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جهانگیری در دیدار با
معاون رئیسجمهور ونزوئال:

تولیدکنندگاننفت
برای واقعی شدن قیمت
تالش کنند
یادداشت
آب خودسرها
به آسیاب ایرانهراسی
صادق زيباكالم

استاد دانشگاه تهران

حضور نيافتن
رئيس جمهوري
و وزيــر خارجه
کشــورمان در
مراســم اختتاميه اجالس سازمان
همكاري اســامي در اســتانبول و
بندهــای ضد ایرانــی بیانیه پایانی،
ناخرسندی ایران از نشست یادشده
را نشــان داد ،امــا در نهایــت،
قرائت نشــدن بیانیه پایانی ،ناکامی
رایزنیهــای فشــرده عربســتان با
ترکیه علیه تهران به عنوان کارنامه
هیأت ایرانی مورد توجه رســانه ها
قرار گرفــت .با همه اینها باید توجه
داشت که آنچه در اجالس استانبول
گذشت ،يك تغيير مسير نبود یعنی
این گونه نبوده است که در گذشته
ســازمان همکاری اسالمی در یک
مسیر صحیح گام برمیداشت و حاال
و در ترکیه دچار انحراف شده است.
شــاید بزرگترين مشــكل سازمان
همكاري اســامي اين واقعيت تلخ
است كه حاکمان تعداد قابل توجهي
از اعضا ،منتخب مردم نیســتند .به
طور طبيعي اين كشورها نميتوانند
خواستههاي مســلمانان كشورهاي
خــود يا ديگر مســلمانان منطقه و
جهان اســام را تحقق بخشند .به
همين دليل ،نبايد از اين ســازمان
انتظــار و توقع زيادي داشــت .بر
كسي پوشيده نيست كه سعوديها
پس از برجام و اساســاً بعد از روي
كار آمدن دولت یازدهم ،اســتقبال
گرمی از ایــن رخدادها نداشــتند
و همین رویکرد ســرد عربستان و
اســرائیل به ایران مؤید آن اســت
که دیپلماســی دولت یازدهم نتایج
مثبتی را به همراه داشــته اســت.
رويكرد دولت روحاني به تنشزدايي
در منطقــه و جهــان ،درســت با
سياســتي كه در فاصله ســالهای
 84تا  92بر دســتگاه ديپلماسي ما
حاكم بــود ،تفاوت داشــت .با این
حال مخالفتهای عربستان سعودی
و البیهای پرهزینه این کشور علیه
ایران ،نوعی سوءاســتفاده از حمله
به ســفارت عربســتان در تهران و
کنســولگری این کشــور در مشهد
بــود .این واقعه با انتقــاد مقامات و
افکار عمومی ایران مواجه شــد ولی
سعودی ها دستاویزی از آن ساختند
تا ایران هراسی را القا کنند.
هــر تعریفی کــه از منافع ملی
داشــته باشــیم و از هر زاویهای که
به مصالح کشــور نگاه کنیم ،اقدام
خودسرها قابل دفاع نیست و اتفاقاً
در جهت عکس منافــع ملی عمل
کرد .اگرچــه نمیتوان ادعا کرد که
آن واقعه برنامــهای از پیش تعیین
شــده و عمدی بوده اســت چرا که
پرونــده آن در دســتگاه قضایی در
حال بررســی اســت ،اما نتیجهاش
موجــب خرســندی محافــل ضد
ایرانی شــد .با این حــال و بویژه با
توجه بــه ناکامی عربســتان در به
مرحله قرائت رســاندن بیانیه نهایی
اجالس اســتانبول ميتواند آغازي
بــراي تنشزدايــي با عربســتان و
كشورهاي حوزه خليج فارس شود.
نزديك شــدن به اين كشورها ،تنها
از مسير اعتمادسازي متقابل حاصل
خواهد شــد .به عبارت ديگر ،همراه
با پيشــبرد مواضع صحيح و اصولي
دولت يازدهم در سياســت خارجي،
بايد خودســری های مغايــر با اين
رويكــرد در داخل نيز بــه کنترل
برسد.

خبــــر

ساز و کار جبهه پیروان
برای دور دوم انتخابات

ســخنگوی جبهه پیــروان خط
امام و رهبری ،مرحله دوم انتخابات
را بــرای اصولگرایان و اصالحطلبان
مهم دانســت و در عین حال گفت:
اقدامهــای جبهــه ادامــه دور اول
انتخابــات اســت و همان ســاز و
کارهایی است که در مرحله نخست
اتخاذ شد.
ســید کمالالدین ســجادی روز
گذشــته درخصوص نشســت اخیر
اعضای شورای مرکزی جبهه پیروان
خــط امام و رهبری به ایرنا گفت :در
نشست اخیر درباره انتخابات مرحله
دوم نیــز گفتوگــو و قرار شــد در
استانها و شهرستانهایی که به دور
دوم رسیدهاند ،جبهه پیروان خط امام
و رهبری فعالیت خود را ادامه دهد.
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معاون اول رئيس جمهوري روز گذشته با «میگل پرزاباد» ،معاون رئيس جمهوري
ونزوئــا در امور اقتصادی و تولیدی ديدار و طي آن ،بر افزایش تولید نفت ایران برای
دستیابی به سهمیه کشورمان در زمینه صادرات نفت به میزان صادرات قبل از تحریمها
تأكيد كرد .اسحاق جهانگيري با اشاره به افت شدید قیمت نفت ،افزود :همه کشورهای
بزرگ تولیدکننده نفت باید تالش کنند تا این محصول راهبردی قیمت واقعی خود در
بازار را پیدا کند .به گزارش پايگاه اطالعرساني رياست جمهوري ،وی با اعالم آمادگی

