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سياست خارجي از نگاه رئيسي
جاويد قربان اوغلي در روزنامه شرق با اشاره 
به ضرورت ساماندهي سياست خارجي در 
دولت يازدهم نوش��ت:گام نخست جناب 
رئيس��ي در سياس��ت خارجي دس��تيابي به »نگرش واح��د« نخبگان و 
تصميم سازان كشور به جهان و مناسبات بين المللي است. در هشت سال 
گذش��ته به دليل تشتت آراي مس��ئوالن تصميم گير، نگاه و تحليل هاي 
 FATF متفاوت و بعضاً متضاد نهاد هاي باالدستي به دو پرونده برجام و
خس��ارات فراواني را به كش��ور وارد كرد كه هنوز هم ادامه دارد و نتيجه 
محتوم و انكارنشدني آن عقب ماندگي از توسعه در مقايسه با همسايگان، 
افزايش فقر و فالكت و يأس مردم از كارآمدي نظام سياسي و مسئوالن آن 
است. رياست جناب رئيسي بر شوراي عالي امنيت ملي، همسويي و وحدت 
نظر رؤساي دو قوه مقننه و قضائيه و ديگر اعضاي اين شورا بهترين فرصت 
براي كشور در تدوين اين راهبرد خواهد بود. فارغ از شعار هاي ميان تهي 
كه سكه رايج در كشور است، پژوهش هاي معتبر نمايانگر تأثير غيرقابل 
انكار رويكرد سياست خارجي بر اقتصاد كشور اس��ت. بدون بازنگري در 
مناسبات بين المللي، اقتصاد ايران همچنان گروگان سياست خارجي است 
و الج��رم در همان ريل هاي پوس��يده به حركت خود ادام��ه خواهد داد. 
ريشه يابي منشأ تحريم ها و حل وفصل كم هزينه آن، گام دولت آينده است. 
پالس هاي رئيس جمهور منتخب در مصاحبه ها و پيام ها از زمان پيروزي 
جز در مورد »نه« به مذاكره با امريكا، نمايانگر درك درست ايشان از اين 
معضل اس��ت. تصور مي كنم تصوي��ب ديدگاه ه��اي واقع گرايانه در نهاد 
باالدستي ش��وراي عالي امنيت ملي و كم هزينه ترين راهكار حل وفصل 
اختالف��ات درون جبه��ه اصولگرايان ب��ا گرايش هاي صف��ر و صدي در 

موضوعات سياست خارجي است. 
........................................................................................................................

گزارش خوب، گزارش بد
مس��عود پيرهادي در يادداش��تي در 
روزنامه رسالت نوشت:كارنامه هر مدير 
اجرايي، طبيعتاً بايد قابل ارزيابي كّمي 
باشد و غير از رويكردها كه مورد قضاوت هاي گوناگون است، عملكردها 
معموالً از سوي همگان، يكسان مورد قضاوت قرار مي گيرد. براي مثال، 
ممكن است هنوز رويكرد اعتماد به امريكا با وجود مشخص شدن نتيجه 
آن، در كنار مخالفان گسترده، هواداراني داشته باشد، اما عملكرد دولت 
در حوزه توسعه زيرساخت ها، اصالح نظام پولي و مالي، ارزش پول، تورم 
و شاخص هاي كّمي مورد مناقشه نخواهد بود و كارشناسان هر حوزه، 
نمره تقريباً مش��ابهي پاي برگه دولت خواهند نوشت، به  عنوان مثال، 
ميزان تأمين مسكن طي هشت سال گذشته، چيزي از جنس رويكرد 
نيست كه موافق و مخالف داشته باشد و همه ازجمله خود رئيس دولت 
اذعان دارند كه در اين حوزه نقص جدي وجود داشته است. نكته اصلي 
آنجاست كه در روزهاي پاياني دولت، نبايد اجازه داد مسئوالن اجرايي 
به جاي بيان كارنامه عملكردي خود، حرف از مناقشات رويكردي بزنند 

و عماًل از ايستادن پاي كرده ها و ناكرده هاي خود فرار كنند. 
ممكن است تصور ش��ود كه حسابرس��ي در روزهاي پاياني بي فايده است، 
همانند نقدي كه سال هاست به ساختار ديوان محاسبات كشور وجود داشته 
و آن  هم اينكه گزارش انحراف از بودجه پس از خرج بودجه چه سودي دارد.  
درس��ت اس��ت كه نظارت بايد بتواند آني و برخط و حتي در صورت امكان 
پيشيني باشد، اما آيا در شرايط فعلي مي توان از گزارش در روزهاي پاياني 
صرف نظر كرد؟ فرض كنيم حتي ظرفيت برخورد قضايي جدي با مديران 
متخلف و مسئوالن مشمول ترك فعل وجود نداشته باشد و به اين علت كه 
چنين برخوردي، سياس��ي تلقي مي ش��ود از آن اجتناب شود، اما گزارش 
پاياني، حداقل اين كاركرد را دارد كه اگر افراد و جريان هايي مجازات نشوند، 

حداقل در آينده هم ديگر مورد اعتماد مردم قرار نگيرند. 
........................................................................................................................

