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رئیس جمهوری سوئیس در تماس تلفنی روحانی اعالم کرد

اخبــــار

افتتاح زیر سایه کرونا

تکذیب ادعای علی باقری از سوی کمال خرازی

دیدار فرماندهان ارشد نظامی با علی الریجانی

فرماندهان ســپاه ،ارتــش و نیروی انتظامی با علی الریجانــی دیدار و گفتوگو
کردند .بهگزارش تســنیم ،در این دیدار سرلشــکر باقری رئیس ســتاد مشترک،
ســردار قاآنی فرمانده ســپاه قدس ،امیر موسوی فرمانده ارتش ،سردارسالمی
فرمانده ســپاه ،ســردار حاجــیزاده فرمانده هوافضای ســپاه و ســردار اشــتری
فرمانــده نیــروی انتظامی حضور داشــتند .همچنین رئیس ســتادکل نیروهای
مســلح در پیامــی از تالشهــای علــی الریجانــی در دوران ریاســت مجلــس
شــورای اســامی تقدیر کرد .در بخشــی از این پیام آمده :بیشک امنیت پایدار
و مثال زدنی کشــور و مصاف مقتدرانه ملت ایران با تهدیدات متنوع فراروی،
کــه طی  12ســال اخیر همزمان بــا طوفان حوادث ،فتنههــا و جنگهای نیابتی
و تروریســتی طراحی شــده توســط رژیم منفور و تروریســتی امریــکا و متحدان
منطقــهای و فرامنطقــهای آن در غرب آســیا حاصل شــده اســت ،به پشــتوانه
ارتقای ارکان قدرت بازدارندگی نظام و قدرت دفاعی حداکثری است که نقش
جنابعالی و مجلس شورای اسالمی در آن برجسته و انکارناپذیر است.

نجابت منتخب شیراز بهعنوان دبیر اول و محسن
فتحی منتخب سنندج بهعنوان دبیر دوم .بهدلیل
تغییر آییننامه داخلی مجلس در سالهای اخیر،
دوره یازدهــم مجلــس اولیــن دورهای خواهد بود
که در آن هیأت رئیســه موقت تشــکیل نمیشود و
مجلــس در همان قــدم اول هیأت رئیســه دائمی
خــود را انتخــاب میکنــد .آنطــور کــه غالمرضــا
نــوری گفته ،قرار اســت در دومین جلســه مجلس
یازدهــم انتخابــات هیأت رئیســه برگــزار و ترکیب
آن مشــخص شــود .بهگفته نوری «قرار است پس
از مراســم افتتاحیــه رأیگیــری اســتمزاجی انجام
شود تا بر پایه آن مشخص شود که جلسه دوم روز
پنجشنبه برگزار شود یا خیر».
ëëجلساتموازیاصولگرایان
مســأله مهــم بــرای  274نمایندهای کــه امروز
مجلــس یازدهــم بــا آنهــا کارش را آغــاز میکند،
مســأله انتخابــات رئیــس و هیأت رئیســه مجلس
اســت .اتفاقــی کــه تمام جلســات اخیــر منتخبان
مجلــس یازدهــم معطوف بــه آن بــوده .دیروز در
آخریــن دور ایــن تالشها دو جلســه بــا محوریت
دو جریــان رقیــب بر ســر کرســی ریاســت تشــکیل
شــد؛ یکــی نشســت «همافزایــی بــرای مجلــس
قوی ،کارآمــد و انقالبی» که قالیباف ســخنران آن
بود و جلســه دیگر هم نشســت «هماندیشــی تراز
انقالب اسالمی» در سالن اجتماعات مسجد امام
صادق(ع) بود با حضور حمیدرضا حاجی بابایی.
خبرآنالین گزارش داده که جلسه حامیان قالیباف
با حضور حدود  170منتخب برگزار شده و شلوغتر
از جلسه ائتالف پایداریها و احمدینژادیها بوده
که در آن بین  70تا  80منتخب حاضر شده بودند.

بر اساس فهرســتی که از حاضران این جلسات در
رســانهها و از جملــه ســایت «خبرآنالین» منتشــر
شــده نکتــه جالب توجه جلســه حامیــان قالیباف
حضــور برخــی چهرههــای نزدیک یــا عضو جبهه
پایــداری ماننــد امیرحســین قاضیزاده هاشــمی،
ذوالنور ،کریمی قدوسی و زاکانی و همچنین برخی
مدیــران دولــت احمدینژاد مانند رضــا تقیپور و
عبدالرضــا مصری بوده .چهرههایی که پیشبینی
میشد در جلســه طرفداران ریاست حاجیبابایی
حضــور داشــته باشــند .جلســهای کــه در آن خــود
حاجیبابایــی طیف رقیب خــود را صراحتاً متهم
بــه اقداماتــی به ضــرر خویــش و به نفــع قالیباف
کــرد .موضوعی که فــارغ از بحث رقابــت پیش رو
برای ریاســت مجلس ،میتواند آینده فراکســیون
«انقــاب اســامی» بهعنــوان فراکســیون فراگیــر
اصولگرایــان و ائتــاف ایــن جریــان در مجلــس
یازدهم را با تهدید مواجه کند.
ëëازتوصیههایقالیبافتاانتقاداتحاجیبابایی
در نشســت «همافزایــی بــرای مجلــس قــوی،
کارآمــد و انقالبــی» محمدباقــر قالیبــاف کــه یک
قطــب انتخابات ریاســت مجلس اســت ،از باید و
نبایدهای اقدامات مجلس یازدهم سخن گفت و
تأکیــد کرد« :ما بایــد در تصویب قوانین به گونهای
عمل کنیم که دو قوای دیگر هم بتوانند مشکالت
کشور را مرتفع کنند ،البته در این زمینه تحت هیچ
شرایطی نباید از منافع کشور بگذریم».
او دربــاره فعالیتهــای مجلــس در حــوزه
قانونگذاری هم گفت« :از مجلس ششــم تاکنون
صرفاً  ۳۸درصد طرحهــا و لوایح تبدیل به قانون
شــدند ،مابقــی تصویــب نشــدهاند و صرفــاً وقت

