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جاي خالي ائتالف سازي 

اعتم��اد در يادداش��تي با عنوان ج��اي خالي 
ائتالف سازي در سياست خارجي ايران نوشت: 
ائتالف س��ازي يا اقدام در سياست خارجي بر 
مبناي هماهنگي ب��ا ديگر كش��ور ها مهم تري��ن و محوري ترين جزء 
ديپلماسي در دوره ملت- كشور هاست. اوج ائتالف سازي بعد از جنگ 
جهاني دوم در قالب دو پيمان دفاعي ورش��و و ناتو تجلي يافت. ناتو در 
واقع تكامل مفهوم »جامعه آتالنتيك« اس��ت كه طي حدود سه قرن 
ذهن طيفي از سياس��تمداران اروپايي مثل لوئي چهاردهم، ناپلئون، 
دوك ولينگتون، قيصر ويلهلم و هيتلر را به خود مشغول كرده بود. آنها 
طي اين سده ها يا مش��غول مذاكره براي ايجاد نوعي از ائتالف و اتحاد 
بودند يا در تالش براي حفظ و بازسازي و تغيير تركيب آنها. همكاري 
ايران و اروپا گاه به شكل حمله ايران به مرز هاي شرقي عثماني در زمان 
حمله عثماني به اروپا و گاه با برخورداري از حمايت هاي تسليحاتي و 
مستش��اري غربي ها در زمان حمله عثماني ها به ايران ش��كل اجرايي 
مي يافت. عثماني نيز همواره تالش داشت تا از طريق ائتالف با ازبكان، 

تاتار ها و به ندرت گوركانيان ضدائتالفي عليه ايران ايجاد كند. 
در دوره بعد از جنگ سرد، امريكا بيشترين بهره را از ائتالف سازي برده 
است. در حال حاضر در سطح منطقه ما نيز ائتالف سازي در صدر دستور 
كار كش��ور ها قرار دارد. تركيه از يك سو با شعار هاي اسالمي و اِخواني 
درصدد جلب همكاري طيفي از كش��ور هاي اسالمي و عربي، از جمله 
قطر، پاكستان و طالبان است و از سوي ديگر، مي كوشد تا با برافراشتن 
پرچم قومي و شعار هاي پان تركيستي ائتالفي با جمهوري آذربايجان و 
كشور هاي آسياي ميانه ايجاد كند. در مقابل، شماري از كشور هاي عربي 
مانند عربستان، امارات، بحرين و مصر نوعي ائتالف را بين خود سازمان 
داده اند. در اين ميان اس��رائيل ضمن اينكه با دو ائتالف مورد اش��اره 
روابطي دارد، در تالش نيز بوده تا با كمك امريكا ائتالف هايي از طريق به 
اصطالح »توافقات ابراهيم« با برخي كشور هاي عربي و نيز همكاري با 
جمهوري باكو و اقليم كردستان عراق براي پيشبرد منافع خود، از جمله 
تقابل با ايران، ايجاد كند. ائتالف سازي توسط دولت باكو طي دوره اي 
طوالني براي بازپس گيري اراضي اشغالي توسط ارمنستان نمونه يك 
ائتالف سازي هدفمند و موفق است. در شرايطي كه همه اين ائتالف ها 
كم يا بيش، مستقيم يا غير مستقيم گرايش ضدايراني دارند و درصدد 
محدود كردن حضور و نفوذ منطقه اي ايران و حتي دس��ت اندازي به 
منافع مسلم ايران در طول مرزهايش هستند، ائتالف سازي تقريباً هيچ 

جايي در سياست خارجي ايران طي چند دهه اخير نداشته است. 
.......................................................................................................................

دولت چگونه از پس كسري بودجه برمي آيد؟
جهان صنعت با عن��وان دولت چگون��ه از پس 
كسري بودجه برمي آيد؟ نوش��ت: منابع عمده 
درآمدي در بودجه ايران از دو بخش عمده منابع 
ناش��ي از فروش انرژي و منابع مالياتي تشكيل ش��ده است. زماني كه 
دريافتي هاي دولت از محل هاي يادشده محقق نمي شود و به بياني ديگر 
كسري بودجه اتفاق مي افتد، دولت يا به استقراض از بانك مركزي روي 
مي آورد يا از طريق فروش اموال و دارايي هاي سرمايه اي و مالي تأمين 
مالي مي كند. پيامد راهكار نخست اين است كه زمينه افزايش گردش 
نقدينگي در اقتص��اد را فراهم مي آورد و تورم را ني��ز افزايش مي دهد. 
راهكار دوم نيز نوعي آينده فروشي است و انباشت بدهي براي نسل هاي 
بعدي را موجب مي شود. در اين شرايط سياستگذار مي تواند دو منبع 
درآمدي جديد براي خود شناس��ايي كند. اول آنكه دولت مي تواند با 
بهبود شرايط شركت هاي دولتي و اصالح نظام مالياتي از محل ماليات 
دريافتي از اين شركت ها كسب درآمد كند، اما با توجه به ركود حاكم بر 
اقتصاد و پايين بودن ظرفيت هاي توليدي افزايش درآمدزايي دولت از 
محل ماليات ها در كوتاه مدت امكانپذير نخواهد بود اما راه حل دوم اين 
است كه دولت به دنبال انضباط مالي باشد. اين مسئله به دولت كمك 
مي كند كه رديف هاي بودجه اي كه غيرمولد يا رديف هايي كه نيازمند 

