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خبــاز با انتقاد از مصوبه مجلس به «ایران» گفت:

پیام تسلیت رهبر انقالب اسالمی
در پی درگذشت حجتاالسالم جعفری

نمایندگان اگر پول دارند خودشان اموال دولت را بخرند

اخبار

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشت عالم پارسا و با اخالص حجت
االسالم حاج سید یحیی جعفری را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم رهبری ،متن پیام رهبر
انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشــت عالــم پارســا و بــا اخــاص جنــاب حجتاالســام آقــای حــاج
ســیدیحیی جعفــری رحمتاهللعلیــه را بــه عمــوم مــردم عزیــز کرمــان و
ارادتمنــدان آن مرحــوم و بــه خانــدان مکــّرم و معزّز ایشــان تســلیت عرض
میکنم .ســالها خدمت به مردم در مســئولیتهای گوناگون و شــئون متعدد
روحانی ،همراه با صفا و صدق در گفتار و رفتار ،شاخص ه این شخصیت عزیز
و ُم َ
عتمد بود .رحمت و رضوان الهی را برای ایشان مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای  ۲ /آذر ۱۳۹۹

مجلس اگر قصد خدمت به مردم را دارد ،لوایح دولت را بررســی کند
رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی

محمدرضــا خبــاز نماینــده ادوار کــه ســابقه
حضــور در کمیســیونهای برنامــه و بودجــه
و تلفیــق بودجــه را در کارنامــه سیاســی خــود
دارد ،منتقــد جــدی مصوبــه مجلــس یازدهم
بــرای الزام دولت به پرداخــت یارانه به مردم
جهت تأمین کاالی اساســی اســت .بــه گفته او
نماینــدگان جای اصــل و فــرع در قانونگذاری
را جابهجــا کردهاند و بیتوجــه به لوایح دولت
فقط طرحهای پوپولیســتی را ارائه میکنند که
هیچ سودی هم برای اقتصاد کشور و معیشت
مردم ندارد .خباز پاســخ کنایــه یا انتقاد برخی
نماینــدگان مجلــس بــه دولــت دربــاره اینکــه
چــرا دولــت بــا طــرح مجلــس مخالف اســت
امــا خــودش یارانــه کمــک معیشــتی میدهد
را نیــز میدهــد و توضیــح میدهد کــه این دو
چــه تفاوتهایی با هم دارنــد .گفتوگو با این
نماینــده ادوار و عضــو شــورای مرکــزی حــزب
اعتماد ملی را در ادامه میخوانید.

سردار حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسولاهلل(ص) تهران شد

ســردار ســرتیپ دوم پاســدار حســن حســنزاده با حکم سرلشکر ســامی به عنوان
فرمانده جدید ســپاه محمد رســولاهلل(ص) تهران بزرگ منصوب شــد .به گزارش
سپاه نیوز ،آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه محمد رسولاهلل(ص) صبح یکشنبه
با حضور سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران و جمعی از فرماندهان
و مسئولین لشکری ،کشوری و استان تهران برگزار شد .سردار حسنزاده پیش از این
مسئولیت فرماندهی سپاه سیدالشهدا علیه السالم استان تهران را برعهده داشت.
فرمانده کل سپاه هم در این مراسم گفت :امروز قدرت فرسایشگر انقالب اسالمی
امریــکا را از قــرارگاه راهبــردیاش دور کرده اســت .ســردار ســامی افزود :بســیج
دارای اندیشــه جاری و ســیال و پیش رونده است که محدود به جغرافیای خاصی
نمیشود .امروز گفتمان بسیج در یمن ،لبنان ،سوریه و عراق تکثیر شده است و تا
امریکای التین و قسمتهایی از آفریقا پیش رفته است.

