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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز نزدیک به دو ماه از عملیات آزادسازی »آلبوکمال« در استان دیرالزور 

سوریه می گذرد و در این فاصله جز چند مورد عملیات محدود در جنوب 
شرقی ادلب و یا ریف دمشق، خبری از عملیات هایی مشابه آنچه پیش از 
این در عراق و سوریه شاهد بوده ایم نیست. از سوی دیگر بحث تحوالت 
سیاسی سوریه تا حدی در پرده ابهام قرار دارد و بر این اساس گمانه زنی های 

مختلفی صورت گرفته است.
تحوالت ســوریه برای جمهوری اسالمی بیش از هر کشور دیگری از 
»اهمیت خاص« برخوردار اســت و از این رو توجه دقیق به آنچه در این 
سامان می گذرد برای ما اهمیت زیادی دارد. بر این اساس این قلم درصدد 

برآمد با یک گزارش »جمع بندی گونه« به تحلیل این شرایط کمک کند.
عملیات پرشدت »البوکمال« ســوریه 28 آبان ماه گذشته به پایان 
رسید و در واقع به سیطره داعش بر سرزمین سوریه به طور کامل خاتمه 
داده شــد. این عملیات و آنچه پیش از آن در جریان آزادسازی دیرالزور، 
حلب، حمص، درعا، ریف و بخش هایی از دمشق و قنیطره روی داده بود، از 
توانایی باالی نیروهای جبهه مقاومت در مقابله با تروریست های تکفیری 
و کشورهای حامی آنان خبر می داد و توقع می رفت که کار آزادسازی بقیه 
سوریه با همین ســرعت و فرمان جلو برود، اما شواهد نشان می دهد که 
پیگیری روند امنیتی و نظامی سوریه در فاز دیگری دنبال می شود و احیانًا 

دیگر عملیات هایی از آن نوع را شاهد نخواهیم بود.
اگر بخواهیم براساس اهمیت و وضعیت سوریه از اولویت های عملیاتی 
سخن بگوییم، بدون تردید آزادسازی ادلب، غرب استان حلب، قنیطره و 
درعا و روشن سازی وضعیت استان های رقه و حسکه که هم اینک تحت 
اشغال و یا اداره نیروهای مشترک آمریکایی- کردی قرار دارند، به ترتیب 
باید در دستور کار ارتش سوریه و هم پیمانان آن قرار گیرند کما اینکه دیروز 
بعضی رسانه ها از انجام عملیات در جنوب شرق ادلب با هدف آزادسازی 
فرودگاه این استان خبر دادند. بنابراین در مورد اجماع بر اولویت ها تردیدی 
وجود ندارد ولی آنچه که در این میان روی داده و توافقاتی که صورت گرفته 
تا حدودی عملیات هایی با آن مختصات و نیز زمان عملیات های سنگین و 

آزادی بخشانه را به عقب انداخته است.
سه کشور ایران، روسیه و ترکیه از 24 اسفند سال گذشته مذاکرات 
سه جانبه خود را برای سرعت دادن به حل نظامی و سیاسی بحران سوریه 
آغاز کردند. این مذاکرات پس از چند دور به توافقی تحت عنوان »ایجاد 
مناطق کمتر درگیر« انجامید که براســاس آن سه کشور باید از طرفین 
منازعه ضمانت می گرفتند و به تعبیری از سوی آنان متعهد می شدند که 
آتش بس ناشی از این توافق حفظ شده و پایدار بماند. این توافقی بود که 
با اما و اگرهایی به امضای ایران نیز رسید و طبعاً نیروهای جبهه مقاومت 
نیز باید به آن احترام می گذاشتند و البته این احترام در عین حال حد و 

اندازه خود را داشت.
»مناطق کمتر درگیر« ابتدا شــامل چهار و سپس شامل پنج نقطه 
در سوریه شــد که در این بین »ادلب« در شمال و »قنیطره« در جنوب 
سوریه از حساسیت بیشتری برخوردار بودند و این حساسیت هم عمدتًا 
به هم پیمانی ترکیه با تروریســت های شمال و هم پیمانی روسیه با رژیم 
اسرائیل باز می گشت. بر این اساس ترکیه اصرار داشت که ضمانت منطقه 
شمال به طور کامل و انحصاری به ترکیه سپرده شود و در جنوب نیز روسیه 
اصرار داشت که منطقه کمتر درگیر باید کل منطقه جنوب شامل همه مناطق 
تحت تصرف تروریست های تکفیری در قنیطره و درعا را شامل گردد اما این 
چیزی نبود که از سوی ایران مورد پذیرش قرار گیرد از این رو قرار شد ایران 
و روسیه هم نیروهای نظامی خود را به عنوان »نیروهای ضامن« در ادلب 
مستقر نمایند که تا این لحظه فقط ایران نیروهای خود را در استعدادی که 
علی السویه توافق شده به استان ادلب گسیل و در مناطق حساس شمالی، 
شرقی و جنوبی ادلب مستقر کرده است. در مورد جنوب نیز ایران از یک سو 
تسری منطقه ضامن به کل مساحت تحت اشغال تکفیری ها را نپذیرفته و از 
سوی دیگر زیر بار قرار گرفتن همه گروه های تروریستی تحت پوشش طرح 
منطقه کمتر درگیر نرفته و به خصوص النصره را از این قاعده خارج می داند.
در این میان ترکیه در آخرین دور مذاکرات ســه جانبه قبول کرد که 
النصره در ادلب در شــمار تروریست های مسلح و غیرقابل مذاکره قرار 
گیرد. بر این اساس عمالً امکان عملیاتی برای جبهه مقاومت در بخش اعظم 
استان ادلب فراهم شده و این در حالی است که نیروهای ایرانی هم اینک در 
بخش های مهمی از شرق و جنوب ادلب حضور دارند و انجام عملیاتی که 
منجر به آزادسازی فرودگاه ادلب گردید نشان می دهد که رشته عملیات 

نظامی با تأخیری دو ماهه که منطقی به نظر می رسد، آغاز گردیده است.
اما این نکته را هم در باب ادامه عملیات نظامی در سوریه باید در نظر 
گرفت که طبعاً هر طرف قدرتمند ترجیح می دهد پیروزی های آینده را با 
مخاطرات و هزینه هایی کمتر به دست آورد از این رو به طور طبیعی جبهه 
مقاومت مایل است میوه مقاومت سرسختانه خود در حلب، دیرالزور، ریف، 
حمص و حماه را در ادلب و قنیطره بچیند به همین دلیل با توجه به اینکه 
هم اینک عنصر زمان با جبهه مقاومت همراه شده و در تنگنای زمان قرار 
ندارد، می تواند روند تحوالت امنیتی را به گونه ای پیش ببرد که با هزینه هایی 

