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کارشناس مسائل فلسطین

«صلح ابراهیم» ذلیالنه تر
از «کمپ دیوید»
 15سپتامبر  2020رسانه های جهان تصاویری
از امضا شدن یک توافق در سه نسخه به سه زبان
عربی ،عبری و انگلیسی توسط وزیران خارجه
امارات و بحرین ،نخست وزیر اسرائیل و رئیس
جمهور آمریکا مخابره کردند .توافقی که آن را
«صلح ابراهیم »نامیدهاند و براساس آن دو کشور
عربی امارات و بحرین پس از مصر و اردن اسرائیل
را به رسمیت می شناسند و روابط دیپلماتیک
دوطرفه برقرار خواهند کرد«.صلح» نامیدن
توافقی که امضای زیر آن میان چهار شخصیتی
که نه در سال های گذشته بلکه حتی در دو دهه
اخیر با یکدیگر هیچ دشمنی ،نــزاع و جنگی
نداشتند رخ داده ،خنده دار است .البته این به
معنی کم ارزش نامیدن این اتفاق نیست.
آغاز به رسمیت شناختن رژیم جعلی اسرائیل
از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس مسیر
جدیدی است که احتماال در ماه های پیش رو
از سوی عمان و مغرب ادامــه دار خواهد بود و
باید به ظرافت به آن نگریست .تصاویر منتشر
شده حافظهها را به تصاویر ثبت شده از توافق
کمپ دیوید(مصر -اسرائیل) و اسلو (تشکیالت
خودگردان فلسطین -اسرائیل) سوق می داد.

اما مقایسه سازش اخیر با سازش های دهه  80و
 90میالدی بسیار ناشیانه است.در کمپ دیوید
اگر انورسادات به نمایندگی از مصر اسرائیل
را به رسمیت شناخت ،تا سه ســال قبلش در
جنگ تمام عیار نظامی با تل آویو بود و در قبال
به رسمیت شناختن اسرائیل ،صحرای سینای
اشغال شــده در جنگ شش روزه را همراه با
انعقاد مفادی از وعده های محقق نشده فراوانی
مانند آزادی غزه و کرانه باختری و تشکیل دولت
فلسطینی پس گرفت.
یا در اسلو ،عرفاتی که مظهر رهبر مبارزان و
آزادی فلسطین بود ،در قبال به رسمیت شناختن
اسرائیل وعده های زیــادی از اسرائیلی ها در
کاغذ گرفت .از شکل گیری دولت فلسطینی،
عقب نشینی از غزه تا توقف شهرک سازیها .از
 1993تا  ،2000جمعیت شهرک نشینان در
کرانه باختری از  80هزار به  150هزار نفر رسید
و وعده های اسرائیلی ها در اسلو پوچ درآمد .لذا
یاسر عرفات زودتر از تصورات پشیمان شد و از
انتفاضه دوم و نبرد مسلحانه حمایت کرد .لذا
اسرائیلیها دفترش را به توپ بستند و از 2001
در منزلش حصر و 2004به طرزمشکوکی کشته
شد .همچنین توافق های اسلو و کمپ دیوید در
دوران نخست وزیری و روسای جمهور دموکرات
و به ظاهر طرفدار تشکیل دولت فلسطینی رخ
داد .اما سازش امارات و بحرین در تندروترین
دوران صهیونیست ها با میانجی گری رئیس
جمهوری آمریکا محاصره شده در بین یهودیان
تندروی صهیونیسم مانند دامادش کوشنر رخ
می دهد .اگر در کمپ دیوید کلینتون میانجیگر
بود که با برخی اشغالگری های صهیونیست
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ها مخالفت می کــرد ،اما میانجی گر صلح به
اصطالح صلح ابراهیم ترامپی است که طرح
معامله قرن را روی میز گذاشته ،سفارت را به
قدس اشغالی آورده و در حال حمایت تمام عیار
از اشغالگری های تل آویو است .سازش مصر
و اردن «صلح در مقابل زمین» بود اما سازش
ننگین امارات و بحرین «صلح در مقابل وعدههای
اقتصادی-امنیتی» است .وعده هایی که بیشتر
یک تسلیم است تا دستاورد.
رسانههای عربی تنها برای سرپوش بر سازش
ننگین اخیرشان این توافق را با اسلو و کمپ
دیــویــد مقایسه مــی کنند .ایــن یــک تسلیم
تمام عیاری اســت که برخالف سخن یکی از
نمایندگان سابق مجلس که گفته بود باید از
عربستان به خاطر عدم تمجید از سازش امارات
تشکر کرد ،با هماهنگی و چراغ سبز سعودی
ها انجام شده است و پیوستن ریــاض هم دور
از انتظار نیست .تکه بعدی پازل معامله قرن
فشار آمریکا بر حکام عرب حوزه خلیج فارس
برای آشکارسازی روابط با رژیم صهیونیستی
بود که تاکنون امارات متحده عربی و بحرین به
این توافق تن داده اند ،دو کشوری که کل تاریخ
موجودیت آن ها از عمردرختان زیتون فلسطین
هم کمتر است.یادداشت را با نوشته یک فعال
مجازی عربستانی به پایان میبرم .سخنی که
بخشی از یک واقعیت صلح روز سه شنبه میان
امــارات ،بحرین با رژیم صهیونیستی را عیان
می کند« :بحرین  41ساله و امارات  48ساله با
رژیمی  72ساله رابطه برقرار می کنند تا علیه
کشوری که کوچک ترین درخت زیتونش 200
ساله است توطئه کنند».