٭٭٭

قسم حضرت عباس یا دم خروس مواضع ذوالنور

درنگ
اخبـــــار

ëëجهانگیری :تخریب مسکن قبل از تأمین سرپناه ممنوع
بــه دنبال ارســال گزارش تخریــب خانه یک زن در بندرعباس بــه معاون اول رئیس
جمهــوری ،اســحاق جهانگیــری ضمــن ابــراز تأســف از وقوع ایــن حادثه ،در دســتوری
به اســتانداران سراســر کشــور تأکید کرد :همه دســتگاههای اســتان قبل از تأمین سرپناه
مناســب برای افراد ســاکن ،نباید اقدام به تخریب کنند .به گزارش پایگاه اطالعرســانی
ریاست جمهوری ،متن کامل دستور معاون اول رئیس جمهوری به شرح ذیل است:
استانداران محترم
متأســفانه گاهــی شــاهد اینگونه حــوادث دردناک هســتیم که روح و جان انســان را
آزار میدهد .الزم اســت به همه دستگاههای اســتان ابالغ شود که قبل از تأمین سرپناه
مناســب برای افراد ســاکن ،نباید اقدام به تخریب کنند .یادآور میشــود عالوه بر اعتبار
دســتگاههای ذیربــط ،همــه ســاله ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور ،کمیته امــداد امام
خمینی(ره) و بنیاد مســکن انقالب اسالمی اعتباراتی را به مسکن محرومان اختصاص
میدهند که میتوان از آنها استفاده کرد.
ëëایران نمیتواند گامهای کاهش تعهدات خود را متوقف کند
کاظــم غریبآبادی ،نماینده ایران در آژانس بیانیه اخیر ســه کشــور اروپایی خطاب
به شــورای حکام را در ادامه تکرار مواضع خود درخصوص توســعه ماشــینهای جدید
هســتهای ایــران دانســت .غریــب آبــادی در گفتوگــو بــا خبرآنالیــن گفت :تزریــق گاز
هگزافلوراید اورانیوم یا یو.اف.شش به سانتریفیوژ ،آخرین مرحله برای آغاز غنیسازی
و جداســازی اورانیــوم  238از اورانیــوم  235اســت .از ایــن منظــر ،در نطنــز عــاوه بــر
ســانتریفیوژهای نسل یک ،یک زنجیره  174تایی از ســانتریفیوژهای جدید آی.آر.ام دو
نیز به غنیسازی خواهد پرداخت .سه کشور اروپایی مواضع خود را درخصوص توسعه
ماشــینهای جدیــد قبــاً هم اعالم کــرده بودند .او افــزود :در مقابل ،ما نیــز همواره به
آنان گفتیم مادامی که برجام با رفع تحریمها و بهرهمندی ایران از منافع آن به مســیر
صحیــح خود بازنگــردد ،ایران نیز نمیتوانــد گامهای کاهش تعهدات خــود را متوقف
کند .اصوالً اجرای یکجانبه برجام و صرفاً با هزینه ایران ،نه منطقی است و نه عملی.
ëëمجلس با حضور نیمی از نمایندگان در صحن تشکیل جلسه داد
مجلس در نخستین روز کاری خود در دوره محدودیتهای جدید کرونایی ،با حضور
نیمــی از نمایندگان در صحن علنی و نیمی دیگر در ســاختمان مشــروطه و کمیســیون
تلفیق -با اســتفاده از فضای مجازی -تشــکیل جلســه داد .به گزارش ایسنا ،نمایندگان
همچنیــن بعــد از مدت یک ســاعت و  ۳۰دقیقه به منظور رعایــت پروتکلهای ابالغی
در راســتای کنتــرل کرونا جلســه را متوقــف کردند و پــس از  20دقیقه بــه کار خود ادامه
دادنــد .در ابتــدای جلســه دیــروز ،محمدباقر قالیبــاف رئیس مجلس در نطــق پیش از
دســتور خود با اشــاره به محدودیتهای جدید کرونایی گفت :یکی از راههای اثربخشی
قرنطینه افزایش تعداد تستهای رایگان یا با قیمت کنترل شده در مناطق قرمز است.
او همچنیــن با اشــاره بــه گرانی کاالهای اساســی از طــرح مجلس گفت و ادامــه داد :به
عنوان راهکاری کوتاه مدت برای این گرانیها به دنبال طرح معیشت بودیم ،اما برخی
در کشــور به دنبال این بودند که برچســب سیاســی بزنند .این واقعیت جامعه ما است
که به دلیل انبوهی از ناکارآمدیها به وضعی برســیم که برای مشــکالت روزمره مردم
چارهاندیشــی کنیم .خوشــحالیم که دولت نیز به همین نتیجه رسیده است .امیدواریم
کــه دولــت با اســتفاده از فرصت قانــون طرح حمایت معیشــتی به کمک مــردم بیاید.
جلب حمایت دولت به کمکهای مردمی هرچند دیر ،اما نشانه خوبی است که مردم
از آن استقبال میکنند .مهم نیست این طرح قرار است به نام چه کسی به انجام برسد
مهم این است که هرچه زودتر اجرایی شود.