بمبگذاري در مذاكرات دولت بعد
محمدج��واد اعراب��ي در يادداش��ت خود در 
روزنامه كيهان آورده است: آقاي محمدجواد 
ظريف در پيوست بيس��ت و دومين گزارش 
وزارت خارجه از برجام پاسخ هاي مستندي به ادعاهاي بي اساس خود 
از نتايج برجام در متن اصلي گزارش داده است! گويي حتي يك نفر در 
وزارت خارج��ه گزارش 45 صفح��ه اي آقاي ظريف و پيوس��ت 259 
صفحه اي آن را كاماًل نخوانده تا به وزير خارجه تذكر دهد رؤياهايي كه 
در 45 صفحه نخس��ت به نگارش درآورده، در مستندات پيوست شده 

تكذيب كرده و زير سؤال برده است. 
آخرين گزارش برجامي وزارت خارجه مالحظات ديگري نيز دارد كه در 
اين يادداشت نمي گنجد و دقت نظر دس��تگاه هاي نظارتي را مي طلبد. 
شواهدي كه يك بار ديگر نشان مي دهد گروه بين المللي بحران به عنوان 
عقل منفصل وزارت خارجه در دولت تدبير و اميد نقش مؤثري در راهبري 
سياس��ت هاي اين وزارتخانه داش��ته اس��ت. همچنين ادعاهاي خالف 
واقعي مانند »توسعه برنامه موش��كي ايران پس از برجام« يا »گسترش 
فعاليت هاي نظام��ي منطقه اي ايران پس از برجام« ك��ه پيش تر از زبان 
تندروهاي امريكايي و اسرائيلي مطرح و اكنون در گزارش وزارت خارجه 
جمهوري اسالمي ايران به عنوان سندي رسمي درج شده است به منزله 
بمبگذاري در اتاق مذاكرات دولت بعدي براي رفع تحريم هاست. وزارت 
خارجه دولت تدبير در آخرين روزهاي كاري اش با اين گزارش مخدوش 

حتي اصول اوليه صيانت از منافع ملي را هم رعايت نكرده است. 
........................................................................................................................

مردم، مسئوالنه تر از تصميم گيران
جعفر گالبي در مقاله ديروز اعتماد با اشاره به صبر 
و تحمل مردم در مقابل نابساماني ها و كمبودهاي 
موجود پرهيز از هر نوع خشونتي نوشت: صبورند 
چون نجيبند و آگاه و نمي خواهند بي صبري شان به كشور آسيب بزند. مردم 
بهتر از مس��ئوالن و مس��ئوالنه تر از تصميم گيران متوجه طمع دشمنان 
هستند، صبر عظيم و تاريخي و غرورآميز مردم ناشي از ضعف و تيره بختي 
نيست، با همه جفاها و نامهرباني ها و سختي ها و سيلي ها كه ديده و خورده اند 
همچنان در انتظار فهم مسئوالن هس��تند تا درك متقابلي به وجود آيد و 
احترام به خواست و اراده و نيازهاي ملت بدون هزينه هاي سنگين حاصل 
آيد. ما كشور متمدني هستيم و حتي روستانشينان مان اگر به بي آبي اعتراض 
مي كنند نمي خواهند شيشه يك بانك هم شكسته ش��ود. از جمله بانوي 
عرب زبان و دردمندمان كه مظاهرات ما سلميه... تاريخي و صدها هزار بار 
تكرار شد تا مسئوالن بشنوند و قدر اين ملت را بدانند. وضعيت كرونا تنها يك 
نمونه از نابساماني هاست، نمونه دردناكي كه ديگر آزاد و رها كشتار مي كند 
و گويي خيال رفتن ندارد. در اين زمينه وقتي آمار رسمي ابتال هاي روزانه به 
31هزار نفر مي رس��د و مرگ وميره��ا از 300نفر عب��ور مي كند )كه خود 
متوليان گفته اند معموالً آمار واقعي دو تا سه برابر است( احتماالً وقت سلب 
اميد از مسئوالن فرا رسيده است و مردم خود بايد با وسواس و سختگيري به 

داد خويش برسند و حداقل كرونا را با اراده خود دور كنند.

