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به قول مسلمانان!

* به خواســت خداوند و با همت ملت فهیم ایران بزرگترین انفجار حضور ملت 
ایران در مراسم راهپیمایی باشکوه 22 بهمن امسال اتفاق خواهد افتاد و دشمنان 
از شدت این حادثه عظیم کور و منگ خواهند شد و دیگر از اراجیفی مثل انفجار 

در آستانه سالگرد انقالب دست بردارند.
0912---5364

* برگزاری مراسم دهه فجر فقط برای گرامیداشت خاطره پیروزی انقالب اسالمی 
نیست بلکه تجدید بیعت با والیت است و موجب بیداری بیشتر مردم می شود. 
این بیداری را در روز 22 بهمن هر سال می توان مشاهده کرد. از افزایش حضور 
مردم در مراسم راهپیمایی گرفته تا به میدان آمدن جوانان دهه 70 و 80 که در 

مسیر حمایت از والیت حرکت می کنند.
س- زینلی
* با توجه به قدرت بازدارندگی کشــور و تجربه جنگ تحمیلی احتمال حمله 
نظامی دشمن بسیار پایین است. آنچه که واقعا نگران کننده می باشد شبیخون 
فرهنگی دشــمن است و متاسفانه بودجه کم اختصاص داده شده به فرهنگ و 
کارهای فرهنگی مثبت در کشور دلیل بر عدم اهتمام دولت در این عرصه است.
نیکنام
* مثلث شوم مدیران نجومی، مافیای اقتصاد داللی و قاچاقچی ها، فرماندهان و 

سربازان پیاده نظام جنگ نرم شیطان بزرگ علیه انقالب اسالمی اند!
0915---0210

* آقای جهانگیری! امثال خاتمی فتنه گر، غربزده و مرده هایی بیش نیستند و به 
زباله دان تاریخ افتادند. کسانی که نظام اسالمی برآمده از خون مقدس شهدا را تا 
پرتگاه بردند. اگر صداقت دارید و داعیه دار حمایت از رهبری هم هستید، مروری 
بر سخنان مکرر رهبر معظم انقالب اسالمی درباره فتنه 88 و فتنه گران بنمایید.
0936---6960 ، 0935---2846 ، 0910---7762
* همــان افرادی که مدعی بودنــد با امضای برجام دیوار تحریم ها فرو می ریزد 
اکنون به عدم همکاری بانک های خارجی اذعان می کنند و می گویند حتی برای 
دریافت پول نفت فروخته شده مشکل دارند و...، باید نسبت به ثمرات برجام با 
مردم صادق تر بود و به صراحت گفت برنده توافق هسته ای مردم و سفره خانوارها 

نبود ولی باید گفت که سود اصلی از آن چه کسانی شده است؟!
دانش
* مگر مذاکرات هســته ای برای برداشته شدن تحریم ها و گشایش در زندگی 
اقتصادی مردم نبود؟ واقعا به چه دلیل دیگری با جبهه استکبار مذاکره کردند؟
021---6172

* وقتی تعدادی از خانم های کارمند در ســازمان محیط زیســت، به مدیریت 
سیاســی خانم ابتکار اعتراض داشــتند، رسانه های اصالح طلب با انتشار عکس 
فتوشاپ شده، آنان را مشتی زنانی که به دنبال شوهر هستند نشان دادند! ولی 
حاال همان ها می گویند باید به اعتراض زنان بی حجاب تحریک شــده از سوی 

رسانه های دشمن، احترام بگذارید!
0912 ---3104

* در همه جای دنیا جاسوســان را بعد از تخلیه اطالعات می کشند ولی معلوم 
نیست چرا در کشور ما ایران افراد جاسوس به مرخصی می روند، یا آزاد می شوند 

و یا بعد از مدتی موفق به فرار می شوند
0085---021 و 0289---0919

* در خبرها آمده بود که دوونیم تن گیره و شانه پالستیکی و برس سر از طریق 
گمرک به ارزش 6 میلیون دالر! وارد کشور شده است. با این واردات، من شاغل در 
شرکت تولیدی می بینم که تولیدات داخلی یکی پس از دیگری زمین می خورند. 
کاش دولت به امثال ما تولیدکنندگان داخلی ســفارش می  داد و یک سوم این 
هزینه ها را برای ما می کرد تا هم کسب و کار داخلی رونق بگیرد و هم کارگران 

مثل حاال یکی پس از دیگری از کار بیکار نشوند.
بهبودی
* اکثریت قاطع زنان مسلمان و مؤمن کشورمان به حجاب پایبندند و باور دارند 
ولی متأسفانه در بازار کشور اسالمی لباس های مناسب پیدا نمی شود. اگر متولیان 
فرهنگی بخشی از بودجه فرهنگی کشور را صرف طراحی و دوخت و توزیع مانتو، 
شلوار، روسری های زیبا و برازنده شأن زنان مسلمان با قیمت مناسب نمایند، اثر 

آن را در جامعه خواهیم دید.
2986---0915 و 8895---0919

* معاون بانک مرکزی چرا به جای صداقت با کذب با مردم حرف می زند! تراکنش 
دســتگاه های pose مغازه ها اگر قباًل روز بعد وصول می شد حال شده دو روزه! 
می گویند می خواهند از رشــد قیمت دالر جلوگیری کنند ولی سنت دست در 
جیب مردم کردن به بهانه های مختلف واقعاً آزاردهنده شده است. به نظر می رسد 
می خواهند فاز دوم عملیات برجام 2 را کلید بزنند. در دو سال آخر دولت دهم نیز 
فشارها بر اقتصاد کشور با باال رفتن قیمت دالر شروع شد تا به مذاکره تن بدهیم.
بیگ زاده و احمدزاده

* همــه دولت ها و مجلس های بعد از انقالب مدعی بودند که باید حجم دولت 
کوچک شــود ولی در عمل خــالف آن روی داده و هر چه جلوتر آمدیم دولت 
بزرگ تر شده است. مشکل این است که مسئوالن آن فقط حرف بزنند و شعار 

بدهند و از عمل خبری نباشد.
0990---8526

* در کشــورهایی چون ژاپن اگر یکی از این بحران هایی که در برف اخیر رخ 
می داد مسئوالن امر یا استعفا می دادند یا عذرخواهی می کردند ولی در کشور ما 
برای یکدیگر نوشابه باز می کنند و به یکدیگر نمره 18 می دهند! تعجب من از 