پرداخت هاي جاري هستند را مورد تجديدنظر قرار دهد. 
.......................................................................................................................

افغانستان؛ موفقيت ديپلماسي و شكست رسانه
فرهيختگان نوشت: مرور شرايط و اقتضائات 
سياسي و اقتصادي كش��ور نشان مي دهد 
تاب آوري كشور درمقابل تنش هاي امنيتي 
و نظامي به كمترين حد خود در سال هاي 
اخير رسيده و اين گواه آن است كه نياز امروز كشور حفظ ثبات سياسي 

و امنيتي و گسترش اين ثبات به حوزه اقتصادي است. 
به نظر مي رسد نظام رسانه اي كشور همچنان در تبيين و توصيف چرايي 
حضور ايران در سوريه ناتوان بوده و متأسفانه برند »مدافعان حرم« كه 
حضور منطقي و عقاليي ايران در سوريه براساس منافع ملي و منطقه اي 
را به حفاظت از حرم حضرت زينب)س( تقليل داده در شكل دادن به اين 

تناقض به صورت مهمي قابل مشاهده است.  
آنچه امروز موضوع افغانستان را به مسئله اجتماعي و سياسي داخلي 
تبديل كرده، ضعف در مواجهه نظام سياس��ي با موضوعات رس��انه اي 
اس��ت تا موضوعات ديپلماتيك. درواقع جمهوري اس��المي نتوانسته 
عقالنيت خود در تصميم گيري ديپلماتيك مقابل طالبان را به عرصه 
رسانه اي كشانده و در اين زمينه مغلوب رس��انه هاي رقيب خود شده 
اس��ت. اهميت فعاليت تخصصي و هنرمندانه در عرصه رسانه و پرهيز 
از اقدامات هيجاني و مبتني بر منافع درون گروهي، كليد حل مش��كل 
رسانه اي جمهوري اسالمي در همه عرصه هاست كه اين موضوع نيز از 
آن مستثنی نيست. نگاه تك بعدي به موضوعات و غلبه نگاه هاي امنيتي 
و نظامي به عرصه رسانه ضعف عمده اي است كه سال هاست گريبانگر 

قدرت منطقه اي و كنشگري سياسي فرامرزي كشور است. 
.......................................................................................................................

به خاطر يك مشت رأي كثيف!
وطن امروز نوش��ت: امانوئ��ل مكرون 
روز  به روز بيش��تر ش��انس خود را براي 
پيروزي در انتخابات رياست جمهوري 
سال 2022 از دست مي دهد. نظرسنجي هاي صورت گرفته در فرانسه نشان 
مي دهد حزب متب��وع مكرون )جمهوري به پيش( ديگ��ر محبوبيتي نزد 
رأي دهندگان اين كشور ندارد و همين مسئله، دو حزب سنتي سوسياليست 
و محافظه كار را جهت حضور مؤثر در انتخابات رياست جمهوري سال آينده 
ترغيب كرده است. بسياري از تحليلگران معتقدند كاخ اليزه بين سال هاي 
2022 تا 2027، در اختيار مكرون يا مارين لوپن، رهبر جبهه ملي فرانسه 
قرار نخواهد داشت و شاهد نوعي بازگشت به عقب )احياي احزاب سنتي در 

مسند قدرت( در پاريس خواهيم بود. 
مكرون نشان داده است برخالف فرانسوا اوالند، رئيس جمهور سابق فرانسه 
قصد ندارد قيد شركت در انتخابات رياست جمهوري را بزند! او قصد دارد به هر 
ابزاري براي فربه كردن سبد رأي خود استفاده كند، حتي اگر در اين معادله 
كثيف قدرت، جان ميليون ها مسلمان ساكن در فرانسه در معرض تهديد 
قرار گيرد! دولت مكرون شمشير را براي مسلمانان )اعم از اتباع مسلمان، 
مهاجران و پناهجويان( از رو بسته اس��ت تا بلكه از اين طريق، نژادپرستان 
افراطي و برخي ملي گرايان طرفدار مارين لوپن را مجاب كند در انتخابات 
رياس��ت جمهوري پيش رو، آراي خود را به سود وي و حزب »جمهوري به 
پيش« به گردش درآورند. بدون شك، فارغ از اينكه مكرون در كاخ اليزه باقي 
بماند يا خير، اين اقدامات غيرانساني و مجرمانه، در كارنامه اين سياستمدار 
ضداسالم و ضدانسانيت ثبت خواهد شد؛ جناياتي كه رئيس جمهور فعلي 

