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انتقامجوييبيفايده
روزنامه كيهان در سرمقاله خود نوشته است: 
امريكا »عبدالعزيز المحمداوي و فالح فياض« 
دو مسئول ارش��د »حشدالش��عبي« عراق را 
تحريم كرد. وزارت خزانه داري امريكا با فاصله يك هفته با وارد كردن اتهام 
همكاري با داعش! اين دو رزمنده برجسته عراقي كه نقش هاي مهمي در 
ريشه كن شدن اين گروه تروريستي داشتند را در ليست تحريم هاي خود 
قرار داده است. تحريم فالح فياض كه فرمانده حشدالشعبي است درست 
در سالگرد به شهادت رسيدن شهيد ابومهدي المهندس فرمانده سابق 
حشدالشعبي به دست امريكا صورت گرفته و اين در حالي است كه مردم 
عراق در سالگرد اقدام جنايتكارانه امريكا عليه سرداران شهيد سليماني و 
مهندس مراسم ميليوني برگزار كرده و مقامات رسمي عراق در اين مراسم 
بزرگداشت شركت كردند. امريكا در همين ايام چند تن از رهبران مبارز 

يمن را نيز در ليست تروريست قرار داده و تحريم كرد.
اقدام امريكا در مورد يمن و عراق بيش از آنكه بيانگر اقتدار و ابتكار عمل 
امريكا باشد از نوعي استيصال خبر مي دهد چراكه وقتي يك كشور مدعي 
قدرت دس��ت به اقداماتي مي زند كه در عمل هيچ كمكي به او نمي كند 
و به طرف مقابل او نيز ضربه اي وارد نمي كند، نامي غير از »انتقام جويي 
بي فايده« پيدا نمي كند و كسي دست به انتقام بي فايده مي زند كه گزينه 
ديگري در اختيار ندارد. در همان حال اقدام امريكا نوعي »بالهت« هم 
محسوب مي شود چراكه نيروهاي امريكايي مستقر در عراق و مستقر در 
منطقه خليج فارس و اقيانوس هند در ش��رايط فعلي به آرامش احتياج 
دارند و تجربه هم نشان داده در برابر اقدامات تهاجمي گروه هاي مسلحي 
كه از روش »جنگ نامتقارن« استفاده مي كنند، آسيب پذير مي باشند. 
بنابراين هم اقدامات يك ماه پي��ش وزارت خزانه داري امريكا در تحريم 
پنج مقام ارشد انصاراهلل يمن و هم اقدام چند روز پيش امريكا در قرار دادن 
اين جنبش در ليست تروريسم، گزك دادن دست جرياني است كه قدرت 
عمل خود را ثابت كرده و در جريان عمليات هاي برون مرزي خود نظير 

عمليات بقيق و خريص از حدود و حصار امريكا عبور كرده است.
........................................................................................................................

جريانانقالبيوانتخابات1400
روزنامه وطن امروز در س��رمقاله خود 
نوش��ته: در اين مقط��ع اكثريت طبقه 
متوس��ط مردم كه به دليل ناكارآمدي 
دولت و اجراي سياس��ت هاي ليبرالي فقيرتر ش��ده اند، از دولت و جريان 
اصالحات و مذاكره گرا سرخورده اند. جريان منفعت طلب سالم جامعه كه از 
عناصر اصلي توليد اشتغال و حركت اقتصادي كشور هستند نيز از سياست ها 
و برنامه هاي دولت ناراضي بوده و بس��ياري در چنگ اختاپوس��ي بانك ها 
گرفتار آمده و اموال ش��ان به نفع بانك ها توقيف شده و الحمدهلل با تحرك 
انقالبي قوه  قضائيه به گره گشايي ها از اين ناحيه اميد بسته اند. جريان انقالبي 
و مذهبي نيز مانند هميشه در آرزوي تحقق شعارهاي اصولي انقالب مانند 
عدالت، استقالل، عزت ملي، حاكميت اصول اسالمي در تمام شئون جامعه، 
البته بدون ديواركشي ها و رفتارهاي غيرعقالني كه غيرمنصفانه از ناحيه 
روشنفكران و بعضي قدرت طلبان دوست نما بدان متهم شده اند، هستند... 
به نظر نگارنده هم طبقه متوس��ط جامعه كه امروز به دليل سياست هاي 
ليبرالي دولت روحاني فقيرتر شده اند، هم منفعت طلبان اقتصادي سالم كه 
از بي ثباتي و بي عملي كارگزاران دولتي متضرر شده اند و هم جريان انقالبي 
و مذهبي، بايد گفتمان مشتركي را دنبال  كنند كه در مركزيت اين گفتمان 
عدالت طلبي، مبارزه با فس��اد، مبارزه با فقر، اصالح س��اختارهاي غلط و 
غيراسالمي و ليبرال وجود دارد. به طور قطع خود جريان انقالبي در تحقق 
اين گفتمان نقش اساسي مي تواند داشته باشد. جريان انقالبي اول بايد با 
تحليل و عبرت آموزي از رفتار انتخاباتي گذشته خود، با تجديدنظر هم در 
شعارها و هم در وحدت گرايي و معرفي كانديدا، راه را براي ائتالفي فراگير 
فراهم كند. دوم بايد گفتمان غالب جامعه، يعني عدالت طلبي و مبارزه با 
فساد را به برنامه اي اجرايي و قابل تحقق تبديل كند و به طور شفاف با مردم 
در ميان بگذارد. س��وم بايد با معرفي كانديدايي اجماعي كه قابليت هايي 
همچ��ون كارآمدي انقالب��ي، تقواي عمل��ي و معنوي، اعتق��اد عميق به 
ظرفيت هاي داخلي... متواض��ع و يك رنگ با مردم، ب��ا روحيه جهادي و 

خستگي ناپذير، زمينه اقبال عمومي مردم را فراهم كند.
........................................................................................................................

