سرمقاله
ادامه از صفحه یک ...
آمریکایی این گروهها درکاخ سفید به گونهای
از بین میرود ،زیرا معموالً دموکراتها نشان
دادند که اهل تعامل بیشــتری بــا دو گروه
سوســیال دموکرات و محافظهکار یعنی دو
گروه راست میانه و چپ میانه در اروپا هستند.
انتظاراتی که اروپاییها از بایدن دارند
برخی تحلیلگران معتقدند اکنون که بایدن
در انتخابات پیروز شــده ،در نخســتین گام
تالش میکنــد دل رهبران اروپایــی را که
بیشترشان هنوز از سیاســت «اول آمریکا»
ترامپ عصبانیاند ،به دســت بیاورد .بایدن
که سابقه طوالنی در حمایت از نقشآفرینی
آمریکا در اروپا دارد ،یکی از اروپادوستترین
روســای جمهور آمریکا در چند دهه گذشته
لقب میگیــرد .او اتحادیه اروپا را شــریک
بالمنازع و اولویت نخســت آمریکا میداند و
قول داده با متحدان خود همکاری بیشتری
داشته باشــد .با وجود اینکه اعتماد دوباره به
رهبری آمریــکا زمان میبرد ،امــا باتوجه به
نفرت عمیق اروپاییها از رهبری ترامپ ،دولت
جدید بایدن نیاز نیست برای جلب نظر مثبت
اروپــا کار زیادی انجام دهــد .دیپلماتهای
اروپایی انتظار دارنــد دولت بایدن در صورت
ورود به کاخ ســفید خیلی سریع به متحدان
خود در ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی
(ناتو) اطمینان دهد واشنگتن به تعهدات خود
ذیل بند  5پایبند میماند و از یکپارچگی اروپا
حمایت میکند .آنها همچنین انتظار دارند
دولت بایدن تصمیم ترامــپ مبنی بر خارج
کردن آمریکا از توافــق آب و هوایی پاریس را
لغو کرده و در مورد مسئله هستهای ایران نیز
مجددا ً مسیر دیپلماســی را در پیش بگیرد؛
چراکه هــر دوی این موارد نمــادی از تعهد
کلی آمریکا بــه چندجانبهگرایی خواهد بود.
دیپلماتهای اروپایــی همچنان امیدوارند با
روی کار آمدن دولت جدید ،تعامل با واشنگتن
نسبت به دوران ترامپ سازندهتر پیش برود.
یکی از مهمترین مسائل ،تعامل با چین است.
اروپاییهــا به خوبی میدانند در ســالهای
گذشته هر دو حزب آمریکا نگرش خود را در
این خصوص تغییر دادهاند .با این وجود ،اروپا
همچنان انتظار دارد دولت بایدن رویکرد خود
در قبال چین را کمتر براســاس ایدئولوژی و
بیشتر برمبنای همکاری با شرکا تنظیم کند.
آنها همچنین پیشبینی میکنند بایدن در
مسائلی چون آب و هوا و ســامت عمومی،
بیشــتر با چین همکاری کند؛ رویکردی که
با رویکــرد اروپا در قبال چیــن ،یعنی دیدن
آن به عنوان یک رقیب سیســتمیک ،حریف
و شریک ،ســازگاری دارد .در بحث تجارت،
اروپاییها نگران سیاست اقتصادی ملیگرایانه
