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انتخابهياتمديره
كانون وكالي مركز برگزار شد

عب�داهلل خاتميف�ر 18 :عض��و اصل��ي و عليالب��دل
هياتمديره كانون وكالي دادگس��تري مركز روز پنجشنبه در
انتخاباتي آزاد با حضور بيش از چهار هزار وكيل دادگس��تري
از پنج اس��تان كشور برگزيده شدند .از ساعت هشت صبح روز
پنجشنبه  18اسفند ،رايگيري از وكالي دادگستري در محل
كانون وكالي مركز آغاز شد كه تا ساعت  20همان روز با اعالم
پايان رايگيري توس��ط هيات نظارت بر انتخابات 4062 ،راي
توس��ط وكال به صندوقهاي راي ريخته شد .گروههاي صنفي
پس از هفتهها تبليغ و اطالعرس��اني و برگزاري نشس��تهاي
متعدد براي معرفي نامزدها و ش��عارها و ديدگاههاي خود ،روز
پنجشنبه بيش��ترين و آخرين فعاليت خود را براي جلب راي
وكال انجام دادند .در حالي كه تراكتهاي تبليغاتي ،بيلبوردهاي
رنگارنگ در كنار خبرنامههاي منتش��ره توجه هر بينندهاي را
در خيابان زاگرس در نزديكي ميدان آرژانتين محل ساختمان
مركزي كان��ون وكالي مركز به خود جلب ميكرد ،نامزدهاي
سرشناس و كمتر شناخته شده نيز در كنار يكديگر به گفتوگو
با حاميان و همچنين پاس��خگويي به منتقدان و معترضان به
خود و عملكرد آنها پرداختند .يادآور ميشود كه در دوره گذشته
بيش از  3800راي به صندوقهاي راي ريخته شد كه با توجه
به مستقل شدن كانون وكالي استانهاي البرز و كرمان از كانون
مركز ،رشد آراي وكال در اين دوره قابل قبول و محسوس است.
به ويژه آنكه دادگاه انتظامي قضات كه از تاييد نامزدي  25نفر
از وكال خودداري ورزيده بود ،بر تصميم خود باقي ماند و رايزني
و كوشش براي حضور وكالي محروم از انتخاب شدن به نتيجه
نرس��يد .اما بر اساس آخرين خبر واصله از محل شمارش آراي
وكال  -كه تا پاس��ي از نيمه شب گذش��ته ادامه داشت  -آقاي
دكتر گودرز افتخارجهرمي رييس اسبق كانون وكال به عنوان
ش��اخصترين نامزد اي��ن دوره در صدر منتخبان ق��رار دارد و
پس از وي آقايان دكتر عباس كريمي ،محمد فرضپور ،شاپور
منوچهري ،دكتر مهدي شهال ،دكتر مرتضي شهبازينيا ،دكتر
كامران آقايي ،دكتر عيس��ي اميني ،دكتر محمدرضا پاسبان،
سيدابراهيم ثابتقدم ،حميد جنتي و خانم دكتر ارفعنيا با راي
باالتر نسبت به ديگر وكال بيشترين بخت را براي به دست آوردن
كرسي مديريت كانون وكالي مركز دارا هستند .به فاصله اندكي
از نامبردگان آقايان دكتر محمدجواد صفار ،كامبيز زنديه ،مهرداد
قرباني ،علي صابري ،نادر ديوساالر و خانم صديقه حجتپناه قرار
دارند كه در كنار آنها آقايان حس��ين احمدي الكاليه و دكتر
محمدرضا كاميار از وكالي منتسب به گروههاي اصلي حاضر در
رقابتهاي انتخاباتي براي قرار گرفتن در فهرست منتخبان اين
دوره هستند .با توجه به تركيب موقت منتخبان و برآوردهاي
مبتني ب��ر آمار كنوني ،نامزدهاي مش��ترك گروههاي صنفي
كه در بيش��تر فهرستهاي انتخاباتي قرار داشتند صرفنظر از
ميزان شهرت ،پيشينه فعاليت و سابقه عضويت در هياتمديره،
بيشترين آراي وكال را به خود اختصاص دادهاند .بنابراين تا زمان
شمارش كامل آرا و اعالم نهايي منتخبان و ميزان قطعي راي
آنها تعيين اينكه كدام گروهها داراي بيش��ترين راي و منتخب
اختصاصي بودهاند ،دشوار است.

