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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز »موالي ما...! بعدازظهر آن روز را به خاطر داريد؟... ســاعتي قبل از 

آن که »ســر« بدهید، نداي »هل من ناصر ينصرني« ســر داديد. وقتي 
صدايتان در فضاي غم گرفته کربال پیچید، شــیطان انگشت حیرت به 
دندان گزيد که فرزند رســول خدا)ص( را چه مي شود؟ چه کسي را به 
ياري مي طلبد؟! در اين ســو که يارانش همه به خون غلتیده اند و در آن 
سوي دشمنانش با شمشیرهاي آخته به ريختن خونش ايستاده اند، پس، 
حسین روي سخن با که دارد؟ و در اين صحراي داغ و تب دار، کدام لبیك 
را انتظار می کشد؟! شیطان ديده بود که در »منا« ، ماجراي ذبح اسماعیل 
با »فديناه بذبح عظیم« خاتمه يافته بود ، اينجا اما ، اسماعیل ها به خون 
غلتیده اند و در کربال سخن از »ان اهلل  شاء أن يراك قتیال« در میان است. 
شیطان گیج شده بود، ساعتي بیشــتر از حیات اين جهاني شما باقي 
نمانده بود ولي همچنان نداي »هل من ناصر ينصرنی« بر لب داشــتید. 
همه در حیرت که فرزند زهرا، با که سخن مي گويد؟ و کدام جماعت را به 
ياري مي طلبد؟! اينجا که کسي نیست! شیطان نمی دانست- و حرامیان 
نیز- که کربال سرزمیني است به پهناي همه سرزمین ها و عاشورا، روزي 
است به درازاي همه روزها. نمي دانست که کربال آغاز راه است و عاشورا 
شروع ماجرا. تو اما، می دانستي چه کرده اي، موالي ما... نداي آن روز تو 
در گوش زمان پیچید و همه جا به گوش کرباليي هايي رسید که آن روز 
به کربال نرســیده بودند و عاشورائیاني که سال ها بعد از عاشوراي سال 
61 هجري ديده به جهان گشوده بودند. از آن روز به بعد هر که نداي آن 
روز تو را می شنید، لبیك گويان به سوي تو می دويد. بر شمار پیروان تو 
همه روزه افزوده می شد و دشمنان آن روزهاي تو نیز تكثیر می شدند. 
اين گردونه با هر دو طايفه حســیني ها و يزيدي ها چرخید و چرخید تا 
به عصر خمیني رســید. دو سپاه بارديگر روبروي هم ايستادند و باز هم 
عاشــورا بود که اين بار در کربالي ايران به تكرار می نشست. اين بار اما، 
داستان ديگري در میان بود و پايان ماجرا به گونه اي متفاوت از عاشوراي 
سال 61 رقم خورده بود. عاشورا بود، ولي غلبه با يزيديان نبود. کربال بود، 
اما قرار نبود »دارها برچیده و خون ها بشــويند« و خبر پیروزي! خود را 
به »کاخ ســبز« آن روز که امروز به »کاخ سفید« تغییر نام داده است، 
برسانند. میان دو سپاه، باز هم مانند عاشوراي سال 61 هجري کارزاري 
تمام عیار درگرفت و باز هم دو سپاه درهم آويختند و از يكديگر گريبان 
به تخاصم کشیدند. به زعم دشمن قرار بود- و محاسبات مادي نیز بر آن 
گواه بود- که طومار عاشورائیان عصر خمیني هم با اولین حمله يزيديان 
درهم پیچیده شود و باز هم مانند عاشوراي سال 61، عرصه براي تاخت 
و تاز دشــمن خالي شود. اما، عاشوراي عصر خمیني نه يك روز، که 39 
سال به درازا کشیده است و دو حريف با هم به گردنه اي سخت و نفسگیر 
رسیده اند. و اين در حالي است که عاشورائیان امروز بر فراز اين گردنه، هر 
 روز نفس تازه می کنند و حريف را- به اعتراف خود- از نفس انداخته اند«.

)برگرفته از يادداشت 5 سال قبل نگارنده(
 در اولین اربعین شهیدان کربال ، هنگامی که جابر بن عبداهلل انصاری 
صحابی رســول خدا )ص( که در سالخوردگی بینايی از دست داده بود ، 
همراه با همسفر جوان خود عطیه به زيارت تربت پاك امام حسین)ع( 
و ياران شهیدش آمد ، چه کسی باور می کرد که هزار و سیصد و هفتاد 
و هشت سال بعد يعنی دقیقا امروز میلیون ها میلیون زائر پاکباخته از 
سراسر جهان فاصله ۸5 کیلومتری نجف اشرف تا کربال را با پای پیاده و 
تاول زده طی می کنند تا برای ساعات يا حتی لحظاتی خود را به زيارت 
موالی شهیدشــان برسانند ؟ و در افق کدام ذهن دور انديش اين تصور 
شكل می گرفت که اربعین به بزرگترين اجتماع تاريخ بشر تبديل شود ؟! 
و ياران آخر زمانی حســین بن علی)ع( که عصر غمزده روز عاشورای 
61هجری در میانه میدان تنها مانده بود ، هزار و سیصد و چند ده سال 
بعد ندای »هل  من  ناصر« آن روز او را لبیك گويان به میقات پاکباختگان 
کرباليی بكشانند ، سقف ظلمانی جهان سلطه را بشكافند و طرحی نو 

دراندازند ؟ 
امروز آن واقعه که آن روز نشدنی به نظر می رسید اتفاق افتاده است 
و به قول »آلكساندر دوگین« نظريه پرداز بلندآوازه روس که امسال برای 
مشــاهده راهپیمايی عظیم اربعین به عراق و در میان راهپیمايان رفته 
است : »حادثه پیاده روی اربعین که هر روز ابعاد بین المللی گسترده تری 
پیدا می کند و از همه ملیت ها و اديان از جمله مســیحیان در آن شرکت 
می کنند ، مقدمه يك تحول اساسی در مقیاس جهانی است. معتقدم دنیای 
مدرن با ايدئولوژی لیبرال و سرمايه ساالرانه اش به پايان رسیده است و 
جز بحران آفرينی دستاورد ديگری برای بشريت ندارد و بشر امروز محتاج 
يك رستاخیز معنوی و الهی است که مايه های آن قويا در انقالب اسالمی 