بایدن ،یعنی «خرید جنس آمریکایی» هستند.
با این وجود ،مقامات اروپــا امیدوارند دولت
بایدن حداقل تعرفههای تجاری یکجانبهای
که ترامپ برای فوالد و آلومینیوم وضع کرده
بود لغو کند ،تعرفه خودرو را بردارد و همکاری
خود با اتحادیه اروپا و ژاپن برای اصالح سازمان
تجارت جهانی را از سر بگیرد تا بدین وسیله
مقررات این سازمان مدرنتر شده و به مسئله
یارانههای غیرقانونی چین رسیدگی شود.
اوضاع لزوم ًا بر وفق مراد اروپاییان پیش
نمیرود!
اما سؤال اصلی اینجاست که آیا ارتباط بایدن
و کشورهای اروپایی ،به وضعیت قبل از حضور
ترامپ باز خواهد گشت؟! پاسخ این سؤاالت
قطعی مثبت نیست! استقبال اکثر شهروندان
آمریکایی از گروکشــی آمریکا از اعضای ناتو
و کشــورهای اروپایی ،کار را برای تغییر همه
جانبه وضعیت فعلی برای دموکراتها دشوار
کرده اســت! یکی از اصلیترین دغدغههای
مشــترک بایدن و اتحادیه اروپا ،مسئله ناتو
اســت .باالخره با توجه به عضویت  ۲۶کشور
اروپایی در ناتو ،این مسئله مطرح میشود که
بایدن چگونه میخواهد تنشهای چهار سال
گذشــته میان ترامپ ،اعضای ناتو و اعضای
اروپایی ناتو را بازســازی کند؟ مسئله دیگر
مربوط به هزینههای ناتو است که بایدن اتفاقاً
در این خصوص با ترامپ تفاوتی ندارد .در سال
 ،۲۰۱۴زمانی که اوباما بر سر کار بود ،خواستار
افزایش بودجه دفاعی و نظامی کشورهای عضو
ناتو در این مجموعه شــده بود .ترامپ هم به
همین رویکرد دولت اوباما استناد کرد ،اما فرق
اوباما با ترامپ این بــود که ترامپ بر روی این
مسئله اصرار شدید داشت .اوباما این مسئله
را به عنوان اهرم فشــار بــر روی اعضای ناتو
نگه داشته بود تا مذاکرات و همافزاییهایی با
یکدیگر داشته باشند.
در هر حال ،اگر بایــدن بخواهد کام ً
ال روش
ترامــپ را در قبــال ناتــو کنار بگــذارد و از
بحثهایی مانند افزایش بودجه اعضای ناتو و
فراتر از آن ،تقابل با واردات بیرویه محصوالت
اروپایی به آمریکا عقبنشینی کند ،با مخالفت
برخی طرفداران خود نیز مواجه خواهد شد.
بنابرایــن کار دموکراتها در بازتعریف روابط
با اروپا چندان آسان نخواهد بود! بایدن مجبور
است که روشی بین اوباما و ترامپ را در قبال
ناتو انتخاب کرده و در پیش بگیرد .روشــی
که به سهولت اوباما و ســختی ترامپ نباشد.
درهرحال ،روابط آمریکا و اتحادیه اروپا ،یک
پروسه سریع نیســت و ممکن است زمانبر
باشد .برخی از تصمیمات ترامپ که طی چهار
سال اتخاذ شــده ،با یک قانون و دستور لغو
نمیشــود ،بلکه لغو آنها در مواردی بسیار
دشوار خواهد بود.

