تحلیل
ادامه از صفحه یک ...
وجود این ابهامهای حقوقی ،امکان تحقق عملی
خروج یک کشــور از  NPTرا دشوارتر کرده و به
صورت طبیعی کشــورهایی کــه بخواهند این
استراتژی را در دستورکار قرار دهند ممکن است
نتوانند نتیجه مورد انتظار را از آن کسب کنند .به
عبارت ساد هتر چون خروج از  NPTیک مکانیزم
مشخص و شفاف نیست که یک کشور به سادگی
ادعا کند از آن خارج شده ،بنابراین ممکن است
اثر بازدارندگی و سیاســی الزم را نداشته باشد.
کرهشــمالی با وجودی که اعالم کرده از NPT
خارج شده ،اما شورای امنیت خروج این کشور
از  NPTرا به رسمیت نشــناخته است .بنابراین
احتیاط ظریف نیز شاید از این زاویه قابل بررسی
باشــد .او بر این باور است که این مسئله ،ابزاری
است در اختیار ایران که تاجایی که میتواند نباید
از آن استفاده کند مگر آنکه مجبور شود.
اهداف دولت از طرح این مسئله
برخی از کارشناســان گفتهاند  ظریف
بحث خــروج از  NPTرا برای گرفتــن امتیاز از
اروپاییهــا و اجرای تعهدات از ســوی طرفین
اروپایی مطرح کرده اســت در واقــع  ایران در
شرایط فعلی بیشتر بهدنبال این است که اروپا
به سمت بازگرداندن تحریمها در شورای امنیت
حرکت نکند و از این رو وزیرخارجه گفته است که
موضوع خروج از  NPTرا بررسی خواهیم کرد و با
قاطعیت نگفته است که حتما یک روز یا ده روز
پس از بازگشت تحریمها ایران نیز از  NPTخارج
خواهد شد .اما واقعیت این است که در کنار این
مسئله ،ظریف و دولت ،بیش از آنچه بخواهند از
طرف خارجی و بیرونی امتیاز بگیرند ،میخواهند
خود را از فشــار گروههای داخلی نجات دهند.
یادمان نرفته عدهای که تحــت عنوان دلواپس
شناخته میشوند ،در مجلس با نیروهای بسیار
مطرح مانند رئیس کمیسیون امنیت ملی فعلی
مجلس برجام را به شــکل سمبولیک در صحن
علنی مجلس و در برابر دوربینهای جهان آتش
زدند؛ لذا بعد از خروج آمریکا از برجام و پاره کردن
برجام توسط شخص ترامپ ،هیچگاه این افراد و
گروههای پیوسته و وابسته به آنها تظاهرات یا
خواستهای بســیار علنی در باب خروج ایران از
برجام را مطرح نکردند و برجام را به یک پرونده
حزبی تبدیل ساختهاند تا بتوانند بر گروه مقابل
فشار بیاورند .اکنون در آستانهانتخابات مجلس
شورای اسالمی که با رد صالحیتهای گسترده
نیروهای رقیب همراه بوده است ،فشار آوردن به
دولت در جهت مسائل مربوط به پرونده هستهای
میتواند زمینهساز ایجاد فشار بیشتر بر روحانی
باشــد که در صف اول نماز جمعه مینشیند و
مداحی را میبیند که بار دیگر بــه گونه ای در
قالب یک مداحــی مذهبی در یک روز بســیار
بزرگ تاریخی برای ایــران ،او و دولت او را نفی
میکند؛ لذا اکنون ظریف بســیار تندتر از گروه
های مربوط به دلواپس ،نه تنها خروج از برجام
بلکه خــروج از  NPTرا اعالم میکند .همچنین
بیان این مسئله در صحن مجلس و پخش آن در
این حوزه پیامآور این منطق است که دیگر دولت
نمیخواهد پذیرنده هزین ههای این امور باشــد
و بعد نیز ناسزاهای ناشــی از رویکردهای گروه
مخالف را در داخل پذیرا باشد.
تبعات خروج ایران از NPT
قطعا خروج از  NPTبــرای ایران بدون
تبعات نیســت و در صورتی که چنین تصمیم
راهبردی و کالنی توســط کشــور گرفته شود
اتفاقات بــزرگ و تعیین کننــدهای در ارتباط
با کشــورمان رخ خواهــد داد ،امــا بیعملی و
سیاستهای مخرب آمریکا که عمال اروپاییها
را هم تبدیل به طرفهایــی بیخاصیت و فاقد
توان الزم برای کمک به ایران کرد ،باعث شــده
اســت که ایران در نقطه یک تصمیم بزرگ قرار
بگیرد  .باید توجه داشت که تبعات خروج ایران
از  NPTتا حدودی خود را نشــان داده اســت و
ایران عم ً
ال  اکنــون با گذار پنــج گام خروج از
برجام ،در حــال خروج کامل از برجام اســت و
باید به شکل رســمی این خروج را اعالم کند،
امــا خــروج از  NPTو نپذیرفتــن آن در واقع
تهدیدی برای دســتیابی به انرژی هســتهای
فراصلحآمیــز تلقی میشــود و ایــن میتواند
زمینههای برخورد بیشــتر با ایــران را فراهم
کند.
البته اینکه ایران از  NPTخارج میشــود یک
نکته است و اینکه آیا خواهد توانست ضربههای
تقابلی ناشی از  NPTرا در یک استراتژی تقابلی
پذیرا باشد ،مسئله دیگری است .هم اکنون که
ایران از برجام به صورت رســمی خارج نشده،
بیشترین فشار اقتصادی بر ایران وارد میآید و این
فشارهای اقتصادی وارد فشارهای دیپلماتیک
شده و نشان دهنده همین امر عدم حضور ظریف
در نیویورک بــرای اجالسهــای بینالمللی و
همچنین عدم شرکت او در داووس را میرساند؛
لذا باید بپذیریم که این امر میتواند موجب ورود
محاصره اقتصادی کامل به محاصره دیپلماتیک
کامل و از آن جهت ،آمادهســازی بــرای ایجاد
تنشهای بیشــتر بین ایــران و مجموعه نظام
بینالملل شود .در نهایت باید گفت بعید است
خروج از  NPTهمزمان یا قبل از خروج از برجام
اتفاق بیفتد ،اما تردیدی نیست که خروج از NPT
دکترین هستهای کشور را دستخوش تغییری
بنیادین میکند که میتواند معادالت را در سطح
جهانی و بینالمللی نیز تغییر دهد .تصمیم بزرگی
که بستگی بسیار زیادی به نوع  واکنش اروپاییها
در قبال گام پنجم ایران در برجام و احتماال گام
بعدی آن خواهد داشت .باید دید آیا جهان ایران
را در نقطه اتخاذ این تصمیم بزرگ قرار خواهد
داد یا نه؟

