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 پايان هوك
به مثابه يک شکست ديگر

هفته گذشته وقتی مايك پمپئو وزير خارجه امريكا در نشست كميته 
روابط خارجي س��ناي امريكا كه براي دفاع از بودجه وزارت خارجه اين 
كشور تشكيل شده بود، به شكست سناريو فش��ار حداكثري امريكا   در 
فروپاشي اقتصادي ايران و پايان دادن به نفوذ منطقه اي ايران اذعان كرد، 
كم نبودند كارشناساني كه پيش بيني كردند كه گويا ترامپ اين بار نيز 
براي توجيه شكست سياست های خود قرار است يكي از پياده نظام هاي 
خود را قرباني كند، اما كمتر كسي بود كه احتمال بدهد كه اين قرباني 

»برايان هوك« باشد. 
   هوك يكي از معدود مقام هاي امريكايي اس��ت كه طي سال های اخير 
از خانه تكاني هاي متعدد كاخ سفيد و دستگاه سياست خارجي امريكا 
در امان مانده و بعد از اخراج »ركس تيلرس��ون« از سمت وزير خارجه 
امريكا سمتش را حفظ كرده بود . بررس��ي واقعيت هاي صحنه در اين 
خصوص بيانگر آن است كه تش��كيل گروه اقدام ايران در وزارت خارجه 
امريكا از مردادماه سال ۱۳۹۷ نقش زيادي در مؤثر كردن راهبرد فشار 
حداكثري امريكا عليه جمهوري اسالمي ايران داشته است؛ چرا كه گروه 
اقدام ايران كه از همان آغاز برايان هوك مسئوليت آن را بر عهده داشت، 
از ويژگي هاي قابل توجهي برخوردار بود وتوانسته بود كه تاثير رقابت ها 
و اختالف نظرهاي نهادهاي داخلي امريكا را در مورد ايران كاهش داده و 
از طرف ديگر، اقدامات مؤثر آن در تشديد تحريم ها عليه ايران، به دليل 
تعريف پروژه هاي بسيار ريز و جزئي بود و بيش از ۳00 كارشناس وتمامي 
ظرفيت دستگاه سياست خارجي امريكا را عليه ايران به كار گرفته بود، اما   
بعد از سه سال نتوانست ترامپ را در شكست اراده مردم ايران وفروپاشي 

اقتصاد وتسليم نظام اسالمي موفق گرداند .
مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا پنج شنبه نهم مرداد در نشست كميته 
روابط خارجي مجلس س��نا كه در باره بودجه سال آينده وزارت خارجه 
امريكا برگزار شد به شكست كارزار فش��ار حداكثري امريكا عليه ايران 
اعتراف كرد. پمپئو در پاس��خ به س��ؤال »ليندس��ي گراهام«، نماينده 
جمهوري خواه مجلس سنا درباره اثرگذاري سياست امريكا در قبال ايران 
مدعي شد كه كارزار فشار حداكثري، اثرگذار بوده اما نتوانسته به هدفش 
براي تغيير رفتار حكومت ايران دست پيدا كند. وي با بيان اينكه وزارت 
خارجه امريكا »با تمام قوا« كارزار فش��ار حداكثري را اجرا كرده گفت 
كه امريكا توانس��ته ۹0 درصد از درآمدهاي نفتي ايران را كاهش دهد. 
تحريم ها به وضوح اثر داشته اند. آنها قابليت رژيم براي كمك به حزب اهلل 
و شبه نظاميان شيعه در عراق را از بين بردند، ولي مشخصاً به هدف نهايي 

خود كه تغيير رفتار رژيم ايران بوده دست نيافته اند. 
البته پاسخ »ليندسي گراهام«، كاماًل روشن است ، چرا كه تيم افراطي 
حاكم بر كاخ سفيد در طي اين سه سال فشار حداكثري كه برايان هوك 
مسئول گروه اقدام امريكا عليه ايران مدير اجرايی آن بود در تنها چيزي 
كه موفق شد جلوگيري از فروش نفت ايران بود . مروري بر ۱2 شرطي 
كه پمپئو هنگام خروج ترامپ از برجام در ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷مطرح 
كرد ، اين واقعيت را اثبات مي كند ، چرا كه امريكا با اين فشارها؛ نه تنها 
نتوانست برنامه هسته اي ايران را متوقف كند ، چرا كه ايران بعد از خروج 
ترامپ از برجام وبدعهدي اروپايی ها در عدم اجراي تعهداتش��ان ناچار 
به آغاز مجدد فعاليت های هس��ته اي شد وتوانس��ته تاكنون بخشي از 
ظرفيت های از دست رفته ناشي از برجام را جبران كند، بلكه عالوه برآن 
برنامه موشكي ايران كماكان با قدرت ادامه يافته است، به رغم شهادت 
سردار سليماني، تأثير خون آن شهيد و مجاهدت های نيروهاي جبهه 
مقاومت سبب تحكيم وگسترش ظرفيت های جبهه در مناطق مختلف 
شده است، وضعيت حضور نيروهاي ايران در سوريه با اقدامات زير بنايي 
و توافق نظامي با دولت قانوني سوريه تحكيم وتثبيت شده است و مهم تر 
ازهمه آنكه ايران نه به درخواس��ت های مكرر ترامپ براي مذاكره پاسخ 
داده ونه تالش های امريكا براي تضعيف ويا فروپاشي نظام ايران به رغم 
تحميل فشار وتحريم اقتصادي عليه مردم ايران ، تأثيري داشته ونظام به 
دليل پشتيباني وحمايت مردم ، محكم واستوار در برابر فشارهاي كاخ 