افشای رابطه همسر حاکم دوبی و بادیگاردش

یارانه ۱۰۰هزارتومانی به ۳۰میلیون نفر

ایرنا :رئیسجمهور گفت :مصوب شد برای حدود  ۳۰میلیون نفر به مدت چهارماه تا
پایان امسال ،به صورت بالعوض  ۱۰۰هزار تومان پرداخت شود .حجتاالسالم حسن
روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه روز اول آذرماه آغاز طرح جامعی
است که باید در شهرهایی که وضعیت قرمز ،نارنجی و زرد دارند ،اجرایی و عملیاتی شود،
اظهار داشت :در واقع ما یک دوره بسیار ســخت در آغاز کرونا که مربوط به ماه اسفند
سال قبل و فروردین امسال میشد ،داشتیم که مقررات و دستورالعملهایی بود و مردم
همراهی بسیاری خوبی داشتند و الحمداله وقتی از فروردین وارد اردیبهشت شدیم،
کام ً
ال فضای فشار کرونایی به کشور کم شد.
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رئیس پیشــین کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی با بیــان اینکه احیای برجــام نیازمند ارائه
تعریف واقعگرایانه از آن است ،گفت« :این همانی»
بایدن و ترامپ به سود صهیونیســتها ،مرتجعین
منطقه و نومحافظهکاران آمریکایی اســت که سعی
میکنند فضای مناســبات ایران و آمریکا در دوران
جنگ سرد باقی بماند .حشمتاله فالحتپیشه که با
ایرنا سخن میگفت ،ضمن اشاره به پیروزی جو بایدن
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت :اگر ایران
و آمریکا بخواهند توافق هستهای را احیا کنند ،باید از
آن یک تعریف واقعگرایانه ارائه دهند .برجام برای هر
دو طرف ،یک توافق کامل و ایدهآل نبود اما در شرایط
واقعگرایانه و حساسی به دست آمد و به این دلیل که
در میز مذاکرات هم ایران و هم آمریکا حضور داشتند،
یک توافق بیسابقه محسوب میشود .وی با بیان اینکه
با ریاست جمهوری ترامپ شرایط دیگری در بر روند
اجرای برجام حاکم شــد ،اظهار داشت :آمریکاییها
ابتدا میخواســتند ایران از این توافق خارج شود اما
ایران این کار را نکرد و واشنگتن خود از برجام خارج
شد .این در حالی است که اگر ترامپ رأی نمیآورد و
رئیسجمهور نمیشد ،برجام اکنون به نیمه سالیان
اجرای خود رسیده بود و بخش اعظمی از این توافق
اجرایی شده بود.
 ۹۴۸تحریم از  ۱۲۴۸تحریم در دوران
اوباما به واسطه برجام لغو شده بود
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ادامه داد۹۴۸ :
تحریم از  ۱۲۴۸تحریم در دوران اوباما به واسطه برجام
لغو شده بود و روند به گونهای بود که مابقی تحریمها
هم لغو میشدند اما با آمدن ترامپ ،ورق برگشت.
فالحتپیشــه با اشــاره به برخی از انتقادات مطرح

خبرفوری :جوانترین همســر حاکم دوبی «هیا» با بادیگارد انگلیســیاش روابط
عاشقانه داشته و برای آنکه او را ساکت نگه دارد ،هدایای گرانقیمتی برایش میخرید.
به نوشــته روزنامه دیلی میل ،مجموع مبلغ این هدایا  ۱.۲میلیون پوند برآورد شده
است که شامل یک ساعت  ۱۲هزار پوندی و یک شاتگان میشود« .هیا» ،که اکنون
عنوان «همسر سابق حاکم دوبی» را دارد ،دو ســال با «راسل فالورز» رابطه داشته
که به عنوان بادیگاردش کار میکرد .همچنین از این روابط ،ســه بادیگارد دیگر هیا
هم خبر داشتند و در سال ۲۰۱۶برای ساکت کردن آنها هم پول زیادی داده شده
است.
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ایسنا :مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا دیدگاهش را درباره مسیر جو بایدن
رئیسجمهور منتخب آمریکا برای تعامل با ایران و بازگشت به توافق هستهای بیان کرد.
مجله تایم نوشت :بایدن گفته است که دوباره به توافق هستهای  ۲۰۱۵ایران که شامل
 ۱۲سال مذاکره با ایاالت متحده ،اتحادیه اروپا ،سازمان ملل ،روسیه و چین است ،خواهد
پیوست .ترامپ در سال  ۲۰۱۸ایاالت متحده را از توافق بیرون کشید و در واقع کل توافق
را نابود کرد .سپس ایاالت متحده تحریمهای سختگیرانهای را اعمال کرد ،صادرات نفت
ایران ،مایه حیات اقتصادی آن را متوقف کرد و هر شرکتی که در ایران سرمایهگذاری انجام
میدهد را تهدید به ممانعت از فعالیت تجاری و اقتصادی در آمریکا کرد.
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رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از تحریمهای ملغی
شده به واسطه برجام گفت:

لغو ۹۴۸تحریماز۱۲۴۸

شــده به برجام از ســوی مخالفان و منتقدان دولت
تصریح کرد :مخالفان دولت انتقادات و ایرادات زیادی
به برجام وارد میکنند اما نکتهای کــه باید در نظر
گرفت این است که منتقدان آمریکایی برجام هم به
دولت وقت آمریکا انتقاد میکردند و میگفتند با این
توافق ،امتیازات زیادی به ایران دادید و ســر آمریکا
کاله گذاشته شد .یکی از مهمترین انتقاداتشان هم
آن بود که ایران تنها کشوری است که بدون جنگ و