اعتراف پمپئو به تصمیم ترور سردار سلیمانی

نیروهای آمریکا فع ً
ال در منطقه میمانند

«مایک پمپئو» وزیر امــور خارجه آمریکا با اعتراف به اینکــه در تصمیمگیری برای ترور
سردار سلیمانی نقش داشته است ،بار دیگر از این تصمیم حمایت کرد .پمپئو گفت« :من
در تصمیمگیری برای ترور ژنرال سلیمانی نقش داشتم و معتقدم که رئیسجمهور در این
زمینه تصمیم درستی گرفت ».مایک پمپئو که در ایالت فلوریدا سخنرانی میکرد تصمیم
دونالد ترامپ برای ترور سردار سلیمانی را «شجاعانه» توصیف کرد .او گفت :باید بگویم که
من هم جزو این فرآیند تصمیمگیری بودم که خیلیها ممکن بود مسیر اشتباه بروند؛ اما  
ترامپ تصمیم درست را گرفت و گفت که ما میخواهیم از آمریکا محافظت کنیم.

«فرانک مکنزی» رئیس فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد جمعه در اظهاراتی مغایر با
وعدههای دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور پیرامون بازگشت نیروهای آمریکایی به
کشورشان ،گفت که نظامیان واشنگتن تا زمانی نامشخص در منطقه خواهند بود.
مکنزی مدعی شد که ایران همچنان تهدیدی واقعی به شمار میآید و در حال حاضر به دلیل
واکنش آمریکا از اقدام بازداشته شده است .فرمانده تروریست سنتکام در عین حال اذعان
کرد :پیشبینی ایران بسیار سخت است .لذا فکر میکنم این که اوضاع برای مدتی آرام باشد،
به این معنا نیست که لزوماً همه چیز در حال بهتر شدن است.
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آمریکا و احتمال استقرار پدافند در عراق

