ایران برخالف آمریکا هیچ چیزی را در عراق دیکته نمیکند

با نگاه حذفی به نتیجه نمیرسیم

حسین انواری-عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی :باید میدان را باز کنیم و پذیرای نیروهای همفکری باشیم
که مبنای اصلی را قبول دارند .باید چنین نیروهایی را از تمام استانها و شهرستانها انتخاب کنیم .اگر سیاست ما اینگونه
باشد که بگوییم چهکسی بیاید و چه کسی نیاید و هر روز این دایره را محدوتر کنیم ،بیتردید به وحدت نخواهیم رسید .باید
تالش کنیم افراد خوشفکر و کارآمد به مجلس بروند و چندان مهم نیست که چنین افرادی در کدام یک از جناحهای سیاسی
باشد .مهم این است افرادی که نماینده میشوند به درد مردم بخورند و باری از دوش مردم بردارند؛ نه آنکه با جناحبازیها
ی هستند.
اشخاصی راهی مجلس شوند که مدام در پس کاسبکاری و منفعتجوی 
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ایستگا ه پایانی سفر سرنوشتساز و استراتژیک دیدار روحانی با آیتاله سیستانی؛

مالقاتبهوقتنجف

راحیل رحمانی|  گروه سیاست
rahilrahmani@gmail.com

«شیخدیپلمات» با «مرجعمعتدل»
دیدار کرد؛ دیدار مهم ،حســاس و
اســتراتژیک دو روحانی در نجف.
دیروز حجتاالسالموالمســلمین
«حسن روحانی» در آخرین ایستگاه
سفر سه روزه خود به عراق با آیتاله
« سید علیحسینیسیســتا نی »
زعامت عالیقدر حوزه علمیه نجف
که از او بهعنــوان مرجع اعتدال و
گفتوگو و موثرترین شخصیت امروز
عراق یاد میشود ،دیدار و گفتوگو
کرد.
ســفر روحانی به عراق از ابتدا تــا انتها،
در صدر اخبار مهم منطقــه قرار گرفت
و رســانههای بینالمللــی نیــز بــه آن
پرداختند« .روحانی» پس از پنج سال؛ در
«روزروشن» (و نه مثل ترامپ در تاریکی
و مخفیانه) به عراق ســفر کرد .استقبالی
باشکوه از سوی مقامات عراقی از روحانی
صورت گرفت .اینجــا در ایران؛ مخالفان
بخش استقبال
دولت اما ترجیح دادند به ِ
قابل توجه عراقیها از رئیسجمهور ،وارد
نشوند و روی آن مانور ندهند!
رئیسجمهور در این سفر ،به زیارت اماکن
مقدسه در عراق رفت و با مقامات عالیرتبه
این کشور دیدار کرد .اما مهمترین قسمت
این ســفر ،بدون شــک دیدار با آیتاله
«سیســتانی» بود .روحانی دیروز پس از
عزیمت به نجف و زیــارت مرقد حضرت
امیرالمؤمنین (ع) ،به دیدار مرجعی رفت
که به جز مــوارد معدودی ،بســیاری از

بزرگان ارشد سیاست حتی خود عراق را
برای دیدار و مالقات به حضور نپذیرفته و
تالش کرده بود تا بیش از آنکه یک روحانی
سیاسی باشد ،یک مرجع دینی تلقی شود؛
مرجعی که قدرتش پس از اشــغال عراق
توسط آمریکا بیشتر هم شــد و با وجود
آنکه یکی از قویتریــن و محبوبترین
چهرههای عراق محســوب میشود ،اما
اقامت در حوزه علمیــه را به ورود علنی و
همیشگی به سیاست ترجیح داده و اگر هم
در مواردی خاص ،نیاز به اعالم موضع بوده
است ،مواضع خود را از طریق بیانیههای
مکتوب مهر شده ،خطبههای نماز جمعه
توســط نمایندگانش یــا مصاحبههای
مکتوب دفترش با رســانهها اعالم کرده
اســت .در دوره زعامت او بر حوزه علمیه
نجف نمیتوان موضعگیــری ،اظهارنظر

