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عضو هيئت رئيسه مجلس:

 دولت بايد ريل عوض كند
بس�ياري از مس�ائل و مش�كالت در 
كش�ور ناش�ي از خودتحريمي اس�ت 
كه الزم اس�ت دولت ريل ع�وض كند. 
حجت االسالم عليرضا سليمي عضو هيئت 
رئيسه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با تس��نيم، با بيان اينكه فني و حرفه اي در 
كش��ور خوب عمل كرده و به افراد زيادي 
مهارت آموزي كرده است، گفت: در بحث 

آموزش هاي مهارتي در كل كش��ور عقب هس��تيم كه الزم است آن را 
جبران كنيم و از طرفي هم اگر بخواهيم مشكل بيكاري رفع شود، بايد 
به س��مت آموزش مهارتي حركت كنيم.  وي با بيان اينكه طبق قانون 
دولت موظف است 50درصد آموزش كشور را مهارت محور كند، افزود: 
متأس��فانه دولت در اين زمينه كوتاهي كرده كه ضروري اس��ت دولت 
ريل عوض كند.  عضو هيئت رئيسه مجلس با تأكيد بر اينكه بسياري از 
مسائل و مشكالت در كش��ور از جمله در حوزه فني و حرفه اي ناشي از 
خودتحريمي است، ادامه داد: نگاه دولت به فني و حرفه اي نگاه اولويتي 
نبوده و بايد هزينه ها و امكانات الزم فني و حرفه اي را تأمين كند.  حجت 
االسالم سليمي تأكيد كرد: مجلس آمادگي دارد و بارها اعالم كرده ايم 
لوايح اين بخش را با نگاه ويژه و با اولويت بررسي و تصويب كنيم چراكه 
مجلس بر اساس قانون نمي تواند در طرح هايي كه براي دولت بار مالي 

دارد وارد شود و حتماً بايد با موافقت دولت باشد. 
 --------------------------------------------------

كريمي:  بايد مقابل تحريم و تحريف 
مقاومت كنيم

 در ش�رايط جنگ اقتص�ادي كه جريان ه�اي تحري�م و تحريف 
به دنب�ال ايجاد مش�كل ب�راي كش�ورمان هس�تند، م�ا بايد به 
توانايي ه�اي داخل�ي ب�اور داش�ته باش�يم و مقاوم�ت كني�م. 
علي اكبر كريمي نماينده مردم اراك در مجلس، در گفت وگو با مهر با 
بيان اينكه طبق فرمايش��ات اخير رهبر معظم انقالب، در كنار جريان 
تحريم، جريان تحريف واقعيت ها و حقايق هم وجود دارد، اظهار داشت: 
جريان تحريف به دنبال ناديده گرفتن و تخريب پيشرفت هاي كشور 
است و از هيچ اقدامي براي رسيدن به اين هدف خود مضايقه نمي كند.  
وي بيان كرد: جريان تحريف به دنبال آن اس��ت كه كشور را به حدي 
ضعيف نش��ان دهد تا مجبور به سازش با امريكا ش��ود و از اين طريق، 
امريكا امتيازات الزم را كس��ب كند. جريان تحريم و دش��منان نظام 
جمهوري اسالمي هم به دنبال آن هس��تند كه با تحريم هاي گسترده 
خود مردم را در مقابل مسئوالن و نظام جمهوري اسالمي قرار دهند.  
كريمي تأكيد كرد: بر اين اس��اس، جريان تحريف واقعيات موجود در 
كشور را وارونه نشان مي دهد و جريان تحريم هم با فشار اقتصادي بر 
ملت ما به دنبال رسيدن به اهداف شوم خود و شكست نظام است كه 

قطعاً اين آرزو را به گور مي برند. 
 --------------------------------------------------

غربي ها مي خواهند حادثه بيروت را
سكوي مداخالت خود در لبنان كنند 

كارش�ناس مس�ائل سياس�ي ب�ا بيان 
اينك�ه جري�ان غرب گ�را ت�الش دارد 
حادثه بيروت را س�كويي براي افزايش 
مداخ�الت خ�ود در داخ�ل لبن�ان 
ق�رار دهد، گفت: فرانس�ه كوش�يد در 
س�فر ماك�رون ب�ه بي�روت يكس�ري 
تحوالت م�ورد نظ�رش را كلي�د بزند. 
مجتبي اماني، كارشناس مسائل بين المللي 

