
وی  وحانی ای کاش جان و آبر آقای ر
خود را به پای برجام نمی گذاشتید 

سیاوش کاویانی

دول��ت اه��داف برجام را از یاد ب��رده یا آنها را 
تغییر داده به همین خاطر اس��ت که دستاوردهای 

واقعی و حقیقی برجام نادیده گرفته می شود.
هنوز با وجود خروج آمریکا از توافق هس��ته ای 
که از روی آن یکسال گذشته و رفتارهای غیرسازنده 
اروپ��ا علیه برجام افزایش یافته، دولت تدبیر و امید 

توافق هسته ای را یک دستاورد بزرگ می داند.
ایران با خروج آمریکا از برجام همچنان پایبند به 
آن است، شاید در شرایط کنونی بهترین راه ممکن 
همین باشد که ایران در برجام باقی بماند، البته نباید 
بدعهدی اروپا را نیز نادیده گرفت. آمریکا و اروپا هر 

دو ناقض برجام هستند و از آن خارج شده اند.
حق قانونی و طبیعی جمهوری اس��امی ایران 
است تا در قبال بدعهدی های آمریکا و اروپا واکنش 
نشان دهد، حتی خروج از توافقی که طرف مقابل 
آن را نق��ض کرده،  جزو حقوق اساس��ی جمهوری 
اس��امی اس��ت. اما اینکه ماندن ایران در برجام و 
اجرای همه تعهدات جمهوری اسامی یک افتخار 
محس��وب شود،  تحلیل نادرستی است که از سوی 

دولتمردان مطرح می شود.
باق��ی مان��دن ای��ران در تواف��ق هس��ته ای و 
اجرای هم��ه بندهای آن در حال��ی که هیچ یک از 
دس��تاوردهای برجام برای ایران تحقق نیافته است، 
آیا افتخارآمیز است؟ روشن است که هدف از مذاکره 
و توافق هسته ای رس��یدن به یک خواسته مهم در 
این ماجرا بود و آن چیزی جز لغو همه تحریم های 
اقتصادی و بانکی نبود. اگر نگوییم همه انرژی دولت 
صرف مذاکره و برجام شده است، اما بیشترین وقت 
و هزین��ه دولت برای همین منظور صرف ش��د اما 
نتیج��ه این همه هزینه م��ادی و معنوی، قراردادی 

شد که تنها ایران ملزم به اجرای آن است.
کش��ورهای همسو و هم پیمان آمریکا با تحریم 
نفتی ای��االت متحده علیه ای��ران همراهی کرده اند. 
مقامات دولت چندی است که رایزنی های گسترده ای 
را با همسایگان و کشورهای دیگر آغاز کرده اند، چنین 
سیاس��تی گرچه بجا و الزم است اما دیرهنگام آغاز 

شده و شاید نتواند در کوتاه مدت جواب بدهد.
رویکرد تازه ای که دولت و وزارت خارجه آغاز 
کرده، رویگردانی از اروپا و آمریکا است و امیدواریم 

در ادامه نیز چنین باشد.
تحلیلگران و منتقدین اعتقاد دارند که رویگردانی 
از اروپا و آمریکا و رویکرد به کش��ورهای همسایه و 
دیگر کشورهایی که می توان روی آنها حساب کرد، 
باید زودتر اتفاق می افتاد،  اما س��رگرم شدن دولت و 
وزارت خارج��ه در ماجرای برج��ام این فرصت را از 
دس��ت آنها گرفت و باعث شد تا اکنون و در شرایط 

موجود به فکر تعامل بیشتر با همسایگان بیفتند.
دیپلماسی منطقه ای وزارت خارجه که نشأت 
گرفته از سیاستی اس��ت که دولت در پیش دارد، 
بای��د حمایت ش��ود،  منصفانه و عادالنه اس��ت که 
همگان در راس��تای این هدف کمک حال دولت و 
وزارت خارجه باشند اما باید دولت نیز در پاسخ به 

