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ُلماِت إِلَى  ُل َعلى  َعْبِدِه آياٍت بَِیّناٍت لُِیْخِرَجُكْم ِمَن الُظّ ُهَو الَّذي يَُنــِزّ
الُنّوِر َو إِنَّا اهلل  لََرُؤٌف َرحیٌم)1(

ايام اربعین حســینى است و چهل روز از مصیبت های عظمايى که 
مبدأ تاريخ عشق و ايثار گشــته اند مى گذرد. چهل روز از آن واقعه ای 
که هنوز زمان را در خود متوقف کرده و روزگار متحیرش گشته. چهل 
روز از تجديد حیات اديان ابراهیمى که درود خدا بر پیغمبران و رهروان 
راستینشــان باد مى گذرد. چهل روز از آنكه هیچ روزی چون آن نبوده 
و نیســت. چهل روز از آن روز که مرحله بعد از بعثت و غدير شــد تا 
مردمان به جا مانده در تاريخ را به ظهور برســاند و آنها که گفته اند يا 
لیتنا کنا معكم فنفوز فوزاً عظیماً، روز و شب بشمارند و پشت در پشت 
و صف در صف مهیايش شوند. و ما چه مى دانیم در اين چهل روز بر اين 
خلقت و خالئق چه گذشــت و خاندان رسول چه ديده و چه کشیده اند 
 که امام صادق علیه السالم فرمود چهل روز آسمان و زمین و خورشید بر

حسین بن على گريستند.)2(
اربعین است و اربعین گیری و چله داری، تالشى نمادين است برای 
ترک رذائل و کسب فضائل و ملكه نمودن مكارم. و تمام اينها در اربعین 
حسینى هست و دوستان حسین با تبری از دشمنانش و اقرار به »حرب 
لمن حاربكم« به »ولى لمن واالکم« مى رسند و به کسب فضیلت مى پردازند 
و با  اشک برای حسین و يارانش، خلقیات خوبان را در خود ملكه مى کنند. 
و حسین فصل عاشقى است و حرف مشترک بندگان اخص خدا. غافالن 
نمى دانند که دنیا بر مدار حسین مى چرخد و روزگار برخط سرخ او مى گذرد 
و در اين دنیای متزاحم خوب و بد، هرجا که ظالم و ظلمت هست مظلومان 
ظلمت زده ای هستند که نور امیدشان حسین است و تنها راه نجاتشان 
راه او. اگر بدانند و بخواهند. آنكه فدا شــد تا بندگان خدا را از نادانى و 
حیرت گمراهى برهاند، حق حیات بر همگان دارد. حسین ِکشتى نجات 
است و نجاح. و چون کشتى نوح است. »َمن َرِکَبها نَجا و َمن تََخلف َعنها 

َهَلک«. هرکه به او پناه برد نجات يافت و هرکه نه، نه. 
ندای »هل من ناصر ينصرنى« حســین در اصل صدای بلند ناخدای 
کشتى نجات است که مى فرمايد »اْرَکُبوا فیها بِْسِم اهلَل َمْجراها َو ُمْرساها 
إَِنّ َربِّي لََغُفوٌر َرحیٌم«)3( و آخرين تالشهای اين جهانِى حسین است برای 
رهايى مردمان از هالکت با جهل و گمراهى، نه کمک برای نجات خود. 
او که دســتگیر عالم و آدم است چه نیازی به دست لرزان ما دارد. اين 
صدای پرسوز حسین که از 61 هجری تاکنون و تا قیامت به گوش مى رسد 
حبل اهلل المتین است تا ما غريقان را دريابد و هرکه لبیک گفت »نَجا« و 
هرکه خموش بود »َخَسَر« و »َهَلَک« و »َغَرَق«. حسین کشتى نجات است 
يعنى از مسلمان و مسیحى گرفته تا گبر و بت پرست، هرکس که در اين 
معرکه پر فريب و فتنه، ذره ای جوانمردی و فطرت پاک الهى، برای خود 
نگه داشته باشد، زبانش به لبیک، گوياست و دست راستى و درستى به 

حسین مى دهد وخود را از مهلكه مى رهاند، وگرنه، نه. 
جوانمردان؛ »هل من ناصر ينصرنى« حسین از جنس »إن تنصرواهلل« 
خداســت که ما برای پیروزی خود و وعده »ينصرکم و يثبت اقدامكم« 
)4( به آن نیازمنديم. مگر کم بوده اند در تاريخ، مؤمنین موسفید کرده ای 

که يک شبه ايمان از کف دادند؟ و مدعیان بد فرجام؟ نََفس حسین َدم 
مسیحايى است که مرده زنده مى کند مگر نمى بینید اين لشكر بیست و 
چند میلیونى حسین را که هرسال، يک ماهه تجهیز مى شود و رزمايش 
مى کند. اينها همانهايند که صدها ســال است شیطان سعى در کشتن 
روح ايمانشان دارد. اينها همانهايند که از يوغ جهل جهان امروزی و نظام 
سلطه سربرتافته و برکشیده اند. اينها همانهايند که طالب حیاتند نه مرگ 
در روزمرگى. مردگان لیبرال زده که چون مارزده ها خشک و بى روحند 
چه مى فهمند؟ اينها که پیاده، پای به خار و آبله سپرده اند و چنین شیدا 
سر به راه حسین گشته اند، سربازان سپاه آخرالزمان حسینند که قرار 

است کار نیمه را تمام کنند.
خاک قدم هاشان سرمه چشمان مالئک است و عاشقان حسین. بیا 
حافِظ لساُن الغیب، بگو به خازن جنت که خاک اين مجلس، به تحفه بر 
ســوی فردوس و عود مجمر کن. بدانید عالِمان، خبر اينجاست و تنها 
خبر مهم عالم حسین است که 1378 سال است بر مناره نى، پیغمبری 
مى کند و به هدايت مشــغول است، که از آيات بینات است و هدايتگر 
مردمان از ظلمت به نور و اين عاشــقان صف کشیده و راهى، رهروان 
اويند. اين راز حسین اســت.  ای بى خبران زلذت شرب مدامشان، رها 
کنید صحبت نامحرمان که حافظ گفت: يارمردان خدا باش که در کشتى 
نوح، هســت خاکى که به آبى نخرد توفان را. و چه مى دانیم اين معرکه 
يعنى چه؟ فقط گذشــتگانمان به ما گفتند: دست از دامنش برنداريد و 
خدا شاهد باش، ســاعتى از او جدا نشديم و حراممان باد آن دم را که 
بى ياد لب خشكش نشسته باشیم. که به هر جرعه آبى توان نوش کرد، 