به مراتب کمتر از سال های پیش توأم باشد.
در این میان روســیه یک طرح سیاســی را برای آینده سوریه روی 
میز مذاکرات آســتانه گذاشته و با تبلیغات زیاد روی آن تالش می کند تا 
ممکن ترین و کامل ترین طرح دیده شــود. این در حالی است که در این 
طرح اشکاالت عمده ای وجود دارند که حتما باید اصالح شوند تا جمهوری 
اسالمی ایران، دولت سوریه و حزب اهلل لبنان بتوانند موافقت خود را پای 
آن بگذارند. طرح روسیه سه ضلع اصلی دارد. یکی تغییر قانون اساسی 
سوریه دیگری تبدیل نظام سیاسی آن از نظام »ریاستی- مرکزی« به نظامی 
»پارلمانی- فدرال« و دیگری تشکیل دولت گذار مرکب از دولت و مخالفان 

آن با ماموریت برگزاری انتخابات آزاد می باشد.
از منظر جمهوری اسالمی ایران هیچ کشوری یا مجموعه کشورهایی 
حق ندارند برای ملتــی دیگر تصمیم بگیرند و لذا اصل اینکه روس ها از 
چنین پیشــنهادی خبر می دهند خالی از اشکال نیست و از این رو تنها 
زمانی می توان از مشروعیت آن سخن گفت که دولت قانونی سوریه آن را 
به عنوان مبنایی برای مذاکرات پیرامون آینده کشور خود، پذیرفته باشد.

اما جدای از اشــکال در اصل موضوع، طرح روسیه در بحث فدرالی 
خطرناک به حســاب می آید چرا که نظام فدرالی در کشــوری که یک 
جنگ خونین چند ساله با تحریک همسایگان پیرامونی آن و نیز بعضی از 
قدرت های خارجی در آن روی داده است و استقالل کشور و حفظ تمامیت 
ارضی آن با نثار هزاران جان محترم به دست آمده است، تحریک کننده 
جنگ می باشد. فدرالی در سوریه یعنی اینکه کردها، علوی ها و اهل سنت 
هر کدام بر بخشی از سوریه مسلط باشند و هر کدام برای خویش دولتی 
در اختیار داشته باشند. خب به طور خیلی طبیعی حداقل بخش هایی از 
سرزمین به دست کسانی می افتد که برای قلع و قمع خشن طرف مقابل 
به جنگی خونین و چند ساله متوسل شده اند. در این حالت فدرالی کردن 
ســوریه به معنای آغاز جنگی جدید و پرشدت و نیز آغاز تجزیه سوریه 
خواهد بود. بله اگر در یک فرایند سازنده و توأم با همکاری مسئوالنه یک 
نظام سیاسی جدید یعنی نظامی فدرالی مورد توافق قرار گیرد می توان به 
همکاری فدرالی ها به هم اعتماد کرد ولی زمانی که هنوز هم ادبیات طرفین 
مبتنی بر حذف طرف دیگر است نمی توان تصویری از صلح و همکاری در 

داخل سرزمین سوریه داشت.
حکایت تشکیل دولت وحدت ملی یا دولت گذار نیز همین است. طرح 
روسیه که به »کنفرانس گفت وگوهای ملی« موسوم گردیده است می گوید 
دولت انتقالی ترکیبی 50-50 از نمایندگان طرفین خواهد داشت و مهم ترین 
وظیفه آنان برگزاری انتخابات آزاد می باشد. این ظاهر زیبای این طرح می باشد 
و حال آنکه اگر در اینجا نیز ژرف بنگریم متوجه می شویم که با شکل گیری 
چنین دولتی نه تنها آرامش و همکاری که الزمه اداره کشــور است، پدید 
نمی آید بلکه خود این یک جنگ داخلی طوالنی و الینحلی را سبب می شود. 
چرا که وقتی نیمی از دولت را مخالفان دولت دربر گرفته باشند، آنچه در پی 
آن صورت نمی گیرد کاری فعال و برگزاری انتخاباتی فراگیر می باشد. در واقع 
این کابینه از آغاز کابینه جنگ خواهد بود و هیچ ملتی تاکنون تجربه موفقی از 
چنین دولتی نداشته و لذا زیر بار آن نرفته است. ما در این دنیا فقط یک تجربه 
داریم و آن هم تجربه تشکیل دولت فدرالی سودان که بر مبنای شکل گیری 
یک دولت از موافقین و مخالفین حکومت مرکزی صورت گرفت می باشد. 
سودان جنوبی و سودان شمالی در سال 1384 به دولت فدرالی رسیده و در 
تیرماه 1390 به دو کشور تبدیل شده اند که هنوز هر کدام به طور جداگانه و 

نیز در مسایل مشترک درگیر بحران اساسی می باشند.
بر این اساس دولت مشترک میان اسد و مخالفان آن در واقع دولتی برای 
آغاز جنگ داخلی و استمرار شرایط گذشته به حساب می آید و طبعا هیچ 
ملتی نمی تواند زیر بار چنین دولتی برود. اما چه باید کرد؟ فرمول جایگزین 
فرمول انتخابات فرامذهبی و فراقومی ریاست جمهوری است. بر این اساس 
رئیس جمهور دولتی فراگیر شــکل می دهد که دربرگیرنده اقوام و مذاهب 
گوناگون می باشد. اما در عین حال از کسانی شکل می گیرد که استعدادها و 

توانمندی های خود را در تکمیل یکدیگر پای کار می آورند.

دیوانهسوریه، وقت بیداری

سعداهلل زارعی

* سالگرد شهادت مصطفی احمدی روشن را گرامی می داریم و بغض و نفرت خود را 
نسبت به آژانس یعنی نهادی که با خیانت اطالعاتی، بستر ترور نخبه های هسته ای 
را فراهم کرد اعالم می کنیم. قطعا پاســخی برای تاریخ نخواهند داشت، کسانی که 
چشم خود را بر روی خباثت آژانس بستند و با اعتماد به آژانس و اربابان آمریکایی اش 

دستاوردهای هسته ای را بر باد دادند.
3949---0912و7250---0919 و 5411---0918
* آقای جهانگیری در قضایای هسته ای پرضرر بودن مذاکره با غرب و آمریکا به خوبی 
بر همه ثابت شد و مردم هم فهمیدند که ذات شیطان بزرگ خدعه و حیله و جنایت 
است و به همین علت از اساس با موجودیت انقالب اسالمی که مدافع مستضعفین 
است دشمنی و عناد دارد درباره مسائل منطقه ای ما با شیطان بزرگ و انگلیس خبیث 

