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وزارت اطالعات: یک سوئدی به اتهام جاسوسی بازداشت شد
شرق: وزارت اطالعات خبر داد: سربازان گمنام امام زمان (عج)، یک تبعه کشور پادشاهی 
ســوئد را به اتهام جاسوسی شناسایی و بازداشت کردند. در متن اطالعیه  روابط عمومی 
وزارت اطالعات در این باره آمده اســت: «ســربازان گمنام امام زمــان (عجل اهللا تعالی 
فرجه الشــریف)، یک تبعه کشــور پادشاهی ســوئد را به اتهام جاسوســی، شناسایی و 
بازداشــت کردند. متهم سوئدی که در سفرهای چندگانه پیشین به ایران، به  دلیل برخی 
رفتارها و ارتباطات مشــکوک، در لیســت مظنونان واحد ضد جاسوسی وزارت اطالعات 
قرار گرفته بود، همیشه از لحظه ورود به کشور، همه تحرکات، ارتباطات، سفرهایش به 
شهرهای مختلف کشور (که کال خارج از مقاصد و رویه های گردشگری انجام می شدند) 
تا هنگام خروج از مرزهای جمهوری اســالمی ایران، دقیقا تحت نظر مأموران زبده ضد 
جاسوسی این وزارتخانه قرار می گرفت. یافته های ساختار ضد جاسوسی وزارت این بود 
که متهم سوئدی در همه سفرهای قبلی، با رعایت اصول حرفه ای ارتباطی، حفاظتی و 
پنهان کاری، با تعدادی از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر قرار 

داشتند، ارتباط برقرار می کرد.

متهم مورد بحث، چند ماه پیش و در پی دســتگیری یک جاســوس دیگر اروپایی، با 
مأموریت کسب اطالع از چگونگی افشای هویت آن جاسوس و نوع و میزان اطالعاتی که 
به تور اطالعاتی این وزارتخانه افتاده بود، مجددا وارد کشور شد. این  بار نیز و در کل مدت 
مأموریت آخر، تماس های او با مرتبطان اشاره شــده، تحت کنترل مستمر سربازان گمنام 
امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) قرار داشت و باالخره با تکمیل مستندات، در 
هنگام خروج از کشــور با حکم مرجع قضائی بازداشــت شد. شایان ذکر است که متهم 
مذکور دارای ســابقه سفر به اراضی اشغالی رژیم غاصب صهیونیستی پیش از عزیمت 
به ایران است».  هفته گذشته هم وزارت اطالعات خبر از دستگیری باند بزرگ جاسوسی 
داد و مشــخص شد «شبکه ای از عوامل ســازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که برای 
انجام عملیات تروریســتی به کشور اعزام شده بودند، پیش از هر اقدام خرابکارانه ای به 
دست سربازان گمنام امام زمان (عجل اهللا تعالی فرجه الشریف) شناسایی و همه عناصر 
عملیاتی بازداشــت شدند. اعضای این شــبکه که از طریق یکی از کشورهای همسایه با 
عوامل ســازمان جاسوسی - تروریستی موســاد در ارتباط بوده و از اقلیم کردستان وارد 

کشــور شــده بودند، با بهره گیری از به روزترین تجهیزات عملیاتی و ارتباطی و قوی ترین 
مواد انفجاری، قصد انجام اقدامات خرابکارانه و عملیات تروریســتی بی ســابقه ای در 
برخی نقاط حساس و اهداف از پیش تعیین شده را داشتند که با عنایات الهی و عملیات 
چند مرحله ای و پیش دستانه مجاهدان گمنام ایران اسالمی جملگی آنها به دام افتاده، 
تســلیحات، مواد انفجاری، تجهیزات فنی و ارتباطی آنها نیز به طور کامل کشف و ضبط 

شد».
همچنین چند روز قبل هم یک باند فســاد از ســوی وزارت اطالعات شناســایی شد 
که در توضیح این دســتگیری آمده بود: «با تالش های شــبانه روزی و اقدامات اطالعاتی 
گســترده ســربازان گمنام امام زمان (عج)، شــبکه بزرگ و ســازمان یافته  جعل و فساد 
اقتصادی، شناســایی و همه اعضای آن دستگیر شــدند. این باند ۱۳۹ نفره در سال های 
اخیر در استان های تهران و البرز با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان 
بی خانمان و از راه جعل گســترده و حرفه ای اســناد شــخصی و دولتی، اقدام به ثبت 
شرکت های صوری می کردند و در مرحله  بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، 

