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 بودجه بندي  معيوب و نامتوازن

رهبر معظم انقالب اسالمی در بيانيه تحليلي گام دوم انقالب اسالمی 
»بودجه بندي معيوب و نامتوازن« را از جمله عيوب س��اختاري اي که 
کشور با آن مواجه است دانس��تند که بايد براي رفع آن چاره انديشي 
نمود. اکنون که در ماه هاي پاياني سال و موعد بررسي بودجه کل کشور، 
فضاي رسانه اي متأثر از اليحه بودجه شده ضروري است در خصوص اين 

نقطه ضعف ساختاري تأمل و براي اصالح آن اقدام گردد:
1-  نخس��تين وجه عدم توازن در بودجه در توزي��ع صحيح بودجه در 
ارکان مديريتي کشور به چشم مي خورد. بررسي مصارف اليحه بودجه 
سال 1398 نش��ان مي دهد مجموع اعتبارات دس��تگاه هاي اجرايي 
در س��طح ملي کش��ور 4,372,331 ميليارد ريال اس��ت که مجموع 
س��هم دس��تگاه هاي تابعه قوه مجريه 3,682,160 ميليارد ريال و در 
واقع 84/22درصد مجموع اعتبارات دس��تگاه هاي اجرايي ملي است 
به عبارت ديگر در سطح ملي بيش از 84درصد مصارف بودجه در اختيار 
دولت اس��ت. البته اين به جز بخش عمده بودجه هاي استاني و محلي 
است که بازهم به دستگاه هاي وابسته به قوه مجريه تعلق خواهد گرفت. 
در واقع 16 درصد باقي مانده س��هم باقي دستگاه هاي کشور، از جمله 
نيروهاي مس��لح، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسالمي و... است. جالب 
اينجاست که برخي جنجال آفرينان و مديران اجرايي در پی   القاي آن 
هستند که بخش عمده اي از بودجه کش��ور در اختيار دولت نيست و 

به تبع آن دولت در اداره کشور کاره اي نيست. 
2-  البته آنچه در اينجا بررس��ي ش��د تنها محدود به بودجه عمومي 
دولت است و بودجه کل کشور بسيار بزرگ تر است که شامل بودجه 
عمومي دولت و بودجه شرکت هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته 
به دولت و بانک ها است. با توجه به اينکه مجموع بودجه شرکت هاي 
دولتي 12,748,000 ميليارد ريال است س��هم هريک از بخش ها از 
بودجه کل کش��ور به اين ش��رح اس��ت: 4درصد بودجه دستگاه هاي 
اجرايي خارج از دولت، 22 درصد بودجه دستگاه هاي اجرايي ملي و 74 
درصد بودجه شرکت هاي دولتي. در واقع به طورکلي تنها يک چهارم 
بودجه کل کشور )س��هم منابع و مصارف عمومي( تفصياًل در مجلس 
و دولت بررسي مي شود اما 7۵ درصد از بودجه کل که به شرکت هاي 
وابس��ته به دولت و بانک ها اختصاص دارد معموالً مورد واکاوي قرار 
نگرفته و شفافيت الزم را ندارند، ش��رکت هاي خصوصي و بانک ها با 
بودجه 1274 هزار ميليارد توماني و هم نهادهايی که منابع اختصاصي 
70 هزار ميليارد توماني دارند از اين طيف هس��تند، تنها سه شرکت 
بزرگ دولتي از جمله شرکت ملي نفت، شرکت ملي گاز و شرکت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي، س��هم ۵3 درصدي از بودجه کل 
کشور )حدود 900 هزار ميليارد تومان( دارند که چندان موردبررسي 
قرار نمي گي��رد. همچنين مطابق برخ��ي گزارش ها، ب��ه دليل عدم 
پيش بيني صحيح بودجه، منابع و مصارف شرکت هاي دولتي در قانون 
بودجه سنواتي، موجب شده اس��ت تا بيش از 62 درصد از بنگاه هاي 
دولتي اصالحيه بودجه اي داشته و ساالنه بيش از دهها شرکت زيانده 
بالغ بر 10 هزار ميليارد تومان به عن��وان کمک از محل منابع عمومي 

دولت دريافت نمايند
3- مس��ئله مهم ديگر در منابع بودجه است. وابستگي بودجه به نفت 
در اليحه بودجه 98، تا 3۵ درصد از کل درآمدها اس��ت که نسبت به 
سال 97، سه درصد رشد يافته است، با توجه به توطئه هاي دشمن و 
نااطميناني هايي که در مورد قيمت نفت وجود دارد، کسري بودجه از 
محل فروش نفت در سال 98، محتمل است، اين مسئله اي است که 
در بودجه س��ال آتي، توجه چنداني بدان نشده است. بر اساس قانون 
برنامه ششم توسعه، بايد 34 درصد از درآمدهاي منابع نفتي کشور در 
سال 98 در صندوق توس��عه ملي قرار گيرد، اما در اليحه بودجه سال 
98 با کاهش 14 درصدي، معادل 20 درص��د از منابع حاصل از نفت 
به عنوان سهم صندوق توسعه ملي پرداخت مي شود، شنيده ها  حاکي 
است بر اساس تدبير نظام، مقرر شده تا اين برداشت از صندوق در قالب 