این حمایت شفاف تر عمل کند.
نخستین کاری که دولت باید در ادامه راه خود 
و در زم��ان باق��ی مانده انجام ده��د،  قطع امید از 
برجام اس��ت، تصمیم گیری درب��اره آینده برجام با 
ش��ورای عالی امنیت ملی و البت��ه از همه مهمتر 
مقام معظم رهبری است، هر چند ایشان در طول 
مذاکرات هش��دارها و توصیه های الزم را به دولت 
و تیم هس��ته ای داده بودند به همین خاطر دولت 
و ش��خص آقای رئیس جمهور نیز باید مس��ئولیت 

نافرجامی برجام را برعهده بگیرد.
ام��ا دیده می ش��ود که دولت و ش��خص آقای 
روحانی همچن��ان به دفاع از توافق��ی می پردازند 
ک��ه از س��وی ضمانت دهنده آن نابود ش��ده و زیر 
پا گذاشته ش��ده است. رئیس  جمهور در نشست با 
برخی از اصحاب رسانه گفته است: افتخار می کنیم 
در برج��ام اجازه ندادیم دنیا م��ا را محکوم کند و 
امروز تمام دنی��ا آمریکا را مقصر می داند. این کار 
مهم دول��ت دوازدهم بود که از جان و آبروی خود 

مایه گذاشت و اجازه نداد برجام بشکند.
آیا هدف از توافق هسته ای این بود که با خروج 

آمریکا از آن، همه دنیا آمریکا را مقصر بداند؟
قطعاً چنین هدفی در دس��تور کار نبود، بلکه 
هدف برچی��دن همه تحریم ه��ای اقتصادی علیه 

ایران بود که آمریکا و اروپا آنها را وضع کرده اند.
قرار بر این بود که برجام مش��کات اقتصادی 
را ب��ر طرف کن��د، اما نه تنها بر ط��رف نکرد بلکه 
فش��ارهای سیاسی و اقتصادی ادامه یافت و بیشتر 
هم ش��د. آقای روحانی گفته اس��ت؛ این کار مهم 
دول��ت دوازدهم بود که از جان و آبروی خود مایه 

گذاشت و اجازه نداد برجام بشکند.
آی��ا برجام این همه ارزش داش��ت یا دارد که 
دول��ت از جان و آبروی خ��ود مایه بگذارد تا اجازه 
ندهد برجام بش��کند؟ آیا هن��وز دولت اعتقاد دارد 
برجام نشکسته و سرپا است؟ ای کاش دولت تدبیر 
و امید پ��س از آن که ط��رف  آمریکایی و اروپایی 
برجام را نابود کردن��د،  جان و آبروی خود را برای 
بهب��ود وضعیت اقتصادی کش��ور می گذاش��ت تا 

اکنون شاهد نابسامانی اقتصادی نبودیم.
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مراودات شخصی ظریف؛ با سناتور امریکایی؟!

 عذر بدتر از گناه
سناتور دولتی نیست 

دیدار مذاکره نمی شود!

ونق تولید  راهکارهای سیاستی برای ر
مهدی فرنیان

نامگذاری سال 1398 به نام "رونق تولید"نشان دهنده 
 )GDP( اوج اهمیت تولید و تاثیر آن بر تولید ناخالص ملی
و رش��د اقتصادی اس��ت پس باید آن را به فال نیک گرفت 
چراک��ه موجب خواهد ش��د مقول��ه تولید در دس��تور کار 
)AGENDA SETTING( نظام قرار گیرد، البته تحقق 
شعار رونق تولید آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، 
مستلزم تمهیداتی بسیار پیچیده تر از شرایط عادی است و 
اقتضائ��ات خاص خود را دارد. مض��اف اینکه نیازمند عزم و 
اراده جدی از سوی همه ارکان نظام است. در چنین شرایط 
خطیری نمی توان صرف��ا از دولت بعنوان قوه مجریه انتظار 
تحقق این هدف را داشت. طبعا سیاست گذاری مطلوب در 
این حوزه نیازمند همکاری و هماهنگی بینابخشی و تفکیک 

