
خروج امري�كا از برجام، فيلترينگ تلگ�رام، بروز 
اعتراضات در چند ماه اخير و مشكالتي حول قيمت 
ارز و مسائلي چون بيكاري و ركود، از جمله تحوالت 
مهم اي�ن روزها س�ت؛ تحوالتي كه وجه�ه دولت 
مستقر تا نهادهاي مختلف كشور را تحت تاثير قرار 
مي دهد. پرس�ش هاي زيادي در اين باره مي توان 
طرح كرد. اينكه آزمون س�خت روحاني در اثناي 
اين تحوالت چيس�ت و او به س�مت اعتماد سازي 
رفته يا اعتماد سوزي؟ موفقيت و شكست روحاني 
تا چه ميزان ب�ا وجهه نظام در هم آميخته اس�ت؟ 
عملكرد اصولگرايان در اين بين چه بوده اس�ت؟ 
امير محبيان، تحليلگر اصولگرا و استاد دانشگاه 
معتقد اس�ت كه »دولت هم هزينه »فتح الفتوح« 
نش�ان دادن برج�ام را داد. « او همچني�ن بي�ان 
مي كند كه » برجام در واق�ع انتخاب بين بد و بدتر 
براي ايران بود. « اين استاد دانشگاه تاكيد كرد كه 
»نبايد در برجام به عنوان يك راه حل موقت ماند؛ 
دلواپس�ان بعضا دغدغه هاي قابل فهمي دارند اما 
اصرار بر سودگيري از اين برداش�ت براي برخورد 
سياسي با يك جريان عمال دغدغه هاي آنها را فاقد 
حس�ن نيت مي نماياند، در حالي كه شايد به واقع 

چنين    نباشد.«

    استراتژي نظام در قبال برجام چه بايد باشد؟
برجام يك روند طبيع��ي در تعامالت سياس��ي ما نبود، 
برجام يك اقدام ضروري براي گ��ذار از يك دوره تنگناي 
اقتصادي- سياسي جدي بود كه با مديريت دولت امريكا 
در زمان اوباما و با همكاري ساير كشورهاي اروپايي در بستر 
تبليغات ضد ايراني رسوب  يافته در اذهان، به وجود آمده 
بود. فش��ارهاي تحريم عمال اقتصاد ما را با چالش مواجه 
كرده بود؛ الزم بود در برجام فش��ارها كاهش داده شود و 
در عين حال، فضاي سنگين تبليغات ضد  ايراني كه »نيت 
صادقانه« ما را زيرس��وال مي برد، دگرگون شود. برخالف 
آنچه »مذاكرات برد- برد« ناميده شده است، به گمان من 
اين اصطالح به غلط نوعي مشروعيت به فشارهاي غرب 
و توقع فزاينده در داخل به وج��ود آورد. قبال هم گفته ام، 
برجام در واقع انتخ��اب بين بد و بدتر براي اي��ران بود. در 
همين  راستا، با وجود ش��عارهاي دلواپسان كه با شاخص 
آرماني به برجام نگريسته و فاصله واقعيت تا آرمان )ايده آل( 
آنها را نگران مي كرد، من فاصله برجام با واقعيت نامطلوب 
جا افتاده توس��ط غرب را در نظر مي گيرم به  همين دليل 
به گمان من، براساس واقعيت ها، تالش مذاكره كنندگان 
ما و انعطاف نظام در گذار از تنگناها قابل توجيه عقالني و 
ارزشمند و مبتني بر واقع بيني بود. اما در مجموع به گمان 
من نباي��د در برجام به عن��وان يك راه ح��ل موقت ماند؛ 
دلواپسان بعضا دغدغه هاي قابل فهمي دارند اما اصرار بر 
سودگيري از اين برداش��ت براي برخورد سياسي با يك 
جريان عمال  دغدغه هاي آنها را فاقد حسن نيت مي نماياند، 
در حالي كه ش��ايد به واقع چنين نباشد. دولت هم هزينه 
»فتح الفتوح« نشان دادن برجام را داد. برجام يك راه حل 
موقت ولي ضروري بود. فعال نيز م��ا وارد پرده دوم برجام 

شده ايم. 
   شكست برجام و تلگرام، دولت روحاني را زمين 

مي زند يا خير؟
اين پاس��خ را بايد دولت آقاي روحاني ارايه كند. اّما بحث 
برجام و تلگرام از جنس واحد نيستند. وجه مشترك آنها 
»وعده« است، به عبارتي پرسش شما را اينگونه مي توان 
اصالح كرد كه آيا ناتواني دولت در عم��ل به وعده ها قادر 

اس��ت دول��ت را به شكس��ت 
بكش��اند يا خير؟ پاسخ من در 
اين مورد اين اس��ت كه حتمًا 
عدم تحقق وعده ها اعتبار دولت 
را مخدوش مي كن��د، روحاني 
طبعا راي الزم را ب��راي دو دوره 
رياست جمهوري گرفته است 
اّما فقط باالرفتن از نردبان قدرت 
مهم نيس��ت، پايين آم��دن از 
نردبان قدرت با اعتبار و احترام 
هم مهم اس��ت. قطعا شخص 
آق��اي روحاني اعتب��ار خود را 
به تعدادي ش��عار يا وعده مهم 
گره زده است كه در پايان دولت 

