��ود صادقی درب��اره کاووس س��یدامامی و 
ممنوع الخروج ش��دن همس��رش پس از خودکش��ی او، 
نوش��ت: ش��وهرش در حالی که متهم به جاسوسی بود 
خودکش��ی کرد! ایش��ون ۴ روز بعد از فوت همس��رش 
می خواس��ت از کشور خارج ش��ه! با کدام منطق امنیتی 
جور در میاد که همس��ر متوفی، تا چهلم ش��وهرش که 

هیچ! تا هفتش هم صبر نکنه؟!
پیشتر صادقی نوش��ته بود: شوهرش در حالی که 
در ح��ال بازجویی و تحت نظارت کامل بوده ظاهرا در 
سلول انفرادی اش خودکشی کرده؛ هیچ اتهامی متوجه 
خودش نیس��ت ولی ممنوع الخروج��ش کرده اند! یکی 
بگوید این با کدامیک از موازین شرعی، اخالقی، قانونی، 

سیاسی، اطالعاتی، امنیتی و... جور در می آید؟!

راهکار خالصی از فشارهای حقوق بشری
جواد صفایی تحلیلگر مس��ائل سیاسی نوشت: 
راهکار خالصی از فشارهای حقوق بشری چیزی 
ج��ز #طلبکاری نیس��ت، آنق��در چنگال و پ��وزه  غرب 
خون آل��ود هس��ت که تا ه��ر زمان الزم باش��د می توان 
برایشان پرونده حقوق بشری گشود و پاسخ مطالبه کرد، 

اما امان از مسئولین غرب زده و گرین کارت بچه هایشان.

محور صحبت های الریجانی با شی
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
نوش��ت: آقای الریجانی، ریی��س مجلس را تا 
پکن همراهی کردم. صحبت هایی مهم با رئیس جمهور 
شی و رهبری چین بر سر شراکت استراتژیک گسترده 
میان دو کشور انجام شد. موضوع اصلی این صحبت ها، 
نق��ش ایران در ایجاد راه ابریش��م جدی��د و همچنین 

تداوم همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود.

سیاست مجازی

حسین خان بابازاده

ای��ن روزه��ا و در هرکجا که  ان��دک صحبتی پیش پرسمــــان امکان 
می آید بحث بر س��ر مش��کالت اقتصادی خصوصا 
گران��ی و رکود اس��ت. رک��ود وحش��تناکی که از 
ابتدای دولت روحانی و به س��بب چش��م انتظاری 
بازار کش��ور از نتایج برج��ام گلوی بازار را گرفت و 
بس��یاری از کارخانه ه��ای برجس��ته کش��ور را به 
تعطیلی کش��اند و فعالیت بسیاری دیگر را محدود 
ک��رد. هجمه و حمله گرانی هم اندکی پس از آغاز 
دول��ت دوم روحان��ی آغاز ش��د و از دالر تا طال و 
سکه و مسکن و خودرو و ارزاق عمومی همه تحت 
تاثی��ر ای��ن موج گرانی ق��رار گرفتن��د. موجی که 
عده ای آن را ناش��ی از دالر می دانند و عده ای هم 
دالر را فق��ط بهانه این گرانی ها تفس��یر می کنند. 
تقریبا همه در بی س��ر و س��امانی اوضاع اقتصادی 
کش��ور متفق القول هستند اما عده ای این بی سر و 
س��امانی را عامدانه می دانند و عده ای هم از س��ر 
ناکارآم��دی و بی کفایتی قلم��داد می کنند. با این 
ح��ال هر دو گروه در نتیجه گیری وحدت دارند و 
تنها راه عالج را اس��تعفا یا استیضاح رئیس جمهور 
می دانن��د. و این در حالی اس��ت که از عمر دولت 
دوازده��م که 2۴ میلیون رای در اردیبهش��ت ۹۶ 
کس��ب کرد، حدود سه سال باقیمانده است. بحث 
استیضاح - جدای از درستی یا نادرستی - که نیز 
توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شد، گرچه 
اکثری��ت آن را صالح نمی دانس��تند ول��ی بازتاب 
فض��ای مجازی آن نش��ان می داد ک��ه جمع قابل 

توجهی از این مس��اله اس��تقبال کردن��د. بنابراین 
س��وال اصلی اینجاس��ت، چگونه باید مطالبه برای 

استعفا یا استیضاح روحانی را پاسخ گفت؟
پیرامون این سوال مهم و مطالبه جدی نکات 

ذیل قابل طرح است:
۱- نقط��ه امروز ک��ه در آن ق��رار گرفته ایم، از 
همان روزه��ای ابتدایی س��ال ۹2 قابل پیش بینی 
ب��ود. بازگرداندن مدیران کهنس��ال، مایل به غرب، 
یکجانش��ین، ثروتمند و بعضا رانت خوار به مناصب 
کلیدی اگر این وضع را رقم نمی زد باید شک کرد.

