
  گزارش

خنثی سازی تحریم
 با دیپلماسی اقتصادی

جمهوری اسالمی ایران در دولت سیزدهم بر اساس »سند چشم انداز 
۲۰س��اله«، »سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی«، »بیانیه گام دوم 
انقالب « و »رهنمود  ها و مطالبات صریح رهبر معظم انقالب « به عنوان 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر تعقیب دیپلماس��ی اقتصادی را در حوزه 
سیاست خارجی در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. سیاست کلی 
اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه ۱۳۹۲ و در هم��ان ماه های آغازین 
ریاست جمهوری روحانی ابالغ شد، متأسفانه در دولت های یازدهم و 
دوازدهم به دلیل توهم حل همه مشکالت کشور از  طریق دیپلماسی 
س��ازش با غرب، مورد توجه ق��رار نگرفته و در حد تش��کیل قرارگاه  و 
اقدامات و گزارش های شکلی و بدون محتوا خالصه شده و اقدام مؤثری 
درباره بندهای ۱۰ تا ۱٤ سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی صورت 

نپذیرفته است. 
دیپلماس��ی اقتصادی نقط��ه تالقی دو ح��وزه اقتصادی و سیاس��ت 
خارجی است. دیپلماسی اقتصادی درپی تبدیل منابع موجود قدرت 
در ح��وزه اقتصاد به ق��درت واقع��ی و در نتیجه، افزای��ش اقتدار یک 
ملت است. دیپلماس��ی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات 
اقتصادی در سیاس��ت خارجی اس��ت. دیپلماس��ی اقتص��ادی تعبیر 
مش��خصی از برخورد اهداف و ابزار های دیپلماتیک و اقتصادی است 
که در نهایت اهدافی از جمله »گس��ترش و تنوع پیوند های تجاری«، 
»افزایش سرمایه گذاری های مش��ترک خارجی«، »انتقال فناوری«، 
»تبادل نیروی کار«، »خنثی س��ازی تحریم ه��ا« و »ارائه تصویر ملی 
روشن و واالی جمهوری اس��المی ایران « را دنبال می کند. جمهوری 
اس��المی ایران با اتکا به ویژگی های ممتاز جغرافیایی، منابع سرش��ار 
طبیعی و نیروی کار متخصص می تواند و باید ب��ه جایگاه واقعی خود 
در اقتصاد جهانی برس��د، اما تحقق این رؤیا به ش��رطی دست یافتنی 
اس��ت که مقدمات آن فراهم آمده باشد و بی ش��ک یکی از مهم  ترین 
مقدمات تحرک در حوزه دیپلماسی اقتصادی استخدام و به کارگیری 

دیپلمات های با تحصیالت اقتصادی است. 
در حالی که مجموع کادر دیپلماتیک ایران در کل دنیا حدود ۲هزار 
نفر اس��ت که کمتر از ۱۰۰ نف��ر )کمتر از ٤ درص��د( از آنان دارای 
تحصیالت اقتصادی هس��تند، امریکا فقط در عراق بیش از ۳ هزار 
نفر رایزن بازرگانی دارد. بنابراین امریکا فقط نیروی اقتصادی اش 
در عراق از تمام نیروی دیپلماتیک ما در کل جهان بیش��تر است و 
همین امر نشانگر اهمیت دیپلماسی اقتصادی در جهان غرب است. 
عالوه بر فقدان نیروی انس��انی متخصص  در حوزه اقتصاد، مشکل 
بزرگ تری بر سر راه دیپلماسی اقتصادی وجود دارد که از دو جهت 
بر ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی تأثیر مستقیم می گذارد. عالوه 
بر وزارت امور خارجه، مدعیان دیپلماسی دیگری نیز وجود دارند و 
این مدعیان تمامیت خواه متأسفانه با هم هماهنگ نبوده و نگاه غیر 
سیستمی و جزیره ای به عنوان آفتی بزرگ بر کارآمدی دیپلماسی 