کشورمان برای کمک و رفع مشکالت ونزوئال در زمینه دارو ،گفت :دولت و ملت ایران
پس از پیروزی انقالب اســامی فشارهای زیادی در ابعاد اقتصادی و سیاسی را تحمل
کرده اســت و امروز موفق شده عالوه بر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی ،مواد غذایی،
بسیاری از نیازهای استراتژیک خود را در داخل تهیه کند و میتواند این تجارب را در
اختیار کشــور دوست ونزوئال قرار دهد .وزیر امور ونزوئال همچنین با ظریف هم دیدار
و گفت و گو کرد.

ابهام ها ادامه دارد

سومین توضیح توکلی پس از نطق حاشیهساز در مجلس

در پی تکذیب سخنان احمد توکلی نماینده تهران
در مجلس نهم ،از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی
و معــاون اول رئیس جمهوري مبنی بر تخلف دولت
یازدهم در برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ،این
نماینده مجلس روز گذشته توضیحات تازهای را منتشر
و بر انجام تخلف در دولت یازدهم اصرار کرد.
نامه اخیر این نماینده مجلس چهارمین موضع وی
در طول یک هفته است .ماجرا از نطق وی در دفاع از
کلیت الیحه بودجه در جلسه یکشنبه  22فروردین
شروع شد .بعد از سخنان وی ،سایتهای خبری به نقل
از او از افشاگری علیه دولت قبل خبر داده و نوشتند:
«در دولت قبــل  150هزار میلیارد تومان از صندوق
توسعه ملی برای تهیه دارو قرض گرفته شد ،اما صرفاً
 45هزار میلیارد تومان آن را پس دادند و بقیه را صرف
خرید ساختمان و قرض دادن به برخی نهادهای دولتی
کردنــد و مقداری را نیز صــرف امور رفاهی کارکنان
کردند ».این خبر بازتاب گستردهای در رسانهها یافت
و روز بعد روزنامههای اصالحطلب و مســتقل هم آن
را برجســته کردند .توکلی اما در تأخیری قابل تأمل
اقدام به توضیح کرد و با انتقاد از این روزنامهها ،نوشت
که تخلفات انجام شده مربوط به دولت یازدهم بوده و
رقم مورد اشاره هم آن چیزی نبوده که این روزنامهها
نوشتهاند .توضیح توکلی در حالی بود که خبر یادشده
از روز یکشنبه  22فروردین بازتاب زیادی در رسانهها
یافت و انتظار این بود کــه وی در همان روز تکذیب
میکرد .مضاف بر اینکه ســایت «الف» وابسته به این
نماینده با سابقه مجلس هم خبر را با مضمون همسان
با دیگر رسانهها منتشر کرد و در متن خبر این سایت
نیز واژگان «دولت قبل» منتشــر شده بود اما پس از
توضیح ارسالی توکلی ،متن خبر «الف» حذف شد.
در ادامه برخی رسانههای مخالف دولت از جوابیه
این نماینــده مجلس علیه روزنامههای اصالحطلب و
مستقل استقبال کردند .مشخصاً روزنامه کیهان تیتر
« 105/000/000/000/000تومــان فقــط یک قلم
تخلف دولت راســتگویان» را بــرای صفحه اول خود
انتخاب کرد و نوشــت« :در حالی که احمد توکلی از
تخلف  105هزار میلیارد تومانــی دولت روحانی در
هزینهکرد برداشــت از صندوق توسعه ملی خبر داده
بود ،روزنامههای زنجیــرهای در اقدامی قابل تأمل و
هماهنگ ،این تخلف را به پای دولت پیشین نوشتند!»
توکلی اما روزنامه کیهان را نیز بی جواب نگذاشت
و در توضیحی دیگر ،کار این روزنامه مخالف دولت را
از روزنامههای اصالحطلب و مســتقل تلختر خواند و
نوشت« :وقتی  152میلیارد تومان 150 ،هزار میلیارد
تومان میشود ،چه احمدینژاد این رقم وحشتناک را
تلف کرده باشد یا روحانی ،باید فاتحه نظامی را خواند
که رؤسای جمهورش چنین تخلفاتی مرتکب میشوند.
مطمئن هستم که شــما راضی به این فاتحهخوانی
نیستید .پس چرا چنین میکنید؟ واقع این است که
احساس دشــمنانه نمیگذارد حقیقت دیده شود»...
کیهــان اما در توضیح خود بر توکلی خرده گرفت که
چرا در نامه خود به روزنامههای اصالحطلب کمترین
اشاره و اعتراضی نکرده بود که رقم  105هزار میلیارد
تومان صحت ندارد! به نوشته این روزنامه ،توکلی در
گفتوگوی روز دوشــنبه خود با خبرنگار کیهان نیز
سخنی از رقم به میان نمیآورد و این در حالی است
که همه روزنامههای زنجیرهای مورد نظر ایشان بدون