که دستشان تا مرفق به خون ملت های منطقه آلوده است هیچ مذاکره ای نداریم.
0918---5411
* در اغتشاشــات اخیر وزیران خارجه انگلیس خبیث و فرانسه مکار هرچه دلشان 
خواست از فتنه گران و فریب خوردگان حمایت کردند ولی جناب آقای ظریف گویا 
از این حمایت های علنی مطلع نیســت و با لبخند با آنان مواجه می شود! آیا این از 
آموزه های دینی ماست که از دشمنان و قاتالن جوانان خود این گونه استقبال کنیم؟!
0919---7130
* وزیر خارجه خبیث انگلیس به آقای صالحی می گوید ما از برجام دفاع می کنیم 
شــما هم از نقش اخاللگرانه خود در منطقه دست بردارید! آقای صالحی هم بدون 
واکنش غیورانه فقط گوش می کند! انفعال در برابر کسانی که با راه اندازی تروریسم در 
منطقه این همه خون ریخته اند چه معنی دارد؟ خدایا! جواب شهدایمان را چه بدهیم؟ 
عالی- آمل
*  دلیل برخی از نقدها و اتهامات و تخریب ها علیه سپاه پاسداران چیست؟ دشمنان 
مردم در خارج از کشــور ســپاه را تحریم می کنند و ... در داخل هم عده ای به هر 
طریقی شده سعی در تضعیف این نیروی مردمی را دارند! چه رابطه ای بین دشمنان 

و این افراد داخلی وجود دارد؟
013---3061
*  رئیس جمهور که می خواهد مجلس بدون هیچ تغییری الیحه بودجه را تصویب 
کند پس چرا آن را به مجلس می برد؟! الیحه ای که پر از اشکال باشد فقط بر دردهای 

جامعه می افزاید.
0918---8053
* اگر این قدر که روی رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام تمرکز کرده اند و دلواپس مشاغل 
کاذب این فضا هســتند به بومی سازی فضای شبکه اجتماعی به عنوان محصولی 
برای عرضه به دیگر کشــورها توجه می کردند االن حرف زیادی در جهان مجازی 

برای گفتن داشتیم.
جعفری
* چرا کیهان این قدر نایاب شــده است؟ چرا به شکل های مختلف جلوی نشر شما 
را گرفته اند؟ مگر شما به جز حقیقت و دعوت به حل مشکالتی مثل بیکاری، رکود، 
گرانی، مفاسد اقتصادی و... چیزی می نویسید؟! آیا مثال انتقاد از نحوه پرداخت سود 

سهام عدالت و... باید با این عقوبت ها همراه شود؟
0912---9438
* با این آماری که بانک مرکزی اعالم می کند که از ســال 92 )شروع دولت مدعی 
تدبیر و امید( 31 درصد ریال ایران در برابر دالر ضعیف شده است در چشم انداز 1404 
ایران باید قدرت اول اقتصادی، سیاســی، نظامی و.. منطقه بشود. آیا با نفوذی هایی 
جاخوش کرده در برخی دســتگاه های اجرایی، این چشم انداز محقق خواهد شد؟! با 
این خام فروشی، تعطیلی هسته ای و بتن ریزی قلب راکتور اراک، قاچاق رسمی کاال، 
رکود، بیکاری، تورم و... محقق خواهد شــد؟! کارشناسان فن باید راهکار ارائه کنند 

و از دولت بخواهند.
عباسی
* تولیدکننده داخلی به جای جلب رضایت مشتری که مشخصا عموم مردم هستند 
بایستی رضایت سودجویان و دالالن بازار را جلب کنند! البته به سبب واردات بی رویه، 
حجم بســیار باالی قاچاق کاال به کشــور و عدم حمایت از تولید داخل و... تاکنون 

تولیدکنندگان داخلی بسیاری قربانی سوءتدبیر مسئوالن شده اند.
0910---9149
* دولت با پرداخت مبلغ 24600 ریال منت بر سر مردم ایران نگذارد. اگر به اجرای 
اقتصاد مقاومتی پایبند بودند و به سخنان دلسوزان نظام توجه می کردند اآلن وضع 
مردم و ســود  آنها از ســهام عدالت پس از 10 سال این نبود. تنها راه رهایی از این 
وضعیت عمل به نســخه اقتصاد مقاومتی و چشم به درون داشتن و نه به کدخدا و 

دار و دسته اش است.
علی  باشی از قم
* یکی از زنجیره  ای ها به جوانان اصولگرا حمله کرده و آنها را تشنه قدرت تلقی کرده و 
به خیال خودش نیروهای انقالبی و جهادی را هدف گرفته است! اوال ناگفته پیداست 
مدعیان اصالح طلبی با رزومه ای که در سال های 78 و 88 دارند قبای تشنگی قدرت 
به شدت برازنده و سایز اندام خودشان است. ثانیا در جماعت مدعی اصالح طلبی چند 
نفر مثل علی نیکزاد می توان یافت که حتی افراطی ترین آدم های شان وقتی علیه دولت 

قبل حرف می زنند جز ستایش از او حرفی برای گفتن ندارند!
0912---7977
* روزنامه های زنجیره ای دیگر چه کاری باید انجام دهند تا برای مسئوالن امر محرز 

شود که نقش اینها، همان نقش ضد انقالب و استکبار جهانی است؟!
مرادی چناری
* صدا و ســیما خیلی کم به جنایات اروپایی ها و آمریکایی ها می پردازد. بحث های 
کارشناســی را هم به آخر شب که بسیاری از مردم در حال استراحتند تا ساعت 5 
صبح از خواب برخیزند و به دنبال امرار معاش بروند، پخش می کند. برای این همه 
کودتا، دخالت در امور کشــورها، زندان های گوانتانامو، ابوغریب و... توطئه گری های 
بی بی ســی، شورش های اجتماعی در انگلیس، فرانسه، آمریکا و... هر شب باید یک 
برنامه تجزیه و تحلیل در سیما باشد. حتما باید اتفاقی بیفتد تا برنامه ای اجرا شود؟!
0912---2907
* طرح جدید پیشنهادی ترافیک تهران برای سال آینده علی رغم ظاهر خوبی که 
دارد، دارای اشــکاالت اساسی اســت. به همه خودروها اجازه داده می شود به اندازه 
خاصی بتوانند وارد طرح شوند. مثال در اسفند ماه که در شرایط سال های قبل نیز 
شــاهد ترافیک سنگین بوده ایم، در صورت اجرای طرح جدید به شکل دهشتناکی 
ترافیک در تهران قفل خواهد شد. گویا شهردار و برخی از اعضای شورای شهر تهران 
بعد از ابالغ تراکم فروشی در دهه هفتاد اکنون به کسب درآمد کالن از طریق فروش 

طرح عالقه مند شده اند!
بدری
* از شورای ترافیک کشور به ویژه تهران درخواست می شود تمامی ادارات دولتی، 
موسسات آموزشی، بیمارستان ها و پاساژها و... را وادار نمایند که دارای پارکینگ خودرو 
باشند. با توجه به تولید و فروش بی حساب و کتاب خودرو و نبود پارک و پارکینگ 
عمومی که پاسخگوی این همه خودرو باشد، یکی از ضروریات اولیه موسسات دولتی و 
بیمارستان ها و... داشتن پارکینگ عمومی است تا باری از دوش ترافیک شهر بردارند.
سیدجواد از قم و طاهری از تهران و فرخی
* اعالم شده بودجه پیش بینی شده برای آموزش و پرورش در الیحه بودجه سال97 
کفــاف پرداخت حقوق فرهنگیان را هم نمی دهد. عرض می کنیم اگر بودجه پیش 
بینی شده برای مدیران نجومی کفاف می دهد مسئله ای نیست! مهم این است که 