اقتصادی سایه افکنده است. 
بدیهی است چنانچه متولی و مس��ئول دیپلماسی اقتصادی معین 
نشود بی شک به کارگیری متخصصان اقتصادی در دستگاه سیاست 
خارجی نه تنها راه گشا نخواهد بود بلکه عالوه بر اتالف نیرو و امکانات 
و سرمایه، دولت را درگیر منازعات ساختاری و سازمانی خواهد کرد. 
در کنار مش��کالت پیش گفته می توان به مشکل ساختاری وزارت 
امورخارجه که تناسبی با دیپلماسی اقتصادی ندارد نیز اشاره کرد. 
س��اختار وزارت امور خارجه باید متناس��ب با مأموریت جدید این 
وزارت خانه هماهنگ شده و تغییر کند. در حالی که کشور  هایی نظیر 
چین که در حوزه دیپلماس��ی اقتصادی موفقیت های چشمگیری 
داشته اند الگوهای خوبی برای بومی س��ازی دیپلماسی اقتصادی 
وجود دارد. در حال حاضر در کشور ما در این حوزه بین نهاد  هایی 
مثل »سازمان توسعه تجارت«، »اتاق های بازرگانی«، »گمرک«، 
»بانک مرکزی« و »وزارت خارجه « بر س��ر مسئولیت دیپلماسی 
اقتصادی کشمکش وجود داشته و هر کدام از نهاد  ها خود را متولی 
و مسئول می داند و برای سایر نهاد  ها هیچ حقی قائل نیست و همین 
فقدان نگاه سیستمی، ناهماهنگی  ها و تمامیت خواهی دستگاه   ها 
عالوه بر اتالف وقت و سرمایه انسانی و تحمیل هزینه به نظام، موجب 
سوءاستفاده افراد فرصت طلب و تبدیل س��اختار  ها و جایگاه   ها به 

میدان کاسبی و ترجیح منافع فردی بر منافع ملی می شود. 
در شرایط کنونی فرصت های ناب و استثنایی در حوزه دیپلماسی 
اقتصادی فراروی ایران است که توجه به آنها به منزله فروریختن کاخ 
ظلم تحریم   ها است. زورگویان و غارتگران غربی خوب می دانند که 
موقعیت جغرافیایی و پیوستگی ایران با بازار ۱۵ کشور همسایه و 
۱۰ کشور همسایه همسایگان، ایران را در معرض نسیم حیات بخش 
تجارت نزدیک به هفت هزار میلی��ارد دالری قرار می دهد و جالب 
اینجاس��ت که حداقل ۱۶ درصد از حجم تجارت خارجی منطقه با 
مزیت های اقتصاد ایران قابل دسترس است و این حجم از تجارت بی 

تردید ما را از غرب بی نیاز و باطل السحر تحریم   ها است. 
به گفته کارشناسان اقتصادی تراز بازرگانی ایران فقط با کشور عراق 
حدود ۱۰ برابر کل اتحادیه اروپا بوده و اگر ایران با فعال تر ش��دن 
در حوزه اقتصادی و تهیه نقشه راه و تنظیم اسناد و توافقنامه های 
راهبردی و بلند مدت با هر یک از کشورهای همسایه و منطقه فقط از 
بخشی از ظرفیت های اقتصادی موجود استفاده کند قطعاً در مسیر 
خنثی سازی تحریم   ها قرار گرفته و اهرم فشارهای ظالمانه غرب بر 

گرده جمهوری اسالمی ایران بی اثر خواهد شد. 
آخرین نکته اینکه باید س��ایه ش��وم دیپلماس��ی سیاس��ی از سر 
دیپلماس��ی اقتصادی کم شود. هم اینک ناخواس��ته و به جفا زلف 
بس��یاری از مشکالت کش��ور به دیپلماسی سیاس��ی )دیپلماسی 
مذاکره( گره خورده و همین امر فشار روانی سنگینی برای اقتصاد 
کشور به وجود آورده که کم  ترین تأثیر آن، وابستگی نوسانات قیمت 
کاال  ها و ارز به مذاک��رات ایران با غرب اس��ت. کم  ترین تأثیر تفوق 
دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی اقتصادی این است که ملت و نظام 
را به تسلیم در برابر زیاده خواهی غرب در پای میز مذاکره تشویق و 
ترغیب می کند که اگر خواهان حل مشکالت و پایین آمدن قیمت 
کاال  ها و ارز هستید راهی جز تسلیم شدن ندارید. بدیهی است که 
غرب به هیچ وجه حاضر به از دس��ت دادن این سالح روانی کارآمد 
نخواهد بود. اینجاس��ت که اهمیت کار رسانه ای مشخص می شود. 
در این باره رسالت رسانه های حقیقی و مجازی به ویژه رسانه ملی 
فوق العاده مهم و س��نگین است. رس��انه   ها می توانند تأثیر پذیری 
اقتصاد از دیپلماسی اقتصادی را جایگزین تأثیر پذیری از دیپلماسی 
سیاسی کنند. دولت نیز در کنار افزایش تحرکات در حوزه دیپلماسی 
اقتصادی و افزایش ارتباطات اقتصادی با کشور  ها باید با رفع موانع 
موجود بر سر راه دیپلماسی اقتصادی، مسیر حل مشکالت کشور و 

تأثیر آن بر سر سفره مردم را هموار سازد. 