فرانسه در طول عمر ننگين خود بايد بابت آنها پاسخگو باشد.

88498443سرويس  سیاسي

وزي�ر كش�ور اظهار ك�رد: دس�ت كش�ورهاي همس�ايه را در 
جهت هم�كاري و ايج�اد امني�ت پاي�دار مي گيري�م و اجازه 
فتنه گري در منطقه به كش�ورهايي نظير امري�كا را نمي دهيم. 
احمد وحيدي صبح روز گذش��ته در آيين تكريم و معارفه استاندار 
هرمزگان با اشاره به اينكه پااليشگاه ستاره نفت خليج فارس نماد 
شكس��ت تحريم كشورمان اس��ت، خاطرنش��ان كرد: با وجود اين 
پااليشگاه نيز در توليد بنزين به خودكفايي رسيديم و نشان داديم 

تحريم ها نتوانست كشورمان را از حركت و توليد بازدارد. 
وحيدي با اشاره به اينكه اقتصادمان را بايد از دولت محوري خارج 

كنيم و حتي مقام معظم رهبري اين موضوع را بارها مورد تأكيد قرار 
داده اند، عنوان كرد: نبايد در هرمزگان با اين ظرفيت ها شاهد بيكاری 
و باال بودن ميزان فقر باشيم بلكه بايد هرمزگان صادركننده الگوی 

اشتغال، توسعه و توليد به ساير استان ها باشد. 
وي با بيان اينكه دفاع و امنيت كشورمان هم مردم محور و مردم پايه 
است، افزود: بايد به دنبال الگويي باشيم كه ظرفيت هاي مردمي را 
به صحنه بياوريم و فضا را براي حركت و توسعه از طريق مشاركت 

مردم فراهم كنيم. 
وي با بيان اينكه جمهوري اس��المي اج��ازه نمي دهد قدرت هاي 

فرامنطقه اي به دنب��ال ماجراجويي در منطقه مان باش��ند، اضافه 
كرد: امنيت امروز خليج فارس با تالش ايران اسالمي تأمين شده و 
كشورهاي منطقه خود توانايي تأمين اين امنيت را دارند و نيازي به 

حضور كشورهاي ديگر نيست. 
وحيدي با اشاره به اينكه دس��ت همكاري را با كشورهاي همسايه 
مي گيريم و اجازه فتنه گري در منطقه به كش��ورهايي نظير امريكا 
را نمي دهيم، عنوان كرد: حوادث امروز در افغانستان، ظهور داعش 
و نظير آنها همگي نش��ئت گرفته از حضور امريكا در منطقه است و 

كشورهاي همسايه نبايد اجازه اين حضور را بدهند. 

وزير كشور:

اجازهفتنهگريوماجراجوييبهكشورهايسلطهگرنميدهيم

   خبر

مجلس

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس اظهار كرد: 
دلخوشي و توهم برخي كشورهاي همسايه به 
حضور بيگانگان خصوصاً رژيم صهيونيستي، 
موجب تأسف اس�ت، بايد بدانند در صورت 
ماجراجويي سيلي محكمي خواهند خورد، 
متأسف هستيم كه برخي كشور هاي همسايه 
در چاهي ك�ه خود كنده ان�د، خواهند افتاد. 
به گزارش ايس��نا، حس��ين نوش آب��ادي، عضو 
كميس��يون امنيت مل��ي مجلس گف��ت: ۳۶ 
مأموريت ب��راي ني��روي انتظام��ي جمهوري 

اسالمي تعريف شده كه نش��انه اهميت جايگاه 
اين  نهاد انتظامي در كش��ور اس��ت. جمهوري 
اسالمي ايران امروزه جزو امن ترين كشور هاي 
جهان محسوب مي شود و اين محصول فداكاري 
و رشادت نيروهاي مس��لح و نيروي انتظامي و 
س��اير حوزه هاي دفاعي و امنيتي كشور است. 
امروز پليس با ش��عار پليس هوشمند و امنيت 
پايدار، تالش هاي قابل توجهي در توسعه امنيت 
عمومي، امني��ت اقتصادي و امني��ت اخالقي 
جامعه انجام داده و مظهر اقتدار و عزت و امنيت 

