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سال بیستم      شماره ۴۴۷۵

ناترازی انرژی و اختالل شدید در اینترنت کشور
اینترنت که با روی کار آمدن دولت ســیزدهم با انواع محدودیت ها مواجه بوده و با کاهش پهنای باند در ابتدای تابســتان و 
در ادامه با فیلترینگ  گسترده در سه ماهه اخیر تقریبا بین بودن و نبودن اینترنت تفاوت چشمگیری نباید قائل بود. حال همین 
اینترنت قطره چکانی و البته طبقانی با اختالل  مواجه شــده و دسترســی مردم به حداقل رسیده است. دلیل هم طبق گزارش 
ابرآروان به ناپایداری شــبکه برق در منطقه پیام و مشکل سوخت رسانی عنوان شــده است؛ بنابراین مشکل انرژی در زمستان 

سخت ایران به اینترنت هم رسیده است.
از ســاعت ۱۴:۳۸ دیروز اختالل های شــدیدی در اینترنت کشــور مشاهده شــد. در پی این اختالل، حتی دسترسی به برخی 

پیام رسان های ایرانی و وب سایت های داخلی برای بخشی از کاربران امکان پذیر نبود یا به سختی ممکن بود.
براســاس اطالعات سایت مرکز تبادل ترافیک داده تهران، اواخر سه شنبه شــب هم یک اختالل دو ساعته در ترافیک داخل 
کشــور رخ داد. دیروز هم شواهد حاکی از آن است که این اختالل در ترافیک داخل کشور همچنان وجود دارد و کندی اینترنت 

احساس می شود.
در همین رابطه، ابرآروان با انتشــار بیانیه ای در وب ســایت خود اعالم کرد که به دلیل ناپایداری شبکه برق در منطقه پیام و 
مشکل سوخت رسانی، دیتاسنتر بامداد این شرکت با قطعی و اختالل مواجه است و این شرایط تا ساعت ۲۴، دیشب (۲۷ دی) 

ادامه خواهد داشت.

اخـبـار  بـرگـزیـده

نماینده سابق از فعالیت رسانه ای منع شد
پروانه سلحشــوری، نماینده ســابق مجلس، در توییتر نوشــت: «از 
فعالیت رســانه ای منع شــده ام، وکالی من تضمین داده اند که فعالیت 
نکنــم و دیگر نباید بنویســم. گاهی فکر می کنم این هم نوعی کشــتن و 
شــکنجه اســت. من اینجا بس دلم تنگ است و هر ســازی که می بینم 
بد آهنگ است/ بیا ره توشه برداریم قدم در راه بی برگشت بگذاریم ببینیم 

آسمان هر کجا آیا همین رنگ است ».

کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
در کمیسیون تلفیق تصویب شد

کلیات الیحه بودجه ســال ۱۴۰۲ در کمیســیون تلفیق الیحه بودجه 
۱۴۰۲ تصویب شــد. به گزارش ایســنا، اعضای کمیســیون تلفیق الیحه 
بودجه ۱۴۰۲ از روز شــنبه (۲۴ دی) به بررسی کلیات الیحه بودجه سال 

آینده پرداختند و روز گذشته کلیات به رأی اعضای تلفیق گذاشته شد.
در جلسه عصر دیروز نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق ابتدا توضیحات و 
دفاعیات میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه را استماع کردند. سپس 
نمایندگان مخالف و موافق نظراتشــان را بیان کرده و ســپس درباره کلیات 
رأی گیری شــد. بر این اســاس کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۲ با ۲۸ رأی موافق، 
۱۱ رأی مخالف و دو رأی ممتنع در کمیســیون تلفیق تصویب شد. با تصویب 
کلیــات الیحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیســیون تلفیق، گزارش این کمیســیون به 
صحن علنی ارجاع داده می شــود تا در دســتور کار جلســه یکشــنبه (دوم 
بهمن) مجلس قرار گیرد. در صورت تصویب کلیات در مجلس، کمیســیون 
تلفیق وارد بررسی جزئیات الیحه بودجه می شود؛ در غیر این صورت الیحه 

برای اعمال اصالحات به دولت ارجاع داده خواهد شد.