این است که چرا از خارج سنگ پا وارد می کنند؟!
0912---6025

* اگــر معاون اول رئیس جمهــور کرمانی نبود که این همه پروژه به آنجا تعلق 
نمی گرفت؟ خیلی از مراکز استانها راه آهن ندارند ولی توجهی به آنها نمی شود. 
خیلی از تاالب های کنار خلیج فارس و خزر خشک شدند ولی آب دریای عمان 
از چند صد کیلومتر فاصله باید به سیرجان برسد! خیلی از کارخانه ها و شرکت ها 
با چند دهه سابقه تعطیل و ورشکسته شدند اما شاهد افتتاح چندین کارخانه به 
برکت معاون اول در کرمان هستیم! آیا این دهها هزار میلیارد تومان پول کشور 

با رعایت آمایش سرزمینی هزینه شده است؟
0916---3819
* سنت نیکوی احترام به نان در معابر و خیابان ریشه در اعتقادات دینی مردم 
کشــورمان دارد. اما انسان در شگفت می ماند که چنین کشوری با چنین آداب 
حسنه ای و...، چرا برخی از خانواده ها به طور اعم و مسئولین به طور خاص، در 
موضوع پایمال شدن حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان حتی به اندازه یک تکه 
نان برای این نعمت های خدادادی ارزش و کرامت قائل نیستند! برخی از فرزندان 
ما گاه به دست سارقان نوامیس، گاه به دست مفسدان اقتصادی که جملگی ریشه 
در بستر سوءمدیریت ها و خیانت های برخی مدیران قوای سیاسی کشور دارند، 

در بستر مرگ هویتی افتاده اند و با کمال تأسف فریادرس متعهدی هم ندارند!
0919---2470

* بعضی از هنرپیشه ها که به برنامه های سیمای جمهوری اسالمی دعوت می شوند 
به همراه برخی مجریان با پوشش زننده و غیرمتعارف حضور پیدا می کنند فراموش 
نکنیم که قرار امام با مردم این بود که رسانه ملی نقش دانشگاه عمومی را پیدا کند.
0912---5587

* ارائه خدمات تخصصی دندان پزشکی به ایتام توسط بسیج جامعه پزشکی واقعاً 
کار خداپسندانه و قابل تقدیری است.

0938---6263
* از روز بارش برف تا چند روز بعد از آن در حومه اســتان البرز و محمدشــهر 
کرج ارائه خدمت قابل توجهی از شهرداری و راهداری استان مشاهده نشد. چرا؟
قلی زاده

* آقایان با سوءمدیریت و دست بردن در جیب مردم در الیحه بودجه 97 عماًل 
تظاهرات اعتراض آمیز به ناتوانی دولت در اداره کشــور را کلید زدند و امروز هم 
برای فرار از پاسخگویی شعار می دهند صدای مردم باید شنیده شود. دولت به 

جیب مردم نظر نداشته باشد. شنیدن صدای اعتراض ملت پیش کش.
0915---0563
* علی رغم تورم، گرانی و افزایش قیمت بعضا باالی صددرصد بسیاری از اقالم 
ضروری مثل حبوبات، لبنیات، مرغ، گوشت، نان و... چه دست هایی در کار است 
که قیمت سیگار در کشور همچنان ثابت بماند؟! آیا این ارزانی یکی از علت افزایش 

سیگاری ها در کشور نیست؟
021---7243

* در حالی که سه میلیون و دویست هزار تومان به عنوان خط فقر تعیین شده 
اســت اعالم کرده اند از کارمندان با حقوق ماهیانه زیر دو میلیون و 300 هزار 
تومان مالیات دریافت نمی شود. ولی بنده دوست داشتم مثل مسئوالن 18 تا 20 

میلیون تومان از دولت حقوق می گرفتم و مالیات هم می دادم!
2085---021 و 2805---0916

آیاتحجابرانمیدانی
چرالباسپیامبر)ص(رابهتنکردهای؟!

قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی گفت اسالم، حجاب اجباری را قبول ندارد 
و اجبار برای حجاب، ریشه در احکام اولیه اسالم ندارد!

رسول منتجب نیا در نشست »بررسی وضعیت کنونی نظام در قیاس با آرمان های 
اولیه« در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد افزود: بنا به دالیلی و با این تفکر که 
جامعه سالم بماند و فساد دامن گیر جامعه نشود، در سال های نخست انقالب حجاب را 
بر اساس حکم حکومتی اجباری کردند ولی این اجبار ریشه در احکام اولیه اسالم ندارد.
وی گفت: حضرت امام علی)ع( فرمودند، تضییع اصول، کمک به فروع، روی کار 
آوردن اراذل و افراد پست و به حاشیه راندن افراد الیق از عالئم سقوط حکومت است.
باید از قائم مقام کروبی در حزب اعتماد ملی پرســید آیا آیات قرآنی درباره الزام 
حجاب را خوانده است یا نه؟ و اگر این آیات الهی را نمی داند یا باور ندارد، چرا لباس 
پیامبر)ص(   را بر تن کرده است؟ چرا اصرار دارند جامعه را به بی بندوباری بکشانند و 
چه فرقی با امثال بهائیت و سلطنت طلبان و صهیونیست ها در ترویج بی حجابی دارند؟!
ثانیــا چرا امثال وی به جای اینکه درباره بی کفایتی های جریان غربگرای مدعی 
اصالح طلبی و ناراضی کردن مردم در زمینه معیشت پاسخگو باشند، با احکام اسالمی 
کلنجار می روند؟ یعنی با این رفتار کبک گونه، مردم بی کفایتی این جماعت پرگو اما 

بی عرضه را متوجه نمی شوند؟
ثالثا اگر تضییع اصول، همین معارضه با تشــکیک در احکام اسالمی، بی اعتنایی 
با طبقات پایین و ائتالف با اشــرافیت نیست، پس چیست؟ کنسرت بازی و مغازله با 
رژیم های فزونخواه غربی، و قبیل این کارها، اگر پرداختن به مسائل فرعی نیست، پس 

کدام کارها، پرداختن به فرعیات یا منهیات و محرمات است؟
و باالخره اینکه؛ اراذل حقیقی همان هایی بودند که با قانون شکنی و گردن کلفتی در 
برابر رای مردم، گروهک های ضدانقالب ورشکسته را سر انگیزه آوردند و حرمت شکنی 
روز عاشــورای حسینی را به راه انداختند. برخی اعضای حزب اعتماد ملی، سردمدار 

همین اراذل و اوباش بودند.
77درصدمهمانانتلویزیون

نمایندگانوموافقاندولتهستند
در حالی که حامیان دولت ادعا می کنند صدا و سیما با دولت همراهی نمی کند، 
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد 77 درصد میهمانان برنامه های مختلف تلویزیون، 