و نهضت امام خمینی وجود دارد«.
همین جــا گزارش دو ســال قبــل خبرنگار نشــريه آمريكايی 
هافینگتون پســت نیز خواندنی است. اين گزارشــگر آمريكايي برای 

مخاطبان غربی خود می نويسد :
»اربعین بزرگ ترين گردهمايی جهان است و با اين وجود، احتماالً شما 
تاکنون چیزی در مورد آن نشنیده ايد. اربعین هر تجمع ديگری را در نظر 
کوچك می کند و در سال گذشته جمعیت آن به مرز 20میلیون شرکت کننده 
رسید. اين رقم حدود 60٪ کل جمعیت عراق است… اربعین يك ويژگی 
عجیب ديگر نیز دارد. در حالی که اين واقعه صرفاً در ارتباط با امور معنوی 
شیعیان است، سنی ها، حتی مسیحی ها، ايزدی ها، زرتشتی ها و صائبین در 
هردو فعالیت زيارت و خدمت به ساير زائران و نیازمندان شرکت می کنند. 
اين يك ويژگی منحصر به فرد اســت که تنها می تواند يك معنی داشته 
باشــد: مردم فارغ از رنگ پوست و عقیده شان، حسین را به عنوان يك 

نماد جهانی و بدون مرز آزادی و شفقت می شناسند.«
هافینگتون پست می نويسد : 

»يك بخش از اين مراسم سوگواری که هر مشاهده کننده ای را بهت زده 
می کند ديدن اين صحنه است که هزاران چادر که آشپزخانه موقت هستند 
توسط روستائیان منطقه در کنار مسیر زائران برپا شده است. گردانندگان 
موکب ها، جلوی زائران را می گیرند، با آنها راه می روند و از آنها خواهش 
می کنند که دعوت آنها را بپذيرند که اغلب شامل يك مجموعه کامل از 
خدمات مناسب برای پادشاهان اســت: در ابتدا پاهای شما ماساژ داده 
می شود، سپس غذای گرم و خوشمزه تعارف می کنند و بعد از آن از شما 
دعوت می شود که استراحت کنید، در حالی که لباس های شما شسته و 
اطو زده می شــود و بعد از بیداری به شما بازگردانده می شود و البته همه 

اين کارها رايگان و با مهربانی صورت می گیرد.«
و برای ارائه ملموس تر می نويسد : 

»پس از رخ دادن زلزله هائیتی و با همدردی و حمايت جهانی، اتحاديه 
جهانی غذا در بهترين حالت توانســت به 500 هزار نفر غذ ارسانی کند. 
ارتش اياالت متحده عملیات متحدی را به راه انداخت و منابع گوناگونی 
از آژانس های فدرال را به خدمت گرفت و در نهايت اعالم کرد که در طی 
گذشت 5 ماه از اين فاجعه انسانی 9/4 میلیون غذا به دست زلزله زدگان 
رسیده است حاال اين را مقايسه کنید با بیش از 50 میلیون وعده غذايی 
در هر روز در اربعین، که برابر اســت بــا ۷00 میلیون وعده غذايی برای 
زائران در طی اين مدت از زمان، که تماماً نه به وســیله اياالت متحده و 
خیريه های جهانی بلكه به وسیله کارگران فقیر و کشاورزانی که در طی 
سال کار می کنند تا بتوانند رضايت زائران را جلب کنند فراهم می شود.«
اشــاره به گزارش ديگری از خبرنگاران آمريكايی نیز خالی از لطف 

نیست : 
»اگر دنیا حســین، پیامــش و جان نثاری اش را شــناخته بود، همه 
می توانستند ريشه های باستانی داعش را پیدا کنند و بفهمند که عقیده 
اين گروه برای مرگ و نابودی از کجا سرچشمه می گیرد. قرن ها پیش بود که 
در کربال بشريت شاهد بنیانگذاری وحشیگری و جنايت که در قتل حسین 
خالصه شده بود. اين اتفاق مواجهه ظلمت مطلق با نور درخشان بود. مقابله 
فساد با فضیلت. از اين روست که روح حسین تا به امروز زنده مانده است 
و حضورش با تمام جنبه های زندگی اين افراد گره خورده است… و هیچ 
تحريم رسانه ای نمی تواند نور او را خاموش کند.حسین کیست؟ سؤالی با 
اين عمق که می تواند باعث شود افراد دين خود را تغییر دهند و تنها زمانی 
می تواند پاسخ داده شود که شما با پای پیاده به حرم حسین رفته باشید.«

حاال به نكته ای که در صدر اين نوشته است بازگرديد… گوش کنید ! 
حاال ديگر ندای هل من ناصر مواليمان در آن بعد از ظهر غمزده را به وضوح 

می شنويد که ياران آخرالزمانی امروز خود را فرا می خواند…

شوق پا برهنه بعدازظهر آن روز را به خاطر داريد؟

حسین شريعتمداری

* آمریکا حتی یک روز هم نمی خواهد منطقه غرب آسیا روی آرامش را 
ببیند. بعد از شکست های پی درپی داعش و تکفیری ها در عراق و سوریه 
و نیز شکست طرح تجزیه کردستان عراق گویا اکنون نوبت لبنان رسیده 
تا با همکاری آل سعود و حلقه به گوشی سعد حریری بحران جدیدی به 
این کشور تحمیل شود. اما با هوشیاری مردم و مقاومت منطقه این نقشه 

شوم دشمنان نیز ناکام خواهد ماند.
0912---6406

* به رژیم منحوس آل ســعود، مجری برنامه های استکبار جهانی توصیه 
می کنــم تا دیر نشــده از دامن خباثت و کثیف شــیطان بزرگ و ولیده 
نامشروع استکبار غرب یعنی رژیم صهیونیستی دست بردارد و خود را به 
مهلکه و نابودی نکشاند و این قدر خون بی گناهان را در کشورهای اسالمی 

منطقه بر زمین نریزد.
0935---41۸۷
* حوادثی مثل حادثه یکشــنبه گذشــته تگزاس نشان می دهد برخی از 
سربازان آمریکایی که هر جنایتی را با دستور حکمرانانشان در جهان انجام 
می دهند گاه چنان از پاسخ به وجدان خود عاجز می شوند که دیوانه وار به 
همه چیز حتی کلیسا- به این دلیل که آن را در همراهی با دولت هایشان 
مقصر می دانند- حمله می کنند و صغیر و کبیر را به خاک و خون می کشند. 