اقدام به تأسیس ۲۶۷ شرکت کاغذی کرده بودند. تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده 
از کارت های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای 

نامشروع خود را پنهان می کردند».
وزارت اطالعــات همچنان  که پیش  از  این بارها اعالم کرده اســت، امنیت کشــور و 
آرامش مردم را خط قرمز خود دانســته و کوچک ترین تعدی نســبت به مرزهای امنیتی 
کشــور را قاطعانه و فارغ از هیاهوی آوازه گران حرفه ای و همخوان غربی-صهیونیستی 
پاسخ می گوید. به ویژه به رژیم بدســابقه سوئد که تاکنون چندین جاسوس نیابتی برای 
رژیم اشغالگر قدس را پشــتیبانی کرده است (مانند احمدرضا جاللی؛ جاسوس مسلم 
رژیم صهیونیســتی و مجرم قطعی در شناســایی و ترور برخی از دانشــمندان هسته ای 
کشــور) و مأمن تروریست های جنایتکاری مانند منافقین و قاتالن مردم و کودکان بی گناه 
در رژه خون بار اهواز بوده اســت، هشــدار می دهد که در صورت ادامه رویه جاسوســی 
نیابتی از ســوی نهاد اطالعاتی آن کشور و استمرار حمایت از قاتالن و جانیان سابقه دار، 

واکنش متناسب با آن را دریافت خواهد کرد.
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یـادداشـت

 درنگی بر تصویب نامه جدید دولت درباره 
ساماندهی بازار مسکن

تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در حالی 
تصویب و ابالغ شــده که پایه اصلی این تصویب نامه بر توســعه کد رهگیری و اسناد 
عادی استوار اســت؛ امری که به صورت کامل در تضاد با سیاست های کلی نظام در 
حوزه قضائی قرار دارد و در آینده می تواند بیش از پیش بر مشکالت کشور اضافه کند.
ساماندهی بازار مســکن و اجاره یکی از مشکالت مهم کشور است که در چند 
سال اخیر، فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده و نه تنها خانه دارشدن را به یک رؤیا 
بدل کرده، بلکه حتی داشــتن یک سرپناه مناسب استیجاری را هم برای بسیاری از 
مردم به یک چالش بزرگ بدل کرده اســت. در چنین شرایطی، قانون جهش تولید 
مســکن به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید تا با ساخت یک میلیون مسکن 
در سال و استفاده از امکانات دولتی، زمینه برای تولید مسکن ارزان قیمت و نیز در 
دسترس قراردادن واحدهای استیجاری، شرایط بهتری برای مردم رقم بخورد. در 
همین راســتا نیز هیئت وزیران، تصویب نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را 
تدوین و تصویب کرد اما این مصوبه که تنها به دنبال رفع ظاهری مشکل از لحاظ 
شناســایی معامالت و رهگیری مالیاتی آنهاست، شــاید در کوتاه مدت یک مسکن 
موقتی باشــد، اما به لحاظ حقوقی و در بلندمدت می تواند مشــکالت بیشتری را 

