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سياست خارجي و موقعيت دولت رئيسي
روزنامه شرق در سرمقاله دیروز خود با اشاره 
به مشكالت كشور در حوزه سياست خارجي 
و بخش ه��اي مختلف آن و جای��گاه دولت 
فعلي در خصوص سياس��ت خارجي گفت: در یك جمع بندي خالصه به 
تبعيت از سه اصل »حكمت، عزت و مصلحت« به عنوان راهبرد عملياتي 
نظام در سياست خارجي و در پرتو راهبرد جدید امریكا در خروج از منطقه 
و تمركز براي مقابله با چين و روس��يه، شرایط براي بررسي تغيير نگاه در 
راهبرد هاي سياست خارجي فرا رسيده است. محاسبه كارشناسانه و فارغ 
از هيجان و تابو هاي ذهني پيش ساخته كه زمان رهایي از آن مدت هاست 
سپري شده و تمركز بر رهایي از وضعيت شكننده داخلي و قرار گرفتن در 
ریل هاي رشد و توسعه كش��ور، از مس��ئوليت هاي اصلي رئيس جمهور 
منتخب در تدوین راهبرد هاي سياست خارجي در شوراي عالي امنيت ملي 
اس��ت. اس��تمرار وضعيت كنون��ي نتيجه محتوم��ي جز ات��الف منابع، 
ازدست رفتن فرصت هاي توسعه و الجرم عقب افتادگي، تعميق مشكالت 
داخلي و تحميل هزینه هاي كالن براي دستاورد هاي اندك نخواهد داشت. 
درك این واقعيت كه همچون بسياري از كشور هاي جهان اعم از قدرت هاي 
اقتصادي مانند چين و هند یا كشور هاي مسلمان مانند مالزي و اندونزي 
مي توان با جهان و به شمول آن امریكا روابطي به دور از تشنج داشت ولي 
تابعي از متغير سياس��ت هاي واشنگتن نش��د، چندان معادله پيچيده و 
حل نشدني اي نيست. برون رفت از این بن بست، نيازمند تغيير در نگرش ها 

و رویكردها و اولویت بخشي به منافع مردم و توسعه كشور است. 
........................................................................................................................

تل آويو به دنبال چيست
روزنامه ابتكار با اش��اره به بحث هاي ایجاد ش��ده در 
خصوص كش��تي رژیم صهيونيس��تي و هدف قرار 
گرفتن آن در دریاي عمان نوشت: رفتار تل آویو درپي 
حمله به كشتي مرسر اس��تریت، برخاسته از تغيير 
تاكتيكي متناسب با رویكرد دولت بایدن است. اسرائيلي ها دریافته اند 
كه اوضاع با دوران »دونالد ترامپ« و اقدام با دست هاي باز تفاوت كرده 
است. بنابراین آنان برخالف گذشته، مي كوشند از دیپلماسي فعال به 
اقدام هاي ایذایي احتمالي مانند آنچه در گذش��ته مي كردند، نزدیك 
شوند. واداش��تن و همراه كردن واش��نگتن و لندن براي بردن پرونده 
كشتي مرسر استریت به شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد، ایده آل 
تل آویو خواهد بود. در این صورت، بر شدت تنش ها ميان تهران و جامعه 
بين المللي افزوده ش��ده و روزنه ها براي بازگش��ت به برجام نيز هرچه 
بيشتر بسته خواهد ش��د. در این ميان باید دید كه واشنگتن و لندن تا 
كجا با تل آویو در تعقيب سياست هاي تخریبگرانه اش همراه مي شوند. 
آیا واشنگتن و لندن از بهانه كشتي مرسر استریت و پرخاش هاي تل آویو 
به عنوان یك تيغ براي واداشتن تهران به عقب نشيني از شروط خود در 
بازگشت به برجام، اس��تفاده مي كنند؟ یا سياس��ت هاي اخير آنها در 

چارچوب تغيير در رویه تعاملي با تهران قابل تفسير است؟
سكوت دیگر اعضاي تروئيكاي اروپایي گفت وگو كننده با تهران در وین 
در قبال حادثه كشتي مرسر اس��تریت، نشان از احتياط آنان در پرهيز 
از افتادن در چاله اي دارد كه اس��رائيلي ها عليه آینده برجام نيمه جان 
كنده اند. اگر تروئيكاي اروپایي در این كارزار همراه شوند، آنگاه تل آویو 
با آسودگي بيشتري روبه رو خواهد بود و اگر به سكوت خود ادامه دهند، 
اسرائيلي ها همچنان در ایجاد اجماع و تشویق بحران اعتماد عمومي به 

تهران با مانع روبه رو هستند. 
........................................................................................................................

