
  گزارش

غرب بايد پيام قدرت ايران را بپذيرد
شهریور ماه امسال ترامپ پس از ناكامي در تسليم مردم ایران نهایتاً با تمسك 
به س��ازمان ملل و براي حفظ اعتبار و آبروي خود تالش كرد كه با اعمال 
مكانيزم ماشه، فشار بين المللي عليه ایران را از طریق سازمان ملل تشدید 
كند اما در پي ایستادگي ایران وتهدید به واكنش متقابل، امریكا نه تنها در آن 
ماجرا موفق نشد، بلكه چند ماه بعد این ایران بود كه با تعيين ضرب االجل 
به كشورهاي غربي براي اجراي قانون مجلس ، عمالً اراده خود را در برابر آنها 

اعمال و نشان داد كه ایستادگي و مقاومت همچنان حرف اول را مي زند. 
 در روزهاي اخير نيز قبل از تعيين و اعمال ضرب االجل ایران براي اجراي 
قانون مصوب مجلس، مطالبه غربي ها این بود كه ایران عالوه بر مذاكره بر 
سر توان هسته اي باید در زمينه مهار توان خود در زمينه موشكي و نفوذ 
منطقه اي همكاري كند، اما اكنون بعد از تمكين در برابر اراده ایران در تعليق 
پروتكل الحاقي وكاهش همكاري ها ، به جاي درخواست براي مذاكره در 
زمينه توان موش��كي ونفوذ منطقه اي، در خواست توقف غني سازي ۲۰ 
درصد را دارد و طبعاً در ماه هاي آینده چنانچه آنها به تعهدات خود عمل 
نكنند ، عالوه بر اینكه باید ش��اهد جمع آوري دوربين هاي آژانس باشند ، 
دوباره این غربي ها هستند كه از ایران باید درخواست كنند كه غني سازي 

6۰ درصد را متوقف كند. 
هفته گذش��ته پس از اعالم برنامه رئيس جمهور جدید امریكا براي طرح 
قطعنامه اي عليه ایران در ش��وراي حكام س��ازمان انرژي اتمي،  به بهانه 
لغو اجراي داوطلبان پروتكل الحاقي از سوي ایران، خبرگزاري رویترز به 
نقل از منابع خود در آژانس خبر داد كه به نامه اي دس��ت یافته كه در آن 
ایران تهدید كرده در صورتي كه در جلسه آینده ش��وراي حكام ، موضع 
ضد ایراني واشنگتن از سوي اعضا پيش برده شود، به توافق اخير با آژانس 

پایان مي دهد. 
 در پي اتخاذ این سياست ها از س��وي ایران ، این تنها حلقه اطراف بایدن 
نيستند كه نظام محاسباتي شان بر هم ریخته است بلكه اروپایي ها نيز با 
این واكنش های عجوالنه ومتضاد فهميده اند كه شرایط با گذشته تفاوت 
كرده و اعتراف مي كنند كه این رهبر معظم ایران است كه نقشه راه آینده 

را ترسيم مي كند. 
در روند تقابل قدرت های سلطه با ایران بارها كلمه حق انقالب اسالمي یعني 
ایستادگي و مقاومت در برابر سلطه گران كه از زمان پيروزي انقالب، دوران 
هشت ساله دفاع مقدس و مقابله با تحریم 4۲ ساله،  منشأ پيروزي هاي ملت 
ایران بود و با شكست راهبردهاي دشمن قابليت و كارآمدي خود را نشان 
داد، اكنون نظام جمهوري اسالمي ، به رغم انفعال ها و وادادگي مسئوالن 
اجرایي در سال های گذشته  فرصت دیگري یافته است تا بار دیگر با تأكيد بر 
اصول و مباني خود اهداف بلند انقالب اسالمي را در مواجهه با سلطه گران و 

دشمنان نظام به اثبات برساند. 
اندك تأملي در چرایي تغيير این صحنه بيانگر آن است كه دست برتر ایران 
در این مواجهه ناشي از تغيير راهبرد از اتكا و اعتماد به بيگانگان، تكيه بر مردم 
و پيشبرد راهبرد مقاومت فعال است كه البته رهبر معظم انقالب اسالمي از 
سال های قبل بر آن تأكيد ، اما در سال های اخير چشم انتظاري مسئوالن 
به گشایش بيگانگان و شرطي سازي كشور به سياست هاي آنها به مقاومت 
مجال نمي داد، اما خاصيت ترامپ این بود كه تابوي اعتماد و انتظار از كدخدا 
را شكست و سبب تغيير ریل تحوالت شد .  اكنون دیگر تردید نباید داشت كه 
آنچه تعيين كننده روند تعامالت و پشتوانه مذاكراتي است كه هنوز كساني 
از آن دم مي زنند، مقاومت و ایستادگي است. مقاومتي كه ركن اساسي اش 
مردم ایران هستند كه با صبر و تحمل خود توطئه هاي دشمنان را براي غائله 
آفریني ها) در عين تحمل سختي ها و دشواري هایي كه به دليل مشكالت 
اقتصادي ناشي از تحریم ها و ضعف مسئولين تحمل مي كنند( خنثي كرده 
و بعد دیگر آن هماهنگي مجلس دولت در تصویب و اجراي قانون است كه 

