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در هفته های اخیر دو اتفاق مهم و کلیدی در داخل و خارج ایران رخ داد که 
در یک نگاه کالن و اصولی در اصل یک اتفاق است اما در دو سیرت مختلف خود 
را به ما نشان داده است. با اینکه این دو اتفاق یگانه است، اما رویکرد اتخاذ شده 
درباره آن، دوگانه است و طبیعتا در هر میدان، نتیجه مختلفی حاصل شده است. 
با هم این رخداد واحد و ذو وجه را )فارغ از تقدم و تاخر زمانی( بررســی 

می کنیم:
وجه نخست رخداد، اتفاقات تازه و کلیدی در جنگ سوریه بود. نبرد نیابتی ها 
با دولت قانونی سوریه درحالی وارد هشتمین سال خود شده که آمریکایی ها 
با هزینه کرد میلیاردها دالر، به اقرار صریح ترامپ هیچ نتیجه ای در آن میدان 
به دست نیاورده و روز به روز رسوا تر و مفتضح تر شده اند. در سوی دیگر همان 
جبهــه، ایران قرار دارد که از روز اول و در زمانی که همه، کار را تمام شــده 
می دانستند در آن جبهه حضور داشت. ایران نه تنها به سرنوشت شوم آمریکا 
و نوکرانش در منطقه مبتال نشد، بلکه مقتدر تر از همیشه،تعیین کننده مناسبات 
منطقه ای است و توانسته حرف خود را به کرسی بنشاند. اکنون در محور مقاومت 
عراق، یمن، سوریه و لبنان سازشان را با آمریکا و نوکرانش تنظیم نمی کنند.اگر 
کسی فکر می کند که این حرف ها ادعا و خوش خیالی است،کافی است به این فکر 
کند که چند روز قبل، درست در زمانی که جهان منتظر حمله گسترده آمریکا 
و متحدانش به سوریه بود، چه اتفاقی افتاد که حمله به یک عملیات مسخره 
و به تعبیر واشنگتن پست»عملیات آبرو ریز« تبدیل شد!؟ چه شد که رئیس 
 سابق موساد در واکنش به این عملیات مضحک گفت:» حمله آمریکا به سوریه 
نمایشی بود و هیچ دستاورد استراتژیکی نداشت«!؟ کافی است به این فکر کنید 
که کمتر از یک روز قبل از آن حمله، در این سوی محور مقاومت،»انصار اهلل یمن« 
با موشک های خود، اهدافی در ریاض و برخی مناطق مهم عربستان را هدف 
قرار  داد. برخی از صاحبنظران این حمله را حاوی این پیام ارزیابی می کنند که 
اگر آمریکا و متحدانش جنگی را در سوریه آغاز کنند، قطعا آن جنگ نامتقارن 
و غیر قابل پیش بینی خواهد بود به نحوی که لزوما پاســخ آن در سوریه داده 
نخواهد شد و ممکن است شیوخ خبیث کشورهای حاشیه خلیج فارس، شب را 

زیر باران موشکی انصاراهلل بگذرانند و آفتاب روز بعد را نبینند! 
عملیات آمریکا بعد از آنهمه رجزخوانی و با آن همه الف گزاف، با سه مجروح 
به پایان رسید! و حال آن که در آستانه حمله سه روز قبل آمریکا به سوریه، وزیر 
مشاور یکی از شیخک های خلیج فارس، عکس خندان دکتر ظریف را توئیت 
کرد و نوشت:»بخند! دیگر پس از این باید همیشه گریه کنی«! او سگی بود که 
با دیدن اربابش به وجد آمده بود و پارس می کرد! یقین داشــت که ترامپ کار 
سوریه که هیچ،کار ما را هم یکسره می کند! اما ساعتی بعد که انصاراهلل و محور 
مقاومت میدان بازی را عوض کردند،او الل شد و به سوراخش خزید! هم آوایی در 
محور مقاومت، عزت دیپلماتیک ایران را هم به نحو چشمگیری ارتقا داده است.
اما این پیروزی از کجا بدست آمد و چه شد که ثابت کردیم »آمریکا هیچ 

غلطی نمی تواند بکند«!؟
ماجرا به ســالها قبل بر می گردد. به آن روزی که تهرانی مقدم با شیرینی 
خاطره اش را از دیدار با رهبر انقالب تعریف می کرد. از عهدی که همان روز بسته 
بود تا ایران را در موشکی خودکفا و مستقل کند. به آن روزی که قاسم سلیمانی 
مثل روزهای 8 سال دفاع مقدس خودمان لباس رزم به تن کرد و منطقه را زیر 
نگاه تیزبینش مدیریت کرد، از عراق به ســوریه رفت، گوشه چشمی به فالن 
منطقه داشــت و هرجا رفت، دشمن مثل گله ای که شیر به آن حمله کرده، از 
پیش رویش می گریخت. ماجرا از روزی شروع شد که پیر مردهایی مثل سردار 
همدانی و تقوی و جوانان دهه هفتادی مثل حججی، بیضایی، زبرجد، کامران و... 
جانشان را پای آرمان الهی یک نفر دادند. بله! همه اینان که نامشان را خواندید 
و همه آنها که خودتان نامشــان را می دانید، جان و عمر و سالمت و زن و بچه 
و همه چیزشــان را پیشکش فرمانی کردند که سال ها قبل)حتی قبل از تولد 
خیلی هایشان( امام راحل صادر کرد و سالها بعد رهبر عزیز انقالب با جدیت 
تکرار و دنبال کرد. فرمان لزوم حمایت از مسلمانان و مستضعفان و مقابله با 
زیاده خواهی آمریکای جنایتکار. آنها این فرمان را خوب شنیدند و مردانه برایش 
جانبازی کردند و اگر امروز نیستند تا شکوه این پیروزی را ببینند، به یقین در 
مأل اعلی ثمره زحماتشان را می بینند و به خاطرش متنعم می شوند. این ثمره 

