
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5814 | | 14 ربيع الثان��ی 1441  چهار ش��نبه 20 آذر 1398 

........................................................................................................................
فرماندهانفتنهاقتصاديراميشناسيد

مسعود يار رضوي در صفحه شخصي خود در توئيتر 
درباره فتنه اقتصادي و اغتشاش��ات اخير نوشت: در 
اغتشاش��ات اخير نه كس��ي به عنوان ليدر سياسی 
بازداشت شد و نه هيچ مسئولي مورد مؤاخذه قانوني قرار گرفت و اين 
طراحي دقيق فرماندهان فتنه اقتصادي در اتاق هاي كنترل از راه دور 

آشوب است. فرماندهان فتنه اقتصادي را مي شناسيد؟ 
........................................................................................................................

تحليلفلجكنندهبدترازتحريمفلجكنندهاست
سعيد جليلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در صفحه شخصي 
خود در توئيتر در مورد انتخابات آتي و گراني بنزين نوشت: اوايل درباره 
برجام مي گفتند متأسفيم االن اين را هم نمي گويند، تحليل فلج كننده 
س��خت تر از تحريم فلج كننده است. هر كجا انديش��ه نئوليبراليستي 
باش��د عدالت اجتماعي محقق نمي ش��ود. چند روز قبل از توافق وين 
ايرادات سند را به آقاي روحاني گفته بوديم. در انتخابات پيش رو قبل 
از انتخابات فرد بايد بدانيم به چه مي خواهيم رأي بدهيم. قبل از گراني 
بنزين طرحي را براي سود آحاد ملت و افزايش درآمد كشور به سران 

قوا داده بوديم. 
........................................................................................................................

ترسروحانيازدانشجويانورسانهها!
علی رجبی يك فعال رس��انه اي در صفحه ش��خصي خ��ود در توئيتر 
درباره حضور پرحاش��يه روحاني در دانشگاه دولتي فرهنگيان نوشت: 
رئيس جمهور در حالي به مناس��بت روز دانش��جو به دانشگاه دولتي 
فرهنگيان رفته كه خبرنگاران آفيش نش��ده اند و اين مراس��م فقط به 
صورت انحصاري از روابط عمومي دولت پوشش داده شد. حسن روحاني 
نه تنها از دانشجوها و تشكل هاي دانشجويي كه حتي از خبرنگارهاي 

رسانه ها هم مي ترسه. 
........................................................................................................................

بخشهاييازاصالحاتساختاريبودجه99
حجت اهلل عبدالملكي تحليلگر مس��ائل اقتصادي در صفحه شخصي 
خود در توئيتر درباره بخش هايي از بودجه 99، نوش��ت: بخش هايي از 

اصالحات ساختاري در بودجه 99 توسط دولت:
1- افزايش اس��تقراض دولت:82 درص��د)از 44 به80ه��زار ميليارد 

تومان(
2- افزايش تأمين پول با فروش شركت هاي دولتي

3- برداشت مازاد از صندوق توسعه ملي:30هزار ميليارد تومان.
........................................................................................................................

ناخداياصولگرايانكيست
صادق نيكو در صفحه ش��خصي خود در توئيتر در واكنش به تيتر يك 
روزنامه اصالح طلب نوشت: ناخدا كي ميشه. كي رئيس مجلس ميشه؟ 

كي سرليست مي شه. 
اين همون دعواهاي بيخود و بي اهميته كه اصالح طلب ها مي خوان ما رو 

گرفتارش كنن. آخرين اميد اينا رو هم بايد نااميد كرد. 
........................................................................................................................

 اهميتمجلسازنگاهامام)ره(
صفحه اينستاگرام منتسب به دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت امام خميني)ره( بخشي از بيانات ايشان را در 
خصوص اهميت مجلس با عن��وان »مجلس، عامل 

اصالح مملكت« منتشر كرد. 
در ادامه متن و تصوير پست مربوطه را مشاهده مي كنيد:

امام خميني)ره(: »اگر مجلس ش��ورا آن طوري كه م��ا بخواهيم ملي و 
اسالمي باش��د، همه اين مطبوعات اصالح خواهد ش��د، همه اين راديو 
تلويزيون ها اصالح خواهد شد، همه اين ادارات تصفيه خواهد شد، يعني 

ملت بايد تصفيه كند به وسيله اشخاصي كه مي فرستد.« 21 تير 13۵8
........................................................................................................................