مسير حركت كشور را در چارچوب راهبرد هاي رهبري پيش مي برند. 
جلوه دیگر این مقاومت این روزها در سطح منطقه تجلي كرده و ایستادگي 
نيروهاي مقاومت آرایش منطقه را تغيير داده است كه عالوه بر نقش نيروهاي 
مقاومت در منطقه نظير حزب اهلل وحماس، آنچه سبب تغيير راهبرد امریكا 
در برابر سعودي ها در یمن شده تنها و تنها مقاومت مردم یمن وانصاراهلل است 
چرا كه اگر بن سلمان توانسته بود مقاومت مردم یمن را بشكند و پرونده انصار 
اهلل را ببندد ، اكنون دیگر بایدن براي پذیرش بن سلمان مشكلي نداشت. بلكه 
آنچه سبب تغيير سياست امریكا در یمن شده ناتواني نه تنها عربستان ، بلكه 
ائتالف نظامي پنج كشور بزرگ غربي یعني انگليس، آلمان، فرانسه، امریكا 
وایتاليا و پادوهاي آنها یعني امارات و عربستان در برابر مقاومت مردمي یمن 
است كه بعد از پنج سال نه تنها در یمن كاري از پيش نبردند، بلكه در ریاض 

وجده نيز امنيت ندارند . 
رهبر معظم انقالب اسالمي در ترسيم نقشه راه انقالب ، مقاومت را راهبرد 
اصلي نظام اسالمي در مواجهه با فزون خواهي هاي دشمن دانسته اند. در 
پيام های زیر ابعاد این مقاومت را كه آثار آن این روزها متجلي شده است، به 

روشني مي توان پي گرفت: 
معظم له در ۲4 اردیبهش��ت س��ال 1398 در این زمينه مي فرمایند »در 
مواجهه  با دشمن، شعار جمهوري اسالمي و انقالب اسالمي »مقاومت« 
است. دشمن می خواهد تجاوز كند، پيش��روي كند؛ دو راه در مقابل این 
دشمني كه می خواهد دائم پيش بياید وجود دارد: یك راه این است كه شما 
عقب بروید؛ تا شما عقب بروید او پيش مي آید، هر چه شما عقب بروید او 
پيش مي آید؛ یك راه هم این است كه بِایستيد، مقاومت كنيد. و تجربه ي 
خود ما در جمهوري اسالمي -به تجربه هاي تاریخ و صدر اسالم و مانند اینها 
نمی خواهيم تمّسك كنيم- نشان می دهد كه مقاومت در مقابل دشمن 

جواب می دهد؛ هر جا ما مقاومت كردیم جواب گرفتيم«.
در چارچوب راهبرِد مقاومت، رهبر انقالب اس��المي توجه به چند مؤلفه  
كليدي را ضروري مي دانند. اوالً باید در مقابل »اخم و تش��ر« امریكایي ها 
محكم و قاطع برخورد كرد و »پيام قدرت« به دشمن داد: »ما بایستي به 
دشمن پيام قدرت بدهيم، نه پيام ضعف؛ در حرف ما، در رفتار ما، در منش 
زندگي ما، دش��من باید احس��اس كند با یك مجموعه ي مقتدر مواجه و 
روبه رو است؛ اگر در ما احساس ضعف بكند، َجري می شود و شّدت عملش 

را افزایش خواهد داد.« 1397/۰7/1۲
 این ارس��اِل پيام قدرت به عنوان یك اصل مهم، متكي بر منطقي استوار 
و تجربياتي روشن اس��ت: »قدرت های اس��تكباري بيش از آنچه در واقع 
توانایي و اقتدار داشته باشند، با تشر، با اخم، با ابراز قدرت، كار خودشان را 
پيش می برند. اگر ملّتي از این تشر نترسيد، از این اَخم جا نخورد، اگر ملّتي 
به قدرت خود اعتماد كرد، اطمينان كرد و با شجاعت قدم در ميدان حق 
و عدالت گذاشت، ابرقدرت ها را به عقب نش��يني وادار می كند و شكست 

می دهد.« 1397/۰6/18
و البته در عرصه  عمل نيز »استفاده از مؤلفه های فشار متقابل« به عنوان 
راهكاري عملياتي ضروري است: »راهبرد او فشار است، و مذاكره یك ذیلي 
است در مقابل فشار. راه مقابله ي با این ترفند هم جز یك چيز بيشتر نيست 
و آن، اینكه طرف مقابل هم اگر ابزار فشاري در اختيار دارد، از آن ابزار فشار 
استفاده كند؛ راه فقط این است. اگر چنانچه از آن ابزار فشار استفاده كرد، 
آن وقت طرف را می تواند متوّقف كند؛ یا فشار را كم كند یا فشار را متوّقف 

