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با سخنان اخير ليندس��ي گراهام، نماينده مجلس س��ناي امريكا در 
گفت وگو با فاكس نيوز كه گفته بود  عربس��تان اگر نفت نفروش��د، از 
گرسنگي خواهد مرد، تحقير س��عودي ها از سطح سران كاخ سفيد به 
ميان نمايندگاني كشيده شد كه پيش��ينه حمايت از سعودي ها را در 
كارنامه خوددارند. او درعين حال ضمن اينكه محمد سلمان را مسئول 
قتل خاشقجي دانست، او را ديوانه اي خطاب كرد كه تحويل سالح هاي 

امريكايي به وي مي تواند براي آينده امريكا مسئله ساز باشد. 
ترامپ هم كه چند بار سعودي ها را گاو شيرده خطاب كرده بود اوايل 
آبان ماه در جريان يك سفر انتخاباتي در ايالت »ويسكانسين« با اشاره 
به هزينه هاي پرداخت شده از سوي امريكا براي حفاظت از متحدانش 
با لحني تحقيرآميز خواهان پرداخت اين هزينه ها از س��وي مقامات و 
كش��ورهاي تحت حمايت امريكا ش��د. ترامپ بارها در سخنراني هاي 
مختلف خود با اشاره به حمايت امريكا از شيوخ عرب از آنها خواسته كه 
هزينه اين حمايت را بپردازند. او چند روز پيش از آن هم به صورت كاماًل 
روشن و صريح خطاب به پادشاه عربستان گفت: »اگر امريكا نباشد آل 
سعود دو هفته هم نمي تواند دوام بياورد و به همين دليل سعودي ها بايد 

هزينه آن را بپردازند. «
 ترامپ در همين سفر با »ديكتاتور« و» كوفتي« خطاب كردن سران 
سعودي و شيخ نش��ين هاي خليج فارس مي گويد: من به برخي از اين 
كشورها سفركرده ام، نمي دانم كه اسامي اين كشورها را به شما بگويم 
يا نه، خب، زياد هم مهم نيست چراكه كشورهاي زيادي هستند. من 
به آنها گفتم آقاي نخست وزير، آقاي رئيس جمهور، آقاي پادشاه، آقاي 
ديكتاتور، هر آقاي كوفتي كه ما حفاظتش مي كنيم، شما بايد شروع به 

پرداختن هزينه حفاظت خود كنيد؛ بايد هزينه اش را بپردازيد«. 
فارغ از واژه هايي كه ترام��پ در اين تحقيرها ب��ه كار گرفته و برازنده 
ش��خصيت اوس��ت و البته در عرف ديپلماتيك هم س��ابقه اي ندارد، 
اين گونه مواضع و رفتارها ماهيت سلطه و سلطه گري امريكايی ها و ديگر 
قدرت هاي غربي را نشان داده و شايد علت العلل انقالب اسالمي مردم 
ايران نيز در اصل، مقابله با سلطه امريكايی ها بر ايران و دگرگون سازي 

اين گونه رفتارها بود
به ديگر سخن رابطه امريكا با ايران در قبل از انقالب نيز همين گونه بود، 
رژيم ستم شاهي حاكم بر ايران در آن زمان، همين گاو شيرده اي بود كه 
اكنون ترامپ خطاب به سعودي ها مي گويد، يعني در آن زمان اختيار 
استخراج، صدور و فروش نفت ايران در دست امريكايی ها بود و درآمد 
آن هم خرج خريد تسليحاتي مي شد كه بايد منافع امريكا در منطقه را 
حفظ و حتي با تهديدكنندگان منافع امريكا در منطقه نيز مقابله مي كرد 
كه در اين ميان مي توان به نقش ارتش اي��ران در آن زمان در مبارزه با 
چريك هاي ظفار در عمان اشاره كرد. گاليه شاه به وزير دربارش مبني 
بر اينكه اختيار ارتشش را هم نداشته و امريكايی ها جنگنده های ارتش 
ايران را بدون اطالع و اجازه او به ويتنام فرس��تاده بودند، يكي ديگر از 
صدها نمونه اي است كه سرس��پردگي و البته تحقير سران وقت رژيم 
شاهنش��اهي در برابر امريكايی ها را اثبات مي كند، رژيمي كه با اتكاي 
به همين وابستگي، كم نظيرترين جنايات را عليه نيروهاي مسلمان و 
انقالبي در كشور  روا  مي داشت و البته از حمايت بي دريغ امريكايی ها و 