 خرمگسسفرهمردم
محمد ايماني تحليلگر مسائل سياسي و فعال رسانه اي 
در كانال ش��خصي خ��ود در تلگ��رام نوش��ت: علي 
ش��كوري راد دبير كل حزب اتحاد ملت )مش��اركت 
سابق( امروز)ديروز( گفته است »مردم بايد نتيجه  رأي 

دادن را در سفره شان مشاهده كنند.« 
او همان كسي اس��ت كه هنگام نامزدي انتخابات، با ابراز ذوق زدگي از 
فشار بنزيني بر طبقات محروم و پايين ش��هر گفت: »اعتراضات اخير 
موجب ريزش رأي اصالح طلب ها نش��ده يا اگر ش��ده خيلي كمتر از 
ميزاني است كه از رأي اصولگراها ريزش كرده است. اعتراضات معموالً 
در حواشي شهرهاي بزرگ و در مناطقي كه مردم از برخورداري مالي 
كمتري بهره مند هستند، اتفاق افتاد. اين جاها به طور سنتي جاهايي 
بوده كه مردم مناسكي رأي مي دادند، يعني همانطور كه نماز مي خوانند 
و روزه مي گيرن��د مي آمدن��د و رأي مي دادند، خب اينها االن آس��يب 
ديده اند، بنابراين برخالف دوره هاي قبل كه كاهش مشاركت، بيشتر به 
ضرر اصالح طلب ها بود، بعد از اين اعتراضات اخير در حقيقت كاهش 

رأي بيشتر در اردوگاه اصولگرايان اتفاق افتاده است«!
نتيجه اخالقي: بايد ضمن حضور گس��ترده در انتخاب��ات، مگس ها و 

خرمگس ها و اشرافيت زالوصفت را از سر سفره مردم راند. 

الريجاني:
 برخی خصوصی سازی ها غیرقانونی

 و غیر تخصصی بوده است
هراق�داممعقول�يك�هميخواهي�مانج�امدهي�مباي�دآنرا
ب�رايجامع�هب�ازكنيم،م�ردمم�ام�ردمفهيم�يهس�تندو
اگ�ربدانن�دكاريمنطق�ياس�ت،ازآنحماي�تميكنن�د.
به گزارش ايسنا، علي الريجاني در مراسم افتتاح واحد نخست بخش گاز 
نيروگاه سيكل تركيبي داالهو در استان كرمانشاه بر لزوم اصالح چرخه هاي 
اقتصادي كشور تأكيد كرد و گفت: تنها در اين صورت است كه مي توانيم 
سرمايه گذاري و اشتغال در كش��ور ايجاد كنيم. متأس��فانه گاه شاهديم 
موضوعات ملي و تخصصي دستمايه كشمكش هاي سياسي شده و همين 
باعث مي شود فضا براي تحقق يك تفكر ملي فراهم نشود كه آسيب زاست.

 الريجاني با بيان اينكه »همه نهادها و دستگاه ها بايد دست به دست هم 
بدهند و اتحاد داشته باشند تا بتوانيم اصالحات واقعي را در اقتصاد رقم 
بزنيم«، گفت: بايد مس��ائل را نيز براي ملت بازگو كنيم. مردم ما مردم 

فهيمي هستند و از امور منطقي حمايت مي كنند. 
رئيس مجلس با بيان اينكه »بايد فضا را براي فعاليت و سرمايه گذاري بخش 
خصوصي فراهم كنيم«، گفت: اگر چه حمايت از بخش خصوصي ضروري 
است، اما نبايد به بهانه اجراي اصل 44 قانون اساسي برخي امور به نهادهاي 
غيرتخصصي واگذار شود كه متأسفانه در گذشته اين كار صورت گرفته و 
برخي نيروگاه ها بابت ديون به نهادهاي غيرتخصصي واگذار شده كه خالف 

