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عارف :اوج شیوع کرونا ،زمان مناسبی
برای گالیههای سیاسی نیست

عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظــام و نماینده ســابق تهران در رشــته
توئیتــی بــه موضــوع کرونــا و بحران ســرمایه اجتماعــی پرداخت و نوشــت:
«بحران سرمایه اجتماعی ،نباید مانع همراهی مردم با مصوبات ستاد کرونا
شــود؛ چرا که کاســتن اثرات مهلک پاندمی کرونا جز بــا مدیریت یکپارچه و
واحد و همراهی مردم میســر نمیشود» .بهگزارش خبرآنالین ،محمدرضا
ی اســت به مصوبات ستاد کرونا و
عارف با بیان اینکه امروز بر همه ما ضرور 
بیانیه آقای رئیسجمهوری عمل و دیگران را به رعایت بیشتر ترغیب کنیم،
افزود :اوج شیوع پاندمی کرونا ،زمان مناسبی برای گالیهها و نقدهای سیاسی
نیست .بهعنوان یک معلم کوچک ،از همه شما درخواست میکنم دولت را
در طرح ممنوعیت رفتوآمد و مدیریت این بالی خانمانســوز یاری کنیم.
کرونا جز با همکاری و تعهد باالی ملت و دولت ،قابل کنترل نیست.

اکرمی :نهادهای نظارتی ریاست جمهوری زنان
را نمیپذیرند

یــک عضــو جامعه روحانیت مبارز کشــور دربــاره نامزدی زنــان در انتخابات
ریاســت جمهوری ،گفت :زنان در بخش آموزش و پــرورش ،آموزش عالی و
پزشــکی که زمینه بیشــتری دارند فعالیت کنند و خیلی برای نامزدی در این
انتخابــات وقــت نگذارند چــون تجربه نهادهــای نظارتی نشــان میدهد که
داوطلبان زن را نمیپذیرند .بهگزارش ایرنا ،سید رضا اکرمی در ارزیابی خود از
عملکرد مجلس یازدهم نیز با اشاره به اینکه تقریباً دو سوم اعضای مجلس
یازدهم جدید هســتند و از تجربه کمتــری برخوردارند ،گفت :نمایندگان این
مجلس مقداری شتاب زده عمل میکنند و آنطور که باید و شاید به شرایط
پیش آمده در اثر کرونا و تحریم توجه جدی ندارند .او با یادآوری توصیه رهبر
معظم انقالب به نمایندگان مبنی بر اینکه بدون تنش و تقابل ،طبق قانون
ســخن بگویند و عمل کنند ،گفت :در نطقهای میان دستور آنها میبینم که
گاهی توهینآمیز عمل میکنند و برخی دولت را اصالً به حساب نمیآورند و
کلمه بیدولتی را به کار میبرند که این موضوع به مصلحت مجلس یازدهم
نیســت .او در ادامه تأکید کرد :در رابطه با مشــکالت کشور همه باید دست به
دست هم دهیم تا تحریم را خنثی کنیم و گرانی و تورم را کاهش دهیم.