برای ذخیره های نظام مشکل بوجود نیاید!
0919---2470
* مســئوالن آموزش و پرورش مشــخص کنند موضوع رتبه بندی معلمان به کجا 
انجامید و نتیجه آن چه شد. چند سال است که به این کار مشغول هستند ولی اثر 

آن دیده نمی شود.
سلطانی
* مطالبه جانبازی بنده از سال 70 تا 88 که 7 میلیون تومان می شود تاکنون پرداخت 

نشده و دولت طفره می رود چرا؟
0916---4958

* فیوز برق کنتور )25 تایی( ســال گذشته 80 هزار تومان بود و امسال 160 هزار 
تومان شد و باز هم تورم تک رقمی است!

0911---1286
 * برای معاینه فنی خودرو گازســوز به مرکز مجاز مراجعه کردم گفتند فقط برای 
ماشــین های دوگانه سوز کارخانه تست فنی هیدرواســتاتیک انجام می شود. برای 
خودروهایی که به صورت  دستی گازسوز شده اند انجام نمی شود. این در حالی است 
که اکثر انفجار کپسول گاز مربوط به دوگانه سوزهای دستی است در ضمن در برخی 
از مراکز معاینه فنی ابتدا کپســول گاز را برداشته و سپس تست می کنند و دوباره 

همان کپسول غیراستاندارد را روی خودرو نصب می کنند!
0915---2975

غفلتدولتازبدیهیاتبودجهنویسی
موجبنارضایتیمردمشد

یک روزنامه حامی دولت معتقد اســت دولت از بدیهیات سیاســتگذاری 
بودجه ای غافل و رویگردان است.

روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشــت: الیحه بودجه 97 با وجود نکات 
مثبت، در فضای عمومی با واکنش های منفی مواجه شــد که به نظر می رســد 
عمده این واکنش ها، در نتیجه بی توجهی تصمیم گیران بودجه به قواعد بدیهی 

سیاست گذاری صورت گرفته است.
در نتیجه این ضعف، واکنش های انجام شــده نیز گاهی در تشخیص مبدأ 
اصلی مشــکل به خطا افتاده است. به عنوان مثال در زمینه قیمت بنزین، اقدام 
اشتباه سیاست گذار در حفظ سطح اسمی قیمت بنزین از سال 1393 به بعد، 

منجر به شوک 50 درصدی آن در الیحه کنونی شده است.
مهم ترین جنبه های رســانه ای الیحه بودجــه 1397، واکنش هایی بود که 
نســبت به دو جنبه از این الیحــه صورت گرفت: نخســت، افزایش قیمت ها 
به خصوص برای سوخت )بنزین( و عوارض خروج از کشور و دوم، پرسش درباره 
بودجه تخصیص یافته به برخی از نهادها و ســازمان ها. درخصوص موضوع اول 
یعنی افزایش قیمت ها، به نظر می رســد بخشی از مشکل، از بی تدبیری برخی 
تصمیم گیران دولــت و بی توجهی آنان به اصول اولیه قیمت گذاری مانند لزوم 
تدریجی بودن افزایش قیمت ها، ارائه توضیح قابل فهم از منطق قیمت گذاری ها 

برای عموم نشأت گرفته است. 
تصمیم گیری نادرست برای قیمت گذاری بنزین طی چهار سال گذشته، منجر 
به این شد که بهای این کاال حدود 50 درصد از سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد 
جا بماند و پس از چهار سال، افزایش 50 درصدی آن، قرار است این شکاف را پر 
کند. رفتاری که هم در سطح افکار عمومی اثرات مخربی خواهد گذاشت و هم 
منشأ اصلی مشکل قیمت ها یعنی تورم عمومی و عوامل کلیدی ایجادکننده آن 

یعنی »کسری بودجه« و »ناکارایی بخش بانکی و مالی« را می پوشاند.
تعیین قیمت های ناگهانی عالوه بر مشکالت پیش گفته یعنی اثرات اجتماعی، 
اختالل در تعادل های بازارها و ایجاد سوءتفاهم در درک افکار عمومی و به خطا 
انداختن انتظارات عمومی از روند سیاســت ها، از یک مشــکل اساسی دیگر در 
سیاست گذاری نیز خبر می دهد و آن، بی توجهی به اصل ابتدایی »تصمیم گیری 
بر مبنای بهینه ســازی« است. روشن اســت که هدف از هر سیاست عمومی، 
بیشینه سازی رفاه عمومی است که این بیشینه سازی، طبیعتا از نوعی بهینه سازی 
آشکار یا پنهان با توجه به معادالت و متغیرهای اثرگذار بر تصمیم مورد بحث 
انجام می شــود. به عنوان مثال قیمت بنزیــن به عنوان یک متغیر اقتصادی، در 
ارتباطی مستقیم با متغیرهای اقتصادی دیگر مانند قیمت جهانی و منطقه ای 
ســوخت، سطح عمومی قیمت ها، میزان ســفرها و فاصله آن با سطح مطلوب، 
میزان آلودگی و مواردی مانند آن اســت. در نتیجه، این قیمت در شــبکه ای 
تعادلــی از روابط علت و معلولی با دیگر متغیرهای مرتبط قرار دارد و تغییر در 
آن، قاعدتــا باید در نتیجه تغییر در متغیرهای دیگر یا با هدف ایجاد تغییر در 
متغیرهــای دیگر، برای تنظیم تعادلی جدید و مطلوب صورت بگیرد. این نحوه 
تصمیم گیری را می توان به اختصار با عبارت کلی »بهینه ســازی« توصیف کرد 
که از اصول اولیه هرگونه تصمیم گیری اقتصادی است. متاسفانه موارد متعددی 
را از سیاست گذاری ها می توان شناسایی کرد که تصمیمات ناگهانی با تغییرات 
جهشــی متغیرهای عددی، این پیام آشــکار را می رساند که در تصمیم گیری 
انجام شده، این قاعده عام یعنی »بهینه سازی« مورد بی توجهی قرار گرفته است.

دولتدرمقابلگرانشدنارز
دیگرمکدروناراحتنیست؟!

درحالی که طی چند ماه گذشــته بالغ بر 600 تومان بر قیمت دالر افزوده 
شده، رئیس بانک مرکزی می گوید نرخ ارز ثبات مناسبی دارد.