استقراض بوده و دولت متعهد به بازگرداندن آن شده است. 
4- از س��ويي ماليات، حدود 71 درصد از کل منابع درآمد عمومي 
دولت در اليحه بودجه 98 را شامل مي شود، با توجه به رکود تورمي 
کش��ور، با توجه به وضعيت پايه هاي مالياتي موجود، احتمال عدم 
تأمين درآمدهاي مالياتي کمتر از ميزان پيش بيني شده در بودجه 
98 وجود خواهد داش��ت. نکته مهم ديگري که بايد براي آن تدبير 
نمود، مس��ئله فرار مالياتي اس��ت که برخي برآوردها، آن را ساالنه 
3۵ تا 40 هزار ميليارد تومان ف��رار مالياتي )يعني حدود 60 درصد 
از اقتصاد ايران( تخمين مي زنند. ت��ا زماني که براي حل جدي اين 
معضل تدبيري انديشيده نش��ود، مشکل منابع بودجه بر جاي خود 

هست. 
۵ - پيش بيني تأمين مالي ۵0 هزار ميليارد توماني از محل فروش 
اوراق و...، از نقاط آس��يب زاي اليحه بودجه 98 است، بانک مرکزي 
براي تأمين بهره اين اوراق، ناچار به چاپ اسکناس و رشد نقدينگي 
است. از سويي دولت براي تسويه اصل و سود وام ها يا اوراقي که در 
سال هاي قبل انجام داده و حدود 33 هزار ميليارد تومان سررسيد 
مي ش��وند به تأمين مالي )قرض( از همين محل روي آورده که در 

ميان مدت تورم زاست. 
6 - در بودجه سال 1397، قيمت دالر 3۵00 تومان پيش بيني شد 
و البته از بهار امسال اين ارز عماًل با قيمت 4200 تومان نرخ گذاري 
شد. هرچند گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس نرخ مؤثر ارز در اليحه 
بودجه 98 را 6000 تومان ارزيابي نموده، اما سازمان برنامه وبودجه 
اين نرخ را ۵۵44 تومان مي داند. حتي اگر نرخ سازمان برنامه را هم 
بپذيريم به معناي پذيرش افزايش ۵8درصدي نسبت به بودجه 97 
است و اين در حالي است که در اليحه بودجه 98 ميزان افزايش حقوق 
حقوق بگيران 20 درصد است که با توجه به پيش بيني تورم سال آتي، 
هيچ رويکردي مبني بر پيش بيني جبران کاهش قدرت خريد مردم 
در اين اليحه وجود نداش��ته و براي حمايت از اقشار آسيب پذير، در 

بودجه 98 سياستي اعمال نشده است. 
7- پس ازآنکه بودجه تصويب مجلس و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، 
از سوي رئيس جمهور ابالغ ش��د، تازه مهم ترين مرحله واقعي بودجه 
شروع شده و آن »تخصيص« است. اين مرحله - که از عيوب جدي در 
نظام برنامه وبودجه کشور است و از اعمال سليقه عده اي معدود براي 
سرنوشت کل کشور است- کاماًل در اختيار دولت است و تجربه نشان 
داده که دولت ها از ابزار نامحسوس اما تأثيرگذار تخصيص بودجه همواره 
استفاده کرده اند. ماجرا وقتي حساس تر مي شود که همچون سال هاي 
اخير کشور با کاهش درآمد و کسري بودجه مواجه  شده و معموالً اينجا 
تيزي چاقوي تخصيص گلوي دس��تگاه ها و نهادهاي خارج از دولت را 
بيشتر مي خراشد. بررسي ميزان تخصيص بودجه در دستگاه هاي ملي 
در سال هاي اخير نشان مي دهد بيشتر نهادهاي خارج از قوه مجريه يا 
مؤسسات فرهنگي دريافت کننده کمک، بخش قابل توجهي از ميزان 
بودجه مصوب س��االنه خود را دريافت نکرده اند و ميان بودجه مصوب 
و ميزان تخصيصي به آنها فاصله معناداري وجود دارد. به عبارت ديگر، 

ماجراي حکايت »آش نخورده و دهان سوخته« است. 
واقعيت آن است که بودجه متعلق به مردم است و اگر رئيس جمهور بر 
اساس اصل 126 قانون اساسي مس��ئول برنامه وبودجه شده است، در 
واقع از حيث جايگاه امانت داري سرمايه عمومي بوده و هيچ گونه حق 
مطلق العناني براي مديران اجرايي ايجاد نمي کند. کارمند بانک هيچ گاه 
از زيادشدن ورودي نقدينگي به شعبه خوشحال نمي شود يا از خروج 
زياد از معموالن ناراحت نمي گردد، چون مالکيتي بر سرمايه هاي مردم 

ندارد و تنها خود را امانت دار سرمايه آنان مي داند. 