در رزمایش نیروی دریایی سپاه انجام شد
شلیک موفق موشک های کروز دریایی سپاه 

به سمت اهداف مشخص در خلیج فارس
رزمایش نیروی دریایی ســپاه با نام «سردار شهید نصراهللا شفیعی» با 
هدف نمایش اقتدار و آمادگی ها نیرویی برای مقابله با تهدیدات متصور 
در خلیج فارس و عملکرد مطلوب ســامانه موشــک های کروز دریایی، 
پهپادهــای رزمی و نقطــه زن با اهداف چندگانه مشــخص و هم زمان و 
ســامانه های هوشمند بدون سرنشین زیر سطحی با موفقیت کامل برگزار 

شد .
به گزارش سپاه نیوز، سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده 
نیروی دریایی سپاه، با اعالم برگزاری رزمایش نیروی دریایی سپاه مزین به 
نام شهید واالمقام «سردار نصراهللا شفیعی(ره)» گفت: در این رزمایش، 
ســامانه موشــک های کروز دریایی در کالس های متفــاوت، پهپادهای 
بمب افکن و نقطه زن با اهداف چندگانه و هم زمان، سامانه های هوشمند 
بدون سرنشین زیرسطحی، شلیک راکت بالگردها، هلی برن تکاوران ویژه 
بر موقعیت های متحرک و شــناور، رژه اقتدار بســیج دریایی مردم  پایه و 
دیگــر مؤلفه های دفاعی قدرت در نیروی دریایی ســپاه عملکرد بســیار 
مطلوبی داشــتند.وی با تأکیــد بر اینکه در این رزمایــش تمامی مراحل 
عملیاتی پیش بینی شــده با زمان بندی مشــخص با موفقیت کامل انجام 
شــد، افزود: هندســه قــدرت رزم بر اســاس تهدیــدات و فعالیت های 
نظامی دشــمن طراحی و ساخته شده  و به برکت انقالب اسالمی توسط 
دانشــمندان جوان و متعهد کشور تولید و تکثیر شده است و کامال بومی 
و ملی اســت و در این زمینه اصال نیازی به هیچ طرف خارجی نداریم و 
کامال مســتقل و خودکفا هستیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به 
نقاط تمایز این رزمایش در مقایســه با رزمایش های گذشــته خاطرنشان 
کرد: رزم سطحی شناورهای هجومی و موشک انداز با شلیک موشک های 
کــروز دریایی و انواع راکت ها و مین ریزی گســترده آفندی و پدافندی در 
محدوده رزمایش شــلیک و اصابت هم زمان موشک های کروز دریایی از 
دو جغرافیای متفاوت به یک هدف مشخص، اصابت پهپادها به صورت 
هم زمان به یک هدف مشخص از قرارگاه های متفاوت، از جمله اقداماتی 
بــود که در این رزمایش با موفقیت انجام شــد. دریادار تنگســیری تنوع 
و حجم زیاد آتش و انفجار در ســواحل جزیره فارســی به منظور تمرین 
دفاع مستحکم استفاده از سالح های هوشمند زیر سطحی جهت حمله 
و انهدام پایگاه ها و تأسیســات دریایی و ساحل دشمن، سازماندهی کامل 
و به کارگیری نیروی نارنجی دشــمن فرضی در کالس دشــمن واقعی را 
از دیگــر برنامه های این رزمایــش توصیف کرد که به نحو مناســبی به 
مرحله اجرا درآمد.دریادار تنگسیری در پایان، این رزمایش را در فهرست 
برنامه های آمادگی  یگانی و ساالنه نیروی دریایی سپاه توصیف و تصریح 
کرد : به فضل الهی آمادگی های همه جانبه نیروی دریایی ســپاه و نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در آب های خلیج فارس و دریای 
عمان و تنگه هرمز هیچ گزندی متوجه امنیت پایدار جاری در این منطقه 
نخواهــد بــود و قدرت های فرامنطقــه ای نیز به خوبی بــر آمادگی های 
رزمنــدگان ما برای مقابله قاطع با هرگونه تهدید و ماجراجویی به عنوان 

یک حقیقت انکارناپذیر آگاه هستند.