جوزپ بورل :احیای برجام آسان نخواهد بود

تغییر رژیم ،از فصل هفتم منشور ملل متحد با گرفتن
امتیازات خوبی خارج شد.
سرنوشــت برجام را باید از سرنوشت
مذاکره با آمریکا جدا کرد
وی با تاکید بر اینکه احیای برجام در راستای منافع
ملی است اما سرنوشت آن را باید از سرنوشت مذاکره
با آمریکا جدا کرد ،خاطرنشــان کرد :برجام و آینده
آن ممکن است با دو مسئله مورد تهدید قرار بگیرد؛

خاور میانه

سیاست

Policy

یکی اینکه گروهی احساس میکنند پیروزی بایدن و
بازگشت احتمالی آمریکا به ضرر آنهاست و میتواند
بر سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰
اثر بگذارد و دیگر آنکه وحدت سیاست خارجی از بین
برود و ما شاهد دو رویکرد در سیاست خارجی شویم
و اینکه هر دولتی بخواهد هر جور خواست ،نسبت به
موضوع هستهای عمل کند .فالحتپیشه افزود :اکنون
هم در هر دولتی که توافق هستهای احیا و مذاکرات
برجامی انجام شود ،دولت بعدی باید به آن پایبند بوده
و نخواهد سلیقه و نظر خود را ترجیح دهد بلکه باید در
چارچوب سیاستهای کلی نظام اقدام کند.
بایدن درباره ایران دست به عصا حرکت
کرده است
استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه عالمه
طباطبایی با تاکید بر اینکه مذاکره با آمریکا در شرایط
کنونی شدنی نیست ،بیان کرد :برجام میتواند بنیان
و اساســی برای تنشزدایی میان تهران و واشنگتن
باشد اما نباید آن را به معنای مذاکره با آمریکا قلمداد
کرد .در قبال برجــام ،تابوزدایی شــده اما هنوز در
مورد مذاکره با آمریکا این تابو از بین نرفته اســت .با
این تفاسیر ،اگر حتی یک روز زودتر هم برجام احیا
شود ،این مســئله هم به ســود ایران و هم به سود
آمریکاست.
فالحتپیشه یادآور شــد :بایدن پس از اعالم نتایج
انتخابات مســائل مختلفی را مطرح کرده است مث ً
ال
اینکه به توافق آب و هوایی پاریس بازخواهیم گشت
یا یک آجر بر دیوار مکزیک افزوده نمیشود اما درباره
برجام و ایران تاکنون موضعگیری نکرده است چون
میداند این موضوع چه دشمنانی دارد و دست به عصا
حرکت کرده است.

معافیت عراق از تحریمهای ایران به مدت  45روز دیگر تمدید شد

دولت ترامپ هیچ قصدی برای ایجاد درگیری در خاورمیانه ندارد

وزارت خارجه آمریکا معافیت عراق از تحریمهای ایران را  45روز دیگر تمدید کرد .دولت دونالدترامپ روز
جمعه طول مدت معافیت از تحریمهای ایران برای عراق که این کشور را قادر میسازد به واردات انرژی از ایران
ادامه دهد ،کاهش داد .معافیت از تحریمها معموالً  120روز به طول میانجامند که پس از افزایش فشار بر
ایران توسط مایک پمپئو وزیر امورخارجه این کشور ،این مدت به  60روز کاهش یافت .یک سخنگوی وزارت
امورخارجه آمریکا در این باره گفت که پمپئو این معافیت را به مدت  45روز دیگر تمدید کرده است و این
اقدام دولت ترامپ را با تصمیم نهایی تمدید یا لغو کلی این معافیتها پیش از پایان دوران ریاست جمهوری
دونالدترامپ در  20ژانویه مواجه میسازد .این سخنگو ادامه داد :وزیر امورخارجه معافیت از تحریمها برای
عراق را تمدید کرد تا این کشــور بتواند جهت واردات برق از ایران تبادالت مالی مربوطه را انجام دهد .این
معافیت اطمینان ایجاد میکند که عراق قادر به تأمین نیازهای کوتاه مدتش در زمینه انرژی است ،در حالی
که گامهایی در راستای کاهش وابستگی به واردات ایران بر میدارد .عراق با واردات گاز و برق از ایران یک سوم
نیازهایش در زمینه انرژی را تأمین میکند.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با تاکید بر اینکه ترامپ هیچ قصدی برای ایجاد درگیری و تنش جدید در خاورمیانه
ندارد ،تهدیداتی را علیه کشورمان مطرح کرد .الیوت آبرامز ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتوگو با العربیه
مدعی شد :دونالدترامپ قصد ندارد که درگیری جدیدی در منطقه ایجاد کند و او اخیرا ً خارج کردن برخی نیروهای
آمریکایی از عراق و افغانستان را اعالم کرد اما ما به خوبی میدانیم که ایران فعالیتهای خطرناکی در منطقه دارد
و این امر را به وضوح در عراق دیدهایم .فکر کنم که این مسئله برای همگان روشن باشد .نماینده ویژه دولت آمریکا
در امور ایران گفت :آمریکا به هرگونه تعرضی که ایران یا شبهنظامیان آن علیه شهروندان آمریکایی انجام میدهند،
پاسخ محکمی خواهد داد .او در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شد :تهران خودش تصمیم گرفت که هرج و مرج
و تروریسم را در منطقه رواج دهد و روابط محکمی با القاعده دارد .این مقام آمریکایی مدعی شد که ایران میخواهد از
نابودی القاعده در منطقه جلوگیری کند زیرا خواهان هجوم به کشورها و اشخاصی است که القاعده پیش از این آنها
را هدف قرار داده بود! این ادعا درحالی است که بنا به اذعان کارشناسان ،آمریکا حامی اول تروریسم در جهان بوده و
خود آمریکاییها هستند که گروهکهای تروریستی را به وجود آوردند تا با استفاده از آنها اهداف خود را محقق کنند.