ديگر كشورهاي غربي برخوردار بود. 
رفتار كنوني امريكايي ها با س��عودي ها اگرچه حتي شنيدنش براي 
يك مسلمان سخت است، اما درعين حال در ايران و حتي در منطقه 
براي نس��ل هايي كه دوران رژيم گذش��ته را درك نك��رده و پس از 
انقالب متولدش��ده اند، بهترين دليل براي اثب��ات حقانيت انقالب 
اس��المي و چرايي قيام امام خميني )ره( و انقالبي��ون و مردم عليه 

آن رژيم است . 
اما در مورد چرايي سكوت سران آل سعود در برابر تحقير امريكايی ها 

به نكاتي چند مي توان اشاره كرد.
1-رژيم آل س��عود به رغم تس��لط بر منابع عظيم نفتي فاقد پايگاه 
مردمي است، بنابراين سلطه خود را چه در داخل و چه بر متحدان 
منطقه اي صرفاً با توزيع درآمد نفتي در داخل و يا با رشوه و تطميع 
متحدان منطقه اي حفظ كرده است، براين اساس تصور اعتراض به 
اين تحقيرها و قطع وابس��تگي به امريكايي ها كه بر تمام اركان اين 

كشور تسلط دارند محال است.
2-رژيم آل س��عود فاقد توانمندي علمي و تخصص الزم براي اداره 
كشور و استخراج منابع نفتي و حتي اس��تفاده درست از تجهيزات 
نظامي اس��ت كه امريكايي ها در اختيارش ق��رار داده اند،  بنا براين 
هرگونه قط��ع ارتباط مي توان��د به فروپاش��ي اين رژي��م از داخل 

بينجامد.
3- اتكاي به قدرت امريكا، تنها ابزار براي مه��ار مخالفان داخلي و 
حتي منتقدان خانواده سلمان در بين ديگر شاهزاده هاست . محمد 
س��لمان تنها در ذيل حمايت امريكايي ها در مي��ان ديگر رقبا دوام 

آورده است. 
4-شكست سياست هاي منطقه اي آل سعود، در لبنان، عراق، سوريه، 
يمن و... به شدت موقعيت اين رژيم را متزلزل كرده، كه نشانه هاي 
آن را مي توان در همين نشست اخير شوراي همكاري خليج فارس و 

يا ناكامي در تشكيل ناتوي عربي ديد.
5-پروژه تكفير كه رزيم آل سعود داعيه دار و مبلغ آن بود و قرار بود به 
بستر رشد و گسترش وهابيون در ميان مسلمانان و جايگزين گفتمان 
انقالب اسالمي در جهان اسالم ش��ود، اكنون به گونه اي مورد نفرت 

قرارگرفته كه خود سعودي ها هم ادعاي مقابله با آن رادارند. 
اما به رغم ايران هراسي و شيعه هراسي كه امريكايی ها در وراي اين 
تحقير آل سعود به راه انداخته و ادعا مي كنند كه اگر امريكا نباشد، 
شاهان آل سعود در كمتر از يك هفته بايد در رياض فارسي صحبت 
كنند، ايران اسالمي نه تنها چشمداشتي به خاك عربستان نداشته، 
بلكه به دليل اهميت حرمين شريفين، عزت و اعتالي اين سرزمين 
به عنوان مهد ظهور اسالم را آرزو دارد. اگرچه تحمل اين تحقير براي 

هر مسلماني دشوار است. 

عباس حاجي نجاري

انتقاد از گره زدن مشكالت به معاهدات خارجي

بيش از س��ه س��ال از اجراي توافق پر چالش 
برجام مي گذرد و مناقشه درباره اين توافقنامه 
همچنان ادامه دارد. توافقنامه اي كه مدافعان 
داخلي آن ح��ل همه مش��كالت داخلي حتي 
آب خوردن مردم را به آن پيوند زدند و اكنون 
با خروج يكجانبه امريكا و ب��ي عملي اروپا در 
اجراي تعهدات به يك سند بي خاصيت تبديل 
ش��ده اس��ت. با اين حال هنوز هستند كساني 
كه همچنان ب��ه گش��ايش در آن اميدوارند و 
بي توجه به اين تجربه تلخ، پيوس��تن به ديگر 
معاهدات و كنوانسيون هاي خارجي را توصيه 
مي كنند. اين س��و اما برخي فعاالن سياسي و 
نمايندگان منتقد همواره ب��ر غيرقابل اعتماد 
بودن طرف ه��اي غربي اصرار داش��ته و تأكيد 
كرده اند، مي بايس��ت با تكيه بر منابع داخلي و 
استحكام دروني قدرت به س��مت استقالل از 
قدرت های زورگو حركت كرد. حجت االسالم 
احمد سالك، نماينده اصفهان و محمدحسين 
فرهنگي، نماينده تبري��ز از جمله نمايندگاني 
هستند كه همواره از گره زدن مشكالت كشور 

به معاهدات خارجي انتقاد كرده اند. 