سید عبداهلل متولیان

مدعیالعمومعلیهساختوسازهایغیرمجازدربستروحریمرودخانهها

اژه ای: بنای قوه قضائیه را در بستر رود چالوس تخریب کنید
»حدود۱۲کیلومتردرحاش�یهرودچالوس،
تعدادقابلتوجهیازدس�تگاههایدولتیدر
بس�تروحریمرودخانهاقدامبهساختوساز
کردهاند.یکیازایندس�تگاههاقوهقضائیهو
دیگریوزارتنیرواست.بهرئیسدادگستری
البرزتأکیدکردمکهاولینسازهایکهبایدقلع
وقمعشودبنایقوهقضائیهاستوپسازآن
بنایمربوطبهوزارتنیروبایدتخریبشود.«
ای�ندس�توررارئی�سق�وهقضائی�هدیروز
ودرجلس�همس�ئوالنعالیقضائی�هصادر
کردتانش�انده�دمدعیالعم�ومدراحیای
حقوقعامهوصیان�تازحقوقمل�یباهیچ
دس�تگاهیتع�ارفن�دارد.حت�یاگ�رآن
دس�تگاهمجموعهتح�تمدیریتاوباش�د.
رئیسقوهقضائیه۲5آذرماهدرسفراستانی
بهگلس�تانهمضمنتأکیدبربرخوردجدی
باویالس�ازیهایغیرمجازگفتهبود:»تجاوز
ب�هعرصهه�ایطبیع�یوجنگلیب�هحدی
زیاداس�تکهانس�انبایدخونگریهکند.«
طی هف��ت ماه گذش��ته که محس��نی اژه ای بر 
صندلی ریاست دستگاه عدلیه تکیه زده است، 
می توان اقداماتی را در قوه قضائیه فهرست کرد 
که پیش از ای��ن نبوده و یا کمرنگ بوده اس��ت. 
»اهتمام جّدی به مأموریت های اساسی دستگاه 
قضا در قانون اساس��ی یعنی گسترش عدالت، و 
احیای حقوق عاّمه، تأمین آزادی های مشروع، 
نظارت بر حس��ن اجرای قوانین، پیش��گیری از 
وقوع جرم و نیز مبارزه  قاطع با فساد«، که در بند 
نخست انتظارات رهبر معظم انقالب اسالمی در 
حکم انتصاب محسنی اژه ای تصریح شده است، 
شاه بیت اقدامات رئیس دس��تگاه قضاست که 
درچارچ��وب دوران تحولی جدی��د قوه قضائیه 

قابل ارزیابی است. 
سفرهای اس��تانی و بازدیدهای سرزده از مراکز 
قضایی، تأکید بر جلوگیری حداکثری از صدور 
قرار بازداشت موقت، ورود مسئوالنه به ماجرای 
انبارهای س��ازمان جمع آوری و ف��روش اموال 
تملیک��ی، ورود به حیف و میل ه��ای بیت المال 
در گمرکات کشور، دستور اس��تفاده نکردن از 
دس��تبند و پابند برای برخی متهمان، برخورد 
با برخی قضات فاسد و تالش برای کاهش اطاله 
دادرسی فقط بخشی از اقدامات دستگاه قضایی 
است که طی هفت ماه گذشته مورد اهتمام قرار 

گرفته است. 
رئیس قوه قضائیه دیروز در نشست شورای عالی 
قوه قضائیه بار دیگر از ساخت و ساز  ها در بستر 
و حریم رودخانه   ها به عنوان یکی از آسیب های 
زیس��ت محیطی و تهدید س��المت شهروندان 

یاد کرد. 
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، 
حج��ت االس��الم محس��نی اژه ای ب��ه موضوع 
چالش برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی 
و تغیی��ر کاربری اراض��ی زراعی و کش��اورزی 
پرداخ��ت و در این راس��تا دس��تورات مهمی را 

صادر کرد. 
رئی��س عدلی��ه در همین راس��تا به ی��ک رویه 
نادرس��ت، غیرمنطقی و هزینه زا اش��اره کرد و 
گفت: »اینکه با صرف هزینه های بسیار و مصالح 
ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر 
کاربری آنها یا در حاش��یه و بس��تر رودخانه ها، 
یک بنای مجلل یا م��کان تفریحی نظیر هتل و 
رستوران مقابل چشمان دستگاه های مسئول و 
ناظر احداث شود و سپس دستگاه های ذی ربط 
مبادرت به قلع و قمع و تخریب آن بنا کنند، رویه 

درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این 
رویه تدابیر و اقدامات الزم اتخاذ شود. «

ابتکاردادگستریالبرزدرپیشگیریاز
تصرفاتغیرقانونی

محسنی اژه ای بر همین اساس به تجربه و ابتکار 
نسبتاً موفق دادگستری استان البرز در تشکیل 
»قرارگاه صیانت از بیت الم��ال و مقابله با تغییر 
کاربری اراضی« اشاره کرد و گفت: » مدتی است 
در اس��تان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی 
ایجاد ش��ده میان دادگستری و س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان با اس��تفاده از سامانه تخصصی 
اطالعات جغرافیای��ی، تخلفات و تغییرات حوزه 
کش��اورزی و منابع آب به صورت لحظه ای رصد 
می ش��ود و از همان ابتدای ام��ر از وقوع تخلف 
در این حوزه جلوگی��ری به عم��ل می آید و در 
این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده 

است. «
رئیس دس��تگاه قضا در همین زمین��ه به آمار و 
مس��تندات ارائه شده از س��وی دادگستری کل 
استان البرز اشاره کرد و گفت: »طبق آماری که از 
استان البرز واصل شده از سال ۹٤ تا پایان سال 
۹8 در مجموع ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع 
تصرف شده است؛ این در حالی است که تنها در 
سال ۹۹ بالغ بر ۳ هزار 87۳ هکتار، رفع تصرف 
صورت گرفته اس��ت؛ همچنین در ۹ ماهه سال 
جاری، مجموعاً قریب به 7 ه��زار هکتار از وقوع 
تصرفات غیر قانونی و س��اخت و س��ازهای غیر 
مجاز در این استان جلوگیری به عمل آمده است 
که این آمار بیانگر توفیقات ابتکار اس��تان البرز 
جهت پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربری های 

غیرقانونی و رصد لحظه ای اراضی است. «
دس�تورطراحیطرحمقابلهباتصرفات

غیرمجاز
رئیس دس��تگاه قضا در ادامه به »دادستانی کل 
کشور« و »معاونت پیشگیری از وقوع جرم « قوه 
قضائیه مأموریت داد نسبت به تکمیل طرح اجرا 
شده در استان البرز و یا تدوین طرح جامع تری در 
راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و 
تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری   ها اقدام کنند. 

رئیس عدلیه در همین راس��تا تأکید کرد: »در 
حوزه موضوعات مرتبط ب��ا تصرفات غیرقانونی 
اراض��ی و تغیی��ر کاربری ه��ای غیرمج��از باید 
دستگاه های مسئول اعم از شهرداری ها ، منابع 
طبیعی و وزارت نیرو را مکل��ف گردانیم که در 
وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف 
در این حوزه اهتمام ورزن��د و در همان بدو امر، 
اجازه ساخت و ساز در مناطقی که ممنوع است 

را ندهند. «
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه یکی از 
آسیب های ناشی از ساخت و س��از  ها در بستر و 
حریم رودخانه   ها ناظر بر مسائل زیست محیطی 
و تهدید سالمت شهروندان است، به مشاهدات 
خود از ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه 
و بس��تر رودخانه   ها در جریان س��فر به اس��تان 
البرز اش��اره ک��رد و گفت: »طی س��فری که به 
اس��تان البرز داش��تم مش��اهده کردم که بعضاً 
در حاش��یه رود  هایی که منبع آب شرب تهران 
محسوب می شوند، س��اخت و ساز  هایی صورت 
گرفت��ه و مراکز تفریحی نظیر ویال و رس��توران 
ساخته شده اس��ت؛ در اس��تان البرز در حدود 
۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل 

توجهی از دستگاه های دولتی در بستر و حریم 
رودخانه اقدام به ساخت و ساز کرده اند که الزم 
است محیط زیست در این مورد نظر کارشناسی 
خود را اعالم کند، چون به نظر می رسد این امر 
از لحاظ زیست محیطی واجد آسیب های جدی 
اس��ت چرا که رود چالوس از مناب��ع تأمین آب 