استثنا ،رقم  105هزار میلیارد تومان را ذکر کرده بودند.
کیهان همچنین با اشــاره به اظهار نگرانی توکلی
از خدشــه وارد شــدن به آبروی نظام هم نوشته بود:
اگر چنین اســت ،این اعداد و ارقام را چگونه و چرا از
تریبون باز و عمومی مجلس بیان کردهاید؟ کیهان از
این نماینده هــم گالیه کرده که چرا جوابیه مختص
روزنامه کیهان را قبل از ارســال به روزنامه ،در اختیار
خبرگزاریها و ســایتها گذاشــته است .به هر روی
سازمان مدیریت و برنامهریزی هم در نامهای مبسوط
توضیح داد کــه در دولت یازدهم تخلفی معطوف به
آنچه این نماینده مجلس گفته انجام نشده است.
اما در خصوص ادعاي توكلي مبني بر برداشت غير
مجاز از صندوق توســعه ملي ،همان گونه كه پيشتر
نوبخت سخنگوي دولت نيز تصريح كرده است هيچ گونه
برداشت غير مجازي صورت نگرفته و همه برداشتها
مطابق قانون بوده است .اين مسأله البته در نامهاي كه
روز گذشته توكلي خطاب به مردم آورده است هم مورد
اذعان قرار گرفته است .توكلي در بخشي از سند سوم
صراحتاً اشــاره ميكند كه از مبلغي كه در دولت قبل
(دو و نيم ميليارد دالر) و توسط شوراي عالي امنيت ملي
براي واردات كاالهاي اساسي اختصاص داده شده بود،
دولت كنوني بخش اعظم اين مبلغ را بازپرداخت كرده
و بخشي از آن هم از محل تخصيص جديد  3ميليارد
دالري شوراي عالي امنيت ملي براي واردات كاالهاي
اساسي در سال  94تسويه شده است!
همچنين در متن يكي از اسناد مورد ادعاي توكلي
كه مربوط به ســازمان بازرسي كل كشور است هيچ
اشــارهاي به تخلف دولت در برداشــت غير مجاز از
صندوق توســعه ملي نشده است بلكه تنها به تخلف
سه شــركت زيرمجموعه جهاد كشاورزي در مصارف
برخــي از مبالغ تخصيص داده شــده جهت واردات
كاالهاي اساســي اشاره شده اســت و از وزير جهاد
كشاورزي خواسته اســت كه به شركتهاي مذكور
جهت بازپرداخت تســهيالت دريافت شده و مصارف
مجــاز تذكر دهد .ضمن اينكه بر خالف ارقام نجومي
نادرستی كه برخي از رسانههاي مخالف دولت (105
هزار ميليارد تومان) پيش از اين تحت عنوان برداشت
غيرمجاز دولت ذكر كردهاند ،در نامه سازمان بازرسي
كل كشور هيچ گونه تصديقي در اين خصوص صورت
نگرفته است و تنها به مصرف غير مجاز برخي از مبالغ
تخصيص داده شده ( 152ميليارد تومان) توسط سه
شركت زيرمجموعه جهاد كشاورزي اشاره شده است.
حال توکلی یک بار دیگر برای اثبات ادعای خود مبنی
بر تخلفات مالی دو شرکت دولتی [که در سال 92مبلغ
قابل توجهی برای  6ماه از صندوق توسعه ملی قرض
گرفته و تا یک سال و نیم بخش عمده آن را برنگردانده
و برخالف قانون صرف خرید ساختمان ،قرض دادن،
حقالعملکاری و خدمات رفاهی پرسنل کردهاند] چند
سند به شرح زیر منتشر کرده است:
ســند اول :نامه بازرسی کل کشــور به شماره
 190518مورخ  1394/9/30خطاب به آقای حجتی
وزیر محترم کشــاورزی اســت که در آن آمده است:
«احتراماً گزارش عملکــرد آن وزارتخانه درخصوص
یارانه و اعتبار ارزی کود شــیمیایی به شرح پیوست
ارســال میگردد :شورای عالی امنیت ملی به استناد
مصوبه شماره  162879مورخ  1392/4/26مبلغ 2/5
میلیارد دالر از محل صندوق توســعه ملی و با مهلت