خبر
عضو فراكسيون اصولگرايان:

اليحه بودجه ناقص است

مهر :نماينده قم در مجلس ش��وراي اسالمي گفت:
زمان��ي كه اليحه بودج��ه دولت دير تقديم ش��ود وضع
اقتصاد و معيش��ت مردم با مشكل جدي روبهرو ميشود.
حجتاالسالم علي بنايي با انتقاد از تاخير در ارايه اليحه
بودجه دولت گفت :اين مساله باعث تاخير در روند بررسي
بودجه ميشود و دشمنان از همين لحظات حساسي كه
براي تصميمگيري كشور مهم است ،سوءاستفاده ميكنند.
او اذعان داش��ت :مطابق م��اده  ۱۲قانون هدفمند كردن
يارانهها ،دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين
قانون و چگونگي مصرف آن را در بودجههاي سنواتي درج
كند .عضو فراكسيون روحانيون مجلس ابراز داشت :اليحه
بودجه  ۱۳۹۱به غير از حدود سه ميليارد تومان درج شده
براي س��ازمان هدفمند كردن يارانهه��ا ،فاقد عدد و رقم
ديگري براي اجراي طرح است .به عبارت ديگر ،اعتبارات
هدفمند كردن يارانهها از بودجه حذف شده است .نماينده
قم در مجلس ش��وراي اسالمي تصريح كرد :در زماني كه
اليحه بودجه دولت بايد ارايه شود ،كشور دچار تب و تاب
اقتصادي ميش��ود كه انگار نقط��ه كانوني تصميمگيري
اقتصادي به هم ميريزد و دشمن از اين بزنگاه به نفع خود
استفاده ميكند .عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با
اش��اره به اينكه طبق قانون هدفمند كردن يارانهها ،ابعاد
مالي عمليات دول��ت در اجراي اين قانون بايد در بودجه
سنواتي معلوم باشد گفت :اليحه دولت در اينباره ساكت
است كه اين موضوع نيازمند تصميمگيري مجلس شوراي
اسالمي در اين زمينه اس��ت .حجتاالسالم بنايي اظهار
كرد :نمايندگان ملت انتظار داشتند اليحهاي كه با تاخير
فراوان تقديم مجلس شده است ،همه جوانب را دارا باشد
ولي اليح��ه بودجه  ۹۱ناقص اس��ت .مركز پژوهشهاي
مجلس شوراي اس�لامي نيز كه بررسي اليحه بودجه را
بالفاصله پس از تقديم آن به مجلس آغاز كرده اس��ت در
اولين اظهارنظر رسمي خود اين اليحه را نيازمند اصالحات
جدي دانسته است.

ابوترابي:

تغييرات در مجلس نهم
متفاوت از دورههاي گذشته است

مه�ر :معاون رييس مجلس با بي��ان اينكه تغييرات در
مجلس نهم متفاوت از تغييرات دورههاي گذش��ته اس��ت،
گفت :اميدواريم اين تغيي��رات به وجود آمده باعث افزايش
كارآيي مجلس ش��ود .ابوترابي خاطرنش��ان كرد :ورود افراد
جديد و ع��دم راهيابي برخي چهرهها به مجلس معموال در
همه انتخابات اتفاق افتاده و دوس��وم نمايندگان در هر دوره
تغيير ميكنند كه اين دوره نيز ش��اهد اين اتفاق بوديم .او
افزود :البته تغييرات اين دوره از مجلس و تركيب جديد آن
كمي متفاوتتر از ادوار گذش��ته است .ابوترابي تصريح كرد:
اميدواريم اين تغييرات به وجود آمده در مجلس نهم باعث
افزايش كارآيي مجلس شود.

الو شرق 88654390

sharghline@sharghnewspaper.ir

نگاه
سوم

با حضور بيش از  4هزار وكيل دادگستري

جايگاه قانوني هيات نظارت و پيگيري قانون اساسي

نعمت احمدي
وكيل دادگستري
هر يك از قواي سهگانه مقننه ،قضاييه و مجريه برابر قانون اساسي
به نوعي وظيفه نظارت بر اجراي قانون اساس��ي را بر عهده دارند .قوه
مقننه كه در راس امور اس��ت حسب اصل  90قانون اساسي هر كس
كه از طرز كار قواي مقننه ،مجريه يا قضاييه شكايت داشته باشد به آن
رسيدگي ميكند .شكايات به كميسيون اصل  90عرضه ميشود و اين
كميسيون موظف است به شكايت رسيدگي كند و اگر شكايت مربوط
به قوه مجريه يا قضاييه باشد اين قوا مكلف به پاسخگويي هستند و
كميسيون با بررسي شكايت و پاسخ اخذشده در مواردي كه شكايت
مربوط به عموم باشد نتيجه آن را به اطالع عموم ميرساند .قوهقضاييه
هم كه قوهاي مس��تقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي است دو
وسيله نظارتي دارد؛ يكي ديوان عالي كشور است كه به منظور نظارت
بر اجراي صحيح قوانين در محاكم اهرم نظارتي قوهقضاييه است .هر
چند با تاسف هم اكنون قوهقضاييه با حذف مرحله فرجامي خود را از
تنها وسيله نظارتي بر اجراي صحيح قوانين محروم كرده و عمال احكام
در مرحله تجديدنظر قطعيت پيدا ميكند و قوهقضاييه امكان نظارت
را از خود حذف كرده است و به تنها وظيفه نظارتي ديگر خود يعني
س��ازمان بازرسي كل كشور اكتفا كرده؛ سازماني كه ناظر بر عملكرد
قانوني دستگاههاي اداري است .كميس��يون اصل  90و بازرسي كل
كش��ور و توان آنها بر ميگردد به رياس��ت اين كميسيون و نوع نگاه
نمايندگاني كه به عضويت اين كميس��يون درميآيند و نيز رياستي

