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محمدعلی افشانی جانشین نجفی شد

»تَکرار« انتخاب مدیر سیاسی 
برای شهرداری تهران

8

فرمانده کل سپاه:

برجام بستری برای 
نهادینه سازی تحریم ها شد

3

نامعادله اقتصاد مقاومتی و برجام
حسین ارجلو

وقتی »جان کری«، وزیر امور خارجه اس��بق 
آمری��کا در یادداش��ت خداحافظی و پس��ابرجامی 
خ��ود، خط��اب به دول��ت بعدی تصری��ح کرد که 
»هن��وز تنش میان دو کش��ور وج��ود دارد و باید 
فشار بر ایران حفظ شود تا در برخی سیاست های 
دولت ایران در زمینه حقوق بش��ر، برنامه موشکی، 
دخالت در امور کش��ورهای همس��ایه و حمایت از 
تروریسم و... تحولی ایجاد شود«، کاماًل روشن بود 
که او هدف گیری سایر مؤلفه های قدرت جمهوری 
اسالمی را به تیم ترامپ سپرده و از او خواسته که 

این وظیفه ناتمام را به سرانجام برساند. 
دول��ت کنون��ی آمری��کا، گرچه بج��ای صبر 
مزوران��ه دموکرات ها، عجله کرد، توافق هس��ته ای 
را »فاجعه ب��ار« خوان��د و از آن خارج ش��د اما در 
کلیات، یعنی اصل تقابل با ایران اس��المی، ذره ای 
با دول��ت اوباما اخت��الف  نظر ن��دارد. دموکرات ها 
معتق��د بودند که باید گام  ب��ه  گام پیش رفت و با 
سوء اس��تفاده از پاشنه آشیل کش��ورمان در حوزه 
اقتصادی و معیش��تی، فش��ار را تا جایی رساند که 
جمهوری اس��المی برای رون��ق اقتصادی، چاره ای 
جز وادادگی و دس��ت کش��یدن از ش��اخصه های 
قدرت انقالب - یعنی همان پارامترهایی که کری 
در نامه خداحافظی به آن ها اش��اره کرد - نداشته 
باش��د ولی کلیدداران جمهوری  خواه کاخ سفید به 
ای��ن روش اعتقادی نداش��ته و به دنب��ال برجامی 
جدی��د با محدودیت های وس��یع در هم��ه ابعاد از 

جمله اقتصاد هستند. 
پس دو جناح آمریکایی بر اصل تحریم و فشار 
اقتصادی به  منظور تغییر محاسبات ایران اسالمی 
متفق القولند اما باید دید که چرا چنین برداش��ت 

مشترکی دارند؟ 
ماج��را ازآنجا آغاز ش��د که برخ��ی در داخل، 
توافق هسته ای را باطل السحر تحریم ها برشمرده و 
دعوای اساسی میان نظام سلطه و انقالب اسالمی را 
تا حد مشاجره هسته ای و زانو زدن در برابر حریف 
برای رفع مش��کل آب خوردن کشور تقلیل دادند! 
به فرمایش رهبر حکیم انقالب اس��المی در جمع 
فرهنگیان »مسئله  ایرادگیری آمریکا و تحریم هایی 
که علیه ما اعمال می کنند و دش��منی ای که با ما 
می کنند، مربوط به انرژی هس��ته ای نیس��ت، این 
بهانه اس��ت؛ این را اگر گذاش��تیم کنار، یک بهانه  
دیگر پیدا می کنند و همین دش��منی را می کنند. 
می گفتند نه آقا این جوری نیس��ت؛ حاال مالحظه 
کردید که این جوری است.« )19 اردیبهشت 97( 
به بیان س��اده تر، دش��منان این مرز و بوم وقتی از 
زبان بعضی از مس��ئولین ارشد کش��ور می شنوند 
که مش��کالت اقتصادی با توافق حل می ش��ود، در 
نتیجه، هر چه در توان دارند برای فش��ار بر بخش 
معیش��ت جامعه از یک س��و و امتیازگیری از سوی 
دیگر، بکار می گیرند تا کل نظام را از آرمان هایش 
خلع س��الح کنند؛ یعنی هم��ان کاری که اوباما با 
فری��ب انجام داد و تحریم ه��ا را لغو نکرد و اقدامی 
که ترامپ، صراحتاً در دستور کار قرار داد و بناست 