در كارنامه اش منعكس خواهد شد اّما آيا اينها دولت او را 
زمين خواهد زد يا نه، امر جداگانه اي اس��ت، كه به معناي 

زمين خوردن بر مي گردد. 
   برج�ام و تلگ�رام چه نقش�ي در زندگ�ي مردم 

داشته اند؟
برجام و تلگرام دو پديده ديپلماتيك و فناورانه- ارتباطي 
هستند، طبعًا در ش��رايط جديد زيس��ت جديد صورت 
مي گيرد. نبايد پديده هاي موقت را چنان اهميتي بخشيد 
كه زيستن بدون آنها ناممكن باشد و در صورت فقدان آنها 
يأس زندگي را فراگيرد. ضمن آنكه مردم ما مثل آب سيال 
هستند و در برابر هيچ سدي متوقف نمي شوند، در برابر هر 
مانعي راهي براي عبور مي يابند. نظام بايد منطق حركت و 

نياز مردم را خوب بشناسد و براي آن برنامه ريزي كند و اال 
صرفا ايجاد مانع در برابر نياز نه ممكن است؛ نه مفيد. 

   سرنوش�ت دولت ها چقد ر به موفقيت هاي شان 
وابسته است؟

در يك نظام دموكراتيك كه دولت ها با رأي مردم به قدرت 
مي رس��ند يا از قدرت كنار مي روند، بقاي نظام وابسته به 
دولت ها نيست، اّما سرنوشت دولت ها وابسته به موفقيت 
خود آنهاس��ت. جمهوري اس��المي يك جريان مستمر 
چهل ساله اس��ت كه دولت ها و گرايش هاي مختلف را در 
حاكميت ديده است؛ اين دولت ها آمده اند و رفته اند و نظام 
بر س��ر جاي خود ق��رار دارد. 
اّما طبع��ًا موفقيت دولت ها بر 
اعتب��ار نظام اف��زوده و ضعف 
دولت ها به اعتبار نظام ضربه 

مي زند. 
   بدنه اجتماع�ي و افكار 
عمومي ف�ارغ  از ه�وادار 
روحان�ي بودن ي�ا نبودن 
چه مطالبات و توقعاتي از 

سيستم دارند؟
ارزيابي هاي علمي و دقيقي در 
اين مورد صورت گرفته اند. اّما 
به صورت روشن بايد دانست 
اواًل و بالذات فلس��فه وجودي 
نظام هاي حاكم، حل مساله اس��ت؛ حل مساله مردم در 
وجوه مختلف. مردم از نظام خواستار حل معضالت خود 
هس��تند، معضالتي كه در ابتدايي ترين ولي جدي ترين 
ش��كل آن ص��ورت اقتص��ادي دارد. م��ردم مي خواهند 
حكومت زندگي را براي آنها راحت تر كن��د، آينده آنها را 
در نظر بگيرد و موانع پيش پاي آنها را از برابرش��ان بردارد. 
حكومت ديني بايد عالوه بر محيط زندگي آرام و آسوده كه 
وظيفه هر حكومتي است، تعالي و پاكي زندگي مردم را هم 
تامين كند. روشن بگويم مردم توقع دارند حكومت در كنار 
آنها گره گشاي زندگي آنها باشد و نه در مقابل آنها. مردم 
از حكومت احترام مي خواهند و بديهي است كه در مقابل 
بايد احترام بگذارند. مردم ياري مي خواهند و در مقابل در 

مواقع سخت به دولت ها ياري مي دهند. همه اينها منوط به 
حفظ رابطه مبتني بر اعتماد ميان مردم و حكومت است. 

   چه ش�د كه تا ديروز كه ناكارآمدي و گاليه هاي 
افكار عمومي كه فقط به جناح هاي سياسي نسبت 

داده مي شد، متوجه كل سيستم شد؟
روشن اس��ت در ذهن مردم تفكيكي ميان نظام و دولت 
يا ساير قوا نيست، مردم مساله خود را دارند و از حاكمان 
مي خواهند كه مش��كل آنها را حل كن��د، نمي توان در 
هنگام بروز اختالل، دولت را مقصر دانس��ت و در هنگام 
رسيدن به دستاوردها آن را به نظام نسبت داد يا بالعكس. 