كه رييس بازرس��ي كل كش��ور اعمال و اجرا ميكند .نگاهي ساده به
اصل  90و گس��تره نامحدود شكايت تحت عنوان -هركسي -و دايره
ش��مول آن -طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوهقضاييه -و مهمتر از
همه ،در مواردي كه مربوط به عموم باش��د به صراحت قانون اساسي
به اطالع عامه ميرس��د ،مالحظه ميشود اگر نمايندهاي توانمند در
راس اين كميسيون قرار گيرد و دلسوزانه به طبيعيترين حق مجلس
يعني نظارت بر عملكرد سه قوه ،اشراف داشته باشد نظارت قوه مقننه
آنچنان توانمند اس��ت كه به همه افراد كش��ور اجازه ميدهد به طرز
كار مسووالن سه قوه در صورتي كه معترض باشند ،اعتراض كنند و
اگر اعتراض وارد باشد با اعالن آن به صورت علني افكار عمومي را به
حكميت بطلبد .اما قوه مجريه در تقسيمبندي نظارتي بر اجراي قوانين
تنها س��همي به اش��اره در متن اصل  113قانون اساسي بدون اهرم
اجرايي دارد .اصل  113رييسجمهور را بعد از مقام رهبري عاليترين
مقام رسمي كشور معرفي ميكند كه مسووليت اجراي قانون اساسي را
برعهده دارد؛ مسووليتي كه تنها برعهده رييسجمهور است والغير .هم
قوه مقننه زير عنوان اصل  90و هم قوهقضاييه زير عنوان بازرسي كل
كشور و ديوان عالي كشور و حتي حسب اصل  173زير عنوان ديوان
عدالت اداري نوعي اهرم قانوني در اختيار دارند رييسجمهور اما هيچ
اهرم نظارتي ندارد .عموما استادان دانشگاه در درس حقوق اساسي با
اين پرسش دانشجويان مواجهند رييسجمهور كه تنها مقام رسمي

است كه مسووليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد چگونه و با چه
وسيلهاي اعمال نظارت ميكند .رييس دولت اصالحات در بدو تصدي
پس��ت رياستجمهور به اين خأل توجه كرد و اولين هيات نظارت بر
اجراي قانون اساس��ي را تش��كيل داد؛ هياتي كه با توجه به تركيب
اعضاي خود خوش درخش��يد و راهكارهايي در جهت اجراي صحيح
قانون اساسي را در سوابق اين هيات ميتوان ديد كه در اليحه حدود
اختيارات رييسجمهور كه سرانجام به وسيله رييس دولت اصالحات
مسترد شد .هر چند محمود احمدينژاد ،رييس دولت نهم و دهم در
نخستين سال تصدي رياستجمهوري نميدانم با چه توصيهاي و كدام
انگيزه اين هيات را منحل كرد؛ هياتي كه ميخواس��ت قانون حدود
اختيارات رييسجمهور را با تكيه بر اصل  113روش��ن كند و اليحه
حدود اختيارات رييسجمهور در دولت اصالحات حاصل كار آنها بود.
ه��ر چند اليحه حدود اختيارات رييسجمهور به همراه اليحه قانون
انتخابات مجادالتي در پي داش��ت كه منجر به استرداد لوايح توسط
رييس دولت اصالحات شد اما خأل وسيله نظارتي رييسجمهور نسبت
به قانون اساسي كماكان خودنمايي ميكند؛ مطلبي كه رييسجمهور
را واداش��ت كه پس از ش��ش س��ال و چند ماه از تاريخ انحالل هيات
نظارت سابق به فكر اعاده آن برآيد كه به باور نگارنده تصميمي درست
اس��ت .اما سوال اين اس��ت آيا ميتوان با تركيب اعضايي كه معرفي
ش��دند و عموما داراي مشاغل متعددي هس��تند اين خأل را پر كرد.

