راه دشوار رئيسي

روزنامه اص�لاح طلب ابتكار يادداش��ت خ��ود را به
چشمانداز آينده دولت س��يزدهم و موانع پيش روي
س��يدابراهيم رئيس��ي اختصاص داد كه اين موانع را
حاصل چهار دهه فرصتس��وزي دولتهاي گذشته
عنوان كرده است .ابتكار نوشت :دولت دوازدهم با كارنامهاي خوب ،بد يا
متوسط ،به زودي جاي خود را به دولت سيزدهم ميسپارد .دولت حسن
روحاني با ايده برجام و اعالم رويكرد تعامل سازنده در سياست خارجي
به عنوان چاره عاديسازي اوضاع در كشور ،توانست فرصتي هشت ساله
را براي خود نزد مردم ابتياع كند ،اما سرخوردگيهاي ناشي از ناكامي در
ن بست در برجام و
دستيابي به امتيازهاي وعده داده شده در پي ايجاد ب 
تشديد مشكالتي كه تا امنيت سفرههاي مردم دامن گسترده ،بار ديگر
بياعتماديهاي عمومي را به نقطه صفر بازگردانده است.
در نگاه م��ردم ،طي بي��ش از چهار دهه گذش��ته ،فرصته��اي الزم به
دولتمردان از هر طيف و گرايش داده شد تا ابتكارها و برنامههاي خود را
به اجرا گذارند .اين مدت ،فرصتهايي بود كه سرمايه آن از ذخيره اعتبار
نظام سياسي هزينه شده است .سیدابراهيم رئيسي براي بازگشت اعتماد
عمومي ،دشواريهاي بس��ياري را پيش رو دارد؛ به ويژه كه از يكسو با
كاهش منابع الزم براي برون رفت از مشكالت در كوتاه مدت و بلند مدت
روبهرو است .از س��وي ديگر ،زمان و فرصت براي او كوتاهتر از دولتهاي
پيشين است .رئيس دولت س��يزدهم با مجموعهاي از مشكالت تشديد
شده در بخشهاي مختلف اقتصادي ،سياسي و اجتماعي اعم از تحريمها،
كرونا ،اشتغال ،مسكن ،فقدان س��رمايه ...و بحران بياعتمادي عمومي
دست به گريبان خواهد بود .رئيس��ي الزم است به انتخابهاي سخت با
پرهيز كردن از طمعكاري طيفهاي سياسي سهمخواه از كيك قدرت
عمل كند .به همان اندازه كه مشكالت تشديد شده مردم واقعي و غيرقابل
انكار و توجيهناپذير شده ،راه حلها نيز بايد به تناسب آن واقعي و به دور از
نگرشهايي باشد كه هر روز بيش از گذشته بازارش كساد شده است.
........................................................................................................................
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مأموریت دولت و مجلس
در تشکیل کابینه کارآمد و انقالبی

اسامی وزیران پیشنهادی احتماالً روز پنجشنبه هفته جاری همزمان با تحلیف رئیسجمهور تقدیم مجلس میشود

تجاريسازي ديپلماسي

روزنامه صبحنو در سرمقاله خود ،به سفر قاليباف
به سوريه پرداخت و نوشت :در جهان جديد ،نگاه
سنتي و قديمي به ديپلماسي از قدرت سياست
خارجي ميكاهد .براي عبور از نگرش سنتي در ديپلماسي دو بعد قدرت
نرم و اقتصاد اهميت فراواني دارد ك��ه اتفاقاً داراي تأثير بر يكديگر هم
هستند .به اين معني كه ايجاد قدرت معنايي بدون جنبههاي اقتصادي
ديپلماس��ي چندان دس��ت يافتني نيس��ت و در عين حال همكاري
اقتصادي بدون قدرت نرم معنا ندارد .به همين واس��طه س��فر رئيس
مجلس جمهوري اسالمي به س��وريه را ميتوان نمادي از شكل جديد
ديپلماسي دانست كه هم داراي خصلت معنايي و قدرت نرم و هم داراي
ابعاد اقتصادي اس��ت .حمايت ايران از ثبات در سوريه كه با مجاهدت
حاجقاسم عزيز و يارانش عيني و عملي شد ،ميان دو ملت همبستگي
عميقي ايجاد و بستري براي گسترش همكاريهاي اقتصادي فراهم
كرده است .متأسفانه دولت روحاني به دليل غرب محور بودن تا كنون
نتوانس��ته از فرصت همس��ايگان و محور مقاومت براي توسعه روابط
اقتصادي اس��تفاده كند ،از اين جهت ديدار دكتر قاليباف كه اساساً با
تأكيد بر مس��ئله همكاري اقتصادي صورت گرفته عالوه بر ديگر ابعاد
ميتواند زمينه همكاري استراتژيك در زمينه اقتصادي را فراهم كند تا
دو ملت از منافع آن بهره ببرند .اين نگاه جديد به ديپلماسي ميتواند
درهاي جديدي به اقتصاد ايران و دوستان ايران بگشايد.
........................................................................................................................