فاکسنیوز از قول مقامات پنتاگون گزارش داد که احتماالً ایاالت متحده ،سیســتمهای
پدافند ضدهوایی خود را در عراق مستقر خواهد کرد .این گزارش میافزاید در پی حمالت
موشکی ۱۱ ،نیروی نظامی آمریکا در عراق برای معاینه به آلمان فرستاده شدهاند .احتمال
داده میشود آنها دچار موجگرفتگی خفیف شــده باشند .دونالد ترامپ رئیسجمهوری
آمریکا نیز اخیرا ً در اجالس داووس گفت« :شنیدم آنها (ســربازان آمریکایی) سردرد و
موارد دیگری داشتند ،اما میتوانم بگویم موضوع جدی نیست ».هم اکنون  ۵۲۰۰نیروی
آمریکایی در عراق مستقر هستند.
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«به نفع آنهاســت ».این را ترامپ درباره
«معامله قرن» و فلسطینیها گفته است.
منظورش این است که نفع فلسطینیها را
بهتر از خو ِد آنها میداند .فلسطینیهایی
که یک عمر مبارزه کردهاند و اجازه ندادهاند
معامله قرن اتفاق بیفتد .حاال رئیسجمهور
آمریکا به عنوان حامی شماره یک اسرائیل
در دنیا که خود را موظف به تأمین منافع
این رژیم میداند ،اعالم کرده که میخواهد
روز سهشــنبه و قبل از ســفر «بنیامین
نتانیاهو» ،به واشنگتن از طرح موسوم به
«معامله قرن» رونمایــی کند .ترامپ روز
سهشنبه با نتانیاهو دیدار میکند و گفته که
درصدد است از طرح ادعایی خود برای صلح
در خاورمیانه ،موســوم به «معامله قرن»،
قبل از ســفر «بنیامین نتانیاهو» رونمایی
کند .ترامپ در گفتوگو با خبرنگارانی که
او را در ســفر فلوریدا همراهی میکردند،
گفت« :ما احتماالً آن را کمی زودتر منتشر
خواهیم کرد .آن یک طرح عالی اســت».
طرحی که به ادعای او «بزرگ» اســت و
«واقعاً کارساز خواهد بود !».رئیسجمهور
آمریکا همچنین گفته که فلســطینیها
ممکن اســت در ابتدا به این طرح واکنش
منفی نشــان دهند ،ولی این طرح به نفع

خاورمیانه

آمریکا دخالت نکن!

یک نماینده پارلمان عراق از ائتالف «سائرون» تأکید
کرد که تظاهرات میلیونی دیروز پیامی به رئیسجمهور
آمریکاست مبنی بر اینکه «در امور داخلی ما دخالت
نکن« ».عالء الربیعی» نماینده پارلمان عراق از ائتالف
ســائرون گفت که تظاهرات میلیونی که همه اقشار
مختلف ملت عراق از همه اســتانها در آن مشارکت
دارند ،آشــکارترین پیام این ملت به «دونالد ترامپ»
امیرعلی هاشمی /گروه سیاست
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«برایان هوک» نماینده ویژه رئیسجمهور این کشور
سردار «اسماعیل قاآنی» فرمانده جدید نیروی قدس
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را به ترور تهدید کرده
و در مصاحبه با روزنامه «الشرق االوسط» در حاشیه
اجالس مجمع جهانــی اقتصــاد در داووس ،با تکرار
ادعاهای بیاســاس علیه سردار «قاســم سلیمانی»
فرمانده شــهید نیروی قدس ،تهدید کرد اگر سردار
قاآنی هم مانند وی به نظامیان آمریکایی آسیب بزند،
او را نیز ترور میکنند .بر این اساس ،هوک توضیح داد:
«اگر سردار قاآنی همان راه کشتن آمریکاییها را طی
کند ،پس همان سرنوشــت در انتظــار او خواهد بود.
رئیسجمهور دونالد ترامپ صراحتاً اعالم کرده که هر
حملهای به آمریکاییها یا منافع آمریکا ،با واکنش قاطع
مواجه خواهد شــد ».چندی پیش و همزمان با ترور
سردار سلیمانی هم «واشــنگتن پست» در گزارشی
مدعی شد که آمریکا درست در همان روزی که حاج
قاسم سلیمانی را به شهادت رساند ،قصد داشت یکی
دیگر از فرماندهان ســپاه قدس را ترور کند که موفق
به انجام این کار نشــد.این روزنامه آمریکایی به نقل
از چند منبع مطلع نوشــت که حمله بــه «عبدالرضا
شهالیی» ،مسئول امور دارایی سپاه قدس ایران منجر
به شهید شدن وی نشد و در عین حال مدعی شد که

