
5| روزنامه جوان |  شماره  6318  |  1443 ربی��ع االول   2  |  1400 مه��ر   17 ش��نبه 

گره اقتصاد ايران كجاست؟
روزنامه ايران در يادداشتي نوشت: اقتصاد ايران هم 
اكنون با معضالت و گره هاي مختلفي روبه روست كه 
تمام آنها اهميتي بس��يار دارد و اقتص��اد ايران را به 
چالش كشيده است. در اين راستا، تورم باال و مزمن كه خود ريشه درمشكالت 
جدي بودجه اي و سياست هاي مالي دولت دارد، يك��ي از اين گره هاست. 
عالوه بر اين، مشكالت و كاستي هايي كه در نظام بانكي و پولي كشور وجود 
دارد، بح��ران در صندوق هاي بازنشس��تگي، بحران آب و محيط زيس��ت، 
سازماندهي توليد كه به جاي رفتن به سمت رقابتي شدن روز به روز به انحصار 
نزديك مي شود و همچنين حقوق مالكيت كه به  سمت رانت جويي تغيير 
يافته است، از چالش ها و گره هاي ديگر اقتصاد اي��ران است. ازسوي ديگر 
درحوزه روابط خارجي و تج��ارت خارجي نيز با مش��كالت زيادي روبه رو 
هستيم، به طوري كه تراز بازرگاني به نفع صادرات نيست. در حساب سرمايه 
نيز انتقال سرمايه اي به داخل كش��ور صورت نمي گيرد و در مقابل شاهد 
افزايش خروج سرمايه هس��تيم. اين فهرست بلندباال از گره هاي اقتصادي 
است كه هر يك داراي اهميت زيادي است و اگر نتوانيم همه اين مشكالت 

را با هم حل كنيم، شرايط به  همين منوال باقي خواهد ماند. 
هرچند همواره، درآمد هاي نفتي دركوتاه م��دت راه حلي براي به تعويق 
انداختن اين مشكالت بوده است، اما حتي در صورت لغو كامل تحريم ها، 
جايگاه ايران در بازار جهاني انرژي همانند سابق نيست. متأسفانه در سطح 
تصميمات كالن و استراتژيك هم ضعف نگرش داريم كه مزيد بر علت شده 
است. عموماً نگاه مسئوالن به اقتصاد درست نيست و تمايل هاي چپ گرايانه 
هم در ميان آنها ديده مي شود و فكر مي كنند با مداخله برنامه ريزي شده به 

سبك بلوك شرق سابق مي توان اقتصاد را هدايت كرد. 
با بررسي معضالتي كه اقتصاد ايران ب��ا آن مواجه است، مي توان نتيجه 
گرفت كه نگرش اش��تباه و عدم پيگيري اقتص��اد براساس اصول علمي 
آن، يكي از ريشه هاي بروز مش��كالت متعدد است، البته همواره منافع 
گروه هاي صاحب قدرت نيز در بروز شرايط دشواراقتصادي تأثيرداشته 
است. اين گروه ها از اين وضعيت نفع شخصي مي برند و مانند يك ديوار 
بلند تصميم گيران را احاطه كرده و مانع عبور ساير نگرش ها از اين ديوار 
مي شوند. بدين ترتيب اكثر تصميم گيران ازيك رودخانه آب برمي دارند. 
در اين شرايط در صورت وخامت اوضاع اقتصادي، احتمال تغييروضع 
اقتصاد وجود دارد تا به اجبار مجبور ش��ويم نظام اقتصادي كشور را به 

طور كامل تغيير دهيم.  
.......................................................................................................................

مالحظاتي درباره تداوم ممنوعيت واردات 
لوازم  خانگي

روزنامه رسالت در سرمقاله خود با اشاره 
به ممنوعي��ت واردات ل��وازم خانگي 
كره اي نوش��ت: برداش��ت ها از دستور 
رهبر معظم انقالب حاوي برخي ابهامات و برداشت هاي ناقص است كه بايد 

در رفع اين ابهامات و اصالح برداشت هاي نادرست نكاتي را عرض كرد:
۱- ممنوعيت اعالم ش��ده، تصميم جديدي نيست بلكه تداوم تصميم 
دو سال قبل دولت است. در سال ۹۸ بر اساس تصميم ستاد هماهنگي 
اقتصادي دول��ت، لوازم خانگي ج��زو اقالم ممنوع ال��ورود بوده و ثبت 

