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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز خبری که در این نوشته به آن  اشاره می شود فقط یک نمونه از صدها 

نمونه مشابه دیگر است که طی چند ســال گذشته شاهد آن بوده ایم، 
بنابراین برای پی بردن به عمق فاجعه نمی توان تنها روی نمونه مورد  اشاره 
متوقف شــد بلکه نتیجه را باید در حاصلضرب خسارت بار این نمونه در 

صدها نمونه مشابه دیگر جستجو کرد.
ماجرا درباره ورود600 دستگاه خودروی سوپرلوکس بنز و پورشه با 
کارت بازرگانی یک زن روستایی فقیر است که به قول رئیس فراکسیون 
مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس»به نان شــب نیز محتاج اســت«! 
حرامخواران با پرداخت 5 میلیون تومان به این خانم فقیر روستایی برای 
ایشان یک کارت بازرگانی گرفته اند و با این کارت تعداد انبوهی خودرو 
وارد کرده اند که 600 دســتگاه از این خودروهای وارداتی از نوع»بنز« 
و »پورشــه« یعنی از گرانقیمت ترین و  اشــرافی ترین انواع خودرو های 

خارجی بوده است. 
در این باره  اشــاره به چند نکته ضروری به نظر می رسد و می تواند تا 
حدودی-فقط تا حدودی- از فاجعه ای که یک مشــت کالن سرمایه دار 
خونخوار در زد و بند با برخی از مسئوالن حرامخوار بر سر مردم مظلوم 

این مرز و بوم آوار کرده و می کنند پرده بردارد. 
1- اسناد موجود که مسئوالن گمرک نیز آن را تائید می کنند نشان 
می دهد که تا کنون صدها مورد کارت بازرگانی به نام مردان و زنان فقیر 
روستایی صادر شده و با استفاده از این کارت های بازرگانی اجاره ای که 
خواهیم دید تقلبی نیز هست، میلیاردها دالر کاال وارد کشور گردیده و از 
طریق زد و بند با برخی از دست اندرکاران بدون پرداخت مالیات بر کارت 
بازرگانی، از گمرک ترخیص و به بازارها و مراکز فروش منتقل شده است!
2- مســئولیت صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است. حاال به چند نمونه از شرایط احراز صالحیت برای صدور 

کارت بازرگانی توجه فرمائید؛ 
الف-ارائه»اسناد معتبر )روزنامه رسمی یا حکم کارگزینی و یا لیست 
تامین اجتماعی( مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه های صادراتی، وارداتی و 
تولیدی به عنوان عضو هیئت مدیره، مدیر عامل، مدیر بازرگانی)داخلی-
خارجی(، مدیرفروش، کارشــناس امور بازرگانی، مدیر امور حقوقی، در 

شرکت های دارای عضویت معتبر اتاق بازرگانی«. 
آیا فالن مرد یا زن فقیر روســتایی اسناد مورد  اشاره را که در بند 2 
شرایط احراز صالحیت برای صدور کارت بازرگانی آمده است، به مسئوالن 
وزارت صنعت ارائه کرده است؟! مثال خانم»م-د« که 600 خودروی لوکس 
بنز و پورشه با کارت بازرگانی ایشان وارد کشور شده است، اسنادی مبنی 
بر تجربه فعالیت در بنگاه های صادراتی و وارداتی! عضویت در هیئت مدیره 
فالن شرکت و...  را به اداره مسئول در وزارت صنعت و تجارت ارائه کرده 
و مسئول یا مسئوالن مربوطه پس از بررسی اسناد و اطمینان از صحت 
آن، برای ایشان کارت بازرگانی صادر کرده اند؟! حتی تصور ارائه اسناد 

یاد شده نیز از شدت ناممکن بودن، خنده دار است!!
ب- در بند 3 از شرایط الزم برای صدور کارت بازرگانی تاکید شده 
اســت:»ارائه پروانه بهره برداری، جواز تاسیس، کارت شناسایی کارگاه، 
پروانه فعالیت صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی، خدمات 
فناوری اطالعات و ارتباطات از مراجع ذیربط«. آیا خانم م-د یا خانم س-م 
زن روستایی دیگری که چندین هزار کانتینر کاال با یک کارت بازرگانی 
به نام ایشان وارد کشور شده دارای پروانه بهره برداری و تاسیس کارگاه 
صنعتی و کشــاورزی و معدنی و خدمات مهندسی و... بوده و با ارائه آن 

موفق به دریافت کارت بازرگانی شده اند؟!
 چند نمونه دیگر از شرایط قانونی الزم برای صدور کارت بازرگانی به 
شرح زیر است که ناهمخوانی تمامی این شرایط با موقعیت زنان و مردان 
فقیر روستایی که کارت های بازرگانی به نام آنها صادر شده است نیازی 

به توضیح بیشتر ندارد. 
ج- برخورداری از حساب بانکی جاری با گردش مالی حداقل 2میلیارد 
ریال به مدت یکسال متعلق به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل 

به عنوان یکی از شرایط کافی.
د- دارا بودن سند مالکیت محل قانونی به نام متقاضی یا اعضای هیئت 
مدیره شخص حقوقی و نیز شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی.
هـ- حداقل 6 ماه ســابقه عضویت در اتاق بازرگانی و نیز شرکت در 

دوره های آموزشی اتاق به عنوان یکی از شرایط کافی.
و- اثبات عملکرد اقتصادی با ارائه مدارکی نظیر، گزارش فصلی فروش 
یا اوراق تشخیص مالیاتی یا آرای هیئت های حل اختالف مالیاتی یا تامین 
اجتماعی از سوی اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت و یا شخص 
حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی پس از تائید مدیریت امور مالی 

اتاق تهران به عنوان یکی از شرایط کافی.
ز-دارا بودن ســابقه خدمت برای  اشخاص حقیقی یا مدیران عامل 
 اشخاص حقوقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی که دارای حداقل 3 سال 
سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران تحت عنوان 
کارشناس با تائید مدیریت عضویت اتاق تهران و نماینده سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان به عنوان یکی از شرایط کافی.
3- همانگونه که مالحظه می شود صدور کارت بازرگانی به نام افرادی 
که نه فقط کمترین شــرایط، بلکه هیچیک از شرایط قانونی الزم برای 
دریافت آن را ندارند بدون زد و بند با شماری از مدیران و دست اندرکاران 
صدور کارت بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر نیست، 
مخصوصا دیده شده که برخی از همین مدیران- و نه خدای نخواسته همه 
آنان- در مواردی که پای اینگونه زد و بند ها در میان نیست»مو را از ماست 
می کشند«!! و تا از انطباق شماره شناسنامه خاله و دائی و عمه و عموی 
متقاضی با آنچه در رونوشت شناسنامه آنان آمده است اطمینان حاصل 
نکنند! برگه ورود و خروج متقاضی به اداره مربوطه را هم امضاء نخواهند 
کرد!! بنابراین باید پرسید چه سازوکار پلشت و زد و بند خائنانه ای در کار 
بوده است که صدها کارت بازرگانی به نام افرادی صادر می شود که نه فقط 
هیچیک از شرایط قانونی را ندارند بلکه شاید تا کنون واژه کارت بازرگانی 