حسین را نبايد فراموش کرد.
حســین جان؛ به بوی تربتت خو کرده ايم چون خوی طفل به بوی 
مادرش. به اشک برتو عادت کرده ايم چون عادت طفل به شیر مادرش. 
بى تاب تويیم و پريشان برای تو، همچون بى تابى رقیه و زينب برای تو. 
حرارت عشق توست  ای حسین، که اين سینه سوختگان را سرگردان 
بیابان نموده اســت. بیا و ببین که جان ما در غم عظمای تو ديدن دارد. 
بیا و ببین ارباب؛ که اين امت آخرالزمان ثابت کرده اند، رفیق نیمه راه 
و تنها، شريک پیروزی نیستند. ما پشت در پشت، نمک خورده خوان 
شمايیم و حق نمک مى دانیم و ولى نعمتان را مى شناسیم. ما فرق زبیر و 
زهیر را مى دانیم و نه ابتدايمان چون حربن يزيد است و نه انتهای کارمان 
 به ضحاک مشــرقى مى ماند. ما تا ابد آن جمله ات به آنها که فرمودی

»چه مى شود اينجا بمانید و ياری ام کنید« و فرارشان، غیرتمان را آزرده. 
ما وفاداران روزگار عسرت و رنجیم و فدايیان دوران تنهايى. بى دستورتان 
مدافع سیده زينب و رقیه ايم و با دستورتان منتقم خونتان خواهیم بود.
ارباب بى کفن؛ بايد جهان برای زينبتان امن باشد که مى شود، شام و 
حجاز و عراق و يمن که ملک شماست. مگر مجاهدان بزرگ ما نفرمودند 
هرجا صدای ال اله اال اهلل بلند اســت همانجا مرز ماست. امروز به غیر از 
تهلیل، ندای لبیک ياحسین از چهارگوشه دنیا به گوش مى رسد و تكبیر 
پیروزی است که دشمنان را متشنج کرده. امروز جهانیان به احترام کودک 
شــش ماهه ات، در مجمع جهانى على اصغر شیرخواره خود سِردست 
مى گیرند. در اين خیل ده ها میلیونى، کم مسیحى و کلیمى و ساير اديان 
مى آيند؟ اهل سنت بماند، که از خوِد مايند. حسین جان؛ اين لشكر پیاده 
و سرگشته تو که کشان کشان خود را به کربال مى رسانند، در پاسخ به هل 
من ناصر تو تَرک ديار کرده اند. ببین ارباب، اين پدران را که مثل تو، برای 
توحید و نفى يزيديان، زن و فرزند خويش را به بیابان آورده اند. خیالتان 

راحت باشد، کودکان خويش را با خود آورده اند تا رقیه تنها نباشد. 
گذشت آن زمان که زينبتان ِشكِوه غريبى مى کرد. اگر تقدير ما را 
در زمان شــما قرار نداد، امروز برايتان سنگ تمام مى گذاريم. ما نمرده 
ايم که شــما تنها بمانید و ِملكتان پامال اوالد ناپاک شمر و يزيد باشد. 
بیا که ما هزار مختار فرصت شناس داريم. اين لشكر دست خالى و پای 
پرآبله که زمین را زيرپا به لرزه انداخته لشكر توست که خواب شیاطین 
را پريشان نموده و تدبیر را از آنان گرفته است. ما از »پیروزی خون بر 
شمشیر« معجزه ها ديده ايم و ديده ايم که خمینى کبیر با دست خالى و 
ايمانى به صالبت کوه، از قرن بیستم به بعد، مسیر تاريخ جهان را تغییر 
داد و به نام سرخ حسین و نام سبز مهدی مزين کرد. از اين پابرهنگاِن 
راهى هم، مستضعفانى هستند که به زودی حاکمان جهان خواهند شد 
و شــهد نام تو را به کام مردمان دربند ايسم های مشرِک غربى و عبری 
خواهند ريخت و چون موسى کلیم اهلل که مصر را و محمد رسول اهلل که 
مكه را از فرعون ملحد و ابوســفیان مشرک آزاد کردند، مردم جهان را 
ْبُح  از زندان شیطان بزرگ و پیر نجات خواهند داد که »إَِنّ َمْوِعَدُهُم الُصّ

ْبُح بَِقريب «)5( أَلَْیَس الُصّ

اربعین ما
سروش پیروزی است

از كجا آمده؟!

محمدهادی صحرایی

* کاش می شد یادداشت های کیهان که مو به مو شرایط امروز پس از مذاکرات 
را دقیقا پیش بینی کرده بود دوباره چاپ می شد آرزومندم روزی این یادداشت ها، 
پیش بینی ها، توصیه ها، هشدارها، انذارها را در مجموعه ای تحت عنوان »کاسبان 

برجام، مذاکرات هسته ای، مذاکره برد برد! و... گردآوری و منتشر گردد!
0912---7977

* از آقای روحانی باید تشکر کرد که باعث شد چهره کثیف آمریکا برای ایشان 
و دیگر افراد خوش باور به دشمن روشن شود. اگر چه در این راه هزینه سنگینی 

را کشور پرداخته است و سنگینی آن بر روی دوش مردم خواهد بود.
0912---5364

* مدیر شــرکت توتال گفته از هر تحریمی علیه ایران پیروی می کنیم! چشم 
دولت تدبیر و آقای زنگنه روشن!

عسگری
* به رؤسای قوا عرض می کنم شیطان بزرگ را به ملت بسپارید، ملت می داند با 

او چگونه رفتار کند، شما به فکر حل مشکالت معیشتی مردم باشید!
0912---8455

* رئیس انرژی اتمی کشورمان،  آقای صالحی اظهار می دارند برخی ها می خواهند 
برجام را عقیم کنند! جناب دکتر! مگر برجام از ابتدا عقیم نبود؟! اینکه شما تمام 
تعهدات خود را فراتر از خواســته دشــمن اجرا و آب سنگین اراک را بتن ریزی 
کنید، متخصصان را آواره شهرها و کشورها کنید، اقتصاد کشور را فلج و اقتصاد 
غرب را رونق دهید و جاسوســان به کارگیری و خودی ها طرد شوند، آیا چیزی 

جز عقیم  بودن ذاتی برجام است؟
عباسى
* حاال که تمام کاســبان برجام به نقض آن از ســوی شیطان بزرگ و غیرقابل 
اعتماد بودن او اعتراف دارند، لطفا به نقض های پی درپی دشمن پاسخی درخور 

دهند که نشان دهنده غیرت ایرانی باشد.
0912---8612

* عزت یک کشــور ملک طلق یک گروه خاصی نیســت که آن را شخم بزند و 
بعدا اعالم کند مذاکره دیوانگی است. باید با اینگونه رفتارها برخورد جدی شود.
يک شهروند
* دولت مدعی تدبیر دائم از دولت نهم و دهم انتقاد می کرد که دوران آزمون و 
خطا گذشته است. سؤالم از این دولت این است که شما چرا برای چندمین بار 
اجازه دادید شیطان بزرگ، کاله گشاد دیگری بر سرتان بگذارد و هستی کشور 
را به باد دهید؟! امیدوارم با طناب پوســیده و دوباره اروپا به چاه نروید و کاله 