برق همسایه؛ راه نفس اقتصاد
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حمایت مشروط وزیر خارجه احتمالی دولت بایدن از بازگشت آمریکا به برجام

دمیدن نفس تازه در کالبدی مرده

ایسنا :وزیر امورخارجه احتمالی دولت بایدن گفت که به شرط مذاکره درباره برنامه موشکی ایران و نقش ایران
در منطقه از بازگشت آمریکا به توافق هستهای (برجام) حمایت میکند.
کریس کونز سناتور آمریکایی و وزیر امورخارجه احتمالی در دولت جو بایدن ،رئیسجمهور منتخب آمریکا روز
جمعه گفت که تنها در صورتی از بازگشت به توافق هستهای حمایت میکند که راهی برای محدود کردن برنامه
موشکی ایران و حمایتش از نیروهای نیابتی در منطقه وجود داشته باشد.
کونز با تاکید بر این که او فقط موضع خودش را بیان میکند ،گفت که «واشنگتن پس از این که از بازگشت به
برجام حمایت کند ،راهی رو به جلو در زمینه محدود کردن برنامه موشکی آنها و حمایتشان از نیروهای نیابتی
نیاز خواهد داشت .این دو باید همزمان اتفاق بیفتند.
اظهارات این سناتور آمریکایی در پی این مطرح میشود که بایدن وعده داده است با روی کار آمدنش ،در صورت
«بازگشت ایران به پایبندی کامل به تعهدات هستهای خود» به توافق هستهای باز میگردد.
بایدن همچنین گفته است که در صورت بازگشت آمریکا به این توافق ،موضوع برنامه موشکی ایران و نقش ایران
در منطقه نیز باید در مذاکرات در چارچوب این توافق مطرح شود.
این در حالی است که مقامات کشورمان تاکید کردهاند برای توافق هستهای پیش از این مذاکرات الزم انجام
شده است و این توافق با پشتوانه قانونی قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل به امضای طرفین رسیده
است که آمریکا نیز عضوی از آن بود.
سعید خطیبزاده ،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست خبری اخیر خود گفت :برجام اقدام جامع
مشترکی است که بین ایران و گروه  ۵+۱امضا شده است .البته آمریکا به مشارکت خود در این برنامه پایان داده
است .مذاکره در مورد این برنامه مشترک چندین سال به طول انجامید و بعد از این مذاکرات جمعبندی و برای
اجرا مهر و موم شد .وی ادامه داد :برجام باید در چارچوب خود برجام اجرایی شود.