از داليل نارضايتي مردم

روزنامه شرق در س��رمقاله خود نوشت:
عالوهبر ثب��ات اقتصادي و نظ��م ،آزادي
اجتماعي بس��يار اهمي��ت دارد و بخش
زيادي از نارضايتي زنان ،جوانان ،نوجوانان و ساير گروههاي اجتماعي
به عدم امكان تجربه آزاديهاي اجتماعي در چارچوب قانون اساسي
برميگردد .آزادي سبك زندگي ،آزادي تشكيل اجتماعات ،به رسميت
شناختهشدن حريم خصوصي افراد ،محدودنكردن انتخابهاي مختلف
وكاهش قيد و بندهاي اجتماعي در چارچوب آزاديهاي اجتماعي قرار
دارد .در ش��رايط كنوني ،بيثبات��ي اقتصادي و بينظم��ي با كاهش
آزاديهاي اجتماعي همراه شده است .گسترش آزاديهاي اجتماعي و
به رسميتشناختن جامعه مدني و تالش براي تقويت آن بهترين راهكار
براي نشاط اجتماعي و كاهش نارضايتي است .در شرايط كنوني دولت
ميتواند نشان دهد كه در شرايط سخت اقتصادي آزاديهاي اجتماعي
را گسترش ميدهد .بايد مانع برخورد سليقهاي با آزاديهاي اجتماعي
شد و به بهانههاي مختلف اجبارها و الزامهاي اجتماعي زائد و غيرضرور
را بيشتر نكنيم .گروههاي مختلف اجتماعي آزاديهاي اجتماعي در
ساير كشورها را با جامعه خودشان مقايسه ميكنند .دولت ميتواند ايده
چگونگي توسعه آزاديهاي اجتماعي را از جامعه مدني بگيرد .خالصه
اينكه توسعه آزاديهاي اجتماعي و گسترش تسامح و تساهل در جامعه
متكثر ايران ضروري اس��ت .الزم است كانالهاي مش��روع براي بيان
خواستها ،مطالبات آزاديخواهانه و مساواتطلبانه اجتماعي بيشتر
شود تا كمتر جنبه خشونتآميز به خود بگيرد.
........................................................................................................................

جواد هادی | فارس

در روز تحليف رئیسجمهور دوره س�یزدهم
قرار است اس�امي وزیران پیش�نهادی براي
بررس�ي و رأي اعتماد به مجلس ارائه ش�ود،
س�ؤال اين اس�ت ك�ه قدمه�اي اولي�ه براي
موفقيت اين كابينه چيست ،چگونه ميتواند
در اداره كشور نقش مهمي را ايفا كند و چگونه
ميتوان�د در بهبود وضعيت اقتصادي كش�ور
مؤثر باش�د ،در حالي ك�ه انتظ�ارات از دولت
آینده نيز به شدت افزايش يافته است ،شايد
ارائ�ه يك كابين�ه كارآمد ،باس�ابقه و انقالبي
قدم اصلي در اين مسير باش�د و بدون آن كار
براي دولت سيزدهم بسيار سخت خواهد شد.

پنجشنبه هفته جاري با برگزاري مراسم تحليف
در مجلس شوراي اس�لامي دولت سيزدهم كار
خود را آغاز خواهد كرد.
ش��روع كار دولت به اين معنا خواه��د بود كه به
سرعت فرآيند بررس��ي صالحيت كانديداها در
مجلس شوراي اس�لامي آغاز ميشود و به زودي
رأي وزرا در مجلس ش��وراي اس�لامي سنجيده
ميشود.
اگرچه هنوز ليست نهايي وزرا اعالم نشده و بيشتر
اسامي اعالم شده نيز گمانهزني رسانهاي است اما
هيچ كس شك ندارد كه معرفي وزرا اولين آزمون
جدي دولت سيزدهم است.
هيچ كس شك ندارد كه در صورت دفاع درست و
صحيح وزرا از برنامههاي خود و رأي باالي مجلس
ش��وراي اس�لامي ،حركت بعدي دولت با قدرت
بيشتري آغاز خواهد ش��د ،با اين حال شايد اين
سؤال مطرح باشد كه آيا چنين انتظاري با توجه
به توقع��ات اغلب نماين��دگان از وزرا و همچنين
چالشهاي موجود بر سر راه دولت درست است
يا نه؟
چگونه ميتوان در اين باره تعادلي ايجاد كرد كه
نه شائبه فش��ار و البي بر مجلس مطرح شود و نه
اينكه دولت مجبور ب��ه دادن امتيازات جدي در

