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يادداشتامروز

تيترهايامروز
از شایعهسازی علیه زوار عراقی تا حمله به
کنسولگری ایران در بصره در گفتوگوی
«وطن امروز» با دکتر حسن کاظمی قمی

اتحاد ایران
وعراق یعنی
آمریکا
باید
برود

پیامدهای عدم
نظارت را ببینیم

حسن روحانی در جلسه هیأت دولت:
رشد اقتصادی در  4سال گذشته نسبت به  35سال پیش از آن بهطور متوسط  2برابر بوده است

آمارها خیلیخوب!

حسن رضایی
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«وطن امروز» از عملکرد سامانه نیما
در یک ماه اخیر گزارش میدهد

شكاف ميان
عرضه وتقاضايارز
دربازارثانويه
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تاریخچه فتنه تکفیر و ترور فرقهای در پاکستان

2قرنتروریسم
در همسایگی
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به بهانه پیروزی تیمملی در خاک ازبکستان
عكس :محمدبابایی ،ایرنا

چرا قهرمان
نشویم؟
صفحه 14

چرا موگرینی خوشحال نباشد؟!
نوید مؤمن

نگاهامروز مسؤول سیاست خارجی اتحادیه
اروپایی س��ر از پا نمیشناسد! او
اخیرا ً در کنفرانس��ی خبری تاییدیه آژانس انرژی
اتم��ی درباره تطابق عملکرد ایران با تعهداتش در
توافق هستهای را «خبر خوب»ی دانست! «فدریکا
موگرین��ی» در این باره میگوید« :در ش��رایطی
که تروئی��کای اروپایی همچنان برای حفظ توافق
هستهای ایران در تالش است ،تأیید پایبندی ایران
به تعهداتش در توافق هستهای خبر خوبی است؛
تالش ما برای حفظ توافق هستهای ادامه مییابد».
دلی��ل ابراز خرس��ندی موگرین��ی از وضعیت
موجود کام ً
ال مش��خص اس��ت! عدم توازن میان
«تعه��دات برجامی ای��ران» و «تعه��دات متقابل
غ��رب» این روزها به اندازهای مش��هود اس��ت که
حتی مقامات آمریکایی و اروپایی نیز به آن اذعان
کردهاند .در حال حاضر ،این تنها ایران اس��ت که
به تعهدات خ��ود در برجام عمل میکند و طرف
مقاب��ل نهتنها «همه» تعهدات خ��ود را به صورت
صریح زیر پا گذاش��ته اس��ت ،بلکه اقدامی عملی
در مسیر حفظ برجام نیز انجام نمیدهد .مخاطب
این گزاره به صورت مش��خص «اتحادیه اروپایی»
اس��ت! تروئیکای اروپایی پ��س از خروج ترامپ از
توافق هستهای با ایران اعالم کرد سریعاً برای ارائه
یک بسته پیش��نهادی به ایران (در راستای حفظ
توافق هس��تهای) با تهران وارد مذاکره خواهد شد
ام��ا در ع��رض چند هفته« ،مذاکره ب��ا تهران» از
سوی اروپاییان تبدیل به «معامله با آمریکا» شد!
مذاکراتی که از اردیبهشت ماه امسال تاکنون میان
وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه  3کشور آلمان،
انگلیس و فرانسه [بیشتر در قالب مذاکرات پنهان
و محرمان��ه] در حال انجام ب��وده ،مولد رفتارهای
دوگانه اروپاییان در قبال توافق هستهای با تهران و
نحوه حفظ این توافق بوده است.
تروئی��کای اروپایی نهتنها اقدامی در راس��تای
حفظ توافق هستهای انجام نداده ،بلکه به سفارش
«مایک پمپئو» وزیر خارجه ایاالت متحده و «جان
بولت��ون» مش��اور امنیت ملی آن رژیم مس��تکبر،
تأخیر هدفمندی را درباره ارائه بسته پیشنهادی در
پیش گرفته است .پازل مشترک ضدایرانی آمریکا
و اتحادی��ه اروپایی در حالی تکمیل میش��ود که
جمهوری اس�لامی ایران همچنان به تعهدات خود
وفق برجام پایبند مانده اس��ت .در چنین شرایطی
ابراز خرس��ندی موگرینی و دیگر مقامات اروپایی
نسبت به استمرار حضور یکطرفه و یکجانبه ایران
در توافق هستهای کامال طبیعی و قابل توجیه است!
فدری��کا موگرین��ی به عن��وان وزی��ر خارجه
اتحادیه اروپایی و رئیس کمیته بررس��ی برجام،

