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مراس�م رژه نيروه�اي مس�لح همزم�ان با 29 
فروردين روز ارت�ش جمهوري اس�امي ايران 
در سراسر كشور برگزار ش�د. در تهران نيز اين 
مراسم در جوار مرقد مطهر بنيانگذار جمهوري 
اسامي ايران و با حضور رئيس جمهور و جمعي 
از فرمانده�ان ارش�د نيروهاي مس�لح برگزار 
ش�د؛ مراس�مي كه در جري�ان آن جديدترين 
ادوات نيروه�اي زمين�ي، هواي�ي، درياي�ي 
و ق�رارگاه پدافن�د هواي�ي خات�م االنبي�ای 
ارت�ش ب�ه نماي�ش گذاش�ته ش�د و يگان هاي 
پياده ارت�ش نيز از مقاب�ل جاي�گاه رژه رفتند. 
بر اين اس��اس، در اين مراس��م قرارگاه پدافند هوايي 
خاتم االنبيا انواع موشك هاي پدافندي شامل موشك 
اس 200 و  اس300 و انواع رادار شناسايي و رهگيري 
را به نمايش گذاشت. همچنين نيروي دريايي ارتش 
نيز در مراس��م رژه 2۹ فروردين، ماكت انواع ناو هاي 
موش��ك انداز، ناوش��كن، زيردريايي های كالس هاي 
مختلف و همچنين سامانه هاي موشك برد بلند نصر، 
نور و كوثر را به نمايش گذاشت. نيروي زميني ارتش نيز 
در اين مراسم، آخرين نمونه تانك ذوالفقار، سامانه هاي 
پدافن��دي بهمن و ان��واع تجهيزات نيمه س��نگين و 
تاكتيكي را به نمايش عمومي گذاشت. همچنين در اين 
مراسم بالگردهاي هواپيمايي هوانيروز شامل بالگرد، 
جنگنده شينوك، جنگنده 2۱۴ مجهز به سامانه ديد 
در شب و راكت انداز، جنگنده 20۶ و جنگنده كبرا با 
آرايش حمله هوايي پرواز كردند و چتربازان ارتش نيز 

به اجراي پرش با چتر پرداختند. 
در بخش ديگري از اين مراسم يگان هاي دانشجويان 
دانشگاه افسري امام علي، تيپ ۶۵ نوهد، يگان نمونه 
فرماندهي آموزش هوايي، يگان نمونه دانشگاه علوم 
دريايي امام راحل نوشهر، يگان دانش آموزان مركز 
آموزش تفنگ��داران دريايي منجي��ل، يگان حوزه 
مقاومت بسيج كوي هاي س��ازماني ارتش و يگان 
بس��يج قرارگاه پدافن��د هوايي خاتم االنبي��ا نيز از 
مقابل جايگاه رژه رفتن��د. همچنين رژه يگان هاي 
آموزش ديده بسيج قرارگاه پدافند هوايي خاتم االنبيا 
مجهز به تجهيزات زمين به هوا، يگان موتوري بسيج 
قرارگاه پدافند هوايي خات��م االنبيا، يگان موتوري 
راهنمايي و رانندگي دژبان ارتش، ستون خودرويي 
و محمول ارتش، يگان نمونه واكنش سريع، يگان 
حافظ صلح يولن و نيز نمايش تجهيزات نيروهاي 
مس��لح ارتش از جمله نفربر تجسس��ي شيميايي 
هسته اي، سالح هاي س��نگين و آخرين مدل هاي 
تانك، نفربر و ت��وپ ها، خ��ودروي توپكش كيان، 
راكت اندازه��ا، موش��ك هاي برد متوس��ط، قايق 
هجومي ش��هاب و رع��د و ت��وپ ۷۶ ميليمتري از 

بخش هاي ديگر اين مراسم بود. 
   به ارتش و س�پاهي قوي و بس�يجي آماده 

نياز داريم
اما پيش از رژه يگان ه��اي مختلف از مقابل جايگاه، 
روحاني رئيس جمهور كشورمان كه به عنوان مدعو 
اصلي اين مراسم حضور داش��ت، به ايراد سخنراني 
پرداخت و در ابتداي سخنان خود اظهار كرد كه براي 