تحولاستراتژيك
درموشكهايضدكشتيجهان

روزنامه خراسان در بخشي از سرمقاله خود در 
مورد پانزدهمين مرحله رزمايش موشكي- 
پهپادي پيامب��ر اعظم)ص( نوش��ته: اتفاق 
راهبردي مهم اين رزمايش در روز دوم رقم خورد كه يگان موشكي سپاه، با 
استفاده از موشك هاي بالستيك ميان برد اهدافي واقع در شمال اقيانوس هند 
را در فاصله ۱۸۰۰ كيلومتري منهدم كرد. در اين خصوص چند نكته مهم بايد 
ذكر شود: ۱- اين رخداد يك تحول استراتژيك در بحث موشك هاي ضدكشتي 
در جهان است زيرا هيچ كشوري تا امروز موشك بالستيك ضدكشتي در اين 
برد را رونمايي نكرده است. 2- گستره وسيعي از درياي مديترانه، تنگه هاي 
بسفر و داردانل، تنگه باب المندب و كانال سوئز زير برد موشك هاي ضدكشتي 
ايران قرار خواهد گرفت. 3- ناوگان دريايي اياالت متحده كه تا چندي پيش 
هنگام بروز خطر با اطالع از توانايي موشك هاي خليج فارس و تنگه هرمز، ۷۰۰ 
كيلومتر از مرزهاي ايران دور مي شدند، مجبور خواهند شد در شرايط تنش 
فاصله خود را بيشتر كنند و در نتيجه قابليت هاي آنان خصوصاً براي عمليات 
هوايي و موشكي عليه اهداف مهم در عمق خاك ايران كاهش چشمگيري پيدا 
خواهد كرد. 4- قابليت نقطه زني در دريا با استفاده از فناوري هدايت اپتيكي 
خطا را به ش��دت كاهش مي دهد و احتمال اصابت به هدف مدنظر را بسيار 
بيشتر خواهد كرد. 5- خالصه آنكه ايران با اين اقدام به اياالت متحده اين پيغام 
را ارسال كرد كه دس��تش براي واكنش جدي عليه نيروهاي امريكايي و به 
خصوص ناوگان دريايي آن كامالً باز بوده و در صورت بروز تنش ميان جمهوري 
اسالمي با همسايگان متخاصم )شايد امارات( يا رژيم صهيونيستي، بهتر است 

امريكا خود را وارد درگيري نكند.
........................................................................................................................

اروپاعليهقدرتناپيدايتوئيتر
روزنامه شرق در مطلبي نوشته: مسدود شدن 
حس��اب هاي فض��اي مج��ازي ترام��پ، 
رئيس جمهور امريكا در توئيتر، فيس بوك و 
ساير شبكه هاي اجتماعي بين المللي، موجب اعتراض شديد مقامات اروپايي 
به اقدامات خودسرانه شبكه هاي مجازي بين المللي شده است. در حالي  كه 
در چهار سال گذشته روابط اروپا و امريكا در نتيجه رفتار و عملكرد ترامپ، 
رئيس جمهور امريكا، درباره مناسبات فراآتالنتيك  شديداً به ضرر اروپا متأثر 
شده و به يكي از نامطلوب ترين شرايط خود پس از جنگ جهاني دوم تبديل 
شده بود و اروپايي ها به طور عام در جريان انتخابات اخير امريكا، تمايل به 
جايگزيني ترامپ با رئيس جمهور ديگري داشتند، دفاع مقامات اروپايي از 
اصل آزادي بيان در قبال اظهارات ترامپ و مسدود شدن حساب هاي ايشان 
در فضاهاي مجازي بسيار قابل توجه است.  سخنگوي دولت آلمان به نقل از 
خانم مركل كه   به اين رفتار مسئوالن شبكه هاي اجتماعي بين المللي و نقض 
اصل آزادي بيان معترض بوده است، خاطرنشان كرده   هرچند امكان دخالت 
در اصل آزادي بيان وجود دارد اما اين اتفاق  بايد براس��اس محدوده اي كه 
قانون براي آن مشخص كرده است، صورت بگيرد و مسئول يك شركت و 
مؤسسه بين المللي نمي تواند بر اساس نظر خود تصميم بگيرد و اقدام كند... 
يادآوري مي شود كه توئيتر عالوه بر مس��دود كردن دائمي حساب آقاي 
ترامپ در روزهاي اخير بالغ بر ۷۰ هزار پس��ت و حس��اب افراد وابسته به 

جنبش طرفدار ترامپ را نيز مسدود كرده است.