قانون است و بايد برگردانده شود. 
وی گفت: يكي از ايرادات ما به دولت همين موضوع است و بايد واگذاري ها 

به بخش خصوصي صاحب صالحيت صورت بگيرد. 
الريجاني در ادامه با بيان اينكه »وزارت نيرو اقدامات خوبي در حوزه تأمين 
برق داشته اس��ت«، گفت: نبايد اجازه دهيم بادهاي موسمي كه در فضاي 
سياسي كشور مي وزد، حواس ما را از اين خدمات پرت كند. در برنامه ششم 
توسعه نيز فضا براي فعاليت بخش خصوصي در صنعت برق كشور به خوبي 
ديده شده، البته مشكالتي هم وجود دارد كه گاه باعث كاهش انگيزه فعاالن 

بخش خصوصي مي شود كه بايد چاره اي براي رفع آنها انديشيد.

فرماندهنيرويدرياييارتشدرديدارباهمتايپاكستاني
خودباتأكيدبراهمي�تبنادرچابهاردراي�رانوگوادردر
پاكس�تان،تأكيدكردكهايندوظرفيتن�هتنهايكديگر
راتضعي�فنميكنن�دبلك�هتقويتكنندههمهس�تند.
به گزارش فارس، دريادار حس��ين خان��زادي فرمانده نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اس��المي ايران كه به دعوت رس��مي 
فرمانده نيروي دريايي پاكستان به اين كشور سفر كرده است، 
در ديدار با فرمان��ده نيروي دريايي پاكس��تان، ضمن تقدير از 
موضوعات مطرح شده پيرامون تعامل دو نيروي دريايي ايران 
و پاكستان، اظهار داشت: چنانچه ستادهاي دو طرف به توافق 
برسند، همكاري بيشتري خواهيم داشت و ما از هم اكنون آماده 
اعزام ناو به بنادر پاكستان هس��تيم و معتقديم اين اراده براي 

تعامل دو طرف نيز وجود دارد. 
دريادار خانزادي با اش��اره به رياس��ت ني��روي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران در اجالس آيونز، گفت: ما تالش هاي 
زيادي در اين دوره انجام داده اي��م و در اين فضا همكاري هاي 
پاكستان نيز بسيار مؤثر بوده است و منتظريم تا پاكستان نيز در 

رزمايش امنيت دريايي حضور يابد. 
بنادرچابهاروگوادرتقويتكنندهيكديگرهستند

فرمانده ني��روي دريايي ارتش موضوع دريا را براي دو كش��ور 
پاكستان و ايران بس��يار مهم توصيف كرد و گفت: در موضوع 
ارتباط دو كشور در دريا، تنها نفت و رابطه از طريق نفت مطرح 
نيست، بلكه موضوع ژئوپلتيك منطقه و ظرفيت هاي ويژه اي كه 

در اختيار دارد و ظرفيت گذرگاه ها خيلي مهم است. 
وي افزود: گوادر، چين را به اقيانوس هند متصل و ظرفيت هاي 
خوبي براي پاكس��تان و بندر چابهار نيز چنين فضايي را براي 
ايران فراهم كرده اس��ت. اي��ن دو ظرفيت نه تنه��ا يكديگر را 
تضعيف نمي كنند بلكه تقويت كننده هم هستند كه تاثير آن 

نيز در آينده براي دولت ها نمايان مي شود. 
فرمانده ني��روي دريايي ارتش خاطرنش��ان كرد: بس��ياري از 
دولت هاي خارجي تالش مي كنند تا اين ظرفيت ها فعال نشوند 
چراكه بهره گيري از اين ظرفيت ها منزلت منطقه اي و جهاني 
براي دو كش��ور ايجاد مي كند و اين در تقابل با منافع آنهاست 
براي همين ما همواره شاهد اقدامات تفرقه انگيزانه بين كشورها 

هستيم كه مقابله با اين توطئه ها هوشمندي كشورهاي همسايه 
را مي طلبد. 