برای کشور رقم بزند.
مهم ترین نکته ای که در تصویب نامه اخیر هیئت وزیران به آن توجه شــده، صرفا 
رهگیری معامالت و اجاره های منعقده در ســامانه امالک کشور است تا وزارت راه و 
شهرســازی به عنوان متولی مســکن از وضعیت امالک کشــور مطلع بوده و سازمان 
امور مالیاتی نیز به عنوان متولی مالیات بتواند خانه های خالی را شناســایی و از سایر 
خانه های لوکس نیز مالیات ستانی کند. بااین حال، این تمام ماجرا نیست، بلکه مشکل 
این اســت که برخــالف قانون تجارت و قانون راجع به دالالن که مشــاوران امالک را 
صرفا دالل و واســطه بین طرفین معامله یا اجاره شناسایی کرده، تصویب نامه هیئت 
وزیران به این افراد اختیار تنظیم قرارداد و ثبت آن در سامانه را اعطا کرده است. باید 
توجه داشــت که قرارداد تنظیمی توسط مشــاوران امالک، مطابق با تعاریف قانونی، 
یک سند عادی محسوب می شود که می تواند مورد انکار و تردید قرار گرفته و صحت 
آن نیازمنــد اثبات در دادگاه اســت. در این خصوص، ماده ۶۲ قانــون احکام دائمی 
برنامه های توســعه مقرر کرده «کلیه معامالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شــده 
مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معامالت باید به طور 
رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معامالت راجع 
به اموال غیرمنقول تنظیم شــوند، مگر اســنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای 
اعتبار شــرعی است، در برابر اشــخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه 
با اســناد رسمی را ندارند». مداقه در این ماده که از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرائی شده و 
اراده اخیر قانون گذار محســوب می شود، نشان می دهد اولویت با سند رسمی بوده و 
سند عادی تنها در صورت احراز شرعی و قانونی در دادگاه می تواند منشأ اثر قرار گیرد.
در همیــن راســتا، یکی از مشــکالتی که در ســال های اخیر به معضل دســتگاه 
قضائی بدل شــده و دامن تمام رؤســای قوه قضائیه را گرفته اســت، حجم گسترده 
پرونده های ورودی به محاکم اســت. بر اساس آمار مســئوالن قضائی، بین ۳۰ تا ۵۰ 
درصد پرونده های مطروحه در دادگســتری ریشــه در دعاوی امالک دارد و مهم ترین 
دلیل این دعاوی نیز تنظیم قراردادهای عادی نســبت به معامالت امالک اســت. این 
قراردادهای عادی منجر به طرح شــکایت های کالهبرداری، فروش مال غیر، تصرف 
عدوانی، جعل، تغییر کاربری غیرمجاز و... در محاکم کیفری و همچنین طرح دعاوی 
متعدد اثبات بیع، اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، رفع تصرف، خلع ید و... 
در محاکم حقوقی شــده که بار بزرگی بر دوش دستگاه قضائی محسوب می شود. اما 

چاره حل مشکل کجاست؟
دولت با یک نیت خوب برای حل بحران مسکن در کشور، اقدام به تصویب مصوبه 
ســاماندهی بازار مســکن و اجاره بها کرده اســت، اما برخالف سیاســت های قضائی 
کشــور، سند عادی را به رسمیت شناخته و بر گسترش بیشتر آن دامن زده است. برای 
نمونه، درخصوص تنظیم ســند اجاره در دفاتر اسناد رســمی، علی رغم اینکه هزینه 
بســیار کمتری نســبت به اجاره نامه های عادی تنظیمی در بنگاه های مشاورین امالک 
دارد، هیــچ مقرره و اشــاره ای در تصویب نامه دولت ندارد؛ این در حالی اســت که با 
ثبت رســمی قرارداد اجاره، هم امکان رهگیری امالک مالک (به لحاظ احراز مالکیت 
رســمی در دفاتر اسناد رسمی)، هم امکان تعیین رسمی اقامتگاه سکونتی مستأجر و 
هم شــرایط اجاره و بهای آن به راحتی وجود دارد. با وجود اینکه ســند رسمی اجاره 
می تواند مبنای دولت و اداره مالیات در کنترل بازار مسکن باشد، دولت به آن توجهی 
ندارد و بالعکس، در ماده ۶ آن، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف به همکاری 
با وزارت راه و شهرسازی برای دسترسی به سامانه ثبت معامالت و قراردادهای اجاره 

شده است تا مردم خودشان و به رایگان، معامالتشان را به صورت عادی ثبت کنند.
با گســترش کد رهگیــری و ثبت ســامانه ای، بیــم آن وجود دارد کــه علی رغم 
عادی بــودن قــرارداد بیع یا اجاره ای که در ســامانه معامالت و امالک درج شــده و 
برای آن کد رهگیری گرفته می شــود، سوءاستفاده از ناآگاهی مردم باب شده و چنین 
سندهایی به اسم سند رسمی و معتبر به مردم ارائه شده و پس از چندی هم تشویق 
به عدم تنظیم ســند رســمی شــود. این مشکالت قابل حل است و ســاماندهی بازار 
مســکن و اجاره هم امری الزم و نیازی ضروری است که مسیر آن تنها از توسعه سند 
رسمی می گذرد، اما متأسفانه با ساده انگاری و توسعه سند عادی با عناوینی چون کد 

رهگیری و ثبت در سامانه امالک عده ای دنبال آدرس غلط می گردند.