گشاد دیگری به سرتان نرود!
طباطبائى- قم

* باالخره قرار اســت خســارت های وارده طی 4 سال اول دولت مدعی تدبیر 
در قضیه برجام بدفرجام به کشــور و ملت و نابودی هســته ای را چه کسی و از 

کجا بدهد؟!
حسامى
* با توجه به افتضاحات جنسی غرب از وزیر، وکیل و حتی رئیس جمهور که حتی 
به نمایندگان زن هم رحم نمی کنند، چرا رسانه ملی برنامه هایی برای حقانیت 
مکتب اسالم تهیه و پخش نمی کند که ادعاهای مهد آزادی غرب را به چالش 
بکشند و سخنان پوچ غربی ها در مورد نبود آزادی در ایران )آزادی جنسی( را 
برمال کنند. آخرین نمونه وزیر دفاع انگلیس اســت که به خاطر این افتضاحات 

مجبور به استعفا شده است.
اسداهلل عشقى
* آقای روحانی در مجلس گفتند مگر کشــورهای دیگر دیوانه شــده اند که با 
آمریکا مذاکره کنند؟ عرض می کنیم با توجه به تجربه قریب 40 ساله شما در 
پســت های مختلف و شناخت شما از شیطان بزرگ، چرا به تذکرات دلسوزان 
نظــام بی توجهی کردید و به این مذاکرات پرخســارت تن دادید که حاال فقط 

عبرت برای دیگران بشوید؟!
0801---0915 و 0594---0912

* درگذشت پدر گرامی سردار ســرافراز ایران اسالمی فرمانده جبهه مقاومت 
سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی را تسلیت عرض می کنیم و از خداوند برای آن 
مرحوم علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای سردار، سرافرازی و پیروزی نهایی 
در جبهه های حق علیه باطل به ویژه در عراق، سوریه، یمن، بحرین و... خواستاریم.
دهها پیام تلفنى
* از مســئوالن ارشــد نظام درخواســت می شود ســتاد مرکزی اربعین را از 
انحصار دولت خارج ســاخته و فرا قوه ای نمایند. چرا که ستاد دولتی هر ساله 
با ســنگ اندازی های زیاد و هزینه تراشی های اضافی، زوار ایرانی کربال را دچار 

مشقت های مادی و معنوی می کنند.
مینايى

* موضوع دیوانگی ترامپ اگر واقعی هم باشد که نیست، با هدایت و رهبری های 
داهیانه امام خامنه ای و همت و حمایت ملت شجاع ایران، این دیوانه را تحویل 

دارالمجانین جهان خواهیم داد! این دیگر ترس ندارد.
شربتى، فرهنگى بازنشسته - گلستان

* همچنان که شــیطان بزرگ به بهانه بررســی و  راســتی آزمایی ما اقدام به 
تحریم و اعمال فشار می کنند و پایبند به هیچ چیز نیستند، ما نیز باید مثل آنها 
رفتار کنیم و روی پای خود بایستیم و به عربده های آنها توجه نکنیم. مرگ بر 

آمریکای جهانخوار.
0916---0685
* از ســتاد مرکزی اربعیــن انتظار می رفت، قبل از آغاز ســفرهای زیارتی، با 
همکاری وزارت امور خارجه کشــورمان و عراق، لیســت سیاه عابران غیرمجاز 
مرزی را تهیه و به پلیس در کشور تحویل می دادند و مرز خسروی را نیز برای 
تســهیل زوار حسینی)ع( آماده می کردند تا از ســرگردانی و ازدحام جمعیت 

مهران کاسته می شد.
0990---2619

* با توجه به خباثت آلمان در دوران دفاع مقدس و فروش سالح شیمیایی به 
عراق که تعداد زیادی از رزمندگان ما را به شــهادت و جانبازی رســاند چطور 

دولت با چنین دولت خبیثی قرارداد می بندد و مراوده می کند؟!
جانباز محمد از تهران
* قبل از امضای توافق، برخی گزینه مقاومت را با امتیاز دادن به غرب از دست 
دادند تا به ادعای خود، برای شــکوفایی اقتصادی و معیشت مردم کاری کرده 
باشند اما حاال که به بدعهدی طرف مقابل گویا یقین پیدا کردند حرف از مسیر 
مقاومــت و انقالبی عمل کردن می زنند. عیبی نــدارد، ماهی را هر وقت از آب 

 بگیری تازه است، البته اگر واقعا چنین اراده ای وجود داشته باشد.
021---3152

* چرا هیچ مسئول و رسانه ای نسبت به آلودگی کالنشهر مشهد مقدس تدبیری 
نمی اندیشد؟

رضوی
* قطره »بویموگان« که مخصوص بیماران آب سیاه چشم )گلوکوم( است علی رغم 
اینکه در داروخانه ها با دفترچه بیمه محاسبه می شود ولی در داروخانه بیمارستان 
فارابی به عنوان بزرگ ترین و قدیمی ترین بیمارستان چشمی کشور به طور آزاد 
تحویل بیماران می شود! دلیل این تفاوت چیست؟ چرا برای دارندگان دفترچه 

که حق بیمه پرداخت می کنند این داور باید آزاد محاسبه شود؟!
0936---8132
* آیا طرح بخشودگی معوقات وام های زیر صدمیلیون تومان هم به کما رفت؟! 
مگر از مصوبات مجلس نیست؟ مجلسی که در رأس امورات است چرا دولت را 

وادار به اجرای مصوبات قانونی خود نمی کند؟!
0919---0097

* 8 ســال است که در مسکن مهر پرند ثبت نام کرده ام با توجه به اینکه تمام 
پول درخواستی را به حساب اعالم شده واریز کرده ام ولی »شرکت عمران پرند« 
بیش از 5 ســال است امســال و سال دیگر می کند! از مسئوالن امر درخواست 

رسیدگی دارم.
فیروزی
* کارگر فصلی هســتم که یک هفته است کاری پیدا نکرده ام و با دست خالی 
خجالت می کشم به منزل و به کنار زن و فرزندانم بروم! پس این سود سهام عدالت 
چی شد؟! نه از کار خبری هست و نه از سود سهام عدالت و نه از افزایش یارانه ها!
036---8074

* از مسئوالن امر درخواست می کنم محض رضای خدا پول گندم ما کشاورزان 
را بدهند که شدیداً نیازمندیم.

