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عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی
به معنای خروج سرمایه از کشور است
جلسه بررسی راهکارهای فعالتر شدن روابط اقتصادی با کشورهای همسایه
و حمایت از صادرکنندگان عصر دیروز به ریاست معاون اول رئیسجمهوری
برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر اینکه صادرات
غیرنفتی همواره از اهمیت فراوانی برای کشور برخوردار بوده است ،بر اهمیت
این بخش بهویژه در مقطع کنونی تأکید کرد و گفت :برای رونق تولید راهی جز
توسعه صادرات نداریم و اگر به دنبال جهش تولید هستیم باید به صادرات
غیرنفتی به عنوان مهمترین عامل مقوم تولید داخلی توجه کنیم.
جهانگیری با بیان اینکه برای رونق بخشیدن به تولید داخلی باید به دنبال
بازارهای خارجی برای عرضه محصوالت داخلی باشیم ،تصریح کرد :بازار داخل
کشور بازاری محدود است و یکی از الزامات تحقق جهش تولید این است که
بتوانیم تولیدات داخلی را در بازارهای بینالمللی عرضه کنیم.
جهانگیری در ادامه با تأکید بر لزوم تدوین بسته حمایت صادراتی،
خاطرنشان کرد :باید برای توسعه صادرات غیرنفتی ،یک بسته حمایت صادراتی
کامل و دقیق با هدف تشویق صادرکنندگان تدوین شود.
معاون اول رئیسجمهوری افزود :تدوین بسته حمایتی صادرات باید با
این پیشفرض که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازمیگردد
تدوین شود؛ چراکه اگر صادرکنندهای ارز حاصل از صادرات را به چرخه
اقتصاد بازنگرداند ،در حقیقت این صادرات به معنای خروج سرمایه از
کشور است.

صفحه 11

بیتردید بقای جمهوری اسالمی به اصالحطلبی است

همواره خدمتگزار ملت و رهبری خواهم بود

معاون اول رئیسجمهوری:

ضربه سنگین کرونا
به دولت اردوغان
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رضا رحمانی در نامه مهم به رئیسجمهوری:

رضا رحمانی در نامهای خطاب به رئیسجمهوری از برکناری خود به دلیل
انگیزههای سیاسی ابراز تعجب کرده و خود را هموراه سرباز والیت و خدمتگزار
مردم و رهبری عنوان کرده است.
در این نامه رضا رحمانی خطاب به روحانی آورده :پیرو تماس تلفنی آقای
واعظی مسئول دفتر جنابعالی در مورخ  17اردیبهشت  99و تهدید به برکناری
اینجانب در صورت عدم رای آوردن طرح ایجاد وزارت بازرگانی و همچنین
درخواست مبنی بر متقاعد کردن مجلسیان خصوصا مذاکره با نمایندگان
آذریزبان و تاکید بر استعفای اینجانب در صورت رای نیاوردن این طرح،
از آنجایی که به حجت شرعی نرسیدهام و کماکان آمادگی خدمتگزاری را
در خود میبینم بهویژه در شرایط سخت کشور و در سالی که مقام معظم
رهبری علیرغم تحریمهای ظالمانه و کرونای فراگیر تاکید بر جهش تولید ملی
داشتهاند و فعالیتهای انجامگرفته در سال رونق تولید ملی را تایید کردهاند
استعفای اینجانب به معنای سرپیچی از فرمان جهش تولید رهبری خواهد بود.
لذا از اینکه در دوره یک سال و هفت ماهه با همکاری دوستان عزیز در وزارت
صمت و علیرغم برنامههای دشمنان نظام و انقالب برای تعطیلی تولید کشور
توانستیم به مدد و قوه الهی تامین کاالهای اساسی و مایحتاج کشور و همچنین
رونق تولید را که همه آنها مورد تاکیدات مقام معظم رهبری بوده انجام دهم
به خود میبالم و متعجبم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار
میبایست بنا به انگیزههای سیاسی این گونه تحت فشار قرار گیرم .لذا افتخار
اینجانب سرباز والیت بودن است و در هر جا که باشم خدمتگزار مردم و رهبری
خواهم بود.