اطاعت از فرمان ولی خدا بود.
وجه دوم رخداد، تالطم ارزی در هفته هــای اخیر بود. رخداد تلخی که 
ارزش پول ملی را تا 60 درصد کاهش داد و موجب تشــویش و نگرانی مردم و 
بخصوص قشر ضعیف جامعه شد. این یک عملیات مهم آمریکایی ها بود که با 
بی تدبیری دولت، اثری اینگونه گذاشت. باز ممکن است عده ای )حتی به عنوان 
مخالف دولت( بگویند ماجرای اخیر ارزی، ربطی به آمریکا ندارد! اما باید گفت 
کمترین تردیدی در این موضوع، نشان از نشناختن جبهه وسیع نبرد و بی خبری 
از اظهارات آشکار مقامات آمریکایی است. همین چند روز قبل بود که نشریه 
»بیزینس اینسایدر«در مقاله ای با عنوان:»آمریکا به دنبال جنگ اقتصادی با 
ایران« با اشاره به افزایش قیمت دالر و ناآرامی های اخیر بازار ارز ایران، ضمن 
بیان نقل قول هایی از وزیر خزانه داری و برخی مقامات ارشد آمریکایی مبنی بر 
تشدید این عملیات؛ به تشریح رویکرد آمریکا برای داغ کردن جنگ اقتصادی 
علیه ایران پرداخت. اگر فکر می کنید نباید به حرف یک نشریه اهمیت داد)!( 
 »CIA ببینید جیمز ریکارد، »مشاور ارشد تهدیدات مالی و جنگ نامتقارن در
درسال 2012در این باره چه می گوید:»به عنوان یک تحلیلگر کالن جهانی، اغلب 
از من پرسیده می شود که اگر جنگ با ایران شروع شود چه اتفاقی می افتد؟ 
پاسخ من این است که جنگ آغاز شــده است اما در این جنگ هنوز تیری 
شلیک نشــده! ایاالت متحده و اسرائیل درگیر جنگی نامحدود یا نامتقارن با 
ایران هستند. این جنگ شامل خرابکاری، ترور، عملیات ویژه، عملیات روانی، 
حمله به زیرساخت های حیاتی، جنگ سایبری و همچنین شامل جدیدترین 
شیوه جنگ یعنی »جنگ مالی« است... بیش از 30 سال است که ایاالت متحده 
تحریم های مالی و اقتصادی علیه ایران را اعمال کرده است؛ این تحریم ها چیز 
جدیدی نیستند؛ اما چند هفته پیش رئیس جمهور اوباما با اعمال تحریم بانک 
مرکزی ایران راه تأمین اکسیژن ایران را مسدود کرد. به بانک های بین المللی 
گفته شد اگر آنها به کسب وکار با بانک مرکزی ایران بپردازند، آنها هم از انجام 
کسب وکار در سیســتم پرداخت جهانی دالر که توسط ایاالت متحده کنترل 
می شود محروم خواهند شد. البته که این بانک ها از این دستور پیروی کردند... 

این یک جنگ واقعی است که اتفاق افتاده است...«
می بینید که ماجرا یک جنگ تمام عیار است و جای کمترین تردیدی باقی 
نمی ماند. ما در این جبهه نتوانستیم واکنش مناسب و بهنگامی داشته باشیم 
و به اصطالح نظامی»تک دشمن« موثر بود. )اقدام اخیر دولت در کنترل و رفع 

التهاب بازار، هرچند دیر هنگام بود اما ستودنی و قابل تقدیر است.(
چند سالی است رهبر انقالب بر »اقتصاد مقاومتی« تاکید می کنند، بارها 
بر ضرورت قطع وابستگی به نفت تاکید کرده اند. برای هریک از این فرامین، 
راهکارهای روشــن و عملیاتی هم ارائه کردند. ماجرای فقیر شدن یک شبه 
کشورهای آسیای شرقی را شرح دادند و به عنوان یک کلید واژه بسیار مهم، به 
ضرورت »شکستن ارزش و آقایی دالر« تاکید کردند و فرمودند:»اگر مسئوالن و 
مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی 
و پولی دشمن خالص کنند و ارزش  و آقایی دالر را در زندگی اقتصادی بشکنند، 
کشورهای دیگر را نیز  نجات داده اند و برای آنها الگو خواهند شد.« )95/6/28( 
شاید برخی بگویند نیل به این اهداف بلند عمر نوح می خواهد و اصال نشدنی 
است! اما خوب است بدانید همین حاال که مشغول خواندن این متن هستید 
حداقل 54 کشور جهان با انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه، خودشان را 
از شّر دالر راحت کرده اند و با پول های خودشان معامله می کنند! ماجرا وقتی 
جالب تر می شود که بدانید تقریبا هیچیک از آن کشورها تحریم هم نیستند و 
تحت هیچ تهدید تجاری و اقتصادی نیز قرار ندارند! عجیب نیست که آنها این 
مســیر مهم را با موفقیت طی کرده اند و ما که در کوران حوادث و تهدید های 
دائمی هستیم، هنوز اسیر دالریم!؟ چینی ها که از پیشتازان این نوع قرار داد ها 
هســتند،صراحتا اعالم کردند که از بیم آنچه آمریکا با ایران در موضوع دالر 
کرد، به سرعت با طرف های تجاریشان پیمان منعقد می کنند اما همان زمان،ما 
دربدر سوئیفت بودیم و دنبال FATF! نتیجه هم معلوم است و نیازی به شرح 

و بسط ندارد!
آنچه خواندید روایت یک جنگ گسترده در دو جبهه ارضی و ارزی بود.

در جبهه ارضی، فرماندهان ما حرف گوش کردند،کمر بستند و کار آنگونه 
پیش رفت که داعش نه تنها نتوانســت به ایران اسالمی چپ نگاه کند، بلکه 
آنها را در عراق و سوریه هم سرکوب و منکوب کردیم و به اربابان عربستانی و 

آمریکایی شان هم سیلی فراموش ناشدنی زدیم. 
اما در جبهه ارزی، آن نصایح عملیاتی نشد. نه در این دولت و نه در دولت 
قبل. مقامات ما همچنان فکر می کنند که شکستن آقایی دالر یعنی به جای دالر، 
یورو مصرف کنیم! حتی آقای رئیس جمهور، جلب سرمایه خارجی را مقدمه و نماد 
اقتصاد مقاومتی می داند و عده ای دیگر از تکنو کرات ها، خرید هواپیما و خودرو 

فرانسوی را به معنی مشارکت فعال در اقتصاد جهانی می دانند! 
نتیجه هر دو میدان پیش روی ماست. ما در یک نبرد هستیم، اما دو راهبرد 

در پیش گرفته ایم.

جنگ در دو جبهه
ارضی و ارزی

پررو!

حسین شمسیان

* باالخره پس از هجمه شــدید تبلیغاتی علیه سوریه بادکنک آمریکا در سوریه 
ترکید و فقط چند موشــک در اطراف دمشق منفجر شد. اگر ملت ها در صحنه 

باشند دشمنان کاری از پیش نخواهند برد.
0913---6807

* بشــار اسد همه سالح های شیمیایی سوریه را بار کشتی کرد و تحت نظارت 
ســازمان ملل مثل قذافی تحویل داد ولی آمریکای شــیطان بزرگ و نوچه های 
اروپایی اش به بهانه واهی اســتفاده از چنین سالح هایی، به سوریه حمله کردند. 
این ســند روشنی است که اگر همه موشــک ها و صنایع آن را هم بدهیم ولی 
سیاست منطقه ای مان را با آنها یکی نکنیم باز هم به همین بهانه ما را تحریم و 
سرکوب خواهند کرد. در پاسخ جریان غربگرای داخلی که به دروغ القا می کنند 
اگر تسلیم برجام موشکی نشویم تحریم و سایه جنگ از کشور رفع نمی شود! باید 

گفت مگر تجربه برجام هسته ای که پیش روی ماست را نمی بینید؟
0912---3104
* حمله به خاک سوریه به بهانه پوچ حمله شیمیایی دولت این کشور بار دیگر 
به پوشــالی بودن ســازمان ملل مهر تایید زد و ثابت کرد بوجودآورندگان این 
سازمان ها به قوانینی که خودشان وضع کرده اند پایبند نیستند. خجالت آور است 
که دبیرکل ســازمان ملل به جای محکومیت حمله موشکی غیرقانونی آمریکا، 

انگلیس و فرانسه به سوریه فقط تقاضای خویشتنداری کرد.
7215---0915 و 9786---0912

* روزی خواهد رسید که بن سلمان این شاهزاده بی عقل عربستان وقتی دستانش 
خالی شد فاش می کند که چگونه پول هایی را که از شاهزاده های دزد ثروت ملت 
عربســتان دزدیده ترامپ رئیس جمهور آمریکا به سرقت برده و به قول معروف 