و رئيس پيشين دفتر حافظ منافع ايران در قاهره در گفت وگو با فارس با 
اشاره به حادثه انفجار در بيروت پايتخت لبنان گفت: صرف نظر از اينكه 
انفجار لبنان يك اتفاق عمدي بوده يا خطاي س��هوي ناشي از انباشت 
مواد، به نظر مي رسد جريان توطئه گري كه سال ها تالش داشته عليه 
مقاومت در منطقه فعاليت بكند و تش��كيل گروه هاي تروريستي مثل 
داعش و جبهه النصره را در كارنامه دارد، از ابتداي انفجار بيروت تالش 
دارند با طرح مسائل انحرافي از اين حادثه عليه مقاومت استفاده كنند. 
وي ادامه داد: در همان لحظات اوليه انفجار، پايگاه خبري العربيه وابسته 
به عربستان سعودي تالش كرد اين انفجار را ناشي از انفجار انبار مهمات 
و موشك هاي حزب اهلل بداند كه در كمتر از ۲۴ساعت تمامي تحليلگران 
فني و تكنيكي گفتند انفجار ناشي از انفجار مهمات جنگي نبوده بلكه بر اثر 
انباشت نيترات آمونيوم بوده است.  اماني با بيان اينكه جريان غربي تالش 
دارد حادثه بيروت را سكويي قرار دهد كه بار ديگر مداخالت خودش را در 
داخل لبنان افزايش بدهد، اظهار داشت: فرانسوي ها كه سابقه استعمارگري 
آنها در لبنان بسيار آشكار است در س��فر ماكرون به بيروت تالش كردند 
كليد يكس��ري تحوالت مورد نظر خود را در لبنان بزنن��د.  وي ادامه داد: 
برخي كشورهاي ديگر همچون گرگ هاي تشنه به خوني عمل مي كنند 
كه منتظر هستند كشوري رمق خود را از دس��ت بدهد تا به آن حمله ور 
شوند. اظهارات رئيس جمهور فرانسه در بيروت در چنين چارچوبي ارزيابي 
مي شود.  رئيس پيشين دفتر حافظ منافع ايران در قاهره، سخنان مكرون 
را دخالت آشكار در امور داخلي لبنان دانست و تصريح كرد: مردم لبنان كه 
همواره زخم خورده دخالت هاي خارجي مخصوصاً  فرانسوي ها هستند، با 

اين موضوع برخورد مناسب و درخور شأن مردم لبنان خواهند داشت. 
 --------------------------------------------------

جريان تحريم 
جالد تحريم ها را بزک مي كند 

عضو كميس�يون امنيت ملي و سياس�ت خارج�ي مجلس گفت: 
سردمداران جريان تحريف سابقه طوالني در تغيير نگرش دارند و 
همواره در تالش بودند جاي شهيد و جالد را عوض كنند، كمااينكه 
امريكايی ها به عنوان جالد تحريم ها و به عنوان بزرگ ترين دشمن 
ملت اي�ران را بزك مي كنن�د تا واقعي�ات را وارونه جل�وه دهند. 
ابراهيم رضايي در گفت وگو با ميزان، با اش��اره به اظهارات مقام معظم 
رهبري درباره اهداف تحريم سازان و تحريف گران واقعيات كشور گفت: 
جريان تحريف واقعيات كشور به موازات جريان تحريم در كشور به راه 
افتاده اس��ت.  وي افزود: جريان تحريف درست با هدف تقويت جريان 
تحريم شگل گرفته اس��ت. عضو كميس��يون »امنيت ملي و سياست 
خارجي« مجلس با بيان اينكه جريان تحريف با هدف سس��ت كردن 
اراده ملت پا به ميدان گذاش��ته است، اظهار داش��ت: اين جريان با در 
نظر گرفتن برخ��ي اطالعات و پيش فرض هاي غلط درصدد اس��ت تا 
تحليل هاي نادرس��ت را به خورد افكار عمومي دهد ت��ا از اين طريق 
افكار عمومي تصميمي اشتباه بگيرد.  اين نماينده مجلس تأكيد كرد: 
جريان تحريف مي كوش��د نظر خود را به افكار عمومي جامعه تعميم 
دهد.  وي اظهار داشت: س��ردمداران جريان تحريف سابقه طوالني در 
اين نوع نگرش دارند و همواره در تالش بودند كه جاي ش��هيد و جالد 
را عوض كنند، كما اينكه امريكايي به عنوان جالد تحريم ها و به عنوان 
بزرگ ترين دشمن ملت ايران را بزك مي كنند تا واقعيات را وارونه جلوه 
دهند.  اين نماينده مجلس با بيان اينكه جنگ امروز، جنگ اراده هاست، 
بيان داشت: واقعيت اين اس��ت كه جنگ امروز، جنگ روايت هاست و 
جريان تحريف تالش مي كند حقايق و واقعيات كشور را تحريف و دل 
ملت ايران را خالي كند. كليد حل مشكالت كشور در خارج از كشور و 

در ژنو نيست بلكه در دست مردم و آحاد مردم است. 

