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برگزاری دور نهایی مذاکرات
بررسی «سانحه نفتکش ایرانی»

میزان :رئیس کمیته بررســی «ســانحه
نفتکش ایرانی» در مجلس شــورای اسالمی
گفت :پیرامون این مســئله تیمهای حقوقی و
کارشناسی و فنی جمهوری اسالمی ایران هم
از سوی شــرکت ملی نفتکش و هم از سوی
ســازمان بنادر دریانوردی ایران با هماهنگی
وزارت امورخارجــه کار را برای بررســی ابعاد
حقوقی موضوع دنبال کردنــد .محمدمهدی
برومندی نماینده مردم مرودشــت در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به آخرین نتایج پرونده
ســانحه نفتکش ایرانی گفت :متأسفانه حادثه
نفتکش ایرانی یا کشتی ســانچی در سال ۹۶
همه ملــت را نگران و مصیبتی به کشــور وارد
کرد که با ایــن حال اقداماتــی در همان ابتدا
با نظــارت مجلس شــورای اســامی و دیگر
حوزهها علیالخصــوص وزارت امور خارجه در
کشور چین انجام شــد .وی افزود :پس از اینکه
متاسفانه شرایط به نحوی پیش رفت که کشتی
غرق شــد ،در مراحل پس از پیگیــری وقوع
حادثه ،جعبه ســیاه نفتکش ایرانی (سانچی)
در اختیار چینیها قرار گرفــت و پیرامون آن
کمیتههای حقوقی تشکیل شد .رئیس کمیته
بررسی «ســانحه نفتکش ایرانی» در مجلس
شــورای اســامی با بیان اینکه یک طرف این
پرونده جمهوری اســامی ایران اســت اظهار
داشت :پیرامون این مسئله تیمهای حقوقی و
کارشناسی و فنی جمهوری اسالمی ایران هم
از سوی شــرکت ملی نفتکش و هم از سوی
ســازمان بنادر دریانوردی ایران با هماهنگی
وزارت امورخارجــه کار را برای بررســی ابعاد
حقوقی موضوع دنبال کردند .برومندی با بیان
اینکه تاکنون چند دور مذاکرات حقوقی درباره
ســانحه نفتکش ایرانی در پکن انجام شده و
بررسیهای کارشناســی صورت گرفته است،
تأکید کرد :ایران جعبه سیاه کشتی سانچی را
بهطور دقیق مورد ارزیابی قرار داد .ابتدا چینیها
اعالم کردند که جعبه سیاه کشتی کریستال به
دلیل اینکه بعد از حادثه روشن بوده و ساعاتی
از او گذشته ،پاک شــده است ،اما علیرغم این
موضوع جعبه سیاه در اختیار ایران قرار گرفت.
وی با بیان اینکه کارشناسان فنی ما موفق شدند
تا بخشی از اطالعات جعبه سیاه کریستال را هم
استخراج کنند بیان داشت :ضمن بررسیهای
دقیقی که بر روی جعبه ســیاه نفتکش ایرانی
انجام شــد امروز ما دالیل حقوقی بسیار قوی
در اختیار داریم که کشــتی چینی هم مقصر
حادثه است و این موضوع بهصورت کارشناسی
در دست بررسی اســت .وی با بیان اینکه طبق
پروتکل تعیین شــده قرار نیست نتایج نهایی
تحقیقــات را ما اعالم کنیم گفت :مقرر اســت
همه ابعاد موضوع در کمیســیون مشترکی که
متشکل از چند کشور بوده بررسی و نهایتاً نتایج
این کمیته اعالم شــود .رئیس کمیته بررسی
«سانحه نفتکشی ایرانی» در مجلس شورای
اسالمی در ادامه بیان داشت :دور آخر مذاکرات
حادثه کشتی ســانچی اول اردیبهشت برگزار
میشود که در حال حاضر کارشناسان فنی ما
مشغول اعزام هستند تا اول اردیبهشت در پکن
مذاکرات نهایی و بررسیهای حقوقی نهایی را
داشته باشــیم .برومندی اضافه کرد :بنده فکر
میکنم این مذاکرات ،دور آخر مذاکرات خواهد
بود تا انشــااهلل ما بتوانیم در نیمه اردیبهشــت
نتیجه نهایی درباره این پرونده را اعالم کنیم.