88498443سرويس  سياسي

طرح پيمان دفاع امنيتي گروه مقاومت در مجلس به جريان افتاد

نماين�ده م�ردم نجف آب�اد در مجل�س 
گف�ت: طرح پيم�ان دفاع�ي امنيت�ي گروه 
و  ش�ده  تدوي�ن  مجل�س  در  مقاوم�ت 
هم اكن�ون در ح�ال جمع آوري امضا اس�ت.
ابوالفضل ابوترابي نماينده م��ردم نجف آباد در 
مجلس شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس، 
گفت: طرح پيمان دفاعي امنيتي گروه مقاومت 
در مجلس تهيه شده و در حال جمع آوري امضا 
 است. وي افزود: بر اساس اين طرح چنانچه رژيم 
صهيونيس��تي به هر يك از كش��ورهاي جبهه 
مقاومت حمله كند يا  اقدامي عليه آنها داش��ته 
باشد ديگر كشورهاي عضو اين گروه تمام تالش 
خود را از نظر نظامي، اقتصادي، سياسي تا زمان 

دفع كامل خطر به كار خواهند گرفت.
متن كامل ط��رح پيمان دفاع��ي امنيتي گروه 

مقاومت به شرح زير است:
   ماده واحده

كليه كش��ورها ي��ا جنبش ه��اي آزادي بخش 
عضو اين پيمان در ص��ورت حمله رژيم غاصب 
صهيونيس��تي به خ��اك اعضاي پيم��ان گروه 
مقاومت، همه اعضا مكلف به حمايت همه جانبه 
از قبيل اقتصادي،  نظامي، سياسي تا دفع خطر 

مي باشند.
تبصره ۱ � جنبش ه��اي آزادي  بخش اين ماده 
به جنبش هايي اطالق مي ش��ود كه مورد تأييد 

شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفته باشند.
تبصره 2- آيين نامه در خصوص مكان دبيرخانه، 
هزينه ها و تقس��يم كار بين دس��تگاه ها توسط 
دبيرخانه ش��وراي عالي امنيت مل��ي تهيه و به 

تصويب اين شورا مي رسد.

كاهش شديد بودجه ۲۰ استان در اليحه بودجه ۱۴۰۰

نماين�ده ش�اهرود و ميام�ي تأكي�د ك�رد 
اليح�ه  در  اس�تان   ۲۰ ح�دود  بودج�ه 
بودج�ه ۱۴۰۰ كاه�ش ش�ديد يافت�ه  اس�ت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علي اصغر 
خان��ي نماينده ش��اهرود و ميام��ي در صحن 
علني روز گذش��ته مجلس ش��وراي اسالمي 
طي تذكري شفاهي گفت: شاخص اختصاص 
بودج��ه در بح��ث اح��كام مربوط ب��ه اصالح 
ساختار بودجه كل كشور، بر اساس جمعيت، 
محروميت و معكوس درآمد سرانه، نرخ بيكاري 
و عدم توس��عه اس��تان در نظر گرفته شده كه 
بودجه ح��دود 2۰ اس��تان در اليح��ه بودجه 
۱4۰۰ كاهش ش��ديد يافته  اس��ت و برخي از 
اين اس��تان ها مانند كرمانش��اه، اردبيل، يزد، 
خوزس��تان، كرمان، سيس��تان و بلوچستان، 

چهارمح��ال و بختي��اري، گلس��تان، اي��الم، 
كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، خراسان جنوبي، 
خراسان شمالي، گيالن، مازندران و سمنان از 

استان هاي محروم هستند.
او ادامه داد: از ش��وراي نگهبان تشكر مي كنم كه 
اين اص��الح را بازگرداند؛ در برخي اس��تان ها كه 
اسمشان را خواندم بين 2۰ تا 3۰ درصد كاهش 
اعتبار رخ داده و پيشنهاد مي كنيم حاال كه طرح 
به مجلس برگشته اس��ت، حداقل بودجه همين 
استان ها مانند بودجه امسال باشد و از محل منابع 
بودجه عمومي، عوارض، ماليات بر ارزش افزوده 
و بر اساس ش��اخص هاي جمعيت، محروميت و 
مساحت استان و درآمد سرانه تأمين شود. غير از 
اين، با اصالح ابتدايي مجلس 2۰ استان كشور با 

كاهش اعتبار مواجه خواهند شد.