دزد به دزد زده است.
0911---0049
* آمریکای جنایتکار و هم پیمان هایش به چوپان دروغگویی تبدیل شــده اند که 
دیگر حرفشــان خریداری در نزد افکار عمومی ندارد. آنها پرونده ســیاه خود را 

هر روز سیاه تر می کنند.
0911---8495
* در قضیــه حمله به ســوریه گفت وگوی تلفنی و محکــوم کردن زبانی کافی 
نیســت. سفارتخانه های کشورهای انگلیس و فرانســه باید به کاردار تنزل پیدا 
بکنــد تا بفهمند جنایتکار جنگی بودن مجازات دارد. دســت کم باید ســفرای 
کشــورهای شرکت کننده در تجاوز موشــکی جمعه شب، به وزارت امور خارجه 
احضار می شدند تا نشان داده شود که دولت، در برابر حمله به پیشانی مقاومت 

منطقه بی تفاوت نمی ماند.
7131---0916 و 8003---0917
* دولت های عربی که در قبال حمله کشورهای جنایتکار غرب به سوریه ساکت 
شده اند بدانند که فردا نوبت آنان خواهد رسید. نتیجه سازش با دشمنان چیزی 

جز ذلت نخواهد بود.
0912---8594
* آیا با تجاوز نظامی آشــکار اخیر انگلیس خبیث و فرانســه پلید به سرکردگی 
شیطان بزرگ به سوریه، همچنین فرمایش رهبر فرزانه و حکیم انقالب اسالمی، 
در جنایتکار اعالم نمودن سران شیطان صفت این کشورها، وقت آن نرسیده که 
دولت و مجلس، عاجال در روابط ایران اسالمی با این کشورها تجدیدنظر کرده و 
با اقدام انقالبی، پاسخی دندان شکن به این جرثومه های فساد و تباهی بدهند؟
0919---2470
* از دولت محترم درخواســت می شــود تا عذرخواهی رسمی سه کشور خبیث 
حمله کننده به ســوریه، اجازه ورود هیچ یک از اتباع این کشورها را به جمهوری 
اســالمی ندهند. سفرای آنها را هم احضار کرده، مراتب نفرت ملت و دولت را از 

این اقدام شرم آور یادآور شوند.
حاجی پور- یزد
* خنده دار اســت آمریکا و انگلیس دولت ســوریه را متهم به استفاده از سالح 
شیمیایی می کنند در حالی که خودشان جنایتکار جنگی هستند و این سالح ها 
را در گذشــته در اختیار صدام قرار داده اند تا علیه ایران و مردم کشــور خودش 

استفاده کند.
0918---0291
* بــا وجود رهبری همچون امام خامنه ای که مراکــز مطالعاتی دنیا بعد از هر 
سخنرانی ایشان، هراسان در تکاپوی آن هستند که نفوذ کالم ایشان در دنیا را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند، چرا باید در داخل کشور مشکل داشته باشیم؟ 
اگر مســئوالن اجرایی کشور عملکرد خود را با رهنمودهای ایشان منطبق کنند 

مردم به چشم خود حل مشکالت را خواهند دید.
0912---7345
* وزیر خارجه نگون بخت ترکیه از تجاوز جنایتکاران به همسایه اش سوریه، اظهار 
خرســندی کرده اســت. اگر یک جو غیرت و انسانیت داشت می بایست حداقل 

سکوت می کرد، محکوم کردن پیشکش!
0935---7956
* درحالیکه سران وحشی غرب، صهیونیست ها و آل سعود از هیچ ددمنشی علیه 
ایران و جبهه مقاومت دریغ نمی کنند در داخل کشور شاهد فتنه فتنه گران نفوذی 

در قدرت هستیم و امیدواریم رسوا شوند.
0912---8949
* روزنامه های ورزشــی تیترشــان امروز این بود که: یوزهای در حال انقراض از 
تیم ملی هم رفتند! وقتی جاسوســی در قالب جلوگیری از انقراض یوزها شکل 
گرفته این موضوع چنان برای غرب اهمیت پیدا می کند که رئیس فیفا به ایران 
می آید و راضی می شود که تصویر یوزپلنگ در لباس تیم ورزشی ما قرار گیرد!! 
وقتی جاسوســی لو رفت، خاصیت این تصویر هم بی اثر شد و لذا دوباره تصمیم 

به لباس بدون یوز گرفتند! 
مشعوران
* شــهادت مظلومانه سی فلســطینی و زخمی شدن 1500 تن از مردم مظلوم 
در جریان حمله وحشیانه غاصبان صهیونیستی به تظاهرکنندگان فلسطینی در 
غزه به خوبی از عجز و اســتیصال آدم کشان صهیونیستی در برخورد با جریان 

انتفاضه حکایت دارد.
0918---1487
* قابل توجه وزیر محترم ارشــاد، مطلب طنــز و تخیلی یک کانال ضدانقالبی 
معروف خارج کشور هر روز در ستونی )ریپورت گرام( در روزنامه شهر آرا، ارگان 

شهرداری مشهد عینا چاپ و بازتاب داده می شود، چرا؟!
مجتبی
* وزارت بهداشــت بدون اینکه اعالم کند از تاریخ 21 فروردین ماه امسال بیمه 
بــودن مجروحین تصادفات جــاده ای را حذف و هزینه بیمارســتان را تا ریال 
آخر دریافت می کند. یکی از نزدیکان ما در تصادف پایش شکســته چند شــب 
در بیمارســتان شاهرود بستری می شــود بدون اینکه عمل جراحی روی پای او 
انجام بدهند به مشــهد منتقل می شود ولی برای این چند روز 4 میلیون تومان 

پول گرفته اند.
0912---1364
* مدتی است که بلیت مترو بدون اعالم، درصدی  گران شده و شنیده می شود 
از اردیبهشت ماه با اعالم قبلی مجددا افزایش خواهد یافت. بنویسید اداره کشور 

با دست بردن در جیب مردم از هر فرد ناتوانی برمی آید.
احمدزاده
* از استانداری و فرمانداری تهران خواهشمندم جلوی افزایش بی رویه نرخ کرایه 
تاکســی های درون شهری و برون شهری، شــرکت های واحد و مترو را بگیرند. 

متأسفانه این روزها شاهد افزایش بسیار زیاد نرخ کرایه ها هستیم.
مهندس مینایی
* 90 نفر از مدیران وزارت [...] هر کدام با 800 میلیون تومان پاداش بازنشسته 
شــده اند. چرا کسی جلوی این حاتم بخشــی از بیت المال به وسیله وزیر [...] را 

نمی گیرد.
0911---1058

کیهان: نام وزارتخانه مورد نظر در دفتر روزنامه موجود است.
* زنبوردار اهل اردبیل هســتم که مدت 10 ســال اســت در منطقه الهیجان 
کنــدوداری می کنم، به تازگی از جهاد کشــاورزی به بنده اعــالم کرده اند که 
می بایســت کندوهایم را جمع کنم با این مستمســک که تصویب شــده فقط 
گیلک ها می توانند در این منطقه کندو داشــته باشــند این موضوع را در حالی 
به بنده ابالغ کرده اند که هیچ زنبوردار بومی در این ناحیه نیســت. از مسئولین 

تقاضای رسیدگی دارم.
0914---2464

* جاده های متصل به منطقه کوچصفهان اســتان گیالن وضعیتی تأســف بار و 
حادثه ســاز دارد و متأســفانه افراد زیادی در این جاده جان خود را از دســت 
داده اند. پیگیری های اهالی منطقه از شهرداری کوچصفهان بی نتیجه بوده است، 

از مسئولین تقاضای رسیدگی داریم.
0911---9921

همراهی اروپا با آمریکا
برای تغییر برجام و افزایش تحریم ها

خبرگزاری آسوشــیتدپرس می گوید آمریکا و اروپــا برای اصالح )تغییر( موردی 
برجام توافق کرده اند.