شنود غیرقانونی است

ایســنا :یک عضو کمیســیون حقوقی و
قضایی مجلــس با تاکید بر غیرشــرعی بودن
شــنود ارتباطات مــردم در پیامرســانهای
داخلــی ،اســتثنائات این موضوع را تشــریح
کرد .محمد کاظمی با اشــاره به اظهارات اخیر
دبیر کارگروه مصادیــق مجرمانه اینترنتی در
خصــوص غیرقانونی بودن شــنود مکالمات و
ارتباطــات در پیامرســانهای داخلی ،اظهار
کرد :بر اساس اصول قانون اساسی و آموزههای
دینی اینکه وارد حریم خصوصی افراد شــویم
و در زندگی افــراد دخالت کنیــم ممنوعیت
وجــود دارد .در واقــع هم ممنوعیــت قانونی
وجود دارد و هم ممنوعت شــرعی .وی درباره
زمانی که این ممنوعیت میتواند جنبه قانونی
پیدا کند نیز گفت :امــا در یک زمان اگر بحث
بر سر مســائل امنیتی باشــد موضوع دیگری
است .مثال احســاس شود یا وزارت اطالعات به
مستنداتی دست پیدا کند که فردی با استفاده
از پیامرســانها برای بیگانــگان و عوامل ضد
انقالب جاسوسی میکند یا قصد براندازی نظام
جمهوری اسالمی ایران را دارد که با استفاده از
پیامرسانها به طرف مقابل خود این اطالعات
را میرســاند .این عضو کمیســیون حقوقی و
قضایی دوره دهم مجلس شورای اسالمی ،ادامه
داد :در این صورت اگر دستگاههای اطالعاتی و
امنیتی به اینگونه دالیل دست پیدا کنند باید از
مقام قضایی درخواست کنند که فالن مکالمه
یا فالن پیامرسان شنود شود تا اطالعات مربوط
به جاسوسی کشف شــود .نماینده مردم مالیر
اضافه کــرد :در این زمینه صرفا باید از ســوی
مقام و مســئول قضایی صالحیــتدار مجوز
صادر شــود ،این مجــوز به صــورت محدود
صادر میشود.
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حکمت عدم برخورد با «احمدینژاد» و دستگیرنکردن «مرتضوی»
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی گفت :از اصولگرایانی که از طرح
آشتی ملی حمایت کردند ،تشکر می کنم .به گزارش ایسنا ،مصطفی کواکبیان در نطق
میاندستور خود در جلســه علنی روز گذشته مجلس  ،اظهار کرد :چرا باید وضعیت ارز
از کنترل خارج شــود تا بخواهیم با تعطیلی صرافیها کار را به پیش ببریم .دستهای
پنهان در اقتصاد کشــور که رئیسجمهور از آن سخن می گوید ،نباید افشا شود؟ نباید
گفته شود که فقط در ســال  ۹۶نزدیک  ۱۹میلیارد دالر ارز از کشور خارج شده است؟
آیا مســئوالن ارکان حکومتی نباید از کاالها و خودروهای داخلی استفاده کنند؟ اگر
کاالهــا و خودرودهای داخلی کیفیت الزم را ندارند چرا مردم را باید به اســتفاده از آن
توصیه کنیم؟
ســید محمد غرضــی نماینــده دور
اول مجلس شورای اســامی ،وزیر نفت
دولتهای آیــت اهلل محمد رضا مهدوی
کنی و دولت اول میر حســین موسوی و
وزیر پست و تلگراف دولت دوم موسوی و
دولت اول هاشمی رفسنجانی و کاندیدای
یازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت
جمهوری به تغییر و تحــوالت در رفتار و
عملکرد سیاســیون و مسئوالن از ابتدای
انقالب تا امروز پرداختــه و این موضوع را
به مقایسه ای بین دهه  90و  60گذاشته
تا در این خصوص چنین بگوید که «امروز
حرف های ما خیلی در بســتر رســانه ها
جایگاه ندارد .دراین مجموعه بیشتر اظهار
نظرهای وابســته به منافع قدرت و منافع
جناحی بر رسانه ها مسلط شده و اخالق
و دلسوزی و فداکاری از مجموعه فعالیت
های سیاسی رخت بربســته است ».وی
ادامه داد :پیش از انقالب هم این گونه بود
که در مباحث سیاســی اخالق جایگاهی
نداشت .اما جامعه همیشه در بطن خودش
اخالق می آفریند .چون جامعه محتاج به
زندگی کردن است و در زندگی کردن جز
اخالق و فداکاری نمیتواند حاکم باشــد.
امروز هم مردم زندگی خودشــان را دارند
و این روابط بینشــان برقرار است و علت
اصلی تثبیت جامعه این است که اکثریت
جامعه با این مفاهیم ،هم آشنا است و هم
عمل می کند.
عملکرد قوا مورد قبول
مردمنیست
به گفتــه وی ،وقتی از اکثریت و قاعده
جامعه یک مقدار فاصلــه می گیریم و به
ســمت گروه های امتیاز طلب می رویم
به تدریج این روابط ضعیف تر می شــود
و در مراحــل بعدی به تقابل می رســد و
تقابل ها به تهمت می انجامد و تهمت ها
به شکستگی ها می رســد .وقتی در بین
قدرت سیاســی این اتفاق می افتد به یک
باره فساد ســرتاپای وجود امتیاز طلب ها