رئیسجمهور آمریکا در خصــوص مخالفت با حضور
نیروهای این کشور در عراق است .الربیعی در مصاحبه
با وبگاه «الســومریه نیوز» افزود« :مسئوالن آمریکا
میگویند که دولت پیشبرد امور عراق گفتهاند که طرح
خروج نیروهای خارجی را اجرا نخواهند کرد ،اما پس از
مصوبه پارلمان درباره ضرورت خروج نیروهای خارجی
و تظاهرات دیروز ملت در مخالفت با حضور اشغالگران

 -1هرگز ســیطره بــر مرزها در دســت
فلسطینیها نخواهد بود.
 -2اسرائیل کام ً
ال بر شــهر قدس سیطره
خواهد داشت و فلسطینیها تنها نمایندگی
نمادین در این شهر خواهند داشت.
 -3اسرائیل کام ً
ال بر دره اردن و همچنین
منطقه «ج» ســیطره و کنتــرل خواهد
داشت.
 -4این طرح کام ً
ال با خواستههای امنیتی
اسرائیل موافق است.
 -5احتمال دارد شــمار کمی از آوارگان
فلســطینی بــه صــورت نمادیــن در
سرزمینهای اشغالی اسکان داده شود.
ایــن کانــال تلویزیونی اعالم کــرده که
تشــکیالت خودگــردان فلســطین از
جزئیات معامله قرن خبر ندارد و این طرح
در راما«...از پیش مــرده» در نظر گرفته
میشود.

دیگر هیچ توجیهی برای باقی مانــدن این نیروها در
خاک عراق باقی نماند» .این نماینــده پارلمان عراق
همچنین گفت :تظاهرات دیروز پیامی مسالمتآمیز
به جامعه جهانی در خصوص مخالفت با دخالت در امور
عراق ،مخالفت با متجاوزان به حاکمیت کشور و حضور
نیروهای آمریکایی در خاک این کشور و نیز پیامی به
ترامپ اســت مبنی بر اینکه در امور داخلی ما دخالت
نکن« .برهم صالح» رئیسجمهور عراق نیز روز جمعه
در اظهار نظری درباره تظاهرات ضد اشغالگری آمریکا

وقتی آمریکا علن ًا سردار قاآنی را به ترور تهدید میکند

تعبیر وارونه امنیت!

ارتش آمریکا ممکن است در آینده همچنان برای ترور
شهالیی تالش کند.
تا آن زمان شاید خیلیها نام «شــهالیی» را نشنیده
بودند و این سؤال پیش آمد که این شخص کیست که
آمریکا به دنبال ترور او بوده و ناکام مانده است؟
رسانه روسی «اســپوتنیک» پیشتر درباره این فرد و
تالش آمریکا برای ترور او گزارشــی منتشر کرده بود.
گزارش اسپوتنیک هم با محورقراردادن سخنان برایان
هوک ،منتشر شــد که پنجم دســامبر سال گذشته
میالدی به خبرنگاران گفت که آمریکا جهت دریافت
اطالعاتی در باره ســرتیپ عبدالرضا شــهالیی یکی
از فرماندهان ســپاه پاســداران جایزه چند میلیون
دالری تعیین کرده اســت .به گفتــه «هوک» پاداش
 ۱۵میلیــون دالری در ازای اطالعاتی در باره فعالیت
مالی شرکتهای تحت کنترل فرمانده سپاه پاسداران
پرداخت خواهد شد.
همان زمان بود که رســانههای معارض و تابع ائتالف
سعودی؛ تالش کردند اطالعات بیشتری درباره شهالیی
منتشــر کنند و بنابر همان اطالعات که اســپوتنیک
نیز به آن اســتناد کرد؛ «عبدالرضا شــهالیی» متولد

