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کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* سؤال و دغدغه مهم منتقدین قانون FATF این است که بعد از تصویب و 
پذیرش این قانون اگر دشمنان فشار آوردند که ایران باید گروه های مقاومت 
مانند حزب اهلل و حماس را تروریست بنامد تکلیف چیست و چه باید کرد؟ اصال 
هدف دشــمنان از امثال FATF بازکردن زنجیر سگ های وحشی خود مثل 
داعش و النصره و بستن دست مقاومت است. چرا بعضی خود را به خواب زده اند؟
5530---0936 و 7241---0922
* رئیس قوه مقننه گفته مجلس محل تبادل نظر است اگر ایشان به این گفته 
خود ایمان دارند پس چرا کاری کردند که برجام بدون تبادل نظر و بدون توجه 
به کارشناسی های دقیق کمیته برجام کمتر از 20 دقیقه به تصویب برسد و 
آنچه که نباید اتفاق بیفتد بر سر کشور و نظام بیاید. االن هم تنها راه جبران 
آن خطای خسارت ساز ایشان باید برای همیشه جلو تصویب قانون مربوط به 

 FATF را بگیرد.
4190---0917 و 8895---0919
* تصویب 20 دقیقه ای برجام در مجلس یک ســابقه منفی برای گروهی از 
نمایندگان اســت. الاقل همت به خرج بدهند و با  FATF پرونده خود را نزد 

ملت سیاه تر نکنند.
بوربور

* به آقای عراقچی دیپلمات کشورمان بفرمایید نتیجه آن دفاع غیرمنطقی شما 
از برجام که اظهار می کردید امضای جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا برای 
ایران تضمین اســت چه شد؟ حال نوبت دفاع غیرکارشناسی از الیحه قانون 
پولشــویی درچارچوب قانون FATF شده و باز کاله گشاد دیگری سر کشور 

برود؟ چرا از گذشته درس نمی گیرند؟
0914---9590
* به جای اینکه اروپا اجرای تعهدات خود در برجام را مشروط به پیوستن ایران 
به  FATF کند دولتمردان باید دست پیش می گرفتند و از کشورهای اروپایی 
می خواستند در عمل صداقت خود را با جبران خساراتی که دوستشان آمریکا 

تاکنون به ما زده است نشان بدهند.
0914---8902
* همان افرادی که در مجلس برجام را ظرف مدت 20 دقیقه به تصویب رساندند، 
اکنون مکمل های برجام را یکی پس از دیگری می خواهند تصویب کنند و باز 

هم تاوان این رفتار مجلس را قرار است مردم پرداخت کنند!
051---1813

* به عنوان یک بسیجی و عاشق انقالب که پای تمام مشکالت ایستاده ام در 
روز قیامت هرگز از  مسئوالنی که خیانت می کنند نخواهم گذشت.

0912---8412
* کارهای این دولت در عرصه سیاست خارجی حکایت کسی است که دزد از 
منزلش سرقت کرده بود و موقع فرار و تعقیب یک خط جلوی پای مالباخته 
کشیده و می گفت حق ندارد پای خود را بیرون از این خط بگذارد. مالباخته 
هــم در تمام عمر خــود افتخار می کرد که یکی دو بار پایش را بیرون از خط 

گذاشته است.
0912---5364

* از مسئوالن امر به خاطر پیاده کردن و مبارزه با برنامه های مخرب و ضددینی 
فضای مجازی به وسیله فیلترینگ و قطع ارتباط با آنها، نهایت تشکر و قدردانی 
را دارم و مصرانه درخواست می کنم این روند، حاکمیت کامل پیام رسان های 

سالم و مفید داخلی ادامه یابد.
0938---6263

* در برابر سنگ اندازی شیطان بزرگ و دول غربی خبیث در مورد فروش نفت 
کشورمان بستن تنگه هرمز یکی از گزینه  های موثر خواهد بود.