ساعت شني را روي ميز مذاكره بگذاريم
حنيف غفاري در روزنامه رسالت نوشت: 
طي روزهاي اخير، مقامات امریكایي و 
اروپایي بازي هدفمندي را با استناد به 
مؤلفه» محدود بودن زمان مذاكرات« عليه كش��ورمان آغاز كرده اند. از 
آنتوني بلينكن، وزی��ر خارجه امریكا گرفت��ه تا ژان ای��و لودریان، مهره 
واشنگتن در كاخ اليزه مدعي هس��تند كه روزنه دیپلماسي با ایران تا ابد 
بازنخواهد ماند! واقعيت امر این اس��ت كه وارونه نمایي صحنه واقعيات 
جاري در نظام بين الملل، به یكي از بازي هاي خسته كننده و تكراري غرب 
تبدیل شده و حتي رویگرداني افكار عمومي دنيا از این بازي دروغين نيز 
اعتياد امریكایي ها و اروپایي ها نسبت به استمرار آن را از بين نبرده است! 
صورت مسئله در مذاكرات برجام مشخص است: اینكه امریكا و تروئيكاي 
اروپایي براي احياي توافقي كه خود از آن خارج ش��ده و نس��بت به آن 
بي تعهد بوده اند، باید اقدامات جبران��ي و تضميني الزم را انجام دهند. 
با توجه به نقض یك جانبه برجام از سوي دولت قبلي امریكا و استمرار 
این روند از س��وي دولت بایدن، مطالبات ایران مبني بر »لزوم لغو همه 
تحریم هاي مغایر با برجام« و »لزوم بازگش��ت اوليه امریكا به برجام و 
راستي آزمایي در قبال این بازگشت« كامالً قابل توجيه مي باشد. بدیهي 
است كه اگر امریكا نخواهد در این مسير تضمين هاي الزم را ارائه دهد 
و تحریم هاي مغایر با توافق هسته اي)ازجمله تحریم هاي وضع شده در 
دوران ریاست جمهوري ترامپ( را لغو كند، جایي براي پذیرش دوباره 
تعهدات برجامي از سوي جمهوري اسالمي ایران وجود نخواهد داشت؛ 
قاعده اي ك��ه مقامات امریكای��ي و اروپایي زمان زیادي ب��راي درك و 
پذیرش آن نخواهند داشت! آنچه مسلم اس��ت این كه دولت جدید در 
مذاكرات وین ۷ كه احتماالً طي هفته هاي آتي آغاز خواهد شد، ساعت 
شني را روي ميز مذاكره بگذارد و صرفاً از طرف مقابل بخواهد تا »تصميم 
نهایي« خود را در خصوص رفع دغدغه ه��ا و مطالبات حقوقي و كاماًل 

منطقي كشورمان اعالم كند. 
........................................................................................................................

حيف 24ميليون رأي
ع��ادل جه��ان آراي در روزنامه همدلي نوش��ت: 
روحاني در سه سال پایاني ریاست خود در پاستور 
حت��ي یك ب��ار از م��ردم ب��ه دلي��ل وضعيت بد 
اقتصادي شان عذرخواهي نكرد. آن 24ميليون تني را كه به او رأي دادند، 
اصاًل به یاد نياورد. بگذریم كه به آن جریاني كه پشتيبانش بود و همه آبرو 
و حيثيتش را به پایش ریخت، هم كاماًل پشت پا زد. وقتي از اردیبهشت 
9۷ ناگهان قيم��ت دالر باال رف��ت و ارزش پول مل��ي روزبه روز كاهش 
مي یافت، روحاني با لبخند از كنار آنها گذش��ت، حتي وقتي كه دالر به 
كانال 30هزارتومان هم نزدیك شد، روحاني فقط مثل ميليون  ها شهروند 
دیگر نظاره گر روزهاي سخت مردم بود و بعد كه كرونا آمد، دستپاچه تر 
از هميش��ه چش��م او و مدیرانش به دهان این نهاد و آن نهاد و آن فرد و 
سازمان بود و خودش عماًل قدرتي براي تصميم گيري نداشت. اوایل منكر 
كرونا شده بود و مي خواست همان 10روز اول همه چيز عادي شود. یك 
روز یك جا را تعطيل مي كرد، روز بعد همه مراس��م رس��مي و دولتي را 
برگزار مي كرد و مدام وعده واكسن مي داد. برنامه هاي دولتش این شد كه 
همچنان روزانه 300تا400 تن را از دس��ت مي دهيم. اما شوربختانه او 
همچنان و هنوز هم مدعي ا ست كه كارها خوب پيش رفته است و مردم 
از سختي  ها زانو نزدند. واقعاً معلوم نيست و نبود كه منظور او كدام مردم 
بود. مردمي كه ماهانه 3ميليون تومان حق��وق مي گرفتند یا مدیران و 
دوستان او كه گاه ماهانه 300ميليون تومان و این اواخر تا 500ميليون 
تومان هم دریافت مي كردند. او با همه ادعاهایش نه جلوي رانت را گرفت، 
نه مانع دریافت حقوق هاي نجومي مدیران شد و نه باندي از فساد را افشا 
كرد. خصوصاً بعد از آنكه برخي نزدیكانش دستگير و زنداني شدند، دیگر 
حرفي براي گفتن نداشت و اینكه این روزها گفت ناگفتني هاي زیادي 
دارم، یقيناً آنها را براي 24ميليون نفري كه به او رأي دادند نخواهد گفت؛ 

24ميليون آرایي كه حيف شد، حيف.