نماینده دولت یا موافقان آن بوده اند.
روزنامه اعتماد نوشت: روزنامه اعتماد در دو گفت وگویی که با »محمدعلی نجفی« 
کارگردان سریال سربداران و »محمد هاشمی« رئیس سازمان صدا و سیما در دهه 60 
داشت به نقد عملکرد این سازمان پرداخت؛ نقدی بر تولید محتوای این رسانه در زمینه 
تاریخ معاصر و آموزه های عقیدتی و این پرسش را مطرح کردیم که چه شده است که 
پس از 4 دهه تصویری که از تاریخ پیش از پیروزی انقالب اسالمی در تلویزیون ایران 
ترســیم شده باور نشده ولی تصویری که شبکه های فارسی زبان خارج از ایران آن را 

ترسیم کرده اند باورپذیر نموده است.
گفت وگوی »محمد هاشمی« در »اعتماد« با تیتر »تک صدایی« منتشر شد. واکنش 
به این گفت وگو از سوی طرفداران رسانه ملی با مرور برنامه های یک ماهه اخیر و پاسخ 
به این عنوان که »تک صدا« نبوده ایم، تاکید بر این موضوع اســت که در برنامه های 

سیاسی هم منتقد دولت و هم طرفداران دولت حضور داشته اند.
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در دو سالی که دکتر علی عسکری، سکان 
ریاست این سازمان را برعهده گرفت، تالش های وافری داشته است تا بتواند به معنای 

واقعی، صدای مردم و منعکس کننده خواست آنها باشد.
گزارشی که از مجموعه برنامه های معاونت سیما و معاونت سیاسی در تلویزیون تهیه 
شده است، نشان می دهد از 110 برنامه پخش شده در این مدت، 85 برنامه به نماینده 
دولت یا یکی از موافقان دولت دوازدهم اختصاص پیدا کرده است و در 25 برنامه ای 
هم که منتقدان دولت حضور داشتند، اکثرا نماینده ای از دولت به صورت تلفنی حضور 
داشته است. در این گزارش، برنامه های »پایش«، »ثریا«، »فرمول یک« و »نگاه یک«  
از شبکه یک سیما، »گفت وگوی ویژه خبری« از شبکه دو سیما، »سختانه«، »جریان« 
و »متن حاشیه« از شبکه سه سیما، »رودررو« و »زاویه« از شبکه چهار، »تهران 20« از 
شبکه پنج و »تیتر امشب« شبکه خبر و »جهان آرا« شبکه افق در دی ماه 96، میهمان 

موافقان و منتقدان دولت بودند.
لغونشدنتحریمهایارزی

انکارازدولت،اصرارازکارشناسان
مدیر اسبق بانک صادرات گفت در واردات اسکناس دالر و یورو به کشور مشکل 

داریم.
در حالی که مقامات دولتی، بودن مشــکل بر سر انتقال درآمدهای ارزی نفت به 
کشور را انکار می کنند، احمد خاتمی یزد در گفت وگو با ایرنا مشکل اصلی بازار ارز را 
تنگنای بانک مرکزی در تأمین اسکناس دالر و یورو و واردات آن به کشور دانست و گفت: 
تحریم ها سبب شده تا با مصائب فراوان ارزها به شکل نقد تأمین و به کشور وارد شود.
وی گفت: عالوه بر تنگناهایی که رئیس جمهوری آمریکا برای اقتصاد ایران ایجاد 

کرده است، هنوز برخی تحریم ها پابرجاست که بر مشکالت افزوده است.
مدیر اسبق بانک صادرات ایران به فشار آمریکا به کشورهای طرف تجاری ایران از 
جمله چین، ترکیه و امارات اشاره کرد و افزود: اقدام چینی ها برای بستن حساب های 

شرکت ها و اشخاص ایرانی یکی از نمودهای بیرونی فشار آمریکا بر این کشور بود. خاتمی 
یزد اظهار داشــت: یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارزهای عمده در بازار، تنگناهای 
بانک مرکزی در خرید اسکناس و تزریق آن به بازار داخل است زیرا در کنار اینکه بانک 
مرکزی باید از بانک ها و مؤسسات معتبر خارجی ارز مورد نیاز داخلی را خریداری کند، 
برای انتقال آن به کشور نیازمند بیمه آن محموله است. از آنجا که بیمه محموله های 
ارزی را مؤسسات بزرگ بیمه ای انجام می دهند، ممکن است برخی کشورها و مؤسسات 

از ترس آمریکا از بیمه آن امتناع کنند که برفرآیند انتقال آن به کشور اثر می گذارد.
غیبتروحانیدرجلساتمجمع
یادآوریانتقادناطقنوری

رئیس جمهور همچنان در جلسات مجمع تشخیص غایب است و در این جلسات 
شرکت نمی کند.

به گزارش مشرق، غیبت های ادامه دار رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع شد و تا به امروز که چندین 

و چند جلسه از ریاست آیت اهلل هاشمی شاهرودی می گذرد، تداوم یافته است.
وی کماکان در جلســات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا نمی کند. 
این موضوع از دوران »هاشمی رفسنجانی« وجود داشت و در زمان ریاست »آیت اهلل 

هاشمی شاهرودی« تداوم یافته و بسیار طوالنی مدت شده است.
اولین جلســه مجمع به ریاست آیت اهلل هاشــمی شاهرودی شنبه 1 مهرماه با 
حضور اعضای آن تشکیل شد که حسن روحانی غایب این جلسه بود. حال  چندین 
و چند جلســه از حضور آیت اهلل شــاهرودی در صدر مجمع گذشته و روحانی هنوز 

فرصت نکرده در جلسات شرکت کند.
غیبت در جلسات مجمع در حالی است که اخیرا عبداهلل ناصری مشاور خاتمی، 
گفته بود: روحانی در مقایسه با همه روسای جمهور پیشین کشور، وقت برای دولت 
نمی گذارد. می گویند او از ساعت 9/30 صبح تا 19 سرکار است. این را تردید ندارم 
و یکی از اعتراضات و انتقاداتی است که دوستان روحانی به او دارند. ناطق نوری در 
همیــن زمینه به روحانی اعتراض کرده و گفته؛ من االن فقط یک حوزه علمیه در 
لواسان دارم، از ساعت 6/30 صبح آنجا حاضر می شوم و شما باید کمی زودتر بروید 
و به سخنان وزرایتان گوش کنید. رئیس جمهور حوزه های کلیدی را شوخی گرفته 
اســت. او به دلیل روحیه اش مشورت پذیر نیست. روحانی در حوزه اقتصادی موفق 

عمل نکرد و حوزه اقتصادی دولت بسیار به هم ریخته است.
پرداختجریمه2میلیاردیبهترکیه

دراثرفسادقراردادکرسنت
صدور گاز مجانی به ترکیه ســرانجام به پایان رسید و از این به بعد ایران بابت 
صدور گاز به ترکیه، از این کشور پول دریافت خواهد کرد. وزارت نفت بهمن ماه سال 