رئیس دفتر رهبرانقالب:بسیاری از مردم در پرداخت اجاره خانه های خود مانده اند
رئیس دفتر مقام معظم رهبری با بیان این که
بسیاری از مــردم در پرداخت اجار هخانههای
خود واماند هاند ،گفت :حکومت اگر به اندازه
کافی مسکن تولید کند ،بخشی از این مشکالت
حل میشود.به گــزارش مهر ،حجت االســام
والمسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس
دفتر مقام معظم رهبری دیروز در مراسم معارفه
حجت االســام حسین روحانی نــژاد نماینده
جدید ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
گفت :حضرت امام (ره) در فرمان تشکیل بنیاد
مسکن در  ۲۱فروردین  ۵۸به مسئله مسکن

در رژیم منفور پهلوی اشاره کردند و آن را یکی
از مصیبت بارترین مشکالت مــردم دانستند
که برخی تمام عمرشان را زیــر بــار بانکها و
سودجویان بــود هانــد تا بتوانند خانهای برای
خود دست و پا کنند .قشر عظیمی از فقرا در
بیغولهها بود هاند و بخش مهمی از درآمد خود
را صرف اجاره آن میکردند .نظام اسالمی این
را برنمی تابد و همه بندگان خدا باید از زمین
و مسکن بهره مند شوند.محمدی گلپایگانی
یــادآور شد :امیرالمؤمنین نیز در نامه تاریخی
خود به مالک اشتر چهار رکن اساسی را برای

حکومت اسالمی برمیشمارند که یکی از آنها
آبادانی شهرهاست .آبــادی ،مصادیق زیادی
دارد که یکی از آن ها شهرسازی اســت مانند
ساخت بیمارستان ،دانشگاه و خانه دار کردن
بیخانما نها.رئیس دفتر رهبر معظم انقالب
با بیان این که هم اکنون نیز بسیاری از مردم در
پرداخت اجاره خانههای خود واماندهاند ،گفت:
عــدهای هم بی انصاف ،سودجو و فرصت طلب
هستند که به مردم رحم نمیکنند .حکومت اگر
به اندازه کافی مسکن تولید کند ،بخشی از این
مشکالت حل میشود.