سفارشي براي اين اقالم صورت نمي گيرد. 
۲- در ماه هاي اخير به دنبال اخباري مبني ب��ر ارائه مجوز اوفك به كره 
جنوبي براي تهاتر دارايي هاي ارزي بلوكه ش��ده ايران در اين كش��ور با 
تجهيزات فني و ماشين آالت، برخي از واردكنندگان به دنبال تسهيل روند 
واردات لوازم خانگي از دو برند مش��هور كره اي بودند. اين در حالي است 
كه اصاًل هيچ خبر قطعي و صددرصدي براي واردات لوازم خانگي وجود 
نداشت. بااين حال همين اخبار غيررسمي موجب نگراني توليدكنندگان 
داخلي ش��د و با پيگيري آنها از دفتر مقام معظم رهبري و پاسخ ايشان 
عماًل موضوع پيش از جدي شدن منتفي شد، البته جاي سؤال است كه 
چرا امريكا پول بلوكه شده مردم ايران را فقط به اين دو شركت اختصاص 

داده و اجازه تخصيص آن به دارو و واكسن را نمي دهد؟
۳- برخي در تالش هستند تا با مش��ابهت  سازي صنعت لوازم خانگي 
با صنعت خودروسازي، تصميم اتخاذشده را زير سؤال ببرند. واقعيت 
اين است كه وضعيت اين دو صنعت در ايران تفاوت فراواني با يكديگر 
دارد. صنعت خودروسازي م��ا سال هاست كه ب��ا محدوديت واردات 
روبه روست ولي صنعت لوازم خانگي دو سال است اين شرايط را دارد. 
صنعت خودروسازي ما عماًل در دو شركت خالصه مي شود درحالي كه 
در صنعت لوازم خانگي حداقل چندين ش��ركت داخلي رقيب يكديگر 
هستند. صنعت خودروسازي ما ازنظر سهامداري نيمه دولتي و ازنظر 
مديريت كاماًل دولتي و آميخته با تصميمات سياسي است درحالي كه 
صنايع لوازم خانگي ما غيردولتي هستند. اين تفاوت ها نشان مي دهد 

كه نبايد اين دو صنعت را يكي دانست. 
۴- ممنوعيت واردات سياست اختصاصي كشورمان نيست. كشورهاي 
مختلف ازجمله كره جنوبي در مقاطعي براي رش��د توليد داخل خود 

ممنوعيت ۱۵ساله براي واردات لوازم خانگي اتخاذ كردند. 
۵- دليلي كه در سال ۹۸ موجب ممنوعيت واردات لوازم خانگي ش��د، 
هنوز هم پابرجاست و در ش��رايطي كه تحريم ها و كمبود منابع ارزي 
وجود دارد، واردات مواد اوليه و كاالهاي اساسي نظير دارو و نهاده هاي 

دامي حتماً اولويت بيشتري نسبت به لوازم خانگي دارد. 
۶- كش��وري كه با تحريم هاي امريكا بيش��ترين همراهي را داش��ته و 
سال هاست ح��دود ۷ميليارد دالر دارايي هاي كش��ورمان را بلوكه كرده 

است، نبايد با سپردن مجدد بازار ايران به محصوالت خود تشويق شود. 
.......................................................................................................................

باك خالي بريتانياي كبير!
روزنامه وطن امروز در يادداشتي نوشت: 
بحران سوخ��ت در انگليس اين روزها 
اگر چه بالي جان اين كشور استعمارگر 
شده و درگيري هاي متعددي را بين پليس و مردم در پي داشته است اما 
رسانه هاي جهان همچنان سعي دارند چهره اين كشور را متمدن و داراي 
سياستمداراني مدبر جلوه دهند. بررسي مطبوع��ات و خبرگزاري هاي 
مطرح جهان مانند نيويورك تايمز، آسوشيتدپرس، سي ان ان، بي بي سي، 
رويترز و بلومبرگ نشان مي دهد اين رسانه ها، كمترين و كوتاه ترين بخش 
اخبار خود را به اين بحران اختصاص داده اند تا دنيا متوجه نشود بريتانياي 
كبير، آنچنان كه مي گويند كبير نيست و امروز يك كشور درمانده است 

كه عنوان صغير هم براي آن زياد است. 
شايد نتايج پژوهش هاي گليفورد بتواند بهتر از بقيه داليل اين سانسور 
خبري را بيان كند. گليفورد طي تحقيقات خود متوجه شد چهره اي كه 
از كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم به دنيا مخابره مي شود اغلب 
اخباري درباره مناقشات و بحران هاست اما خبرهايي كه از كشورهاي 
توسعه يافته مانند انگليس مخابره مي شود اخباري از پيشرفت و آرامش 
است. جان هرب��رت در كت��اب Global Journalism آورده است: 
انگليس در بي��ش از ۹0درصد خبرهاي جهاني ب��ه واسطه خبرنگاران 
خود حض��ور دارد. اكنون ب��راي رسانه هاي مدع��ي آزادي بيان جاي 
سؤال است كه چگونه اين ۹0درصد هيچ خبري از اين بحران را در دنيا 
مخابره نكرده اند، حال آنكه اغلب اين رسانه ها منشور اصول بين المللي 
اخالق حرفه اي در روزنامه نگاري را كه توس��ط فدراسيون بين المللي 
روزنامه نگاران )IFJ( ابالغ ش��ده پذيرفت��ه و هم��واره از آن به عنوان 
اهرم فشاري براي ديگر كشورها براي اثبات ادعاي نفي آزادي بيان در 
رسانه هاي آنها بهره برده اند. اين موضوع قطعاً مؤيد اين نظريه است كه 
جريان خبري در فضاي بين الملل از كش��ورهاي توسعه يافته به سمت 
كشورهاي در حال توسعه جهت گيري مي شود و اين كشورها صرفاً به 