بازپرداخــت  6ماهه و کارمزد صفر درصد برای تأمين
منابع مالی واردات کاالهای اساسي ،دارو و مواد اولیه
دارویی و کود (فســفاته و پتاسه) اختصاص داده ...که
[دو شــرکت دولتی] به ترتیــب طبق توافقنامههای
شــماره  55/92/17870مورخ  1392/7/20و شماره
 55/92/17870مورخ ( 1392/9/10به عنوان تأمين
کننده کود) انتخاب گردیده و براي گشایش اعتبار به
معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی معرفی
شدهاند که در بررسیهای انجام شده مشخص گردید:
 -1آقای ...مدیرعامل شرکت جهاد سبز ...تا تاریخ
 1393/11/30مبلغ  1522606380هزار ریال [152
میلیارد تومان] از محل فروش کود شیمیایی و یارانه
از آن وزارت دریافــت نموده ،در صورتی که تنها مبلغ
( )455میلیــارد ریال [ 45میلیــارد تومان] از اعتبار
ارزی دریافتی از محل منابع صندوق توســعه ملی را
تســویه و الباقی آن به مبلغ  420میلیارد ریال بابت
خرید ساختمان و  120میلیارد ریال به عنوان قرض
به ترتیب در وجه شــرکت بیمــه رازی و 3 ...درصد
حقالعمل عملیات بازرگانی ...و الباقی در حسابهای
شرکت مذکور موجود میباشد.
 -2آقای ...مدیرعامل شــرکت ســرمایهگذاری و
خدمات صنایع روستایی عشــایری جاهد ...تا تاریخ
 1393/11/30مبلغ  2362627663860ریال [236
میلیارد تومان] از محل فروش کود شیمیایی و یارانه
از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اداره کل امور
مالی آن وزارت دریافت نموده ،لیکن به جای تســویه
حساب اعتباری ارزی دریافتی از محل صندوق توسعه
ملی ،مبلغ  1734700میلیــون ریال [ 173میلیارد
تومان] بابت خرید و احداث  2دستگاه ساختمان ،مبلغ
 20میلیارد ریال بابت خرید تراکم و ...همچنین مبلغ
 367335666901ریال بابت هزینههای کود پرداخت
نموده است و الباقی نزد شرکت مذکور میباشد.
 -3آقای ...ذیحســاب و مدیــرکل امور مالی آن
وزارت اوالً :مبلغ  223میلیارد ریال بیش از دســتور
آقای عباس کشــاورز معاون امــور تولیدات گیاهی
وزارت جهاد کشاورزی در وجه شرکت سرمایهگذاری
و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد پرداخت
نموده است ...ثالثاً مبلغ  10میلیارد ریال از محل یارانه

برداشت و به حساب دریافتی سایر منابع منظور و از
آن محل مبلغ  7210240945ریال [ 721میلیون
تومان] بایت خدمات رفاهی به پرســنل آن وزارت
پرداخت ...نموده است».
ســند دوم :در گزارش نظارتی عملکرد  6ماهه
دوم سال  1393صندوق توسعه ملی که طبق قانون
برای مجلس نیز ارســال میشود ،در صفحه  4تحت
عنوان عملکرد ،در بند ( )1-11-2چنین آمده است:
«به موجب مصوبه شــماره  214مورخ 1392/4/26
شورای عالی امنیت ملی (ستاد تدابیر ویژه اقتصادی)
مبلغ دو میلیارد و  500میلیون ( )2500000000دالر
از منابع صندوق توسعه ملی را برای واردات کاالهای
اساســی ،دارو ،مواد اولیه دارویی و کود (فســفاته و
پتاسه) تخصیص یافت و وزارتخانههای صنعت ،معدن
و تجارت ،بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد
کشــاورزی حسب مورد و متناســب با ارزش واردات
مربوط ،متعهد به بازچرداخت وجوه آنها ظرف حداکثر
 6ماه و به صورت ارزی شــدهاند .در  6ماهه اول سال
 1392مبلغ  1327044هزار دالر و در  6ماهه دوم آن
سال مبلغ  424860هزار دالر (جمعاً  1751904هزار
دالر) پرداخت شده که با اتمام مهلت مقرر (اسفندماه
 )1392و با وجود پیگیریهای صندوق و تأکید هیأت
نظارت ،تاکنون از وجوه فــوق صرفاً مبلغ 153626
هــزار دالر (مبلــغ  128943هــزار دالر بازپرداخت
تسهیالت و مبلغ  24683هزار دالر بابت برگشت مانده
استفاده نشده) به حساب صندوق واریز و مابقی (مبلغ
 1597278هزار دالر) هنوز بازپرداخت نشده است».
سند سوم :در گزارش نظارتی عملکرد  6ماهه اول
سال  1394صندوق توســعه ملی در صفحه  13بند
( )2-12عین متن باال با این اضافه آمده اســت ...« :با
توجه به مصوبه جلسه  619شورای عالی امنیت ملی
در مورد ذخیرهسازی کاالهای استراتژیک ،تصویب نامه
/94/3921م/ت مــورخ  1394/2/20هیأت وزیران و
تضمین نامه شماره /2858س 18/مورخ 1394/6/29
ســازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،بدهی موضوع
مصوبه یادشــده ،از کل مبلغ درنظر گرفته شده برای
مصوبه اخیرالذکر کسر شــد ».یعنی پس از گذشت
تقریباً یک ســال و نیم از تعویق غیرقانونی تســویه
بدهــی به صندوق ،طی مصوبــهای  3میلیارد دالر از
صندوق توســعه تنخواه خرید کاالهای اساسی برای
دولت در نظر گرفته شد .ابتدا مانده آن قرضالحسنه
معوق را از  3میلیارد کســر کردند و بقیه را در اختیار
دولت گذاشــتند .به عبارت دیگر ،کاری که بانکها با
بدهکاران خود میکنند که وام معوق را با وام بزرگتر
میپوشانند و سوء سابقه بدهکاران را پنهان میسازند،
صندوق با دولت کرد .مقامات دولت یک بار دیگر ماده
 70قانون محاسبات عمومی سابقالذکر را بخوانند و به
این پرســشها پاسخ دهند )1 :چرا برخالف نص ماده
 70ارزی را کــه برای «خریــد و تدارک مواد غذایی و
کاالهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده» شده
بود مدیران متخلف صرف امور غیر مصوب کردند؟ )2
تا  1394/06/29که این تصمیم گرفته شد بنا بر چه
مجوزی  1/5ســال برخالف ماده  ،70ارز را به صندوق
نپرداختنــد؟  )3دولت برای اجرای قانون نســبت به
قانونشــکنان در این قضیه چه اقدامی کرد؟ بنابراین
ماجرای تخلف سر جای خود باقی است و اگر قانون اجرا
شود ،مسئوالن سابقالذکر مستحق تعقیب قضاییاند.

