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سرمقاله

مناظره زیر لگد هاى بى نزاکتى

آرمین منتظرى
دبیر سرویس سیاسى

مناظره هاى انتخاباتى معموال ساختارى مشخص 
دارند. نامزدها در مقابل یکدیگر، پیش چشــم مردم 
قرار مى گیرند. از آنها سواالتى مى شــود  و آنها باید 
در مــدت زمان معینى به ســواالت پاســخ دهند. 
مردم از مناظره هاى انتخاباتى انتظار سرگرم شدن 
ندارند، هرچند ممکن اســت برخــى اوقات برخى 
از نامزدها مناظره را به ســیرکى بــدل کنند و مایه 
تعجب و ســرگرمى مردم را فراهم آورند! اما به طور 
کلى مناظره هاى انتخاباتى در آمریکا قرار نیســت 
چندان سرگرم کننده باشــد. اگر هم در نظر عموم 
خسته کننده باشد، اشکالى ندارد چراکه هیچ کسى 
از رئیس جمهــورى آینده اش انتظار نــدارد جلف و 
شومن باشد! در مناظره ها قرار است هر کاندیدا نظرات 
و برنامه هایش را ارایه کند و برنامه هاى دیگرى را به 
چالش بکشــد، اما یک چیز در این میان باید مدنظر 
باشد و آن ادب است؛ ادب در مراعات قوانین مناظره؛ 
ادب در رعایت احتــرام رقیب و درنهایــت ادب در 
چگونگى ارایه پاسخ به ســواالت. در مناظره ها اگر 
طرفین بخواهند خــارج از چارچوب ها عمل کنند، 
معموال از دست مجرى نیز کارى برنمى آید. مجرى 
نمى تواند هــر یک از نامزدهــا را وادار کند تا تنها در 
چارچوب به سواالت پاســخ دهند و مراعات وقت را 

کنند و در میان صحبت هاى رقیب شان ندوند.
در مناظره اخیر میان ترامپ و کلینتون، ادب حلقه 
مفقوده بود. زمانى که ادب در مناظره هاى انتخاباتى 
گم مى شــود، دقیقا همان زمانى است که مناظره از 
شکل ملى خود به شکل شخصى تغییر شکل مى دهد. 
در چنین شرایطى طرفین نه به فکر مصالح ملى که 
تنها به فکر حمله به طرف مقابل و بــه در کردن او از 
صحنه هســتند. مناظره ترامــپ و کلینتون بیش 
از این کــه مناظره دو کاندیداى ریاســت جمهورى 
باشد، مناظره دو شخصى بود که چشم دیدن هم را 

ندارند و به هر ترتیبى قصد بیرون راندن رقیبشان از 
میدان را دارند. آنچه کمتر از آن سخن به میان آمد، 
برنامه هاى شــان بود. حمالت شــخصى آنها به هم 
 درصد زیــادى از مناظره را به خــود اختصاص داده 
بود. شــاید برخى بر این عقیده باشــند که معموال 
چنین حمالتى در انتخابات ریاست جمهورى آمریکا 
روشى عادى است، اما نگارنده با همین تجربه اندك 
و با توجه به دیدن حداقل 7 تا 8 مناظره انتخاباتى، به 
یاد ندارم که در مناظره اى در مرحله نهایى انتخابات 
ریاســت جمهورى آمریکا چنین حمالت شخصى 

مطرح شده باشد. 
نگارنــده یــک شــهروند آمریکایى نیســت و 
شــاید خیلى هم برایم مهم نباشــد که نامزدهاى 
ریاســت جمهورى آمریــکا چطور با هــم مناظره 
مى کنند. شاید شیرپاك خورده اى برخیزد و بگوید: 
«اصال به تو چه مربوط؟» اما قضیه زمانى به من و ما 
هم مربوط مى شود که قرار است یکى از این دو سکان 
ریاست جمهورى کشورى را در دست بگیرند که یک 
گوشــه توافق هســته اى با ایران را امضا کرده است. 
به هرحال هر کدام از ما ایرانى ها در این روزها و ماه ها 
به دنبال ذره اى عقالنیت در نظام سیاســى آمریکا 
هستیم. اگر بگویم نگران نیســتیم، خالف گفته ام. 
مگر مى شود ایرانى ها در این برهه خاص زمانى یک 