هم به گوششان نخورده و از کارکرد آن نیز کمترین اطالعی ندارند؟! 
4-خودرو های پورشه و برخی مدل های بنز در شمار خودروهای لوکس 
و دارای قیمت های کالن هستند که مشتری های ویژه ای از میان مرفهین 

بی درد دارند. همان ها که به قول شاعر؛
ســرش بــه  نریختــه  زر  آســمان 

یــا خــودش دزد بــوده یــا پــدرش 
این خودروها به علت قیمت باالیی که دارند بدون ســفارش قبلی 
مشتری ساخته نمی شــوند و از انواع دیگر خودرو ها نیستند که از قبل 
تولید شــده و در کارخانه به انتظار خریدار نگهداری شوند. ورود تعداد 
قابل توجهی از این نوع خودروها حکایت از آن دارد که وارد کنندگان این 
خودروها، پیشاپیش سفارش خرید آن را از مشتریان دریافت کرده اند و از 
بی در و پیکر بودن مراکز مسئول به اندازه ای اطمینان داشته اند که بدون 
کمترین دغدغه ای از انجام این معامله سیاه و غیر قانونی، میلیون ها دالر 

هزینه خرید آن را تقبل کرده اند! 
راستی اگر رهنمود حکیمانه رهبر معظم انقالب را به کار بسته و کاالی 
قاچاق را آتش می زدیم، با اینگونه خسارت های فاجعه بار روبرو بودیم؟! 
5- بعد از انتشــار خبر ورود چند هزار خودرو با کارت های بازرگانی 
تقلبی که 600 دستگاه آن از نوع بنز و پورشه بوده است و اطالع از واردات 
هزاران کانتینر کاالی لوکس دیگر که از همین طریق وارد کشور شده است 
با یکی از مسئوالن گمرک تماس گرفته و به گالیه ای آمیخته با اعتراض 
پرســیدیم؛ چرا به کارت های بازرگانی اجاره ای-بخوانید تقلبی-اجازه 
واردات می دهید؟! ایشــان که اصرار داشت نامش فاش نشود در پاسخ 
گفت: در این خصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کردیم 
ولی آقــای... یکی از مدیران بلند پایه دولتی- بیرون از وزارت صنعت-
تماس گرفته و با عتاب گفت »به شما چه ربطی دارد که در مسائل بیرون 

از مسئولیت خود دخالت می کنید«!!
6- متاسفانه بیشــترین مشکالت اقتصادی که تعطیلی کارخانجات 
و مراکز تولید را در پی داشــته و دارد و بیکاری بسیاری از مردم مظلوم 
کشورمان و کسادی کسب و کار آنان را باعث شده است ناشی از همین 
واردات گسترده و بی رویه به صورت قاچاق کاال و یا قاچاق شبه قانونی از 
مبادی رسمی است و البته باید به این ناهنجاری خانمانسوز، بسیاری از 
مفاسد اقتصادی دیگر را نیز افزود. به بیان دیگر، مشکل اصلی دزدهای 
داخلی هستند که خود را رفیق قافله جا زده اند و چه وصف الحال است 

این بیت که؛
دشــت ما گرگ اگر داشــت نمی نالیدیم 

نیمــی از َگّله ما را ســگ چوپان خورده!

در رفتیم!نیمی از َگّله ما را سگ چوپان خورده !

حسین شریعتمداری

* دولت با توجه به بودجه 97 دقیقاً در راه تکمیل پروژه اداره کردن کشور به قیمت 
له شدن قشر ضعیف جامعه یعنی اقتصاد نولیبرالی کارگزاران مدعی اصالح طلبی قدم 

برداشته است. خداوند آخر و عاقبت این ملت را با این دولت به خیر کند.
0937---9654
* کاش آقای روحانی صحبت هایی که در مناظره های انتخاباتی گفته بودند را مجدداً 
می دیدند و بعد در مورد بودجه سال آینده تصمیم می گرفتند، تناقض در آنچه که 
مردم همین چند ماه پیش در مناظره ها شنیدند و دیدند با آنچه که عمل می کنند 

بسیار زیاد است.
0990---7132

* چرا دولت در بودجه سال 97 مالیاتی را که افزایش یافته به جای هزینه کردن برای 
رفاه و امنیت شغلی مردم، خرج هزینه های جاری دستگاه های دولتی می خواهد بکند؟
0919---3767
* شعار اشتغالزایی دولت، در بودجه 97 رنگ باخت و هزینه هایی که برای نشست ها 

و همایش ها و... دولتی درنظر گرفته شده است بودجه اشتغالزایی را می بلعد.
021---2811

* در بودجه 97 به حقوق نجومی  مدیران آســیبی وارد نمی شــود و این کارگران و 
کارمندان هســتند که با پرداخت مالیات بیشــتر و گرانی در حامل های انرژی باید 

تاوان آن را بپردازند!
093---1180
* چه کسی قبول خواهد کرد که با این وضع سخت معیشت تورم یک رقمی شده 
باشد؟ آیا دولت به عمد و به صورت نمایشی تورم را پایین نشان می دهد که باالتر از 

ده درصد به حقوق کارمندان اضافه نکند؟
0938---2672
* 5 سال قبل که آقای روحانی شعار مبارزه با قاچاق کاال و ایجاد اشتغال را می دادند 
اوضاع قاچاق کاال و تعطیلی کارخانه و کارگاه ها در حد امروز بحرانی نبود. قاچاق و 

بیکاری به شدت نگران کننده شده است.
021---0146

* باید خدا را شکر کرد که این دولت نتوانست نقض برجام توسط آمریکا یا حوادثی 
مانند دو زلزله اخیر و حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسالمی را به دولت 
قبل نسبت بدهد. دولتمردان به حدی در اداره کشور عاجز شده اند که دیگر نمی توانند 

ناتوانی خود را به گردن قبلی ها بیندازند.
0916---9168

* دولت به رغم توانایی هایی که قرارگاه خاتم االنبیای سپاه و دیگر شرکت های ایرانی 
در تولید نیروگاه آفتابی دارند چشــمان خود را روی واقعیت ها بسته و متاسفانه با 
انگلستان برای تولید نیروگاه آفتابی در سمنان قرارداد منعقد کرده است. خداوکیلی 

اسم این کار دولت را چه باید گذاشت؟
علیمردانی
* در بودجه سال 97 که آقای رئیس جمهور به مجلس ارائه داده بود ردیف آموزش 
و تعلیــم قرآن به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و این کار مهم فرهنگی به وزارت 
ارشــاد اسالمی واگذار شده است. این کار یعنی اینکه آب پاکی را روی دست مردم 

دوستدار قرآن ریخته اند.
امیری
* از سال 1327 کیهان می خوانم اما هیچ وقت آن را بدین اندازه جذاب و آگاه کننده 
نیافته ام. از تمام آنانی که در این روزنامه وزین خدمت می کنند تشــکر می کنم و 