سفيد ايستاده است. 
اما شامگاه پنج شنبه ۱6 مرداد كه »برايان هوك« نماينده ويژه رئيس جمهور 
امريكا در امور ايران و رئيس »گروه اقدام ايران« در وزارت خارجه اين كشور، 
از استعفاي)عزل( خود از اين سمت خبر داد، روزنامه »واشنگتن پست« 
بامداد جمعه به نقل از يك مقام ارشد سابق در دولت امريكا نوشت از هوك 
خواسته شد كه استعفا دهد تا مسئوليت شكست استراتژي واشنگتن عليه 
ايران، بر دوش وي بيفتد. اين مقام ارشد پيشين كه خواست نامش فاش 
نشود به روزنامه واشنگتن پست گفت: »ايران محدوديت هاي غني سازي، 
انباشت ]اورانيوم[ و توسعه سامانه هاي تأمين را شكسته است. طبق تمام 
داده های تجرب��ي، ]وضعيت[ كنوني از زمان ]حض��ور امريكا در برجام[ 
بدتر است و آنها )ايرانی ها(به طرز چشمگيري اقدامات بد خود را افزايش 
دادند.«وي سپس نتيجه گيري كرد: »اگر به زعم شما اين استراتژي موفق 

بود، نمي دانم چرا بايد نماينده خود را اخراج كنيد«.
اگر چه استعفا ويا عزل برايان هوك به دليل تغيير وجابه جايي مهره ها 
براي ايران اهميتي ندارد وايران بايد مسير روشن خود را دنبال كند، اما 

توجه به چند نكته در اين زمينه ضروري است: 
۱. از »اليوت آبرامز« نماينده ويژه وزارت خارجه امريكا در امور ونزوئال به 
عنوان جانشين »برايان هوك« نام برده مي شود. آبرامز در پروژه ونزوئال 
وتالش ب��راي تحميل گوايدو به م��ردم ونزوئال به جاي م��ادورو رئيس 
جمهور قانوني اين كش��ور نا كام ماند وعمال سناريوي امريكا در ونزوئال 
شكست خورد وبه نظر مي آيد انتخاب او كه يكي از افراطي ترين افرادي 
است كه در دولت های مختلف امريكا مقام هاي مختلفي داشته و يكي از 
خطرناك ترين طرفداران اسرائيل در نظام امريكا است و دوستي قديمي 
با شخص نتانياهو و افراطيون دست راس��تي حاكم در اسرائيل دارد، در 
واقع اصرار تيم افراطي حاكم بر كاخ سفيد بر ادامه سياست های شكست 

خورده گذشته است. 
2. به نظر مي رسد كه ترامپ از شكس��ت ها وناكامي هاي گذشته درس 
نگرفته و براي تحكيم س��بد آراي خود و جلب آراي كساني كه مايل به 
تشديد فشارها عليه ايران هستند اين تصميم را اتخاذ كرده تا نشان دهد 
كه همچنان به سياست تشديد فشار عليه ايران ادامه مي دهد. انتخاب 
آبرامز از هم اكنون حكايت از قصد ترامپ براي ش��رط بندي روي اسب 

بازنده دارد . 
۳. امريكا در نظر دارد كه در روزهاي آينده مجددا قطعنامه پيشنهادي 
خود را در شوراي امنيت سازمان ملل براي جلوگيري از لغو تحريم های 
تسليحاتي ايران به رأي بگذارد وبرايان هوك در هفته هاي اخير مأموريت 
يافته بود تا در يك سفر دوره اي به كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان 
ملل ، نظر موافق آنها را به اين قطعنامه جلب كند ولي ظاهراً سفرهاي او 
موفقيتي براي كاخ سفيد در پي نداش��ته است . در اين چند هفته اخير 
اخباري نيز در مورد اختالف در برخي موارد بين برايان هوك و رئيس خود 

يعني پمپئو شنيده مي شد و مي تواند زمينه ساز اين تغيير باشد. 
 4. اين تغيير اگر چه به دليل اذعان به شكس��ت سياس��ت های گذشته 
كاخ سفيد همچون عزل جان بولتن براي ايران يك موفقيت است، اما از 
آنجايی كه اگر ترامپ به اين نتيجه برسد كه بازنده انتخابات خواهد بود، 
ماجراجويي هايش را چه در سياست داخلي امريكا چه در سياست خارجي 
افزايش خواهد داد وهوشياري بيشتر دستگاه ديپلماسي ايران را مي طلبد. 
اشخاصي مانند ترامپ كه از نظر رواني متزلزل هستند نمي توان رفتار آنها 

را در چارچوب منطقي پيش بيني يا ارزيابي كرد. 
5. شكست راهبرد فشار حداكثري در كنار فروپاشي تيم افراطي ترامپ، 
بيانگر راه درست نظام اسالمي در مقابله با فزون خواهي كاخ سفيد است، 
هوشياري مقاومت مارا در اين مسير به موفقيت مي رساند واعتالي نظام 
اسالمي، تقويت وتحكيم نيروهاي جبهه مقاومت را در پي خواهد داشت. 