«برایان هوک» گفته
بود ایران میخواهد
عراق را به یکی از
استانهای خود تبدیل
کند .دیدار روحانی
و آیتاله سیستانی،
تودهانی بزرگی به این
ادعابود
یا عملکردی فرقهگرایانه از او مشــاهده
کرد .مواضعش چه در حــوزه مربوط به
جهان اسالم و چه مسائل سیاسی بیشتر
مبتنی بر حفظ وحدت و نهی تندرویها

بوده اســت و از قضا ،از همین زاویه شاید
بتوان به این نتیجه رسید که چرا آیتاله
که در ســال  2008کــه «احمدینژاد»
رئیسجمهور وقت به عراق ســفر کرده
بود ،به او اجازه مالقــات نداد اماحاضر به
مالقات با «روحانی» شد.چندساعت پس
از پخش کلیپ جنجالی و عجیبی که در
پایگاه اطالعرسانی رئیسجمهور منتشر
و به سرعت حذف شد و حاوی ادعاهایی
درباره پیامهای این دیدار مهم بود ،روحانی
و سیستانی روبهروی هم نشستند تا تصاویر
این قاب مشــترک دونفره ،به سرعت به
تمام جهان مخابره شود.
لحظــه ورود روحانی به کــوی آیتاله
سیستانی در شارعالرسول نجف که بیت
معظمله در آن قــرار دارد ،تــا پایان این
دیدار؛ از لحظههایی بود که هیچ عکاسی