برایشان آرزوی توفیقات بیشتری دارم.
گلشناس
* برخی کشورهای سران اسالمی در اجالس اخیری که به حمایت از قدس اشغالی 
بود در حال ســرکوب مردم  آزادیخواه خود یا همسایه شان هستند. آن وقت چگونه 

می خواهند از حق مردم فلسطین و قدس شریف دفاع کنند؟
0901---4362
* ما مردم خوزســتان از حل مشکالت محیط زیست منطقه خود به دست رئیس 
فعلی سازمان محیط زیست و عوامل زیرمجموعه ایشان کامال ناامید شده ایم. لطف 
کنند مشکل را پیچیده تر نکنند. بعضی از مسئوالن این دولت اگر کار نکنند برای 

مردم بهتر است.
0930---3862
* دولت از مدت ها قبل وعده افزایش مســتمری مستمری بگیران بهزیستی را داده 
ولی خدا شاهد است درمورد بنده که دو فرزند معلول دارم نه مستمری و نه یارانه 

هیچ کدام را افزایش نداده اند. همه کار دولت وعده و وعید شده است.
0930 ---- 8961
* عوارض خروج از کشور برای کشورهای زیارتی در مقایسه با عوارض مربوط به سفر 
به دیگر کشورها بیشتر افزایش یافته است. این دولت با زیارت چه مشکلی دارد که 

بر سر راه زائرین مرتب سنگ اندازی می کند؟
0912 ---- 5773

* ماموران شرکت گاز گلدشت نجف آباد اصفهان به درب منازل مراجعه می کنند و 
بــه بهانه خرابی کنتور گاز، مالک را ملزم به تعویض کنتور و در اکثر مواقع جریمه 
می کنند، با این ادعا که دلیل معیوب بودن کنتور، دستکاری مالک و به منظور کمتر 
نشان دادن مقدار گاز مصرفی بوده است. اما اکثر افرادی که ساکن هستند افرادی 

مسن یا تنها هستند که مصرف کمی در طول سال دارند!
محمدی - گلدشت نجف آباد
* گاز مســجد حضرت ابوالفضل)ع( در منطقه 17 تهران به علت بدهی قطع شده 
است. طبق مصوبه مجلس آب، برق و گاز مساجد رایگان است اما به تازگی شرکت 
گاز اقدام به قطع گاز مســجد آن هم در فصل ســرد سال کرده است و نمازگزاران 

در فضایی سرد نماز جماعت را برپا می کنند. از مسئولین تقاضای رسیدگی داریم.
0912 ---- 2457

* آقای قاسمی گفته پرونده زاغری را از منظر انسانی پیگیری می کنیم. مگر این خانم 
شهروند انگلیس خبیث در تصادف آسیب دیده که حضرات می خواهند از منظر انسانی 
پرونده اش را پیگیری کنند. چرا پرونده ظلمی را که همین انگلیس خبیث از طریق 
جاسوسانی مثل همین زاغری به کشورمان کردنداز منظر انسانی پیگیری نمی کنید؟! 
0911---4622

* با وجودی که چندین بیمارســتان در جوار یکدیگر در شــهرک غرب )منطقه 2 
شهرداری( )مثل، بهمن، الله، عرفان، سعادت آباد، آتیه( هست مدتی است که افراد 
دارای نفوذ از شهرداری در کوچه 6 متری مجوز مجتمع 40 طبقه آتیه را گرفته اند و 
به صورت شبانه روز مشغول کارند. شکایات و ناله مردم محل از آزار و اذیت، مزاحمت، 
سلب آسایش در شب ها و... راه به جایی نبرده و متولیان امر هیچ وقعی نمی نهند. از 

مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
علیزاده )نماینده محل(
* ما کارمندان پل ستیکی شرکت نفت مرکزی با 25 سال سابقه کار )قرارداد موقت( 
طی مراحلی چند سال پیش گزینش شدیم و تمام مراحل را طی کردیم و پرونده ها 
بسته شد. ولی هر 6 ماه یک بار تست اعتیاد به بهانه گزینش!  می گیرند و برخی را 
تعلیق می کنند! با حقوق 1/400/000، فقط با آبروی خانواده ها بازی می کنند! همسر 
یکی از کارکنان تعلیق شده تا مرز خودکشی پیش رفت. چرا با آبرو و جان کارکنان و 
خانواده های آنان بازی می کنند؟!  کجای قانون است که 4 بار گزینش صورت گیرد؟!  
آن هم با 25 سال سابقه خدمت در همان شرکت؟!  چرا برخی سلیقه شخصی را به 

جای قانون اعمال می کنند؟
0915---3859
* ســاختمانی که وزیر بهداشت در تاریخ 96/9/16 در مشهد افتتاح کرد، هتلی 5 
ستاره است که زمین واگذاری آن توسط آستان  قدس رضوی در قبل از انقالب دارای 
کاربری بهداشتی بود. این زمین که در بهترین نقطه مشهد مقدس واقع شده یک مرکز 
بهداشت، یک ایستگاه اورژانس و یک ساختمان آموزشی اورژانس بود که همه تخریب 
شد و یک برج مرکز رفاهی آموزشی با هزینه چهل میلیارد تومان در آن ساخته شد!
0915---9281

»پاسخ شرکت ارتباطات سیار ایران«
در پاســخ بــه مطلب مندرج در ســتون »کیهــان و خواننــدگان« روزنامه وزین 
کیهان)صفحه2، مورخ 96/9/19( با موضوع »قیمت هر گیگا بایت اینترنت همراه«، 

به اطالع می رساند:
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها سقف قیمتی اینترنت همراه آزاد)بدون 
بسته( را مشخص کرده که همراه اول با کاهش تعرفه خود به زیر سقف اعالم شده 
به ازای هر کیلو بایت برای ســیم کارت دائمی 0/4 ریال و برای سیم کارت اعتباری 
0/6 ریال تعیین کرده اســت؛ اپراتورهای تلفن همراه جهت ارائه خدمات مقرون به 
صرفه، بسته های متنوع اینترنت طراحی کرده که نسبت به تعرفه آزاد بسیار ارزانتر 
و مقرون به صرفه تر هستند. به عنوان مثال در دو بسته 4 گیگا بایتی)2+2( ماهانه 
که قیمت آن 12 هزار تومان اســت و بســته 5 گیگا بایتی ماهانه که قیمت آن 15 
هزار تومان است، هر گیگ 3000 تومان می شود. از سوی دیگر طبق قانون، تعرفه 
اینترنت همراه و ثابت متفاوت و قابل مقایسه نیست؛ در نتیجه ادعای آقای مجتبی 

گروسی صحیح نیست.«

حذف یارانه ها قبل از انتخابات
عادالنه نبود و حاال عادالنه شده؟!

مقامات دولتی درباره قانون هدفمنــدی یارانه ها، متناقض و به دور از صداقت 
برخورد می کنند.