88498443سرويس  سياسي

رئيس جمه�ور حداكث�ر دو هفت�ه پ�س از انج�ام مراس�م 
تحليف مهل�ت دارد ليس�ت وزرا را ب�ه مجلس تقدي�م كند، 
البت�ه مي توان�د از اي�ن فرص�ت دوهفت�ه اي اس�تفاده كند 
ي�ا اينك�ه در هم�ان روز تحلي�ف اس�امي را ارائ�ه ده�د. 
به گزارش تسنيم، سيد نظام الدین موسوي، سخنگوي هيئت رئيسه 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگویي چگونگي برگزاري مراسم 
تحليف سيزدهمين دوره ریاس��ت جمهوري ایران را تشریح كرد و 
گفت: پس از مراس��م تنفيذ طبق اصل 121 قانون اساسي مراسم 
تحليف یا سوگند رئيس جمهور در مجلس برگزار خواهد شد. مطابق 
این اصل قانوني مراسم باید در نشست علني مجلس برگزار شود و 
حتماً رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان نيز در این مراسم 

حضور پيدا كنند. 

سخنگوي هيئت رئيس��ه مجلس با اش��اره به حضور ميهماناني از 
كشورهاي مختلف در این مراسم، گفت: اگرچه باوجود كرونا تردد 
بين المللي ميان كشورها پایين است اما تعداد بسياري از مقامات 
و شخصيت هاي سياس��ي جهان از حضور در این مراسم استقبال 
كردند. موسوي با بيان اینكه براساس آمار اعالم شده تا این لحظه 
115 مقام رسمي از ۷3 كشور جهان اعالم آمادگي براي حضور در 
مراس��م تحليف كردند، عنوان كرد: از بين این مقامات 10 رئيس 
كشور در تراز سران كشورها، 20 رئيس مجلس، 11 وزیر خارجه، 
10 نفر از وزراي دیگر كش��ورها، همچنين فرس��تاده ویژه و نواب 
رؤساي مجالس، رؤساي كميسيون ها و هيئت هاي پارلماني در این 

مراسم حضور پيدا مي كنند. 
وي همچني��ن افزود: رؤس��اي مقامات 11 س��ازمان بين المللي و 

منطقه اي، نماینده  دبيركل س��ازمان ملل، رئيس اوپك و مقاماتي 
از IPU، اتحادیه اروپا، اوراسيا، اتحادیه بين المجالس كشورهاي 
اسالمي و آسيایي، سازمان اكو، س��يكا و D8 براي حضور در این 

مراسم دعوت شدند و اعالم آمادگي كردند. 
وي همچنين درب��اره زمان معرفي وزراي پيش��نهادي به مجلس 
از س��وي رئيس جمهور جدید، توضيح داد: براس��اس ماده )202( 
آیين نامه داخل��ي مجلس رئيس جمهور حداكث��ر دو هفته مهلت 
دارد ليس��ت وزراي پيش��نهادي را به مجلس تقدی��م كند، البته 
رئيس جمهور مي تواند از ای��ن فرصت دو هفته اي اس��تفاده كند 
یا اینك��ه در همان روز تحليف اس��امي را ارائه ده��د. مجلس یك 
هفته پس از معرفي دولت باید جلسات علني خود را براي بررسي 

صالحيت وزراي پيشنهادي آغاز كند.

فرصت ۲هفته اي »رئيسي« براي معرفي وزرا
   بهارستان

سرلشكر صفوي:
 حضور ارتش در اقيانوس اطلس 

افتخار بزرگي براي ايران بود
ورود نيروي دريايي ارتش به اقيانوس اطلس و بندر سنت پترزبورگ 
روس�يه به رغم تمام كارش�كني هاي امريكا در طول مسير، يك 

افتخار بزرگ براي ايران بود. 
به گزارش فارس، سرلشكر س��يدیحيي صفوي، دستيار و مشاور عالي 
فرمانده معظم كل قوا در اختتاميه جش��نواره مالك اش��تر س��ازمان 
حفاظت اطالعات س��پاه با تبيين آینده پژوهي روند هاي فعلي جهاني 
گفت: روند هاي فعلي نشان مي دهد كه نظم سياسي قدرت هاي سابق 

رو به افول و نزول است. 
اتحاد جماهير شوروي از هم پاشيد و شكل گيري خاورميانه جدید یا 
خاورميانه بزرگ امریكایي ها با شكست مواجه شد و امریكایي ها مجبور 
به ترك یا فرار از غرب آسيا هس��تند و آرزوي صهيونيست ها از نيل تا 