اي��ن تفكيك خيل��ي در ذهن 
مردم شفاف نيس��ت. بنابراين 
اگ��ر كس��اني فك��ر مي كنند 
ناكارآمد  مي ش��ود دولت ه��ا 
ديده ش��ود ولي نظام كارآمد، 
بس��يار س��اده به مس��اله نگاه 
مي كنند. يا اگر تصور شود كه 
مي ت��وان يك ق��وه را ناكارآمد 
يا قوه ديگري را كارآمد نش��ان 
داد و در مجم��وع م��ردم فقط 
حس��نات را در كارنام��ه نظام 
بنويسند، اش��تباه است. نظام 
در ذهن مردم يكپارچه است. 
اين نظام است كه بايد دغدغه 

مردم را داشته باش��د و گره از كار آنها بگشايد، مردم در 
صورت مفيد ديدن نظام و دولت از آن حمايت مي كنند. 
منافع يك س��ويه جريان ندارد. مردم ه��م صادقانه، به 
فعاليت ها نمره مي دهند. بايد با م��ردم راه آمد مردم ما 
ثابت كرده اند، فهيم هستند و درك بااليي دارند. انقالب 
مردم را صاحب درك بااليي در تجزيه و تحليل رفتارها 
كرده است. هركس روي فهم مردم سرمايه گذاري كند، 

حتما سود خواهد برد. 
   آي�ا جريان هايي ك�ه به دنبال فروپاش�ي دولت 
روحاني هس�تند مفروض به اس�تعفاي روحاني و 

شكست دولتش مي توانند كشور را اداره كنند؟
من اين مغ��روض را بدبينانه يا حداقل فاقد مس��تندات 

جدي مي دانم. محاسبه اينكه شكس��ت دولت به تصوير 
كارآمدي نظام ضربه مي زند، كار دش��واري نيس��ت و به 
گمان من با حداقل درك سياسي و اجتماعي مي توان اين 
معادله را حل كرد. اما اگر بپرسيم كه آيا منتقدان روحاني 
قادر به اداره كشور هستند يا خير؟ طبعا پاسخ اين است 
كه مطمئنا آنها براي خود چنين ظرفيتي قايل هستند، 
دولت روحاني آخر دنيا نيست، س��ال 1400 بايد دولت 
ديگري روي كار بيايد. هيچكس نمي تواند دولت روحاني 
را فاقد اش��كال بداند، پاره اي از اشكاالت به دولت روحاني 
و كاركردهاي آن بر مي گردد و بخشي مشكالت زيربنايي 
و فرادولتي اس��ت كه هر دولتي بيايد، گرفتار آن اس��ت. 
وضعيت ما در نظام جهاني ك��ه محدوديت هايي را ايجاد 
مي كند، از آن جمله است. دولت پذيراي تعامل روحاني 
نتوانست گره ها را كامال باز كند، وضعيت رقبا معلوم است. 

   نياز كشور با توجه به شرايط فعلي در حوزه هاي 
سياس�ت خارجي، داخلي، اجتماع�ي و اقتصادي 

چيست؟
فهرست اين نيازها بس��يار طوالني خواهد شد، اما من در 
حوزه اقتصادي حل مش��كل كارآمدي را كه به مديريت 
برمي گردد در رأس مش��كالت مي دانم. نظ��ام اجرايي ما 
كارآمد نيست، تشخيص آن هم كار دشواري نيست در هر 
لحظه شاهد آن هستيم، اگر نظام مديريت كارآمد باشد، 
حل مش��كالت اقتصادي و اجتماعي مردم كار دشواري 
نيس��ت يا حداقل ناممكن نيس��ت. در حوزه سياس��ت 
داخلي و عمدتا اجتماعي به نظرم سرمايه اجتماعي يعني 
اعتماد فيمابين كاهش يافته است. مي توانيم به جمعي از 
هواداران وفادار نظام اش��اره كنيم و بگوييم الحمداهلل اين 
رابطه هيچ مشكلي ندارد ولي اين نوعي خود فريبي است. 
حكومت با شهروندان طرف است، نه فقط هواداران وفادار 
خودش، بايد رابطه با شهروندان اصالح شود. بايد بر اعتماد 
افزوده شود. افرادي در كشور قربتا الي اهلل تالش دارند هر 
كجا مردم عالقه اي دارند، در برابر آن بايس��تند. سيلي به 
صورت مردم زدن با هر نيتي خدمت به نظام نيست. بايد 
حرمت گذاشت تا حرمت ديد. مردم ما احترام را تشخيص 
مي دهن��د، بي احترام��ي را هم همين طور. باي��د ادبيات 
تعاملي بخش هايي از حاكميت با مردم اصالح شود. مردم 
بيشترين هزينه ها را براي دفاع از انقالب داده اند و كمترين 
منافع را برده اند، اما عقب  نكش��يده اند، در س��خت ترين 
ش��رايط اين مردم بوده اند كه با مديريت نيازهاي شان و 
پذيرش كمبودها براي نظام جاي مانور در برابر دشمنان 
ايجاد كرده و امكان ايستادگي به وجود آورده اند. به گمان 
من بايد بخش هاي سخت نظام، در قبال عامه مردم يعني 
عموم شهروندان نرمشي بيشتر نشان دهند. بايد اولويت ها 
را مجددا بازنگري كرد. مردم موت��ور محركه اين انقالب 
هستند هر كس كه كاري كند اين موتور خاموش يا دلسرد 