قدرت دفاعي توجهي به نظر ديگران نداريم و رويكرد 
ايران در منطقه، همس��ايگي خوب است. روحاني 
سپس تصريح كرد: وظيفه ارتش طبق قانون اساسي، 
حراست از تماميت ارضي سرزمين مان و حفظ نظام 
جمهوري اسالمي ايران و استقالل كشور است كه 
همواره اين سه هدف مهمي را كه در قانون اساسي به 
آنها اشاره شده، از ياد نمي برد و در سرلوحه اهداف و 

سياست هاي فعاليت خود قرار مي دهد. 
دكتر روحاني خاطر نش��ان كرد: همواره ارتش در 
چارچوب قانون و انضباط، مسير و راه وظيفه خود 
را بي كم و كاست و بدون منت و ادعايي انجام داده 
است و هيچ گاه در برابر انجام وظايف خود از دولت و 
ملت جايگاهي نخواسته و در پي انجام وظيفه خود 
تالش كرده است. رئيس جمهور افزود: ارتش با اينكه 
سياس��ت را خوب مي فهمد اما هرگز در بازي هاي 
سياسي وارد نشده و به وصيت و دستور امام راحل 
به خوبي عمل كرده اس��ت. اگر در رژيم گذشته در 
كنار فسادهاي اقتصادي گاهي نام صاحب منصبان 
ارتش آن روزگار بود، اما امروز در هيچ فس��ادي در 
جامعه ما نامي از اميران و بزرگان ارتش وجود ندارد 
و اين به معناي پاكدستی و اخالص ارتش جمهوري 

اسالمي ايران است. 
رئيس جمه��ور با بي��ان اينكه ما نيازمن��د ارتش و 
سپاهي قوي و بس��يجي آماده هستيم، گفت: ما در 
يك منطقه س��اده اي در جهان زيس��ت نمي كنيم 

بلكه در منطقه حساس��ي هس��تيم و در اطراف ما 
قدرت هاي متجاوز النه كرده اند و حضور غيرقانوني 
و نامش��روع دارند و در امور منطق��ه برخالف همه 
قوانين بين المللي دخال��ت مي كنند و بدون مجوز 
سازمان ملل و برخالف منشور اين سازمان و قواعد 
بين المللي خودس��رانه به كشوري تجاوز مي كنند. 
رئيس جمهور اظهار داشت: در چنين منطقه اي كه 
قدرت هاي بزرگ گروهك هاي تروريست را به عنوان 
ابزار خود براي توس��عه بي ثباتي ب��ه كار گرفته اند، 
كشور ما نيازمند نيروي مسلح مقتدر بازدارنده است 
تا هم در برابر توطئه قدرت هاي بزرگ بايستد و هم 
به تروريست ها اجازه ندهد كه به خاك اين سرزمين 

چشم حضور و طمع داشته باشند. 
روحاني اظهار داش��ت: اگر در ۴0 سال گذشته در 
همه فراز و نشيب ها ملت ايران پيروز بوده است در 
سايه حضور ارتشي قوي، سپاهي مقتدر و بسيجي 

كارآمد و نيروي انتظامي آماده به كار بوده است. 
رئيس جمهور خاطر نش��ان كرد: نيروهاي مس��لح 
عالوه بر امنيت كشور توانسته اند در ثبات و امنيت 
منطقه نقشي بسيار اساسي ايفا كنند. امروز ايران و 
نيروهاي مسلح ما بيش از هر زمان ديگر، در مسائل 

منطقه و جهان تأثيرگذار هستند. 
رئيس جمه��ور تأكيد ك��رد: همواره كش��ورهايي 
احس��اس اقتدار مي كنند كه به نيروي بومي خود 
متكي باشند و اين در حالي است كه اقتدار عاريه اي 

نمي تواند براي كشوري عزت بيافريند و در اين راستا 
كشورهاي منطقه ما نبايد به دنبال اقتدار عاريه اي 
از سوي قدرت هاي بزرگ يا يك رژيم نامشروع در 