فرات براي هميشه نابود شده است. 
وي با اش��اره به روي كار آمدن دولت جدید به ریاست حجت االسالم 
رئيسي و با بيان ضرورت توجه به پتانس��يل داخل كشور در اداره امور 
و حل مشكالت اضافه كرد: به نظر مي رسد اولویت هاي رئيس جمهور 
جدید یكي نگاه به داخل كشور و استفاده از پتانسيل هاي داخلي براي 
حل مشكالت مردم و جامعه و ساماندهي اقتصاد مقاومتي و نگاه دوم 
نگاه به همسایگان و نگاه س��وم نگاه به شرق و قاره آس��يا )هند، ژاپن 
اندونزي، چين و روسيه( و نگاه بعدي به 5۷ كشور جهان اسالم و سپس 
نگاه به سایر كشور ها همچون اروپا و قاره امریكا باشد تا بتواند موفقيت 

دولت را تضمين كند. 
وي در بخش دیگري از س��خنان خود با اش��اره به رژه ب��زرگ دریایي 
روسيه در بندر س��نت پترزبورگ كه با حضور مقتدرانه ناوگروه نيروي 
دریایي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ایران همراه بود، گفت: ورود 
نيروي دریایي ارتش به اقيانوس اطلس و بندر سنت پترزبورگ روسيه 
به رغم تمام كارش��كني هاي امریكا در طول مسير، یك افتخار بزرگ 

براي ایران بود. 
دستيار و مش��اور عالي فرمانده معظم كل قوا در بخش پایاني سخنان 
خود به ارائه توصيه هایي در خصوص مجموعه سپاه و حفاظت اطالعات 

سپاه پرداخت. 
........................................................................................................................

اتهام اسرائيل به ايران در ماجراي نفتكش 
وجاهت قانوني ندارد

تالش رژيم صهيونيستي براي بررسي حادثه نفتكش در شوراي 
امنيت و اتهام زني به ايران امري مضحك است، زيرا هيچ وجاهت 

قانوني و سندي ندارد. 
سارا فالحي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
در گفت وگو با خانه ملت، در واكنش به تالش رژیم صهيونيس��تي 
براي بررسي حادثه نفتكش در شوراي امنيت و اتهام زني به ایران، 
گفت: برخي از منابع خبري غيررس��مي اعالم كرده اند این اقدام 
به تالفي حمالت و جنایات رژیم صهيونيس��تي به سوریه صورت 

گرفته است. 
وي با اشاره به اینكه اسرائيلي ها نمي توانند مش��خصاً انگشت اتهام را 
به سمت كش��ور خاصي مانند ایران نش��انه روند، زیرا دليل و مدركي 
در این راستا ندارند، ادامه داد: در یك سال اخير برخي از نفتكش هاي 
كشورمان در مسير سوریه مورد هدف قرار گرفتند و برخي به دنبال آغاز 
جنگ بودند، بنابراین اگر قرار به طرح شكایت باشد، كشورهاي دیگر 

مانند جمهوري اسالمي ایران باید به این امر اقدام كنند. 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: اقدام رژیم صهيونيستي 
براي بررسي حادثه نفتكش در ش��وراي امنيت و اتهام زني به ایران 
امري مضحك اس��ت، زیرا هيچ وجاهت قانوني و سندي ندارد. به 
نظر مي رس��د این اقدام صرفاً جنبه نمایش��ي و تبليغاتي دارد تا از 
این طریق فشار بين المللي عليه كش��ورمان ایجاد كنند كه امري 

شكست خورده است. 
الزم به ذكر است بر اساس گزارش ایرنا، محس بهاروند سفير ایران در 
انگليس با اشاره به اینكه در طول یك سال گذشته 11كشتي ایران در 
دریاها و حتي در خليج فارس مورد اصابت قرار گرفته اس��ت، پرسيد: 
چرا كسي حمله به كشتي هاي ایراني را محكوم نمي كند؟ چرا انگشت 
اتهام به سمت كس��ي نش��انه نمي رود؟ وقتي كش��تي ایراني توسط 
زیردریایي مورد اصابت ق��رار مي گيرد، وقتي رژیم اس��رائيل به طرق 
مختلف مسئوليت حمله به كشتي هاي ایران و خرابكاري در تأسيسات 
هسته اي كشور ما را كه مي توانس��ت جان هزاران انسان را در معرض 
خطر قرار دهد، مي پذیرد و حتي به آن افتخار مي كند، چرا كسي این 

رژیم را محكوم نمي كند؟
........................................................................................................................

نماينده مردم تهران در مجلس:
دولت رئيسي اهل تعامل با جهان است

دولت آينده اهل تعامل و گفت وگو با كش�ورهاي دنياست اما بايد 
خطوط قرمز نظام جمهوري اسالمي در مذاكرات حفظ شود. 