چشمشان به انتخابات آمریکا نباشد. 
ترامپ در مناظره اخیر همان ترامپى بود که همه 
مى شــناختیم. بى ادب و بدون مالحظه درخصوص 
هر چه که از دهانش بیرون مى آید. کلینتون نیز در 
بهترین حالت تنها یک چهره سیاسى بود که نصیحت 
و موعظه مى کرد. هیچ کدام از این دو نفر در شمایل 
یک چهره تصمیم گیر و تصمیم ساز ظاهر نشدند. طنز 
ماجرا و نکته اى که مایه نگرانى است، این است که هر 
دو نفر که حاال نامزد حزب هاى شان در مرحله نهایى 
انتخابات هستند بیشتر وقت خود را صرف اتهام زنى 
به طرف مقابل کردند. سوالى که بعد از این مناظره از 
خود مى پرسم این است که توافق هسته اى با در نظر 
گرفتن حضور هر یک از این دو نفر در کاخ سفید، چه 

روزگارى خواهد داشت. 

خبر

مهر| رئیس کمیتــه امــداد امام خمینى(ره) 
گفت: درست کردن طبقه اشراف  و منازل اشرافى 
مسئوالن، فقرآفرین اســت. پرویز فتاح در مراسم 
افتتاحیــه 3300 پــروژه محرومیت زدایى نیروى 
زمینى سپاه اظهار داشت: مسائلى که در جامعه ما 
داریم فقرآفرین است. اقتصاد ما مریض است و ربطى 
به این دولت هم ندارد و از گذشــته بوده است. وى 
با بیان این که همه نهادهــا، وزارتخانه ها و نیروهاى 

مسلح باید در خدمت مردم باشند، گفت: دشمنان 
به دنبال این هستند که بگویند نهادهاى انقالبى ما 
به درد مسائل بین المللى نمى خورد. رئیس کمیته 
امداد امام خمینى(ره) افــزود: چطور ما توانمندى 
مقابله با یک داعشى در یک گوشه کشور را داریم اما 
نمى توانیم با قاچاق مقابله کنیم. وى گفت: سپاه با 
هزینه خود براى محرومان مسکن مى سازد و منتى 

هم نمى گذارد. 

فتاح: 
منازل اشرافى، عامل فقرآفرینى در جامعه است
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  FATFمى توانست سودآور باشد اما برخى آن را نجس اعالم کردند

شــهروند|  اپل محدودیت نصب  مائده امینى-
اپلیکیشــن براى کاربران ایرانى را لغو کرد؛ خبرى که 
روز گذشته به سرعت برق و باد درتمامى خبرگزارى ها 
منتشر شد، اما این بار اولى نیست که رسانه هاى ایرانى 
از لغو تحریم اپ استور اپل و سایر خدمات این کمپانى 
آمریکایى به کاربــران ایرانى خبر مى دهند و مدتى بعد 
این لغو محدودیت، نقض مى شود. اپل که آخرین بار در 
 ســال 2013 به صورت رسمى در سایت خود خبر داده 
بود، برخى محدودیت هاى کاربران ایرانى در دسترسى 
به خدمات خود را لغو مى کند، دسترسى کاربران ایرانى به 
اپ استور را آزاد کرد اما مدتى بعد دوباره این محدودیت ها 
اعمال شده و کاربران ایرانى از دریافت خدمات اپ استور 
محروم شدند. این درحالى است که اپل این بار خبرى را 
به صورت رسمى مبنى بر لغو تحریم اپ استور منتشر 

نکرده است، اما کاربران ایرانى از دیروز قادر به بارگذارى 
اپلیکیشن از اپ استور اپل شده اند. با این وجود که هیچ 
اعالم رسمى ازســوى کمپانى آمریکایى وجود ندارد، 
کارشناسان ایرانى به «شهروند» اعالم مى کنند؛ قطع 
و وصل دسترســى کاربران ایرانى به خدمات اپل اتفاق 
تازه اى نیســت و هیچ معلوم نیست کمپانى آمریکایى 
دوباره بدعهدى کند و ایرانى ها را ازخدمات خود محروم 
کند. گرچه با اجراى برجام و امضاى توافقنامه هسته اى 
کمپانى هاى آمریکایى باید خیلى زودتر از این اقدام به 
رفع کامل و قطعى تحریم هاى کاربران ایرانى مى کردند 
اما معلوم نیست بازى اپل براى کاربران ایرانى تا کى ادامه 
خواهد داشت و به نظر مى رسد سه شنبه ، ششم مهرماه، 
نخســتین و آخرین بارى نبوده کــه ایرانى ها با خطاى 