وي با تأكيد بر اينكه ع��دم حضور بيگان��گان منطقه را امن تر 
مي كند، افزود: مردم منطقه در حال هوش��يار شدن هستند و 
كشورها روحيه همگرايي را تقويت مي كنند. ما هم تمام تالش 

خود را مي كنيم تا كشورهاي منطقه را تقويت كنيم. 

ايرانميتواندنقطهاتصالخوبيبرايشرقوغرب
باشد

درياساالر ظفر محمود عباس��ي فرمانده نيروي دريايي پاكستان 
نيز در اين ديدار اظهار داشت: ما براي اين سفر ارزش زيادي قائل 
هستيم چراكه ما دو كشور جمهوري اسالمي هستيم و اشتراكات 
زيادي در حوزه هاي فرهنگي و مذهبي داريم و اين اولين س��فر 
فرمانده نيروي دريايي جمهوري اسالمي به پاكستان است. وي 
افزود: ما مشتركاتي در كريدور دريايي چين و پاكستان داريم تا به 
سطح درآمد مسلمانان منطقه كمك كند. وجود اين كريدور فرصت 
خوبي براي استفاده اقتصادي است و ايران مي تواند نقطه اتصال 
خوبي براي شرق و غرب باش��د. نقطه اتحاد اين كريدور دو بندر 
چابهار و گوادر هستند كه مي توانند به جاي رقابت، رفاقت كنند و 

دو نيروي دريايي مي توانند در دريا دست به دست هم دهند. 
فرمانده نيروي دريايي پاكستان ضمن تشكر از نيروي دريايي 
ايران براي شركت در رزمايش مشترك، گفت: سطح روابط دو 
نيروي دريايي كافي نيست و ما بايد در اين منطقه نقش خود 

را بيشتر كنيم.

دفاعی

درديدارفرماندهاننيرويدرياييايرانوپاكستانانجامشد

دعوت ايران از پاكستان براي حضور در رزمايش امنيت دريايي

   چهره ها

 هزينه باال براي تبليغات انتخابات 
مانع از رقابت سالم و متوازن مي شود

درجري�انتبليغ�اتمرب�وطب�هانتخاب�ات،برخ�ياز
نامزده�اهزينهه�ايزي�ادوغيرمتعارف�يراب�راي
حض�وردرمجل�سانج�امدادهان�دك�هدربس�ياري
نيس�ت. ش�فاف هزينهه�ا اي�ن منب�ع م�وارد از
به گزارش فارس، حميدرضا ترقي كارشناس مسائل سياسي 
در برنامه »روي��داد« راديو گفت و گو، با بي��ان اينكه برخي از 
كانون هاي قدرت و ثروت تالش مي كنند در جريان تبليغات 
نامزدهاي انتخابات، آنها را تطميع كنند تا س��پس از حضور 
آنها در مجلس به نفع خود اس��تفاده كنند، اظهار داشت: در 
سياس��ت هاي انتخاباتي كه رهبر معظم انقالب سال گذشته 
ابالغ كردند، ايشان تأكيد كرده بودند كه هزينه هاي تبليغات 
بايد مشخص و شفاف شود. متأسفانه يك نقص قانوني در مورد 
شفاف سازي هزينه هاي انتخابات وجود دارد كه بايد در جهت 

رفع آن اقدام شود. 
اي��ن عضو ح��زب مؤتلف��ه خاطرنش��ان ك��رد: بع��د از ابالغ 
سياس��ت هاي انتخاباتي از س��وي مقام معظ��م رهبري يك 
گروه كارشناسي متشكل از اعضاي مجلس شوراي اسالمي و 
شوراي نگهبان تشكيل شد تا طرحي را در اين ارتباط تهيه و 