عضو فراكس��يون روحانيت پارلمان با انتقاد از 
گره زدن مشكالت كشور به معاهدات خارجي، 
معتقد است كه برخي مسئوالن دولتي به جاي 
بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي كشور تنها 

به دنبال فرافكني هستند. 
حجت االس��الم احمد س��الك، نماينده مردم 
اصفهان در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با رسا، درباره اظهارات اخير رئيس جمهور در 
خصوص »مخالفان برجام«، گفت: صحبت هاي 
رئيس جمهور كه وضعيت موجود را برآمده از 
نظرات مخالفان برجام دانس��ته ب��ود تنها يك 
نظر شخصي از سوي وي اس��ت و بايد از آقاي 
روحاني پرسيده ش��ود كه چرا اين سخنان را 
بيان مي كند. وي با بررسي علل به وجود آمدن 
وضعيت موجود در كش��ور، بيان داشت: قطعاً 
كاستي و ضعف هاي كنوني در كشور به دليل 
نوع مديريت در دولت هاي يازدهم و دوازدهم 
است. عضو فراكسيون روحانيت مجلس شوراي 
اسالمي تصريح كرد: اگر مجموعه دولت قوي 
عمل مي كرد، قطعاً شاهد مشكالت معيشتي 
و اقتصادي موجود نبوديم. س��الك با اشاره به 

وعده های عمل نش��ده از س��وي دولتمردان، 
يادآور شد: مسئوالن دولتي قول داده بودند كه 
با اجرايي ش��دن برجام تمام مشكالت برطرف 
خواهد شد و حتي تحريم ها نيز از بين خواهد 
رفت. اما در عمل ش��اهد بوديم كه تحريم هاي 

شديدتري بعد از برجام متوجه كشور ما شد. 
نماينده مردم اصفهان ب��ا انتقاد از نوع برخورد 
دولت با مس��ائل جاري كش��ور، اظهار داشت: 
در گذشته تمام مش��كالت كشور با برجام گره 
زد مي شد.  امروز نيز ش��اهد هستيم دولت راه 
 FATF، حل مشكالت را در معاهداتي همچون
CFT، IPC و شبيه اينها جست وجو مي كند. 

وي تأكيد كرد: در پنج س��ال اخي��ر كمترين 
توجهي از س��وي دولت به ظرفيت هاي درون 
تش��كيالتي نظام نش��د. حتي به سياست هاي 
ابالغ��ي رهبر انق��الب در خص��وص »اقتصاد 
مقاومتي« نيز بي توجهي مطلق ش��د. سالك 
تصريح كرد: مخالفان برجام حرف هاي منطقي 
و عقلي مطرح مي كنند و هرگز زير بار معاهدات 
و توافقنامه هاي ذلت بار نخواهند رفت. هرچند 
در نقطه مقابل ش��خص رئيس جمهور به جاي 

ورود به ميدان عمل، تالش مي كند با فرافكني 
كار های خود را به پيش ببرد. 

  دولت جامعه را به موضوعات موهوم 
احاله ندهد

نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي 
نيز با اش��اره ب��ه نارضايتي م��ردم از وضعيت 
اقتص��ادي موجود در كش��ور گف��ت: دولت با 
مشاهده نارضايتی ها، به جاي پيگيري مسائل و 
مشكالت جامعه به دنبال فرافكني و احاله دادن 

به موضوعات موهوم است. 
محمدحس��ين فرهنگ��ي، عضو فراكس��يون 
نمايندگان واليي مجلس در گفت وگو با رسا، با 
اشاره به تالش غربگرايان در طول تاريخ انقالب 
اسالمي براي سازش��گري با امريكا گفت: اگر 
مراد غربگرايان از س��ازش، تسليم شدن ايران 
در برابر امريكا باش��د، بايد به آنه��ا بگوييم كه 
كشور ايران قبل از انقالب مدت هاي طوالني در 
برابر امريكا تسليم بود، اما چيزي جز پسرفت 