استعمارگري با طعم شعر و قهوه
فرانسه با شعر و قهوه و عشق و عطر و البته »حقوق« نقاب روشنفكري بر صورت 
دارد، مهد تمدن و دموكراسي  ناميده مي شود، اما اگر مخاطب ساده لوح نمايِش 
شواليه هاي متكبر فرانسوي نشويم و آن قدر هم شيفته  اين نقاب شيك نباشيم 
كه بخواهيم خودمان را گول بزنيم، استعمارگري عريان پاريس را مي بينيم 
وقتي ارباب مآبانه در ميان ويرانه هاي بيروت براي لبناني ها دست تكان مي دهد 
و خواستار تغيير ساختار سياسي لبنان مي شود. سفر  ماكرون به لبنان در چنين 
موقعيتي و درخواست تغيير ساختار سياسي در لبنان، يادآور رفتار آن موجودي 

است كه بر فراز آسمان پرواز مي كند تا جنازه اي بيابد و تغذيه كند!
به پاريس برويم؛ جايي كه ماه هاي متوالی است هر شنبه صحنه اعتراض هاي 
اقتصادي و سياسی اس��ت اما هيچ مقام خارجي اي خواستار تغيير ساختار 
سياسي فرانسه نمي شود. كمي عقب تر برويم؛ وقتي فرانسه امنيت خود را 
به دليل حمالت پي در پي عوامل داعش از دست داده بود و 22۸ فرانسوي 
در عمليات هاي مختلف داعش در نقاط مختلف فرانسه كشته و صدها تن 
زخمي شدند، چرا كسي خواستار تغيير ساختار سياسي فرانسه نشد؟ و تازه 
اين رويدادها را از قضا تصميمات سياسي دولت فرانسه به وجود آورده بود و 
مانند ماجراي انفجار بيروت حاصل سهل انگاري و سوء مديريت نيست. موضوع 
روشن است؛ دموكراسي و حق حاكميت مردم و دولت فرانسه بر سرزمين خود 
به رسميت شناخته مي شود، و حتي اگر خود به دولت شان معترض باشند، 
كسي اجازه  صحبت از تغيير ساختار سياسي كشور ندارد. اما دموكراسي براي 
مردم لبنان آن چيزی است كه فرانس��ه و امريكا بپذيرند؛ حقوق آن چيزی 
است كه اروپا و امريكا تشخيص بدهند و اگر اين اربابان تشخيص شان حتي 
حق اشغال لبنان به دست صهيونيست ها باش��د، لبناني ها بايد رعيت هاي 
حرف گوش كن باش��ند كه براي آزادي سرزمين ش��ان دست به اسلحه هم 
نشوند! زياده خواهي غربي ها براي خلع سالح حزب اهلل لبنان زاييده  چنين 
تفكری است.  س��رهاي بريده  آزادي خواهاِن الجزايري بر سر نيزه نظاميان 
اشغالگر فرانسوي، نماد تاريخ استعمارگري اين كشور است. فرانسه كافه هاي 
معروف و شلوغي دارد؛ اما همان زمان كه روشنفكران فرانسوي پشت ميز كافه، 
روزنامه ورق مي زنند و قهوه فرانسوي مي خورند و براي جهان نقشه حقوق بشر 
مي چينند، دولت منتخب شان استعمارگري نوين را تئوريزه و عملي مي كند. 
فرانسه برج ايفلش قشنگ است؛ شانزه ليزه شيكي دارد و بوي قهوه و عطر در 
آن  پيچيده است؛ اما پشت اين نقاب، چنگال هاي الشخوري پيداست كه از 
آن خون مي چكد. ما بايد چقدر خودفريبي داشته باشيم كه اين خونريزي 

آشكار را نبينيم؟
چرا مي گويم ما؟ چرا وقتي بحث لبنان و فرانسه است، ما هم بايد دقيق باشيم 
كه رفتار فرانسه را رصد كنيم و از سير تحوالت جا نمانيم؟ چند نكته در ميان 

است: 
اوالً بدانيم كه غرب نسخه عدم  مداخله در كشورهاي ديگر را فقط براي دشمنان 
خود مي پيچد تا فضا براي حضور خود و كسب منافع سياسي و اقتصادي براي 
ملت خودش فراهم باشد. اين سو ساده ترين سرمايه گذاري هاي سياسي و 
اقتصادي ايران در كشورهاي دوست را با جنگ رواني، تقديم منافع ملت ايران 
به مردم آن كشور جا مي زنند و سرمايه گذاري چين و روسيه در ايران را غارت 
ثروت مردم ايران القا مي كنند، آن سو دخالت هاي ترودوي كانادايي و مكرون 
فرانسوي در كشورهاي ديگر مي شود دلسوزي غرب، مي شود سرمايه گذاري 

