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 برای اثبات ادعای خود 
از »مالی« ُکد می آورند!

روزنامه جهان صنعت در يادداش��تي با عنوان 
تأخير در برج��ام با اي��ران و ايراني چه خواهد 
ك��رد؟ ت��اش ك��رده اس��ت همانند س��اير 
روزنامه هاي جريان مدعي اصاح طلب فش��ار بر دولت س��يزدهم را 
افزايش دهد و از عواقب تعويق اجراي برجام سخن به ميان بياورد. اين 
روزنامه نوش��ت: برآورد ها مي گويد تحريم عليه ايران تاكنون حداقل 
هزارميليارد دالر به اقتصاد ايران ضربه زده است. براي آنكه اين عدد 
ملموس تر باشد كل صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته كمتر از 
3۵ميليارد دالر بوده، به اين مفهوم كه تحريم ها تاكنون معادل 30سال 
صادرات ايران خسارت داشته است. غير از واژه فاجعه چه واژه ديگري 
مي توان براي آن يافت؟ در اين چند روز كه به مرور ش��اهد اس��تقرار 
دولت سيزدهم هستيم با وجود آنكه سياس��تگذاري و تعيين تكليف 
انتخاب افراد و دس��تورالعمل ها زماني منطقي مي طلبد ليكن برخي 
گفته ها از مقامات اين گونه تداعي مي كند كه تعجيل و سرعت در شروع 
مذاكره در دستور كار نيس��ت. اظهارات رابرت مالي در امريكا نيز اين 
تلقي را تأييد مي كند و اين در شرايطي است كه هر دو كشور امريكا و 
ايران با تغيير دولت ها، تغيير در تاكتيك هاي مذاكره و قطعاً تغيير در 
انتظارات از زمين بازي مذاكره را خواهند داش��ت و اين به پيچيدگي 

موضوع مي افزايد. 
چش��م دوختن به آزاد س��ازي ۶۵ميليارد دالر ارز بلوكه ش��ده ايران 
نزد طرف ه��اي معامله، اما آش��كارترين بخش محروميت كش��ور از 
داشته هايش است. دولت سيزدهم در شرايطي كشور را تحويل گرفته 
كه رشد اقتصادي نزديك به صفر طي يك دهه گذشته حاصلش جز 
فقر و بي��كاري و تورم و نااميدي ب��راي جامعه ايران نبوده اس��ت، اما 
دولت جديد وعده گشايش داده اس��ت. بايد ديد از كدام مجرا. الزمه 
رشد اقتصادي سرمايه گذاري است. دولت بايد پاسخ مشخصي براي 
اين پرسش داشته باشد كه به چه علت س��رمايه گذاري در طول يك 
دهه گذشته به طور مستمر كاهش داش��ته است. بزرگ ترين ريسك 

سرمايه گذار در ايران چيست؟ 
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متن عليه حاشيه
روزنامه صبح نو نيز در سرمقاله خود نوشت: تجربه 
دولت روحاني مخصوصاً در سال هاي آخر در كنار 
تجربه دوره دوم رياست جمهوري احمدي نژاد، 
نماد غلبه حاشيه سياست بر متن سياست بود. اصرار اين حاشيه ها از 
جانب دولت روحاني كه بدون تاش براي اصاح ساختار بوروكراسي 
و تنظيمات اقتصاد ايران به دنبال معجزه سياست خارجي مي گشت، 
در سخن و كام رئيس و اعضاي كابينه مشهود بود. طبيعي است كه 
اگر دولت هاي قبل )احمدي نژاد و روحاني( به جاي تمركز بر حاشيه بر 
متن امور متمركز مي شدند نتيجه حتماً متفاوت بود. چنين تجربه اي 
پيش روي جريان اصولگرايي به ويژه در دولت و مجلس است. اين دو 
قوه كه برآمده از اميد و خواس��ت مردم هس��تند با همكاري و تنظيم 
روابط بايد با استراتژي غلبه متن بر حاشيه به مصاف مشكات كشور 
و حتي جريان هاي رقيب روند. وقت كار و تاش براي عبور كش��ور از 
تنگناهاي اقتصادي فرارس��يده و در اين زمان هرگونه حاشيه روي بر 
اهداف كان اين قوا تأثير منفي مي گذارد. عملكرد دولت و مجلس و 
قوه قضائيه اين اميد را پديد آورده كه با تفوق متن بر حاشيه، كشور با 

