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این روزها مس��ئله برج��ام بار دیگر ب��ه یکی از 
محورهای محافل رس��انه ای و سیاس��ی مبدل شده 
اس��ت چنانکه حتی برخی از منابع خب��ری از آماده 
شدن بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام سخن 
گفته اند که البته از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان دریافت این بسته تایید نشده است. به هر 
تقدیر سخن از برجام در حالی مطرح می شود که در 

باب این موضوع چند نکته قابل توجه مطرح است.
 نخس��ت آنکه غرب چگونه از بس��ته حمایتی 
از برج��ام می گوید در حالی که همزمان نشس��ت 
گروهک تروریستی منافقین که دستشان به خون 
17 هزار ایرانی آغشته است در قلب اروپا )فرانسه( 
برگزار می ش��ود و مقامات غربی و آمریکایی نیز در 

آن شرکت می کنند. 
دوم آنکه غ��رب در حالی از تالش برای حفظ 
برجام می گوید که این روزها نشست اف.ای.تی.اف 
برگزار شده و برای چند ماه دیگر وضعیت ایران را 
به تعلیق درآورده اند. ح��ال آنکه ایران تاکید دارد 
ک��ه اف.ای.ت��ی.اف عمال مغایر با مناف��ع و امنیت 
جمهوری اسالمی است و لذا اقدام گروه ویژه اقدام 
مالی )اف.ای.تی.اف( مبنی بر لزوم اجرای بندهای 
9گان��ه از س��وی ایران نش��ان می ده��د که غرب 
همچنان به دنب��ال تحمیل زیاده خواهی های خود 
به ایران اس��ت در حالی که در عمل و تئوری این 

طرح ها مغایر با منافع و امنیت ملی ایران است.
سوم آنکه اروپایی ها همچنان به یک دوگانگی 
رفتاری پاسخ نداده اند و آن آزادی شرکت ها اروپایی 
برای حضور یا عدم حضور در ایران است. اروپایی ها 
زمانی که تحریم علیه ایران اعمال می کنند رس��ما 
اعالم می دارند که شرکت های اروپایی و غیراروپایی 
ح��ق ورود به ای��ران را ندارند و ب��رای روابط آنها با 

تهران مجازات در نظر می گیرند. 
همزمان با اعالم خروج آمریکا از برجام و تهدید 
آن ب��ه تحریم علیه ای��ران، اروپایی ها ادعا می کنند 
که شرکت های اروپایی ماهیتی خصوصی دارند لذا 
آنها تصمیم می گیرند که در ایران بمانند و یا اینکه 
ایران را ترک کنند. دولتمردان و حتی اتحادیه اروپا 
توان اینکه شرکت ها را به ایران ماندن متقاعد سازند 
را ندارند. اکنون این س��وال مطرح می شود که چرا 
زمانی که غرب به اعمال فش��ار و تحریم علیه ایران 
می پردازد این ش��رکت ها حق انتخاب روابط یا عدم 
رواب��ط با ایران را ندارند و بای��د اجبارا در تحریم ها 
مشارکت کنند، ولی زمانی که مثال اروپا از روابط با 
ایران می گوید و آمریکا از تحریم و خروج از برجام، 
این ش��رکت ها عنوان خصوصی گرفته و اروپا برای 
مان��دن یا رفت��ن آنها از ای��ران آزادی عمل در نظر 

می گیرد و بر آزادی آنها تاکید می کند. 
به هر تقدیر نمی ش��ود که شرکت های اروپایی 
در زمان اعم��ال تحریم ها تبدیل به ش��رکت های 
دولتی ش��وند و در ش��رایطی که غ��رب باید برای 
مان��دن آنه��ا در ای��ران ضمانت دهن��د تبدیل به 

شرکت های خصوصی می شوند.
با توجه به این ش��رایط که ذکر ش��د در باب 
رفتار اروپایی ها یک نکته مهم را می توان بدس��ت 
آورد و آن اینکه کشورهای مذکور همچنان همان 
سیاس��ت های ضدایرانی گذش��ته را در قالب های 