ســیف در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت خاطرنشان کرد: نرخ ارز ثبات 
نسبی مناسبی در مقایسه با گذشته داشته است و بانک مرکزی تالش می کند، 

این نوسانات را به حداقل برساند.
وی گفت: از ســال 92 تاکنون نرخ ریال نسبت به دالر 31 درصد تضعیف 
شده، این درحالی است که تضعیف روبل روسیه در برابر دالر، حدود 75 درصد، 

لیر ترکیه 95 درصد و یورو 12 درصد است.
سیف توضیح نداده که دالر چقدر دیگر گران شود، غیرطبیعی است؟! طبیعی 
خواندن گران شدن چندباره ارز و دالر از سوی رئیس بانک مرکزی درحالی است 
که سخنگوی دولت اواخر آذرماه درباره افزایش نرخ دالر تا 4200 تومان گفته 
بود: در جلسه ای که با رئیس جمهور داشتیم، ایشان از این موضوع بسیار ناراحت 
و مکدر است. آقای روحانی اصال و به هیچ عنوان، افزایش نرخ ارز را برنمی تابد. 

باید قیمت ارز کنترل شود و برای این کار، دولت باید در بازار مداخله کند. 
اکنون که دالر به 4400 تومان رسیده، سخنگوی دولت سکوت اختیار کرده 

و دیگــر از تکدر خاطر روحانی حرف نمی زند. درعوض رئیس جمهور مشــغول 
ســخنرانی و تئوری پردازی درباره آزاد بودن نقد پیغمبر)ص( و امام معصوم)ع( 
است یا اینکه تصویری گل و بلبل از عملکرد اقتصادی دولت به نمایش می گذارد.

اعترافبهدروغبودن
تبلیغاتغربدربارهاغتشاشدرایران

با وجود حمایت گسترده مقامات اروپایی و آمریکایی از اغتشاشگران در ایران 
و بزرگ نمایی آنها توسط رسانه های غربی، مشاور فدریکا موگرینی تصریح کرد: 

واقعیت ایران برخالف تبلیغ رسانه ها بود.
ناتالی تاچی مشاور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به ایران سفر 
کرده بود، در صفحه توئیتر خود نوشــت: رســانه های بین المللی تالش کردند 
مسئله ای نه چندان مهم را به عنوان تحول بزرگ سیاسی در ایران جلوه دهند. 
ارزیابی من بر اساس واقعیت های صرف است. پوشش رسانه ای باعث شد اینطور 
به نظر برسد که ایران در آستانه یک انقالب قرار دارد. اما واقعیت بسیار با این 

فاصله داشت.
روزنامه فایننشال تایمز در این باره نوشت: نتیجه گیری تاچی از سفر اخیرش 
به ایران نشانه خوبی از طرز فکر در بروکسل و پایتخت های اروپایی در خصوص 

تحوالت ایران است.
این روزنامه افزود: تاچی در توییتر خود چنین نوشته است که »ناهمخوانی 
نگران کننده ای« بین پوشش رسانه ای بین المللی از اعتراضات و »اوضاع میدانی« 

وجود دارد.
تاچی نوشت که حوادث »قطعاً ارزش توجهی را که در رسانه های بین المللی 
شاهدش بودیم نداشته است. این پوشش اینطور نشان می داد که ایران در آستانه 
یک رویداد بزرگ سیاسی است.« تاچی افزوده است که اعتراضات هرگز به نقطه 

اوج حساس خود نرسید.
هفته گذشته نیز یوسی کوهن رئیس سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی 
تصریح کرده بود: »ما در ایران چشم و گوش )جاسوس(هایی داریم، اغتشاشات 
اخیر لطمه ای به ایران وارد نکرد و حتی منجر به بی ثباتی در این کشور هم نشد 

و چنین اقداماتی نمی تواند نظام کنونی را سرنگون کند«.
بــه گزارش پایگاه اینترنتی رأی الیوم چاپ لندن، »یوســی کوهن« رئیس 
ســرویس اطالعاتی اسرائیل )موساد( در نشستی در قدس اشغالی تصریح کرد: 
من از رخ دادن یک کودتای اجتماعی در ایران بســیار خوشحال خواهم شد و 
معتقدم این چیزی  است که می تواند در آینده اتفاق بیفتد. اما آنچه اتفاق افتاد 

حتی موجب بی ثباتی در ایران هم نشد.
یادآور می شود طی یک هفته تحرکات اغتشاشگران مقامات وزارت خارجه 
انگلیس، فرانســه و آلمان به همراه دولت آمریکا،  شبانه روز سرگرم بزرگ نمایی 

اوباش آشوبگر و القای انقالب در ایران بودند.
آدرسگمراهکننده

برخیمشاورانبهروحانی
برخی مشاوران به دولت و رئیس جمهور درباره مشکالت مردم آدرس غلط 

می دهند.
روزنامه صبح نو در این باره نوشــت: نکته مهــم در مواجهه با تجمع های 
اعتراضی به نوع نگاه و برخورد دولت در سیاسی جلوه دادن آن است؛ واکنشی 
که به نوعی فرار به جلوست. اولین نفر معاون رئیس جمهور بود که با فرار رو به 
جلو و مقصر نشــان دادن جناح رقیب ســعی کرد صورت مسئله را پاک کند و 

دولت را در این اتفاقات پیش آمده بی گناه جلوه دهد.
اسحاق جهانگیری فردای تجمعات در مشهد یعنی جمعه 8 دی ماه، جریان 
رقیب را بانی این حوادث نامید و گفت: »امروز کسانی این مسائل را بهانه کرده اند 
و بانی حوادثی شــده اند که ابعاد و زوایای دیگــری دارد و باید بدانند دود این 
حوادث به چشم خود آنها خواهد رفت چرا که وقتی جریان اجتماعی ایجاد شد 
و به سطح خیابان رسید قطعاً کسانی که آن را شروع کرده اند کنترل کننده آن 

نخواهند بود و دیگران سوار بر آن موج خواهند شد.«
بعد از آقای جهانگیری نیز همین تئوری توطئه توسط دیگر اصالح طلبان و 

تئوریسین های این جریان ادامه یافت.
بعــد از تئــوری توطئه معــاون اول همین خط فکری از ســوی برخی از 
تئوریسین های جریان اصالحات نیز پیگیری شد تا جایی که محمدرضا جالیی پور 
عضو حزب منحله مشارکت هم اعتراض های مشهد را سازماندهی شده توصیف 
کرد. او در همان روز در کانال تلگرامی خود نوشــت: »گویا باید جوری وانمود 

می شد که واقعاً مردم از »دولت روحانی« ناراحتند. در صورتی که در اعتراضات 
خودجوش معموالً شعارها بیشتر علیه »حاکمیت« هست نه »دولت«.