اين حوزه شود؟
مجلس و كار سخت ايجاد تعادل در آن
واقعيت اين اس��ت كه س��اختار مجلس شوراي
اسالمي در حوزه سياسي تا حد زيادي متمركز بر
مناطق و حوزه رأيگيري نمايندگان و گرايشات
آنهاست .بدون شك نمايندگان با تمام قدرت به
دنبال اين هس��تند تا بتوانند بيشترين خدمات
ممكنه را از وزرا براي منطقه انتخابيه خود بگيرند
و چنين امري بديهي است.
اگر نمايندهاي در اين ب��اره به دنبال منافع حوزه
انتخابي��ه خود باش��د ن��ه ميتوان ب��ه آن خرده
گرفت و نه آن را ناديده گرفت ،با اين حال تكليف
برنامههاي كالن وزرا نيز نا مشخص است چراكه
در حوزه كالن به صورت حتم تدابيري وجود دارد
كه گاه با منافع خرد كش��ور در تناقض است .به
اين مسئله بايد مشكالت حاد كشور را نيز اضافه
كرد .در ش��رايط فعلي بس��ياري از مشكالتي كه
در طول هشت سال گذشته تلنبار شده در حال
نش��ان دادن خود اس��ت .از جمله اين مشكالت
افزايش انفجاري نقدينگي و كمبودهاي مرتبط
با افزايش قيمت جهاني مواد غذايي است .بماند
كه انتظارات زيادي براي حل مش��كالت ديگري
همچون اشتغال و مسكن نيز وجود دارد كه نياز
به برنامهريزي درازمدت چندين ساله دارد و شايد
تا پايان دولت سيزدهم نتوان انتظار جدي حل آن
را داشت .به اين ترتيب حساسيت وضعيت فعلي را
هيچ كس نميتواند انكار كند.
جاي آزمون و خطا نیست
ش��ايد اولين نكته در اين باره اين باشد كه دولت
رئيس��ي بايد از هر گون��ه آزمون و خط��ا درباره
انتخاب كابينه پرهيز كند .طبيعي اس��ت كه هر
چقدر چهره معرفي شده به مجلس داراي سابقه
بيشتري باشد ،نمايندگان با اطمينان بيشتري به
وي رأي خواهندداد و هر چقدر گزينه مزبور سابقه
كمتري در اين حوزه داشته باشد ،دشواريهاي

باالتري براي كس��ب رأي اعتماد خواهد داشت،
البته اين مسئله تناقضی با دولت جوان ندارد اما
در شرايط فعلي در برخي وزارتخانهها بايد به فكر
استفاده از نيروهاي پرسابقه بود.
در داخ��ل مجلس ني��ز چهرهه��اي قديميتر و
باسابقه بيشتر با فرآيند داخلي پارلمان بيشتر آشنا
خواهند بود و نياز كمتري به البيهاي احتمالي
براي جلب نظر نمايندگان مجلس خواهند داشت،
البته همكاري با مجلس شوراي اسالمي براي حل
مشكالت كشور نيز شرط پيش��رفت امور است و
نميتوان بدون آن كاري را انجام داد.
شايد ديدار رئيسجمهور با نمايندگان تأكيدي
بر همين نكته باشد كه دولت سيزدهم به دنبال
همكاري با مجلس اس��ت و دولت ه��م به دنبال
تقابل در اين حوزه نيست.
در اين ديدار حجتاالسالم رئيسي عنوان كرد كه
تعامل دو قوه مجريه و مقننه در دستور كار ماست
و اگر چه هر يك از ما بايد ب��ه وظايف خود عمل
كنيم اما ضمن انجام وظاي��ف همراه و همگام در
جهت رفع مشكالت مردم حركت ميكنيم.
همچنين رئيسجمهور منتخب گفت كه اصالح
نظام اداري و رفع مش��كالت آب ،برق و گاز مردم
جزو اولويتهاي كاري ما در دولت بعد است و ما
به طور جد در جهت رفع مشكالت در اين بخشها
تالش ميكنيم.
با چنين س��خناني ميت��وان اين نكت��ه را درك
كرد كه در چنين ش��رايطي دولت به دنبال حل
مشكالت كالن كشور است و بحث بر سر گروكشي
نيست و واقعاً وضعيت كشور حساستر از آن است
كه بتوان به دنبال سياسيكاري بود.
تأكيد رهبري چيست؟
نكته ديگري كه در م��ورد بحث كابينه بايد مورد
توجه قرار بگيرد ،كارك��رد آن در حوزه اقتصادي
است .ديگر همه ميدانند كه وضعيت فعلي اقتصاد
كشور حساستر از آن اس��ت كه به دنبال مسائل