كشور شده است. نوش آبادي اظهار كرد: رويكرد 
امنيت مردم محور با تكيه بر توانايي هاي نيروي 
انتظامي بسيار ارزشمند است. ايران اسالمي با 
۱۵كشور همسايه است و نزديك ۹هزار كيلومتر 
مرز مشترك با همس��ايگان خود دارد و همواره 
اعالم كرده است از قدرت دفاعي و توانمندي هاي 
نظامي خود در ايج��اد ثب��ات و امنيت منطقه 

استفاده خواهد كرد. 
نوش آبادي با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم 
رهبري خاطر نشان كرد: دلخوشي و توهم برخي 

كشورهاي همسايه به حضور بيگانگان خصوصاً 
رژيم صهيونيستي، موجب تأس��ف است، بايد 
بدانند در صورت ماجراجويي س��يلي محكمي 
خواهند خورد، متأس��ف هس��تيم ك��ه برخي 
كشور هاي همسايه در چاهي كه خود كنده اند، 
خواهند افت��اد. نماينده ديار۱۵خ��رداد افزود: 
دشمنان اين كشور، خيلي از توانمندي هاي ايران 
را ندارند، قدرت دفاعي و بازدارندگي جمهوري 
اسالمي اجازه كوچك ترين تعرض را به بيگانگان 

نخواهد داد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس: 

همسايهمتوهم،جايصهيونيستهاسيليميخورد

 بررسی توسعه روابط ايران و سوئيس
در ديدار رؤسای مجلس دو كشور

رئيس مجلس ش�وراي اس�امي با تأكي�د بر ضرورت گس�ترش 
رواب�ط دوجانب�ه ته�ران و برن، اظه�ار ك�رد: در برهه حس�اس 
كنون�ي نيازمن�د تعمي�ق رواب�ط دو كش�ور در حوزه ه�اي 
مختل�ف ب�ه خص�وص كش�اورزي، آب، دامپروري، گردش�گري 
و مس�ائل حق�وق بش�ري در خص�وص افغانس�تان هس�تيم. 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي در 
نشست خبري مشترك خود با آنداراس اييبي رئيس مجلس شوراي 
ملي سوئيس بعد از ديدار دوجانبه با وي كه صبح روز گذشته در مجلس 
شوراي اسالمي برگزار شد، گفت: ارتباط قديمي و عميقي ميان ايران 
و سوئيس به لحاظ سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي وجود دارد 
و اميدواريم اين سفر در برهه حساس كنوني به عمق روابط دو كشور به 

لحاظ دوجانبه و چندجانبه تأثيرگذار باشد. 
قاليباف با بيان اينكه سفارت كشور سوئيس عهده دار روابط ميان ايران با 
امريكا، كانادا و عربستان سعودي نيز است، اظهار داشت: در اين نشست 
درباره اين روابط نيز صحبت شد. وي در ادامه با اشاره به مباحثي كه در 
حوزه برجام و مسائل هسته اي صورت گرفت، عنوان كرد: در اين جلسه 
همچنين درباره مسائل كشاورزي، آب، دامپروري و غيره نيز صحبت 
ش��د و همكاري ها در اين زمينه ها ادامه پيدا خواه��د كرد، همچنين 
رؤساي كميسيون هاي كشاورزي و امنيت ملي مجلس نيز جلساتي با 
وي خواهند داشت. رئيس مجلس شوراي اسالمي در پايان با اشاره به 
نقش سوئيس در حوزه مهاجرين افغانستان كه در ايران هستند، گفت: 
در اين نشست درباره شرايط خاص مردم افغانس��تان در كشور آنها و 
مسائل حقوق بشري، بهداشتي و درماني صحبت شد و دو طرف براي 

حل مشكالت اعالم آمادگي كردند. 
آنداراس اييبي نيز در اين نشست خبري ضمن ابراز خرسندي از حضور در 
ايران، گفت: سفر به ايران بر اساس يك تصميم شخصي بود چراكه ايران 
نقش مهمي در منطقه داشته و داراي تاريخی غني است، همچنين كشور 
ايران داراي جنگل و منابع طبيعي گسترده اي است لذا به لحاظ شرايط 
دو كش��ور و اينكه خود من يك كشاورز هس��تم در اين ديدار بر مسائل 
كشاورزي بسيار تأكيد شد. رئيس مجلس شوراي ملي سوئيس افزود: 
مسئله امنيت غذايي يك موضوع مهم اس��ت كه به عنوان چالش به آن 
واقف هستيم، لذا از آنجايي كه در سوئيس آب فراوان و در ايران زمين هاي 
فراواني وجود دارد نياز به يك همكاري در اين حوزه داريم. رئيس مجلس 
شوراي ملي سوئيس همچنين با اشاره به ضرورت كمك هاي بشردوستانه 
به افغانستان بيان داشت: كمك هاي بشردوستانه يك دستاورد در دوران 
مدرن است و بايد همكاري ها در اين زمينه گسترش يابد، همچنين از 
آنجا كه سوئيس مأموريت حافظ منافع امريكا، كانادا و عربستان سعودي 
را دارد، براي گسترش همكاري ها در اين خصوص اعالم آمادگي مي كند 