تحریم های نفتی و هسته ای را بازگرداند. 
بنابراین، مش��کل اینجاست که نگاه بخشی از 
دس��ت اندرکاران نظام برای حل مبنایی مشکالت 
اقتص��ادی، به  جای ظرفیت ه��ای داخلی، به وعده  
وعیدهای توخالی خارجی معطوف بوده و هس��ت. 
جالب اینجاست که وقتی مزایای اقتصاد مقاومتی 
برای این جماعت احصاء می ش��ود، از دو خصیصه 
»درون زایی« و »برون نگری«، شق آخر را می گیرند 
و اندر محاس��ن برون نگری سخنرانی و قلم فرسایی 
می کنند، غاف��ل از اینکه این دو ویژگی، هم وزن و 

هم تراز یکدیگر نیستند. 
واقعی��ت این اس��ت که درون زای��ی، مقدمه و 
پیش نیاز برون نگری اس��ت و کش��وری که اولویت 
خ��ود را در جذب س��رمایه های خارجی به منظور 
توجیه برون نگری قرار می دهد، هیچ گاه شانس��ی 
ب��رای درون زایی نخواهد داش��ت. ب��رای حل این 
معادله، ابت��دا باید صفر تا صد ظرفیت های داخلی 
ب��رای فعال ک��ردن پتانس��یل های مغف��ول مانده 
کش��ور بکار گرفته ش��ود و چنانچه در این میان، 
نیازی ب��ه تأمین مایحت��اج از خارج ب��ود، باید از 
طریق کش��ورهای همسایه و همس��و جبران شود 
نه از مس��یر دولت هایی که در وض��ع تحریم علیه 
ما پیش��تاز بودند. مق��ام معظم رهب��ری به عنوان 
نظریه پرداز اقتصاد مقاومت��ی بارها تأکید کرده اند 
ک��ه دنیا، فق��ط چن��د کش��ور زورگو و مس��تبد 
اروپای��ی نیس��ت و اولویت تأمی��ن مایحتاج اندک 
 داخل��ی بر ای��ن مبنا، باید کش��ورهای پیش��رفته 

آسیایی باشند. 
وقتی این مقدمات فراهم ش��د و چرخ اقتصاد 
به چرخ��ش افت��اد، باید به س��راغ تقوی��ت توان 
داخلی رفت و مس��لم است که برای توانمندسازی 
محصوالت وطنی، حمایت از تولید و کاالی داخلی 
تنها چاره کار است. این اتفاقی است که در بسیاری 
از اقتصادهای پیشرفته دنیا رخ  داده و سال هاست 
که به واس��طه تعصب بر مصرف محصوالت داخلی، 
به کش��ورهایی ثروتمند بدل ش��ده و کارش��ان تا 
جایی رونق گرفته اس��ت که دیگر کش��ورها برای 
خرید کاالهایش مرغوبشان پشت در ایستاده و به 

آن ها التماس می کنند.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری سریالنکا:
کشورهای آسیایی 

باید هر چه بیشتر با یکدیگر همکاری کنند
حض��رت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی عص��ر دیروز )یکش��نبه( در دیدار آقای 
سیریس��نا رئیس جمهوری س��ریالنکا با اش��اره به روابط فرهنگی و تاریخی میان دو کشور و همچنین 
کشورهای منطقه شبه قاره، سطح کنونی روابط تجاری ایران و سریالنکا را بسیار کمتر از ظرفیت های 
موجود دانستند و تأکید کردند: کشورهای آسیایی باید هر چه بیشتر با یکدیگر کار و همکاری کنند، 

زیرا این همکاری ها موجب تقویت آنها خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پیش��رفت های علمی، فنی و تحقیقاتی ایران را زمینه ای مناس��ب برای 
گس��ترش همکاری های دو کشور برش��مردند و افزودند: جمهوری اسالمی ایران آماده تقویت دوستی 
و همکاری با دولت و کش��ور شماست و در این خصوص باید یادداشت های تفاهمی که امروز )دیروز( 

امضا شد، به طور جدی پیگیری و عملیاتی شوند.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور نیز حضور داش��ت، آقای سریس��نا با ابالغ سالم گرم 
دولت و ملت خود به رهبر انقالب، گفت: در مذاکرات امروز تصمیم گرفتیم فعالیت ها و همکاری های 

دو کشور را چند برابر و تفاهمات انجام شده را عملی کنیم.
رئیس جمهوری سریالنکا، ایران را یکی از پیشرفته ترین کشورها در حوزه فنی، علمی و دانشگاهی 
دانست و ابراز امیدواری کرد در نتیجه افزایش همکاری های دو کشور، سریالنکا از پیشرفت های علمی 

ایران بهره مند شود.