س��يدعلي یزدي خواه، نماینده م��ردم تهران در مجلس ش��وراي 
اسالمي در گفت وگو با مهر درباره رویكرد دولت سيزدهم در عرصه 
سياس��ت خارجي، گفت: قطعاً دولت آینده به دنبال مشاركت در 
امنيت و صلح جهاني و منطقه اي خواهد ب��ود. دولت بعدي قطعاً 
با رعایت مصالح مل��ي و حقوق م��ردم، اهل تعام��ل، گفت وگو و 
پيشبرد اسناد و همكاري هاي مشتركي است كه بين ایران و سایر 

كشورهاي دنيا امضا شده است. 
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس ش��وراي اس��المي تصری��ح كرد: 
رئيس جمه��ور  در اولين نشس��ت مطبوعاتي خود گف��ت كه ما اهل 
تعامل با دنيا و به دنبال كاهش اختالفات و تنش ها در س��طح منطقه 

و جهان هستيم. 
یزدي خواه تأكيد ك��رد: دولت مردمي حتم��اً در مذاكرات، عزت و 
مصلحت جمهوري اسالمي ایران را مورد توجه قرار مي دهد و جزو 
پيش نيازهاي هر مذاكره اي این است كه عزت و مصالح ملي در نظر 

گرفته شود. 
عضو كميس��يون فرهنگي مجلس ش��وراي اس��المي با انتقاد از 
اظهارات روحاني مبن��ي بر اینكه قانون اق��دام راهبردي براي لغو 
تحریم ها و صيانت از حقوق ملت ایران مانع عدم رفع تحریم ها شد، 
گفت: هشت سال كش��ورمان معطل گفت وگو و مذاكره با غربي ها 
بود و تا زماني كه قانون اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها و صيانت 
از حقوق ملت ایران مصوب نش��ده بود، اروپایي ها پاي ميز مذاكره 
هم نمي آمدند و تصویب این قانون در مجلس باعث شد كه طرف 

مقابل پاي ميز مذاكره بياید. 
نماینده مردم تهران در مجلس ش��وراي اس��المي با بي��ان اینكه 
قانون مجلس الزم االجراس��ت، گفت: روحان��ي همواره حرف هاي 
ضد و نقيض مي زند. وي بارها گفت ك��ه دیوار تحریم ترك خورده 
و مراودات مالي ما با جهانيان از سر گرفته ش��د اما در واقعيت این 
اتفاق نيفتاد. وي فقط گفتار درماني كرد در حالي كه گفتار درماني 
راه حل مشكالت كشور نيس��ت. وي اظهار داشت: از گفت وگوهاي 
سازنده دولت جدید با طرف هاي مقابل استقبال مي كنيم چراكه ما 
در یك جامعه جهاني زندگي مي كنيم و ناچار به ارتباط با دیگران 
هس��تيم اما باید خطوط قرمز نظام جمهوري اسالمي در مذاكرات 

حفظ شود و مورد توجه قرار گيرد.

گزارش 2

هم اكنون كشور با مشكالت جدي مواجه است 
اما اگر از ظرفيت ها و استعدادها درست استفاده 
ش�ود، مي توان بر مش�كالت غلبه پيدا كرد. 
سيدمحمد حسيني، فعال سياس��ي اصولگرا در 
گفت وگو با آنا، با اش��اره به منوی��ات رهبر معظم 
انقالب اسالمي در مراسم تنفيذ سيزدهمين دوره  
ریاست جمهوري اظهار كرد: امروز )دیروز( مراسم 
به  خوبي برگزار شد و تعابير بلندي كه رهبري در 
مورد حجت االسالم رئيسي به كار بردند، پشتوانه 
قوي براي دولت سيزدهم است، براي مثال عالم 
فرزانه، كارآزموده، ش��خصيت مردم��ي و داراي 
سوابق درخشان مدیریت، تعابير ذي قيمتي است 

كه براي حجت االسالم رئيسي به كار برده شد. 
وزیر پيشين فرهنگ و ارشاد اسالمي تصریح كرد: 
تاكنون 13بار مراسم تنفيذ برگزار شده است و بر 
اساس قانون اساس��ي، رأي ملت توسط رهبري 
تنفي��ذ و منتخب م��ردم به ریاس��ت جمهوري 

منصوب مي شود. 
رئيس دانش��گاه مذاهب اس��المي با اش��اره به 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب مبني بر اینكه 
كش��ور نيازمند خدمت در همه عرصه هاس��ت، 
افزود: جمهوري اس��المي ایران نياز به مدیریت 
باكفای��ت و جهادي و انقالب��ي دارد و اميدواریم 
سيدابراهيم رئيسي با این اعتمادي كه رهبري 
به وي دارند، بتوان��د وظایف خ��ود را به  خوبي 