 با توجه به سکوت طوالنی برجامی، نظر شــما درباره ادامه مذاکرات چیست؟ با   .
توجه به تشدید تحریم ها، چقدر ادامه مذاکرات محتمل است؟

مذاکرات برجام در حال حاضر با دو مشــکل جدی و بزرگ مواجه است؛ مشکل 
اول اینکه طرف آمریکایی منطقی در رفتارش نیســت و حاضر نمی شــود هیچ گونه 
تعهــدی را بپذیــرد و صرفا قراردادی را که مربوط به تعهدات طرف ایرانی اســت، 
تحمیل می کند. طبیعی اســت کــه ایران هم این موضــوع را نمی پذیرد. نکته دوم 
به دنبال اتفاقات اخیر در ایران اســت که طرف غربی با فشار افکار عمومی داخلی 
خودش مواجه اســت. رســانه های داخلی غربــی فضایی را در این مدت ترســیم 
کرده اند و برایشان سخت است بخواهند برخالف آن فضایی که ترسیم کرده اند با ما 
گفت وگو کنند. نکته دیگر اینکه طرف آمریکایی با توجه به اعتراضات و اغتشاشــات 
اخیر در ایران تصور کرد نظام جمهوری اســالمی تضعیف شــده و منتظر است در 

موضع ضعف پای میز مذاکره بیاید.
به همین دلیل ســعی در کــش دادن و تعلل در ادامه این مذاکــرات دارد تا به 
تصور خودش از آثار تضعیف نظام بهره برداری کند. در حالی که ممکن است در هر 
کشــوری از این نوع اعتراضات به وجود بیاید. این کلیت ماجراست، اما واقعیت این 
است که از سوی دو طرف ایرانی و آمریکایی پیام هایی برای ادامه مذاکرات رد و بدل 

می شود و اینکه در نهایت به چه نتیجه ای برسند، باید منتظر بود و دید.
 رســانه های غربی از مرگ برجام صحبت می کنند؛ به نظر شــما آیا برجام به خط   .

پایان رسیده یا این شکاف قابل ترمیم است؟
طرف غربی طی ســال های گذشــته چه در دولت قبلی و چــه در دولت فعلی 
نشان داده  که مدل مذاکراتی دارد. وقتی مذاکره می کنند مدام تهدید می کنند که ما 
میز مذاکره را ترک می کنیم و یک یا دو هفته بعد اگر شــما به نتیجه نرسیدید ما میز 
مذاکــره را ترک می کنیم. یک پلیتیک دوم هم دارند؛ مثال ایران دو هفته تا ســاخت 
بمــب اتم فاصله دارد و بعد می گفتند یک ماه باز می گفتند شــش ماه دیگر. از این 
یک ماه بعد و شــش ماه بعد حدود هفت، هشت ســال گذشته و هنوز ایران بمب 
اتمی نســاخته اســت. این نوع رفتار ابزار تبلیغاتی و جنگ روانی غربی است. اینکه 
تکرار می کنند برجام مرده و برجام تمام شــده است هم یکی دیگر از این شیوه های 
تبلیغاتی اســت. اگر واقعا برجام مرده و برای شما تمام شده است، پس پیغام های 
متعدد غربی ها از طریق کشورهای مختلف و ایجاد واسطه برای ارتباط با ایران یا از 
طریق آژانس بین المللی چه معنایی دارد؟ اینکه مدام پیغام می دهند که حاضریم 
گفت وگو کنیم، حاضریم مذاکره کنیم به شرط اینکه شما فالن کارها را انجام دهید. 
بین حرف و عمل غربی ها پارادوکــس و تناقض زیادی وجود دارد. نمی دانیم کدام 
را مالک قرار دهیم؟ به عبارتی «دم خروس را قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را» 

این جای سؤال دارد.
 با توجه به فشارهای تحریمی، شرایط اقتصادی کشور خوب نیست و مردم تحت   .