اصرارمجلس بر دو فوریت طرح جهش تولید مسکن
محمد اکبری-به رغم اعالم مخالفت جمعی از
پژوهشگران اقتصادی و تعدادی از نمایندگان،
مخالفت اکثریت مجلس با سلب فوریت طرح
جهش و رونق تولید مسکن موجب شد تا بررسی
این طرح همچنان با قید دو فوریت دربهارستان
پیش برود .طرحی که شنیده ها حاکی از نقدهای
کمیسیون اقتصادی به بخشی از آن است .طرح
جهش رونــق تولید مسکن که هفته پیش با قید
دوفــوریــت به تصویب مجلس رسیده بــود پس از
بررسی در کمیسیون عمران روز گذشته بار دیگر در
دستور کار صحن قرار گرفت.در این نشست،احمد
امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس با اعالم
مخالفت دولت با این طرح با استناد به ماده ۱۵۸
آییننامه داخلی مجلس به تقاضای تعدادی از
نمایندگان برای «سلب یک فوریت» از طرح اشاره
کرد و در توضیح آن گفت :مجلس با تصویب دو
فوریت ،موضع خود را درباره اهمیت حل مشکل
مسکن اعالم کرد اما موضوع بر سر آن است که ما
مجری قانون نیستیم و دولت باید آن را اجرا کند
پس هماهنگی بین دو قوه مقننه و مجریه برای
اجرای این طرح ضروری است .علیرضا سلیمی
عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با
سلب فوریت با اشاره به این که دولت در هفت سال
گذشته طرحی برای بهبود وضعیت مسکن ارائه
نداده و اکنون برای هماهنگ شدن با طرح مجلس
زمان می خواهد ،اظهار کرد :باید مشخص شود
که بانک مرکزی و دو وزارتخانه اقتصاد و راه برای
سامان دهی مسکن چه برنامه ای دارند؟ در نهایت
مجلس با  ۶۱رای موافق ۱۰۷ ،رای مخالف و
 ۸رای ممتنع از مجموع  ۱۹۹نماینده حاضر در
صحن با سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی جهش
تولید و تامین مسکن موافقت نکرد.

در هــمــیــن حــــال روز گــذشــتــه ،جــمــعــی از
پژوهشگران اقتصادی در نامهای به محمدباقر
قالیباف ،رئیس مجلس بــا اش ــاره بــه دغدغه
مندی نمایندگان مجلس که منجر به تدوین
طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» شده است،
خواستار لغو دو فوریت آن شدند .براساس این
نامه بزرگ ترین مشکل این طرح در نحوه تأمین
منابع الزم است .در این طرح بانکها موظف
شد هاند که حجم تسهیالت اعطایی به بخش
مسکن را تا  ۲۵درصد از کل تسهیالت افزایش
دهند که برابر  ۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد
بود .براساس این نامه تأمین مالی این طرح صرف ًا
با افزایش نقدینگی و با ایجاد تورمهای باال ممکن
خواهد شد .امری که خصوص ًا در شرایط فعلی
اقتصاد ایران فشار بیشتری بر نرخ ارز و بر اقتصاد
ایران وارد و کمر توده مردم را زیر بار سنگین تورم
بیش از پیش خم خواهد کرد.
▪اما و اگرهای یک عضو کمیسیون اقتصادی
درباره طرح

سید ناصر مــوســوی الرگــانــی عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس نیز در این باره با تاکید بر لزوم
پرهیز از شتابزدگی در ارائه طرح مسکن در مجلس
بهخبرنگارخراسانگفت:بهطورقطعطرحجهش
تولید مسکن اگر با قید یک فوریت بررسی میشد
می توانست از نگاه کارشناسانه و علمی تری بهره
ببرد اما از آن جا که فرصت کم است نمایندگان
تصمیم به اقدام سریع تر دراین زمینه گرفتند .وی
افزود:ازهرجهتالیحهدولتاولیبرطرحمجلس
در زمینه مسکن است اما جای تاسف دارد که زمان