تدوين كنند . اين طرح پس از تهيه 
و تدوين، در كميسيون شوراهاي 
مجلس تصويب ش��د و در دي ماه 
سال گذش��ته نيز يك فوريت اين 
طرح در مجلس م��ورد تأييد قرار 
گرفت، س��پس در ارديبهشت ماه 
سال جاري جزئيات اين طرح در 
صحن علني مجلس نيز پس از بحث هاي كارشناس��ي مورد 
تصويب قرار گرفت و براي تأييد به ش��وراي نگهبان ارس��ال 
شد، ش��وراي نگهبان نيز ايراداتي را به اين طرح وارد كرد، در 
ادامه اين طرح براي رفع ايرادات شوراي نگهبان به كميسيون 
شوراهاي مجلس بازگردانده ش��د، اما متأسفانه هنوز در اين 

كميسيون براي رفع ايرادات اقداماتي صورت نگرفته است. 
ترقي در بخش پاياني سخنان خود تأكيد كرد: هزينه تبليغات 
براي حضور در انتخابات بس��يار باالست و اين موضوع مانع از 
آن مي شود كه يك رقابت سالم و متوازن بين كانديداها ايجاد 
شود و در اين فرايند حق كس��اني كه به دنبال اين شيوه هاي 

تبليغاتي نيستند، ضايع مي شود.

عضوفراكسيوننمايندگانوالييمجلس:

دولت اگر معافيت مالياتي نمی داد نيازی نبود سراغ بنزين برود
مالي�اتيك�يازدرآمده�ايپايداردول�تاس�تونبايدبا
معافيته�ايماليمتعدددس�تدول�تراخال�يبگذاريم.
زمانيكهمعافيتهايمالياتيزيادش�ود،دولتبدونتوجه
بهمجلسومردمقيمتبنزينرايكش�بهسهبرابرميكند.
حجت االسالم احد آزادي خواه در گفت وگو با مهر، با اشاره به دستور 
رئيس سازمان برنامه و بودجه مبني بر معافيت مالياتي هنرمندان 
در اليحه بودجه 99، گفت: بهتر است به جاي آنكه معافيت هاي 
مالياتي براي هنرمندان در نظر گرفته ش��ود، خدمات ديگري به 
آنان عرضه شود چراكه هنرمندان خواسته هاي جدي تري دارند و 
براي مثال مسائلي همچون بيمه هنرمندان خاستگاه جدي تري 

تا معافيت مالياتي دارد. 
وي با بيان اينكه معافيت هاي مالياتي بر خالف برنامه ششم توسعه 
است، ادامه داد: ماليات يكي از درآمدهاي پايدار دولت است و نبايد 
با معافيت هاي مالي متعدد دست دولت را خالي بگذاريم. زماني 
كه معافيت هاي مالياتي زياد ش��ود، نظم درآمدهاي دولت برهم 
مي خورد و دولت هم بدون توجه به مجلس و مردم قيمت بنزين را 

يك شبه سه برابر مي كند. 
آزادي خواه با بيان اينكه اگر معافيت هاي مالياتي نباش��د دولت 

مجبور نمي شود قيمت بنزين را سه 
برابر كند، افزود: از س��وي ديگر، به 
دنبال معافيت هاي مالياتي، رانت و 
فساد به وجود مي آيد چراكه معافيت 
مالياتي يك امتياز اس��ت و افرادي 
هس��تند كه به دنبال كس��ب اين 
امتياز هستند و با اقدامات غيرقانوني 
همچون مجوزهاي كاذب به دنبال آن هستند كه اين معافيت ها 

را به دست آورند. 
عضو فراكس��يون نمايندگان واليي مجلس ش��وراي اس��المي 
تصريح كرد: به اعتقاد بنده اقداماتي همچون تعيين معافيت هاي 
مالياتي براي هنرمندان در اليحه بودجه نوعي عوام فريبي و با نگاه 
پوپوليستي است و سزاوار نيست كه دولت اين اقدام را انجام دهد. 
قطعاً صنوف مختلفي در جامعه فعاليت مي كنند كه نس��بت به 
هنرمندان در اولويت بيشتري براي معافيت هاي مالياتي هستند. 
وي خاطرنشان كرد: بعيد است مجلس شوراي اسالمي در زمان 
بررس��ي اليحه بودجه 99 به اين پيش��نهاد دولت يعني معافيت 

صددرصدي هنرمندان از پرداخت ماليات رأي مثبت دهد.