عباس عبدی دیگر تئوریسین این جریان نیز روز شنبه 9 دی ماه در واکنش 
به اعتراضات نوشــت: » در دوره احمدی نژاد وضع تورم و  اشتغال بدتر بود ولی 
کسی تجمع نکرد لذا منطقی است که بگوییم این تظاهرات مبتنی بر یک واکنش 

خودانگیخته اجتماعی و غریزی مردمی نیست.«
حلقه مشــورتی رئیس جمهور که برخالف شــعار اعتدال تنها از یک جناح 
انتخاب شده اند، نگذاشتند سیاست اعتدالی دولت بیش از یک روز تداوم یابد و 
با مشورت های یکجانبه تالش کردند مجدد همان خط فکری » تئوری توطئه« 
را احیا ســازند. مشورت های این حلقه موجب شد رئیس جمهور یک روز بعد از 
سخنرانی امیدوارانه اش، همان سیاست فرافکنی و انداختن مشکالت به گردن 
دیگران را دنبال کند. در این خط فکری دولت نگاهی کامالً سیاسی به ناآرامی های 
اخیر داشته و تصمیم دارد کما فی السابق کاری نکند و با استناد به اینکه »عده ای 

توطئه کرده اند« بنشیند و عمیق تر شدن بحران اقتصادی را نظاره کند.
اما حلقه مشــورتی رئیس جمهور را چه کسانی تشکیل می دهند؟ سر تیم 
این حلقه مشــورتی که مشــاور نام »آشنا« ی دولت است افرادی مانند عباس 
عبدی، هادی خانیکی، محمدرضا جالئی پور، محمد قاچانی و محمد فاضلی را 
گرد خود جمع آورده است. افرادی که در موضع گیری های شخصی خود نیز از 

فردای این تجمعات اعتراضی همین خط فکری را القاء کرده اند.
حسام الدین آشنا 8 دی ماه با نام بردن مشکالت کشور از جمله » بیکاری، 
گرانی، فساد، محیط زیست، کم آبی، فاصله طبقاتی، توزیع نامتوازن بودجه« اما 
این مشکالت را عامل اصلی بحران ها نمی داند و اعتقاد دارد: »در هیچ کشوری، 
هیچ کدام از این بحران ها در خیابان و بر بســتر خشــونت حل نشده است.« او 
عامل این ناآرامی ها را اینگونه معرفی می کند: »باندهای دسیسه و نیرنگ حداقل 

دوبار ثابت کرده اند که می توانند توده ها را بفریبند.«
آشــنا ســعی دارد با انداختن تمام مشکالت به گردن دولت گذشته دولت 
یازدهم و دوازدهم را در ایجاد مشکالت اقتصادی بی گناه جلوه بدهد و در تحلیلی 
دیگر و در فراری رو به جلو در راســتای تبرئه دولت، رســانه ملی را مقصر این 

ناآرامی ها و آشوب ها معرفی می کند.
اما همین اعتقادات و مشــاوره های غلط »حلقه مشــاوران« کافی بود که 
رئیس جمهور در جمع رؤســای کمیســیون های مجلس )روز دوشنبه 11 دی 
ماه( در موضعی متفاوت نســبت به ســخنان روز گذشته خود در هیئت دولت 
ضمن دفاع از دولت و ستایش از اقدامات صورت گرفته برای ایجاد اشتغال، رفع 
تحریم ها،جلوگیری از تورم و افزایش رشــد اقتصادی ســعی کرد مقصر اصلی 

مشکالت را دولت گذشته معرفی کند.
دولت و سیاســتمداران دولتی باید این واقعیت را بپذیرند که امروز مردم 
از وضعیت اقتصادی کشــور رضایت ندارند و به همین دلیل باید مســئوالن با 
هوشمندی در این باره عمل کنند. امروز اولویت کشور باید تالش برای رضایتمندی 
مردم باشد. لذا بهتر است حلقه مشاوران رئیس جمهور به جای راهکارهای سیاسی 
برای رهایی دولت از مشــکالت راهکارهای مناسب برای اصالح و تحول جدی 
در اقتصاد کشــور ارائه دهند و در برابر مردم که امروز مطالباتشــان اقتصادی 

است، پاسخگو باشند.
کابوسموشکهایحزباهلل
اسرائیلرارهانمیکند

رژیم صهیونیستی می گوید حزب اهلل موفق شده کشتی جنگی بسازد.
نشریه صهیونیستی Between the poles به نقل از ایلی شربیت فرمانده 
نیروی دریایی رژیم صهیونیســتی نوشت: حزب اهلل لبنان توانسته است کشتی 

جنگی را که حامل موشک های زیاد است بسازد.
یوال ایلون فرمانده پایگاه هوایی ارتش رژیم صهیونیســتی در اســدود هم 
به این نشــریه گفت: دشمنان اسرائیل )حزب اهلل( برای هدف قرار دادن منافع 
راهبردی آن فقط مجهز به موشک نیستند بلکه ما با تهدید هایی توسط آنها از 

زیر دریاها هم مواجه هستیم.
ایلون گفت: دشمنان ما )حزب اهلل لبنان( با مجموعه گسترده و متعددی از 
وسایل و امکانات از جمله شناگران انتحاری هنگام عبور کشتی ها و کار گذاشتن 
بمب در قایق های انفجاری و غواصان ماهر برای کار گذاشــتن بمب در اعماق 
آب ها و استفاده از زیردریایی های کوچک و مین گذاری و کار گذاشتن بمب های 

دست ساز مجهز هستند.
در همین حال روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از مقامات نظامی رژیم 
صهیونیستی نوشت تهدیدهای حســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل درخصوص 
حمله به ســکوهای گازی فقط حرف نیست بلکه حزب اهلل توان موشکی خود 
را برای هدف قرار دادن سکوهای گازی اسرائیل در آب های منطقه ای تقویت 

جدی کرده است.

گفــت: ترامپ باز هم تعلیق تحریم هــای ایران را تمدید کرد و 
حاضر نشد از برجام خارج شود.

گفتم: ولی گفته بود که دیگر تمدید نمی کند! و از برجام 
خارج می شود!

گفت: مرد حسابی! برجام کاله گشادی است که با هزار زحمت 
و دوز و کلک بر سر ایران گذاشته اند، چرا باید از آن خارج شوند و 

این امتیاز بزرگ را از دست بدهند؟!
گفتم: ولی می گفتند ترامپ دیوانه است و بعید نیست از 

برجام خارج شود!
گفت: اوالً که خودش را به دیوانگی زده اســت. ثانیاً آنهایی که 
در آمریکا افســار این دیوانه را در دست دارند به او اجازه نمی دهند 
برجام را که یک ســند طالیی برای آمریکاست کنار بگذارد و ثالثاً 

اگر دیوانه است چرا همه اقداماتش علیه ایران است؟!
گفتم: یارو در آسیاب به نوبت ایستاده بود که گندمش را 
آرد کند و در این فاصله از کیســه های گندم دیگران مشت 
مشت روی کیسه خودش می ریخت. آسیابان داد زد این چه 
کاری است؟ و یارو جواب داد مگر نمی دانی که من دیوانه ام؟! 
آسیابان گفت؛ اگر دیوانه ای چرا از کیسه خودت روی کیسه 

دیگران نمی ریزی؟!