88498443سرويس  سياسي

فرمانده نيروي دريايي ارتش:

 اقتدار و توانمندي، پيام اصلي
حضور ناوگروه نداجا در رژه روسيه بود

نماي�ش اقت�دار، توانمن�دي و خوداتكاي�ي، پيام اصل�ي حضور 
ناوگروه ايران در خلي�ج فنالند و رژه نيروي دريايي روس�يه بود. 
به گزارش روابط عموم��ي ارتش، اميردريادار حس��ين خانزادي فرمانده 
نيروي دريايي راهبردي ارتش در گفت وگويي روي عرشه ناو ايراني سهند 
در سنت پترزبورگ روسيه، ضمن تشريح دس��تاوردهاي حضور تاريخي 
نيروي دريايي كش��ورمان در اقيانوس اطلس و خليج فنالند، گفت: پيام 
اصلي اين حضور افتخارآميز، نشان دادن اقتدار، توانمندي و خوداتكايي 
بود. وي با اشاره به تصميم مهم نيروي دريايي براي دريانوردي در اقيانوس 
اطلس گفت: اين تصميم به حدود هفت س��ال پيش بازمي گردد؛ زماني 
كه نيروي دريايي ارتش، تدبيري از مقام معظم رهبري، مبني بر توسعه 
دريانوردي ها دريافت كرده بود. رهبر معظم انقالب با اش��اره به توس��عه 
توان دريانوردي ارتش تأكيد كرده بودند: »منطقه اقيانوس اطلس براي 
جمهوري اس��المي ايران، منطقه مهمي اس��ت و اگر بتوان روزي در اين 

اقيانوس دريانوردي كرد، براي كشور ما بسيار اهميت خواهد داشت.«
خانزادي گفت: اين حضور ب��راي ايران مهم و ارزش��مند بود، چراكه 
نخس��تين بار تجربه دريانوردي اقيانوس��ي در اطلس، درياي شمال و 
خليج فنالند را به دست آورديم و اين به معناي باز شدن دروازه هاي اين 

مناطق به روي جمهوري اسالمي ايران است. 
فرمانده نيروي دريايي ارتش با بيان اينكه نيروي دريايي ايران روزي 
تنها در خليج فارس دريانوردي مي كرد و س��قف اين دريانوردي يك 
هفته بود، افزود: پس از آن به سوي خليج عدن حركت كرديم و مدت 
دريانوردي ما به يك ماه و دو ماه تبديل شد، اما اكنون سه ماه است كه 
همكاران ما دريانوردي كرده و به اين نقطه رسيده اند و طی همين مدت 

نيز بايد به سمت كشور بازگردند. 
دريادار خانزادي گفت: چني��ن حضور مقتدرانه و طوالن��ي مدتي، به اين 
معناست كه نيروي دريايي كش��وري همچون ايران، ظرفيت پشتيباني از 
نيروهاي خود را در مناطق دور دست براي مدت هاي طوالني دارد. دريادار 
خانزادي با اشاره به اينكه براي اولين بار در تاريخ ايران، يك ناو تمام ايراني 
در بندر سنت پترزبورگ پهلو گرفته است، گفت: حضور در اينجا به معني 
عبور از اقيانوس ها و درياهاي متالطم با شرايط خشن جوي است. چنين كار 
بزرگي به دريانورد ماهر، شناور با قابليت دريانوردي اقيانوسي، علم و دانش 
و نيز ويژگي هاي منحصر به فردي نياز دارد كه اگر يك مملكت پشتوانه آن 
نبود، هيچگاه محقق نمي شد. دريادار خانزادي با بيان اينكه از بين حدود 
20 كشور ش��ركت كننده در رژه نيروي دريايي روسيه، تنها سه كشور به 
اين مراسم ناو جنگي اعزام كردند، اظهار داش��ت: تنها ناو بومي و ساخت 
خود همان كشور، ناو ايراني سهند بود. آنچه با اقتدار به اينجا آمده، تماميت 
ايران اسالمي است كه توانايي فرزندان ميهن را در توانايي طراحي، ساخت 
و هدايت ناوشكن در چنين مسير طوالني و خشني كه بيش از 1۶هزار مايل 

دريايي بود، به نمايش گذاشت. 
........................................................................................................................

۶ منتخب جديد مجلس سوگند ياد كردند
ش�ش تن از منتخب�ان مجل�س يازده�م ب�ا حض�ور در جايگاه 
هيئ�ت رئيس�ه مراس�م س�وگند خ�ود را ب�ه ج�ا  آوردن�د. 
به گزارش فارس، شش تن از منتخبين مردم در مجلس شوراي اسالمي 
با حضور در جايگاه هيئت رئيسه مراسم تحليف را به جا آورده و سوگند 
ياد كردند. ابراهيم نجفي منتخب مردم آستانه اشرفيه، ولي اهلل بياتي 
منتخب مردم تفرش، آشتيان و فراهان، سيدناصر حسيني پور منتخب 
مردم گچساران، فتح اهلل توس��لي منتخب مردم بهار و كبودر آهنگ، 
اسماعيل كوثري منتخب مردم تهران و همچنين سيدمرتضي حسيني 
منتخب مردم ميانه افرادي بودند كه در جايگاه هيئت رئيسه و در مراسم 

تحليف سوگند ياد كردند. 
........................................................................................................................