0917---1174

گزارش روزنامه ایتالیایی
از موش و گربه بازی لغو و تشدید تحریم ها

یک روزنامه ایتالیایی درباره مشکالت تجارت با ایران در پسابرجام نوشت: 
با اینکه تحریم ها برداشــته شده اما به محض ارتکاب کوچک ترین اشتباه یک 

بانک اروپایی، بالفاصله مورد مجازات دوگانه قرار می گیرد!
روزنامه ایل سوله از قول یک فعال اقتصادی ایتالیا نوشت: صاحبان صنایع 
و شرکت ها در بخش های مختلف از مکانیک گرفته تا مهندسی، از تجهیزات 
نفت و گاز گرفته تا صنایع شــیمیایی و پالستیک، یک وجه اشتراک دارند و 
اینکه در کوتاه مدت محموله های کوچک به ایران صادر نمی کنند. به عبارت 
دیگــر اکثر کارآفرینان ایتالیایی بر روی محموله ها و یا طرح های میان مدت و 

بلندمدت یعنی بیش از 24 ماهه، کار می کنند.
اما چنین فعالیت هایی توســط موسســه های اعتباری ملی حمایت مالی 

نمی شود و بنابراین از ضمانت بیمه صادراتی نیز برخوردار نیستند.
وی می افزاید: این مشکل فقط به ایتالیا اختصاص ندارد و شامل کل اروپا 
می شود. در عین حال نباید فراموش کرد که ایران از رشد سالیانه پنج درصدی 

برخوردار است و به تمامی تعهدات مالی خود عمل می کند.
ابهامات مرتبط با ایران در حقیقت ناشی از سیاست های آمریکا است که ده 

روز پیش حتی از تایید پایبندی ایران به برجام خودداری کرد.
با وجودی که بانک های ایرانی از مقررات ضدپولشویی نیز تابعیت می کنند، 
اما وضع مجدد تحریم ها می تواند اجرای تعهدات مالی را برای ایران و کار با آن 

کشور را برای بانک ها و شرکت های بیمه خارجی غیرممکن کند.
از ســوی دیگر هر چند تحریم های مالی علیه ایران برداشته شده، اما به 
محض ارتکاب کوچک ترین اشــتباهی از جانب یک بانک اروپایی در ارتباط با 
تهران، بالفاصله مورد مجازات دوگانه قرار می گیرد. به عبارت دیگر بانک های 
اروپایی متخلف هم جریمه مالی می شــوند و هم فعالیتشان در خاک آمریکا 

به مخاطره می افتد.
دشواری  دیگر کار با ایران، تعیین کاالهای صادرشدنی است.

بــرای مثال کاالهایی مانند شــیرفلکه یا توربیــن، نرم افزار یا محصوالت 
شیمیایی که می توانند به صورت بالقوه در صنعت هسته ای نیز به کار گرفته 

شوند، دارای استفاده مضاعف به شمار می روند.
در عین حال بانک ها یا شــرکت هایی که بدون آگاهی با افراد حقیقی یا 
حقوقی حاضر در فهرســت تحریم های آمریکا وارد معامله شوند، به نوبه خود 
مورد مجازات قرار خواهند گرفت و تعیین نمودار سازمانی شرکت ها در ایران 

کار ساده ای نیست.
به همین دالیل اســت که بانک هــای اروپایی با توجه به آنچه برای بانک 

»بی ان پی  پاریبا« روی داد، فعال به نظاره نشسته اند.
کارلو بانفی، رئیس اتحادیــه ایتالیایی تولیدکنندگان پمپ و گروه آتوریا 
می گوید: »شور و شوق اولیه جای خود را به توقف داده است. با ایران کمی کار 
می شود، اما به محض اینکه سفارش ها ابعاد بزرگی به خود می گیرد، بانک ها از 
صدور اعتبارنامه خودداری می کنند. اگر بانک ها قادر به تامین اعتبار نباشند، 

آن وقت شرکت ها هم متوقف می شوند.«
 اعتماد: دولت  4 سال به بخش مسکن

 بی توجهی کرد
یک روزنامه حامی دولت تاکید کرد: دولت در 4 ســال گذشــته به بخش 

مسکن بی توجه بوده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: موضوع رشد با رونق بازار مسکن به کلی 
متفاوت بوده و با شاخص های گوناگونی ارزش گذاری می شود. براین اساس هر 
رشدی را نمی توان دلیلی بر رونق بازار دانست. زمانی می توان گفت که رونقی در 
بازار شکل گرفته که منجر به ارزش افزوده شود. در این میان نرخ تورم و میزان 
جذب سرمایه از فاکتورهای مهمی هستند که به ارزش افزوده منجر می شوند.

با توجه به نبود برنامه ریزی های مدون برای بهبود وضعیت بازار مســکن، 
رشــد قیمت مسکن امری طبیعی است و می توان گفت که مهم ترین مشکل 
دولت یازدهم در رونق بازار مســکن، عدم توجه و برنامه ریزی در حوزه زمین 
است. همچنین نباید فراموش کرد که استفاده بهینه از زمین می تواند قیمت 

بازار مســکن را تغییر دهد. حوزه زمین از این جهت حائز اهمیت اســت که 
عرضه زمین فرآیند و مکانیســمی برای ساخت اســت؛ بنابراین هدایت بازار 
زمین هایی که می تواند مورد اســتفاده ساخت وساز قرار گیرد - مثل استفاده 
بهینه از زمین های بایر و بخش فرســوده - می تواند تولید مســکن را افزایش 

داده و رونق بازار را تقویت کند.
اما بی توجهی دولت یازدهم به بخش مسکن را از آنجا می توان مشاهده کرد 
که دولت بعد از 4 سال به تازگی اعالم کرده که درصدد است برنامه ریزی در 
این بخش انجام دهد. به طور کلی آماری که بانک مرکزی در شــرایط کنونی 
ارایه می دهد و مدعی اســت نشانه ورود به پیش رونق بازار مسکن است، تنها 
برای کاســتن از فشار افکار عمومی اســت و شاخص های بازار نشانی از رونق 
را نوید نمی دهد؛ چراکه رونق بازار را از شــاخص های اقتصادی و واقعیت های 

بازار می توان دریافت.
شاید سوال این است که چرا باید تولید خانه با وجود خانه خالی افزایش 
یابد؟ در این خصوص می توان چند نکته را متذکر شد. نخست باید بررسی کرد 
خانه های خالی که از آنها یاد می شود، در کجا قرار دارند، دوم آنچه که به نام 
خانه خالی خوانده می شود تمام خانه هایی را شامل می شود که از پیشرفت 80 
درصدی برخوردارند. ازطرفی از این جهت خانه خالی در کالنشهرها مازاد بر نیاز 
است که نمی توان ساخت و ساز خانه را در سایر نقاط کشور متوقف کرد؛ چراکه 
در بخش روستایی ما در حال حاضر 600  هزار واحد کم داریم. به طور کل با 
برنامه های کنونی نمی توان کم کاری های انجام شده را توجیه کرد. شاید گفته 
شود که کمبود بودجه در بخش مسکن موجب افزایش رکود در دولت یازدهم 
شده، اما اینگونه نیست و وضعیت مالی مسکن در زمان دولت یازدهم به مراتب 
بهتر از دولت دهم بوده اســت. به این دلیل که بانک مسکن 11 هزار میلیارد 
تومان بازگشتی مسکن مهر را دراختیار داشت.  همچنین تسهیالت جهت دهی 
نشده و هدردهی منابع مالی در کنار نبود برنامه های هدف گذاری شده مانع از 
رونق بازار مسکن شده است. نکته دیگر اینکه 600 هزار واحد مسکونی کمبود 
در واحد روســتایی داریم. بنابراین در مجموع اینها توجیه کم کاری تسهیالت 
جهت دهی نشده و منابع مالی صرف و هدف گذاری نشده است و وضعیت مالی 