اين منطقه باشند. 
   هر ساحي كه نياز داشته باشيم

تهيه مي كنيم
رئيس جمه��ور گفت: به صراح��ت مي گويم دولت، 
فرهيختگان،  صنعتگران و شركت هاي دانش بنيان، 
با همه توان و قدرت در كنار ارتش جمهوري اسالمي 
ايران و سپاه پاس��داران انقالب اسالمي براي توليد 
و تهيه هر س��الحي كه براي دفاع كشور نياز دارند، 
هستند و به دنيا اعالم مي كنيم هر سالحي كه نياز 
داش��ته باش��يم، عمدتاً توليد و اگر نياز باشد، تهيه 
مي كنيم و منتظر سخن، موافقت و نظر مثبت آنها 

نبوده، نيستيم و نخواهيم بود.
 روحاني تصريح كرد: به كشورهاي منطقه مي گوييم، 
اساس سياست ما نسبت به آنان حسن همجواري و 
همسايگي خوب است. ما مي خواهيم همسايه خوبي 
براي كشورهاي منطقه باشيم. ما قصد تجاوز به هيچ 
كشوري نداريم و همانطور كه فرماندهي معظم كل 
قوا در روز بعثت فرمودند، ما نيازي نداريم به منافع 
يا س��رزمين ديگران تجاوزي داشته باشيم، چراكه 
كشوري بزرگ با منابع عظيم در اختيار داريم و ملتي 
بزرگ و فرهيخته داريم ك��ه در طول دهها و صدها 
سال گذش��ته هيچ گاه متجاوز نس��بت به ديگران 

نبوده و همواره به كم��ك دولت ه��ا و ملت ها به پا 
خاسته است. رئيس جمهور سپس به همسايگان پيام 
داد و اظهار كرد: ما خواهان روابط صميمانه و برادرانه 
با همسايگان خود هستيم و به آنها مي گوييم، سالح، 
تجهيزات، موشك، هواپيما و تانك  هاي ما هرگز عليه 
شما نيست و براي بازدارندگي بوده و به دنبال تقويت 
نيروهاي مسلح خود هستيم. دكتر روحاني بازدارندگي 
و دفاع مقتدرانه را از اصول سياس��ت هاي جمهوري 
اسالمي ايران برشمرد و خاطر نشان كرد: هيچ كس 
نبايد از ق��درت ايران نگران باش��د، اما به قدرت هاي 
بزرگ مي گوييم ك��ه منطقه را پر از ب��اروت نكرده و 
براي منافع خودش��ان و دالرهايي كه مي خواهند از 
ذخاير كش��ورهاي عربي اين منطقه به تاراج ببرند، 
 منطق��ه را از ان��واع س��الح هاي مختلف پ��ر نكنند. 
 رئيس جمهور خطاب به قدرت ها و دشمنان امنيت، 
ثبات و توس��عه منطقه، افزود: س��الح هاي ش��ما نه 
مي تواند آورنده استقالل براي كشورهاي منطقه باشد 
و نه مي تواند ترس و رعب��ي را براي ملت هاي بزرگي 
همچون ايران به وجود آورد. اموال مردم مسلمان اين 
منطقه را تاراج نكرده و تاجرانه با كشورهاي اين منطقه 
مواجه نش��ده و ذخاير آنها را نب��رده و كارخانه هاي 

اسلحه سازي خودتان را روز به روز توسعه ندهيد. 
دكتر روحاني ب��ا بيان اينكه راه حل اساس��ي براي 
منطق��ه و جهان تنه��ا مذاكره سياس��ي براي حل 
مشكالت و رفتار مس��المت آميز اس��ت، گفت: ما 
به اقتدار و قدرت نظامي خود ت��وأم با تنش زدايي 
ادامه می دهي��م و مي دانيم نيروهاي مس��لح ما در 
هر شرايطي آماده اند از اس��تقالل، عزت و حيثيت 

كشور دفاع كنند.
   ناوشکن دماوند عملياتی می شود

گفتني است در حاشيه اين مراسم فرماندهان ارتش 
به گفت وگو با خبرنگاران پرداختند و بر اين اساس، 
امير حسين خانزادي فرمانده نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران به خبرنگاران گفت: ناوشكن 
دماوند كه سال گذشته بر اثر طوفان و بروز سانحه از 
سرويس خارج شده بود تا آخر سال مجدداً عملياتي 
مي شود. همچنين امير كيومرث حيدري فرمانده 
نيروي زمين��ي ارتش نيز به خبرن��گاران گفت: در 
هوانيروز سه تغيير عمده به وجود آمد كه عبارتند از 
امكان پرواز در شب بالگردها، افزايش سه برابري برد 

