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راهكارهايكوتاهمدت

برايعبورازوضعيتفعلي
روزنامه آرمان ملي طي يادداشتي در شماره 
روز گذش��ته  خود ب��ا عن��وان راهكار هاي 
كوتاه مدت براي عبور از  وضعيت فعلي نوشت: 
واقعيت اقتصاد ايران اين است كه مؤلفه ها و 
شاخص هاي اقتصادي آن هم به دليل تحريم هاي ظالمانه غرب و  هم به 
دليل كرونا وضعيت مطلوبي ندارد. وقتي اقتصاد هاي قدرتمند دنيا فقط 
به دليل كرونا آس��يب هاي جدي ديده اند، به طوري كه  رشد اقتصادي 
منفي را تجربه مي كنند و برخي گفته اند از سال ۱۹۶۸ تاكنون اين بحران 
بزرگ ترين بحران غرب بوده و  اقتصاد هاي قدرتمند اروپا و امريكا بعد از 
دهه ها امروز با نرخ بيكاري دورقمي مواجه ش��ده اند. طبيعي است كه 
اقتصاد ايران، به دليل  ضعف زيرساخت ها و آسيب هايي كه از تحريم هاي 
دوباره غرب ديده، مناسب نباشد. تفسير اين مؤلفه هاي اقتصادي خيلي 
كار سختي  نيس��ت. امروز ما تورم دورقمي، نرخ بيكاري دورقمي و نرخ 

رشد سرمايه منفي داريم. 
  راهكار هايي كه مي توان مطرح كرد، حتماً بلندمدت نخواهد بود، چون 
راهكار هاي بلندمدت مربوط به اقتصاد هايي است كه در شرايط  نرمال و 
بدون تنش خارجي و داخلي هستند، لذا بايد به فكر راهكار هاي عبور از 
بحران فعلي بود كه از جمله مهم ترين آنها، اين  است كه دولت دارايي خود 
را به مردم واگذار كند، چه از طريق بازار سرمايه و چه از طريق فروش مزايده. 
اين راهكار حداقل  مي تواند در كوتاه مدت بخشي از كسري بودجه را جبران 
كند،  البته به همه اينها مي توان اين نكته را اضافه كرد كه دولت فقط دارايي 
ملكي خود را واگذار نكند بلكه در صنعت نفت ممكن  است گاز، پتروشيمي 
يا نفت خود را به ملت از طريق اسناد خزانه پيش فروش كند. در هر حال به 
نظر مي رسد اينها مواردي است  كه به عنوان حق انتخاب دولت جهت گذر 
از شرايط فعلي است. هم دولت امريكا و هم دولت هاي اروپايي چندهزار 
ميليارد دالر يا  يورو- به عنوان مثال امريكا 2هزار ميليارد دالر يعني معادل 
۵۰درصد بودجه امريكا پول جديد- منتشر كرده اند براي اينكه فقط  از 
بحران كرونا عبور كنند. اما در اقتصاد ايران حجم پول بايد به  عنوان يك 
جزء از نقدينگي بدون پشتوانه كاال اضافه بشود، بنابراين بايد منتظر عوارض 
تورمي آن بود، به همين دليل دولت به  دنبال اين است كه كسري بودجه را 
از طريق استقراض بانك مركزي جبران نكند بلكه از طريق راهكار هايي كه 

گفته شد، جبران  كند تا عوارض تورمي نداشته باشد.  
........................................................................................................................

پروژهتخريبوآشوب
وپاسخمقتضيجبههمقاومت

محمد ايماني در سرمقاله ديروز روزنامه كيهان 
نوشت: اتفاقات اين روزهاي لبنان را بايد در ظرفي 
بزرگ تر و در متن تحوالت منطقه غرب آسيا ديد. 
اين رويكرد، به تحليلگران كمك مي كند تا از عمليات فريب دشمن مصون 
بمانند. گزاره اصلي اين است كه موازنه قدرت در منطقه، در مقايسه با سده 
گذشته و حتي ۱۵- ۱۰سال اخير، با تغييرات جدي مواجه شده و عمليات 
چتربازانه غرب براي قبضه قدرت، تقريباً امري نزديك به محال شده است. 
اين سخن بدان معنا نيست كه استعمارگران، نقشه هاي پيچيده و خطرناك 
نمي كش��ند و بايد از تحركات آنها چشم پوش��يد. اتفاقاً بايد حزم و تدبير و 
مجاهدت را دوچندان كرد. اما ضمنا مراقب بود تا در تله بزرگنمايي جريان 
غرب گرا و كتمان توانمندي هاي جبهه مقاومت گرفتار نش��د. در مواجهه با 
دشمنان عنود جبهه مقاومت، يك نكته مهم راهبردي وجود دارد. اگر دشمن 
جنگ رويارو كرد، باي��د جنگ رويارو ك��رد اما اگر  تروريس��م و خرابكاري 
اقتصادي- امنيتي پيشه كردند، طبعاً بايد مشابه همين شيوه را عليه امنيت 
و شريان هاي اقتصادي و امنيتي آنها به كار گرفت. اين رهنمود راهبردي امام 
خميني است كه فرمود: »امروز با جمود و سكون و سكوت بايد مبارزه كرد و 
شور و حال حركت انقالب را پا برجا داشت. همه بايد بدانند كه غرب و شرق 
تا شما را از هويت اس��المي  تان- به خيال خام خودشان- بيرون نبرند، آرام 
نخواهند نشست. نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شويد و نه از قطع ارتباط با 
آنان رنجور، هميشه با بصيرت و با چشماني باز به دشمنان خيره شويد و آنان 

را آرام نگذاريد كه اگر آرام گذاريد، لحظه  اي آرام تان نمي  گذارند.« 
........................................................................................................................