0903---8180
* ای کاش دولتمــردان در ماه مبارک رمضان ســری بــه مناطق محروم و 
حاشیه نشــین همین تهران می زدند به این شکل هم از عملکرد 5 سال خود 
خبردار می شدند و هم از میزان محرومیت و فقر بخشی مهم از مردم در مرکز 

کشور آگاهی می یافتند، محرومیت روستاهای دور دست کشور به کنار؟!
0915---1648
* رئیس جمهور سال 97 را سال رونق اقتصادی اعالم کرد ولی با گذشت کمتر 
از سه ماه از آغاز با افزایش 100درصدی قیمت بسیاری از مواد خوراکی، طال، 
سکه،  دالر و... مواجه شدیم. ســکه 1/200/000 به مرز 2/500/000 تومان، 
دالر از4000 به 7200 تومان و گوشت از 40 هزار به 65 هزار تومان رسید و 

.... اینها بیانگر عدم موفقیت تیم اقتصادی دولت است.
موسوی- تبریز

* اگر عده ای در دولت با این هدف که فشار به مردم موجب اعتراض آنان بر 
علیه نظام خواهد شد مشغول توطئه هستند بدانند که در این طرح شوم خود 

موفق نخواهند شد و ملت به جای نظام از آنان عبور خواهند کرد.
0936---3352

* رهنان اصفهان مرکز مبل استان و بلکه کشور است و تعداد 15 هزار نفر به 
طور مستقیم و غیرمستقیم دراین ارتباط شاغلند ولی به علت توقف صادرات 
مبل و کاهش خرید و افزایش 90 درصدی قیمت مواد اولیه، بیشتر از دو سوم 
)70 درصد( این 15 هزار نفر بیکار شدند! مسئولین امر چه راه حلی برای برون 

رفت از این مشکل ارائه می دهند؟!
0913---4513
*  یک دستگاه مسئول با بد عهدی مسئوالن وزارت راه و شهرسازی برخورد 
کند علی رغم واریز 100 درصدی بدهی مان به مسکن مهر و قول تحویل آن 
با گذشت بیش از 5 سال، متاسفانه هیچ خبری از تحویل فاز 4 پرند نیست؟! 
بدهی خود را در سال 92 تسویه نمودیم تا مسکن خود را تحویل بگیریم ولی 

هر روز شاهد تعلل و بدقولی مسئوالن امر هستیم.
پیروزی

* قیمت گاز مصرفی این دوره با دوره قبل به ازای هر واحد از مبلغ 753 ریال 
بــه 1383 ریال )یعنی بیش از 90 درصد( افزایش یافت؟ چرا؟! این در حالی 

است که تورم همچنان ثابت است! 
کرمی راد

* وزیر نیرو منت سر شهروندان گذاشته و گفته بابت مصرف برق پول کمی از 
مردم دریافت می شود در حالی که در یک شهر دورافتاده فقط بابت امتیاز برق 

باالی یک میلیون تومان پول از بنده گرفته اند.
0915---1382
* برای طرح آبیاری قطره ای و بارانی 5 سال است که پرونده تشکیل داده ایم 
و چند میلیون تومان هم برای کارشــناس نقشه کش واریز کرده ایم. قرار شد 
دولت 75 درصد مساعدت کند و ما هم 25 درصد بدهیم. حاال برای یک و نیم 
هکتار 10 میلیون پول می خواهند... متاسفانه هر کجا مراجعه می کنیم پاسخ 

نمی دهند. چرا؟! تمام اسناد و مدارک هم موجود است.
0918---1283

* سخنگوی دولت چندی قبل اعالم کرد افزایش 20 درصدی با معوقه 2 ماهه 
آن همراه با حقوق خرداد پرداخت می شود. پس چرا نشد؟ حداقل در این ماه 
مبارک به صداقت رو می آوردید تا دلمان خوش بشــود که در روزهای پایانی 

ماه مبارک می توانیم دو کیلو میوه بخریم!
0911---8834

* معلوم شــده دولت از بودجه اختصاص داده شده به ترویج قرآن در جامعه 
فقط ده درصد آن را به دستگاه مربوط تحویل داده است. باید مشخص شود 

بقیه این پول را صرف کجا و چه چیزی کرده اند.
رحمانی

* بازنشســته فرهنگی سال 96 هســتم. هنوز پاداش سنوات خدمت بنده را 
پرداخت نکرده اند. چرا فقط برای قشر ما فرهنگیان بودجه مشکل پیدا می کند 