ديگري در كشور بود .سخنان مقام معظم رهبري
در خصوص تمركز دولت بر مشكالت اقتصادي نيز
تأكيدي بر همين مسئله است.
حضرت آي��تاهلل خامن��هاي با اش��اره به برخي
اظهارنظره��ا مبن��ي بر اينك��ه نامزده��ا بايد در
مناظرات ديدگاههاي خود را درباره فضايمجازي
و سياست خارجي اعالم كنند ،تأكيد كردند :اينها
جزو مسائل مردم نيست .مسئله مردم «بيكاري
جوانان ،معيشت طبقات ضعيف و مافياي واردات»
است كه كمر توليد را ميشكند.
همين نكته در مورد انتخابات نيز صدق ميكرد و
در همين باره ايشان تصريح كردهاند :من معتقدم
ميزان مش��اركت مردم ارتباطي با اين اسم يا آن
اس��م ندارد بلكه مردم بهدنبال فردي هستند كه
داراي مديري��ت و اراده قوي و كارآمدي باال براي
حل مشكالت كشور باشد .به اين ترتيب بايد هر
گونه اولويت ديگر را كنار گذاش��ت و به مس��ائل
اقتصادي پرداخت؛ اقتصادي كه ديگر نبايد اميدي
به بحث برجام داشته باشد چراكه امريكاييها به
دنبال برداشتن تحريمها نيستند.
با چنين اوضاعي دولت بايد تمام توان خود را روي
بهبود فضاي اقتصادي متمركز كند و اولين قدم
براي حل اين مش��كالت يك چينش مناسب در
كابينه اس��ت .در اين باره نه تنها ساختار كابينه
بلكه انتخاب معاونان اين كابينه نيز مهم است.
اقتص��اد اولويتي اس��ت ك��ه نميت��وان آن را به
فراموشي سپرد و بحث خوزس��تان نيز نشان داد
مش��كالت موجود به هيچ عن��وان نميتواند به
آينده منتقل گردد .بحثهايي مانند آب و كاهش
سرمايهگذاري در اقتصاد ديگر چيزي نيست كه
آن را بتوان به آينده ارجاع داد.
بايد ديد كابينه رئيسي براي مقابله با اين مشكالت
چگونه سازمان داده ميشود.
نكت�هاي خ�اص درب�اره معاون�ان
رئيسجمهور
نكته ديگري كه در اين باره ش��ايان توجه اس��ت
بح��ث معاونان رئي��س جمهور و س��اير مناصب
انتصابي است ،به عنوان مثال رئيس سازمان برنامه
و بودجه اگر چه جزو وزرا محس��وب نميشود اما
تأثيري به مراتب گس��تردهتر از وزارت اقتصاد بر
كش��ور دارد .همين مس��ئله درباره رئيس بانك
مركزي ،رئيس س��ازمان انرژي اتم��ي ،معاونت
اقتصادي دفتر رئيسجمهور و ساير بخشها نیز
صدق ميكند .اين سازمانها تأثير جدي بر نحوه
اداره كش��ور دارند اما جزو هيئت وزرا نیستند و
مجلس معموالً نميتواند آنها را احضار كند.
حساسيت در اين حوزه نيز از سوي رئيسجمهور
شايان توجه است .اشخاصي كه براي سمتهاي
فوق به خصوص در س��متهاي اقتصادي به كار
گرفته ميشوند ميتوانند سرنوشت تمام كشور
را متحول كنند.
به رغم حق رئيسجمهور براي انتصاب افراد فوق
شايد بد نباشد در دولت سيزدهم مشورتهايي نيز
در اين باره با مجلس صورت بگيرد .بدون شك اين
كار ميتواند همدلي را در قواي كشور براي افزايش
توان اقتصادي كشور متحول كند.
فرصت براي كشور كم است و نميتوان با آزمون و
خطا كار را پيش برد .در حالت فعلي تمام اميدها
به اقدام قاطع دولت رئيس��ي براي حل مشكالت
كشور است.