2- کالفگی عموم مردم از وضع اقتصادی کشور 
در اواخر سال ۹۵ کامال ملموس و مشهود بود. این 
کالفگی ب��ه علت وعده های پوچ ی��ا گفتاردرمانی 
یا طرح مس��ائل انحرافی توسط دولتمردان روزانه 
بیشتر هم می شد. با این حال حامیان اصالح طلب 
حسن روحانی را نه برای مسائل اقتصادی که برای 
سایر مس��ائل! بار دیگر برگزیدند و اولین برداشت 
از تمدید روحانی در اردیبهش��ت ۹۶ یعنی تمدید 
وض��ع ناگوار اقتصادی برای چهارس��ال دیگر. این 
وضع ناگوار با کارش��کنی هر روز اروپا و آمریکا در 
ماجرای برجام که ایران پیش دستانه! تعهداتش را 
هم انجام داده بود همراه شد و با پاره کردن برجام 

توسط ترامپ وارد مرحله جدیدی شد.
3- اگ��ر بپذیریم اکثری��ت 2۴ میلیونی که با 
رای ب��ه روحان��ی وی را دوباره انتخ��اب کرده اند، 
امروز پشیمان هس��تند؛ جدای از آنکه صحت این 

ادع��ا قابل ارزیابی نیس��ت، باز نمی ت��وان پذیرفت 
ک��ه عدم دق��ت گروهی از مردم در ی��ک بزنگاه و 
پش��یمانی آنان در چند ماه بعد چنین هزینه ای را 

به کشور تحمیل کند.
۴- ش��اید تقریبا ب��رای همه واضح باش��د که 
اس��تیضاح روحان��ی و ی��ا اس��تعفای وی در عرصه 
بین المللی اینگونه تفسیر می شود که سیاست های 
ایالت متحده برای اولین بار دولت )دستگاه اجرایی( 
جمهوری اس��المی را در زیر فشارها ناکام گذاشت. 
قطعا با وجود امپراتوری رسانه ای آمریکا، جمهوری 
اسالمی توان رساندن علت واقعی کناره گیری روحانی 

و یا کنارگذاشتن وی به مردم دنیا را ندارد؟
۵- سوءاستفاده ضدانقالب داخلی و رسانه های 
زنجیره ای از اس��تعفا یا استیضاح روحانی در ایجاد 
دوقطب��ی دولت - نظ��ام در آن مقط��ع به صالح 
کشور نیس��ت. اصالح طلبان منتقد که نقش جدی 
در س��رکارآوردن همین دولت را داشته اند، در آن 
روز طرفدار آتشین قطب دولت در برابر نظام برای 

ایجاد شکاف و بهره برداری خطرناک خواهند شد.
۶- پذیریش این استعفا یا تن دادن به استیضاح، 
مس��یر دولت های آتی را با چال��ش مواجه می کند. 
چراکه به فرض وقوع کوچکترین مشکالت در جامعه، 
بالفاصله طرح استعفا یا استیضاح مطرح شده و افکار 

عمومی را در مطالبه آن بسیج می کنند.
7-اصل مسئولیت پذیری از جمله شرایط یک 
کاندیدای ریاس��ت جمهوری اس��ت. فرد مسئولی 

همچ��ون رئیس جمهور موظف اس��ت ت��ا آنجا که 
می توان��د به میدان بیای��د و از شایس��تگان برای 
کار و مش��اوره دعوت کند. امری که ظاهرا و البته 
متاسفانه هنوز از سوی رئیس جمهور جدی گرفته 
نش��ده اس��ت. در حقیقت نه آقای روحانی با تمام 
ت��وان جس��می و روحی به میدان آم��ده و نه تنها 
شایس��تگان را بکارگیری نکرده بلکه دقیقا کار به 
دست برخی نااهالن سپرده شده و مجلس هم در 

این موضوع همراهی ویژه کرده است.
8- ن��ه از بع��د داخلی و ن��ه بین المللی، 
اس��تعفا یا استیضاح روحانی به صالح نیست 
و تنها ف��ردی که باید تا آخری��ن روز دولت 

