
نگاه

 مردم با سفرهای استانی
دولت را پناه خود می دانند

محمدکاظم انبارلویی: یکی از 
کارهای خوب آقای رئیسی 
از زم��ان آغاز ب��ه کار در قوه 
مجریه، سفرهای استانی است 
ک��ه در روزه��ای تعطیل و 

غیرکاری دولت انجام می شود. 
تم��اس چهره ب��ه چهره با مردم و ش��نیدن 
مش��کالت اقش��ار مختل��ف جامع��ه از س��وی 
رئیس جمهور مورد حسد و حقد برخی گروه ها 
از جمله حامیان دولت قبل و اصالح طلبان قرار 
گرفته است چرا که این اقدامات بازسازی ارتباط 
دولت و ملت و کوتاه کردن فاصله دولت و ملت را 
هدف قرار داده است و آقای رئیس جمهور در این 
زمینه بخوبی ایفای نقش کرده است. آقای رئیسی 
در سفرهای استانی هفتگی خود تصمیماتی را 
در تهران اتخاذ کرده و بعد در محل با مدیران در 
میان گذاشته و از امکانات و ظرفیت هایی که در 
هر استان وجود دارد استفاده می کند تا باری از 

دوش مردم بردارند. 
یک- رفتن بین مردم و ش��نیدن مشکالت آنها 
از نزدی��ک و طرح و بررس��ی آنها در جلس��ات 
کاری آن هم در اس��تان و شهرستان مورد نظر 
باعث امیدواری مردم نسبت به دولت شده است 

به طوری که مردم دولت را پناه خود می دانند. 
در طول 8 س��ال گذشته یک دولت نشسته، 
خسته و پش��ت میزنش��ین را در کشور تجربه 
کردیم؛ دولتی که نس��بت به انجام امور اجرایی 

دچار رخوت بود. 
گ��زارش تفریغ بودجه که هفته گذش��ته در 
مجلس قرائت ش��د متعلق به بودجه س��ال 99 
یعنی آخرین سال مسؤولیت دولت قبل بود. در 
این گزارش مانند س��ال های گذشته دولت تنها 
30 درصد از احکام تبصره های بودجه ای را اجرا 
کرده اس��ت و بقیه احکام تبصره ها یا اصال اجرا 
نش��ده یا ناقص اجرا شده و یا فاقد عملکرد بوده 
اس��ت. این نشان می دهد مدیران دولت قبل در 
اتاق های شان در تهران نشستند و ایران را فقط در 
تهران دیده و ار ریزترین مسائل مردم غافل شدند 
و امروز می بینیم بی توجهی به مشکالت مردم چه 

معضالتی را برای حکمرانی به وجود می آورد. 
دو- در گ��زارش اخیر تفریغ بودج��ه آمده بود 
براساس قانون، دولت قبل باید از خانه های باالی 
10 میلی��ارد تومان و ماش��ین های باالی 700 
میلیون تومان مالیات بگیرد اما این اتفاق رخ نداد 
و بخش عمده مشکل کسری بودجه به دلیل عدم 
دریافت مالیات در دولت قبل از ثروتمندان و طبقه 

برخوردار جامعه بود. 
شمار زیادی از جامعه پزشکی و حقوقدانان و 
بخش های مختلف دیگر باید مالیات می دادند اما 

از اینها مالیات گرفته نشد. 
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دیپلماسی 
باقری

 رقابت 
صدر       و    مالکی

 گزارش جالب دانشگاه جانز هاپکینز درباره 
اشتباهات واشنگتن علیه تهران در 42 سال گذشته 

 10 اصل سیاست خارجی 
که آمریکا باید درباره ایران بداند

یکا     دیگر  آمر
اشتباه     نکند

وحانی  مدیران     ر
در  مسیر   اوین

محکومیت ولی اهلل سیف و احمد عراقچی به 10 و 8 
سال حبس در پرونده اخاللگران ارزی سال ۹6

پایان سفر سرلشکر باقری به پاکستان با اعالم خبر 
رزمایش مشترک 2 کشور در دریای عمان 