روزنامه وطن امروز در گزارشی با همین تیتر نوشت: »نظر مجلس این بود یارانه 
هر فردی که درآمد او بالغ بر 3 میلیون تومان در ماه باشــد، حذف شود. این حکم 
به منزله این اســت که اگر فردی در تهران زندگی می کند، مستأجر باشد، بیماری 
داشته باشد یا فرزند او دانشجو باشد، اگر کل درآمد ماهانه اش به 3 میلیون تومان 
برسد، این فرد ثروتمند تلقی شده و باید یارانه او قطع شود که البته به نظر ما این 
عادالنــه نبود... اینگونه اجبارها )برای حذف یارانه نقدی( جز اینکه نارضایتی ایجاد 
کند و به افراد نیازمند که در عسرت هستند فشار وارد می آورد چیز دیگری نیست. 
این نوع اجبار نارضایتی وسیع ایجاد می کند و مردم همه اینها را به حساب مجلس 
می گذارند ضمن اینکه دولت نیز حســاب خود را از حســاب مجلس جدا نمی داند. 

بنابراین حذف گسترده یارانه افراد جامعه منجر به نارضایتی از نظام خواهد شد.
شاید باورتان نشود اما اظهارات باال سخنان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
روحانی در 31 فروردین 1395 بود؛ یعنی 20 ماه پیش و در جریان تصویب قانون 
بودجه 95 کشــور، به ناگاه مخالف حذف یارانه نقدی شــد و فصل جدیدی از بازی 

خنده دار و در عین حال تأسف برانگیز دولت با ملت آغاز شد.
دولت روحانی از ســال 1392 تا 1395 مخالف سرســخت یارانه نقدی بود و 
تا می شــد در این دوران بر یارانه بگیران منت گذاشــته شــد و حتی تهدید شدند. 
حتی وزرا و مســئوالن دولتی در جریان رسیدگی به بندهای الیحه بودجه 95 در 
کمیسیون ها از نمایندگان مجلس می خواستند که حذف افراد از لیست یارانه بگیرها 
را به تصویب برســانند. اما نوبخت سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس آن روی 
دولت را نشــان داد و به یکباره مخالف حذف یارانه نقدی شد تا نمایش جدید آغاز 
شــود. دولت روحانی یک ســال مانده به انتخابات از ظلم به حذف شوندگان سخن 
گفت و کاًل حذف برخی افراد را به گردن نمایندگان مجلس انداخت. انتخابات که به 
پایان رسید و دولت دوازدهم شروع به کار کرد شاهد تغییر رفتار دوباره دولت بودیم 

و گویا باید به این رنگ عوض کردن های دولت عادت کنیم.
دولتی که حذف یارانه نقدی را ظلم به شــهروندان می دانســت حاال می گوید 
بــرای دریافت یارانه نقدی باید همتراز با کســانی که محتاج به حمایت خیریه ای 
هســتند قرار بگیرند. این بند از ســخنان نوبخت از چند منظر قابل بررسی است؛ 
نخست اینکه مگر دولت به اعتراض افرادی که یارانه شان قطع شده بود، پاسخ مثبت 
داد و یارانه شــان را وصل کرد که در دور جدیــد معترضان به حذف یارانه، مجدداً 
اعالم نیاز کرده و یارانه شــان وصل شود. دوم اینکه، نوبخت اعالم کرده مردمی که 
یارانه شــان قطع می شود، اگر خودشــان اعالم نیاز کنند، دولت مجدداً یارانه آنها را 
وصــل می کند ولی اعالم نیاز به چه قیمتی؟ با ثبت چه توضیحاتی؟ با امضای چه 
شرایطی؟ در ماه های اخیر معترضان به حذف یارانه نقدی در سامانه مخصوص این 
امر با جمالتی نظیر »اگر بیمــاری صعب العالج دارید«، »اگر فرزند معلول دارید«، 
»اگر بیکار هستید« و اگرهای متعدد دیگری روبه رو شده اند. سؤال از دولت محترم 
که مقید به رعایت حقوق شــهروندی است، این است که آیا سیاست پیش رو برای 
حذف یارانه نقدی و از سرگیری پرداخت به کسانی که اعالم نیاز می کنند، مصداق 
بارز گداپروری و توهین به شخصیت مردم نیست؟! آن هم در حالی که دولت قبل 

را متهم به گداپروری کرده بودند؟
پیش بینی ها حاکی از آن است که حتی اگر دولت یارانه مردم را قطع کند ولی 
باز سامانه یارانه برای ثبت اعتراض ها باز شود، مشابه همان جمعیتی که در سال های 

قبل برای دریافت یارانه، ثبت نام کرده بودند، به سایت مراجعه و اعالم نیاز کنند!
اصالح طلبان با تجارت ترس

سر پا مانده اند آقای حجاریان
اظهارات جدید سعید حجاریان و تصریح ایشان بر این نکته که »اصالحات حال 
و روز خوبی ندارد« ظاهرا تالشی است آسیب شناسانه برای بهبود حال و روز جنبش 

اصالح طلبی که ایشان مطمح نظر دارند.
داریوش سجادی همکار سابق نشــریات اصالح  طلب، ضمن انتشار این مطلب 
نوشت: حسب اظهارات حجاریان جنبش اصالحات از دیدن اقشار فقیر و محروم از 
»عدالت« غفلت کرد و غفلت از عدالت باعث شد تا عده ای با شعارهای پوپولیستی و 

پخش پول به صحنه بیایند و خود را مدافع عدالت معرفی کنند.
خیر جناب حجاریان! با فرض پذیرش صداقت و حسن  نیت تان، گریزی از این 
واقعیت نمی توانید داشــته باشید که هنوز هم مطلب را نگرفته و متوجه نیستید از 

کجا خودتان و جنبش تان مبتال به کژراهه شد!؟
هر چند دوری از طبقات محروم و بی توجهی به مطالبات ایشــان و تکیه صرف 
به منویات و ارزش ها و نیازهای ثانویه »طبقه متوسط« بیت الغزل کسر قابل توجهی 
از اصالح طلبان بود و هست و هر چند چنین خبطی واقعیت دارد و تصحیح آن امر 
مبارکی اســت اما چیزی که هنوز ایشان بدان بی توجه اند آن است که محروم نوازی 
ادا درآوردن یا خلعت نیست تا به اقتضاء آن را پوشید و عنداالقتضاء آن را آویخت!