وظایف و مسئولیت ها میان سه قوه است.
مجل��س باید با تغیی��رات نه��ادی )قوانی��ن، مقررات، 
فرآیندها و...( و با در نظر گرفتن احکام باالدس��تی همچون 
س��ند چش��م انداز و قانون برنامه پنج س��اله ششم، در همه 
سطوح نسبت به تسهیل امر تولید اقدام نماید. اصاح ساختار 
اقتص��ادی و ایجاد اقتصاد رقابتی و مزیتی و صادرات محور و 
ساماندهی نظام مالکیت صنعتی توصیه همه اساتید دانشگاهی 
در بخش اقتصاد است. مجلس باید شرایط و سازوکار الزم را 

در این خصوص برای جهش اقتصادی فراهم کند.
اص��اح و ارتقاء نظام مالیاتی می تواند بخش درآمدی 
بودجه دولت را تقویت کند. گزارش س��ال 2017 موسسه 
GLOBAL FORUM تاکی��د دارد ک��ه ه��دف عمده 
اصاح مالیات باید متمرکز بر فرار مالیاتی باش��د . مبارزه 
با فرار مالیاتی نیازمند مکانیس��م های دقیق نظارتی است. 
شفافیت مالیات و تبادل اطاعات مهمترین مکانیسم های 
کاهش دهنده فرار مالیاتی است. همچنین ساختار مالیات 
ستانی نیاز به بازنگری دارد. ترکیب درآمدهای مالیاتی در 
ایران، نشان دهنده وصول بیشتر مالیات های سهل الوصول 
مانن��د مالیات ش��رکت های دولتی، مالیات ب��ر واردات و 
مالیات بر حقوق اس��ت. بخش هایی ک��ه در ارائه صورت 
مالیاتی ش��فاف عمل نمی کنند، از قبل این عدم شفافیت 

درآمدهای باالیی کسب می کنند. در این خصوص مجلس 
شورای اسامی می تواند با تدوین مقررات خاص و نظارت 

عالیه راه را بر معافیت های پنهان مالیاتی ببندد. 
نس��بت درآمدهای مالیاتی به GDP در هیچ کشور 
توس��عه یافته ای در 50 سال گذش��ته همانند ایران نبوده 
اس��ت. حتی در ترکیه نیز این نسبت بیش از 20 در صد 
اس��ت و کمترین میزان آن در 50 سال گذشته 9 درصد 
بوده اس��ت. در رابطه با س��اختار مالیات در ایران برعکس 
کشورهای OECD سهم مالیات اشخاص هنوز باالست. 
در حال حاضر س��هم مالیات بر سود ش��رکت ها در ایران 
چند برابر کش��ورهای توس��عه یافته مانند آلمان،س��وئد، 
دانم��ارک و آمریکاست.س��اختار نظام مالیات س��تانی در 

ایران سبب تضعیف تولیدکننده شده است. 
دولت هم به عنوان نهاد سیاس��تگذار و هم بعنوان نهاد 
اجرایی و نظارتی نقش برجس��ته ای را در امر "رونق تولید" 
می تواند ایف��ا نماید. جهت گیری های اصل��ی دولت در این 
زمینه باید ناظر بر تقویت زیرساخت های تولیدی و اقتصادی 
باش��د. اصاح نظام پولی و مالی و به خدمت گرفتن بانک ها 
ب��رای رونق تولی��د، تامین مالی تولی��دات رقابتی و مزیتی 
و بهب��ود محیط کس��ب و کار و گس��ترش روابط خارجی 
می توان��د تس��هیلگر رونق تولید باش��د. گس��ترش زنجیره 
تولید و شبکه س��ازی میان شرکت های بزرگ و شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ ها و توسعه و تقویت زیر ساخت های 
فن آوری و ارتباطات می تواند در شرایط فعلی کشور و عبور 
از مش��کات تحریم ،کارس��از باشد. توس��عه و سازماندهی 
اکوسیستم فن آوری و بهره برداری با مشارکت تمام ذینفعان 
می توان��د تضمین کنن��ده رونق تولید در داخ��ل و خارج از 
 FUTURE STUDIES THINK کشور باش��د. ایجاد
TANKS برای رویارویی با ش��وک های آین��ده و افزایش 
تاب آوری اقتصاد موثر خواهد ب��ود. حمایت های بیمه ای از 
تولیدات خصوصا در زمان بروز خس��ارت ها، می تواند برای 