ولی حقوق و پاداش مسئوالن و مدیران به موقع پرداخت می شود؟
0913---1055

1- اردوگاه دروغ پس از آشــکار شدن خســارت های اعتماد یکطرفه به غرب، به هر 
دســتاویزی چنگ می اندازد تا واقعیت ملموس در زندگی مردم را پنهان ســازد. عکس 
مذاکرات گروه هفت را که سران 6 کشور روبه روی ترامپ ایستاده اند، بزرگ نمایی می کنند 
و می گویند »دیدید! بین آمریکا و اروپا شــکاف افتــاد؛ این هم عایدی برجام«! و توضیح 
نمی دهند که مگر آنها قبل از برجام اختالف نداشته اند یا اختالف و دعوای آنها بر سر برجام 
است؟ اختالف سیاسی و تجاری دیرپای آنها چه دخلی به ایران دارد؟ یعنی با این شکاف، 
تحریم ها لغو می شود؟ شرکت های اروپایی برمی گردند؟ یا الاقل، قطعنامه ای علیه آمریکا 

به شورای امنیت می برند؟!
2- همین ها، با برجسته کردن مذاکرات کره شمالی و آمریکا که نتایج عملی و سرانجام آن 
در هاله ای از ابهام است، می کوشند به منطق مرده اعتماد به آمریکا تنفس مصنوعی بدهند. 
کره شــمالی و آمریکا تا به حال چند بار توافق کرده و هر بار زیرش زده اند. اما غربگرایان 
باید پاسخ دهند آیا ادعای آمریکا درباره دادن تضمین امنیتی به کره، مفید تر از »معاهده 
نظامی« است که تونی بلر نخست وزیر انگلیس با قذافی امضا کرد تا در صورت وقوع هر نوع 
حمله ای از لیبی دفاع کند اما انگلیس، پیشگام حمله به لیبی بود؟! البته سخنگوی دولت به 
درستی گفت »کره شمالی با چه کسی می خواهد مذاکره کند؟ آیا این فردی که در هواپیما 
با یک توییت، نشســت سران گروه هفت را دچار اخالل می کند، قابل اعتماد است؟ ارزش 

وقت بیشتر از صحبت کردن با شخصی مانند ترامپ است«.
3- استخوان گیر کرده در گلوی آمریکا، ایران است نه کره شمالی. طبق گزارش های 
متعدد محافل غربی، ایران هجدهمین قدرت اقتصادی، هشتمین قدرت نظامی، سیزدهمین 
قدرت سیاسی دنیا و سرجمع، قدرتی است که توانسته ترمز آمریکا و اعوانش را در عراق 
و سوریه و لبنان و یمن بکشد و حتی روسیه منفعل در چند سال قبل را در سوریه پای کار 
آورد. نشریه آمریکن اینترست یک سال قبل از قول استراتژیست ها نوشت »ایران در سال 
2017 در کنار آمریکا، چین، ژاپن، روسیه ، آلمان و هند، هفتمین قدرت بزرگ دنیاست«. طی 
دهه اخیر، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران را هفدهمین یا هجدهمین 
اقتصاد بزرگ دنیا ارزیابی کرده اند. همچنین در نظرسنجی از 21 هزار نفر از سیاستمداران، 
مدیران و نخبگان آمریکایی که هرسال توسط US News انجام می شود، جمهوری اسالمی 
ایران در رتبه 13 قدرتمندترین کشورها قرار گرفت. مراکز معتبر بین المللی، سرعت رشد 
علمی ایران را 13 برابر متوسط جهانی اعالم کرده اند و مقامات رژیم صهیونیستی می گویند 

ایران پس از انقالب 1979، بیست برابر سرعت اسرائیل، رشد فنی و علمی داشته است.
4- چالش و مشکل واقعی از آنجا آغاز شد که طیف هایی در اثر وسوسه و تهدید دشمن 
و برخی ریزش های روحی و اعتقادی، دشمن را قوی تر از آنچه هست دیدند و توانمندی های 
جبهه خودی را یا ندیدند و یا به خاطر عملیات روانی دشــمن، تهدید و زحمت و دردسر 
پنداشتند. در این فرآیند، دولت با عدم اعتماد به نفس الزم و منفصل فکری از اقتدار جمهوری 
اسالمی پای مذاکره رفت. وسوسه خناسان هم -مبنی بر وقوع معجزه در صورت بستن با 
غرب- در این روند معیوب موثر بود. اکنون بعد از 5 سال فرصت سوزی و آرزو اندیشی، نسبت 
ْمآُن َماًء َحَتّی  آرزو با واقعیت، همان مثال آیه 39 سوره نور است. »َکَسَراٍب بِِقیَعْهً یَْحَسُبُه الَظّ
إَِذا َجاَءُه لَْم یَِجْدُه َشْیًئا... مانند سرابی در بیابان بی آب که شخص تشنه، آن را آب پندارد؛ تا 