جدید اجرا می کنند. 
این امر نشان می دهد که بیان برخی مواضع که 
مخالفت با حضور ش��رکت های خارجی در صنایع و 
نفت و گاز را زمینه ساز اقدامات آمریکا برای تحریم 
ایران در این حوزه و نیز برخی از تحرکات س��عودی 
عنوان کرده اند، امری مغایر با واقعیت و منافع ملی 
اس��ت چراکه هر چه می��زان حضور ش��رکت های 
غربی در کشور کمتر باشد خطر تحریم نیز کاهش 
می یابد در حالی که همزمان خوداتکایی برای تامین 
نیازهای داخلی را نیز به همراه دارد. نمود عینی این 
امر اجرایی ساختن فازهای پارس جنوبی و نیز ستاره 
خلیج فارس برای تولید بنزین  اس��ت که به دس��ت 

متخصصان ایرانی صورت گرفته است. 
در جمع بن��دی کلی می توان گف��ت، تا زمانی 
ک��ه اروپا به رفتارهای دوگان��ه و ابهام آمیز خود به 
ویژه در باب خصوصی یا دولتی بودن شرکت هایی 
که می خواهند در ایران فعالیت داشته باشند ادامه 
می دهد نمی توان اعتمادی به بسته های پیشنهادی 
آنها داش��ت به ویژه اینکه سران غرب همچنان در 
سخنان خود بر لزوم پایان توان هسته ای، موشکی 

و حذف ایران از منطقه تاکید می کنند.
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با مشارکت بنیاد برکت
قرارگاه جهادی پیشرفت و توسعه  پایدار 
دلفان لرستان تشکیل می شود 
براساس تفاهم نامه ای که سال گذشته در جریان 
سفر محمد مخبر به استان لرستان میان ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( و استانداری لرستان به امضا 
رس��ید، 700 میلیارد تومان از س��وی ستاد اجرایی 
فرم��ان حضرت امام)ره( برای پیش��رفت و توس��عه  
این اس��تان اختصاص یافت. بر طبق این تفاهم نامه، 
مبلغ مذکور ب��رای محرومیت زدایی، اش��تغال زایی، 
توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، ساخت و تکمیل 
پروژه های زیربنایی، مس��کن محرومان، بهداش��ت و 
درمان، فرهنگی و آموزشی، ارایه ی خدمات حمایتی 
مانند تحت پوش��ش ق��رار دادن ایت��ام، اعطای وام 
قرض الحس��نه و کمک ب��ه درمان زوج ه��ای نابارور 
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در استان لرستان 

سرمایه گذاری خواهد شد. 
همچنی��ن از اعتبار این تفاهم نامه، مبلغی بالغ 
بر 50 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در زمینه  
ایجاد اش��تغال و توانمندس��ازی اقتصادی نورآباد 

دلفان تخصیص یافته است.  
در نشس��تی که اخیراً با حضور موس��ی خادمی 
استاندار لرستان، علی رستمیان نماینده  مردم دلفان 
و سلس��له در مجلس شورای اسالمی و سایر مقامات 
اس��تانداری لرس��تان در دفتر مدیرعمل بنیاد برکت 
برگزار شد، جعفری پیشنهاد تشکیل قرارگاهی جهادی 

برای پیشرفت و توسعه  پایدار در دلفان را ارایه داد.
مدیرعمل بنیاد برکت با اشاره به این که دلفان 
منطق��ه ای با ظرفیت های مختلف و اس��تعدادهای 
باالس��ت، اما با با بیکاری روبه رو است، تأکید کرد: 
هدف س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( این 
اس��ت که امس��ال در نورآباد دلف��ان 600 فرصت 
ش��غلی پایدار براس��اس حمای��ت از کارآفرینان و 
مدل ه��ای توانمندس��ازی اقتصادی بنی��اد برکت، 
به ویژه براس��اس مدل های اقتصادی اجتماع محور 
»آس��مان« و »آفت��اب« ایجاد نمای��د، به خصوص 
مشاغلی که مبتنی بر ظرفیت های اقتصادی منطقه 

در دو بخش کشاورزی و دامپروری باشد.  
وی افزود: بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( در س��ال 97 ایجاد 1400 
فرصت شغلی پایدار را در استان لرستان به عنوان 
هدف برای خود تعیین کرده اس��ت که با توجه به 
فعالیت های سراسری و گسترده بنیاد برکت در این 
زمینه، این رقم در کل کش��ور به 30 هزار فرصت 

