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روایت امیریفر از جمله منسوب به احمدینژاد

روزﻧﻪ

ادعاي عجیب رئیس سابق دولت

روحاالمینی رئیس خانه احزاب شد

پاس اتحادیه اروپایي به ترامپ
 نوید مؤمن :اتحادیه اروپایي از یکســو نسبت به
نقش مؤثر و غیرقابل انکار کشــورمان در مواجهه با
تروریســم تکفیري و اعضاي گروههایي مانند داعش
و النصره )که بازگشــت آنها به اروپــا ثبات و امنیت
کشــورهاي غربي را تهدید ميکند( آگاه اســت و از
ســوي دیگــر ،در مواضع اعالمي و پشــتپرده خود
سیاستهاي ضدتروریستي جمهوري اسالمي ایران
در منطقــه را محکوم ميکنــد! درهرحال ،متعاقب
صدور بیانیه اخیر گروه  ۷و ســکوت اتحادیه اروپایي
در قبــال اقــدام خصمانه دولت ترامپ علیه ســپاه
پاسداران» ،کمترین« فرصت و فضایي براي مصالحه
با اتحادیه اروپایي باقي نمانده اســت .نکته شرمآور
اینکه امضــاي فدریکا موگریني مســئول سیاســت
خارجي اتحادیــه اروپایي نیز در پــاي بیانیه گروه ۷
بهصورت خاص مشــاهده ميشود :همان کسي که
با اتخاذ ژســتي دموکراتیک ،بر لزوم پایبندي اروپا به
توافق هستهاي با ایران تأکید کرده و مسئولیت کمیته
مشترک برجام را بر عهده دارد...

یك بام و دو هواي بشیر
 جعفر قنادباشــي :یکي از ضعفهاي عمرالبشیر
این بود کــه براي تثبیــت قدرت خود ســعي نکرد
شیوههاي خود را اصالح کند بلکه بهراحتي در برابر
فشارهاي خارجي تسلیم ميشد .در اصل عمرالبشیر
عمال تسلیم فشارها شد ،سپس با قطع رابطه با ایران،
عربســتان را برگزید .دقیقا چیزي که مردم ســودان
نســبت به آن نفرت دارنــد .مردم ســودان هرچند
اهل ســنت هستند اما بســیار به اهل بیت و اسامي
حسن و حســین عالقهمند هستند .آنها بههیچعنوان
تمایل ندارند ،وارد رابطه با وهابیت شــوند و سیستم
پادشاهي در کشور وجود داشــته باشد .آنها تمایلي
به ارتباط با اســرائیل و غرب ندارند .عمرالبشیر عمال
به خواستههاي مردم سودان توجه نکرد .زماني که
همســو با سیاست عربســتان گام برداشت به سمت
نزدیکي بــا غرب پیش رفت .شــرکت در جنگ یمن
به معني همســویي بــا عربســتان و غربيهایي بود
کــه عالقهمند به ادامه جنگ بودنــد و همین اتفاق
منجر به این شــد که عمرالبشیر از جریان اخواني در
سودان جدا شود .اخوان بهشدت با وهابیت مخالف
است و اخوان در ســودان از محبوبیت قابلتوجهي
برخوردار اســت و باز هم عمرالبشیر این موضوع را
نادیده گرفت.