فشار قرار گرفته اند. به نظر شما آیا وقت آن نرسیده که دولت ایران با کمی انعطاف 
تا حدی فشارها را از دوش مردم بردارد؟

در بحــث غنی ســازی همــه چارچوب هــای برجــام را در مذاکــرات جدید 
پذیرفته ایم. در غنی ســازی ۶۷٫۳ و رقیق کــردن اورانیومی که غلظت باال دارد و 
بازکردن ســانتریفیوژهای نســل ۶ . نظارت فراپادمانی و نصب دوربین و... دیگر 
چیزی نمانده که ایران بخواهد نسبت به آن نرمش نشان دهد. مگر اینکه بگوییم 

کال فعالیــت اتمی را تعطیــل کنیم و نیروگاه های اتمی را هــم بدهیم نمکی و 
اوراق کند. بیش از این نرمش امکان پذیر نیســت و نه این دولت، نه هیچ دولتی 
ایــن را نمی پذیرد. بــه اعتقاد من طرف غربی اکنــون غیرمنصفانه و غیرمنطقی 
رفتار می کند. این فشــارها به اقتصاد ما و مردم ما آســیب می زند و این فرایند به 
کشــور ما آســیب می زند و منکر این نیســتیم. اما غرب با این سیاست اشتباه در 
خاورمیانــه جایگاه خودش را از دســت می دهد و چین در حال جایگزین شــدن 
آمریکا در خاورمیانه است. غرب بازی اشتباهی را شروع کرده که ته این بازی نه 
منفعتی برای ما و نه منفعتی برای غربی ها دارد و همان طورکه می بینیم آمریکا 
در حال واگذار کردن عرصه به چین اســت. درست است در این چند سال، از سر 
ناچاری به شــرق گرایش پیدا کرده ایم و تبادل سیاســی و تجاری و دیپلماتیک با 
طرف روس انجام می دهیم، اما واقعا تمایل داریم تعادلی در سیاســت خارجی 
ما برقرار شــود؛ یعنی بــه همان میزان که با چین و روســیه رابطه داریم، تمایل 
داریم با غرب هم ارتباط داشته باشیم به شرط اینکه رفتار غربی ها منطقی باشد. 
اینکه در غرب چهار نفر معاند و چهار نفر ســلطنت طلب و سازمان منافقین که 
یک سازمان تروریستی به تمام معناست بخواهند خط مشی برای غربی ها تعیین 
کنند و براســاس آن دیدگاه بخواهند با کشــور و دولت و مــردم ما تعامل کنند، 
منطقی نیســت و البته به نفع غرب هم نیســت؛ بنابراین ۴۰ ســال گذشته نشان 
می دهد عملکرد و رفتار غرب در مقابل ایران اشــتباه بوده اســت و اگر بخواهند 
اســتراتژی خود را به سمت یک منطق و عدالت سوق دهند، ایران هم این اراده 
را دارد که پرونده هسته ای را حل کند و ما هم نمی خواهیم این جنگ فرسایشی 

اقتصادی ادامه پیدا کند.
 البته در کشــور ما هم تندروهایی هســتند که هر زمان موضوع مذاکرات برجامی   .

می خواست به سمت گشــایش پیش برود، به نحوی عمل می کردند که باز تحریم ها 
ادامه پیدا کند و مانع از این کار می شدند.