کشاورزان و صنعت گران امید بخش باشد.
قوه قضاییه، سازمان بازرسی و نهادهای قضایی همراه 
ب��ا مجلس و دولت می توانند در مبارزه با هرگونه فس��اد، 
قاچاق، ارتش��ا، اختاس پیش رو باش��ند و امکان عمل را 
از مفس��دان اقتصادی بگیرند چراکه فس��اد و قاچاق سم 
مهلکی برای تولید اس��ت. در نهایت اینکه سیاس��ت ها در 
همه حوزه ها )ارزی، پولی، مالی و تجاری( هم راس��تا و در 

جهت تقویت تولید باشند.

یادداشت وارده

خ یار دیده ایم! ما در پیاله عکس ر
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

آنچ��ه از ارکان تأثیرگ��ذار ه��ر جامع��ه در جهان یاد 
می ش��ود دلیل بر حضور رسانه های متنوع و به خصوص از 
نوع مکتوب و مس��تند می باش��د که نمی توان آن را حذف 
نمود زیرا نش��انه ای هرچند محدود از تأثیرش باقی خواهد 
ماند و البته رکن چهارم هر نظامی است که مدعی استقال 
تمامی��ت در تفکر و اراده می باش��د در حالی  که هیچ گونه 
وظیفه و تعهدی در اجرا ندارد بلکه چشم سومی است فراتر 
از بصیرت ه��ای ظاهری که می تواند چ��راغ راه ارکان دیگر 
باشد تا خدای ناخواسته به چاه غفلت نیفتند و در همه امور 
به وقت و زمان خود عکس العمل نشان داده و ظلم برنتابند. 
تاری��خ مدون این رکن اگر چه در عالم دیرینه اس��ت 
اما در سرزمین ما و به سبک و سیاق خود بیش از یکصد 
و چهل س��ال از اولین نش��رهای موج��ود در این زمینه با 
نام ه��ای کاغذ اخبار و وقایع اتفاقیه می گذرد که همچنان 
ادامه دارد و در این س��ال ها رسانه های دیداری، شنیداری 

و آناین نیز به آن ها افزوده شده است. 
اگر بخواهیم فهرست انتقال کمک های بی دریغ تجربی 
این رکن را به س��ایر ارکان موجود در کش��ور خودمان به 
دست آوریم نیازمند آن است که سیر تاریخ را در این  باره 
مطالع��ه و به خصوص تیتر یک روزنامه ها را طی یک قرن 
و نیم گذشته واکاوی نماییم تا در البه الی هرکدام به رمز 

و رازهای خفته در آن ها پی ببریم. 
اصوالً روزنامه نگاری یک ش��غل و حرفه نیس��ت بلکه 
یک واله بودن فرهنگی آکنده به سیاست های اجتماعی و 
فرهنگی و اقتصادی برای به دست آوردن نیازهای ضروری 
به  منظور ادامه حیاط در دامنه یک زندگی شرافتمندانه و 

وابسته به اعتقادات عقیدتی و فرهنگی است. 
این اب��زار کاری اگر چ��ه در ظاهر ک��م  اهمیت جلوه 
می کند اما مطالعه پیشینه آن این تصور را باطل نموده و به 
کاوش��گر تفهیم می کند که به صورتی بسیاری از انقاب ها 
زاییده همین رکن هستند و یا بر اثر ارتفای اندیشه و تفکر 
در یکی از زیر ش��اخه های آن متولد ش��ده اند و برای نمونه 
می توان به انقاب ش��کوهمند اس��امی در سال 57 اشاره 