راهي جز تكيه بر خودمان نداريم
روزنام��ه كيهان در س��رمقاله خ��ود آورد: 
تحريم هاي اقتصادي و نظامي و... همه جانبه 
يكي از حربه هاي كهنه دش��منان بوده اما 
چند سالي است بعد از اينكه همه حربه هاي به كار بسته شده عليه اين 
ملك و اين ملت مقاوم و انقالب��ي ره به جايي نبرده و با شكس��ت و 
رسوايي آنان تمام شده است، تمام نيرو و توان خود را بر مسئله اقتصاد 
متمركز كرده است و زندگي و معيشت مردم را به شكل وحشيانه و 
بي امان مورد حمله قرار داده اس��ت. نيازي به تكرار و سياهه نويسي 
در باره وضعيت كسالت بار و نگران كننده اقتصاد كشور نيست، همه 
كم  و بيش با اين وضع و شرايط آشنا هستيم و از فشاري كه بر گرده 
طبقات  غير مرفه جامعه به ويژه طبقات مستضعف و پايين جامعه وارد 
مي آيد، كم و بيش رنج مي بريم. آنچه نياز به گفتن و بازگفتن و تكرار 
كردن است تكيه و تأكيد بر اين واقعيت است كه در چنين شرايطي 
جز تكيه بر خويشتن و ظرفيت هاي دروني راهي وجود ندارد؛ راهي 
كه سال هاست رهبر معظم و هوشيار انقالب از آن به عنوان »اقتصاد 
مقاومت��ي« ي��اد مي كنند و بر ج��دي گرفت��ن آن از س��وي همه، 
علي الخصوص مسئوالن ارشد و سياستگذاران و برنامه نويسان تأكيد 
مؤكد مي كنند. به  نظر بس��ياري از اهل فن و كارشناسان اقتصادي 
اقتصاد مقاومتي باطل السحر توطئه ها و خباثت هاي دشمن است كه 
در حربه هايي مثل تحريم و... تجلي مي يابد، البته بديهي است اقتصاد 
مقاومتي با حرف و شعار عملي نمي شود ، بلكه اقدام و عمل و تدبير و 

برنامه الزم دارد. 
--------------------------------------------------

خطرهايي كه 
»قلم« و خبرنگار را  تهديد مي كند

روزنام��ه خراس��ان در بخش��ي از 
يادداش��ت خ��ود به مناس��بت روز 
خبرنگار نوش��ت: »قلم فروش��ي«، 
قلم مزدي، اجير شدن، تخليه اطالعاتي، در زمين دشمن بازي كردن، 
»تحري��ف«، بي توجهي به وحدت و انس��جام مل��ي، ناديده گرفتن 
ارزش هاي ديني و ملي، توهين، تهمت، دروغ پردازي، »خبرسازي«، 
افتادن در دام صاحبان ثروت و ق��درت، دوري از مردم و بيگانگي با 
مشكالت و مطالبات جامعه و... از جمله خطرهايي است كه جداً در 
كمين خبرنگاران است كه البته تعهد و بصيرت، امانتداري، وفاداري 
به دين و ميهن، سد و سپر محكمي در مقابله با اين خطرهاست. گرچه 
مطمئنم جامعه خبرنگاران و دست اندركاران رسانه هاي كشور ما جزو 
بهترين و پاك ترين خبرنگاران دنيا هستند اما در عين حال همه افراد 

در همه مشاغل بايد مراقب تهديدها باشند. 
--------------------------------------------------

خانواده حريري 
همچنان به دنبال كسب قدرت در لبنان

روزنامه صبح نو در گزارشي نوشت: برگزاري 
»انتخابات زودهن��گام« موضوعي كه گويا بر 
وفق م��راد امري��كا و متحدانش بيان ش��د. 
رسانه هاي غربي و وابسته امريكا در منطقه پس از تخريب بندر بيروت 
بر اثر انفجار مهيب هفته گذشته، در گزارش هاي خبري متعدد نوك 
انتقادات رسانه اي خود را متوجه حزب اهلل و دولت دياب ساختند، حتي 
مصاحبه هايي هدايت ش��ده با خانواده حري��ري و حاميان غرب انجام 
دادند، مصاحبه هايي كه آنها هم نوك حمل��ه انتقادات خود را متوجه 
حزب اهلل و ناتواني دولت در اداره امور كشور مي كرد. »ماهر الحريري« 
يكي از اين افراد است، او كه برادر س��عدالحريري و فرزند فقيد رفيق 
الحريري است، چند سالي است تالش مي كند اوضاع سياسي لبنان به 