موشك بالگردها و افزايش سرعت اورهال. 
همچنين امي��ر دريادار حبيب اهلل س��ياري معاون 
هماهنگ  كننده كل ارتش نيز در جمع خبرنگاران 
گف��ت: وضعيت ت��وان رزم��ي آمادگ��ي دفاعي و 
بازدارندگي ارتش به جايگاهي رسيده كه در ابعاد 
مختلف متكي به خود است و با نگاه به درون توان 
دفاعي مطمئني دارد. س��ياري سپس تأكيد كرد: 
ارتش آمادگي مقابله با هرگون��ه تهديد را در خود 
به وجود آورده و از نيروي انساني اليق و تجهيزات 
به روز برخوردار است. معاون هماهنگ كننده ارتش 
تصريح كرد: پيام ما به كش��ورهاي همس��ايه پيام 
صلح و دوستي اس��ت و اقتدار نظامي ما براي دفاع 

از كشور است.

رئيس جمهور در مراسم رژه روز ارتش:

دولت با همه توان در کنار ارتش و سپاه برای تولید و تهیه هر سالحی است
جعفر تكبيري

   گزارش  یک  

محمد خدابخش |  مهر

   متهم نگريخت، متهم اينجاست!
حسين قاسمي فعال سياسي و فرماندار اسبق شيراز درباره 
فرار كاوه مدني در كانال شخصي تلگرامش نوشت: برخي 
كانال هاي تلگرامي تيتر زده اند: »كاوه مدني متهم پرونده 
جاسوس��ي در حوزه محيط زيس��ت از ايران گريخت.« 
آدرس اشتباه ندهيد. متهم نگريخت، متهم اينجاست. متهم كساني هستند 
كه با توجه به سوابق سياه كاوه مدني، او را به عنوان معاون سازمان حفاظت 
محيط زيست جمهوري اسالمي منصوب كردند. متهم آن مجموعه اي است 
كه صالحيت امنيتي چنين فردي را براي مس��ئوليتي در اين سطح يعني 
معاون رئيس جمهور تأييد نمود. نمايندگان مجلس بايد از وزير اطالعات بابت 
چگونگي به كارگيري اين فرد با آن سوابق سياه توضيح بخواهند. لطفاً درباره 

متهم آدرس اشتباه ندهيد. 
.................................................................................................................................

   آيا  ارتش چندمليتي جايگزين داعش در سوريه خواهد شد؟
»عبداهلل شهبازي«، نويسنده و پژوهش��گر در كانال تلگرامي خود نوشت: 
مايكل گوردون در وال استريت ژورنال ۱۶ آوريل 20۱۸/ 2۷ فروردين ۱3۹۷ 
گزارشي منتشر كرده درباره تالش دولت ترامپ براي ايجاد و استقرار ارتش 
خصوصي چند مليتي در سوريه. طبق اين گزارش، دولت ترامپ در پي اين 
است كه با پول سعودي و امارات و قطر ارتش چند مليتي تشكيل دهد كه با 
كمك كردها و نيروهاي محلي  معارض نگذارند مناطق تحت سلطه داعش و 

ساير گروه هاي معارض شكست خورده تحت كنترل ايران قرار گيرد. 
گفته مي ش��ود جان بولتون با ژنرال عباس كامل در اين زمينه تماس هايي 
گرفته است. سرلشكر عباس كامل رئيس دفتر ژنرال عبدالفتاح السيسي بود 
كه سه ماه پيش )۱۸ ژانويه 20۱۸ ( به جاي سرلشكر خالد فوزي سرپرست 