ش�رايطكشوراز

محمد  اسماعیلی
   گزارش

نظراقتص�اديو
معيش�تيهرچه
حادترش�ود،گزينهجريانغربگرايداخلي
ب�رايحلمش�كالتتنه�احوليكنس�خه
تكراري،تخيل�يوپرهزين�هميچرخدوآن
»مذاكرهب�اغربب�امحوريتامري�كا«بههر
قيمتوباهرپيشش�رطيازطرفكشورهاي
مقاب�لاس�ت،اساس�ًاتف�اوتنميكن�دكه
پيششرطكشورهايغربي»گروكشيصنعت
موشكيياقدرتمنطقهايجمهورياسالمي
اي�رانباش�د«،مهمآناس�تكهاي�رانتابع
هدفگذاريكشورهايامريكا-اروپامقدمات
مذاكراتشبهبرجاميديگريرانيزفراهمكند.
از س��ال 92 تاكنون افكار عموم��ي داخلي به 
ص��ورت دائم��ي مجموع��ه واژگان و ادبياتي 
هدفمند كه يك ه��دف مش��ترك و نهايي را 
دنب��ال مي كنند مي ش��نوند، از جمل��ه اينكه 
درآمدهاي جاري و س��االنه دول��ت وضعيت 
بحراني را تجربه مي كند، ف��روش نفت تقريباً 
غيرممكن اس��ت، انتقال رقم هاي خرد بانكي 
نيز ب��ه خارج از كش��ور و بالعك��س امكانپذير 
نيست، دولت براي پرداخت دستمزد كاركنان 
و كارمندان نيز ناتوان اس��ت، سيلو و انبارهاي 
مواد غذاي��ي و كاالهاي اساس��ي در وضعيت 
بحراني و امثالهم ك��ه اب��راز اينگونه جمالت 
و عب��ارات تنها با يك هدف ص��ورت مي گيرد 
و آن اينك��ه جامعه ايراني كش��ور خ��ود را در 
ش��رايط كاماًل بحراني و غيرقابل تغيير ديده و 
در استرس و التهابات ناشي از چنين وضعيتي، 
دچار تغييرات بنيادين و مبنايي در انديشه هاي 

مذهبي و انقالبي خود شود. 
طبيعي است با مشكالتي نظير گراني، تورم و ركودي 
كه وجود دارد اقشار مختلف كشور يك »ضرورت 
تصنعي« ب��ه نام »ضرورت حل و فصل مناقش��ات 
ميان ايران و غرب از مس��ير تعامل يك طرفه« را با 
توجه به آدرس غلطي كه برخي از سياس��تمداران 
به آنها مي دهن��د چاره وضع موجود دانس��ته و در 
رويكردهاي گذشته خود نسبت به انقالبي گري در 

عرصه هاي مختلف تجديدنظر كنند. 
دقيقاً همان رويه اي كه در زمان مذاكرات هسته اي 
و نهايتاً درباره سندي بين المللي به نام برجام اتفاق 
افتاد و طي آن ن��ه تنها با ش��عار »مذاكره با غرب 
پايان بخش مشكالت داخلي« موفق به رأي گيري 
از مردم در انتخابات سال 92 شدند بلكه در ادامه 
با تكرار اينكه وضعيت اقتص��ادي درآمدي دولت 
بحراني است توانستند مقدمات مذاكرات يك طرفه 