شود، اشتباه نكرده است؛ خيانت كرده است. 
   مطالبات اجتماعي در حوزه طبقات فرادس�ت، 
طبقه متوسط و طبقه فرودست چيست؟ مطالبات 
اقتص�ادي چ�را در دولت هاي گذش�ته اصولگرا و 

اصالح طلب به صورت پر رنگ مطرح بوده است؟
مطالبه اقتصادي با نيازهاي حياتي مردم سروكار دارد 
و اولي��ن و مهم ترين مطالبه مردم از حكومت هاس��ت. 
اگراين مطالبه پاسخ داده شد نيازهاي منزلتي جايگاه 
عرضه بيشتر پيدا مي كند. طبقات فرادست و بخشي از 
طبقه متوسط طبعا به دليل آنكه مطالبات اقتصادي 
حادي ندارند، بيش��تر مطالبات اجتماعي مبتني بر 
آزادي هاي فردي و اجتماعي را مطرح مي كنند ولي 
طبقات فرودس��ت در صف نخس��ت مطالبات خود، 
نيازهاي مادي را مي بينند، 
امني��ت ذهني آنه��ا تابعي 
از وضعيت اقتص��ادي آنها 
مي شود. اخيرا نيز با جهش 
در قيمت ه��ا مخصوص��ا ارز 
كه به صورت ش��اخص ديده 
مي ش��ود، ه��راس از آينده 
نامعلوم باعث سقوط ذهني 
طبقات متوس��ط به پرتگاه 
اضطراب مي ش��ود. اميدها 
به س��وي نااميدي مي رود و 
اين بس��يار خطرناك است. 
مطالبات اقتصادي، نيروهاي 
پيگير ج��دي را ب��ه ميدان 
خواه��د آورد و خصلت محافظه كارانه ن��دارد. برخالف 
مطالبات اجتماعي كه عموما محافظه كارانه است. براين 
گمانم كه تصميم گيرندگان نظام بايد در شرايط كنوني 
بعضي از تعريف ها را مجددا انجام داده و روابط و اولويت ها 
را مجددا تنظيم كنند. رابطه بين مردم و حكومت بايد 
نرم و مبتني بر اعتماد باشد؛ اعتماد فزاينده اي كه بيشتر 
به رفتار حكومت برمي گردد. پيشبرد ايده ها و آرمان ها 
در جامعه منوط به پذيرش اجتماعي اس��ت و پذيرش 
اجتماعي منوط به كار فرهنگي، وقت��ي در اين زمينه 
كوتاهي شد، پيش��برد آرمان ها به هر قيمتي منجر به 
واكنش هاي نامطل��وب خواهد انجامي��د. بايد آرمانگرا 

باشيم اما واقع بين. 
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از شامگاه سه ش��نبه گذش��ته كه دونالد ترامپ از خروج 
اياالت متح��ده از برجام و توافق هس��ته اي گ��روه 1+5 با 
ايران خبر داد، ايران و مسائل ايران تقريبا هر روز به نحوي 
به نيم صفحه نخس��ت روزنامه ها و تيتر اصلي رسانه هاي 
بين المللي راه يافته اس��ت. در اين ميان اما واكنش چند 
نماينده تند و تيزتر عضو فراكسيون نمايندگان واليي يا 
همان فراكسيون اصولگرايان مجلس، خود موضوعي مجزا 
و درعين حال مرتبط با خروج امريكا از برجام بود كه ازقضا 
در رسانه هاي بين المللي نيز بازتاب داشت. وقتي، تنها چند 
ساعت پس از نطق جنجالي ترامپ در كاخ سفيد، حدود 
15 تا 20 نماينده مجلس ايران در صحن علني، مجهز به 
فندك و ابزارآالت آتش زا، يك برگه كاغذ A3 به رنگ پرچم 
امريكا و چند برگ��ه كاغذ A4 كانهو »برج��ام« را به آتش 
كشيده و فريادزنان شعار مرده باد سردادند و چند ساعت 
بعد، نشريات بين المللي كثيراالنتش��ار همچون روزنامه 
چپ گ��راي »گاردين« چاپ لن��دن، تصاوير اين عمليات 

پارلماني را به سراسر گيتي مخابره كردند. 
محس��ن كوهكن نماين��ده لنج��ان كه پيش��گام ديگر 
همفكرانش در مجلس، فندك از جيب بيرون كشيد، آگاه 
از ابعاد وسيع رسانه اي اين اقدام گفته است: يكي از دوستانم 
كه همان روز در اجالسي در پاكستان شركت داشت، نقل 
مي كند ناگهان رييس اجالسيه در ميانه نشست يادداشتي 
به دس��تم داد كه پرس��يده بود آيا اين درس��ت است كه 
نمايندگان ايران برجام و پرچ��م امريكا را در صحن علني 
آتش زده ان��د؟! اين نماينده مجلس ادام��ه مي دهد: نكته 
جالب اينكه اين دوست بنده نيز ضمن تاييد خبر، به مزاح 