سازمان اطالعات مصر )جهاز المخابرات العامه المصريه( شد. 
مصر با حدود ۴20 هزار نيروي انساني از بزرگ ترين ارتش هاي خاورميانه است 
و طي دوراني طوالني از كمك ساالنه ۱/۵ميليارد دالري امريكا برخوردار بوده 
است. در ماه هاي پس از كودتاي ژوئيه 20۱3 مصر، حكومت هاي سعودي و 
امارات و كويت حدود ۱2ميليارد دالر براي تثبيت رژيم ژنرال سيسي كمك 
كردند. به گزارش وال استريت ژورنال، طرح ايجاد ارتش خصوصي منطقه اي 
براي حضور در سوريه مورد توجه اريك پرنس، بنيانگذار كمپاني بلك واتر قرار 
گرفته است. پرنس با دولت ترامپ مرتبط است و در ايجاد ارتش هاي خصوصي 
در امارات متحده عربي و س��ومالي و برخي كشورهاي آفريقايي نقش داشته 
است. در تحقيقات رابرت مولر، رئيس پيشين اف بي آي و مسئول پرونده نقش 

روسيه در انتخابات 20۱۶ امريكا، نام اريك پرنس نيز مطرح است. 
.................................................................................................................................

   توصيه قائم مقام معاون سيما به نخبگان كشور
رضا پورحسين، معاون سيما در توئيتر خود درباره نخبگان 
و خالقان جامعه نوشت: در متن جامعه ايران به ويژه در 
بين جوانان، مغزهاي خالق و نخبه فراوانند. قدم نخبگان 

خارج نشين روي چشم، اما اگر آمدند منت سر ملت نگذارند. 
   هزينه هاي نظامي ايران را با رقباي منطقه مقايسه كنيد

يك تحليلگر روابط بين الملل از مقايسه بودجه نظامي ايران با بودجه بهداشت 
و آموزش و... آن  هم در منطقه پرآشوب خاورميانه انتقاد كرد. 

رضا نصري در اين خصوص در توئيتر خود نوشت: هزينه اي كه ايران صرِف 
فعاليت هاي نظامي/دفاعي در منطقه مي كند را نبايد در برابر بودجه عمران، 
بهداشت، آموزش، كشاورزي و... قرار داد و ارزيابي كرد. هزينه هاي نظامي 
ايران را بايد با بودجه هاي نظامي/امنيتي رقباي منطقه مقايسه كرد و آنگاه 

سنجيد. ايران با موناكو و سوئيس همسايه نيست!
   بررسي چه طرحي در مجلس اولويت دارد؟

سيد حسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسالمي در 
توئيتر خود درباره بررسي طرح اولويت رسيدگي به مشكالت مردم در مجلس 
نوشت: من به عنوان وكيل ملت مخالفم. بررسي طرح اصالح مواد قانون نحوه 
فعاليت احزاب وگروه هاي سياسي اولويت ندارد. بيش از۷0درصد مراكز توليدي 
كشور تعطيل هستند، گراني هاي لجام گسيخته مردم را تحت تأثير قرار داده 
است. چند ميليون جوان بيكار دركشور وجود داردكه بايد زمينه اشتغال آن را 
فراهم كرد. اين طرح چه فوريتي دارد. با اولويت قرار دادن اين طرح مردم چه 
قضاوتي راجع به اين مجلس مي كنند؟ نبايد به اين فوريت اصاًل رأي بدهيم. در 
اين مملكت بيش از ۵00 حزب هستند كه فعاليت مي كنند، چرا شما مي خواهيد 

هر انجمن و حزبي را سياسي كنيد، اين در واقع خالف عقل سياسي است.

 حیثیت اروپايي ها به توافق هسته اي 
گره خورده است 

رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس معتقد 
اس�ت حيثيت اروپايي ها به امضاي توافق 
هسته اي گره خورده است، از اين حيث نبايد 
ب�ا طن�اب امري�کا داخ�ل چ�اه برون�د. 
به گزارش خانه ملت، عالءالدين بروجردي در 
گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص 
عدم توافق وزراي خارج��ه اتحاديه اروپا براي 
اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران با هدف راضي كردن امريكايي ها به ماندن 
در برجام، گفت: امريكايي با خروج از برجام انزواي بيشتري را براي خود رقم 
مي زنند، حال آنكه اتفاقي براي س��اير طرف هاي مذاكره با خروج امريكا از 
برجام نخواهد افتاد. نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: كشورهاي اروپايي امضا كننده توافق، امضا را با حيثيت خود گره خورده 
مي دانند، كما اينكه جمهوري اس��المي ايران نيز به طور شفاف موضع خود 
را اعالم كرده است. بروجردي افزود: ايران بعد از بازگشت تحريم ها يا اعمال 
تحريم هاي جديد عليه جمهوري اسالمي به مفاد توافقنامه پايبند نخواهد 
بود، زيرا با بازگشت تحريم ها دليلي بر پايبندي به تعهدات وجود ندارد. رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: اتحاديه اروپا نيز به خوبي به عكس العمل ايران بعد از بازگشت تحريم ها 
يا خروج امريكا از برجام واقف است، بنابراين در تالشند زحماتي كه موجب 
انعقاد توافق ميان ايران و ۱+۵ شده به راحتي از بين نرود. گفتني است وزراي 
خارجه اتحاديه اروپا كه بر س��ر اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران با هدف 
راضي كردن امريكايي ها به ماندن در برجام، در بروكسل گرد هم آمده بودند، 
به توافق نرسيدند. مقامات امريكايي توانسته اند نظر موافق فرانسه و آلمان 
را براي مشروط كردن ادامه حيات برجام به قبول محدوديت هاي موشكي و 