برجام را نيز فراهم كنند. 
پافشاريروييكنسخهمنسوخشده

 طي ماه هاي اخير كه مشكالت اقتصادي كشور در 
برخي از حوزه ها با رفتارهاي مشكوك و اظهارات 
قابل تأمل رو به افزايش گذاشته است، وابستگان 
به همان طيف روي نس��خه س��ابق خ��ود براي 
كاهش مشكالت كشور پافشاري مي كنند و آغاز 
مذاكرات موشكي يا منطقه اي با امريكا – اروپا را 
تنها راهكار تغيير اوضاع فعلي تفس��ير مي كنند، 
در حالي كه تجربه برجام و هزينه هاي اقتصادي 
فراگير آن همچنان پيش روي افكار عمومي است 
و هر روز وسعت هزينه هاي اقتصادي برجام رو به 

افزايش مي گذارد. 
 يك ماه از اغتشاش��ات آبان ماه نگذشته است كه 
روزنامه ها و شخصيت هاي وابسته به طيف غرب زده 
داخلي بدون توجه به مطالب��ات اقتصادي مردم و 
پاسخ دهي نسبت به اينكه چه زماني تالش واقعي 
و حقيقي خود را براي كاهش مشكالت معيشتي 
مردم آغاز خواهند كرد، در سطح رسانه هاي خود 
به صورت گسترده لزوم آغاز مذاكرات موشكي يا 
منطقه اي را به عنوان كليد جديد و اساس��ي حل 

مشكالت فعلي عنوان مي كنند!
عل��ي بيگدلي فع��ال سياس��ي اصالح طلب در 
روزنامه آرمان مي نويسد: »به رغم تمام فشارهاي 
وارده ب��ر جمهوري اس��المي اي��ران و با وجود 
تمام انتظاراتي كه ما از طرف هاي برجام داريم 

كه نمونه آن در صحبت ه��اي رئيس جمهوري 
ديده ش��د كه گفتند اروپا بايد از كشور ما نفت 
خريداري كند و موانع ش��بكه بانكي را بردارد، 
براي اروپا س��خت خواهد بود زيرا از تهديدهاي 
امريكا ترس دارند. اگر م��ا در همين نقطه صفر 
باقي بماني��م و در رويكرد خ��ود تغييري ايجاد 
نكنيم و منتظر امتيازگيري باش��يم، هيچ اتفاق 
مثبتي رخ نمي دهد. برجام در حالت فعلي يك 
پديده مرده و بي فايده است و از اين حالت خارج 
نمي ش��ود، مگر اينكه موازنه اي بين امتيازدهي 

ايران و طرف هاي برجام شكل گيرد.« 
اين ش��خصيت غرب زده در حالي تأكيد مي كند 
تا ما به اروپ��ا امتياز ندهي��م، نمي توانيم انتظار به 
ثمر رسيدن برجام را داش��ته باشيم كه به صورت 
مكرر طرف اروپايي اعالم كرده خواسته اش، ايجاد 

محدوديت گس��ترده در صنعت موش��كي ايران و 
تغييرات گسترده در قدرت منطقه اي كشورمان و 

اجراي دستورات استعماري FATF است. 
او مي افزايد: من پيش بيني مي كردم كه دير يا زود 
اتفاق مي افتد و االن هم باز پيش بيني مي كنم كه 
دير يا زود باز هم اتفاق مي افتد. همچنان كه آبان 
98 از دي ماه 96 گس��ترده تر، خشن تر و غارتي تر 
بود، بعدی هم گس��ترده تر، خش��ن تر و غارتي تر 
خواهد بود، اگر جمهوري اس��المي به س��رعت به 
فكر اين نباش��د كه با مردم آشتي كند و به سمت 
اين برود ك��ه رضايت و اعتماد و مش��اركت آنها را 

جلب كند. 
تهديدبهجايپاسخگوييبهخاطرفقدان

كارآمديگفتمانغربزدگي
مصطفي تاج��زاده از دستگيرش��دگان فتنه 88 

در گفت وگويي كه روز گذش��ته منتش��ر ش��ده 
اس��ت بدون آنكه كمترين اشاره ای به هزينه هاي 
اقتصادي، سياسي و امنيتي كه طيف متبوع وي 
دست كم طي شش س��ال اخير با مهندسي آراي 
انتخاباتي به س��مت يك فرد خ��اص در انتخابات 
رياس��ت جمهوري و ليس��ت خاص در انتخابات 
مجلس داش��ته اند، همچنان از مقام يك مدعي و 
منتقد س��خن گفته و نظام را متهم اصلي شرايط 