نمود که از خرداد ۴2 جهانی آبس��تن آن بود و تنها نیاز به 
یک جرقه داش��ت که آتش به خرمن نابخردان دین  ستیز 
بزن��د و این اتفاق از درون همین انحراف فکری افتاد و قلم 
 به  دس��تی منحرف نفوذی با نام مستعار اما از جامعه رسانه 
توانست از غفلت مدیری بهره جسته و مطلبی موهن را که 
دیکته ش��ده از جانب رژیم وقت ب��ود در یکی از روزنامه ها 
منتشر نماید تا خون میلیون ها مسلمان را در ایران و جهان 
به غلیان انداخته و آتش خفته در زیر خاکس��تر ریشه های 
ظلم و تعدی را بس��وزاند و این حرارت را به آحاد دلشیفته 

فرهنگ تزکیه تسری نماید. 
ه��ر ورق  پاره ای را نمی ت��وان روزنامه نامید که امروز 
در غرب و قسمتی از ش��رق نمونه های فراوانی از آن نشر 

می یابد که روزی  نامه هایی بیش نیست!
اصحاب حقیقی رس��انه کس��انی هس��تند که با تمام 
وجود خود همچون ش��مع می سوزند تا پروانه های عاشق 
به پرواز درآیند اگر چه بعضی از بال ها در آتش شوق این 
ش��مع خاکستر می ش��وند اما تخم های بجا مانده از آن به 
موجوداتی تازه تبدیل می گردند تا همچنان به دور ش��مع 

در گردش باشند. 
ام��روز اگ��ر رکن چهارم ب��ا چرخ های پنچر ش��ده از 
جفای کج س��لیقگی ها باز هم درحرکت است اما همچنان 
می س��وزد تا پروانه های عاشق از نور کم  فروغش بهره مند 
ش��وند و خدای ناخواس��ته انگ روزی  نامه بر آن ها نخورد 
که در میان خیل این جوانان ش��یفته در عالم رس��انه باز 
هم هس��تند معدود پیرهای دیر زمانه تا با دیدن خط های 
پیشانی و کف دست سیاست ها، رهنمای رهروان باشند و 
اجازه ندهند ش��عله ها بال هایشان را بسوزاند و روزنامه ای 
س��ه روز تعطی��ل گردد که چرا تیتری ب��ا عنوان »پس از 
ریاض نوبت امارات اس��ت« را در تاریخ 16 آبان ماه 1396 
ب��رای روزنامه ملی کیهان انتخاب نموده اس��ت و پس  از 
آن دیدیم که پیش��گویی عارفانه این ش��مع سوزان برای 
پروانه ه��ا کامًا واقعیت پیدا کرد زیرا ما مو می دیدیم و او 
پیچش مو که انصاراهلل به رهبری عبدالملک حوثی چگونه 
ائت��اف را زمین گیر ک��رد و در آخرین عملیات خود خط 
شریان حیاتی عربستان را در نفت قطع نمود تا روسیاهی 
به زغال بماند و کرسی نشینان نظارت بر مطبوعات عبرت 
بیاموزند که آنچه پیران دیر در جامعه رسانه ابراز می دارند 
حاصل سال ها خون  دل خوردن و تجربه عملی و فرهنگی 

و سوختن در پرتو شمع وجود استادان دیرینه است!

یادداشت یک
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میرسلیم:

اگر اختیارات روحانی کم بود 
برای دور دوم نامزد نمی شد

3

قاضی زاده هاشمی:

 روحانی با کدام اختیار از قانون
و خطوط قرمز عبور کرده است؟

3

بنی��اد برکِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت 
امام)ره( 800 طرح اش��تغال زایی را در روستاها و 
مناطق محروم استان کهگیلویه و بویراحمد ایجاد 

و به بهره برداری می رساند. 
این بنیاد به منظور محرومیت زدایی و توانمندسازی 
اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و کم برخودار، در 
س��ال جاری اقدام به راه اندازی 800 طرح اشتغال زایی 
ب��ا قابلیت ایجاد بی��ش از 22۴0 فرصت ش��غلی در 
شهرستان های چاروسا، کهگیلویه، باشت، بویراحمد و 

دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد می کند.