باشگاه خبرنگاران جوان

گروه سیاسی /یک مجلس تازه با رویکرد تازه؛ امروز
خیلی چیزها در بهارســتان تغییر میکند ،مهمتر
از همــه چیــز گرایــش طیــف اکثریت نماینــدگان.
مجلــس یازدهم امروز زیر ســایه کرونــا کار خود را
در مراســمی که قرار اســت خلوتتر از قبل برگزار
شــود ،شــروع خواهد کــرد .از امــروز تا هفتــه آینده
اما مســألهای که خود نمایندگان منتخب را درگیر
کــرده بحث تعیین تکلیف ترکیب هیأت رئیســه و
خصوصاً رئیس مجلس اســت .جایی که باید دید
آیــا جبهــه پایــداری و گــروه مدیــران احمدینژاد
دست باال را میگیرند یا اصولگرایان میانه روتر به
رهبری قالیباف.
دیروز غالمرضا نوری ،معاون اجرایی مجلس
در نشســت خبــری خود دربــاره مراســم افتتاحیه
دوره یازدهم توضیح داد که این مراســم بر خالف
مراســم مشــابه ادوار قبــل ،بهدلیــل پروتکلهــای
بهداشتی با کمترین میزان میهمان و بدون حضور
«اعضــای هیــأت دولــت ،اســتانداران ،پیشــوایان
مذاهــب ،اقلیتهــای دینــی ،علمــا ،هنرمنــدان،
ورزشــکاران ،نماینــدگان صنــوف و »...برگــزار
خواهــد شــد .بجــز این بــه گفته نــوری ،بــر خالف
ادوار قبلــی مجلــس ،برنامــه حضــور نماینــدگان
در حــرم حضــرت امــام(ره) نیز لغو شــده اســت.
آنطــور که نوری خبــر داده در این مراســم رئیس
جمهــوری ،رئیــس قــوه قضائیــه و دبیــر شــورای
نگهبــان حاضر خواهند بود .ترکیب هیأت رئیســه
ســنی مجلس هــم که اداره جلســه اول را بر عهده
دارد به این شــرح اســت؛ ســیدرضا تقوی منتخب
تهــران بهعنوان رئیس ،ســیدمصطفی میرســلیم
دیگرمنتخب تهران بهعنوان نایب رئیس ،روحاهلل

کمــال خرازی رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجــی اظهارات نقل شــده از
ســوی علی باقری معاون پیشــین شــورای عالی امنیت ملی در دولت دهم را
تکذیب کرد .به گزارش ایســنا ،شــورای راهبردی روابط خارجی در اطالعیهای
اعالم کرد :مطلب نقل شــده از آقای دکتر علی باقری در مورد ارســال نامهای
از ســوی دولت هشــتم به دولت امریکا در مورد گروههای مقاومت بیاســاس
اســت .از ایشان که منتســب به خانوادهای مکرم و متدین است ،انتظار میرود
نظرات خویش را مســتند به مدارک معتبر و نه شایعات یا ادعاهای بیگانگان
ابــراز دارنــد .انتظــار میرود ایشــان از نســبت دادن چنیــن اقدام نادرســتی به
دولتی که کمکهای آن به حزباهلل در مقایســه با سایر دولتها همواره مورد
توجه و تقدیر سید مقاومت ،جناب آقای سید حسن نصراهلل قرار داشته است،
احتراز کنند .علی باقری در یک برنامه تلویزیونی مدعی ارسال نامهای از سوی
دولت هشتم به دولت امریکا در مورد گروههای مقاومت شده بود.