چه��ار نفر از اين افراد معاونان رييسجمهور با همه مش��غله خود
هستند؛ آقايان رحيمي ،عزيزي ،ميرتاجالديني و خانم بداغي .ديگر
افراد هم در پستهاي كليدي متعددي فعال هستند و اگر افرادي
مانند دكتر قاسم شعباني پست موظفي ندارد اما استادي دانشگاه و
وكالت متهم اول پرونده  3000ميلياردي بانكي همه فرصت ايشان
را گرفته است .در واقع اگر رييسجمهور دنبال تشكيل هياتي است
كه خالهاي اجرايي يا عدم اجراي قانون اساسي را شناسايي كند به
يقين اين مجموعه حداقل به لحاظ مشغله خود نيت رييسجمهور
را برآورده نخواهد كرد .ميماند مخالفت شوراي نگهبان با تاسيس
اين هيات .جاي تعجب است شوراي نگهبان كه بايد تصميماتش
متكي بر قانون باشد با چه استنادي با تاسيس هياتي از اين دست
به وسيله رييسجمهور مخالف است .وقتي رييسجمهور برابر اصل
 113مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده
دارد بايد اين حق را داشته باشد كه نهادهاي مورد نظر اجراي قانون
اساس��ي و اعمال رياست قوه مجريه را تشكيل دهد؛ حقي كه برابر
اصل  127قانون اساس��ي بر عهده رييسجمهور است كه در موارد
خاص بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران ميتواند نماينده يا
نمايندگان ويژه با اختيارات معين و مشخص براي خود تعيين كند.
مصوبه تعيين هيات نظارت و پيگيري قانون اساسي در هيات وزيران
به تصويب رسيده است و مصوبات هيات وزيران به شوراي نگهبان
ارجاع نميشود تا اين شورا نسبت به آن اظهارنظر كند .اگر شوراي
نگهبان مصوبه هيات دولت را درخصوص تشكيل اين هيات مخالف
شرع يا قانون اساسي ميداند راه ابطال آن ديوان عدالت اداري است
نه اظهارنظر شوراي نگهبان.

عقبنشيني اسراييل از تبليغات جنگطلبانه عليه ايران

شرق :سرانجام باراك اوباما ،رييسجمهوري آمريكا توانست اسراييل را
قانع كند كه گزينه تحريم هنوز بهجاي جنگ جوابگو است .همزمان
با عقبنشيني مقامات اسراييلي از مواضع جنگطلبانه عليه جمهوري
اسالمي ايران طرح جديدي براي اعمال تحريمهاي بيشتر عليه ايران
به سناي آمريكا ارايه شده است .بنيامين نتانياهو ،نخستوزير اسراييل
در نخستين مصاحبه مفصل خود پس از بازگشت از سفر اياالت متحده
و پس از مذاكرات واشنگتن درباره ايران گفت كه راهحل ديپلماتيك
درخصوص مس��اله هستهاي ايران را ترجيح ميدهد .او اعالم كرد كه
به تحريمهاي جمهوري اسالمي فرصت اثرگذاري خواهد داد .رويترز
همچنين به نقل از «منابعي» گفته كه نخستوزير اسراييل به باراك
اوباما اطمينان داده ،اسراييل تصميمي براي حمله به ايران نگرفته است.
پيش از سفر بنيامين نتانياهو به آمريكا در هفته گذشته ،گزارشهايي
منتش��ر ش��د مبني بر اينكه او خواهان آن است كه آمريكا در صورت
ناكامي تحريمها و پيش��رفت برنامه اتمي ايران به آن سوي «خطوط
قرمز» علنا جمهوري اسالمي را به حمله نظامي تهديد كند .اسراييل
تاكيد دارد در صورت اثر بخش نبودن تحريمها و فشارهاي جهاني بر
ايران بايد تاسيسات هستهاي ايران مورد حمله قرار گيرد .سفر نتانياهو
به آمريكا حواش��ي بسياري درباره خواست اسراييل براي اقدام نظامي
عليه ايران به راه انداخته و به نقل از او عنوان شده بود «ديگر نميتوان
صبر كرد».نخستوزير اس��راييل همچنين در يك كنفرانس خبري
مشترك با استفن هارپر ،همتاي كانادايي خود هشدار داد كه «جامعه