مارابهگشايشاميدنيست!
سيدمحمد بحرنيان در سرمقاله ديروز 
روزنامه رس��الت نوش��ت: سال هاست 
مسئوالن از پديده اي به نام »ارز خانگي« 
گله مي كنند. اينكه مردم ايران، ده ها ميليارد دالر در خانه هاي خود و خارج 
از چرخه اقتصادي و بانكي كشور نگهداري مي كنند، بيش از همه  چيز بيانگر 
اين واقعيت است كه به وعده هاي اعالمي و سازوكارهاي اقتصادي مسئوالن 
اعتماد ندارند. خسارات افت سرمايه اجتماعي دولت در حوزه اقتصاد قطعاً 
كمتر از حوزه هاي سياست و امنيت نيست. همين روز گذشته بود كه پس از 
ماه ها بحث و بررسي و وعده سرايي در خصوص واگذاري سهام پااليشگاه ها 
به مردم در قالب صندوق دارادوم، اين واگذاري از اساس تكذيب شد و تأثير 
بسيار مخربي بر بازار سرمايه گذاشت. عجيب تر آنكه مسئوالن وزارتخانه هاي 
اقتصاد و نفت، هر يك ديگري را مقصر دانستند و توپ را به زمين يكديگر 
انداختند و در نهايت از مردم خواسته شد در اين زمينه به اخبار غيررسمي و 
شايعات توجه نكنند، حال  آنكه خبر واگذاري از رسانه ملي پخش شده بود! 
چنين رفتارهايي باعث مي ش��ود م��ردم بيش  از پيش، اعتم��اد خود را به 
سياست هاي اقتصادي كشور از دست بدهند. نمونه ها از اين  دست فراوانند 
و عجيب تر آنكه بعد از بحراني شدن هر يك از حوزه هاي مسكن، خودرو، طال، 
ارز و تلفن همراه، مس��ئوالن مرتبط مردم را به آرامش دعوت مي كنند و از 
رفتار هيجاني پرهيز مي دهند! سياست هاي رانتي، بي تدبيري و ناهماهنگي 
در اركان اقتصادي دولت ازحدگذشته است. ما كه انتظار گشايش اقتصادي 

نداريم، فقط دعا مي كنيم شرايط از اين سخت تر نشود. 
........................................................................................................................

نقشسياستهاياقتصاديدولت
دربيارزششدننيرويانساني

اس��فنديار جهانگ��رد، اس��تاد دانش��گاه 
عالمه طباطبايي در بخشي از يادداشتي كه 
در شماره ديروز روزنامه شرق چاپ شد در 
خصوص كاهش ارزش كار در ايران نوشت:   دليل اين موضوع در متغير هاي 
مهم عالمت دهنده در كالن اقتصاد و جامعه است كه بايد يكي را در ساختار 
اقتصاد و ديگري را در  سياست هاي دولت جست وجو كرد كه البته اين دو در 
گذر زمان علت و معلول هم بوده و روي همديگر تأثير گذاشته اند تا به اينجا 
 رسيده است. اگر بخواهيم در داليل بي ارزش شدن كاركردن در جامعه در 
قالب سياس��ت هاي اقتصادي كنج��كاوي كنيم، موض��وع  بر مي گردد به 
سياس��ت هاي پولي و مالي دولت كه منجر به تورم ه��اي دورقمي و بعضا 
ناگهاني شده و نااطميناني و تطبيق نداشتن  دستمزد ها و حفظ نشدن قدرت 
خريد را از يك طرف رقم زده و از طرف ديگر فضا را براي ايجاد ظرفيت جديد 
و سرمايه گذاري از  بين برده و انگيزه هاي نيروي كار را براي كار كردن و خلق 
ارزش كاسته است. اقتصاد ايران در نيم قرن اخير به جز در موارد بسيار  نادر 
در برخي سال ها همواره تورم دو رقمي و باال داشته است. مسئوليت اين تورم 
مطابق تئوري هاي اقتصادي با دولت اس��ت،  چراكه به دليل بزرگ ش��دن 
بي برنام��ه و بي ق��واره دول��ت از طريق رديف ه��اي بودجه اي و س��اختار 
تصميم گيري نادرست، باعث تسلط  سياست هاي مالي بر سياست هاي پولي 
شده و هسته و كوره ايجاد تورم همواره در اقتصاد ايران شعله ور است و باعث 
كاهش كارايي  سياست هاي پولي و مالي شده و از طرف ديگر به علت ناتواني 
در به كارگيري ظرفيت هاي شايسته و كيفي نيروي كار به  دليل  سركوب 

دستمزد ها متناسب با تورم شده است.