گویی طبقات محروم توده هایی بی شکل و بی هویت و فاقد درک و فهم و شعور 
و شــخصیت و رعایایی مســتمند و یتیمانی مستحق بنده نوازی اند که در گوشه ای 
نشسته و چشم انتظار آنند تا »از ما بهترانی« به منظور کسب اقبال، منت گذاشته 

و از سر لطف و احسان دست تفقد خود را بر سر ایشان بکشند!
خیر آقای حجاریان! محروم نوازی »پُز روشــنفکری« نیست تا به اقتفای قدرت 
»مهتران« را بر »کهتران« مانوس سازد!  غایت قصوای چنان تواضع کردنی، تظاهر 

کردنی است از جنس تصنع! 
جناب حجاریان هر چند از ســر عجز فرموده اند: »اصالحات حال و روز خوبی 
ندارند ولی تنها راه رهایی کشــور از معضالت همین اصالحات اســت و هنوز هیچ 
بدیلی در مقابل آن وجود ندارد« اما همان طور که شــخصا و پیشتر خدمت ایشان 
معروض داشتم؛ قبل از هر اصالحی همت خود را می بایست صرف درمان و استعالج 
آالم روحی- روانی خودتان و جماعتی فرمائید که در برزخ هویت و منجالب منیت، 

خودفریبی می کنند!
آن مزاری که از 76 تاکنون بر ســرش بی تابی می کنید چیزی جز قبری خالی 

نیست! در این قبر چیزی جز نفرت نانباشتید!
بالغ بر 20 سال است جنبش مسمی به اصالح طلبی تان را با حربه »هیوالساالری« 
تنها مستظهر به نفرت از رقیب کرده و با ترویج ترس از رقیب و فریب و ارعاب مردم 
با این هشــدار که »اگه به ما رای ندیدن هیوالهــا می خورن تان«!  برای مانائی تان 
در قدرت صحنه آرایی فرموده اید. 20 ســال است که با تجارت ترس، سرپا مانده اید 

آقای حجاریان.
وقتی سازوکاری ندارید

چگونه یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی شود؟!
در حالی که سخنگوی دولت درباره حذف یارانه 34 میلیون نفر در الیحه بودجه 
ســال آینده می گوید »یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی شود«، معاون وزیر کار و رفاه 

تصریح کرد درباره حذف یارانه بگیران سازوکاری نداریم و مجلس پیشنهاد دهد!
اخیراً آقای نوبخت )رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت به خبرنگاران 
گفته بود »برنامه دولت بیش از آن که حذف یارانه بگیران باشد شناسایی و پرداخت 
به نیازمندان اســت که اغلب آنها را اکنون می شناســیم. وی گفت که می توانم به 
صراحت اعالم کنم که در ســال آینده هیچ نیازمندی یارانه خود را از دســت نداده 

و همه نیازمندان با توجه به بررسی هایی که انجام می شود یارانه خواهند گرفت.
نوبخت با اشاره به موضوع یارانه نقدی در سال آینده گفت: یارانه را باید به کسانی 
که نیازمند هســتند، بدهیم و یا اســتحقاق آن را دارند. دو روش برای این موضوع 
وجود دارد، اول آن که به حساب 80 میلیون نفر سرکشی کنیم و همین دعواهای 
کنونــی پیش می آید که نهایتاً 3 تا 4 میلیون حذف شــدند. روش دوم اینکه پول 
را به کسانی که می شناسیم و تحت پوشش هستند، بدهیم که برخی سازمان های 
حمایتی و برخی را بیمه های تأمین اجتماعی و یا شــاید گروهی از مردم باشند که 

جزو هیچ کدام نیستند که پس از اعالم و بررسی آنها یارانه شان پرداخت می شود.
اما احمد حیدری معاون وزیر کار و رفاه و امور اجتماعی به روزنامه فرهیختگان 
گفته است: ساز و کار حذف یارانه 30 میلیون نفر در بودجه نیامده و به انتخاب مجلس 
گذاشته شده است. اگر نمایندگان مشخص نکردند باید در آیین نامه ها مشخص شود. 
به هر حال دولت برآوردی داشته که این تصمیم را گرفته است. این نکته را هم در 
نظر بگیرید که از زمان اعالم این خبر مردم نگران شده اند. جای نگرانی نیست. باید 
دید شیوه ها به چه شکل است. دولت احتماالً با توجه به تجربه های قبلی شیوه هایی 

را وضع می کند که افراد ثروتمند شناسایی شوند.
وی در پاسخ این سؤال که سؤال این است که افراد ثروتمند طبق چه معیاری 
شناسایی می شــوند؛ حقوق و دستمزد، حساب های بانکی یا...؟ می گوید: نمی دانم. 
معلوم نیســت. باید دید مجلس چه کاری می کند و بعد ما تکمیل و اصالح کنیم. 

باید دید نمایندگان مجلس چه اختیاراتی به ما می دهند.
یعنی دولت فعاًل برنامه مدونی برای این تصمیم ندارد؟ نه، فعاًل شیوه های حذف 

یارانه نقدی را مشخص نکرده است.
عربستان با این شکست های فاجعه بار

رقیب و هماورد ایران نیست
تلویزیون آلمان ضمن بررسی سیاست های پنج سال گذشته رژیم عربستان، آن 

را »فاجعه بار« ارزیابی کرد.
به گزارش دویچه وله، اشتفان بوخن همکار مجله سیاسی پانوراما در کانال یک 
تلویزیون آلمان با طرح این پرسش که مهم ترین سیاست ها و برنامه های منطقه ای 
عربستان چه بوده و چه قدر در پیشبرد آنها موفق بوده، تصریح کرد می توان بیالن 
سیاست های پنج سال گذشته عربستان را ارائه کرد. برای این کار کافی است هدف ها و 
سیاست های منطقه ای عربستان در سال های اخیر را مرور کرد و آنها را با واقعیت های 

موجود سنجید. »ترازنامه فاجعه بار است.«
در جنگ داخلی سوریه، به عنوان رویداد سرنوشت ساز خاورمیانه معاصر، هدف 
ســران عربستان سرنگونی رژیم بشــار اسد و جایگزینی آن با حکومتی تحت تأثیر 
سنی ها بود. عربستان با تمام حمایت های سیاسی، مالی و نظامی از برخی گروه های 
مخالف حکومت سوریه نه تنها به اهداف خود دست نیافت، که امروز بیش از گذشته 

از آن دور شده است.
عربستان در یمن، همسایه به شدت فقیر جنوبی، قصد داشت با کمک نیروی 
هوایی شــیعیان حوثی را با بمباران از سر راه بردارد و مسیر را برای منصور هادی، 
هم پیمان ریاض و معاون پیشین رئیس جمهور هموار کند. این خواسته تاکنون به 

نتیجه ای نرسیده است.
ابتدای ماه دسامبر سال جاری به نظر می رسید مداخله های عربستان در یمن 
با یک توفیق روبرو شــده و رئیس جمهور ســابق یمن، علی عبداهلل صالح به ائتالف 
با حوثی ها پشــت کرده و با عشــایر و قبیله های حامی خود به ریاض و متحدانش 
پیوســته است؛ 24 ساعت بیشتر طول نکشید که این چرخش به بهای جان صالح 
تمام شد. حوثی های مورد حمایت ایران با کشتن صالح، ضعف ریاض را آشکار کردند.
در تابستان سال گذشته خاندان پادشاهی عربستان دست در دست امارات متحده 
عربی، بحرین و مصر و با پشتیبانی ایاالت متحده آمریکا علیه قطر وارد عمل شدند. 
ائتالف به رهبری عربســتان تحریم های شدیدی علیه قطر اعمال کردند و خواستار 
قطع رابطه دوحه با تهران و بستن شبکه خبری الجزیره شدند. این تالش ثمری به 