«ابتکار» پیامدهای ناشی از همهگیری
کووید  19در ترکیه را بررسی میکند

طرح :محمدطحانی

ی الکاظمی» در
زود است درباره آینده دولت «مصطف 
عراق پیشبینی محکمی کرد ،با اینحال میتوان تفاوتهای
آن را با دولتهای پیشین برشمرد و در اینباره گمانه زد.
البته میشود گفت دولت الکاظمیبا استحکام فاصلهدارد
ولینه بهاندازهای که سبب سقوط دولتهای «حیدرالعبادی»
و «عادل عبدالمهدی» شد .شاید بهتر باشد اینگونه گفت
که عراق پس از  17سال سقوط رژیم بعث در سال ،2003
ق فراگیر بر سر کار
سرانجام شاهد دولتی است که با تواف 
آمده است.
دولت تازهنفس عراق محصول سالها رقابت؛ کشمکش و
سرانجام استیصال عوامل داخلی و خارجی است که موجب
اعتراضات مردم این کشور از اکتبر سال گذشته تا کنون شد.
اینبار همه طرفها توافق کردهاند که دولتی تکنوکرات با
کمترین گرایش قومی ـ مذهبی زمام امور را به دست گرفته
و در خدمت به مطالبات مردم عاصی از جنگ ،رقابتهای
کشدار و فساد عمل کند .مشروعیت دولت نزد مردم ،میزان
کامیابیهای آن ـ بهویژه در کوتاهمدت ـ در رفع مشکالتی
خواهد بود که عصیان را در جامعه عراق سبب شده است .اما
چرا دولت الکاظمی متفاوت از دولتهای پیشین مینماید؟
چرا میتوان گمان کرد که او از استعداد بیشتری نسبت به
اسالف خود برای کسب مشروعیت نزد مردم برخوردار است؟
پاسخ به پرسشهای باال وجوه دوگانه دارد :نخست ،توافق
به نسبت فراگیر در انتخاب الکاظمی بهعنوان رئیس کابینه
تکنوکرات و کمبدیل در تاریخمعاصر عراق.

ت از بازگشت بیماری کرونا
گروه جامعه  -در حالی صحب 
به روزهای اوج خود در ایران به گوش میرسد که کاهش
محدودیتها از جمله آغاز دوباره فعالیت اغلب صنوف ،بسیاری
از جمله کارگران روزمزد ،دستفروشان ،کودکان کار و خیابان و
زبالهگردها را روانه خیابانها کرده است .افرادی که مسئوالن
بهداشتی میگویند برای آنها پروتکل بهداشتی وجود ندارد و
ت آنها نظارت کرد .با این حال آنها معتقدند که
نمیتوان بر فعالی 
یک چیز مشخص است .فعالیت این دسته از افراد میتواند شمار
مبتالیان به بیماری کووید  19را در روزهای آتی افزایشدهد.
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حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس امکانپذیرشود .در جریان بررسی این پیشنهاد
برخی نمایندگان عنوان کردند که در حال حاضر مجلس امکان نظارت بر عملکرد اعضای
حقوقدان شورای نگهبان و امکان عزل آنها را ندارد که با تصویب این پیشنهاد ،این امکان
فراهم شد.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان این
که بقای هر حکومتی به اصالحات است ،گفت :بی تردید
بقای جمهوری اسالمی به اصالح طلبی است .اگر اصالح
طلبی به حاشیه برود فرهنگ حاشیه نشینی و لمپنی بر آن
حاکم میشود.
محمد علی وکیلی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای
اسالمی در آخرین نطق میان دستور خود در مجلس دهم
گفت :با زبان روزه به مردم تهران میگویم که بر عهدی
که با آنها بسته بودیم باقی ماندهایم .با مردم عهد بسته
بودیم که تطمیع نشویم و نشدیم .عهد بسته بودیم که
تحت تهدید از رسالت نمایندگی خارج نشویم ،خوشبختانه
سرم باالست که میگویم تهدید پذیر نبودیم .به رغم آن که
گفتمان حاکم بر راهروهای مجلس نه خدا ترسی است و
نه مردم باوری بلکه شورای نگهبان ترسی است اما تالش
کردیم در ظرف سهم خویش نسبت به رسالت خود این
عهد را با مردم پاس داشته و این رسالت را در مسیر منافع

یادداشت
فاطمه شریفی*

مردم ادامه دهیم.
این نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی با بیان
این که «دو خطر عمده جمهوری اسالمی را تهدید میکند»
گفت :اولین خطر این است که نمیشود با ابزار مارکسیسم
آرمانهای جمهوری اسالمی را به سرانجام برسانیم نمیتوانم
با ابزار مارکسیسم و در دامن کمونیسم از والیت فقیه دفاع
کنیم .نمیشود با ابزار مارکسیسم عدالت را در جامعه
اسالمی و در قامت و قاموس جمهوری اسالمی پیش برد.
باید حواسمان باشد اگر میخواهیم از لیبرالیسم فرار کنیم
نباید ناخواسته پناه به مارکسیسم ببریم.
وکیلی با استناد به سخنان امام خمینی در مورد انجمن
حجتیه گفت :خطر دوم انجمن حجتیه است اگر فرمایشات
امام در دوره حیاتشان را مرور کنیم متوجه میشویم که امام
هیچ خطری را به اندازه خطر انجمن حجتیه نمیدانست در
جای جای سخنان امام هشدار نسبت به این جریان انحرافی
وجود دارد .چرا این میزان حساسیت از طرف امام نسبت