تفرقه افکني ،جاده صاف کن تروريسم و صهيونيسم

ëëادامه از صفحه اول
فراموش نکنيم که فلسفه تشکيل سازمان همکاري کشورهاي
اســامي حمايت از مردم فلسطين و مقابله با رژيم صهيونيستي
بوده که متأسفانه از متن به حاشــيه رانده شده و اگر رفتارهاي
دو گانه برخي کشورها نبود ،امروز دامنه جنگ ،خشونت ،ناامني
و تجاوز در اين منطقه اين چنين گســترده نميشد .اين درد را
به کجا بايد برد که اگر ديروز ســوگوار مردم مظلوم فلســطين و
غزه بوديم ،امروز مصيبت مردم بيپناه يمن ،بحرين و ســوريه و
عراق هم ،بر داغ دل مسلمانان افزوده است .بررسي رفتار عربستان
ســعودي در مواجهه با قدرت انکارناپذير ايران ،نشان ميدهد که

ëëادامه از صفحه 3
این دیپلمات اروپایی در مورد مشــکالت بانکی
ایجاد شــده در روابط بین ایــران و اتحادیه اروپا و
همچنیــن اینکه اتحادیــه اروپا چــه اقدامی انجام
خواهد داد که امريكاییها هرچه زودتر موانع بانکی
را برطرف کنند ،تصریح کرد« :شماری از هیأتهای
تجاری در طــول چند وقت اخیر از جمله از اروپا به
ایران ســفر کردهاند و این نشان دهنده عالقهمندی
فراوان کشورهای اروپایی و بخش خصوصی آن برای
همکاری با ایران است ».وی با بیان اینکه این موضوع
و تحقق آن نیازمند روابط بانکی مستحکم است ،ادامه
داد« :بانکهای اروپایی عالقهمند هســتند که این
روابط ایجاد و این مشارکت اقتصادی تسهیل شود».
وی در ادامــه افزود« :نباید بگوییم که در راســتای
اجرایی شدن برجام و از جمله مسائل بانکی مرتبط با
آن مشکالت وجود دارد بلکه چالشهایی وجود دارد.
شــما باید در نظر بگیرید که سه ماه از اجرای برجام
گذشته و سه ماه در مقایسه با  12سال ناچیز است».
مسئول سياســت خارجي اتحاديه اروپا در پاسخ به
ســؤالي درخصوص موضع اروپا درباره آزمايشهاي
موشــكي ايران گفت« :فعالیت موشکی ایران نقض
برجام نیست و ما در مورد آن نگرانی زیادی نداریم».
موگرینــی در بخش دیگــری از صحبتهای
خود با اشاره به تمایل اتحادیه اروپا براي گسترش
تعامالت اقتصادی با ایران ،اظهار کرد« :ما گسترش
همکاریهای اقتصادی با ایران و نيز عضویت ایران
در ســازمان تجارت جهانی حمایت میکنیم ».وي
در بخش ديگري از اظهاراتش درباره موضوع بحران

سردمداران ســعودي با اتخاذ سياستي غلط و پراشتباه در قبال
ايران ،خود به عنوان عامل اختالف افکني و تفرقه عمل ميکنند و
اين رفتار نتيجهاي جز آب به آسياب دشمنان اسالم ريختن ندارد.
جوسازي ها ،تخريبها و تطميعهاي دولت عربستان باعث شد تا
در نشســت سازمان همکاري کشورهاي اسالمي ،حاشيه بر متن
غلبه کند و در کنار محکوم کردن اعمال تروريستي و ضد حقوق
بشــري رژيم صهيونيستي که اساساً فلسفه تشکيل اين سازمان
هــم جز اين نبوده و رئيسجمهوري هم در ســخنراني خود آن
را اولويت جهان اســام برشمرد ،مسائل دوجانبه در بيانيه پاياني
گنجانده شود .به اين ترتيب شاهد بيانيهاي جانبدارانه و غير واقعي

بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران

ســوريه و فرآيند مذاكرات صلح اين كشور به نقش
ايران در اين رابطه اشاره داشت و گفت« :درخصوص
مذاکرات جــاری در ژنو (گفتوگوهای ســوری-
سوری) نیز رایزنی و گفتوگو داشتیم و اینکه ایران
و اتحادیه اروپا میتوانند همکاریهای فراوانی در این
فرآیند با یکدیگر داشته باشند ».این مقام عالیرتبه
اتحادیه اروپا درباره اینکــه آیا با مقامات ایرانی در
مورد موضع حقوق بشر نیز گفتوگو ميكند ،ادامه
داد« :در مورد مسائل حقوق بشر مسیر اتحادیه اروپا
مشخص است و رویکردهای حقوق بشر اروپا مبتنی
بر باالترین استانداردهای جهانی است .رویکرد اصلی
ما در این زمینه مبتنی بر گفتوگو است».
ëëباز شدن دفتر اتحاديه اروپا در تهران
وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با فدریکا
موگرینــی با اعالم خبر گشــايش دفتر نمايندگي
اتحاديــه اروپا در تهران افــزود« :گفتوگوها برای
بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران در حال انجام
اســت و آمادهســازی اقدامات الزم اداری برای باز
شدن دفتر اتحادیه اروپا در ایران از موضوعات مطرح
شده با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود».
ظریف با بیان اینکــه مهمترین حوزه همکاری
ما اطمینــان از اجرای کامل برجام اســت ،گفت:
«ما اطمینان داریم که اتحادیــه اروپا منافعش در
اجرای برجام است ».ظریف در ادامه اين کنفرانس
مطبوعاتی مشترک گفت« :ایران در مورد پیگیری
انجام تعهدات قید شده در برجام از سوی کشورهای
مرتبط پیگیریهای متعددی داشته است .چند روز
پیش رئیس بانک مرکزی ایران با وزیر خزانهداری