سرعت به جلو حركت كند. 
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نسخه ای برای کوتاه آمدن ما! 
آرمان نيز فشار بر دولت براي پذيرش شروط 
طرف مقابل براي اجراي برج��ام را كليد زد و 
نوشت: در آستانه برگ��زاري نشست كنفرانس 
عمومي آژانس بين المللي انرژي اتم��ي برخي كه مخ��الف اي��ران 
هستند، مشغول البي ها و رايزني هايي براي تأثيرگذاري بر بيانيه آتي 
كه از اين اجاس منتش��ر خواهد شد، هس��تند و اين نگراني را ايجاد 
مي كند كه در فقدان مذاك��رات هدفدار بين اي��ران و 1+4 و به  طور 
مشخص با امريكايي ها ش��رايط منجر به وضعيتي شود كه يك مقدار 
عرصه را بر ايران تنگ تر كند و آن مي تواند در بيانيه پاياني اين اجاس 
در گزارشي كه مديركل آژانس بايد به شوراي امنيت براساس قطعنامه 

2231 بدهد، تأثيرگذار باشد.
 نويسنده اضافه كرده است: تصورم از ارزيابي تيم جديد دولت اين است 
كه چنين مي پندارند سخت تر كردن مواضع ما منجر به نرمش بيشتر 
از طرف مقابل خواهد ش��د كه به نظر مي رس��د تا زماني كه براساس 
داده هاي دقيقي نباشد و اطاعات دقيقي از نيات و اهداف آن كشورها 
نداشته باشيم، صرفاً براس��اس يك گمانه زني كه دولت تغيير كرده و 
بايد يك رويكرد جديد داشته باش��يم، است كه شايد ارزيابي درستي 
نباشد و درحقيقت چند هفته ديگر مجبور شويم از اين موضع خودمان 
هم عقب نش��يني كنيم كه در اين صورت باعث مي شود هم براي ما از 
نظر پرستيژي بين المللي درست نباشد و هم از نظر اينكه طرف هاي 
مقابل ببينند اجباراً به ميز مذاكره برگشته ايم، شرايط و موضع ما را تا 

حدودي ضعيف تر كند. 
به نظر مي رسد عقاني ترين گزينه اين است كه نخست نفس مذاكره 
را بپذيريم، همان طور كه مس��ئوالن ما تابه حال گفته اند. دوم، مذاكره 
از همان جايي شروع شود كه در دور ششم پايان يافته چون تيمي كه 
مذاكره كرد، تيم��ي كامًا حرفه اي بود كه به چ��م و خم مذاكرات هم 
كامًا آشنا بود. سوم، ما از شروطي كه خودبه خود مي تواند در پيشرفت 
مذاك��رات مانع ايج��اد كند، صرف نظ��ر كنيم. ش��روطي مثل تحقق 
خواسته هاي مصوبه و قانون مجلس در دي ماه سال گذشته و آوردن آن 

روي ميز مذاكره شرايط را براي ما دشوارتر مي كند. 
.......................................................................................................................

آيا امريكای تهي از ساختار محقق مي شود
رسالت نوشت: شايد تا قبل از حضور 
دونالد ترامپ در رأس معادالت قدرت 
در واش��نگتن) از س��ال 201۷ ت��ا 
2021(، بس��ياري از تحليلگ��ران معتقد بودند »س��اختار« در امريكا 
موجوديت و رفتار »بازيگران« را تعيين مي كند، البته همان ساختار و 
گردانندگان اصلي آن بودند كه در سال 201۶ ميادي به  گونه اي فضاي 
عمومي امريكا را هدايت كردند كه ترامپ بر هياري كلينتون غلبه پيدا 
كند و به قدرت برسد، با اين  حال كمتر كسي در امريكا تصور مي كرد كه 
روزي يك »سياستمدار« عليه س��اختاري كه وي را به قدرت رسانده 
طغيان كند! در س��ال 201۶ مي��ادي و زماني كه انتخابات رياس��ت 

جمهوري اياالت متحده امريكا مشغول برگزاري بود. 
امريكاي امروز، يعني امريكاي دوران بايدن نيز دست كمي از دوران 
ترامپ ندارد! بايدن منبعث از ساختاري اس��ت كه امروز ترامپ را 
تيغي دولبه براي خود مي داند اما هران��دازه نيز كه بخواهد، قدرت 
حفظ بنيان ها و مؤلفه هاي آش��كار و نهان اين ساختار را ندارد! در 
اكثر نظرس��نجي هاي اخير آمده است كه ش��هروندان امريكايي، 
حاكميت اين كش��ور را بازنده نبرد در افغانستان تلقي مي كنند نه 
يك فرد خاص را! اگر چه اكثر ش��هروندان قصور بايدن را در نحوه 
عقب نشيني از افغانستان برجسته و پررنگ مي دانند اما اين موضوع 
باعث نشده است تا »س��اختار« را در اين معادله تبرئه كنند! بدون 
شك در آينده اي نزديك، شاهد بروز چالش هاي به مراتب عميق تري 
در قبال س��اختار كان قدرت و خطوط قرمز نهفته در آن از سوي 

شهروندان امريكايي خواهيم بود.