به گزارش دویچه وله دیپلمات های آمریکایی از پیشرفت موردی مذاکرات »اصالح« 
برجام با دیپلمات های اروپایی خبر می دهند. ســران آلمان و فرانســه و بریتانیا برای 

متقاعدکردن رئیس جمهور آمریکا به حفظ برجام راهی واشنگتن خواهند شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دو دیپلمات آمریکایی نوشته مذاکرات نمایندگان 
بریتانیا، فرانسه و آلمان برای »اصالح« برجام پیشرفت هایی داشته است. دیپلمات های 
اروپایی از هفته گذشته مشغول مذاکره با وزارت خارجه آمریکا هستند تا راهی برای 
برطرف کردن »ایرادهای برجام«)!( پیدا کنند. این ایرادها از سوی دونالد ترامپ مطرح 

شده است.
رئیس جمهور آمریکا به طور مشخص 4 خواست دارد: محدود کردن برنامه موشکی 
ایران و مقابله با رفتار بی ثبات کننده ایران در منطقه که ارتباطی با برجام ندارند و دسترسی 
کامل بازرســان بین المللی به تمامی ســایت های هسته ای و نظامی ایران و همچنین 
تغییربندی در برجام به نام »مقررات غروب خورشید« که به ایران اجازه می دهد پس 
از چند سال غنی سازی اورانیوم را بدون محدودیت از سر گیرد. دیپلمات های اروپایی و 
آمریکایی هفته گذشته در چهارمین دیدار خود برای گفت وگو در مورد این »خواست ها« 
به پیشرفت هایی دست پیدا کرده اند. دیپلمات های آمریکایی و دو مشاور خارج از مجموعه 
کارمندان دولت آمریکا به آسوشیتدپرس گفته اند که طرف های مذاکره کننده در مورد 
برنامه موشــکی و بازرسی از تأسیســات ایران به توافق »نزدیک« شده اند. اما هنوز در 
مورد تغییر سقف زمانی محدودیت غنی سازی اورانیوم در ایران اختالف نظر وجود دارد.

مقابله با »رفتار بی ثبات کننده ایران« که به طور مشــخص از نظر آمریکا شامل 
حمایت از رئیس جمهور سوریه، حمایت از شیعیان حزب اهلل لبنان و شیعیان حوثی یمن 
است در جلسه جداگانه ای مورد بررسی قرار گرفته اما به گفته دیپلمات های آمریکایی 

به نتیجه نرسیده است.
این گزارش می افزاید: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و آنگال مرکل، صدراعظم 
آلمان هفته آینده در دو سفر جداگانه برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
راهی واشــنگتن خواهند شد. زمان سفر مکرون چهارم اردیبهشت و زمان سفر مرکل 

هفتم اردیبهشت اعالم شده است.
گفته می شــود که ترزا می، نخســت وزیر انگلیس نیز به زودی به واشنگتن سفر 

خواهد داشت.
در همین حال ســایت اشــپیگل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال مشورت برای 

گسترش فهرست تحریم ها علیه ایران به بهانه مداخله ایران است.
»اشــپیگل« با استناد به اطالعات به دســت آمده از منابع آگاه خبر داده، وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه )16 آوریل( در لوگزامبورگ در نظر دارند 
به پیشنهاد کمیته سیاسی و امنیتی شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را به 

فهرست تحریم های ایران اضافه کنند.
اشپیگل در گزارش خود نوشته اتحادیه اروپا با گنجاندن اسامی جدید به فهرست 

تحریم های ایران تالش دارد تا از این طریق قدمی برای نجات برجام بردارد.)!(
اسرائیل؛ می ترسیم آمریکا ما را با ایران تنها بگذارد

یک روزنامه صهیونیستی از وحشت سران این رژیم درباره تنها ماندن مقابل ایران 
خبر داد.

تایمزآو اسرائیل نوشت: اسرائیل می ترسد که آمریکا کار خود را درسوریه تمام شده 
ببیند و اسرائیل را با ایران تنها بگذارد.

این روزنامه صهیونیستی افزود: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قویا از حمالت 
هوایی آمریکا به سوریه حمایت کرده است، مقامات امنیتی اسرائیل تصریح کردند که 
اسرائیل می ترسد که دولت ترامپ کار خود را در سوریه تمام شده ببیند، نیروهای خود 
را از سوریه خارج کند و اسرائیل را با گسترش نفوذ نظامی ایران در سوریه تنها بگذارد.
به نوشته تایمز آو اسرائیل، مقامات ارتش این رژیم همچنین نگران این هستند که 
شاید روسیه سیستم های پیشرفته پدافند موشکی را دراختیار بشار اسد رئیس جمهوری 
سوریه قرار دهد. این موضوع می تواند برتری هوایی این رژیم در آسمان سوریه و لبنان 

را بر هم بزند.
یک منبع امنیتی اســرائیل گفت: این حمله شاید موجب شود آمریکایی ها اعالم 
کنند »چیزی که نیاز بود انجام دادیم« و از ســوریه عقب نشــینی کنند. براساس این 
سناریو، اسرائیل تنها می ماند و با تهدید ایران که در حال ساخت پایگاه در مرز شمالی 

است، مواجه می شود.
فایننشال تایمز: خودمان را گول نزنیم

ترامپ مثل اوباما سردرگم است
یک نشریه معتبر اروپایی تصریح کرد حمالت موشکی به سوریه، مسیر جنگ را 

تغییر نخواهد داد.
فایننشال تایمز نوشت: این حمله کار چندانی برای تغییر مسیر جنگ داخلی هفت 

ساله سوریه انجام نداد.
این حمله حتی نتوانست بشار اسد را که ترامپ او را متهم کرد، از جایش تکان بدهد.
 »زلمــای خلیل زاد« ســفیر ســابق آمریکا در ســازمان ملل و عــراق در دولت 

»جورج بوش« در این خصوص می گوید: »قرار نبوده که این حمالت موازنه قدرت را 
در بعد میدانی جنگ سوریه تغییر دهد.«

یکی از مقامات دولت ترامپ هم گفت که پاسخ آمریکا به حمله شیمیایی در سوریه؛ 
یک هدف روشن داشت و آن؛ »برقراری مجدد نیروی بازدارندگی« بود. اما موضوع این 
است که یک حمله واحد به تنهایی هرگز نمی تواند هدف مشخص شده را برآورده سازد. 
ترامپ پارسال هم از نیروی نظامی برای تحقق یک هدف مشخص در سوریه استفاده 

کرده بود اما موفق نبود. 
آمریکا پارسال هم تعداد 59 فروند موشک »توماهاوک« Tomahawk به سوریه 

شلیک کرد.
در این زمینه »مارا کارلین« از مقامات سابق برجسته پنتاگون می گوید: »خودمان 
را گول نزنیم. اســد در زرادخانه خود هیچ کم و کسری از حیث ابزار و ادوات ندارد. او 
مطلقاً دســت از استراتژی اش نخواهد کشید. در این زمینه »فیصل ایتانی« از اعضای 
ارشد »شورای آتالنتیک« در واشنگتن می گوید: مسیر جنگ هرگز تغییر نکرده است.