بخش مسکن در زمان دولت یازدهم بهتر از دهم برآورد می شود.
5 سال فرصت از دست رفت

حمله به »دولت قبل« که نشد کار!
دولتمــردان تا کی می خواهند تقصیرها را گردن دولت قبل بیندازند؟ آیا 

بعد از 5 سال هنوز هم می توان از »دولت قبل« سخن گفت؟
روزنامه اصالح طلب بهار در یادداشتی با عنوان »تا کی دولت قبل؟« نوشت: 
حدود 5 سال از پایان دولت احمدی نژاد و شروع به کار دولت روحانی می گذرد. 
یکی از کلید واژه های مورد استفاده دولتمردان در این چند سال »دولت قبل« 
بوده اســت. مســئوالن دولتی هنگام مواجهه با بسیاری از نقدها و اعتراضات 
در حوزه هــای مختلف با یادآوری عملکرد فاجعه بار دولت قبل منتقدان را به 
مسئوالن گذشــته حواله می دادند و به نوعی »دولت قبل« بهانه ای شده بود 

برای توجیه ناکامی ها و ضعف ها.
اما پرســش اساسی آن اســت که امروز و با گذشت قریب به پنج سال از 

انتخاب حسن روحانی هنوز هم باید از »دولت قبل« گفت؟
این نکته درســتی است که برخی از خشت های کج گذاشته شده در آن 
دولت همچون رشد قارچ گونه موسسات مالی تا سال ها همه را درگیر خودش 
می کند اما آیا به واقع می توان پذیرفت که همچنان در پاســخ به هر نقدی از 

عملکرد منفی گذشتگان بگوییم؟
همین پرسش را خطاب به رسانه های جریان اصالحات نیز می توان مطرح 

کرد که آیا وقت آن نرسیده است که اندکی هم به دولت مستقر بپردازیم؟
تا کی می خواهیم فهرست تخلفات سران دولت گذشته را به مردم عرضه 

کنیم؟ آیا به خط پایان این مواجهه رسانه ای با دولت گذشته نرسیده ایم؟ محمود 
احمدی نژاد و یاران نزدیک به او با تمام اشتباهات و تخلفات ریز و درشتی که 
داشــته اند بیش از چهار سال است که دیگر در قوای سه گانه حضور ندارند و 
چند ســال است که ظاهرا دیگر آن نگاه جایی در قوه مجریه ندارد. در چنین 
وضعیتی گزارش ها و گفت وگوهای تکراری درباره مفاسد و تخلفات آن هشت 
ســال که در صفحات نشریات و فضای مجازی به شکل روزانه نقش می بندد 

چه دردی از مردم و متن جامعه را دوا می کند؟
بــرای بخش قابــل توجهی از جامعه کنار هم قــرار دادن این موضوعات 
نشــانگر آن است که دولت مستقر و رسانه ها و سیاسیون همراه آن به جهت 
آنکه عملکردی متناســب با وعده های خود نداشــته اند در پی برجسته سازی 
گذشته و استفاده مجدد از ترفند سیاسی و رسانه ای با کلید واژه »دولت قبل« 
هستند. درباره آن که این تصور از دولت و همراهان رئیس جمهور روحانی که 
در بخش هایی از جامعه به وضوح مشاهده می شود تا چه حد مبتنی بر واقعیت 
اســت می توان بحث کرد اما از این واقعیت گریزی نیســت که بخشی از مردم 
چنین نگاهی را به دولت دارند و همین نگاه سبب کاهش محبوبیت دولت در 

بین قشرهای مختلف جامعه شده است.
به نظر می رسد که برای عبور از این وضعیت وظیفه ای بزرگ بر روی دوش 
رسانه ها قرار دارد. به خصوص رسانه هایی که در انتخابات در جبهه حامیان دولت 
قرار داشتند. آنان باید با عبور از کلیشه خسته کننده »دولت قبل« کمی هم از 
دولت حاضر بگویند و با یادآوری مدام و مداوم وعده ها و برنامه های مطرح شده 
از ســوی رئیس جمهور و دیگر مقامات دولتی مشغول پایش و نظارتی دائمی 
بر عملکرد دولت باشــند. نمی توان پذیرفت که رسانه ها در روزهای انتخابات 
بلندگوی مطرح شدن مطالبات و از طرف دیگر ابزاری برای تبلیغات سیاسیون 
بشوند اما زمانی که سیاستمداران بر کرسی قدرت تکیه زدند نقش ناظر خود را 
فراموش کرده و به جای نقد خطاها و ضعف های دولت مستقر بعد از گذشت 

زمانی طوالنی از پایان دولت گذشته باز هم از »دولت قبل« سخن بگویند.
دولت مسئول اصلی

بیکاری باال در کرمانشاه است
نماینده اسالم آباد غرب در مجلس می گوید دولت، مسئول اصلی باال بودن 

آمار بیکاری در استان کرمانشاه است.
فالحت پیشه در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: استان کرمانشاه، باالترین 

میزان بیکاری را دارد.
در ســفر مقام معظم رهبري به این اســتان و نیز سفر آقاي احمدي نژاد 
مجموعه اي از طرح هاي توســعه اي مثل پاالیشــگاه آناهیتا مصوب شــد، اما 

هیچکدام از این طرح ها اجرایي نشد.
فالحت پیشه گفت: حتي در دولت آقاي روحاني نیز طرح هایی براي توسعه 
استان مطرح و مصوب شد، اما اجرایي نشدند تا این استان همچنان به دلیل 
ناکافي بودن زیرساخت هاي توسعه اي با مشکل بیکاري دست به گریبان باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر فقط توسعه کرمانشاه در ارتباط با مراودات 
با عراق باشــد، خیلي از مشکالت استان ما حل خواهد شد و نیازي به بودجه 

عمومي هم نداریم، اما دولت در این زمینه کم کاري کرده است.
من عقیده دارم اگر طرح هایي مثل بزرگراه کرمانشاه به کربال نهایي شود 
و در زمینه ریلي ســرمایه گذاري ویژه انجام شود، بسیاري از مشکالت ما حل 

خواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: براي مثال سفرهاي اربعین 
که هر ســاله جمع زیادي از رائران را از ایران به کربال اعزام مي کند، در خاک 
کرمانشاه با بي مهري مسئوالن رو به رو است و علي رغم اینکه دولت   تأکید مي کند 
از مرز خســروي هم سفر ممکن است، اما همیشه با این مرز کج دار و مریض 
برخورد مي شود. این در حالي است که هزینه هاي فراواني در امر هتل داري و 

گردشگري در این بخش انجام شده است.
فالحت پیشــه با تأکید بر اینکه مسئول اصلي بیکاري در کرمانشاه دولت 
است، افزود: نگاه به کرمانشاه باید عوض شود و وزیران به وظایف خودشان در 
زمینه ســاخت احداث امکانات زیرساختي مثل کارخانه، کارگاه هاي تولیدي، 

جاده و... عمل کنند.

