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خرازی: 

باید به خاطر رئیس جمهور اجاره ای 
توبه کنیم

ساختار سیاسی آمریکا طی هفته های اخیر 
با بحران های شــدیدی همراه شــده است، 
که به نحوی می توان آن را آشــکار شــدن 
ابعاد جدید آمریــکای واقعی نامید. از یک 
ســو جنگ قدرت نه تنها در حد نامزدهای 
انتخابات یعنــی بایدن و ترامــپ بلکه در 
میان احزاب جمهوریخــواه و دموکرات در 
غیراخالقی ترین وضعیت در جریان اســت 
کــه رفتارهای کنگره بــرای انحصار قدرت 
و حذف ســایر جریان های سیاسی نمودی 
از آن اســت. از ســوی دیگر جامعه آمریکا 
میان هواداران بایدن و ترامپ تقسیم شده 
که به قشون کشی های خیابانی منجر شده 
که اشغال کنگره توسط معترضان به نتایج 
و ساختار انتخاباتی حاکم بر آمریکا در این 

چارچوب قابل توجه است.
این وضعیت شکننده و بحرانی در حالی بر 
آمریکا حاکم اســت که همچنان در فضای 
رسانه ای و سیاسی جهان مسئله ای به نام 
برجام درصدر اخبــار و تحلیل ها قرار دارد. 
در همین چارچوب حوزف بورل مســئول 
سیاسی خارجی اتحادیه اروپا بر حمایت از 
بازگشــت آمریکا به برجام تاکید و خواستار 
اجرای برجام از ســوی اعضا به ویژه ایران 
شــده اســت. در همین حال دنیس راس 
مشاور ارشد اوباما نیز برای بایدن نسخه ای 
به نام توافق موقت با ایران پیچیده است که 
محور آن را توافق موقت پیش از بازگشت به 
برجام تشکیل می دهد. برخی منابع خبری 
از رایزنی آمریکا با کشورهای عربی و رژیم 
صهیونیســتی در باب برجــام خبر داده اند. 
این مواضــع در حالی مطرح می شــود که 
دیروز 26 دی ماه ششــمین سالروز اجرایی 
شــدن برجام میان ایــران و گروه 1+5 نیز 

بوده است. 
ایــن دیدگاه ها در حالی از ســوی طرفین 
برجام در حالی می شــود کــه در قبال آن 
چند نکته قابل توجه اســت نخست مساله 
لغو تحریم هاســت. آنچه در روند چند ساله 
برجام مشــاهده می شود آن است که غرب 
بــه هیچ کــدام از تعهــدات برجامی عمل 
نکرده اســت و همواره از اصل مذاکره برای 
مذاکره با وعده رســیدن به نقطه اشتراک 
نظر برای توجیه عدم تعهدپذیری اش بهره 
گرفته اســت غرب عمال سیاســی کاری را 
اجرا می کند در حالی که از یک سو پای بند 
ماندن ایــران به برجام را طلب می کند و از 
ســوی دیگر امید دارد تا در گذر زمان و با 
تشدید چالشهای اقتصادی، در نهایت ایران 
را به پذیرش کنار نهادن کامل فعالیت های 
هسته ای ، توان می توان موشکی و منطقه 
ای وادار ســازد. پومپئو وزیر خارجه آمریکا 
اخیرا گفته اســت سیاست آمریکا آن است 
که ایــران هیــچ میزان حق غنی ســازی 
نداشــته باشد. این ســخن پومپئو هر چند 
به عنوان نظرات ترامپ عنوان می شــود اما 
سوابق رفتاری آمریکا بیانگر حقیقتی دیگر 
اســت. ســوزان رایس وزیر خارجه آمریکا 
در دوره بوش در ســال 2003 وقتی لیبی 
تاسیسات هســته ای خود را نابود و راهی 
خارج از لیبی کــرد می گویند، امید داریم 
ایران و کره شــمالی نیز همین راه را ادامه 
دهند چرا که خواست آمریکا برچیدن تمام 
تاسیســات هسته ای آنها اســت. اوباما در 
باب چرایــی امضاء برجام می گوید هدف ما 
این بوده که اگر می توانســتیم تمام پیچ و 
مهره های هســته ای ایران را باز می کردیم 
اما امــکان آن اکنون وجود نــدارد. ترامپ 
نیز در ســخنان خود بارها اعالم کرده است 
که ایران حق فعالیت هســته ای ندارد. این 
دیدگاه در میان اروپایی ها دیده می شــود 
چنانکه در دهه 1380 که ایران براســاس 
توافق پاریس و ســعدآباد با ســه کشــور 
اروپایی فعالیت های هسته ای خود را تعلیق 
کرد، مقامات اروپایی رسما اعالم کردند که 
اجازه نمی دهند ایران حتی یک سانتریفیوژ 
داشــته باشد و تحریم و فشــار بر ایران تا 
زمانی که حتی یک ســانتریفیوژ دارد ادامه 