در حال��ی قصد ترک س��مت خ��ود را دارد که از
وی کارنامه س��یاهی در قبال «برجام» و «حفظ
توافق هس��تهای» به جا مانده اس��ت .در دوران
ریاستجمهوری «باراک اوباما» و زمانی که کنگره
و کاخ س��فید با هماهنگ��ی و همکاری یکدیگر،
قان��ون محدودیت ص��دور ویزا ب��رای ایرانیان (و
کس��انی که به ایران سفر میکنند) را به تصویب
رسانده و اجرایی کردند ،یکتنه در مقابل شکایت
منطقی ایران مبنی بر نقض ماده  29برجام ایستاد
و اقدام مقامات آمریکایی را ناقض توافق هستهای
قلمداد نکرد! خیانتهای مسؤول سیاست خارجی
اتحادی��ه اروپای��ی به این نقطه ختم نمیش��ود.
موگرینی در دور نهایی مذاکرات هس��تهای وین
 که منتهی به امضای توافق هستهای در تیرماه 94ش��د -بخوبی در جریان توافق شفاهی آقای
دکتر «محمدج��واد ظریف» وزی��ر محترم امور
خارج��ه و «جان کری» وزی��ر خارجه آمریکا بر
سر قانون آیس��ا قرار داش��ت ،با این حال زمانی
که قانون آیس��ا با امضای  98سناتور دموکرات و
جمهوریخواه تمدید ش��د ،بار دیگر در کسوت
وکیل مدافع کاخ سفید ظاهر شد و اعتراض ایران
مبنی بر بیتعهدی آمریکا را وارد ندانست!
فراتر از همه این م��وارد ،زمانی که خزانهداری
ایاالت متحده رس��ماً مانع اجرایی شدن برجام و
عادیسازی روابط بانکی و اعتباری میان کشورمان
و سایر بازیگران بینالمللی شد ،بار دیگر موگرینی
به همراه س��ران  3کشور آلمان ،انگلیس و فرانسه
از این روند حمایت کرده و ایشان خود به جزئی از
بازی اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران
تبدیل شدند .حمایت موگرینی از عهدشکنیهای
مکرر ایاالت متحده با ورود «دونالد ترامپ» به کاخ
س��فید نیز ادامه یافت .پس از اینکه رئیسجمهور
ایاالت متحده ،موضوع «تغییر برجام» بر سر موارد
چهارگانه -بازرس��ی از اماکن نظامی ایران ،حذف
بندهای موس��وم ب��ه غروب آفت��اب ،تحدید نفوذ
منطقهای و گنجاندن موضوع موش��کی ایران در
برجام -را مطرح کرد ،موگرینی اصلیترین وظیفه
خ��ود مبنی بر «صیانت از س��ند اصلی برجام» را
نادیده انگاشت و به همراه مکرون ،مرکل و می ،به
بازی وقیح ترامپ پیوست.
هماکنون  4ماه اس��ت رئیسجمهوری ایاالت
متحده آمریکا رس��ماً از توافق هس��تهای با ایران
خارج ش��ده و برجام نیز عم� ً
لا به پایان عمر خود
رس��یده ،با این ح��ال موگرین��ی و دیگر مقامات
اروپایی همچنان به عهدشکنی خود در قبال توافق
هستهای ادامه میدهند.
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آنچ��ه من با س��واد اندکم از تاریخ سیاس��ی
اسالم و ائمه معصومین علیهمالسالم فهمیدهام،
اینکه عمده دالیل ناکامی مقطعی اسالم راستین
در تمام طول تاری��خ ،در درجه اول قبیلهگرایی،
گروهپرس��تی و قوم و خویشدوستی بوده است.
وقتی چنین پیوندهایی نزد مسلمین و شیعیان
بیش از اطاعت حق ،ارزش داشت ،ناچار حقیقت
به مسلخ خواهد رفت .به گمانم ،عمیق و ریشهدار
بودن چنین پیوندهایی در میان اعراب -نس��بت
به دیگ��ر جوامع -کار را به مراتب بر پیش��وایان
دین س��ختتر میکرده اس��ت و باز اینکه تشیع
که جوهرهاش اطاعت از یک نقطه کانونی به نام
امام است ،بیشتر در جامعه ایرانی بار میدهد ،از
منظر جامعهشناسی تاریخی ،بیارتباط با همین
واقعیت نیست .قبیلهگرایی و گروهپرستی اما آفتی
است که امروز ،خود را در جوامع محدود و کوچک
بیشتر نشان میدهد.