مردم تخلفات مالي را به ۱۹۸ اعالم كنند
سامانه ارتباطات مردمي ديوان محاسبات كشور)۱۹۸( در راستاي 
تحقق شعار »ديوان فناورانه مردم پايه« و با هدف نظارت مردمي 
بر عملكرد مالي دس�تگاه هاي دولت�ي راه اندازي و افتتاح ش�د. 
به گزارش دفت��ر روابط عمومي و ام��ور بين الملل ديوان محاس��بات 
كشور، هموطنان عزيز مي توانند هرگونه فساد يا تخلف مالي را كه در 
دستگاه هاي دولتي مشاهده مي كنند، از طريق سامانه ارتباطات مردمي 
در پايگاه اينترنتي)www. dmk. ir( و تماس تلفني با شماره 198 
به مركز ارتباطات مردمي اعالم نمايند. كارشناسان امر پس از دريافت 
گزارش، آن را جهت رس��يدگي به مراجع ذيربط در ديوان محاسبات 

انعكاس داده و موضوع را تا رسيدن به نتيجه تعقيب مي نمايند. 
  هدف سامانه ۱۹۸  افزايش نظارت مردمي است

مهرداد بذرپاش، رئيس كل ديوان محاسبات كشور گفت: بهترين ابزار 
براي كنترل بسياري از تخلفات به ويژه تخلف در دستگاه هاي اجرايي 
نظارت مردمي است. وي با اش��اره به اينكه در ابتداي حضور در ديوان 
محاسبات كش��ور به مردم قول دادم كه ارتباطات اين سازمان با مردم 
افزايش پيدا كند، افزود: در يك سال گذشته توانسته ايم مجموعه هاي 
زيادي را سازماندهي كنيم كه يكي از مهم ترين آنها سامانه ارتباطات 
مردمي )198( است. اين سامانه به همه آحاد مردم اين امكان را مي دهد 
كه عملكرد مالي كليه دستگاه هاي دولتي كه از بودجه عمومي استفاده 
مي كنند را نظارت كنن��د و ترك فعل يا هر نوع تضيي��ع بيت المال را 
اطالع بدهند. بذرپاش اظهار اميدواري كرد كه با راه اندازي اين سامانه 
از ظرفيت نظارت گس��ترده مردمي برخوردار ش��ويم تا نظارت ديوان 

محاسبات كشور اثر بخش تر باشد. 
........................................................................................................................

 جزئيات جديد از ضربه وزارت اطالعات
به »موساد«

بر اس�اس اظهارات مديركل ضدجاسوس�ي وزارت اطالعات، 
نقش�ه تروريس�ت هاي موس�اد براي خرابكاري و به آش�وب 

كشيدن ايران نقش برآب شد. 
به گزارش تسنيم، مديركل ضد جاسوسي اين وزارتخانه اعالم كرد: با 
رصد و كنترل اطالعاتي خارج از مرزها و اقدامات گس��ترده اطالعاتي 
عملياتي سربازان گمنام امام زمان)عج( ش��بكه اي از عوامل سازمان 
جاسوسي رژيم صهيونيستي )موساد( به همراه محموله سنگين سالح 

و مهمات پس از ورود از مبادي مرزي غرب كشور دستگير شدند. 
وي با بيان اينكه عوامل موس��اد قصد داش��تند از اين تجهيزات در جريان 
اغتشاشات شهري و ترور بهره برداري كنند، تصريح كرد: رژيم صهيونيستي 
در مقطع برگزاري انتخابات نيز در چند نوبت قصد انجام اقدامات خرابكارانه 
در نقاط مختلف كش��ور داش��ت كه با اقدام به موقع س��ربازان گمنام امام 
زمان)عج( از انجام اين خرابكاري هاي تروريس��تي جلوگيري به عمل آمد 
و ضربه اي كاري به شبكه تروريستي موس��اد در منطقه وارد شد. مديركل 
ضدجاسوسي وزارت اطالعات گفت: اين تس��ليحات شامل كلت كمري، 
نارنجك، وينچستر، كالش و فشنگ جنگي مي شود كه برخي از آنها همچون 
وينچستر و نارنجك براي به آشوب كش��يدن اعتراضات مورد استفاده قرار 
مي گيرد. وي افزود: وزارت اطالعات ضمن تش��كر از هوشياري هميشگي 
آحاد مردم به ويژه هموطنان ساكن در استان هاي غربي كشور در مواجهه 
با دشمنان ايران اسالمي، از همه اقشار مردم خواست درباره پيشنهادهاي 
مشكوك به ويژه در فضاي مجازي و درخواست انجام برخي اقدامات در قبال 
دريافت مبالغ خارج از عرف، با هوشياري و آگاهي بيشتر عمل كنند و مراتب 

را به ستاد خبري وزارت اطالعات به شماره 113 اطالع رساني كنند.