گزارش خبری تحلیلی کیهان

جشن با جنازه برجام
یا تدبیر برای مقابله با مشکالت اقتصادی؟!

در حالی که تنها ســه روز تا 
باقی  برجــام  اجرای  ســالگرد 
یک  آمریکا  رئیس جمهور  مانده، 
گردنه گیری دیگــر هم کرد تا به 
همگان ثابت شــود کــه آفتاب 

درخشان برجام همچنان می تابد!
از روزی که نوشــتیم »هسته ای 
رفت تحریم ها می ماند« تا به امروز، هر 
مرحله ای که در مســیر اجرای برجام 
رخ داد، بیش از پیش آن تیتر را تایید 
کرده و نشــان می دهد که دشمن، چه 
کاله گشــادی به سر مذاکره کنندگان 

گذاشته است. 
سراب برجام

اکنــون واقعا از هســته ای چیزی 
نمانده و در اصل از آرزو و سراب برجام 
هیچ چیز جز جنــازه ای بی مصرف به 
جای نمانده اســت امــا دولتمردان و 
بوق های تبلیغی آنها یعنی رسانه های 
زنجیــره ای، با این جنازه هم جشــن 
می گیرند و دست در آغوش وی،رقص 
پیروزی می کنند بی آنکه بدانند آنچه در 
آغوش دارند، نعش متعفنی است که جز 
سرخوردگی برای یک ملت و گستاخی 
دشــمن،هیچ عایدی دیگری برای ما 
نداشت. از حاشــیه ها و از جاسوس ها 
و خیانت هایشان که بگذریم،خواهیم 
دید که در متن برجام شگفتی ها یک و 
دوتا نیست! عجایبی که یک دانشجوی 
ساده و سال اولی هم به آن تن نمی داد 
و راضی نمی شد شرافت میهنش به آن 

پیوند بخورد، اما می بینیم که خورد!
یکی از این شگفتی های عجیب،گره 
زدن مهم تریــن بخــش تحریمــی و 
اصلی تریــن هدف مذاکرات یعنی رفع 
تحریم ها به خواست و میل رئیس جمهور 

آمریکاست! 
یعنی ما پذیرفته ایم که رئیس جمهور 
آمریکا هر 120 روز یکبار درباره ادامه 
یا توقف تحریم هــا نظر بدهد! فکرش 
را بکنید! بعــد انتظار داریم که در این 
شــرایط متزلزل، ســرمایه خارجی به 

کشور بیاید! 
پرواضح است که همان تحریم های 
قبلی حتی زمانی که روســای جمهور 
آمریکا امضا می کردند، به قوت خود باقی 
بوده و هست و عالمت آن هم اقرار مکرر 
دولتی ها به دستاورد »تقریبا هیچ«برجام 
است. اما گره زدن همین تایید بی اثر به 
میــل و اراده جناب پرزیدنت آمریکا با 

کدام عقل و منطق تطابق دارد!؟
برای برپایی یک کسب و کار ساده 
و بومی ،به زمانی بیش از 120 روز نیاز 
اســت اما انتظار این است که با تردید 

دائمی درباره امضای ترامپ،سرمایه از 
سراسر جهان به ایران سرازیر شود!!

نابودی زمینه برای سرمایه گذاری 
در اصل دولت اقتصاد کشور را هر 
120 روز یــا حداکثر 180 روز یکبار با 
شوک موافقت رئیس جمهور آمریکا،به 
قهقــرا می برد و همه چیز را به آن گره 
می زند و این یعنی نابودی زمینه برای 

سرمایه گذاری داخلی یا خارجی.
و این گونه است که می بینیم از آن 
همه هیاهو برای امضا برجام و آن همه 
شــتاب و توصیه و سفارش که »زودتر 
امضا کنیــد و...« ،از ادعای زیان روزانه 
چند میلیون تا میلیارد دالر خســارت 
به خاطــر تاخیر در اجــرای برجام به 
اینجا می رسیم که گذشت دوسال،هیچ 
گشایشی ایجاد نکرده و برعکس، کشور 
را در التهابی بی مورد و بی دلیل فرو رفته 
و این سیکل هر فصل هم تکرار می شود!
اکنون مدعیان دیروز خاموشــند! 
رئیس مجلس که می گفت »رســانه ها 
التهاب بالوجه درست نکنند«! آن یکی 
که می گفت » بیســت دقیقه هم برای 
تصویب برجام زیــاد بود«! آن دیگری 
که گفته بود»زیاد طول ندهید و زودتر 
تصویب کنیــد« و... هیچ کدام چیزی 
نمی گویند! نمی گویند که چرا چنین 
شکاف عظیم و چنین رخنه فاجعه باری 
را ندیدند و کار را به میل و اراده فصلی 
رئیس جمهور آمریکا سپردند!؟ آیا آن روز 
ندیدند که اصلی ترین هدف مذاکرات 
یعنی رفع تحریم ها منوط به امضا 120 
روزه رئیس جمهور آمریکا شــده!؟ اگر 
دیدند،چــرا پذیرفتند و اصرار کردند!؟ 
اگر ندیدند،چرا درباره چیزی که از آن 

خبر نداشتند اصرار می کردند!؟
جنازه ای متعفن

این ســوی میدان، دولت مردان و 
رسانه هایشان حاضر نیستند از این یگانه 
دستاورد)!( بگذرند! حتی اگر جنازه ای 
متعفن باشد و حتی اگر به قیمت دادن 
امتیازات تازه یعنی همان ها که دیروز 

ترامپ مطالبه کرد باشد!!
اکنون از شبی که عده ای با اسکناس 
یــک دالری آمریکا و هــزار تومانی و 
پانصــد تومانی ایــران در خیابان های 
تهران می رقصیدند رسیده ایم به معامله 
یک دالر آمریکا در برابر 4400 تومان! 
دولت رسما قافیه را باخته اما جشن را با 

هنرمندی خاص ادامه می دهد! 
پرســش همیشــگی دولتی ها و 
روزنامه های مرتزق از دولت البته یک 
چیز است و آن اینکه اگر برجام نه پس 
چه!؟ و بعد با این پرسش چنان ژست 

فلسفی و متفکری به خود می گیرند که 
گویی به طراحی نســل دوم معماهای 
خیام یا قوانین فیثاغورث دست یافته اند!
مشــکل از آنجا ناشی می شود که 
گرداننــدگان این قبیــل نمایش های 
مضحک،نوعا از حداقل دانش بی بهره اند 
حتی اگر به نحوی از انحا مدرکی حتی 
در ســطح دکترا از ایران یا مثال از یک 