88498443سرویس  سياسي

هشدار سردار پاکپور به اقليم شمال عراق
سال هاس�ت گروه ه�اي تروريس�تي از 
جغرافياي اقليم شمال عراق براي برهم 
زدن امنيت و آرامش مناطق مرزي ايران 
اس�تفاده مي كنند. در اي�ن خصوص به 
دولت عراق و مسئوالن اقليم شمال اين 
كش�ور تذكرات الزم داده شده است. از 
ساكنان اين مناطق درخواست مي كنيم 

از مقرهاي تروريست ها فاصله بگيرند تا آسيبي متوجه آنها نشود. 
به گزارش فارس، در پي برخي تحركات جديد گروهك هاي تروريستي 
مسلح در مناطق مرزي شمال غرب كشور، سردار سرتيپ پاسدار محمد 
پاكپور فرمانده نيروي زميني سپاه ضمن بازديد از يگان ها و پاسگاه هاي 
مرزي اين منطقه، با بيان اينكه به رغم تأكيدات چندباره و آگاه س��ازي 
مسئوالن اقليم شمال عراق نسبت به تحركات گروهك هاي تروريستي 
و مس��لح در منطقه آنها براي رخنه و انجام اقدام��ات ضد امنيتي عليه 
كش��ورمان و عدم برخورد با اين پديده، گفت: سال هاس��ت گروه هاي 
تروريس��تي و ضد انقاب وابس��ته به اس��تكبار جهاني و سرويس هاي 
جاسوسي بيگانه از جغرافياي اقليم شمال عراق براي برهم زدن امنيت 
و آرامش مناطق مرزي جمهوري اسامي ايران و ايجاد اذيت و آزار براي 
مردم ساكن در اين مناطق استفاده مي كنند و در اين خصوص به دولت 
عراق و مسئوالن اقليم شمال اين كشور تذكرات الزم داده شده است. وي 
با تأكيد بر اينكه دولت عراق و اقليم كردستان نبايد به تروريست ها اجازه 
جوالن و برپايي مقر در اين س��رزمين براي تهديد و ايجاد ناامني عليه 
ايران را بدهند، تصريح كرد: هرگونه كوتاهي و غفلت در اين خصوص را 

مغاير حسن همجواري و روابط حسنه دو كشور مي دانيم. 
س��ردار پاكپور تأكيد كرد: با توجه به وضعيت منطقه و احتمال پاس��خ 
قاطع، كوبنده و پشيمان كننده جمهوري اسامي ايران به گروهك هاي 
تروريستي وابسته به دشمنان قسم خورده انقاب و نظام اسامي كه در 
اقليم شمال عراق النه كرده اند، از ساكنان اين مناطق درخواست مي كنيم 

از مقرهاي تروريست ها فاصله بگيرند تا آسيبي متوجه آنها نشود. 
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 جزئيات برنامه هاي اتحاديه بين ا لمجالس
در »وين«

اجالس اتحاديه بين المجالس وين از 16 تا 18 شهريور در وين برگزار 
مي شود كه اجالس رؤساي پارلمان ها با هدف ايجاد صلح براي مردم 
و نيز در 18ش�هريور اجالس مبارزه با تروريس�م برگزار مي شود. 
الهام آزاد، نماينده مردم نائين در مجلس ش��وراي اسامي و عضو هيئت 
پارلماني اعزام��ي ايران به وي��ن، در گفت وگو با ف��ارس، گفت: پنجمين 
كنفرانس رؤس��اي پارلمان هاي جهان با موضوع )رهبري پارلمان ها براي 
چندجاذبه گرايي مؤثرتر با هدف دس��تيابي به صلح و توسعه پايدار براي 
مردم و سياره زمين در تاريخ 1۶ لغايت 1۷ شهريور1400 برگزار مي شود. 
وي افزود: همچنين نخستين كنفرانس جهاني مقابله با تروريسم در تاريخ 
18شهريور1400 با همكاري اتحاديه بين المجالس و اركان ذيربط سازمان 
ملل متحد در وين، پايتخت اتريش برگزار خواهد شد. عضو هيئت پارلماني 
اعزامي ايران به وين اظهار داش��ت: پنجمين كنفران��س جهاني در قالب 
برگزاري دو نشست سازماندهي شده است، جلسه مجازي در اين باره در 
ماه اوت 2020 برگزار شد و نشست فيزيكي پيش رو در وين برگزار مي شود. 
آزاد خاطرنشان كرد: عاوه بر بنده، احمد نادري، رضاخواه و مجتبي يوسفي 

اعضاي هيئت پارلماني اعزامي ايران به وين هستند. 
.......................................................................................................................