سعيد همتي
   گزارش  یک

گزارش 2

جن�س محرومي�ت اس�تان خوزس�تان با 
برخي ديگر از مناطق قابل قياس نيس�ت، 
چراك�ه در بين م�ردم خوزس�تان بيش از 
محروميت، احس�اس تبعيض وج�ود دارد. 
به گزارش مه��ر، محمدباق��ر قاليباف رئيس 
مجلس ش��وراي اس��المي در نشست مجمع 
نمايندگان استان خوزستان كه از ساعت 5:15 
صبح ديروز آغاز ش��د، تصريح كرد: مش��كل 
اصلي و درد اساسي امروز ما در كشور سركش 
بودن نظام اداري و اجرايي كشور است و ظاهراً 
كسي مسئول مس��ائل و مش��كالت به وجود 

آمده نيست. 
   كوتاهي 2 دستگاه در تنش آبي ۷۴۰ 

روستاي خوزستان
وي با اشاره به مس��ائل اخير استان خوزستان 
و با تأكيد ب��ر اينكه نباي��د نماين��دگان را از 
جلسات كارشناس��ي مربوط به حل معضالت 
استان خوزستان حذف كرد، اظهار كرد: قطعاً 
نمايندگان مجلس از هر كس ديگري در انتقال 
پيام مردم محق تر هستند و نماينده مي تواند 
حرف مردم را از مسئوالن به صورت منسجم 

پيگيري كند. 
رئيس قوه مقننه كشورمان با اشاره به تعيين 
اعتبار هزارميليارد توماني براي حل بخشي از 
مش��كالت تنش آبي خوزستان كه در جريان 

نظارت ميداني س��ال گذش��ته از اين استان 
نهايي ش��د،  تأكيد ك��رد: حداق��ل در بحث 
تخصيص اين هزار ميليارد تومان كه سازمان 
برنامه بايد به اين مناط��ق اختصاص مي داد، 
سازمان برنامه و وزارت نفت كوتاهي كردند، 
در حالي كه اين مس��ئله با پيگيري به راحتي 

قابل حل و فصل بود. 
وي با اشاره به موانع جدي كه در نتيجه سيستم 
بوروكراسي اداري مقابل تأمين اين اعتبار ايجاد 
شد، گفت: از شهريور سال گذشته مي دانستيم 
كه ۷40روستاي خوزستان دچار تنش و بحران 
آب هستند و با برنامه ريزي و تصميمات درست 
مي توانس��تيم تا تابستان امس��ال با كمترين 
هزينه، بس��ياري از اين مش��كالت را برطرف 
كنيم، ولي امروز با هزين��ه اي دوچندان بايد 
اين بحران را حل كني��م. قاليباف گفت: يكي 
از مديران سازمان برنامه بيش از 40 روز است 
كه نامه مربوط به اعتبار هزار ميليارد توماني 
را به جريان نينداخته اس��ت، در حالي كه در 
پيگيري هاي ما حتي ص��ورت وضعيت براي 

صنايع نفتي نيز تعيين شده است. 
   مسئوليت صنايع متعدد نسبت 

به برداشت آنها از آب هاي خوزستان
رئيس نهاد قانونگذاري كشورمان با اشاره به 
وجود صنايع متعدد فعال استان خوزستان 

عنوان كرد: بايد مش��خص ش��ود سهم اين 
صنايع نسبت به برداشت آنها از آب خوزستان 
چيس��ت. آيا اي��ن صناي��ع نمي خواهند آب 
استان خوزستان را با اين درآمدهاي هنگفت 

مديريت كنند؟
وي تصريح ك��رد: مهم نيس��ت ك��ه من چه 
مس��ئوليتي دارم، بن��ده حاضرم ب��راي حل 
مشكالت مردم كفش هر كسي را واكس بزنم 
تا مسئله اي از مسائل مردم حل شود. خداوند 
به اين كارها بركت مي ده��د، البته اگر فردي 
بخواهد در برابر حل مشكالت مردم كارشكني 