دسترسي نامحدود به سايت هاي نظامي ايران، جلب كنند. 
....................................................................................................................................

رئيس كميته هسته اي مجلس خبر داد
 شكستن انحصار ساخت نیروگاه هسته اي

در ايران با ورود چین 
رئيس كميته هس�ته اي مجل�س عنوان ك�رد كه اكنون فقط روس�يه 
در زمين�ه س�اخت ني�روگاه هس�ته اي ب�ا اي�ران هم�کاري دارد و 
اميدواريم عرصه هاي همکاري با كش�ورهاي ديگر نيز گسترش يابد. 
به گزارش خانه ملت، مجتبي ذوالنور در خص��وص حضور خود در اجالس 
همكاري هاي هسته اي مش��ترك ايران و چين، اظهار داشت: در اين سفر از 
نيروگاه هاي هسته اي چين نيز بازديد كرديم. وي با اشاره به اينكه مذاكراتي 
براي گسترش همكاري هاي هسته اي ايران و چين انجام شد، افزود: مذاكراتي 
در خصوص همكاري هاي متقابل هسته اي انجام شد تا چيني ها نيروگاه هاي 
هسته اي را براي ايران در اشل كوچك طراحي و ايجاد كنند. ذوالنور ادامه داد: 
اين موضوع مورد اس��تقبال چيني ها نيز قرار گرفت و قرار شد ان شاءاهلل در 
سطوح ديگر نيز پيگيري شود. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: اكنون فقط روس��يه در اين زمينه با ايران همكاري دارد و اميدواريم 

عرصه هاي همكاري با كشورهاي ديگر نيز گسترش يابد.

در حالي كه كشور با شرايط س�ختي در حوزه ارزي روبه رو 
است هيچ تغيير و محدوديتي در سفرهاي خارجي گسترده 
مس�ئوالن و كارمندان دولتي ك�ه هزينه ه�اي هنگفتي را 
نيز ب�ه كش�ور تحمي�ل مي كند ب�ه وج�ود نيامده اس�ت. 
قباد فخيمي مدير كل امور بين الملل وزارت نفت در س��ال هاي 
ابتدايي دهه ۵0 شمس��ي به خاطره اي جالب در خصوص سفر 
خود به كره جنوبي كه كشوري در حال رشد اما فقير در آن زمان 
بود، اشاره مي كند. در آن زمان كره جنوبي با وجود رشد اقتصادي 
باال همچنان با فقري گسترده دست به گريبان بود، به گونه اي كه 
بسياري از مردم اين كشور به جاي دارو از ريشه گياهي به نام جين 

سينگ كه نقش درماني داشت استفاده مي كردند. 
وي در ادامه به اين نكته اشاره مي كند كه در كره جنوبي و با وجود 
چنين محدوديت هاي مالي تمام مقامات و كارمندان اين كشور از 
باال تا پايين از سفر تفريحي و مسافرتي به خارج از كشور منع شده 
بودند و تنها براي س��فرهاي ضروري بود كه امكان سفر خارجی 
وجود داشت، حتي در صورتي كه امكان درمان شخص در داخل 
كشور وجود نداشت، پزش��كي از خارج براي درمان شخص وارد 
كشور مي شد تا حداقل صرفه جويي ارزي در داخل كشور صورت 