سرلشكر صفوي:
 راهبرد دفاعي ما بايد نابودي دشمن 

در مبدأ حرکتش باشد
راهب�رد م�ا باي�د بر اين اس�اس باش�د ك�ه اگ�ر هر دش�مني به 
ش�عاع 3ه�زار كيلومت�ر از ته�ران قص�د حرك�ت ب�ه س�مت 
كش�ورمان را داش�ت، او را در مب�دأ حرك�ت ناب�ود كني�م. 
به گزارش مهر، سرلشكر سيديحيي صفوي دستيار و مشاور عالي فرمانده 
معظم كل قوا در نشست واكاوي عمليات »كمان ۹۹« كه صبح ديروز در 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهيد سليماني برگزار شد، گفت: 
بنده قبل از شروع جنگ تحميلي در كردستان با پرسنل نيروي هوايي 
مانند شهيد »اردس��تاني« ارتباط داشتم، به نحوي كه بعضاً كيلومترها 
مسير را طي مي كردم تا به ديدار اين عزيزان خلبان بروم، زيرا معتقدم 
شجاع ترين و مؤمن ترين افراد را در جمع خلبانان داشته و داريم. وي افزود: 
درباره وضعيت نيروي هوايي كشورمان نيز بايد عنوان كرد كه جنگ هاي 
آينده عليه ايران از نظر ماهيت، شدت و فناوري هاي پيشرفته تأثيرگذار 
است. بر اين اساس، ستاد كل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و مجموعه نظام 
جمهوري اسامي بر اساس راهبرد دشمنان منطقه اي و فرامنطقه اي و 
پيشرفت هاي »محيرالعقولي« كه در فناوري هاي نظامي به وجود آمده 

است، بايد سياست هاي الزم را در حوزه دفاعي اتخاذ كنند. 
مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا اظهار داشت: با توجه به اين موضوع، 
بايد راهبردي براي دفاع همه جانبه از نظام مقدس جمهوري اس��امي 
اتخاذ شود كه اگر هر دش��مني به ش��عاع 3هزار كيلومتر از تهران قصد 
حركت به سمت كشورمان را داش��ت، او را در مبدأ حركتش رصد كرده 
و نابود كنيم، يعني عمق دفاعي ما بايد به شعاع 3هزار كيلومتر از تهران 
باشد و در اين رابطه نيازمند نيروي هوايي قدرتمندي هستيم كه بتواند 

اين مسافت را طي كند. 
.......................................................................................................................

 استانداراني که با هر دولت 
رنگ عوض مي کنند، بايد حذف شوند

در سيس�تم اجرايي و اداري كش�ور ما 
برخ�ي مدي�ران خصوصي�ات عجيبي 
دارن�د كه ب�ا ه�ر فضاي�ي خ�ود را به 
س�رعت تطبيق می دهند و رنگ عوض 
مي كنن�د. اگر دول�ت انقالبي س�ركار 
باش�د، اين مديران انقالبي مي شوند و 
اگر دولت اصالح طلب سركار باشد اينها 

اصالح طلبند. بايد مديران و استانداراني كه در دولت هاي مختلف 
رنگ عوض مي كنند از س�اختار مديريتي كش�ور حذف ش�وند. 
مجيد نصيراي��ي، نماينده مردم طبس و فردوس در مجلس ش��وراي 
اسامي در گفت و گو با راه دانا، درباره اينكه برخي استانداران و مديران 
اجرايي در استان ها درصدد هستند تا با فشار خود را به دولت سيزدهم 
تحميل كنند، ادامه داد: متأسفانه در سيس��تم اجرايي و اداري كشور 
ما برخي مديران خصوصيات عجيبي دارن��د كه با هر فضايي خود را به 
سرعت تطبيق داده و رنگ عوض مي كنند. اگر دولت انقابي سركار باشد 
اين مديران انقابي مي شوند و اگر دولت اصاح طلب سركار باشد اينها 
اصاح طلبند و اگر دولت اعتدالي سر كار باشد اينها اعتدال گرا هستند، 
هر دولتي سر كار باشد اين مديران سر كار هس��تند. وي با بيان اينكه 
مديراني كه در دولت هاي مختلف رنگ ع��وض مي كنند، باعث و باني 
مشكات امروز مردم هستند، تصريح كرد: بايد مديران و استانداراني كه 
در دولت هاي مختلف رنگ عوض مي كنند از ساختار مديريتي كشور 
حذف ش��وند. دولت نبايد تحت تأثير هيچ گونه فشاري براي تحميل 
استاندار يا هر مدير استاني ديگري قرار گيرد. نصيرايي تصريح كرد: بايد 
به صورت ساختاري بررسي شود تا اگر مديري براساس روحيه جهادي 
و پاسخگويي به مردم عمل كرده نبايد به صرف اينكه بايد در اين دولت 
تغيير صددرصدي رخ دهد از كار كنار گذاشته شود. بايد در هر امور بر 

اساس عدالت عمل شود.