در کشــور ما کاسبان تحریمی وجود دارند که تحریم کشور بقای آنهاست، درآمد 
و راه زیســت سیاســی و مالی آنهاســت و در صورتی که تحریم ها برداشته شوند و 
روابط ما با غرب عادی شــود، بسیاری از این منافع را از دست می دهند. عده ای هم 
هســتند که درک درســتی از روابط بین الملل، کشورداری، امنیت و سیاست خارجی 
ندارند. شــاید نفعی هم از این ماجرا ندارند اما درک درســتی از موقعیت ندارند و 
شناختشــان عمیق نیســت؛ به همین دلیل با ایجاد رابطه با غــرب مخالف اند و بر 
طبل عدم مذاکرات می کوبند. گروه دیگری هم هســتند که نگاه جناحی به موضوع 
دارند؛ یعنی زمانی که می خواهد در کشــور اتفاق مثبتــی رقم بخورد، چون جناح 
سیاســی آنها این کار را انجام نداده و قادر به انجام این کار نبوده اند زیر میز می زنند 
و بازی را به هم می ریزند تا جناح سیاســی خودشــان روی کار بیاید و این کار را به 
اسم جناح و گروه خودشان رقم بزنند. یک نمونه این اتفاق را در زمان برجام دیدیم. 
برجام در زمان دولت روحانی توسط آقای ظریف شکل گرفت و در حال نشان دادن 
آثار مالی خودش بود. درســت اســت که ترامپ و آمریکا بدعهــدی کردند و از این 
تعهد خارج شــدند اما در داخل ایران هم طیفی وجود داشت که حرفشان این بود 
چون جناح و طیف سیاســی آنها مذاکرات را انجام نداده است چشم بسته از صبح 
تا شــب در هر عرصه ای علیه برجام صحبت کردنــد و آن را با قرارداد ترکمانچای 
و عهدنامه گلســتان مقایســه کردند. اما جالب اســت بعــد از روی کارآمدن دولت 
هم طیف خودشــان، با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای بدون اینکه تســمه تایم پاره کنند 
و دچار مشــکل شوند، دند ه معکوس کشــیدند و همان افراد از مزایای برجام سخن 

می گویند، در حالی که کف برجام را هم نمی توانند احیا کنند.
این یک آسیب به منافع ملی و مردم است. اگر برجام بد بود، اگر مذاکرات بد بود، 
اگر غرب بد است، اکنون هم باید بد باشد. اگر همه اینها بد نبوده پس عملکرد شما 
تضعیف جمهوری اسالمی ایران و تضعیف وزارت خارجه و آسیب زدن به زندگی و 
رفاه و آسایش مردم بوده است. متأسفانه در جمع این کاسبان تحریم و افراد ناآگاه 
نسبت به سیاست خارجی و افراد و کسانی که جناحی نگاه می کنند، گیر افتاده ایم.

 با توجه به تشدید تحریم ها، به نظر می رسد در بودجه سال ۱۴۰۲ با کسری بودجه   .
مواجهیم که به واکنش منتقدان و کارشناسان اقتصادی منجر شده است. با توجه به 

این فضا، تداوم این روند و عدم مذاکرات را چطور ارزیابی می کنید؟
در ایــن باره به دو نکته اشــاره می کنم؛ در این ســال ها ایران بــا فضای تحریم 
خودش را وفق داده اســت. البته کار سختی است اما فروش نفت ما نسبت به قبل 
افزایش یافته و قیمت نفت هم در بازار خوب است. البته بازگشت مبلغ آن درست 
است که به دلیل تحریم ها به صورت دالر برنمی گردد، اما در قالب کاال و به صورت 
تهاتر به سختی برمی گردد. تحریم ها باعث شده سیستم های بانکی جهانی، تجاری 
و بیمه هــا با ما کار نکنند اما ایران یاد گرفته در این ســال های تحریمی به چه نحو 
خودش را اداره کند؛ بنابراین قطعا در بودجه ۱۴۰۲ کســری خواهیم داشــت اما با 
فرض اینکه مذاکره ای در کار نیست و باید در این شرایط ادامه دهیم، تصور می کنم 
دولــت و مجلس این بودجه را به نحوی جمع می کنند. ما ایرانی ها عادت کرده ایم 
که در شــرایط ســختی خودمان را وفق دهیم. روی ما فشار است و مجبوریم کشور 
را با حداقل بودجه و حداقل فرصت ها اداره کنیم و چاره ای هم نداریم. البته قبول 
داریم که فشــار روی مردم است و همه تالشمان را برای کاهش این فشارها به کار 
می بریم اما ما ۵۰ درصد قضیه هســتیم و ۵۰ درصد باقی مانده غربی ها هســتند که 