البته دولت های غربی همواره چنین واقعیتی را الپوشانی کرده اند.
0990---۷399
* آقای زنگنه وزیر نفت دولت آقای روحانی در ابتدای مســئولیتش یعنی 
تیرماه 92 گفت باید گروهبانها بروند تا ژنرال ها کارها را انجام دهند. اکنون در 
سایه 4/5 سال تصدی ژنرال ها در وزارت نفت، در این مدت به طور متوسط 
ماهانه یک آتش ســوزی در صنایع نفت و پتروشیمی رخ داد و در آخرین 
مورد آتش سوزی اخیر چاه 147 رگ سفید دو نفر از کارکنان صنعت نفت 
را به کام مرگ کشاند و جناب وزیر نفت با خونسردی هرچه تمام تر می گوید 

مهار آتش 1/5 ماه زمان می برد. این است معنی تدبیر و امید ژنرال ها!
0915---0563

* امنیــت واقعی در ویترین بودن اطالعــات درباره رفتارهای دولتمردان 
و نظارت همگانی و نقد ملت نســبت به ناروایی هاست. ضدامنیت ترین و 
مستبدانه ترین رفتار یک دولت وقتی است که بر رفتارهای دولتمردان مهر 
محرمانه بخورد و افشا و نقد تخلفات مسئوالن جرم تلقی شود. نتیجه چنین 
وضعیتی رشد باندهای مدیریتی ناکارآمد و تعطیل فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر به نام اخالق خواهد بود. می توان ادعا کرد رشد رانت، قاچاق، 
فساد اقتصادی و... از تبعات نامحرم تلقی شدن مردم در ماجراهایی مثل 

برجام و قراردادهای اقتصادی سال های اخیر بوده است.
091۷---213۸

* جناب زنگنه! اگر گروهبانها در وزارت نفت مانده بودند این همه حادثه 
آتش سوزی پیش نمی آمد و اگر هم می آمد ظرف چند روز برطرف می شد، 
نه یک ماه و نیم ثروت ملی را دود هوا کنید. آن گروهبانها نسبت به این 

ژنرال ها به نظام و منافع مردم وفادارتر بودند.
0914---9590

* چرا ادبیات برخی از مجری های صدا و ســیما شــبیه بی بی سی است؟ 
آیا کســی کنترل نمی کند؟ مجری به چه اجازه ای در هنگام نشان دادن 
تصویرنیروهای انقالبی از عبارت »تندروها« استفاده می کند؟ یا اینکه فردی 
به دلیل غیرقانونی بودن انتصابش )به سبب بازنشسته بودن( استعفا کرده 
اما مجری مدعی می شود که این استعفا تحت فشار سازمان بازرسی کل 
کشور بوده است! مسئول صدا و سیما باید به مجری تفهیم کند که عرصه 
اجرا محل سخنان عوامانه ناشی از تأثیرپذیری از رسانه های بیگانه نیست.
0912---۷9۷۷
* رئیس جمهور گالیه بســیار بجایی از رســانه ها داشت که تا قیمت یک 
کاال باال می رود میکروفن به دســت روانه کوچه و خیابان می شوند! مردم 
هم برایشان اصاًل مهم نیســت اگر قیمت کاالهای بی اهمیتی مثل مرغ، 
گوشت، برنج، روغن، قند، شکر و... باال برود. آنچه برای مردم اهمیت دارد 
این اســت که درایت این دولت تورم را پایین نگه داشته است رشد بقیه 

چیزها مهم نیست!
0915---1۷13
* کســانی که با اطالعات کافی از ناکارآمدی و ضعف برخی از مدیران از 
آنها دفاع می کنند باید فردا در دادگاه عدل الهی پاســخگو باشــند، چون 

در تضییع حقوق مردم و عقب ماندگی کشور شریک آن مدیران هستند.
0915 ---- 6290
* نمی دانم چرا روزنامه های زنجیره ای با این همه بی آبرویی شیطان بزرگ 
و برمال شــدن سیاست پشــت پرده آمریکا توسط ترامپ، هنوز به دنبال 
کدخدا شیرجه می روند. کاش از جوانان و نوجوانان در راهپیمایی 13 آبان 

درس بصیرت می گرفتند.
0919 ---- 6۸5۸

* از دولت تدبیر درخواست می شود با توجه به اقرار خود درمورد بدعهدی 
شــیطان بزرگ، منبعد از کشــتی های عبوری دولت های بدعهد در تنگه 
هرمــز حق عبور بگیرد و دالر آمریکایی را از مبادالت خارجی حذف کند 
تا کمی از خسارت تحریم ها جبران گردد و قطره ای از عرق شرم هواداران 

برجام پاک شود!
0915 ---- 0563
* چرا رسانه ملی از واژه »امام خامنه ای« برای رهبر و مقتدایمان استفاده 

نمی کند؟!
0913 ---- 4513
* به جای تشــویق کشــاورزان به افزایش تولیدات خود، متاسفانه برخی 
وزراء خط و نشــان می کشند آیا نمایندگان بر کشت و زراعت کشاورزان 
نظــارت دارند که مثال آیا آبیــاری قانونی انجام می دهند؟ چراکه بیش از 
ســیصدهزار تن چغندرقند و هفتصدو شصت هزار تن سیب روی دست 
کشــاورز زحمتکش باد کرده است؟! برخی ها به دنبال نابودی کشاورزی 

کشورند چنان که اخیرا 180 تن گندم بی سروصدا از هند وارد کردند...
اسدی

* اخیرا صفحه دیگری از اجرای طرح بیمه سالمت در دولت آقای روحانی 
رونمایی شد. بیمارستان های تامین اجتماعی به رغم مصوبه دولت بیماران 