عايدش نشد. 
وي با تأكيد بر اينكه س��ازش به معناي تسليم 
و ذلت اس��ت و هيچ گونه فايده اي براي كشور 
ندارد، اظهار داش��ت: عزت و استقالل كشور از 
هنگامي آغاز شد كه ملت ايران در برابر امريكا 
ايس��تادگي كرده و ديگر از آن تبعيت نكردند. 
فرهنگي با اش��اره به اينكه گفت وگو و مذاكره 
در فضاي منطقي و با در نظر گرفتن مصلحت ها 
اشكال ندارد، ابراز كرد: تا زماني كه دولت فعلي 
امريكا روي كار باشد، هيچ گونه زمينه منطقي 

براي گفت وگو با امريكا وجود ندارد. 
نماينده تبريز، با بيان اينكه دولت داراي نقاط 
ضعف بسياري است، يكي از اين نقاط ضعف را 
مديريت ضعيف و ناكارآمد دانست و خاطرنشان 
كرد: دولت همه مسائل كش��ور را رها كرده و 
بديهي اس��ت با اين رويكرد نخواهد توانس��ت 
كشور را به درستي اداره كند. وي به نارضايتي 
م��ردم از وضعيت اقتصادي موجود در كش��ور 
اشاره و بيان كرد: دولت با مشاهده نارضايتی ها، 
به جاي پيگيري مس��ائل و مش��كالت جامعه 
به دنبال فرافكني و احال��ه دادن به موضوعات 

موهوم است. 
فرهنگي در پايان ادعاي برخي مسئوالن درباره 
اينكه با FATF مش��كالت جامعه حل خواهد 
شد را بی اعتبار دانست و تصريح كرد: همانطور 
كه برجام نتوانس��ت حالل مش��كالت كشور 
ش��ود، FATF هم نمي تواند حالل مش��كالت 

جامعه باشد. 

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس:
بودجه ۹۸ بايد واقعي بسته شود

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي 
اس�امي با بيان اينكه بودج�ه 98 بايد 
واقعي بسته شود، گفت: در بودجه 98 
توجه ويژه اي به حل مشكات حقوقي 
كارمندان و بازنشس�تگان شده است.

به گ��زارش مهر، به��روز نعمت��ي ديروز 
در جمع خبرنگاران با اش��اره به جلس��ه 

غيرعلني صبح ديروز درباره بودجه س��ال ۹۸ اظهار داش��ت: با توجه 
به اينكه مقام معظ��م رهبري تذكراتي به دولت ب��راي تعديل بودجه 
سال ۹۸ داده بودند، در طول هفته گذشته جلساتي براي بررسي اين 
موضوع بين س��ران قوا، مركز پژوهش ها و كميسيون برنامه و بودجه 

مجلس برگزار شد.
 وي با تأكيد بر اينكه جمع بندی اين جلس��ات بر اين است كه بتوانيم 
يك بودجه واقعي ببنديم، ادامه داد: در اين بودجه به دنبال آن هستيم 
كه مباحث��ي درباره بهبود تولي��د، تكميل پروژه ه��اي عمراني و حل 
مشكالت حقوق كارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته شود تا با توجه 
به فشارهاي اقتصادي، مشكالت آنان را به حداقل برسانيم. سخنگوي 
هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: طبق جمع بندي هاي 
صورت گرفته و تعيين اعداد و ارقام واقعي در بودجه، فكر مي كنيم كه 

اين بودجه مي تواند منشأ اثر براي كشور باشد.
نعمتي درباره اولويت هاي دولت و مجلس در بودجه سال آينده، گفت: 
قطعاً بهبود معيش��ت مردم، موضوعات عمراني و همچنين كمك به 
ش��رايط توليد مورد توجه وي��ژه دولت و مجلس اس��ت. وي با تأكيد 
بر اينكه اين بودجه بايد واقعي در نظر گرفته ش��ود تا كسري بودجه 
نداش��ته باش��يم، تصريح كرد: در حال حاضر عدد تقريبي 4۰۷ هزار 
ميليارد تومان براي بودجه سال آينده در نظر گرفته شده است كه البته 
اين عدد بستگي به برخي از درآمدهاي كشور دارد و ممكن است اين 
عدد افزايش پيدا كند. نعمتي درباره زمان احتمالي ارائه اليحه بودجه 
۹۸ به مجلس گفت: در نهايت بودج��ه ۹۸ تا 1۰ روز آينده به مجلس 
ارائه مي شود چراكه تفاهم ها روي موضوعات اصلي بودجه و هزينه ها و 

درآمدها صورت گرفته است.