محمدجواد اخوان

رئيس جمهور: 

زیردریایی بومی فاتح با حضور روحاني در بندر لنگه رونمایی و به آب انداخته شد

 تروريسم را  تحمل نمي کنيم، انتقام مي گيريم
» انتق�ام مي گيری�م. م�زدوران و جنایتکاران 
نمي توانند از دس�ت انتقام الهي و مردم مؤمن 
ایران فرار کنند. این کار خصمانه و سبوعانه ما 
را در مبارزه با تروریسم بيشتر تشویق مي کند.« 
اين عبارات بخشي از سخنان رئيس جمهور است 
که روز گذشته در اجتماع مردم بندرلنگه و با اشاره 
به حادثه تروريس��تي روز چهارش��نبه در زاهدان 

عنوان کرد. 
پيش تر و در جريان تشييع باشکوه شهداي حادثه 
تروريس��تي زاهدان در اصفهان، فرمانده کل سپاه 
از شورای عالی امنيت ملي درخواست کرده بود که 
بيش از پيش دست سپاه در انتقام از تروريست ها را 
باز بگذارد. سرلشکر جعفري، عربستان و امارات را 
حاميان اصلي تروريست ها معرفي کرده و هشدار 
داده بود: » دولت هاي خائن عربستان و امارات بدانند 
صبر جمهوري اس��المي به س��ر آمده و حمايت از 

گروه هاي تکفيري را تحمل نخواهد کرد.«
دکتر روحاني ديروز بدون اش��اره به کشور خاصي 
گفت: برخي از همسايگان متأس��فانه راه اشتباه را 
انتخاب کرده اند و ايران روابط برادرانه و صميمانه با 

همه کشورهاي منطقه را مي خواهد. 
روحاني گفت: تروريس��ت هايي که به هيچ عنوان 
معيارهاي انساني مد نظر آنها نيست در يک اقدام 
تروريستي جمعي از مرزبانان کشور را که براي دفاع 
از امنيت کشور و مرزها تالش مي کردند به شهادت 
رساندند، اما بايد بدانند که ملت ما بي ترديد انتقام 

خون اين شهيدان عزيز را خواهد گرفت. 
روحاني تصريح کرد: ما اجازه نمي دهيم و نخواهيم 
گذاشت مزدوران جنايتکاري که سالح و منابع مالي 
آنها را بيگانگان تأمين مي کنند، پاس��داران عزيز و 
مرزداران غيور ما را به ش��هادت رساندند و بتوانند 
از دست انتقام الهي و مردم مؤمن ايران فرار کنند. 
 آنهايی که سبوعانه به پاسداران و مرزبانان ما حمله 
کرده و آنها را به شهادت رساندند، بايد بدانند که اين 
کار خصمانه و سبوعانه، ما را در مبارزه با تروريسم، 
بيشتر تش��ويق مي کند و ما براي دستيابي به اين 
هدف به تالش خودخواهيم افزود و نخواهيم گذاشت 
تروريست هايي که سالح و پولشان را از جاهاي ديگر 
تأمين مي کنند، در منطقه ما فعاليت کنند و دست 
به اقدامات تروريستي بزنند.  روحاني   تأکيد کرد که 
هيچ گاه آغازگر تجاوزي در منطقه نبوده ايم و  در عين 
حال سرنوشت صدام را براي برخي کشورهاي منطقه 
که فکر مي کنند امريکا و رژيم صهيونيستي براي شان 
امنيت مي آفرينند، يادآوری کرد و گفت: روزي که 
صدام به ايران حمله کرد به کشورهاي همسايه اعالم 
کرديم که ايران دشمن خود را شکست خواهد داد 
و بدانند که مزدوران براي آنها امنيت نخواهند آورد. 
برخي از آنها به صدام تکيه ک��رده بودند تا امنيت 
بگيرند، در حالي که ايران در منطقه امنيت آفرين بود 
و بعداً ديدند که همان صدام عفلقي به کويت حمله 
کرد و کساني که فکر مي کردند صدام مايه امنيت 
آنهاست به اش��تباه خود پي بردند. روحاني امنيت 
منطقه را در گرو اتحاد و همبس��تگي کشورهاي 
منطقه عنوان کرد و در عين حال گفت: متأسفانه 
برخي همسايگان ما راه اشتباه را انتخاب کردند و به 

سراغ امريکايي ها و صهيونيست ها رفتند. او با بيان 
اينکه جز يکي دو کشور، بيشتر کشورهاي منطقه 
و همسايگان روابط خوب و صميمي با ايران دارند، 
تأکيد کرد: البته اين دشمني به ضرر خود آنها و کل 