گزارش 2

تجربه تلخ دولت تدبير و اميد نبايد تكرار شود

2كلمه با ظريف و روحاني

روزنامه رسالت در سرمقاله خود نوشت:
آخرين گ��زارش برجام��ي ظريف به
مجلس حاوي حقايق تلخي است كه
خسارت محض از  20س��ال گفتوگو با امريكا از زمان دولت خاتمي
تاكنون و بهوي��ژه دردولت روحاني را كه عمدتاً ي��ك تيم آنرا هدايت
ميكرد ،فرياد ميزند .گزارش نهايي نشان ميدهد هيچ تحريمي و هيچ
تهديدي از سوي دشمن طي اين سالها لغو يا برداشته نشده است ،اگر
هم به يك متن توافق رسيده سخن از تعليق ،آنهم روي كاغذ است.
براي نقد گزارش آخر وزير خارجه به مجلس كافي است پيوستهاي آن
را كه حاوي نامههاي اعتراضآميز ظريف به مقامات امريكايي و اروپايي
و نيز شوراي امنيت سازمان ملل نوش��ته شده به دقت خواند كه جمع
خبري و نه تحليلي اين پيوستها فرياد ميزند مذاكرات با دستاورد نه
تقريباً هيچ بلكه تحقيقاً «هيچ» بوده است .اگر انجام تعهدات يكسويه
برجامي دولت روحاني در توقف برخي فعاليتهاي هستهاي و انهدام
غنيسازي 20درصد و فروكاستن تعداد سانتريفيوژها در اندازه حفظ
دكوراسيون تأسيسات هستهاي را به آن دستاورد هيچ اضافه كنيم ،با
نتايج «خسارت محض» روبهرو ميشويم.
پيوس��تهاي بيس��تودومين گزارش ظريف به مجلس در حقيقت
پاس��خهاي مس��تندي به ادعاهاي بياساسي اس��ت كه هر از چندي
خود وي و رئيسجمهور محترم در مورد دس��تاوردهاي برجام مطرح
ميكنند.اي كاش رئيسجمهور محترم پيوست  259صفحهاي گزارش
آخر رئيس ديپلماس��ي خارجي خود را ميخواند و ديگر ادعاهايي از
اين قبيل كه روزهاي آخر مس��ئوليت خود مط��رح ميكنند را تكرار
نميكرد ،حتي خود آقاي ظريف بعيد ميدانم گزارشي كه به مجلس
داده است خودش يك بار دقيق خوانده باشد ،چون ادعاهاي صدر آن
و اعترافات ذيل آن مبني بر ناكامي و دسترس��ي به اهداف ،همخواني
ندارد .امريكاييها معتقدند جلوگيري از توانمندي هستهاي يك جزء
از راهبرد براندازي و مقابله با نفوذ و جلوگيري از توسعه توانمنديهاي
نظامي ايران بهويژه در حوزه پيشرفتهاي موشكي و پهپادي است ،لذا
هيچوقت به فكر لغو و حتي تعليق تحريمها نبودند.
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آوارهاي غيرقابل انكار اعتماد به غرب
سخنان رهبر معظم انقالب در آخرين ديدار
خود با رئيسجمهور و اعضاي هيئت دولت
دوازدهم بازتاب فراواني داش�ت آن هم به
دليل آنكه مهمترين نقطه عبرتآموز دولت
آينده را نقطه ضعف دولت كنوني دانستند.

رهبري اصوالً در آخري��ن ديدارهاي خود با
دولتهاي گذش��ته نقاط قوتهایي را براي
آنها عنوان ميكردند تا دولت جديد آن نقطه
قوت را حفظ و نس��بت به توس��عه و تمركز
بيش��تر روي آن تالش كند به عنوان نمونه
معظمله در سال  92و در آخرين ديدار خود
با دولت دهم و در خطاب ب��ه دولت روحاني
ميفرمايند« :در دولت حجم كارشان بسيار
باال و پرشتاب نسبت به همه دورههاي ديگر
بود و هس��ت ،اين نقطه برجستهاي است كه
نبايد اين را ناديده گرف��ت ...حجم كار باال و
تالش خستگيناپذير و اعراض از آسايشها و
آسودگيها و امتيازاتي كه معموالً مسئوالن
كش��ورها در دنيا دارند ،استراحت ميكنند،
تفريح ميرون��د ،امتياز ميگيرن��د ،اينها را
نخواس��تن ،ندي��دن ،طلب نك��ردن ،امتياز
بزرگي اس��ت كه اين دولت بحمداهلل از اين
امتياز برخوردار بود ».اما رهبر معظم انقالب
در ديدار روز پنجش��نبه خ��ود ميفرمايند:
«در اين دولت معلوم شد كه اعتماد به غرب