اعتماد عمومي ترمیم شده است
 عمــاد افروغ :چیــزي که مــا در مقاطع خاص
و سرنوشتســاز تاریخ کشــورمان داشــتهایم که
متأســفانه از بعــد از دفاع مقدس شــاهد غیبت
آن بودیم و بســیار کم متجلي ميشــد و ســالها
در فقــدان آن به ســر ميبردیم و برایمان مســئله
شــده بود و ایــن مقولهاي بود به نام همبســتگي
و نوعدوســتي و اخالقیات اجتماعــي .پیمایشها
همهساله به ما تذکر ميدادند که ما از این حیث رو
به زوال هستیم و متأسفانه گوش کسي هم بدهکار
ایــن مهم نبود کــه اعتماد عمومي و همبســتگي
ما تضعیف شــده اســت .من معتقدم از مســائل
مغفولمانده ســیل اخیر یکي این مورد اســت که
اعتماد و همبســتگي عمومي ما در مسیر احیا قرار
گرفت .یعني آن تهنشینشــدههاي تاریخي ما یک
بار دیگر به روي صحنــه تحوالت جامعه آمدند...
به نظــر من االن از نظر اعتماد ملت و حاکمیت در
این  ۲۰روز وضعیت ما بهتر شــده که البته این نیاز
به پیمایش دارد .تصویر کلي که تا اینجا به دســت
آمده ،بیانگر نوعدوســتي و همکاري بــوده ... .در
همان زمان جنگ مگر همهچیز خوب بود؟ تصمیم
اشتباه نبود؟ چرا بود ،همه اینها بود ولي روح کلي
و جریان کلي همبســتگي و فداکاري و فتوت بسیار
برجستهتر از این نارسایيها وجود داشت...
politics@sharghdaily.ir
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صادرات نفت سعودي را صفر کنیم
 ســعداﷲ زارعي :توان ما در صفرکردن صادرات
نفت عربستان ،زماني که سردار سلیماني به حمایت
از ســخنان آن روز رئیسجمهور برخاست ،فهمیده
شــد .همه ميدانند نیروي قدس مأموریتي در تنگه
هرمز ندارد و این خطاب با دریاي ســرخ و ســواحل
غربي عربســتان تناسب دارد .بسیار خوب ،زمان را از
دســت ندهیم و به اجراي برنامه به صفر رســاندن
صادرات نفت عربستان بپردازیم و به جایي برسانیم
کــه در عمل اتفاقــي بیفتد و طرفهــاي اروپایي و
عربي بهطور واقعي و جــدي دریابند ،دنبالهروي از
سیاســتهاي ضدایراني براي آنان ضرر جدي دارد.
این نکته را هم در نظر داشــته باشیم که به احتمال
خیلي زیــاد به محــض آنکه بخــش اول صادرات
نفت سعودي متوقف شود ،اروپایيها و سعوديها،
رایزني با محافل مؤثــر آمریکایي نظیر کنگره آمریکا
بــراي متوقفکردن اقدامــات ضدایراني را شــروع
ميکنند و البيها در داخل آمریکا نیز به راه ميافتند.
بایــد اضافه کرد کــه براي اجراي طــرح صفرکردن
صــادرات نفت عربســتان نباید این بــار را بر دوش
نیروهاي مقاومت هوادار ایران در منطقه گذاشــت،
نیازي به این نیست ،ایران ميتواند از شیوههاي مؤثر
امنیتي دیگر براي رسیدن به این منظور استفاده کند
و در تجربه هم از این روشها استفاده شده است...

شــرق» :عباس امیريفر« ،نزدیکتریــن روحاني به
احمدينژاد در دوره ریاستجمهورياش ،حرفهاي
درزکرده از یك جلســه به نقل از رئیس سابق دولت
را تأیید کرده است .او درباره نقلقولي از احمدينژاد
در جلســهاي خصوصي که گفته است» :انقالب کار
انگلیس بود« ،در انصاف نیوز نوشــته اســت» :بنده
خــودم در این جلســه در ولنجک حضور داشــتم و
بدتــر از موارد فوق را گفتند و بهدلیل توهین ایشــان
آن جلســه را ترک کــردم و مقدمه قطــع ارتباطم با
ایشان شــد .حاال مختارید باور کنید یا نکنید و بهقول
ما طلبهها فلکالخیار« .سایت بصیرت چند روز قبل
در مطلبي نوشته بود» :محمود احمدينژاد در برخي
از نشســتهاي محفلي اطرافیان خود حضور یافته
و مواضــع تنــدي را مطرح ميکند .او مدعي اســت
تمام مســئوالن نظام براســاس خط انگلیسي حاکم
شدهاند! یا وابســته به انگلیس هستند یا انگلیس به
صورت مســتقیم یا با واسطه آنها را مدیریت ميکند!
وي همچنیــن مدعي اســت در اتفاقات گذشــته و
حتي شــکلگیري انقالب هم انگلیسيها پشت پرده
بودهانــد! حتي آنهایي که مصــدق را زدند ،فداییان
اســالم را آوردنــد اینها هم طــرح انگلیس بود! وي
معتقــد اســت ،آیتاﷲ کاشــاني کودتایــي را علیه
مصدق اجرا کرد به خاطر اینکه همه آنها انگلیســي
بودند .احمدينژاد گفته اســت ،روحاني به مذاکره و
توافق با آمریکا و اروپا معتقد اســت و ميخواهد از
این طریق رفاه را در کشــور ایجــاد کند .احمدينژاد
درعینحال ميگوید براي رأي مجبور هستیم از بدنه
ضعیف جامعه حمایت کنیم ،ســوار شویم تا بتوانیم
اهدافمان را پیگیري کنیم« .اسفند سال  ۹۶اسفندیار
رحیممشــایي با حضور در مقابل سفارت انگلیس و
در اعتراض به بازداشــت حمید بقایي حکم بقایي را
به آتش کشید .مشایي ،ســفر بوریس جانسون ،وزیر
خارجه بریتانیا ،به ایران را در ارتباط با حذف محمود
احمدينژاد و نزدیکانش عنوان کرد و اینگونه مدعي
شــد که حکم حمید بقایي با دســتور ملکه بریتانیا،
نخستوزیر و وزیرخارجه آن کشور ،به مقامهاي قوه
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قضائیه جمهوري اســالمي دیکته شده است.بعد از
آن هم دفتر محمود احمدينژاد با انتشــار بیانیهاي
نوشت» :چرا باید اعتراض یک ایراني به دخالتهاي
انگلیــس در امور ایــران ،بهطور خشــن و مخفیانه
توسط دستگاه قضائي ،آن هم در تهران مورد برخورد
و محاکمه قرار گیرد؟ اگر ریگي به کفش ندارند ،متن
مذاکــرات و توصیههاي وزیر امــور خارجه انگلیس
در ســفر اخیر به تهران را منتشــر کنند و رسیدگيها
را علني برگزار کنند« .درصورتيکه اظهارات منتسب
به رئیس ســابق دولت صحت داشته باشد ،ميتوان
آن را از دو منظر تحلیل کــرد که یکي از آنها تحلیل
در ادامــه همان رفتارهاي پوپولیســتياش اســت.
باورش سخت است که فردي که هشت سال رئیس
دولــت بوده ،مؤمن و باورمند به بخشــي از باورهاي
عامیانه در راســتاي تئوريهاي توطئه باشــد .اما او
این را ميداند که دامنزدن به این تئوريهاي توطئه
ميتواند جذابیت داشــته باشــد یا بخشي از عوام را
جــذب او کند .از منظري دیگر امــا اگر معتقد به این
باشــیم که این اظهارات از باور رئیس ســابق دولت
سرچشمه ميگیرد ،پرسشهایي جدي درباره شخص