دوازدهم ناچارا بر سر کار بماند شخص 
حسن روحانی است که در این صورت 
ارزش رای مردم به آقای روحانی به 
عنوان نماد دول��ت دوازدهم باقی 
اس��ت. اما هیچ دلیل و توجیهی 
ب��ر ادامه برخی هم��کاران آقای 
رئیس جمهور ک��ه اغلب آنها در 
اصطالح به س��وهان روح مردم 
تبدیل ش��ده اند، وج��ود ندارد. 
پس ش��اید بهترین پیش��نهاد 
این باش��د که آقای روحانی به 
کار خود ادام��ه دهد و برخی از 

موثرین اقتصادی دولت، که اینک 
ناکارآمدی ش��ان بی��ش از گذش��ته 
مشخص شده و مهمتر از همه اینکه 
حتی ذهنیت و محاسبات آنها نیز با 
شرایط فعلی کش��ور حتی در تضاد 
قرار می گیرد، خود اس��تعفا دهند یا 

در یک روز و یک ساعت همه با هم برکنار شوند تا 
ذهنی��ت و مطالبه مردم در فرصت باقیمانده دولت 
دوازدهم تا حدی از بی کفایتی مسئوالن قوه مجریه 
زدوده شود.البته این استعفا نیز بدین معناست که 
افرادی سکان اقتصادی دولت را برعهده بگیرند که 
همان تفکر شکس��ت خورده قبلی را ادامه نداده و 
متناس��ب با واقعیات موجود و نقشه راهی همچون 
اقتصاد مقاومتی در عمل معتقد و متعهد به اجرای 
آن باش��ند. وگرنه س��ابقه اس��تعفاها در دولت 
روحان��ی نش��ان می دهد که ن��ه تفکر حاکم 
عوض می شود و نه افراد به جای دور می روند! 

بلکه در صندلی دیگر قرار می گیرند.
۹- نکت��ه مهم دیگر نیز این اس��ت که 
همان مجلسی که استیضاح رئیس جمهور 
را به هر دلیلی صالح نمی داند، تکالیف 
قانونی خود همانند نظارت و یا تصویب 
قانون هایی در راس��تای الزام دولت به 
رعایت شرایط فعلی جنگ اقتصادی 
را انجام دهد. گرچه دولت بار اصلی 
اجرایی کش��ور را برعه��ده دارد ولی 
وظیف��ه مجلس نیز در این ش��رایط 
س��خت اقتصادی کمتر از آن نیست. 
ضم��ن اینک��ه در گام اول اگر مجلس 
واقعا به دنبال کمک به معیشت مردم است 
تکلیف خود را با وزرایی همچون نفت - که 
منبع اصل��ی درآم��د و بزرگترین نقش در 
ش��رایط فعلی را دارد- باید مش��خص کند. 
مجل��س اگر به این وظایف خود عمل کند 
در واقع کار بزرگتری از استیضاح در تاریخ 

انقالب ثبت کرده است.

در سایه تعبیری به نام بی کفایتی؛
واقعیتی به نام مطالبه استعفا یا استیضاح حسن روحانی

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

پاسخگویی و ش��فافیت با آن  تعریفی که تا قب��ل از حضور دست بـه نقد
دولت تدبیر و امید شنیده بودیم و معنی می کردیم 
تفاوت های فاحش��ی دارد! از دولت اگر بپرسی ۱۶ 
میلی��ارد دالر ف��روش نفت در س��ال ۹۵ را چرا به 
خزان��ه نریختی! از تو ش��کایت می کند، اگر بگویی 
برجامی که اینقدر روی آن تاکید داشتید و همیشه 
آن را دس��تاورد مه��م خود معرف��ی می کردید چرا 
جواب نداده است به صراحت می گوید: »رهبری در 
جریان هس��تند« ب��رای رای به کنوانس��یون های 
مش��کوک! )پالرمو، س��ی.اف.تی، اف.ای.تی.اف و...( 
اگر دلیل و تضمین بخواهی، می گوید نمی دهم اما 
اگ��ر رای نده��ی باید عواقب��ش را بپذی��ری!! کال 
پاس��خگویی ص��ورت گرفته از س��وی تدبیر و امید 
م��دل خاصی اس��ت ک��ه م��رز جدی��د در ادبیات 
روشنگری و پاس��خگویی ایجاد کرده است، طوری 
که روح مرح��وم دهخدا هم از ای��ن دایره  المعارف 