سمتي تمايل پيدا كند تا بتواند قدرت را به دست گيرد. 
سال گذشته بود كه براي نخس��تين بار نام »ماهر الحريري« براي به 
دست گرفتن قدرت در لبنان مطرح ش��د، زماني كه برادرش »سعد 
الحريري« به دليل اعتراضات مردمي از ق��درت كناره گيري كرد اما 
جامعه و پارلمان لبنان كه به دنبال دولتي مس��تقل و مردمي بودند 
پس از مطرح شدن چندين گزينه شاخص، با روي كار آمدن»حسان 
دياب« موافقت كردند؛ دولتي كه بر اساس انتخابات پارلماني در لبنان 
موجب شده بود تا نيروهاي مردمي و مقاومت داراي بيشترين كرسي 
در پارلمان شوند و در دولت دياب نقش��ي پررنگ ايفا نمايند اما اين 
موفقيت هاي مردمي و استقالل سياسي در لبنان به مذاق غربي ها و 
رژيم صهيونيس��تي خوش نيامد و با ايجاد فتنه هايي كه يكي پس از 
ديگري آنها را ديديم، اقدام به ايجاد آشوب و ناامني دوباره در لبنان 
كردند، چرا كه ثبات و امنيت اين كش��ور ساحلي در درياي مديترانه 
وعروس خاورميانه مي تواند منافع غرب و رژيم صهيونيس��تي را در 
منطقه تأمين نكند و چه بسا نقش آنها در ادامه استثمارگري در غرب 

آسيا را كمرنگ تر از گذشته نمايد. 
--------------------------------------------------

چرا روحاني هيجان كاذب ايجاد مي كند؟
روزنامه اعتماد در يادداشتي نوشت: خسته 
ش��ده ايم از »وعده هايي« كه بزرگ تر از 
»رخ داد« ش��نيده ايم. رنجيده اي��م از 
»قول هايي« كه كمتر »محقق« مي شوند و »نحيف« شده ايم زير فشار 
سنگين »بار اقتصادي«. ما مستحق بيش از اينها بوديم. ما مستحق بيش 
از اينها هس��تيم. آق��اي رئيس جمهور! چ��را با خبر »گش��ايش بزرگ 
اقتصادي« هيج��ان تزريق مي كني��د وقتي هنوز ميان كارشناس��ان 
بخش هاي مختلف دولت بر سر طرح موس��وم به فروش »اوراق ارزي با 
پشتوانه نفت« يا همان فروش »پته هاي نفتي« و شرايط اجرايش توافق 
نشده است. وقتي هنوز... هشتم تير ماه نوشته بودم كه: »حاال زمان آن 
است كه پته هاي نفت را رو كنيد و بشكه هاي نفت را به مردم بدهيد و 
بگذاريد آن را در سبد دارايي هايشان بگذارند... آقاي رئيس جمهور، نفت 
را در پته هاي 100بشكه اي به مردم بفروشيد. اين برگه ها مي توانند حكم 
برگه هاي سهام را داشته باشند و آرام آرام بازار كاغذي نفت را در داخل 
ايران شكل دهند.« در آن مقاله كه با نام »پته هاي نفت را رو كنيد« در 
همين صفحه منتشر شده بود، جزئياتي از اين طرح شرح داده و تأكيد 
كرده بودم كه اجراي اين طرح، نيازمند كار كارشناس��ي دقيقي است. 
)مي توانيد با يك جست وجوي ساده در اينترنت آن مطلب را بخوانيد( 
برخي كارشناس��ان معتقدند نبايد خريدار پته هاي نف��ت را مكلف به 
برداشت فيزيكي نفت خام در موعد سررسيد كرد بلكه  بايد خريدار باشد 
تا در موعد سررسيد يا نفتش را برداشت كند يا برگه اش را دولت بفروشد 
يا اينكه به شركت ملي نفت اختيار دهد تا نفت خريداري شده را از طرف 
مالك آن فروخته، كارمزدش را دريافت كرده و پول نفت فروخته شده به 
قيمت روز را به مالك »پته ها« بدهد. اين موضوع بسيار پيچيده است. 

انتخاب هر كدام از اين سناريو ها، اقتضائات خاص خودش را دارد. 
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نخبگان را هم به اتاق جنگ اقتصادي ببريد
نگاهي به انتقادهاي مطرح شده درباره فرآيند تصويب طرح گشايش اقتصادي دولت

مط�رح ش�دن ط�رح ف�روش اوراق س�لف 
نفتي در ش�وراي عال�ي اقتصادي س�ران قوا 
از س�وي رئيس جمه�ور موجب مطرح ش�دن 
اين درخواس�ت جدي ش�ده اس�ت تا تمامي 
طرح هايي ك�ه ب�راي تصوي�ب به اين ش�ورا 
ارائ�ه مي ش�ود، بايد ب�ا مش�اركت حداكثري 
نخبگان مربوطه مورد بررس�ي ق�رار بگيرد تا 
ضمن بررس�ي جوانب مختل�ف آن از به  وجود 
آم�دن قضايايي همچون عواق�ب گران كردن 
بنزي�ن در آب�ان م�اه 98 جلوگي�ري ش�ود. 