بر تداوم این روند تأکید دارند.
حــرف غربی ها این اســت که همه تعهدات را شــما قبول کنیــد اما ما تعهدی 
نمی دهیم که پرونــده جدید برایتان ایجاد نکنیم، تعهد نمی دهیم کســی در خاک 
شــما ســرمایه گذاری کند، تعهد نمی دهیم که آژانس با شــما چالش جدیدی پیدا 
نکنــد. تعهد نمی دهیم کــه مجلس یا رئیس جمهور ما این قــرارداد را رد نکند. ما 
هیچ تعهــدی نمی دهیم که رئیس جمهور بعدی از قرارداد خارج نشــود؛ بنابراین 
نه تنهــا دولت ایــران، بلکه هیچ دولتی از حتــی دورافتاده ترین دولت ها هم حاضر 
نیســت با این اصول غیرمنطقی با آمریکا وارد مذاکره شود. به اعتقاد من غربی ها با 
این رفتارشان به صورت غیرمنطقی دارند به خودشان و ما و منافع و امنیت جهانی 

آسیب می زنند.

رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی، در گفت وگو با «شرق»
آمریکا منطقی باشد، پرونده هسته ای را حل می کنیم

 معصومه معظمی: چند ماهی اســت که از دور جدید مذاکرات برجامی خبری نیست و غربی ها با مواضع ضد و نقیض خود درباره برجام و ادامه مذاکرات، 
شــرایط خأل ایجاد کرده اند. یک بار از مرگ برجام سخن می گویند و روز دیگر برای ایران به واسطه کشورهای دیگر پیام ادامه مذاکرات برجامی می فرستند. 
البته به گفته جلیل رحیمی جهان آبادی این پیغام و پسغام های برجامی دوطرفه است، اما اینکه این پیام دادن ها به کجا می انجامد، هنوز مشخص نیست و 
باید منتظر بود و نتیجه را دید. این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با «شرق» تأکید کرد که بعد از اتفاقات اخیر در ایران، 
آمریکا تصور می کند که ایران تضعیف  شــده و منتظر اســت در موضع ضعف با آنها وارد مذاکره شویم و شرایط آنها را بپذیریم؛ درحالی که چنین موضوعی 
صرفا تصور آنهاســت و در هر کشوری ممکن است اعتراضاتی از این دســت رخ دهد. رحیمی جهان آبادی، همچنین از مواضع دوگانه غرب درباره برجام 
سخن گفت و افزود نمی دانیم با این مواضع دوگانه آمریکایی ها درباره برجام، «دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را». او در عین حال در ادامه 
گفت وگوی خود با «شرق» اعالم کرد اگر آمریکا استراتژی خود در قبال ایران را به سمت منطق و عدالت سوق دهد، ایران هم این آمادگی را دارد که پرونده 

هسته ای را حل کند؛ ما هم نمی خواهیم این جنگ فرسایشی اقتصادی ادامه پیدا کند.

 «مردم برای گرم کردن خود در روستاها از هیزم و فضوالت 
حیوانی اســتفاده می کنند»؛ این ســخنان را نــه یک نماینده 
مجلس در یک کشــور اروپایی، بلکــه نماینده مردم زابل در 
مجلس شــورای اسالمی گفته است. زمســتانی که قرار بود 
زمســتان ســخت اروپا باشــد و این گونه ایــران در مذاکرات 
برجامی دست باال را بگیرد و برای صادرات گاز به اروپا امتیاز 
به دســت  بیا ورد،  یکباره به معرکه تندروهای داخلی تبدیل 
شــده است. تندروهایی که بر تحلیل های تخیلی خود اصرار 
دارند و سیاســت داخلی و خارجی کشور را برای «هیچ» به 