جواب نميده��د و آنها كم��ك نميكنند و
هرجا كه بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جايي
هم ضربه نميزنن��د به اين دليل اس��ت كه
نميتوانند .مطلقاً نباي��د برنامههاي داخلي
را به همراهي غ��رب منوط كرد زي��را حتماً
شكست خواهد خورد».
در همين باره برخي از سياستمداران قضاوت
رهبر معظم انقالب اس�لامي درباره دولت را
منصفانه دانستهاند و هزينههاي گسترده را كه
جامعه به واسطه اعتماد مطلق دولت به غرب
پرداختهاند مورد يادآوري قرار دادهاند.
رهبر انقالب در ديدار با دولت
انصاف سياسي را رعايت كردند
در همين باره عباس سليمينمين تحليلگر
مس��ائل سياس��ي در خصوص بيانات رهبر
معظم انقالب اس�لامي در آخري��ن ديدار با
هيئت دولت دوازدهم گفت :اولين نكتهاي
كه از بيان��ات رهبري بايد مدنظ��ر قرار داد،
«انصاف سياس��ي» است ،متأس��فانه برخي
اين موضوع را لحاظ نميكنند ،رهبر انقالب
همچون گذش��ته هم به نقاط قوت و هم به
نقاط ضعف دولتهاي يازده��م و دوازدهم
اش��اره كردند .اين دولت دستاوردهايي هم
داشت ،اما برخي قائل به اين موضوع نيستند
و اين رويكرد با نگاه رهبري متفاوت است و

فاصله دارد.
اين كارشناس مسائل سياسي همچنين بيان
كرد :موض��وع ديگري كه در س��خنان رهبر
انقالب برجسته بود« ،تجربه» مذاكره با غرب
و امريكاست .دس��تاورد بزرگ در اين زمينه
شناخت غرب و كس��ب تجربه براي تعامل با
امريكا در آينده است.
وي مهمترين تجربه كسبشده از مذاكرات
گذشته را عدم اعتماد به امريكاييها دانست
و عنوان كرد :م��ا با امريكاييه��ا در مجامع
بينالمللي و ب��هخص��وص در  5+1مذاكره
خواهيم داشت ،اما آن مذاكره ديگر بر مبناي
اعتماد نخواه��د بود ،بلكه بر اس��اس تجربه
خواهد بود و دقت بيش��تري صورت خواهد
گرف��ت ،بنابراين باي��د بهگون��هاي مذاكره
ش��ود كه راههاي زيانزننده او بر منافع ملي
كشورمان و براي خالي كردن دستهايمان
بسته شود.
س��ليمينمين در ادامه گفتوگ��وي خود با
نسيم تأكيد كرد :اگر بخواهد توافقي حاصل
شود يا قراردادي امضا شود ،به اين دليل كه
آن طرف قب ً
ال تجربه ش��ده اس��ت بايد مورد
دقت بيش��تري قرار گيرد .ما امريكا را ناقض
عه��د يافتيم و طبيعي اس��ت ك��ه در انعقاد
مجدد ي��ك تفاهم دق��ت بيش��تري اعمال

خواهيم كرد و تمامي جوان��ب امر را مدنظر
قرار خواهيم داد و راههاي گريز و بازيگرداني
او را خواهيم بست.
م�ردم هزينه اعتم�اد دولت به غرب
را دادند
همچنين حس��ينعلي حاجيدليگاني گفت:
دولتمردان در اين هشت سال خودشان را به
خواب زده بودند و از تجربه بدعهدي غربيها
و به وي��ژه مقامات امريكا در گذش��ته درس
نگرفتند و عجله زيادي براي مذاكره و توافق با
غربيها و مقامات امريكا داشتند.
وي بيان كرد :دولت روحاني ميدانست اين
روندي كه در ارتباط با غربيها در مذاكرات
برقرار كرده اس��ت ،نتيجهاي براي ما ندارد
و به نفع كش��ور و ملت نيس��ت ام��ا در تمام
اين مدت خودش��ان را به خواب زده بودند و
نميخواستند باور كنند كه امريكا و غربيها
بدعهد هستند.
وي گفت :نگاه غلط دولتمردان در هشت سال
گذش��ته و اعتماد زياد آنان به غربيها باعث
شد هزينههاي سرس��ام آوري از هر حيث به
كشورمان تحميل شود و مردم هزينه اين نگاه
غلط دولتمردان را پرداخت كردند و بنابراين
شخص رئيسجمهور و دولتمردان بايد در اين
باره پاسخگو باشند.