شغلی مستقیم و غیرمستقیم خواهد رسید. 
مدیرعامل بنیاد برکت در این جلسه با تأکید بر 
تس��ریع در انجام فعالیت ها و اقدامات توانمندسازی 
اقتصادی اظهار داش��ت: باید بازتاب اثرات زودهنگام 
این فعالیت ها در زندگی مردم دیده شود تا خود آن ها 

نیز به همراهی و مشارکت در طرح ها راغب شوند. 
گفتنی است نورآباد دلفان پنجمین شهر محروم 
کشور است که علی رغم برخورداری از ظرفیت های باالی 
کشاورزی و دامپروری از معضل بیکاری رنج می برد. این 

منطقه همچنین 8 هزار عشایر کوچ رو دارد.

گزارش یک

قاسم غفوری - مائده شیرپور  
گ���و شغل گفت و به  روزها  این  که  مجلس  سابق  نماینده  نوباوه وطن  بیژن 

قبل از نمایندگی اش در دفتر روزنامه بازگشته است و خبرنگاری 
مختلفی  درباره مسایل  او  با  بود  قرار  بود.  روز  میزبان سیاست  کرده است،  پیشه 
صحبت کنیم از اف.ای.تی.اف تا برجام و لیستی رای دادن به نمایندگان اما گفت وگو 
به دلیل متقارن شدن با نارضایتی برخی از مردم از برخی از مسئوالنشان با طرح این 
موضوع شروع و در ادامه به موضوعات مهم دیگر هم رسید. نوباوه با همان سادگی 
دوران نمایندگی پاسخگویمان بود و در خالل گفت وگویی که به دلیل مشغله با یک 
ساعت تاخیر آغاز شد، هر از گاهی به خبرنگاری که برای هماهنگی سوژه به دفترش 
می آمد نیز پاسخ می داد. او که تمام قد از مواضع و اقدامات جناح متبوعش، جبهه 
پایداری دفاع می کند، در بخش نخست گریزی به دالیل نارضایتی مردم زده و با اشاره 
به مباحثی چون اجبار اعتماد به توتال به دالیل پشت پرده از امضای برخی قراردادها 
می گوید و در نهایت حمایت از اف.ای.تی. اف را برای کسانی که ماهیت آن را می دانند 
و در مقام معاون وزیر و وزیر نشته اند خیانت دانسته و این را هم می گوید که توچال 
رفتن روحانی مشکلی نداشته است. بخوانید ماحصل بخش نخست این گفت وگو را با 

اشاره به اینکه بخش دوم گفت وگوی ما روز سه شنبه چاپ خواهد شد:

نمای نزدیک

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین)ع(:

مسئوالن از تنبلی، اشرافی گری و تکبر با مردم اجتناب کنند

شاید بهتر باش�د از مسایل روز شروع کنیم 
و نارضایت�ی ک�ه برخ�ی از م�ردم از برخی 
مس�ئوالن دارن�د، آنچ�ه در هفته های اخیر 
از نارضایتی و اعتراض�ات مردمی می بینیم، 
چگون�ه تحلی�ل می کنی�د به نظر ش�ما این 
رخداده�ا برگرفت�ه از نارضایت�ی م�ردم از 
عملکرد دولت و برآورده نشدن وعده هاست 

و یا اینکه ریشه در عوامل خارجی دارد؟
اگر بخواهیم از مش��کالت کش��ور بررسی 
علمی داشته باش��یم باید زمینه های گوناگون 
آن را بررس��ی کنی��م مثال ی��ک عنوانی به نام 
نارضایتی داریم که دالیل این نارضایتی بسیار 
متعدد اس��ت اینکه بگوییم در کشور نارضایتی 
نیست، غلط اس��ت اما اینکه بگوییم نارضایتی 
به خاطر کمبود اس��ت این هم غلط است، اگر 
بگویی��م نارضایتی صرفاً از تبعیض اس��ت این 
هم غلط اس��ت اما وقتی اینها را کنار هم قرار 