خوب حمله انجام شد. حاال سؤال این است: این عملیات مبنای کدام اقدام بعدی 
دولت ترامپ خواهد بود؟ کاخ سفید اهدافی متناقض در سوریه دارد.

ترامپ اعالم کرده اســت که تصمیم دارد 2 هزار سرباز آمریکایی را که در شمال 
شرق سوریه حاضرند و مشغول جنگیدن با »داعش« هستند را به محض تمام شدن 
مأموریتشان به خانه بازگرداند. منتها یک هدف مهم ترامپ در سوریه؛ مقابله کردن با 

قدرت نفوذ ایران در منطقه است.
اصالً سربازان آمریکایی فقط به قصد جنگیدن با داعش به سوریه نیامده اند؛ آنها 
دارند کمک می کنند اجازه ندهند ایران به کمک شبه نظامیان تحت امرش رد پای نفوذ 

خود در سوریه را محکم و در سطح منطقه گسترده کند.
تهران برای گسترش نفوذ خود در سطح خاورمیانه؛ یک »پل زمینی« از تهران تا 

مدیترانه کشیده است که از کشورهای عراق و لبنان و سوریه می گذرد.
»مایکل او هانلون« تحلیلگر مسائل دفاعی در »مؤسسه بروکینگز« در این زمینه 
عنوان می کند: »ترامپ هم دارد اشتباه اوباما را تکرار می کند. دولت ترامپ باید سعی 
کند بر مبنای حمله ای که اخیراً به سوریه انجام داد؛ قواعد یک استراتژی بزرگتر را برای 
سوریه بریزد. این استراتژی باید مبتنی بر یک دوره انتقال مدیریت شده باشد. این دوره 
انتقال باید اعالم کند که برداشتن اسد از قدرت؛ واقع بینانه نیست.« »مایکل سینگ« 
مدیر عامل »مؤسسه واشنگتن« و یکی از مقامات سابق کاخ سفید در دولت »جورج 
بوش« هم  اعالم کرد: حمله هوایی به سوریه اگر مقدمه یک استراتژی جامع واشنگتن 

برای سوریه نشود؛ در انتهای کار جز یک پیروزی توخالی؛ چیزی بیش نخواهد بود.
رهبران غربی این حقیقت را کشف کرده اند که جنگ سوریه چقدر پیچیده است.

دنیای اقتصاد: سیاست های دولت
علت نابسامانی بازار ارز است

یک روزنامه حامی دولت، سیاست های ارزی دولت را موجب نابسامانی اخیر ارزی 
دانست.

به گزارش رجانیوز، روزنامه دنیای اقتصاد در تحلیلی خاطرنشان کرد: »سیاست ارزی 
پنج سال اخیر را می توان مناسب کشوری دانست که تورمی زیر 3 درصد دارد نه کشوری 
که شاخص تورمی اش طی این مدت حدود 2 برابر شده است. این اشتباه سیاستی در 
سال های اخیر به ویژه پس از اجرایی شدن برجام از سوی اقتصاددانان طیف های مختلف 
به کرات تذکر داده شده است؛ اما به دالیل مختلف که ذکر آن در این مجال نمی گنجد 

هیچ وقت اقدامی برای تصحیح آن صورت نگرفت.«
این روزنامه می افزاید: »مسئله خیلی پیچیده نیست. صعودی بودن شاخص تورم 
به مفهوم کاهش ارزش ریال در داخل کشور است و چنانچه از انعکاس این کاهش 
ارزش در دالر و سایر ارزها جلوگیری  شود )یعنی قیمت ارز با اهرم دالرهای نفتی 
تثبیت شود( یک پدیده دووجهی در اقتصاد ظهور می کند: کاهش قدرت خرید ریال 
در داخل کشور همزمان با عدم کاهش قدرت خرید ریال در خارج از کشور یا در برابر 
کاالهای خارجی. این سیاست باعث افزایش میل به مصرف کاالهای خارجی )یعنی 
افزایش واردات و قاچاق(، افزایش میل به خرید خدمات خارجی )سفر و گردشگری 
خارجی(، افزایش میل به دوزیستی و دوتابعیتی )کسب درآمد به ریال در داخل و 
تبدیــل آن به دالر برای خرج در خارج( و حتی فروش دارایی های داخلی و تبدیل 
آن به دارایی خارجی می شود که همه اینها به معنی افزایش تقاضا برای ارز خارجی 
است؛ روند افزایشی تقاضای ارز سرانجام به نقطه ای می رسد که سمت عرضه نتواند 

پاسخگو باشد.«
در ادامه این یادداشت، عدم مهار تورم و همچنین بی تفاوتی دولت نسبت به تعدیل 
تدریجی و متناسب نرخ ارز در سال های اخیر زمینه ساز جهش دالری اخیر را به دنبال 
داشته که عالوه بر ایجاد آشوب  روانی در جامعه دو ضربه سنگین به تولید داخلی می زند: 
»اول اینکه در دوره عدم تعدیل، کاالی داخلی را از سبد مصرفی خانوار به نفع کاالی 
خارجی محو می کند و دوم اینکه با ایجاد جهش های نوبتی باعث انحراف فعالیت های 

تولیدی به سمت فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه می شود.«

جنگ قدرت کارگزاران و مشارکت
کابوس بن بست دوباره شورای شهر

اوضاع به هم ریخته شده شورای شهر تهران در همین چند ماه اول فعالیت خود، 
نگرانی اصالح طلبان بسیاری را موجب شده که کابوس شورای شهر اول با ترکیب تماما 
اصالح طلب را جلوی چشم دارند. آن شورا توسط دولت اصالحات به خاطر افتضاحات 

بسیاری که به بار آورد، منحل شد.
جهانبخش خانجانی عضو کارگزاران در مطلبی رمزآلود در این زمینه نوشت:»بنا به 
دالیلی تاکنون درخصوص لیست بیست و یک نفره شورای اسالمی شهر تهران و انتخاب 
شهردار پیشین سخنی شفاف نگفته ام و امیدوارم شرایطی فراهم شود تا واقعیات پنهان 
لیست و این انتخاب گفته شود. و درخصوص عملکرد تیم شهردار تهران و شخص ایشان 
هم ســخن بسیار است. آنچه که سبب شد این نوشتار کوتاه را بنویسم تاکید یکی از 

اعضای شورای شهر تهران بر میثاق نامه بوده است.
یکی از اشتباهات این میثاق نامه محدودسازی خرد جمعی است. وظیفه اصلی شما 
آبادانی و احیای شهر تهران و زدودن ویرانی های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 

و خدماتی به جامانده در طی شانزده سال اخیر است.
اعضای محترم شورای شهر تهران نباید خروج یا ورود فردی از شورا را که تاثیری در 
فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی ندارد برای خود خط قرمز تلقی کنند و محدودیت 
کاذبی برای خود ایجاد کنند. مگر اینکه ناخواســته در مسیر خواسته مشترک جریان 