خواهد یافت.
با توجه به این ســوابق ایــن اصل می تواند 
مطرح شود که لغو تحریم ها نباید به عنوان 
هدف از پذیرش آمریکا به برجام و مذاکرات 
آتی باشد بلکه پیش شرط پذیرش بازگشت 

آمریکا باشد.

پیش شرط نه هدف 

ادامه صفحه 2

سیگنال هایی برای انتخاباتریل گذاری ترامپ برای بایدن
تحلیل کارشناس مسائل سیاست خارجی در باره  

تحریم های آمریکا علیه ایران

گـــزارش

سرمقاله

رئیس کمیســیون تلفیق بودجه 1400 گفت: رد 
کردن بودجه پیشنهادی دولت برای گرفتن ژست 
انقالبی برای ما خــوب بود و هیچ یک از نیروهای 
انقالبی مجلس موافق محتوای الیحه نبودند، با این حال برای 
بهبود معیشــت مردم، حذف رانت و توزیع منابع براســاس 

عدالت زیر بار اصالح بودجه 1400 رفتیم.
الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای 
اســالمی در همایش مدیران استانی شورای ائتالف نیروهای 
انقالب با اشاره به ایرادات الیحه بودجه 1400 اظهار داشت: 
این بودجه آن قدر مغشوش و نامتوازن و به هم ریخته بود که 
اگر شرایط اجتماعی و سیاسی عادی چون سال آخر دولت و 
سال اول مجلس و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری 
و مســائل ملی و منطقه نبود؛ حتما آن را رد می کردیم و این 
بودجه این قابلیت را نداشــت که برایــش وقت بگذاریم ولی 

پذیرفتیم که آن را اصالح کنیم.
نادران در بیان دالیل تصمیم کمیســیون تلفیق برای اصالح 
بودجــه گفت: اگر رد می کردیم، آقــای روحانی می گفت من 
بهتر از این بلد نیستم بودجه بنویسم و متوسل به رهبر انقالب 
می شد و ایشان هم به صورت طبیعی و منطقی موضوع را به 
تصمیم گیری ســران قوا محول می کردنــد و ممکن بود آنجا 
ارقام را با دقــت پایین باال و پایین کرده و برای مملکت یک 
فاجعه درســت کنند. ضمن اینکه در این مسیر در هر صورت 

مجلس از مسیر حذف می شد.
وی با اشــاره به اینکه رد کردن بودجه برای گرفتن ژســت 
انقالبــی برای ما خــوب بود و هیچ یــک از نیروهای انقالبی 
مجلس موافق محتوای الیحــه نبودند و در عین حال برخی 
معتقــد بودند دولت عزم و توان اصالح ندارد و مجلس باید به 
نفــع مردم ورود کند، گفت: زیر بــار دلخوری و انتقاد برخی 
از بچه های انقالبی رفتیم و پذیرفتیم با همه ســختی هایش 
بودجــه را آن طور که منطقی و اصولی می دانیم به نفع مردم 
و کشــور اصالح کنیم تاکید کرد: برای بهبود معیشت مردم، 
حــذف رانت و توزیع منابع براســاس عدالــت زیر بار اصالح 

بودجه 1400 رفتیم.
رئیس کمیســیون تلفیق ادامــه داد: غیــر از معایب داخل 
خود بودجه، آقای روحانی نامه ای به رهبری برای برداشــت 
از صندوق توســعه ملی نوشــت که رهبر انقالب با درایت در 
صیانت از منافع ملی، آن حدی که دولت می خواست را اجازه 
ندادنــد و راه را برای اینکه دولــت هرطور دلش می خواهد با 