88498443سرويس  سياسي

آیاسیاستشکستخوردهفشارحداکثریترامپرادرانتخاباتبهزیرمیکشد؟

خشابخاليترامپبرايروياروييباايران

دولتترامپشکستراهبرد»تشدیدفشارهاي
اقتصادي-سیاسيعلیهایران«راشاهداستو
ناچاراس�تبرايممانعتازتسرياینشکست
درعرصهانتخاباتریاس�تجمهوري،مجموعه
اقداماتيرابرایبازگرداندنروحیهامیدواريدر
کاخسفیدجهترویارویيباایرانصورتدهدو
بتواندبرجوبایدننامزدحزبدموکراتغلبهکند.
توس��عه تحريم هاي ضدايراني به ابعاد جديد مانند 
تحريمي كه هفته گذشته در بخش فلزات روي داد 
يا تالش براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران در 
جلسه اخير شوراي امنيت مهم ترين اقدامات صورت 
گرفته دول��ت دونالد ترامپ براي مديريت ش��رايط 
كنوني اس��ت، به طوري كه او در موضع گيري ای كه 
اوايل هفته انجام داد، در عباراتي كه موجب استهزای 
وي در فضاي مجازي نيز ش��د، تأكيد كرد به محض 
پيروزي وي در انتخابات پيش رو با ايران به توافقات 
جديد خواهد رسيد! اين در شرايطي است كه تقريباً 
هيچ كدام از اه��داف ضدايراني دونال��د ترامپ طي 
چهار سال رياس��ت جمهوري اش عليه كشورمان به 
مرز تحقق نيز نزديك نشده اس��ت، به طوري كه نه 
تابس��تان داغي در تهران و مراكز استان هاي كشور 
به معناي ايجاد ش��ورش هاي اجتماعي- سياس��ي 
گسترده با هدف براندازي حاكميت سياسي كشور 
به وقوع پيوست، نه جمهوري اسالمي ايران برخالف 
ميل جريان غرب زده داخلي حاضر به پذيرش و اجراي 
شروط چندگانه رئيس جمهور امريكا شد و نه نظام 
اسالمي تن به مذاكرات شبه برجامي جديد در قالب 

موشكي، حقوق بشر يا منطقه اي داد. 
پروژهبيثمرامریکا

امروز مهم ترين پ��روژه ضدايراني كاخ س��فيد براي 
مقابله با جمهوري اسالمي ايران تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي است كه به موجب مفاد قطعنامه223۱ 
در يك دوره پنج ساله بايد لغو ش��ود. امريكايي ها با 
تفسير يكجانبه از مفاد منشور سازمان ملل كه اختيار 
گس��ترده اي را به هر ك��دام از اعضاي دائم ش��وراي 

امنيت سازمان ملل داده است، مدعي هستند به رغم 
خروج از برج��ام مي توانند ضمن تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي كشورمان مكانيسم موس��وم به ماشه را 

نيز فعال كنند!
در حالي ك��ه امريكايی ها اراده دارند در جلس��ه 
اخير شوراي امنيت س��ازمان ملل زمينه تمديد 
تحريم هاي تس��ليحاتي ايران را كلي��د بزنند كه 
بس��ياري از انديش��كده ها و رس��انه ها بر اساس 
واقعيت ه��اي موج��ود معتقدند صحن��ه روابط 
بين الملل امري��كا فاقد توان الزم براي پيش��برد 

اهداف ضدايراني خود در اين رابطه است. 
در همين ب��اره باربارا اس��الوين، عضو انديش��كده 
آتالنتيك در واش��نگتن بيان مي كن��د: »خبرها از 
ناكامي ماي��ك پمپئو وزير خارج��ه امريكا در جمع 
كردن آراي مثب��ت اعضاي دائم و غيردائم ش��وراي 
امنيت حكايت دارد. هوك نتوانست دولت هاي ديگر 
را با سياست هاي اياالت متحده همگام كند. احتمال 
رأي آوردن قطعنامه پيش��نهادي امريكا در شوراي 
امنيت اندك اس��ت، حتي گفته مي شود ۹رأي الزم 
اعضاي شوراي امنيت براي رسيدن به مرحله وتو را 
هم نخواهد داشت.« وي همچنين مي گويد: »چند 
روز پيش مايك پمپئو به رئيس جمهوري تونس كه 
كشورش عضو غيردائم ش��وراي امنيت است، زنگ 
زد. هدف به دس��ت آوردن رأي مثب��ت تونس براي 
اين قطعنامه بود اما ترديد دارم تونس هم به آن رأي 