عنوان مصرف كننده اخبار آنها ديده مي شوند.
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در شرايطي که دولت سيزدهم درگير برخي 
مشكالت جدي و حياتي در کشور است و به 
دنبال رفع و رجوع آنها در کوتاه ترين مدت 
زمان ممكن می باش�د، اخباري در خصوص 
احتمال مطرح ش�دن س�ؤال جديد از وزرا 
به گوش مي رس�د. اگر چه س�ؤال از دولت 
حق مجلس است اما بايد به اين نكته توجه 
کرد که گذش�ت دو ماه از آغ�از دولت براي 
مطرح کردن س�ؤال از وزرا کمي زود است. 
دولت سيزده��م نزديك دو م��اه است كه كار 
خود را به صورت جدي آغاز كرده و البته اين به 
شرطي است كه ما زمان مرتبط با رأي اعتماد 

وزرا در مجلس را در نظر نگيريم. 
اين زمان كوت��اه براي سر و سام��ان دادن به 
وضعيت فعلي بسيار كوتاه است و كمتر كسي 
است كه به اين نكته اذعان نداشته باشد انجام 
هر اقدام و فعل مثبتي در اين زمان كوتاه بسيار 
سخت و شايد ناشدني باش��د، با اين حال در 
همين دوره كوتاه اقدامات خوبي چه در عرصه 
سياست خارجي و داخلي انجام شده كه نمونه 
آن بحث واكسيناسيون در گروه هاي مختلف 
كش��ور است و هنوز بايد صبر كرد تا مشخص 
شود توانمندي دولت براي حل مشكالت فعلي 

قوي است. 
متأسفانه در ح��وزه مش��كالت اقتصادي نيز 
مسائل بسيار غامض و جدي ای وجود دارد كه 
نمي توان در كوتاه مدت به حل آنها اميد داشت. 
اغلب اين مشكالت نتيجه عملكرد دولت قبل 

است و تاكنون نيز روشن شده كه حل آنها به 
هيچ عنوان در اين فاصله امكانپذير نيست. 

    گراني و تورم�ي که ميراث دولت قبل 
است

به عنوان مثال بحث مقابله ب��ا گراني يكي از 
اين مسائل جدي در ش��رايط فعلي محسوب 
مي ش��ود، ام��ا االن نمي ت��وان فق��ط دولت 
سيزدهم را مقصر چنين ش��رايطي دانس��ت. 
براي اين كار تنها كافي است سال هاي ابتدايي 
امس��ال را بررسي كنيم. طب��ق بررسي ها در 
چهار ماهه نخس��ت ك��ه دول��ت دوازدهم بر 
سر كار ب��ود، ۵0هزار ميليارد تومان كس��ري 
بودجه خ��ود را با استق��راض از بانك مركزي 
جبران كرد. دول��ت، دو راه ح��ل اصلي براي 
ناهمت��رازي بودجه خود دارد؛ ي��ا بايد درآمد 
خ��ود را افزايش ده��د كه در ش��رايط فعلي، 
افزايش فروش نفت و ميعانات يا دسترسي به 
منابع بلوكه شده در خارج از كشور با بهره گيري 
از ديپلماسي از جمله ش��يوه هاي آن هستند. 
دسته دوم راه حل ها، كاهش هزينه ها از طريق 
صرفه جوي��ي، كوچك سازي دول��ت و اصالح 
ساختاره��ا و روندهاي هزينه زاس��ت. در اين 
ميان، دول��ت دوازدهم ه��ر دو راه حل را كنار 
گذاشته و راه حل سومي برگزيده كه استقراض 
از بانك مركزي بود. ميزان استقراض از بانك 
مركزي تنها در چهار ماه ابتدايي سال۱۴00، 