بودجه برخورد کند بستند.
نــادران با بیان اینکه نامه بســیار تدبیر خوبی بود و در عمل 
در بودجه یک کســری مازاد حدود ۹3 هزار میلیارد تومانی 
را آشــکار کرد و مشکل جدی دیگر در بررسی بودجه همین 
مســئله بود، گفت: دولت پیش بینی کــرده بود 2.3 میلیون 
بشکه صادر کند و با دالر 1۷500 تومان بفروشد و سهم نفت 
و صندوق را در سقف 20 درصد بدهد و بقیه را هر طور دلش 
خواست هزینه کند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با 
بیان اینکه چند نکته نادرســت به مردم گفته شد؛ اول اینکه 

هیچ وقــت قیمت ارز در بودجه 11 هــزار تومان یا 11هزار و 
دویست تومان نبود، گفت: دولت یک حجم درآمد نفتی برای 
خودش درنظر گرفته و آن را با دالر 1۷500 تومانی محاسبه 
کرده و بعد گفته اگر 8 میلیــون دالر از آن را بابت کاالهای 
اساسی و دارو به قیمت 4200 تومان بدهم معدل وزنی اینها 
11200 یا 11500 تومان می شــود. بنابراین ارزی که دولت 
در بودجه برای درآمدهای ارزی در نظر داشته 1۷500 تومان 
بــوده نه 11500 هزار تومان و اثر وضعی 8 میلیارد دالر این 

را به 11500 تومان رسانده است.
وی افــزود: در همین بودجه دولت قیمــت های دیگری هم 
داده و مثال جدول داده و نوشــته این جدول باید به نرخ بازار 
و نیمایی حســاب شود و این هم یک نرخ دیگر است و دولت 

حداقل 4 نرخ برای ارز در بودجه پیش بینی کرده است.
نادران با اشاره به اینکه پنهان کاری دیگر دولت این است که 
گفته بودجه را در ســقف 841 هزار میلیارد تومان بســته ام، 
تصریح کرد: ارقامی که دولت بنا بوده درآمد محاســبه کند و 
منابع باید نوشته میشــد ولی دولت یک حکم نوشته و هیچ 
ردیــف بودجه ای برایش نگذاشــته که به اســتناد آن حکم، 
پــول را خرج کنــد و مصادیق خرجش هم چــون در طرف 
منابع چیــزی نبوده در طرف هزینه هم چیزی نمی نویســد 
و این یعنی تقریبا هر اختیــاری برای هرکاری دارد. بیش از 

1۷5هزار میلیارد تومان هم اینگونه منابع بود.
وی بــا بیان اینکــه دولت به مردم می گویــد، من نفت را در 
سقف 1۹۹هزار میلیارد تومان بستم و مجلس سقف برداشت 
از بودجه نفت را در مجلس نمی بیند، گفت: جمع برداشت از 
منابع نفتی مطابق پیشــنهاد دولت 3۹4 هزار میلیارد تومان 
اســت نه 1۹۹هزار میلیــارد تومان؛ و این هــم خالف واقع 

دیگریست که به مردم گفته اند.
نادران با اشــاره به اینکه خالف گویی دیگر اینست که گفتند 
ما ارز را 11500 تومان بستیم و مجلس آن را 1۷500 تومان 
کرده اســت، تصریح کرد: ما برای میزان درآمد ریالی دولت 
از ســهم خودش در صادرات نفت، یک رقم گذاشــتیم و این 
رقم حاصل ضرب ســه عدد است. یکی اینکه قیمت هر بشکه 
نفت چقدر خواهد شد، دوم اینکه چه حجم صادرات خواهیم 
داشت و ســوم اینکه ارز حاصل از آن را با چه نرخی حساب 
کنیم. رئیس کمیســیون تلفیق بودجــه مجلس افزود: دولت 
گفته بود 2.3 میلیون بشکه صادر میکنم و 20 درصد از آن را 
بــه صندوق و 5/14 درصد آن را به نفت می دهم و بقیه اش 
را خرج می کنیم. هر بشــکه ای هم 40 دالر حساب کرده بود 
و در آن فرمولی هم که حســاب کرده بود 1۷.5 میلیارد دالر 
با ارز 1۷500 تومان و 8 میلیارد دالر هم با ارز 4200 تومان 

و معدل همه اینها 11500 تومان شدن بود.
نادران با بیان اینکه از زنگنه در کمیســیون پرسیده شد که 
چقدر نفت صادر می کنید و ایشــان گفت ۹00 هزار بشــکه، 
ادامه داد: البته معدل امســال در بهترین حالت به ۹00هزار 
بشکه خواهد رسید. وی افزود: از آقای زنگنه پرسیده شد، این 
۹00 هزار بشکه چگونه به یکباره 2.3 میلیون بشکه می شود؟ 