دست رد سازمان ملل به درخواست غیرقانونی آمریکا

گوترش :درباره برجام بر اساس نظر شورای امنیت عمل میکنیم
دبیرکل سازمان ملل درباره ادعای آمریکا برای
بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران،
گفت :ما دربــاره برجام بر اســاس نظر شــورای
امنیت عمل میکنیم .گوترش در نشست خبری
خود که به مناسبت آغاز هفتاد و پنجمین مجمع
عمومی سازمان ملل که امسال به دلیل شیوع
کرونا در جهان به ویژه آمریکا به صورت مجازی
برگزار میشود ،این مطلب را در پاسخ به این
سوال مطرح کرد که آمریکا مدعی است مکانیسم
ماشه را فعال کرده است ،در حالی که تقریبا همه

اعضای شــورای امنیت با آن مخالفت کــرد ه و
همچنان در برجام باقی ماندهاند .آیا با شورای
امنیت در این باره همکاری دارید یا با مقامات
آمریکا برای جلوگیری از هرج و مرج در سازمان
ملل تماس داشتهاید؟وی تصریح کرد :موضع
ما بسیار ســاده و به همان صــورت باقی است.
این شــورای امنیت به عنوان یک رکن سازمان
ملل متحد است که وظیفه تفسیر قطعنامههای
شورای امنیت را دارد .از این رو ،ما همان گونه
عمل میکنیم که شورای امنیت عمل کند.

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••رفتم معاینه فنی ماشین مردود شد  14روز
وقت دادنــد تا درست کنم بیام اما هر روز به
وسیله دوربین های پلیس به خاطر نداشتن
معاینه جریمه می شم .لطفا پیگیر باشید به هر
کس گفتم جواب درستی نشنیدم.
••آقای جهانگیری یادته در دوران احمدی نژاد
دارو پیدا نمی شد؟ دالر هر روز گران تر می
شد و مردم در سختی بودند؟ خودرو قیمتش
سر به فلک کشیده بود؟ البته این مال دوران
احمدی نژاد بود ،نه حاال!
••چرا تامین اجتماعی فکری برای بیمه های
اختیاری نمی کند؟ هیچ تسهیالتی برای ما
در نظر نگرفتند! کارگر بودم ،االن دیسک کمر
دارم .نمی تونم کار کنم ولی برجی۶۴۰هزار
تومان باید بریزم! از کجا و با کدوم درآمد؟!
•• دراینوضعیتاقتصادیفوتبالبایدتعطیل
بشه .از کسانی که می خوان فوتبال ببینند،
پول مربی ها رو بگیرین .با پول بیت المال که
به زور و ذره ذره برای آبادانی از مردم مالیات
میگیرند چرا دستمزد میلیاردی میدن؟
••در همین چند روز اخیر برای چندمین بار
لبنیات گران شد از دیروز دو برابر شده.چه
خبره؟
•• دیروز در صفحه اقتصاد نوشته بودید ثبت
نــام مسکن طــرح اق ــدام ملی مهلت تــا 30
شهریور .امروز به اداره مسکن مراجعه کردم
گفتند روزنامه خراسان دروغ نوشته! لطفا
مردم را سرکار نگذارید.
خراسان :در شماره روز شنبه  22شهریور به
نقل از وزارت راه اعالم شد که مهلت تکمیل
ثبت نام طرح ملی مسکن تا 30شهریور تمدید
شده است .این خبر اطالعیه رسمی وزارت
راه است .البته باید دقت کرد این مهلت برای
افرادی است که قبال ثبت نام کرده اند و اکنون
باید با تکمیل آورده خود ،ثبت نام خود را نهایی
کنند که به معنای مهلت برای تکمیل ثبت نام
است نه ثبت نام اولیه.
•• بعضی کارها به نظر من از بیکاری است.
چند سال طرح روی جلد کتاب ریاضی سوم
دبستان هم دخترها بودند و هم پسرها .چه

پیامك2000999 :