انجام دهد. 
حس��يني با بيان اینكه چند نكته كليدي كه در 
بيانات رهبري بود، گفت: حجت االسالم رئيسي 
باید دولت مردمي به معناي واقعي تشكيل بدهد 
و با توده هاي مردم در ارتباط باش��د، وي باید از 
نظرات نخبگان و صاحبنظران در اداره كشور بهره 

بگيرد و اتحاد مردم را حفظ كند. 
وي با بيان اینكه از ظرفيت هاي كشور باید به نحو 
مطلوب استفاده شود، اظهار كرد: هم اكنون كشور 

با مشكالت جدي مواجه است اما اگر از ظرفيت ها 
و استعدادها درست استفاده ش��ود، مي توان بر 

مشكالت غلبه پيدا كرد. 
وزیر پيشين فرهنگ و ارشاد اس��المي با اشاره 
به فرمایشات رهبر معظم انقالب مبني بر اینكه 
دولت باید هر چه سریع تر تشكيل شود تا كارها 
س��امان پيدا كند و هر حركت اقتصادي هم كه 
مي خواهد صورت بگيرد با برنامه باشد، اظهار كرد: 
ما سياست هاي كلي و برنامه هاي توسعه پنج ساله 
در كشور داریم و این اسناد باالدستي باید مدنظر 
باش��د تا هر حركتي كه دولت انج��ام مي دهد، 
 بخشي از آن برنامه كلي را كامل كند، البته رهبر 
انقالب به مردم هم توصيه كردند توقع نداش��ته 
باشند مشكالت در كوتاه مدت از سر راه برداشته 

شود و براي حل آن نياز به زمان است. 
حس��يني ب��ا بي��ان اینك��ه اميدواری��م بيانات 
امروز)دیروز( را دولتمردان آینده مدنظر داشته 

باش��ند و بتوانند این منوی��ات را اجرایي كنند، 
گفت: حجت االسالم رئيسي هم نكاتي را مطرح 
كردند كه رأي مردم به معن��اي تحول خواهي، 
عدالت خواهي، مبارزه با فس��اد و فقر و تبعيض 
اس��ت كه اميدوارم در برنامه هایي كه وي اعالم 
كرد، بتواند با یك دولت منسجم كارها را پيش 

ببرد. 
وي افزود: از زمان��ي كه بني صدر به  عنوان اولين 
رئيس جمهور انتخاب ش��د، ام��ام)ره( به دليل 
احترام به رأي مردم از وي حمایت كردند ولي در 
همان زمان تذكر دادند كه این حمایت منوط به 
این است كه بني صدر در صراط مستقيم حركت 
كند، مضمون كالمشان این بود كه به ارزش ها و 
اصول انقالب پایبند باشد. این تأیيد و حمایتي 
كه امام)ره( انجام مي دادند و رهبري از دولت ها 
انجام مي دهند، مشروط بر این است كه دولت ها 

به  خوبي به وظيفه خود عمل كنند.

حمايت رهبري از دولت ، منوط به انجام وظايف است

عبارت »من فرمان�ده جنگ اقتص�ادي بودم، 
اما فرماندهی بدون س�رباز و اسلحه« ترجمان 
جديدي از »رئيس جمه�ور تداركاتچي نظام« 
اس�ت؛ ادبياتي كه رئيس دول�ت اصالحات بعد 
از هشت س�ال اداره كش�ور به كار برد و تالش 
ك�رد ه�ر آنچ�ه تقصي�ر و كوتاه�ي و نقصان 
در عرص�ه مديري�ت اجراي�ي كش�ور اس�ت 
را به اص�ل نظام نس�بت دهد و انگش�ت اتهام 
را به س�مت مقامات عالي نظام نش�انه بگيرد. 
اظهارات اخير حسن روحاني درباره اعتماد دولت 
متبوعش به امریكا یادآور اظهارات س��ال 1384 
رئيس دول��ت اصالحات اس��ت. روحان��ي درباره 
مهم ترین اعتماد دولت های یازدهم و دوازدهم به 
غرب مي گوید: »بله، آدم نمي تواند به غرب اعتماد 
كند اما حرف زدن و توافق كردن شدني است... من 
فرمانده جنگ اقتصادي بودم، اما فرماندهی بدون 
سرباز و اسلحه... خيلي حرف ها هست كه چه االن 
 و چه س��ال ها بعد نمي توانم بگویم.« این اظهارات 
در حالي است كه اختيارات موسع دولت در زمينه 
مذاكرات هس��ته اي با غرب و همچني��ن عبور از 
خطوط قرمز نظام در دوره هشت ساله دولت تدبير 