دوستانه، مي شود تدبير سياسي و اقتصادي!
ثانياً امانوئل مكرون را ببينيم و بشناسيم و با رصد عملكرد سياسي او در قبال 
كشورهاي ديگر، يك بار ديگر به مواضع فرانسه در قبال ايران نگاه كنيم. به 
وعده های پوچ و قدم هاي آغازين مداخله دقت كنيم وقتي رئيس جمهور قبلي 
فرانسه از وعده ايجاد اشتغال در ايران سخن گفت. فرانسوي ها در برجام چه 
كردند و اگر زير يوغ استعمارگري نوين شان مي رفتيم، چه مي كردند؟ همين 
فرانس��وي هايي كه روي آوار بيروت و براي كمك به لبناني ها به خود اجازه 

مي دهند از تغيير ساختار سياسي لبنان حرف بزنند!
ثالثاً از آن 50 هزار نفر لبناني كه ذليالنه خواس��تار اداره كشورشان توسط 
فرانسه شدند، در ايران هم داريم. اقليت بسيار كوچكي هستند، اما هستند. 
يك روز از جاستين ترودوي كانادايي قهرمان مي سازند و در مورد فسادش 
سكوت مي كنند، روز ديگر با ذوق خبر تومار 50 هزار نفري لبناني ها را دست 
به دست مي كنند، جمعيتي كمتر از يك درصد لبناني ها. لبنان خيلي بيشتر 
از اين يك درصدها براي اخراج فرانسه از خاكش هزينه داده است و حاال نبايد 
بگذارد خواب اين جنتلمن هاي پشت ميز مذاكره كه تروريست هاي پشت سر 

هستند، تعبير شود. 
نس��خه اي كه غرب براي ايران مي پيچد، امروز مدل فرانس��وي اش دارد در 
خيابان هاي بيروت راه مي رود. نس��خه اي هم كه غرب زده های ايراني براي 
ايران  مي پيچند، امروز توماري 50 هزار نفري  نيم صد از لبناني هاست كه ذلت 
و خيانت از آن مي بارد. انتخاب با خود ماست؛ مي شود سفارش قهوه فرانسوي 
داد و از پاريس زيبا سخن گفت، اما سهم ما از اين  نقاب تمدن و زيبايي، از دست 

دادن استقالل و عزت در ازاي دالر و يوروهاي صدقه اي خواهد بود. 

كبري آسوپارعباس حاجي نجاري

رئي�س مجل�س ش�وراي اس�امي، در پيام هاي�ي ب�ه برخي 
تش�يع  جه�ان  مذهب�ي  و  سياس�ي  ش�خصيت هاي  از 
ضمن تبري�ك فرارس�يدن عيد س�عيد غدير خ�م، گفت: در 
ش�رايط حس�اس كنوني جهان اس�ام و در س�ايه تمسك به 
ق�رآن كريم و اهل بي�ت )ع( ضروری اس�ت ك�ه گام هاي قوي 
و وحدت بخ�ش خوي�ش را زير لواي اتح�اد و عمل ب�ه معارف 
اس�ام ن�اب محم�دي)ص( برداش�ته و محق�ق س�ازيم. 
به گزاش ايسنا، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 

در پيام هايي به برخي از شخصيت هاي سياس��ي و مذهبي جهان 
تشيع فرارسيدن عيد سعيد غدير خم را تبريك و تهنيت گفت. در 
پيام رئيس مجلس آمده است: صميمانه ترين تبريكات اينجانب را 
به مناسبت فرا رسيدن عيد اهلل اكبر، عيد غدير خم؛ روز اكمال دين، 
زعامت و واليت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب )عليه السالم( پذيرا 
باشيد. بی ترديد عيد غدير، روز تعيين كننده و عظيم القدري است 
كه پيامبر عظيم الشأن اسالم )ص(  با تعيين حضرت اميرالمؤمنين 
امام علي )ع( به مقام عظماي واليت، ادامه راه انبيای بزرگ الهي را 

تضمين نموده و الگوي حكومت اسالمي را تعيين فرمودند. 
در شرايط حساس كنوني جهان اس��الم و در سايه تمسك به قرآن 
كريم و اهل  بيت )عليهم السالم(، ضروری است كه گام هاي قوي و 
وحدت بخش خويش را زير لواي اتحاد و عمل به معارف اسالم ناب 
محمدي)ص( برداشته و محقق سازيم. بار ديگر عيد غدير خم »يوم 
العهد المعهود و الميثاق المأخوذ« را به جنابعالي تبريك و تهنيت 
عرض نموده و براي وجود شريف آن جناب از درگاه ايزد منان عزت 

و عافيت مسئلت مي نمايم. 