كند، مقابل او مي ايستم. 
   ضرورت پرداخت حقابه به خوزستان

رئيس قوه مقننه كش��ورمان ضم��ن تأكيد بر 
پرداخت حقابه به اس��تان خوزس��تان يادآور 
شد: حقابه هاي مربوط به پروژه هاي انتقال آب 
550 هزار هكتاري خوزستان بايد با پيگيري 
نمايندگان دنبال شود و اعتبارات آن به حوزه 

آب خوزستان اختصاص پيدا كند. 
وي افزود: اقدامات صورت گرفته در ش��هر يا 
استان نبايد به صورت جزيره اي پيش برود. اگر 
پولي به استان و شهر اهواز تزريق مي شود، اين 
اعتبارات بايد به صورت سيستمي هزينه شود. 

   درد خوزستان از نداري نيست
قاليباف با بيان اينكه درد استان خوزستان از 

كمبود ظرفيت ها و نبود منابع مالي نيس��ت، 
اضافه كرد: جنس محروميت استان خوزستان 
با برخي ديگر از مناطق قابل قياس نيس��ت، 
چراك��ه در بي��ن م��ردم خوزس��تان بيش از 
محرومي��ت، احس��اس تبعيض وج��ود دارد. 
س��ال 58 در يك��ي از مناطق خرمش��هر يك 
عكس ي��ادگاري گرفت��م، پس از س��ال ها در 
دوره اي كه در ش��هرداري تهران مس��ئوليت 
داش��تم، به خرمش��هر رفته بودم و در همان 
نقطه مجدداً عكس گرفت��م و وقتي به اين دو 
عكس نگاه مي كنم، ب��ه عنوان يك انقالبي در 
مقابل سوءمديريت ها و كم كاري هايي كه در 
اين مناطق شده است هيچ پاسخي براي مردم 

خوزستان ندارم. 
   ورود دي�وان محاس�بات ب�ه نح�وه 

هزينه كرد اعتبارات در خوزستان
رئيس مجلس شوراي اس��المي يادآور شد: 
يكي از مس��ائل مهم��ي كه در اس��تان بايد 
پيگيري ش��ود، اين اس��ت كه چ��را با وجود 
حجم قابل توجه اختص��اص اعتبارات براي 
استان خوزستان، اما خروجي كافي در استان 
ديده نمي شود. اين مس��ئله از طريق ديوان 
محاس��بات نيز به طور ويژه پيگيري خواهد 
شد تا مش��خص ش��ود اعتبارات به چه نحو 

هزينه شده است.

قاليباف در مجمع نمايندگان خوزستان:

درد خوزستان منابع مالي نيست

حامي�ان توافق هس�ته اي بع�د از انبوهي از 
مش�كالت اقتصادي، سياس�ي و معيشتي و 
حتي امنيتي حاصل از برج�ام و پايان دولت 
متبوع خود نيز دست از حمايت از اين سند 
برنداشته اند و تالش مي كنند دولت رئيسي را 
باالجبار در ريل مذاكرات برجامي قرار دهند 
تا عالوه بر احي�اي برجام با هم�ان كيفيت، 
وادار ب�ه مذاك�رات غيربرجامي نيز ش�ود. 
هدف جري��ان غرب زده از فش��ار زودهنگام به 
دولت رئيسي آن است كه دولت آينده و وزراي 
آن از ريل ترسيم و تعبيه شده براي اداره كشور 
كه همان توس��عه برون زا )با محوريت ايجاد يا 
انعقاد توافقنامه هاي دو ي��ا چندجانبه با غرب 
يا عضويت در شبه س��ازمان هاي بين المللي( 
اس��ت، تخطئي نكرده و در همين مس��ير گام 
بردارد. جدا شدن كشور از چنين مسيري يعني 
فاصله گرفتن از الگويي ك��ه جريان غرب زده 
طي هشت سال گذشته براي ترسيم و تدوين 
آن زحمت هاي فراواني را متحمل شده است. 
در يكي از مهم ترين اقدامات اين جريان براي 
سرپانگه داش��تن الگوي مورد اش��اره، گراني 
و تورم و بيكاري ه��اي بعضاً قاب��ل تأمل قابل 
رديابي اس��ت، به طوري كه ب��راي آنكه افكار 
عمومي به اين باور برس��ند كه بدون برجام و 
تعامل يكجانبه با غرب بايد زندگي مشقت باري 
را در عرصه هاي مختلف اقتصادي، معيشتي و 
اجتماعي و سياسي تجربه كنند و شكل گيري 
چنين طرز تفكري ب��ه منزله فش��ار مردم بر 
حاكميت براي پذيرش توافقات و شروطي است 
كه نه تنها با ماهيت انقالب در تناقض اس��ت 
بلكه با استقالل كشور نيز در پارادوكس است، 
موانع غيرقابل برداشتي نيز در مسير توسعه و 