دارای دفترچه بیمه سالمت را نمی پذیرند!
0912 ---- 4۸62

* چرا تلفن های همراه )چه همراه اول، چه رایتل و چه ایرانسل( که تبلیغ 
ارزان بودن اینترنت می کنند، این قدر گران فروشــند؟! یک تیک معمولی 

تغییر پروفایل را هزار تومان کم می کنند!
091۸ ---- 90۸2

* تعداد زیادی از مردم انقالبی کرمانشاه قبل از انتخابات برای افزایش یارانه 
نقدی خود تا 5برابر، طبق بیان وزیر رفاه، در ســایت مددکاری اجتماعی 
ثبت نام کردند تا شاید به رفاه نسبی برسند. ولی متاسفانه تا به حال هیچ 

اقدام عملی صورت نگرفته است. چرا؟!
091۸ ---- 2۷53

* لطف کنید مطالبات فرهنگیان را هم پیگیری کنید. متاسفانه آموزش و 
پرورش هنوز حق التدریس سال گذشته را پرداخت نکرده است. آیا مسئوالن 

امر می دانند شرمنده خانواده شدن یعنی چه؟!
شعبانی - تهران

* دولتــی که مصیبــت بزرگش پرداخت چندرغاز یارانه هاســت، چطور 
می خواهد بدهی تیم های اســتقالل و پیــروزی را پرداخت کند؟! نکند 

انتخاباتی در پیش است و ما نمی دانیم!
0912 ---- 2599

تراز تجاری منفی تر شد
دولت، مثبت نشان داد!

در حالی که دولت ادعا می کرد وضعیت تراز تجاری کشور را مثبت 
کرده، آمار واقعی نشان می دهد تراز تجاری به شدت منفی است.

روزنامه وطن امروز با انتشــار این مطلب نوشت: دولت بارها از 
کاهش شتاب تورم و مثبت شدن تراز تجاری کشور به عنوان 2 اقدام 

اقتصادی بزرگ خود طی این سال ها نام برده است.
اما اعالم آمار تراز تجاری کشــور در 7 ماه ابتدایی ســال 96 و 
مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته در روزهای اخیر نشان دهنده 
فروپاشیدن همین به اصطالح »موفقیت دولت« در طول چند سال 
اخیر بوده اســت. آماری که نه تنهــا وضعیت تراز تجاری را منفی 
نشــان داده، بلکه با نگاهی به آن می توان گفت وضعیت تجارت در 

مرز هشدار قرار دارد.
براســاس گزارش گمرک ایران در 7 ماه اول سال جاری حدود 
27 میلیارد و 800 میلیون دالر کاال وارد کشــور شده که این رقم 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 15 درصد افزایش یافته 
اســت. براساس این گزارش صادرات غیرنفتی در 7 ماه سال جاری 
نیز به 24 میلیارد و 710 میلیون دالر رســیده که این رقم نیز در 
مقایسه با مدت مشابه ســال قبل حدود 2/5 درصد کاهش نشان 
می دهد. کاهش صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی در حالی است 
که متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی به خارج چیزی حدود 9 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
موضوع قابل تأمل و تأســف بار در این میان آن است که عمده 
کاالهای وارداتی یا اقالم اساســی چــون برنج، ذرت دامی، لوبیای 
ســبز یا کاالهای مصرفی چون خودرو و قعطات منفصله آن است. 
در حالی که بخش عمده صادرات به اصطالح غیرنفتی یا مواد خام 
معدنی و کشاورزی یا مشتقات نفت است که تحت عنوان صادرات 

غیرنفتی محاسبه می شود.
تراز تجاری هر کشــور میــزان مابه التفاوت صادرات آن اقتصاد 
در قیاس با واردات آن اســت؛ به نحوی که اگر صادرات کشــوری 
از واردات آن پیشــی بگیرد، این کشــور دارای تراز تجاری مثبت 
بوده و اگر واردات از صادرات بیشــتر باشــد، آن اقتصاد دارای تراز 
تجــاری منفی خواهد بود. به عبارتی صرف باال بودن واردات دلیل 
بر ضعف یک اقتصاد و صرف باال بودن میزان صادرات دلیل بر قوت 
یک اقتصاد نیست، بلکه آنچه توان یک اقتصاد در عرصه جهانی و 
تجارت جهانی را مشــخص می کند تعادل صادرات و واردات است. 
به نوعی که بســیاری از اقتصادها مانند اقتصاد کره جنوبی به رغم 
اینکه وارداتی به مراتب بیشــتر از اقتصاد ایران دارند اما به واسطه 
صادرات چند برابری و واقعی )صادرات کاالی نهایی با ارزش افزوده( 
از وضعیت به مراتب بهتری از اقتصاد ایران برخوردارند. این در حالی 
است که منفی شدن حدود 3 میلیارد دالری تراز تجاری ایران بدون 
محاســبه حجم عظیم کاالهای قاچاق به کشور بوده که طبیعتاً با 
لحــاظ کردن این موضوع وضعیت به مراتب بدتر از این خواهد بود 
به طوری که با قطعیت می توان گفت تراز تجاری بسیار منفی تر از 

ارقام و اعداد اعالم شده است.
مشکل تبادالت ارزی

و انتقال پول نفت سر جای خود باقی است
»در مذاکرات یک آب نباتی نشان دادند، امتیازات را از ما گرفتند 

و هیچ امتیاز اقتصادی ندادند«
حسین صمصامی اســتاد دانشگاه و سرپرســت اسبق وزارت 
اقتصاد در گفت و گو با روزنامه وطن امروز درباره وضعیت پسابرجام 
تصریــح کرد: ما نفت صادر می کنیم و در قبال آن یورو می گیریم، 
پول را هم در بانک  خارجی می گذاریم، دلیل آن هم این اســت که 
نمی توانیم پول نفــت را منتقل کنیم اما بخش عظیمی از اقتصاد 
کشــور از نفت است پس دولت از بانک مرکزی پول می گیرد و به 
پشــتوانه همان پولی که در خارج است هزینه می کند. آن دالر یا 
یورو در همان بانک می ماند و اگر توانستیم از همان کشور کاال وارد 
کنیم، اگر هم نتوانستیم می توانیم با کشورهای دیگر ارتباط مالی 

برقرار و تجارت کنیم.