باقری در روزهای آینده به مسکو می رود

پایان شمارش دستی آرای انتخابات پارلمانی عراق
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سفارت آمریکا    پشت صحنه 
وت است تیراندازی  بیر

 سیاست ما   
 اقناعی باشد 

  رایزنی 2 جریان  سیاسی شیعی 
برای تشکیل ائتالف اکثریت

 رئیس جمهور با تأکید برتداوم واکسیناسیون  هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی جنبش حزب اهلل لبنان:
و بازگشایی های برنامه ریزی شده برای مدیریت کرونا:

تیترهای امروز
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علی آران: مرزهای شمالی 
س��وریه در روزه��ای اخیر 
صحنه تحرکات لجستیکی ترکیه از یک سو و ارتش 
سوریه و متحدانش از دیگر سو بوده است. به گزارش 
رویترز، ارتش و سازمان اطالعات ترکیه برای انجام 
عملیات نظامی جدید در داخل خاک سوریه، آماده 
می شوند و در همین راستا رسانه های خبری ترکیه 
چندین روز است از اعزام گردان های زرهی ارتش به 
مرزهای کیلیس و ریحانلی در شمال شهرهای سوری 
تحت اشغال عفرین و ادلب خبر می دهند. در حال 
حاضر ترکیه از نیروهای مسلح تکفیری تحت امرش 
در نوار مرزی ش��مالی س��وریه، بویژه در شهر ادلب 
حمایت می کند که در حقیقت همان تروریست های 

جبهه النصره )القاعده( هستند. 
در مقابل ارتش سوریه و فرماندهی نیروهای روسیه 
در ش��ام نیز ضمن افزایش سورتی های پرواز بر فراز 
استان تحت اشغال ادلب و شمال استان حلب در حال 
انتقال بی سابقه تجهیزات سنگین نظامی و نیروهای 
خود به همراه دیگر وفاداران به دولت قانونی بشار اسد 

به مرزها و خطوط مقدم هستند. 
این تحرکات لجستیکی پس از آن شدت گرفت 
که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار 3 
هفته پیش خود با همتای ترکیه ای اش، رجب طیب 
اردوغان در ساحل دریای سیاه، محترمانه از او خواست 
نیروها و مزدورانش را از ادلب بیرون بکشد. اردوغان 
اما ظاهرا زیر بار زبان خوش متحدان دمشق نرفته 
و چنی��ن وانمود می کند که می خواهد فتیله آتش 
جنگ در شمال س��وریه را برای خوش خدمتی به 

اربابان غربی اش در ناتو باال بکشد. 
گفته می شود برخی گروهک های القاعده مورد 
حمایت ترکیه در ادلب و مناطق اطراف بش��دت با 
نیروهای ترکیه دچار اختالف شده اند چرا که معتقدند 
آنکارا مختصات سران آنها را به آمریکایی ها داده تا در 

حمایت از نیروهای کرد مورد هدف قرارشان دهد. 
اردوغان در نشست مطبوعاتی اخیر با آنگال مرکل، 
صدراعظم آلم��ان در آخرین روزهای زمامداری اش 
اعالم کرده با همتای آلمانی خود و ش��ریک ترکیه 
در اتحاد نظامی ناتو درباره تحوالت سوریه گفت  و گو 
کرده اس��ت. او همچنین چنین الف  زده که اگر در 
نشست آتی گروه ۲0 نتواند در دیدار با رهبران آمریکا 
و روسیه، برای ادامه اشغال نوار مرزی شمال سوریه 
به نتیجه برسد و به قول او »اگر دیپلماسی نتیجه 

ندهد«، عملیات را آغاز می کند. 
رایزنی اردوغان و مرکل درباره سوریه در شرایطی 
انجام شد که جمعه شب انفجار بمب کنار جاده ای در 
مسیر حرکت یک کاروان نظامی ترکیه در بخش های 
اش��غالی ادلب سوریه باعث شد دست کم ۲ نظامی 