مجلــس بــرای ایــن موضــوع گرفته شــد ،مــا باید
الیحهمحــوری را مدنظــر قرار دهیــم و در صورتی
کــه دولت الیحه ارائه نداد ،باید از ابزارهای قانونی
خــود در ایــن راســتا اســتفاده کنیــم ».در جلســه
همزمــان دیگر کــه حامیان ریاســت حاجیبابایی
ترتیــب داده بودنــد بحثها و ســخنرانیها خیلی
بیشــتر رنــگ و بــوی رقابــت ریاســت مجلــس را
داشت.
از جملــه فریــدون عباســی کــه در روزهــای
اخیــر نامــی از او بهعنــوان نامزد ریاســت مجلس
مطــرح نبود در این جلســه اعالم کــرد« :بنده هم
کاندیدای ریاســت مجلس هســتم و هم میتوانم
در کمیســیونهای مختلــف بهعنــوان رئیــس و
عضــو عــادی حضــور داشــته باشــم ».در مقابــل
شــمسالدین حسینی و علی نیکزاد که قبالً نامزد
ریاست بودند بر توافق خود با حاجی بابایی تأکید
کردنــد و گفتنــد همچنــان از وی بــرای رســیدن به
کرسی ریاست حمایت خواهند کرد.
البته علی نیکزاد اعالم کرد که وارد رقابت برای
کســب کرســی نایب رئیســی مجلس خواهد شــد.

معاونــت حقوقــی رئیــس جمهــوری بــرای برگــزاری همایش ملــی بازخوانی
اندیشــههای اســتاد امیر ناصر کاتوزیان در حقوق عمومی فراخوان مقاله داده
اســت .ایــن همایش با محورهای فلســفه ،مبانی و مفاهیــم حقوقی عمومی-
حقــوق عمومی و آزادیها -حقــوق عمومی هنجاری و حقوق عمومی نهادها
درآذر ســال جاری برگزار میشود .فرصت نهایی برای ارسال اصل مقاالت 15
شــهریور اســت .امیر ناصــر کاتوزیان حقوقدان ،اســتاد ممتاز دانشــکده حقوق
دانشــگاه تهران و از نویسندگان نخســتین پیشنویس قانون اساسی جمهوری
اســامی ایــران بــود .جزئیات بیشــتر همایــش در تارنمــای معاونــت حقوقی
رئیس جمهوری  http://lvp.irآمده است.

فصل همدلی

یادداشت

انتظارات از مجلس یازدهم

تعــدادی از مقامات ونزوئالیی و ســفیر ایران در
ایــن کشــور ،در کنــار نفتکش ایرانــی «فورچون»
حامل فرآوردههای نفتی صادراتی کشورمان به
مقصد ونزوئال که در حال تخلیه بار خود اســت،
حضور پیدا کردند.
بــه گــزارش ایســنا ،ســاعاتی بعد از رســیدن
اولیــن نفتکش ایرانی به مقصد خود در شــمال
ونزوئــا ،دومیــن نفتکــش بهنــام «فارســت»
کــه دومیــن شــناور از نــاوگان پنــج فرونــدی
نفتکشهــای جمهــوری اســامی ایــران اســت
کــه فرآوردههــای نفتــی را بــه مقصــد ونزوئــا
حمــل میکنــد ،یکشــنبه شــب حــدود ســاعت
 ۲۴:۰۰بــه محــل اســکورت رســید و بــا همراهی
ناوهــای نظامــی ونزوئــا عازم بندر تخلیه شــد.
بــه گــزارش نورنیــوز ،ســومین نفتکــش ایرانــی
به نــام «فاکســون» نیز طبــق برنامه قرار اســت
امروز ســاعت  ۱۴:۰۰به وقــت محلی ( ۲۲:۳۰به
وقــت تهران) به موقعیت اســکورت وارد شــود.
نفتکشهــای چهــارم بهنــام «پتونیــا» و پنجــم
بهنــام «کالول» نیز در حال پیمودن مســیر خود
بــه ســمت ســواحل ونزوئــا هســتند .نیکوالس
مــادورو رئیــس جمهــوری ونزوئال هم با انتشــار
تصاویــری در پــی ورود دومیــن نفتکــش ایرانی
حامــل ســوخت ایــران بــه کشــورش در پیامــی
توئیتــری دربــاره ایــن کشــتی نوشــت :فورچــون
روز دوشــنبه  25مــه [ 5خرداد] به نمــاد آزادی
و شجاعت دو ملت ونزوئال و ایران تبدیل شد.