تا نقش ميانجيگري خود را به خوبي ايفا كنيم. 
........................................................................................................................

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران: 
 منتظر اعترافات 

درباره »PMD« هستيم
عضو هيئت علمي دانش�گاه تهران با بيان اينكه داس�تان برجام، 
 »PMD« داستان تعليق تحريم هاس�ت نه لغو آنها، گفت: پرونده
هم ماجرايي اس�ت كه بايد به مختومه نش�دن آن اعتراف كنند. 
فؤاد ايزدي، كارشناس مسائل سياسي در گفت وگو با مهر، در واكنش به 
اعترافات محمدجواد ظريف وزير امور خارجه پيشين كشورمان مبني 
بر عدم اطالع از وجود واژه »تعليق« در ضمائم برجام، گفت: داس��تان 
برجام يك فرمولي داش��ت و آن اين بود كه ايران به صورت گس��ترده 
محدوديت هايي را در حوزه هس��ته اي مي پذي��رد و در ازاي واگذاري 
امتيازات گسترده ، طرف مقابل بعضي از تحريم ها را تعليق مي كند. وي 
ادامه داد: بحث تعليق در همه جاي برجام وجود دارد و صرفاً محدود به 
يك ذره و يك گوشه نيس��ت! اين كلمه )تعليق( چيزي نيست كه بعداً 
اضافه شده باشد، زيرا شما هرچه برجام را نگاه كنيد از عباراتي استفاده 
مي ش��ود كه معناي تعليق يا تأكيد بر توقف اجرا دارد، در واقع اجرا را 

متوقف كردن يعني همان تعليق كردن!
ايزدي افزود: يعني تحريم سر جاي خودش باقي و لغو نشده است و 
اجراي آن در يك بازه زماني مثاًل ۱20يا ۱۸0روزه تعليق مي شود، از 
اين جهت داستان برجام، داستان تعليق است و داستان لغو نيست. 
آقاي روحاني و دولت حرف هايي مي زدند كه با متن برجام همخواني 
نداش��ت، مثاًل مي گفتند تحريم ها لغو مي شود كه اين در متن نبود. 
آنها مدعي بودند كه پس از برجام، ايران از ذيل فصل 7 خارج مي شود 
و در واقع يكسري دستاوردسازي براي برجام كردند كه اينها با متن 
همخواني نداشت. وي اضافه كرد: در متن، دو تا سه مورد در خصوص 
»لغو« وجود دارد كه صرفاً مرتبط با لغو بعضي از دس��تورات اجرايي 
در رابطه با تحريم هاي ضعيف است و نه تحريم هاي جدي! اگر دولت 
فعلي و چه دولت قبلي و چ��ه دولت هاي آينده بخواهند يكس��ري 
توافق��ات را در حوزه بين المل��ل انجام دهند ام��ا در داخل، مطالب 
ديگري را مطرح كنند، اين مسئله خسارت بار خواهد بود، مثاًل توافق 
كنند كه برخي از تحريم ها لغو مي شود اما در داخل القا كنند كه همه  

تحريم ها لغو مي شود. 
اين كارشناس مسائل سياسي همچنين در پاسخ به سؤالي در خصوص 
موارد مش��ابهي كه احتماالً در آينده مورد اعتراف ق��رار گيرد، گفت: 
موضوع خروج اي��ران از »PMD« در واقع يك��ي از همين موضوعات 
خواهد ب��ود. االن نيز مي بيني��د كه نماين��ده آژانس اتم��ي در مورد 
پروژه هايي صحبت مي كند كه مربوط به گذش��ته است، در حالي كه 
قرار بود همه اينها بسته شده باشد. ايزدي تأكيد كرد: پرونده ايران در 
»PMD« در برجام مختومه نشده ولي ادعا شده كه بسته شده است. 
خروج ايران از فصل 7 نيز از جمله اين ادعاها بود در صورتي كه اصوالً 
ايران ذيل فصل7 نبود كه حاال بخواهد خارج شود اما آمدند و گفتند كه 

ما خارج شديم. برجام براي فصل7 ايران كاري نكرد. 
........................................................................................................................