ضداصالحات و عناصر رادیکال قرار گرفته باشند.«
وی می افزاید: بزرگان اصالحات هم توجه کنند مردم اگر تالش و کارآمدی شورا و 
شهرداری را لمس نکنند مطمئن باشید که تکرار کنید ما را تکرار نمی کنند. االن وقت 
تالش برای یک بازی حزبی و ترفیع کارکرد سیاسی حزبمان اعم از کارگزاران سازندگی، 

اتحاد ملت، اسالمی کار، اعتماد ملی و غیره نیست«.
خانجانی تصریح کرد: قضاوت مردم درخصوص شورای اول تهران علی رغم کارهای 

بزرگ را مایه عبرت قرار دهیم زمان دشمن ما و شماست. اشتباه نکنید.
از سوی دیگر احمد شیرزاد عضو فراکسیون  مشارکت در مجلس ششم به »فرارو« 
گفت: »به هر حال این نگرانی که تجربه شورای شهر اول تکرار شود، خیلی هم بی پایه 
نیست. زیرا ما تجربه تلخ شورای اول را داریم و به هیچ عنوان نمی خواهیم بار دیر تکرار 
شود. واقعیت این است که مقداری کج سلیقگی و اختالفاتی که میان برخی از اعضا وجود 

داشت موجب شده بود شرایط کامال نابسامان و به هم ریخته باشد.
باالخره شرایط به جایی رسید که شورا منحل شد. در مجموع انحالل شورای اول 
از بدترین خاطرات جریان اصالحات است و به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق 
برخی نگران تکرار همان تجربه می شوند و به عقیده من هم نباید این مسئله را نادیده 

گرفت یا کم اهمیت دانست.«
فرارو که از سایت های حامی دولت است، همچنین در گزارشی نسبت به احیای 
جنگ قدیمی میان کارگزاران و حزب اتحاد ملت )مشارکتی های سابق( هشدار داد و 
نوشــت: مدتی اســت که اختالف و رقابت میان دو حزب مهم در جریان اصالحات به 
شکل های مختلف در رسانه ها مطرح می شود. ماجرایی که گویا ریشه دار و قدیمی است.

بعد از مدتی مشخص شد که پیش بینی ها بی راه هم نبودند و آرام آرام از گوشه و 
کنار صحبت از رقابت و جنگ قدرت میان این دو حزب بزرگ اصالحات شنیده شد. 
اما این اختالفات و رقابت ها زمانی به اوج خود رسید که اصالح طلبان موفق شدند تمام 
کرسی های شورای شهر را در اختیار بگیرند. بعد از آن دیگر شرایط مانند قبل نبود ماجرا 

از انتخاب شهردار تهران آغاز شد.
کارگزارانی ها به دنبال حضور محسن هاشمی در بهشت بودند اتحاد ملتی ها با این 
مســئله مخالفت می کردند و در نهایت طرفین بر سر محمدعلی نجفی توافق نصفه و 
نیمه ای انجام دادند. اما استعفای نجفی بار دیگر اختالف میان کارگزارانی ها و اتحاد ملت 
را نمایان کرد. ماجرا از این قرار بود که آنها بعد از جلسه با عبداهلل نوری به توافق رسیدند 
که با استعفای نجفی موافقت شود. اما بعد از آن برخی از چهره های حزب اتحاد ملت بنا بر 
گفته کارگزارانی ها زیر قولشان زدند و کمپین »نه به استعفای نجفی« را به راه انداختند.
با همه این تفاســیر نجفی دوباره اســتعفا داد و این بار اعضای شورای شهر با آن 
موافقت کردند و حاال دوباره قرار اســت شاهد رقابت میان این دو حزب بزرگ باشیم. 
زیرا کارگزارانی ها همچنان تاکید بر این دارند که محسن هاشمی بهترین گزینه است 
و در طرف مقابل حزب اتحاد ملت تاکید دارد که هاشمی در شورا باقی بماند مانع از 

حضور چمران در این شورا شوند. اما این رقابت  بدون شک به اینجا ختم نخواهد شد.
علی صوفی عضو حزب اتحاد ملت طی گفت وگو با فرارو عنوان کرد: »رقابت میان 
کارگزاران و اتحاد ملت وجود دارد. همانطور که در میان دیگر احزاب رقابت وجود دارد و 
حتی بعضا شدت و حدت رقابت هایشان به مراتب بیشتر از کارگزاران و اتحاد ملت است. به 
هر حال به عنوان مثال ما در ایام انتخابات بر سر اینکه چه تعداد از اعضای حزب در لیست 
قرار بگیرند با یکدیگر در رقابت بودیم و تا این حد کامال عادی است. اما گاهی حاد می شود و 
این نگران کننده است که البته تا االن هم اجازه ندادیم به جریان اصالحات ضربه وارد کند.«

صوفی در پاســخ به این سوال که یکی از انتقادهای کارگزاران به اتحاد ملت این 
است که معتقدند این حزب در فعالیت شورای شهر و مسائل شهری دخالت می کند 
آیا صحت دارد؟ گفت: »بله. باید هم ورود کنند. وقتی یک سوم اعضای شورای شهر از 
این حزب هستند قاعدتا حزب اتحاد ملت اهمیت و تاثیرگذاری پیدا می کند. اگر کسی 
مخالف این نفوذ اتحاد ملت در شورای شهر است، باید همان موقع بستن لیست مطرح 
می کرد، نه االن. همه جا همینطور است که وقتی یک حزب تعداد بیشتری عضو در 

یک نهاد دارد، نفوذ بیشتری هم پیدا می کند.«

گفت: چه خبر؟!
گفتم: حمله اخیر آمریکا و فرانسه و انگلیس به سوریه برای 
کم شعور ترین آدم ها نیز درباره ضرورت گسترش توان موشکی 

کشورمان کمترین تردیدی باقی نگذاشته است.
گفت:  ای عوام! هنوز هم برخی از روزنامه های زنجیره ای توصیه می کنند 

که باید برنامه موشکی خود را متوقف کنیم!
گفتم: که آمریکا با خیال راحت مردم ایران را قتل عام کند؟! اگر 
از قدرت دفاعی ما وحشت نداشتند تا به حال دهها بار به کشورمان 
حمله کرده بودند. مگر با صراحت اعالم نکرده اند که هدف اصلی 
و نهایی آنها ایران است؟! مگر خانم کلینتون اعتراف نکرده است 
که داعش را برای مقابله با ایران ساخته بودند؟! مگر از اول انقالب 

تاکنون به دنبال براندازی نظام اسالمی ایران نبوده اند؟!
گفت: پس این زنجیره ای ها چه می گویند؟ یعنی مسئله به این سادگی 

را درک نمی کنند یا وطن فروشی می کنند؟!
گفتم: هر دو گزینه صحیح است به اضافه اینکه مثل مرادشان 
آمریکا پررو هم تشریف دارند. قاضی به شخصی که ادعای خدایی 
کرده بود گفت؛ پارســال یکی ادعای پیغمبری کرد، به زندانش 
 انداختیم و یارو گفت؛ خیلی کار خوبی کردید. مردک دروغ گفته 

بود، چون من سال گذشته هیچ پیامبری نفرستاده بودم!