محمود احمدينژاد مطرح ميشود.
به جــز اصالحطلبــان کــه از منظر همیشــگي
خود رصدکننــده و منتقــد رفتارهــاي احمدينژاد
بوده و هســتند ،اصولگرایان اصــوال تمایلي به دیدن
احمدينژاد امروز ندارند .آنها ترجیح ميدهند به کل
او را ندید بگیرند .رضا اکرمي ،عضو جامعه روحانیت
مبــارز که البته به دولت اعتدالي هم نزدیك اســت،
ميگوید تمایلي به اظهارنظر درباره احمدينژاد ندارد
و آنهایــي که عقل دارند حرفهــاي بيربط ميزنند
چه برســد به او .ميگوید که تحلیلکردن حرفهاي
احمدينژاد به درد افــراد بيکار ميخورد و نباید به
صحبتهایــش اهمیتي داد» :مگر مــا بيکاریم که
حرفهایش را تکذیب یا تأیید کنیم؟ تازه ما که در آن
جلســه نبودیم و حضور هم نداشتیم« .حسن بیادي
کــه زماني عضو جمعیــت آبادگران ایران اســالمي
بــود و در رويکارآمدن محمود احمدينژاد نقشــي
اساســي داشت هم حاال به »شــرق« ميگوید دلیلي
ندارد دربــاره این چیزها صحبت کنید ،االن مســائل
مهمي مانند سیل در جامعه وجود دارد .او در پاسخ
به این ســؤال که قاعدتا او به واسطه همان نزدیکي