كند.« 1398/۰3/8
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د فاع از عهد  با شيطان با تحريف  قرآن!
ش�ورايراهبردينهضتاس�تاديكش�ور
درنامهايانتقاديبهرئي�سجمهور،ضمن
نقدمحتوايس�خنرانيويدرجلسهششم
اس�فندهيئتدول�تودع�وتب�هپرهيز
ازدوگانهس�ازيهايتصنع�ي،اس�تناد
روحان�يبهآیاتس�ورهانفالب�رايتوجيه
متعهدماندنایرانبهبرج�امپسازخروج
یکجانبهامریکارا»تفس�يربهرأي«خواند.
در بخش��ي از این نامه خطاب به رئيس جمهور 
آمده اس��ت: اس��تحضار دارید بيش از 3 هزار و 
88 نفر از استادان و مدرس��ان نهضت استادي 
كش��ور در روز هاي اخير طي نام��ه اي به ملت 
ش��ریف ایران، توقف اجراي پروت��كل الحاقي 
از س��وي جمهوري اس��المي ایران را دستاورد 
بزرگ مقاومت ملت ایران و ثمره وحدت قواي 
حاكم در كش��ور ارزیابي نمودند؛ مع األسف در 
روز ششم اسفند حضرتعالی هم زمان با اجراي 
توقف پروتكل الحاقي و با وجود ش��رایط خاص 
منطقه اي و بين المللی ایران اس��المي، به طرح 
سخناني پرداخته اید كه شگفتي افكار عمومي 
را درپي داش��ته و همچنين موجبات تشویش 
وطن خواه��ان گردید؛ نهضت اس��تادي ایران 
با توجه به س��رور و ش��ادكامي حاصل از ميالد 
اميرالمؤمنين علي عليه السالم ترجيح داد نقد 
برخي اظهارات یاد شده را به روز هاي پس از عيد 
والدت موالي متقيان موكول كند. اینك با این 
توضيح، حضرتعالی را به دقت و تأمالت ضروري 

زیر جلب مي نماید. 
 یكم: رئيس جمهور به گونه اي سخن راندند كه 
تصور مي شود نيرو هاي وطن خواه و پر دغدغه و 
نگران از وضعيت كشور مسئول وضع كنوني از 
جمله آثار متن و پيرامون پروتكل الحاقي اند این 
در حالي اس��ت كه در تحميل پروتكل الحاقي 
و نقض عهد ه��اي پر مرارت بيگان��گان بر ملت 
بزرگوار ایران جنابعالی از دوره دبيري ش��وراي 
عالي امنيت ملي و تاكنون كه ریاست آن و نيز 
اكنون كه مس��ئوليت قوه مجریه بر عهده شما 
است س��هم اصلي در این باره داش��ته و دارید؛ 
نهضت اس��تادان ایران بر این باورن��د پروتكل 
الحاق��ي كه حاصل ت��الش ش��ما و دولت وقت 
بود همانا ن��گاه ارباب - رعيتي را ب��ر ایرانيان و 
دانش��مندان ميهن تحميل كرده و فش��ار هاي 
اجتماعي و اقتص��ادي را در 17 س��ال بر ملت 
ایران مضاعف كرده است اكنون آیا انصاف است 
بجاي عذرخواه��ي از ناكارآمدي ها در تحميل 
پيمان نامه های پرخطاي حقوق��ي، نگراني ها و 
دلواپس��ي هاي نيرو هاي انقالبي و ملي را عامل 
تخریب ها و یأس ملي معرفي نموده و خویشتن 

را در مقام قهرمان ملّي بنمایانيد؟!
سفرههايمردمدرهشتسالگذشته

تنگترشدهاست
دوم: جنابعالی قریب به هش��ت سال بر مصادر 
اصلي در ام��ور اقتصادي، اجتماعي و سياس��ي   
تكي��ه زدید، ب��ه جاي توج��ه ب��ه توانایي هاي 
ملي، هم��واره بهبود در اقتصاد و معيش��ت را با 
خواست هاي متكبرانه امریكا و اروپا گره زده و به 
خاطر این هدف گذاری های نادرست و شرطي 
كننده امور داخلي ب��ه نگاه هاي بيروني، حاوي 
روش��ي غيرعلمي، غيرتجرب��ي و غيرانقالبي و 
دور از كرامت ایرانيان، س��فره هاي مردم را، اّما 
روز ب��ه روز تنگ تر كردید، با توجيه گش��ایش 
در ام��ور معيش��ت، س��انتریفيوژ ها را از بُن اّره 
كردید، قلب نيروگاه و دانش هسته اي را از جاي 
كندید و رویش بتن ریختي��د، چرخ كارخانه ها 
از حركت باز ایس��تاد، اما توأم��ان جوخه هاي 
ترور اردوگاه غرب عليه دانشمندان و قهرمانان 
وطن فعال شد، تحریم ها گسترده تر شد و البته 
رانت هایي ش��گفت آور زیر عن��وان تهيه اقالم 
ضروري كشور با عدم نظارت و حسا برسی شما و 
وزراي محترم ذی ربط نصيب افراد و گروه هایي 

خاص و چپاولگر ش��د؛ نهایتاً با ن��وع اداره امور 
مردم در دولت محترم ركورد تورم در 6۰ سال 