رئیس جمهــور یکی از پیام های قیام عاشــورا را احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اســالمی 
دانســت و با تأکید بر اســتفاده از ظرفیت مردم در اجرای این فریضه گفت: هر جا به مردم میدان داده شــد، 
موفقیت حاصل شــده است. اساسا هنر امام خمینی(ره) و رهبری انقالب اسالمی آوردن مردم به میدان بود؛ 
بنابراین نباید از این ظرفیت بزرگ غفلت شود. سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز در دیدار اعضای ستاد احیای امر 
به معروف و نهی از منکر، با اشاره به هم زمانی برگزاری این نشست با آغاز ایام سوگواری محرم، امام حسین(ع) 
را پرچمــدار این فریضه مهم دینی خواند و گفت: حرکت عظیم حضرت اباعبداهللا الحســین(ع) و شــهادت 
مظلومانه ایشان، گواه اهمیت باالی امر به معروف و نهی از منکر در دین اسالم است. رئیس جمهور پرداختن 
به امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه همه آحاد امت اسالمی دانست و تصریح کرد: جامعه ای که نسبت 
به این فریضه بسیار مهم دینی حساس نباشد، جامعه زنده ای نیست. برای داشتن جامعه تراز انقالب اسالمی 
نباید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سســت شود. رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر لزوم بی توجهی 
به فضاسازی های باطل در مسیر امر به معروف و نهی از منکر افزود: متأسفانه گاهی مشاهده می شود برخی 
افراد تحت تأثیر جوسازی ها، از وظایف قطعی و قانونی خود سر باز می زنند که این امری خطرناک است؛ چرا که 
دشمن از همین اهرم استفاده کرده و برای عقیم ماندن بسیاری از مسائل مهم کشور، با ایجاد جوسازی برخی 
مدیران را منفعل می کند. رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت کار تبیینی و تنویر افکار عمومی 
در زمینه معروف ها و منکرات تأکید کرد و از صاحبان نفوذ کالم خواست تا برای مردم تمایز میان حق شخصی 
با حقوق جامعه را به روشنی تبیین کنند. رئیس جمهور با بیان اینکه اگر امنیت اجتماعی، اقتصادی و اخالقی در 
جامعه نباشد، همه ضرر می کنند، افزود: باید همه در مسیر تأمین امنیت اقتصادی و اخالقی باشند تا جامعه از 
ناهنجاری ها دور باشد. رئیسی با بیان اینکه دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات به ویژه در مسائل 
اقتصادی و اجتماعی است، افزود: در این زمینه وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر است و قدردان ستاد احیای 
امر به معروف و نهی از منکر هستیم که در راستای اجرای این فریضه مهم دینی به دولت کمک می کند. وی 
در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت به خانواده جان باختگان حادثه سیل در نقاط مختلف کشور از زحمات و 

اقدامات امدادی و جهادی دستگاه های مختلف در کمک رسانی به سیل زدگان قدردانی کرد.