نمیشــود چــرا وقــت مجلــس را میگیریــد؟
چــرا از روشهــای پوپولیســتی احمدینــژاد
کــه مملکــت را نابود کــرد ،اســتفاده میکنید؟
ابتدا بایــد یک منبع ثابت پیدا کنید؛ یک منبع
درآمــدی جدید ،نه آنچه که در بودجه اســت.
اگر یــک منبــع جدید پیــدا کنید هنــر کردهاید.
متأســفانه چنیــن هنــری بیــن آقایــان وجــود
ندارد .طرحی که میدانند بار مالی آن محقق
نمیشــود مینویســند و بــه صحــن میآورند،
شــورای نگهبــان آن را رد میکنــد و شــروع بــه
رایزنــی با شــورا میکنند .ارتباطشــان هم که با
ت وآمدشان
این شورا خیلی خوب است؛ در رف 
با شــورای نگهبان آنقدر رایزنی اتفاق میافتد
که اعضا در نهایت به تأیید آن رأی میدهند.
ëëجدای از مشــکالت اقتصادی که بارها از سوی
دولت و صاحبنظران در مورد این طرح هشدار
داده شد ،نگاه به این مجلس که خود را مجلس
انقالبی نام گذاشتهاند ،چگونه است؟ مجلسی
کــه با شــعار معیشــتی روی کار آمــده چگونه در
حال محقق کردن آن اســت؟ آیا اقدامات آنان
از ســوی مردم آنقدری باورپذیر است که مقصر
وضع موجود را دولت بدانند؟
اقدامــات انجــام شــده از ســوی نمایندگان
چندیــن ضــرر دارد؛ اول اینکــه مــردم به همه
بدبین هستند و بدبینتر هم میشوند .االن اگر
در بین مردم باشــید میشــنوید کــه نارضایتی
هست .دوم اینکه آن حرکت که مجلس دنبال
آن اســت ،هیچــگاه محقــق نمیشــود ،چــون
وقتی دولت پولی نداشته باشد پس نمیتواند

چیــزی بدهــد .بعد هــم کــه میگوینــد دولت
فــان امــوال را بفروشــد و از اول آذر هــم پــول
آن را به مردم پرداخت کند .ما خراسانیها به
کاری که عملی نیســت میگوییم «باد نیســت
که در شیشــهاش کنند ».نماینــدگان میگویند
امــاک را بفروشــید و بعد بیایید ایــن مبالغ را
بــه مردم بپردازید .اوالً بایــد به این نمایندگان
گفــت که دولت مشــتری از کجا بیــاورد؟ با این
شــرایط بــد اقتصــادی چه کســی این امــوال را
میخــرد؟ مگــر اینکه خــود نماینــدگان آنها را
بخرند؛ البد خودشــان توان خریدن دارند و ما
از آن بیخبریم؛ خودشــان این امالکی را که در
طرح پیشبینــی کردهاند بخرند و پولش را به
حســاب دولت بریزند .وگرنــه دولت مجبور به
اجراست و تا این اموال را بفروشد زمان زیادی
از دست خواهد رفت.
خالصــه اول آذر ،تاریــخ مــورد نظــر
نمایندگان که گذشــت .پس چگونه میشــود؟
از زمانــی که این قانون از ســوی رئیس مجلس
ابالغ شــود یک ماه بعد قابل اجرا میشــود؛ از
یــک مــاه بعد هم کــه دولت شــروع به فروش
این اموال کند به درد امسال مردم نمیخورد.
تازه اگر مشــتری پای کار باشــد .عرض کردم با
چنین وضعیتی اقتصادی ،خریداری نیســت.
مگــر اینکــه نماینــدگان کــه برخی البتــه وضع
مالی خیلی خوبی دارند ،اقدام به خرید اموال
دولتــی کنند .حاال به بنــده خدایی که برای نان
شــبش معطل است گفته اند که اول آذر پولی
بــه حســابت میریزنــد .او هربار هــم مراجعه