به انجمن حجتیه وجود دارد؟چرا که مبنای این جریان
انحرافی با هیچ یک از مبناهای جمهوری اسالمی قابل جمع
نیست .این جریان واپس گرا و متحجر و ضد توسعه سال
ها در کمین بود و اخیرا حضورش در بخشی از الیههای
قدرت مشاهده میشود .نماینده مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی تاکید کرد :اگر جمهوری اسالمی به دست
انجمن حجتیه و گردانندگان آن بیفتد هم والیت فقیه و هم
مبانی ارزشی آن به کما خواهد رفت همچنین باید فاتحه
جمهوریت را در کسری از زمان بخوانیم.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان این
که «دو لبه قیچی در جمهوری اسالمی همواره انحصارزا
بوده است» گفت :یک لبه قیچی تالش کرد همه ارزشها را
به نفع خود مصادره کند و ارزشها را به گروگان گرفته و در
انتخابات مختلف به فضای پیروزی خود بدل کرده و آن را
تبدیل به نردبانی برای حضور در قدرت کرده است .با شهدا،
دفاع مقدس ،مقابله با استکبار و مسئله مستضعفان

نسبتی ندارد اما همه چیز را مصادره کرده است.
این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت:
لبه دیگر قیچی که تالش میکنند اصالحات را به گروگان
ف بام افتاده و تالش میکند گفتمان اصالح
بگیرد از آن طر ِ
طلبی را به نام خود حک کند .این افراد هر گاه اظهار
نظر و وجود کردهاند در مرز اپوزیسیون بودند هیچ گاه
نتوانستد سر باال بگیرند و بر عناصر گفتمان اصالح طلبی
پای بفشرند.
وکیلی در پایان سخنان خود با بیان این که « بقای
هر حکومتی به اصالحات است» گفت :بی تردید بقای
جمهوری اسالمی به اصالح طلبی است .جریان و کسانی که
امروز فکر میکنند اصالحات از نیرو و سرمایه خالی شده و
اصالح طلبی عرصه را واگذار کرده و در سپهر سیاسی ایران
به حاشیه میرود .اگر جریان اصالح طلبی به حاشیه برود
تردید نکنید که فرهنگ حاشیه نشینی و لمپنی به آن حاکم
میشود .وای بر جریان سیاسی که زبان لمپنی داشته باشد.

سناریوهای محتمل آمریکا در قبال ایران در آستانه انتخابات 2020

سازمان ملل متحد ،یک بار دیگر عرصه مناقشه آمریکا علیه ایران شده
که با تالش آمریکا برای ملغی کردن یک قطعنامه به اوج رسیده است؛
قطعنامهای که چندی پس از توافق هستهای تصویب شد و بر اساس آن
مقرر شد بخش قابل توجهی از محدودیتها علیه ایران برداشته شود .پومپئو
وزیر نفرت پراکن آمریکا به دنبال ارائه طرحی به شورای امنیت سازمان ملل
است که ابتدا مانع از برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران در اکتبر 2020
شود و درصورت امکان با راهاندازی مکانیسم حل اختالف ،تحریمهای جامع
جهانی علیه ایران را بازگرداند.
شایان ذکر است که در  18اردیبهشت  ،1397سه سال پس از اجرایی شدن
برجام ،ترامپ با اعالم خروج رژیم آمریکا از برجام ،وعده انتخاباتی خود را
عملیاتی کرد .این خروج ،با هدف رسیدن به توافقی بهتر که محدودیتهای
بیشتری بر برنامه هستهای و فعالیتهای موشکی و منطقهای ایران بگذارد،
صورت پذیرفت .هرچند ایران به مدت یک سال صبر استراتژیک پیشه
کرد ،ولی به دنبال بیعملی اعضای اروپایی برجام ،گامهای پنجگانهای را
در چارچوب برجام و مطابق با بندهای  36 ،26و  37آن برداشت و به
محدودیتهای برنامه صلحآمیز هستهای پایان داد .اقدام ایران با نارضایتی
شرکای اروپایی برجام همراه شد و آنها مسبب اصلی این اتفاقات را آمریکا
اعالم کردند.
حال با سپری شدن دو سال از خروج آمریکا از برجام ،تاثیر منفی این
خروج سبب شده مقامات سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تالشهای مایک
پمپئو وزیر امور خارجه برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل و زدن یک
ضربه کاری دیگر به آنچه از برجام باقی مانده بیدرنگ مخالفت کنند،
مخالفتی که هنوز معلوم نیست مانع عملی شدن طرح پمپئو میشود یا

خیر؟!