گذشته بر اساس حکم دادگاه، اقدام به صادرات گاز مجانی به ترکیه کرده است.
به گزارش »وطن امروز«، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت ایران به اندازه 
جریمه نزدیک به 2 میلیارد دالری، به ترکیه گاز مجانی صادر کرده اســت و از این 

به بعد، پول فروش گاز به ترکیه را خواهد گرفت.
حمیدرضا عراقی از پایان یافتن صادرات گاز رایگان به ترکیه و تســویه کامل 
بدهی گازی به این کشــور خبر داد و گفت: از این به بعد صادرات گاز به ترکیه به 

روال معمول انجام خواهد شد و پول آن دریافت خواهد شد.
وی افزود: تاکنون حدود 8 میلیارد مترمکعب گاز رایگان به ترکیه داده ایم و از 

این به بعد صادرات گاز به روال عادی بازخواهد گشت.
ماجرای فروش گاز مجانی به ترکیه پس از آن صورت گرفت که شکایت شرکت 
بوتاش ترکیه از شــرکت ملی گاز ایران در دادگاه طرح و دادگاه ســرانجام حکم به 

جریمه یک میلیارد و 875 میلیون دالری ایران داد. اما ماجرا از چه قرار است؟
ماجرا از این قرار است که سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله 
منعقد کردند؛ قراردادی که بر اســاس آن ایران متعهد شد ساالنه 10 میلیارد متر 
مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال 2012 
میالدی 2 شکایت در زمینه »نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز« 
و »کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری« به دیوان داوری بین المللی ارائه کرد. در همان 
زمان مسئوالن ترکیه اعالم کردند به دنبال گرفتن 2 میلیارد دالر خسارت از ایران 
هستند. این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میالدی، شکایت گازی ترکیه از ایران را 
مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام 
شــده توسط شــرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت 
خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اســاس ترکیه، ایران 
را به گران فروشــی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم 
کرد. ماجرا ادامه داشت تا اینکه سال 94 حمیدرضا عراقی، معاون وقت وزیر نفت از 
صدور رأی دادگاه به نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 
10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال های 2011 تا 2015 

کاهش دهد و به ترکیه حدود یک  میلیارد دالر بپردازد. 

 بیــژن زنگنه، وزیر نفت پیش از این موضــوع را تایید کرد اما تالش کرد این 
فاجعه را تخفیف بدهد.

اما آنچه بیژن زنگنه درباره مفت فروشــی به ترکیه نگفته، ارتباط این شکایت و 
فساد بی سابقه کرسنت است. اگرچه زنگنه در اظهارات خود مدعی شد مقایسه قیمت 
فروش گاز ایران و روسیه به ترکیه باعث شکایت شرکت ترکیه ای شده اما پیش از 
این علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفته بود شکایت 
شــرکت ترکیه ای و جریمه آن به خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است.  زاکانی 
مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکایت شرکت ترکیه ای 
به خاطر فســاد کرسنت است و این شرکت به خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به 

شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است. 
فســاد بی سابقه کرسنت که همچنان تا سال ها دامنگیر قراردادهای فروش گاز 
ایران خواهد شد، در زمان مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصالحات رخ 
داد. بر اساس این قرارداد فاسد، گاز ایران با قیمت پایین به شرکت اماراتی فروخته 
شد. با توجه به قانون یکسان بودن قیمت منطقه ای، حاال طرفین قراردادهای گازی 
ایران در منطقه، به قرارداد فســادآمیز کرسنت به عنوان قیمت منطقه ای گاز ایران 

نگاه می کنند و گاز ایران را به ثمن  بخس می برند.
تورماقالممصرفیمردم

2تا3برابرنرختورماعالمیدولت
در اقالم مصرفی مردم، تورم دو یا سه برابر نرخ تورم اعالم شده است.

روزنامه شــرق درباره اینکه چرا مردم، گزارش های دولت درباره کاهش تورم را 
حس نمی کنند، نوشت: تورم نقطه به نقطه نسبت به آذرماه رو به کاهش بوده است. 
بررسی جداول منتشر شده از سوي این نهاد آماري نشان مي دهد که اگرچه در بیشتر 
اقالم مصرفي شــاهد تورم هاي ساالنه زیر 10درصد هستیم اما در گروه خوراکي ها 
مانند سبزیجات، گوشت قرمز و برخي اقالم دیگر که مردم به طور هفتگي با آن سر 
و کار دارند تورم دو رقمي بوده و حتي به دو یا سه برابر نرخ تورم میانگین رسیده 
اســت. به عنوان مثال با اینکه نرخ تورم میانگین براي کل کشــور 8/2 درصد اعالم 
شده اما گروه سبزیجات در دي ماه گذشته تورمي معادل 26/6، گوشت قرمز 17/3 
و گوشت سفید 15/7درصد بوده است. آنگونه که مرکز آمار ایران اعالم کرده، تورم 
ماهانه در پایان دي ماه نسبت به پایان آذرماه 4 دهم درصد بوده است. بدین معنا 
که سطح افزایش قیمت کاال و خدمات در دي ماه تنها 4 دهم درصد نسبت به آذرماه 

افزایش یافته که این رقم3 دهم واحد درصد پایین تر از آذرماه است. 
بر اساس این گزارش حمل و نقل، اجاره و مسکن و ارتباطات و همچنین ماهي ها 
پایین ترین افزایش قیمت ها را به خود اختصاص داده اند از طرفي از گروه خوراکي ها و 
آشامیدني ها، گوشت قرمز و سفید و فرآورده هاي آنها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان، 
میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات باالترین میزان افزایش شاخص قیمت دوازده 
ماه منتهي به ماه ســال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل را به خود اختصاص 
داده اند. حال سواالتي که در وهله اول ممکن است به ذهن خطور کند این است که 
آیا این آمار به معناي کاهش رفاه خانوار و در نتیجه کوچک تر شدن سفره خانواده ها 

است یا نه، افزایش تورم رابطه اي با کوچک تر شدن سفره خانوارها ندارد.
تورم به معناي افزایش رشد سطح عمومي قیمت ها است بدین معنا که میانگین 
قیمت همه کاالها و خدمات در یک سال گذشته چگونه رشد کرده اند لذا از همین 
تعریف ابتدایي پیداست که تورم با گراني متفاوت است زیرا در گراني سطح قیمت  
مدنظر است در حالي که در محاسبه تورم متوسط نرخ رشد قیمت ها مورد مطالعه 
است. ولي براي اینکه ببینیم افزایش تورم چگونه بر اندازه سفره خانوارها اثر مي گذارد 
باید بودجه خانوار را به صورت جزیي مورد مطالعه قرار دهیم. در واقع باید دید که 
ســبد کاالیي که هر خانوار مصرف مي کند شــامل چه کاالهایي است و هرکاال چه 