گزارش 2

مقدم�ه مطالب�ه اي�ران از افغانس�تان آن 
اس�ت ك�ه مل�ت آنه�ا برسرنوشت ش�ان 
حاك�م باش�ند و تفك�ر، تي�م و آدم هاي�ي 
در افغانس�تان دول�ت تش�كيل دهن�د كه 
آنچ�ه اكثري�ت م�ردم مي خواهند، بش�ود. 
محم��ود عباس زاده مش��كيني، س��خنگوي 
كميس��يون امنيت مل��ي و سياس��ت خارجي 
مجلس شوراي اس��امي در گفت وگو با فارس، 
درباره مطالبات جمهوري اسامي از دولت آينده 
افغانستان اظهار داشت: افغانستان كشوري بزرگ 
است كه خانه ملتي قهرمان محسوب مي شود كه 
بيشترين اشتراكات تاريخي، فرهنگي، زباني و 

ديني با ما را دارند. 
وي افزود: اولين مطالبه جمهوري اسامي ايران 
از خداوند براي افغانستان عزت و امنيت آن ملت 

اس��ت، زيرا آنها برادر و خواهر ما هستند، ضمن 
اينكه بايد تماميت ارضي آن كشور و امنيت آنها و 
خوشبختي و سعادت و صلح براي بهروزي مردم 
نجيب و مظلوم افغانستان هر چه سريع تر اجرايي 
شود، اين در حالي است كه آنها در طول تاريخ و 

به ويژه در نيم قرن اخير روي خوش نديده اند. 
س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس تصريح ك��رد: مقدمه مطالبه و 
خواس��ته ايران از افغانس��تان آن است كه ملت 
آنها برسرنوشت شان حاكم باشند و آنچه مردم 
افغانس��تان مي خواهند روي دهد، ضمن اينكه 
تفكر، تيم و آدم هايي در افغانستان دولت تشكيل 
داده، حكومت ك��رده و مديريت كنند كه آنچه 
اكثريت مردم می خواهند، بش��ود، تهران هم به 
اين موضوع كمك مي كند كه البته اين موضوع 

آرزوي جمهوري اسامي هم است. 
عباس زاده مش��كيني گفت: براي اينكه آرزوي 
ايران درباره افغانس��تان محقق ش��ود تحوالت 
افغانس��تان را دقيقاً رصد مي كني��م، هر جا در 
اين مسير، افغانس��تان از ايران كمك بخواهد و 

انتظاري داشته باشد دريغ نخواهيم كرد. 
وي افزود: وقتي اراده مردم افغانستان در قالب 
دولت و حاكميت در آن كش��ور محقق ش��د، 
موضوع مراودات دو كشور ش��روع مي شود كه 
نحوه مراوده با اين ملت و همس��ايه با مناسبات 
تاريخي وي��ژه را دنبال خواهيم ك��رد كه قطعاً 
محصول اي��ن م��راوده هم افزايي و خواس��ت 
همجواري و استفاده متقابل از حسن همسايگي 
اس��ت در حوزه ه��اي تج��ارت، آب، ان��رژي و 
ارتباطات است و براساس منافع ملي دو كشور 

همسايه تنظيم خواهد ش��د. وحدت در عمل 
ته��ران و كابل قطعاً در فكر ه��م نتيجه خواهد 
داد كه اميدوارم اراده ملت ايران هر چه سريع تر 
تحقق پيدا كند چراكه ايران به دنبال كمك به 
افغانستان است. س��خنگوي كميسيون امنيت 
ملي مجلس افزود: تش��كيل دولت افغانس��تان 
مقدماتي مي خواهد كه ايران بنا دارد اين مقدمات 
به نحوي پيش برود كه محصول آن تحقق اراده 
مردم افغانستان باشد و نبايد به زور تانك و تفنگ 
دولت روي كار بياي��د بلكه بايد صل��ح، ثبات و 
آرامش در افغانستان هر چه سريع تر حكمفرما 
باشد تا ملت افغانس��تان با آزادي كامل انتخاب 
كنند و جمهوري اس��امي اي��ران آماده تحقق 
بسترهاي اراده مردم افغانس��تان براي تشكيل 

سريع تر دولت در اين كشور است. 