که در گذشــته به احمدينژاد داشــته بهتر ميتواند
رفتارهــاي او را تحلیل کند به »شــرق« ميگوید که
بهتر است دلیل رفتارها و گفتههاي احمدينژاد را از
خود احمدينژاد پرسید .آذر منصوري ،اصالحطلب
و قائم مقــام حزب اتحــاد ملت اما دربــاره چرایي
اظهار چنین گفتهاي از ســوي احمدينژاد ميگوید:
»رفتارهــاي احمدينــژاد را به نظرم بایــد مقداري
همهجانبهنگرانهتر تحلیل کــرد .تحلیل این رفتارها
بعد از عملکــردش در دولت نهم و دهم ،رفتارهاي
حلقــه نزدیکانش و پروندههایي که بــراي این افراد
مشــخصا در ارتباط با مفاســد مالي در قوه قضائیه
گشوده شد ،قابل تحلیل نیست« .منصوري افزود» :از
این منظر نميتوان این اظهارات را اظهارات فردي او
قلمداد کرد چون احمدينژاد یك شخصیت حقوقي
دارد و این شــخصیت حقوقي در یکي از ارکان مهم
تصمیمسازي کشور حضور دارد .منصوري افزود» :او
از یكسو در یکي از ارکان قدرت که مجمع تشخیص
مصلحت نظام اســت حضور دارد و از ســویي دیگر
رفتــاري از خــود بــروز ميدهــد که ادامــه همان
رفتارهاي پوپولیستي گذشــته او احتماال براي جلب
نظر بخشي از افکار عمومي و استفاده از این ظرفیت
براي اهــداف احتمالي آیندهاش اســت« .قائممقام
دبیرکل حزب اتحاد ملت افزود» :اینها مسائل مهمي
اســت که قاعدتا قابل توجه و قابل بحث اســت .او
در مجامع عمومي آزادانه حضور دارد .به شــهرها و
روســتاها و مناطق دورافتاده و محروم سفر ميکند و
نوعا اظهاراتي از این دست بر زبان ميآورد؛ اظهاراتي
که به اعتقاد من طبیعتا بدون پیشزمینه و پشــتوانه
نميتواند انجام شــود .به نظر من آقاي احمدينژاد
هم خودش باید پاســخگوي گفتههــا و عملکردش
باشد و هم مجموعه کســاني که حامیاش بودهاند
که عالوه بر تبعات عملکرد آن هشــت سال ،امروز با
این اظهارات غیردیپلماتیك و غیرمســئوالنه خودش
تبعاتــي را متوجه کشــور و مناســبات بیــن ایران و
کشــورهاي دیگر بکند که طبیعتا اثــرات خودش را
برجاي خواهد گذاشت«.

با شروع موج جدید بارشها و احتمال وقوع سیل

ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮى ﺑﺮاى رﺳﯿﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزده دوﺑﺎره ﭘﺎى ﮐﺎر آﻣﺪ
شرق :با شروع دوباره بارشها و احتمال وقوع سیل ،بار دیگر معاوناول
رئیسجمهوری پای کار آمده است .اســحاق جهانگیری روز گذشته در
تماس تلفنی با استاندار هرمزگان آخرین وضعیت اقدامهای انجامشده
در راســتای آمادگی برای ورود سامانه بارشــی و احتمال وقوع سیل در
این اســتان را پیگیری و بررسی کرد .او گفته الزم است همه دستگاههای
اجرائی هرمزگان برای مقابله با ســیل و حوادث احتمالی آماده باشند و
تمامی تمهیدات مورد نیاز نیز در این راســتا پیشبینی شود .جهانگیری
همچنین در جلســه نحوه تأمین مالی جبران خسارتهای ناشی از سیل
در استانهای ســیلزده شــرکت و عنوان کرد» :امروز مهمترین مسئله
کشور مقابله با بحران ســیل و جبران خسارات ناشی از آن است .مردم
بهویژه هموطنانمان در مناطق سیلزده انتظار دارند دولت بهطور جدی
در جبران خســارتهای واردشده و بازســازی مناطق سیلزده حضور و
اهتمام جدی داشــته باشــد و دولت نیز همانطورکه قول داده ،با تمام
توان بهدنبال جبران خســارتهای واردشده به مردم در مناطق سیلزده
اســت« .به گزارش ایســنا ،او افزود» :مقام معظم رهبــری که از ابتدای
وقوع بحران ســیل دغدغه کمکرســانی و امداد به مردم ســیلزده را
داشــتهاند ،تأکید کردهاند اولویت دولت در وهله نخســت باید استفاده
حداکثــری از تمامی ظرفیتهای قانونی ،مالی و بودجهای کشــور برای
جبران خســارات ســیل باشد .ایشــان همچنین با برداشــت از صندوق
توســعه ملی در صورت ضرورت نیــز موافقت کردهانــد« .جهانگیری
همچنیــن از مردم ،دســتگاهها و نهادهای عمومی و نیروهای مســلح
که بهطور شــبانهروزی برای مقابلــه با بحران ســیل در میدان حضور
داشــتند ،تشــکر کرده و گفته اگرچه ســیل پیامدهای تلخی داشت ،اما