انتش��ار خبر رسوایی اخالقی اعضای شورای
شهر بابل در روزهای گذشته ،در درجه نخست،
ما را به این س��وال میرساند که چرا در شهری
نس��بتا کوچک که طبعا مردم بهتر همدیگر را
میشناس��ند ،باید چنین موجوداتی رای آورده،
به شورا راه یافته باشند؟ بگذارید متن خبر را به
نقل از امام جمع��ه بابل با همدیگر مرور کنیم:
«این افراد رذل در شورای شهر با همکاری برخی
افراد در بی��رون ،گردنکلفتی کردند ،زنی را در
این رابطه به فحش��ا کشاندند و دام پهن کردند،
پولهای کالنی برای حذف فیلمهای غیراخالقی
خود رشوه دادند و این خفتبارترین صحنه است
که جانورهایی اینچنین در این شهر نفوذ کنند.
اعضای ش��ورا به هم رحم نکردند .برای هم دام
پهن کردند و فیلم گرفتند .یکی  ٣٧٠میلیون،
یک��ی  ۴۵٠میلی��ون تومان و یک��ی دیگر یک
میلیارد و  200میلی��ون تومان برای محو فیلم
هزینه دادند».
پیش از این در اردیبهشتماه سال جاری نیز
کیفرخواست ش��هردار و چند عضو شورای شهر
س��اوه به جرم اختالس صادر ش��ده بود .هشتم
خرداد ماه  97نیز خبر دس��تگیری ش��هردار و ۶
عضو ش��ورای شهر مرودشت به جرمی مشابه در
رسانهها منتشر شده بود 10 .مرداد ماه سال جاری
نیز خبر بازداشت  4نفر از  7عضو شورای شهر پرند
به اتهام اختالس به رسانهها راه یافته بود.
من به عنوان فردی که خود در شهرستانی
به نس��بت کوچک بزرگ شدهام ،بخوبی درک
میکن��م س��طح رفتاره��ای قبیلهگرایانه در
شهرهای کوچکتر به نس��بت میتواند بیش
از ش��هرهای بزرگ باشد ،لذا حرف زدن درباره
اینکه مردم احتماال در انتخاب خود بهرغم دقت
در ویژگیهای فردی و خانوادگی این کاندیداها
به خطا رفتهاند ،چندان محلی از اعراب نخواهد
داشت .با گفتن اینکه مردم در انتخابهای خود
دقت نمیکنند اما نمیتوان تمام مس��ؤولیت
وقایع رخ داده در شوراها را بر دوش مردم نهاد.
هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اکنون
پاسخ دهد بر چه مبنایی دست به تایید صالحیت
این افرا د زده اس��ت؟ هیاتهای اجرایی انتخابات
شوراهای اس�لامی در هر شهرستان اکنون باید
در مظان پاس��خگویی قرار گیرند تا معلوم شود
مثال در ش��هر باب��ل ،طبق کدام مبن��ا افرادی را
تایید صالحیت کردهاند که حاال تنها  4نفرشان
به اتهام ارتباط نامشروع ،بازداشت هستند؟ افراد
دارای سوابق مشخص سیاسی -اقتصادی مکرر در
رسانهها راجع به نظارت استصوابی شورای نگهبان
ایراد میگیرند؛ سوال این است :بروز این حجم از
رسوایی در متن لیستهای همسو با اصالحطلبان
در شوراهای شهر ،آیا مهر تاییدی بر باطل بودن
ادعاهای این افراد نیس��ت؟ کسانی مکرر شورای
نگهب��ان را به ح��ذف چهرهه��ای کارآمد متهم
میکنند ،تا آنجا که برخی نمایندگان کمس��واد
مجلس نیز اخیرا اذعان کردهاند ما اش��تباهی در
مجلسیم! و اینجا ،جای دیگرانی است که شورای
نگهبان اجازه ورود آنها را به مجلس نداده اس��ت.
اگرچه ما میدانیم که افراد اگر همین قدر شعور
داشتند که توانایی و سواد و ...اداره یک مجلس را
ندارند ،تقوا ایجاب میکرد کاندیدا نشوند و حاال
باید بگردیم دنبال تقوا! که اگر تقوا بود دیگر الزم
نبود عباس عبدی خودشان برای اینها تجویز کند
که  2جلد کتاب فالنی را بخوانید و...
این افراد اما به این س��وال روش��ن پاس��خ
نمیدهند که چرا در متن لیس��ت دوستانشان
در شورای شهر که...
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