کواکبیان در بخش دیگری از نطق خود گفت :ما براساس سیاستهای کلی نظام و
آموزههای اسالمی نسبت به همه مردم مسلمان مسئولیت داریم و باید از مستضعفان
جهان حمایت کنیم؛ اما قطعا ایران اسالمی به دنبال کشورگشایی و لشکرکشی و تهاجم
نظامی نیست و اساساً چون این دید را در عرصه دیپلماسی نداریم ،قطعا مخالف سلطه
بیگانگان به بهانههای واهی در کشورهایی همچون عراق ،لبنان ،سوریه و یمن هستیم.
وی افزود :لذا جنایت آمریکا و هم پیمانانش در سوریه را محکوم می کنیم .حمایت
امثال اردوغان از این حمله دردناکتر اســت .چرا زمــان بهرهبرداریهای اقتصادی،
دیگران مدعی هستند اما ما باید هزینهها را تحمل کنیم؟ آیا پس از نابودی داعشیهای
جنایتکار نیازمند برنامههای مطلوبتری در این زمینه نیستیم؟ نتانیاهوی جنایتکار،

که می توانستند کاری انجام دهند سرشان
بی کاله مانده اســت .وی گفت :نگاه قدرت
سیاســی باید به رفع گرفتاری های کلیت
جامعه باشد نه رفع گرفتاری های طبقات
باالی جامعه؛ طبقــات باالی جامع هر چه
قدر امتیاز بگیرند سیر نمی شوند ،دالر را باال
بردند و تا قبل از این اگر یک نفر میتوانست
یک کیلو گوشــت بخرد ،االن دیگر برایش
سخت شــده است .آن کســانی که آمدند
پشت ســر آقای روحانی ایســتادند و او را
رئیس جمهور کردند االن باید جواب دهند
همین طور کســانی که  8سال از احمدی
نژاد حمایــت کردند و مملکت را به این روز
انداختنــد االن کجا هســتند که وضعیت
مملکتراببینند.

محمدغرضی:

روند موجود شکافها
در جامعه را بیشتر میکند
اوایل انق
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را مــی گیرد .غرضی افــزود :همان گونه
که مقام معظــم رهبری هــم فرمودند،
دولت ،مجلــس و قوه قضاییــه باالخره
عملکردشــان مورد قبول مردم نیست و
این دستگاه ها هر چه تالش می کنند که
بگویند ما سالم و خدمتگزاریم مردم از آن
استقبال نمی کنند .وزیر نفت دولت اول
میرحسین موسوی ابراز داشت :نه تنها در
دهه  60بلکه در همه دوران های مبارزه ،از
مشروطه تا کنون همیشه دالیل موفقیت
این بوده است که اخالق بر سیاست برتری
داشته اســت؛ وقتی کم کم بر اثر گذشت
زمان ارزش ها تغییر می کنند و سیاست
جای اخالق را می گیــرد -به طوری که
حقوق عامه مردم بابت امتیاز طلبی یک
عده ای خاص تلف شود ،-دل همه به درد
می آید و خود به خود انسان یاد روزگاران
خوب می افتد .در این دوره ها ،چه پیش
از انقالب و چــه در دهه اول انقالب ،قبول
مسئولیتهمراهباگرفتنامتیازنبود.