اخير شكسته شد!
اكنون، اما آیا انصاف است جناب آقاي روحاني 
فرافكنان��ه كوتاهي هاي خوی��ش را با طعنه، به 
حساب جایگاه واالي ریاست جمهوري در قانون 
اساسي گذاش��ته و در كمال ناباوري مردم را به 
عدم حضور در انتخابات دور س��يزدهم ریاست 
جمه��وري ایران دع��وت كنند؟! آیا شایس��ته 
اس��ت جنابعالی ناكامي هاي دول��ت یازدهم و 
دوازدهم در اعتماد یكجانبه و بي حد و حصر به 
جنایتكاران عالم براي پيشرفت اقتصادي را كه 
به خصوص معلول نگاه غيرمدبرانه جنابعالی و 
وزیر محترم امورخارجه بوده به دیگران نسبت 
دهيد؟! آري! بنا به قول رئي��س جمهور، ما هم 
مي دانيم ك��ه وضع به گونه اي ش��ده كه بخش 
مهم انتقادات متوجه ریاست محترم جمهوري 
اس��ت، اما رئيس جمهور اگر نمي توانند و شاید 
دیگر نمي ش��ود كه این نقيص��ه را تاپایان عمر 
دولت محترم رفع كنند نباید در ش��رایطي كه 
كشور به تحفظ لساني كارگزاران و نيز به ایجاد 
اميد در ملت صبور و بزرگ ای��ران نياز دارد به 
گونه اي غيرمنصفانه و ناعادالنه انواع تهمت را به 
دلسوزان و دلواپسان تكرار نادیده گرفتن منافع 

ملي روا نمایند!
شائبهانحصارطلبیراازخوددوركنيد

سوم: ریاست محترم جمهوري با نادیده گرفتن 
اصل مترقي و عقل��ي تفكيك قوا، مع األس��ف 
خویش را فراتر از س��ایر قواي رس��مي برآمده 
از قانون اساس��ي و اراده ملّي دانس��ته و با این 
نگاه، خود را عالوه ب��ر اجرا، بر ف��راز نظارت بر 
اجراي قانون اساسي نيز نشانده و با این توجيه 
غيرعلم��ي و دور از نگاه مقام مفس��ر رس��مي 
قانون اساس��ي؛ دیگر قواي حاكم بر كشور را به 
مداخله در امور قوه مجری��ه متهم مي كنند؛ اّما 
ما متواضعانه تأكيد می كنيم ك��ه اصرار بر این 
نگاه فراقانوني شائبه انحصارطلبی را در اذهان 

ایرانيان تداعي مي كند. 
چهارم: به نظر مي رسد حضرتعالی به رغم فرمان 
رهبر فرزانه و پاس��دار حقوق ایرانيان، مجدداً و 
در سخنراني ششم اسفند به نحو كنایه آميزی 
قانون مصوب مجل��س در صيانت از منافع ملت 
ایران را در حد یك گزاره و جمله اي روي كاغذ 
قلمداد كردید كه قادر به شكست دشمن نيست 
و راه چاره وحدت است؛ این البته روایتي شاذ از 

دوگانه سازي؛ قانون و مردم است كه اظهار آن 
از سوي جنابعالی كه خود با شعار حقوقداني و 
قانونگرایي بر س��ر كار آمدید كاماًل در تناقض 
و ني��ز فاقد وجاهت عقلي اس��ت؛ زی��را یكي از 
پيش نيازهای پيش��رفت كش��ور عمل به قانون 
است وآنگهي مگر ریاس��ت محترم جمهوري از 
دوره دبيري شوراي عالي امنيت ملي در دولت 
وقت كه با دور زدن مجلس ش��وراي اس��المي 
و نمایندگان ملّت سایه پرخس��ارت و غيرقابل 
جبران 17 ساله را در تحميل پروتكل الحاقي بر 
ایرانيان روا كرده و تا اكنون كه گویا ميل به تكرار 
آن وجود دارد عواید و منفعتي را براي كش��ور 
به ارمغان آورده اند كه اكن��ون مجدداً و در اوج 
شگفتي آگاهان و دانشمندان علم حقوق، قانون 
اخير و مترق��ي نمایندگان ملّ��ت در صيانت از 
منافع ملّت و رفع كامل تحریم ها را خطوط روي 

كاغذ و شاید كاغذبازی ارزیابي مي كنند؟!
درتفسيرسورهانفالدچارخطاشدید

پنجم: آق��اي رئيس جمهور! ب��ا اینكه فقيهان، 
محدثان و مفسران بار ها از نقل و تفسير نادرست 
روایات و آی��ات قرآن كریم از س��وي جنابعالی 
در اس��تفاده اب��زاري ب��راي دف��اع از خویش و 
دولت محت��رم و به خصوص تزئي��ن غرب ابراز 
ناخوشنودي نمودند مع األسف دوباره از حيث 
علمي، سياس��ي و در بيان شأن نزول آیه قرائت 
شده در روز ششم اسفند دچار اشتباهي فاحش 
شدید و چنين تلقي شده كه باز هم ناخواسته به 
تزئين جبهه مكار و جنایت پيشه غرب مبادرت 
نمودید. جنابعالي مستحضرید این آیه در سوره 
انفال است كه پس از غزوه بدر در رمضان سال 
دوم هجري نازل شد. تاریخ نزول این سوره و این 
آیه، خود مهم ترین دليل بر ابطال فرضيات شما 

در سخنراني مذكور است. 
توضيح آنكه، مفسران، این آیات را ناظر به پيمان 
رسول خدا )ص( با قبائل سه گانه یهود در مدینه 
مي دانند؛ یعني قبائل بني قينق��اع و بني نظير 
و بني قریظه. گو اینكه هن��گام نزول این آیات، 
هنوز نقض عهدي از جانب این سه قبيله صورت 
نگرفته؛ و نخستين نقض عهد، توسط یهود بني 
قينقاع و پس از غزوه بدر و نزول این چنين شد 
كه بالفاصله منجر به مج��ازات و اخراج آنان از 