وی اضافه کرد: یک آبنباتی نشــان دادند کــه بتوانند با ایران 
مذاکره کنند. آنها می خواهند همانطور که هســته ای را بهم زدند و 
در رآکتور هسته ای بتن ریختند، در موشک هم بتن بریزند. اگر غرب 
می خواســت برای ما تسهیالتی ایجاد کند االن ما مشکل تبادالت 
ارزی نداشتیم. برجام نقطه ضعف کشور را برای کشورهای خارجی 
عیان کرد و آنها با جســارت بیشتری دست به محدود کردن ایران 
زدند. همین که ما نشان دادیم حاضریم برای موضوعات اقتصادی 

هر کاری بکنیم یعنی در اقتصاد بسیار آسیب پذیر هستیم.
وی همچنین گفته اســت بانک مرکزی حدود 20 میلیارد دالر 
به بانک ها داد تا بانک های عامل بازار را مدیریت کنند اما آنها ارز را 
نفروختند و وقتی قیمت ارز باال رفت، فروختند. تازه ریالی از سود 
آن را هم به بانک مرکزی ندادند، یعنی حتی با بانک مرکزی تسویه 
هم نکردند که بانک مرکزی هم شــبانه از حساب های این بانک ها 
پول برداشت کرد. حاال بگذریم از اینکه عده ای نادان می گویند بانک 

مرکزی حق نداشته چنین کاری کند.
کلی بگویم بخشی از بانک هایی که در حال حاضر بدهی دارند، 
یکــی از این بانک ها بانکی بود که رئیــس کل بانک مرکزی حال 
مدیرعامل آن بود )بانک کارآفرین( یا بانک دیگر بانک ایران زمین بود. 

نتیجه کودتا در شورای اصالح طلبان
فراکسیون فشل در مجلس بود

»فعاالن اصالح طلب از شــورای سیاســت گذاری اصالح طلبان 
ناراضی اند چرا که نتیجه تصمیمات این شورا، یک فراکسیون فشل 

و شکست خورده شد«.
ســایت اصالح طلب فرارو ضمن درج این تحلیل نوشت: بحث 
فرایند تصمیم گیری در جریان اصالحات از مواردی است که تقریبا 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 مطرح شد اما همچنان 
در وضعیت بحرانی قرار نداشت. اما لیست شوراها در انتخابات سال 
جاری موجب شد فعاالن سیاســی این جریان به عملکرد شورای 

تصمیم گیرنده انتقاد کنند.
بعد از اینکه شــورای سیاســتگذاری اصالحات عملکرد بحث 
برانگیزی در انتخابات شــوراهای شــهر و روستا داشت این ماجرا 
موجب شــد عدم رضایت از روند تصمیم گیری و خروجی این شورا 
با انتقادهای بســیاری مواجه شــود. البته این نخستین بار نبود. در 
انتخابات مجلس دهم هم بحث های بسیاری در این باره مطرح شد.

در همین خصوص مهدی آیتی نماینده اصالح طلب ادوار مجلس 
در گفت وگو با فرارو عنوان کرد: شورای سیاستگذاری یک کودتای 
محترمانه بود. مسئله تغییرات در روند تصمیم گیری در دو سه هفته 
اخیر جدی تر شده است که بخشی از جریان اصالحات متوجه شدند 
که نتیجه روندی فعلی انتخاب آقای روحانی بود و ایشــان بعد از 
انتخابات ریاست جمهوری نه تنها هیچ گامی در راستای وعده های 
خود برنداشت بلکه حتی بعضا رسمی و غیررسمی احساس شنیده 
می شود که وی قصد پاکسازی اصالحات در سیستم اجرایی کشور 

را دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر جبهه اصالحات از لیدری آقای عارف 
هم ناامید و متوجه شده که ایشان نه تنها وزن الزم برای این جایگاه 
را ندارد بلکه توانایی آن را هم ندارد. لذا به عقیده من جبهه اصالحات 
نیازمند یک خانه تکانی است تا از این حالت دوگانه خارج شود. زیرا 

روند فعلی در شان و منزلت جبهه اصالحات نیست.
وی گفت: »اما همه جریان اصالحات با این مسئله موافق نیستند. 
زیــرا هنوز حلقه اول نزدیکان آقای خاتمی که افرادی نظیر آقایان 
تاجزاده و ابطحی و... هستند هنوز به این نتیجه نرسیدند که نتیجه 
تصمیمات اصالح طلبان که آقای روحانی باشد به هیچ عنوان قصد 
نــدارد وعده های خود در انتخابــات را عملی کند و حتی بعضا به 

اصالح طلبان توهین می کند.«

او افزود: بنابراین من هم معتقدم که روند تصمیم گیری باید تغییر 
کند و این را ما از سال 92 بارها و بارها مطرح کردیم. واقعیت این است 
از زمانی که تصمیم گیری در جریان اصالحات برعهده شورای عالی 
سیاستگذاری قرار گرفت این شورا کامال محترمانه کودتایی انجام داد.

آیتی می گوید: »از دیگر اتفاقاتی که تشــکیل این شــورا رقم 
زد، حضور غیرقانونی آقای عارف به واســطه برخی دلبستگی ها و 
وابستگی ها در این شورا بود. زیرا به هر حال ما میثاقنامه ای داریم 
و در آن ذکر شــده که حتما اعضا باید عضو حزب باشند. اما آقای 
عارف به شورای سیاستگذاری تحمیل شدند و جالب این است که 
ایشــان پنج نفر را به عنوان مشاور با خود به شورا آوردند که هیچ 
کدام عضو حزبی نیســتند. بعد این وضعیت را آقای موسوی الری 

توجیه کردند و گفتند وزن افراد مهمتر از وزن احزاب است.«
آیتی تاکید کرد: نتیجه این مســئله هم یک فراکسیون فشل و 
شکست خورده شد که به نام امید در مجلس تشکیل شد. آنها طی 
این دو ســال عملکرد ناموفق و نامنظمی داشتند که باعث شد به 
عنوان مثال در بحث وزرا انتقادهای بسیاری به آنها شود. این اتفاق 