منطقه است. 
رئيس جمهور يکي از اقدامات و تالش هاي قدرت هاي 
استکباري را ايجاد اختالف و تفرقه بين اقوام، مذاهب 
و ملت هاي منطقه عنوان کرد و گفت: دش��منان و 
قدرت هاي استکباري طي همه اين سال ها اين هدف 
را دنبال مي کردند و گاه��ي کامالً ناموفق بودند اما 

بعضي وقت ها متأسفانه به هدف خود رسيدند. 
      می خواهند ما را خسته کنند

دکتر روحاني خطاب به مردم گفت: ش��ما روز 22 
بهمن آمديد و گفتيد زير پاي اس��تبداد و نوکري 
اجانب نخواهيم رفت، از فشار دشمنان نمي هراسيم 
و اس��تقالل، آزادي و جمه��وري اس��المي را که 
بزرگ ترين نعمت خدا به ما در اين 40 س��ال بوده 

حفظ خواهيم کرد.
 رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه امريکا و صهيونيست ها 
به دنبال توطئه و فشار به ملت ايران هستند، گفت: 
هدف آنها اين است که ما را خسته کنند. آنها به دنبال 
اين هستند که بين حاکميت و نظام، قواي سه گانه، 
رهبري معظ��م و ملت فاصله ايج��اد کنند.   هدف 
دشمنان ايجاد اختالف و دودستگی ميان ماست. اما 
بايد بدانند که ما امروز با وحدت، ايستادگي و اتحاد 
زير يک پرچم و رهبري يک رهبر، يک دولت و يک 
قانون اساسي و حفظ منافع ملي، براي عظمت ملت 
و ايران متحد ايستاده ايم   و  به حول و قوه الهي امريکا 
و صهيونيسم را در منطقه دچار شکست حتمي کرده 

و از مشکالت عبور خواهيم کرد. 

     »فاتح« به نداجا پيوست شد
رونمايي و الحاق پيشرفته ترين زير دريايي جمهوري 
اسالمي ايران با نام »فاتح« به نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران )نداجا( از ديگر برنامه هايی 
بود که عصر ديروز با حضور رئيس جمهور انجام شد. 
رئيس جمهور طی س��خنانی در اين مراسم گفت: 
قدرت ما تهديدی برای ديگران نيست اما روشن است 
توانمندی  قدرت ما در برابر آنهايی که چش��م طمع 
به س��رزمين ما دارند بازدارنده است و بايد بازدارنده 
باشد. امير سرتيپ امير حاتمي، وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح در آيين بهره برداری از اين زيردريايي 
گفت: زير دريايي فاتح به ط��ور کامل بومي بوده که 
ساخت و طراحي صفر تا صد آن به دست دانشمندان 
و متخصصان متعهد و توانمند سازمان صنايع دريايي 
وزارت دفاع انجام شده است. وي افزود: فاتح به عنوان 
نخستين زيردريايي کالس نيمه سنگين ايران داراي 
ويژگي هاي برجسته و منحصربه فرد و از فناوري هاي 
روز دنيا برخوردار بوده اس��ت که پس از موفقيت در 
انجام آزمايش هاي نهايي، به ناوگان نيروي دريايي 

ارتش جمهوري اسالمي ايران پيوست. 
     قابليت ها و مأموریت هاي فاتح

نقش اصلي اين زيردريايي، مقابله با يگان هاي شناور 
سطحي و زيرسطحي با استفاده از اژدر و موشک است. 
اين زيردريايي مي تواند به صورت انفرادي يا گروهي به 
همراه ساير زيردريايی ها، يگان هاي شناور و تجهيزات 
س��احلي عمل  نمايد؛ همچنين مأموريت ديگر اين 

زيردريايي  مين ريزي است. 
چنانچه تهاجم آبي خاکي به سواحل کشور متصور 
 باشد، از اين کالس زيردريايي ديزلي در فاصله مناسب 
از س��احل به عنوان يگان جلودار و با هدف مقابله با 

يگان هاي آبي خاکي حامل نفر و تجهيزات دشمن 
استفاده مي شود. مأموريت بس��يار مهم زيردريايي 
فاتح در زمان صلح، عمليات تجس��س و جمع آوری 
اطالعات است. اين زيردريايي  داراي قابليت ممتاز 
در اجراي عمليات چريکي بوده و با توجه به کوچکي 
اندازه)ويژه اش(، قادراس��ت در بنادر و نقاط محدود 
س��واحل وارد ش��ده و به انتقال ني��روي مخصوص 