زمانی که به آن رسید، هیچ نیابد«.
5- امروز کمتر کسی در سراب بودن معامله با شیطان بزرگ تردید دارد. اکنون حباب 
“رونق اقتصاد از مسیر بی عملی و بستن با شیطان بزرگ” ترکیده است. واگذاری 95 درصد 
دستاوردهای برنامه هسته ای به کنار؛ دالر 3300 تومانی سال 92، ظرف چند ماه به 7 هزار 
تومان در اسفند 96 رسید؛ سکه طال که تابستان پارسال 1/2 میلیون تومان بود، به دو میلیون 
و چهار صد هزار تومان صعود کرد و قیمت مسکن ظرف یک سال، از صدقه سر برجام 35 
درصد افزایش یافت. مدیران ذیربط می گویند تورم بازار مسکن و ارز و سکه و طال و خودرو، 
حباب است. بله قطعا حباب است اما این اعتیاد روانی را چه کسانی زیر پوست جامعه تزریق 
کردند؟ و چرا امروز به جای عمل به مسئولیت ، فقط تماشاچی شده اند و همه چیز را به حباب 
نسبت می دهند؟ به یاد بیاوریم نیش و کنایه های رئیس دولت را که در سفرهای تبلیغاتی 
انتخابات 96 می گفت »صبح نمی دانســتیم ساعت 11 یا 12 ظهر قیمت دالر چقدر می شود 
)کف و ســوت حضار:... دوِست داریم(. نمی دانستیم قیمت سکه چند می شود«. او پیش از 
انتخابات 92هم درباره افزایش قیمت ارز گفته بود »مشکل کجاست؟ مشکل، عدم مشورت، 

خودشیفتگی وعدم استفاده از ابزار علمی برای مدیریت است«.
6- اکنون نه تنها از 150 میلیارد دالر پولی که باید به کشور باز می گشت، خبری نیست 
بلکه به واسطه اتکا به دیوار دشمن و تشجیع او به خباثت های جدید ، اقتصاد ملی با وجود 
ظرفیت های فراوان، آسیب پذیر شده است. سراب یعنی اینکه برخی مقامات دولتی تصور 
یا وعده می کردند با برجام 200 میلیارد دالر سرمایه خارجی به کشور می آید اما طبق گزارش 
اخیر روزنامه دولت )ایران( »سال گذشته 30 میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شد. طبق 
محاسبه صندوق بین المللی پول، رکورد خروج سرمایه سال 89، در سال 96 شکسته شد«! 
حباب یعنی 7 هزار تومان شدن دالر به جای رویای دالر 1000 تومانی، دو برابر شدن قیمت 
سکه، افزایش 35 درصدی قیمت مسکن و بی ســر و سامانی بازار خودرو در تاخت و تاز 
دالالن و محتکران غیر دولتی و دولتی! آیا با تعلیق دولت و تکالیف و مسئولیت های آن روبرو 
هستیم؟ یا بدخواهان مایلند با سرگرم کردن مدیران اجرایی به حاشیه ها و رسیدگی نکردن 
به مشکالت، ضرورت ادامه روند واگذاری امتیازهای یکطرفه و جدید به دشمن را ثابت کنند؟!

7- زمانی بحث بر سر این بود که آیا برجام، عایدی برای کشور دارد یا نه؟ اما امروز باید 
بررســی کرد خسارت های آن به کشور چه قدر بوده است؟ دم دستی ترین پاسخ، تصاعد 
انفجاری قیمت ها در یک سالی است که قرار بود باغ برجام به ثمر بنشیند و مردم شیرینی 
میوه آن را بچشند. اما عمق فاجعه آنجا بود که مدیران و فعاالن اقتصادی و تولید کنندگان 
و صاحبان ســرمایه، به خاطر هیجان تبلیغات برجامی، گرفتار بی عملی و تعلیق و انتظار 
شدند و قدرت اقتصاد ملی به اعتبار کاهش تدبیر و تولید و تجارت، دچار ضعف شد. تصور 
کنید اگر از قهرمان دوی صد متر بخواهند هیچ حرکتی نکند و منتظر بماند -یا بترسانند 
و مجبورش کنند هیچ حرکتی نکند- آیا بعد از پنج سال می تواند از جایش تکان بخورد؛ 
دویدن و مسابقه پیشکش؟! رخوتی که ظرف پنج سال اخیر تزریق شد، چرخ ُکند اقتصاد و 
تولید را از حرکت انداخت و روحیه و رمق تدبیر و طراحی و تولید را تضعیف کرد. گشودن 
دروازه واردات برای طمطراق بخشــیدن به بازار و پر کردن چشم مردم، ضربه بعدی را به 