انه

حرم

رم

غی

عکس :مشرق نیوز

ادامه از صفحه یک... :که تاکنون متهم
به مشــارکت در اخالل در نظام اقتصادی
کشور به این مبلغ و تحصیل مال نامشروع
به مبلغ هفت میلیونو  ۶۵هزارو  ۵۲۹یورو
و هشت میلیونو  ۷۱۰هزارو  ۳۸۴دالر شده
است .با رو شدن قضیه «شیخاالسالمی»،
عدهای بار دیگر از کاســبان تحریم سخن
گفتهاند و او را سردسته این روال دانستهاند.
عدهای از سکوت برخی رسانههای عمدتاً
اصولگرا انتقاد کردهاند و دلیل این سکوت را
قرابت او در دورهای به اصولگرایان توصیف
میکنند ،عدهای هــم اصالحطلبان را به
نقد درآوردهاند که چــرا بهطورکلی منکر
نزدیکی شیخاالسالمی به خودشان شدهاند
و از د ِر انکار ،افکار عمومی را به آدرسهای
دیگر حوالــه میدهند؟ امــا در کنار این
مسائل پرسش اساســی این است که این
فرد با این پرونده عجیب چگونه توانســته
به پتروشیمی ایران وارد شود؟ آنگونهکه
بسیاری از منابع گفتهاند؛ گروهی از افراد
فعال در شرکت نفت و گاز وابسته به قرارگاه
خاتماالنبیــا ،ناآگاهانه مبــادرت به عقد
قرارداد با فردی مشــکوک به نام مرجان
شیخاالســامیآلآقا کردهاند و این فرد
با گرفتن پولهای فراوان ،گویا از کشــور
متواری شده و به کانادا گریخته است .این
زن که دارای مالکیت شرکتهای «آرام»
و «دنیز» در ترکیه بــوده و متارکه کرده
است ،با داشتن چندین فرزند برای اینکه
سرپوشی بر کالهبرداریهایش بگذارد به
کانادا گریخته است .آقای «خ .ع» از طرف
شرکت نفت و گاز اسپانیر طرف قرارداد با
این خانم بوده که هم اکنون از طریق مراجع
قضائی در بازداشت به ســر میبرد .یکی
دیگر از نکاتی که در زندگی شــخصی این
متهم اقتصادی مــورد توجه افکار عمومی
قرار گرفته اســت ،نحــوه ازدواج و هویت
همســر اوســت« .مهدی خلجی» متولد
۳۱شهریورماه  ۱۳۵۲در شهر قم  و ساکن
واشنگتن اســت .وی از فعاالن رسانهای
خارج از کشور بوده که به تازگی نیز خود را
نزدیک به «رضا پهلوی» معرفی میکند و
همسر شیخاالسالمی است .او البته بعد از
افشای اختالس همسرش عکسهای خود
با او را پاک کرده اما نکته جالب دیگری نیز
درمورد خود خلجی وجود دارد و آن ،اینکه
اگرچه این روزها با کت و شلوار و کراوات در
رسانههای فارسی زبان خارج از کشور ظاهر
میشود ،اما زمانی در قم طلبگی میکرد.
این فعال سیاسی که ازجمله براندازان است
و همین اواخر نیز بــه مجلس نمایندگان
آمریکا پیشــنهاد داد کــه تحریمها علیه
ایران را افزایش دهند .او  پس از رســیدن
به توافق هســتهای ٬در مقاله مشــترکی
در «نیویورکتایمــز» اســتدالل کرد که
ایران فارغ از اینکه تحت حکومت صفوی٬
پهلوی یا جمهوریاسالمی باشد؛ ماهیتش
همواره امپراتوری و انگیزهاش هژمونیک و
کشورگشایی بوده و هست و آن را با آلمان
نازی مقایســه کرد .مهدی خلجی ٬پس از
روی کار آمدن دولــت ترامپ در آمریکا و
خروج او از برجــام و بازگرداندن باالترین
ســطح تحریمهای اقتصادی  -یا به قول
خودشان «سنگینترین تحریمهای تاریخ
بشر» علیه ایران استدالل کرد که تحریم
اقتصادی کافی نیست و دولت آمریکا باید
از ساز و کارهای دیگر نیز استفاده کند .از
طرف دیگر ارتباط دیرپای شیخاالسالمی
با «مســیح علینژاد» خبرنگار ضدانقالب
ساکن آمریکا نیز یکی دیگر از نکات جالب
توجه در سوابق زیگزاگی وی است .علینژاد
در کتاب خود با نام «باد در موهایم» نوشته
اســت« :مرجــان شیخاالســامی ،دبیر
سیاسی روزنامه همبستگی ،مرا زیر بالو پر
گرفت ».در نهایت باید گفت افرادی نظیر
مرجانشیخاالسالمی ،مفسدانی هستند که
از همه چیز ،از دین و مذهب گرفته تا جناح
بندیهای سیاسی و رانتهای اطالعاتی،
استفاده میکنند تا پولهای بیتالمال را
مفت و مجانی به جیــب بزنند و درنهایت،
به خارج از کشــور بگریزند .بســیاری از
خارجنشــینان هم از این موارد استقبال
میکنند و اتفاقاً خوشــحال میشوند که
اصل مسئله فساد در بازیهای سیاستزده
جناحی گم شود .موضوع اصلی این است
که چگونه «مرجان شیخاالســامی »ها
توانستهاند به این ســادگی با سرمایههای
ملت بازی کنند و چرا رسیدگی به جرایم
آنها چند ســال به طول انجامیده و برای
جرم اوایل دهه نود ،تازه دادگاه تشــکیل
شده است؟

صباحزنگنه-نماینده پیشین ایران در سازمان همکاریهای اسالمی :طبیعی است که رفتوآمد ایران و مقامات ایرانی
با آمریکا در عراق متفاوت باشد؛ اما این رابطه به معنای اعمال فشار بر عراق و قطع رابطه آن کشور با آمریکا نیست .عراق کشور
مستقلی است و میتواند با هر کشوری که بخواهد رابطه داشته باشد ،اما از دیکته کردن دستورهای آمریکایی در عراق ،نه دولت
و نه مردم عراق آن را نمیپذیرند .این در حالی است که ایران در عراق هیچ چیزی را دیکته نمیکند؛ اما آمریکا چنین کاری را
انجام میدهد و این اقدامات ،ضعف و ناتوانی آمریکا را در این کشور نشان میدهد .روابط عراق با کشورهای همسایه میتواند
براساس مصالح و منافع عراق تعریف شود .همان طور که ایران این روابط را بر مبنای منافع مشترک دو کشور تعریف میکند.