بپردازد. 
زيردريايي فاتح به  لحاظ کوچ��ک بودن ابعاد بدنه و 
پروانه، هوشمندي دستگاه ها و سامانه ها و حرکت 
آهسته در زير آب، بسيار کم صدا بوده و کشف آن با 
سونارهاي غير عامل بسيار دشوار و استفاده از سونار 
عامل براي کشف آنها چندان سودمند نيست، چراکه 
سطح مقطع سوناري آنها نسبت به ساير زيردريايي ها 
اندک اس��ت. زيردريايي ۵27 تني فاتح نخس��تين 
زيردريايي نيمه سنگين ساخت جمهوري اسالمي 
ايران محسوب مي شود. زيرسطحي فاتح، ابرسامانه اي 
با بيش از 412 هزار قطعه و نتيجه تالش 4 ميليون و 
202 هزار نفر ساعت، متخصصان توانمند داخلي است 
که در صنايع دريايي وزارت دفاع با همکاري نيروي 
دريايي ارتش و مبتکران دانش��گاه ها و مراکز علمي 
کشور، طراحي و آماده شده است. زيردريايي فاتح با 
بهره مندي از 76 عنوان فناوري روز دنيا از سامانه هاي 
پيشرفته س��وناري، رانت الکتريکي، مديريت نبرد 
ترکيبي، سامانه هدايت موشک زيرسطحي به سطح، 
هدايت اژدر، جنگ الکترونيکي و مخابراتي، سامانه 
مخابراتي امن و يکپارچه و ده ها سامانه مدرن ديگر 
برخوردار اس��ت که موجب افزايش قدرت دفاعي و 
آفندي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 

خواهد شد. 

       خانه ملت: حشمت اهلل فالحت پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس: مباحث مرتبط با CFT جدي تر از پالرمو 
است، وقتي پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام اوضاع بدي دارد، 
CFT اوضاع بدتري خواهد داشت، اما در کل اين روند بستگي به چند 

موضوع دارد که يکي از آنها مناسبات خارجي است. 
      فارس: حجت االسالم حسين ابراهيمي، عضو شوراي مرکزي جامعه 
روحانيت مبارز با بيان اينکه اصالح طلبان آن توان را ندارند که مخالفت 
مدني کنند، چون مردم آگاه شده اند و صواب و خطا را خوب مي فهمند، 
 گفت: در اصالح طلبان افراد متدين انقالبي ه��م وجود دارد که در آن 

مرحله گول خوردند، اما اين مرحله کسي نمي تواند آنها را گول بزند. 

ژه
وی

 خودسانسوريعارف 
دربرابراصالحطلبان

سخنان محمدرضا عارف در رسانه هاي اصالح طلب زيادي بازتاب 
نداشته است، اما آفتاب يزد در صفحه اول خود به آن پرداخته است 
يا تيتر »اگر بخواهم صحبت کنم حرف هاي زيادي براي گفتن 
دارم« عارف در مورد سکوت هميشه اش مورد انتقادات زيادي 
قرار دارد، اما مي گويد: »شخصاً معتقدم درخصوص برخي مسائل 
حرف نزدن هنر است. اگر درباره برخي مسائل جريان اصالحات و 
کشور صحبت کنم، مطمئنم همان کساني که بحث سکوت من 
را مطرح مي کنند از طرح برخي موضوعات گاليه خواهند کرد. 
نمي خواهم با اظهارنظرهايم باعث تضعيف انسجام، همبستگي و 
يکپارچگي داخل خانواده اصالحات شوم و گرنه مي توانم به عنوان 
مثال درباره علت اينکه دوم خرداد 76 به تير 84 ختم شد، مطالب 
زيادي بگويم.« انتقادات به عارف از اين جهت است که سکوت او 
را نه وحدت بخش، بلکه منفعالنه مي دانند و معتقدند اين انفعال 
به جريان اصالحات ضربه زده است. او که عنوان رياست شوراي 
عالي اصالح طلبان را دارد و در همين سمت هم مورد انتقاد است، 
در دفاع از خود مي گويد: »از جمله مخالفان تشکيل شوراي عالي 
سياستگذاري اصالح طلبان در س��ال 94 بودم، ولي مسئوليت 
اين شورا توسط اعضا به گردن من گذاشته شد.« او در عين حال 
مي گويد: »برخي احزابي که از عملکرد شوراي عالي اصالح طلبان 
گاليه مند هستند بيشترين سود را از تشکيل شوراي عالي بردند 
و در جريان انتخابات هاي اخير، آنها بيشترين جذب نيرو را در 