گفته است كه »ما اينيم!« 
شايد سوالي كه در اين شرايط از ذهن هر شنوده اي بگذرد، 
 اين است كه »اين« نماد ش��جاعتي كه كوهكن به نقل از 
يك دوست خود از آن صحبت كرده و به اعتبار آتش بازي 
چهارشنبه مجلس به آن مي بالد، كدام است و مهم تر آنكه 
اين »ما«يي كه به زعم رفيق كوهكن »اين« هستند، دقيقا 
چه كساني اند؟! به ويژه وقتي از ميان 3 فراكسيون مجلس، 
فراكس��يون اصالح طلبان موس��وم به »امي��د« مخالفت 
رس��مي خود را با اين اقدام اعالم كرده و همين ديروز نيز 
بعد از نشست شوراي مركزي خود نيز آن چنان كه بهرام 
پارسايي سخنگوي فراكسيون اميد به ايلنا خبر داد، قرار 
است در تاييد اين مخالفت، حتي بيانيه اي هم صادر كنند 
و از ديگرس��و كاظم جاللي رييس، غالمعل��ي جعفرزاده 
ايمن آبادي نايب رييس نخست و بسياري ديگر از اعضاي 
فراكسيون مستقلين واليي نيز رسما نظر مخالف خود را 
در قبال اين اقدام اع��الم كرده اند. حال آنكه تقريبا تمامي 
15 الي 20 نماين��ده اي كه در »آتش بازِي چهارش��نبه« 
شركت داشتند، از اعضاي فراكسيون اصولگرايان موسوم به 
»نمايندگان واليي« بودند و مهم تر اينكه برخي شنيده ها 
از راهروهاي پارلمان، از مخالفت بعضي اعضاي ارشد اين 

فراكسيون با اقدام صورت گرفته، حكايت دارد. 
عليرضا رحيمي، عضو هيات رييس��ه فراكسيون اميد كه 
ابتداي هفته جاري درجريان ايراد نطق ميان دستور خود 
ضمن انتقاد از »آتش بازِي چهارشنبه«، نسخه نفيس برجام 
را تقديم هيات رييس��ه مجلس كرد و خواستار محافظت 
از آن ش��د، در توييتي نه تنها از مخالف��ت علي الريجاني 
رييس مجلس خبر داده، بلكه تاكيد مي كند: »روساي هر 
3 فراكسيون با اين اقدام مخالف بودند. « ادعايي كه البته 
در اين مدت با مخالفت و تكذيب حميدرضا حاجي بابايي 
رييس فراكس��يون »نمايندگان واليي« مواجه نش��ده و 
به نظر مي رس��د علت عدم تاييد آن نيز صرفا مناس��بات 

درون تشكيالتي بوده است. 
در اين ميان اما احمد اميرآبادي فراهاني عضو ارش��د اين 
فراكسيون به »اعتماد« مي گويد: »آتش زدن پرچم اقدامي 
فراكس��يوني نبود. بلكه تعدادي از نماين��دگان به صورت 
خودجوش دس��ت به اين كار زدند و ربطي به فراكسيون 
نداش��ت. « اين عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس كه 
تمايل به اظهارنظر بيشتر نداش��ت، صرفا تاكيد كرد: »در 
شرايط فعلي حتما به انس��جام و وحدت ملي نياز داريم و 
همه گروه هاي سياسي بايد با يكديگر متحد باشند؛ چراكه 
دشمني واحد به نام ترامپ داريم. بنابراين بايد با همدلي و 

هم فكري مسائل را حل كنيم.«
همزمان سيدحسين نقوي حسيني سخنگوي فراكسيون 
نماين��دگان واليي به نح��وي ديگر اظه��ارات اميرآبادي 
را تكرار ك��رده و در اي��ن رابطه به »اعتماد« گفته اس��ت: 
»صحبتي در فراكسيون نشده بود و تصميم فراكسيوني 
نبود. « محمد دهقان نايب رييس فراكسيون نمايندگان 
واليي نيز از پاسخ به اين پرسش »اعتماد« خودداري كرده 
و مي گويد: »بهتر است به جاي پرداختن به اين فرعيات، به 

سراغ اصل مشكالت كشور برويم. «
موضوع جالب توجه در اين بين اما شايد در اظهارات محسن 
كوهكن پيشگام نمايندگان شركت كننده در آتش بازي 
چهارشنبه نهفته باش��د. اين عضو فراكسيون نمايندگان 
واليي در واكنش به اينكه آيا براي آتش زدن پرچم امريكا 
و برجام، صحبتي با اعضاي فراكسيون داشته، به »اعتماد« 
گفته است: »اصال نياز نبود با فراكسيون هماهنگ كنم. اين 
تصميم شخصي بود و اگر زماني تشخيص شخصي ام اين 
باشد كه بايد اين كار را تكرار كنم، باز هم چنين خواهم كرد 
و ابايي ندارم« كوهكن كه ازجمله اصولگراياني اس��ت كه 
همواره بر اهميت تحزب و فعاليت تشكيالتي تاكيد داشته 
و دارد، در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا اين رويه با فعاليت 
تشكيالتي اش در تداخل و تزاحم نيست، مي گويد: »من 
تشكيالتي عمل مي كنم اما قرار نيس��ت اگر بخواهم آب 