ëëمحمد باقر ذوالقدر از معاونت راهبردی قوه قضائیه رفت
روز گذشــته مراســم تودیــع و معارفــه معاون نظــارت و راهبردی قــوه قضائیه برگزار
شــد .در این مراســم با تقدیــر از اقدامات و زحمات محمدباقــر ذوالقدر در زمان تصدی
معاونــت مزبــور ،ســید محمــد صاحبــکار بــه عنــوان
معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبردی قــوه قضائیه
معارفه شد.
بــه گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه محســنی اژهای،
معــاون اول قــوه قضائیــه در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه
ضــرورت داشــتن نــگاه کالن نســبت بــه میــزان تحقــق
اهداف انقالب اســامی گفت :یکی از اهداف بلند نظام
ما و دستگاه قضایی تحقق عدالت است ،لذا مسئوالن و
مدیران دســتگاه قضایی باید همواره این نگاه و دغدغه را داشــته باشند که در حوزههای
مرتبــط بــا مســئولیت خــود هــدف تحقق عدالــت تا چــه میزان عملیاتی شــده اســت و
چنانچه در رســیدن به اهداف متعالی انقالب کوتاهیهایی وجود داشــته باید به سرعت
با آسیبشناســیهای متقن درصدد رفع آن نواقص گام برداریم .وی خاطر نشــان کرد:
ما به عنوان مســئوالن نظام جمهوری اســامی مرهون خون تمام شــهدا درطول تاریخ
هســتیم و امروز در عصر غیبت که پرچم حقانیت و عدالت در دســتان ولی فقیه اســت
بایــد بــه خــود نهیب بزنیــم که آیــا وظایــف و مســئولیتهای خــود را به درســتی انجام
میدهیم یا خیر؟
ëëسردار سلیمانی :تقویت گروههای جهادی ،اولویت بسیج است
مراســم افتتاحیــه دوره توانمندســازی گروههــای جهــادی بســیج بــا حضــور ســردار
ســلیمانی رئیس سازمان بســیج مستضعفین و سردار زهرایی مســئول بسیج سازندگی
و  ۴۰۰نفر از جهادگران بســیجی کشــور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شــد .به گزارش
ایســنا ،ســردار ســلیمانی در آیین افتتاحیــه دوره توانمندســازی گروه جهادی بســیج که
 ۵هــزار گــروه جهادی در آن شــرکت کردهاند گفــت :گروههای جهادی بســیج گروههای
راهبردی برای جمهوری اســامی اســت و تمام تالش گروههای جهــادی تحقق اهداف
رهبری است .رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد :تقویت و گسترش گروههای
جهادی اولویت ســازمان بسیج مســتضعفین است و تمام تالشمان این است که تدابیر
رهبــر معظــم انقــاب در راه بارور شــدن شــجره طیبه بســیج بهکار گرفته شــود .ســردار
ســلیمانی در پایان افزود :در بیانیه گام دوم رهبری چهار راهبرد محوریت جوانان ،امید
به آینده ،جهش در پیشــرفت و مدیریت جهادی را عامل تحقق دولت اسالمی و تمدن
نوین اسالمی مطرح میکنند و بسیج به عنوان تشکیالت مردمی انقالب اسالمی وظیفه
سازماندهی مردم برای نقشآفرینی آنها را برعهده دارد.
ëëمحسن هاشمی لیست کارگزاران را تکذیب کرد
محســن هاشمی ،لیســت حزب کارگزاران ســازندگی برای انتخابات ریاست جمهوری را
تکذیب کرد .روز شنبه گفتوگویی از محسن هاشمیرفسنجانی با خبرگزاری «ایسنا» منتشر
شد که وی در آن به توضیح فعالیتهای انتخاباتی حزب کارگزاران سازندگی پرداخته بود.
در خــال همین ســخنان نیــز حدود  20نــام مختلف از قــول او بهعنوان لیســت اولیه حزب
کارگــزاران بــرای انتخابات ریاســت جمهوری منتشــر شــد .با این حال محســن هاشــمی به
روزنامه «شــرق» گفته اســت« :این خبر که به نقل از من در خبرگزاری ایســنا مطرح شــده،
کژتابــی به وجود آورده اســت و تــا جایی که در آن گفتوگو مدنظر من بــوده ،ذکر این نامها
ن کردن نام کســانی بوده اســت که در جبهه اصالحات از آنها بهعنوان نامزدهای
صرفاً عنوا 
بالقــوه ســخن بهمیان میآید ،اما اینکه دربــاره این نامها در حزب کارگــزاران بحثی صورت
گرفته باشد ،خیر اصالً چنین چیزی نیست و چنین منظوری نداشتهام».