وزني را از کل سبد خانوار به خود اختصاص مي دهد.
طبق آمار منتشــر شده از ســوي مرکز آمار، تورم گروه هاي غیرخوراکي 6/5 و 
گروه خوراکي به میزان 12/9 درصد نسبت به سال مشابه بوده است. با نگاهي کلي 
به بودجه خانوار و آماري که به طور متوســط از ســهم هزینه اي گروه هاي مختلف 
کاالها و خدمات وجود دارد، مي توان بیان کرد که گروه خوراکي به طور متوسط در 
ســالیان گذشته تا به امروز سهمي معادل 23 درصد از کل هزینه هاي خانوار را به 
خود اختصاص داده اســت. این درحالي است که سهم گروه غیرخوراکي برابر با 65 
درصد است. از طرفي در بین زیرگروه هاي بخش خوراکي ها و آشامیدني ها باالترین 
سهم مربوط به انواع گوشت، میوه ها و سبزي هاي تازه است که بر اساس آمار اعالمي 
توسط مرکز آمار براي تورم و اینکه میوه، گوشت و سبزیجات باالترین میزان تورم را 
به خود اختصاص داده بودند، مي توان اینگونه استدالل کرد که میزان فشار هزینه اي 

این افزایش تورم بر خانوارها به طور متوسط باالتر بوده است.
دلیل اینکه کاهش تورم براي خانوار زیاد قابل لمس نیســت این اســت که در 
محاســبه نرخ تورم مجموعه اي وســیع از کاالها و خدمات درنظر گرفته مي شود و 
این درحالي است که خانوار صرفا تغییرات قیمت کاالهاي مورد مصرف خود را که 
محدود هم هســتند، مدنظر مي گیرند. به طور مثال مرکز آمار بیش از 451 قلم از 
کاالها را براي تخمین تورم مورد استفاده قرار مي دهد که این کاالها شامل پوشش 
کاملي از سبد کاالها و خدماتي است که توسط آحاد یک اقتصاد مصرف مي شوند. 
بنابراین کامال بدیهي اســت که بین تورم ذهني مصرف کنندگان و تورم محاســبه 

شده توسط مرکز آمار یا بانک مرکزي شکاف وجود داشته است.

گفت: قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی در دانشگاه فردوسی 
مشهد گفته است؛ »در سال های اولیه انقالب، حجاب را بر اساس حکم 
حکومتی اجباری کردند ولی این اجبار ریشه در احکام اولیه اسالم ندارد«!! 
گفتم: روحانی نماهای ساواکی هم این طور گستاخانه به احکام 
مسلم و قطعی اسالم حمله نمی کردند! الزام به حجاب نص صریح 

قرآن است.
گفت: یعنی معاون کروبی ابتدایی ترین احکام اسالم را هم نمی داند؟!
گفتم: این حکم را کودکان دبستانی هم می دانند ولی امان از 

احساس حقارت! مخصوصا که طرف بی سواد هم باشد!
گفت: پس چرا لباس روحانیت به تن کرده است؟! چرا رسماً هویت 

واقعی خود را اعالم نمی کند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! مســافری وارد شهری شد و با کمال 
تعجب دید مؤذن مسجد می گوید به قول مسلمان ها » اشهد ان 
محمدا رسول اهلل« علت را پرسید، گفتند؛ مؤذن مسجد مرده 
است و این یارو غیر مسلمان است که برای اذان گفتن آورده ایم، 
به همین علت می گوید به قول مسلمانان! که رفقایش تصور نکنند 

مسلمان شده است!

آقای ظریف ! فرقی بین ترامپ و كلینتون نیست
مشکل در خود برجام است

كسرا آصفی

مجلس شورای اســالمی در روز 4بهمن »الیحه الحاق ایران 
به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی« )موسوم به 
کنوانسیون پالرمو( را تصویب کرد. سؤالی که در این زمینه وجود 
دارد، این است که »جرائم سازمان یافته« از نظر این کنوانسیون 
چه جرائمی می تواند باشد و چه کسانی یا سازمان هایی می توانند 

متهم این جرائم باشند؟
مطابق بندهای دوم، ششم و هشتم اطالعیه وزارت امور خارجه 
درباره این کنوانسیون، کارویژه و ماموریت اصلی آن »مبارزه با 
قاچاق و پولشویی« و »معاضدت قضایی و استرداد مجرمین« است. 

متن بندهای مذکور بدین شرح است:
الف- بند دوم: »موضوعات ذیل کنوانســیون پالرمو، کامال 
فنی و در حوزه مقابله با جرائم ســازمان یافته فراملی از جمله 
»قاچاق« مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی 
و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشــی از 
اینگونه جرائم می باشد... بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان 
به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت 

سیاسی نمی پردازد.«
ب- بند ششــم: »مسائل و موضوعات مرتبط با »پولشویی« 
از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین یکی از 

حوزه ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو است«. 
ج- بند هشتم: »عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی 
بــرای همکاری های دوجانبه و چندجانبــه و منطقه ای با دیگر 
کشــورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان 
یافته بویژه در »همکاری های قضایی و استرداد مجرمین« فراهم 

می کند«.
اما از نظر آمریکا و ســازمان های بین المللی، متهمین اصلی 
جرائم »قاچاق« و »پولشویی« چه سازمان ها و افرادی هستند؟ 
و آیا بین متهمین این جرائم و ســازمان هایی که آمریکا آنها را 
»تروریستی« قلمداد می کند، ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ درباره 

این موضوع، دو نکته مهم مطرح است:
1. این سخن صحیحی است که در کنوانسیون پالرمو به طور 
مستقیم حرفی از تروریسم به میان نیامده است اما جالب است 
بدانید که یکی از اتهامات جدی آمریکا و برخی از سازمان های 
بین المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی )FATF( علیه گروههای 
مقاومت از جمله حزب اهلل لبنان، قاچاق مواد مخدر و پولشویی 

است.
بــه عنــوان مثــال، FATF در اکتبر 2013، گزارشــی 
 با عنــوان »تامیــن مالــی تروریســم در غــرب آفریقا« 
 )TERRORIST FINANCING IN WEST AFRICA(
منتشــر کرده و با استناد به گزارش های آمریکا، حزب اهلل لبنان 
را متهم به قاچاق مواد مخدر و پولشــویی در غرب آفریقا کرده 
اســت. در بخشی از این گزارش FATF آمده است: »از لبنان به 
آمریکا پول واریز می شد تا ماشین های دست دوم خریداری شده 
و به غرب آفریقا برای فروش مجدد، منتقل شود. پول حاصل از 
فروش این ماشینها به همراه درآمد حاصل از فروش مواد مخدر، 
در قالب توده های حجیم اسکناس، به لبنان منتقل می شد. اعضای 
سازمان حزب اهلل لبنان و پشتیبانان این نهاد، در جای جای این 
برنامه پولشویی قرار داشتند«. در بخش دیگری از این گزارش 
هم آمده اســت: »در ژوئن 2013، 4 فرد لبنانی، از جانب وزارت 
خزانه داری آمریکا تحریم شــدند. این 4 شخص حزب اهلل لبنان 
را کمک می کردند تــا نفوذ خود را در غرب قاره آفریقا افزایش 
دهد. این افراد، به قاچاق مواد مخدر نیز، فعالیت داشــتند و به 
همین دلیل این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا، تالشــی برای 
قطع همکاری های قاچاقچیان مواد مخدر با گروه های ستیزه جو 