قاليباف: الگوي حكومت اسالمي در غدير تعيين شد

رئيس جمهور در مراسم آغاز بهره برداري از ۳ پروژه بزرگ و ملي تأكيد كرد

شتاب طرح های عظيم ملي
 به رغم شرايط سخت تحميلي   

روند افتتاح طرح ه�ای عظيم مل�ي، عمراني، 
توليدي و زيربنايي در كش�ور به رغم ش�رايط 
سخت تحميلي دشمنان، با شتاب ادامه مي يابد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري، 
دكتر روحاني روز پنج شنبه در مراسم بهره برداري از 
پروژه هاي متان��ول كاوه و پتروش��يمي كيمياي 
پارس خاورميانه در استان بوش��هر و پروژه توليد 
كاتاليست در استان لرستان كه زمينه اشتغال پايدار 
2 هزار و ۱۱0 نفر را فراهم كرد، گفت: شركت های 
دانش بنيان امروز در همه زمينه ها فعال هستند و 
ثمره اين تالش ها رساندن كشور به خودكفايي در 

بسياري از اين زمينه ها است. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه پيوس��ته گفته ايم 
مي خواهيم از صادرات نفت خام فاصله گرفته و آن 
را پس از تبديل به فرآورده های باارزش، صادر كنيم، 
اظهار داشت: در پتروشيمي شاهد يك تحول بزرگ 
هستيم به گونه اي كه در سال ۷6 ارزش توليدات 
اين بخش يك ميليارد دالر بود كه اين رقم در ابتداي 
دولت تدبير و اميد به حدود ۱۱ ميليارد دالر رسيد 
و در اين دوره، اين رقم با يك جهش بزرگ دو برابر 

شده است. 
   با ش�ركت های دانش بنيان در بس�ياري 

زمينه ها خودكفا شديم
روحاني اضافه كرد: جاي بسي خوشحالي است كه 
باز خداوند به زحمتكشان اين مرزوبوم، مهندسين، 
كارگران و مديران عزيز توفيق داد تا امروز ش��اهد 
بهره برداري از سه طرح بس��يار مهم براي اقتصاد 
و خودكفايي كش��ور و همچنين ب��راي درآمد ارز 
صادرات غيرنفتي باش��يم كه همه اينه��ا در كنار 
اش��تغالي كه براي جوانان عزيز به وجود مي آورد، 
مهم اس��ت. در ميان اين طرح ها افتتاح يك طرح 
كاتاليست داشتيم كه  آن هم براي ما بسيار مهم بود؛ 

توليد كاتاليست به دليل اينكه نيازمند بوديم اين 
كاتاليست را از خارج تأمين كنيم و امروز الحمدهلل 
در بخش بزرگي به خودكفايي رسيديم و روي پاي 
خودمان ايستاديم؛ جوانان دانشمند خودمان اين 
طراحي را انجام دادند و خوشبختانه به ثمر نشسته 
است. اينجا براي ما خوش��حالي مضاعف است كه 
شركت های دانش بنيان در همه زمينه ها امروز فعال 
هستند و بحمداهلل در بسياري از زمينه ها داريم به 

خودكفايي مي رسيم. 
رئيس جمهور گفت: اينكه مي گوييم ارز را چطور 
براي كشور تأمين كنيم، يكي از راه هاي تأمين ارز 
اين است كه توليد در بسياري از رشته ها به گونه اي 
باشد كه ما را از ارز بي نياز كند؛ در ساخت قطعات، 
در ساخت توليداتي كه مورد نياز است و خوشبختانه 
امروز شاهد اين تحول در كش��ور در اين سال های 
بسيار سخت تحريم اقتصادي هستيم و اين افتتاح 

در واقع براي ما خوشحالي مضاعف داشت. 
    مي خواهيم از ص�ادرات نفت خام فاصله 

بگيريم
دكتر روحان��ي در بخش ديگري از س��خنان خود 
به موضوع تالش دولت براي فاصله گرفتن از خام 
فروشي نفت اش��اره كرد و افزود: نكته ديگر اينكه 
همواره تأكيد كرديم مي خواهيم از صادرات نفت 
خام فاصله بگيري��م و به جاي اينكه نف��ت و گاز را 
به صورت خام صادر كني��م، آن را به فرآورده های 
باارزش كه يكي از آنها پتروش��يمي است، تبديل 
كنيم. خوش��بختانه در زمينه پتروشيمي شاهد 
يك تحول بسيار بزرگ هس��تيم؛ اينكه وزير نفت 
در مقدمه اين بحث توضيح دادند كه در س��ال ۷6 
كِل توليد پتروشيمي حدود يك ميليارد دالر بوده، 
در آغاز دولت تدبير و اميد يعني سال ۹2 حدود ۱۱ 
ميليارد دالر بوده و به همين صورت در حال پيشرفت 

هستيم و شاهد يك جهش بزرگ تا پايان امسال و 
سال آينده هستيم كه توليد كشور را در پتروشيمي 
به دو برابر مي رساند و امسال كه سال ۹۹ است، ۱۷ 
طرح پتروشيمي را به افتتاح مي رسانيم؛ كه تعدادي 
از آن را افتتاح كرديم و ۱۳ طرح براي افتتاح باقي 
مانده و بقيه طرح ها افتتاح ش��ده و اين بسيار مهم 
است و عالوه بر اين ريل الزم و سرمايه گذاري هاي 