۵0هزار ميليارد تومان بوده است. 
عاله بر اين در تير و مرداد ۱۴00، به علت آنكه 

توليد برق در سال هاي گذشته با رشد مصرف 
مطابق نبوده است، با قطع برق مواجه بوده ايم و 
براي آنكه شرايط برق براي مردم بحراني نشود، 
كارخانه ه��ا و صنايع از جمل��ه مجموعه هاي 
ف��والدي و سيماني، تولي��د را متوقف كرده يا 
به  شدت كاهش داده اند كه نتيجه آن، كاهش 
صادرات و پايين آمدن سطح درآمد ارزي است. 
اگر در اين سال ها براي توليد برق كه آن  هم از 
وظايف دولت است، پيش بيني بهتري متناسب 
با شرايط اوج مصرف  ش��ده بود، اين وضعيت 
نيز پيش نمي آم��د. حال نتيجه چيس��ت؟ با 
كاهش سط��ح درآمد ارزي كش��ور، ن��رخ ارز 
افزايش مي يابد كه تا همين ج��اي كار نيز در 
دو ماه گذشته، نرخ دالر و يورو چند هزار تومان 

افزايش داشته است. 
همچنين استقراض از بانك مركزي و كاهش 
سطح منابع ارزي، نتيجه اي جز افزايش تورم 
ندارد. تأثير پديده هايي كه ش��رح آن رفت، از 
چند هفته ت��ا چند ماه بعد در اقتصاد كش��ور 
ظاهر مي ش��ود و نتيجه آن كه تأثير اقدامات 
اقتصادي ماه ه��اي پاياني دول��ت قبل است، 
اين روزها مشاهده مي شود. اين يعني هر چند 
دولت دوازدهم تمام  شده، اما تأثير تخريبي كه 
بر اقتصاد كشور گذاشته همچنان جاري است 

و ريشه تورم امروز است. 
  مجل�س و دولت و ض�رورت همكاري 

بيشتر
به اين ترتيب اگرچه ش��رايط فعلي اقتصادي 

كشور محل انتقاد است اما واقعيت اين است كه 
اين مسئله نتيجه اقدام دولت هاي قبلي است و 
بايد فرصتي هر چند كوتاه به دولت فعلي داد تا 

بتواند اين شرايط را بسامان برساند. 
با وج��ود اين برهان ه��اي جدي نش��انه هاي 
بسياری وجود دارد كه قرار است سيل  سؤال ها 
از وزرا آغاز  شود. طبيعي است كه اين سؤال ها 
و حتي استيض��اح وزرا حق مجلس ش��وراي 
اسالمي است، كمااينكه در دوره هاي گذشته 
نيز اين اتفاق بارها افتاده و مجلس از حق قانوني 
خود استفاده كرده است اما به نظر مي رسد الزم 
است مجلس در اين باره فرصت بيش��تري به 
دولت بدهد. از سوي ديگ��ر سؤال هاي مداوم 
و حضور وزرا در مجلس شايد فرصت چنداني 
ب��راي دول��ت در راستاي خدمتگ��زاري باقي 
نگذارد و اين همان نكته اي اس��ت كه بايد به 

آن توجه كرد. 
مجلس شوراي اسالمي بايد شرايط فعلي را براي 
خدمت هر چه بيشتر دولت به مردم فراهم كند. 
بخش��ي از اين خدمت رساني نيز بايد همكاري 
براي پيشبرد بيشتر امور باش��د، كمااينكه در 
ماه هاي آينده موضوعات جدي همچون بحث 
بودجه سال آينده و برنامه هفتم توسعه نيز در 
دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. تمام اينها 
به اين معني است كه در ماه هاي آينده همكاري 
بيش��تر دولت و مجلس ضروري است و ش��ايد 
مطرح كردن بحث سؤال يا استيضاح در شرايط 

فعلي غيرضروري باشد.

آيا پرسش از وزرا در اين زمان کوتاه به صالح است

سؤال از وزیران باید از عملکرد خودشان باشد نه میراث دولت قبل

 استانداران اصفهان و هرمزگان
از دولت رأي اعتماد گرفتند

رئيسي: استانداران سخن همه ساليق را بشنوند
ب�ه  دوس�تي  مه�دي  و  مرتض�وي  س�يدرضا  آقاي�ان 
و  اصفه�ان  منتخ�ب  اس�تانداران  عن�وان  ب�ه  ترتي�ب 
گرفتن�د.  اعتم�اد  رأي  دول�ت  اعض�اي  از  هرم�زگان 
به گزارش پايگ��اه اطالع رساني دفت��ر رياست جمه��وري، سيدرضا 
مرتضوي داراي مدرك كارشناسي در رشته مهندسي مواد، توليد آهن 
و فوالد، كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد، متالورژي استخراجي 
و همچنين دكترا در رش��ته مهندسي مواد و مواد پيشرفته از دانشگاه 
صنعتي اصفهان اس��ت. وي پيش از اين به عن��وان مدير مركز توسعه 
خوشه هاي صنعتي استان اصفهان، قائم مقام مديرعامل و معاون صنايع 
كوچك و عضو هيئت مديره شركت شهرك هاي صنعتي استان، مشاور 
استاندار اصفهان و مش��اور بنياد نخبگان و مدي��ر طرح توانمندسازي 