نمیخواست آن را ازدست بدهد.
پس از انتشــار این تصاویر و برگزاری این
دیدار مهــم ،منحصربهفــرد و تاریخی،
افزایش وزن سیاســی روحانی و دولتش
چه در معــادالت سیاســی داخلی و چه
بینالمللی ،بعید به نظر نمیرسد.
آن طور کــه «الفرات» نوشــت ،روحانی
پس از این جلســه کنفرانس مطبوعاتی
نداشــت و به هتل رفت؛ ســپس با سایر
مراجع مذهبی در نجف دیدار کرد.
ایــران و عــراق در جریــان ســفر
رئیسجمهوری اسالمی به بغداد ،اسناد
همکاری مهمی را میان خود امضا کردند  .
دیدار مهم روز گذشته ،بیش از همه پیام
اتحاد دو کشــور را به دنیــا مخابره کرد.
دیداری که در آن درباره مسائل مهم جهان
اسالم ،منطقه و البته روابط تهران-بغداد
گفتوگو شــد .آن هم در شــرایطی که
سایه سنگین آمریکا بر سر عراق احساس
میشــود« .برایان هوک» گفته بود ایران
میخواهد عراق را به یکی از اســتانهای
خود تبدیل کند .دیدار روحانی و آیتاله
سیســتانی ،تودهانی بزرگی به این ادعا
بود  .آنها که حضرت آیتاله را میشناسند
و با خط ومشــی و عقاید فکری او آشــنا
هستند و میدانند تا چه اندازه از دخالت در
امور سایر کشورها و به تبع آن دخالت دیگر
کشورها در امور کشورش بیزار است ،باور
نمیکنند مرجع عالیقدر جهان شیعه پس
از سالها دوری از عالم سیاست و خودداری
از پذیرفتن مقامات سیاســی ،حاضر به
مالقات با رئیسجمهور کشوری شود که
میخواهد عراق را به یکی از اســتانهای
خودش تبدیل کند!

خارج از گود سیاست
روزگار بدون «قالیباف»
ِ
و «رئیسی»

آوا صدر« :رئیســی» رئیس قوه قضائیه شد تا
پایانی بر فعالیتهای حزبی و سیاسی او باشد؛
این موضوع یعنی اینکه یکــی از ظرفیتهای
جریان اصولگرا برای مانــوردادن در انتخابات
ریاستجمهوری 1400عم ً
الازلیستخارجشد.
میماند«محمدباقرقالیباف»شهردارسابقتهران
که درباره او هم گفته میشود به همین زودیها
به ریاست یک نهاد خواهد رسید .بعد از انتخابات
96؛گمانهزنیهایمختلفیدربارهآیندهسیاسی
قالیباف شنیده میشــد؛ از قائممقامی تولیت
آستان قدس تا فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم
و ...که هیچ کدام هم بــه واقعیت حتی نزدیک
نشد .حاال چندصباحی اســت که زمزمههایی
درباره خیز قالیباف برای ریاست مجلس شنیده
میشــود؛ زمزمههایی که پس از تصویب منع
کاندیداتوری نمایندههایی که سه دوره متوالی
در مجلس بودهاند و کناررفتن الریجانی در دوره
بعدی ،جدیتر هم شد .اما بهتازگی یک سایت
خبری مدعی شد که بر اساس اخبار موجود در
نیمه نخست سال ۹۸قالیباف باالخره حکم خود
را میگیرد و رسماً رئیس این نهاد مهم میشود
و این انتصاب را بیگمان باید یکی اثرگذارترین
انتصابهای سال بعد دانســت .با این اوصاف و
چنانچه این خبر صحت داشته باشد ،باید گفت
که با خروج قالیباف از گردونــه انتخابات  ۹۸و
 ۱۴۰۰در شــرایطی که «سیدابراهیمرئیسی»
نیز به ریاست دستگاه قضا رسیده است ،تغییرات
مهمی در آرایش سیاســی جریان اصولگرا در
انتخابات آتی ایجاد خواهدشد .تا چندماه پیش
معادالت آن جریــان حول رفتن رئیســی به
پارلمان و نشســتن او به جای الریجانی و ورود
الریجانی به کارزار  ۱۴۰۰میگشــت .رئیسی،
رئیس دستگاه قضا شد و قالیباف گزینه جدی
جایگزینی الریجانی شد ولی حاال شرایط فرق
کرده است و در چنین شرایطی است که گزینه
«حدادعادل» مطرح شده اســت! اصولگرایان
ریاست ساز و کار ابداعی او یعنی شورای وحدت
را به حداد عادل دادهاند و برهمین اساس بعید
نیســت که حداد عادل را سرلیست انتخاباتی
خود در سال ۹۸قرار دهند .این در حالی است که
«مهدیچمران» از چهرههای سرشناس جریان
اصولگرایی میگوید :قالیباف اساساً تصمیمی
برای حضور در انتخابات مجلس ندارد و شورای
وحدت هم نمیخواهد شخصمحور باشد با این
حالاگرجمعتصمیماشاینباشدکهحدادعادل
نقش محوری در شورا داشته باشد ،محتمل است
این اتفاق رخ بدهد .با این تفاســیر ،باید دید در
قحط چهرهای که توان رقابت در انتخابات1400
را داشته باشــد آن هم در حالی که اصولگراها
ترجیح میدهند حول محور «علیالریجانی»
جمع نشوند ،چه کسی قرار است گزینه جدی
این جریــان در  1400باشــد؛ «پرویز فتاح»؟!
بعیدنیست!