پیام تهران به واشنگتن در دریای کارائیب

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

و اگر موفق نشود ،در صدد راهاندازی مکانیسم
ماشــه و بازگرداندن تحریمهای ســازمان ملل
علیه ایران است .این در حالی است که تحریم
تسلیحاتی ایران براســاس برجام حدود شش
مــاه دیگــر لغو میشــود و امریــکا کــه از برجام
خارج شده است صالحیت راهاندازی مکانیسم
ماشــه را ندارد و فقط ممکن اســت ســه کشــور
اروپایی امضاکننده برجام او را در این امر یاری
رسانند .بنابراین نوع رفتار ما با امریکا و اروپا در
چنــد ماه آینده از حساســیت زیــادی برخوردار
است .از سوی دیگر بهبود روابط ما با کشورهای
منطقه ،عالوه بر آثار مثبت اقتصادی میتواند
در نوع نگاه غربیها به ایران مؤثر باشــد .امروز
برخــی از کشــورهای عربــی بیــش از آنکــه از
اسرائیل بترسند ،بواســطه برخی اظهارنظرها
یــا جوســازیها از ایران میترســند و همین امر
باعث شــده است که بیشــتر به دامان امریکا و
اســرائیل پناه ببرند .لذا باید این ترس از طریق
دوری از فرقهگرایــی و عمل بــه وحدت واقعی
اســامی زدوده شــود .مجلــس یازدهــم بایــد
به ایــن موضوعات در سیاســت خارجی توجه
داشــته باشــد .اما در سیاست داخلی ،مجلس
یازدهم باید توجه الزم را به فصل ســوم قانون
اساســی دربــاره حقــوق ملــت داشــته باشــد.
معموالً بخشی از اصولگرایان توجه کمتری به
احتــرام به آزادی ها و حقوق شــهروندی دارند
و برخی از آنها برای حفظ نظام اســتفاده از هر
وسیلهای را مجاز میشمارند .در آخرین نطقم
در مجلس خطاب به نمایندگان مجلس دهم
و یازدهم گفتم شــما نماینده مردم هستید نه
نماینده نظام .در جایی که تزاحمی میان حق
مردم و حق نظــام پدید میآید باید منصفانه

قضــاوت کنید و حــق را به حقدار برســانید .در
مجالس هشتم و نهم این مشکل را با اکثریت
داشــتیم که به این مســائل اهمیت نمیدادند
و برخــی از آنهــا ورود بــه ایــن امــور را موجــب
تضعیف نظــام میپنداشــتند و برخی نیز این
طــور توجیــه میکردند کــه اگر الزم باشــد خود
رهبــری وارد میشــوند ،در حالــی کــه هرکــس
وظیفه خود را دارد.
مجلــس یازدهــم نبایــد طــوری عمــل کند که
برخی عناصر تندرو احساس آزادی عمل پیدا
کنند و احیاناً حقوق ملت پایمال شود.
اقــدام ســوم مجلس یازدهم روشــن اســت که
باید در حــوزه اقتصاد برای کاهش فشــار تورم
و گرانی بر مردم باشــد .درســت است که کشور
هیــچ گاه تا این حد تحت فشــار مالــی از خارج
نبوده و دســت دولت از نظر بودجه بسته است
ولــی نظــارت بــر هزینهکــرد دولــت و رعایــت
اولویتهــا و اینکه در شــرایط فعلی میتوان از
بودجه برخی بخشها کاســت و به بخشهای
دیگر اضافه کرد ،میتواند کارگشــا باشــد .مثالً
افزایش حقوق بازنشســتگان تا ســقف معین،
قانــون دارد و نیــازی بــه قانــون جدید نیســت
ولی دولت بعد از چند سال هنوز به طور کامل
اجرا نکــرده و میگوید بودجه نــدارم .مجلس
میتوانــد بــا رایزنــی بــا دولــت ،او را راضــی به
ارســال الیحه اصــاح بودجــه نمایــد .در دوره
دهم موفق به این کار نشدیم .همین طور است
مسأله حقوق معلمان.
اقــدام الزم دیگــر مجلــس یازدهــم از نظــر
اینجانــب مربــوط به خــارج از مجلس اســت.
مجلس یازدهم باید دخالتهای غیرضروری
نهادهــای خــارج از مجلــس در مصوبــات

مجلس را از بین ببرد .بهعنوان نمونه ،کاری که
مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً انجام
میدهد کــه مصوبه مجلــس را از نظر انطباق
با سیاســتهای کلی نظام بررسی و اظهارنظر
میکند و به نوعی مجمع وارد روند قانونگذاری
شــده و بــه مثابــه مجلــس ســنا عمــل میکند
باعث شده اســت که برخی مصوبات مجلس
مدتها متوقف بماند .در قانون اساســی فقط
یک نهاد اســت کــه میتوانــد مصوبه مجلس
را بررســی کنــد آن هم فقــط از نظــر انطباق با
شرع و قانون اساسی و او شورای نگهبان است.
مجلس یازدهم باید این مشــکل را با رایزنی با
مقامات عالی کشور رفع کند .همینطور گاهی
ایرادهایــی کــه شــورای نگهبــان تحــت عنوان
مغایرت با شــرع میگیرد مبهم است و نیاز به
توگو قابل حل است.
توضیح دارد .اینها با گف 
بهتر اســت هیــأت رئیســه مجلــس یازدهم از
همان ابتدا وارد این مسائل شود.
امــا مجلــس یازدهــم موضــوع فرهنــگ را نیز
نباید کوچک شمارد ،موضوعی که مورد توجه
رهبــر انقالب اســت .بهعنــوان مثــال اینجانب
سه بار سه وزیر ارشــاد را به خاطر رواج کلمات
انگلیسی در تابلوها و مطبوعات و بستهبندیها
بــه صحن مجلس آوردم و از آنها ســؤال کردم
و هــر ســه وزیر کارت زرد گرفتنــد .ولی در عمل
پیشــرفت محسوســی حاصــل نشــده اســت.
اینگونــه مســائل بایــد پیگیری شــود .خالصه
اینکه مجلس یازدهم نبایــد یک بعدی و تک
ســاحتی شود ،بلکه باید به همه حوزهها مانند
سیاســت خارجی ،سیاســت داخلــی ،اقتصاد،
فرهنگ ،صنعت ،مدرسه و دانشگاه به موازات
هم بپردازد.