گرفته شده باشد. 
حاال نزديك به ۴0 س��ال از آن زمان  مي گ��ذرد و كره جنوبي به 
دهمين اقتصاد بزرگ دنيا از نظر س��طح توليد نا خالص داخلي 
تبديل شده و مردم اين كشور نيز هيچ محدوديتي براي خروج يا 

مسافرت به خارج از كشور ندارند. 
شايد ذكر اين مثال در ابتداي امر كمي دور از ذهن باشد اما سؤال 
اصلي اين است كه در شرايط فعلي اقتصاد آيا دليلي براي سفرهاي 
خارجي و خروج مقدار وسيعي ارز از كشور به داليل واهي وجود 
دارد. آيا براي مقابله با چنين روندي بايد ابتدا مردم را از سفر به 

خارج منع كرد يا كار بايد از جاي ديگري شروع شود. 
   رطب خورده منع رطب نکند

طبق آمارهاي موجود تراز گردش��گري ما از سال هاي ۱3۸۴ تا 
۱3۹۸ منفي ۸۹ميليارد دالر بوده اس��ت. اين رقم به معناي اين 
است كه ايراني ها براي سفر به خارج و گردش با نرخ برابري قانوني 

دالر نزديك به ۴00هزار ميليارد تومان هزينه كرده اند. 
براي اينكه دركي س��اده از اين رقم پيدا كنيد كافي است به اين 
نكته اش��اره كنيم كه براي تكميل تمام پروژه ه��اي نيمه تمام 
عمراني كش��ور كه هم اكنون به مصيبتي اقتصادي براي كشور 
تبديل شده اس��ت نياز به مبلغي حدود همين رقم وجود دارد. با 

چنين رقمي مي توان تمام صنايع ايران را به طور كامل بازسازي 
كرد يا حتي توليد نفت كش��ور را نزديك به 2ميليارد دالر ارتقا 
داد. بماند اينكه بسياري از كشورها از بحث گردشگري به دنبال 
سود بيشتر هستند، به عنوان مثال كشوري مانند تركيه از جذب 
گردشگر نزديك به 2۶ ميليارد دالر در سال سود برده و ايران در 

حال صدور مستقيم گردشگر به تمام دنياست.
 اين ارقام چشمان هر اقتصادداني را خيره مي كند، با وجود وضع 
فعلي دولت سؤال اين است كه آيا ش��ماتت مردم عادي و متهم 
كردن آنها به خروج از كشور به خودي خود مي تواند انگيزه اي را 

براي جلوگيري از خروج ارز از كشور فراهم كند. 
مشخص است كه پاسخ چنين سؤالي منفي است. نمي توان مردم 
را به عدم هزينه كرد ارز مورد نياز كش��ور مجبور كرد و از آن سو 
شاهد برخي س��فرها و هزينه هاي بيش از حد در مأموريت هاي 
خارجي شد. در حقيقت به نظر مي رسد براي صرفه جويي ارزي 

اول بايد سراغ دولت رفت. 
بار اول نيست كه كشور شرايط س��خت ارزي را تجربه مي كند. 
شايد يكي از دوران سخت كمبود منابع در داخل كشور را بتوان 
س��ال هاي ۱3۷۷ تا ۱3۷۹ دانس��ت كه قيمت نفت با كاهشي 
بي سابقه به حدود ۷ دالر در هر بشكه رسيد. اين شرايط سبب شد 
تا تمام كشورهاي صادركننده نفت از جمله ايران با شرايط سخت 

ارزي و درآمدي روبه رو شوند.
 در همان زمان مقام معظم رهبري با اش��اره به مشكالت سخت 
كش��ور در حوزه درآمدي و كمبود ارز هر گونه سفر غيرضروري 

مقامات دولتي را به خارج از كشور حرام اعالم كرد.
حال سؤال اين است كه در شرايط فعلي اين مسئله تا چه حدودي 
از سوي مسئوالن و دستگاه هاي دولتي رعايت مي شود. واقعيت 
اين است كه هيچ آمار مش��خص و دقيقي از ميزان سفر مقامات 