آقای »زنگنه گفت ما این را به این شــرط نوشــتیم که نظام 
بــرود و تحریم هــا را بردارد« و این یعنی با دســت خودمان 
کشور را در شرایطی قرار بدهیم که تسلیم نظام سلطه شویم 
و مذاکره اصال مسئله نیست. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلــس ادامه داد: این یعنی نظام بــرای تامین بودجه اداره 
کشــور و جلوگیری از یک کســری بودجه وحشتناک ناگزیر 
شود و به آمریکا بگوید به ما اجازه بده که 2.3 میلیون بشکه 
صادر کنیم و در این اجازه خواســتن، از مذاکرات موشکی و 
منطقه ای تا به رســمیت شــناختن رژیم صهیونیستی وجود 
دارد. نــادران با بیان اینکه ما که گفتیــم صادرات نفت را تا 
1.5 میلیون بشکه با فرمولی که شما محاسبه کردید محاسبه 
می کنیــم و البته 8 میلیارد دالر را هم بــه چند وارد کننده 
نمی دهیم، اظهار داشت: ارزی که امسال دولت بابت اینکار به 
وارد کننده های خاص خــودش داده از ذخایر بانک مرکزی 

داده نه از فروش ارز نفت.
وی با تاکید بــر اینکه ذخایر بانک مرکزی یعنی دولت یکبار 
این ارز را به بانک مرکزی فروخته و پولش را گرفته و خورده 
و حــاال به بانــک مرکزی گفته دوباره همین هــا را به قیمت 
4200 تومان من بده، اظهار داشــت: این خیلی مهم نیست و 
بدتر این است که در نظام مالی بین الملل دست اندازی دولت 

به ذخایر مالی کشور تفسیر به ورشکستگی خواهد شد.
نادران با طرح این ســوال که طبق نظر دولت ســال بعد باید 
چه کار می کردیم، اظهار داشت: یا حاکمیت تسلیم می شود 
و یا اینکه اگر خواست ادامه دهد باید به ذخایر بانک مرکزی 
دســت اندازی کند. الحمدهلل از لحاظ ذخایر بانک مرکزی در 
دنیا وضعیتمان خوب است ولی این روش تامین مالی بدترین 
روش ممکن اســت. نماینده مردم تهــران در مجلس با بیان 
اینکه یکی دیگر از بدترین کارها کاری است که آقای نوبخت 
انجام داده است، اظهار داشت: در ماده 30 قانون برنامه ششم 
تعیین شــده که دولت بررســی های الزم را بــرای ترتیبات 
قانونی در همســان ســازی حقوق بازنشســتگان و شاغلین 
انجام دهــد. درون این نه اجازه و نه حکم و نه نســبت و نه 
مبلغ هســت. وی افزود: ما از مجلس هفتم با شورای نگهبان 
مناســباتی داشــتیم و در جاهایی ما می خواستیم که دولت 
الیحه بدهد ولی نمی داد و ما یک طرح را به شــورای نگهبان 
می بردیــم و می گفت به خاطر اصل ۷5 قابل طرح نیســت و 
کنار می گذاشت. ما برای اینکه دولت را به الیحه دادن ملزم 
کنیم از یک تدبیر حقوقی استفاده کردیم در قوانین که دولت 
ترتیبات قانونی الزم را انجام بدهد و این یعنی الیحه بیاورد.

نادران ادامه داد: آقای نوبخت به اســتناد این در سال چهارم 
اجرایــی برنامه ششــم دســتورالعملی صادر کــرده و میان 
بازنشستگان و شاغلین از یک سو و میان خود بازنشستگان از 
سوی دیگر بی عدالتی و تبعیض حاکم کرده که خوشبختانه 

در هیات تطبیق قوانین مجلس رد شده است.
نادران افزود: نتیجه این شده که نارضایتی و بی عدالتی ایجاد 
کرده و دســتگاه ها بــرای اجرای ماموریتشــان فقط 6 یا ۷ 
درصد بودجه دارند. رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به توزیع 

ناعادالنه بودجه توســط دولت گفت: به هر کسی که به مرکز 
قدرت اجرایی کشور نزدیکتر بوده بیشتر پول داده اند و به هر 