هفته گذشته زماني كه رئيس جمهور  از ايجاد يك 
گشايش اقتصادي قريب الوقوع خبر داد، بسياري از 
رسانه ها به گمانه زني در خصوص ماهيت اين اتفاق 
و تبعات مربوط به آن پرداختند؛ برخي از پذيرش 
كامل پروتكل هاي مربوط به مبارزه با تأمين مالي 
تروريسم و خروج ايران از ليست سياه اف. اي. تي. اف 
خبر دادند و عده اي ديگر نيز با توجه به س��خنان 
محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور درباره 
برخي س��يگنال هاي پيرامون رفع محدوديت ها، 
احتمال گش��ايش جديدي در حوزه تحريم هاي 

مالي را مطرح مي كردند. 
در نهايت نيز روشن ش��د اين گشايش اقتصادي 
مربوط به ف��روش اوراق س��لف نفتي ب��ه ميزان 
۲00ميليون بشكه در بورس اوراق بهادار است. در 
اين ميان نكته مهم تر ديگري كه توجه تحليلگران 
را به خود جل��ب كرد، نحوه تصوي��ب فروش اين 
اوراق بود. از آنجا كه هر گونه تغيير در نظام بودجه 
كش��ور بايد به تصوي��ب مجلس برس��د و چنين 
اليحه اي نيز در بهارستان مطرح نشده بود، شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي س��ران ق��وا به عنوان 
محتمل ترين گزينه براي تصويب چنين طرحی 
مطرح شد، كما اينكه روحاني در همان سخنراني 
بر ضرورت تأييد رهبري براي اجرايي ش��دن اين 

اتفاق تأكيد كرد. 
 تجربه بنزين را تكرار نكنيد

نفس تصويب اين طرح در شوراي عالي اقتصادي 
سران قوا و اينكه آيا مي توان گشايشي را كه مدنظر 
دولت است ايجاد كند، موضوعي اقتصادي است 
اما اليه پنهان تر اين ماجرا اعتراض برخي به روش 

شكلي تصويب اين قانون است. 

واقعيت اين است كه تصميم شوراي عالي اقتصادي 
سران قوا در خصوص گران كردن قيمت بنزين و 
تبعات بعدي آن موجب انتقادات فراواني به نحوه 
بررسي اين طرح ش��د. از آنجا كه اغلب مصوبات 
اين شورا محرمانه است، بسياري معتقدند امكان 
بررسي مباحث مطرح شده  از س��وي نخبگان و 
متخصصان وجود ندارد.  در ماجراي گران ش��دن 
بنزين نيز اغلب اقتصاددانان شكل و شيوه اجراي 
اين طرح را پر از اش��كاالت جدي مي دانستند كه 
سبب شد هزينه س��نگيني بر نظام تحميل شود، 
بدون آنكه خروجي گران ش��دن بنزين بتواند در 
رفع مشكالت بودجه اي كشور مؤثر واقع شود. هم 
اكنون نيز دولت با كسري بودجه ۲00هزار ميليارد 
توماني براي تأمين مخارج خود روبه رو اس��ت كه 
اصلي تري��ن روش تأمين آن اس��تقراض از بانك 

مركزي و فروش گسترده اوراق قرضه است. 
  طرح فروش اوراق نفت�ي بايد در مجلس 

بررسي شود؟
همزمان با مطرح ش��دن ايده تصوي��ب اين طرح 
ع��ده اي از نمايندگان مجلس و ش��خصيت هاي 
اقتصادي خواس��تار تأمل بيش��تر درباره جوانب 
مختلف كار ش��دند. برخي ديگر هم بررسي اين 
طرح را ب��ه صورت كل��ي در صالحي��ت مجلس 
شوراي اسالمي دانستند، به عنوان مثال فريدون 
عباسي دواني، رئيس كميسيون انرژي مجلس در 
نامه اي خطاب به محمدباقر قاليباف رئيس مجلس 
با اشاره به مشكالت قبلي طرح هاي تصويب شده 
در اين شورا مي گويد: مستند به اصول متعدد قانون 
اساسي، از جمله اصول پنجاه ودوم، پنجاه و سوم، 
پنجاه و پنجم، پنجاه و هشتم، هشتاد و پنجم و شأن 
قانوني مجلس اقتضا مي كند موارد مالي و بودجه اي 
اينچنيني و نيز مواردي كه داراي اثرات گسترده 
آني و بلندمدت بر آحاد ملت هستند، به تصويب 
مجلس شوراي اسالمي برسد تا بتواند هم در آينده 
مورد حسابرسي و نظارت مجلس قرار گيرد و هم 
نمايندگان محترم مجلس بتوانند پاسخگوي مردم 
شريف كشور باشند. شايان ذكر است »در رأس امور 
بودن مجلس شوراي اسالمي« به تصميم و عملكرد 