می دهیم خیلی از مسائل حل می شود.
بیشتر توضیح دهید؟

ببینید شواهد و قرائن نشان می دهد ما االن 
همه شرایط یک کش��ور مطلوب را داریم. چرا؟ 
برای بررس��ی وضعیت یک کش��ور باید دید که 
تولید ناخالص ملی آن چقدر است، رشد علمی 
آن چه میزان اس��ت، منابع ملی و خدادادی آن 
چقدر اس��ت، س��رمایه های مالی و انسانی یک 
کش��ور چه میزان است. وقتی با این شاخصه ها 
ن��گاه می کنیم می بینیم که کش��ور ما جزء 17 
کش��ور برخوردار دنیا است یعنی از 200 کشور 
عضو س��ازمان ملل جزء 17 کشور بودن حرف 
بس��یار بزرگی است. رشد علمی کشور 13 برابر 
استاندارد جهانی است، تولید و ذخایر نفت ایران 
در رتبه های باالی اوپک و جهان اس��ت، از نظر 
منابع نیز ایران در جمع کش��ورهای اول جهان 
اس��ت. اینها را کنار هم قرار دهیم می بینیم که 
مؤلفه ه��ای اقتصاد خوب را داریم پس باید دید 
این چه بخش��ی از اقتصاد است که مردم را رنج 
می دهد؟ بررس��ی ها نش��ان می دهد مشکالت 
اقتصادی کشور ما بر خالف بسیاری از کشورها 
از روی کمبود نیست این مسئله  مهمی است به 
نظر من آنچه بیش از هر چیز به چشم می آید و 
من در روزنامه خودم هم تیتر زده ام ناکارآمدی 
در مدیریت اس��ت. به نظر من مش��کل امروز ما 

مهمترین مسئله اش مدیریت در اقتصاد است. 
خب چطور می ش�ود که همه قبل از نشستن 
بر صندلی ریاست جمهوری این سوء مدیریت 

را قبول دارند اما وقتی پست می گیرند طور 
دیگری رفتار می کنند؟

ببینی��د البته ای��ن را هم بگوی��م که این 
مدیریت جنبه ه��ای مختلف دارد. بخش��ی از 
آن قانون اس��ت، بخش��ی مدیریت افراد است، 
یک بخش آن نگاه به مس��ائل اس��ت. این نگاه 
اقتص��ادی اگر صرفاً غربی باش��د می بینید که 
کاًل ض��رر خواهیم ک��رد. مثل ام��روز. همین 
صنعت عقب مانده نگاه داش��ته شده خودرو را 
باید پرس��ید که آیا فقط یک کشور می تواند به 
ایران کمک کند؟ آن هم فقط کشور فرانسه ای 
که تا ش��ب امضای برجام نی��ز خیانت می کرد 
و ی��ا در دوران جنگ س��الح ها و جنگنده های 
متع��دد در اختی��ار ص��دام قرار م��ی داد؟ چه 
می ش��ود که فردای برجام دوب��اره قراردادهای 
خودروس��از های فرانس��ه مانند رنو و سیتروئن 
بسته می ش��ود؟ معلوم است که در این بخش 
مدیریت اقتصاد کش��ور مش��کل وج��ود دارد. 
نمی خواهم بگویم که فس��اد است، اما واقعیت 
این اس��ت که دست های بس��یاری پشت پرده 
اس��ت. م��ردم کالن نگ��ر هس��تند و همیش��ه 
فک��ر می کنند که این وزیر اس��ت که مش��کل 
دارد در حال��ی که این بدنه س��اختار مدیریت 
اقتصادی کش��ور است که وابستگی به تفکرات 
غرب دارد. این باعث می ش��ود که شما همیشه 
وابسته به آنها باش��ید. مگر به آقای وزیر نفت 