حقوق دان و مدرس دانشگاه
شاهرخ  صالحی کرهرودی

رحیمی جهان آبادی، عضو کمیســیون امنیت  علی دهقان: 
ملی گفته است: «مردم تاب و تحمل گرانی های اخیر را ندارند 
و اگر مردم در فشار باشند و متحمل ضرر و زیان شدید شوند، 
این تصمیم اشــتباه خواهد بود ». این ســخنان در واکنش به 
شرایط سخت اقتصادی این روزهای مردم است که هم زمان 
شــده با سخنان رئیس جمهور مبنی بر تمایل مردم بر تحمل 
بیشــتر شرایط ســخت ادامه تحریم ها.  ابراهیم رئیسی  گفته 
است «مردم رسما اعالم می کنند می توان با مقاومت تحریم 
را بی اثر کرد». هفته گذشته رئیس جمهور در سخنرانی خود 
در همدان گفته اســت «وظیفه خود می دانیم به خواســت 
مردم ایســتادگی مقابل زیاده خواهان و مقابل نظام ســلطه 
را در دســتور کار قرار دهیم و از مواضع جمهوری اســالمی 
عقب نشــینی نکنیم». البته رئیس دولت سیزدهم مشخص 
نکرده برای نســبت دادن چنین خواســته ای به شــهروندان 
ایرانی، به کدام داده استناد می کند و کدام ملت یا چه تعداد 
شهروند ایرانی به استقبال ادامه شرایط سخت تحریمی رفته 
و صدای خود را به گوش رئیس جمهور رسانده اند؟ زندگی در 
شرایط سخت تحریم ها چند سالی است به مردم تحمیل شده 
و خوشایند مردم هم نبوده، اما وعده رفع تحریم ها در دولت 

اصولگرا نیز تاکنون بی نتیجه مانده است.
این روزها نه فقط چشــم مردم که نگاه بازار، بورس، مسکن 
و.. هم به نتیجه مذاکرات به بن بست رســیده، دوخته شــده و 
به محض ناامیدی قطعی از رفع تحریم ها، شــرایط اقتصادی 
متزلزل تــر از ماه های گذشــته ادامه خواهد داشــت . بنابراین 
ابراز تمایل از زبان مردم برای ادامه شــرایط تحریمی، بر قطع 
امید دولت برای احیای برجام تعبیر شــده اســت؛ زیرا سخنان 
رئیســی پس از آن بیان شــد که جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیــه اروپــا، به تازگــی در مقالــه  ای در روزنامه 
فایننشال تایمز نوشت پس از ۱۵ ماه مذاکرات فشرده در وین با 
اعضای توافق هســته ای برجام و ایاالت متحده «فرصت برای 
مصالحه های بیشتر بر سر مسائل مهم به پایان رسیده است». 
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا گفته متنی را به عنوان 
پیش نویــس نهایی توافق آماده کرده که به گفته وی «شــامل 
مصالحه بر سر مواردی اســت که همه طرف ها به سختی آن 
را به دســت آورده اند». ایران و ایاالت متحده گفته اند این متن 

را بررســی می کنند و به آن پاســخ می دهند. گفته های رئیسی 
به بی عالقگی ایران به پذیرش توافق احیای برجام تفسیر شده 
اســت که هدف از آن رفع تحریم های ایــاالت متحده در برابر 
محدودشدن مجدد برنامه اتمی ایران تحت توافق برجام است.
با توجه به بن بست فعلی مذاکرات و عدم اراده قوی برای 
احیــای برجام که قابل چشم پوشــی نیســت، هرچند ابراهیم 
رئیسی شــنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ در اولین گفت وگوی تلویزیونی 
خــود درخصــوص مذاکرات احیــای برجام در ویــن پایتخت 
اتریــش گفته بود: «ابایی از گفت  وگو و مذاکره نداریم و مذاکره 
نتیجه محــور می خواهیم و به دنبــال آن تحریم ها علیه ملت 
ایران رفع شــود و با رفع تحریم ها زندگــی مردم بیش از پیش 
رونق بگیرد»، اما این روزها صحبت از تحمل شــرایط ســخت 
تحریم هاست و انتظار از مردم برای همراهی با دولت در جهت 
ادامه تحریم ها.  البته ســخنان رئیس دولت سیزدهم با انتقاد 
تند بســیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی و افکار عمومی 
روبه رو شــده اســت؛ زیرا جامعه هدفی که چنین درخواستی 
را مطرح کرده اند، هنوز مشــخص نیست و تاکنون جز کاسبان 
تحریم، ادامه شــرایط ســخت فعلی طرفداری نداشته است. 
حتی جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی نیز گفته است: «مردم 
تاب و تحمل گرانی های اخیر را ندارند». عضو کمیسیون امنیت 
ملی مجلس تصریح کــرد: «دولت باید دامنه دریافت یارانه را 
متناسب با تورم و گرانی که ایجاد می شود، تغییر دهد و بتواند 
دایره یارانه بگیران را افزایش دهد؛ زیرا میزان یارانه ای که مردم 
به صورت نقدی دریافت می کنند، متناسب با این شرایط نیست. 
دولت سیزدهم ارز ترجیحی را حذف کرده  ولی باید آسیب های 
این طرح با قاطعیت و ســرعت شناسایی شود تا میزان ضرر  و  
زیان مردم و فشــار روی مردم کاهش پیدا کند؛ زیرا مردم تاب و 
تحمل گرانی های اخیر را ندارند». عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس افزود: «در حال حاضر به هیچ عنوان 
بیــن درآمد و هزینه مردم تناســب وجود نــدارد و ما به عنوان 
تصمیم گیرنــدگان حاکمیت وظیفه داریم نیــاز مردم را تأمین 
کنیم. اگر مردم در فشــار باشــند و متحمل ضرر و زیان شدید 
شــوند، این تصمیم اشتباه خواهد بود. اینکه یارانه نقدی باشد 
یا کاالبرگ خیلی مهم نیست؛ زیرا وقتی کارگری یارانه دریافتی 