بوديم که در نهايت با تالش و جديت دکتر روحاني و هيأت ايراني
از قرائت آن در نشســت پاياني جلوگيري شد .به هرحال با وجود
جوسازيهاي عربستان سعودي و به انحراف کشاندن هدف اصلي
تشکيل سازمان همکاري کشورهاي اســامي ،روحاني در سفر
استانبول کوشــيد چهره مخدوشي را که رسانههاي تفرقه افکن
به عنوان يک «امپراتوري توسعه طلب» از ايران ترسيم ميکنند،
تصحيح کند و ثابت کرد «صلــح و ثبات» در منطقه با گفتمان
جمهوري اسالمي قرابت بيشتري دارد .مبتکر نظريه «جهان عاري
از خشونت» در مجمع عمومي سازمان ملل ،اين بار هم اراده خود
را براي دستيابي به صلح پايدار به رخ جهانيان کشيد.

امريكا دیدار کرد و هیأت کارشناســی ما با هیأت
کارشناســی دفتر مربوط بر نظــارت بر تحریمها
دیــدار کرد تا اطمینان حاصــل کنیم امريكاییها
تعهدات خود را انجام میدهنــد ».او با بیان اینکه
یکی از اهداف اصلی برجام ایجاد زمینه و تســهیل
کردن دسترســی ایران به سیستم مالی بینالمللی
است ،ادامه داد« :در این چارچوب کشورهای مرتبط
بایــد موانع اجرای برجام را برطرف کنند .ما در این
راستا به امريكا تذکر دادهایم و فشار خواهیم آورد و
اتحادیــه اروپا نیز این کار را انجام میدهد ».رئیس
دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید کرد که «ایاالت
متحــده امريكا باید زمینه را برای ارتباط بانکهای
غیرامريكایی با ایران فراهــم و روند این موضوع را
تســهیل کند .برجام بانکهای امريكایی را شامل
نمیشود ولی آنها متعهد هستند که برای همکاری
سایر بانکها با ایران مزاحمتی ایجاد نکنند».
ظریف در بخش دیگری از این نشست مطبوعاتی
در پاســخ به ســؤالي مبنی بر اینکه امريكاییها و
برخی طرفهای مقابل به تعهداتشــان در برجام
عمل نکردهاند؟ گفت« :مردم ایران باید هرچه زودتر
نتایج برجام و توافق هســتهای را احســاس کنند و
اگر این احساس به وجود نیاید ،این سؤال برای آنها
پیش میآید که این توافــق به چه میزان برای آنها
مفید بوده است ».ظریف در پاسخ به سؤالی در مورد
گفتوگوهای ایران و اروپا در مورد حقوق بشــر نیز
گفت« :ما آماده گفتوگو در این زمینه هستیم و خانم
موگرینی نیز از این موضوع اطالع دارند ولی همانطور
که گفتیم ،این نوع گفتوگوها نباید یکطرفه باشد