 11ســال پیــش بــرای انجــام فعالیتهــا و
اجرای پروژه کالن خــود بودجه ارزی مازاد بر
اعتبارات مصوب درخواست کرده است که به
پرداخت  ۹۴۷میلیــون دالر از منابع صندوق
توســعه ملی طی ســالهای  ۸۸تا  ۹۲منتهی
شــد .در ســال  ۱۳۹۳رئیس جمهوری اگر چه
بــا پرداخــت قســط آخر ایــن اعتبــار موافقت
کرد اما خواســتار ارائه گزارش عملکرد منابع
تخصیص داده شده از سوی صداوسیما شد.
بــر اســاس گــزارش ایرنــا رئیس ســازمان
صداوســیما در مهــر مــاه ســال  98در مکاتبه
جدیــدی با رهبــر معظم انقالب درخواســت
دریافت حدود  ۳۱۰میلیون دالر منابع جدید
از صندوق توسعه ،مازاد بر بودجه سازمان را
مطرح کرد .تخصیــص اعتباری که در جریان
مکاتبــات منــوط بــه بررســی از ســوی دولــت
شــده و بــه دســتور رئیــس جمهوری بــه یکی
از دســتگاههای نظارتــی بــرای بررســی نحوه
هزینه کرد بودجه  ۹۴۷میلیون دالری منتهی
شد.
بررســیهایی که به گفته دســتگاه نظارتی
مأمور در پیچ و خم فقدان همکاری ســازمان
صداوســیما قــرار گرفتــه و ایــن تحلیــل را بــه
دســت داده اســت کــه سرشــکن کــردن قطع
شــبکه الکوثر بر سر دولت تالشــی برای فشار
به دولت برای چشمپوشی از نظارت است.

خبر

گروه سیاســی /پیگیــری ماجــرای قطع پخش
برنامههای شــبکه الکوثر از ماهواره یوتلست
از ســوی رســانهها راه را بــر فرافکنــی برخــی
مدیــران ســازمان صداوســیما در ایــن بــاره
بســت .حــاال مدیرانــی کــه از قطــع پخــش
برنامههــای شــبکه الکوثــر بهانــهای بــرای
هجمــه و بهانــه تراشــی علیه دولــت و متهم
کردن آن به «سهلانگاری»« ،سیاسی کاری»
و «گروکشــی» ســاخته بودنــد ،خــود بــا ایــن
ســؤال رســانهها مواجهانــد که بــا بودجههای
ارزی و ریالــی هنگفتی که طی ســالهای اخیر
حتــی بیش از بودجه مصوب به این ســازمان
پرداخت شده چه کردهاند؟
خبرهایــی کــه حکایــت از آن دارند دولت
در  10ســال اخیــر در مجمــوع یــک میلیارد و
 597میلیــون دالر و  430میلیــون یورو کمک
ارزی در اختیار رســانه ملی گذاشته است .اما
گزارشــی که نشــان دهد این مبالــغ تا چه حد
در راســتای هدفگذاریهای پیشبینی شــده
مصرف شده است وجود ندارد.
بــا وجــود ایــن بودجههــای ارزی 250
میلیــون دالری در ســال  97و  150میلیــون
یورویــی در ســال  98گویــا کفــاف پرداخــت
هزینههایی همچون هزینه پخش ماهوارهای
شبکه الکوثر را نداده است.
یــک هفته پیــش بود که خبرگــزاری برنا با

انتشــار گزارشــی از جزئیــات دریافــت بودجه
یــک میلیارد دالری صداوســیما موضعگیری
مدیــران ایــن ســازمان و انداختن مســئولیت
مشــکالت پیــش آمده بــرای شــبکه الکوثر بر
دوش دولــت را فرافکنــی توصیــف کــرد و بــا
اعــام اینکــه «باوجــود محدودیــت منابع ،با
توجــه بــه جهــش ارزی ســال  ۹۸دولــت ۱۶۰
درصــد اعتبــارات مقــرر( ۶۰درصــد مــازاد بر
قانــون بودجه) را بــه این ســازمان تخصیص
داد» ،نوشــت :صــدا وســیما هنوز با دســتگاه
نظارتی مسئول رسیدگی به محل و چگونگی
مصــرف پرداختهــای انجــام شــده در
سالهای  ۸۸تا ۹۲هیچگونه همکاری نداشته
اســت .پــساز ایــن گــزارش روابــط عمومــی
صداوســیما جوابیهای در تکذیب آن گزارش
منتشــر کرد .جوابیــهای که با ایــن تهدید آغاز
میشد که رسانهها «پیش از ضرورت پیگیری
حقوقــی با بازتــاب این جوابیه خطــای احیاناً
ناخواســته خود را جبران کننــد» و با این حال
نــه تنهــا نتوانســت موضــع ســازمان را نــزد
رســانهها موجه ســازد بلکه ابهامات جدیدی
ایجاد کرد.
از جمله «برنا» بهعنــوان مخاطب اصلی
این جوابیه با اشــاره به بخشهایی از آن و در
جواب ایــن موضع صداوســیما کــه «پیگیری
گزارشگیــری هزینــه صــورت گرفتــه در دو