روابط عمومي نيروي زميني سپاه خبر داد
عروج شهادت گونه 

فرمانده قرارگاه ثامن االئمه)ع( نزسا
روابط عمومي نيروي زميني س�پاه در 
اطاعيه اي اعام كرد: صبح ديروز سردار 
س�رتيپ پاس�دار قدرت اهلل منصوري، 
فرمانده مخلص قرارگاه ثامن االئمه)ع( 
ني�روي زميني س�پاه، حين بررس�ي و 
تنظيف ساح انفرادي خود از ناحيه سر 
دچار سانحه ش�د و به لقاءاهلل پيوست.

به گزارش سپاه نيوز، اين اطالعيه با تسليت عروج شهادت گونه فرمانده 
واليي و انقالبي ق��رارگاه ثامن االئمه)ع( و قدردان��ي از مجاهدت ها و 
تالش های خالصانه اين جانباز و پاسدار مدافع حريم واليت در برقراري 
امنيت و خدمت رسانی به مردم خاطرنش��ان كرده است: مراسم وداع 
با پيكر سردار منصوري س��اعت 1۸و 3۰ دقيقه عصر ديروز در مشهد 
مقدس، مس��جد امام علي)ع( و امروز از مقابل مهديه به س��مت حرم 
مطهر رضوي برگزار خواهد ش��د. مرحوم س��ردار منصوري از دوران 
دفاع مقدس ايثارگران��ه در جبهه هاي حق علي��ه باطل حضور يافت 
و پس از دوران هشت ساله مقاومت و ايس��تادگي نيز مسئوليت هاي 
خطيري را در فرماندهي تيپ 21 امام رضا )ع(، فرماندهي لش��كر 5 
نصر و فرماندهي قرارگاه قدس برعهده داشت و از سال 13۹3 با حكم 
فرمانده كل سپاه به س��مت فرماندهي قرارگاه ثامن االئمه)ع( نيروي 

زميني سپاه منصوب شد.

 دبيركل مؤتلفه:
 بايد از ديپلماسي التماسي فاصله گرفت

ما در سياست خارجي بايد از ديپلماسي التماسي، كه قباً خيلي رايج 
شده بود، فاصله بگيريم تا اوضاع خارجي در ريل انقاب حركت كند.

به گزارش فارس، نبي حبيبي، دبي��ركل مؤتلفه در مورد اظهارات 
اخير آقاي ظريف در مجمع عمومي حزب ن��داي ايرانيان گفت: با 
وجودي كه آق��اي ظريف در مواردي در گذش��ته مطالبي جناحي 
مطرح كرده اند ولي توصي��ه مي كنند از طرح مس��ائل جناحي در 
سياس��ت  خارجي خودداري ش��ود. رعايت اين توصيه در مواردي 
صحيح اس��ت ولي به آقاي ظريف بايد متذكر شد كه اگر ثابت شد 
در مورد يا مواردي يك جناح سياس��ي حرف انق��الب و نيروهاي 
انقالبي را مطرح كرد بايد وزارت خارجه و ش��خص آقاي وزير هم 

آن را تأييد كنند. 
مدتي است كه آقاي رئيس جمهور و وزير امورخارجه در سخنراني ها 
ضرورت قطعي مقابله صريح با سياست هاي امريكا در ايران را مطرح 
مي كنند كه اي��ن را بايد به فال نيك گرفت. ما ب��ه آقايان يادآوري 
مي كنيم دولتمردان درنده خوی امريكا تاكنون كاري كه عليه ايران 
نكرده اند درواقع نتوانسته اند نه اينكه نخواسته اند. بين دولتمردان 
درنده خوی حزب دموكرات و ح��زب جمهوريخواه امريكا نيز هيچ 

تفاوتي وجود ندارد. 
حبيبي گفت: ما در سياس��ت خارجي بايد از ديپلماسي التماسي، 
كه قباًل خيلي رايج ش��ده بود، فاصله بگيريم ت��ا اوضاع خارجي در 
ريل انقالب حركت كند. در سياست اقتصادي نياز داريم به اقتصاد 
مقاومتي عمل كنيم تا از اين آشفته بازار بيرون بياييم. حبيبي در 
مورد اظه��ارات جديد آقاي رئيس جمهور راجع ب��ه هزينه و فايده 
برجام گفت: اين حرف درس��تي اس��ت، رئيس جمهور يك تيم را 
مأمور ارزيابي هزينه هاي برجام كند تا معلوم شود چه نسبتي بين 
ادعاهاي مطرح شده درخصوص برجام با واقعيت موجود وجود دارد. 
وي خاطرنش��ان كرد: اروپايي ها تاكنون به برجام عمل نكرده اند و 
فقط حرف زدند، آنها تعهدات خود را به پذيرش FATF و مذاكرات 