اتفاق بدی افتاد که دخترها رو امسال حذف
کردند؟!
•• آقایان مسئوالن بــورس! ریاست محترم
مجلس! دادســتــان کل کشور! با ایــن همه
اولتیماتوم و هشدار اکثریت سهام مثبت و
سهامداران خوشحال شدند به غیر بانک دی.
نمی دانیم پشتش به کجا بند است که هیچ
ترتیب اثــری نمیده و ما سهامداران هر روز
متضرر و افسرده حال هستیم .تا کی این روند
ادامه دارد؟ ما را از این بحران نجات دهید.
••ما هوادارها گول نمی خوریم .خدا جزاتون
رو بــده کــه بــا احساسات مــا بــازی کردین.
متاسفم براتون!
•• ستاد تنظیم ب ــازار دقیقا چــی رو تنظیم
میکنه؟ گرونی کاالی مورد نیاز مردم رو؟
••لطفا به خاطر کمبود کاغذ ،چاپ نسخه ای
روزنامه را به مطالعه مجازی آن تبدیل نکنید
چون دیگه نمی شه از صفحه سرگرمی تان
استفاده کرد .مطالعه مجازی زیاد جالب و
مناسب هر قشری نیست .خواندن نسخهای
روزنــامــه لــذت بخش تــر و جــذاب تــر و عامه
پسندتره.
••اداره گاز پس از پرداخت مبلغ گاز وصول
پرداخت را اعــام نمی کند .در صورتی که
اداره آب و بــرق خیلی خــوب اعــام وصول
میکنند .چرا شرکت گاز زحمتی به خودش
نمی دهد وصول پرداخت مبلغ را اعالم کند؟
•• از روزی که مسئوالن کشورمان نان را که
قوت اکثر مردم است دو نرخی کردند ماشین
هم دو نرخی شد .بعد هم تمامی اجناس .پس
دولت و مجلس مقصرند.
•• مدیر محترم روزنامه! لطفا اگه می شه در
کنار ستون حــرف مــردم .ستون طنز مردم
بذارین تا بعد از گالیه های مردم با خوندن
ستون طنز مرهمی بر دردشان باشد.
•• واقعا چه اتفاقی داره می افته؟ چه خبر
شــده؟ چــرا ایــن قــدر همه چی گــرون شده؟
یک قالب پنیر ۱۰تــومــان یک پاکت خامه
۱۰تومان! کی می خواد به داد مردم برسه؟
••روزنامه تان با قدمت باالی چاپ آن محبوب

همه خراسانی هاست .چرا مخاطبان خود
را وادار به نصب اپلیکیشن خود می کنید؟
اول صبح مطالعه روزنامه کاغذی شما انرژی
بخش و نشاط آوره.
••آقای رئیسی! مردم مشهد از وضع موجود
نگران اند .لطفا قاچاقچیان مواد را اعدام و
شهرما را پاک سازی کنید .هر چی دزد و معتاد
یا مواد فروشه اومده این جا آرامش نداریم همه
نگران فرزندان خود هستند.
••ســازمــان تامین اجتماعی پاسخ بدهد:
وضعیت مستمری بگیرانی که جزو مشاغل
سخت و زیــان آور بودند و در حق و حقوق
همسان سازی به آن ها بی اعتنایی و در حق
شان اجحاف شد ،چه شد؟
•• تنها توسعه و پیشرفتی که در هشت سال
دولت حسن روحانی شاهد بودیم پیشرفت
قیمت سکه ،دالر ،طال ،خودرو ،مسکن ،ارزاق
عمومی اجناس و ...بود.
••خدایا شکرت از این وضعیتی که در پیش
داریم! چقدر وضعمان خوب است! متشکریم
روحانی .هر روز دعایتان می کنیم!
•• قیمت مودم 800هزار تا یک میلیون و200
هزارتومان!گوشیحداقلچهارتاپنجمیلیون
تــومــان .بــا توجه بــه وجــود روش هــای دیگر
آموزشی بیایید دانش آموزان فقیر و خانواده
هایشان را به خاطر حضور نداشتن در فضای
مجازی بیش از این تحقیر نکنیم.
•• آقای روحانی خدا قوت .ما نیازمندان هنوز
موفق به فروش 30درصد اول سهام عدالت
مان که در روز عید غدیر آزاد شد ،نشده ایم!
•• 95درصــد زنــان که بــرای خــودرو ثبت نام
می کنند برای داللی و سود است نه استفاده
شخصی .باید در این روند تجدید نظر بشه.
••می فرمایند  32تن کره احتکاری در استان
البرز کشف شده اما چه فایده؟ می رود کنار
آن  600هزار گوشی موبایلی که با ارز 3700
تومانی وارد شده بود و معلوم نیست که چه
شد!
•• قــانــون ک ــار ش ــده یــک کــاغــذ پــــاره! چــرا
کارفرماها تمکین نمی کنند؟
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هشدارتعدادی ازاقتصاددانان درباره تبعات تورمی طرح کمیسیون عمران مجلس
▪نامه پژوهشگران اقتصادی مخالف فوریت
جهش تولید مسکن به قالیباف