پيشرفت كشور قرار مي دهد. 
فشار بر دولت نوپای رئيسي براي ادامه مسيري 
را كه دولت روحاني آغاز كرده اس��ت مي توان 

در موضع گيري سياس��تمداران جريان مدعي 
اصالح طلبي و رسانه هاي وابسته به اين جريان 
به وضوح مش��اهده كرد. كمتر روزي است كه 
وابستگان به اين جريان در جهت سياست مورد 

اشاره اقدامي را صورت ندهند. 
  رئيس�ي برجام را كنار بگذارد، اقتصاد 

ايران ونزوئاليي مي شود
به عنوان نمونه مهدي پازوكي، مشاور نوبخت 
در سازمان برنامه و بودجه و يكي از چهره هاي 
جن��اح مدع��ي اصالح طلبي طي يادداش��تي 
در روزنامه آرم��ان با عنوان »برجام؛ س��د راه 
ونزوئاليي ش��دن اقتصاد ايران« مي نويس��د: 
»باي��د به اين توجه داش��ت كه ه��ر روز عقب 
افتادن پذيرش برجام براي كش��ور و مردم به 
 ويژه توده هاي آس��يب پذير هزين��ه دارد. اگر 
همچنان رقابت بين افزايش تورم و دس��تمزد 
را ادامه بدهيم، قطعاً مي تواند تبعات منفي اي 
همچون ونزوئاليي ش��دن داش��ته باش��د. در 
ونزوئ��ال يك ب��اره ارزش پول مل��ي در مقابل 
ارزهاي رايج بين الملل��ي كاهش پيدا كرد و به 
اين حال و روز افتاد، قطعاً دولت رئيس��ي اگر 
برجام را نپذيرد به شدت ارزش پول ملي دچار 

خدشه خواهد شد.« 
روزنامه ش��رق نيز در بخش��ي از گزارش��ي كه 
با همين رويكرد نوش��ته ش��ده اس��ت، تالش 
مي كند بن بس��ت رس��يدن برج��ام را به دليل 
نقش آفريني منتقدان دولت عنوان كند، بدون 
آنكه مسئوليتي براي روحاني و وزير امور خارجه 
كشور يا س��اير مقامات دولتي عنوان كند! اين 
روزنامه مي نويس��د: »با دخالت هاي منتقدان 
دولت... نتيجه اين ش��د ك��ه مهم ترين پرونده 
دس��تگاه ديپلماس��ي دولت روحاني، با وجود 
س��ال ها تالش اين دول��ت، به نتيجه نرس��د و 
نيمه تمام به دولت آينده تحويل داده شود. شايد 
به اين ترتي��ب، آخرين انتق��ام از وزير خارجه 

گرفته شود، اگرچه اين انتقام به قيمت چند ماه 
تحريم بيشتر باشد.«

  تعميم برجام به ساير حوزه ها
صادق زيباكالم نيز طي يادداش��تي در يكي از 
روزنامه ه��اي زنجيره اي مي نويس��د: »تاكنون 
بسيار در خص�وص برجام و آينده آن در دوران 
پساروحاني و دولت آقاي رئيسي صحبت شده و 
هر كسي موافق يا مخالف اين توافق به اظهارنظر 
پرداخته است، اما آنچه مسلم است اينكه به  نظر 
مي رس��د مس��ائلي همچون تحريم ها، برجام و 
FATF همه در دولت آقاي رئيسي به سرانجام 
رسيده و حل و فصل خواهند ش��د، اما مشكل 
اساس��ي در بخش ديگري از توافقاتي است كه 
ميان ايران و امري��كا صورت بگيرد، يعني بحث 
قدرت دفاعي ايران و مسائل منطقه اي كه بسيار 

روي آن تأكيد مي شود.«
اين چهره غرب زده در ادامه مي نويس��د: »در 
برجام بحث فعاليت هاي دفاعي مسئله س��از 
نبود و مطرح نش��ده بود و به  نظر مي رس��يد 
امريكايي ها اميدوار بودند فعاليت هاي نظامي 
ايران با توج��ه به فضاي دوس��تانه اي كه بعد 
از برجام به وجود آمده بود، بيش��تر مديريت 
مي ش��د... ما تاكنون گفته ايم كه تحت هيچ 
ش��رايطي فعاليت هاي دفاعي خ����ود را به 
مذاكره نمي گذاريم كه راه حل و فرمولي پيدا 
ش��ود، اما نمي دانم كه ايس��تادگي ها تا كجا 
خواهد بود، البته بايد اذعان داشت كه اگر هيچ 
گونه توافقي هم در خصوص مس��ائل مطرح 
ش��ده در برجام 1400 صورت نگيرد، برجام 
آينده اي نخواهد داشت... البته به نظر مي رسد 
به احتمال زياد توافق ص��ورت خواهد گرفت 