فضای مجازی

دموکراسی به سبک کرهشمالی!

گوشت یک وقتهایی حرام
1
است!
این روزها که همهجا صحبت از گوشت
اســت ،آیتاله «مصباحیزدی» در یک
سخنرانیدربارهگوشتگفت:نمیشودهر
هنری را بد دانست و اگر جایی نیز بد است
باید ببینیم چه اتفاقی افتاده است؛ خوردن
گوشت گوسفند سفارش شده است؛ ولی
اگر در شرایطی قرار گیرد میتواند حرام
هم باشد! هنر نیز همین گونه است و اگر
شرایط آن تغییر کند و نیت و تاثیرگذاری
آن عوض شود ،شرایط نتیجهای آن نیز
تغییرمیکند.

جانباز  نیستم
« 2ســعیدحجاریان» کــه از او
با عنــوان تئوریســین اصالحــات نام
برده میشود ،در پاســخ به این پرسش
که آیا «جانبازاصالحات» اســت ،گفت:
اســتفاده از این قبیل عناوین را مناسب
نمیدانم .چنانکه پیشتر اعالم کردم،
خــود را «تئوریســیناصالحات» هم
نمیدانم .به طریق اولــی موافق عنوان
«جانبازاصالحات» هم نیستم .هرچند به
گمان بعضی ،خودزنی کردهام و میدانیم
پس از خودزنی از اساس موضوع جانبازی
منتفی است! من چکارهام؟

گیشه بین الملل

پشت به عربستان؛ رو به ایران

«العرب» ،روزنامه عربزبــان نزدیک به
سعودینوشت:رئیسجمهورایراندرسفر
طوالنی خود به عراق ،بهدنبال تبدیل دولت
عراق به میدان مقابله با واشنگتن است و
سعی دارد این مهم را با امضای توافقهای
اقتصادی و تجاری که تحریمهای ترامپ
را به چالش میکشد ،عملی سازد .در ادامه
آمده است :در مقابل ،دولت عراق به ریاست
عادلعبدالمهدی تالش میکند عصا را از
وسط بگیرد و هیچیک از دو دشمن ایاالت
متحده و ایران را از خود خشمگین نکند .به
گفتهمنابعسیاسیدربغداد،اهتمامشدید
ایران به عراق در شرایط فعلی ،نشان دهنده
این واقعیت است که عراق ،آخرین دروازه
تهران برای دور زدن تحریمهای ســخت
آمریکاســت .روحانی در جریان نشست
مطبوعاتیبارئیسجمهورعراقگفت«:ما
در عراق احساس میکنیم که در وطن دوم
خود هستیم .روابط بین ما دینی ،تاریخی
و منطقهای اســت و از این روابط بینیاز
نیستیم ».ایران با این سفر تالش میکند
عراق را تحت فشــار قرار دهــد و رهبران
سیاســی آن را مجبور کند تا موضع خود