جهاني نبايد با از س��رگيري مذاكرات هستهاي غرب با ايران ،در آنچه
ك��ه «تله ايران» ناميد ،بيفتند».در تمام اين مدت موضع باراك اوباما
رييسجمه��وري آمريكا مخالفت با مواضع جنگطلبانه عليه ايران و
تاكيد بر گزينه تحريم بود ،به همين دليل پيشبينيها از ديدار سخت
نتانياهو و اوباما خبر ميداد .طي چند هفته اخير ،بررسي روابط ميان
تلآويو و واش��نگتن نش��ان ميداد كه اين دو متحد سرس��خت ضد
جمهوري اسالمي ايران در رابطه با بحث حمله به ايران حداقل براي
يك برنامه كوتاهمدت هم داراي اختالفات شديدي با يكديگر هستند.
بنيامين نتانياهو روز دوش��نبه در حالي به ديدار باراك اوباما رفت كه
رييسجمهوري اياالت متحده دس��تكم در مقطع فعلي ،حاضر نبود
خواستههاي اصلي او را درباره ايران برآورده كند .اوباما گفت كه هنوز
فرصت براي حل مناقش��ه هستهاي ايران از طريق ديپلماتيك وجود
دارد .اظهارات روز پنجش��نبه نتانياهو اما نشان داد كه باراك اوباما در
اين دور مذاكرات موفق بوده اس��ت .خبرگزاري رويترز روز پنجشنبه
به نقل از مصاحبه بنيامين نتانياهو ،نخستوزير اسراييل ،با يك شبكه
تلويزيوني اين كش��ور گزارش داده كه عاليرتبهترين مقام اس��راييل
گفته اس��ت كه قرار نيست اس��راييل در «روزها يا هفتههاي آينده»
به س��ايتهاي اتمي ايران حمله كند .او با اين حال تاكيد كرده است
كه اس��راييل از سوي ديگر حاضر نيست «چند سال» براي اثرگذاري
تحريمها صبر كند .از س��وي ديگر اظهارات نتانياهو در مورد مس��اله
هستهاي ايران با اعتراض وزير خارجه سابق اسراييل مواجه شده است.

رفع تهديدات نيازمند بينش استراتژيك
سيدمحمدصادق خرازي

مجموعه ش��رايط طبيعي ،تاريخي و جغرافياي��ي ايران ،موقعيت
ژئوپليتيك ،ژئواستراتژيك و ژئواكونوميكي براي كشورمان فراهم كرده
اس��ت .ايران داراي 10درصد از منابع كش��ف ش��ده نفت جهان است.
همچني��ن ايران با دارا بودن 15درص��د از كل منابع گاز جهان دومين
كشور دارنده منابع گاز طبيعي است .در كنار اين ،ايران مهمترين بستر
را براي صادرات انرژي مورد نياز جهان داراس��ت .يعني از كنار مرزهاي
ايران به روايتي 67درصد و به روايتي ديگر 75درصد انرژي جهان تامين
ميش��ود .از سوي ديگر ايران داراي تمدن كهن و تاريخ بلند است .اين
ش��رايط موجب شده اس��ت كه زمينههاي الزم براي اينكه ايران قطب
منطقه خاورميانه باشد ،فراهم شود .براساس اين موقعيت ،ايران ميتواند
در بسياري از زمينهها همكار و متحد استراتژيك اروپا باشد .با اين وجود
شاهد هستيم كه نه تنها چنين همكاري و اتحادي شكل نگرفته بلكه
شاهد حاكميت خصومت و تنش در روابط دوجانبه هستيم .سوالي كه
مطرح ميش��ود اين اس��ت كه چرا چنين همكاري و اتحادي رخ نداده
است؟ چرا غرب و بهخصوص اروپا به ايران نگاه استراتژيك نميكند؟ و
چرا ايران و اروپا نتوانستهاند براساس يك نگاه استراتژيك منافع دوجانبه
خود را دنبال كنند؟ بخش��ي از جواب اين سوال بايد در نگاه ما به اروپا
جس��توجو شود .به نظر ميرسد تكليف سياست خارجي ما نسبت به
اروپا مشخص نيست .به عبارت ديگر ما در سياست خارجي خود در تمام
ادوار به اين جمعبندي نرسيده بوديم كه به اتحاديه اروپا به عنوان يك
مجموعه واحد فعال و مورد توجه در جامعه جهاني نگاه كنيم .همواره
توصيهاي كه وجود داشته اين بوده كه با كشورهاي اروپا به صورت منفرد
و مجرد تعامل شود .يعني همواره نگاه در سياست خارجي ما اين بوده
كه اتحاديه اروپا را جدي نگيريم و با دور زدن آن به صورت مجزا به سراغ
هر كشوري برويم .در مقابل اتحاديه اروپا نيز با نگاه استراتژيك به ايران
نگاه نميكند .اين اتحاديه ايران را در قالب كش��ورهاي خاورميانه قرار
ميدهد و در اين چارچوب ،ايران كمرنگ ديده ميش��ود .در چارچوب
خاورميانه ،آنها به عربس��تان س��عودي ،مصر و اس��راييل بيش از ايران
توج��ه ميكنند و به ايران توجه چنداني نميكنن��د .عالوه بر اين بايد
به اين نكته توجه كرد كه روابط ايران و اروپا بر بستري از سوءتفاهمات
( )misunderstandingو سوءبرداش��تها ()misperception
جريان داشته است .بخش عمدهاي از اين سوءتفاهم يا درك نادرست نيز
در بخش ايراني آن نهفته است .چراكه يك شبه تصميم گرفته ميشود
كه همكاريهاي اس��تراتژيك با اروپا صورت گيرد و فرداي آن فراموش
ميشود يا زماني صحبت از اعتمادسازي و تنشزدايي ميشود و زماني
ديگر از برج عاج و تبختر اروپايي سخن گفته ميشود.
اين رفتار نش��ان ميدهد كه نه در ايران نگاه اس��تراتژيك به اروپا
وجود داشته و نه متقابال در بخش اروپايي چنين نگاهي به ايران ديده
شده است .البته نبايد از نقش رقباي ايران در اين زمينه غافل شد .ما
رقباي عيني و ملموسي در منطقه داشتهايم كه همواره مخالف و حسود
روابط ايران و اروپا بودهاند .تركها ،عربها و اسراييليها مهمترين اين
رقبا بودهاند كه هر جا ما حضور پيدا كردهايم و هر زمان كه روابط ايران
و اروپا به س��مت عادي شدن و گسترش پيش رفته ،نقش منفي ايفا
كردهاند .از اينها مهمتر برداش��ت تاريخي ك��ه اروپاييها از روابط ما با
آمريكا داش��تهاند مسالهاي ديگر است كه مانع از روابط استراتژيك ما
و اروپا ميش��ود .بايد توجه كرد كه ايران و اروپا حتي در زمان ش��اه
هم فاقد روابط اس��تراتژيك بودهاند .شايد آنها از نظر پروتكل با ايران