با این روند اختالفات
شدت می گیرد
غرضی خاطرنشان کرد :در قاعده جامعه
«پرستش» شکل دارد ،اما در ستاد کشور
«سیاست پرستی» حاکم است .سرزمین
فرهنگی ایران همیشــه موحد بوده است
و این موضوع جامعه و سیاســت را شــکل
داده بود اما امروز امتیاز خواهی و سیاست
پرســتی جــای توحید را گرفته اســت و
مسئولین در کارهایشان به غیر از خدا ،فکر
می کنند .وی ابراز داشت :بنابراین من فکر
می کنم اگر به همین منوال پیش برویم این
شکاف جامعه و حکومت روز به روز بیشتر
میشود.همیناتفاقاتیکهسالگذشتهرخ
داد نمونه همین شکاف است .در نهایت اما
قدرت سیاسی باید متوجه شود که گفتن و
شعار دادن کفایت عمل نمی کند .در درجه
اول باید همه از امتیاز طلبی دست بردارند
و در قدم دوم با فســاد مبارزه کنند .و ا ِّل اگر
قانونی را در مجلس تصویب و بعد امتیازاتی

نگاه

ترامپ غیرمتعادل و جوانک شاهزاده سعودی قطعا روزی به زیر خواهند کشانده شد و
محرومان و مستضعفان جهان عهدهدار قدرت جهانی خواهند شد.نماینده مردم تهران
در مجلس گفت :راستی طرح گفتوگوی ملی چه شد؟ ماهیت افرادی همچون احمدی
نژاد دیگر بر همگان روشن شده است.
من از اصولگرایانی که از طرح گفتوگوی ملی استقبال کردهاند کمال تشکر را دارم.
ما اگر دیر بجنبیم ممکن است دیگر فرصتها از دست برود.وی خطاب به قوه قضاییه
نیز گفت :شــما می گویید در عدم برخورد با احمدی نژاد حکمتی است .حاال که سعید
مرتضوی هم دستگیر نمی شــود ،آنهم حکمتی دارد؟ به وزارت مسکن و شهرسازی
تذکر میدهم که از زمان تشکیل شورای سازماندهی چهار ماه است که گذشته است،
جلسات منظم آن را برقرار کنند .از شورای شهر تهران می خواهیم که بهترین گزینه را
برای شهرداری تهران انتخاب کند .متروی اسالمشهر را جدی بگیریم .امیدوارم که دقت
الزم را در انتخاب هیات رئیسه مجلس که باید مجلس در راس امور باشد ،داشته باشیم.

که به دست آمد را بین خودم و دوستانمان
تقسیم کردیم این باعث شکست میشود.
همیــن بالیی که ســر بــازار ارز در هفته
پیش آمد نمونــه این امتیاز طلبی بود .یک
عدهای پول کالنی را برداشتند و بین خود
و دوستانشان تقسیم کردند و وارد بازار ارز
شدند و همه چیز را به هم ریختند.
سر شایستگان بی کاله ماند
غرضی ضمن بیان این که یک زمانی ما
آمدیم دائما گفتیم شایسته ساالری ،آخر
هم به جایی نرسیدیم ،تاکید کرد :به دلیل
این که کسی که شایسته باشد عامل قدرت
نمی شود بلکه نظر و دیدگاه های خودش
را دارد .عواملی که به قدرت می چســبند
و دســتورات قــدرت را اجرا مــی کنند را
نمیتوان شایسته این فرد در بهترین حالت
کارگزار اســت .همین موضوع باعث شده
است که امتیازها در دولت های مختلف به
گروه های خاص داده شود و شایسته هایی