دوره گذشــته مدیریتی ســازمان و طرح مکرر
آن در رســانهها چــه ارتباطــی بــه ایــن دوره
دارد؟» نوشــت :بر اســاس منطق و خردمایه
برنامهریــزی مالــی دولــت اعتبــارات بایــد
بــر اســاس گزارشهــای اجرایــی و پیشــرفت
عملیــات اختصاص یابــد ...دولت باید بداند
کــدام قســمت از اهــداف اعتبــار ارزی 947
میلیــارد دالری پرداختــی محقــق شــده و چه
مقداری از اهداف باقی مانده؟ آیا این اهداف
همچنــاندارای اهمیــت و اولویــت اســت؟ و
بــرای تحقق کامل اهداف به چه میزان اعتبار
نیاز اســت؟ روشــن اســت اینکه این اعتبار در
دوره مدیریــت کــدام رئیــس پرداخــت شــده
و اآلن رئیــس ســازمان کیســت ،جایگاهی در
ایــن خردمایــه و نظام بودجهریــزی مبتنی بر
عملکــرد نــدارد .این خبرگزاری بــا طرح این
ســؤال که «آیا صداوسیما برای انجام وظایف
خود ،نیاز به دو بودجه جدا دارد؟ یک بودجه
رســمی مصــوب و یــک بودجــه فوقالعــاده
ارزی خارج از قوانین بودجه؟» ،نوشت :کدام
ســوءتدبیر موجب شــده ســازمان صداوسیما
بــرای فعالیتهــای جــاری ســازمان ،نیــاز به
بودجــه فوقالعاده خــارج از ضوابــط بودجه
داشته باشد؟
طــرح ایــن ســؤاالت در حالــی اســت کــه
بهگزارش ایرنا ،ســازمان صداوسیما از حدود

بهگفته نیکزاد «شــمسالدین حسینی قبول نکرد
در هیأت رئیسه باشد» .اما حاجیبابایی ،سخنران
اصلی این جمع و نامزد آنها برای ریاست مجلس
در ســخنانش ضمــن اینکه به بیان شــاخصههای
یــک مجلــس قــوی پرداخــت ،انتقاداتــی هــم به
رونــد تشــکیل مجلــس یازدهــم وارد کــرد و گفت
که تشــکیل جلســه روز پنجشــنبه بالفاصله بعد از
افتتاحیه مجلــس برای برگــزاری انتخابات هیأت
رئیسه «شتابزده» است.
او نســبت به علیرضا زاکانی هم بابت پیشنهاد
او برای تشکیل جلسه فراکسیون «انقالب اسالمی»
در بعدازظهر چهارشنبه انتقاد کرد .حاجیبابایی
البتــه در ســخنانی صریحتر گفت« :شــتابزدگیها
ایــن شــائبه را در ذهنهــا ایجاد نکند کــه ما داریم
بســرعت چیزهایــی را رقــم میزنیم و چشــممان
را بــاز کنیــم ببینیم اتفاقاتــی افتاده اســت ».او در
پایان خطاب به دیگر شــرکای اصولگرای مجلس
یازدهــم توصیه کرد« :ســعی کنیــم اخالقمداری
کنیــم ،وحدت را حفظ کنیم و همه ما کنار یکدیگر
باشیم و برادری کنیم».