بهخوبي برخورد ميكردند ولي هيچگاه ما از مناس��بات اس��تراتژيك
برخوردار نبوديم .همچنين روابط اروپا و آمريكا نيز بر اين مساله سايه
انداخته است .حجم و گستردگي تعامالتي كه در دو سوي آتالنتيك
وجود دارد ،نش��اندهنده عمق و استحكام اين روابط است .اگر توليد
ناخال��ص ملي ما به دوهزارميليارد دالر هم برس��د م��ا توان رقابت با
يكي از بازيگران دو س��وي آتالنتيك و بازي و تاثيرگذاري استراتژيك
نداريم و در روابط اروپا و آمريكا از بعد اقتصادي توان و ظرفيت توليد
ناخالص ملي ايران قدرت بازيگري ندارد .اين مساله نه فقط به عدد و
رقم اقتصادي مربوط است ،بلكه بحثهاي سياسي -امنيتي و همچنين
مباحث فرهنگي بهخصوص عنصر نظري ليبرال دموكراسي مسايل و
واقعيتها را به گونه ديگري مطرح كرده است .نگاهي به توان اقتصادي
نظامي آمريكا نشان ميدهد كه اروپا تا چه اندازه در روابط خود از اياالت
متحده تاثيرپذير است .وقتي به مسايل نظامي توجه كنيم ،ميبينيم
كه بودجه نظامي اياالت متحده ،چند برابر بودجه ناتو است .براساس
اين توان اس��ت هر زمان كه آمريكا اراده ميكند ،اروپاي جوان شامل
لهس��تان و چك و ...را در مقاب��ل اروپاي كهنه مطرح ميكند و مورد
توجه قرار ميدهد .اين نگاه را در س��خنان دونالد رامسفلد ،وزير دفاع
سابق اياالت متحده كه اروپا را به دو قسمت پير و جوان تقسيم كرد،
ميتوان ديد .نكته تلخ و تاسفبرانگيز در روابط فراآتالنتيكي اين است
كه واگرايي و افتراقي كه در زمان جنگ عراق بين دو سوي آتالنتيك
اتفاق افتاد ،در حال حاضر به واس��طه مساله ايران تبديل به ائتالف و
اتحاد مجدد ش��ده اس��ت .آمريكا در زمان جنگ عراق بدون توجه به
متحدان اروپايياش و با زيرپا گذاش��تن و بياعتنايي به سازمان ملل
و ش��وراي امنيت ،روابط خود با اروپا را ب��ه بحراني دچار كرد .اما اين
روابط مجددا با ابزار ايران و اقداماتي كه عليه ايران در حال انجام است
در حال احياس��ت .به نظر ميرسد بخشي از اين مساله به فقدان نگاه
استراتژيك ما در سياست خارجي بهويژه به اروپا بازميگردد .تصميمات
يكش��به ما براي اينكه اولويت سياس��ت خارجي را به سمت چين و
روسيه يا جنوب شرق آس��يا هدايت كنيم و وزن و قدرت كشورها را
به درستي ارزيابي نميكنيم ،منجر به چنين نتيجهاي ميشود .البته
من به دليل سختيهاي تحريمهاي هوشمند ،هر مانور و تاكتيك در
سياس��ت خارجي را امر مستحس��ني ميدانم ولي در بلندمدت اين
مناطق نميتوانند تامينكننده منافع ملي ايران در سطح نظام بينالملل
باشند .به عبارت ديگر همانطور كه داوري نسبت به موقعيت ايران در
اروپا انتزاعي اس��ت ،ديدگاه در ايران نسبت به قدرت اروپا هم انتزاعي
است .زماني كه آقاي احمدينژاد بر سر كار آمد اين جمله را بيان كرد
كه اروپاييها بايد از برج عاج خود پايين بيايند .اين جمله شليكي به