مثبت بدهد.«
قطعنامهشانستصویبندارد

همچنين خبرگزاري رويترز در اين زمينه نوشته است: 
تالش سه كشور اروپايي براي حصول توافق با چين و 
روسيه در مورد تمديد تحريم تسليحاتي ايران ناموفق 
بوده و قطعنامه پيشنهادي امريكا نيز با شكست مواجه 
خواهد شد. برخي ديپلمات ها مي گويند كه اين اقدام 
با شكست مواجه مي ش��ود. وقتي قرار است شوراي 
امنيت رأي گي��ري كند هر ۱۵عضو آن 2۴س��اعت 
فرصت دارند تا نظر خود را اعالم كنند و نتيجه آن در 

جلسه اي عمومي اعالم مي شود. 
اين رس��انه مش��هور ادامه مي ده��د: »ديپلمات ها 
مي گويند قطعنامه امريكا از حمايت اندكي برخوردار 
است. براي آنكه روس��يه و چين اين قطعنامه را وتو 
كنند، بايد دست كم ۹ عضو شوراي امنيت به آن رأي 

مثبت دهند.«
رويترز همچنين از قول يكي از ديپلمات های ارشد 
عضو ش��وراي امنيت س��ازمان ملل ادامه مي دهد: 
»ش��ماري از كش��ورها خواهند گفت ت��ا زماني كه 
شوراي امنيت نظرش را در مورد قانوني بودن يا نبودن 
فعال كردن مكانيسم ماشه اعالم نكند، قصد ندارند 
تحريم هاي بيشتري را به اجرا بگذارند. شوراي امنيت 
با توجه به اختالفات داخلي كه در اين باره دارد، فكر 
نمي كنم بتواند تصميمي در اين مورد اتخاذ كند. فكر 
نمي كنم در دنيا عجله اي براي بازگرداندن رژيم هاي 

تحريم وجود داشته باشد.«
موضعدیپلماتروسدربارهتمدیدتحریم

تسلیحاتي
مايك پمپئو وزير امور خارجه امريكا در توئيتي مدعي 
شده است اين كشور پس از سال ها ديپلماسي، اين 
هفته قطعنامه تمديد تحريم تسليحاتي ايران را به 
ش��وراي امنيت ارائه خواهد كرد. ميخائيل اوليانوف 
نماينده دائم روسيه در س��ازمان هاي بين المللي در 
جواب پمپئو نوشته اس��ت: »بيانيه اي غيرمنتظره: 
تالش��ي جهت تمديد تحريم  تس��ليحاتي »پس از 
سال ها ديپلماس��ي«. چه نوع ديپلماسي؟ سياست 
فشار حداكثري بس��يار كم با ديپلماس��ي سروكار 
داشته است. امريكا در پايان س��ال2۰۱۹ شروع به 
مطرح كردن تحريم تسليحاتي نمود، بنابراين ماه ها، 

نه سال ها«. 
روز گذشته نيز علي ربيعي، س��خنگوي دولت به 
تالش هاي امريكا در اين باره اينگونه در نشس��ت 
خبري خود پاسخ گفت: »اقدام امريكا قبل از اينكه 
تهديد ايران باشد، استفاده از س��از و كار شوراي 
امنيت براي تهديد ش��وراي امنيت و به س��خره 

گرفتن س��ازوكار چندجانبه گرايي اس��ت. امريكا 
مي خواهد با استفاده از اهرم شوراي امنيت عليه 
شوراي امنيت و نهادهاي بين المللي و سازوكارهاي 
چندجانبه اقدام كند. هر نوع قطعنامه اي در نقض 
قطعنامه223۱ غيرقابل قبول بوده و به اس��تهزا 

گرفتن قوانين بين المللي است.«
تمدیدتحریمتسلیحاتيایران

جنبهتبلیغاتيدارد
رامين مهمانپرست، سفير اسبق كشورمان در لهستان 
نيز در گفت وگو با مهر، در م��ورد تالش امريكا براي 
تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران كه بنا به قطعنامه 
223۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار است 
در مهر ماه پايان ياب��د، گفت: آنچه در م��ورد رفتار 
اياالت متحده در مورد تالش براي تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي عليه كشورمان به نظر مي آيد، اين موضوع 
است كه امريكايي ها بيشتر به دنبال استفاده از فضاي 

تبليغاتي و جنگ رواني هستند. 
وي افزود: امريكايي ها تالش مي كنند با جنگ رواني 
و بازي تبليغاتي حول موضوع تحريم هاي تسليحاتي 
ايران و برجام، بر انتخابات رياست جمهوري 2۰2۰ 
تأثير بگذارند. امريكا ت��الش دارد با اين قبيل رفتار، 
مقابل پايان يافتن تحريم هاي تس��ليحاتي ايران كه 
موعد آن در ماه اكتبر است، مانع ايجاد كند كه بايد 