دست وپاگیر 1009 روبه رو شدند ...
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وتوى اوباما در مجلس سنا وتو شد
ســناى آمریکا با رأى قاطــع 97 بــه 1 علیه وتوى 
باراك اوباما در مصوبه شــکایت خانواده هاى قربانیان

11 سپتامبر از عربستان سعودى رأى داد.
اگر دو ســوم اعضاى مجلس نمایندگان نیز تصمیم 

مشابهى بگیرند، وتوى رئیس جمهورى بى اثر مى شود.
مجلس سناى آمریکا که همچون مجلس نمایندگان 
کنگره، اکثریــت آن با جمهوریخواهان اســت، ماه مه 
گذشــته این طــرح را تصویب کرد که بــه موجب آن 
بازماندگان حمالت یازدهم ســپتامبر اجازه مى یابند 
علیه عربستان سعودى، تحت عنوان حامى فعالیت هاى 
بعضى از ترتیب دهندگان این حمالت رســما شکایت 
و ادعاى غرامت کنند. ســناتورهاى آمریکایى با استناد 
به قانون «عدالت علیه حامیان تروریســم» این طرح 
را تصویب کرده بودند و اوبامــا همچنان که گفته بود، 
چنین مصوبه اى را وتو کرد. اوبامــا تاکید کرده بود که 
چنین الیحه اى شــدیدا به منافع و امنیت ملى آمریکا 
لطمه مى زنــد و موجب مى شــود تا ائتــالف مهمى 
ضربه بخورد. او مدعى شــد که چنین الیحــه اى نه از 
آمریکایى ها در مقابل حمالت تروریســتى محافظت 
مى کند و نه اثرگذارى واکنش آمریکا به چنین حمالتى 
را ارتقا مى دهد. با این حال، نمایندگان مجلس سنا، از 
صحبت هاى اوباما قانع نشــدند و کنگره، موفق به لغو 
وتوى رئیس جمهورى آمریکا شد. این نخستین بار در 
دوران ریاســت جمهورى اوباما است که وتوى اوباما در 
برابر رأى کنگره نــاکام مى ماند. به طور تاریخى کنگره 
آمریکا در 10 درصد موارد توانسته به اجماع الزم براى 
لغو وتوى رئیس جمهورى دست پیدا کند. باراك اوباما، 
رئیس جمهورى آمریکا تاکنون 12 بار از حق وتوى خود 
استفاده کرده است.  قانون مذبور، به مصونیت کشورهاى 
خارجى از پیگرد حقوقى در ایاالت متحده پایان مى دهد 
و در صورتى که مشخص شــود کشورى در یک حمله 
تروریستى در آمریکا دست داشته است، اجازه مى دهد 

تا پیگردهاى مدنى فدرال به جریان بیفتد.

گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس
بیکارى، آب و محیط  زیست مى تواند

براى کشور تبدیل به بحران شود
شهروند | رئیس مرکــز پژوهش هاى مجلس در جلسه 
علنى روز گذشته بهارستان گزارشى از اولویت ها و راهبردهاى 
مجلس دهم قرائت کرد و در این گزارش با اشــاره به مسائل 
بحران زا در اقتصاد کشور هشدار داد که موضوعاتى همچون 
بیکارى، آب، محیط  زیست و نظام بانکى از حوزه هایى است که 
مى تواند براى کشور به بحران تبدیل شود. کاظم جاللى در این 
نشست با اشاره به نرخ بیکارى در گزارش مرکز پژوهش هاى 
مجلس تصریح کرد: نرخ بیکارى  ســال 94 از سوى دولت 
11 درصد عنوان شــده که اگر این میزان را بپذیریم، نشان 
مى دهد وضع اشتغال گروه هاى سنى، جنسى و تحصیلى 
مختلف در حوزه بیکارى خوب نیست، همچنین در  سال 94، 
2 میلیون و 700 هزار بیکار داشتیم که با احتساب شاغالن 
ناقص این میزان به 4 میلیون و 800 هزار نفر و با احتســاب 
جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به 7 میلیون نفر 
مى رسد که رقم فوق تا  سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد 
رسید. باید توجه داشت تبعات بیکارى صرفا اقتصادى نبوده و 

بحران هاى زیادى مثل طالق و اعتیاد را به دنبال دارد. 