مسئوليت داشته است. 
مه��دي دوستي متولد س��ال ۱۳۵۸ در ش��هر اه��واز و داراي مدرك 
تحصيلي كارشناسي ارشد مهندسي عمران از دانشگاه صنعتي سهند 
تبريز اس��ت. معاونت فني و مهندسي و عضو هيئت رئيس��ه هلدينگ 
تخصصي نفت، گاز و پتروش��يمي قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا، سه 
دوره مشاور نمايندگان مجلس در حوزه انرژي و مجري حدود ۲0 پروژه 
محروميت زدايي در خوزست��ان و هرمزگان از جمل��ه سوابق اجرايي 
و مديريتي وي به شمار مي رود. آيت اهلل رئيس��ي با بيان اينكه در اين 
انتخاب، هم به دانش، تخصص و روحيه انقالبي و هم به موضوع و محور 
مهم جوان گرايي توجه ش��ده است، گفت: توصيه بنده به استانداران 
جديد اين است كه در انجام مسئوليت و ايفاي نقش استانداري حتماً 
به جوانان توجه كنند و به آنها ميدان دهند. رئيس جمهور گفت: حتماً با 
نگاه باز حتي به كساني كه ساليق مختلف دارند توجه كنيد و سخن آنها 
را بشنويد و اجازه دهيد با شما ارتباط برقرار كنند. آيت اهلل رئيسي با بيان 
اينكه شما نماينده دولت در استان هستيد، گفت: به همه ظرفيت هاي 
استان، همه نخبگان و همه نيروهاي كارآمد استان توجه داشته باشيد. 
نيروهاي كارآمد بايد احس��اس كنند در كش��ور و در دولت، مديران و 

مسئوالني هستند كه با آنها ارتباط دارند. 
رئيس جمهور با اشاره به تقديم ۲۳هزار شهيد به جمهوري اسالمي از 
سوي مردم استان اصفهان، گفت: اصفهان از جهت اينكه با همه وجود و 
امكان پاي انقالب و نظام و ارزش ها ايستاده، استان ويژه اي است و شايد 
كمتر خانه اي در استان اصفهان باشد كه در آن ايثارگر نباشد. رئيسي 
گفت: استان هرمزگان نيز از اين جهت جايگاه بسيار بااليي دارد و حتي 
رهبر معظم انقالب جزيره هرمز را مثال زدند كه گاهي يك خانواده در 
آنجا چهار تا پنج شهيد تقديم انقالب كرده است. آقاي رئيسي افزود: 
عجيب است كه با امكانات بس��ياري كه در اين جزيره هست، ساكنان 
آنجا جزو مردم محروم هستند و مشكالت اقتصادي جدي در اين جزيره 

و جاهاي ديگر استان وجود دارد. 
.................................................................................................................................

رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي: 
 جمهوري آذربايجان توهم خريد امنيت 

از بيگانگان را از سر بيرون كند
رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي 
ب�ه مقام ه�اي جمه�وري آذربايجان 
توصيه کرد که توه�م خريد امنيت از 
طريق توس�ل به نيروهاي بيگانه را از 
سر بيرون و براي حفظ امنيت به مردم 

کشور خود تكيه کنند. 
به گزارش ايرنا، سيدكمال خرازي، رئيس 
شوراي راهبردي روابط خارجي توسل به بيگانگان را براي تأمين امنيت 
يك كش��ور راه حل منطقي و معقولي ندانس��ت و گفت: چون با توجه به 
انگيزه، اهداف نامشروع و منافع آنها مي تواند به رقابت نظامي در منطقه، 
آسيب رساني و حتي ويراني كش��ور ميزبان بينجامد. عالوه بر اين هر چه 
نقش نيروهاي بيگانه افزايش يابد وابستگي كشور پذيرنده بدان عميق تر 
مي شود. رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي افزود: كدام كشور را در 
منطقه مي توان يافت كه توانسته باشد با حضور نيروهاي بيگانه در خاكش 
قدرت نظامي خود را آن قدر تقويت كند كه ديگر نيازي به نيروهاي بيگانه 
نداشته باشد. اگر جمهوري اسالمي امروز يك قدرت بالمنازع منطقه است 

به دليل اتكاي به خود و عدم وابستگي به نيروهاي بيگانه است. 
خرازي ادامه داد: ما آزادس��ازي اراضي آذربايجان كه به مدت ۳0سال 
در اش��غال بود را مي ستاييم، البته از ابتدا توصيه ما به حيدر علي اف، 
رئيس جمهور فقيد آذربايجان اين بود كه با همكاري هاي لجس��تيك 
و آموزش��ي ايران به تقويت نيروهاي مس��لح كش��ور بپردازد و اراضي 
اشغال شده را به دست نيروهاي خود آزاد سازد كه متأسفانه از سوي وي 
پذيرفته نشد و نتيجه آن اتكاي بيشتر آذربايجان به قدرت هاي بيگانه و 
توسل به نيروهاي خارجي شد. وي گفت: بدون شك رژيم صهيونيستي 
بدون توقع در آذربايجان النه نكرده است و هدف هاي شومي را در سر 
مي پروراند كه آتش جنگ را در منطقه به دليل اشتباه استراتژيك دولت 
فعلي شعله ور كند و اين فاجعه اي مصيبت بار خواهد بود. توصيه ما به 
مقام هاي جمهوري آذربايجان اين است كه توهم خريد امنيت از طريق 
توسل به نيروه��اي بيگانه را از سر بيرون كنن��د و بر مردم خود متكي 
باشند. كش��ور آذربايجان مردم مبارز و قهرماني دارد كه قادر به حفظ 