جنابعالي بستگي دارد. 
در مجلس دهم نيز در زمان گران ش��دن ناگهاني 
بنزي��ن برخ��ي از نمايندگان نس��بت ب��ه نحوه 

تصميم گيري در شوراي عالي اقتصادي سران قوا 
اعتراض داشتند و شرايط آن زمان را ناشي از برخي 

تصميم گيري هاي يكجانبه مي دانستند. 
 ش�وراي عالي اقتصادي س�ران قوا، اتاق 

جنگ اقتصادي نظام 
براي قضاوت صحيح در اين باره بايد نگاه دقيق تري 
به فرآيند تشكيل اين ش��ورا داشته باشيم. بخش 
مهمي از فلسفه تش��كيل چنين ساختاري فشار 
فزاينده تحريم ه��اي اقتصادي عليه كش��ورمان 
بود كه رفته رفت��ه جنبه امنيت��ي و نظامي پيدا 
كرد.  از س��ال 1389 مشخص ش��د تحريم هاي 
ثانويه امريكا مي تواند فشار جدي بر ميزان فروش 
نفت و مبادالت مالي بانك مرك��زي وارد كند، به 
همين دليل اين ضرورت احساس شد كه بايد يك 
مركز فرماندهي يكپارچه براي كنترل تنش هاي 
اقتصادي در كشور ايجاد ش��ود تا زمينه مقابله با 

توطئه هاي دشمن فراهم شود. 
تشكيل »س��تاد تدابير ويژه اقتصادي« كه عماًل 
بخش��ي از ش��وراي عالي امنيت ملي بود، نتيجه 
همين احساس نياز بود. اين ستاد با مصوبات خود 
در س��ال هاي 90 تا 9۲ تالش مي كرد تا با حذف 
بوروكراس��ي هاي زائد و امكان واكنش جدي در 
مقابل تحركات اقتصادي امريكايي وضعيت كشور 
را بهبود ببخش��د.  توجه ويژه به تأمين كاالهاي 
اساسي كشور، تأمين داروي مورد نياز نظام سالمت 
و بهداشت و همچنين تعديالت بودجه اي بخش 
مهمي از اقدامات اين س��تاد بود. بعده��ا با پايان 
دولت دهم و آغاز مذاكرات مرتبط با برجام و امضاي 
تفاهمنامه ژنو اين ستاد با دستور اسحاق جهانگيري 

معاون اول رئيس جمهور منحل شد. 
  ضرورت تشكيل دوباره ستاد فرماندهي 

اقتصادي نظام 
در اين ميان به رغم تم��ام اميدهاي فراواني كه به 
برجام براي حل مشكالت اقتصادي كشور بسته 
ش��ده بود، خروج يكجانبه دولت ترامپ از برجام 
و وضع ش��دن تحريم هاي غيرقانون��ي و يكجانبه 
امريكا سبب شد تا بار ديگر فشار اقتصادي به ايران 

تشديد شود. 
سردرگمي دستگاه اقتصادي كش��ور و چند پاره 
بودن تصميمات در چن��د دوره زماني باعث وارد 
شدن ضربات جدي به اقتصاد كشور شد كه نمونه 

آن وضع شدن ارز ۴هزارو۲00توماني و هدررفت 
ميلياردها دالر درآمد ارزي بود كه مي توانست در 
شرايط فعلي به كمك كشور بيايد، از همين رو با 
تدبير مقام معظم رهبري تشكيل يك قرارگاه ويژه 
اقتصادي مورد توجه ايشان قرار گرفت و بر اساس 
روايت نشريه خط حزب اهلل در اين باره پيش از اعالم 
اين مطالبه به صورت عمومي ايش��ان در هشتم 
ارديبهش��ت ماه سال 98، در جلس��ه اي محرمانه 
با مسئوالن س��ه قوه، بر ضرورت تشكيل اين اتاق 
جنگ اقتصادي تأكيد كردند. در آن جلسه، رهبر 
انقالب به اين نكته اشاره كردند كه رئيس جمهور 
و قوه مجريه، مسئول شوراي هماهنگي اقتصادي 
قوا هس��تند، به همين دلي��ل دبير آن از س��وي 
رئيس جمهور انتخاب ش��ده و جاي��گاه دبيرخانه 
آن نيز در معاونت اقتصادي رياست جمهوري قرار 
گرفت.  ايشان در ديدار خود با كارگزاران نظام در 
دوم خرداد ماه به صورت صريح فرمودند: »دشمن 
ما اتاق جنگ را برده است، در وزارت خزانه داري، 
]اتاق[ جنگ عليه ما به جاي وزارت دفاع، وزارت 
خزانه داري آنهاست، به شكل فعال هم مشغولند. 
من عرض مي كنم اينجا هم بايست ستاد مقابله با 
شرارِت اين دشمن در مجموعه اقتصادي تشكيل 
بش��ود، وزارت خارجه بايد پش��تيباني كند. بايد 
به صورت همراه كمك كند لكن بايست در مركز 
اقتصادي دولت اين ستاد تشكيل بشود و اين كار را 
دنبال كنند.«  رهبري همچنين به صورت صريح 
پش��تيباني و تنفيذ خود را از تمام تصميمات اين 