الزم را براي جهش سوم انجام مي دهيم. 
   چش�م انداز ۳7 ميلي�ارد دالري تولي�د 

پتروشيمي در 1404
روحاني اضاف��ه ك��رد: در توليد پتروش��يمي كه 
ان شاء اهلل در سال ۱404 به ثمر مي رسد، در واقع از 
يك ميليارد دالر به ۱۱ ميليارد دالر رسيديم و داريم 
به 25 ميليارد مي رسيم و در نهايت از 25 ميليارد 
در جهش بعدي به ۳۷ ميليارد دالر خواهيم رسيد؛ 
اين به معناي يك تحول بزرگ در كشور است و بايد 
از همه مهندسين، دس��ت اندركاران، تالش گران 
و آنهايي كه سرمايه گذاري مي كنند و بخش های 
مختلف تشكر و قدرداني كنيم. رئيس جمهور ادامه 
داد: امروز ديديم يك بخش پتروشيمي كه افتتاح 
شد با سرمايه فرهنگيان عزيز بوده و اين هم براي 
ما بسيار خوشحال كننده است كه به هر حال آنهايي 
كه كارمند هستند و حقوق ثابت دارند، فرهنگيان 
جاي خود دارند ب��ه خاطر جايگاه بلن��د و مقام و 
منزلتي كه دارند؛ اما كل كارمندان دولت به هر حال 
يك حقوق ثابتي دارند و وقتي بازنشسته مي شوند، 
اين حقوق ثابت تر و كمتر مي شود و بايد چيزي در 
كنار آن باشد كه در دوران بازنشستگي آن را جبران 
بكند و اي��ن همين صندوق هايي اس��ت كه امروز 
فعال است و ان شاءاهلل با شرايطي كه بورس فراهم 
مي كند، صندوق هاي ما و همه بخش هايي كه امروز 

سرمايه گذاري مي كنند، مي تواند فعال تر شود. 

   شركت های دولتي بايد مديريت اقتصادي 
را كنار بگذارند

رئيس جمه��ور بخش ديگ��ري از س��خنان خود 
را به رها ك��ردن تصدی گری بخش ه��ای دولتی 
در اقتصاد اش��اره كرد و گف��ت: بخش های دولتي 
به تدريج بعد از س��رمايه گذاري و به ثمر رساندن، 
كم كم بايد كنار بروند و صاحب سهام باشند؛ يعني 
مديريت اين بخش های اقتصادي را كنار بگذارند و 
در بورس صاحب سهام شوند و اين مي تواند براي 
آنه��ا اطمينان بخش تر و براي آين��ده فعاليت آنها 

بهتر باشد. 
 روحاني س��پس گفت: مي خواهم در پايان بحث 
امروز ضمن تبريك به مردم بس��يار عزيز و خوب 
كشورمان به خاطر افتتاح  هاي امروز؛ كه مجموعاً 
يك ميليارد و 600 ميليون دالر   بود؛ يعني ارزش 
آنچه امروز در اين س��ه پروژه افتت��اح كرديم، يك 
ميليارد و 600 ميليون دالر بود و اين نشان مي دهد 
كه در ش��رايط س��خت اقتصادي طرح های بسيار 
بزرگ و مهم را به ثمر مي رسانيم و افتتاح مي كنيم و 
مردم شاهد طرح های بسيار زياد ديگر تا پايان سال 

خواهند بود. 
   تبريك روحاني به خبرنگاران

رئي��س جمهور بخ��ش پايانی س��خنان خ��ود را 
به تبري��ك روز خبرن��گار اختص��اص داد و گفت: 
مي خواهم به خبرنگاران عزيز تبريك بگويم كه اين 
ايام به ياد آنها هستيم؛ ۱۷ مرداد روز خبرنگار است 
و درود مي فرستيم به آن خبرنگاراني كه جان عزيز 
خودشان را دادند، شهيد شدند يا خبرنگاراني كه در 
اين اياِم كرونا جان خود را از دست دادند و مي خواهم 
تشكر كنم از فعاليت همه رسانه ها و خبرنگارها به 
خاطر اينكه براي آگاهي و هوشياري مردم در بحث 
كرونا و همچنين براي نشاط مردم تالش فراواني را 
انجام دادند؛ چون از آن طرف دشمنان مي خواهند 
از ما نش��اط را بگيرند، دش��منان مي خواهند ما را 