گزارش خبری تحلیلی کیهان از راه های مقابله با جنگ ارزی دشمن

پیمان های مشترک پولی
باطل السحر وابستگی به دالر

خبرگزاری اسپوتنیک نوشت : با 
توجه به پول هایی که برخی کشورهای 
عربی برای ایجاد اپوزیسیون بر علیه 
ایران هزینه می کنند جدیدا هر ایرانی 
درمانده ای به نوعی خود را به عنوان 
اپوزیسیون معرفی می کند و تالش 
می کند به شکلی از این سفره چرب 

و چیلی نانی به او برسد.
این رسانه روسی در گزارشی به نقل از 
یک دیپلمات اروپایی در اروپا تصریح کرد 
که جدیدا در اروپا کسب و کار جدیدی 
به عنوان اپوزیســیون ایرانی با توجه به 
هزینه کرد برخی کشورهای عربی علیه 

ایران رواج یافته.
به گفته این دیپلمات اروپایی تعداد 
همایش ها و کنفرانس ها و سمینار هایی 
که اینها با پول کشورهای عربی بر علیه 
ایران در اروپا برگزار می کنند آنقدر زیاد 
است که روی دست کنسرت خوانندگان 
و نمایشگاه های هنرمندان زده اند با این 
تفاوت که برای حضور در کنســرت و یا 
نمایشگاه شــما باید پول دهید اما برای 
حضــور در برخی از ایــن همایش ها و 
کنفرانس ها و سمینار ها به شما پول و یا 

شام و نهار هم می دهند.
اسپوتنیک همچنین به نقل از این 
دیپلمات اروپایی نوشــت : »بسیاری از 
اروپایی ها متوجه نیســتند که اینان چه 
قدر قدرت و حامی در ایران دارند و تصور 

می کننــد که نظام جمهوری اســالمی 
دشــمنان زیادی دارد و حتی بسیاری از 
دیپلمات های اروپایی هم با چنین ذهنیتی 
به ایران می آیند و وقتی چند صباحی را 
در ایران می گذرانند متوجه می شوند که 
این اپوزیسیون ها جعلی هستند و شرایط 
درون ایران با فضاسازی خارج ایران بسیار 
متفاوت اســت. بر اســاس اظهارات این 
دیپلمات اگر یک سوم این اپوزیسیون ها 
واقعی بودند تا اآلن نظام در ایران حد اقل 
ده بار سرنگون شده بود. این خبرگزاری 
روسی در ادامه تصریح کرد: »مدتها است 
که در ایران و در بســیاری از کشورهای 
دیگر مد شده هر کسی توانمندی گذران 
زندگی در مملکت خود را ندارد بار سفر 
می بندد و اقدام بــه مهاجرت می نماید 
و بــرای اینکه بتواند از برخی امتیاز های 
دیگر کشورها استفاده کند خود را پناهنده 
سیاسی و یا اجتماعی معرفی می کند تا 
مدتی به حساب کشور میزبان بخورد و 
بخوابد. برخی هم یاد گرفته اند برای اینکه 
بتوانند ویزا و پناهندگی از کشورهای دیگر 
دریافت کنند در میان برخی اعتراضات 
شرکت کنند و با ژست های مختلف از خود 
عکس سلفی بگیرند و ادعا کنند اصال لیدر 

همه این اعتراضات بودند.«
در این گزارش همچنین آمده است : 
»حامیان این اپوزیسیون های تقلبی هم 
متوجه نیســتند که این افراد چرب زبان 

وکالهبردارانی هستند  همان حقه بازان 
که بــه دالیلی از ایران فرار کرده اند و به 
هیچ وجه تمایل ندارند به ایران برگردند 
چه برســد که بخواهند نظام را در ایران 
سرنگون کنند، برخی مقداری حرفه ای تر 
هســتند و با دریافت پول های کالن از 
کشــورهای عربی و یا غربــی اقدام به 
راه اندازی رسانه می کنند و مدعی اند به 
این شکل در حال مبارزه می باشند.برخی 
دیگــر ادعا می کنند با نمایش فیلم های 
خارجی در حــال تاثیر بر فرهنگ ایران 
و مــردم ایران هســتند و برخی دیگر با 
انتشار اخبار منفی تالش دارند بر شرایط 
سیاسی و یا اجتماعی ایران تاثیر بگذارند. 
اما در بسیاری از موارد حتی همین گروه ها 
آنقدر فعالیت های متضاد با یکدیگر دارند 

که همدیگر را خنثی می کنند.«
این خبرگــزاری روســی در پایان 
گزارش با  اشاره به اینکه امروزه نمی توان 
از اپوزیسیونی نام برد که به عنوان خطر 
برای نظام جمهوری اســالمی ایران به 
حســاب آید، تصریح کرد:»به رغم همه 
اختالف نظر های عقیدتی و سیاســی و 
اجتماعی که ممکن است در ایران وجود 
داشته باشد مردم ایران یک تفاوت عمده 
با همســایگان خود دارند و آن این است 
که آنها میهن پرســت می باشند و هیچ 
وقت دست در دست کسی که با دشمن 

روبوسی کرده نمی گذارند.«

اسپوتنیک گزارش داد

اپوزیسیون  تقلبی
 شغل ایرانی های بیکار در اروپا!

از چند مــاه قبل که ماجرای 
آغاز  دالر  قیمت  پلکانی  افزایش 
شــد تا همین چند روز پیش که 
به رکورد بی ســابقه و تاریخی 6 
روز  رســید،  تومان   300 و  هزار 
به روز ثروت مردم کمتر شــد و 
اکنون  کرد.  افت  ملی  پول  ارزش 
دولــت با بخشــنامه دالر 4200 
تومانــی کوشــیده آرامش را به 
می دانند  همه  اما  برگرداند،  بازار 
که ایــن روش، راه حلی مقطعی و 
مســکن درد مزمن وابستگی به 
دالر است و با هر تکانه بین المللی 
و بازی و  ترفند دشمن، باید منتظر 
تکرار فاجعه بار بی ارزشی پول ملی 

باشیم. 
با اطمینان می توان گفت که الاقل 
بخشــی از مسئوالن دولتی، اعتقاد به 
جنگ ارزی که آمریکایی ها سالهاست 
علیه ما طراحی کرده اند ندارند و چون 
اعتقاد ندارنــد، طبیعتا آرایش جنگی 
نمی گیرنــد و روزگار را به خوشــی و 
آرامی می گذرانند! اما دو ســال قبل 
بود که رهبــر عزیز انقــالب گفتند: 
»اگر مسئوالن و مردم بتوانند اقتصاد 
مقاومتــی را به معنای واقعی محقق و 
کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن 
خالص کنند و ارزش و آقایی دالر را در 
کشورهای  بشکنند،  اقتصادی  زندگی 
دیگــر را نیز نجات داده اند و برای آنها 

الگو خواهند شد.«
اکنون ببینیم آیا مســئوالن برای 
شکســتن ارزش و آقایــی دالر کاری 
کرده انــد!؟ اینکه مســئولی بگوید ما 
دالر را از مبادالتمــان حذف و یورو را 
جایگزین آن می کنیم، راه حلی عاقالنه 
و به معنی عمل به فرمان رهبری است 

یا یک نمایش سیاسی و بی اثر!؟
در شرایط دشمنی آشکار آمریکا و 
اروپا با ما و در شرایط تشدید تحریم ها، 
بهتریــن راه برای نیــل به این هدف، 
فوری»پیمان های  انعقــاد  و  پیگیری 
پولی مشــترک« است. پیمان های دو 
و چندجانبــه ای که سال هاســت در 
جهان جاری و ســاری است. در این 

باره بیشتر بخوانید:
دالر، پول واحد بین المللی!