سخنگوي كميسيون امنيت ملي:

مطالبهايرانتشكيلدولتياستكهاكثريتمردمافغانستانميخواهند

ايجاد يك رويه مش�ترك براي توسعه اقتصادي 
كشور مس�ئله حياتي براي دولت است و يكي از 
مهم ترين داليل ناكامي هاي دولت قبل در خصوص 
حل مشكالت اقتصادي، وجود مراكز تصميم گير 
فراوان در داخل دولت و عدم ايجاد يك رويه واحد 
بود. به رغم اينكه دولت س�يزدهم در برنامه هاي 
خود اهتمام جدي به اين مس�ئله داشته است اما 
به نظر مي رسد توجه بيشتر در خصوص انتصابات 
اقتصادي و هماهنگي بخش هاي مختلف در شرايط 
فعلي باي�د با دقت بيش�تري مدنظر ق�رار گيرد. 
فرمانده��ي واحد ش��ايد مهم ترين راهب��رد نظام 
جمهوري اس��امي در مقابله با جن��گ اقتصادي 
تمام عيار دش��من در مقابل ايران بوده است. عمق 
اين مسئله زماني روشن شد كه فشارهاي تحريمي 
از س��ال 13۹۷ به ش��دت باال رف��ت و بحران هاي 
متعددي در حوزه هايي همچون ارز و بودجه دولتي 
به وجود آمد. ايجاد شوراي عالي هماهنگي سران قوا 
در بحث اقتصاد يكي از اي��ن قدم ها بود كه با تدبير 
مستقيم مقام معظم رهبري انجام شد تا بافاصله 
تمام تصميمات در مقابله با جنگ اقتصادي دشمن 

بدون فوت وقت به عرصه اجرايي برسد. 
ايجاد اين ش��ورا از آن زمان تاكنون منافع فراواني 
براي كشور داشته و تمام قدم هايي كه براي مقابله 
با شرايط و تخفيف بحران اقتصادي برداشته شده 
با همين تدبير به انجام رس��يده است. از جمله اين 
اقدامات مي ت��وان تاش براي كنت��رل قيمت ارز، 
فروش نفت از طريق روش هاي غيرمتعارف و ايجاد 
تس��هياتي براي تأمين بودجه جاري را نام برد كه 
اجراي آنها از طريق معمول زمان زيادي را از كشور 
مي گرفت. عاوه بر اين كنترل اين شورا نيز بر عهده 
دولت است تا دستگاه اجرايي بتواند با حداقل هزينه 

به كنترل امور كشور بپردازد. 
   تجربيات تلخ گذشته

متأسفانه در دولت قبل به رغم تمام اختيارات ارائه 
ش��ده، دولت دوازدهم نتوانس��ت از اين فرصت به 
خوبي استفاده كند و به رغم بعضي قدم هاي مناسب 
وجود جزاير پراكنده مديريتي س��بب ش��ده بود 
تصميم گيري در داخل دولت با بحران هاي جدي 
و فراگيري روبه رو ش��ود، از جمله اينكه بسياري از 
تصميمات اقتصادي با مخالفت برخي دستگاه هاي 
دولتي به طور كامل متوقف مي شد و به هيچ عنوان 
امكان اجرا نداش��ت. از س��وي ديگر اين اختاف 
نظرها سبب مي شد هزينه بااليي به دليل طوالني 
شدن روند اجرا به كشور تحميل شود كه نتايج آن 
در شرايط فعلي كامًا مش��خص است. حاال سؤال 
اين است كه راه پيشگيری از تكرار چنين اتفاقاتي 
چيست. آيا بايد اشتباهات قبلي تكرار شود تا باز هم 

اقتصاد كشور با مشكات فراوان روبه رو شود؟ 
   تأكيد رهبري بر حل مشكالت اقتصادي

در دول��ت س��يزدهم يك��ي از مهم ترين مس��ائل 
مدنظر دولت بحث ايجاد هماهنگي براي معيشت 
مردم بوده؛ مس��ئله اي كه مورد تأكيد مقام معظم 
رهبري نيز بوده اس��ت. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در ديدار نمايندگان مجل��س با تأكيد بر اينكه بايد 
كسي مس��ئول قوه مجريه ش��ود كه اين مسائل و 
مش��كات اصلي مردم را بداند و بتواند آنها را حل 
كند، گفتند: »در چنين صورتي، كش��ور به معني 
واقعي كلمه سعادتمند خواهد شد.« ايشان مسائل 
سياسي و فرهنگي را با اهميت خواندند اما افزودند: 
»اكنون مسئله فوري و اصلي كشور، اقتصاد است و 
نامزدها بايد برنامه ها و راه حل هاي خود براي حل 
مش��كات اقتصادي را به مردم ارائ��ه و آنها را قانع 

كنند كه توانايي حل مشكات اقتصادي را دارند.« 
خوشبختانه شخص آيت اهلل رئيسي نيز در اين باره 
قدم هاي جدي براي حل مشكات اقتصادي كشور 
برداشته اند كه نمونه آن سفر به مناطق محروم به 
خصوص مناطق مرزي و حاش��يه اي كش��ور بوده 
است. همچنين دولت اقدامات مؤثري درباره تأمين 
واكسن و همچنين افزايش فروش نفت انجام داده 
كه قدم های مؤثري در اين باره بوده است، با اين حال 
به نظر مي رسد اخبار انتصابات نشان مي دهد دولت 