مدینه شد و نه تجدید پيمان!
با توضيحي كه گذشت، روش��ن شد كه مراد از 
هًٍْ( آن  جمله )ثُمَّ یْنُقُض��وَن َعْهَدُهْم فِ��ي كلِّ َمرَّ
است كه ش��أن و دأب كفار، نقض عهد است؛ نه 

آنكه آنها نقض عهد كرده اند و رسول خدا )ص( 
مجدداً با آنان تجدید عهد كرده است، از این رو 
تفسير به رأي شما نه از آیه قابل استفاده است و 

نه از تفاسير و نه از تاریخ!
نكته ش��ایان توج��ه دیگ��ر آنكه آی��ات بعد به 
روش��ني، مفهومي را كه در بطالن فرضيه شما 
گذش��ت تأیيد مي كنند. در آیه ۵8 مي فرماید: 
ا تََخاَفنَّ ِم��نْ َقْوٍم ِخيانَهًًْ َفانِْب��ْذ إِلَيِهْم َعلَي  )َوإِمَّ
(. در این آیه  َ اَل یِح��بُّ الَْخائِِني��نَ َس��َواٍء إِنَّ اهللَّ
نمي فرماید اگر كفار خيانت كردند پيمان را به 
سویشان بيفكن، بلكه مي فرماید: حتي اگر خوف 
و احتمال عقالیي از نقض پيمانشان داشتي این 

كار را بكن!
همچنين خاطر شریف را مستحضر مي دارد به 
اینكه با توجه به نزول این آیات در سال دوم و در 
زماني كه هنوز نقض عهدي صورت نگرفته، بنابر 
تفس��ير دلخواه جنابعالي از این آیات، نعوذباهلل 
رسول خدا )ص( دستور آیه ۵8 را نه یك بار بلكه 
مكرراً زیرپا نهاده، زیرا نه تنها با خوف از خيانت 
كفار، پيمان را به سویشان نيفكنده، بلكه صبر 
كرده تا آنها مكرراً نقض كنند و رس��ول خدا نيز 

مكرراً تجدید پيمان كند!
از ای��ن رو متواضعانه تأكي��د می كنيم هر گونه 
تالش براي تحميل مفهوم مد نظر جنابعالی بر 
این آیه، تالشي است بي حاصل؛ زیرا، آنچه كه 
تاریخ از عملكرد و سيره رسول خدا )ص( گزارش 
كرده، ش��دت و غلظت بر كف��ار، و اجراي حكم 

مجازات پس از نقض پيمان است. 
آق��اي رئيس جمه��ور! همانطور ك��ه به خوبي 
مي دانيد اینك مقاومت ملّ��ت، دولت و تمامي 
اركان كش��ور در برابر جبهه واحد غرب به ثمر 
نشست؛ تمامي گزینه هاي پر طمطراق امریكا و 
اروپا در مقابل قدرت الهي ملّت و رهبري حكيم 
آن و نيز ب��ه مدد خون هاي مطهر ش��هيدان به 
خصوص شهيد عالمتاب؛ سليماني )رضوان اهلل 
عليه( بي خاصيت شد، از این رو باید با رجوع به 
منطق عم��ل ملّي و انقالبي و پرهي��ز از اعطاي 
امتيازات بي حس��اب و دوباره به دشمنان ملّت 
و كشور و با دوري از دوگانه سازي هاي تكراري 
و قدیمي براي نقل مكان ای��ران بزرگ به قرن 
جدید شمس��ي را با نهایت همكاري در كشور 
فراهم كرد چه اینكه با تأس��ي به توصيه معمار 
كبير انقالب اس��المي )رض��وان اهلل عليه( باید 
دانس��ت كه خدمتگزاراني باال و واالت��ر در راه 

خدمت اند. 

دولت جوان انقالبی  و استقالل بودجه از نفت
ادامهازصفحهیک

یعنی در سال 1398 نسبت ماليات بر توليدناخالص داخلی ما چيزی حدود 
7 درصد بوده اس��ت. این درحالی است كه طبق گزارش صندوق بين المللی 
پول، كشورهای در حال پيش��رفت برای اینكه بتوانند سرمایه گذاری الزم را 
برای رشد اقتصادی پایدار به دست آورند، باید نسبت T/GDP آنها حداقل 