برخی نگران بهبود شرایط اقتصادی هستند

عزت ملی را قربانی شعارهای سیاستزده نکنید

ëëادامه از صفحه اول

ëëموضعــی را کــه دولت در قبــال برجام
پــس از تحوالت اخیــر امریــکا دارد چقدر
به لحــاظ منطقی ،قابل قبــول میدانید؟
بهعبارتــی آیــا اینکــه از ســوی مخالفــان
دولت گفته میشــود این موضعگیریها
ارســال پیــام ضعــف از ســوی ایــران بــه
دولــت جدیــد امریــکا اســت را میتوان
یک ارزیابی واقعبینانه دانســت یا خیر؟
وقتی از دریچــه اقتصاد بــه موضوع نگاه
میشــود کــدام دیــدگاه قابلیــت توجیه
منطقیدارد؟
مطلــب خیلــی روشــن اســت و مــن
شخصاً کسانی را که میگویند دولت دارد
پیام ضعف میفرســتد نمیتوانم درک
کنــم اال اینکــه بگویــم اینهــا میخواهند
اســتفاده سیاســی از ایــن موضــوع برای
مســائل داخلــی داشــته باشــند .ایــران
در تمــام دوران نکبتبــار و پــر از ظلــم
ریاســت جمهوری آقای ترامپ مراقبت
هوشــمندانهای داشــت کــه از دو چیــز
حفاظــت کند .یکــی عزت کشــور بود که
دولت تحت رهنمودهای رهبری و همراه
بــا کلیت نظــام توانســت از آن حفاظت
کند .در این دوره که فشار خیلی زیاد بود
ایران راضی نشد در مقابل ناجوانمردی
امریکاییهــا کوچکتریــن عقبنشــینی
کند .هر چنــد حفظ این عزت هزینه هم
داشــت .دومین مســألهای کــه حفاظت
شــد این بود که پاسخهای درخوری را به
عهدشکنی امریکا و خروج آنها از برجام
و همینطــور بیعملــی اروپــا ،روســیه و
چین دادیم بدون اینکــه اجازه دهیم به
اصل ساختار حقوقی برجام خدشه وارد
شود .لذا ایران در این دوره بههیچ عنوان
منفعــل نبــود و حتــی ابتکار عمــل را در
جاهایی کامالً در اختیار داشت .بنابراین
من معتقدم موضعی که برخی تندروها
اتخــاذ میکننــد از ایــن لحاظ کــه دولت
منفعل بوده ،منطبق با واقعیت نیست.
ëëمســأله ایــن اســت کــه ایــن جریــان
میگویــد چنیــن خوانشــی با عــزت ملی
ما مغایــرت دارد و مــا در موضع متفاوتی
هستیم.
مــن تأییــد میکنم کــه مــا در موضع
عزت هســتیم ،هر چند بابــت آن هزینه
گــزاف دادهایــم .مــا تــا االن ســه دســته
تحریم داشتیم .دســته اول تحریمهایی

اســت که بعــد از قضیــه ســفارت امریکا
در تهــران شــروع شــد و ادامه پیــدا کرد.
خــب آن تحریمهــا زحماتــی را ایجــاد
کــرد اما ایران با آن کنار آمد .دســته دوم
تحریمهای ســازمان ملل بــود که دولت
اوبامــا بــا اســتفاده از اشــتباهات مــا در
داخل توانســت یک اجمــاع بینالمللی
بــرای آن ایجــاد کنــد و منجــر بــه اعمال
تحریمها ذیل فصل هفتم منشــور ملل
متحد شــد .این تجربه بسیار پر هزینهای
بود که با برجام متوقف شد .تحریم سوم
هم تحریمهای جدید توسط ترامپ بود.
ما باید صحنه تحــوالت این تحریمها را
دقیقتــر ببینیــم .یــک مســألهاش اراده
سیاســی بســیار جــدی و قدرتمنــد اروپا،
قدرتهــای غیــر اروپایــی و تقریبــاً کل
جهــان بــه اســتثنای چنــد کشــور بــرای
مقابلــه با آن بود .تبلور ایــن اراده هم در
دو رأیی بود که در شورای امنیت سازمان
ملــل متحد به ضــرر امریکا در خصوص
فعــال کــردن مکانیســم ماشــه و تمدید
تحریمهای تســلیحاتی داده شــد که هر
دو تاریخــی بودنــد .ایــن اراده سیاســی
تاریخی به نفــع ایران در کنار ایســتادگی
و مقاومــت داخلــی بخشــی از همــان
موضع عزت ماست .یعنی یک تشخص
سیاســی در عرصه بینالملل برای ایران
ایجــاد کــرد کــه متفــاوت از قبل بــود .اما
مســأله فقط این نیســت چون این اراده
سیاسی کشــورها در عرصه اقتصاد حتی
نتوانست یک اینســتکس را فعال کند یا
حتی نتوانست از تأثیرات منفی در روابط
اقتصــادی ایــران با کشــورهای دوســت،
همپیمان و همســایهاش جلوگیری کند.
این دو مســأله در کنار هــم یک واقعیت
را میســازند و اگر یکــی را نادیده بگیریم
یعنــی داریم صحنــه تحوالت را اشــتباه
میبینیم .متأســفانه بهنظر میرســد در
ارزیابی برخی بخشــی از این واقعیتها
اساســاً نادیــده گرفتــه میشــوند و ایــن
خطرنــاک اســت .مــا عــزت خودمــان را
داریــم امــا نبایــد آن را بــا یک سیاســت
شــعارزده فــدا کنیــم و از دســت بدهیم.
ضمــن اینکه بحــث بازگشــت امریکا به
برجــام در واقع عقبنشــینی آنهاســت
که منافع این اقدام متوجه ایران خواهد
شد.
ëëبخــش عمــده ایــن مباحــث ناظــر به
موضوعات اقتصادی است و شاید بتوان