گروگان گرفته اند.
تندروهای مخالف ارتباط ایران با دنیا و به نتیجه رسیدن 
مذاکــرات رفــع تحریم ها، با دیدن زمســتان ســخت ایران 
همچنان بر مواضع خود اصرار دارند و معتقدند اگر مشکلی 
هم وجود دارد، مربوط به مردم و دولت قبل است و همچنان 
در رؤیای زمســتان سخت اروپا هســتند. برای نمونه، چندی 
پیش روزنامه جوان نوشته بود :  « ایرانی که با هزارو ۶۰۰ نوع 
تحریم مواجه اســت، تنها یک درجه کاهش دمای محل کار 
یا زندگی می تواند به مدیریت شرایط کمک کند، فرانسوی ها 
حواله هیزم گرفته اند، آلمانی ها ســراغ زغال سنگ رفته اند، 
انگلیســی ها خاک مدفوع گربه می ســوزانند و سوئدی ها با 
پتو ســر کار می روند تا در زمستان سخت امسال زنده بمانند؛ 
زمســتان سختی که تحریم گاز روسیه از سوی اروپا به دالیل 
سیاسی و جنگ اوکراین آن را سخت تر و مردم اروپا تاوان این 
بازی سیاســی را پرداخت می کنند. نروژی ها در این زمستان 
به ســمت باشگاه های بدن ســازی هجوم آورده اند، البته نه 
بــرای ورزش که دوش گرفتن! قیمت بــرق در اروپا پنج تا ۱۰ 
برابر شــده و مردم هزینه وحشتناکی برای انرژی می پردازند. 
دولت ها میلیارد ها میلیارد یورو یارانه انرژی داده اند و مردم 

هنوز در فشار شدید اقتصادی هستند ».
همچنین روزنامه  کیهان در ســتون «گفت وشنود» شماره 
روز شــنبه  خــود کــه غالبا به قلم حســین شــریعتمداری، 
مدیرمســئول این روزنامه تولید می شــود ، نوشته است: « در 
انگلیس اعالم شده مردم باید بین غذا و گرما یکی را انتخاب 

کنند و از خاک مدفوع گربه به عنوان ســوخت استفاده کنند. 
در فرانسه هیزم هم سهمیه بندی شده است».

اظهار نظرهایی از این دســت میان تندروها کم نیســت و 
رســانه های این اقلیت، مدت هاست شرایط فعلی کمبود گاز 
را به مصرف باالی مردم و کم کاری دولت قبل ربط می دهند 

و این گونه شانه  از مسئولیت خالی می کنند.
ایــن در حالی اســت کــه در بحث ترک فعــل و حقوق 
عامه، قرار بود مدیران حداقل خود را در پیشــگاه دســتگاه 
قضا پاســخ گو ببینند و شاهد اجرای قانون و مجازات مدیران 
خاطی باشیم؛ اما شاهد هستیم حتی در مقابل هشدارها نیز 

به اتهام زنی روی آورده اند.
چنــدی پیش کیهــان در مقابــل هشــدارها در رابطه با 
مشــکل گازی ایران و زمستان سختی که در پیش روی کشور 
بود، نوشــت: «در حالی کــه مقامات اروپایــی به صراحت از 
نگرانی های خود درباره بحران گازی و زمســتان ســخت در 

این قاره ســخن می گویند، طیف غرب گــرای داخلی مصرانه 
منکر این اظهارات اســت و شدیدا تالش دارد تا با القای این 
گزاره که «ایران گرفتار ســختی زمستان شــده نه اروپا»!  زیر 

بغل تحریم کنندگان عصا بگذارد».
زمســتان ســخت اروپــا از  کلیدواژه هایــی اســت کــه 
اصولگرایان با پروپاگاندای گسترده وارد ادبیات سیاسی ایران 
کردند و بر اســاس آن معادالت سیاســی و دیپلماتیک ایران 
را به سمت انزوایی خودخواســته هدایت کردند و چشمان 
خود را بر شــرایط ســخت کامال قابل پیش بینی این روزهای 