در مجالس اول و دوم کارها خوب
پیشرفت
به گزارش جماران ،وزیر پست و تلگراف
دولت دوم میرحسین موسوی یادآور شد:
در دهه  60به خــدا وقتی دالر  100تومان
شد ،ســتون فقرات ما شکســت ،اما حاال
 6000هــزار تومان شــده و اصال کســی
حرفــش را هم نمی زند .چــرا برای ضعف
مدیریتــی خودمان دســت در جیب فقرا
میکنیم.
وی در پایــان اظهار داشــت :در اوایل
انقالب هر دالر  7تومان بود بعد جنگ شد
و بــه  20تا  30تومان رســید و این صعود
ادامه داشــت ،ولی دولت با کوپن اوضاع را
کنترل می کــرد .در واقع در دوران مجلس
اول و دوم کارهــا به خوبی پیش می رفت از
مجلس سوم به بعد گروه های چپ و راست
سر برآوردند و جامعه و سیاست را به خودی
و غیر خودی تقسیم کردند؛ همین موضوع
باعث شد که آن فضای دلسوزی و اخالص
عمل کم کم جایش را به امتیاز طلبی و سود
جویی سیاسی و اقتصادی بدهد .امروز یک
عــده ای یک نفر را باال مــی برند و یک نفر
دیگر را پایین می کشند و فکر می کنند کار
سیاسی کرده اند.

خبر

ابهامات بی پایان یک پرونده:

 ۹محافظ مرتضوی از او بیخبر هستند
مدتهاســت کــه اجــرای حکــم مرتضوی
درخصوص پرونده بازداشــتگاه کهریزک به تعویق
افتاده اســت و حــرف و حدیث دربــاره اجرای آن
بسیار زیاد است ،در آخرین اظهارنظر درباره سعید
مرتضوی و اجــرای حکمش گفته شــده که او در
دسترس نیســت .به گزارش ایلنا ،حجت االسالم
غالمحسین محسنی اژهای در حاشیه نشست خود
با دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده
ســعید مرتضوی متهم پروندههای بازداشــتگاه
کهریــزک و تأمین اجتماعی گفته اســت «حکم
جلبش صادر شــده ولی هنوز متأســفانه گیرش
نیاوردهاند ،حاال نمیدانم چطور هســت»مصطفی
ترک همدانیدرباره اظهارات سخنگوی قوه قضاییه
درباره در دســترس نبودن سعید مرتضوی متهم
پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی گفت :در هنگام
محاکمه و دادرسی ،آقای مرتضوی با محافظان خود
که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی
او را همراهی میکردند در دادگاه حاضر میشد .این
محافظان مواجب خــود را از دولت میگیرند و قرار
دادن این افراد در کنار برخی از شــخصیتها برای
این اســت که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار
باشــد و به طور  ۲۴ساعت انجام وظیفه کند .وکیل
پرونده تامین اجتماعی ادامــه داد :گمان میکنم
آقای مرتضــوی حدود  ۹محافظ داشــتند که هر
شیفت ۳نفر از وی محافظت و مراقبت میکنند-که
شــاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد -به هر
حال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض
دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی
از او خبــری ندارند و نمیدانند کجاســت؟ با این
همه مراقب ،چگونه است که از مرتضوی بیاطالع
هستند؟
تــرک همدانی با بیــان اینکه به لحــاظ آیین
دادرســی در زمان تفهیم اتهام و قــرار مجرمیت
یک تأمین مناســب بایــد از متهم گرفته شــود،
عنــوان کرد :حکمی که از آن یاد میشــود مرتبط
به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تأمین
اجتماعی نیست،ما خودمان با بازپرس پرونده یک
توگویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم،
گف 
گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید بیم
این میرود که فرد حضور پیدا نکند و حاضر نشود.