در انتخابات ریاست جمهوری هم رخ داد.
داریــوش قنبری دیگــر فعال اصالح طلب هــم در گفت وگو با 
فرارو اظهار کرد: »من هم معتقدم ساختار تصمیم گیری در جریان 
اصالح طلب و شورای عالی سیاستگذاری بسیار مشکل دارد و باید 
تغییــرات جدی در زمــان باقی مانده تا انتخابــات مجلس در آن 

صورت بگیرد.
او ادامه داد: ما نباید دوباره به ســمتی برویم که مانند انتخابات 
شــوراها که تصمیمات شــورای عالی بســیار مورد انتقاد فعاالن 
اصالح طلب قرار گرفت، تکرار شود و باید به صورت ریشه ای آنها را 
مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که هنوز هم ناراحتی های 

زیادی درباره این مسئله وجود دارد.
شهروند: ادعای رونق واقعیت ندارد

بازار مسکن در رکود عمیق به سر می برد
یک روزنامه حامی دولت، ادعای رونق بازار مسکن را خالف واقع 

خواند و تصریح کرد بازار مسکن در رکودی عمیق به سر می برد.
روزنامه شهروند در گزارشــی نوشت: خرید و فروش خانه های 
کلنگی تقریبا دو برابر شده است؛ این ادعای مشاوران امالک تهران 
اســت. از آن سو آمارها ادعای بنگاه داران را به نوعی تایید می کند. 
براساس آماری که در سامانه امالک و مستغالت کشور به ثبت رسیده 
است میزان خرید و فروش ملک در مهرماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 34/4 درصد رشد داشته است و از سوی دیگر 
مرکز آمار ایران از افزایش 7/6 درصدی قیمت مصالح ســاختمانی 
خبر می دهد. نشانه هایی که در ظاهر حکایت از آغاز رونق بازار دارند 
اما کارشناسان مسکن اعتقاد دیگری دارند و معتقدند این نشانه های 
رونق کاذب اســت و رکود مسکن عمیق تر از این حرف هاست. آنها 
می گویند کاهش ســود سپرده های بانکی ســرمایه ها را به سمت 
بازار مســکن و خرید ملک کلنگی هدایت کرده است. آنها افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی را هم ناشی از خریدهای انباری می دانند 

و می گویند مصالح ساختمانی دپو می شوند.
کارشناسان مسکن معتقدند بازار ملک همچنان در رخوت است 
و هنوز از رونق خبری نیســت. آنها به این نوسانات کم جان اعتقاد 

چندانی ندارند.
محمد عدالت خواه کارشــناس بازار مســکن هم به »شهروند«  
می گوید:  علیرغم این که سعی می کنیم با ترفندهای موجود نشان 
دهیم تورم در بازار وجود ندارد، اما کاهش حجم ساخت و ساز به ما 

می گوید که دارد.
مقدار کمی گرانی که در مصالح ســاختمانی گزارش شده هم 

ناشی از وابستگی این مصالح به دالر و... است.
مصالح تولیدی داخل به وفور دپو شده و می شوند و تا زمانی که 
نتوانیم بازار مناسب برای آنها پیدا کنیم در بر همین پاشنه می چرخد.

این کارشــناس بازار مسکن افزایش قیمت مسکن و مصالح در 
هفته گذشته را نشانه خروج از رکود نمی داند و معتقد است: رکود 

در بازار مسکن ریشه دارتر از این حرف هاست.

در آســتانه اربعین حسینی)ع( و در حالی که این روز با بزرگترین 
راهپیمایی تاریخ جهان به حماسه ای بزرگ و شگفت انگیز تبدیل شده 
است این ستون را به سروده زیبایی از شاعر جوان و متعهد کشورمان 

آقای میثم داودی اختصاص می دهیم؛
ای شــوق پا برهنه که نامت مسافر است

اين تاول است در کف پا، يا جواهر است؟
 راهی شدی به سمت رسیدن به اصل خويش

دور از نگاه شــهر که فكر ظواهر اســت
 دل های شست وشو شده و پاك بی شمار

چشمی که  تر نگشته در اين جاده نادر است
 سیر است گرچه چشم و دلت از کرامتش

در اين مســیر ســفرۀ افطار حاضر است
 وقتــی که در نگاه تو مقصد حرم شــود

پا گیر جاده می شود آن دل که عابر است
 با آب و تاب ســینه زنان گرم قل قل است

کتری آب جوش که در اصل شــاعر است
 فنجــان لب طال  پر و خالی که می شــود

بار گفتــه ام نكند چای آخر اســت هر 

یادداشت روز

وزير خارجه سابق آمريكا گفت: 
از  را  توافق هسته ای)برجام(  نبايد 
فوايد آن توجه  به  بايد  پاشید.  هم 
داشــت و کوشید تا ايران را درباره 
منطقه،  برای  مهم  ديگر  مســائل 

سر میز مذاکرات آورد.
»جــان کری« وزیر خارجه ســابق 
آمریکا در مصاحبه با شبکه »سی ان ان« 
گفت: نباید توافق هسته ای)برجام( را از 
هم پاشید. باید به فواید آن توجه داشت و 
باید کوشید تا ایران را درباره مسائل دیگر 
مهم برای منطقه، سر میز مذاکرات آورد.
کری افزود: اگر ما مســئله موشکها 
، یا مسئله یمن، یا حزب اهلل را به توافق 
هسته ای گره می زدیم، هنوز هم در وین 
در حــال مذاکره می بودیم! ما فقط یک 
هدف را مدنظر داشــتیم و آن اینکه از 
تسلیحات هسته ای )برای ایران( خالص 

شویم. این هدف تحقق پیدا کرد.
وی در ادامه گفت: درخصوص بازه 
زمانی پایانی برای اجرای توافق باید عرض 
کنم که برای این توافق، هیچ بازه زمانی  
پایانی وجود ندارد. آنهایی که می گویند 
بازه زمانی پایانی وجود دارد، جهانیان را 

گمراه می کنند.
جان کری پیش از این در یادداشتی 
در روزنامه واشــنگتن پست-مهر 96- 
نوشت:»ایران در توافق هسته ای)برجام( 
پیشــاپیش همه امتیازاتش را پرداخت 