با تعدد مقام هاي تصميم گير روبه رو شده است. 
   تعدد مقامات تصميم گير در دولت

به طور حتم دولت و گستره وسيع اختيارات آن نياز 
به توزيع گس��ترده وظايف دارد اما نحوه توزيع آن 
مي تواند نقش مهمي در موفقيت يا پيروزي اقدامات 
دولت داشته باشد. اگر توزيع اين اختيارات سبب 
شود تا عمًا بخش هاي مختلف اقتصادي با يكديگر 
دچار تقابل در تصميم گيري شوند، مشكات فراواني 

براي كشور فراهم مي شود. 
همان گونه ك��ه دولت قبل��ي در هماهنگ كردن 
بخش هاي مختلف دولت دچار مشكات فراواني 
ش��د، هم اكنون ني��ز ع��اوه ب��ر وزارت اقتصاد و 
دارايي كه متولي اصلي اقتصاد در كشور محسوب 
مي شود، معاون اول رئيس جمهور، معاون اقتصادي 
رئيس جمهور و دستيار اقتصادي رئيس جمهور در 
خصوص بحث اقتصاد صاحبنظر هستند، عاوه بر 
آن ساير دستگاه ها از جمله سازمان برنامه و بودجه 
و بانك مركزي نيز از نهادهاي اقتصادي محسوب 
مي شود، حتي اخباري منتشر شده است كه نشان 
مي دهد در برخي موارد وزرا از تعيين برخي مديران 
و معاونان خود منع ش��ده اند و ليست پيشنهادها 
بايد به نهاد رياس��ت جمهوري تحويل داده شود تا 

تصميم نهايي در اين باره گرفته ش��ود. سؤال اين 
است كه آيا چنين سيستم تصميم گيري مي تواند 
منجر به يك فرماندهي واحد در اقتصاد شود. پاسخ 
به اين سؤال احتماالً به زمان نياز خواهد داشت اما 
واقعيت آن است كه تعدد مقام هاي تصميم گير در 
حوزه اقتصاد هميشه به آشفتگي منجر شده است. 
از سوي ديگر از مقامات ذكر شده تنها وزير اقتصاد 
اس��ت كه مي تواند به عنوان مس��ئول به مجلس 
فراخوانده ش��ود و مورد س��ؤال قرار گيرد، از اين 
رو بحث نظارت مجلس بر عملك��رد دولت نيز به 
ميان مي آيد. به اين ترتيب به نظر مي رسد دولت 
سيزدهم بايد در خصوص نحوه تقسيم كار در حوزه 
اقتصاد تجديدنظر كند. اين ماجرا زماني حساس تر 
مي شود كه بدانيم چند ماه ابتدايي دولت به شدت 
در سرنوشت بقيه دولت تأثيرگذار است، به خصوص 
اينكه در ماه هاي پيش رو نيز بايد تصميمات بسيار 

حساسي در حوزه اقتصاد گرفته شود. 
در حوزه اقتصاد بحث تورم در قيمت هاي كاالهاي 
اساسي و بسته شدن بودجه سال 1401 از مواردي 
اس��ت كه بايد دولت بايد هماهنگي كامل در آن 
جلو برود و هر گونه اختاف نظر مي تواند س��بب 

مشكات فراواني شود. 
   ماه هاي حساس پيش رو

از سوي ديگر عملكرد مناسب دولت در اين باره نيز 
مي تواند باعث شود طرف غربي در مذاكرات حساس 
در خصوص بحث هس��ته اي نيز با جديت بيشتري 
وارد عمل ش��ود. از مدت ها قب��ل طرف هاي غربي 
اميد داشتند بتوانند با فشار اقتصادي بر ايران، دولت 
سيزدهم را وادار به ارائه امتيازات بيشتري در حوزه 
هس��ته اي كنند اما هماهنگي دول��ت در اين حوزه 
مي تواند امتيازات مؤثري را براي كشور در اين باره 
فراهم كند، همان گونه كه ش��بكه خبري بلومبرگ 
در گزارشي به اين مسئله اذعان كرده است. در اين 
مطلب آمده است: هرگاه جمهوري اسامي بر دامنه 
تقاضاهاي خود در مذاكرات هسته اي بيفزايد، عمًا 
سه احتمال ممكن است روي دهد: يا مذاكره برجام 
طوالني تر مي شود و چه بسا تا سال آينده نيز ادامه 
مي يابد يا مذاكرات در ميان��ه  راه بي نتيجه به پايان 
مي رس��د و امكان س��وم وقوع بح��ران جديدي در 
خاورميانه است. آنچه به سود جمهوري اسامي ايران 
تغيير كرده، اوضاع اقتصادي اين كشور است. ايران 
از حمايت دومين غول اقتصادي جهان سود مي برد 
و به پش��توانه اين حمايت عمًا موفق به كاستن از 
فشارهاي تحريمي شده است.با در نظر گرفتن جميع 
موارد فوق مي ت��وان قاطعانه گفت كه روند فعلي در 
ايجاد يك فرمانده��ي اقتصاد در دولت س��يزدهم 
چندان خوشبينانه به نظر نمي رس��د و بايد به فكر 
ايجاد يك مسير منطقي تر بود. همچنين داده هاي 
بانك جهاني نش��ان مي دهد توليد ناخالص داخلي 
ايران به رغم افت شديد در سال هاي 2018 و 201۹ 
ميادي همزمان با تحريم ها و شيوع كرونا در حال 
بازگشت به وضعيت مثبت است، البته طبيعي است 
كه اختاف نظرهايي در مجموعه دولت بر سر نحوه 
مديريت اقتصاد وجود داشته باشد اما نبايد فراموش 
كرد شرايط كشور حساس تر از آن است كه بخواهد 