حزب شان داشتند.«
رئيس فراکسيون اميد اصالح طلبان ديگر را هم به سکوت دعوت 
کرده تا به زعم او براي اصالح طلبان پرونده سازي نشود. رئيس 
فراکسيون اميد با بيان اينکه کوچک ترين خطاي يک فرد را به 
کل جريان اصالحات تعميم مي دهند و شروع به پرونده سازي 
براي اصالح طلبان مي کنند بر ضرورت پرهيز از حاشيه سازي در 
خانواده اصالحات تأکيد کرده و مي گويد: »برخي اظهارات داخل 
جريان اصالحات به خودزني رسيده است. کساني که عملکرد 
شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان را زير سؤال مي برند واقعاً 
انتظاري غير از رأي آوري ليست يکپارچه اميد در انتخابات هاي 
اخير داشتند؟ مردم به ما اعتماد کردند و بايد به اعتماد آنها با عمل 
به وعده هاي خود و توجه به مطالبات آنها پاسخ دهيم. کاري نکنيم 

که با برخي اظهارنظرهاي غيرواقعي دل مردم را خالي کنيم.«
مسيحمهاجري:روحانيگوششنواندارد

مسيح مهاجري، مديرمس��ئول روزنامه جمهوري و از حاميان 
س��نتي مرحوم هاش��مي رفس��نجاني که در زم��ان کنوني از 
حاميان دولت حسن روحاني محسوب مي شود، اذعان کرد که 
رئيس جمهور گوش شنوايي ندارد. او در بخشي از گفت وگوي 
تفصيلي اش با شفقنا ضمن اشاره به سابقه دوستي و تحصيلی اش 
با حس��ن روحاني مي گويد: »غي��ر از آقاي احم��دي نژاد هيچ 
رئيس جمهوري حرف گوش نکن تر از آقاي روحاني نبوده است. 
در بسياري از مواقع من حرفي زده ام و آقاي روحاني نپذيرفته اند؛ 
حتي آقاي هاشمي رفسنجاني انساني با آن عظمت و جايگاه که 

آقاي روحاني جزو شاگردان او به حساب مي آيد، پيش من گله 
زيادي داشت که فالن مطلب را به آقاي روحاني گفته ام و گوش 
نداده و عمل نکرده است و اين اتفاق بارها رخ داده بود. معني اين 

مسئله اين است که ايشان گوش شنوايي ندارد.«
او در ادامه از حلقه بسته اطراف رئيس جمهور مي گويد: »روحاني 
حلقه اي محکم به دور خود دارد که خ��ارج از آن را نمي بيند و 
نمي شنود؛ چند وقت پيش س��رمقاله اي در روزنامه جمهوري 
اسالمي نوشتم و گفتم آقاي رئيس جمهور اين حلقه را بشکنيد و 
خود را آزاد کنيد و نظرات ديگران را نيز بشنويد و نوع ديگري عمل 

کنيد تا اين گرفتاري ها برطرف شود.«
مهاجري در عين حال ادع��اي اصالح طلبان علي��ه روحاني را 
رد مي کند و توضي��ح مي دهد که »اينکه آق��اي روحاني حرف 
اصالح طلبان را گوش نمي دهند همان مسئله اول است که من 
مطرح کردم چون ايشان حرف هيچ کسي را گوش نمي دهد. ولي 
مسئله ديگر اين اس��ت که ادعاي اصالح طلبان، ادعاي درستي 
نيس��ت. اصالح طلبان آقاي روحان��ي را رئيس جمهور نکردند، 
اصالح طلبان اگر تمام وجود و توان خود را در کشور صرف کنند 
حداکثر 20 درصد رأي دارند. آقاي روحاني تا قبل از رد صالحيت 
آقاي هاش��مي 2 يا 3 ميليون بيش��تر رأي نداش��ت؛ بعد از رد 
صالحيت، آقاي رفسنجاني اعالم کرد که رأي من به آقاي روحاني 
است و همين يک جمله رأي آقاي روحاني را به باالي 20 ميليون 

رساند چون مردم مي خواستند به آقاي هاشمي رأي بدهند.«

سپاه پاسداران انقالب اسالمي:
اجازه نمي دهيم رؤياي دشمنان
 آرامش جامعه را خدشه دار کند

سپاه پاسداران در پيامي بر عزم خود در صيانت از سپر امنيت، شرف و 
حيثيت مردم ایران اسالمي تأکيد و اعالم کرد: اجازه نمي دهيم رؤیاي 
باطل و تعبيرناش�دني دش�منان و بدخواهان نظام اسالمي و حاميان 
تروریست هاي تکفيري آرامش جامعه را خدشه دار و به مخاطره اندازد. 
به گزارش روابط عمومي سپاه، در پي حضور حماسي و باشکوه ملت 
شريف ايران در مراسم تشييع و خاکسپاري پيکرهاي مطهر پاسداران 
انقالب اس��المي و مدافعان امنيت کش��ور که در جنايت تروريستي 
سيستان و بلوچستان به شهادت رسيده بودند، سپاه پاسداران انقالب 