قطعنامه حقوق بشری تکرار ادعاهای بیاساس است

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه طــرح قطعنامه حقوق بشــری
در ســازمان ملــل متحد توســط دولت کانــادا و تکــرار ادعاهای
بیاســاس مبتنی بر گزارشهای غیرواقعی و ســاختگی را فاقد
وجاهت قانونی و غیرقابل قبول دانست .به گزارش ایرنا ،سعید
خطیبزاده با بیان اینکه جای تأسف است که بعضی از کشورها

گفت شــکاف اصلــی روایــت و خوانش
دو طــرف از مســأله برجــام بــه همیــن
مســأله اقتصادی ختم میشــود .اینکه ما
میتوانیم در تحریم رشــد کنیــم یا خیر؟
از همینجا اســت که منتقدان و مخالفان
دولت میگویند این دولت ســفره مردم
را بــا سیاســت خارجــی گــره زده و آن را
کوچک کرده است.
ببینیــد دربــاره ایــن بارهــا صحبــت
شــده و خیلــی واضح اســت کــه تحریم
چــه به ســر اقتصــاد ایــن کشــور آورد .ما
در تحریــم شــاید بتوانیم زنــده بمانیم،
امــا قطعــاً با مشــکل روبــرو میشــویم.
واضح اســت که ما بدون شریک تجاری
اصــاً نمیتوانیــم اقتصــاد داخلی خود
را قــوی کنیــم ،حتــی اگر بحــث دریافت
سرمایهگذاری خارجی ،کسب تکنولوژی
و این طور چیزها هم نباشــد ،بحث بازار
کــه دیگر غیرقابل انکار اســت .مــا اگر در
شــرایط تحریم بتوانیم بهترین تولیدات
را هم داشته باشیم قرار است آنها را کجا
عرضه کنیم؟ صادرات ما قرار است کجا
برود؟ من نمیدانم که آیا این دوســتان
اینقــدر در آســایش زندگــی میکننــد
یــا دور از مــردم هســتند کــه نمیداننــد
تحریــم بــا اقتصاد مــا چه کــرده؟ ظرف
دو ســال اخیر نرخ دستمزد به یک سوم
قیمتهای واقعی کاهش یافته در حالی
کــه هزینههــای زندگــی ســه برابر شــده.
شــاید هم برخی منتقــدان و مخالفان و
دوستانشــان خیلی اهل ریاضت باشند.
بعد آمارها و شــاخصهای اقتصادی ما
در دوران  94تــا  96هم هســت و معلوم
اســت در آن ســالها بــه کــدام ســمت
میرفتیم .االن به هر حال شرایط امریکا
تغییــر کــرده و اتفاقاً دولت نــه با موضع
ضعف بلکه از یک موضع حق به جانب
درباره برجام صحبت کرده اســت .آنجا
هم نگفته که امریکا بهتر اســت برگردد،
گفتــه اگر میخواهد برگــردد باید اینطور
باشــد و مــا طــور دیگــری قبــول نداریم.
در حقیقــت آنگونــه که آقــای ظریف در
مصاحبه خــود گفتهاند امریکاییها حق
شرطگذاری ندارند .خب این چه موضع
ضعفــی اســت؟ آن هم در شــرایطی که
وضعیــت اقتصــادی و اجتماعی داخل
معلوم اســت .تازه من این را هم بگویم
که اگر بازگشــت امریکا به برجام محقق
شــود ،مــا در حالــت خوشبینانــه ظرف

از جمله کانادا ،حقوق بشر و سازوکارهای بینالمللی آن را ابزار
پیشــبرد مطامع و اغراض سیاســی خود میکننــد ،توضیح داد:
چنین اقدامات غیر سازندهای نه تنها کمکی به ارتقای وضعیت
حقــوق بشــر و احتــرام بــه آن در ســطح جهانــی نمیکند بلکه
صرفاً موجب دامن زدن به کلیشــه سازیهای منفی و برچسب
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اســماعیل کوثری ،نماینــده ادوار مجلس و از ســرداران ســپاه در واکنش به
آنچه احتمال حضور یک چهره نظامی در ریاســت جمهوری بعدی است،
ایــن گمانه زنیها را ایجاد جنگ روانی علیه ســپاه دانســت و بــا این اعتقاد
کــه «بچههای ســپاه قبــل از اینکــه به ســپاه بیایند سیاســی بودنــد و مبارزه
میکردند» و «ســواد برخی برادران ســپاه از آقایانی که خودشــان را سیاسی
میدانند بیشتر است» از حضور آنها در عرصههای سیاسی دفاع کرد.
بهگزارش خبرآنالین ،کوثری درباره مغایرت حضور سیاســی نظامیان با
نظر بنیانگذار انقالب اسالمی که به صراحت نظامیان را از حضور در سیاست
برحذر داشته است ،گفت :برای ریاست جمهوری هیچ مشکلی نیست چون
قانون هم همین را میگوید ،هرکسی میتواند نامنویسی کند ،فقط نباید دو
شغل داشته باشد ،یعنی اگر انتخاب شد باید از کار قبلی خودش کنار بکشد و
دیگر نباید مسؤلیتی داشته باشد .بنابراین این مسائل ،مسائل انحرافی است
که میگویند مثالً نظامیها فالن طور هستند ،چون آنها ترس از این دارند که
نظامیها با فداکاری هایشان بین مردم محبوبتر شوند ،اینها از این میترسند
که نظامیها مســؤلیت بگیرند و کار را دنبال کنند و مقابل دشــمن محکمتر
بایستند .متأسفانه آنها این موضوع را بر این اساس مطرح میکنند.
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editorial@irannewspaper.ir