1۵ درصد باشد. 
در رابطه با پایين بودن نس��بت مالي��ات به توليد ناخالص داخل��ی در ایران، 
صاحب نظران مختلف دالیل متعددی عنوان كرده اند. اما همگان اذعان دارند 
كه حداقل رسيدن به ميانگين جهانی در این موضوع، اوالً كامالً ممكن است و 
ثانياً باعث استقالل بودجه كشور از نفت و رفع بسياری از گرفتاری های بودجه ای 
نظير كسری بودجه كه عامل بسياری از مشكالت ماست، خواهد شد. برای 
نمونه، اگر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلی ما در سال 1398 به جای 7 
درصد، ۲6 درصد یعنی حداقل به اندازه ميانگين جهانی بود، درآمد مالياتی ما 
از 168 هزار ميليارد تومان به بيش از 6۲۰ هزار ميليارد تومان می رسيد. این 
در حالی است كه كل بودجه عمومی دولت در سال 1398 حدود ۵۲۰ هزار 
ميليارد تومان بود كه بنا بود 137 هزار ميليارد تومان آن نيز از محل منابع نفتی 
تأمين شود! یعنی با رساندن نسبت T/GDP كشور به ميانگين جهانی، درآمد 
مالياتی مان 1۰۰ هزار ميليارد تومان از كل بودجه عمومی نيز بيشتر    می شد و 
نه كسری داشتيم، نه نيازی به فروش نفت داشتيم، نه انتشار اوراق بدهی، نه 
گران كردن بنزین، نه گران كردن دالر و ضربه زدن به ارزش پول ملی و نه حراج 
اموال دولت.  اگر نظام مالياتی ما هوشمند شود و تمامی فعاليت های اقتصادی 
و معامالت كشور و تمامی دستگاه  های ذی ربط به سامانه  های نظام مالياتی 
متصل شوند و در یك كلمه این سازمان بر جریان پول و كاال و خدمات در كشور 
اشراف كامل داشته باشد، نه تنها با تأمين بودجه از محل ماليات، اقتصاد ایران از 
وابستگی به نفت نجات خواهد یافت، بلكه دولت امكان استفاده از این ابزار برای 
جذابيت زدایی از فعاليت های غيرمولد و هدایت نقدینگی به سمت توليد را كه 

یكی از دغدغه های مهم رهبر حكيم انقالب اسالمی است، خواهد یافت. 
خوش��بختانه انگيزه كافی در مس��ئوالن س��ازمان امور مالياتی كشور برای 
هوشمندسازی نظام مالياتی و افزایش نسبت ماليات به توليدناخالص داخلی 
وجود دارد، منتهی باید گفت این موضوع در س��طح این سازمان حل و فصل 
شدنی نيست؛ نياز به یك اراده و همت و شجاعت در سطح رؤسای قوا به ویژه 
رئيس جمهور دارد. دولت جوان حزب اللهی ان شاءاهلل رویكرد غلط »مذاكره 
برای فروش نفت « را به »ماليات به جای نفت « تغيير داده و این وابستگی را برای 
هميشه قطع خواهد كرد. درباره فروش نفت نيز اشتباه نكنيم. نفتی كه خام 
به فروش می رسد، برای فروشنده اش حكم طالی سياه را ندارد. نفت برای آن 
خریداری طالی سياه است كه می تواند 6هزار كاال از آن توليد كند. این نفت 
باید داخل همين خاك تبدیل به كاالی نهایی شود و برای همين مردم ثروت 

و رفاه خلق كند. 

ژه
روز شنبه خبرهایي در مورد نامه اي منتشر شد كه محمد خاتمي وی

براي رهبري نوشته اس��ت. محمدعلي آهنگران كه مي توان او 
را فعال مجازي و سياس��ي اصالح طلب ناميد، در واكنش به این 
خبر، متن نوشتاري را علني می كند و  مي گوید این نوشتار را  دوم 
خرداد سال جاري، خصوصي به خاتمي داده است. 8 اسفند 9۵ و 
در حالي كه چند ماه تا انتخابات ریاست جمهوري 96 باقي مانده 
بود، او از »ضرورت بازسازي گفتمان و راهبرد جریان اصالح طلب« 
نوشته بود، چون معتقد بود كه این بازسازي راه »پاسخ به مطالبات 
عمومي« است. او در این مطلب جدید نوشته كه در آن مقاله سال 
9۵ به دو محور به عنوان نقاط ضعف اصالح طلبان اشاره كرده است. 
اول، »گرفتار« شدن اصالح طلبان در بحث هاي »روشنفكرانه« و 
»توجه بيش از حد به مطالبات سياسي« كه باعث فاصله افتادن 
آنها با قشر مستضعف ش��ده و این ضرورت توجه مؤثرتر آنان به 
مطالبات اقتصادي مردم را نش��ان مي ده��د و دوم، قطع ارتباط 

مستقيم با مقام معظم رهبري. 
آهنگران در نامه دوم خرداد خود كه دیروز منتشر كرده، با اشاره 
به انتقاد خاتمي از »بي عملي و سهل انگاري مجموعه تشكل هاي 
اصالح طلب در بحران كرونا« نوشته: »متأسفانه پس از گذشت دو 
هفته از انتقاد شما هيچ یك از عناصر و تشكل هاي اصالح طلب قوالً 
و عماًل پاسخي به این انتقاد نداده اند. « آهنگران دليل این امر را 
»انفعال و رخوتي« مي داند كه بر سه سازمان تحت ریاست خاتمي 
حاكم است: مجمع روحانيون مبارز، بنياد باران و مركز گفت وگوي 

تمدن ها. آهنگران در ادامه همين بخش مي نویسد: »غير از گفتن 
و نشستن و برخاستن و صدور نامه و بيانيه در این مجمع پيران و 
پدران چه اقدام مؤثری براي پاسخ به دردها و نيازهاي جامعه از 