دولتي به خارج از كشور وجود ندارد.
 طبيعي است كه به دليل ماهيت كار برخي وزارتخانه ها از جمله 
وزارت امورخارجه سفر به محل مأموريت براي انجام وظايف اين 
وزارتخانه ها الزم و ضروري باش��د اما سؤال اين است كه آيا تمام 

سفرهاي دولتي ضروري است. 
نگاهي به اخباري كه گاه در خصوص سفرهاي برخي مسئوالن 
به خصوص در رده هاي باال منتشر مي ش��ود نشان مي دهد اين 
سفرها گاه با درخواس��ت هاي واقعي كشور هماهنگ نيست، به 
عنوان مثال بر اساس سخنان يكي از مسئوالن مجلس در هر يك 
از كميسيون ها نزديك به ۶0 سفر خارجي انجام مي شود، البته 
مشخص نيست ماهيت چنين سفرهايي بر اساس چه معيارهايی 
صورت مي گيرد، اما برای مثال اعضاي كميسيون هاي سياست 
خارجي و امنيت ملي شوراي اسالمي اين طرح را تصويب كرده اند 

كه براي نظارت بر س��فارتخانه هاي وزارت امورخارجه در خارج 
از كش��ور به صورت دوره اي س��فرهايي به تمام كشورها صورت 
بگيرد. كافي است در نظر بگيريم كه براي يك سفر خارجي چه 
هزينه اي اعم از پول بليت هواپيما، هزينه هتل يا هزينه حمل و 
نقل صرف شود، در حالي كه در همين يك مقوله به نظر مي رسد 
با كثرت دستگاه هاي نظارتي هيچ نيازي به انجام چنين سفرهايي 

وجود ندارد. 
در رده هاي پايين تر هم به طور حتم مي توان نش��انه هايي از اين 
سفرهاي خارجي يافت، البته اين در حالي است كه يك هيئت پنج 

نفره نيز بايد سفرهاي خارجي كارمندان را تأييد كند. 
   ضرورت ايجاد يك سامانه نظارت مردمي 

عالج اين مسئله در ايجاد يك اراده قاطع از سوي مسئوالن براي 
محدود كردن سفرهاي خارجي است؛ س��فرهايي كه مي تواند 
نصب العين مردم در انجام سفرهاي خارجي باشد. گام اول در اين 
باره محدود كردن داوطلبانه سفرهاي خارجي توسط وزارتخانه ها 
و دستگاه هاي اجرايي اس��ت، به عنوان مثال نمايندگان مجلس 
شوراي اسالمي با توجه به مشكالت فعلي كشور در حوزه بانكي از 
انجام هر گونه سفر خارجي در اين باره استنكاف كنند و سفرهاي 

خارجي تنها محدود به موارد ضروري شود. 
گام بعدي در اين باره برداشتن گام جدي قانوني در منع هر گونه 

سفر خارجي غيرضروري است. 
اين قانون بايد به صورت قاطع اجرا شود و هرگونه سرپيچي از آن 
با هزينه هاي سنگين روبه رو شود. در كنار اين شايد جدي ترين 
گام ايجاد يك نظارت گسترده مردمي در مورد سفرهاي خارجي 

است.  
مي توان به يك سامانه گسترده فكر كرد تا ليست سفرهاي خارجي 
مس��ئوالن كه امكان رس��انه اي كردن آنها وجود دارد به صورت 
شفاف در مقابل ديدگان مردم قرار بگيرد، حتي مي توان ليست 
هزينه ها را نيز به صورت كامل منتشر كرد تا حداكثر شفافيت در 
اين باره ايجاد شود، البته اين مسئله در گرو اين است كه چنين 

ايده اي به سرنوشت طرح هاي مشابه دچار نشود. 
   عبرتي روشن 

اگر مسئوالن داخلي كشور به صورت جدي خود به صورت الگويي 
براي رعايت مشكالت كشور نباشند، نمي توان انتظار همراهي مردم 
را داشت. اين اقدام اگر زودتر انجام مي ش��د شايد مي شد جلوي 
خروج ميلياردها دالر ارز را گرفت. آينده فعلي كره جنوبي عبرتي 

روشن در مقابل مسئوالن ماست.

وقتي عمل به اقتصاد مقاومتي تنها محدود به مردم مي شود 

رخنه ارزي سفر خارجي مسئوالن همچنان باز است
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