«امانوئل مکرون» رئیسجمهوری فرانسه در بازدید از یک کلیسای تاریخی در بخش قدیمی شهر
قدس که البته مثل ژاک شیراک او هم در این دیدار با ماموران امنیتی اسرائیلی مشاجره کرد.
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قرن» مورد پذیرش فلسطینیها نیست،
اما ترامپ میگوید آن را اجرا میکند مثل
تغییر پایتخت از اورشلیم به قدس که البته
آنچنان که انتظار میرفت با واکنش کوبنده
و قاطعانه ملتهای مسلمان روبهرو نشد.
هرچند به رسمیت شناختن قدس به عنوان
پایتخت اسرائیل توسط ترامپ ،خشم جهان
عرب را برانگیخت اما اعراب در ســالهای
اخیر به سمت دوســتی با اسرائیل پیش
رفتهاند و سعودیها ســردمدار شکستن
طلسم بودهاند.
کاخ ریاست جمهوری آمریکا گزارشهای
منتشر شــده در خصوص جزئیات و زمان
اعالم معامله قــرن را تکذیب کرده و گفته
اســت که این گزارشها گمانهزنی بیش
نیست .ترامپ در این باره در توئیتر نوشت:
«ایاالت متحده مشتاقانه منتظر است تا در
هفته آینده ورود نخستوزیر نتانیاهو و بین
گانتس ،رئیس ائتالف آبی و سفید به کاخ
سفید را خوشامد بگوید .گزارشهای منتشر
شده درباره جزئیات و زمانبندی طرح صلح
خاورمیانه که تاکنون بسیار محرمانه مانده،
صرفاً گمانهزنی رسانهها است».
با این حال کانال تلویزیونی  ۱۲اســرائیل
هم همزمان با گمانهزنیها در مورد نزدیک
شدن این طرح مدعی شد که به بندهایی از
این طرح دست یافته است.

پیام تظاهرات دیروز در بغداد چیست؟

 عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی

حفظ کرسی و گرفتن پستهای
بعدی مهمتر از دردهای واقعی

ترامپ اعالم کرده این هفته از «معامله قرن» رونمایی میکند

آنهاست.
پیش از اعالم این خبر توســط رسانهها؛
پایگاه تایمز اســرائیل از احتمال رونمایی
قریبالوقوع «معامله قرن» در واشــنگتن
خبــر داده و اعالم کرده بــود که احتمال
مــیرود نتانیاهــو و بنــی گانتز-رهبــر
اپوزیسیون -برای رونمایی از معامله قرن
به کاخ سفید دعوت شوند.
با این حال ،برخی از رسانههای اسرائیلی روز
پنجشنبه گزارش داده بودند که دعوت از
نتانیاهو و گانتز با هدف اطالعرسانی به آنها
درباره جزئیات این طرح صورت میگیرد
و رونمایی عمومی از این طــرح به بعد از
انتخابات پارلمانی اسرائیل که در تاریخ دوم
مارس ( ۱۲اسفند) برگزار میشود ،موکول
خواهد شــد .در عین حال؛ طبق نوشــته
رویترز ،ترامپ گفته دولت او به طور مختصر
با فلســطینیها درباره این طرح صحبت
کرده و باز هم با آنها گفتوگو خواهد کرد.
رویترز به این موضوع هم اشــاره کرده که
انتظار مــیرود این طرح از ســوی طرف
فلسطینی رد شده و در نتیجه زمینه برای
اقدامات یکجانبه تلآویو از جمله الحاق
بخش بزرگی از کرانه باختری فراهم شود.
تب و تــاب و التهاب مربوط بــه اعالم این
خبر در رسانههای اسرائیلی خود را نشان
داده است .طرح سازش موسوم به «معامله

خانهملت

 ۱۳۳۶در کرمانشــاه و از فرماندهان رده باالی ســپاه
قدس است .پیش از این در عراق علیه سازمان منافقان
فعالیــت میکرده و پــس از حمله آمریــکا به عراق،
طراحی عملیاتهایی علیه نیروهای نظامی آمریکایی
و پایگاههای سازمان منافقان در عراق را عهدهدار بوده
است .شــهالیی با هماهنگی ابومهدی المهندس در
بغداد ،فعالیتهای نظامی و سیاســی علیه مجاهدین
را دنبال میکرده و با برخی از مسئوالن گروه «التجمع
االسالمی» وابسته به ابومهدی المهندس مانند ابو َفر َقد
(از فرماندهان ســابق بدر) و ابومحمد طیب (فرمانده
سابق اطالعات بدر) دیدارهای مستمری داشته است.
او در جریان جنگهای سوریه و عراق نیز حضور داشته
و پس از انقالب یمن در سال  ۲۰۱۴میالدی وارد صنعاء
شــده و به عنوان نماینده فرمانده سپاه قدس در یمن
فعالیت داشته اســت .به هرحال پس از درز اطالعاتی
درباره تصمیم آمریکا به ترور مسئول مالی سپاه قدس،
حاال دولت آمریکا پارا از این نیز فراتر گذاشــته و این
بار برایان هوک ،فرمانده ســپاه قدس را به ترور تهدید
کرده که البته این تهدید آمریکا ،با واکنش جدی ایران
و روسیه هم روبهرو شده اســت .سیدعباس موسوی

دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا در
صفحه اینستاگرام خود
عکسی فکاهی منتشر کرد
که نشان میدهد باراک
اوباما ،رئیسجمهوری
پیشین آمریکا در حال
جاسوسی از وی در برج
ترامپ است!

و جالب اینکــه روزنامه تایمز اســرائیل
نیــز طــرح پیشــنهادی آمریــکا را
«ســخاوتمندانهترین» طرح سازش برای
اسرائیل توصیف کرده و گزارش داده است
که در این طــرح حاکمیت تلآویو بر تمام
شهرکهای اسرائیلینشــین به رسمیت
شناختهشده ،مرزهای «اسرائیل» به میزان
قابلتوجهی به سمت شرق گسترش یافته
است.چراغ سبز کشــورهای عربی به ویژه
عربستان در این ماجرا را فراموش نکنیم.
توجیه آنها پایان دادن به یک قرن منازعه و
چالش است اما به نظر میرسد طرح موسوم
به سازش ترامپ برای اسرائیل و فلسطین،
چیزی شبیه همان «توافق ترامپ» است
که بوریس جانسون برای جایگزین برجام
پیشنهاد داده است؛ مضحک ،منفعتطلبانه
و همراه با ســود و مصالح یکطرفه به نفع
آمریکا!

در بغداد تاکید کرد که عراقیها بر داشــتن کشوری
کام ً
ال مستقل که مورد تعرض و تجاوز قرار نگیرد ،مصر
هستند .پارلمان عراق پس از اقدام تروریستی آمریکا
در به شهادت رساندن ســپهبد «قاسم سلیمانی» و
«ابومهدی المهندس» نایب رئیس حشدالشــعبی و
شماری از همرزمانشان ،طرح اخراج نیروهای خارجی
از عراق را تصویب کرد و دولت عراق نیز در تماسهای
مســتمر با مقامات آمریکایی ،بر ضرورت اجرای این
طرح تاکید کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان
برایان هوک در زمینه تهدید به ترور سردار قاآنی گفت:
سخنان این مقام وزارت امور خارجه علنیسازی رسمی
و پردهبرداری آشکار از تروریسم هدفمند و دولتی ایاالت
متحده آمریکاست .سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه
کرد :اینک ،پس از رژیم صهیونیستی ،آمریکا دومین
رژیمی است که رســماً اعالم میکند امکانات دولت و
نیروهای مسلح خود را برای اقدامات تروریستی به کار
گرفته و در آینده نیز ادامه خواهد داد ،اما روســیه هم
نسبت به این اظهارات گستاخانه هوک واکنش نشان
داد« .ماریا زاخارووا» ســخنگوی وزارت امور خارجه
روسیه گفت که تهدید برایان هوک نماینده ویژه آمریکا
در امور ایران علیه سردار اسماعیل قاآنی فرمانده جدید
نیروی قدس سپاه ایران غیرقابل قبول است .زاخارووا
گفت« :تکرار میکنم چنیــن اظهارات غیرقابل قبول
اســت .چنین اظهارات خارج از حقوق و قانون است و
نمایندگان کشورها حق بیان چنین تهدیدی را ندارند».
به نظر میرسد نیروهای قدرتمندی پشت این تهدیدات
قرار دارند که هدایت کننده این اقدامات ،ایاالت متحده
است .اقدامات تنشزایی که تمامی ندارد و خب البته
به قول «ظریف» بهتر است آمریکاییها یک بار دیگر به
نقشه جغرافیای جهان نگاهی بیندازند .اینجا منطقه
ماست و هزاران مایل دورتر از آمریکا .تهدید و تحریمها
قرار است برای منطقه ما امنیت بیاورد؟!