سوي آنها برداشته شده است؟«
او در ادامه به اشاره به درخواس��ت خاتمي براي آنكه هر كس از 
حاكميت اش��تباهي كرده، عذرخواهي كند، خطاب به خاتمي 
نوشته: »جریان متبوع شما و ما چقدر نسبت به اصالح خطاهاي 
پيشين و روندهاي ناصحيح گذشته اقدام كرده ایم؟ چقدر نسبت 
به بي صداقتي و فساد و رانتخواري و اشرافيگري برخي نيروهاي 
اصالح طلب حس��اس بوده ایم؟ ت��ا چه ميزان به نق��ش خود در 
فرستادن عناصر فاسد و كاسب و فرصت طلب و یا بي حال و ساكت 
و بي عمل به مناصب كليدي در مجلس و دولت و شوراها معتقد و 
معترفيم؟ چقدر نسبت به ناكارآمدي دولت و مجلس مورد حمایت 
خود انتقاد كرده ایم؟... چرا علناً به تندروي اصالح طلبان در مجلس 
ششم و كندروي آنان در مجلس دهم كه مصداق حدیث شریف 
جاهل را نمي بيني جز آنكه یا افراط مي كند و یا تفریط اس��ت، 

نتاخته ایم؟«
آهنگران با اش��اره به تالش خاتمي براي رأی آوردن روحاني در 
دو انتخابات سال هاي 9۲ و 96 از او مي خواهد كه مسئوليت این 
رفتار سياسي را بپذیرد و اضافه مي كند: »چرا به نقش خود در قهر 
بخش زیادي از مردم با صندوق هاي رأی در انتخابات اخير مجلس 
اش��اره اي نمي كنيم و همه را به گردن س��پاه و شوراي نگهبان 

مي اندازیم؟« او از خاتمي مي خواهد كه اصالح گري و عذرخواهي 
را از جریان متبوع خود آغاز كند و به جاي مطالبه گري، پاسخگوي 

عملكرد خویش باشد. 
او سپس به رابطه اصالح طلبان با رهبري مي پردازد و مي نویسد: 
»در خطبه هاي نماز جمعه ۲9 خ��رداد  88مقام معظم رهبري 
سران معترضان را در داخل نظام تعریف و از آقاي هاشمي دفاع 
كرده بودند؛ اما معترضان ترجيح دادند از آن خطبه ها فقط جمله 
»نظر من به نظر احمدي نژاد نزدیك تر است« را بشنوند و نسبت به 
سایر راهكارهاي سياسي ایشان بي توجه باشند. نتيجه آن شد كه 
جریان اصالح طلب كه روزگاري سران آن از معتمدان و مشاوران 
رهبر انقالب بودند، فاصله شان روز به روز با حاكميت و رهبر بيشتر 
شود... ما اگر معتقد به اصالح طلبي در چارچوب نظام جمهوري 
اسالمي هس��تيم، بي تردید باید بپذیریم كه این اصالح طلبي 
مي بایست در چارچوب سياست هاي كلي تدوین یافته از سوي 

رهبر انقالب باشد. «
آهنگران در پایان هم به رغم ابراز ارادت مجدد به خاتمي مي نویسد: 
»بخشي از سخنان اخير شما مرا به یاد نامه هاي مرحوم بازرگان 
در سال هاي 6۲ و 67 خطاب به امام راحل انداخت. آن مرحوم هم 
از سر خلوص نيت مواضعي گرفت، اما چون مواضعش با كليت 
سياست ها و راهبردهاي نظام و انقالب اسالمي در آن تاریخ تطبيق 
نداشت، موجب شد هم از بازرگان عبور شود هم جریان سياسي 

مرتبط با او به مرور نحيف و الغر گردد و به حاشيه رانده شود. «

صالحيتأیيدكرد
هشدار مكتوب ايران به آژانس 

هفتهگذشتهودرحاليكههنوزجوهرتوافقایرانوآژانسبينالمللی
انرژياتميخشکنش�دهبود،برخيرس�انههايخارجيازتالش
دیپلماتهایامریکایيبرايتهيهپيشنویسقطعنامهايضدایراني
درشورايحکامخبردادندكهدرآن،ضمننگرانيازاقداماتایراندر
كاهشتعهداتهستهايدرچارچوببرجام،خواستارطرحقطعنامه
درنشستآتيشورايحکامآژانسبينالمللیانرژياتميشدهبودند.
بلومبرگ نوشته بود كه دیپلمات های امریكایي پيش نویس قطعنامه اي را 
توزیع كرده اند كه نگراني این كشور از اقدامات ایران را تشریح كرده و قرار 
است در نشست آتي آژانس بين المللی انرژي اتمي از تهران بخواهد به طور 
كامل با بازرسان آژانس همكاري كند. رویترز نيز در واكنش به این اقدام 
از نامه تهدیدآميز جمهوري اسالمي ایران خبر داد كه تهدید كرده بود در 
صورت همراهي اعضاي شوراي حكام با واشنگتن، به توافق اخير با آژانس 

پایان مي دهد. 
روز گذشته رئيس سازمان انرژي اتمي رسما به گمانه زني ها درباره نامه 
هشدار آميز ایران به شوراي حكام پایان داد و ضمن تأیيد آن تأكيد كرد: 
در صورتي كه در شوراي حكام آژانس قطعنامه اي عليه ایران صادر شود 