يمن موكول كرده اند. 
آنها معلوم اس��ت نمي خواهند گام عملي بردارند؛ فقط مي خواهند 
زمان بخرند زيرا اميد دارند كه وعده ترامپ در براندازي نظام ايران 
محقق ش��ود. ما به آقاي ترامپ و آن آرزومندان مي گوييم كه اين 

آرزو را به گور خواهند برد.
دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي در نقد س��خنان متناقض مسئوالن 
درباره قيمت ارز گفت: رئيس جمهور به اين س��ؤال پاسخ دهد كه 
باالخره مسئوليت ارز42۰۰ توماني كه يكي از عوامل به هم ريختگی 

قيمت ارز و گراني كاالها شد با كيست. 
حبيبي اظهار كرد: واقعاً مردم سؤال مي كنند چه كسي وضع ارزي 
كشور را به اين صورت درآورد و اين تصميم گيری نادرست به عهده 
كيس��ت و چه افرادي مس��ئول كاهش فاجعه آميز ارزش پول ملي 
هس��تند؟ وي با اش��اره به پايين آمدن قيمت ارز خاطرنشان كرد: 
قيمت كاالها كه برخي از آنها دو برابر ش��ده اس��ت ب��ا اين كاهش 
قيمت ارز ه��م پايين نيامد و فش��ار فراوان همچن��ان روي دوش 
خانواده های كم درآمد است. دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي گفت: 
دستگاه هاي نظارتي بايد پاس��خگوي ضعف برخورد با عامالن اين 

گراني ها باشند.

ژه
وی

 وامادامادرئيسجمهور! 
روز تعطيل جمعه بود كه خبر آمد وزير صنعت چهار معاون 
خود را در حكمي منصوب كرده است و يكي از اين معاونان، 
كامبيز مهدي زاده فرساد داماد حس��ن روحاني است كه به 
رياست سازمان زمين شناسی كش��ور منصوب شد.  مهدي 
زاده، متولد 64 اس��ت و دكتراي نفت از دانش��گاه آزاد دارد 
و فاقد س��ابقه جدي اجرايي بوده و بنا به گفته خودش فقط 
جايزه اختراعات در مس��ابقات بين الملل��ی اختراعات را به 

دست آورده است. 
با انتشار اين خبر موجي از انتقادات در فضاي مجازي به راه 
افتاد و برخي به طعنه گفتند ژن خ��وب بودن و آقازادگي از 

فرزندان مسئوالن به دامادها رسيده است. دبير كل اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنن��دگان محصوالت معدني هم در 
نامه اي كنايه آميز به وزير، ضمن ارس��ال كروكي س��ازمان 
زمين شناسی براي ارائه به داماد رئيس جمهور، از اين اقدام 
وزي��ر قدرداني كرد. هم��ان روز خبري غيررس��مي پيچيد 
كه اي��ن انتصاب بدون اط��الع و هماهنگ��ي رئيس جمهور 
بوده و او وزير صنعت را توبيخ كرده اس��ت. شنبه اما سايت 
دولت خبر اين انتصاب را تأييد كرد. يك ش��نبه رمضانعلي 
سبحاني فر، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي 
اسالمي و سخنگوي حزب اعتدال و توسعه، گفت كه »طبق 
شنيده های بنده رئيس جمهور دستور داده تا حكم دامادش 

به عنوان معاون وزير صنايع باطل ش��ود. اي��ن انتصاب كار 
درستي نبوده است.«

با اين حال هنوز خبر رس��مي در مورد وضعيت اين انتصاب 
در دست نيست و كسي از دولت آن را صريحاً ملغا و رد نكرده 
است. روحاني پيش از اين در دي ماه ۹3 گفته بود »در اينجا 
پسرخاله و پسرعمه نداريم.« اما انتصابات فاميلي در دولت 
او هم خودنمايي كرد. برادر و خواهرزاده و داماد و پسرعموي 
روحاني بخشي از اين انتصابات فاميلي است. انتصاب داماد 
روحاني به سقوط محبوبيت روحاني در جامعه دامن خواهد 
زد و همين امر برخي رسانه هاي اصالح طلب را نگران كرده 

است.