ستاد اعالم كردند. 
  ضرورت مشاركت هر چه بيشتر نخبگان 

براي بررسي طرح هاي شورا
در طول 1/5س��ال گذش��ته اين س��تاد مصوبات 
فراواني داش��ته كه بحق توانسته نقش مهمي در 
كاهش مصائب و مش��كالت كش��ور ايفا كند، به 
عنوان مثال سقوط ناگهاني قيمت ارز كه به همراه 
يك پيوست رسانه اي در مهر ماه سال 97 اجرايي 
ش��د، بدون وج��ود مصوبات ش��وراي هماهنگي 
سران قوا امكانپذير نبود. همچنين تمركز بر اين 
تصميم گيري بود كه به دولت امكان جبران كسري 

بودجه از طريق انتشار اوراق مشاركت را داد. 
شايد مهم ترين انتقادي كه نسبت به تصميمات 
ش��وراي عالي اقتصادي س��ران قوا مطرح باشد، 
ضرورت بررسي هاي بيشتر طرح ها براي ارائه در 
شورا جهت تصويب اس��ت، از همين رو است كه 
رئيس مجلس بر ضرورت بررس��ي هر چه بيشتر 
طرح ها تأكيد كردند و حجت االسالم رئيسي نيز 
روز گذشته طي سخناني در شوراي عالي قضايي 
گفت: از ه��ر اقدامي كه در جهت گره گش��ايي از 
زندگي مردم باشد استقبال مي كنيم اما هر طرح 
اقتصادي بايد همراه با بررسي كارشناسانه جزئيات 
)نه صرف كليات( و اقناع افكارعمومي و نخبگاني 
همراه باش��د. اقناع افكار عموم��ي و نخبگاني در 
مورد جزئيات كارشناس��ي طرح ه��اي اقتصادي 
به مردم و فعاالن اقتص��ادي آرامش مي دهد و در 
غير اين صورت موجب حيرت و س��رگرداني آنها 

خواهد شد. 
با در نظر گرفتن موارد فوق ب��ا قاطعيت مي توان 
گفت ش��وراي عالي اقتصادي س��ران قوا تا زمان 
وجود تهديد تحريم، عنصري ض��روري در نظام 
تصميم گيري كشور است و بدون آن امكان واكنش 
س��ريع به تحوالت روزمره و جاري وجود نخواهد 
داشت. از سوي ديگر نيز مي توان با بررسي جدي تر 
و مشاركت دادن نخبگان در لوايح و طرح ها ضمن 
رفع معايب و استفاده از عقل جمعي جلوي برخي 
اش��تباهات ناخواس��ته را گرفت؛ فرآيندي كه به 
نظر مي رس��د در تصميم اخير دولت براي فروش 
اوراق نفتي با اصرار س��ران قواي قضائيه و مقننه 

لحاظ شود. 

مهدي پورصفا
   گزارش

سخنگوي كميس�يون امنيت ملي مجلس با بيان اينكه ستاد 
انتخاباتي زدن در تهران براي بايدن خوش خيالي است و دست 
طرف  ايراني را           مي ببندد، گفت: بايد با بهبود وضعيت اقتصادي 
كشورمان، امريكا را           وادار به تغيير رويه ها و عملكردهايش كنيم. 