امنيت كشورشان به دست خويش هستند. 
.................................................................................................................................

فرمانده نيروي دريايي سپاه: 
براي انجام هر مأموريت سختي آماده هستيم

فرمانده نيروي دريايي سپاه در پيامي 
به مناسبت سالروز شهادت نادر مهدوي 
و همرزمانش بيان داشت: براي انجام هر 
مأموريت سختي براي سربلندي ملت 
عزيز اي�ران اس�المي و حف�ظ عزت و 
کرامت آنان ب�ا آمادگي کام�ل، آماده 
ايثارگ�ري هس�تيم.  جانفش�اني و 
به گزارش تس��نيم، در پيام س��ردار سرتيپ پاسدار عليرضا تنگس��يري 
آمده است: در غروب روز ۱۶مهرماه سال ۱۳۶۶ يكي از برگ هاي زرين و 
افتخارآميز تاريخ مظلوميت انقالب اسالمي با حمله ددمنشانه امريكاي 
جنايتكار به شناورهاي گشتي نيروي دريايي سپاه در آب هاي سرزميني 
جمهوري اسالمي در خليج فارس رقم خورد تا براي هميش��ه مظلوميت 
اين شهداي گرانقدر ثابت و چهره منفور و ظلماني شيطان بزرگ، امريكاي 

متجاوز در تاريخ معاصر بشريت آشكار و ماندگار گردد. 
شهيد مهدوي و همرزمان غيورش، نماد ش��جاعت، شهامت و غيرت 
تمام و كمال فرزندان ملت دلير ايران اسالمي هستند كه براي دفاع و 
حفاظت از آب هاي سرزميني جمهوري اسالمي ايران پيرامون جزيره 
فارسي مورد هجوم بالگردهاي امريكاي متجاوز قرارگرفته و جوانمردانه 
ايستادند تا امروز پرچم عزتمندانه ايران اسالمي همانند ماه روشن در 
عالم بتابد. امروز روحيه غيرت، ش��هامت و ش��جاعت شهيد مهدوي و 
همرزمانش در نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب اسالمي جاري و 
ساري است و ما پاسداران واليتمدار با تأسي از مكتب عاش��ورا و شعار 
»هيهات منا الذله«، به عنوان ادامه دهندگان راه آن شهداي واال مقام 
با صالبت و تا آخرين نفس و قطره خون اين مس��ير روشن و متعالي را 
ادامه مي دهيم و حماسه ۱۶مهرماه ۱۳۶۶ را فراموش نخواهيم كرد و 

لحظه اي از خباثت دشمن غدار غافل نمي شويم. 

ب�ا آنكه محمدج�واد ظريف نزدي�ك دو ماه 
اس�ت با وزارت ام�ور خارج�ه خداحافظي 
کرده اما آث�ار و پيامدهاي مت�ن برجام که با 
مش�ارکت او تنظي�م و امضا ش�ده همچنان 
گريبانگير کشور اس�ت و بحث و تبادل نظر 
درباره متن توافقنامه هسته اي و عبارت هاي 
ب�ه کار رفت�ه در مت�ن آن، داغ تري�ن بحث 
مي�ان حقوقدانان و سياس�تمداران اس�ت. 
در گي��ر و دار ضرورت هاي بازگش��ت امريكا به 
برجام و احيا ش��دن يا نش��دن اي��ن توافقنامه 
بين الملل��ي، سخنان جمعه ش��ب محمدجواد 
ظريف در كالب هاوس، بار ديگر ابعاد تازه اي از 
چالش هاي برجام را گشود. يكي از موارد مورد 
جدل ميان منتقدان برجام در روزهاي نخست 
امضاي توافقنامه هسته اي و تيم مذاكره كننده، 
بحث راجع به كلم��ه مهم »تعلي��ق« و »لغو« 
بود. منتقدان معتقد بودن��د طرف هاي غربي با 
گنجاندن كلم��ه »تعليق« در برج��ام از زير بار 
برداش��ته ش��دن كامل تحريم هاي غيرانساني 
عليه جمه��وري اسالمي خ��ودداري كرده اند 
ام��ا رئيس جمهور وق��ت و اعضاي ارش��د تيم 
مذاكره كننده كش��ورمان اصرار ب��ر لغو كامل 