دستگیری معترضان به عبور یک اتوبان از دل جنگل در آلمان

منبع  :رویترز

عقبگرد یا عقبنشینی
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درخواست یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی

صاحبان خانه و مغازه در تعطیلی کرونا اجاره نگیرند

خانه ملت :یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گفت :با توجه به تعطیالت دو هفتهای
پیش رو از صاحبان خانه و مغازه درخواست میکنم که با کمکهای مؤمنانه حداقل یک ماه گرفتن اجاره خانه
را به تعویق بیندازند تا مردم نگرانی مضاعف نداشته باشند.
سلمان اسحاقی با اشاره به محدودیتهای دو هفتهای برای قطع زنجیره انتقال کرونا گفت :باید در این مدت
دولت انگیزههایی برای صنوف ایجاد کند ،امروز مردم دغدغه پرداخت اجاره مسکن و مغازه را دارند .کسی که
مغازهدار و مشغول به کاری است عالوه بر نگرانی برای پرداخت عوارض و مالیات و همچنین خرید کاال نگران
پرداخت اجاره سر ماه است .دولت میتواند هم بخشودگیهای مالیاتی را لحاظ کند و هم تدبیری برای پرداخت
قبوض آب و برق و گاز ،عوارض شهرداری و مالیات در نظر گیرد تا مردم در این شرایط سخت با مشکالت مضاعف
دســت و پنجه نرم نکنند .وی با تاکید بر این که «باید امید و انگیزه برای مردم و صاحبان صنوف ایجاد کرد»
گفت :صاحبان صنوف و مشاغل آزاد بیانگیزه هستند ،آنها میگویند کارمندان ابتدای هر ماه حقوق دریافت
میکنند ،ولی اگر آنها سر کار نروند پولی برای امرار معاش ندارند .حال که قرار است دو هفته تعطیالت برای
قطع زنجیره کرونا لحاظ شود الزم است به صنوف و مشاغل آزاد هم توجه ویژهای شود.
نماینده قائنات همچنین گفت :از صاحبان خانه و مالکان مغازه درخواست میکنم که حداقل در مدت تعطیلی
اجاره نگیرند رسانهها هم این فرهنگ زیبا را ترویج دهند تا همه با کمک مؤمنانه از این شرایط سخت بگذریم.
صاحبان مغازه و خانه میتوانند یک ماه اجاره را بخشوده یا کمتر بگیرند حتی میتوانند اجاره ماه جاری را به
آخر سال منتقل کنند ،اینها همه اقداماتی است تا به یکدیگر کمک کنیم.
اسحاقی در پایان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره کمکهای مؤمنانه گفت :یکی از این کمکهای
مؤمنانه در نحوه گرفتن اجاره در ایام تعطیلی کرونا و اعمال محدودیتهاست با این کار تا زمانی که محدودیتها
ادامه دارد حداقل صنوف و مستاجران دغدغه پرداخت اجاره در آخر ماه را نخواهند داشت.

تظاهرات دانشآموزان علیه نژادپرستی در شهر کیپتاون آفریقای جنوبی.

منبع  :بیبیسی

پیگیری
«نسلفردا» ماجرای تخریب خانه زن
بندرعباسی را پیگیری کرد

دست نوازش برسرمستضعفان
یا «جنون خانه خراب کنی»
دریا وفایی /گروه ایران
daryavafaei2009@gmil.com