واكنش مناسبي را نشان خواهيم داد. 
علي اكبر صالحي در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در حاشيه نشست 
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس گفت: در صورتي كه 
شوراي حكام آژانس بين المللی انرژي اتمي نسبت به اقدام ایران مبني بر 
توقف پروتكل الحاقي قطعنامه اي را عليه كشورمان صادر كند، ایران واكنش 
مناسبي را خواهد داشت و در این راستا نامه اي هم ارسال شده است. رئيس 
سازمان انرژي اتمي در توضيح پيوست بيانيه توافق سازمان با آژانس درباره 
توقف اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي طبق قان��ون اقدام راهبردي براي 
لغو تحریم ها، گفت: پيوس��ت این بيانيه محرمانه است، شروط خاصي در 
این زمينه نيامده و بنا بر اطالعات دقيقي كه درباره فهرس��ت تأسيسات و 
دوربين هاي نظارتي در این پيوست ذكر شده و به دليل مالحظات حفاظتي 
و ضرورت پنهان ماندن مكان تأسيسات كليدي ایران، این پيوست محرمانه 

خواهد ماند. 
اقدامات خالف قواع��د و مقررات بين المللی امریكا علي��ه ایران در حالي 
است كه از فرداي امضاي برجام، جمهوري اسالمي ایران به همه تعهدات 
هسته اي خود پایبند بوده و 17 بار گزارش بازرسان آژانس و تأیيد آنها مبني 
بر رعایت همه تعهدات هسته اي از سوي ایران گواه این مدعاست. ليكن در 
سوي دیگر این ماجرا، ایاالت متحده امریكا و شركایي اروپایي اش نه تنها 
به تعهدات هسته اي خود عمل نكرده اند، بلكه بر تحریم هاي ظالمانه خود 
عليه ملت ایران افزوده اند، كه خروج یكجانبه دولت ترامپ از برجام و تشدید 
تحریم ها اوج رفتارهاي ظالمانه امری��كا و اروپا بود. ليكن برخالف برخي 
خوش خيالي هاي داخلي دولت دموكرات بایدن هم نه تنها همان مسير 
ترامپ در مواجهه با جمهوري اسالمي ایران را دنبال مي كند، بلكه با طرح 

ادعاهاي دروغين به دنبال اجماع سازي عليه ایران است. 

بااحضارسفيردرتهرانبهويابالغشد
تركيه مانع ورود عناصر تروريستي

 به خاك ايران شود
وزارتام�ورخارج�هازدول�تتركيهخواس�تب�رايممانعتاز
ورودعناص�رگروهه�ايتروریس�تيب�هداخ�لمرزه�اي
جمه�ورياس�الميای�راناقدام�اتج�ديب�هعم�لبي�اورد.
به گزارش ایرنا از اداره كل اطالع رساني و امور سخنگویي وزارت امور خارجه، 
در پي سخنان وزیر كشور تركيه در خصوص حضور عناصر پ. ك. ك در 
خاك جمهوري اسالمي ایران، سفير تركيه در تهران امروز به وزارت امور 
خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمي كشورمان به وي ابالغ شد.  در این 
دیدار با اشاره به عزم جدي جمهوري اسالمي ایران براي مبارزه با تروریسم 
و اقدامات گروهك هاي تروریستي در داخل خاك كشورمان كه موجب 
شهادت تعداد زیادي از مردم غيرنظامي شده است، به سفير تركيه تأكيد 
شد كه اظهارات اخير وزیر كش��ور تركيه پيرامون حضور عناصر پ. ك. 
ك در خاك ایران غيرقابل قبول و خالف همكاري هاي في مابين اس��ت. 
در این دیدار ضمن اعالم آمادگي كش��ورمان براي تقویت همكاري ها و 
مبارزه مشترك با گروه هاي تروریستي در مناطق مرزي، از سفير تركيه 
درخواست شد كشور متبوعش اقدامات جدي براي ممانعت از ورود عناصر 
گروه هاي تروریستي به داخل مرزهاي جمهوري اسالمي ایران به عمل 
آورد. همچنين با ابراز ناخرسندي نسبت به اظهارات ناموجه سفير تركيه در 
عراق، بر تماميت ارضي و حق حاكميت كشورها به عنوان  اصل مقوم روابط 

بين الملل تأكيد شد. 

88498443سرويس  سياسي
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انتقادات تند از خاتمي:   به سوي عاقبت بازرگان نرويد!

فارس:محمدحسين فرهنگي، عضو هيئت رئيسه مجلس: وقتي ما 
قانون مبارزه با پولشویي و مبارزه با تروریسم داریم، چه دليلي دارد كه 

تحت عنوان مخالفان ما بر مقدرات مالي ما مسلط شوند. 
خانهملت:سخنگوي كميس��يون امنيت ملي مجلس با اشاره به 
توضيحات رئيس و سخنگوي سازمان انرژي اتمي در جلسه كميسيون 
پيرامون ابهامات تفاهم آژانس و س��ازمان، گفت: نمایندگان در آینده 
نزدیك با بازدید ميداني از تأسيسات هس��ته اي بر روند اجراي دقيق 

توقف اجراي پروتكل الحاقي نظارت خواهند كرد. 

ریاستجمهوری