تحريم هاي ضدايراني داشتند. 
    تازه هاي ظريف بعد از 6 سال از امضاي 

برجام
اكنون و بعد از گذشت شش سال و اندي از روز 
امضاي برجام ظريف در شبكه اجتماعي كالب 
هاوس توضيحاتي در م��ورد برجام ارائه داد كه 
مهم ترين بخش آن بازت��اب زيادي در رسانه ها 
و فض��اي مجازي داش��ت، اظه��ارات او درباره 
استفاده از واژه »تعليق« بود. ظريف در بخشي 
از اظهارات خود مي گويد: »م��ن در مجلس به 
اشتباه گفتم در برجام كلمه تعليق وجود ندارد 
و اين اشتباه از من بود. دليل اين اشتباه من اين 

نيس��ت كه برجام را نخوانده ام بلكه حتي آن را 
نوشته ام، علتش هم اين بود كه ما دستورالعمل 
داده بوديم به همه دوستاني كه داشتند ضمائم 
برجام را مذاكره مي كردند كه از برخي عبارات 
استفاده نش��ود. در لحظات آخر )در مورد( يك 
ضميمه برج��ام مذاكره مي ش��د، نماينده اروپا 
گفته بود م��ا تحريم هاي اي��ران را برمي داريم، 
»لغو« يا همان »ليفت« مي كنيم، اما تصميمات 
اتحاديه اروپا را كه شامل موارد ديگر نيز است، 

نمي توانيم لغو كنيم.«
ظريف قرائ��ت اروپايي ه��ا را اينگون��ه ادامه 
مي دهد: تا زماني كه كل تحريم ها برداش��ته 
شود، يعني مثالً تحريم هاي نظامي، تحريم هاي 
ديگر كه بر اساس قطعنامه ش��وراي امنيت تا 
پنج سال يا هشت سال بعد هم وجود دارد، ما 
اينها را تعليق و بعداً ليفت مي كنيم. اينجا بود 
كه البته به امريكا هم ربطي نداشت، چهار بار 
يا سه بار در ضميمه، كلمه ساسپند آمده بود و 
مذاكره كننده ما به من اطالع نداده بود و وقتي 
آن را سؤال كردم به من گفتند كه )اين كلمات( 
وجود دارد. وزير سابق خارجه تصريح مي كند: 
»برخي به خاطر همين يك ذره به ما مي گويند 
ظريف برجام را نخوانده است و اين ظلم بزرگي 
بود به كشور و هم ظلم بزرگي بود به واقعيت و 
حقيقت و حتماً دروغ گفتند. در زمان مذاكرات 
به همه دوستان تأكيد كرده بوديم از بعضي از 
عبارات استفاده نش��ود، به همين علت )بدون 
آنكه ما بدانيم( سه تا چهار بار در برجام از كلمه 
تعليق استفاده شد، البته مذاكره كننده ما به ما 

اين موضوع را اطالع نداده بود.«
سخنان اخير ظريف در حالي است كه پيش تر او 
هنگام تصويب برجام در مجلس شوراي اسالمي 
گفته بود هيچ جاي برجام كلمه تعليق نيامده 
است و اين اظهارنظر هم��ان زمان بازتاب هاي 

فراواني را به همراه داش��ت و ب��ا واكنش منفي 
منتقدان برجام مواجه ش��د. اعتراف ديرهنگام 
او اگرچه تغييري در اصل ماجرا ايجاد نمي كند، 
اما واكنش هاي فراواني در پي داشت كه ضرورت 
دقت و مراقبت دستگاه ديپلماسي را براي آينده 

دوچندان كرده است. 
    ملت نبايد تاوان اشتباهات ظريف 

و روحاني را بدهند 
محم��ود عباس زاده مش��كيني، سخنگ��وي 
كميس��يون امنيت مل��ي و سياست خارجي 
مجلس در گفت وگو با ف��ارس درباره اعتراف 
محمدجواد ظريف اظهار داش��ت: اميدوارم 
عدم مطالعه متن برجام از سوي ظريف عمدي 
نبوده باشد. اصل متن برجام متأسفانه از سوي 
دولت منتشر نشده و محرمانه نگه داشته شد 
و ملت را نامحرم دانس��تند ول��ي ملت بزرگ 
اي��ران از روز اول به دليل عدم انتش��ار متن 
برجام ناراحت بودند، خيلي از منتقدان درباره 
بخش ه��اي مختل��ف برجام و نح��وه داوري 