ترک همدانی مدعی شد :باتوجه به سوابقی که از این
پرونده دارم ،بویژه مدیر عامل سابق تأمین اجتماعی
که در گذشته هم پست و مقام قضایی داشتند ،این
اظهار نظر جناب سخنگو را نشانه دو چیز میدانم؛
نخســت اینکه در فرآیند آیین دادرســی قرارهای
صادره آن قدر قوی نبوده است که محکوم خودش
را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند
و یا اینکه در فرآیند بازداشــت و دستگیری پس از
صدور حکم جلب برخــی کوتاهی میکنند وگرنه
بعید میدانم چنین فردی توانایــی فرار از قانون را
داشته باشد .ترک همدانی ادامه داد :قرار کفالت از
سوی یک شــرکت حمل و نقل تأمین شده اگر این
فرد حاضر نشــود چه تضمینی وجود دارد این قرار
تامین شود؟ دولت و دادگستری چگونه میخواهند
آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت
را دارد؟ مسلما چنین انتقاداتی درست و به جا است.
میرمجید طاهری وکیــل خانواده روح االمینی
که پیگیر پرونده کشته شدن محسن روحاالمینی
در بازداشت کهریزک اســت ،در همین ارتباط در
توگویی با خبرنگار ایلنا گفت :همچنان پیگیر
گف 
پرونده هستیم و هفته گذشته هم من به دادسرای
کارکنان دولت دایره اجرای احکام مراجعه کردم تا
بدانم چه زمانی حکم اجرا میشود .وی خاطرنشان
کرد :به دلیل اینکه مدیریت موضوع را خود دادسرا
بر عهده دارد آنها باید پاســخگو باشــند که علت
چیست؟ چرا نمیتوانند ایشان را پیدا کنند؟ علت
این وقفه که برای اجرای حکم افتاده چیست و چرا
تاکنون اجرا نشــده اســت؟ خانواده روح االمینی
پیگیر پرونده هســتند و منتظرند تا حکم دادگاه و
عدالت در مورد ایشان اجرا شود.

ناصر قوامی:

گفتوگوی ملی بر اساس منافع ملت باشد
یکفعالسیاسیاصالحطلب،گفت:امکانندارد
گفتوگوی ملی با این فضایی که عدهای میسازند،
برقرار شــود .هر چند که یکی از راهها همین است
اما به شــرط آنکه همه آنهایی کــه میخواهند در
گفتوگوی ملی شرکت داشته باشند به منافع ملت
و منافع ملی فکر کنند نه اینکه بخواهند بر اســاس
منافعباندهاوگروههایخودشانفعالیتکنند.
به گــزارش گفــت و گونیوز ،حجت االســام
والمســلمین ناصر قوامی در بیان راهکارهایی برای
حلچالشهایبینالمللیوتعدیلتاثیرآنبرداخل
کشور  ،گفت :عقالی کشــور اعم از اصالح طلبان و
اصولگرایان باید در این موضوع عقالنی عمل کنند
که در غیر این صورت دچار مشــکل خواهیم شــد.
این موضوع بیشتر باید به وزارت امور خارجه محول
شود که بر اساس دیپلماسی بتوانند مشکالت را حل
کنند .در حال حاضر بن سلمان همانند یک دورهگرد
در کشورها راه افتاده و علیه کشورمان توطئه میکند
در نتیجه عقالی اصــاح طلب و اصولگرا همگی در
این مسیر باشــند تا اینکه با دیپلماسی مسائل حل
شود .این فعال سیاسی اصالح طلب درباره ضرورت
تحقــق گفتوگوی ملــی در کشــور تصریح کرد:
گفتوگوی ملی بدون توجه به عدهای از اصولگرایان
و اصالح طلبان تحقق پیــدا نمیکند .گفتوگوی
ملی معنایش این اســت که ما به همه ملت ایران با
هر عقیدهای که دارند اجازه دهیم از کشــور دفاع و
در انتخابات شــرکت کنند و فضای انتخابات آزاد و
رقابتی برای مجلس و ریاست جمهوری را روی مردم
بازکنیم.
وی ادامه داد :امکان نــدارد گفتوگوی ملی در
کشــور ما در حال حاضر با ایــن فضایی که عدهای
میسازند،برقرارشود.هرچندکهیکی ازراههاهمین
است اما به شرط آنکه همه آنهایی که میخواهند در
گفتوگویملیشرکتداشتهباشندبهمنافعملتو
منافعملیفکرکنندنهاینکهبخواهندبراساسمنافع
باندها و گروههای خودشان فعالیت کنند .این فعال
سیاسی با اشاره به اعتراضهای مردمی در سال ۹۶
بیان کرد :مطالباتی که مردم داشتند و به خاطر آن به
آقای روحانی رای دادند تحقق پیدا نکرد ،دلیلش هم
این است که آقای روحانی وزرایی انتخاب کرد که یا
به انتخاب خودش بود یا تحمیلی در کار بود این وزرا،