اعالم نکردند که ش��رکت توت��ال یکبار خیانت 
کرده اس��ت، بعد دوباره می آیند با آن قرارداد 
می بندند. پس معلوم می شود که در قرارداد با 
توتال مالحظاتی دارد. یا مثاًل گفته ش��ده بود 
که م��ا 63 میلیون لیتر مص��رف بنزین داریم. 
با کارت س��وخت که یک مدیریت صحیح بود 
این میزان س��همیه بندی شده بود و به واسطه 
آن نیز از میزان قاچاق سوخت کاسته می شد. 
اکنون مصرف بنزین به 83 میلیون لیتر رسیده 
در کمتر از 6 س��ال و اگر همه تولیدات خود را 
نی��ز مصرف کنیم احتماال در آینده با مش��کل 
مواجه خواهیم بود. جالب اس��ت دوباره وزارت 
نفت اعالم کرده که کارت های س��وخت را احیا 
می کن��د! این ن��وع رفتارها به دلی��ل مدیریت 
نادرست اس��ت. این مدیریت نادرست می تواند 
از روی نادانی باش��د یا بلد نبودن است ولی به 
نظر من هر دوی این عوامل اس��ت. از نظر من 
مشکل اصلی تفکر حاکم بر اقتصاد کشور است 

که یک تفکر وابسته و غلط است. 
شما می گویید بخشی از سوء مدیریت ها بر اثر 
نادانی است اما چطور این موضوع را بپذیریم 
وقتی این ندانس�تن در حالی رخ می دهد که 
با نگاه به س�ابقه افراد می بینیم آنها س�ابقه 

طوالتی مدیریتی و وزارتی دارند؟
م��ن می گویم این ندانس��تن حداقل رفتار 
اس��ت. ببینی��د وزیری ک��ه می گوی��د من دو 

هزار میلیارد تومان س��رمایه دارم این مبلغ در 
ط��ول 4 دهه ک��ه س��ال هایی از آن نیز دوران 
دفاع مق��دس بوده و این فرد در ش��غل دولتی 
بوده از کجا آمده اس��ت؟ زمان��ی که خبرنگار 
بودم آقای ایکس وزی��ر بود تازه وزیر هم نبود 
و بعد از آن وزیر ش��ده اس��ت و ش��غل دولتی 
داشته این مبالغ را از کجا آورده است؟ که مثال 
هزار میلیارد تومان فروش��گاه رفاه را خریداری 
می کن��د. در عرصه مدیریت ای��ن اصل وجود 
دارد ک��ه چاقو هرگز دس��ته خ��ود را نمی برد. 
ام��روز چنین وزیرانی نمی آین��د قوانینی وضع 
کنند که رانتش��ان از بین برود. فساد در درون 
سیستم اس��ت. نه اینکه کار بلد نیستند کامال 

هم بلد هستند اما برای منافع خودشان.
وقت��ی گفته می ش��ود 4 هزار خ��ودرو از 
گم��رک وارد و وزارت صنعت می گوید س��ایت 
هک ش��ده و از این دس��ت حرف ها! که هرگز 
قابل پذیرش نیس��ت مگر قوطی کبریت است 
ک��ه به راحت��ی از گمرک وارد ش��ود می دانید 
این میزان خودرو چق��در تریلر نیاز دارد؟ این 
امر نش��ان می ده��د درون سیس��تم، بیماری 
وجود دارد. این امر آس��یب های بسیاری ایجاد 
می کند و مردم نسبت به این آسیب ها حساس 
می ش��وند. م��ردم می گویند اگر نیس��ت برای 
همه نباید باش��د اگر هس��ت برای همه باشد. 
مهمترین عاملی که در جامعه نارضایتی ایجاد 
می کند تبعیض است. چنانکه حضرت علی)ع( 
می فرماین��د تبعی��ض بزرگتری��ن عامل ضربه 

زننده به حکومت ها است. 
تحریم کجای این شرایط بد اقتصادی قرار دارد؟ 
تحریم هم بخش��ی از این روند است. من 
فکر می کنم مشکالت اقتصادی جامعه صرفا از 
روی کمبود و یا تحریم نیس��ت ما دوره جنگ 
نفت کمتر از 8 دالر می فروختیم اما مشکالت 
امروز را نداش��تیم. کوپن داشتیم ولی این همه 
مشکل نداش��تیم این همه خائن به بیت المال 
نداش��تیم و یا بس��یار کم بود. م��ا به مدیریت 
منطقی نی��از داریم اگر کمبودی هس��ت باید 
ب��ه مردم بگوین��د اما امروز بیش��ترین واردات 
کااله��ای لوکس در آم��ار جهانی را داریم. این 
بر می گردد به س��بک زندگی ک��ه برگرفته از 
رفتاره��ای همین دولت اس��ت که به آن دامن 
زده ش��ده است. در نهایت می شود گفت 50 تا 
60 درصد مشکالت کشور برگرفته از مدیریت 

ضعیف دولت است. 