بار نیاورد؛ قطر به زانو درنیامد و الجزیره همچنان فعال است.
یکی از ناکامی های »به شــدت شــرم آور« سیاست های منطقه ای عربستان در 
ماجرای نخســت وزیر لبنان سعد حریری رخ نمود که از نظر ریاض در برابر ایران و 
شبه نظامیان مورد حمایتش )حزب اهلل( از قاطعیت کافی برخوردار نیست و سستی 

نشان می دهد.
قدرت پادشاهی عربستان ابتدا تا آنجا کفایت کرد که حریری را مجبور به اعالم 
کناره گیری در برابر دوربین تلویزیون کند. اما ریاض خیلی زود عقب کشــید؛ سعد 

حریری به لبنان بازگشت و استعفای خودرا پس گرفت.
دویچه وله در پایان می نویسد: عبارت »رقابت میان ایران و عربستان به عنوان 
قدرت های منطقه ای« در رسانه ها بسیار رواج یافته و تقریباً تمام مفسران و تحلیل گران 
مسائل سیاست خارجی در مورد آن حرف می زنند و می نویسند. در این عبارت اغلب 
ابهامی نهفته اســت؛ در مفهوم »رقابت« بوی برابری به مشام می رسد که در دنیای 
واقعی سیاست نمی توان از آن حرف زد. به اعتقاد بوخن در کارزار نظامی و دیپلماسی 

خاورمیانه ایران برتر به نظر می رسد.
4 پله سقوط رتبه کسب و کار

نتیجه بی اعتنایی دولت به بخش خصوصی
نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد رتبه کسب و کار سقوط کرده است.

حســین سالح ورزی در گفت وگو با خبر آن الین و درباره گزارش  )کسب و کار 
2018( بانک جهانی گفت: براساس ارزیابی این نهاد بین المللی که برپایه آمار مربوط 
به یک ساله منتهی به ژوئن 2017 )خرداد 96( تهیه شده، رتبه فضای کسب و کار 
در ایران بدتر شــده است. این گزارشــی که ارائه شده، یک سری زیرشاخص دارد. 
در تمام شــاخص های این گزارش به جز زیرشــاخص اخذ اعتبارات، در همه موارد 

تضعیف جایگاه داشتیم.«
سالح ورزی افزود: »10 زیرشاخص وجود دارد و ما با وجود اینکه از نظر مجموع 

امتیازات بهبود داشتیم، ولی در مجموع از نظر رتبه بندی، 4 رتبه سقوط کردیم.
وی عنوان کرد: »اگر به طور دقیق این گزارش را نگاه کنیم، نشــان می دهد از 
مجموع کشورهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، حدود 119 یا 120 کشورحداقل 
یک اقدام اصالحی را برای بهبود فضای کســب و کار در طول یک ســال گذشــته 
داشــتند. حدود 80 درصد این کشــورها دو اقدام اصالحی داشتند و 65 کشور 3 

اقدام اصالحی داشتند.«
ســالح ورزی با اشــاره به اقدامات دولت در حوزه اصالح نظام بانکی، ادامه داد: 
»زیرشاخص اخذ اعتبارات ما تنها زیرشاخصی است که بهبود پیدا کرده است. این 
در حالی است که در زیرشاخص شروع کسب و کار رتبه ایران 96 بوده که 97 شده 
است، در شرایط و مقررات مجوز ساخت رتبه ایران 21 بوده که 25 شده است و در 
ثبت مالکیت رتبه ایران 86 بوده که 87 شده است. در زیرشاخص اخذ اعتبارات اما 

رتبه کشور 107 بوده که 90 شده است.«
نایب اتاق بازرگانی در هفته قبل هم به خبر آن الین گفته بود: دولت اعتقادی به 
بخش خصوصی ندارد بعد از توافق برجام شرکت های خارجی بسیاری به ایران آمدند 
و حرف زدند و شــنیدند و رفتند. این رفت و آمدها در میان شــهروندان و حتی در 
میان کارشناسان و فعاالن اقتصادی انتظارات قابل اعتنایی به وجود آورد که حجمی 

از مراودات تجاری و اقتصادی آغاز شود، اما این اتفاق نیفتاد.
وی همچنین با اشــاره به مشکالت انتقال پول گفته بود: یکی از مسائل ما این 
اســت که رئیس جمهور به صورت مستقیم با بخش خصوصی نشست نداشته است. 
تنها نشســتی که با بخش خصوصی دارد، مراســم افطاری است که هر سال در ماه 
مبارک رمضان انجام می شــود. آنهم تعداد محدودی از نمایندگان بخش خصوصی 
حضور پیدا می کنند. به خاطر ندارم رئیس جمهور محترم در چهار سال گذشته یک 

بار بی واسطه با بخش خصوصی واقعی گفت وگوی مستقیم داشته است.
در ســال های گذشته متأســفانه دولت به جای آنکه اشتغال را از طریق بخش 
خصوصی ایجاد کند، به این بخش بی توجه بوده است. در حالی که می توانست زمینه 

را برای سرمایه گذاری بیشتر و اشتغال در این حوزه فراهم کند.
به جای واگذاری تصدی های دولتی به بخش خصوصی و الغر کردن بدنه دولت 
بودجه دولت سال به سال بزرگ و بزرگ تر شده است. از طرفی بخش خصوصی هم 

کوچک نگه داشته شده است.

گفت: سخنگوی حزب کارگزاران گفته است؛ ما در پی ثروتمند کردن 
و رفاه مردم بودیم! 

گفتم: هزاران آفرین صد بارک اهلل! خب، دیگه چی؟!
گفت: ایشان می گوید ما »آی کیوی« باالیی داریم ولی یک عده که هیچ 

هنری ندارند نمی توانند هنر دیگران را ببینند و آنها را زیر سؤال می برند!
گفتم: تورم 50 درصد دوره کارگزاران و فسادهای اقتصادی آن 

دوره از هنرهای کارگزارانی ها و برای رفاه مردم بوده است؟!
گفت: سخنگوی کارگزاران از شهرام جزایری هم تعریف و تمجید کرده 

و گفته است »آدم با استعدادی است اما تمام کارهایش کاغذی است«! 
گفتم: این یکی را دیگر کامال راســت گفته است؛ چون کارش 
این بود که برای پیشبرد امور آنچنانی خود به این و آن اسکناس و 

چک پول می داد که می دانید هردو کاغذی هستند! 
گفت: ایشان گفته است؛ ما اصالح طلب هستیم و کارها در شورای عالی 

سیاست گذاری ما خیلی خوب و سالم انجام می شود.
گفتم: به همین علت اســت که بعد از 4 سال همکاری با دولت 
یازدهم کار این دولت را به جایی رسانده اند که برای حفظ موقعیت 

خود و فرار از پاسخگویی در پی خروج از دولت هستند؟!
گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: به قول شعر دستکاری شده حافظ؛
چه مبارک ســحری بود و چه فرخنده شبی 

ولی افسوس که »گشت« آمد و ما در رفتیم!