به گزارش فارس، ابوالفضل عمويي س��خنگوي كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اس��المي درباره انتخابات 
امريكا اظهار داشت: 85روز تا انتخابات امريكا باقي مانده و بايدن 

بين 6 تا 7درصد جلوتر از ترامپ است. 
وي افزود: مهم تر از اين نظرسنجي وضعيتي است كه در ايالت هاي 
مختلف امريكا وجود دارد چراكه هفت ايالت تعيين كننده هستند، 

البته در عموم اين ايالت ها وضعيت بايدن بهتر از ترامپ است. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح 
كرد: طبق گزارش��ات عمومي 89درصد پيروز ميدان رقابت هاي 
انتخاباتي در امريكا بايدن اس��ت و در حقيقت او را           پيروز انتخابات 
مي دانند.  وي گفت: دموكرات ها مخالف انجام مناظرات هستند و 

ترامپ هم به دنبال تعويق انتخابات است. 
عمويي اضافه كرد: ابتدا و انتهاي مهرماه دو مناظره بين مهم ترين 
گزينه هاي انتخابات در امريكا برگزار مي ش��ود كه در سرنوش��ت 
انتخابات بسيار مؤثر است، ضمن اينكه بحث رأي گيري پستي در 
امريكا مطرح است هر چند ترامپ به دنبال تعويق انتخابات پستي 
است.  وي گفت:  در عموم انتخابات امريكا، سياست خارجي اياالت 
متحده امريكا خيلي مهم نيست چراكه مشكالت اقتصادي برآمده 
از كرونا و نژادگرايي ساختاري در امريكا و جنبش »جان سياهان 

موضوعيت دارد« نشان دهنده آن است. 

 هدف گذاري دموكرات ها و جمهوريخواهان يكي است
سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس در 
توضيح بيشتر خاطرنشان كرد: ترامپ در ابتداي حركت خود براي 
خروج از برجام با مخالفت هاي زيادي از سوي دموكرات ها مواجه شد. 
اين در حالي است كه هر چه جلوتر رفتيم دموكرات هاي بيشتري با او 
همراه شدند.  عمويي تصريح كرد: هدف گذاري هر دو طيف در امريكا 
)دموكرات ها و جمهوريخواهان( درباره ايران يكسان است و اين دو 
حزب در اين باره توافق دارند، منتها در روش ها با يكديگر عملكردي 
متفاوت دارند؛ امريكا به دنبال كاهش نفوذ منطقه اي ايران و از بين 

بردن قدرت موشكي جمهوري اسالمي است. 
 حل مشكالت از طريق مذاكره با غرب و امريكا انتظاري 

غلط است
وي اظهار داشت: دموكرات ها معتقدند خروج از برجام كار اشتباهي 
بوده، زيرا مانع از اعمال فش��ارهاي بيشتر عليه جمهوري اسالمي 
شده اس��ت، ولي تيم ترامپ معتقد اس��ت اين كار منجر به فشار 

حداكثري عليه جمهوري اسالمي و تضعيف آن خواهد شد. 
عمويي گفت: اين ادعا كه اگر دموكرات ه��ا در امريكا رأي بياورند 
مشكالت جمهوري اس��المي رفع ش��ده و وضعيت بهتر مي شود، 
اشتباه اس��ت. اين در حالي اس��ت كه هدف گذاري دموكرات ها با 

جمهوريخواهان يكسان است اما روش هاي آنها متفاوت. 
وي گفت: ما بايد نسبت سياست خارجي كشورمان را           از نسبت حل 
مش��كالت اقتصادي جدا كنيم و اين انتظار كه از طريق مذاكره با 

غرب و امريكا مي توان مشكالت را           حل كرد، انتظاري بيجاست. 
 ستاد انتخاباتي زدن برخي رسانه ها در تهران براي بايدن 

دست طرف ايراني را مي بندد
عمويي تصريح كرد: الزم است با استفاده از تعامل و توسعه مراودات 
با همسايگان و به ويژه چين، ژاپن و روسيه و از طريق ظرفيت هاي 
داخلي به سمت توسعه اقتصادي كشور حركت و مسائل را           از اين 
طريق حل كنيم.  وي اضافه كرد: متأسفانه برخي رسانه ها به پيشواز 
بايدن رفته و براي او ستاد انتخاباتي در تهران زده اند، اين در حالي 
است كه س��تاد انتخاباتي زدن در تهران براي بايدن خوش خيالي 
بوده و ايده اي خام اس��ت و حتي مي تواند دست طرف هاي ايراني 
را           در سياست هاي خارجي ببندد.  وي خاطرنشان كرد: بايد سبد 
مختلفي از گزينه ها را           در سياس��ت هاي خارجي كشورمان داشته 
باشيم و سعي كنيم بيشتر متكي بر توانمندي هاي داخلي باشيم. ما 
با شخص ترامپ و ساختار اياالت متحده مواجه هستيم كه ترامپ 
فردي غيرقابل پيش بيني اس��ت ولي در س��اختار اياالت متحده 
مخاصره گفتاري عليه جمهوري اسالمي دروني شده است، لذا بايد 
با ساختار ايجاد شده و بهبود وضعيت اقتصادي در كشورمان امريكا 

را           وادار به تغيير رويه ها و عملكردهايش كنيم. 

سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس:

تشکيل ستاد انتخاباتي براي بايدن در تهران خام انگاري  است

   بهارستان

رياست جمهوري