جدید تدبیر و امید متعجب مانده است.
درد دارد وقتی می بینی وزیر خارجه کشورت 
کس��ی که این روزه��ا مصاحبه اش با ش��بکه های 
خارج��ی به دلیل احس��اس غرور مل��ی و دفاع از 
امنیت مردم دس��ت به دس��ت می ش��ود، کس��ی 
که رهب��ری هم از او بابت تالش ه��ای مجدانه در 
سفرهای متعدد و تالش برای کشور تقدیر می کند 
هر چند که می گوید طرف مقابل صداقت به خرج 
ن��داده و به نوعی تاکید می کنند که س��رش کاله 
رفته، در جلس��ه علنی به راحتی می گوید تضمین 
نمی دهد ک��ه اگر به کنوانس��یون های مش��کوک 
بپیوندیم مشکالت کش��ور برطرف شود اما برخی 
دوس��تانش همچنان معتقدند که تصویب نکردن 
این کنوانس��یون های مش��کوک عواقب��ی دارد که 
مخالفان��ش بای��د بپذیرند در حالی که خودش��ان 
عواق��ب حمایت بی دریغ از برجامی که تقریبا هیچ 

دس��تاوردی را نداشته و اغلب شروط رهبری را در 
آن اجرا نکردند نمی پذیرند و این توافق را به نوعی 

مرتبط با موافقت رهبری می دانند!
ب��ا وجودی که مقام معظم رهبری بارها و بارها 
تاکی��د کردند که در جریان جزئی��ات توافق برجام 
نبودن��د اما هنوز هم هس��تند کس��انی که به جای 
پذیرفتن اشتباه، قصور و یا خطای صورت گرفته در 
این مس��یر سعی دارند به مردم آدرس غلط بدهند، 
و با همین اس��تدالل س��عی دارند مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را مجاب کنند که به کنوانسیون های 
مش��کوک رای دهد غاف��ل از اینکه با توجه به رویه 
گذشته هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از دیدن 
عواقب پیوس��تن به پالرمو، اف.ای.تی.اف و سی.اف.
ت��ی علت را به مجمعی که آن را تصویب کرده گره 
بزنند و از زیر بار مسئولیتی که فشارها و مصاحبه ها 

و تالش برای مصادره افکار عمومی جهت پیش��برد 
اهدافشان داشتند، شانه خالی کنند.

در ای��ن زمین��ه و برای تاثیر ب��ر افکار عمومی 
بس��یاری از طرفداران دولت ش��روع ب��ه مصاحبه 
کرده اند به عنوان مثال مرتضی مبلغ معاون سیاسی 
وزی��ر کش��ور در دولت اصالحات گفت��ه: »من فکر 
می کنم کس��انی که مخال��ف تصویب این الیحه در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، باید رسما 
مش��خص و معرفی شوند و مس��ئولیت این موضوع 
را بپذیرن��د. اینکه صرفا مخالفت کنند و منافع ملی 
را به خطر اندازند کافی نیس��ت و باید مس��ئولیت 
کار خ��ود را قبول کنند.« ام��ا او که نگران تصویب 
کنوانسیون های مشکوک است نمی گوید که اگر این 
رویه هم مثل برجام نتیجه نداشت چه کسی عواقب 

آن را پذیرفته و ضرر مردم را جبران خواهد کرد؟!

در همی��ن زمینه لعیا جنی��دی معاون حقوقی 
رئیس جمهوری نیز چندی پیش گفت: »دولت توقع 
دارد، تایید دو الیحه مربوط به معاهده پالرمو و سی.اف.

تی که هم برای بانکداری داخلی و هم برای ارتباط با 
بانکداری بین المللی و تعامالت بین المللی الزم است، 
پیش رود.« اما نگفته که این توقع دولت چه تضمینی 

دارد که به سرنوشت برجام مبدل نشود. 
برخی ان��گار فراموش کردند ک��ه برجامی که 
امضای شش کشور و رای سازمان ملل و قطعنامه 
آن را داش��ت نتوانس��ت راه به جای��ی ببرد و حاال 
باید با احتیاط بیش��تری به پیش��نهادات اروپا که 
به فرموده رهبری خدعه کار هستند و نمی شود به 

آنها اعتماد کرد، توجه و دقت کرد.
بر همین اس��اس می توان ای��ن نکته را یادآور 
ش��د که توجه ب��ه عواقب تصمیمی ک��ه می تواند 

اینطور تلقی ش��ود که با نگاه حزبی تایید می شود، 
امری ضروری و مهم است. نکته ای که می تواند اگر 
برآوردهایی متعصبانه داشته باشد زندگی مردم و 