درمورد تحریمها را علنی کنند .حال آنکه
یدانداینتحریمهاعم ً
الازسوینیروهای
م
نیابتی تهران در عراق ،نقض میشود .ایران
و همپیمانش در عراق قصد دارند با تصویب
قانونی درباره ضرورت خــروج نیروهای
خارجیازعراق،بهواشنگتنفشارواردکنند
تا به ناچار نیروهای خود را از پایگاههایشان
در عراق خارج کند .تحلیلگران سیاسی
معتقدند با اینکه مســئوالن عراقی تحت
سیطره نیروهای همپیمان ایران هستند،
بغداد مانند تهــران ،تمایلی برای افزایش
تنشعلیهواشنگتنندارد«.جانسالیوان»
قائممقام وزارت خارجه آمریکا در نشست
خبری خــود ضمن تشــریح بودجه این
وزارتخانه برای سال مالی  ،۲۰۲۰بر لزوم
آمادگی واشنگتن برای مقابله با اقدامات
ایران تاکید کرد و از تشکیل یک صندوق
ویژه در این ارتباط خبر داد .سالیوان در این
مورد گفت« :بودجه درخواســتی ما برای
سال مالی  ۲۰۲۰شــامل یک «صندوق
پیشرفتدیپلماتیک»میشودتامابتوانیم
به طورموثری به فرصتهــای برآمده از
پیشرفتدیپلماتیکوصلحپاسخدهیم».



متن «کیهان» فرق دارد
 3روزنامــه «کیهان» نوشــت که
اساس کار  FATFبر دریافت تمام اطالعات
تراکنشهای مالی و بانکی اســت و این
کارگروه به ویژه در قبــال ایران ،تحفظ و
شرطگذاری را نمیپذیرد و« ...خبرآنالین»
در واکنش به این ادعای کیهانی نوشت؛ به
نظر میرسد متنی که در کیهان از FATF
وجود دارد با آنچــه در مجامع بینالمللی
وجود دارد متفاوت اســت و متن موجود
در کیهان را افرادی برای سر کار گذاشتن
این موسسه بیتالمال ،به آنها دادهاند تا
موجبات تفریح را فراهم آورند!

کنایه به «حناچی»
 4عضو کمیسیون فرهنگی شورای
شهر درخصوص سفارشهایی که اعضا
برای پســتهای شــهرداری میکنند،
گفت :مث ً
ال یک نفر در شــهرداری  ۱۰تا
 ۱۵سال است که مشغول فعالیت است
و مدرک باالیــی هم دارد؛ ولــی به وی
توجهی نشده است .به ما مراجعه میکنند
و میگویند؛ اگر یک عضو شورا ما را معرفی
کند مشکلمان برطرف میشود ،ما هم
میگوییم در صورت صالحدید این فرد را
در جای مناسب قرار دهید .از بیرون شورا
هم سفارشهایی میکنند.

گیشه داخلی

میترسانیدیامیترسید؟

توافــق مهم مــرزی ایــران و عــراق،
بنبســت دسترســی آزاد به اطالعات،
اماواگرهــای پرداخــت یارانــه ،اعالم
موجودیت مجمع ایثارگران ،سه دادگاه
متهمان پتروشــیمی ،سرنوشــت نفت
ایران چه میشــود؟ ،تبعیض ناروا علیه
مصرفکننــدگان خودرو و به شــماره
افتادن نفس مطبوعات در نامه به روحانی،
از مواردی است که موضوع گزارشهای
خبری و تحلیلی روزنامههای روز گذشته
قرار گرفت .روزنامههای چهارشــنبه در
حالی چاپ شدند که ســفر روحانی به
عراق و دســتاوردهای این سفر از جمله
توافق مهم مرزی و توافــق  ۲۰میلیارد
دالری بین ایــران و عراق بــا تیترهای
مختلف در صفحه نخست آنها برجسته
شده بود .شفافسازی مقامهای قضائی و
اقتصادی درباره رقم واقعی پرونده فساد
پتروشیمی که نشان دهنده بزرگنمایی
 ۲۱۶برابری این فســاد در رسانه است
نیز در تعدادی از روزنامهها موضوع قرار
گرفته بود .هشــدار سه نماینده مجلس
به رئیس جمهور درباره وضعیت بغرنج