گفت: ترامپ گفته اســت موشکی را که انصاراهلل به ریاض شلیک 
کرده، از ایران گرفته است.

گفتم: تا کور شود هر آن  که نتواند ديد.
گفــت: مگر هواپیماهای جنگنــده ، بمب های یک تنی، بمب های 
بیولوژیک، تانک های پیشرفته و صدها جنگ افزار دیگر که آل سعود با 
آن مردم مظلوم یمن را قتل عام می کند ساخت عربستان است؟!  مگر 

همه آنها از آمریکا نیامده است؟!
گفتم: ترامپ بايد دندان به جگر مى گرفت و چند روز ديگر 
صبر مى کرد تا موشک انصاراهلل دوبى را هم درهم بكوبد و بعد 

درباره ساخت آن نظر بدهد!
گفت: یعنی ایران به انصاراهلل موشک نداده است؟

گفتم: يعنى داده است؟!
گفت: پس این ترامپ ابله چه می گوید؟!

 گفتم: چه عرض کنــم؟!  يارو مى گفت؛ اگر مادر من مأمور
  پیدا کردن هواپیمای مفقود شده مالزی بود، به من مى گفت؛

 پا شو ببین زير تو نیست!

1- سوره حدید آیه 9. او کسی است که بر بنده خود آیات روشنی فرو می فرستد، تا شما را 
از تاریکی ها به سوی نور بیرون کشاند و در حقیقت، خدا به شما سخت رئوف و مهربان است.

2- کامل الزیارات، ص 256.
3- ســوره هود، آیه 41، در آن ســوار شوید، به نام خداست روان شدنش و لنگر انداختنش، 

بی گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.
4- سوره محمد، آیه 7... اگر خدا را یاری کنید یاریتان می کند و گامهایتان را استوار می دارد.

5- سوره هود، آیه 81. وعده گاه آنان صبح است. مگر صبح نزدیک نیست؟

سخنگوی شورای امنیت ملى 
آمريكا گفت: آمريكا در پى اعمال 
فشــار بر ايران برای قبوالندن 
تغییرات برجامى دلخواه خود به 
تهران است و در صورت خروج 
هســته ای،  توافق  از  يكجانبه 

نمى توان به اين هدف رسید.
ســخنگوی  آنتون«  »مایــکل 
شــورای امنیــت ملی آمریــکا در 
مصاحبه با شبکه خبری »ان بی سی 
نیوز«، بار دیگر بر عزم دولت »دونالد 
ترامپ« برای همکاری با اروپایی ها 

برای تغییر مفاد برجام تأکید کرد.
آنتون ضمن تکرار مواضع ترامپ، 
گفته: ما می خواهیم که نظام ایران 
تحت فشار باشــد و در این مسیر، 
خواهان وجود اهرم فشار قوی تر برای 
کنگره و اروپایی ها برای رفع نقائص 

این توافق )برجام( هستیم.
وی تصریــح کرد: آمریکا در پی 
اعمال فشار بر ایران برای قبوالندن 
تغییــرات برجامی دلخــواه خود به 
تهران اســت و در صــورت خروج 
یکجانبه از توافق هسته ای، نمی توان 

به این هدف رسید.
به گزارش تسنیم، نیکی هیلی، 
سفیر آمریکا در ســازمان ملل نیز 
در سخنانی در جمع »شورای ملی 
اســرائیل-آمریکا« گفت که برجام 
توافقی »بسیار بسیار معیوب«  است.
هیلی افزود: با این حال می توان 
بدون خروج از توافق هســته ای، آن 

را اصالح کرد.
در هفته هــا و روزهــای اخیر 
مقامــات آمریکایی-کاخ ســفید و 

کنگره- در کنــار مقامات اروپایی و 
هم صدا با مقامات رژیم صهیونیستی 
در اظهارنظرهــای جداگانــه تاکید 
کرده انــد که بایــد محدودیت های 
ایران در برجام دائمی شــده و توان 
موشکی و قدرت منطقه ای ایران نیز 

به آن افزوده شود.
در حال حاضر برجــام نه تنها 
به لغو تحریم ها منجر نشد، بلکه به 
ابزاری جهت فشــار بر ایران تبدیل 

شد.
دبّه آمريكايى ها

معــاون  صالحــی  علی اکبــر 
رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی 
اتمــی در برنامه نگاه یک شــبکه 
اول ســیما عنوان کرد: پیش از این 
بــا آمریکایی ها مذاکره داشــتیم و 
این وظیفــه آمریکایی هــا بود که 
1+5  را قانع کنند بر ســر تعهدات 
مشترک حاصله، اما در دولت جدید 
آمریکا مواضع دیگری شکل گرفته و 
می توان مخالفت با برجام را به وضوح 
مشــاهده کرد. حتی گفته اند برجام 
یک معاهده غیر قابل قبول اســت. 
آمریکایی ها در تالشــند تا با هزینه 
ایران برجام را ناکارآمد نشان دهند 
و برجام را از درون عقیم کنند. البته 
جمهوری اسالمی ایران هوشمندانه 
واکنش هــای الزم را در زمان مقرر 

انجام خواهد داد.
صالحی افــزود: در برجام آمده 
هیچ کدام از طرف های توافق نباید 
کاری کننــد که موجــب تضعیف 
برجام شود، اما اقدامات آمریکایی ها 
کامال نقض برجام بود. آمریکایی ها 

از همان روز اول دبه کردن را پیش 
گرفتند البته ما هم به گونه ای وارد 
مذاکره شدیم و احتمال می دادیم که 
نمی شود به آمریکایی ها اعتماد کرد و 
ممکن است آنها زیر حرفشان بزنند.