فرمانده نيروي زميني ارتش: 
ارتش به سيستم هاي پيچيده در حوزه 

بالگردي و پهپادی دست يافته است
فرمانده نيروي زميني ارتش با بيان اينكه نيروي زميني ارتش در 
اوج قدرت و آمادگي رزمي اس�ت، اظهار ك�رد: در حوزه بالگردي 
و سيس�تم پيچيده پهپادی به دس�تاوردهاي مهمي رسيده ايم. 
به گزارش مهر، امير كيومرث حيدري، فرمانده نيروي زميني ارتش در 
آيين افتتاحيه شانزدهمين دوره رزم مقدماتي نخبگان وظيفه كشوري 
)ذخيره هاي نظام( با بيان اينكه نيروي زميني ارتش در حوزه بالگردي 
و پهپادی به قابليت هاي مهمي دس��ت يافته است، خاطرنشان كرد: 
بزرگ ترين ناوگان بالگردي را در سطح منطقه داريم، امروز بالگردهاي 
ما به مجهزترين دوربين هاي ديد در شب و موشك هاي نقطه زن مجهز 
هستند، در حوزه پهپادی نيز به دستاوردهاي مهمي دست يافته ايم، 
در مقطع كنوني در حوزه پهپادهاي رزمي و شناسايي به خودكفايي 
رسيده ايم. امير حيدري همچنين با بيان اينكه نيروي زميني ارتش در 
اوج قدرت و آمادگي رزمي و توان دفاعي قرار دارد، افزود: نيروي زميني 
ارتش در حوزه طراحي و ساخت تجهيزات و قطعات نظامي به جايگاه 
بسيار مطلوبي رسيده است، امروز آنچه را كه در حوزه تجهيزات نياز 
داشته باشيم با حضور جوانان مؤمن و متخصص در سازمان تحقيقات 
و جهاد خودكفايي و صنعت دفاعي كشور توليد می كنيم و به چرخه 

دفاعي درخواهيم آورد.

در حال�ي كه برخ�ي زمزمه ها حاك�ي از آغاز 
مذاك�رات وين در آين�ده نزديک اس�ت، در 
داخل هم تاش ها براي حل مشكات مالي و 
بودجه اي موجود بدون اتكا بر منابع خارجي 
آغاز شده اس�ت. در صورتي كه دولت بتواند 
بدون نياز ب�ه مناب�ع ناش�ي از معافيت هاي 
تحريمي امريكا اين مش�كات را حل و فصل 
كند، مي توان گفت قدم بسيار بزرگي به سمت 
موفقي�ت ايران در اي�ن مذاك�رات و حصول 
امتيازات در شرايط برابر برداشته شده است. 
تحريم هاي سخت و سوءمديريت طی سال های 
گذشته س��بب ش��ده تا مش��كالت مالي روي 
دولت فعلي فش��ار آورد، به گونه اي كه مس��عود 
ميركاظمي، رئيس س��ازمان برنامه و بودجه نيز 

تلويحاً به اين نكته اشاره كرد. 
اين مشكالت زماني بيشتر خود را نشان مي دهد 
كه دول��ت دوازدهم نيز مبال��غ هنگفتي را براي 
تأمين مالي منابع مورد نياز خود از بانك مركزي 
اس��تقراض كرد كه همين نكته موج��ب به راه 
افتادن موج تورمي گسترده اي در سطح جامعه 
شده است. اين موج تورمي بيشترين فشار را بر 
اقش��ار محروم جامعه متحمل مي كند كه اتفاقاً 
از دولت انتظار خدمت رس��اني و بهبود وضعيت 
معيشتي خود را دارند. شايد در اين ميان سؤال 
اصلي اين باشد كه چه راهي براي بهبود شرايط 
فعلي وجود دارد و دولت چگونه مي تواند از اين 
تنگنا خود را خالص كند. برخي از اين راه حل ها 
جذابيت بااليي به خصوص براي حل مشكل در 
كوتاه مدت دارند اما در بلندمدت مي توانند كشور 

را گرفتار مشكالت بيشتری كنند. 
    اميد بيهوده به لغو تحريم ها

در طول هشت سال دولت گذشته مهم ترين 
دغدغه دولتمردان حل مشكالت و تنگناهاي 
بودجه اي كش��ور با اس��تفاده از ابزار فروش 

نفت بود. 
طبيعي اس��ت كه اين كار در حالت عادي جز با 
برداشتن تحريم ها امكانپذير نبود، همين مسئله 

باعث ش��د تا برخ��ي از مقامات دول��ت قبلي از 
الفاظي بي سابقه براي توصيف وضعيت اقتصادي 