مأيوس كنند. 
   رسانه ها به جامعه اميد و نشاط بدهند

رسانه هاي داخلي و خبرنگاران عزيز ما رسالت بسيار 
سنگيني دارند و آن ايجاد اميد، اعتماد و نشاط يعني 
آن س��رمايه بزرگ اجتماعي براي جامعه و آينده 
كشور، است؛ روزهاي بسيار سختي را مي گذرانيم؛ 
اين را اعتراف مي كنم كه فشار دشمنان بر ما بسيار 
سنگين است؛ در كنار كرونا، تحريم را داريم، در كنار 
تحريم تحريف را داريم، در كنار تحريف، تهديد را 
داريم و در كنار همه اينها دش��مناني داريم كه در 
رس��انه هاي بيگانه و خارجي مي خواهند مردم را 
دلسرد كنند؛ اما به هر حال در برابر همه آنها، اميد و 
اعتماد، ايمان، تالش، وحدت و هماهنگي را داريم 
و بحمداهلل امروز مي بينيم قواي كش��ور، نيروهاي 
مسلح و مردم در سايه هدايت هاي رهبري، شاهد 
يك وحدت و اتحاد و هماهنگي هس��تند و در اين 
زمينه رسانه ها مي توانند بسيار نقش داشته باشند؛ 
خبرنگارها مي توانند بسيار نقش داشته باشند؛ به 
آنها تبريك مي گويم و به وزي��ر محترم ارتباطات 
دستور مي دهم كه مثل س��ال گذشته، امسال هم 
به مناسبت روز خبرنگار هديه اي تقديم خبرنگاران 
شود و مشابه پارسال اينترنت مجاني به عنوان هديه 

روز خبرنگار در اختيار آنها گذاشته شود. 

بيانيه سپاه به مناسبت روز خبرنگار
خبرنگاران از پيشران هاي مؤثر 

اقتدار كشور هستند
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بيانيه اي با گراميداشت ۱۷ مردادماه »روز 
خبرنگار« اصحاب رسانه را ستارگان درخشان سپهر آگاهي بخشي به جامعه 
و پيشران هاي مؤثر بازدارندگي و اقتدار دفاعي كشور برابر دشمنان و ضامن 

پيروزي ايران و ايراني در جنگ شناختي امروز دانست. 
در اين بيانيه خبرنگاران و فعاالن رس��انه اي از پيش��ران هاي مؤثر در حوزه 
بازدارندگي و اقتدار دفاعي كش��ور توصيف و با قدرداني از نقش آفرينی های 
مجاهدانه، هنرمندانه و هوشمندانه اصحاب رس��انه � به ويژه سازمان صدا و 
سيماي جمهوري اسالمي � در انعكاس عملكرد، توانمندي ها و دستاوردهاي 
گوناگون و افتخارآميز سپاه در عرصه هاي مختلف تأكيد كرده است: خداي 
بزرگ را شاكريم كه با همت و تالش جامعه رسانه اي كشور، به رغم سناريوهاي 
مختلف مثلث خبيث غربي، عبري و عربي در طراح��ي و اجراي پروژه هاي 
مختلف عمليات رواني و رس��انه اي عليه سپاه پاس��داران انقالب اسالمي و 
تخريب و شبهه آفريني هاي زنجيره اي و شيطاني عليه مأموريت ها، نقش ها و 
كاركردهاي مهم، حساس، سرنوشت ساز، بازدارنده، امنيت آفرين و افتخارآميز 
اين نهاد انقالبي و مردمي، ملت ايران و بلكه عالقه مندان انقالب اسالمي در 
جاي عالم، از جايگاه معتبر و محبوبيت مثال زدني برخوردار است كه يادآوري 
آنچه در صحنه شكوهمند تجليل و تشييع پيكر مطهر سيدالشهداي مقاومت 

سردار دل ها حاج قاسم سليماني پديدار شد، كفايت مي كند. 
اين بيانيه در پايان با تكريم و تعظيم به مقام شامخ شهيدان هميشه جاويد 
عرصه خبر و رس��انه به ويژه ش��هيد محمود صارمي و تبريك فرخنده روز 
خبرنگار به آحاد خبرنگاران و اصحاب رس��انه در ميهن اسالمي و سپاس از 
مجاهدت هاي خالصانه آنان در ترسيم جايگاه و نقش راهبردي سپاه و بسيج 
در حوزه اقتدار دفاعي و امنيتي و ظرفيت سازی براي تحقق راهبرد بازدارندگي 
تهاجمي كشور و هدف گذاری ها در عرصه سازندگي، محروميت زدايي و مردم 
ياري در جغرافياي ايران عزيز، تأكيد كرده اس��ت: »بی شك راهبرد ترسيم 
شده در بيانات روز عيد قربان رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي حضرت امام 
خامنه اي )مدظله العالی( مبني بر اهميت و تقدم غلبه بر جريان »تحريف« به 
عنوان پيش درآمد شكست »تحريم« بايستي به عنوان »نقشه راه« در زمره 
اولويت هاي امروز اصحاب رسانه كشور قرار گيرد و بي شك تالش هاي آنان 
در اين صحنه خواهد توانست نقش بازدارنده و قدرت ساز رسانه برابر آرزوها و 
رؤياهای شوم دشمنان و مأيوس كردن آنان از اقدام خصمانه عليه جمهوري 
اسالمي ايران را مورد تأكيد و ناكامي انديشكده هاي نظريه پردازی و اتاق هاي 
طراحي توطئه ضد ايران عزيز و مختل شدن دستگاه محاسباتي جبهه معاندين 

را تضمين كند«. 