کرد«.
وزیر خارجه سابق آمریکا همچنین- 
دی ماه 95- در یادداشتی که به مناسبت 
نزدیک شــدن به روزهای پایانی حضور 
در کابینه آمریکا نوشته بود، تاکید کرد: 
»مذاکرات با تهران برای عقب نشــاندن 
ایران از برنامه هسته ای به نتیجه رسید 
و حاال دولت بعــدی آمریکا باید ضمن 
ادامه اعمال فشار بر ایرانی ها، برای عقب 
نشاندن برنامه موشکی ایران تالش کند.«
مقامــات آمریکایی-کاخ ســفید و 
کنگــره- در هفته های اخیر به صراحت 
اعــالم کرده اند که بایــد برجام از یک 
توافق مدت دار به توافقی دائمی تبدیل 
شده و مســائلی از جمله توان موشکی 
ایران و قدرت منطقه ای کشورمان نیز به 

آن اضافه شود.
این اظهارنظر مختص دولت ترامپ 
نیست. باراک اوبامای مودب! و باهوش! 
)تعبیری که مقامات ارشد دولت یازدهم 

به کار بردند( هم در این مسئله دقیقا با 
دولت ترامپ هم عقیده بــود. اوباما در 
کنفرانس خبری نشست امنیت هسته ای 
در واشنگتن -فروردین 95- گفت: »روح 
توافق هسته ای و شرط برخورداری ایران 
از امتیــازات اقتصادی، کنار گذاشــتن 
توانایی موشکی و متوقف کردن اقدامات 

منطقه ای از سوی ایران است.«
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی نیز در روزهای گذشته بعد 
از دیدار با مقام های انگلیســی گفت که 
این رژیم تالش های خود را بر »بهبود« 
توافق هسته ای ایران و نه لغو آن متمرکز 

کرده است.
مقامات کشورهای اروپایی عضو 5+1 
نیز دقیقا همیــن رویکرد را درخصوص 

برجام مطرح کرده اند.
شديدترين رژيم راستی آزمايی

آژانس  مدیــرکل  آمانو«  »یوکیــا 
بین المللی انرژی اتمی در نشست »مرکز 
بین المللــی محققان وودرو ویلســون« 
گفت: اکنون که تقریبا دو ســال از روز 
اجرای)برجام( گذشــته، مــن می توانم 
بگویم که تعهدات مرتبط به هســته ای 
ایران در برجام در حال اجرا شدن است.
آمانو افــزود: ایــران، اکنون تحت 
شدیدترین رژیم راستی آزمایی هسته ای 
در جهان قــرار دارد و خود را متعهد به 
اجــرای کامل توافق جامع پادمان کرده 
اســت و موقتا در حــال اجرای پروتکل 
الحاقی است و همچنین بر اساس مفاد 
برجام، با تدابیر شفاف سازی اضافه تری 
هم موافقت کرد. دسترســی بازرســان 
مــا به اماکن گســترش یافته اســت و 
اطالعات بیشتری درباره برنامه هسته ای 
ایران داریم؛ برنامه ای که به نسبت قبل 
از اجرایــی شــدن توافق)برجام( برنامه 

کوچک تری است.
وی در ادامــه گفت: من هفته قبل 
به تهران سفر و با رئیس جمهور روحانی، 
صالحی معــاون رئیس جمهــور و وزیر 
خارجه ظریف دیــدار کردم. من از آنها 
اجرای کامل تعهدات هسته ای ایران در 
برجام را درخواست کردم و آنها بار دیگر 
بر عزمشــان برای انجام این کار تاکید 

مجدد کردند.
همكاری اروپا با آمريكا

به گــزارش فــارس، »مجید تخت 
روانچی« معاون وزیر امور خارجه گفت: 

همسو با کاخ سفید

جان كری: برجام را حفظ كنید
و ايران را برای مسائل منطقه سر میز مذاكرات بیاوريد

اقامه نماز جمعه تهران به امامت آيت اهلل خاتمی
 نمــاز جمعه اين هفته تهران به امامت آيت اهلل ســید احمد خاتمی در 

دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این هفته از 
ســاعت 10:45 در دانشگاه تهران آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی حجت االسالم 
علیرضا پناهیان با موضوع »اربعین، بازگشت جهان به سوی ولی خدا« همراه خواهد 

بود. آیت اهلل سید احمد خاتمی نیز به ایراد خطبه ها خواهند پرداخت.

انقالب  معظم  رهبر  مشــاور 
ديدار  در  بین الملــل  امــور  در 
رئیس جمهور سوريه با بیان اينكه 
سرنوشت کشورهای جبهه مقاومت 
به هم گره خورده است، گفت: امروز 
دشمنان اين جبهه در ضعیف ترين 
گذشته  به  نسبت  ممكن  وضعیت 

قرار دارند .
به گزارش تسنیم، علی اکبر والیتی 
مشــاور رهبر معظم انقــالب در امور 
بین الملــل پیش از ظهر دیروز )ســه 
شنبه 16 آبان( با بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه در دمشق دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار مشــاور رهبر معظم 
انقالب در امــور بین الملل با تاکید بر 
روابط همه جانبه و گسترده دو کشور، 
پیروزی های اخیر دولت و ملت سوریه 

در شرق این کشور را تبریک گفت. 
 والیتــی با  اشــاره به گســترش 
همکاری هــای جاری بین دو کشــور 
به خصــوص در حوزه های سیاســی، 
اقتصادی و آموزشــی ابــراز امیدواری 
کرد توســعه روابط دو کشور همگام با 

تثبیــت امنیت در ســوریه روز به روز 
افزایش پیدا کند.