افرادی نبودند که بتوانند مطالبات مردم را برآورده
کنند .متاسفانه آقای روحانی با انتخاب برخی افراد
در کابینه خود مردم را مایوس کرد.
وی در بیان ارزیابــی خود از پیشبینی وضعیت
فعالیت اصالحطلبان در سال  ۹۷بیان کرد :ما اصالح
طلبان در سال  ۹۷مشکالتی داریم که اگر این روند
به همین منوال باشد یعنی اگر در انتخابات مجلس
هم چهرههای شــاخص اصالحطلب رد صالحیت
شوند،دچار مشکلخواهیم شد .این نماینده مجلس
ششم عنوان کرد :با رد صالحیتهای گستردهای که
در انتخابات هفتم تا دهم انجام شد اگر اصالحطلبان
در انتخابات شــرکت نکنند درســت نیست و اگر
شــرکت کنند مثل زمان کنونی  ۱۴۰نفــر به نام
اصالحطلب به مجلس میرونــد و در حالیکه اینها
حتی حاضر نشدند فراکسیونی را به نام فراکسیون
اصالحطلبان در مجلس تشکیل دهند و فراکسیون
امید را تشکیل دادند.
وی ادامه داد :اگر در انتخابات شــرکت نکنیم به
نحوی مشکل داریم و اگر شرکت کنیم مردم مایوس
میشوند و ایراد میگیرند که این چه نمایندگانی بود
که شما تعیین کردید که این سرمایه اصالح طلبان
را که اعتماد مردم بود حتی فراکسیون اصالح طلبان
را در مجلس تشکیل نداد .این سیاستمدار روحانی
با ابراز امیــدواری از پایان جنــگ در منطقه بیان
داشت :دعا میکنم و از مردم هم میخواهم که دعا
کنند که این کشت و کشتار در منطقه خاورمیانه به
پایان برســد و ما در هیچ کجای دنیا درگیر جنگ و
خونریزی و گرفتاری نباشــیم و این طور نباشد که
عزیزان ما در سوریه به شهادت برسند و کشته شوند و
غم و غصه آن برای همه ملت ما باشد.