سرویس سیاسی-
یک  آمریــکا  در  دادگاهــی 
به  را  ایرانی-کانادایی  شــهروند 
جرم ادعــای تالش برای دور زدن 
تحریم های ایران به 32 ماه حبس 

محکوم کرد.
ایرانــی کانادایی به جرم  یک مرد 
ادعایی نقض قوانین تحریم های آمریکا 
علیــه ایران به تحمــل 32 ماه حبس 

محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری فرانســه، در 
کیفرخواســت »علی صوفی« 63ساله 
آمده که او بین سال های 2014 تا 2016 
قصد داشته اقالم نظامی ممنوعه را بدون 

مجوز از آمریکا به ایران صادر کند.
دفتر دادســتانی آمریکا در ناحیه 
جنوب نیویورک مدعی شده صوفی به 
جرمش اعتراف کرده و به تحمل 32 ماه 

زندان محکوم شده است.
به گزارش تسنیم، علی صوفی که 
رســانه های آمریکایی گزارش داده اند 
در عملیــات مشــترک میــان پلیس 
اف بــی آی و دادســتانی ناحیه جنوب 
نیویورک بازداشت شده عالوه بر تحمل 
زندان باید پس از آزادی یک ســال هم 

تحت نظر پلیس زندگی کند.
بهانه های واهی

»کاظــم غریب آبادی« معاون امور 
بین الملــل و همکاری های بین المللی 
آبان  قضایی دبیر ســتاد حقوق بشــر-
96- گفته بود: »تعدادی از ایرانیان در 

زندان های آمریکا بــه بهانه های واهی 
زندانی هســتند و آمریکا نیز تقاضای 
دســتگیری و اســترداد تعدادی را به 
بهانه های دورزدن تحریم ها از کشورهای 

دیگر داشته است«.
غریب آبــادی افزود: »تا جایی که 
اطالع داریم وضع برخی از این زندانیان 
در آمریکا مناســب نیســت و با اینکه 
آمریــکا ادعای حقوق بشــر را دارد به 
هیــچ وجه به حقوق اولیه این زندانیان 

توجهی نمی کند«.
وی در ادامه گفت: »یک ماه پیش 
فــردی که بــرادرش در آمریکا زندانی 
است به ستاد حقوق بشر مراجعه کرد و 
احکامی را به ما نشان داد که حاکی از 
این بود که برادرش حدود یک دهه پیش 
حکمش سپری شده است، اما همچنان 
به صورت غیرقانونی او را در زندان نگه 
داشــته اند که ما پیگیری هایی در این 
زمینه با همــکاری وزارت امور خارجه 

آغاز کردیم«.
و  بین الملــل  امــور  معــاون 
بین المللی قضایی دبیر  همکاری های 
ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد:»باید 
در این خصوص رســانه های داخلی، 
منصف، بی طرف و حتی رســانه های 
حرفه ای خارجی نقش پررنگی داشته 
باشــند که چگونه اســت وقتی یکی 
از اتبــاع ایرانی کــه تابعیت مضاعف 
آمریکایــی دارد )البته ما این تابعیت 
مضاعف را به رســمیت نمی شناسیم( 

جرمــی را مرتکب و طبــق قانون در 
محکمــه صالــح محاکمه می شــود، 
آمریکایی ها داد حقوق بشــری ســر 
می دهند و آن را به عنوان بازداشــت 
و محکومیــت سیاســی و ضد حقوق 
بشــری جلوه می دهنــد، در حالیکه 
هموطنــان ما به بهانه هــای واهی در 
زندان های آمریکا بسر می برند و هیچ 
 یک از مقامات حقوق بشــری موضعی

اتخاذ نمی کند«.
بازداشت زن باردار ایرانی

ماههــای  در  اســت  گفتنــی 
گذشته،»نگار قدس کنی« خانم باردار 
ایرانی به جرم ادعایی نقض قانون تحریم 
آمریکا علیه ایران، در زندان زنان استرالیا 
زندانی شده است و احتمال استرداد وی 

به آمریکا وجود دارد.
هفته های گذشــته،»عالءالدین  در 
امنیت  رئیس کمیســیون  بروجردی« 
ملی مجلس گفت: دولت اســترالیا به 
عنوان یکی از مدعیان جهانی حمایت 
از حقوق بشر و زنان باید از بازداشت این 
خانم باردار خودداری کند، زیرا بازداشت 

وی اقدام غیرانسانی است.
محمدجواد الریجانی دبیر ســتاد 
حقوق بشر نیز در واکنش به بازداشت 
خانم نگار قدس کنی در استرالیا با بیان 
اینکه بهانه دســتگیری و انتقال خانم 
نگار قدس کنی به آمریکا مقبول نیست، 
تصریح کــرد: این اقدام خالف قانون و 

نُرم های بین المللی است.

کم کاری دستگاه دیپلماسی 
گفتنی است آقای روحانی در سوم 
مهرماه سال جاری »قانون مقابله با نقض 
حقوق بشــر و اقدامات ماجراجویانه و 
تروریستی آمریکا در منطقه« را جهت 

اجرا به وزارت امور خارجه، ابالغ کرد.
در ماده 21 این قانون تصریح شده 
که وزارت امور خارجه باید با همکاری 
وزارت اطالعــات حداکثر ظرف مدت 
2 ماه از تصویب این قانون نســبت به 
تهیه فهرســتی از ایرانیانی که به اتهام 
نقض تحریم های غیرقانونی آمریکا در 
زندان های آن کشور محبوس هستند یا 
تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی 
که در ســایر کشــورها به بهانه نقض 
تحریم هــای فوق الذکــر تحت تعقیب 
قرار داشــته اند یا تقاضای استرداد آنها 
از ســوی دولت آمریــکا صورت گرفته 
اســت، اقــدام کرده و جهــت تصمیم 
 مقتضی به شــورای عالی امنیت ملی 

ارائه نمایند.
وزارت  قاسمی« سخنگوی  »بهرام 
امور خارجه- 17 مهر 96- در نشست 
خبری گفت: »متاسفانه مدتی است به 
دالیل واهی و غلط، سیســتم قضایی 
آمریکا، تعدادی از شــهروندان ایرانی را 
تحت پیگرد قرار داده که این روند باید 
متوقف شود. یکی از کارهای اصلی ما در 
حوزه کنسولی، پیگیری وضعیت اینگونه 

ایرانیان است«.
بقیه در صفحه 10

توسط دادگاهی در آمریکا صورت گرفت

محکومیت شهروند ایرانی كانادایی به تحمل ۳۲ ماه حبس  بابت نقض ادعایی تحریم ها

یک رسانه آمریکایی در گزارشی 
نوشــت: ترامپ در حال پیشبرد 
راهبردی است که ممکن است در 
فروش هواپیما توســط بوئینگ و 