کسی که فاصله داشته کمتر داده اند.
نــادران افزود: قوه قضاییه بیشــترین فاصله را از مرکز قدرت 
اجرایی کشــور دارد و رشدش 22 درصد شده است و ریاست 
جمهوری که در مرکز قدرت اجرایی کشور است، رشدش 5۷ 

درصد شده است.
وی با تاکید بر اینکه در این بودجه اصالحی چند هدف گذاری 
کرده ایم، اول اینکه آسیب های اجتماعی باید از مسیر بودجه 
عالج شــود، اظهار داشــت: باید نهادهایی را که مســتقیماً 
متصدی آســیب های اجتماعی به ویژه در حاشــیه شهرها 

هستند حمایت کنیم.
نادران افزود: دومین هدف این اســت که عدالت اجتماعی را 
در پرداختی هــا و قانون گذاری ها و ظلم هایی که به خصوص 
در 6 ماه گذشــته شده روا داشته شــده جبران کرده و این 
مشــکل را حل کنیم. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
با بیان اینکه ســومین هدف گذاری امنیت اســت گفت: ما 
در کشــور حتماً باید امنیت را در حداکثــر ممکن ببینیم و 
نهادهــای انتظامی و اطالعاتــی را حمایت کنیم و مردم باید 
احساس امنیت کنند. وی با اشاره به حذف رانت افراد خاص 
و نور چشــمی هــا و توزیع آنها برای مردم بــه عنوان هدف 
دیگــر مجلس در بودجه اظهار داشــت: 8 میلیارد دالر را در 
20 تومانــی که اختالف قیمت  هســت ضرب کنید، این پول 
بــه جیب یک آقا می رفــت و او میلیونها تن ذرت و علوفه و 
خوراک دام را بصورت انحصــاری وارد می کرد و پولش را به 
مملکــت می داد و به بازار می ریخــت و در یک چرخه داللی 
وقتی دســت دامدار می رسید به قیمت بازار می شد و مرغ و 

تخم مرغ گران می شد.
نماینــده مردم تهران در مجلس بــا بیان اینکه آقای روحانی 
گفت مــا ارز ترجیحی یعنی 4200 تومانی را حذف کردیم و 
هیچکس نفهمید، گفت: اگر کسی خودش نفهمید فکر نکند 
هیچ کس نمی فهمد، اگــر آدم روزانه خرید کند می فهمد و 

قیمت های باالی مرغ و تخم مرغ فقط یک نمونه است.
نادران ادامه داد: ما گفتیم که این را حذف می کنیم و در سبد 
معیشتی مردم به طوری که منجر به افزایش قیمت ها نشود، 
لحاظ می کنیم و سازوکاری تعریف می کنیم که قدرت خرید 

افراد نسبت به مهر و آبان ۹۹ پایین تر نیاید.
وی با بیان اینکه ما نگــران بودیم که دولت در بودجه زمین 
ســوخته به دولت آینده تحویل دهــد و تنخواه و منابع ارزی 
نفتی اســتفاده کند گفت: برای این هــم تدبیر کردیم که به 
نحوی بودجه تنظیم می شــود که این موارد هم برای کشور 
پیــش نیاید و دولت بعدی در حد ضــرورت منابع در اختیار 
داشته باشد. رئیس کمیســیون تلفیق بودجه مجلس افزود: 
بودجه را دو ســقفی بستیم که یک ســقف حداقلی در اداره 
کشور و ســقف دیگری که پروژه های عمرانی و پیشران های 
اقتصادی به کمک کشــور بیایــد و مملکت را از این وضعیت 

نجات دهد.  فارس

۲ ۲

محسن رضایی:

ملت ما از دست لیبرال ها و 
غربگرایان خسته شده است
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آغاز رزمایش ترکیبی موشکی پهپادی سپاه

اطمینان دولت برای برداشته شدن تحریم ها از 
کجا نشأت می گیرد؟ 

نادران: 

با رد بودجه دولت می توانستیم ژست انقالبی بگیریم اما اصالح به نفع مردم را انتخاب کردیم

با رد بودجه دولت می توانستیم 
ژست انقالبی بگیریم اما اصالح 
بــه نفع مــردم را انتخــاب کردیم

نادران: 
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شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها  را تسلیت می گوییم

ghassem_tg@yahoo.com
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