و اميد در تاریخ انقالب بي سابقه بوده است. 
     فرار به جاي اقرار

اقتضاي چرخ��ش قدرت در س��طوح عالي یك 
حاكميت سياسي حكم مي كند كه سران قواي 
سه گانه و حتي دیگر اركان حاكميت بعد از اتمام 
دوره مس��ئوليت خود نس��بت به عملكرد خود 
پاسخگو بوده و بدون به كارگيري ابزارهایي مانند 
فرافكني و اتهام افكني نسبت به دیگران و آدرس 
غلط دادن به جامعه حداقل زیر بار برخي از نتایج 
دوره مدیریتي خود بروند. دردآور و جانكاه است 
كه جمعي از مسئوالن كش��ور براي دستيابي به 
قدرت تمام مرزهاي ش��رعي و اخالقي و قانوني 

را گاه درمي نوردند و بعد از تكيه زدن بر كرسي 
ریاست، خود و حلقه هاي نسبي و سببي خود از 
مواهبت قدرت بهره ها مي برند و منافع ملي را با 
تصميم��ات آني و هيجاني به س��خره مي گيرند 
و بعد از اتمام دوره مس��ئوليت خود، به گونه اي 
سخن مي گویند كه گویي نظام و جامعه به آنها 
همچنان بدهكارند، آن ه��م بعد از آنكه ضربات 
جبران ناپذیري را به اقتصاد، سياس��ت معيشت 
و فرهنگ كش��ور وارد كرده اند و به باور بسياري 
از صاحبنظران دس��ت كم چند دهه كشور را به 
عقب رانده اند. دولت تدبير و اميد در ش��رایطي 
مسئوليت اداره امور اجرایي كش��ور را به دولت 
سيزدهم واگذار مي كند كه در واپسين لحظات 
نيز حاضر نيس��ت كمترین تقصيري را بر گردن 
بگيرد و تم��ام تالش خود را ص��ورت مي دهد تا 
ناكارآمدي هاي موجود را به س��اختار سياس��ي 

نظام حواله دهد. 
  هدف گذاري تضعيف نظام است؟

اتخاذ چنين ادبياتي را زماني كه با عملكرد و برخي 
از اتفاقات بحث برانگيز ماه هاي گذشته در كنار هم 
قرار دهيم یك گزاره تقویت مي ش��ود و آن اینكه 
جماعتي در تالش براي ایج��اد و تعميق این نكته 
به افكار عمومي هس��تند كه نظام اسالمي نه تنها 
كارایي الزم براي حل مطالب��ات حداقلي جامعه 
را ن��دارد بلكه با ن��وع گفتم��ان و ایدئولوژي خود 
وضعيت مردم خ��ود را نيز روز ب��ه روز بحراني تر 
مي كند. این بدان معناست كه ضرورت تقابل مردم 
با رویكردهاي نظام اسالمي در وجوه مختلف مورد 

توجه قرار بگيرد. 
  همه مسئوليت مذاكرات با من است!

تقصيرتراش��ي از نظ��ام و دیگ��ر اركان حاكميت 
سياسي در حالي است كه با كنكاشي در اظهارات 
مقامات ارش��د دول��ت تدبير و امي��د مي توان پي 

برد ك��ه در خوش بينانه ترین حالت »محاس��بات 
اش��تباه و س��اده لوحي« یك��ي از عوام��ل وض��ع 
موجود كشور اس��ت. روحاني 11مرداد ماه امسال 
مي گوید: »هيچ گاه، فك��ر نمي كردیم امریكایي ها 
به این راحتي ها برجام را زیر پ��ا بگذارند، اتفاقات 
غيرمنتظره زیادي در هشت سال گذشته داشتيم.« 
اسحاق جهانگيري، معاون اول روحاني 2۶ آذر 98 
بيان مي كند: »هيچ وقت فكر نمي كردم هند هم از 

ایران نفت نخرد.«
محمدج��واد ظریف وزیر خارج��ه اول دي 95 در 
مجلس مي گوید: »اش��تباه كردیم به حرف كري 
اعتماد كردیم، ما با صحبت و قول آقاي كري اظهار 
نظر كردیم، وزیر خارجه امریكا و وزیر خزانه داري 
امریكا به ما گفته بودند، اگر قانون »داماتو« به سنا 
برود، ما روش هایي داریم كه جلوي آن را بگيریم، 
عدم اج��راي قانون »ایس��ا« جزو توافق ب��ود و به 
همين جهت، تصویب آن نقض برجام است.« آن 
هم در حالي كه ظریف 12م��رداد 94 اظهار كرده 
بود: »مي گویند رئيس جمه��ور بعدي مي خواهد 
با یك امض��ا تحریم  ها را برگردان��د! نمي تواند این 
كار را انجام دهد، قاعده حقوقي دارد، من به ش��ما 
اطمينان مي دهم« یا حسن روحاني هشتم شهریور 
93 بيان مي كن��د: »همه مس��ئوليت مذاكرات با 
من است«. هاش��مي رفس��نجاني نيز 28 آذر 92 
مي گوید: »جان كري به ظری��ف قول داده كارها را 