توضيح مجمع تشخيص
 درباره اليحه مبارزه با پولشويي

نظ�ام  مصلح�ت  تش�خيص  مجم�ع  عموم�ي  رواب�ط 
پيرام�ون مصوب�ه روز گذش�ته ش�وراي مجم�ع در رابط�ه 
داد.  ارائ�ه  توضيح�ي  پولش�ويي  ب�ا  مب�ارزه  اليح�ه  ب�ا 
به گزارش ايسنا، در اين اطالعيه آمده است: منظور از كلمه »اصالح« 
در صحبت هاي نقل شده از دبيرمجمع »اصالح متني و تنظيم نهايي 
در ابالغ به دولت« بوده است و نه طرح مجدد در مجلس. در انتشار خبر 
در رسانه ها، كلمه »متن« قبل از واژه »اصالح« جا افتاده است. بديهي 
است كه اصالحات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، عيناً به متن 
مصوبه مجلس شوراي اسالمي اضافه و يا جايگزين عبارات متن مصوبه 
اختالفي شده و سپس توس��ط رئيس محترم مجلس شوراي اسالمي 
به دولت ابالغ مي ش��ود، بنابراين مجلس نمي تواند اصالحات مجمع 

تشخيص مصلحت نظام را تغيير دهد. 
در جلسه روز ش��نبه 24 آذرماه ماده يك اليحه اصالح قانون مبارزه با 
پولشويي اختالفي بين مجلس شوراي اس��المي و شوراي نگهبان در 
صحن مجمع مطرح و اعضاي مجمع به اصالح م��اده فوق رأی دادند. 
بررسي ساير مواد اختالفي اين اليحه در جلسات آتي مجمع پيگيري 

خواهد شد. 

 نگاه�ي ب�ه ادبيات حامي�ان دولتي نش�ان 
مي دهد ك�ه متأس�فانه مطالبات معيش�تي 
مردم ك�ه خواس�ته طبقات مح�روم جامعه 
اس�ت، عم�ًا نادي�ده گرفت�ه مي ش�ود.

»صداي پاي پوپوليسم ش��نيده مي شود« اين 
جمله اي اس��ت كه در روزهای اخير به صورت 
مكرر از س��وي حاميان دولت شنيده مي شود. 
كار به جايي رسيده كه حتي مقامات عالي رتبه 
دولت نيز وارد صحنه شده اند و در اين باره اظهار 

نظر مي كنند.
صرف نظ��ر از ماهيت اين انتق��ادات در مذمت 
پوپوليس��م نكته اي كه دولتي ها و رس��انه هاي 
طرف��دار آنها از بيان��ش طفره مي رون��د، دليل 
محبوبيت اين سخنان به اصطالح پوپوليستي 
اس��ت. واقعاً افزايش محبوبيت چنين سخناني 
در اف��كار عمومي چ��ه دليلي جز ب��ي توجهي 
به اصلی ترين درخواس��ت هاي مردم در حوزه 

معيشت دارد.
     همه چيز از فرانسه آغاز شد

ش��ايد يكي از مباحثي كه اين روزها به صورت 
جس��ته و گريخته در رس��انه های اصالح طلب 
برجسته سازی می شود، همسان سازي اعتراضات 
جليقه زردها در فرانس��ه و وقايع دي ماه سال 
گذش��ته در ايران بود. پرچم��دار مطرح كردن 
اين قرينه س��ازی روزنامه كارگزاران بود كه در 
مطلبي اين اتفاقات را خيزش پوپوليس��م عليه 
نظام تكنوكراتي امانوئل ماكرون و مقابله با رشد 

و توسعه اقتصادي دانست.

روزنامه كارگزاران در مقاله خ��ود اين اتفاقات 
را دقيقاً تكرار وقايع اوايل ده��ه ۷۰ و در زمان 
دول��ت اول و دوم س��ازندگي عن��وان كرد كه 
منجر به توق��ف تعديالت گس��ترده اقتصادي 
و عقب نشينی هاش��مي رفس��نجاني از برنامه 
ليبرالی خود شد. در حقيقت روزنامه سازندگي 
به برخي از آش��وب هاي ش��هري گس��ترده در 
شهرهايي همچون مش��هد، فوالد شهر و اراك 
اش��اره مي كرد كه در نتيجه فشارهاي گسترده 
اقتصادي ناشي از تعديل اقتصادي ايجاد شد و 
نويسنده معتقد بود كه اتفاقات دي ماه سال ۹6 
دقيقاً تكرار همين اتفاق اس��ت. در ادامه همين 
فضا اس��ت كه رس��انه  های نزديك به دولت بر 
اساس همان استدالل مطالبات مردم را خالف 
توس��عه اقتصادی عنوان می كنند. با اين حال 
نگاهي كوتاه به نحوه برخوردها نش��ان مي دهد 
كه اساساً دولت قائل به پذيرش اين نكته نيست 
كه فش��ارهاي س��نگين روي مردم سبب شده 
تا چنين اعتراضاتی در فض��ای عمومی جامعه 
مطرح شده و شعارهای در مسير خواست مردم 