ترکیه ای کشته و 5 نظامی دیگر مجروح شوند. 
به عبارت دیگر با وجود س��ر و صدای رس��انه ای 
اردوغان درباره لشکرکش��ی به آن س��وی مرزهای 
سوریه، به نظر نمی رسد او واقعا با انتقال تجهیزات 
س��نگین نظامی خود به تی��ررس هوایی و زمینی 
نیروهای روسیه، سوریه و مقاومت که دست کامال برتر 
را در شمال سوریه دارند، دست به خودکشی بزند. در 
حقیقت همان طور که اردوغان خود نیز به آن اشاره 
کرده، هدف او از این نمایش نظامی در مرزها، فشار 
بر روسیه و آمریکاست تا بتواند نیروهای متجاوزش 
را در شمال سوریه حفظ کند. از طرف دیگر بسیاری 
از آگاهان مسائل داخلی معتقدند سلطان پرزیدنت 
کاخ س��فید آنکارا با کوبیدن بر طبل جنگ، سعی 
دارد حواس افکار عمومی را از بحران های سیاسی و 
اقتصادی جامعه ترکیه پرت کند؛ جایی که نارضایتی 
عمومی از حضور پرتلفات و پرهزینه سربازان ترک در 
خاک سوریه با سقوط ارزش لیر و مشکالت روزافزون 
اقتصادی تشدید شده است و اردوغان هر چه بیشتر، 

اقبال عمومی ۲ دهه گذشته را از کف می دهد.

ثمانه اکوان : گروه مطالعات ایران 
دانش��کده مطالعات بین الملل 
دانش��گاه جانز هاپکینز اخیرا گزارش جالبی را درباره 
ضرورت بازنگری سیاست آمریکا در برابر ایران منتشر 
کرده  است. در این گزارش ضمن توجه ویژه به اشتباهات 
فاحشی که آمریکا در طول چند سال گذشته در قبال 
ایران مرتکب شده، بر ضرورت تعامل با ایران تاکید شده 
 اس��ت. این گزارش در 10 محور واقعیت های ایران در 
سال های اخیر را برای سیاستمداران و سیاست گذاران 
آمریکایی تشریح کرده است. در این گزارش همچنین 
به اشتباهاتی که ایاالت  متحده در طول گفت وگوهای 
هسته ای و قبل  از آن در قبال ایران داشته، اشاره  شده و 
آمده  است: برای مواجهه با ایران نوین و همچنین پذیرش 
برخی حقایق درباره جامعه ایران، آمریکا باید تفکر ویژه 
دوباره ای درباره نوع برخورد با جمهوری اسالمی داشته 
باشد. این گروه مطالعاتی در 10 محور به اصولی که باید 
مدنظر سیاست گذاران آمریکایی در قبال ایران قرار داشته 

باشد، اشاره کرده است. 
در نخس��تین مورد تاکید شده  است سال ها اعمال 
تحریم علیه ایران ثابت کرده  است جمهوری اسالمی بر 
خالف سایر نظام های انقالبی دنیا ظرفیت منحصربه فرد 
و نادری در ادامه حیات در شرایط سخت از خود نشان 
داده  است. بر این اساس این گروه مطالعاتی پیش بینی 
کرده  است به  احتمال زیاد امکان سقوط نظام جمهوری 
اسالمی بر اثر فش��ارهای بین المللی یا حتی ابزارهای 
مداخله در جنبش های داخل ایران و حمایت از گروه های 
اپوزیس��یون یا اعمال تحریم ها وجود ندارد. در دومین 
محور نیز تاکید ش��ده  اس��ت نظام جمهوری اسالمی 
متش��کل از بازیگرانی منطقی اس��ت که در سیاست 
داخل��ی و بین المللی تصمیم��ات را اتخاذ می کنند و 
این تصمیمات خارج از شرایط منافع ملی و دوام نظام 
جمهوری اس��المی نیست. نظام جمهوری اسالمی بر 
همین اس��اس در برخورد خود و در محاسبات قدرت 
سخت خود غیرمنطقی، مسیحی ستیز یا یهودی ستیز 
نیست و کامال بر اساس منافع ملی خود عمل می کند. 
در یکی دیگر از محورهای این گزارش آمده  اس��ت: 
ناسیونالیسم ایرانی و همچنین احساسات مذهبی در 
ایران با این تصور عمومی در بین مردم و افکار عمومی 
ایران که تهران توسط قدرت های خارجی مورد فشار واقع  
شده و در معرض رنج های ناشی از تحریم های اعمال شده 
توسط ایاالت  متحده قرار گرفته، بیشتر نیز شده  است. 
بر همین مبنا حمایت از نظام جمهوری اس��المی در 
داخل جامعه ایران گسترده تر شده و باعث شده  است 
مردم بسیاری از سیاست های داخلی را که مخالف آن 
هستند، بپذیرند. همچنین سیاست های اعمال شده بر 
ایران مانند ترور شخصیت های ارشد نظام مانند ژنرال 