ژه
وی

 رسانهملكهتریبونمفسداناقتصادي 
شبكه تلويزيونی بی بی سی فارسي كه همواره ادعاي بی طرفی 
در پردازش اخبار دارد، اين روزها به تريبوني براي مفسدان 

اقتصادي فراري تبديل شده است.
همين چند روز پيش بود كه قاضي مس��عودي در حاش��يه 
رس��يدگي به پرونده متهمان فس��اد اقتصادي پتروشيمي 
اعالم كرد علی اشرف رياحی بخشي از اطالعات را با اسناد 
ارائه كرده و با پاسپورت ديگری از كش��ور فرار كرده است. 
مسعودي گفت اين فرد حتی عليه وزيرسابق )نعمت زاده( 
كه پدرخانمش اس��ت مطالبی در راس��تای تسويه حساب 
شبنم نعمت زاده )خواهر خانم رياحي( در بحث دارويی ارائه 
كرده و مستنداتی ارائه داده كه همه آنها راستي آزمايي شده 
اس��ت. رياحي كه يكي از متهمان اين پرونده بوده و چندي 
پيش با پاسپورت ديگر از كش��ور گريخته بود، براي تطهير 
خود به بی بی سی پناه برده و اين رس��انه لندني هم با دادن 
تريبون به اين مفس��د اقتصادي به حمايت از وي برخاسته 
است. بی بی سی سعي كرده اس��ت پرونده اشرف رياحي را 
يك پرونده سياسي امنيتي بداند و اساساً روي نقطه نظرات 
اقتصادي آن مانور نداده اس��ت. پرنده فساد پتروشيمي اما 
چند متهم داشت كه بر اساس اعالم قاضي مسعودي چهار 

ضلع اين پرونده يعني علي اش��رف رياحي، مهدي شريفي 
نيك نفس، امين قرشي سروستاني و مرجان شيخ االسالمي 
آل آقا فراري هستند. بی بی س��ی مدت ها قبل هم با انتشار 
بيانيه اي از مرجان ش��يخ االس��المي ديگر متهم اقتصادي 

 سعي در تطهير وي داشته است. 
شيخ االس��المي در بيانيه خود مدعي ش��ده ب��ود كه همه 
اقدامات وي براي كمك به كش��ور بوده وي هرگونه »اتهام 
اخالل در نظام اقتصادي را با حتم و يقين« رد كرده و نوشته 
است كه مديرعامل دو ش��ركت در ايران و تركيه با نام هاي 
»دنيز« و »هترا« ب��وده كه فعاليت اين ش��ركت ها »كاماًل 
قانوني بوده و ربطي به مقوله پولش��ويي و كس��ب درآمد از 
قِبل تحريم ها ندارد«. با اين رويكرد جانبدارانه بی بی س��ی 
پيش بيني مي ش��ود در آينده نزديك پاي شيخ االسالمي، 
مهدي ش��ريفي نيك نفس و محمود خاوري هم به تريبون 

بی بی سی باز شود.

  وزیرمسكني5سالبودوهيچنساخت
روزنامه شرق در گزارشي با عنوان »سرنوشت نافرجام وزراي 
اقتصادي روحاني« نوشت: »وزراي اقتصادي كابينه حسن 
روحاني در دول��ت دوم او، پايداري دولت اول را نداش��تند و 

بارها عوض شده اند؛ چه آنها كه اس��تعفا دادند و چه آنها كه 
با استيضاح مجلس از ادامه راه ماندند. « شرق البته توضيح 
نمي دهد وزرايي كه در دولت اول پايداري بيشتري داشتند، 
چه عاملي باعث جابه جايي شد و اساساً عملكرد آنها در دولت 

روحاني چگونه قابل اندازه گيری است؟
ش��رق اضافه كرده »عباس آخون��دي از وزراي اصالح طلب 
دولت محسوب مي ش��د كه تا مهر س��ال ۹۷، به مدت پنج 
سال وزير دولت روحاني بود، اما ناگهان استعفا داد و رفت.« 
آخوندی همان وزيري است كه مسكن مهر را مزخرف ناميد، 
وعده مسكن اجتماعي داد و يك واحد هم نساخت. سرانجام 
استعفاي خود را در كانال شخصي اش منتشر كرد. شرق البته 
به كارنامه ضعيف و غيرقابل دفاع آخوندي اشاره نمي كند و 
در عين حال مي نويس��د: »آخوندي در سه سال آخر وزارت 
خود، سه بار اس��تيضاح ش��د و هيچ كدام رأي نياورد. « اين 
مس��ئله از يكس��و حاكي از عملكرد ضعيف وزير سابق راه و 
شهرسازي و از سوي ديگر مصداقي از عملكرد بسيار ضعيف 
نمايندگان مجلس دهم است. نمايندگاني كه به جاي آنكه 
نماينده ملت باشند، وكيل دولت بودند! روحاني چندي پيش 
گفت: »اعتراف مي كنم در بخش مسكن دچار عقب ماندگی 

شديم«. 

  گزارش

88498443سرويس  سياسي

 يک  ش��نبه 19 مرداد 1399 | 19 ذی الحجه1441 || روزنامه جوان |  شماره 5995   