تقوا و خیانت در سیاست خارجی

ادامه از صفحه اول

مجتبی ذوالنور ،رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس و البته از
چهرههای مشــهور مخالف دولت روز گذشــته در صحن علنی مجلس گفته است که
نمایندگان هم به دنبال رفع تحریمها هستند .او البته ادعای خود را مزین به سوگند هم
کــرده و گفته« :آقای رئیس جمهوری به حضرت عباس و به کســی که شــما قبول دارید
هیچ کســی در مجلس مخالف برداشتن تحریمها نیســت اما از موضع عزت و افتخار
ورود کنید و عزت و اعتبــار مردم را از بین نبرید ».دیروز البته یک نماینده دیگر مخالف
دولت یعنی محمدتقی نقدعلی هم گفته است« :کســانی که روزی امضای جان کری
را ضمانت میدانســتند و امــروز خاطرات رفاقت بایــدن را مرور میکننــد ،بدانند ما
خواهان ارتباط اقتصادی با جهان هســتیم ،مــا مدافع صادرات و فــروش نفت با دنیا
هســتیم اما با ذلت ،وطنفروشی و خضوع در مقابل مستکبران مخالف هستیم ».اگر
پیشفرضهای بدبینانه را درخصوص مواضع جناب آقای ذوالنور و همفکران ایشان
کنــار بگذاریــم و این مواضع را حمــل بر صداقت کنیــم ،به نظر میرســد این طیف از
کنشگران سیاســی حداقل به مؤلفهای به نام تحریمها و تبعات اقتصادی آن بر زندگی
مردم پی بردهاند .در همین حد و اینکه احتماالً درک کردهاند آثار تحریمها را با شعارها
و حواله دادن مشکالت به دولت نمیتوان انکار کرد ،جای خرسندی دارد .همین مهم
میتواند مورد اجماع قرار گیرد و به ضرورت رفع تحریمها در قالب یک خواســته ملی
تبدیلشود.
اما مهمتراین ســؤال اســت که راهکارهای محقق شــدن این خواسته ملی چیست؟
پاسخ به همین سؤال است که محل اختالف شده چرا که راهکارهای دو طیف سیاسی
در کشور بسیار از یکدیگر دور هستند .آقای ذوالنور از جمله چهرههای شاخص مخالف
دولت و برجام هستند تا جایی که افتخار! آتش زدن پرچم امریکا و برجام را در صحن
علنــی مجلس دهــم به همراه برخی دوســتان دیگرشــان به نــام خود ثبــت کردهاند.
همزمانهیچاعتمادیهمبهدولتودستگاهدیپلماسیندارندوهمیناواخرکارشان
در مواجهه با دولت به تهدید مســتقیم جانی رئیس جمهوری هم کشــیده شــد .نحوه
اولیــن مواجهه مجلس یازدهم با محمدجواد ظریف هم هنــوز از اذهان عمومی پاک
نشدهکهچگونهوزیرخارجهکشورراخائنخواندند.همفکرانآقایذوالنوردرمجلس
چندی پیش طرحــی را از تصویب گذراندهاند که اگر چه عنــوان «لغو تحریمها» را به
یدک میکشــد اما محتوای آن و شــرط و شــروطهایی که در آن تعبیه شده مفهومی جز
تداوم تحریمها ندارد .برخی دوســتان و هممســلکان این نماینــده اصولگرای قم هم
نگرانیهــای سیاســی و انتخاباتی خــود را پنهان نکــرده و هرگونه رفــع تحریمها که در
چنین شــرایطی میتواند تأثیرات خود بر زندگی و معیشــت مردم را داشــته باشد ،در
توگو
حکم یک امتیاز برای رقیب سیاســی خود میدانند .چنانکه فــؤاد ایزدی در گف 
با مهر گفته اســت« :دموکراتها ممکن است فالن پول بلوکه شده ایران در یک کشور
را آزاد کنند تا یک جناح سیاســی در ایران بتواند بگوید ما بایــد در انتخابات  ۱۴۰۰پیروز
شویم زیرا این ما هستیم که میتوانیم پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کنیم ».مواضع
اخیر آقای روحانی و محمدجواد ظریف هم از سوی همین جریان مخالف ،با تفسیرها
و برداشتهای جناحی مواجه شــده و بر همین اساس از آن به ارسال پالس ضعف به
امریکاتعبیرمیکنندحالآنکهسخناناخیرروحانیوظریفدرکالنمسألهمعطوف
به همین دغدغهای اســت کــه همفکران آقــای ذوالنور ادعــای آن را دارنــد یعنی رفع
تحریمها .با این اوصاف باید پرســید امثال آقای ذوالنور و علمالهدی و روزنامه کیهان
و دیگــر مخالفان دولت که همزمان هم مخالف برجام هســتند و هم تفاوتی بین آقای
توگو با امریکا را هم به صــاح نمیدانند ،نه
بایــدن و آقای ترامپ قائل نیســتند ،گف 
تنها ظریف که بلکه هر فرد و جریانی که راهــکارش برای رفع تحریمها از کانال برجام و
توگو میگــذرد را «جاهل» و «خائن» میداننــد چنانکه جناب علمالهدی حکم
گف 
دادهانــد و هرگونــه رفــع تحریم احتمالی قبــل از انتخابات ریاســت جمهــوری 1400را
بر نمیتابند ،منظورشــان از رفع تحریمها چیســت؟ بنابر این معلوم نیست باید این
قســم حضرت عباس آقای ذوالنــور را پذیرفت یــا دم خروس مواضــع و اقداماتی که
هیچ راه و نشانهای به سوی رفع تحریمها ندارد .این طیف از مخالفان همزمان که خود
هیچ راهکاری برای مواجهه با شرایط جدید ایجاد شده در امریکا و جابهجایی بایدن با
ترامپ ندارند ،هرگونه ابتکار عمل از ســوی دیگــران را نیز تخطئه میکنند .نتیجه این
کنشگریهاهرچهباشدحتماًکمکبهرفعتحریمهانیست.