در خاورمیانه بوده است«.
FATF همچنیــن در گــزارش دیگــری در اکتبر 2015، 
 با عنــوان »خطرات در حــال ظهور تامین مالی تروریســم« 
کرده  اعــالم   )Emerging Terrorist Financing Risks(
است: »یک رابطه میان قاچاق مواد مخدر و تامین مالی گروههای 
لبنان وجود دارد. سازمان های  تروریســتی همچون حزب اهلل 
تروریستی به راحتی می توانند سود حاصل از قاچاق موادمخدر را 
دریافت نمایند چرا که آنها شبکه ای از روابط پنهان بانکی دارند«.

FATF در گزارشی دیگر با عنوان »تامین مالی تروریسم در 
 TERRORIST FINANCING IN WEST »غرب و مرکز آفریقا
AND CENTRAL AFRICA که در اکتبر 2016 منتشــر کرده 
است، بیان می کند: »گزارش های متعددی وجود دارد که نشان 
می دهد منطقه غرب آفریقا، منطقه مستعدی برای تولید و توزیع 
مواد مخدر است. به عنوان مثال اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا 
گزارش می دهد که برخی کارتل های قاچاق مواد مخدر مکزیکی 
در آزمایشــگاه های مخفی در این منطقــه، )نیجریه( به تولید 
مواد مخدر روی می آورند. در این منطقه همچنین سازمان های 
پولشویی و قاچاق مواد مخدر، به وسیله افرادی با ملیت لبنانی 
رهبری می شوند. افرادی که مظنون به ارتباط نزدیک با حزب اهلل 

لبنان هستند«.
این گزارش ها به خوبی نشان می دهد که آمریکا و FATF یکی 
از متهمان اصلی قاچاق مواد مخدر و پولشویی را حزب اهلل لبنان 
می دانند. در نتیجه، پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به 
معنای تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروه های مقاومت 

مانند حزب اهلل لبنان است.
2. از ســوی دیگر یکی از اقداماتی که آمریکا از آن به عنوان 
قاچاق و پولشویی یاد می کند، دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا 
توسط ایران اســت. به عنوان مثال، اخیرا آمریکا به اشخاصی که 
تحریم هــای ایران را دور زده و تجهیزات دوگانه را وارد کشــور 
می کنند، اتهام قاچاق و پولشویی زده و آنها را دستگیر می کند. به 
عنوان مثال، دو نفر از کارمندان سابق شرکت تحریم شده فناموج 
)رستافن( در خارج از کشور دستگیر شده و در زندان هستند. این 
شــرکت تحریمی در زمینه تجهیزات و قطعات مخابراتی فعالیت 
دارد و بخــش زیادی از فعالیت هــای آن مربوط به حوزه دفاعی 
است. شرکت مذکور با دور زدن تحریمهای آمریکا و اروپا، قطعات 
مورد نیاز برای صنایع استراتژیک کشور مانند صنعت موشکی را 
تامین می کند. در خرداد ماه امسال، نگار قدس کنی در استرالیا و 
علیرضا جاللی در آمریکا به جرم دور زدن تحریم ها و با توسل به 
اتهام »پولشویی، قاچاق و توطئه برای صادرات فناوری آمریکایی 
به ایران بدون مجوزهای الزم« دســتگیر شدند و منتظر محاکمه 
هستند. دولت آمریکا از استرالیا درخواست کرده است که قدس 
کنی را به این کشور استرداد کند. همکاری استرالیا با آمریکا برای 
دستگیری این خانم، بر مبنای معاضدت قضایی صورت گرفته و این 
معاضدت قضایی یکی از کارویژه های اصلی کنوانسیون پالرمو است.

بنابراین در ادبیات بین المللی، »دور زدن تحریمهای ظالمانه« 
علیه ایران، تحت اتهامات »قاچاق« و »پولشویی« شناخته می شود 
و ایران با پذیرش کنوانسیون پالرمو که بخش زیادی از آن درباره 
 قاچاق و پولشویی اســت، در واقع می پذیرد که برای مقابله با 
دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا بر ضد خود، با کشــورهای 
دیگر همکاری کند. به عبارت دیگر، ایران در اقدامی بی سابقه، 
به جامعه بین الملل تعهد می دهد که روند دور زدن تحریم های 

آمریکا را کامال متوقف کند!

پیوستن به پالرمو؛ بستن دست های خود 
و بازگذاشتن دستان دشمن

یادداشت میهمان

سرویس سیاسی – 
است  معتقد  خارجه  امور  وزیر 
که اگر کلینتون بر ســر کار آمده 
نمی شد  اینگونه  برجام  اوضاع  بود 
اما گویی فراموش کرده که ترامپ 
و کلینتون گرچه از دوحزب اما در 
پی یک »هدف« اند و این بی دقتی 
در مذاکــره و نگارش ضعیف متن 
برجام است که موجب نقض عهدهای 
زیاده خواهی هایش  و  آمریکا  مکرر 

شده است. 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری شبکه دوم سیما درباره اینکه اگر 
هیالری کلینتون بر سر کار آمده بود چه 
اتفاقی برای برجام می افتاد؟ گفت:» اگر 
دولت کلینتون روی کار آمده بود احتمال 
اینکه با این میزان خصومت نســبت به 
برجــام نگاه کند کمتر بــود، ولی توقع 
نداشتیم که بخواهد خیلی با صداقت با 
برجام برخورد کند. دولت ترامپ یکی از 
مشکالتی که با برجام دارد این است که 
در دوران اوباما مذاکره شده و این مشکل 
را خانم کلینتون نمی داشت و برای ایشان 
مشکل کمتری بود که این یادگار دوران 