در ابتدا باید بدانیم که چرا دالر 
پول واحد بین المللی شــد و چگونه 
دســت و پای همه کشور های جهان 
در ایــن تار گرفتار شــدند!؟ پس از 
جنگ جهانی دوم، با هدف بازسازی 
مالی  ســازوکار  تعیین  اقتصــادی، 
جهانــی و مهم تر از همــه، کاهش 

احتمال بروز مجدد جنگ کنفرانسی 
با حضور 730 نماینده از 44 کشور 
جهان به نام »برتن وودز« تشــکیل 
شــد. در ایــن کنفرانس، بــا اصرار 
آمریکا )که قدرت پیروز جنگ بود و 
سرمایه ای هنگفت در اختیار داشت( 
دالر بــه عنوان پــول معتبر تجارت 
بین کشورها پذیرفته شد. آن زمان 
آمریکایی ها متعهد شــدند طال را به 
عنوان پشــتوانه ای برای انتشار دالر 
قرار داده و هر اونس طال معادل 35 
دالر باشــد، اما در سال 1971، این 

تعهد خود را ملغی کردند!
از آن زمان تجار کشــورها برای 
مبادالت اقتصادی نیــاز به دالر پیدا 
کردند. تقاضــای مبادالتی دالر باعث 
شــد آمریکا بدون هیچ فعالیت مفید 
اقتصادی پول منتشر کرده و کاالهای 
مورد نیاز خود را وارد کند. اما این تنها 
یک منفعت بود! منفعت مهم دیگری 
که اغلــب از نظرها پنهــان می ماند 
این اســت کــه تقاضــای بین المللی 
دالر بــه آمریکا این امــکان را داد که 
بتوانــد گردش مالی بین کشــورها را 
به صورت جزئی ببیند و متناســب با 
آن برنامه ریزی کنــد. این دو ویژگی 
تدریجا آمریکا را به بازیگر مســلط در 
نظــام پرداخت بین المللی تبدیل کرد 
به نحوی که اکنون آمریکا با اســلحه 
دالر، تبدیل بــه بانک مرکزی جهان 
شــده و روزانــه میلیاردهــا تراکنش 
بــه ارزش میلیاردهــا دالر، ابزار مهم 
تاثیرگذاری آن کشــور بر مناســبات 

جهانی شده است.
جهان به دنبال نسخه جایگزین

آنچه به اختصار شــرح داده شد 
باعث شد تا جهانیان به تدریج به فکر 
جایگزین باشــند. یک راه جایگزین، 
ایجــاد ناحیه مشــترک پولی بود که 
نمونــه بــارز آن اتحادیه اروپا اســت 
کــه در آن، کشــورها ارزهای خود را 
کنــار گذاشــته و از یک پــول واحد 
جدید استفاده کردند. این روش چند 
عامل مهم دارد از جمله همســایگی 
و هم ســطحی اقتصــادی کــه عمال 
این آخری، راه را بــرای تکرار تجربه 
اتحادیه اروپا بســیار سخت و تا حدی 

غیرممکن کرد.
بعد از آن تجربه، از حدود 20 سال 
قبل، ایده پیمان پولــی دو )یا چند( 
جانبه شــکل گرفت. در این روش دو 
کشــور به جــای یک پــول واحد، از 
برای تسویه تجاری  پول های یکدیگر 

استفاده می کنند 

واقعا دالر حذف می شود!؟
اگر بین دو کشــور، پیمان پولی 
مشترکی منعقد شود، تبادل ارزهای 
واسط مانند دالر در تجارت فی مابین 
کاهــش یافتــه و از پول خودشــان 
بانک  چگونــه؟  می کنند.  اســتفاده 
مرکزی کشــورهای طــرف قرارداد، 
ارزش پــول کشــور اول بــه دوم را 
محاسبه می کنند. سپس کشور اول، 
یک حســاب بانکی در بانک مرکزی 
کشور ب افتتاح می کند. طبیعتا پول 
موجود در این حســاب، همان پول 
کشــور ب اســت اما صاحب حساب 
یعنی کشور الف مالک آن پول است. 
کشور ب هم متقابال حسابی به شرح 
پیش گفته در کشور الف باز می کند. 
بعد از اینکه پشــتوانه کافی در بانک 
مرکزی دو کشــور به عنوان ســپرده 
ایجاد شــد، بانک تجاری مشترک دو 
کشور آغاز به کار می کند. از اینجا به 
بعد، تجار کشور الف، با پرداخت پول 
کشور خودشان به بانک مشترک، از 
کشور ب خرید می کنند و بازرگانان 
کشور ب هم با پرداخت پول خودشان 
به بانک عامل، از کشــور الف خرید 
خواهنــد کرد. این مبلــغ کجا تهاتر 
خواهد شــد؟ این مبلغ از حســاب 
کشــور ب نزد بانک مرکزی کشــور 
الف کســر و به حســاب او نزد کشور 
ب اضافه خواهد شــد. روشــن است 
که پس از این عملیات، بانک مرکزی 
کشــور الف، پــول کاال را به بازرگان 
هم وطنش خواهد داد و او هرگز رنگ 
پول کشــور ب را هم نمی بیند. یعنی 
تهاتــر و تبدیل ارزها به صورت کامل 
توسط بانک های مرکزی انجام خواهد 
شد. پس از دوره هایی معین، دو کشور 
به موعد تسویه حساب می رسند.در این 
مرحله بانک مرکزی دو کشــور الف 
و ب با رد و بــدل کردن دارایی های 
ارزشــمند و مورد توافق طرفین مثل 
طال و... حساب یک دوره را صفر کرده 
و بــه دوره بعد می روند. می بینید که 
در این روش، هیچ نیازی به هیچ ارز 

واسطی و از جمله دالر نیست.
این شیوه، نظر بسیاری از کشورها 
را جلب کرد و تاکنون حدود 54 پیمان 
پولی بین کشورهای جهان امضا شده 
است. دو بحران مالی 1997 و 2007 
در شــرق آسیا، نقش بسیار مهمی در 
بیداری کشورها و اقبال به این پیمان ها 
داشته اســت. اوضاع پیمان های پولی 
بعد از فاجعه 2007 چنان در شــرق 
آســیا باال گرفته که به جرات می توان 

گفت در جنوب شرقی آسیا ارز غالب 
وجود نــدارد و از همه ارزهای منطقه 

در تجارت استفاده می شود.
هم اکنون چین با امضای 32 پیمان 
با کشورهای مختلف با کشورهایی مثل 
کره جنوبی تا کانادا و روســیه و برزیل 
و... یکه تاز عرصه حذف دالر است. بعد 
از چین، ژاپن با 9 پیمان و کره جنوبی 
با شش پیمان در رتبه های بعدی قرار 
دارند. کشورهای اروپایی مثل انگلستان 
و ســوئیس و کشورهای اقیانوسیه در 
مجموع 11 پیمان امضا کرده اند. مالزی 
و پاکستان چهار پیمان و کشورهایی 
چون هند، روسیه، ترکیه، امارات و... 
هم هرکدام با حدود سه پیمان نقشی 
در حــذف دالر از مبادالت بین المللی 

ایفا کرده اند.
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