استاد دانشگاه:

تئوري روحاني خالف واقعيت
بينالمللي بود

يك اس�تاد دانش�گاه با بيان اينكه برجس�ته بودن شكستهاي
دول�ت در اين هش�ت س�ال وجه تماي�ز دي�دار اخیر رهب�ري با
دولتهاي س�ابق اس�ت ،تأكيد كرد كه ش�خص آق�اي روحاني و
دولت ايشان هيچ وقت تالشي براي اصالح رويكردشان نداشتند.

محمد جمشيدي ،كارشناس مس��ائل بينالملل در خصوص آخرين
ديدار دولت دوازدهم با رهبر معظ��م انقالب و نتيجه تجربه اعتماد به
غرب كه مورد تأكيد رهبري در اين ديدار بود گفت :دولت آقاي روحاني
تمام اولويتها و هدفگذاريهايش معطوف به مذاكرات با امريكا بود و
حتي فراتر از مسئله هستهاي ،امريكا برايشان اولويت داشت و تصورشان
اين بود كه در صورت كنار آمدن با امريكا و پيش بردن گام به گام اين
حركت مسائلشان حل ميشود.
جمشيدي افزود :حقيقت اين است كه امريكاييها اساساً چنين نگاهي
به ايران ندارند و به دنبال حركت گام به گام براي حل مسائل نيستند
بلكه به دنبال اين هستند كه در هر گام ايران را بيشتر مهار و تضعيف
كنند .اين استاد دانشگاه ادامه داد :مردم به اين تجربه رسيدند كه حتي
غرب گراترين دولت در كشور وقتي به قدرت رسيد و با امريكا با آغوش
باز حركت كرد ،باز هم امريكا به دنبال محدودسازي ايران بود .به عقيده
من از همان ابتدا عالئم شكست خوردگي تعامل با امريكا معلوم بود اما
روشن ش��دن اين موضوع براي همگان نيازمند زمان بود ،حتي دولت
آقاي روحاني در همين روزهاي پاياني بر رويكرد غلطش همچنان تأكيد
ميكند .اين دولت با وجود همه هزينهها همچنان به دنبال تداوم اين
رويكرد بيثمر است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه وجه تمايز اصلي آخرین ديدار رهبري با
دولت دوازدهم نسبت به ساير ديدارهاي ايشان با دولتهاي سابق در
چيست ،گفت :برجسته بودن شكس��تهاي دولت در اين هشت سال
وجه تمايز ديدار رهبر انقالب با دولتهاي سابق است .اين شكستها
امروز براي مردم قابل مش��اهده است اما شخص آقاي روحاني و دولت
ايشان هيچ وقت تالشي براي اصالح رويكردشان نداشتند.
........................................................................................................................

عضو كميسيون انرژي مجلس:

راهبرد هستهاي تدوين شود

عض�و كميس�يون ان�رژي مجل�س ب�ا تأكي�د ب�ر ل�زوم
تدوي�ن راهب�رد هس�تهاي كش�ور ،از اعم�ال س�ليقههاي
ش�خصي و حزب�ي در فعاليته�اي هس�تهاي انتق�اد ك�رد.