ëëنماینــدگان مجلس اصــرار داشــتند که طرح
پرداخــت یارانه بــرای تأمین کاالهای اساســی
را بــه تصویب برســاند کــه باالخره پــس از رفع
ایــراد شــورای نگهبــان ،آن را تبدیــل بــه قانون
کردنــد ،اما مهم شــیوه تأمین اعتبــار این طرح
اســت که از طریق فروش اموال دولت محقق
میشــود؛ به عنــوان فــردی کــه  4دوره نماینده
مجلــس بودهاید ،دلیــل اصرار نماینــدگان را با
وجــود مخالفت دولــت و حتــی اقتصاددانان
چه میدانید؟
اصــل  75قانــون اساســی میگویــد کــه
نماینــدگان حــق دادن طرحــی را که بــار مالی
داشــته باشــد ،ندارنــد؛ مگــر اینکــه منابــع آن
را تأمیــن کننــد .ایــن تأمیــن منابــع بــه معنی
آن اســت کــه کاری انجــام دهند تا فشــارش از
جــای دیگر به گرده دولــت و مردم نیفتد ،مثالً
بگوینــد که دولت فــان کار را باید انجام بدهد
به شرط اینکه راهآهن جمهوری اسالمی ایران
را بفروشد .این تأمین منبع است .یا بگویند که
کاخ ریاســت جمهوری و یا ســاختمان مجلس
را در بهارســتان بفروشــد و پولــش را در جایــی
هزینــه کند؛ در این موارد درســت اســت که به
حســب ظاهر تأمیــن مالی صــورت گرفته ولی
در اصــل اینگونــه نیســت ،چون اساســاً انجام
این کارها امکانپذیر نیست.