چراكه واقعاً راه ديگري نيست.«
س��يدمرتضي افق��ه، اقتصاددان جن��اح مورد 
اش��اره نيز در گفت وگويي ادعا مي كند: »اگر 
مشكل برجام حل نشود رئيس��ي در هيچ بُعد 

اقتصادي موفق نخواهد ش��د. ما ب��ا پول نفت 
ناكارآمدي هاي مديريتي را مي پوش��انيم، اگر 
اجراي برجام ادامه پيدا مي كرد وضع ما اينقدر 
بد نبود... تا به امروز يارانه ها هدفمند نش��ده و 

اين امكان هم وجود ندارد.«
  فشار موازي غرب به دولت رئيسي

دولت آينده از هم اكنون براي ادامه روند هشت 
س��اله در عرصه سياس��ت خارجي تحت فشار 
داخلي و خارجي قرار گرفته اس��ت، كمااينكه 
موازي با فشار جماعت مورد اش��اره در داخل 
كش��ور، غربي ها نيز عمليات رواني- رسانه اي 
خود در كنار فشارهاي اقتصادي را براي حفظ 
ريل مذاكره و تواف��ق با طرف ايراني تش��ديد 
كرده اند. در حالي كه رابرت مالي اواسط هفته 
اخير از بي نتيجه بودن فشارهاي حداكثري به 
ايران س��خن به ميان آورد كه داليل متفاوتي 
وجود دارد كه اثب��ات مي كند، طرف امريكايي 
چنين مواضعي را با هدف ترغيب طرف ايراني 
براي انج��ام مذاكرات جديد اتخ��اذ مي كند و 
گزينه استمرار فشارهاي اقتصادي و معيشتي 
ب��ه اي��ران در قالب ه��اي مختل��ف همچنان 
مهم ترين و مؤثرترين گ��زاره غرب براي تقابل 
با جمهوري اسالمي ايران است. ادعاي رابرت 
مالي در حالي اس��ت كه خبرگزاري رويترز به 
نقل از منابع آگاه از گزارشي تحت عنوان »طرح 
در دست بررسي امريكا براي اعمال محدوديت 
بر تجارت نفتي ايران و چين« س��خن به ميان 
آورده اس��ت و تأكيد مي كند چنانچه با برخي 
از اهرم هاي به كار گرفته توسط اياالت متحده 
ايران به ادامه مذاكره ترغيب نش��ود، با اعمال 
مجازات بيش��تر عليه ته��ران از طريق اعمال 
محدودي��ت بر ص��ادرات فزاين��ده نفت تحت 
تحريم ايران به چين، دولت رئيس��ي را به پاي 

ميز مذاكره بكشاند. 
اين خبرگ��زاري به نقل از يك مق��ام امريكايي 
مي نويس��د: »اياالت متحده در حال بررس��ي 
اعمال محدوديت بر فروش نفت ايران به چين 
اس��ت، زيرا به ادعاي آنها تهران ممكن است به 
مذاكرات هسته اي بازنگردد يا در زمان بازگشت، 
موضع س��خت تري را اتخاذ كن��د.« در بخش 
ديگري از اين گزارش مي آيد: »واش��نگتن در 
اوايل سال جاري به پكن گفت هدف اصلي اش 
احياي توافق هس��ته اي 2015 ايران اس��ت و 
با فرض بازگش��ت به موقع، ني��ازي به مجازات 
ش��ركت هاي چيني ك��ه با نق��ض تحريم هاي 
اي��االت متحده نفت خ��ام اي��ران را خريداري 

كرده اند، نيست.« 
  هدف مشترك

 همانگونه كه اشاره شد، هدف همزمان غرب 
و غرب زده ه��اي داخلي از اعمال فش��ارهاي 
روانی، رس��انه اي و اقتصادي به دولت رئيسي 
آن اس��ت كه اين دول��ت از الگوي��ی كه براي 
شكل گيري و ساختارس��ازي آن هشت سال 
تالش شده و جامعه ايراني نسبت به اين الگو 
به نوعي شرطي شده است، تخطي نكند و رفتار 
و رويه هاي خ��ود به ويژه در عرصه سياس��ت 
خارجی را بر اين مبنا سازگار كند و به زعم اين 
دو جريان، سازماندهي چنين الگويی در دولت 
آتي به معناي حركت در مسير تغيير ماهيت 

انقالب است.

عمليات روانی از فردای بدون برجام با چه هدفی دنبال می شود؟

 فشار به رئيسی
برای حفظ كشور در ريل روحانی