بخورم، از تشكيالت اجازه بگيرم!«
حاال، آتش بازي آتش به اختيار چند نماينده كه ازس��وي 
هيچ يك از 3 فراكسيون سياسي پارلمان نيز موردحمايت 
قرار نگرفته، در رسانه هاي بين المللي بازتابي نسبتا وسيع 
يافته و تصويري از مجلس ايران ارايه كرده كه اگر نگوييم، 
غيرواقعي است، بايد اعتراف كنيم، تصويري است از اقليتي 
كوچك در مجلس��ي بزرگ! اقليتي كه حاال تصويرش��ان 
ب��ا چه��ره اي برافروخت��ه و كاغذهايي مش��تعل، از همه 

نمايندگان، نمايندگي مي كند. 

»اولوي��ت م��ا در س��پاه، نباي��د منافع اقتص��ادي و 
درآمدزايي باش��د«. سرلش��كر محمدعلي جعفري، 
فرمانده كل سپاه پاس��داران ديروز در جريان افتتاح 
نخستين بيمارستان تخصصي دندانپزشكي كشور با 
بيان اين مطلب گفت كه »نبايد الگوي ما سازمان ها 
و شركت هاي خصوصي باشند كه نگاه آنها تنها كسب 
منافع مالي بيش��تر است«. اش��اره جعفري مشخصا 
به پروژه مذكور بود اما همين س��خنان اي��ن نويد را 
مي دهد كه مقامات مسوول در سپاه به دنبال انتفاع از 

پروژه هاي اقتصادي نيستند. 
بحث واگذاري بنگاه هاي اقتصادي ارتش و س��پاه از 
نيمه دوم سال گذشته آغاز شد. همان وقت كه حسن 
روحان��ي رييس جمه��ور - آذر 96- طي گفت وگوي 
تلويزيوني خود گفت: »بخش هاي عمومي غيردولتي 
و نيروهاي مسلح بايد بنگاه هاي شان را واگذار كنند... 
يكي دو مرتبه در اي��ن مورد با مق��ام معظم رهبري 
صحبت كردم. ايش��ان هم كامال موافق هستند. بعد 
از آن ني��ز امير حاتم��ي، وزير دف��اع در گفت وگويي 
با روزنامه اي��ران از دس��تور رهبري ب��راي واگذاري 
بنگاه هاي اقتصادي در ارتش و سپاه خبر داد و گفت: 
»مسووليت اين كار )واگذاري بنگاه هاي اقتصادي( از 
طرف مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا به س��تاد 
كل نيروهاي مسلح واگذار شده و س��تاد كل در كل 
نيروهاي مس��لح اين موضوع را دنبال مي كند تا اين 
نيروها از كارهاي اقتص��ادي غيرمرتبط به هر دليل، 

خارج شوند. «
مروري بر اخبار و اظهارات مقامات عالي نظامي روشن 
مي كند كه ارتش از ابتداي س��ال گذشته ساماندهي 
به فعاليت ه��اي اقتصادي را در دس��تور كار قرار داده 
است. مصداقش اينكه احمدرضا پوردستان، جانشين 
سابق فرمانده كل ارتش 4ارديبهشت به تسنيم خبر 
داده بود »ستاد كل نيروهاي مسلح در بحث انضباط 
بخش��ي به فعاليت هاي اقتصادي قصد دارد برخي از 

نهادهاي موازي را حذف كند.« 
وزير دفاع نيز در شهريور 96 از ساماندهي موسسات 
مالي و اعتباري وابس��ته ب��ه نهاده��اي نظامي خبر 
داده بود. محمدصالح جوكار، معاون پارلماني س��پاه 
پاسداران گفته بود كه دستوري در اين باره ابالغ نشده 
است. جوكار در گفت وگوي قبلي خود با اعتماد آنالين 
گفته بود: »فعاليت هاي قرارگاه خاتم زيرساختي و در 
حوزه هاي مختلف از جمله راه و آب اس��ت. غالبا هم 
اين پروژه ها پولي تا االن در اختيار قرارگاه نگذاشتند و 

قرارگاه رقم هاي بااليي طلب دارد.«
پيش از او نيز اس��ماعيل كوثري، جانش��ين قرارگاه 
ثاراهلل س��پاه از دس��تور رهب��ري در م��ورد واگذاري 
بنگاه هاي اقتص��ادي اظهار بي خبري ك��رده و گفته 
بود كه فعاليت هاي اقتصادي س��پاه جنبه عمراني و 
سازندگي دارند و مربوط به عرصه هايي مي شوند كه 

ديگر نهادها توان انجام شان را ندارند. 