معیشت آنها را تحت تاثیر قرار دهد.
ب��ه نظر می رس��د بیش از اینکه نیاز باش��د تا 
درباره چرای��ی تصویب پالرمو و کنوانس��یون های 
مش��کوک توضیح داده ش��ود نیازمند روش��نگری 
درباره اولویت داشتن این کنوانسیون ها آن هم در 
شرایطی هستیم که امریکا برجام را نادیده گرفته 
و از آن خارج شده و اروپا به جز حمایت های لفظی 
و البته طرح خواس��ته های جدی��د! اقدام عملی ای 
درخور توجه به آن نداش��ته و باعث شده است که 
دستاوردمان از برجام تقریبا هیچ شود! برخی باید 
توضی��ح دهند که چرا برخالف توصیه های رهبری 
برخی مدام معیش��ت مردم را ب��ه تصویب یا عدم 
تصویب کنوانسیون مشکوک و عوامل خارجی گره 

زده  اند. 
الزم به یادآوری اس��ت که نمایندگان مجلس 
ش��ورای اسالمی در بهمن ماه س��ال ۹۶ با تصویب 
الیح��ه الحاق دول��ت جمهوری اس��المی ایران به 
کنوانس��یون س��ازمان ملل متحد ب��رای مبارزه با 
جرایم س��ازمان یافته فراملی )پالرمو(، رای دادند 
اما بعد از کش و قوس فراوان بین مجلس و شورای 
نگهبان، تصویب نهایی این الیحه اکنون در اختیار 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام است و مجمع هم 
در نخس��تین جلس��ه با برگزاری نشستی با حضور 
عل��ی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اس��المی، 
اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی 
مجل��س ش��ورای اس��المی، لعیا جنی��دی معاون 
حقوقی رئیس جمهوری و محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه این موضوع را مطرح و بررس��ی کرده 
و چند جلسه دیگر برای صحبت درباره آنها برگزار 

کرده و هنوز رای نهایی را اعالم نکرده است. 
حاصل این نشس��ت، ارس��ال مجدد الیحه به 
کمیس��یون های تخصص��ی تش��خیص مصلحت و 
بررس��ی آن در کمیسیون های سیاس��ی امنیتی و 
حقوقی و قضایی مجمع تش��خیص مصلحت بود و 
نهایتا هنوز جامعه منتظر نظر نهایی مجمعی است 
که روحانی و الریجانی را به عنوان اعضا در جلسات 

آخر در جمع خود نداشته است.

پالرمو را تضمین نمی کنیم اما عواقب رای ندادن به آن را بپذیرید!

پاسخگویی به سبک تدبیر و امید
دولت بعد از نتیجه ندادن برجام: رهبری در جریان هستند!

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: پیوستن به کنوانسیون  
پالرمو و سی.اف.تی باعث خود تحریمی می شود.

با  مقابله  )کنوانسیون  پالرمو  بررسی  به  اشاره  با  ترکی  اکبر 
جرایم سازمان یافته فراملی و »سی.اف.تی« )کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی ترورسیم( در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: 
این کنوانسیون ها به طور حساب شده ابزارهای نظام سلطه را 

به ایران تحمیل می کند.
وی افزود: نظام سلطه از راه های مختلف برای ضربه زدن 

به جمهوری اسالمی وارد شده است، یکی از این راه ها 
برجام بود و راه های بعدی کنوانسیون هایی است که 

به ایران تحمیل می شود.
در  شد:  یادآور  فریدون شهر  مردم  نماینده 
صورت پذیرش هر تعهد یا الحاق به هر کنوانسیونی، 

اولین شرط مهم توجه به منافع ملی است. باید بپذیریم اگر منافع ملی تامین 
نشود، ضرورت و تاکیدی بر پیوستن به هیچ کنوانسیونی وجود ندارد.

کنوانسیون های  از  بسیاری  است  اینکه مشخص  بر  تاکید  با  ترکی 
بین المللی که از سوی کشورهای غربی تدوین شده در راستای ایجاد 
اصلی ترین  واقع  در  گفت:  کشورهاست،  سایر  برای  محدودیت 
دلیلی که غرب تالش می کند ایران را به کنوانسیون پالرمو ملحق 
کند، ایجاد محدودیت های جدیدی در قالب عضویت در یک تعهد 

بین المللی است.
گفت:  مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
برای  امنیتی  کنوانسیون ها مشکالت  این  به  پیوستن 
خودتحریمی  به  منجر  و  می آورند  وجود  به  کشور 
خسارت  کنوانسیون ها  این  به  پیوستن  می شود. 

محض برای کشور است.

نمای نزدیک

پیوستن به پالرمو و سی.اف.تی خسارت محض است