ëëدقیقــاً آنچــه کــه از ســوی نماینــدگان بــرای
تأمیــن مالی که مــورد ایراد شــورای نگهبان هم
قرار گرفته بود ،انجام شــد همین اســت ،یعنی
فــروش اموال دولتی و ســهام بیمهها و بانکها
و ...را راهکار تأمین منابع مالی دانستهاند.
مگر میشــود راهآهن جمهوری اســامی را
بــه فرد یا افرادی فروخــت و پولش را در جایی
دیگر هزینه کرد؟ متأســفانه برخی نمایندگان
مجلــس یازدهــم در این  6ماهی که شــروع به
کار کردهاند ،عموماً روی چند موضوع متمرکز
شــدهاند؛ یکــی توهیــن بــه رئیــس جمهــوری،
مدیران و وزیران اســت .توهین آنان در صحن
علنــی بــه آقــای ظریــف را یادمان هســت؛ هر
وقت به یادش میافتم نگران میشوم که چرا
شأن مجلس را اینقدر پایین آوردند؛ از ابتدای
مجلــس یازدهم تعــدادی از تندروهــا که االن
گردانندگان پارلمان هستند با این هدف آمده
بودنــد کــه رئیس جمهــور را اســتیضاح کنند و
رســماً هــم این را اعــام میکردند .حــاال که با
راهنمایــی رهبــری این اتفــاق نیفتــاد با هدف
اینکه جواب موکلین خود را بدهند دست به کار
دیگری زدهاند .آنها بــه مردم قول داده بودند
بــه محض اینکــه به مجلــس برویــم ارزانی از
درو دیوار کشور خواهد ریخت و وضع معیشتی
شما را بســیار خوب خواهیم کرد؛ چون به این
هدف نرســیدند و نخواهند هم رســید ،شــروع
به دادن یکســری طرحهایی کردهاند که دولت
را با مشــکل روبــه رو میکند .دولت تــا به االن
نزدیک به  70الیحه اقتصادی به مجلس داده
اســت .نماینــدگان بــه آن رســیدگی نمیکنند
ولــی بــه طرحهــای غیرکارشناســی خودشــان
بســنده کــرده و زمینه را بــرای تضعیف دولت
فراهــم میکننــد .یعنی میگویند از در نشــد از
پنجــره؛ دولــت را نتوانســتیم اســتیضاح کنیم
پــس او را فلــج کنیــم .وزرا را نتوانســتیم یکــی
پس از دیگری از قدرت به زیر بیاوریم پس این
روش را پیــش بکشــیم .وگرنــه هــر آدم عاقلی
هــر طرحی که میدهد ابتــدا در مورد بار مالی
آن فکر میکند .شــما وقتی بــه بازار میروید تا
خریــد کنیــد ،اول میبینید کــه در جیبتان پول
هست یا نیست .نه اینکه اول خرید کنید و بعد
با صاحب مغازه دعوا کنید تا همســایهها شما
را جــدا کننــد و فکر کنید که خالصــه راهی پیدا
میشود .این طرح آقایان هم همین است.
اول جایــی را پیشــنهاد دادند که خودشــان
هم میدانســتند کــه آن درآمد محقق شــدنی
نیســت .خب وقتی میدانید که درآمد محقق

میکنــد و میبیند خبــری از پول نیســت؛ پس
بیشــتر به کســانی کــه چنین تصمیــم نابجایی
گرفتهاند فحاشی میکند.
اگــر قصد مجلــس خدمت به مردم اســت
اول لوایــح دولــت را تصویــب کنــد 4 .دوره
نماینــده مجلــس بــودم و بارها بــه همکارانم
میگفتــم مجلس برای تصویــب لوایح دولت
تشکیل شده است .حاال اگر یکی دوتا طرح هم
در طول سال دادند عیبی ندارد .نه اینکه جای
اصــل را با فرع عوض کنند؛  70الیحه دولت را
کنار گذاشــتند و طرحهای غیرکارشناســی خود
را برای تضعیف دولت و به ستوه آوردن ملت
جلــو میاندازند .این کار عاقالنهای نیســت .با
این کارها نه چیزی نصیب ملت میشــود و نه
مشکلی از مشکالت کشور برطرف میشود.
ëëمجادلــه مجلــس و دولــت و در واقــع گالیه
نماینــدگان این اســت که دولت هم بــه تقلید
از طــرح ما ،قرار اســت بــه مــردم یارانه کمک
معیشــتی بدهد .اگر دولت پول دارد چرا اجازه
ایــن کار را به مجلس نــداد ،و اگر پول ندارد چرا
خودش اقدام به این کار میکند .چه فرقی بین
خواسته نمایندگان و تصمیم دولت بود؟
فرقــش ایــن اســت وقتــی دولــت میگوید
کــه من ایــن مبلغ را بــه مــردم میدهم یعنی
در یــک جایــی پولــی داشــته و از همــان محل
میپــردازد .وقتــی مجلــس میخواهــد یــک
طرحــی را بنویســد باید بــار مالــی آن را از قبل
پیشبینــی کنــد؛ نمیتوانــد بگویــد کــه دولت
موظف اســت پرداخت کند .اتفاقــاً نمایندگان
وقتــی دیدند که دولــت دارد یــک کاری انجام
میدهد خواســتند که آن را به اســم خودشــان
تمــام کنند .فــرق دیگر تصمیــم نمایندگان با
کار دولت این است که وقتی دولت میخواهد
پولــی را به مــردم بپــردازد ،بهطــور موقت آن
را اجرایــی میکنــد .میگوید در ایــن  4ماه این
کار را انجــام میدهم و برای دولت بعدی هم
خرج اضافی نمیتراشــد .امــا وقتی موضوعی
را تبدیــل بــه قانــون کرده ایــد ،باید ســالهای
ســال از ســوی دولــت یــا دولتهــای بعــدی
اجــرا شــود .دولــت از خزانــه خــود خبــر دارد.
پولــی را دارد و میخواهــد در طــول  4ماه بین
مــردم توزیــع کنــد .این حــق دولت اســت ،اما
مجلس نــه .نمایندگان البته حــق دارند طرح
بدهنــد ولی اول باید مشــخص کننــد که از کجا
پولــی را به حســاب مــردم بریزنــد؛ در نهایت،
کار عوامفریبانــهای اســت کــه مجلــس انجــام
داده است.