روایت نقوی حسینی از جزئیات نشست کمیسیون امنیت ملی
وز فرصت دارند وپایی ها ۶۰ ر عراقچی: ار

 تضمین های الزم را به ایران بدهند
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اروپایی ها ۶۰ 
روز فرص��ت دارند که تضمین ه��ای الزم را در خصوص تأمین مناف��ع ایران و جبران 

خسارات خروج آمریکا را به ایران بدهند
سیدحسین نقوی حسینی، در تشریح نشست دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
اقدام سخیف، نابخردانه و برخالف موازیِن رئیس جمهور آمریکا را محکوم نموده و ترامپ 

باید پاسخگوی عواقب اقدام خود در عرصه بین المللی باشد.
س��خنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی بیان 
ک��رد: کش��ورهای دیگر عضو برجام باید تضمین های عمل��ی را در دفاع از حقوق ملت 
ایران بدهند، اروپایی ها آزمون مهمی را در پیش دارند و باید حسن نیت خود را نشان 

دهند.
وی افزود: در جلسه امروز گام های بعدی جمهوری اسالمی ایران مورد بررسی قرار 
گرفت، در این زمینه قوانین الزم از جمله غنی س��ازی جهت پیشران ها و تولید انرژی 

و... به تصویب مجلس رسیده است.
نقوی حس��ینی ادامه داد: اردش��یر نوریان گزارشی از سفر خود به پاکستان را ارائه 
کرد، کمیس��یون امنیت در مورد تمرکز گروه های تروریس��تی و داعش در افغانس��تان 
اظهار نگرانی کرد و این موضوع را ضرورت می داند که داعش شکست خورده نباید در 
افغانس��تان مستقر شود. کمیس��یون باید نقش عربستان در منطقه و اقدامات بی ثبات 

کننده این کشور در خاورمیانه را رصد کند و مورد برسی قرار دهد.
نقوی حس��ینی اظهار داش��ت: با حضور عراقچی، کمیس��یون امنیت وارد بررسی 

موضوع برجام و آینده آن شد.
وی افزود: عراقچی در زمینه برجام گفت، ترامپ به 3 حوزه برجام اعتراض داشت، 
فعالیت موش��کی، عدم دسترس��ی به حوزه نظامی ایران و زمان کوتاه محدودیت های 
ایران در برجام، به همین جهت ترامپ می گفت برجام توافق بدی است، خیمه شب بازی 
نتانیاهو هم در همین راستا انجام می شود، ترامپ به جهت نگرانی از هزینه های سنگین 

خروج از برجام تالش کرد ایران از برجام خارج شود ولی تیر او به سنگ خورد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
عراقچ��ی بیان کرد، اروپایی ها برج��ام را یک توافق امنیتی می دانند و برای آن جایگاه 
حیثیتی قائل هس��تند و از برجام عبور نکرده اند ولی گفته اند که حاضرند با آمریکا در 
حوزه موش��کی یا نظامی ای��ران همکاری کنند، جمهوری اس��المی ایران فرصت های 

بسیار خوبی دارد و می تواند از آن ها در داخل یا خارج از برجام استفاده کند.

سیاست روز سیاست های بانک مرکزی در بازار طال و ارز را بررسی می کند؛

چوب حراج به منابع کشور
صفحه 4 و 5

ناقضان سند مصوب سازمان ملل را چه به گفت وگو

مذاکره 
با کدام قانون؟!

آیا امریکا که خطر برای 
صلح جهان است تنبیه می شود؟

آیا خسارات حاصل از اجرای برجام
جبران می شود؟

اجرای تاکتیک های جدید 
با تغییر تیم 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری سریالنکا:

کشورهای آسیایی 
باید هر چه بیشتر 
با یکدیگر همکاری کنند