گفت اين رفتار غيرقانوني است. 
سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه گفت: قطعنامه 
223۱ شوراي امنيت كه برجام هم ضميمه آن است، 
پايان يافتن تحريم تس��ليحاتي ايران را در ماه اكتبر 
)مهر( مورد تأكيد قرار داده اس��ت و هيئت حاكمه 
امريكا كه خود به صورت غيرقانوني از اين توافق خارج 
شده، تعهدات خود را انجام نداده، قطعنامه 223۱ را 
نقض كرده و به دنبال اهداف سياس��ي خود با ايجاد 
فشار حداكثري عليه كشورمان بوده است، حاال تالش 
مي كند با جنجال سازي در موضوع توافق هسته اي و 
پايان يافتن تحريم تسليحاتي ايران، عقب ماندگي هاي 

انتخاباتي خود را جبران كند. 
وي بيان كرد: به نظر مي رسد پيشنهاد جديد امريكا 
هيچ تغيير خاصي نسبت به پيشنهاد قبلي كه منجر 
به شكست شد، نداشته باشد. اقدام امروز امريكا نيز 
براي تمديد تحريم تس��ليحاتي ايران، جنبه رواني 
و تبليغات��ي دارد و نتيجه اي جز شكس��ت براي اين 

كشور ندارد. 
شکستجدیددرآستانهانتخابات

همانطور كه اشاره شد تالش هاي اياالت متحده براي 
تمديد تحريم هاي تسليحاتي عليه كشورمان بر اساس 
آنچه محتمل است نمايندگان روسيه و چين در جلسه 
شوراي امنيت س��ازمان ملل انجام دهند با شكست 
مواجه خواهد شد؛ شكس��تي كه مي تواند موقعيت 
متزلزل دونال��د ترامپ در رويارويي ب��ا جو بايدن را 
نيز تش��ديد كند. بنابراين گزاره بعدي امريكا براي 
جبران مافات فعال سازي مكانيسم ماشه است كه 
بر اساس اختيارات گسترده اي كه تيم مذاكره كننده 
كش��ورمان بنا بر متن برج��ام- قطعنامه 223۱ به 
اعضاي دائم شوراي امنيت سپرده است، صورت دهي 
آن از نظر دور نيست و مي تواند هزينه هاي برجام را 

براي كشورمان به چند برابر افزايش دهد.
 حال بايد منتظر مان��د و ديد دول��ت دونالد ترامپ 
در ۸۰روز مانده به برگ��زاري انتخابات، براي جبران 
شكست هاي مستمر در برابر جمهوري اسالمي ايران 

تدابير ديگري هم خواهد داشت يا خير.

سخنگويدولت:
انتخاباتدوردوممجلس
۲۱شهريوربرگزارميشود

سخنگويدولتازقطعيشدنزمان
برگزاريمرحلهدومانتخاباتمجلس
درتاری�خ۲۱ش�هریورماهخبرداد.
عل��ي ربيع��ي، س��خنگوي دول��ت در 
گفت و گو با تسنيم، درباره زمان قطعي 
انتخابات مي��ان دوره اي مجلس گفت: 
بنا بر نظ��ر وزارت كش��ور، مرحله دوم 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي در 2۱شهريور ماه برگزار مي شود. وي افزود: با توجه به شيوع بيماري 
كرونا در صورت موافقت س��تاد ملي مقابله با كرونا، پيش��نهاد دولت انجام 
تبليغات يك هفته اي به روش هاي غيرتجمعي همراه با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي وزارت بهداشت به خصوص استفاده از فضاي مجازي است، زيرا 
تجمعات در زمان تبليغات قابل كنترل نيست. س��خنگوي دولت تصريح 
كرد: همچنين انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
سه حوزه تهران، آستانه اشرفيه و تفرش در سال ۱۴۰۰ و همراه با انتخابات 

رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي شهر و روستا برگزار مي شود. 
علي ربيعي در پاسخ به سؤال ايرنا درباره ادعاي دونالد ترامپ رئيس جمهور 
امريكا مبني بر اينكه در صورت انتخاب مجدد در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در آبان ماه، به س��رعت با ايران به توافق خواهد رسيد، گفت: آقاي 
ترامپ چهار سال فرصت داشت كه با انتخاب يك مسير درست، توافق شده و 
قانوني، ديپلماسي موفقي را با ايران آغاز كند. او نه تنها اين كار را نكرد، بلكه 
بدترين خطاهاي امريكا را در دهه هاي گذشته مرتكب شد. سخنگوي دولت 
افزود: حتي اگر ترامپ براي بار دوم انتخاب شود، تا وقتي به سياست فشار بر 
ايران ادامه دهد، هيچ موفقيتي در رسيدن به توافق به دست نخواهد آورد. 

دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور اظهار داشت: در صورت تداوم 
سياس��ت خصمانه عليه ملت ايران، آماده ايم مقاوم��ت حداكثري ايران 
را تا هر زمان كه نياز باش��د، ادامه دهيم. وي گفت: اگر ترامپ در مس��ير 
جبران اشتباهات گذشته، جدي باشد از آن استقبال مي كنيم، اما به نظر 
نمي رسد ادعاي اخير او، هدفي فراتر از جلب رأي در انتخابات داشته باشد. 
ربيعي همچنين درباره ادعاي يك افسر اطالعاتي امريكا درباره دخالت 
ايران، روسيه و چين در انتخابات رياست جمهوري امريكا گفت: ادعاي 
بي پايه دخالت ايران در انتخابات امريكا به منظور اس��تفاده انتخاباتي از 
ايران هراسي است. همانگونه كه بارها تكرار كرده ايم، جمهوري اسالمي 
ايران هيچ عالقه اي به مداخله در سياس��ت هاي حزبي در امريكا ندارد و 
هيچ مزيتي در برتري يكي از دو حزب امريكا بر ديگري نمي بيند. ربيعي 
همچنين در پاسخ به س��ؤالي درباره پيامدهاي ارائه قطعنامه امريكا به 
شوراي امنيت براي تداوم تحريم تسليحاتي ايران تصريح كرد: امريكا به 
اعتراف رهبرانش از برجام خارج شده است و تا زمان بازگشت كامل به آن و 
انجام تمامي تعهداتش، هيچ حقي چه در ارتباط با متن توافق و چه مرتبط 

با قطعنامه شوراي امنيت ملل متحد در حمايت از آن ندارد. 
س��خنگوي دولت تأكيد كرد: اقدام امريكا قبل از اينكه تهديد ايران باشد، 
استفاده از ساز و كار شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد براي تهديد اين 
شورا و به سخره گرفتن ساز وكار چندجانبه گرايي است. وي افزود: امريكا 
مي خواهد با استفاده از اهرم شوراي امنيت عليه شوراي امنيت و نهادهاي 
بين المللي و س��از و كارهاي چندجانبه اقدام كند. سخنگوي دولت ايران 
خاطر نشان كرد: جمهوري اس��المي ايران آماده اثبات اين موضوع است 
كه كمترين مسامحه اي در ارائه پاسخي متناسب و قاطع به هرگونه اقدام 
تحريك آميز و غيرقانوني نش��ان نخواهد داد. ربيعي تأكي��د كرد: هر نوع 
قطعنامه اي در نقض قطعنامه 223۱ ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد 

غيرقابل قبول بوده و به استهزا گرفتن قوانين بين المللي است.  
........................................................................................................................

عضوهیئترئیسهمجلس:

دولتمسئلهبهكارگيرينمايندگان
ردصالحيتشدهراشفافكند

دولتبایدتوضیحدهدبرچهاساسبهعدهايخاصازنمایندگاندر
سازمانهاواداراتسمتمهمميدهد،متأسفانهدولتهیچتوضیحي
دراینخصوصنميدهددرصورتيکهاینمسئلهبایدشفافشود.
حجت االسالم عليرضا سليمي، عضو هيئت رئيسه مجلس در گفت وگو با 
راه دانا         اظهار داش��ت : نكته حائز اهميتي كه در اين رابطه وجود دارد اين 
است كه دولت صرفاً يك عده اي خاص از نمايندگان را به  كار مي گيرد. اگر 
قرار است نمايندگان به كارگيري ش��وند چرا همه را به كارگيري نكردند، 
اگر قرار بود به كار نگيرند چرا فقط يك عده اي خاص را به كار مي گيرند؟ 
اين عضو هيئت رئيس��ه مجلس به ابعاد ديگري از اين مسئله اشاره كرد و 
گفت: نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه چرا دولت فقط افراد همسو 
با خود را در دس��تگاه هاي اقتصادي به كارگيري ك��رده و به عده اي خاص 
در بدنه دولت س��مت مي دهد؟ س��ليمي در پايان در خصوص لزوم ورود 
مجلس و تصويب قانوني جهت پايان دادن به چرخه به كارگيري نمايندگان 
ردصالحيت ش��ده گفت: در اين خصوص هيچ قانوني وجود ندارد و دولت 

سليقه اي عمل مي كند.
........................................................................................................................

سعیدمحمدمطرحکرد

تهاتربدهيدولت
بهقرارگاهخاتماالنبيا)ص(بانفت

درقان�ونبودجهتهات�راموال
اداريدول�ت،تهات�رنف�تو
استفادهازاوراقتسویهخزانه،
قیدشدهاس�تتادولتبتواند

دیونخودراتسویهکند.
به گزارش راه دانا، سعيد محمد فرمانده 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( با 
اشاره به بدهي نزديك ۵۰هزار ميليارد 
توماني دولت به اين قرارگاه، گفت: به دنبال برگزاري جلسات متعدد قرارگاه 
در سال جاري با رئيس سازمان برنامه بودجه و هيئت رئيسه مجلس پيشنهاد 
ش��د ۸۱ پروژه مهم، ملي و تأثيرگذار تا خرداد ۱۴۰۰ تكميل شوند اما اين 
پروژه ها به منابع مالي باالي نياز دارند، به همين دليل از ظرفيت هاي موجود 