با اقداماتي همچ��ون آتش زدن پرچم كش��ورهاي 
ديگر نقش ترامپ ها و نتانياهوها را بازآفريني كنند، 
طبيعتا راه به جاي��ي نخواهيم ب��رد و قاعدتا در اين 

صورت در ميدان صهيونيست ها بازي كرده ايم. 
معتقدم خروج اياالت متحده از برجام و فش��ارهايي 
كه دونالد ترامپ به دنبال اعمال آن به كشور و ملت 
سرافراز ايران اس��ت، اتفاقا مي تواند به نفع ما بوده و 
منجر به ايج��اد نوعي وحدت و همدلي در سراس��ر 
كش��ور و ميان مس��ووالن و همچنين ملت باشد اما 
به شرط آنكه نوعي عقالنيت، درايت و تدبير بر رفتار 

سياسي همه ما حاكم باشد. 
با اين ح��ال متاس��فانه در مدت اخير ش��اهد چند 
حركت متفاوت بوديم و اين اقدامات بعضا نامتعارف 
عمال منجر به آن ش��د كه نتواني��م از وضعيت فعلي 
در راس��تاي ايج��اد انس��جام و همدلي در كش��ور 
بهره ب��رداري كنيم و اين ط��ور كه پيداس��ت هنوز 
نتوانسته ايم از اقدامات اخير دونالد ترامپ درخروج 
امريكا از برجام و تالش هاي اين كش��ور براي اعمال 
فش��ار به كش��ورمان، الاقل پيام��ي وحدت بخش و 

انسجام آفرين در داخل كشور برداشت كنيم. 
قطعًا اميدواريم اين اقدامات ناصحيح متوقف شده و 
نيل به سوي وحدت و انسجام داخلي جايگزين اين 
رويه هاي ناصواب ش��ود؛ همچنين اميدواريم از اين 
پس شاهد تكرار اين اتفاقات نادرست نباشيم، با اين 
همه به نظر مي رسد همچنان جرياني داخل كشور 
خواسته يا ناخواسته، بر طبل نااميدي مردم مي كوبد 
و تا زماني ك��ه اين رويه متوقف نش��ود، نمي توان به 

بهبود اوضاع اميدوار بود. 

فراكسيون نمايندگان واليي تاكيد كرد 
آتش بازِي آتش به اختياِر پارلمان

سرلشكر عزيز جعفري: اولويت ما نبايد 
درآمدزايي باشد

فرمان غيرمستقيم فرمانده

امريكا رفت، اتحاد ملي نيامد

رييس قوه قضاييه بر ضرورت ايجاد تع��ادل و توازن ميان 
حقوق صاحبان اثر در چارچوب حقوق مالكيت معنوي و 
حقوق مصرف كنندگان به عنوان مخاطبان آثار تاكيد كرد. 

به گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضاييه، آيت اهلل 
آملي الريجاني در ديدار فرانس��يس گري، رييس سازمان 
جهاني مالكيت معنوي )وايپو( ضمن تقدير از تالش هاي 
سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور در پيش��برد اهداف 
مربوط به مالكيت معنوي در كشور، تصريح كرد: مجموعه 
اقداماتي كه در كش��ور ما در ح��وزه مالكيت هاي معنوي 
صورت گرفته بس��يار موثر ب��وده اس��ت. در زمينه ثبت 
اختراعات و مالكيت صنعتي، كشور ما از سال ها پيش به 
كنوانسيون هاي مربوطه ملحق ش��ده و پيوستن ايران به 
وايپو در سال 80 نيز نقطه عطفي در اين عرصه بوده است. 
رييس قوه قضاييه مساله مالكيت هاي فكري و معنوي را 
يك مساله مهم جهاني ارزيابي كرد و با تقدير از تالش هاي 
رييس س��ازمان جهاني مالكيت معنوي )وايپ��و(، افزود: 
خوشبختانه در س��ال هاي اخير بحث مالكيت معنوي در 
كش��ور ما مورد توجه جدي بوده به نحوي كه حتي رشته 

حقوق مالكيت معنوي در برخي 
دانشگاه هاي ما تاس��يس شده و 
در ح��ال تدريس اس��ت. آيت اهلل 
آملي الريجاني خاطرنش��ان كرد: 
امروز در جهان غ��رب و خصوصا 
امريكا و اروپ��ا كتاب هاي علمي و 
نشريات پژوهشي به قيمت هاي 
فوق العاده گران فروخته مي شود 
و دانشجويان از اين موضوع بسيار 
ناراضي هستند. در مواجهه با اين 
وضعيت بغرنج بايد تالش كرد كه 
ميان حق طبيعي مالكيت معنوي 

و حقوق مصرف كننده يك تع��ادل و توازن منطقي ايجاد 
ش��ود. رييس قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد كه با تمركز 
روي اين مس��اله در وايپو تا حدود زيادي در همه كشورها 
ساختاري براي ايجاد يك چارچوب متعادل و قوانيني كه 
هم حقوق مالكان معنوي و هم حقوق مصرف كنندگان را 
حفظ كند، پديد  آيد. آيت اهلل آملي الريجاني با بيان اينكه 