   مجلس

 واعظي:   بايد شرايط به قبل از دولت ترامپ برگردد
رئي�س دفت�ر رئيس جمه�ور موض�ع اي�ران 
در قب�ال بازگش�ت احتمال�ي امري�كا ب�ه 
برج�ام را بازگش�ت ش�رايط تحريم�ي ب�ه 
دوره قب�ل از دول�ت ترام�پ اع�ام ك�رد. 
محمود واعظي رئي��س دفت��ر رئيس جمهور در 
گفت و گو با خبرنگار تسنيم، در پاسخ به اين سؤال 
كه آيا دولت پيش شرطي براي مذاكره احتمالي 
با امريكا در قالب برجام، به اين كش��ور ارائه كرده 
است، گفت: آن چيزي كه ما مطرح مي كنيم اين 
اس��ت كه هر آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتاده، 

بايد به قبل از دولت او برگردد، ما روي اين موضوع 
جدي هستيم. بر همين اساس بايد تمامي انواع و 
اقسام تحريم هاي شركت ها و افراد به قبل از دوره 
ترامپ برگردد. رئيس دفتر رئيس جمهور با بيان 
اينكه »ما به طور روشن و شفاف اعالم كرديم كه در 
دوره جديد، »تعهد در برابر تعهد«، »اجرا در برابر 
اجرا« و »اعالم در برابر اعالم« خواهد بود« افزود:  بر 
همين اساس ما بايد نسبت به آنچه آنها بايد دقيقاً 
انجام دهند، مطمئن ش��ويم ت��ا اقدامات متقابل 
صورت گيرد. واعظي در پاس��خ به اين سؤال كه 

آيا اين موضع به تيم جديد كاخ سفيد هم منتقل 
شده است، گفت:  ما با تيم كاخ سفيد هيچ ارتباطي 
نداشتيم، هيچ ارتباط دوجانبه اي هم نداشتيم و 
تا زماني كه ارتباط برجامي برقرار نش��ده است، 
مواضعي كه رئيس جمه��ور و وزير امور خارجه ما 

اعالم كردند مواضع رسمي كشور است. 
وي همچنين ب��ا انتقاد از برخ��ي اظهارنظرها در 
زمينه برجام از سوي نمايندگان مجلس تصريح 
كرد: اين كه هر روز يك نماينده مجلس راجع به 
برجام و آينده و فالن صحبت كند، موضع رسمي 

نيست. ما نمي گوييم كه حرف نزنند، افراد عادي 
هم مي توانند صحبت كنند اما موضع رسمي كشور 
را مقامات رسمي و ذيربط مي گيرند، نظر نماينده 

مجلس درباره برجام نظر شخصي است. 
رئيس دفتر رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: ما 
29۰ نماينده مجلس داريم كه هركدام ممكن 
اس��ت حرفي بزنند حتي اگر كسي عضو هيئت 
رئيسه مجلس هم باشد موضعش موضع رسمي 
كشور نيست، موضع رس��مي را مقامات رسمي 

مي گيرند.

   خبر

قاليباف:طرحامريكايي-صهيونيستي
موسومبهمعاملهقرنشكستخوردهاست

رئيس مجلس ش�وراي اس�امي با بيان اينكه ط�رح امريكايي - 
صهيونيستي موسوم به معامله قرن، شكست خورده است، تأكيد 
كرد: ملت هاي بيدار و هوش�يار با داش�تن عقب�ه و فرهنگ غني 
اسامي نخواهند گذاشت صهيونيست ها بر منطقه مسلط شوند. 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسالمي در 
نشست مجازي رؤساي كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي 
مجالس كشورهاي حامي فلسطين به صورت ويديوئي سخنراني كرد. 

متن اين سخنراني به شرح زير است:
دش��منان تالش دارند از مس��ير اعمال تحريم ها، اقدامات خودسرانه و 
يكجانبه، تهدي��د و تطميع، وحدت امت اس��المي را ه��دف قرار دهند. 
بي ترديد در چنين ش��رايطي اهميت موضوع فلس��طين، ما نمايندگان 
مجالس كشورهاي اسالمي و پارلمان هاي حامي فلسطين را بر آن داشت 
تا با تمركز بر شعار »قدس محور وحدت ما – با هم عليه عادي سازي روابط 
با رژيم صهيونيستي« براي حمايت از قبله اول مسلمين و قدس شريف 
به عنوان بخشي از هويت ديني مشترك مسلمانان گردهم آييم و ميثاقي 
دوباره ببنديم. همانطور كه مي دانيد؛ اش��غال كشور فلسطين و آوارگي 
فلسطيني هاي ساكن در اين سرزمين، بدترين فاجعه اي است كه جريان 
انحرافي صهيونيسم بعد از جنگ جهاني دوم در قلب جهان اسالم ايجاد 
نمود.  به  رغم گذشت ۷2 س��ال از اين رويداد تلخ و روز نكبت، همچنان 
بيش از 4ميليون فلسطيني در اردوگاه ها و در بدترين شرايط معيشتي 
به سر مي برند؛ اينكه بيش از هزاران نفر در زندان هاي رژيم صهيونيستي 
اسير، زنداني و تحت شكنجه اند؛ اينكه شهرك هاي صهيونيستي همچنان 
توسعه مي يابند و هر روز زنان و كودكان فلسطيني به خاك و خون كشيده 
مي ش��وند. اينكه هر روز خانه فلسطيني ها در س��رزمين هاي اشغالي به 
بهانه هاي مختلف تخريب مي شود؛ اينكه بيش از  2ميليون فلسطيني، 
۱4 سال است در غزه، تحت محاصره كامل انساني قرار دارند و اينكه بيش 
از ٦ميليون فلسطيني در سرزمين هاي اشغالي ۱94۸ و كرانه غربي زير 
سلطه صهيونيس��ت ها و جو نظامي - پليسي و امنيتي وحشتناك و غير 
انساني به س��ر مي برند، يك تراژدي دردناك براي بشر در قرن 2۱ است. 
محور امريكايي - صهيونيس��تي، س��ناريوي تجزيه كشورهاي اسالمي 
منطق��ه را به موازات اخراج فلس��طيني ها از س��رزمين اج��دادي آنها و 
يهودي سازي و تخريب مسجداالقصي دنبال مي كند. بي ترديد اگر امروز 
جهان اسالم متوجه اين توطئه خطرناك نشود و از وقوع آن ممانعت نكند 
و صهيونيست ها در صورتي كه بتوانند قبح عادي سازي روابط را برطرف 