اسالمي پيامي صادر کرد. 
در اين پيام آمده است: برگزاري مراسم باشکوه تشييع و خاکسپاري 
پيکرهاي مطهر پاسداران انقالب اس��المي و مدافعان امنيت کشور 
و ملت که در جنايت اشقياي تروريس��تي در سيستان و بلوچستان 
به ش��هادت رس��يده بودند، بار ديگر پيوند وثيق و ناگسستني ملت 
عظيم الشأن و دشمن شناس ايران - به ويژه مردم شريف و شهيدپرور 
اصفهان - با ارزش ها و آرمان هاي اسالم ناب محمدي)ص( و تصوير 
درخش��ان و الهام بخش اراده و عزم راس��خ آنان در تداوم خط و راه 

تاريخ ساز شهيدان را در معرض جهانيان قرار داد. 
بي ترديد روز وداع عاش��ورايي و حمايت فراگير و مل��ي ايرانيان، از 
پاسداران انقالب اسالمي و تالش هاي مجاهدانه آنان در پايدارسازي 
امنيت و دفع توطئه ها و تهديدهاي دش��منان ايران اسالمي، داللت 
بر عيار ممتاز هوش��مندي و قدرشناس��ي اين ملت از مجاهدان اين 
عرصه و پشتوانه س��ازي براي ارتقاي اقتدار و عظمت امروز و فرداي 
کش��ور و زنده نگه داشتن ش��ور و تحرک انقالبي و روح هوشياري و 
سلحشوري برابر دش��من در جاي جاي ميهن عزيزمان دارد. سپاه 
پاسداران انقالب اس��المي اين حضور انبوه، پرش��ور و شگفت انگيز 
را سرمايه عظيم کش��ور و نماد وحدت و عزم ملي در پيش برندگي 
انقالب و مقابله با دش��منان و طمع ورزان به درخش��ندگي ايران و 
ايراني در تاريخ معاصر دانسته و با س��پاس و قدرداني از خالقان اين 
حماسه بزرگ و پيام تس��لي بخش مقام معظم رهبري و فرماندهي 
کل قوا )مدظله( و نيز پيام هاي تسليت مراجع عظام تقليد، رؤساي 
محترم جمهور، مجل��س و قوه قضائيه، ش��خصيت ها و جريان هاي 
مختلف سياسي - فرهنگي و رسانه ای؛ به همگان اطمينان مي دهد با 
انتقام خون هاي پاک شهداي مظلوم حادثه اخير، مصمم تر از گذشته 
به صيانت از سپر امنيت، شرف و حيثيت مردم عزيز پرداخته و اجازه 
نخواهد داد رؤياي باطل و تعبيرناشدني دشمنان و بدخواهان انقالب 
و نظام اسالمي و حاميان تروريس��ت هاي تکفيري آرامش جامعه را 

خدشه دار و به مخاطره اندازد. 

فؤاد ایزدي: 
امريكا براي زير سؤال بردن مشروعيت ايران 

تالش مي کند
از س�بك هاي سياس�ت خارج�ي امری�کا این اس�ت ک�ه وقتي 
ب�ا حکومت�ي مش�کل پي�دا مي کن�د، ب�راي زی�ر س�ؤال بردن 
مش�روعيت آن تالش و در مورد ایران هم این گونه عمل مي کند. 
به گزارش ايرنا، فؤاد ايزدي، اس��تاد دانش��گاه تهران روز گذشته در 
چهارمي��ن همايش ملي مردم س��االري ديني گف��ت: دولت امريکا 
براي اينکه به اهداف خود در تقابل با نظام جمهوري اسالمي برسد، 
حکومت اي��ران را متهم ب��ه ديکتاتوري مي کند ت��ا نظام جمهوري 
اسالمي را از مشروعيت بيندازد و خود را نماد همه ارزش هاي مدرن 
جلوه دهد. در واقع اين ش��يوه يکي از س��بک هاي سياست خارجي 

دولت امريکا است. 
اس��تاد دانش��کده مطالعات جهان دانش��گاه تهران ادامه داد: غرب و 
به خصوص امريکا در حوزه مردم س��االري مدعي ايران هس��تند. اگر 
اظهارات روز گذشته مايک پنس يا اظهارات چند روز پيش پومپئو در 
کنفرانس ورشو را شنيده باشيد به اين مس��ئله پي مي بريد. حکومت 
ايران را حکومت ماليان و ديکتاتورها و کساني که کوچک ترين نسبتي 
با دموکراسي ندارد عنوان مي کنند. سؤال اساسي اين است که وضعيت 
مردم ساالري در خود امريکا چگونه است. وي اظهار کرد: پرونده اي در 
دادگاه عالي امريکا در سال 2010 ارائه شد. در اين پرونده دادگاه عالي 
به يک نهاد خصوصي رأي داد که بر مبناي آن محدوديت منابع مالي 
براي افرادي که مي توانند به سياس��تمدارها در انتخابات پول دهند، 