در کنــار این تلخیها و ســختیها ،همدلی ،انســجام و وحدت مردم و
دســتگاهها نمایش و پیام خوبی از اتحاد ملت ایران در برابر مشــکالت
به دنیا مخابره کرد.
معــاوناول رئیسجمهــور در حالــی از همه ارگانها تشــکر کرده
اســت که خــود او از همــان ابتدای وقوع ســیل در آخرین روز ســال
گذشــته در صف اول بــود و امور را پیگیری کرد .جهانگیری ســال ۹۷
را با تماس تلفنی با اســتانداران گلســتان و مازندران و دریافت گزارش
آخرین وضعیت ســیل و خسارات واردشــده به این دو استان و تأکید بر
آمادگــی و پیشبینیهای الزم برای مواجهه با حوادث طبیعی به پایان
برد .ســوم فروردین نیز شــخصا وارد عمل شــد و به گرگان سفر کرد و
از مناطق ســیلزده بازدید کرد .معــاوناول رئیسجمهور همچنین در
جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان شرکت کرد و مناف هاشمی،
استاندار گلستان را بهدلیل غیبت و حضور در خارج از کشور برکنار کرد.
او همچنین به وزیر کشــور دســتور داد تا عادیشدن شــرایط در استان
گلســتان بماند .جهانگیری ،پنجم فروردین هم به استان مازندران رفت
و از مناطق ســیلزده بازدید کرد .او در ایــن روز با صدور بخشنامهای
از همــه اســتانداران و فرمانــداران سراســر کشــور خواســت بهطور
تماموقــت در محل کار خود حضور داشــته باشــند .جهانگیری همان
روز به تهران برگشــت و در جلسه ســتاد مدیریت بحران استان تهران
شــرکت کرد .هواشناسی از وقوع یک بارش شــدید در تهران خبر داده
بود ،معاوناول رئیسجمهوری در آن جلســه گفت باید امشب با تمام
وجود از تهران حفاظت کنیم و مدیران اســتان تهران موضوع را جدی
بگیرند .جهانگیری فردای آن روز هم در دیدار نوروزی با اعضای هیئت

دولت و مدیــران دولتی گفت» :همکاری مردم در کاهش خســارات و
آثار زیانبار ســیل بسیار تأثیرگذار است« .جهانگیری یازدهم فروردین به
اســتان کرمانشــاه رفت و از مناطق ســیلخیز بازدید کرد .او در نشست
شــورای هماهنگی مدیریت بحران این استان شرکت کرد و گفت دولت
پای کار است و در حد توان خسارت سیل را جبران میکنیم .جهانگیری
همچنین به لرستان رفت و با فرمانداران این استان تلفنی گفتوگو کرد.
یک روز بعد معاوناول رئیسجمهور از ســدهای دز و کرخه بازدید کرد
و به میان مردم روستای رمانه شوشــتر رفت .جهانگیری سیزدهبدر نیز
سر کار بود و در جلسه ویژه بررسی آخرین وضعیت مناطق سیلزده که
با حضور مقام معظم رهبری تشــکیل شده بود ،شرکت کرد .او هفدهم
فروردین هم با اســتانداران خوزســتان و لرستان و سرپرست استانداری
گلستان تلفنی صحبت کرد.
جهانگیــری چند روزی از ماجرای ســیل فاصلــه گرفت و هجدهم
فروردیــن با نخســتوزیر عراق در تهران دیــدار و در همایش اقتصادی
تجاری ایران و عراق شــرکت کرد .حاال و با شــروع موج دوم بارشهاو احتمال وقوع سیل ،اســحاق جهانگیری دوباره پای کار آمده است .او
روز گذشته از تشکیل سیلبند انسانی در دهالویه تشکر کرد و در صفحه
اینســتاگرام خود نوشت» :دهالویه که همه ما به آن تعلق خاطر داریم،
کانون خاطرههای مقاومت ملت ما و نماد شــرف و حماســه در دوران
دفاع مقدس است و همچنان هم میتواند حماسهآفرین باشد؛ حماسه
امروز اما از نوع دیگر اســت .حماســهها را باید بهسوی همبستگی ملی
و چارهاندیشــی برای کمک به آسیبدیدگان و جبران خسارات و ساختن
دوباره مناطق آسیبدیده بکشانیم«.