تسلط بر این دو پارادایم به دولتها کمک میکند تا راه درست
و منطقــی روابط را میان دولتها بیابند .البته لزوماً نمیتوانیم
همه معماهای سیاســت خارجی را حل کنیــم ،همه آنچه نیاز
داریم به دســت آوریــم یا حتی گاه برخــی پیشبینیها ممکن
است نادرست باشد .دستیابی به آنها نیازمند بررسی ،پژوهش
و دقت است .گزینههای ما در سیاست خارجی مانند گزینههای
ریاضیات نیســت که دو بــه اضافه دو به چهار منجر شــود بلکه
معادلههــای مــا در سیاســت خارجــی گاه از جنــس معــادالت
مجهوالت چند وجهی و گاه بیپاسخند .برخالف علوم سخت،
در دانــش روابط بینالملل در برخی موضوعات ،حل مســأله و
معادله به پایان نمیرسد بلکه حل مسائل استمرار دارد .هر روز
باید به پازلهای روابط بینالملل نگریست ،فرصتها را شکار
کــرد ،گزینههــا را ارزیابی نمود و مســأله را حل کرد .تکنیکهای
خاصــی را بایــد در برابــر حریف ابداع کــرد که هــم در بردارنده
قواعد حقوقی حاکم بر روابط بینالملل و هم از توانایی نظری
بهرهمند باشــد .سیاســت خارجی مــا در حوزه برجــام اینگونه
عمــل کرد .بر این مبنا امریکا تا امروز بهدلیل خروج یک ســویه
و نیز تحریمهای یکجانبه ایران به لحاظ سیاســی در انزواســت.
آیا شکســت این جریان یک ســویه پس از انتخابات امریکا یک
پیروزی و فرصت برای ملت ایران نیســت؟ دســتکم شکست
یک گزینه بد ،در معادله روابط خصمانه امریکا با ایران ،فرصت
محســوب نمیشــود؟ امریــکا باوجود انــزوای سیاســی حاصل
از برجــام توانســته چالشهــای اقتصــادی برای ملت ایــران به
وجود آورد .با این وصف ،بهرهگیری از فرصت انزوای سیاســی،
شکست انتخاباتی و ناکامی جهانی رژیم ترامپ خیانت است؟
از منظــر دانــش روابــط بینالملل ،آنالیــز مداوم روابــط ایران و
امریکا نیاز جدی کشور است .اساساً آمادگی تعامل با کشورها و
یافتن فرصتهای پیش روی ،یک توصیه تخصصی-حرفهای
در دانــش روابط بینالملل اســت .در کجای این علم ســخن از
خیانت و مانند اینها آمده اســت .برعکس ،بر پایه تقوی ،بســته
بــه گزینههای پیش رو بایــد تأمل کرد ،فرصتهــا و تهدیدها را
شــناخت ،انتخاب کــرد و تصمیم گرفــت؛ تصمیمی که مبتنی
بر ارزشها ،خواســتهها ،باورهــا ،اولویتهــا و بازخوردهای یک
کشــور-ملت باشــد .به عبارتی قانون اساســی مشخص میکند
تصمیم کجاســت و چگونه اتخاذ میشــود .وظیفه حکمرانان،
رصــد فرصتها و تهدیدهاســت .دفع تهدید و شــکار فرصت.
نــه کلی گویــی ،پرگویــی ،خود بــزرگ پنــداری ،تهدیــد آفرینی،
فرصت سوزی و مانند اینها که منجر به شش قطعنامه تحریمی
جهانی علیه ایران شد .خیانت این است که خطاها تکرار شود.
بیتقوایی این اســت که ســاخت یک خانه را به دستان سرایدار
بســپاریم نه معمار .سیاســت خارجی را از ید تخصص ،اجماع
ملــی و فهــم جهانی خــارج کنیم .حضــرت علی علیه الســام
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فرصت ،ماننــد ابر میگذرد ،پس فرصتهــای خیر را غنیمت
بشمارید و از آنها استفاده کنید.