برداشته شد.
 ايزدي توضي��ح داد: نهادي که در امريکا متک��ي بر يک درصدي هاي 
سرمايه دار است در اين زمينه شکايت کرد و دادگاه امريکا به نفع اين 
نهاد رأي داد و قانون محدوديت پول دادن از بين رفت. جالب است که با 
عنوان آزادي بيان اين محدوديت برداشته شد. گفتند شرکت ها با انسان 
شناخته مي شوند و يکي از راه هاي آزادي بيان انسان مي تواند اين باشد 

که هر چه يک شرکت مي خواهد به سياستمداران پول بدهد. 
وي در ادامه گفت: نظريه نخبه گرايی دموکراتيک به س��مت نخبگان 
اقتصادي گرايش دارد، به اين معنا که رقابت در سيستم سياسي وجود 
دارد اما اين رقابت ميان نخبگان اقتصادي است. اين ها با استفاده از پول 
از سياستمدارانی را که احس��اس مي کنند منافع آنها را بيشتر تأمين 
مي کند مورد حمايت قرار مي دهند. در انتخاب��ات 2016 امريکا 6/۵ 
ميليارد دالر هزينه شد که رقم بسيار بااليي است. اينها را همان نهادهاي 
ذي نفوذ پرداخت کرده اند. نتيجه هزينه اين است که اگر فردي نسبت 

به رقيبش بيشتر هزينه کند احتمال پيروزي او 94 درصد است.
 اين کارش��ناس مس��ائل بين الملل س��پس به تش��ريح فرايند نفوذ 
س��رمايه داران در انتخابات امريکا پرداخت و اف��زود: در انتخابات هاي 
درون حزبی امريکا که قبل از اولين روز رأی گيری در ايالت آيووا برگزار 
ش��د اکثر افراد ش��رکت کننده قبل از انتخابات در دور اول، از فرايند 
انتخابات بيرون مي آين��د چون رقابتي بي��ن کانديداها در جذب پول 
وجود دارد. جمع کردن پول را از مدت ها قبل شروع مي کنند. افرادي 
که نتوانس��ته اند به اندازه کافي پول جمع کنند خارج مي شوند چون 
مي دانند رأي نمي آورند. آيا مي توانيم بگوييم در امريکا دموکراس��ي 
نيست؟ خير نمي توانيم، اما اليه بس��يار ضعيفي از دموکراسي در آنجا 
وجود دارد. اس��اتيدي که در امريکا نقش پول در دموکراسي امريکا را 
بررسي کرده اند سخنانش��ان به حقيقت دموکراسي در امريکا نزديک 
اس��ت. وي در ادامه عنوان کرد: يک درصدي ها در امريکا به کانديداها 
کمک مالي مي کردند. به ازاي هر ي��ک دالري که يک ثروتمند به يک 

سياست مدار مي دهد 20 دالر سود مي کند. 

      خبر

سياس�ت  و  مل�ي  امني�ت  کميس�يون  س�خنگوي 
بررس�ي  خص�وص  در  توضيحات�ي  مجل�س  خارج�ي 
ابع�اد حادث�ه تروریس�تي مح�ور خ�اش - زاه�دان در 
جلس�ه فوق الع�اده کميس�يون متبوع�ش ارائ�ه ک�رد. 
به گزارش خانه ملت، علي نجفي خوشرودي در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به جلس��ه فوق العاده کميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در خصوص بررسي ابعاد حادثه تروريستي جاده 
خاش- زاهدان، گفت: ابتدا مسئوالن دستگاه هاي امنيتي گزارشي 

پيرامون جزييات ابعاد حادثه را ارائه کرده و تأکيد شد اگرچه طي 
ماه هاي اخير تعداد قابل توجهي از تحرکات تروريستي را توانسته اند 
خنثي کنند اما متأسفانه در اين حادثه به داليل مختلف از جمله 

ضعف و کاستي در اشراف اطالعاتي رخ داد. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: در جلس��ه ياد شده بحث 
استفاده از قلمرو و خاک پاکستان از سوي گروه هاي تروريستي براي 
انجام اقدامات عليه ايران مطرح شد؛ کشورمان شرايط و مشکالت 
دولت پاکس��تان براي کنترل مؤثر و حوزه  همجواري با جمهوري 

اسالمي ايران را درک مي کند اما انتظار اراده سياسي قوي تر براي 
عدم استفاده از خاک پاکستان از سوي گروه هاي تروريستي براي 

ضربه زدن به ايران وجود دارد. 
نجفي خوشرودي با بيان اينکه در اين جلسه تقويت مرزها و توجه 
بيشتر به توسعه پايدار و هماهنگي دستگاه هاي امنيتي مورد تأکيد 
قرار گرفت، ادامه داد: حتماً نتيجه بررس��ي ها در قالب گزارشي از 
سوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به مجلس 

ارائه خواهد شد. 

سخنگوي کميسيون امنيت ملي عنوان کرد

ضعف اشراف اطالعاتي در حادثه تروريستي زاهدان

ریاست جمهوري