در گفتوگو با محمدعلی حسینی ،سخنگوی اسبق وزارت خارجه عنوان شد

اﻗﺪام آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ درﮔﯿﺮي ﻧﯿﺴﺖ
زهره اقایانی :اقدام اخیر دونالــد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریــکا ،علیه ســپاه پاســداران انقالب اســالمی که با
واکنشهای شدید داخلی و برخی کشورهای دیگر مواجه
شده اســت ،اگرچه هنوز در مرحله طرح بوده و معلوم
نیست سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به آن رأی مثبت
بدهند؛ اما به اعتقاد برخی کارشناسان نهتنها موضع این
نهاد نظامی ایران را تضعیف نکرده؛ بلکه باعث اتحاد و
انسجام بیشــتر میان قوا و مسئوالن نظام شده است .به
اعتقاد برخی صاحبنظران و مسئوالن امر ،این همدلی
که در روزهای گذشته از نمایندگان مجلس گرفته تا دیگر
مسئوالن ادامه داشته است ،میتواند اقدام اخیر آمریکا
را تا حدود زیادی خنثی کند .به اعتقاد ســیدمحمدعلی
حسینی ،سخنگوی اســبق وزارت خارجه» ،اقدام آمریکا
بههیچوجــه به معنــای مجــوز ورود بــه صحنه یک
درگیری نیســت« .او همچنین »تقویت انسجام داخلی
و وحدت ملی« از یک ســو و از سوی دیگر »بهرهبرداری
از دیپلماســی پارلمانی و رسانهای« را دو عامل مؤثر در
تقبیح اقدام آمریکا میداند.
 به نظر شــما اقدام آمریکا در تروریستشناختن
سپاه با چه اهدافی صورت میگیرد؟
آمریکا از بــدو پیروزی انقالب اســالمی تاکنون و در
راســتای طرح برانــدازی جمهوری اســالمی ،همواره
ارکان اقتــدار نظام را مــورد تهاجم ،تهمــت ،تحریم و
تهدید قرار داده و از هیچ کوششــی در این راستا فروگذار
نکرده اســت .سپاه پاســداران انقالب اسالمی بهعنوان

یکی از مهمترین ارکان اقتدار کشــور از یک سو حفاظت
و حراســت از اصل نظام جمهوری اســالمی و از سوی
دیگر مســئولیت صیانت از تمامیت ارضی ایران عزیز و
از سوی ســوم ضمانت امنیت ملی کشــور و همچنین
مقابله بــا ســناریوهای خباثتآمیز و ثبــاتزدای رژیم
آمریکا در آتشافروزی و حمایت از گروههای تروریستی
در منطقه را برعهده داشــته اســت .بدون تردید ســپاه
پاسداران در  ۴۰ســال گذشته با وجود موانع و مشکالت
فراوان در همه این حوزهها به شــکل تحسینبرانگیزی
موفق عمل کــرده؛ امری که برای رژیم آمریکا نامطلوب
و دردسرســاز بوده و آن کشــور را در دستیابی به اهداف
سلطهطلبانه و مداخلهجویانه خود ناکام گذاشته است.
تصمیــم حماقتآمیز اخیر آقای ترامــپ و تیم بیخرد
و شــرور همراه او در تروریستشــناختن سپاه پاسداران
در حقیقت اســتفاده از آخرین ترفندهــای آمریکا علیه
این نهاد مردمی اســت که البته مانند ترفندهای گذشته
محکوم به شکست است.
 تبعــات حقوقی و بینالمللی ایــن اقدام آمریکا
چیست؟
این اقدام در روابط بینالملل بیســابقه و ناشــی از
کینهتوزی و خصومت کاخ ســفید و بــه لحاظ حقوقی
و بینالمللــی کامال غیرموجه و در تعــارض با قوانین و
قواعد پذیرفتهشــده جهانی است .ســازمان ملل متحد
بهعنــوان مهمترین نهــاد بینالمللــی و همه اعضای
آن و همچنین شــورای امنیت این ســازمان و نهادهای

مختلف منطقهای و بینالمللــی در مقابل یک تصمیم
خطیر و بیسابقه از ســوی ایاالت متحده قرار گرفتهاند
کــه درصورتیکه مخالفت جدی بــا آن نکنند ،در آینده
نهچندان دور میتوانــد به عنوان رویه جدید قلدرمآبانه
و جاهطلبانه آمریکایی در مقابله با کشــورهای مختلف
مورد بهرهبرداری گستاخانه قرار گیرد.
 به نظر شما کشورهای دیگر چه عکسالعملی در
برابر این اقدام خواهند داشت؟
این اقدام دولت آمریکا عــالوه بر اینکه غیرقانونی و
مغایر با اصول اولیه و قواعد بینالمللی اســت ،اقدامی
بســیار تحریکآمیز اســت کــه میتواند آثــار و تبعات
ضدامنیتی و بیثباتی در پی داشــته باشــد که منافع و
مصالح کشورهای منطقه و فرامنطقه را با تهدید جدی
مواجه کند .ازاینرو کشــورهای مختلف باید با احساس
مســئولیت و نیز با توجه به تعهــدات بینالمللی که بر
دوش دارند ،اقدام کرده و بــه نحو مقتضی با این اقدام
شرارتبار رژیم آمریکا مقابله کنند .در مرحله اول تقویت
انســجام داخلی و وحدت ملی است که در یکی ،دو روز
گذشــته به نحو چشمگیری از ســوی نهادهای رسمی
دولتی و مردمی ،احزاب و گرایشهای مختلف سیاســی
و همچنین از سوی مقامات کشورمان به نمایش گذاشته
شــد .این روند همچنان باید ادامه پیدا کند تا محاسبات
دشمن شــرور آمریکایی را در آسیبرســانی به وحدت
ملی برهم زند .در بخــش خارجی تماسها و رایزنیها
با مقامات کشــورهای مختلف و همچنین سازمانها و