در قانون برنامه بودجه نهايت استفاده را خواهيم كرد. 
وي ادامه داد: اگر چه در قانون بودجه تهاتر ام��وال اداري دولت، تهاتر نفت 
و استفاده از اوراق تسويه خزانه قيد ش��ده است تا دولت بتواند ديون خود را 
تسويه كند اما به رغم اين ظرفيت هاي خوب در قانون، به دليل بوروكراسي 
اداري، تهاتر به كندي پيش مي رود، به همين دليل مقرر شد به  منظور تسريع 
در بهره برداري از پروژه هاي ملي در س��ال جهش توليد، به اين مهم سرعت 
بخشيده شود. محمد با بيان اينكه قرارگاه خاتم االنبيا)ص( موافق تهاتر نفت 
و اموال دولتي به  منظور پس گيري طلب هاي خود از دولت است، افزود: اين 

اموال در ادامه به نقدينگي تبديل شده و به پروژه ها تزريق مي شود. 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا)ص( »تعريف طرح هاي سودآور در فرابورس به 
صورت پذيره نويسي« را مسير ديگر قرارگاه خاتم االنبيا)ص( براي دستيابي 
به درآمد جهت تكميل پروژه هاي ملي عنوان كرد و توضيح داد: اين مسير هم 
با وزارت اقتصاد و سازمان بورس طراحي شده و اميد است در ابتداي شش ماه 
دوم سال عرضه خوبي داشته باشيم تا عالوه  بر هدايت منابع و سرمايه هاي 
مردمي به س��مت توليد و اش��تغال، پروژه هاي بزرگ و تأثيرگذار را كه در 

چارچوب اقتصاد مقاومتي قرار گرفته است تكميل كنيم.

سعيد همتي
   گزارش

   گزارش 2

   خبر

تالش دولتي ها براي جلوگيري از بررسي پرونده »مغان« ناكام ماند

» آبرامز« هم راه شکست خورده »هوك« را می رود

ق�وهقضائی�هب�هپرون�دهتخلف�اتس�ازمان
خصوصيس�ازيدرواگذاريکش�توصنعت
مغ�انورودک�ردوت�اشدولتيه�اب�راي
جلوگیريازبررس�يای�نپروندهن�اکامماند.
احم��د عليرضا بيگ��ي در گفت وگ��و با مه��ر، در 
خصوص واگذاري كش��ت و صنع��ت مغان، گفت: 
پرونده واگذاري كش��ت و صنع��ت مغان برخالف 
ميل »جهانگيري« به هيئت داوري ارس��ال ش��د. 
هيئت داوري وارد رسيدگي اين پرونده شد. يونس 
ژائله، مدير كنوني كشت و صنعت مغان از آنجا كه 
نتوانس��ته بود از طرف جهانگيري مشكل تخلفات 
خود را در واگذاري كشت و صنعت مغان حل كند، 
اين بار به رئيس جمهور متوس��ل ش��د. وي افزود: 
رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت وزراي اقتصاد 
و دادگس��تري را كه اعضاي اصلي هيئت واگذاري 
هس��تند مورد عتاب قرار داد و س��ؤال كرد كه اين 
واگذاري به كجا رسيده است. آنها اعالم مي كنند كه 
اين پرونده به هيئت داوري ارسال شده و به زودي 
رأي آن صادر مي ش��ود. روحاني نيز اين دو وزير را 
مورد عتاب و س��رزنش قرار داده اس��ت و مي گويد 

اين پرونده نبايد به هيئت داوري ارس��ال مي شد، 
به همين جهت دستور مي دهد كه وزراي اقتصاد و 

دادگستري از امضاي خود عدول كنند. 
نماينده مردم تبريز در مجلس با اشاره به اينكه وزراي 
اقتصاد و دادگستري طبق دستور رئيس جمهور از 
امضاي خود عدول مي كنند، گف��ت: هيئت عالي 
داوري نيز قرار سقوط دعوي را صادر مي كند، بدين 
معنا كه ثابت شده دعوايي وجود ندارد و پرونده حل 
شده است، زيرا خريدار و فروشنده راضي هستند و 
نياز به مراجعه به داور وجود ن��دارد. عليرضا بيگي 
تصريح كرد: در ادام��ه با پيگيري هايي كه از طريق 

مجلس انجام داديم، رئيس سازمان خصوصي سازي 
را وادار كرديم به »قرار سقوط دعوي« اعتراف كرده 
و اين پرونده را به قوه قضائيه ارجاع دهد. وي اظهار 
داش��ت: با اعتراض صالحي به رأي سقوط دعوي و 
ارس��ال پرونده به قوه قضائيه در واقع از يك طرف 
وزراي اقتصاد و دادگس��تري دعوی و امضاي خود 
را پ��س گرفتند و از س��وي ديگر رئيس س��ازمان 
خصوصي س��ازي به عنوان يكي از اعضاي دولت به 