کشور اروپایی گرفته باشند!
تاوان این بی بهرگی و بی ســوادی 
را ملتــی می دهد که قــرار بود در این 
دهه،شیرینی پیشرفت و عدالت را بچشد 
اما به یمن این افراد،طعم رخنه دشمن 

در خانه را می چشد!
اقتصاد مقاومتی

راهکار نه جشــن با جنــازه ،که 
بازگشت به نســخه روشن و منطقی 
»اقتصــاد مقاومتی « بوده و هســت. 
کلیدواژه ای که رهبر معظم انقالب آن 
را بارها و بارهــا مطرح و به عنوان گره 

گشای امور معرفی کردند. 
اقتصادی  اندیشمندان  از  بسیاری 
داخلی و خارجی هم بر درســتی این 
گزاره و حتی به عنوان یگانه گزاره درست 
تاکید کرده اند اما متاسفانه دولتمردان،از 
اندیشــه و دانش متناســب برخوردار 
نیســتند و ترجیح می دهند با شرکای 

خارجی معامله کنند!
نتیجه هم روشــن اســت، فزونی 

واردات در برابر تعطیلی تولیدات!
چابهار را بــه هندی ها می دهیم! 
واگن را هم آنها می سازند،کارگر ایرانی 
با دست خالی راهی خانه می شود و وزیر 
راه و مسکن پس از نثار چندین و چند 
ناسزا به مســکن مهر،از شدت فرصت 
داشتن،به سرمقاله نویسی برای جراید 

مشغول می شود!
پروژه راه آهن قزوین رشت که سالها 
از شروع عملیات اجرایی آن می گذرد و 
با بیش از 75درصد پیشرفت به دولت 
یازدهم تحویل داده شده بود، به عنوان 
پروژه اقتصاد مقاومتی در لیســت قرار 
می گیرد تا ثابت شود دولت کمر همت 

به این امر مهم بسته است!
باید پذیرفت که برجام هرچه بود 
نشان داد و این آخری یعنی مطالبات 
جدید ترامپ درباره موشــکی و ابدی 
شــدن محدودیت های هسته ای ایران 
و... همان است که از روز اول هشدارش 
را داده بودیم. آمریــکا از برجام خارج 
نخواهد شد چون به قول اوباما با همین 
ســند »بدون شلیک یک گلوله برنامه 
هسته ای ایران را متوقف کرد« هر روز 
هم امتیازات تازه ای مطالبه خواهد کرد 

چون  اشتیاق مقامات دولتی به حفظ آن 
را می بیند! این وسط، مشکالت اقتصادی 
مردم است که به امید امضا ترامپ رها 

شده است.
4 شرط

گفتنی اســت »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهــور آمریــکا بــا امضــای 
معافیت های تحریمی برای ایران تعلیق 

تحریم های هسته ای را تمدید کرد.
رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای 
ضمن تکرار ادعاهای بی پایه و اثبات نشده 
علیه ایران، چهار شــرط را برای نگاه 

داشتن کشورش در برجام اعالم کرد.
وی در این بیانیه با یادآوری اینکه 
دولت آمریکا چند فرد و سازمان مرتبط 
با ایــران را هــدف تحریم های جدید 
غیرهسته ای قرار داده نوشت: ما تاکنون 
نزدیک به 100 نفر از افراد و شرکت های 
دخیل در برنامه موشکی ایران و سایر 
فعالیت های غیرقانونی ایران را تحریم 
کرده ایم.                بقیه در صفحه 10

طی  الجزیره  خبری  پایگاه 
تحلیلی با بیان اینکه اقدامات 
چند ساله عربستان در منطقه به 
سود ایران تمام شده، تاکید کرد 
عربستان  دیرینه  سیاست  که 
در خصوص سرمایه گذاری روی 
مناقشه ایران و اعراب شکست 

نهایی خورده است.
پایگاه خبری شــبکه الجزیره 
قطر در یادداشتی با عنوان »پایان 
روی  عربســتان  ســرمایه گذاری 
کشــمکش اعراب و ایران« نوشت: 
کسی که سابقه حکومت سعودی 
در دوره 1932 - 2018 را مطالعه 
کند به این نتیجه آشکار می رسد که 
یکی از چهار ُرکنی که سیاست های 
اعالم شده این حکومت بر اساس آن 
شکل گرفته، ایده منازعه با همسایه 
شرقی بزرگ آن و تالش مداوم برای 
بهره برداری و سرمایه گذاری روی دو 
عنصر بزرگ اختالف بین آنهاست.

به عقیده نویســنده، این امر با 
روی  سرمایه گذاری  و  بهره برداری 
مسئله قوم گرایی )یعنی قرار دادن 

همه تاریخ عرب هــا در رویارویی 
با همه تاریخ فارس ها( و مســئله 
مذهب )با قرار دادن سنی ها با تمام 
شایستگی های آن در برابر شیعیان 
با تمام خطرات آن( انجام می شود.

صدام  است:  آورده  نویســنده 
بسیار سریع در جهت یک درگیری 
نظامی )با ایران( حرکت کرد؛ تقابلی 
که به نظر می رســید طاقت فرسا 
آغاز شد و طاقت فرسا پایان یافت؛ 
هرچند که با شــور و شوق و امید 

برای یک پیروزی سریع آغاز شد.
وی افزود: رئیس جمهور اسبق 
عراق تنها کسی بود که موفق شد 
دولت ســعودی را بــرای حمایت 
آشــکار از خود بــه کار گیرد آن 
هــم برای مطرح کــردن این ادعا 
که کشورهای عربی علیه ایران بپا 

خاسته اند.
به عقیده نویســنده، آن زمان 
عربستان تصمیم گرفت بدون هیچ 
مشــکلی از حمایت خود از صدام 
ســخن بگوید چــون او را نگهبان 
دروازه شــرقی خود می دانست و 

رســانه های وقت کشورهای عربی 
حاشیه خلیج )فارس( هم عراق را به 
همین نام می خواندند. با این حال، 
عربستان سعودی )مانند کشورهای 
دیگر خلیج فارس( در طول زمان 
و در طول ســال ها دســت خود را 
از کمک به صــدام به اندازه ای که 
برای کمک به وی کافی می دانست 
کشیدند، ســپس  تا اندازه ای از او 
دست کشیدند که او را در تنگنای 

شدید قرار داد.
در بخش دیگری از این گزارش 
آمده است: عوامل متعدد و پراکنده 
و چــه بســا متناقضی دســت به 
دســت هم دادند تا سرمایه گذاری 
عربســتان روی مناقشــه ایران و 
اعــراب در احتضار به ســر برد و 
ناظران سطحی نگر هم نمی دانند که 
این سرمایه گذاری رو به پایان است.
به گزارش فارس، الجزیره تاکید 
کرد: سیاســت دیرینه عربســتان 
در خصوص ســرمایه گذاری روی 
 مناقشه ایران و اعراب شکست نهایی 

خورده است.
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