كشور استفاده كنند. 
نمونه آن نيز عبارت معروف خزانه خالي از سوي 
محمدباقر نوبخت در س��ال ۹2 ب��ود كه بازتاب 
منفي فراواني براي كش��ور در همان س��ال ها و 

كوران مذاكرات هسته اي داشت. 
اگرچه در نهايت با اجراي برجام در س��ال ۹4 و 
افزايش فروش نفت تا حدودي مش��كالت مالي 
دولت كاهش پيدا كرد اما خروج دولت ترامپ از 
برجام و مشكالت ناشي از عدم اجراي آن موجب 
شد تا كشور بار ديگر گرفتار مشكالت اقتصادي 
ش��ود كه نقط��ه اوج آن جهش قيم��ت دالر در 

تابستان ۹7 بود. 
در ش��رايط فعلي نيز تحريم همچن��ان در حال 
تحميل اثرات خود بر كش��ور است كه نمونه آن 
سنگ اندازي در مسير تأمين تجهيزات مورد نياز 

براي ساخت واكسن بود. 
    شرط ايران برای انجام مذاكره موفق 

به صورت طبيعي برداش��تن موان��ع تحريمي با 
اس��تفاده از ابزار مذاكره راحت تري��ن راه براي 
كاهش مشكالت كشور است؛ همان مسيري كه 

در هشت سال دولت دوازدهم طي شد. 
هم اكن��ون دولت س��يزدهم در حال بررس��ي 
مذاكرات وين در شش دور گذشته است و ايران 
به دنبال اين است با بررسي تمام ابعاد دقيق پاي 

ميز گفت وگو بنشيند. 
نكته مهم اين است كه تاكنون امريكايي ها تمايل 
چندانی ب��راي جدي بودن در مذاكرات نش��ان 
نداده اند. به رغم اعالم آمادگي براي بازگشت به 
ميز مذاكرات، امريكا و اروپا تنها شرايط خود را 
براي بازگشت به برجام تكرار مي كنند و شروط 

ايران را مورد توجه قرار نداده اند. 
مهم ترين ش��رط اي��ران براي بازگش��ت به ميز 
مذاك��رات لغو كام��ل تمام تحريم هايي اس��ت 
كه امريكا با خ��روج از برجام بر اي��ران تحميل 
كرده ان��د. اظه��ار نظر مقام��ات ايراني نش��ان 

مي ده��د امريكايي ها حاضر نيس��تند ش��روط 
ايران را ب��رآورده كنند و تنها به لغو بخش��ي از 
تحريم ه��اي اعمال ش��ده عليه اي��ران رضايت 
داده اند. در چنين شرايطي طبيعي است كه به 
احتمال زياد همان گشايش هاي ابتداي برجام 
نيز رخ نخواهد داد، به همين دليل ايران بارها بر 
اين نكته تأكيد كرده است كه بدون تضمين هاي 
جدي در مورد جديت ط��رف امريكايي به ميز 
مذاكره بازنخواهد گش��ت. طبيعي است كه در 
چنين حالتي مش��كالت موجود براي دولت به 
خصوص در حوزه بودجه به راحتي حل و فصل 

نخواهد شد. 
از س��وي ديگر ب��ا افزاي��ش قيم��ت نهاده هاي 
كشاورزي در سطح جهاني فشار بر دولت براي 
تأمين ارز مورد ني��از واردات چنين محصوالتي 
تش��ديد خواهد ش��د، البته دولت تالش كرده 
است بتواند ش��رايط را براي مردم و به خصوص 
اقشار فقير جامعه با فراهم كردن مواد غذايي و 
ملزومات مورد نياز كشور فراهم كند، با اين حال 
سؤال اصلي اين است كه بايد سراغ همان مسير 

قبلی مذاكره رفت؟
    نگاه به داخل؛ راهبرد دولت سيزدهم

به نظر مي رسد پاس��خ دولت حداقل در شرايط 
فعلي حركت به س��مت مذاكره به شيوه گذشته 
نباشد. مقامات دولت سيزدهم در اظهار نظرهاي 
خود به اين نكته اش��اره كرده اند ك��ه به دنبال 
جدايي سياست خارجي از اقتصاد هستند، البته 
برداشتن تحريم ها مي تواند به توانمندي اقتصادي 
كشور كمك ويژه اي كند اما واقعيت اين است كه 
تجربه سال هاي گذشته به همه نشان داده است 
اتكا بر همين مسير چه مشكالتي را براي كشور 
پديد مي آورد. از س��وي ديگر اختالفات داخلي 
در امريكا نش��ان دهنده اين اس��ت كه مي توان 
انتظار تحوالت جدي سياس��ي در امريكا را طي 
انتخابات هاي سال هاي 2022 تا 2024 داشت. 