انگار مرض مســری حمله و آوارسازی سرپناه
مســتضعفان که به جان برخــی از متصدیان
دستگاهها از جمله شــهرداریها افتاده ،واقعاً
عالجی نــدارد .گویی عدهای از ســرلجاجت
دست به دســت هم دادهاند تا مملکت و نظام
را به بدترین وجه ممکن سرزبانها بیندازند و
خوراک معاندان را فراهم کنند .یک روز قصه تلخ
تخریب آلونک آن زن سالمند در کرمانشاه ،روز
دیگر آواره کردن  300خانوار روستای حضرت
ابوالفضل در اهواز و حاال باز هم تراژدی اسفبار
تخریب یک کلبه محقر دیگر در بندرعباس.
به نظر میرسد حتی اگر دلیل این خانه خراب
کنیها منطقی و کام ً
ال قانونی هم باشــد ،یک
ایراد اساسی و واضح به این اقدامات به اصطالح
وظیفه شناسانه وارد است .اینکه چگونه است
تخریب خانهای غیرقانونی ساخته شده در فالن
روستای دورافتاده به ســرعت نور و با قلدری
هرچه تمامتر انجام میشود اما تصرف اراضی
ملی و ساخت و سازهای الکچری آقازادهها در
لواسانات و شــمیرانات و ...تا سالهای سال از
چشم و گوشها پنهان میماند و بعد هم با چند
گوشه چشــم ،مراتب به بهترین شکل ممکن
حل و فصل میشود .جای شکرش باقی است
که اخیرا ً به برکت شــبکههای مجازی پس از
بروز این نوع افتضاحات که به بهانه اعمال قانون
صورت میگیرد دستگاه قضایی وارد میشود
تا از عمیقتر شدن فاجعه جلوگیری شود .در
پرونده بندرعباس هم ساعاتی پس از انتشار این
خبر ،دادستانی استان هرمزگان بدون واکنش
ننشسته وپس از احضار شبانه شهردار مربوطه
و واکنش شــدید به این اقدام غیرانسانی ،طی
تشکیل پرونده قضایی سایر عوامل دخیل در
ماجرا را احضار و تعیین تکلیف میکند.
بدون شــک دور از انصاف اســت که این گونه
موضعگیریهــای به موقع دســتگاه قضا در
برابر نقض حقوق شهروندی نیز نادیده گرفته
شــود ،اما بهتر آن اســت قاطعیت و نداشتن
مماشــات در تمامی موارد مواجــه با تخلف و
توســط همه افرادی که به نوعی در نهادهای
مختلف مسئولیتی به عهده دارند رعایت شود.
یک غائله قدیمی تکراری!
در همین رابطه بد نیســت اقدام شــجاعانه
شهردار اسبق شــهر خارگ را در مقابله با بروز
تخلف مرور کنیم .شعیب بحرینی از نیروهای
بومی جزیره خارگ است که تا سال  1391به
مدت پنج سال و نیم در سمت شهردار مشغول
خدمترســانی بود .وی پس از خبردار شدن
از ســاخت غیرمجاز بالکن در خانه بخشــدار
منطقه ،صراحتاً دســتور تخریب آن را داده و
تا انجام آن ،پای کار میایستد تا معنای واقعی
برقراری عدالت اسالمی را به همگان تفهیم کند.
هرچند پس از مدتی مجبور به استعفای اجباری
میشود .تراژدی تلخ بندرعباس بهانهای بود تا
پس از پیگیریهای متعدد گفتوگویی کوتاه با
او داشته باشیم .شهردار اسبق خارگ ضمن ابراز
تأســف از آنچه برای این خانواده بندرعباسی
رخ داده گفــت :کاش قبل از اینکه دســت به
کار تخریب خانه میشــدند لحظهای به فکر
بازتابهای بعدی آن میافتادند.
این دلجویی و سرپناه دادن پس از آواره کردن
و بدتر از آن مخدوشســازی چهره کشور نزد
افکار جهانی مانند آب برزمین ریخته اســت.
از وی درباره ماجرای استعفایش و علت دستور
تخریب بالکن خانه بخشدار پرسیدیم ،بحرینی
که در میان همکارانش به مرد سکوت و عمل
معروف است ،در پاسخ به سوالمان به توضیحات
کوتاهی اکتفا کرد  .او گفت :منزل بخشدار «دو
بر» بود یعنی یک طرفــش رو به خیابان بود و
یک طرفش روبه کوچه .با توجه به عرض کوچه
طبق ضوابط ساخت و ساز ،امکان ساخت بالکن
نبود .قبلش هم اطالعرسانی شده بود منتهی
طراحی بالکن را انجــام داده بودند اتفاقاً طراح
هم گفته بود نمیتوانید بالکن داشــته باشید
ولی خب گفته بودند شما طراحی کن و کاری
نداشته باش .شخصاً هم چندین بار تذکر دادم
ولی اعتنایی نشد ،نهایتاً بالکن را ساختند .طبق
مقررات به کمیسیون رفتیم و اقدامات الزم را
انجام دادیم .البته پس از مدتی تاوان برقراری
عدالت اسالمی را نیز دادم و مجبور به استعفای
ناخواسته شدم.
***
 ...به راستی چقدر جای بحرینیها در سیستم
مملکتداری ما خالی است.