کشور بستند.
ایــن در حالی رخ داده که کارشناســان اقتصــادی بارها 
هشــدار داده بودند «افزایش تولید گاز در ایران، ســرمایه ای 
نزدیــک بــه ۸۰ تا صد میلیــارد دالر نیاز دارد که با شــرایط 
موجود، بعید اســت در پنج ســال آینده تحقــق پیدا کند» و 
این امر به گفته کارشناســان نیازمند ســرمایه گذاری خارجی 
اســت. امری که به گفته مصباحی مقدم تا زمانی که برجام 
به ثمر نرســد، امکان وقوع آن ممکن نیســت. اما تندروهای 
مخالف برجام در چند ماه گذشته چنان بر به نتیجه نرسیدن 
مذاکــرات تمرکز کردند کــه اکنون ظاهرا امیــدی هم برای 
رســیدن به توافق وجــود ندارد و هر روز هم شــاهد اعمال 

تحریم های جدید به عناوین مختلف هستیم.

اکنون در حالی کــه تندروها در انتظار عجــز اروپاییان در 
زمستان سخت هستند، محمد ســرگزی، نماینده مردم زابل 
در مجلس، گفته اســت: اســتان سیستان و بلوچستان از گاز 
طبیعی که مردم بتوانند خودشان را با آن گرم کنند، بی بهره 
است. در این شرایط با کمبود شدید نفت سفید و سیلندر گاز 
مواجه هســتیم؛ به نحوی که مردم برای گرم کردن خود در 
روســتاها از هیزم و فضوالت حیوانی استفاده می کنند. او به 
ایسنا گفته اســت: با توجه به سرمای بی سابقه ای که در ۶۰ 
سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان و شهر زابل اتفاق 
افتاد، دمای هوا به منفی ۲۰ درجه کاهش پیدا کرد. هم زمان 
با این ســرما، توفان صد کیلومتری نیز در زابل اتفاق افتاد؛ به 
نحوی که شعاع دید به کمتر از پنج متر رسید و متأسفانه ما 
هیچ گونه حمایتی از سوی دســتگاه های اجرائی برای مردم 

سیستان و بلوچستان نداشتیم.
در تصاویــری که از شــهرهای مختلف هم در این 
روزها منتشــر شــده، قطعــی گاز و کمبود سیســتم 
گرمایشی، زندگی بسیاری را با مشکالت شدیدی مواجه 
کرده است و تعطیلی ادارات و بسیاری از شهرک های 
صنعتی یک راه حل موقت با زیان هدررفت سرمایه در 

پیش گرفته شده است.
در این شرایط، مدت هاست این سؤال مطرح است 
که توهم «خود بزرگ بینــی» و «همه چیز دانی » برخی 

اصولگرایان قرار است تا کجا ادامه پیدا کند؟
تصمیم هایــی کــه بر اســاس همیــن اطالعات و 
تحلیل های غلط بر اداره کشور تحمیل می شوند، قرار 
اســت تا کجا ادامه پیدا کند و چرا مسئوالن و مدیران 
ایرانی بابــت چنین رفتارهای پرهزینه ای پاســخ گوی 

اعمال خود نیستند؟
از  نمونــه  یــک  فقــط  ســخت»  «زمســتان 
رؤیا پردازی هــای این اصولگرایان اســت که اقتصاد و 
معیشــت مردم را به امری تخیلــی و بی حاصل گره 
زده اند و دل در گرو پیــروزی نبرد انرژی پوتین با اروپا 
داشتند، اما در نهایت این مردم ایران هستند که گرفتار 
سرمای ســخت شــده اند و برای حل مشکل به خود 
واگذار شده اند. چنان که مهدی چمران، رئیس شورای 
شهر تهران، با اشاره به ســرمای سراسری در کشور و 
بحران گاز تصریح کرد: «درخواســت ما این است که 
مردم خودشــان به خودشان یاری برســانند که از این 

سرما آسیب نبینند».

چرا برخی مسئوالن اجرائی پاسخ گوی تصمیم های اشتباه خود نیستند؟
رؤیاپردازی زمستان سخت و عاقبت تندروها