قاسم سلیمانی و همچنین دکتر محسن فخری زاده از 
پدران برنامه هسته ای ایران و در عین  حال خرابکاری های 
خارجی در تاسیسات هسته ای میزان حمایت مردم از 

نظام جمهوری اسالمی را افزایش داده  است. 
در محور دیگری به این موضوع اشاره شده است که 
»موضع گیری جنگ س��ردی« ایاالت متحده در قبال 
ایران، به ص��ورت واقع بینانه ای بیانگر پیچیدگی های 
روابط ایران و ایاالت متحده در زمینه روابط قدرت در 
ساختار جامعه جهانی و همچنین پویایی های منطقه ای 
نیست. عالوه بر این، ایران، اتحاد جماهیر شوروی نیست 
و موضع گیری های جنگ سردی و تالش برای »مهار« 
ایران که مدل رفتار ایاالت متحده در قبال اتحاد جماهیر 

شوروی بود، نه مناسب ایران است و نه واقع بینانه. 
در پنجمین محور این تحلیل نیز اشاره شده است 
سیاست »فشار حداکثری« دوران ترامپ و تحریم های 
حاصل از این سیاست و در عین حال ترور ژنرال سلیمانی 
و دکتر محسن فخری زاده نه باعث تغییر سیاست ایران 
در منطقه شده و نه جلوی فعالیت های ایران در جهت 
رس��یدن به توانایی های هسته ای را گرفته است، بلکه 
نتیجه ای کامال عکس با خود به همراه داشته است. این 
فعالیت ها تنها باعث شده بازیگرانی که مخالف همکاری 
و گفت وگوی ایران با ایاالت متحده هستند، در این کشور 

قدرت را به دست گرفته و تقویت شوند. 
بر همین مبنا، از نظر تحلیلگران این مرکز، انتخاب 
حجت االسالم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران به 
ایاالت متحده این امکان اس��تثنایی را داده اس��ت تا با 
کسی وارد گفت  و گو و مذاکره شوند که عمیقا در درون 
سیستم بوده و نماینده ای از تمام بازیگران داخلی است 
که سیاست خارجی و امنیتی ایران را تعیین می کنند. 
بر این اس��اس این کارشناس��ان در ادامه پیشنهاد 
کرده اند پیوستن دوباره ایاالت متحده به توافق هسته ای 
ایران )برجام( باید همراه با مکانیسم هایی باشد که به 
مؤسسات تجاری- بویژه آنهایی که در اروپا هستند- اجازه 
دهد از س��رمایه گذاری خود در ایران اطمینان داشته 
باشند. در عین حال ادامه تهدیدات ناشی از تحریم های 
وزارت خزانه داری آمریکا بعد از توافق هسته ای، حمایت 
از دولت روحانی را حتی قبل از خروج ترامپ از توافق 
هسته ای کم کرده بود. ایرانیان مقدار ناچیزی از مزایای 
اقتصادی ای را که توس��ط روحانی ب��ه آنها وعده داده 
ش��ده بود، دیدند و این مساله باعث تضعیف او و سایر 
متحدانش در ایران ش��د و همین مساله باعث پررنگ 
ش��دن نقش کسانی در سیستم سیاسی ایران شد که 
کمترین اعتماد را ب��ه غرب بویژه آمریکا دارند. بر این 
اساس، بازگش��ت مجدد ایاالت متحده به توافق و لغو 
تحریم ها باید نخس��تین گام ه��ا و نه آخرین آنها برای 
گفت وگوی ایران و آمریکا درباره مسائل منطقه ای باشد 