نهادهای منطقهای و بینالمللی میتواند اثری ســازنده
و هشداردهنده داشته باشــد .بهرهبرداری از دیپلماسی
پارلمانی و رســانهای نیــز ازجمله اقداماتی اســت که
میتواند در تقبیح اقدام آمریکا مؤثر باشد.
بررســی اقداماتی که به لحــاظ حقوقی بینالمللی
میتواند در نهادهای ذیربط بینالمللی دنبال شود نیز
باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
 آیا ما به جنگ نزدیکتر شدهایم؟
نکتــه اول ایــن اســت کــه اقــدام آمریــکا اگرچه
تحریککننده و خباثتآمیز اســت؛ امــا بههیچوجه به
معنای مجوز ورود به صحنه یک درگیری نیســت .نکته
دوم آن است که رژیم یاغی آمریکا در چهار دهه گذشته
از هیچ اقدامی علیه ســپاه پاســداران انقالب اســالمی
کوتاهی نکــرده و بنابراین تصمیم اخیر کاخ ســفید به
یک نمایش بیشــتر شبیه اســت تا به اعمال فشار مؤثر
جدیدی علیه ســپاه .نکته ســوم آن اســت که تحوالت
چند ســال اخیر منطقه بهویژه در عراق و ســوریه و در
مقابله با تروریستهای داعشــی و حامیانش بهخوبی
نقاط قوت ســپاه و قدرت آفنــدی و بازدارندگی آن را و
همچنین نقاط ضعف و آسیبپذیری نیروهای آمریکایی
و رژیم صهیونیســتی را نشان داده اســت .این امر مانع
از آن خواهد شــد که تروریستهای آمریکایی دست به
یک اقدام احمقانه یا اشــتباه راهبــردی بزنند؛ اگرچه دو
عامل هوشــیاری و آمادگی همــواره از مهمترین عناصر
بازدارندگی در مقابل دشمن به شمار میروند.