كنند، گام بعدي را براي تجزيه جهان اسالم برخواهند داشت. 
رؤساي محترم كميسيون روابط خارجي، نمايندگان محترم، 

معتقديم پارلمان ها، تصوير گويا و زبان حال مردم هس��تند و مي توانند از 
ظرفيت خود در جهت حمايت از ملت مظلوم فلسطين و بيان اين فجايع در 
نطق هاي پارلماني استفاده كنند. اين حداقل كاري است كه مي توان براي 
فلسطين انجام داد. ما در مجلس شوراي اسالمي ايران به ويژه در اين مرحله 
حساس، با به كارگيري ديپلماسي پارلماني براي تحقق حقوق مشروع ملت 
فلسطين تالش مي كنيم و ضمن حمايت از راه حل مقاومت به عنوان يك 
حق مشروع، بر راه حل سياسي فلسطين از طريق ثبت طرح برگزاري همه 
پرسي در ميان ساكنان اصيل فلسطين در سازمان ملل، بر مشاركت اين 
ساكنان اصيل در طرح رفراندوم شامل مسلمان، مسيحي و يهودي تأكيد 
كرده ايم. هرچند صهيونيس��ت ها ثاب��ت كرده اند كه فقط زب��ان قدرت را 
مي فهمند. خوشبختانه امروز ملت مقاومت فلسطين، بيدار، سرزنده و بالنده 
است و اسير اين توطئه ها نخواهد شد. باور داريم كه ملت فلسطين از حقوق 
حقه خود كوتاه نخواهد آمد و ما نيز وظيفه داري��م از اين روحيه مبارزه و 
مقاومت تا حد ممكن حمايت كنيم. بي ترديد، طرح امريكايي - صهيونيستي 
موسوم به معامله قرن، شكست خورده است و ملت ها بيدار و هوشيارند و 
با داشتن عقبه و فرهنگ غني اسالمي نخواهند گذاشت صهيونيست ها بر 
منطقه مسلط شوند. در پايان، همزمان با ايام سالگرد سردار سپهبد سليماني 
قهرمان بين المللي مبارزه با تروريسم، ياد و خاطره وي را كه از سوي مقاومت 

و مردم فلسطين»شهيد قدس« نام گرفت، گرامي مي داريم. 
........................................................................................................................

سخنگوي كانون دانشگاهيان ايران اسامي:
برخيبدتريناتهامهارابهنظامميزنند

بعدميگويندآزادينيست!
س�خنگوي كان�ون دانش�گاهيان ب�ا اش�اره ب�ه اظه�ارات اخير 
فائ�زه هاش�مي و همچني�ن نامه اخير س�ه تش�كل اصاح طلب 
دانش�گاه هاي ته�ران تأكي�د ك�رد بدتري�ن اتهام ه�ا را ب�ه 
نظ�ام مي زنن�د و بع�د مي گوين�د آزادي در كش�ور نيس�ت!

قاسم جعفري سخنگوي كانون دانش��گاهيان ايران اسالمي و نماينده سابق 
مجلس در گفت وگو با فارس، گفت: بعد از شهادت سردار سليماني ماجراهايي 
مثل حادثه هواپيماي اوكرايني داشتيم كه همه ما را در غم فروبرد. وي با اشاره 
به سوءاستفاده برخي رسانه هاي معاند از ماجراي هواپيماي اوكرايني افزود: 
اين مردانگي يك نظام را نشان مي دهد كه در صورت اشتباه آن را مي پذيرد. 
در اين حادثه هم ديديم كه مسئوالن مربوطه وقتي به صورت قطعي متوجه 
اشتباه صورت گرفته ش��دند؛ آن را اعالم كردند. اين استاد دانشگاه در ادامه 
با اشاره به بيانيه اخير سه تش��كل اصالح طلب دانشگاه هاي تهران ادامه داد: 
بعضي ها به اسم تشكل دانشجويي تمام عيار در اردوگاه دشمن بازي كردند 
و درباره نظام عبارات ب��دي را به كار بردن��د. اينها در ميدان دش��من بازي 
مي كنند و بايد دست از دسيسه عليه مردم و ملت ايران بردارند. ما مطمئنيم 
كه خود دانش��جويان و جوان هاي انقالبي فكور و دين م��دار به خوبي جواب 
اين بازي خورده ها و افسون ش��ده ها و بازيگردانان پش��ت صحنه را به خوبي 
و پرصالبت خواهند داد. جعفري همچنين با اش��اره به اظهارات اخير فائزه 
هاشمي گفت: انقالبي هايي كه سرد مي ش��وند خطر آنها از دشمنان بيشتر 
است. سخن ما با امثال فائزه هاشمي اين است كه به توصيه برادرش عمل كند 
و يك راه باريك براي بازگشت بگذارد. گرچه برخي نشانه ها و رفتارها كاشف آن 
است كه برخي از اول انقالبي نمايي كرده اند. بدترين اتهام ها را به نظام مي زنند 

و بعد مي گويند آزادي در كشور نيست! اما تحمل نظام اسالمي باالست. 
........................................................................................................................