«فورچون» نماد آزادی ملتهای
ایران و ونزوئال

جای خالی توضیح درباره هزینه کردهای منابع ارزی صداوسیما

همایش ملی بازخوانی اندیشههای امیر ناصر کاتوزیان

حمیدرضــا نیکومنش /کارشــناس مســائل اجتماعــی :تحریمهــای خارجی و
مشــکالت دیرپای اقتصادی و اجتماعی ،باعث شــده دولت با مشکالت زیادی
در مدیریت و سیاســتگذاری مواجه باشــد .در کنار اینها باید به وقوع بحرانها و
بالیایی همچون ســیل ،زلزله و بیماری کرونا نیز اشــاره کــرد که نقش زیادی در
مصــرف منابع مادی و تحلیل ســرمایههای اجتماعی داشــته اســت.در چنین
شرایط دشواری میبینیم که دولت تمام تالش و هم و غم خود را بر مدیریت
تورم ،کنترل رکود و توزیع عادالنه و کافی اقالم مورد نیاز مردم قرار داده اســت
و تــاش میکنــد بــا عادالنه ســازی نظــام دریافت مالیــات و تکیه بــر صادرات
غیــر نفتی و پیشــگیری از خام فروشــی مــواد اولیه عــاوه بر قطع وابســتگی به
درآمدهــای نفتــی ،به اشــتغالزایی در دیگر حوزههای اقتصــادی نیز به صورت
پایدار کمک کند.
این کار شــاید در کوتاه مدت به کاهش فشــار بر طبقه متوسط جامعه نینجامد
ولــی در بلندمــدت به کاهش فقر ،افزایش تولیــد و کاهش تورم و بیکاری منجر
میگــردد که تأثیر مســتقیمی بر کاهش فاصلــه طبقاتی و افزایش ســرانههای
رفاهی جامعه دارد.با توجه به تبلیغات گســترده رســانههای معاند و وابســته
کــه هدف اصلــی آنها جدایی میــان دولت و ملت و تضعیف حاکمیت اســت،
خوشــبختانه مردم با در نظر گرفتن شــرایط دشــوار پیش رو متوجه دستهای
پشــت پــرده در تخریب دولت و زیر ســؤال بردن حاکمیت هســتند چون طبق
ارزشهــا و آرمانهای مذهبــی و بیانات امام راحل و فرمایشــات مقام معظم
رهبری ،عدم پذیرش ســلطه و زبان تهدیــد و زورگویی یکجانبه مهمترین خط
قرمزی است که اگر از آن رد شویم ،روی خوشبختی و آرامش را نخواهیم دید.
با این همه ،ســختیها و دشــواریهای پیش آمده روزی به پایان خواهد رســید
و زورگویانــی کــه بــا تمامــی ابزارهای موجــود خواهان تحقیر ایــن ملت بزرگ
هســتند ،ســر تعظیم پیــش ارادهاش فــرو خواهند آورد .ســرفصل ایــن اتفاق
بزرگ اتخاذ زبان همدلی و همراهی است .اینکه در کنار تمام انتقادات بجا یا
نابجا ،خوبیها و تالشها را نیز ببینیم و اقدامات سنجیده را نیز ارج بگذاریم.
خیلــی از اتفاقاتــی که در حال حاضر در کشــور ما در حال روی دادن اســت ،نه
محصول سیاســتهای این دولت بلکه ناشــی از سلســله مســائل و مشکالتی
اســت که بعضاً ریشــه آن به قبل از انقالب برمیگردد و حل آن بســیار زمانبر
و نیازمند انجام اصالحات ســاختاری و اساســی اســت که اگر نســنجیده عمل
شود ،میتواند به وقوع بحرانهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی نیز بینجامد.
نخبگان سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و رسانهای ما باید بپذیرند که انتقادهای
غیر ســازنده از اقدامات دولت نه تنها کمکی به حل مســائل جامعه نمیکند
بلکه با تشــویش اذهان عمومــی برای جامعه و حاکمیت کــه درگیر مقابله با
بحرانهــای طاقتفرســا اســت ،هزینههای غیر قابــل جبرانی ایجــاد میکند.
امیدوارم در ســال جدید همه جریانها و گروهها و تمام کارشناســان و نخبگان
مســیر اتحاد ،همدلی و یاری را انتخاب کنند و دســت یاری دولت محترم را به
گرمی بفشــارند که تحریمها و بحرانها ،ما را هرگز به زانو درنخواهد آورد مگر
اینکه اتحاد و دوستی جای خود را به تفرقه و جدایی بدهد.
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مجلس یازدهم امروز با حضور روحانی ،رئیسی و جنتی آغاز به کار میکند