ایرباس به ایران اخالل ایجاد کند.
وال اســتریت  ژورنال در گزارشــی 
نوشت: دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در حال تدوین راهبردی اســت 
که ممکن است در فروش صدها فروند 
هواپیمای مســافربری به ایران توسط 
شــرکت های بوئینگ و ایرباس اخالل 

ایجاد کند.
وال استریت  ژورنال به نقل از مقام های 
آمریکایی نوشت این دو شرکت صنایع 
هواپیمایی در 15 ماه گذشته قراردادهایی 
بــرای فــروش هواپیما به ایــران امضا 
کرده انــد. بازنگــری دولــت ترامپ در 
سیاســت هایش در قبال ایران و تهدید 

بــرای خروج از توافق هســته ای با این 
کشور باعث شده که اجرای این قراردادها 

با وضعیتی سردرگم مواجه باشند.
به نوشته این رسانه آمریکایی، هر 
گونه تالش برای لغو این قراردادها، خواه 
به صورت تصادفی یا از روی تعمد، تبعات 
گســترده ای هم برای توافق هسته ای و 
هم برای این شرکت های هواپیماسازی 

خواهد داشت. 
می گویند  آمریکایــی  مقام هــای 
تیم ترامــپ هنوز درباره فــروش این 
هواپیماها گزینه ای به او ارائه نکرده اند، 
اما رایزنی های بین سازمانی در چند ماه 
گذشته بیشتر بر نگرانی های ادعایی در 
این باره متمرکــز بوده که ایرالین های 
ایرانی ممکن است از هواپیماهای جدید 
برای انتقال سالح و نیروهای نظامی به 

سوریه استفاده کنند.  

مقام های آمریکایی و ســایر منابع 
آگاه می گویند گزینه هایی که قرار است 
به ترامپ ارائه شوند مواردی نظیر ممنوع 
کــردن فروش هواپیما، وضع  شــرایط 
ســخت گیرانه   با هدف ایجــاد وقفه در 
تحویل هواپیما و یا تعلل ورزی در صدور 
مجوزهای خزانه داری را شامل می شوند.   
از زمان اجرایی شدن توافق هسته ای 
ایران در سال 2016 ایرباس که در تولوز 
فرانسه مستقر است سه فروند هواپیما 
به ایران تحویل داده اســت، اما فراوانی 
باالی قطعات آمریکایی در هواپیماهای 
این شرکت فرانسوی باعث خواهد شد 
هر گونه ممنوعیت توسط دولت ترامپ 
این شرکت را هم در بر بگیرد و تحویل 
هواپیماهای بیشتر به ایران را مختل کند.  

به گزارش فارس، یک ســخنگوی 
شورای امنیت ملی آمریکا از اظهارنظر 

درباره اینکه آیا کاخ ســفید مجوزهای 
مربــوط به فروش هواپیما بــه ایران را 
صادر خواهد کرد یا خیر خودداری کرد. 
وی علی رغم این گفــت: موضع دولت 
روشن است: ما مجوزهای فروش را صادر 
نخواهیم کرد مگر اینکه متقاعد شویم از 
این هواپیماها منحصراً برای انتقال مسافر 

استفاده می شود.
یک سخنگوی بوئینگ هم گفت: ما 
اجازه تحویل هواپیما ]به ایران[ را داریم 
اما در خصوص فعالیت هایمان با ایران، 
خط مشی دولتمان را دنبال خواهیم کرد.

ایرباس از اظهارنظــر بالفاصله در 
این مورد خودداری کرد، اما قبال گفته 
که تأیید آمریکا برای تحویل هواپیما به 
ایران را در اختیار دارد، اما هنگام معامله 
با ایران کامالً به الزامات قانونی این کشور 

پایبند است. 

وال استریت ژورنال:

دولت ترامپ ممکن است در فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران
 اخالل ایجاد کند

اتهاماتی  از طرح  روز پس  یک 
ایران از ســوی سفیر  واهی علیه 
آمریکا در سازمان ملل، وزیر دفاع 
آمریکا تقویت رویکرد نظامی در قبال 

ایران را غیرضروری دانست.
یک روز پس از آنکه »نیکی هیلی« 
سفیر آمریکا در سازمان ملل در نمایشی 
مذبوحانه مدعی کمک تسلیحاتی ایران به 
شبه نظامیان حوثی در یمن شد، »جیمز 
ماتیس« وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعالم 
کرد که تقویت و تشدید رویکرد نظامی 

علیه ایران، امری غیرضروری است.
»نیکــی هیلی« روز پنج شــنبه با 
نمایش قطعات ســرهم بندی شده یک 
موشک و سایر ادوات نظامی مدعی شد 
که »این بقایای سوخته یک موشک پرتاب 
شده از یمن به سوی فرودگاه بین المللی 

ریاض و دارای نشان ایران است.«
ماتیس در پاسخ به این پرسش که 
آیا به نظر وی، این شواهد و مدارک مجوز 
و اختیار یک واکنش نظامی جسورانه یا 
گسترده علیه ایران را به آمریکا می دهد یا 

خیر، گفت: »رویکرد نظامی خیر.«
به گزارش مهر، وی با  اشاره تلویحی 
به ضرورت اتخاذ رویکرد دیپلماتیک در 
قبال ایران، به خبرنگاران حاضر در وزارت 
دفاع آمریکا گفت: »به همین دلیل است 

که سفیر ]نیکی[ هیلی در آنجا ]سازمان 
ملل[ حضور دارد، نه یکی از فرماندهان 

نظامی ما.«
در حالی که آل ســعود با چراغ سبز 
آمریکا و حمایت تسلیحاتی این کشور هر 
روز ده هــا مرد و زن و کودک را در یمن 
کشته یا زخمی می کند، وزیر دفاع آمریکا 
در ادامــه اظهاراتش ادعا کرد: »اقدامات 
کنونی ایران غیرقانونی است و در کشتار 
مردم بیگناه مشارکت دارد! بنابراین افشای 
آنچه که آنها ]ایران[ انجام می دهند، برای 
آگاه سازی جامعه بین المللی مفید است!«
در همین راســتا، »ریچــارد نِفیو« 
کارشناس پیشین حوزه تحریم ها در دولت 
آمریکا و پژوهشگر ارشد در دانشکده روابط 
بین الملل و امور عمومی در دانشگاه کلمبیا 
در واکنش به نمایش تبلیغاتی نیکی هیلی 
گفت که »برای تحمیل تحریمهای جدید 
یا اتخاذ سایر رویکردها علیه ایران، دست 
کم در آمریکا گزینه های اندکی موجود 
اســت.«وی در ادامه افزود: »هرچند که 
متقاعد ســاختن یک عضو کنگره کاماًل 
آســان و راحت است، اما اثبات ادعاهای 
نیکی هیلی نزد مقامات اروپایی یا ژاپنی 
بسیار دشوار خواهد بود و حتی دشوارتر 
آن است که آنها را متقاعد نمائید که مقصر 

اصلی جنگ یمن، ایران است!«

وزیر دفاع آمریکا:

دنبال برخورد نظامی 
با ایران نیستیم