شرب تهران است. «
دس�تورتخریببن�ایق�وهقضائیهدر

حاشیهرودچالوس
رئیس عدلیه گفت: »یکی از دس��تگاه   هایی که 
در حاش��یه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز 
کرده، قوه قضائیه اس��ت که یک بنای کوچک 
قدیمی مربوط به س��الیان قبل است و دستگاه 
دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری 
اس��تان البرز تأکید کردم که نظرکارشناس��ی 
محیط زیس��ت در این زمینه اخذ شود و اولین 
س��اخت و س��ازی که باید قلع و قمع شود بنای 
مربوط به قوه قضائیه اس��ت و پ��س از آن بنای 
مربوط ب��ه وزارت نیرو باید تخریب ش��ود؛ این 
بنا  ها مسلماً به صورت خالف ساخته شده اند و در 
داخل بستر رودخانه می باشند و ما تأکید کردیم 
که در این زمینه به سایر دستگاه   ها هشدار داده 
ش��ود و برای اعمال قانون نس��بت به آنها زمان 

تعیین شود. «
حجت االسالم محسنی اژه ای در ادامه بر تالش 
همه دس��تگاه های ذی ربط برای تحکیم امنیت 
ش��هروندان تأکید کرد و اظهار داش��ت: »وقوع 
برخ��ی از ناهنجاری های اجتماع��ی در جامعه 
نگران کننده اس��ت که در این زمینه باید اقدام 
عاجلی ص��ورت گی��رد، از جمله آنه��ا موضوع 
کیف قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت 
مردم را ب��ا مخاطره مواجه کرده اس��ت و مردم 
بدین واسطه اظهار نگرانی می کنند؛ نباید حس 
ناامنی در جامع ش��کل بگیرد و ما در این زمینه 
قطعا مسئولیم ، در این زمینه جلساتی را با نیروی 
انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان های 
مناطق مختلف کشور نیز نسبت به اینگونه موارد 
که مخدوش کننده امنیت و آرامش شهروندان 

است بدون اغماض برخورد کنند«. 

ژه
وی

 روزنامهوطنیوکیلمدافعامریکا! 
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان »دیپلماس��ی پلکانی و 
حصول توافق موقت« نوش��ت: »ایران به دنبال تحقق دو 
تقاضا از برجام اس��ت، یکی راستی آزمایی؛ به این معنا که 
امریکا تمام تحریم های اولیه و ثانویه را لغو کند و این لغو 
مورد راستی آزمایی قرار بگیرد و دوم اخذ تضمین از امریکا؛ 
به این معنا که دیگر تحریمی وضع نمی شود و از برجام نیز 
خارج نخواهد شد. این دو درخواست در متن برجام نیامده 

است و بایدن نمی تواند چنین تعهدی بدهد«. 
در ادامه این مطلب آمده است: »مسئله اصلی برای خروج 
از این وضعیت این اس��ت که ایران و امری��کا وارد مذاکره 
مستقیم ش��وند و قراردادی دومرحله ای را موافقت کنند 
که من اسم آن را »دیپلماسی پلکانی« گذاشته ام. به این 
صورت که ایران اجازه دهد کارشناس��ان آژانس سایت   ها 
را نظارت کنند و در مقابل امریکا دارایی   هایی ایران را در 
کشورهای مختلف آزاد کند و اجازه دهد ایران برای مدت 
دوسال در زمینه فروش نفت و بازش��دن شبکه بانکی در 
وضعیت مناس��بی قرار بگیرد. هرچند ک��ه باید برای این 
مهم به عضویت اف ای تی اف درآمد که این عضویت هم به 

سادگی نیست و در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد.«
در سیاس��ت خارجی، هیچ کش��وری صد در ص��د قابل 
اعتماد نیست اما تجربه ثابت کرده اس��ت که امریکا صد 
در صد غیرقابل اعتماد است. با این حال افراطیون اصالح 
طلب با تحریف ماجرا، دیپلماس��ی مقتدران��ه و عزتمند 
را ماجراجوی��ی و غیرمتعارف و هیجان��ی قلمداد کرده و 
دیپلماس��ی منفعالنه را نیز تعامل با جامعه جهانی و برد-

برد جا می زنند. این طیف، مطالبه ایران مبنی بر لغو کامل 
تحریم  ها را نیز »زیاده خواهی« ج��ا می زند! واقعیت این 
اس��ت که بخش قابل توجهی از جریان اصالح طلب صرفاً 

به دنبال »عکس یادگاری« با مقامات امریکایی هس��تند. 
برای این طیف »اصالت دستاورد و نتیجه « به هیچ عنوان 
اهمیت ندارد. به همین خاطر بود که در جریان مذاکرات 
ایران و ۱+۵ در دولت روحانی، جریان اصالحات از رویکرد 
»امضای توافق به هر قیمت« و »امضای هر توافقی، بهتر از 

عدم توافق است« حمایت می کرد. 
جالب اینکه افراطیون اصالح طلب، دولت سیزدهم را متهم 
می کنند که چرا از امری��کا انتظار دارید که همه تحریم  ها 
را لغو کند! گویا این جماعت اص��اًل موافق لغو تحریم های 
ضدایرانی نیست. جالب تر اینکه همین طیف جریان مقابل 
را به کاسبی از تحریم متهم می کند. این در حالی است که 

لقب »کاسبان تحریم « برازنده همین جریان است. 