حرف مردم

بسیاری هدر رفت و تصمیم مناسبی از سوی دولت
در این زمینه گرفته نشد .طبعا طرح مجلس بدون
مشارکت دولت ،تصمیمی ناتمام خواهد بود چرا
که براساس قانون ،مجلس صرفا می تواند سراغ
مصوباتی بــرود که بــرای دولــت هزینه زا نباشد.
نماینده فالورجان در مجلس تصریح کرد :مسکن
به یکی از مشکالت اقتصادی آسیب زا در جامعه
مبدلشدهواینکهدولتطیهفتسالاخیرهیچ
راهکارمناسبی دراین زمینه ارائه نکرده و صرفا
بیان برنامه هایی چون مسکن اجتماعی و مسکن
ملی خود مزید برمشکل شده است .در همین حال
شنیده های خراسان نشان می دهد این طرح که با
وجودابعاداقتصادیآنصرفادرکمیسیونعمران
بررسی شده با مخالفت هایی از سوی کمیسیون
اقتصادی مواجه است.

رئیس مجلس با بیان ایــن که با وجــود همه
سختیهای ایجاد شــده به دلیل تحریمها،
امکان حل مشکالت کشور وجــود دارد ،بر
شنیدن حــرف مــردم و مسئوالن قــوه مجریه
قبل از هر تصمیمی تاکید کرد و گفت :مجلس
به دنبال گر هگشایی از کار تولیدکنندگان،
صنعت گـــران و مــدیــران اجــرایــی اســـت .به
گزارش خانه ملت ،قالیباف در دیدار وزیر جهاد
کشاورزی ،سرپرست وزارت صمت و جمعی

از تولیدکنندگان مهم ترین چالش موجود در
کشور را مدیریتی اعــام کرد و گفت :با نگاه
کالنبهموضوعات،مشکلیبهچشمنمیآیداما
به محض ورود به بدنه مسائل متوجه میشویم
چــرخـههــای امــور بــه درســتــی نمیچرخند،
درواقـــع بــایــد گــفــت؛ مشکالت ســاخــتــاری و
اســاســی در نــظــام اداری ،تــولــیــدی و حتی
سیاستگذاریهایکشوروجوددارد .قالیباف
به راهحلهای عبور از این مشکالت اشاره کرد

و افــزود :بهترین راهحــل این است که مجلس
و دولــت در کــار مــردم دخالت نکنند .رئیس
قوه مقننه ادامه داد :به عنوان نماینده مردم
تالش می کنیم قبل از هر تصمیم حرف مردم و
مسئوالن قوه مجریه را بشنویم و بدون شنیدن
حرفدوستانتصمیمینگیریم.درواقعقانونی
را وضع کنیم که زمینه اجرایی شدن آن وجود
داشته باشد چرا که اگر خالف این اتفاق بیفتد
یعنی خودمان اولین قانونشکنها هستیم.