اوباما است.«
این در حالی اســت که دیگر کمتر 
کسی است که نداند یاغی گری و نقض 
تعهدات فقط مختص ترامپ نیســت و 
در ساختار سیاسی حاکم بر این کشور 
نهادینه شده و از سوی دیگر روند نقض 
برجــام و زیر پا گذاشــتن آن هم نه از 
دولت ترامپ که از دولت اوباما شــروع 
شده بود و همان دولت دموکرات که به 
زعم آقای ظریف مشکالت ترامپ برای 
برجام را نداشــت، به دفعات این توافق 
هســته ای را به صــورت فاحش نقض 
کرده است. تمدید قانون تحریمی آیسا 
و غارت 2 میلیــارد دالری اموال ایران 
تنها بخش کوچکی از این عهدشــکنی 
اســت. اوباما حتی در آخرین روزهای 
مزورانه،  اقدامی  در  ریاســت جمهوری 
قانــون وضعیت اضطراری علیه ایران را 

تمدید کرد.
کلمه به کلمه برجام 

براساس »عدم اعتماد« نوشته شده 
ظریــف در بخش دیگــری از این 
گفت و گوی تلویزیونی بار دیگر با تکرار 
ایــن مدعا که »کلمه بــه کلمه برجام 
براساس عدم اعتماد نوشته شده« افزود 
که این عــدم اعتماد متقابل اســت و 
برای همین اســت که شاید کمتر سند 
بین المللی وجود داشته باشد که اینقدر 

طوالنی است.
وزیر امور خارجه کشورمان در حالی 
همچنان تالش می کند برجام را حاصل 

بی اعتمادی نســبت بــه آمریکا عنوان 
کند که مســئوالن وزارت خارجه و تیم 
مذاکره کننده هســته ای چه در جریان 
پروسه مذاکرات هسته ای، چه در زمان 
توافق برجام و چه در دوران پسا برجام 
در تقابل با بدبینی به آمریکا از ســوی 
منتقدان دلسوز سخن می راند و آنها را 
با برچسب های توهین آمیز می نواختند و 
در ایامی که دلسوزان بر عدم خوش بینی 
در مذاکره با آمریــکا تأکید می کردند، 
ضمن اصرار بر مذاکرات معتقد بود که 
خوش بینی و بدبینی در عالم سیاســت 

معنی ندارد. 
از ســوی دیگر بر فرض محال که 
چنین ادعایی پذیرفتنی باشــد و افکار 
عمومی اعتماد شما به قول شفاهی آقای 
کری وزیر خارجه وقت آمریکا با جمله 
معروف »امضای کری تضمین است« را 
فراموش کرده باشند ، پرسش اینجاست 
که اگر کلمه به کلمه برجام بر اساس عدم 
اعتماد نوشته شده بود چرا تضمین های 
الزم در این توافق برای ایران پیش بینی 
نشد که امروز به رغم تشدید تحریم های 
بی سابقه و شدید ترین رژیم نظارتی بازهم 
نمی توانیم به قول خودتان یک حساب 
بانکی در اروپا باز کنیم یا یک دالر بین 

بانک های بین المللی جابه جا کنیم.
وزیــر خارجه همچنیــن در ادامه 
اظهارات خود به موضوع »حسن نیت« 
در اجرای برجام  اشاره کرد و گفت: آنچه 
ترامپ انجام می دهد قابل پیش بینی بود. 
ما از آمریکا توقع نداشتیم که برجام را با 
حسن نیت اجرا کند. در جای جای برجام 
نوشــته شده طرف ها باید با حسن نیت 
انجام دهند، چرا ما یک اصل بدیهی را 
در برجام ایجاد کردیم، چون این توقع 
را از آمریکایی ها داشــتیم که جز این را 

انجام دهند. 
وی بــا بیان اینکــه از روز اول این 
نگرانی وجود داشــت کــه آمریکایی ها 
چنین کننــد، بیان کرد: اتفاقا در طول 
این مدت بیشترین قراردادهای فاینانس 
و ســرمایه گذاری مستقیم منعقد شده 
اســت. آن قدر قــرارداد داریم که هنوز 

نتوانسته ایم همه را جذب کنیم.
ظریف گفت: مجموعه کشــورهای 
صنعتی رده بندی ریســک ایران را پنج 
اعــالم کرد، این در حالی اســت که در 
دولت هشتم و نهم این میزان هفت بود 
و سال گذشته هم به 6 رسیده بود، ولی 
امسال با وجود ترامپ به 5 رسیده است.

البته شــخص آقــای ظریف بهتر 
می داند ادعای دهها میلیارد دالر فاینانس 
و سرمایه خارجی همانقدر درست است 
که ادعای لغو همه تحریمها در یکروز ، 
چــرا که ایران هنوز نتوانســته حتی از 

پولهای دپو شــده خــود در بانک های 
کشــورهای وارد کننــده از جمله چین 
اســتفاده کند. آنگونه که معاون وزارت 
اقتصاد اخیرا گفته اند علیرغم وعده های 
وزیر خارجه برای لغو همه تحریم ها در 
یک روز امکان کار بانک ها با دالر آمریکا 
نیست و یا وزیر نفت که گفته بود برای 
دسترسی به پول نفت خودمان در چین 

گیر هستیم.
دولت آمریکا هیچ گاه با جمهوری اسالمی ایران 

سر سازگاری نداشته
ظریف در ادامه اظهارات خود خاطر 
نشان کرد: آقای ترامپ در سخنرانی اش 
در اردیبهشت 95 در ایپک و قبل از اینکه 
کاندید حزب جمهوری خواه بشود گفت 
کــه اولین اولویت من پاره کردن برجام 
اســت و نه تنها روز اولش گذشته بلکه 
تقریبا 390 روز از ریاســت جمهوریش 
گذشــته اســت و هنوز چنین اتفاقی 
رخ نداده اســت، نه اینکــه عالقه مند 
به برجام شــده، بلکه برجــام به عنوان 
ســند بین المللی دارای شرایطی بوده 
که اطرافیان ترامپ به او گفتند که اگر 
چنین اقدامی را انجام بدهی، آمریکا در 

دنیا منزوی می شود.
وزیر خارجه بیان کرد: دولت آمریکا 
هیچ گاه با جمهوری اســالمی ایران سر 
ســازگاری نداشــته چون ایران بعد از 
انقــالب نگرش جدید بــه حکمرانی و 

زمامداری ایجاد کرده است.
وی گفت: ترامپ وقتی می خواست 
بــه منطقه بیاید گفت تا صدها میلیارد 
دالر قــرارداد نبندم نمی آیــم. در واقع 
هدفش همان اصطالح نامناسبی است 
که بیان کردن یعنی دوشیدن منطقه. 
ما هیــچ گاه توقع یک نگرش مثبت به 