پاسخ حسین مرعشی به منتقدان مواضع روحانی و ظریف درباره دیپلماسی پس از ترامپ

پاسخ دولت به شبهات
درباره حساب خاص نهاد ریاست جمهوری

معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــوری درباره طــرح برخی شــبهات پیرامون
حســاب خــاص نهاد ریاســت جمهوری با تأکیــد بر اینکه خزانــه دیگری در
نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد ،گفت :نهاد ریاست جمهوری مثل همه
دســتگاههای دیگــر در قانون بودجه ســنواتی ردیف بودجــه دارد و هزینهها
براســاس قوانین و مقررات است .به گزارش ایرنا ،حسینعلی امیری در این
بــاره افزود :در نهاد ریاســت جمهوری هزینهها براســاس قوانین و مقررات
پرداخــت میشــود ،ذی حســاب وجــود دارد و دیــوان محاســبات بــر نحوه
هزینــه اعتبارات نظــارت میکند .تخصیصهــا در ریاســت جمهوری مثل
دستگاههای دیگر است که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند و چیزی
بهعنوان خزانه دیگر در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد.
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چهار ســال تــازه میتوانیــم برگردیم به
شــرایط اقتصادی ســال  ،96یعنی هیچ
معجزه و جهش ســریعی در کار نیست.
ایــن اتفــاق مبارکــی اســت اما گشــایش
سریع ممکن نخواهد بود .اگر هم تعلل
کنیــم که وضــع همینطور بدتــر خواهد
شــد .همینقدر که کشــورهای دوست ما
تا االن به مــا کمک کردند ،از این به بعد
هــم میکنند .تازه مــا تا امــروز ترامپ را
داشــتیم کــه دنیا علیــه او بــود ،از این به
بعد بایدن را داریــم که میدانیم خیلی
بهتر اجماع درســت میکند و معنایش
این اســت که کشورها میتوانند بیشتر به
ما سخت بگیرند.
ëëبــا این توصیف فکــر میکنید مخالفان
دولــت تئــوری قابــل دفاعــی دارنــد کــه
بخواهندجایگزینسیاستدولتفعلی
کنند؟
مــن اصــاً کاری بــه دورانــی کــه
کشــورهای دوســت ما در شــورای امنیت
هــم بــه  6قطعنامه علیه مــا رأی مثبت
دادنــد نــدارم کــه اتفاقــاً در دورانــی بود
کــه سیاســت خارجــی مطلــوب همیــن
مخالفــان امــروز دولــت در کشــور اجــرا
میشــد .همین امروز چرا مبادالت ما با
بســیاری از کشــورها مشــکل دارد؟ بلوکه
شــدن منابع ارزی ما در کشــورهای دیگر
چــه معنایی دارد؟ بلــه فروش بنزین به

ونزوئال بســیار کار بزرگ و خوبی بود ،اما
این در حوزه اراده سیاسی معنی میدهد
نه اقتصادی .مگر ما چقدر میتوانیم به
ونزوئال بنزین بفروشــیم تا کشــور را داره
کنیم؟ و چقدر از این موقعیتها داریم؟
ëëیــک نکتــه برجســته دیگــر در مواضــع
مخالفــان دولت و از جمله گــزارش اخیر
برخی رســانهها انتقاد آنهــا از این موضع
ظریف اســت که گفته بایــدن و ترامپ با
همدیگر تفاوت دارند .به نظر شــما تالش
آنها بــرای جا انداختن اینکــه تفاوتی بین
ایندونیستناظربهچهواقعیتیاست؟
خیلی ســاده است؛ مثل این میماند
یک نفری در نظام سیاسی امریکا بگوید
آقــای احمدینــژاد و مرحــوم هاشــمی
رفســنجانی بــا هم فرقــی ندارنــد و مثل
هم هســتند .خــب معلوم اســت که این
حرفهــا مبنایــی ندارد .حتــی اگر بایدن
و ترامــپ در اســتراتژی هــم کامــاً یکــی
باشند ،در تاکتیک زمین تا آسمان با هم
فرق دارند.
 ëëاصل ســؤال مــن بــه زمینه طــرح این
مسأله بر میگردد؛ شــما این ارزیابیای را
که ترامپ و بایدن یکی هستند آیا ناشی از
ضرورت رقابتهای سیاسی داخلی برای
طیف مخالف دولت می دانید؟
بخشــی از ایــن بــه نوعی از احســاس
و دیــدگاه خــاص بــر میگــردد .ببینیــد