بیژن نوباوه در گفت وگو با سیاست روز:

آنهایی که دوبار
 اف.ای.تی.اف را امضا کردند
باید به مردم پاسخ دهند
مهم ترین عاملی که در جامعه نارضایتی ایجاد می کند تبعیض است

حضور هنرمندان ۴۰ کشور 
در سومین جشنواره حقوق بشر آمریکا

دبیر س��ومین جش��نواره  رسانه بش��ر گزارش  بین الملل��ی حقوق 
آمریکای��ی در نشس��ت خبری اظهار داش��ت:  
اختتامیه  این جش��نواره روز سه شنبه 12 تیر 
همزمان با روز افشای حقوق بشر آمریکایی در 

تاالر اندیشه حوزه هنری برگزار می شود. 
اسماعیل آجرلو درباره بخش های مختلف 
ای��ن جش��نواره گف��ت: گرایش علمی ش��امل 

مقاالت علمی پژوهشی و کتاب است و در روز 
اختتامیه نشس��ت های علم��ی را داریم. کتاب 
»بررس��ی نقض حقوق بشر در ایاالت متحده « 
نخستین کتاب اس��نادی است که صرفاً بدون 
تحلیل و با تکیه بر رفرنس های خود آمریکایی 
اس��ت که سال گذشته چاپ ش��د. امسال هم 
کتاب مجموعه آثار جش��نواره رونمایی خواهد 
شد. گرایش دیگر، گرایش هنری است و سعی 
کردی��م با اب��زار هنر اعم از پوس��تر، کارتون و 
اینفوگرافی��ک  کاریکات��ور، موش��ن گرافیک و 
حقوق بش��ر آمریکای��ی را به چالش بکش��یم. 

همچنی��ن گرایش ادبی ش��امل ش��عر هجو و 
داستان کوتاه است و گرایش جدیدی که از این 
دوره به جشنواره اضافه شده، گرایش رسانه ای 
شامل صفحات مجازی، اپلیکیشن های موبایلی 

و ایده پردازی بازی است.
دبیر سومین جشنواره بین المللی حقوق بشر 
آمریکایی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان سومین 
دوره به دو گروه هنرمندان داخلی شامل 574 نفر 
با 1270 اثر و هنرمندان خارجی شامل 215 نفر 
شامل 611 اثر تقسیم می شوند. مجموعاً 1885 اثر 
از 780 هنرمند دریافت شده است و نسبت به دوره 

قبل بیش از 50 درصد چه در تعداد هنرمندان و 
چه در تعداد آثار دریافتی رشد داشتیم.

آجرل��و در پای��ان درباره تع��داد هنرمندان 
غیرایرانی حاضر در جشنواره گفت: هنرمندانی 
از 40 کش��ور خارجی در جش��نواره ما شرکت 
کردن��د و این فقط بخش های هنری را ش��امل 
می ش��ود نه ادبی و علمی ضمن اینکه آثاری که 
در جش��نواره های دیگر ش��رکت کرده بودند، از 
پذیرش در جش��نواره باز ماندند و اکثر قریب به 
اتفاق آثارمان دست اول است. در بخش داخلی 
هم از 26 استان اثر دریافت کردیم.   فارس

چه کسانی بر طرح عدم کفایت 
حسن روحانی اصرار دارند؟!

»منافع ملی« قربانی
مصالح جناحی نشود

تردید اروپا 
برای ارسال بسته 

جلوگیری از مرگ برجام
نقل قول موگرینی برای ارائه بسته حمایتی

 ظرف امروز و فردا به ایران 
از سایت اتحادیه اروپا نیز حذف شد 

صفحه 5

از شفاف سازی به سبک شهرداری تا طرح ترافیک رانتی

سفره ای به وسعت یک شهر