تالش برای فعالتر شدن سازوکار مالی

رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه نقش حســاس و بــا اهمیــت ســوئیس در روابط
بینالملل ،گفت :انتظار ما از ســوئیس در این شرایط حساس که شاهد افزایش
تحریمهــای غیرقانونــی و غیرانســانی امریکا علیه ایران هســتیم ،این اســت که
نقــش مؤثرتــری ایفــا کنــد .بهگــزارش پایــگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری،
حجتاالســام حســن روحانی در تماس تلفنی با رئیس جمهوری ســوئیس با
اســتقبال از اقدام این کشــور در راهاندازی ســازوکار مالی ،بر لزوم فعالتر شــدن
این ســازوکار مالی تأکید کرد و افزود :ایجاد این ســازو کار میتواند در این شرایط
سخت تأثیرگذار باشد و انتظار داریم با فعالتر شدن این سازوکار مالی ،مواردی
از منابــع مالــی ایــران در برخــی کشــورها از ایــن مســیر عملیاتی شــود.روحانی
همچنین خواستار تالش بیشتر اروپا برای حفظ برجام شد و بر ضرورت توسعه و
تعمیق روابط با سوئیس در زمینههای اقتصادی ،علمی و بهداشتی ،به اشتراک
گذاشــتن تجربیات در زمینه مقابله با ویروس کرونا تأکید کرد .خانم «سیمونتا
ســوماروگا» هم با بیان اینکه ســوئیس همچنان تالش خود برای فعالتر شــدن
ساز وکار مالی سوئیس نسبت به ایران را انجام خواهد داد ،گفت :وام درخواستی
ایــران از صنــدوق بینالمللی پــول برای مقابله بــا بیماری کوویــد 19میتواند از
طریق این ســازوکار مالی عملیاتی شود .رئیس جمهوری سوئیس با ابراز تأسف
از خــروج امریــکا از برجام بر ضــرورت حفظ این توافق بینالمللــی تأکید کرد و
گفت :برای حفظ برجام همه تالش خود را انجام خواهیم داد و سایر طرفهای
اروپایی را نیز بر این امر و عمل به تعهدات ترغیب خواهیم کرد.
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با کمــک ونزوئال فضای جدیدی تجربــه کرد و به
نزدیکتریــن ســطح مناســبات رســید .از ایــن رو
صادرات بنزین تولیدی ایران به ونزوئال در مقطع
کنونی علی رغم تحریمهای کاخ ســفید ،پاسخی
به همان روابط دوستانه است.
امــروز تهران و کاراکاس هــر دو تحت تحریمهای
حداکثــری امریــکا قــرار گرفتهانــد و ونزوئال تحت
تأثیر این تحریمها به بحران کمبود سوخت دچار
شــده اســت و ایــران نیز کــه در فــروش نفت خام
خــود به دلیل تحریمهــای یکجانبــه آمریکایی با
محدودیت روبهرو شــده اســت ،در جست وجوی
راهکاری است تا بنزین و دیگر فرآوردههای نفتی
خود را صادر و از این طریق درآمد ارزی مورد نیاز
کشور را تأمین کند.
قابل انتظار بود که چنین اقدامی از سوی دو کشور
تحت تحریم امریکا با واکنش مقامهای این کشور
روبهرو شــود .این در حالی اســت که گســتره تنش
میان تهران و واشنگتن هر روز بیشتر شده و ابعاد
جدیدی مییابد .ایاالت متحده امریکا با خروج از
برجام و اعمال تحریمهای حداکثری علیه ایران
دنبال به صفر رساندن صادرات نفتی ایران است.
ایــن تحریمهــا تنها توســط امریکا صــورت گرفته
اســت ،بــه این معنا که جز واشــنگتن هیچ کشــور
دیگــری نمیتواند تا ایــن اندازه بر تجــارت نفتی
ایران تأثیرگذار باشد ،البته امریکا از ابزار مختلف
بــرای فشــار بــر کشــورهایی که بــا ایــران همکاری
دارنــد ،اســتفاده میکند امــا از نظــر حقوقی ،این
امریکاســت کــه به طــور یکجانبه مســیر صادرات
نفت ایران را تحریم کرده است.
در چنیــن شــرایطی بــود کــه تــردد نفتکشهــای
حامــل ســوخت ایــران بــه ونزوئــا در معــرض
تهدیدات نظامــی امریکا در دریــای کارائیب قرار

گرفــت و دولتمــردان امریکایــی تــاش کردنــد با
ممانعــت از همــکاری اقتصــادی میــان ایــن دو
کشور ،سطح تنشها را تا ورود به یک نبرد نظامی
هــم باال ببرنــد .البته مقامهای این کشــور بخوبی
واقــف بودند که اگــر از طریق ناوهای نظامی خود
و رویکرد ســخت افزاری مانع عبــور نفتکشهای
ایرانــی میشــدند ،ایران نیز طبــق موازین حقوق
بینالملل و دکترین دفاع مشروع ،تالش میکرد
مقابلــه بــه مثل کند .چنــان که تجربــه تنشهای
اخیر نظامی میان ایران و امریکا در منطقه خلیج
فــارس نشــان داده اســت کــه جمهوری اســامی
قادر اســت چنین رفتارهایی از ســوی واشنگتن را
به سرعت پاســخ دهد .بدون تردید کوچکترین
اقــدام نظامــی امریکا علیــه نفتکشهــای ایرانی
در دریــای کارائیــب بــه تشــدید درگیری تهــران و
واشنگتن در خلیج فارس میانجامید و مقامهای
امریکایــی بــا علم به ایــن موضــوع و در حالی که
عمــاً بــا اعــزام ناوهــای جنگــی خــود بــه دریای
کارائیــب ،درصــدد ایجــاد تهدیــدات مســتقیم
بودنــد ،بــا هشــدار تهــران عقبنشــینی کــرده و
عمــاً نظارهگر عبور نفتکشهــای ایرانی با پرچم
جمهوری اســامی شــدند .اقدام ایــران به صادر
کــردن ســوخت بــه امریــکای التیــن در شــرایطی
کــه خود تحــت تحریمهای شــدید امریکایی قرار
گرفتــه اســت نمونــه آشــکاری از پیــام اقتــدار از
ســوی یک کشــور مســتقل اســت .ایران در نتیجه
ایــن اقدام به بازیگران عرصه بیــن الملل و افکار
عمومــی دنیا نشــان داد که برای گســترش روابط
تجاری و اقتصادی خود و تأمین منافع ملی خود
آمــاده رویارویی مســتقیم بــا یکــی از بزرگ ترین
قدرتهــای نظامی جهان اســت و از حق خود به
عنوان یک کشور مستقل استفاده خواهد کرد.