فريدون عباسي ،عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي
در گفتوگ��و با مهر در خص��وص اقدامات دول��ت مردمي براي
ارتقاي صنعت هستهاي اظهار داش��ت :نظام ما بايد راهبرد خود
را در توسعه فعاليتهاي هستهاي روشن كند تا دولتها تصرفي
در اين موضوع نكنند.
وي تصريح كرد :اگر به دنبال توليد برق به روش هستهاي و همچنين
كاربرد پرتوها در زندگي مردم هستيم ،بايد اين راهبرد را تعيين كنيم
تا دولت بر مبناي اين راهبرد عمل كند .متأس��فانه در چند سال اخير
سليقههاي شخصي و حزبي بر مسائل راهبردي تأثيرگذار بوده و مقابل
اين بحث ايستاده و جهت آن را عوض كرده است.
عباسي گفت :دولت فعلي در ش��روع كار بايد بدهي واحد يكم نيروگاه
بوشهر را پرداخت كند .پشتيباني فني را اولويت قرار داده و بودجه الزم را
براي خريد قطعات يدكي و تأمين سوخت اين نيروگاه اختصاص دهد.
عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اينكه دو واحد نيروگاهي در بوشهر
در دست ساخت است ،گفت :بايد بودجه اين دو واحد تقويت و با شركت
روسي مذاكرهاي انجام شود تا زمانبنديها براي تحويل اين نيروگاهها
كوتاهتر شود تا در آيندهاي نزديك 2هزار مگاوات برق هستهاي دست
پيدا كنيم و براي توليد ۱۰هزار مگاوات برق هستهاي در ۱۰سال آينده
برنامهريزي دقيق و راهبردي نظام اعالم شود.
عباسي در خصوص كاربرد پرتوها در زندگي مردم ،تأكيد كرد :بايد در
راستاي تحقيقات و توليد مواد در اين زمينه اقدامات جدي انجام داد و
اين موضوع را از حالت لوكس خارج كرد.
عضو كميس��يون انرژي مجلس در پايان خاطرنش��ان كرد :در زمينه
گداخت بايد عقبافتادگيهاي گذشته با به ميدان آوردن توانمنديهاي
ايران در زمينه رآكتور و غنيسازي و ليزر جبران شود تا در كوتاهمدت
در اين زمينه در تراز فعاليتهاي روز دنيا قرار بگيريم و حداكثر تا سال
 ۱۴۱۰در اين زمينه به جايگاهي برسيم كه با كشورهاي ديگر در زمينه
گداخت رقابت كرده و در پروژههاي جهاني مشاركت كنيم.
........................................................................................................................

اعضاي كميسيون امنيت ملي
به خوزستان ميروند

س�خنگوي كميس�يون امني�ت مل�ي مجل�س از س�فر
هيئت�ي از اي�ن كميس�يون ب�ه خوزس�تان ب�راي بررس�ي
مش�كالت اي�ن اس�تان در هفت�ه اخي�ر خب�ر داد.

محمود عباسزادهمشكيني ،سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست
خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفتوگو با تسنيم از سفر تعدادي
از اعضاي اين كميسيون به خوزستان براي بازديد ميداني از مشكالت
اين اس��تان خبر داد و گفت :اين بازديد هفته اخير با حضور جمعي از
نمايندگان اعضاي كميسيون امنيت ملي انجام خواهد شد.
وي با بي��ان اينكه قرار اس��ت در اين بازدي��د ميداني جمعبندي
درباره اقدامات انجام شده در استان خوزستان انجام گيرد ،ادامه
داد :اين جمعبنديها درباره اقدامات انجام شده دولت ،نهادهاي
حمايتي و نيروهاي مسلح براي برطرف كردن مشكالت آبي استان
خوزستان است.
سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد :اعضاي كميسيون
در اين بازديد گزارشي درباره منابع تزريق شده از سوي دولت براي رفع
مشكالت بحثهاي عمراني ،انرژي و همچنين آب تهيه و به كميسيون
ارائه خواهند كرد .پس از جمعبندي گزارشي نيز از خألها و كمبودهايي
كه در استان خوزس��تان وجود دارد تدوين و در صورت لزوم در صحن
علني پارلمان قرائت خواهد شد تا برنامههاي دولت براي از بين رفتن
مشكالت اين استان محقق شود.
........................................................................................................................

بيگلري :بايد بدون هر گونه سهمخواهي
به دولت كمك كرد

نماين�ده س�يرجان در مجل�س تأكيد كرد ك�ه بايد تم�ام تالش
خ�ود را ب�ه دور از ه�ر گون�ه س�همخواهي ب�راي كم�ك
ب�ه دول�ت س�يزدهم ب�ه كار گيري�م و نس�بت ب�ه جب�ران
اش�تباهاتي كه در گذش�ته ص�ورت گرفته اس�ت ،اق�دام كنيم.

ش��هباز حس��نپوربيگلري نماينده م��ردم س��يرجان در مجلس
شوراي اس�لامي در گفتوگو با فارس ،گفت :بايد به دور از هر گونه
س��همخواهي تمام تالش خود را براي كمك به دولت سيزدهم به
كارگيريم و نسبت به جبران اشتباهاتي كه در گذشته صورت گرفته
است ،اقدام كنيم .در دولت سيزدهم بايد انتخاب و انتصاب مديران
برمبناي شايستهساالري باشد و افراد توانمند و شايسته و متخصص
و متعهد كارها را به دست گيرند .وي اظهار داشت :امروز ديگر فرصتي
براي اشتباه كردن نيست و باید با حركت جهادي در جهت خدمت به
مردم و رفع مشكالت اقدام كرد.