موجود مي داند. 
وي در بخشي از گفت وگوي خود مي گويد: »اصل 
اين موضوع )اغتشاش��ات آب��ان( قابل پيش بيني 
بود. م��ردم از نظر اقتصادي تحت فش��ار بس��يار 
زيادي هس��تند. از نظ��ر اجتماع��ي، فرهنگي و 
سياسي احساس مي كنند كه گوش شنوايي براي 
اعتراضات و حرف هاي آنها وج��ود ندارد. توجيه 
نيستند كه چرا ايران بايد تحريم باشد و فشارها را 
تحمل كند. فضاي فساد هم كه كاًل جامعه را گرفته 
است، آن باال همه مش��غول بخور بخور هستند و 

كسي به فكر ما نيست!« 
تاج��زاده مي گويد: »اي��ن اعتراض��ات همچنان 
حل ناشده باقي مانده اس��ت و تمام علل و عوامل 
و داليلي كه موجب اعتراضات مردمي در بيش از 
100شهر ايران شد، همه به قوت خود باقي است. 
هيچ يك از آنها كم نشده و با نحوه برخورد حكومت 
اضافه هم ش��ده اس��ت، بنابراين باز مردم منتظر 
هس��تند كه در يك فرصت ديگر، اعتراض كنند. 
همان طور ك��ه گفتم مگر اينكه ي��ك تجديدنظر 
در سياست ها صورت گيرد و مردم احساس كنند 
حكومت صداي آنها را شنيده و لزومي ندارد كه به 
خيابان بريزند، برخورد كنند، آتش بزنند و غارت 

كنند.«
دولتمتب�وعغربزدهه�امطلقًامقصر

وضعموجودنيست!
جالب است كه اين عنصر غرب زده همانند بسياري 
از همفكران خود و رسانه هاي وابسته به اين جريان، 
اساساً در موضع گيري هاي خود س��همي را براي 
دولت ناكارآمد خود در انتخاب��ات در نظر نگرفته 
و اشاره به آن نمي كند كه كشور بعد از شش سال 
معطل ماندن نسخه اي پرهزينه به نام »مذاكره به 

هر قيمتي« چه وضعي را تجربه مي كند. 
تاجزاده در حالي همانند س��اير منس��وبان به اين 
جريان انگشت اتهام را به سمت حاكميت سياسي 
كشور نش��انه مي رود كه افكار عمومي با توجه به 
س��يل گس��ترده اقتصادي ناش��ي از رويكردهاي 
خوشبينانه كه در عرصه سياست خارجه نسبت به 
كشورهاي غربي وجود دارد، متحمل سنگين ترين 

هزينه هاي اقتصادي و معيشتي شده است.

مرغ »مذاكره« غرب گرايان يك پا دارد
پافشاريجماعتتجديدنظرطلبرويگزاره»مذاكرهباغرب«بهجايتالشبرايحلمشكالتكشور

ي�كم�اهازاغتشاش�ات
آبانماهنگذش�تهاستكه
روزنامههاوشخصيتهاي
وابس�تهبهطيفغربزده
داخل�يب�دونتوج�هب�ه
مطالباتاقتص�اديمردمو
پاسخدهينسبتبهاينكه
چهزمان�يت�الشواقعيو
حقيقيخودرابرايكاهش
مشكالتمعيش�تيمردم
آغازخواهندكرد،درسطح
رس�انههايخودبهصورت
گستردهلزومآغازمذاكرات
موش�كييامنطقهايرابه
و كلي�دجدي�د عن�وان
اساس�يح�لمش�كالت
فعل�يعن�وانميكنن�د!