و یکطرفه نیســت و ایران مطالب مهمی در مورد
حقوق بشر دارد و طرف اروپایی نیز باید آماده شنیدن
دیدگاههای و نظرات ایران در مورد موضوع حقوق بشر
باشد و این گفتوگوها باید دوطرفه باشد».
ëëشــمخاني :رويكرد امريكا در چارچوب
برجام غيرسازنده است
موگرینی در ادامــه ديدارهاي خود در تهران با
دبير شوراي عالي امنيت ملي پیرامون اجرای برجام،
تحوالت منطقه و توســعه همکاری با اتحادیه اروپا
گفتوگو کرد .علي شمخانی در این دیدار با اشاره به
نقش محوری اتحادیه اروپا در به ثمر رساندن برجام
بر لزوم حفظ این دســتاورد و نظارت و مراقبت بر
اجرای صحیح آن با تداوم همکاری اتحادیه اروپا و
ایفای نقش فعال کمیسیون مشترک تأکید کرد .او
رویکرد امريكا در استمرار مسیر تحریمها و کارشکنی
در اجرای تعهدات بر اســاس برجام را نامطلوب و
غیرسازنده توصیف کرد و افزود« :در صورتی که این
روند ادامــه یابد و اقدام مؤثری برای مقابله با آن از
سوی اتحادیه اروپا صورت نگیرد ،در استمرار مسیر
همکاری و اجرای تعهدات متقابل تأثیر منفی خواهد
داشت ».شمخانی با بیان اینکه تحریمهای حقوق
بشــری برخی مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به
بهانههای واهی تناســبی با فضای جدید مناسبات
ایران با اتحادیه اروپا نداشته و بیاعتمادی را افزایش
میدهد ،اذعان کرد« :بدرفتاری ،طرد و بازگرداندن
پناهجویان کشورهایی که با تهدید تروریسم مواجه
هستند از سوی کشورهای اروپایی ،رفتاری برخالف
ادعاهای حقوق بشری است».
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دگرخوان
ëëسرمقاله «:يارانهها و بينهايت کوچکها»
يکي از اصولگرايان تنــدرو در مقام دفاع از ادامه
يارانههــا گفت« :همــه نگاههاي توســعهمان را
معطــوف به  ٤٥هزار و  ٥٠٠تومــان يارانه مردم
کرديم ،انگار فکــر ميکنيم اين ميزان را از مردم
بگيريم مملکت گلستان و بيکاري رفع ميشود… هر روز براي  ٤٥هزار و ٥٠٠
تومان نقشــه ميکشيم که چگونه حذفش کنيم ... ».براي آشنايي اين نماينده
تندرو کافي است که گفته شــود از ابتداي پرداخت يارانهها تاکنون  ٢٢٧هزار
ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است .يعني به معادل پنج ميليارد نفر در يک
ماه يارانه پرداخت شده .به عبارت ديگر چيزي نمانده تا نزديک به جمعيت کره
زمين در يک ماه يارانه پرداخت کرده باشــيم .تا اين جاي کار مشــکلي نيست
زيرا به مردم داده شــده .ولي هنگامي که متوجه ميشويم اين رقم معادل صد
ميليارد دالر بوده و اگر در ســرمايهگذاري صرف ميشد ،ميليونها شغل ايجاد
ميشد و ساالنه بســيار بيش از اين رقم ،اکنون به توليد کشور اضافه ميشد و
همين مردم از آن بهرهمند ميشــدند و اين حد فقط بيکاري وجود نميداشت،
آنگاه متوجه ميشــويم که همين ارقام به ظاهر کوچک وقتي که در تعدادهاي
بزرگ ديده شــوند ،چه ابعاد و اندازههايــي پيدا خواهند کرد؟ ذهنيت تندروها
و مخالفان دولت اجازه نميدهد درک دقيقي از ابعاد سياســتهاي غلط دولت
مورد حمايت خودشان پيدا کنند .يارانهها نه فقط در کاسه اين دولت ،بلکه اين
ملت گذاشــته شد و سنگي اســت که به چاه افتاده و کسي هم نميتواند آن را
به سادگي درآورد.
ëëســرمقاله «:ابطال رأي بعد از تأييد صالحيت سؤال برانگيز
است» نعمت احمدي
ابطال رأي خانم خالقي از اســتان اصفهان براي اکثر مردم
ســؤالبرانگيز شده است و هنوز نتوانستيم به پاسخ درستي
براي آن برســيم ...از نظر حقوقي شــوراي نگهبان در اين
مرحله حق ورود نــدارد برابر همه قواعــد از عقل ،منطق،
فلســفه ،قانون و اصول حقوقي وقتي شوراي نگهبان اظهار
نظر کرده و انتخابات تمام شــده ديگر اين شــورا حق اظهــار نظر ندارد اگر
صالحيت اين فرد تأييد شــده نيســت بايد رد اعتبارنامه در مجلس صورت
بگيرد چرا که ايشــان در حال حاضر نماينده اســت و نــه کانديدا؛ بايد اگر
مشکلي وجود دارد به مجلس ارائه شود و رد اعتبارنامه صورت گيرد .با توجه
به اينکه داليل ابطال رأي خانم خالقي مشخص نيست و آنچه ما ميدانيم از
مســائلي است که در رسانهها عنوان شده است؛ مسأله دست دادن اين خانم
با يک مرد نامحرم اســت و به اين دليل ميتوان گفت که اين اتفاق به نقش
جنســيتي اين کانديدا مربوط بوده است چرا که در گذشته هم اين اتفاق رخ
داده بود اما عنواني که براي اين خانم اعالم شده نقش جنسيتي دارد و اين
کام ً
ال پيداســت .در نتيجه وجود يک وزارت کشــور قوي يا مجلس توانمند
ميتواند اين مشــکل را حل کند ،چرا کــه در اين برهه از زمان وظيفهاي به
گردن شوراي نگهبان نيست و حقي ندارد.
بنابراين وزارت کشور بايد خانم خالقي را به عنوان منتخب به مجلس معرفي
کند .در هر حال و به فرض صحت داليل ابطال راي ،حتي اگر داليل شوراي
نگهبان براي ابطال آراي اين خانم هم پذيرفته شود ،مجازات دست دادن به
مرد نامحرم ابطال انتخاب نيست.
ëëسرمقاله «:درک ما از «برجام منطقهاي»» سعد اهلل زارعي
امريــکا در مواجهه با ايــران هماينک به يک الگو
رســيده و آن را «بسيار کارآمد» ارزيابي ميکند.
الگوي رفتاري امريکا در مواجهه با ايران ترکيبي
از فشــار و توافق بر مبناي مذاکره سياسي است...
کام ً
ال واضح است که تشــديد نزاع سعودي عليه
ايران و توصيه به سعوديها براي مذاکره با ايران دو جزء مکمل طرحي هستند
که تضعيف قدرت منطقهاي ايران را نشانه رفته است .چنين طرحي با توجه به
خطر عمدهاي که براي منافع ملي و امنيت کشــور ما دارد بايد با مقابله جدي
ايران مواجه شود که البته خواهد شد اما در اين ميان برابر پارهاي خبرها ،بعضي
از دســتگاهها با تحليل انحرافي يا با تجاهل نســبت بــه «توطئه امريکايي» يا
«برجام منطقهاي» صحبت از لزوم توافق با عربســتان ميکنند و در توجيه اين
رويکرد بدون توجه به اين واقعيت که سعوديها بيرون از امريکا ،از خود ارادهاي
ندارند ،ميگويند ســعوديها در جنگ يمن و سوريه به بنبست رسيدهاند ولي
بــه دليل عواقب داخلي قــادر به ترک ميدان نزاع نيســتند بنابر اين ما بايد با
تعريــف مذاکرهاي برد -برد ،منطق ه و متحدانمــان را از بحران خارج کرده و با
دادن امتيازات محدود مهمترين رقيب و مخالف منطقهاي خود را آرام نماييم.
ëëسرمقاله«:عطوفت و صالبت امام انقالبي» عبداهلل گنجي
پس از انتشار يادداشــت کوتاهي در روزنامه «جوان» درباره
نامــه مهدي کروبي به رئيسجمهــوري که در آن به کروبي
يادآوري شــده بود که اگر امام در قيد حيــات بود برخورد
شديدتري با شما ميکرد ،چند شبکه تلگرامي ضدانقالب به
انحاي مختلف آن را تفسير و پخش کردند که البته اين اقدام
از سوي آنان براي نيروهاي مؤمن به انقالب اسالمي طبيعي
مينمايد ،اما آنچه موجب تعجب بود اينکه ســايت جماران
به نمايندگي از مؤسســه تنظيم و نشــر آثار امام(ره) به اين
موضوع واکنش نشــان داد و در مطلبي بينام «جوان» را متهم به ارائه چهرهاي
خشن از امام کرد و آن را همســو با منافقين دانست ...حضرت امام آميختهاي
از صالبت و عطوفت اســت و ناديده گرفتن هر يــک از اين دو بعد جفا به حق
آن عزيز هويتبخش اســت .امام در کسوت يک انقالبي مسلمان هم «ميزان»
و «حديد» داشــت و هم «عطوفت» و «محبت» و ايــن هر دو الزمه حکومت
است ،اما در خصوص متخلفين(در اينجا مسأله سران فتنه است) محل منازعه
عطوفت و مهرباني و رحمانيت امام نيســت .سؤال و مسأله اين است که امام در
زمان حيات خويش با متخلفين و کســاني که تا مرز به چالش کشيدن اساس
و مصلحت نظام پيش رفته بودند ،چگونه برخورد کرده اســت؟ ...اگر امام صرفاً
رحمانيت و عطوفت بود و بعد ديگري نداشت اينقدر دشمن و بدخواه نداشت...
بايد پرسيد اتهام تقلب به نظام  ...سکوت يا حمايت از کساني که شعار مرگ بر
جمهوري اسالمي و اصل واليتفقيه ميدادند و آرمان امام درباره فلسطين را به
سخره گرفته بودند ،جرم کمي است؟