تریبوندیروزمفسدان،مدعیامروز
کارگران

روزنامه ش��رق در مطلبی به قلم یکی از عناصر موس��وم 
به ملی-مذهبی و از بازداشت ش��دگان فتنه 88 با عنوان 
»اعتراض��ات و درک واق��ع بینانه« نوش��ت: »کش��ور در 
س��ال جاری بیش از هر دوره دیگری شاهد افزایش شمار 
تظاهرات و تجمعات اعتراضی با محوریت مشکالت صنفی 
و حقوقی و اقتصادی بوده است...  مروری بر اخبار تجمعاتی 
از این دست نشان می دهد در ماه های گذشته این تجمعات 
به  صورت کّمی در حال افزایش بوده است؛ یعنی شمار و 
تعداد تجمعات برگزارشده نسبت به سال های گذشته روند 

رو به افزایشی داشته است.«
در ادامه این مطلب آمده است: »شواهد موجود همچنان 
نش��ان می دهد به زودی نمی توان انتظار تغییر مشهود و 
فوری، اثرگذار و فراگیر در شرایط اقتصادی کشور داشت...  
بی برنامگی، کمبود نقدینگی دولت، محدودیت درآمدهای 

کشور، در آستانه ورشکس��تگی بودن بخشی از مؤسسات 
اقتصادی و معدنی و صنعتی و به ارث رسیدن مسائل مزمن 
گذش��ته، هزینه های رو به افزایش نهاده��ای دولتی و...  
ازجمله عواملی است که نشانگر پیچیدگی مسائل جاری 
کشور و ناتوانی مسئوالن در بازکردن گره های درهم تنیده 

اقتصادی کشور است«.
 نکته قابل تأمل اینکه جریانی اکنون مدافع حقوق صنفی 
کارگران و کارمند ش��ده که در دولت برآمده از اصالحات 
حقوق آنها به سبب فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، ضایع 
ش��د. وقتی قوه قضائیه مفس��دان مرتبط با پرونده فساد 
صندوق ذخیره فرهنگیان را بازداشت و راهی دادگاه کرد، 
برخی رس��انه های اصالح طلب بالفاصله ب��ه تریبون این 

مفسدان بدل شدند. 
برای نمونه همین روزنامه شرق - ۱۲ تیر ۹8- در گزارشی 
با عن��وان »من مته��م اش��تباهی ام « به تطهی��ر »بهروز 
ریخته گ��ران « بدهکار چندهزار میلی��ارد تومانی و متهم 
دانه درشت پرونده بانک س��رمایه پرداخت. این روزنامه 
اصالح طلب در مصاحبه مذکور، ریخته گران را صرفاً یک 
تولیدکننده جا زد و اینگونه القا کرد که قطع دسترس��ی 
این فرد به اموالش، به تولیدملی لطمه زده و موجب بحران 

کارگری می شود!
جریان مدعی اصالح طلب همچنین به عنوان بانی اصلی 
تورم ٤۳ درص��دی و نقدینگی سرس��ام آور و عامل اصلی 
گرانی مسکن و خودرو و کاالهای اساسی، اکنون به جای 
عذرخواهی و تالش برای جبران خس��ارت ه��ا، اتفاقات 
مثبت چند ماه اخیر را انکار کرده و پالس آشوب و اغتشاش 
می دهد و حتی پ��ا را فراتر گذاش��ته و توصیه می کند که 

هوای آشوبگران و اراذل و اوباش را داشته باشید!