یک دهم نیازهایش را هم برطرف نکند، برایش فرقی نمی کند 
که این یارانه نقدی یا کاالبرگ باشد».

تالش بــرای همراهی افکار عمومی برای تحمل شــرایط 
ســخت اقتصادی آن هم به شکل داوطلبانه، در حالی از سوی 
دولت انجام می شــود که قرار بود در دوران شکل گیری قدرت 
یکپارچه اصولگرایان در کشــور، مذاکــرات برای رفع تحریم ها 
جدی پیگیری شــود و حتی اقتصاد و معیشت به تحریم ها گره 
نخورد کــه در رابطه با هر  دو گزاره، چــه رفع تحریم ها و چه 
کنترل تورم و بهبود معیشــت مردم، دولت موفق نبوده است . 
این در حالی است  که عباس عراقچی، مذاکره کننده پیشین ایران 
در مذاکرات هسته ای وین، در تیرماه سال گذشته و پس از پایان 
دور ششم مذاکرات گفته بود درباره توافق هسته ای «به اندازه 
کافی مذاکره صورت گرفته اســت و اکنون زمان تصمیم گیری 
کشورهاست». همچنین بارها روحانی رئیس دولت دوازدهم از 
امکان توافق در اسفند سال ۹۹ و پایان تحریم ها سخن گفته که 
به دلیل قانون راهبردی مجلس به نتیجه نرسید و هشدار داده 
بود با این قانون هرگــز توافقی باب میل نمایندگان اصولگرای 
مجلس امضا نخواهد شــد. همان گونه که تا کنون دیده شــده 
توافقی که در دســترس بود، این روزها به بن بســتی رسیده که 

امکان احیای آن بسیار کم شده است.
در این شــرایط، سخن از زبان مردم از باب عالقه مندی برای 
تحمل تحریم ها، با واکنش های منفی بسیاری در میان کاربران 
فضای مجازی و افکار عمومی مواجه شــده اســت؛ زیرا رفع 
تحریم ها از مهم ترین خواسته های مردم در سال های اخیر بوده 
و هست. در این بین غالمرضا نوری قزلجه در گفت  وگو با خانه 
ملت درخصوص ســرانجام برجام و زمزمه هــای آغاز مجدد 
مذاکرات گفت: پرونده مذاکرات برای احیای برجام باید بســته 
شود. همه طرف های توافق هسته ای نیز به این نتیجه رسیدند 
که تکلیف برجام باید مشخص شود تا منافع طرفین تأمین شود. 