ادامه از صفحه یک
دموكراسي و حقوق بشر
ي اسالمي
غايب بزرگ سازمان همكار 

دقیقاً همین «بنبست ساختاری» است که به تحلیل جامع و دقیق تنیک
تنک مذکور مانع از آن میشود که سازمان کنفرانس اسالمی در حد سمبولیزم
(نمادین) متوقف شود و به «اکتویزم» (فعالیت تأثیرگذار) ارتقا نیابد .در همین
خصوص ،نحوه حضور آمیخته به غیبت مصر به مثابه یکی از بزرگترین ارکان
جهان اسالم (که حضوری لحظهای و قهرآلود در حد قرائت یک بیانیه و ترک
بالفاصله نشست داشت) از یک غیبت بزرگتر هم خبر میدهد:
اردوغان پذیرش میانجیگری سلمان در بهبود مناسبات را مشروط به رفع
سرکوب از اخوانالمسلمین توسط دولت کودتا و آزادی این حزب نیرومند در
انتخابات مصر کرده بود .اما اردوغان به شرطی میتواند به تحقق پیششرط
رابطه با مصر امیدوار باشــد که خود ملتزم به همان شــرایط دموکراتیک و
حقوق بشری باشد .یعنی به شرط وفاداری به ارزشهای اعالم شده و بنیادی
حزب حاکم و بازگشــت به دهه نخســتین خود (که در عین حال از ســوی
منتقدین درون حزبی بازگشت به «روح دهه  2هزار حزب در نقطه تأسیس»
تعبیر میشــود) .فراموش نکنیم که جنگ ســرد ترکیه -سعودی در دوران
ملک عبداهلل و در پیامد کودتای ســعودی -بنیاد مصر دقیقاً بر مبنای همان
معیارهای دموکراتیک و حقوق توجیــه نهایی خود را مییافت .واقعیت تلخ
این اســت که همان پترو دالرهایی که پشــتوانه کودتای سیسی بود ،همان
پترودالرهایی که دو جزیره مصر را در اختیار ســعودی قرار داد ،یک بار دیگر
مانع از طرح مســأله اصلی جهان اســام یعنی حقوق بشر و دموکراسی (که
در عین حال تحقق آن پیششــرط مقاومت کارآمد بر ضد اشــغالگریهای
صهیونیستی نیز هست) در دستور کار نشست استانبول قرار گیرد.