با اين ش��رايط در حال حاضر بهترين راه مسير 
فعلي دولت تكيه بر توانمندي هاي داخلي براي 

حل مشكالت اس��ت. يكي از اولين راهكارهاي 
دولت كاهش هزينه ه��اي غيرضرور به خصوص 

در بودجه جاري است. 
هم اكنون فشار اصلي بر دولت در حوزه مالي از 
همين ناحيه اس��ت كه با صرفه جويي و كاهش 
هزينه هاي غيرضرور مي توان آن را كاهش داد. 
خوشبختانه مجلس و دولت نيز اراده خود را براي 

اجراي اين سياست اعالم كرده اند. 
يكي از نمونه هاي اين همكاري تالش براي اصالح 
بودجه سال ۱40۱ است. بودجه سال ۱40۱ قرار 
است تا آذر ماه به مجلس ش��وراي اسالمي ارائه 
ش��ود و دولت نيز اعالم كرده ب��ه دنبال كاهش 

هزينه هاست. 
به طور حتم در صورت همكاري دولت و مجلس 
ش��اهد اين خواهيم بود كه با كاه��ش هزينه ها 
و اصالح بودج��ه، توانمندي نظ��ام در مذاكرات 
هسته اي افزايش خواهد يافت چراكه دشمنان 
چشم اميد به افزايش  فشارهاي اقتصادي و مالي 

بر ايران دوخته اند. 
    راه هاي ابتكاري مسير را باز مي كند

از راه ه��اي ديگر دولت براي كاهش مش��كالت 
فعلي استفاده از روش های ابتكاري براي كاهش 
كسري بودجه اس��ت. در اين مس��ير نيز دولت 
اجراي راه حل هاي جدي براي فروش نفت و گاز 
بدون نياز به استفاده از مسيرهاي تحريم شده 
قبلي را آغاز كرده است، به عنوان مثال صادرات 
نفت ايران به چين به رغم تهديدهاي امريكا نه 
تنها كاهش نيافته بلكه بر اساس آمارهاي اعالم 
ش��ده توس��ط مراكز جهاني افزايش نيز يافته 
است. از سوي ديگر وجود بحران انرژي در جهان 
مي تواند فرصت ويژه اي براي دولت س��يزدهم 
باش��د تا بدون نياز به دادن امتيازات هسته اي 
به طرف غربي صادرات نفت و گاز كشور را رونق 
بيشتري دهد. از سوي ديگر دولت هم اكنون به 
دنبال استفاده از منابع گسترده خود به خصوص 

در حوزه اموال مازاد و معدن است. 
اين منابع مي تواند تا ح��دود زيادي به دولت 
به خص��وص در اج��راي پروژه ه��اي عمراني 
معطل مانده ياري رساند، كمااينكه طبق آمار، 
نزديك ۶00هزارميليارد تومان پروژه عمراني 
نيمه تمام باقي مانده كه در انتظار تزريق بودجه 

براي اتمام آنهاست. 
در ح��وزه معدن ني��ز فرصت هاي بي ش��ماري 
براي س��رمايه گذاري داخل��ي و خارجي وجود 
دارد كه هنوز به درس��تي ظرفيت آنها شناخته 
نشده است، البته ليست اين اقدامات مي تواند 
بس��يار فراتر از موارد ذكر شده باش��د اما شايد 
ذكر تمام آنها مقدور نباش��د. دولت س��يزدهم 
مي داند براي اينكه بتواند مسير متفاوتي نسبت 
به دولت گذش��ته در مورد مذاكرات هسته اي 
بپيمايد، بايد اتكاي بيش��تری ب��ر داخل براي 
حل مشكالت و دوري از اتكاي بيش از اندازه به 

خارج داشته باشد. 
در اين ميان و در صورتي كه امكان حل مشكالت 
بودجه اي ب��دون اتكاي جدي ب��ه معافيت هاي 
تحريم��ي امريكايي ها حاصل ش��ود مي توان با 
اطمين��ان گفت كه ي��ك قدم جدي به س��مت 
موفقيت مذاك��رات آينده براي احي��اي برجام 
برداش��ته ش��ده اس��ت، همان گونه كه بر س��ر 
موضوعات ديگر همچون تحريم بنزين يا برداشته 
شدن محدوديت هاي مربوط به واردات واكسن از 

سوي ايران تجربه شد.

 حركت دولت سيزدهم 
در مسير مذاكره موفق هسته اي

دولت به دنبال حل مشكات كشور بدون اتكا بر معافيت هاي تحريمي است

مهدي پورصفا
   گزارش