روابط ما با اروپا بود كه در مسير اعتمادسازي قرار داشت .ماجراي تلخ
هولوكاست نيز اتحاد نسبي مخالفان توسعه روابط ايران و اروپا را موجب
شد .از همه مهمتر اشتباهاتي بود كه در مذاكرات با غرب دچار شديم
كه با وارد كردن كش��ورهاي ديگر به مذاكرات با س��ه كشور اروپايي
كه در مقابل آمريكا قرار داش��تند ،اين مذاك��رات را به مذاكرات 5+1
تبديل كرديم كه بازي متفاوتي را رقم زده است .بنابراين فقدان نگاه
استراتژيك موجب شد كه نه تنها روابط استراتژيك ميان ايران و اروپا
برقرار نشود بلكه تهديدهاي جدياي از ناحيه اروپا متوجه ما شود .اينكه
اروپا در تحريمها از آمريكا پيشي ميگيرد نمونهاي از اين تهديدهاست.
از اين مهمتر امروز اروپا در حال تبديل به تهديد اول امنيت ملي ايران
است .درست است كه آمريكا بيش از هفتادواندي پايگاه در كل منطقه
در كنار ما دارد و به تعبيري بايد گفت آمريكاييها تهديد امنيت منطقه
ما هستند و ما در يك نوع همزيستي به صورت نه جنگ و نه صلح با
آنها به سر ميبريم ولي نبايد از عمليات اروپا در منطقه غافل شويم.
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ليوني به آنچه او «اغراق نتانياهو درباره مساله هستهاي ايران» خوانده
معترض شده و اين اظهارات را باعث ايجاد هراس در قلب اسراييليها
دانس��ته است.در هفته گذشته اما رس��انههاي اسراييل در مورد وعده
باراك اوباما به بنيامين نتانياهو ،براي تحويل اسلحه به اسراييل درقبال
حمله نكردن به ايران ،گزارشهايي را منتشر كرده بودند اما كاخ سفيد
اعالم كرده رهبران اين دو كش��ور در اينباره گفتوگويي نداشتهاند.
روزنامه «معاريو» چاپ اسراييل نوشته بود ،در جريان ديدار باراك اوباما
با بنيامين نتانياهو ،اين دو رهبر موافقت كردند در سالي كه انتخابات
رياستجمهوري آمريكا در جريان است ،اسراييل به تنهايي به حمله
براي ايران اقدام نكند .به نوش��ته اين روزنام��ه ،در مقابل باراك اوباما
راضي شد كه جنگندهها ،هواپيماهاي مدرن سوخترسان و بمبهاي
سنگرشكن بيشتري در اختيار ارتش اسراييل بگذارد .در واكنش به اين
گزارش ،جي كارني ،سخنگوي كاخ سفيد اظهار داشت كه باراك اوباما
و بنيامين نتانياهو ،شخصا درباره اين موضوع صحبتي نداشتهاند .با اين
حال وزير دفاع آمريكا گفته كه «طرحهاي احتمالي براي اقدام نظامي
عليه ايران تدوين ش��ده اس��ت ».به گزارش ايسنا ،خبرگزاري فرانسه
گزارش داد :لئون پانهتا ،وزير دفاع آمريكا روز پنجشنبه در مصاحبهاي
با «نش��نال ژورنال» گفت كه اقدام ني��روي نظامي آمريكا عليه ايران
ميتواند در مقايس��ه با حمله نيروهاي اسراييلي (رژيم صهيونيستي)
خسارات بيش��تري را به بار آورد .اين اظهارات در حالي بيان ميشود
كه جمهوري اسالمي تاكيد كرده است هرگونه حمله به ايران پاسخي