پورابراهيمي:
دستورالعملاجراياصل4۹

رهيافتيبرايشفافيتاطالعاتاقتصادياست
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي تأكيد كرد اباغ 
دستورالعمل اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جلوي كساني كه به هر 
دليل قصد داشتند به بيت المال دست اندازي كنند را خواهد گرفت.

محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با ميزان، با اشاره به ابالغ »دستورالعمل 
اجراي قانون اعاده اموال نامشروع مسئوالن« از سوي رئيس دستگاه قضا، 
گفت: آيت اهلل رئيسي اقدام مؤثري را در احياي قوانين مهم اقتصادي كشور 
كه بعضاً و به داليلي اجرايي نشده بود، انجام دادند. وي افزود: دستورالعمل 
اجراي اصل 49 قانون اساسي قطعاً به شفافيت اطالعات اقتصادي در كشور 
كمك شايان توجهي خواهد كرد. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار 
داشت: همچنين اين اقدام جلوي كس��اني كه به هر دليل قصد داشتند به 
بيت المال دست اندازي كنند را خواهد گرفت بنابراين اگر اين دستورالعمل 
با قدرت و قوت اجرا شود به خودي خود مي تواند عامل پيشگيرانه تلقي شود. 
پورابراهيمي با بيان اينكه ابالغ دستورالعمل اجراي اصل 49 قانون اساسي 
بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود، اظهار داشت: حتي اگر يك ريال از بيت المال 
به هدر رفته بايد به بيت المال بازگردانده شود و قوه قضائيه اين موارد را در 
قالب دستورالعمل فوق مورد پيگيري قرار دهد، ضمن اينكه بايد حرمت 
افراد تا زماني كه اموال نامشروعي اثبات نشده حفظ شود تا اين مسئله خود 

بهانه اي براي برخورد هاي سياسي و سوءاستفاده هاي سياسي نشود.

در حالي ك�ه مق�ام معظ�م رهبري برداش�ته 
ش�دن تحريم ها را ش�رط بازگش�ت امريكا به 
برجام دانس�ته اند، وظيفه س�نگيني بر عهده 
دس�تگاه هاي مرتبط اس�ت تا با طراحي دقيق 
يك بس�ته پيش�نهادي بر اس�اس برنامه هاي 
ملي براي توس�عه اقتص�اد مقاومت�ي و توجه 
به ش�رايط فعلي جه�ان جلوي تك�رار تجربه 
برج�ام در بح�ث رف�ع تحريم ه�ا را بگي�رد.

برداشته ش��دن تحريم ها ش��رط بازگشت امريكا 
به برجام اس��ت. اي��ن ش��ايد يك��ي از مهم ترين 
ريل گذاري ه��اي رهبري در خصوص سياس��ت 
خارجي نظام جمهوري اس��المي ايران بود كه در 

سخنراني ايشان در ۱9 دي ماه بيان شد.
ايش��ان در اين س��خنراني ضمن تأكيد بر اين 
نكته مهم تصريح كردند: »نكته  اول اين اس��ت 
كه بحث مي كنند كه امريكا برگردد به برجام يا 
برنگردد. ما هيچ اصراري نداريم، هيچ عجله اي 
نداريم كه امريكا به برجام برگردد؛ اصاًل مسئله 
ما اين نيس��ت كه امري��كا به برج��ام برگردد يا 
برنگ��ردد. آنچه مطالب��ه  منطقي م��ا و مطالبه  
عقالني ماس��ت، رفع تحريم هاس��ت؛ تحريم ها 
بايد برداشته بش��ود. اين حق غصب شده  ملت 
ايران اس��ت؛ چه امريكا، چه اروپا- كه آويزان به 
امريكا و دنباله رِو امريكا است- وظيفه دارند اين 
حق ملت ايران را ادا كنند. اگر تحريم ها برداشته 
شد، خب آن برگش��ت امريكا به برجام معنايي 

خواهد داشت.«
از آن زمان تاكنون بسياري از مقامات مسئول بر اين 
نكته تأكيد كرده و شرط بازگشت امريكا به برجام 
با توجه به روي كار آمدن دولت جديد در واشنگتن 
را برداشته شدن تحريم ها عنوان كرده اند. اما سؤال 
اصلي اينجاس��ت كه با توجه به اين ريل گذاري آيا 

سياستگذاري جزئي تر در اين باره داريم؟
  خدع�ه امريكاي�ي در برداش�ته ش�دن 

تحريم ها
برداشته شدن تحريم ها همواره مهم ترين دليل 
ايران براي ورود ب��ه مذاكرات مرتب��ط با برجام 
بوده اس��ت. زماني كه اولين تماس ها بين ايران 