اظهارات صالحی درخصوص عدم 
اعتماد به آمریکا در مذاکرت در حالی 
است که وی- شهریور 95- گفته بود: 
»بایــد در زمان تنظیــم برجام دقت 
بیشــتري مي شــد.در بعد تحریم و 
مسائل دیگر سیاسي، آمریکایي ها از 
شیوه نادرستي استفاده مي کنند، اگر 
ما وقتي برجــام را تنظیم مي کردیم 
دقت بیشتري مي کردیم این فرصت 
براي آمریکا پیش نمي آمد که از این 
قابلیت تفسیر بودن سوءاستفاده کند«.
وی در ادامه گفت: از آنجا که ما 
دنبال تولید سالح هسته ای نیستیم 
برخی از فعالیت ها را داوطلبانه کنار 
گذاشتیم مثل شیوه انفجار همزمان 
که برای تولید سالح هسته ای کاربرد 
دارد امــا فقط برای تولید ســالح 
هسته ای نیســت به این منظور در 
بند »تی« هم آمده که ما می توانیم 
انفجار همزمــان را انجام دهیم اما 
نه برای تولید ســالح هسته ای، در 
ضمن ما گفته ایم که طراحی سالح 
هسته ای نخواهیم کرد زیرا بدنبال آن 
هم نیســتیم و فقط بدنبال استفاده 
صلح آمیز کاربردهای انرژی هستیم.

رئیس ســازمان انــرژی اتمــی 
خاطرنشان کرد: بخش »تی« مشمول 
بازرســی خاصی نیســت و ما هم 
بازرسی خاصی را برای این مورد در 

نظر نگرفته ایم. 

سخنگوی شورای امنیت ملى آمريكا خبر داد

واشنگتن در پی اعمال فشار بر ایران
برای تحمیل تغییرات برجامی دلخواه خود است

توهم شکسته شدن سد تحریم
 یا واقعیت افزایش اهرم های فشارآمریکا

هنــوز چنــد ماهــی از امضــای 
قرارداد توســعه فــاز 11 پارس جنوبی 
با کنسرســیومی بین المللی به رهبری 
شرکت فرانسوی توتال بر مبنای استفاده 
 )IPC( از مدل جدید قراردادهای نفتی
نمی گــذرد، قراردادهایــی که برخی از 
مدیــران ارشــد دولتــی آن را عالمت 
شکسته شدن سد تحریم ها علیه ایران 
ارزیابی می کردند و معتقد بودند با امضای 
این قراردادها، این کشــورها به ایران از 
لحاظ اقتصادی وابســته خواهند شد و 
در نتیجــه، این امر بهتریــن ابزار برای 
مقابله با تحریم های آمریکا خواهد بود. 
با این وجــود، اندکی تامل در اظهارات 
مدیران ارشد توتال درباره روند اجرایی 
این قرارداد در هفته های اخیر به خوبی 
نشــان می دهد که نه تنها این ارزیابی 
و تحلیل مدیران ارشــد دولت روحانی 
درباره قرارداد توتال صحیح نبوده است 
تقویت کننده  قرارداد،  این  امضای  بلکه 
ساختار تحریم های هوشمند علیه ایران 
بوده است و عمال به ضرر کشورمان تمام 

شده است.
تعلیق اجرای قرارداد با ايران تا زمان 
اعالم تصمیمات جديد دولت آمريكا

ماجرا ازاین قرار اســت که حدود 
یک هفته قبل، پاتریک دال شــواردیر، 
مدیر ارشد مالی شرکت فرانسوی توتال 
گفت: »توتال در حال بررسی طرح هایی 
اســت تا برای اجرای پروژه گاز پارس 
جنوبی در ایران، آنها را به مناقصه بگذارد 
و قرارداد اصلی در ابتدای سال 2018، 
زمانی که موضع دولت آمریکا مشخص 
شــود، امضا خواهد شد«. اظهارات این 
مدیر ارشد شرکت توتال نشان می دهد 
عمال فعالیت های این شرکت فرانسوی با 
هدف اجرای قرارداد توسعه فاز 11 میدان 
گازی پارس جنوبی ایران تا اوایل سال 
2018 میالدی به حالت تعلیق درآمده 
است و توتال منتظر اعالم سیاست های 

جدید آمریکا در قبال ایران است.
از ســوی دیگر، اخیرا خبر افتتاح 
دفتر این شرکت فرانسوی در واشنگتن 
با هــدف تقویت روابط خــود با دولت 
آمریکا، رســانه ای شــده است. پاتریک 
پویان، مدیرعامل توتال با تایید اینکه این 
شرکت فرانسوی یک دفتر روابط دولتی 
در آمریکا افتتاح کرده است، گفت: »ما 
بایــد مدتها قبل این کار را می کردیم«. 
دفتر شــرکت توتال در واشــنگتن به 
هماهنگی روابط این شرکت با خزانه دار 
و وزارت خارجه آمریکا کمک خواهد کرد 
تا آمریکا اطمینان حاصل کند که توتال 
همچنان به تبعیت از هرگونه تغییرات 
اعمال شــده در رژیم تحریم های دولت 

آمریکا ادامه می دهد.
چندی قبل هم پویان در نشستی 
در موسسه چتهم هاوس در لندن با بیان 
اینکه توتال از هرگونه تحریمی که مانع از 
فعالیت این شرکت در تهران شود تبعیت 
می کند، گفته بود: »تهران می داند که اگر 
ما نتوانیم کار را ادامه دهیم، این به دلیل 

تصمیم دولت آمریکاست.«

البته ایــن اظهارات و ایــن رفتار 
توتال و مدیرانش سوابق متعدد دیگری 
هم در شرایط پسابرجام دارد. به عنوان 
مثال، توتال صبر کرد تا ترامپ در اواخر 
اردیبهشــت ماه امسال بار دیگر تعلیق 
تحریم های ایران را تمدید کند و بعد از 
آن مذاکرات جدی تری با مقامات وزارت 
نفت انجام داد که نهایتا منجر به امضای 
قرارداد 5 میلیارد دالری در اواسط تیرماه 

امسال شد.
بــا توجه به موارد فــوق، به جرات 
می تــوان ادعا کرد که تصمیمات توتال 
دربــاره پروژه هــای خــود در ایران به 
شــدت متاثر از وضعیت تحریم هاست 
و در نتیجــه، لغو قرارداد توســعه فاز 
11 پارس جنوبی بــا توتال در صورت 
بازگشــت احتمالی تحریم ها اصال دور 
از ذهن نیســت. در واقــع، عمال ایران 
برای باقی ماندن شــرکت های خارجی 
در اقتصاد کشورمان به شدت وابسته به 
حفظ برجام به هر قیمتی شده است، به 
گونه ای که حتی در صورت نقض شدید 
برجام و اثرات اقتصادی آن توسط آمریکا 
با وضع تحریم های جدیدی مانند قانون 
کاتســا که از 9 آبان ماه )اواسط هفته 
گذشته( اجرایی شد، ایران هیچ واکنش 
قابل توجهی نشان نمی دهد و در مقابل 
این اقدامات آمریکا دست بسته می شود.