گزارش

ورود به فاز جدید امتیازگیری
با حمله آمریکا

یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه
گفت :حمله به سوریه به رهبری آمریکا و همراهی
انگلیس و فرانســه به هدف نمایش قدرت و ورود
به فاز جدیدی از گرفتن امتیاز رویارویی جدیدی
میان ائتالف غرب و اتحاد شرق محسوب میشود.
به گزارش ایســنا ،مهدی مطهرنیا با اشاره به
حمله اخیر آمریکا به همراهی انگلیس و فرانسه به
سوریه عنوان کرد :به نظر میرسد که در پشت پرده
حمله اخیر ،توافقی صورت پذیرفتهاست تا با ایجاد
فضای نظامــی در منطقه زمینههای امتیازگیری
خودشان از بازیگران منطقه را فراهم سازند .بازی
پیچیدهای جهت امتیازگیری در دوران پساداعش
در حال شــکلگیری اســت که من پیشتر به آن
اشاره کرده ام ،دوران پساداعش ،دوران رویارویی
شدیدتری میان کنشــگران اصلی و کنشورزان
منطقه خواهد بود تا بتوانند امتیازهای بیشتری از
یکدیگرکسبکنند.
وی اوضاع منطقه را پیچیده توصیف و بیان کرد:
از یک طرف آمریکا عربستان را تهدید به خروج از
سوریه میکند و سعی دارد که هزینههای نظامی
حضور خود در سوریه را به کشورهای عربی منطقه
تحمیل کنــد ،از طرفی روسها بــا بیان اینکه با
حمله آمریکا به سوریه ،نقشآفرینی کشورهایی
مانند ایران در سوریه با خطر روبهرو است ،موضع
میگیرند .آمریکاییها در این مورد به جای تهدید
حمله به یک نمایش نظامی اکتفا کردند و بنابراین
باید ابعاد گوناگون ایــن حمله را در چارچوب یک
نمایش برای بهرهبــرداری از ابزار نظامی در جهت
مدیریت فعالیتهــای سیاســی و دیپلماتیک
ارزیابی کرد.
وی با بیــان اینکه «پس از حملــه ائتالف به
رهبری آمریکا ،تــوازن قدرت در ســوریه تغییر
نخواهد کرد» ،خاطرنشان کرد :امروز آمریکا بیش
از اینکــه به توازن قدرت بیاندیشــد ،به توازن در
حوزه اقدام بینالملل میاندیشــد .در واقع توازن
قدرت در سوریه برای آمریکا چندان مهم نیست.
وی با اشــاره به تحوالت آینده ســوریه اظهار
کرد :تحوالت ســوریه به ســمت یک اصطکاک
معنادار و کنترلشده جهت اخذ امتیازات خواهد
رفت ،به عبارت دیگر ،در صحنه بارزی ما شــاهد
تحــوالت پیچیده خواهیــم بود ولی در پشــت
پرده شاهد مذاکراتی ســازنده برای امتیازگیری
بهتر بین قدرتهای بزرگ خواهیــم بود .در این
چشمانداز ،ما سوریه را بســیار پرتنش مییابیم،
گاه و بــیگاه تهدیدات به حملــه نظامی صورت
خواهد گرفت ،اما در پشــت ســر ،این تهدیدات
نظامی و تنشها به گونهای مدیریت میشــود که
زمینه را برای مذاکرات مستقیم میان قدرتهای
بزرگ آماده کند .به عبارتــی دیگر ،این تحوالت
زمینهپــرور کنفرانسهایی مانند کنفراس تهران
برای تصمیمگیریهــای کالنتر در مورد منطقه
خواهد شد .وی با اشــاره به تاثیر حمله آمریکا به
سوریه در حوزه دیپلماســی بیان کرد :زمانی که
حوزه دیپلماســی با ســکته روبهرو خواهد شد،
باید به آن شــوک وارد کرد .به نظر میرسد آمریکا
این شــوک را در قلب دیپلماسی و سیاستورزی
فراهم کرده است .اگرچه دیدگاههای متفاوتی در
این خصوص وجود دارد و حتــی در خود آمریکا،
ترامپ را شخصیتی دیوانه میدانند که تحرکات او
قابل کنترل نیســت ،اما از طرف دیگر باید به این
امر اذعان کرد که این ترامپ است که در خروجی
نقش«دیوانه» هنری کســینجر را به خوبی بازی
میکند تا بتواند زمینههای امتیازگیری آمریکا را
به خوبی فراهم کند.
وی با اشاره به نقش روســیه در تحوالت اخیر
ســوریه ابراز عقیده کرد :روسهــا در پی گرفتن
امتیاز در سوریه هســتند و آمریکاییها هم ابایی
از دادن امتیاز به روسها ندارند؛ چرا که ســوریه را
برای خود هزینهآور میدانند .نه تنها که سوریه که
کل خاورمیانه عربی یا به تعبیر من « هارتلند نو»
هزینهآور اســت .آمریکا به نوهارتلند ،یعنی فالت
ایــران و حوزه خلیجفارس تا خلیج عــدن و از آن
مهمتر به هارتلند علیا یعنی تبت و آسیای شرقی
میاندیشد؛ لذا آمریکا فشارهای خود را در سوریه
وارد میکند اما کنترل شده که بتواند انرژی خود
را از هارتلند نو به وهارتلند و هارتلند علیا گســیل
کند؛ بنابراین روسها هماکنون با بازی پیچیدهای
ازمنظررسانهای،امنیتیتالشدارندشرکایقبلی
خود را در شرایطی قرار دهند که بیشترین امتیاز را
خود اخذ کنند .از یکسو روسها در ترکیه با رجب
طیب اردوغان و حسن روحانی مذاکره میکنند و از
سویی دیگر پوتین و ترامپ در یک بازی پیچیدهای
محدود کــردن همکاران منطقــهای خود جهت
دریافتامتیازاتبیشترمشغولمیشود.