و امريكا با وساطت عمان آغاز شد و به مذاكرات 
كانال عمان مشهور شد برداشته شدن تحريم ها 
و پذيرش حق غني س��ازي ايران دو شرط اصلي 
تهران براي ورود ب��ه فرآيند ريزتر مذاكرات بوده 
است. اگرچه امريكايي ها طي يك نامه رسمي هر 
دوي اين موارد را به رسميت شناختند اما بعدها 
در مذاكرات برجام جهت گي��ري كلي مذاكرات 
به س��متي پيش رفت كه حقوق ايران براي رفع 
تحريم ها عملي نشد. اگرچه به ظاهر امريكايي ها 
تمامي تعهدات خود را در پيوست دوم برجام اجرا 
كردند اما از طري��ق برخي قوانين تحريمي ديگر 

دريافتي ايران را به صفر رساندند.
به عنوان مثال از همان ابتداي اجراي برجام روشن 
شد كه به دليل باقی ماندن تحريم مرتبط با استفاده 
ايران از چرخه دالر هي��چ كدام از بانك هاي بزرگ 
بين المللي تمايلي براي ورود به مبادالت گسترده 
با ايران و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در 
ايران ندارند. اين در حالي ب��ود كه امريكايي ها در 
جريان مذاكرات تحريم هاي مرتبط با چرخه دالر را 
مربوط به تحريم هاي هسته اي ندانسته بودند. حتي 
به ظاهر جلساتي كه امريكايي ها براي متقاعد كردن 
بانك ها براي معامله به ايران برگزار كردند به جايي 
نرسيد و در نهايت ولي اهلل سيف رئيس وقت بانك 
مركزي ايران به صراحت به اين نكته اعتراف كرد 
كه دريافتي هاي ايران تقريباً صفر بوده است. بعدها 
با خروج امريكا از برجام اندك عوايد نفتي ايران از 
برجام نيز خاتمه يافت به گونه ای كه رئيس بانك 
مركزي به صراحت بر اين نكته تأكيد مي كند كه 
عوايد نفتي ايران از سال 9۸ تاكنون به 2۰ ميليارد 

دالر مي رسد.
  چرا شرايط با سال ۹۲ فرق كرده است

نگاهي به اظهار نظر مقامات مختلف نظام نش��ان 
مي دهد ك��ه همگي بر اين نكت��ه تأكيد مي كنند 
كه تحريم ها بايد به طور كامل برداش��ته شود اما 
واقعيت اين است كه نبود يك برنامه جدي براي 
طرح ريزي مطالبات اي��ران در اين حوزه مي تواند 
باز هم كشور را دچار مشكالتي كند كه كشور بعد 
از برجام دچار آن بود. واقعيت اين است كه از سال 

۱392 كه مذاكرات ايران و كش��ورهاي ۱+5 در 
نيويورك شروع و به امضاي تفاهمنامه برجام در 
سال ۱394 ختم ش��د، تحوالت عميقي در نقشه 

سياسي و اقتصادي دنيا روي داده است.
به عنوان مثال چين هم اكنون به عنوان يك قدرت 
بزرگ مالي و اقتصادي در دنيا در حال ظهور است 
و در س��ال 2۰2۸ به بزرگ ترين قدرت اقتصادي 
دنيا تبديل خواهد ش��د. البته اي��ران هم در قالب 
نگاه به ش��رق به دنبال همكاري گسترده با چين 
است اگرچه هنوز نتوانسته آنچنان كه بايد و شايد 
از اين فرصت استفاده كند. از طرف ديگر گسترش 
ويروس كرونا تحوالت گس��ترده اي در غرب به راه 
انداخته و سبب شده تا مشكالت اقتصادي به وجود 
آمده باعث تزلزل امريكا در اعمال حاكميت خود در 
عرصه جهاني شود. تمام اين رويدادها نشان مي دهد 
كه اگر قرار است تحريم ها براي شكوفايي اقتصاد 
ايران برداشته شود بايد طرح دقيقي براي آن ريخته 
شود و طرح ريزي اين نقشه بر عهده دستگاه هاي 

مسئول در اين بين است.
  برجام و امتيازات پوچ براي توسعه كشور

يكي از ن��كات مهمي كه بايد در ه��ر گونه مطالبه 
ايران براي برداشته ش��دن تحريم ها مد نظر قرار 
گيرد توجه به نقشه داخلي توس��عه كشور است. 
اساساًَ يكي از مهم ترين برنامه غربي ها براي تضعيف 
اقتصاد ايران ايجاد تفكيك بين مس��ائل خارجي 
اقتصاد ايران و برنامه هاي توسعه اي كشور است. در 
برجام اغلب امتيازات رد و بدل شده اساساً ارتباط 
خاصي با آنچه چش��م انداز توسعه كش��ور ناميده 
مي شود، نداش��ت. مهم ترين امتياز ناشي از برجام 
فروش نفت و تأمين منابع مالي كش��ور بود كه از 
اساس تنها به واردات گسترده كاالهاي خارجي و 