ایــن اتفاقــات در حالــی صورت 
می گیــرد که مهم ترین توجیه برخی از 
مدیران وزارت نفــت دولت روحانی در 
دفــاع از امتیازات فراوان در نظر گرفته 
شده برای شرکت های خارجی در قالب 
IPC، ایــن بود کــه در صورت جذاب 
شدن این قراردادها و امضای آنها توسط 
شرکت های خارجی، نه تنها امکان توقف 
اجرای این قراردادها در صورت بازگشت 
مجدد تحریم ها، وجود نــدارد بلکه به 
دلیــل جذابیت فراوان ایــن قراردادها 
شرکت های  خارجی،  شرکت های  برای 
امضا کننــده آنها، تــالش خواهند کرد 
جلوی بازگشت مجدد تحریم ها بر ضد 
ایــران در صنایع نفــت و گاز را بگیرند 
تا هزینه های خودشــان بــرای اجرای 
پروژه های خود در کشــورمان به شدت 

افزایش نیابد.
توهم بازگشت ناپذيری تحريم ها 

برای قراردادهای پسابرجام
بعــد از امضــای برجــام در اواخر 
تیرماه 94، برخی مقامات دولتی اعتقاد 
داشتند که مطابق با این توافقنامه تمام 
قراردادهای منعقد شــده بعد از برجام، 
از بازگشــت تحریم ها مصون هستند و 
در نتیجــه، حتی در صورت بازگشــت 
تحریم ها)Snap back( ، این قراردادها 
دچار مشکلی نمی شوند و لغو نخواهند 
شــد. اما این تحلیل دربــاره وضعیت 
قراردادهای منعقد شــده در پسابرجام 
واقعیت نداشت زیرا وزارت خزانه داری 
آمریکا در آذرماه 95 صراحتا اعالم کرد 
که در صورت برگشــت تحریم ها، افراد 
غیرایرانی- غیر آمریکایی تنها 180 روز 
بــرای پایان دادن به همکاری اقتصادی 

خود با ایران فرصت دارند و در این مدت 
فقط می توانند تسویه حساب کنند و در 
صورت انتقال تجهیزات ممکن اســت 
مجددا شامل تحریم های آمریکا شوند. 

با توجه به همین دیــدگاه وزارت 
خزانه داری آمریکا، قراردادهای اقتصادی 
در دوران پسابرجام هم کامال در معرض 
از بین رفتن قرار دارند. به همین دلیل، 
تمامی شرکت های خارجی که بخواهند 
همکاری بلندمدت اقتصــادی با ایران 
انجــام دهند حتما قبــل از حضور در 
ایران و امضای قــرارداد، با آمریکا وارد 
مذاکره شــده و هماهنگی های الزم را 
انجام می دهند )کسب اجازه می کنند(. 
این شــرایط به آمریکا اجــازه کانالیزه 
کردن روابط اقتصادی ایران را می دهد. 
کما اینکه آمریکا به توتال اجازه حضور را 
می دهد اما به ایتالیایی ها اجازه نمی دهد 
که در ایران حضور یابند. بر همین اساس، 
پارلمان اروپا در بند 18 سند راهبردی 
در قبــال ایران بعد از توافق هســته ای 
به این موضوع صراحتا اشــاره کرده و از 
شــرکت های اروپایی خواسته است که 
برای همــکاری با ایران ارتباط نزدیکی 
با آمریکا داشته باشــند. در نتیجه، در 
دوران پسابرجام از یک طرف آمریکا با 
حفظ ساختار تحریم های ثانویه بانکی، 
توانایی الزم بــرای کنترل و نظارت بر 
تبادالت ارزی ایــران را دارد و از طرف 
دیگر با پدیده بازگشت تحریم های آمریکا 
توان انتخاب گری و کانالیزه کردن روابط 

اقتصادی ایران را پیدا می کند. 
لــذا امضــای قــرارداد 5 میلیارد 
دالری با شــرکت فرانسوی توتال برای 
توســعه فاز 11 پارس جنوبی، نه تنها 
به معنای شکسته شدن سد تحریم های 
اقتصــادی علیــه ایران نبــود، بلکه به 
دلیــل آنکه در چارچــوب تحریم های 
هوشــمند و با مدیریت و تایید وزارت 
خزانه داری آمریــکا صورت گرفته بود، 
تقویت کننده و تثبیت کننده ســاختار 
تحریم های هوشــمند علیه ایران است. 
به عبارت دیگر، با امضای این قراردادها 
با کشــورهای اروپایی، یک ابزار جدید 
دیگر در کنار اهرم تحریم ها برای آمریکا 
در راستای اعمال فشار به ایران اضافه شد 
زیرا این قراردادها در چارچوب ساختار 
تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران 
بسته شده است و کامال تحت کنترل و 

مدیریت آمریکاست.
به همین دلیل، در هفته های اخیر 
شــاهد آن هستیم که شرکت توتال در 
هماهنگی کامل با آمریکا عمل کرده و 
خبر از تعلیق اجرای قرارداد توسعه فاز 
11 پارس جنوبی می دهد تا فشارهای 
آمریکا بــر ایران برای مذاکره در زمینه 
موشکی و مسائل منطقه، افزایش یابد و 
در نتیجه، معادالت ذهنی مدیران ارشد 
کشــورمان راحت تر و ســریع تر به نفع 

منافع آمریکا، تغییر یابد. 
بــا توجــه به آنچــه گفته شــد، 
آمریکا از نزدیک شــدن ایران و اروپا و 
امضــای قراردادهای اقتصادی بین آنها 

ناراضی نیســت و به نظر می رسد حتی 
صحبت های تند ترامپ صرفا برای افتادن 
بیشتر ایران در دامان اروپا باشد. بر این 
اساس هر چه قراردادهای اقتصادی ایران 
با کشورهای مشــخصی از اروپا بیشتر 
شود، قدرت اعمال فشار نرم آمریکا نیز 
افزایش می یابــد و عمال ایران راحت تر 
و بیشتر تحت فشارهای اقتصادی قرار 
می گیرد. صحبــت ترامپ به اروپایی ها 
که گفت شما با ایران کار کنید و نگران 
تحریم های آمریکا نباشید از همین منظر 

قابل تحلیل است.
انتظار می رفــت وزارت نفت مدل 
جدید قراردادهــای نفتی را به گونه ای 
تنظیم کند که بسترسازی برای اعمال 
فشار بیشتر دشمن در زمانی که جنگ 
اقتصــادی در جریان اســت، نگردد و 
شــرکت های خارجی نتواننــد به این 
راحتــی، برخالف منافع کشــورمان و 
در راستای سیاســت های آمریکا نقش 

ایفا کنند.