اســد  بشــار  بــه  خطــاب  وی 
رئیس جمهور ســوریه اظهار داشــت: 
تاریخ هر کشور را رجال سیاسی برجسته 
آن کشور می ســازند و تاریخ سوریه را 
رجال بزرگی چون مرحوم حافظ اســد 
و شــما در چنین شرایط حساسی رقم 
زدید.مشاور رهبر معظم انقالب در امور 
بین الملل افزود: مردم سوریه قریب به 
7 ســال مقاومت کردند و این مقاومت 
برکات زیادی برای تثبیت امنیت و ثبات 

سیاسی کشور سوریه در پی داشته است .
والیتــی با بیان اینکه سرنوشــت 
کشــورهای جبهــه مقاومــت به هم 
گره خورده است، گفت: امروز دشمنان 
ایــن جبهــه در ضعیف ترین وضعیت 

ممکن نسبت به گذشته قرار دارند . 
مشاور رهبر معظم انقالب در امور 
بین الملــل در این دیدار با  اشــاره به 
گفت وگوهای فشــرده خود با مقامات 
ســوری و لبنانی طی چند روز گذشته 
اوضاع منطقه را نویدبخش پیروزی های 
بزرگ تر برای جبهه مقاومت ارزیابی کرد. 
وی ضمن اشاره به تحوالت جدید 
منطقه به مواضع جمهوری اســالمی 
پرداخــت و اضافه کرد: جبهه مقاومت 
یعنی ایران، عراق، سوریه و لبنان امروز 
جانب حق را گرفته اند و روسیه نیز کنار 

آنها ایستاده است.
والیتــی در ادامــه بــا  اشــاره به 

شکست طرح آمریکایی و صهیونیستی 
تجزیه اقلیم کردســتان عراق خواستار 
هماهنگی بیشــتر کشــورهای جبهه 
مقاومــت درخصوص تحوالت پیچیده 

منطقه شد .
در این دیدار بشار اسد رئیس جمهور 
سوریه نیز با تاکید بر توسعه روابط دو 
جانبه از حمایت های جمهوری اسالمی 
ایران و مقــام معظم رهبری از ملت و 

دولت سوریه قدردانی کرد.
رئیس جمهور ســوریه با  اشاره به 
پیروزی های اخیر در دیرالزور و بوکمال 
گفــت: این پیروزی هــا بیش از پیش 
چهره دشــمنان ملت و دولت سوریه 

را آشکار کرد.
بشــار اسد همچنین در این دیدار 
از پیشنهاد تاســیس یک واحد جامع 
دانشگاه آزاد اسالمی در سوریه استقبال 
کرد و از والیتی به عنوان رئیس هیئت 
موســس و هیئت امنای دانشگاه آزاد 
اسالمی خواست تا زمینه های تعامالت 
و همکاری های بین دو کشــور تقویت 
شود. وی با  اشاره به تحوالت منطقه ای 
اقتدار ایران و عراق را مایه شکست طرح 

همه پرسی کردستان در عراق خواند.
در ادامه این دیدار که بیش از یک 
ســاعت طول کشید طرفین به تشریح 
مواضع خود در قبال مسائل منطقه ای 
و بین المللی و همچنین آخرین تحوالت 

میدانی سوریه و منطقه پرداختند.

واليتی در ديدار با رئیس جمهور سوريه: 

دشمنان جبهه مقاومت در ضعیف ترين وضعیت ممکن قرار دارند

تهران اولین طرفی نخواهد بود که توافق 
هسته ای ایران و 1+5 را ترک می کند اما 
خود را برای هر سناریویی آماده می کند.

بنا به گزارش خبرگــزاری رویترز، 
تخــت روانچــی از اروپــا خواســت تا 
درخصوص چگونگــی واکنش خود در 
صورت خروج احتمالی آمریکا از برجام 
و وضع تحریم های جدیــد علیه ایران، 

شفاف سازی کنند.
وی افزود: کشورهای اروپایی به اندازه 
کافی برای واداشــتن بانک هایشــان به 

فعالیت در ایران تالش نکرده اند.
علیرغــم تأیید پایبنــدی ایران به 
برجــام در گزارش های پی در پی آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی، در 13 اکتبر 
2017، »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا اعالم کرد که دولت وی تصمیم 
گرفته است که پایبندی ایران به توافق 

هسته ای را تأیید نکند.
وی همچنین به خزانه داری آمریکا 
دستور داد تا تحریم های جدیدی را علیه 

سپاه پاسداران به بهانه آنچه که حمایت 
از گروه های تروریستی خواند، وضع کند.

موگرينی در واشنگتن
» فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپــا که برای رایزنی 
درباره توافق هسته ای ایران و گروه 5+1 
به واشنگتن سفر کرده، با »یوکیا آمانو«، 
اتمی  انرژی  مدیرکل آژانس بین المللی 
دیدار و گفت وگو کرد. نمایندگی اتحادیه 
اروپا در آمریکا در حســاب کاربری خود 
در توئیتر اعالم کرد موگرینی در خالل 
این دیدار درباره برجام و مسائل مربوط 
به منع  اشاعه هسته ای با آمانو گفت وگو 

کرده است.
موگرینی قرار است با مایک پنس، 
معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
و شماری از اعضای ارشد مجلس سنا و 
مجلس نماینــدگان آمریکا نیز دیدار و 
درباره مسائل مختلف سیاست خارجی 
از جملــه اجرای برجــام بحث و تبادل 

نظر کند.

وضعیت  آمريكا  رئیس جمهوری 
اضطراری در قبال ايران که نخستین 
بار حدود 3۸ سال پیش اعالم شد را 

برای يك سال ديگر تمديد کرد.
رئیس جمهوری  ترامــپ«،  »دونالد 

آمریــکا وضعیت اضطراری در قبال ایران 
کــه از 14 نوامبــر 1979 )23 بهمن ماه 
1358( اعالم شده را برای یک سال دیگر 

تمدید کرد.
به گزارش تسنیم، رئیس جمهور آمریکا 

در اعالمیه ای که برای مجلس نمایندگان و 
سنای آمریکا ارسال شده، همانند روسای 
پیشین این کشــور اعالم کرده که روابط 
با ایران هنوز به وضعیت عادی بازنگشته 
و فرایندهای مربوط بــه اجرای توافقات 

19 ژانویــه 1981 )29 دی مــاه 1359( 
کماکان ادامه دارند. گفتنی اســت سال 
گذشته، »باراک اوباما« رئیس جمهور سابق 
آمریکا، وضعیت اضطراری در قبال ایران را 

یک سال تمدید کرد.

ترامپ وضعیت اضطراری علیه ايران را برای يک سال ديگر تمديد كرد