گاليه هاي جدي داشتند. 
عباس زاده مشكيني گفت: اينكه متن برجام از 
سوي آقاي ظريف مطالعه نشده و وزير خارجه 
دولت سابق و رئيس تي��م مذاكره كننده به آن 
اعتراف كرده ب��ود عذر بدتر از گناه محس��وب 
مي شود، اين در حالي است كه ظريف خيلي روي 
اين موضوع كه بايد متن برجام انگليسي باشد 
و خود را فردي توانمن��د معرفي مي كرد، مانور 
مي داد، در حالي كه حاال و بعد از گذشت چندين 

سال مي گويند كه متن برجام را نخوانده ايم. 
عباس زاده مش��كيني گفت: اعتراف ديرهنگام 
محمدجواد ظريف به ع��دم مطالعه بخش هاي 
مختلف برجام يك موضوع ش��خصي محسوب 
نمي ش��ود، زي��را خس��ارات ملي زي��ادي را به 
كشورمان تحميل كرد، حاال كه ظريف اعتراف 

كرده متن برجام را مطالعه نكرده و تحريم ها به 
جاي لغو، تعليق ش��ده است، تكليف چيست؟ 
چه كسي اين خسارات را مي پردازد؟ تاوان عدم 
مطالعه برجام فاجعه است، آيا ظريف حاضر است 
تاوان اي��ن فاجعه را بدهد؟ آيا مل��ت ايران بايد 

اشتباهات ظريف و روحاني را بدهند؟
    اعت�راف ظري�ف ب�اري از گناهان تيم 

مذاکره کننده کم نمي کند 
احم��د راستين��ه، نماينده مردم ش��هركرد در 
مجلس ش��وراي اسالم��ي نيز اظهار داش��ت: 
متأسفانه برجام، حاميان آن و تيم مذاكره كننده 
هس��ته اي آسيب هاي زيادي را به كش��ورمان 
زدند و ظرفيت هاي خطرناكي را به بهانه برجام 
در اختيار دش��منان مان قرار دادند، به گونه اي 
كه تحريم ه��اي ظالمان��ه اي را از ناحيه برجام 
به كش��ورمان تحميل و ظرفيت ه��اي دروني 

كشورمان را متوقف كردند. 
وي تصريح كرد: اعترافات ديرهنگام محمدجواد 
ظريف وزي��ر خارجه دولت سابق ن��ه تنها از بار 
گناهان آنها و تيم مذاكره كننده هس��ته اي كم 
نمي كند بلكه در تاريخ به عنوان افرادي كه يك 
قراردادي را امضا كرده و آن را پذيرفتند و ملتي 
را دچار هزينه هاي سرسام آوري كردند، صرف 

خواهد شد. 
همچنين محمدحس��ن آصفري، نايب رئيس 
كميس��يون امور داخلي كش��ور و ش��وراهاي 
مجلس گفت: متأسفانه مطالعه دقيقي در متن 
برجام صورت نگرفته و واژه هايي در آن صورت 
دارد كه تعاريف مختلفي از آن مي شود، ضمن 
اينكه بي توجهي به نسخه فارسي آن هم يكي 
از دغدغه هاي مجلس بوده است. بايد كساني 
را كه در برجام مس��بب ب��روز وضعيت فعلي 
كش��ور ش��ده اند در يك دادگاه صالحه مورد 
رسيدگی قرار دهيم، زيرا نمي توانيم از كنار اين 
موضوعات به راحتي بگذريم، متأسفانه مردم 
ما فش��ارهاي زيادي را از بخش هاي مختلف 
دنيا و كش��ورهاي متعدد تحمل مي كنند كه 
مي توان به عدم واردات دارو و مراودات بانكي 

اشاره كرد. 
    چيزي شبيه صبح جمعه روحاني

زه��ره الهيان، عضو كميس��يون امني��ت ملي و 
سياست خارجي نيز اظهار داشت: اعتراف اخير 
ظريف كه هش��ت سال وزير خارجه ايران بوده و 
هشت سال وقت و توان كش��ور را معطل برجام 
كرد، نشان از ناكارآمدي و اهمال در منافع ملي و 
حقوق ملت ايران دارد. اينكه ظريف اعتراف كرده 
اطالعي نداشته كه تحريم ها در برجام تعليق شده 
و تصور كرده كه لغو تحريم ه��ا در برجام وجود 
دارد، شبيه آن چيزي است كه حسن روحاني در 
موضوع گراني بنزين اعالم كرد و گفت من مطلع 

نبودم و صبح روز جمعه مطلع شدم. 
    آيينه عبرت

هر چه هست نتايج و آثار توافقنامه هسته اي 
خس��ارت هاي فراواني را با خود براي كش��ور 
به همراه داش��ته است و اش��تباهات صورت 
گرفته در متن توافقنامه نبايد در هيچ سطح و 
مرتبه اي در دولت كنوني تكرار شود و عملكرد 
دولت گذشته بايد آيينه عبرت دولت كنوني و 

آيندگان شود.

سعيد همتي
   گزارش  یک
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اعتراض برخی نمايندگان به يک اعتراف