ای��ن تع��داد طرح ه��ای کارآفرین��ی در قالب 
»س��حاب«  اجتماع مح��ور  اش��تغال زایی  م��دل 
)س��رمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی برکت( و در 
رش��ته هایی هم چون پرورش دام سبک و سنگین، 
زنبورداری، تولید پوش��اک، صنایع دستی، پرورش 

طیور و قالی بافی ایجاد خواهد شد. 

براس��اس این گزارش، برای ایج��اد و راه اندازی 
800 طرح اشتغال زایی مذکور بالغ بر 720 میلیارد 
ریال اعتبار پیش بینی ش��ده است. همچنین برای 
ایجاد و بهره برداری از این تعداد طرح، 9 تسهیل گر و 
مجری به عنوان مجریان نظام طرح های اشتغال زایی 
اجتماع محور بنیاد برکت در مناطق محروم اس��تان 

کهگیلویه و بویراحمد فعالیت خواهند کرد.
بنی��اد برک��ِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت 
امام)ره( سال گذشته نیز 200 طرح اشتغال زایی با 
قابلیت ایجاد ۴50 فرصت شغلی را در 23 روستای 
شهر چاروسا با اعتباری بالغ بر 180 میلیارد ریال به 
بهره برداری رسانده بود که امسال چهار شهر باشت، 

دیشموک، کهگیلویه و بویراحمد به شهرهای هدف 
این بنیاد برای اشتغال زایی افزوده شده است. 

این تعداد طرح اشتغال زایی از میان 950 طرح 
پیشنهادی و پس از بازدید تسهیل گران و طی مراحل 
اهلیت سنجی فنی و اعتباری انتخاب و به بهره برداری 
رس��یده اند. اهلیت متقاضیان با معیارهایی همچون 
فقدان شغل، برخورداری از مهارت های حداقلی، دارا 
بودن امکانات اولی��ه مانند محل نگهداری دام، قادر 
بودن به اخذ تسهیات در سیستم بانکی کشور و... 

سنجیده و به تأیید می رسد.

امسال و با اعتبار 720 میلیارد ریالی محقق می شود:
800 طرح اشتغال زایی بنیاد برکت در استان کهگیلویه و بویراحمد

88006969روزنامهسیاستروزتلفنیآگهیمیپذیرد

اولین پیامدهای پیروزی راستگرایان در انتخابات پارلمان اروپا آشکار شد

دردسر انتخاب رئیس اروپا

موسوی در پاسخ به سیاست روز:

 شنونده نظرات کشورهایی که
با حسن نیت مسائل را دنبال می کنند، هستیم

بابکزنجانی
وزیرنفتراتهدیدکرد

س��ناتور امریکایی با وزیر خارجه کشورمان دست بـه نقد مائده شیرپور  بعد از تایید شدن دیدار 
آن ه��م چند روز بع��د از تاکید رهبر معظم انقاب درباره َس��م 
ب��ودن مذاکره ب��ا امریکایی ه��ا! س��خنگوی وزارت خارجه اقدام 
ظری��ف را اینط��ور توجی��ه ک��رد: »مقام��ات کنگ��ره را دولتی 

نمی بینیم، صرف دیدار مذاکره نیس��ت«؛ اما جناب س��یدعباس 
موس��وی نگفتند ک��ه اگر دیدار این دو ب��رای مذاکره و مراوده و 
رایزنی نبوده برای چه چیزی برگزار ش��ده؟ آیا ظریف دوس��ت و 
فامیل این سناتور بوده و برای احوالپرسی خانوادگی با وی دیدار 

داشته است؟! 
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