دندانشكنانه خواهد داشت و تاثيرات آن به خارج از خاورميانه كشيده
خواهد شد.

طرح تازه مجلس آمريكا براي گسترش تحريمها

به دنبال سفر نخستوزير اسراييل به آمريكا و در راستاي سياست
افزاي��ش تحريم در مقابل جنگ ،ط��رح جديد تحريم بانكي جمهوري
اس�لامي ايران در س��ناي آمريكا تهيه شده اس��ت .دو نماينده مجلس
نمايندگان آمريكا روز پنجش��نبه طرحي را ارايه كردند كه براساس آن
ش��ركتهاي بينالمللي كه به ايران خدمات بيمه ميدهند يا معامالت
اين كشور را بيمه ميكنند از دسترسي به سيستم مالي و بانكي آمريكا
محروم خواهند شد .برد شرمن ،نماينده دموكرات از ايالت كاليفرنيا و ايلنا
روس لتين��ن ،نماينده جمهوريخواه اين طرح را به مجلس نمايندگان
آمريكا ارايه كردهاند .اين تحريم از جمله بيمه سرمايهگذاري در بخش
ان��رژي ايران و نيز كاالهاي ديگر اين كش��ور را در بر ميگيرد .فش��ار
تحريمهاي بينالمللي و تحريمهاي يكجانبه آمريكا و اتحاديه اروپا عليه
ايران در ماههاي اخير افزايش يافته اس��ت .طرح جديد تحريم كه روز
پنجشنبه در مجلس نمايندگان ارايه شد ،در پي گسترش تحريمها به
شكلي است كه «سوييفت» ،سازمان جهاني انتقاالت بين بانكي ،نه تنها
با بانك مركزي ايران كه با ديگر بانكهاي ايراني نيز نتواند همكاري كند.
برد شرمن از تهيهكنندگان طرح جديد در مجلس آمريكا گفته است« :ما
نبايد در تالش براي افزايش فشار اقتصادي بر ايران و منزوي كردن اين
كشور از هيچ اقدامي بپرهيزيم».

درمانگاهخيريهتاسيسكنند:ساخت درمانگاه خيريه در
شهرستانها كمك ميكند بيماران نيازمند با پرداخت ويزيت
كمتري مداوا شوند .متاسفانه بسياري از شهرهاي كشور درمانگاه
خيري��ه ندارند .از افراد خير تقاضا داريم با س��اخت درمانگاه در
شهرها در كار خير و رسيدگي به بيماران همكاري كنند.
محمدكريمبلند-گرگان
اعتراض به گراني:قيمت بس��ياري از اجناس گران شده
اس��ت ،اين در حالي است كه افزايش حقوقها ناچيز و زندگي
براي اقشار حقوقبگير سخت و طاقتفرسا شده است .ادامه اين
گرانيها باعث ميشود مردم مشكالت بيشتري را تحمل كنند
و چارهاي هم ندارند به دليل اينكه مسووالن هيچ اقدامي براي
كاهش قيمتها و باال بردن قدرت خريد مردم انجام نميدهند.
كوروش آسودهكار
نمايش�گاه موتوس�يكلت در پيادهرو:پيادهرو خيابان
 17ش��هريور كه محل رفت و آمد عابران اس��ت ،متاس��فانه به
نمايشگاه موتوسيكلت تبديل شده است .بسياري از فروشندگان
موتوسيكلت در اين خيابان موتورهاي فروشي را در پيادهرو در
معرض ديد عموم قرار ميدهن��د و در رفت و آمد مردم اخالل
ايجاد ميكنند .مسوول رسيدگي به رفع سد معبر موتورفروشيها
كيست؟ شهرداري يا راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي؟
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موشها را معدوم كنند:بس��ياري از جويها بهخصوص
در ميدان شهدا مقابل سينما و ساندويجفروشيها به محل رژه
موشها تبديل شده است .ضرورت دارد شهرداري براي معدوم
كردن موشها چارهاي اساسي بينديشد.
شهروندي از تهران
پايتخت را نج�ات دهيد:ش��لوغي خيابانهاي تهران
و اتالف وقت پش��ت چراغ قرمز و آلودگي هوا س��ه مشخصه
جدي در اين ش��هر است كه نبايد ناديده گرفته شود .ازدحام
جمعيت و سرريز شدن مردم به اين شهر باعث شده ساعتها
در ترافيك معطل بمانيم و دير به مقصد برس��يم .صبح زود از
خانه خارج ميشويم تا مبادا از وسايل حمل و نقل عمومي جا
بمانيم يا ازدحام مسافران مانع از دير رسيدن ما به مقصد شود.
اينها همه معضالت تهران اس��ت كه عدهاي به دليل نبود كار
در شهرستانها ،تهران را براي كار و زندگي انتخاب ميكنند.
ساخت كارخانه و ايجاد اشتغال در شهرستانها باعث جلوگيري
از مهاجرت به ابرشهر خواهد شد .اميدواريم مسووالن بيشتر به
فكر مشكالت پايتخت باشند.
علیاکبر فرقانی از تهران
آبخوري و توالت مدارس مش�ترك اس�ت:توالت
اغلب مدارس با آبخوري آنها يكي است .از اداره آموزش و پرورش
تقاضا ميشود كمي به فكر بهداشت مدارس باشند .همچنين
اغلب توالتها آنقدر كثيف است كه كسي رغبت نميكند وارد
آن ش��ود و اغلب دانشآموزان كه مشكالت كليوي دارند كمتر
به توالت ميروند و مشكالت آنها عود ميكند .برخي مدارس از
نظر س��راميك و معماري و هم از نظر شستوشو مشكل دارند.
ظاهرا مسووالن فراش ،اين قس��مت را خارج از محدوده حوزه
يدانند.
وظايف خود م 
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