زنی سیاســی علیه کشــورهای مســتقل میشــود .خطیــبزاده
اقــدام دولت کانادا و دیگر بانیــان این قطعنامه را مصداق بارز
سوءاستفاده از مفاهیم و ارزشهای متعالی حقوق بشری برای
پیشــبرد اغراض کوتهبینانه سیاســی دانســت و با یــادآوری رأی
منفی یا ممتنع  114کشــور به این قطعنامــه توصیه کرد :دولت

مثــاً طیفهایــی نظیــر اطرافیــان آقای
احمدینــژاد چطــور بــرای رأی نیاوردن
آقــای ترامــپ دل میســوزانند اما خب
بخشــی هم این اســت کــه عامدانه بهتر
میداننــد اینگونــه مســائل را ببینیــد،
یعنــی بــه نفعشــان اســت کــه بگوینــد
ترامپ و بایدن یکی هستند ،بعد بگویند
امریــکا و اروپــا فرقی ندارنــد و همینطور
همــه را از یک جنس معرفــی کنند .این
باعث میشود که بتوانند برای حرفشان
در داخل توجیه بیاورند .در واقع اینگونه
است که اینها حرفی میزنند بعد دنبال
توجیــه آن هســتند کــه توجیــهاش هــم
فقــط از همیــن راه شــدنی اســت .بحث
انتخابــات  1400هــم حتماً محــل توجه
مخالفــان دولــت هســت .بــه هــر حــال
هنوز مســأله اصلی در این کشور اقتصاد
و تحریــم اســت و این بــاز هم بــه نظرم
گفتمــان محــوری رقابــت  1400خواهــد
بود .برخــی منتقــدان میترســند که اگر
قبل از فروردین و یا اردیبهشــت اتفاقات
مثبتــی در حــوزه سیاســت خارجــی و
رفــع تحریمها بــه نفع بهبود معیشــت
مردم بیفتد ،موقعیت  1400را از دســت
بدهند .خصوصاً اینکه با مجلس فعلی
دســت آنها خالی شــده .یعنی برای این
مجلــس هــزار و یــک نــوع شــعار دادند
امــا تا همینجــا نتیجــه کار این مجلس
نشــان چندانــی از کارآمــدی و احیــای
امیــد عمومــی نداشــته و حتــی ظرف 6
مــاه صــدای بخشــی از موافقــان جریان
اکثریــت مجلس هــم بلند شــده .یعنی
ایــن مجلس تــا همینجا بخــش زیادی
از شــعارهای جریــان اصولگرایــی را کــه
دم از مخالفــت با برجــام میزند خنثی
کرده و نشان داده هیچ آلترناتیوی بیشتر
از چنــد شــعار تکراری در اختیــار ندارند.
خیلیهــا میپرســند مجلــس اینهــا این
بــود ،پس دولت شــان چه خواهــد بود؟
خــب اینهــا میداننــد ایــن وضعیت در
انتخابــات بعدی قطعاً آثــار منفی برای
آنهــا به دنبــال خواهــد داشــت .کارنامه
اجرایــی ایــن جریــان هــم در نهادهــای
مختلــف ،از دولــت گرفتــه تا شــهرداری
مشخص اســت .بنابراین بخشــی از این
نوع ارزیابیها نه صرفاً اشــتباه تحلیلی،
بلکــه یک تالش سیاســی داخلی اســت
تا بتوانند برای گفتمان خودشــان توجیه
درست کنند.

کانادا به جای دلســوزی منافقانه برای حقوق بشــر مردم ایران
از همراهی با تروریسم اقتصادی دولت امریکا علیه ملت ایران
دست برداشــته و میزبانی مفسدان و سارقان ثروت های مردم
ایران که کانادا را خانه امنی برای انتقال و ســرمایهگذاری اموال
به یغما برده یافتهاند ،متوقف کند.