جانشیننیرویقدسسپاه:
باید حاج قاسم را شناخت 

بعد مروج مکتب او بود
همهویژگیهایش�هدادرحاجقاسم
س�لیمانیجمعاس�تواگربهترویج
مکتبسردارسلیمانیتأکیدداریمابتدا
بایدنسبتبهویشناختداشتهباشیم.
به گ��زارش خبرگزاری بس��یج، س��ردار 
محمدرضا ف��الح زاده جانش��ین نیروی 
قدس سپاه  در ویژه برنامه یادواره شهدای 

مقاومت و تکریم مقام مادران و همسران شهدا، ضمن بزرگداشت یاد 
شهدای تاریخ ساز جمهوری اسالمی ایران به ویژه سردار دل  ها و همه 
سرو قامتان گمنام و با نام  اظهار داش��ت: امروز ما هر چه داریم از ایثار 

مادران و خانواده شهدا ست. 
جانشین فرمانده نیروی س��پاه قدس با بیان اینکه خانواده شهدا ولی 
نعمتان ما و چش��م و چراغ ملت هس��تند، تأکید کرد: همه شهدا سرو 
قامتان و زنده هستند و ش��هدای گمنام برای ما سردارانی هستند که 
در مقابله با ظلم و جور برای ما الگو محس��وب می ش��وند. وی با بیان 
اینکه همه ویژگی های شهدا در حاج قاسم سلیمانی جمع است و اگر 
به ترویج مکتب سردار س��لیمانی تأکید داریم ابتدا باید نسبت به وی 
شناخت داشته باشیم، افزود: باید حاج قاس��م را شناخت و بعد مروج 

مکتب او شد. 
سردار فالح زاده با گریز به صحبت های حاج قاسم سلیمانی در زمینه 
شهادت شهدا و قطعه قطعه ش��دن بدن آن ها، گفت: در عملیات   ها و 
جبهه های خونین زیادی همچون شلمچه، مهران و پاوه بر رزمندگان 
اس��الم س��ختی های زیادی گذش��ت که همه آنها به خاطر دین خدا 
تحمل می کردند که نتیجه اش دستاوردهای بزرگی است که به ارمغان 

آوردند. 
جانش��ین فرمانده نیروی س��پاه قدس در زمینه معروف شدن سردار 
س��لیمانی به مالک اش��تر زمان گفت: مالک اش��تر یکی از بهترین و 
باوفاترین، شجاع   ترین و متقی   ترین یاران امام علی )ع( به گفته خودشان 
بود. در شهادت حاج قاسم سلیمانی رهبر معظم انقالب هنوز هم محزون 
هستند. وی یادآور شد: آنچه حاج قاسم را تبدیل به حاج قاسم ساخت 
خدامحوری او بود و ما به این نتیجه رسیده بودیم که سردار سلیمانی 
فقط برای خداوند کار می کرد و اهل توسل بود، راه اندازی موکب برای 
خدمت به زائران نشان دهنده توسل وی بود و او والیتمدار بود؛ آن هم 
والیتمداری که در عمل نشان می داد و اهل شعار نبود. سردار فالح زاده با 
بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی در تمامی صحنه های سخت، برای دفاع 
از انقالب و دستاوردهای آن، برای دفاع از والیت فقیه و دستاوردهای 
والیت مطلق فقیه و ترویج احکام نورانی اسالمی حاضر   می شد، اضافه 

کرد: وی بسیار مهربان و مردم دار بود. 

سخنگویکمیسیونامنیتملی:
طرف مقابل از تحمیل توافق بد 

ناامید شده است
ش�رایطب�رایرس�یدنب�هی�کتواف�قخ�وبآمادهاس�ت،
مازی�رب�ارتواف�قب�دنمیروی�م،عالی�مه�منش�انمیدهد
ک�هط�رفمقاب�لازتحمی�لتواف�قب�دناامیدش�دهاس�تو
خوش�بختانهدرمیدانجمهوریاس�المیایرانب�ازیمیکند.
محمود عباس زاده مش��کینی سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مذاکرات وین اظهار کرد: مذاکرات روی 
ریل خود افتاده و اکنون روی پرانتز  ها بحث و بررسی می کنند، پرانتز  ها 
بدان معناس��ت که طرفین در چه زمانی چه کاری انجام دهند. شیوه 
غربی   ها این است که فشار آورده و با اعمال فش��ار بیشتر یک قدم رو 
به جلو حرکت کنند اما دست جمهوری اسالمی ایران در این دوره پر 
اس��ت، ما از تحریم   ها عبور کرده و یاد گرفته ایم که چطور با تحریم   ها 