به نظر می رسد نشســت آتی مذاکرات به زودی برگزار خواهد 
شــد. احتمال تحقق نتیجه در این مذاکرات بیش از پیش است؛ 
زیرا اراده همه طرف ها کســب نتیجه است. رئیس فراکسیون 
مستقلین والیی مجلس شورای اسالمی معتقد است: هرچند 
بهتر بود که یک  سال گذشــته تکلیف برجام مشخص می شد 
زیرا آن زمان سود بیشتری می کردیم و مردم کمتر در تنگنا قرار 
می گرفتنــد، اما به هر حال اگر این روزها هم این اتفاق رخ دهد، 
مثبت است و اثرات مثبتی در روابط و تعامالت خواهد داشت. 
وی در ادامــه اظهار کــرد: تیم مذاکره کننده کشــورمان حتما 
خطوط قرمــز را رعایت خواهد کرد و در این تردیدی نیســت. 
امیدواریم موضوع بیش  از  این ادامه دار نشود. این وضعیت به 
لحاظ عملی و حتی روانی بســیاری از روابط و کارها را معطل 
کرده و این شــرایط باعث سوءاســتفاده برخی از کشــورهای 
خارجی در تعامالت شــده است. نوری قزلجه تصریح کرد: اگر 
به شرایط نرمال در ارتباطات دست یابیم و موانعی که به ناحق 
و ظالمانه در مسیر پیشــرفت و توسعه کشورمان قرار دادند و 
باعث شــدند که ما در مبادالت و تجارت مشکالتی پیدا کنیم، 
رفع شود، شــاهد روابط عادی در مبادالت تجاری و اقتصادی 
کشورمان با دیگر کشــورها خواهیم بود و منافع حداکثری نیز 

برای کشور تأمین می شود.
این گونه که پیداســت در مجلس حداقل، اکثریت مستقل 
و نــه تندروها و طرفداران ادامه وضعیــت موجود، اراده خود 
را بر حمایت از توافق دولت ســیزدهم با طرف آمریکایی برای 
احیای برجام قرار داده اســت، اما فعال خود دولت در موضع 
به نتیجه رســاندن نیســت و تصمیم دارد مردم را برای تحمل 
تبعات تصمیم عدم احیای برجام آماده کند که شــانس زیادی 
در نتیجه بخش بودن این رفتــار دولت نمی توان قائل بود؛ زیرا 
همچنــان نگاه های اکثر  مردم به میز مذاکرات اســت تا با رفع 

تحریم ها، ایران به سمت تورم سه رقمی حرکت نکند.

رئیسی صدای کدام «مردم» 
را شنیده است؟
رحیمی جهان آبادی، نماینده مجلس: مردم تاب و تحمل گرانی های اخیر  را نخواهند داشت

  شرق: روز گذشته هواداران مقتدی صدر که خواستار لغو شدن نامزدی محمد 
شیاع السودانی برای سمت نخســت وزیری عراق با حمایت جریان چارچوب 
هماهنگی بودند، برای بار دوم با ورود به منطقه ســبز بغداد وارد پارلمان این 
کشور شدند. چهارشنبه هفته پیش بود که صدری ها با حمله به مجلس عراق 
شعارهایی علیه چارچوب هماهنگی و جمهوری اسالمی ایران سر دادند. اما 
به نظر می رســد بین حمله دیروز بــا حمله پنج روز پیش تفاوتی جدی وجود 
دارد؛ چرا کــه ابراهیم الجابری، مدیر دفتر مقتدی صدر، در پســتی در صفحه 
فیس بوک خود نوشت: «مردم تحصن علنی در داخل مجلس عراق را انتخاب 
می کنند». او در پســت خود افــزود: «مردم در داخــل مجلس تحصن علنی 
خواهند کرد، خداوند شــما را حفظ کند». الجابری همچنین نوشــت: «مردم 
اکنون در مجلس هستند، از نیروهای امنیتی تشکر می کنیم». در چنین صورتی 
می تــوان گفت تقابل صدری ها و چارچوب هماهنگــی از مرحله اعتراض به 
نامزدی السودانی وارد مرحله کارشکنی پارلمان در پروسه تعیین دولت خواهد 
شــد. این نکته از آن نظر اهمیت فراوان دارد که مجلس عراق در صدد تعیین 
نخســت وزیر و رئیس جمهوری در جلســه پیش رو اســت. این مهم را فیصل 
النائلی در گفت وگو با خبرگزاری «الفرات نیوز» مطرح کرد و افزود: «در نشست 
آینده مجلــس عراق که با توافق کردها، ُســنی ها و شــیعه ها برگزار خواهد 
شــد، رئیس جمهوری و محمد شیاع السودانی، نامزد چارچوب هماهنگی به 
نخســت وزیری عراق انتخاب خواهند شد». با در نظر گرفتن این نکات، احتمال 
تشــدید منازعات سیاســی و هرج ومرج های خیابانی و مهم تر از آن تعمیم و 
گســترش اعتراضات به کل عراق وجود دارد؛ کما اینکه صالح الدین بهاالدین، 