قرار سقوط دعوي اعتراض كردند. 
عضو فراكسيون انقالب اسالمي گفت: شعبه مربوطه 
دادگاه نيز وارد رسيدگي به پرونده تخلفات واگذاري 
كشت و صنعت مغان شده و قرار سقوط دعوي را رد 
مي كند. عليرضابيگي گفت: قاضي مربوطه با استناد 
به قانون اساسي به داليل متعدد رأي صادره از سوي 
هيئت داوري را نقض كرده و هيئت عالي داوري را 
ملزم به رسيدگي به اين پرونده مي كند. وي اظهار 
داشت: ۱۵مردادماه اين رأي صادر شده و به هيئت 
عالي داوري ابالغ شده است. در اين رأي تأكيد شده 
است نه تنها وزرا بلكه رئيس جمهور نيز نمي تواند 
قرار س��قوط رأي ص��ادر كند و حتم��اً بايد هيئت 

داوري به پرونده ها رسيدگي كرده و رأي صادر كند. 
اين نماينده مجلس اضافه كرد: تنها موضوعي كه 
مي تواند موجب عدم رسيدگي به پرونده ها از سوي 
داور شود اين اس��ت كه طبق اصل۱3۹ عمل شده 
و س��ه وزير به پرونده ها رس��يدگي كرده و مجلس 
ش��وراي اس��المي در جريان قرار بگيرد. قانونگذار 
در اين موضوع س��ختگيرانه رفتار كرده كه در اين 
پرونده قاضي به همين اصل اس��تناد كرده اس��ت. 
عليرضا بيگي تأكيد كرد: پرونده تخلفات واگذاري 
كشت و صنعت مغان به هيئت داوري بازگشته است 
و هيئت عالي داوري بايد ظرف مدت تعيين ش��ده 
نسبت به صدور رأي اقدام كند. با توجه به تخلفات 
فاحشي كه در اين واگذاري اتفاق افتاده، نتيجه رأي 

از همين االن قابل پيش بيني است. 
وي با بيان اينك��ه رفتار جانبداران��ه دولت موجب 
مي ش��ود كه احتمال هاي��ي مبني بر يك��ي بودن 
فروشنده و خريدار مطرح شود، گفت: به نظر مي رسد 
پش��ت پرده اين پرونده خبرهايي است. تالش هاي 
مع��اون اول رئيس جمه��ور و رئيس جمه��ور براي 

جلوگيري از بررسي اين پرونده ناكام مانده است.

جانشینبرایانهوك،»الیوتآبرامز«استکهدرموردونزوئا
نتوانستکاريکند،چهبرسدبهایرانکهقويترازونزوئاست.
 فواد ايزدي، كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با ايسنا در مورد 
تغيير نماينده ويژه وزارت امور خارجه امريكا در امور ايران و انتخاب 
اليوت آبرامز به عنوان جانشين برايان هوك و اينكه آيا اين تحوالت 
موجب تغيير سياست امريكا در قبال ايران خواهد شد يا نه؟ گفت: 
سياست امريكا اعمال فشار حداكثري عليه ايران است و تا زماني كه 
بانيان اصلي اين سياس��ت يعني افرادي همچون» پمپئو« در كاخ 

سفيد هستند، اين سياست ادامه خواهد داشت. 
 وي با بيان اينكه سياست فش��ار حداكثري امريكا در برابر ايران 
شكست خورده است، افزود: در چارچوب اين سياست، قرار بود آنها 
بتوانند رژيم ايران را سرنگون يا اينكه امتيازات بيشتري از تهران 

دريافت كنند، ول��ي اين اتفاقات 
نيفتاد و با شكست مواجه شدند. 

 اين استاد دانشگاه تهران با تأكيد بر 
اينكه در سه ماه مانده به انتخابات 
رياس��ت جمهوري امري��كا ق��رار 
نيست سياس��ت امريكا نسبت به 
ايران تغيير كن��د، تصريح كرد: به 
صورت دقيق مشخص نيست كه 

برايان هوك خودش استعفا كرده و متوجه شده نتوانسته در پيشبرد 
سياست هاي خود نسبت به ايران به موفقيتي دست پيدا كند يا اينكه 

به خاطر اين ناكامي اخراج شده است. 
وي با اشاره به س��ابقه جانش��ين برايان هوك در عرصه سياست 

خارجي امريكا گفت: آبرامز سابقه جنايتكارانه اي دارد، او در مورد 
ونزوئال نيز نتوانست سياست هاي امريكا را به پيش ببرد چه برسد 
به ايران كه قوي تر از ونزوئالس��ت و به اين كشور كمك مي كند.  
ايزدي خاطرنش��ان كرد: امريكايي ها نمي خواستند پست برايان 
هوك خالي بمان��د، بنابراين مجبور بودند يك ف��رد ضدايراني را 
جانشين او كنند تا سياست شكست خورده برايان هوك در مورد 
ايران را ادامه دهد. اين كارش��ناس مسائل امريكا با بيان اينكه اين 
تغيير و تحوالت نشان دهنده اين است كه سياست مقاومت در برابر 
امريكا جواب مي دهد، اظهار كرد: مسئله اين است سياست امريكا در 
مورد ايران شكست خورده است و اگر اين سياست جواب مي داد، آنها 
نمي آمدند دو الي سه ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري 

در اين كشور، مسئول اين سياست را تغيير دهند.