آمریکا نداشتیم.
نمی توانم ادعا کنم برجام 

از این بهتر نمی شد نوشته شود
وزیر خارجــه در ادامه درخصوص 
برجام و در پاســخ به این سؤال که آیا 
امکان داشــت برجام به گونه ای نوشته 
می شد که آمریکا این فرصت را نداشت 
که بعــد از تعلیق تحریم ها، مواضعی را 
اتخاذ کند؟ خاطرنشان کرد: نمی توانم 
ادعــا کنم برجام از این بهتر نمی شــد 
نوشته شود، ولی می توانم ادعا کنم حتما 
برجامی که االن هســت نه همه چیزی 
اســت که ما می خواســتیم نه همه آن 
چیزی است که آمریکایی ها می خواستند.
ظریــف افزود: آمریکایی ها و برخی 
کشورهای دیگر دوست داشتند خیلی 
اتفاقات مرحلــه ای بیفتد، یعنی اینکه 
بتوانند مقدار زیادی از تحریم هایشــان 

را حفظ کنند.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: 

برخی از دوستان ما در بعضی برنامه های 
صدا و سیما به گزارش گروه بین المللی 
بحران اشــاره کردند و گفتند آن مبنای 
برجام بوده اســت، اگر گزارش را دقیق 
می خواندند می دیدند که در آن گزارش 
نوشته برخی از تحریم ها 20 سال دیگر 
برداشــته شود در صورتی که این اتفاق 

در برجام رخ نداده است.
وی گفــت: ما اصــرار کردیم کلیه 
تحریم های مرتبط با هسته ای باید یکجا 
برداشته شود. آمریکایی ها محدودیت های 
خود را داشتند و برای برداشتن تحریم ها 
باید به کنگره مراجعه می کردند و با این 
شــرایط توانســتیم برجام را به شکلی 

تدوین کنیم که تنها شکل ممکن بود.
ما در مورد موشک و تسلیحات 
و توان دفاعی کشور حرف داریم

وزیر خارجه کشورمان درباره بحث 
موشکی نیز عنوان کرد: ما خیلی حرف 
داریم، ما در مورد موشــک و تسلیحات 
و توان دفاعی کشــور حرف داریم و این 
حرف را با صراحت می زنیم. کشــور ما 
تحت تجاوز قــرار گرفته و همه دنیا از 
متجــاوز حمایت کردند و تالش کردند 
که اجازه ندهنــد ایران به ابتدایی ترین 
ابزارها برای دفاع خود دسترســی پیدا 
کند.وی تصریح کــرد: هیچکس نه در 
بین المللی  موقعیت اخالقی، حقوقی و 
است که به ایران بگوید چه امکاناتی را 

داشته باشد.
جز راه حل چهار ماده ای ایران 

هیچ راه حلی برای یمن وجود ندارد
رئیس دســتگاه  فارس،  گزارش  به 
دیپلماسی درباره تجاوز عربستان به یمن 
و بحث تجزیه یمن نیز گفت: اقدامی که 
عربستان در یمن کرده جز ایجاد نفرت و 
خشم نسبت به عربستان و کشتن بچه ها 
هیچ نتیجه ای نداشته است.ایران از روز 
اول بحران یمن اعالم کرد راه حل چهار 
ماده ای داریم شــامل آتش بس فوری، 
کمک های انسان دوستانه، گفت وگوهای 
یمنی - یمنی و تشــکیل یک حکومت 
فراگیــر و فکر می کنیــم امروز همین 
راه حــل برای یمن وجــود دارد و امروز 
شاهدیم در عدن گرو ه های طرفدار این 
دولت و گروه های طرفدار دولت دیگر با 
هم می جنگند و یمن را به سمت تجزیه 

پیش می برند.
وی گفت: معتقدیم هر چه سریع تر 
عربســتان و امارات باید به این نتیجه 
برسند که سیاست سه سال گذشته شان 
جز تنفر و کشتار هیچ فایده ای نداشته 
است، ما سریع تر می توانیم به این راه حل 
برگردیم. هر زمان یمن بخواهد به راه حل 
برسد جز راه حل چهار ماده ای ایران هیچ 

راه حلی برای یمن وجود ندارد.

نیروهای  کل  رئیس ســتاد 
مسلح با اشاره به انتقال داعش 
به افغانستان، گفت: این توطئه 
آمریکایی ها در حال توسعه است 
و ملت عزیز و همسایه ما یعنی 
افغانستان، دست در دست هم 
و  کرد  مقابلــه خواهند  آن  با 
انشاءاهلل شــاهد آن باشیم که 
هیچ یک از گروه های تروریستی 
و دست نشانده آمریکا در منطقه 

حضور نداشته باشند.
باقــری،  محمــد  سرلشــکر 
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح 
در حاشــیه همایــش تجلیــل از 
پژوهشــگران برتر نیروهای مسلح 
و در جمع خبرنگاران در پاســخ به 
سؤال خبرنگار تسنیم درباره طرح 
جدید آمریکا برای انتقال داعش به 
افغانستان، گفت: آمریکایی ها بهانه 
حضورشان در منطقه جنوب غرب 
آســیا را ایجاد تنش می دانند، اگر 
منطقه ما منطقه آرامی باشد، قاعدتا 
باید آنها ارتش خود را جمع کنند و 
بروند و کشورهای منطقه خودشان 

امنیت منطقه را تامین کنند.
وی افزود: آمریکایی ها وقتی که 
دیدند در عراق و ســوریه داعش و 
گروه های سازمان یافته تروریستی 
جایگاه و ســرزمین تصرفــی را از 

دست دادند، آنها را به طرق مختلف 
به افغانســتان منتقل می کنند و ما 
شاهد انفجار، ترور و جنایات جدیدی 

در افغانستان هستیم.
سرلشکر باقری ادامه داد: اعتقاد 
داریم این توطئه آمریکایی ها در حال 
توسعه است و ملت عزیز و همسایه 
ما یعنی افغانستان، دست در دست 
هم بــا آن مقابلــه خواهند کرد و 
انشاءاهلل شــاهد آن باشیم که هیچ 
یک از گروه های تروریستی و دست 
نشــانده آمریــکا در منطقه حضور 

نداشته باشند.
به گزارش تسنیم، رئیس ستادکل 
نیروهای مســلح بــا تاکید بر لزوم 
حضــور حداکثری اقشــار جامعه 
در راهپیمایی یــوم اهلل 22 بهمن، 
تصریح کرد: 22 بهمن میثاق ملی 
همه ملت ایران از تمامی گروه ها و 
سالیق درون نظام است. هرکسی که 
جمهوری اسالمی را پذیرفته و آن 
را به جان خریده و به قانون اساسی 
رای داده است و پای نظام ایستاده 
با حضور در راهپیمایی 22 بهمن به 
دشمنان پیام می دهد که ملت ایران 
یکپارچه پای نظامش ایستاده و یک 
ملت متحد و یکپارچه در پیشــبرد 
اهداف انقالب و مقابله با تهدیدات 

دشمن است.

سرلشکر باقری:

توطئه آمریکا برای انتقال داعش به افغانستان 
در حال توسعه است