پایان چهار ســال کرسینشینی در
بهارستان درراه است و حاال در گوشه
و کناراین ذوزنقه سبز رنگ ،یارکشی
و حز بباز یهای بیشــتری به چشم
میخورد .عدهای پیــش از این به قول
معروف «ایستاده مردن» را ترجیح دادند
و برخی نیز ماندن را به رفتن و گروهی
نیز محو بازی جناحین شــدند .در این
میان صحبتهایی که شاید روزی جزو
مگوها بود بیــش از هرزمان دیگری به
گوش میرسد.
نمایندگان محافظهکار
شهابالدین بیمقدارعضو کمیسیون
شوراها و امور داخلی فعلی مجلس از جمله
نمایندگانی است که ترجیح میدهد در چهار
مــاه باقیمانده از عمــرکاریاش درمجلس
شورای اسالمی نیز آنچه که مردم باید بدانند
را بگوید.
وقتی ارزیابیاش را از مجلس دهم جویا شدیم
قاطعانه جــواب داد :در این دوره نمایندگان
بسیار محافظهکارانه عمل کردند یعنی برای
حفظ خودشان خیلی از حرفها را نگفتند و از
بیان بسیاری از حقایق گذشتند.
وی که به نظرمی رســد دل پــری از برخی
رفقای نیمــه راه دارد اینگونــه ادامه داد:
آنهایی که پشــت میز غذاخوری شجاعانه
از دردها و واقعیات تلخ گالیه داشتند وقتی
نوبت به نطــق و حرف زدنشــان در صحن
میرسید چیز دیگری میگفتند و زبانشان
الکن میشد.
سکوت برخی خیانت است
بیمقــدار با بیــان اینکــه اینها با
سکوتشــان خیانت بزرگی به مردم و جامعه
کردند،تصریح کرد :به خاطر همین است که
حاال جرأت میکنند  90نفرشان را با انگهای
مالی و عدم التزام به نظــام و ...ردصالحیت
کنند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس
همچنین عنوان کرد :واقعاً زجر میکشم وقتی
میبینم بغل دستیهایم ،آن یکی و آن یکی
فقط و فقط به فکر حفظ خودشان و صندلی
و حقوق و مزایایشــان هســتند .نمایندهای
که به خاطرگرفتن پســتهای بعدی مدام
محافظهکاری میکند نماینده نیست.
کارعمدهای در این دوره از مجلس
صورت نگرفت
این نماینده تبریز ،آذرشــهر و اســکو که از
ثبت نام برای انتخابات مجلس یازدهم صرف
نظرکرده در ادامه بیان داشــت :واقعیت این
است که کارعمدهای در این دوره از مجلس
صورت نگرفت .بــه عبارتــی مجلس دهم
نتوانست در مورد سیاســتهای کلی نظام
هیچ اظهار نظرموثری داشته باشد .در صورتی
که مجلس به عنوان خانــه ملت باید یکی از
مشــاوران اصلی نظام در سیاستگذاریها
باشد نه اینکه اینجا بنشینند ماده و تبصره و
اصالحیه صادر کنند.
بیمقدار در پاسخ به این ســؤال که آیا چون
خودتان در مجلس بعدی نخواهید بود نظرتان
این است؟ گفت :تا االن بدون هیچ واهمهای
با مردم با صداقت حرف زدم و این برداشــت
بنده از عملکرد نمایندگان در مجلس کنونی
است .حتی اگر کاندیدا هم میشدم باز نظرم
همین بود.
نمایندگان هیچ اختیاری ندارند
وی با تاکید براینکه یک نماینده باید
آزاده باشد ،اضافه کرد :اتفاقاً یکی از دالیلی که
برای دوره یازدهم کاندیدا نشدم این است که
هیچ اختیاری در بین نمایندگان برای اظهار
نظرها در مورد مسائل اصلی کشور نمیبینیم.
اینکه جادهای راهاندازی کنند و سدی ساخته
شود که نشد کار ،مشکل اصلی کشور سیاست
اقتصادی و خارجی است.
نماینده تبریز،آذرشــهر و اســکو بــا بیان
اینکه اتفاقــاً تااالن از هیــچ جایی هم بابت
صحبتهایــم تذکری نگرفتم ،یادآورشــد:
میگویند به دلیل ترس از رد صالحیت شدن
ثبت نام نکردم ،خیر ،اگر مجلس واقعاً مجلس
بود و اختیار داشت ،دوباره ثبت نام میکردم.
ضمن اینکه مگر بنده چکار کردم جز اینکه
به عنوان یک نماینده طبق قانون اساســی
حرف زدم.