نابودي منابع ملي كشور منجر شد.
از س��وی ديگر به رغم برنامه هاي گس��ترده براي 
جذب منابع خارجي و سرمايه گذاري هاي گسترده 
به داليلي كه پيش از اين به آن پرداخته شد عماًل 
ممكن نشد. تنها قراردادي كه در اين زمينه به امضا 
رسيد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي بود كه به 
دليل بازگشت تحريم هاي امريكا هيچ گاه به نتيجه 

نرس��يد. بحث خريد هواپيماهاي خارجي به رغم 
صدور مجوزه��اي افك با دلي��ل محدوديت هاي 
مرتبط با تأمين مالي آن در همان زمان به نتيجه 
نرسيد و تنها دو فروند هواپيماي مسافربري با منابع 

حاصله از صندوق توسعه ملي خريداري شد.
البته در كنار آن بايد از برخي اتفاقات ديگر همچون 
آغاز دوباره توليد خودروهاي پژو نيز نام برد كه البته 
در اين باره نيز ش��رط ايران براي صادرات قطعات 
ساخته شده در ايران محقق نشد و تنها خودروها در 

داخل ايران مونتاژ شدند.
  رفع تحريم ها بايد با برنامه توسعه داخلي 

كشور هماهنگ شود
با نگاهي به موارد فوق مي توان گفت اگر قرار است 
برداشته ش��دن تحريم ها بتواند مشكلي از اقتصاد 
ايران را حل كند، بايد يك بسته پيشنهادي جديد 

بر اساس مطالبات ملي ايران مطرح شود.
ممكن اس��ت طرف مقابل اين نكته را مطرح كند 
كه برآورده كردن اين مطالب��ات نياز به مذاكرات 
جديدي دارد كه ممكن است نياز به مجوز كنگره 
امريكا داشته باش��د. در پاس��خ به اين سؤال بايد 
گفت بس��ياري از اين مطالبات اساساً بدون نياز به 
صدور معافيت هاي جديد و اج��راي دقيق همان 
برجام نيز قابل اجراس��ت. به عنوان مث��ال ايران 
مي تواند تضمين الزم از س��وي امريكايي ها براي 
عدم جريمه بانك هاي همكار با ايران و همچنين 
تسويه مطالبات غيردالري بانك هاي طرف قرارداد 
با ش��ركت هاي ايراني را درياف��ت و يك خروجي 

مشخص نيز براي آن تعيين كند.
با توجه ب��ه تجربه قبل��ي برجام در بس��ته جديد 
مطالبات ايران بايد معيارهاي دقيق سنجش كمي 
براي انجام تعهدات طرف غربي وجود داشته باشد 
كما اينكه در حوزه تعهدات اي��ران پيرامون بحث 
هس��ته اي در متمم اول برج��ام معيارهاي دقيق 
كمي وجود دارد تا فاصله يك س��اله ايران با حجم 

مشخصي از غني سازي حفظ شود.
تنها در اين صورت مي توان انتظار داش��ت امكان 
صحت س��نجي جدي اقدامات غ��رب و امريكا در 
مورد برجام وجود داشته باشد در غير اين صورت 
تجربه برجام بار ديگر تكرار خواهد شد. اهميت اين 
ماجرا زماني بيشتر مي ش��ود كه بدانيم انبوهي از 
قوانين تحريمي تحت قانون »كاتسا« وجود دارد 
ك��ه بالفاصله مي تواند از س��وي دول��ت بايدن در 
موضوعاتي همچون حقوق بشر و مقابله با تروريسم 
عليه ايران اعمال شود. همان گونه كه تحريم هاي 
جدي عليه بخش نفت و گاز روس��يه طبق همين 
قانون اعمال شده تا اين كشور بتواند جاي صنايع 
نفتي و گاز مسكو را در اروپا گرفته و امنيت انرژي 

اروپا را به دست بگيرد.
متأس��فانه در اين ميان فرصت چن��دان زيادي نيز 
در اختيار كش��ور وج��ود دارد. به دالي��ل مختلف 
امريكايي ها به دنبال اين هستند تا بار ديگر جلوي 
توسعه ظرفيت صنايع هسته اي كشورمان كه بعد از 
مصوبه مجلس با تمام قدرت به كار افتاده اند را بگيرند 
و بازگشت ايران به برجام و برداشته شدن تحريم ها را 
بهترين فرصت براي خود در شرايط فعلي مي بينند 
آن هم در شرايطي كه اياالت متحده امريكا به دليل 
دوقطبي های به وجود آمده بر سر ترامپ و ماجراي 
كرونا در نهايت ضعف داخلي و اقتصادي خود به سر 
مي برد. طبيعي اس��ت كه اين فرص��ت مي تواند در 
صورت وجود ي��ك برنامه درس��ت و هماهنگ و با 
تكيه بر ظرفيت هاي داخلي كشورمان براي جبران 
آسيب هاي وارده به اقتصاد كشور در طول ۱۰ سال 

گذشته مورد استفاده قرار گيرد.

چرا جلوگيري از تكرار تجربه برجام در حوزه اقتصاد ضروري است
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