که مورد عالقه ۲ طرف است. 
در این گزارش تصریح ش��ده اس��ت: در صورتی که 
ایاالت متحده دوباره به توافق هسته ای با ایران بازنگردد 
یا اینکه توافق بعدی با ایران شامل مکانیسم های ملموسی 
برای اروپاییان نباشد که بتوانند با ایران براحتی تعامل 
تجاری داشته باشند، تنها روسیه و چین از این مساله از 
نظر ژئواستراتژی و اقتصادی سود می برند. در شرایطی 
ک��ه آمریکا به دنبال خروج از منطقه خاورمیانه بعد از 
ترک افغانس��تان اس��ت و تالش دارد تا دسامبر سال 
جاری میالدی از عراق نیز خارج شود، بازگشت به توافق 
هسته ای مسیری کلیدی برای کاهش تنش ها و ایجاد 
ثبات کافی در منطقه اس��ت تا به ایاالت متحده اجازه 

تمرکز روی شرق آسیا و روسیه را بدهد. 
آخرین محور این گزارش تحلیلی اما این است که 
ایاالت متحده باید به صورت دقیقی با متحدان اروپایی، 
روسیه و چین هماهنگ شده و همکاری داشته باشد 
تا بتواند توافق هس��ته ای را بیش از پیش با همکاری 
بین المللی و در چارچوب همکاری های بین المللی به 
پیش ببرد. برجام نش��ان داده بود روس��یه و چین نیز 
نگرانی های عمیقی درباره احتمال نظامی شدن برنامه 
هس��ته ای ایران دارند اما اگر ای��االت متحده با وجود 
تالش های ایران برای نشان دادن انعطاف پذیری خود 
در این زمینه، از پیوس��تن مج��دد به برجام خودداری 
کند، روس��یه و چین در مذاکرات خود همکاری های 
اقتص��ادی و امنیتی خود با ته��ران را تقویت خواهند 
کرد و این کار به گونه ای انجام خواهد ش��د که منافع 
ایاالت متحده را در منطقه به صورت اساسی در خطر 
قرار می دهد. بر همین اساس با توجه به نقش سازمان 
ملل متحد در مشروعیت بخشیدن و تسهیل سیاست 
تحریم های تحت رهبری آمریکا، مشارکت هوشمندانه 
و حساب شده ایاالت متحده در سازمان ملل متحد با 
هر دو متحد خود و روسیه و چین برای توسعه سیاست 

تحریم مؤثر بسیار مهم است. 

تحرکات لجستیکی نظامی در 2 سوی مرزهای ترکیه و سوریه

اردوغان در سراب سوریه چه می بیند؟
گزارش جالب دانشگاه جانز هاپکینز درباره اشتباهات واشنگتن علیه تهران در 42 سال گذشته 

10 اصل سیاست خارجی که آمریکا باید درباره ایران بداند
دیدگاه یادداشت

 پیامک خوانندگان        10002231  

 منتظر
 هدفمندی
سیاست های حمایتی  مجلس برای اصالح یارانه پنهان:
اعطای کارت اعتباری خرید به مردم به جای ارز 4200 تومانی
قیمت گذاری پلکانی برق و حذف یارانه انرژی پرمصرف ها

ان
یزی

عز
ده 

آزا
س: 

عک

 پیوست عدالت 

 بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ 
یک میلیون و 603 هزار میلیارد تومان تحت عنوان 

 یارانه پنهان پرداخت شده که این رقم حدود
 2/5 برابر بودجه عمومی دولت است

 نظام یارانه پنهان به ضد خود تبدیل شده است 
 شهروندی که مصرف بیشتری داشته باشد 

سهم بیشتری از یارانه ها خواهد داشت
صفحات 3 و ۹