جذاب شود.
     قياسي كه جالب به نظر مي رسد

در نقد واكن��ش دولت ب��ه برخ��ي اعتراضات 
معيشتي مقايس��ه س��خنان روحاني و امانوئل 

ماكرون، رئيس جمهور فرانسه كافي است.
ماكرون به رغم اينكه خواس��تار نفي آشوب به 
خصوص درباره صدمه زدن به اموال عمومي شد، 
اما نفس وجود مشكالت اقتصادي را پذيرفت و 

در سخنان خود گفت كه خش��م مردم فرانسه 
را مي فهمد و با اقدام��ات قاطع از جمله كاهش 
ماليات، به مبارزه با آن مي رود. وي همچنين در 
ادامه افزود: لغو ماليات بر اضافه كاری، تسريع در 
كاستن از ماليات ها و پرداخت پاداش ساالنه به 
كارگران كم درآمد، از جمله اقداماتي است كه 
دولت در نظر دارد در واكنش به خواس��ته  هاي 
معترضان به اجرا بگذارد. ب��ا اين حال در طرف 
مقابل دولتم��ردان عماًل به انكار خواس��ته ها و 
مشكالت مردم از جمله مش��كالت موجود در 
بحث مس��كن مهر و مؤسس��ات غيرمجاز مالي 
پرداخته و برخي طرف هاي سياسي را مسئول 

اين اعتراضات دانستند.
براي مث��ال روحان��ي در پاس��خ به س��ؤاالت 
نمايندگان مجلس در تيرماه سال جاري گفت: 
تاريخ »تغيير« 5 دي ماه سال 13۹6 است، هر 
كس تاريخ ديگ��ري بدهد، به نظ��ر من آدرس 
غلطي به مردم داده است. 5 دي ماه سال 13۹6 
مردم ديدند عده اي به خيابان آمدند و اين شعار 
ناگهان تبديل به شعارهاي ساختارشكنانه شد. 
درست است كه مردم بعد آمدند و به اين جريان 
پاسخ قاطع دادند اما اين حادثه دونالد ترامپ را 
دچار طمع و تهديدهاي خ��ود را آغاز كرد. اين 
سخنان به خوبي نش��ان مي دهد كه دولت چه 

نگاهي به مطالبات مردمي دارد.
     افزاي�ش فش�ارها و ب�ي توجه�ي به 

مطالبات مردم
در كنار اين دولت دوازده��م درحالی مطالبات 

معيشتی مردم را نفی می كند كه در طول چند 
ماه گذشته فشارها افزايش داشته است. باوجود 
اينكه با تالش بانك مركزي افزايش قيمت دالر 
متوقف و روند كاهشي آن آغاز شده اما تاكنون 
تأثير خاصي بر قيمت ارزاق عمومي به خصوص 

كاالهاي مورد نياز مردم ديده نداشته است.
     ضرورت جواب منطقي دولت به ملت

طبيعي اس��ت كه با اين چش��م اندازها به جاي 
اينكه ادبيات رس��انه اي دولت و حاميان آنها به 
در هم كوبيدن مطالبات معيشتی مردم متمركز 
ش��ود، بايد بر ارائه راهكاري براي حل ش��رايط 
موجود متمركز ش��ود. البته نگاه��ي به برخي 
اختالفات دولت نش��ان مي دهد ك��ه مجموعه 
دولت نيز از ش��كاف هاي فراوان��ي در خصوص 

مديريت اتفاقات فوق رنج مي برد.
مجادالت بين برخي مدي��ران قديمي و جديد 
دولت در خصوص دالر 42۰۰ توماني مصداقي 
بر اين مسئله است و كار به آنجا رسيده كه برخي 
از مديران قديمي دولت از جمله مس��عود نيلي 
مشاور اقتصادي رئيس جمهور خواستار انتشار 
فايل صوتي جلس��ه تصميم گيري درباره دالر 

42۰۰ توماني شده است.
با اين وجود دولتمردان بايد بدانند كه در طول 
ماه هاي آينده مطالبات معيشتي مردم از دولت 
و ضرورت تالش در اين باره باز هم بيشتر خواهد 
ش��د و بايد يك جواب منطقي در اين باره براي 
مردم داشته باشد و نه اينكه وجود اين مطالبات 

را نفی كند.

حذف مطالبات مردم در ادبیات حامیان دولت 
اتهام پوپوليستی دردی از مشكات مردم عاج نمی كند 