 عبدالحســین روحاالمینی در نخســتین جلسه
شورای مرکزی خانه احزاب در سال جدید بهعنوان
رئیس این مجموعه سیاسی انتخاب شد .نخستین
جلســه خانه احزاب در سال  ۹۸روز گذشته برگزار
شــد و با رأی شــورای مرکزی و از میان نامزدهای
اصولگرا ،عبدالحسین روحاالمینی از حزب توسعه
و عدالت ایران اســالمی بــا  ۹رأی بهعنوان رئیس
جدیــد خانــه احــزاب در ســال اول دوره هفتــم
برگزیده شــد .روحاالمینینجفآبــادی ،همچنین
ریاســت شــورای مرکزی حزب توســعه و عدالت
ایران اســالمی ،از استادان دانشــگاه علوم پزشکی
تهــران ،مشــاور وزیر بهداشــت و رئیس انســتیتو
پاســتور ،عضو شــورای مرکزی جمعیت ایثارگران
انقالب اســالمي و مشاور انتخاباتی محسن رضایی
بوده اســت .عالوه بــر اینها روحاالمیني ریاســت
کمیتــه علمــی ،تحقیقاتــی و فنــاوری دبیرخانه
مجمع تشــخیص مصلحت نظام را برعهده دارد.
روحاالمینی در ســالهای اولیه از انقالب اسالمي
یکــی از اعضای اصلی ســازمان مجاهدین انقالب
اســالمی بود .او در رویداد تســخیر سفارت آمریکا
نیز در زمره دانشــجویان تســخیرکننده بوده است.
یکــي از موضوعاتي که نام او را بیش از همیشــه
بر ســر زبانها انداخت ،جانباختن فرزند آخرش،
محســن روحاالمیني در بازداشــتگاه کهریزك بود.
عبدالحسین روحاالمینی در پي جانباختن فرزندش
از ســعید مرتضوي شــکایت کرد که در نهایت این
شکایت منجر به محکومیت مرتضوي شد.
حال عبدالحســین روحاالمیني با رأی شــورای
مرکزی و از طیف سیاســي اصولگــرا رئیس خانه
احزاب شــد .در این انتخابات حســن غفوریفرد،
دیگر نامزد ریاســت خانه احزاب بود که هفت رأی
کسب کرد ،ســه رأی نیز ممتنع بود .در این نشست
قرار شد ریاســت خانه احزاب در سال اول از میان
اصولگرایان و در ســال دوم و ســوم از مستقلین و
اصالحطلبان انتخاب شود.
به گــزارش »ایرنا« مجمع عمومی خانه احزاب
در دوره هفتم با حضور دبیران کل و نمایندگان ۸۷
حزب دارای مجوز  ۲۳اسفند  ۱۳۹۷در تاالر وزارت
کشــور برگزار و اعضای شــورای مرکزی و بازرسان
این مجموعه انتخاب شــدند .در این نشست ،پس
از رأیگیری فراکســیونها ،از میــان اصالحطلبان
افرادی مانند حســین کمالی بــا  ۶۰رأی ،مصطفی
کواکبیــان با  ۵۳رأی و یداﷲ طاهرنــژاد با  ۵۱رأی
بهعنوان نفرات اول تا ســوم انتخاب شدند و احمد
حکیمیپور ،حسین کاشفی ،مهدی علیخانی ،فرج
کمیجانی ،شــهیندخت مــوالوردی ،علی صوفی و
فاطمــه راکعی به عضویت شــورای مرکزی خانه
احزاب درآمدند و مجید بهمنزاده و علی ظفرزاده
بهعنوان بازرسان آن انتخاب شدند.
در فراکســیون اصولگرایان ،حســن غفوریفرد
بــا  ۶۲رأی ،فهیمــه محمدزاده بــا  ۴۱رأی و قدرت
ملکی بهعنوان نفرات اول تا ســوم برگزیده شــدند
و عبدالحســین روحاالمینــی ،محمدمهدی مفتح،
حبیباﷲ بوربور ،میثم نیکفر ،سیدمحمد حسینی،
محســن پیرهادی و سیدمهدی جوالیی به عضویت
شــورای مرکزی خانه احــزاب درآمدند و ولیزاده و
کرمی در جایگاه بازرسان خانه احزاب برگزیده شدند.
از میان فراکسیون اعتدالیون )مستقلین( محمد
تبرایــی با  ۵۵رأی ،شــهابالدین صدر بــا  ۵۱رأی و
جمشــید ایرانی با  ۵۰رأی نفرات اول تا سوم شدند
و مهدی پورنامدار ،قدرتعلی حشــمتیان ،محســن
صفرپور ،محمد نیشــابوری ،بهنود نادری ،سیاوش
میرزایی و محمد فومنی به عضویت شورای مرکزی
خانه احزاب درآمدند و میرعطایی و خداقلیزاده به
عنوان بازرس انتخاب شدند.
سیدسلمان ســامانی ،ســخنگوی وزارت کشور
چهاردهم اسفند در حســاب توییتری خود ،اسامی
 ۹۸حزب شناســنامهدار و دارای مجوز برای حضور
در مجمع عمومی دوره هفتم را اعالم کرده بود که با
اضافه شدن هفت حزب دیگر توسط مالنوری ،شمار
تشــکلها به  ۱۰۵حزب رسید .این احزاب میتوانند
یارانه دریافت کــرده و در انتخابات مجمع عمومی
خانه احزاب حضور داشته باشند.
خانه احزاب ایران ،عنوان ســازمانی مردمنهاد
متشــکل از احزاب و تشکلهای سیاسی سه جریان
اصولگــرا ،اصالحطلــب و مســتقل )اعتدالیون(
اســت که با هدف نزدیکترکردن احزاب در ســال
 ۱۳۷۹تأســیس شــد .یکي از موضوعات مهم در
سیاستگذاري خانه احزاب شکل و کیفیت فعالیت
شعب خانه احزاب در شهرستانهاست که معموال
با وجود کموکاستیهایی انجام ميشود .همچنین
با قانون جدید احزاب شرایط جدیدی برای فعالیت
احــزاب ملــی تعریف شــده اســت؛ بهنحويکه
برگزاری مجمع عمومی با حضور حداقل  ۳۰۰نفر
از اعضای رســمی تأسیس دفاتر رسمی حداقل در
یكســوم از مراکز استانهای کشور از بندهای مهم
آن اســت .این امید وجود دارد که با التزام قانونی
تشکلهای سیاسی به قانون احزاب سیستم تحزب
در ایران دیگر شــاهد احزاب خانوادگــی با تعداد
اندک و سازوکار نامشخص نباشد.
حــال باید دید کــه رئیس جدید خانــه احزاب،
یعني عبدالحســین روحاالمینی چه تأثیري بر روند
فعالیت احزاب موجود در کشــور ميگذارد .پیش از
او سیدحسین موســویتبریزی در سه دوره و حسن
غفوريفرد ،حسین کاشــفي ،قدرتعلی حشمتیان و
حسین کمالی هرکدام در یك دوره ریاست این نهاد
را برعهده داشتند.