در سوی دیگر میدان ،دموکراتها در سالگرد دوم خروج واشنگتن از برجام
و در آستانه انتخابات  2020ریاست جمهوری ،انتقادها از سیاستهای
ترامپ در قبال ایران را افزایش دادهاند .جو بایدن معاون پیشین باراک اوباما
و نامزد احتمالی ریاست جمهوری دموکراتها که پیش از این گفته بود اگر
رئیس جمهوری شوم به برجام باز خواهم گشت به تازگی اعالم کرد2« :
سال پیش ترامپ از توافق با ایران خارج شد .این هفته نیز وی قطعنامه
اختیارات جنگی را که میتوانست او را در شروع جنگ با ایران محدود به
مجوز کند ،وتو کرد .تصمیمهای ترامپ ریسک جنگ را در خاورمیانه افزایش
داده است».
در واکنش به افزایش چنین ریسکی ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه
کشورمان در نامهای به دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اقدامات خصمانه
واشنگتن ،درمورد به خطر افتادن صلح و امنیت در جهان و غیر قابل کنترل
شدن اوضاع هشدار داد .وی دراینباره تصریح کرد که «بیانیه مقامات
آمریکایی مبنی بر قصد آنها برای اقدام علیه قطعنامه  2231شورای امنیت
بسیار نگران کننده است و ممکن است اوضاع را به شرایط غیر قابل کنترل
بکشاند .همچنین هرگونه اقدام علیه قطعنامه  2231شورای امنیت و برخالف
این چارچوب ،پیامدهای جدی برای دوام و پایداری شرایط توافق شده به
همراه خواهد داشت».
تنشهای تهران و واشنگتن در دو سال اخیر و به ویژه پس از خروج آمریکا
از برجام به اوج خود رسیده .دراینباره سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه
ایران برای آنچه به تعبیر واشنگتن با هدف تغییر رفتار جمهوری اسالمی است
به نتیجهای نرسیده است و میتوان گفت علیرغم هم ه تالشها با ناکامی
مطلق مواجه شده است .حال هم در آستانه انتخابات آمریکا که تنها  6ماه

به برگزاری آن باقی مانده ،دو سناریو در خصوص مناسبات تهران و واشنگتن
می توان متصور شد .اول آنکه دونالد ترامپ که این روزها به دلیل ناکارآمدی
در کنترل بیماری کرونا در کشورش با انتقادات فراوانی رو برو است ،سعی
میکند با رسیدن به دستاوردی در سیاست خارجی خود جایگاهش را در
مسند ریاست جمهوری تثبیت کند .بدین ترتیب با دادن امتیازهای ویژه که
شاید بتوان آنها را در برداشتن برخی محدودیت و تحریم ها تعبیر کرد،
سعی میکند به توافقی با ایران دست یابد .اما سناریوی دوم داللت بر عدم
تغییر رفتار هیئت حاکمه آمریکا در قبال ایران دارد ،به طوریکه سیاست
فشار حداکثری توسط دولت فعلی ادامه یابد و تنشها به سمت رویارویی
نظامی پیش رود .تجربه نشان داده است که دولتهای آمریکا برای خروج از
بحرانهای داخلی ،تمایل بیشتری به درگیری نظامی در خارج از مرزها داشته
اند ،تا مشکالت داخلی (از جمله خسارات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا) را
به دست فراموشی سپرده و موجب حمایت یکپارچه مردمی از دولت برای
مقابله با دشمن خارجی شوند .خسارات ناشی از ریزش بهای جهانی نفت به
اقتصاد آمریکا نیز می توان محرکی برای سناریوی دوم باشد ،چرا که هرگونه
درگیری نظامی در منطقه خلیج فارس می تواند در جریان صدور نفت از
منطقه اختالل ایجاد کرده و بهای نفت را افزایش دهد .جمهوری اسالمی
ایران ضمن حفظ هوشیاری خود ،بارها اعالم کرده که آغاز کننده ی جنگ
نخواهد بود ،ولی چنانچه مورد تهاجم نظامی قرار گیرد ،با تمام قوا به تقابل
و دفاع از خود خواهد پرداخت .البته جمهوری اسالمی ایران هرگز راه گفتگو
را نبسته و اعالم کرده است ،چنانچه رژیم آمریکا تحریمهای ظالمانه را لغو
کرده و تعهدات خود در قبال ایران را عملی کند ،می توان در قالب برجام
با آن مذاکره کرد.
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