درست كند«. 
    مشت روحاني براي امريكايي ها باز بود

برخي از افراد نيز طي روزهاي اخير به فرافكني و 
شانه خالي كردن از مسئوليت مقامات ارشد دولت 
واكنش نشان داده اند. در همين زمينه سيدمهدي 
طغياني، نماینده مردم اصفهان گفت: غربي ها در 
این هشت سال سعي كردند زیاده طلبي هاي خود 
را افزایش دهند و فشار بيش��تري را به كشورمان 

تحميل كنند تا امتيازات بيش��تري از ما بگيرند. 
رفتار دولت آینده بس��يار اهميت دارد و آنان باید 
براي رفع مشكالت داخلي كشور عالمانه و باتدبير 
عمل كنند تا به طرف مقابل القا شود كه جمهوري 
اسالمي ایران براي حل مسائل داخلي خود نيازمند 

غربي ها نيست. 
وي با بيان اینكه نگه داش��تن تحریم براي دشمن 
هزینه بر است، گفت: آنان هزینه اي نمي دهند كه 
برایشان عایدي نداشته باشد و علت اینكه تحریم ها 
عليه م��ا را ادامه دادند، آن بود ك��ه دولت روحاني 
در تنظيم امور اقتصادي كش��ور هم ب��ه آنان نگاه 
مي كرد و پارادایم این دولت آن بود كه باید معطل 
غربي ها باش��يم و این نگاه ب��راي غربي ها و امریكا 

عایدي داشت. 
نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجل��س در ادامه 
گفت وگوي خود با مهر گفت: دولت آینده مي تواند 
با تقویت اقتصاد داخلي، تنها بهانه حفظ تحریم را 

كه فشار بر اقتصاد ایران است از بين ببرد. 
    روحان�ي مس�ئوليت ناكام�ي دولتش را 

بپذيرد 
همچنين حجت االس��الم غضنفرآب��ادي رئيس 
كميسيون اصل 90 مجلس گفت: تا زماني كه حل 
همه مشكالت اقتصادي و اجتماعي را به مذاكرات 
با امریكا و غرب پيوند بزنيم، امریكا نيز سياست هاي 

خصمانه خود عليه ملت ایران را ادامه خواهد داد. 
وي ادام��ه داد: امریكایي ه��ا اذع��ان كرده اند در 
تحریم ملت ایران شكست سختي خورده اند. این 
اعترافات نشان مي دهد ملت ایران قدم هاي بلندي 
در شكست امریكا برداشته اند و نباید در آینده نيز 
خود را معط��ل مذاكرات با امری��كا و اروپا كنيم، 
البته س��ریع تر مذاكرات منطقه اي براي افزایش 
ارتباطات سياسي و اقتصادي با كشورهاي منطقه 
را آغاز كنن��د و از این ظرفيت ب��زرگ براي حل 

مشكالت اقتصادي كشور استفاده كنند. 
غضنفرآبادي با اشاره به اظهارات اخير روحاني عليه 
مجلس انقالبي، تصریح كرد: متأسفانه اولين باري 
نيست كه روحاني چنين موضع گيري هایي عليه 
مجلس دارد. روحاني به دنبال این است كه ضعف ها 
و ناكامي هاي خ��ود را بر گردن مجل��س بيندازد. 
ضعف ها و ناكامي هاي دولت تدبير كاماًل روش��ن 
است و روحاني شخصاً باید پاسخگوي عملكرد خود 
باشد و نمي تواند ناكامي هایش را بر گردن مجلس 
بيندازد. مایه تأسف اس��ت در روزهاي پایاني عمر 

دولت تدبير، روحاني به دنبال فرافكني است. 
  ف�رار از پاس�خگويي بع�د از 8س�ال 

آوارگذاري
شانه خالي كردن از زیر بار مسئوليت آن هم بعد از 
هشت سال آوارگذاري و حواله دادن همه مشكالت 
به اصل نظام و س��اختارهاي سياسي كشور صرفاً 
تاكتيكي براي فرار از پاسخگویي نيست و باید آن 
را در مقياس كالن تر و با ه��دف تضعيف تعمدي 
اصل نظام مورد تجزیه و تحلي��ل قرار داد، به ویژه 
آنك��ه رفتارها و تصميم��ات حداقل چهار س��ال 
اخير در حوزه های اقتصاد، سياس��ت و معيش��ت 
را كه منجر به تولي��د انبوه نارضایتي هاي عمومي 
و بي اعتبارسازي نظام شد، زماني كه در كنار گفتار 
اخير قرار مي دهيم، داده ه��اي نگران كننده اي را 

پيش روي ما قرار مي دهد.

سال خرابی به سبک روحانی فرافكنی از 8 
روحانی مدعی است فرمانده جنگ اقتصادی بوده اما بدون سرباز و اسلحه!

سعيد همتي
   گزارش  یک