صرف برخي اختاف هاي غيرضروري شود.

نگاهي به يكي از مهم ترين مطالبات رهبري از قوه مجريه

دولت فرماندهي واحد اقتصادي می خواهد
مهدی   پورصفا

   گزارش  یک

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس:

»مرخصيويژه«مغايرعدالتاست
در اذه�ان و اف�كار عموم�ي س�ؤالي وج�ود 
دارد ك�ه ق�وه قضائي�ه و س�ازمان زندان ه�ا 
بايد ب�ه آن پاس�خ دهند ك�ه مهدي هاش�مي 
تاكن�ون چن�د روز از دوران حب�س خ�ود را 
س�پري كرده و چند روز مرخصي بوده اس�ت. 
حسن همتي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ش��وراي اس��امي در گفت وگو با 
فارس با اشاره به انتشار برخي اخبار مبني بر اعطاي 
مرخصي ويژه به مهدي هاشمي از زندان اوين اظهار 
داشت: همه انسان ها در برابر قانون برابر هستند و هر 
كسي مسئوليتش سنگين تر و باالتر باشد، اگر جرمي 

مرتكب شود بايد مجازات او سنگين تر هم باشد. 
وي افزود: امروز مي شنويم برخي افراد كه پيش تر 

مناصبي را در كشور داش��تند و هم اكنون به دليل 
ارتكاب برخي جرائم دوران حبس خود را در زندان 
س��پري مي كنند از مرخصي هاي خاص استفاده 
مي كنند اما متأسفانه زندانياني كه به جايي وصل 
نيس��تند و پارتي خاصي ندارند و سابقه مديريتي 
ويژه اي هم ندارند، همچنان در زندان به  سر می برند 

و از امكان استفاده از امتيازهاي خاص محرومند. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس تصريح كرد: انتظار ما از سازمان زندان  ها و 
قوه قضائيه آن است كه به همه محكومان و زندانيان 
به يك چش��م نگاه كنند و كس��اني كه براي مثال 
مسئوليتي داشته يا پسر يا دختر مسئول بوده اند، 
نتوانند راهي براي گريز از مجازات داش��ته باشند 

چراكه آنها بايد در پيش��گاه ملت و در برابر عدالت 
پاسخگو باشند. 

وي گفت: در اذهان و افكار عمومي س��ؤالي وجود 
دارد كه قوه قضائيه و س��ازمان زندان ها بايد به آن 
پاسخ دهند كه مهدي هاش��مي و حسين فريدون 
تاكنون چن��د روز از دوران حبس خود را س��پري 
كرده و چن��د روز مرخصي بوده و ب��ه چه داليلي 
مرخصي گرفته اند. عدالت مي طلبد چنين چيزي 
شفاف سازي شود چراكه پذيرفتني نيست مهدي 
هاش��مي از پايان سال گذش��ته از زندان مرخصي 
گرفته باشد اما پس از پايان مرخصي، مراجعه نكرده 
باشد و شايد اگر عدم مراجعه او به زندان رسانه اي 
نمي شد و اعضاي كميس��يون اصل۹0 مجلس از 

زندان اوي��ن بازديد نمي كردند، اص��ًا او خود را به 
زندان معرفي نمي كرد. 

همتي افزود: اگر يك زنداني عادي در حبس بود و 
به دليل پايان دوران مرخصي اش به زندان مراجعه 
نمي كرد، برخوردها با او ه��م به همين منوال بود؟ 

تبعيض بين افراد پذيرفتني نيست. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس خاطرنش��ان كرد: بايد س��ازمان زندان ها 
به عدال��ت رفت��ار و از رفتارهاي ش��ائبه برانگيز و 
تبعيض وار ممانعت كند چراكه طبق شعائر ديني 
ما، عدالت اولويت اساسي جمهوري اسامي است 
و برخورد با زندانيان طبق ُمّر قانون اولويت اساسي 

است و جامعه نبايد احساس نابرابري كند.

   مجلس