دبیرکل حزب اتحاد اســالمی کردستان، در ســخنانی اظهار کرد: رخدادهای 
کنونی عراق دیر یا زود به اقلیم کردستان نیز سرایت می کند.  در  این  بین برخی 
رســانه ها سعی داشــتند پای ایران و حضور اســماعیل قاآنی، فرمانده نیروی 
قدس سپاه را به تحرکات و آشوب سازی های جریان صدر باز کنند که با واکنش 
برخی چهره های سیاســی عراق مواجه شد. پیرو این مسئله، سید عمار حکیم، 
رهبر جریان حکمت ملی عراق، در گفت وگو با بخش عربی شــبکه بی بی سی 
در پاسخ به سؤالی درخصوص ارتباط چارچوب هماهنگی (ائتالف جریان های 
شــیعی عراق) با ایران و ادعای فشــار ایران بر این ائتالف مبنی بر توافق بر سر 
انتخاب محمد شــیاع السودانی به عنوان نامزد نخست وزیری گفت: این امر بر 
هیچ کس پنهان نیســت که برخی نیروهای چارچوب هماهنگی با جمهوری 
اسالمی ارتباط دارند و آن را به طور علنی می گویند و به آن افتخار هم می کنند؛ 
همان طور که ما در عراق نیروهایی داریم که به روابط شــان با کشورهای دیگر 
مانند ترکیه، کشــورهای خلیج (فارس)، کشورهای عربی و... افتخار می کنند. 
بخشــی از این روابط به نفع عراق است و بخشــی نیز از حد منافع ملی عبور 
می کند؛ بنابراین روابط تمام احزاب سیاســی باید به یک شــکل ارزیابی شود.  
رهبر جریان حکمت ملی عراق در پاســخ به این سؤال که آیا اعتراضات اخیر 
عراقی ها ارتباطی با ســفر سردار قاآنی دارد، تأکید کرد: «به هیچ وجه، این سفر 
هیچ ارتباطی با اعتراضات ندارد. او گاهی اوقات ســفرهایش را علنی می کند 
و گاهی اوقات به دالیل امنیتی ســفرش را به طور علنی اعالم نمی کند؛ اما در 
هر صورت در این چند روز هیچ ســفری که با اعتراضات مرتبط باشــد، انجام 
نشده اســت».  با وجود تمام نکاتی که اشاره شد، به نظر می رسد جریان صدر 
بــا اقداماتی که در یک هفته اخیر انجام داده اند و همچنین با در  نظر  داشــتن 
دیگر حوادث ماننــد برگزاری نماز جمعه اعتراضی ۱۵ جــوالی/ ۲۴ تیرماه و 
همچنین جنجال سازی سیاسی – رسانه ای بر سر فایل صوتی منتسب به نوری 
المالکی، نخست وزیر اسبق عراق، به دنبال ایجاد یک بحران تمام عیار سیاسی-
اجتماعی برای عراق است که می تواند آینده نامعلومی را برای این کشور رقم 
بزند؛ چرا که بسیاری معتقدند رهبر جریان صدر تا زمان انحالل پارلمان فعلی 
و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی کماکان به اقدامات مخرب خود ادامه 

خواهد داد.

رئیس جمهور:
دولت مصمم به امر به معروف

 در مسائل اقتصادی و اجتماعی است
گزارش «شرق» از ناآرامی های چند روز اخیر در بغداد

عراق؛ از بن بست سیاسی
 تا هرج و مرج خیابانی