ما در جمهوري اس��المي تالش 
مي كني��م اي��ن مس��ير اعتدالي 
حفظ شود، تصريح كرد: بسياري 
از فقهاي ما از گذش��ته ت��ا امروز 
حق تالي��ف را قبول نداش��ته اند 
ك��ه ش��ايد اي��ن آرا در چارچوب 
اعتقاد اين فقها به حق دسترسي 
آزاد ب��ه اطالع��ات قاب��ل تحليل 
باش��د اما در عصر حاض��ر، برخي 
از مراج��ع تقليد نس��بت به حق 
تالي��ف و مالكيت معن��وي نظر 
مثبت دارن��د و بر اس��اس مباني 
فقهي آن را به رسميت مي شناس��ند. رييس قوه قضاييه 
در بخش ديگري از اين ديدار با بيان اينكه مباحث مرتبط 
با فناوري ها بس��يار فراتر از قوانين ما در جهان امروز محل 
بحث هس��تند، تصريح كرد: ام��روز در برخي كش��ورها 
ميليون ها كتاب از طريق فضاي مجازي بدون رعايت حق 
تاليف و به ص��ورت رايگان در اختيار م��ردم قرار مي گيرد 

كه اين امر از چالش ه��اي مهم ف��راروي حقوق مالكيت 
معنوي اس��ت. آيت اهلل آملي الريجاني همچنين آمادگي 
جمهوري اسالمي براي هرگونه همكاري در زمينه توسعه 
حقوق مالكيت هاي معن��وي را اعالم كرد. بر اس��اس اين 
گزارش، فرانسيس گري، رييس سازمان جهاني مالكيت 
معنوي )وايپو( نيز در اين ديدار با ابراز خرسندي از حضور 
در ايران از تالش هاي كشورمان در زمينه مداخله سازنده 
و موثر در حمايت از حقوق مالكيت معنوي قدرداني كرد 
و گفت: پيش��رفت علوم به ويژه در حوزه فناوري اطالعات 
موجب ش��ده اس��ت كه ما نيازمند چارچوب هاي قانوني 
مشخصي براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي باشيم. 
وي با بيان اينكه فقدان چنين چارچوب هايي عمدتا به سود 
كشورهاي قدرتمند اس��ت، با نظر آيت اهلل آملي الريجاني 
مبني بر لزوم ايجاد تعادل ميان حقوق مالكيت معنوي و 
حقوق مصرف كنندگان اعالم موافقت كرد و افزود: حتما 
بايد ميان حق مولف و حق دسترسي به دانش نيز يك رابطه 
متعادل ايجاد كرد به ويژه آنكه در حوزه بهداشت و سالمت 

اين موضوع از اهميت بسيار بااليي برخوردار است.

رييس قوه قضاييه در ديدار رييس سازمان جهاني مالكيت معنوي: 

در جمهوري اسالمي تالش مي كنيم مسير اعتدالي حفظ شود

عدليه

 ايجاد مانع برابر نياز مردم
نه ممكن است نه مفيد

امير محبيان در گفت وگو با »اعتماد«: 
امير جديدي / اعتماد

   برجام انتخاب بي�ن بد و بدتر براي 
ايران بود.

   عدم تحقق وعده ها اعتبار دولت را 
مخدوش مي كند.

   مردم موتور محرك�ه اين انقالب 
هس�تند هر كس كه كاري كند اين 
موت�ور خاموش يا دلس�رد ش�ود، 
اشتباه نكرده اس�ت؛ خيانت كرده 

است.
   رابطه بي�ن م�ردم و حكومت بايد 

مبتني بر اعتماد باشد.

   مردم مي خواهن�د حكومت موانع 
زندگي شان را برطرف كند.

   نظام بايد منطق حركت و نياز مردم 
را خوب بشناسد.

   اصرار بر س�ودگيري دلواپسان از 
برجام فاقد حسن نيت است.

   دولت ه�م هزين�ه »فتح الفتوح« 
نشان دادن برجام را داد. 

   انعط�اف نظام در گ�ذار از تنگناها 
قابل توجي�ه عقالني و ارزش�مند و 

مبتني بر واقع بيني بود.

ادامه از صفحه اول

خبر

مصطف�ي كواكبي�ان، نماينده 
تهران: فراكسيون اميد صد در صد 
با آتش زدن پرچم امريكا در مجلس 
مخالف بوده اس��ت. من هم مخالف 
اين كار بودم و به س��كوت رييس مجل��س هم انتقاد 
داشتم. آقايان به نام مجلس كاري انجام ندهند و اگر 
مي خواهند پرچم آتش بزنند، بروند بيرون مجلس آن 

را آتش بزنند.  خبرآنالين

مخالفت فراكسيون اميد با آتش 
زدن پرچم امريكا