کشور را براساس ظرفیت داخلی اداره کنیم. 
عباس زاده با تأکید بر اینکه دست مذاکره کنندگان پر و پشت آنها گرم 
اس��ت، تصریح کرد: مذاکرات به خوبی و براس��اس مطالبات قانونی و 
عادالنه ما پیش می رود، ما عهدشکنی و بی توجهی به تعهدات نداشتیم 
و سوء س��ابقه ای در پرونده مان نداریم. مقاومت جمهوری اسالمی در 
مذاکرات و قدرت ایران ما را به توافق خوب می رساند همه چیز برای 
توافق در وین آماده اس��ت اما طرف مقابل می خواست به ما توافق بد 
را تحمیل کند که این خط قرمز ماست. سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اس��المی ادامه داد: ما زیر بار 
توافق بد نمی رویم، عالیم هم نشان می دهد که طرف مقابل از هدف 
تحمیل توافق بد و یک طرفه به جمهوری اس��المی ایران ناامید شده 
و خوش��بختانه در میدان ایران بازی می کند. همه چیز برای رسیدن 
به توافق خوب آماده است مشروط بر اینکه طرف مقابل حسن نیت و 

جدیت داشته باشد.
 عباس زاده مش��کینی در پایان گفت: ش��رط ما لغو تحریم هاس��ت و 
برای آن هم مذاکره می کنیم و موض��وع دیگری را نمی پذیریم، چون 
ما در چارچوب پادمان فعالیت های هس��ته ای را انجام می دهیم این 
طرف مقابل است که به دنبال محدودیت   ها است، مذاکرات برای رفع 

تحریم هاست. 

عضوکمیسیوناصلنودعنوانکرد
دستپاچگی غرب باوران 

از آغاز تعامل ایران با جهان
کس�انیام�روزدرح�الط�رحش�ائبهوش�بههافکنیدر
اف�کارعمومینس�بتب�هتعاملب�اجهانهس�تندکههش�ت
س�الگذش�تهب�اش�عارتعام�لب�ادنی�ارویکارآمدن�د،ام�ا
درعم�لب�هبس�تنپنجرهه�ایتعام�لب�ادنی�امنج�رش�د.
علی خضریان رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل 
نود مجلس در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه جریان 
غربگرا به دلیل دستپاچگی از آغاز تعامل با کشورهای جهان و در آستانه 
شکست کارزار حداکثری شیطان بزرگ علیه ملت مظلوم ایران با توسل 
به شعار »نه ش��رقی و نه غربی« در تالش جهت القای مغایرت رویکرد 
سیاست خارجی دولت سیزدهم با این شعار است، گفت: کسانی امروز 
در حال طرح شائبه و شبهه افکنی در افکار عمومی نسبت به تعامل با 
جهان هس��تند که هشت سال گذشته با ش��عار تعامل با دنیا روی کار 
آمدند، اما ملت ایران تجربه کرد که تمام ظرفیت خود و کشور را تنها 
خرج باز کردن درز پنجره تعامل با کدخدا و چند کشور اروپایی کردند 
که نه تنها بی نتیج��ه ماند بلکه با رویکرد غل��ط،دروازه تعامل با عموم 

کشور  ها را بستند. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس گفت: کسانی 
بلندگوی طرح این شائبه   ها شده اند که در شعارهایشان می گفتند ما 
حتی باید با دشمنان خود گفت وگو کنیم. آن هم با دشمنی که سال   ها 
و به صورت علنی از براندازی نظام جمهوری اسالمی سخن گفته و در 
میدان عمل نیز بار  ها اقدام کرده اس��ت؛ حتی پ��س از اینکه یک مقام 
رسمی و عالی رتبه کش��ورمان را درحالی که به صورت رسمی مهمان 
کشور عراق بود به صورت ناجوانمردانه ترور کردند و در عالی   ترین سطح 
سیاس��ی هم رئیس جمهور و وزیر خارجه وقت امریکا بالفاصله به این 
ترور و صدور دستور آن اذعان کردند، این جریان همچنان پالس مذاکره 

و توافق با دشمن می داد. 
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ایس�نا: دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ورمان آغ��از اجرای 
موافقتنامه ۲۵ ساله میان ایران و چین را موفقیتی راهبردی برای تهران 
دانست. علی شمخانی در توئیتی نوشت: »آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ 
ساله میان ایران و چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان آن هم در 
شرایطی که امریکا همچنان با یکجانبه گرایی و تداوم فشار حداکثری 
به دنبال محروم کردن ایران از تعامالت اقتصادی با دنیاست، موفقیتی 

راهبردی برای تهران محسوب می شود. «

اینکهباصرفهزینههایبس�یارو
مصالحساختمانیمرغوب،پساز
تصرفاراضییاتغییرکاربریآنها
یادرحاشیهوبستررودخانهها،یک
بنایمجللیام�کانتفریحینظیر
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