رئیســی «رئیسی» در
مطبوعات و نایب
ِ
مجلس خبرگان چند روز پس از انتصاب
به ریاست دستگاه قضا از دیگر موضوعاتی
است که در روزنامههای امروز برجسته
شد .محمدجعفرجوادی طی یادداشتی
با عنوان «میترســانید یا میترسید؟»
در روزنامه «جمهوریاسالمی» نوشت:
چند ماهی است مسئوالن کشور مرتب از
روزها ،ماهها و سال سختی که در پیش رو
داریم سخن میگویند .این سخنان گاهی
در شکل سلبی آن همچون «سال سختی
در پیش است»« ،شرایط کشور سخت
است»« ،از این گردنه باید با موفقیت عبور
کنیم» گفته میشود ،وقتی هم به صورت
مثبت و ایجابی حــرف بزنند میگویند
«مردم نگران کاالهای اساسی نباشند»،
«وضع ارزی کشور خوب است»« ،میوه
شب عید به مقدار کافی داریم»« ،تا یک
سال و نیم دیگر گندم در انبارها موجود
اســت» و . ...نتیجه این جمالت ایجاد
نگرانی در جامعه است که نشان دهنده
این است که سال  ۱۳۹۸سالی پر فراز و
نشیب خواهد بود...

رها عظیمی :مردم کرهشمالی بهتازگی برای شرکت
در انتخابات پارلمان این کشور به پای صندوقهای
رأی رفتند .شاید جالب باشد بدانید میزان مشارکت
در این انتخابات و تقریباً تمام انتخابات کرهشمالی،
صددرصد است چون مشارکت در انتخابات مجمع
عالی خلق کره برای همه افراد باالی هفده ســال در
این کشور اجباری است و شرکت نکردن در انتخابات
نیز عواقب ســنگین و ســختی دارد .این نخستین
انتخاباتی بود که «کیم جونگ اون» در آن کاندیدا
نشد تا همه شوکه شوند! در عوض «کیمیوجونگ»
خواهر او با پیروزی در ایــن رأیگیری وارد پارلمان
شد .این دومین انتخابات مجمع عالی خلق کره در
زمان رهبری «کیم جونگ اون» اســت اما در واقع
حزب رهبر کرهشمالی یعنی «جبهه دمکراتیک برای
اتحاد مجدد سرزمین پدری» است که این پارلمان را
کنترل میکند .مجمع عالی خلق کره ۶۸۷عضو و یک
شورای هیئت رئیسه دارد .این مجمع قدرت و نقش
قانونگذاری ندارد و تنهــا تصمیمات حزب یا رهبر
کره شمالی را تأیید میکند .جالبتر از همه نمایش

دموکراسی (!) در این کشور است؛ روی برگههای رأی
این انتخابات تنها یک نام نوشــته میشود و اگرچه
مردم حق خط زدن این نام را دارند اما تاکنون چنین
اتفاقی نیفتاده و گفته میشود که در صورت انجام این
کار ،رأی دهنده با خطر بازداشت ،آزار و اذیت از سوی
نیروهای امنیتی کره شمالی مواجه میشود! پس از
رأی دادن هم مردم باید به کارناوال شادی و قدردانی
از رهبر کره شمالی در خیابانها بپیوندند.
به طور کلی این انتخابات ،کام ً
ال «تشریفاتی» است
که برای تحکیم پایههای قدرت حزب حاکم برگزاری
میشود .این انتخابات از ســوی مجامع بینالمللی
بیاعتبار خوانده میشود و در داخل این کشور ابزاری
است برای مشــروعیت بخشــیدن به قدرت حزب
کمونیستی حاکم .نتیجه انتخابات هم که اعالم شد
و رسانه دولتی کرهشمالی اسامی  ۶۸۷نماینده پیروز
برای حضور در مجلس عالی مــردم را اعالم کرد اما
نام «کیم جونگ اون» در میان آنها نبود و درعوض
خواهر کیم بود که خیلی خوب روند قدرت گرفتن را
در سالهای گذشته طی کرده است!

عکس روز

تصویرمخفیگاه«مالعمر»درافغانستان
«ذبیحاله مجاهد» سخنگوی طالبان با انتشار تصاویری در صفحه توئیتر خود مدعی شد که
«مالعمر» رهبر سابق این گروه ،هفت سال آخر عمر خود را در والیت زابل افغانستان
گذرانده است.