اقتصاد ملی زد و میلیون ها شغل را از بین برد.
8- در همین حیص و بیص که مردم انتظار تالش شبانه روز برای گشودن گره های قابل 
حل اقتصاد و کسب و کار را دارند، خبر می رسد هیئت دولت وقت گذاشته و محل های مناسب 
تجمعات را مشخص کرده است! آیا منطقا باید برای تبدیل مخالف و معترض به موافق تالش 
کرد یا با بدعملی و کم توجهی به مطالبات توده های موافق نظام، آنها را ناراضی و معترض 
نمود؟! واقعا برای مسائل اولویت دار چاره اندیشی کرده اند که تعیین مکان برگزاری تجمعات را 
اولویت می دهند؟ در شرایطی که تقریبا به حال خود رها شده و دالالن حرف اول را می زنند، 
آیا دولت، مشکالت کارمندان و کارگران و معلمان و کشاورزان و... را نمی داند و می خواهد با 

تمهید تجمعات مطلع شود؛ تجمعات که همواره بی مزاحمت دایر بوده است؟!
9- اکنون که بدعهدی های اروپا و اعالم بازگشت برخی شرکت ها علنی شده، تکلیف 
چیســت؟ باز هم گردن کج کنیم و بازه زمانی مهم دیگری را از دست بدهیم و به دشمن 
اجازه بدهیم زمان بخرد؟ یا اینکه بر مبنای ناامیدی از غرب که منطقی واقع نگر دارد، امید 
حقیقی را بارور سازیم؟ ما اگر در کره جنوبی و ژاپن هم زندگی می کردیم، نسخه بی بدیل، 
اقتصاد مقاومتی درونزا بود. از دولت سازندگی به این سو هر وقت بحث احیای ظرفیت های 
معطل به میان آمده، تکنوکرات های ســهل اندیش گفته اند کــدام ظرفیت بالفعل وجود 
دارد کــه بتوانیم به خدمت بگیریم؟ همواره با روحیه آماده طلبی و حاضری خوری )نگرش 
فست فودی( که از بی طاقتی و نگرش نوک دماغی بر می خیزد، به جذب محصول و سرمایه 
خارجی چشم دوخته اند. متاسفانه غالبا رویکرد چشم پرکن که در آن رونق بازار با واردات 
انبوه و بی زحمت کاال، حرف اول و آخر را می زند، همواره بر درمان آمیخته با زحمت بیماری 

اقتصاد طفیلی چربیده است.
10- در حالی که 6-7 ســال پیش چوب وابستگی خودرویی را در ماجرای بدعهدی 
شرکت های پژو و رنو خورده بودیم و بازار با آن کنار آمده بود، بالفاصله پس از برجام سراغ 
همان شرکت های فرانسوی رفتیم و بازاری را که می توانست از وابستگی خود بکاهد ، مجددا 
معتاد کردیم تا جایی که تحریم دشمن به جای اینکه در صورت درگیر شدن با معیشت مردم، 
خود را نشان بدهد، از طریق بازار خودرو خودنمایی می کند! به راستی چرا حتی یک قرارداد 
که دانش فنی یا فعالیت های مبتنی بر ارزش افزوده را به ایران بیاورد، منعقد نشد اما آمریکا 

به فرانسه و دیگران اجازه داد در حوزه صادرات مصرفی به ایران، بی دریغ فعال باشند؟
11- آلمان و ژاپن و ُکره و هند برای بازسازی اقتصاد خود تا مدت ها دِر واردات را به ویژه 
آنجا که ارز و سرمایه و فرصت  اشتغال را نابود می کرد، بستند. بلکه همچنان پنجره واردات 
را با ســخت گیری و به شــکل محدود باز می کنند. اما دو سه سال پیش خبرنگار نشریه 
اســپانیایی پس از سفر به تهران با تعجب نوشت »چه کسی می گوید ایران تحریم است؟ 
من اثری از تحریم ندیدم. مگر می شــود کشوری تحریم و دچار محدودیت منابع باشد اما 
جزو رکوردداران واردات لوکس مثل پورشه و لوازم آرایشی و انواع گوشی ها و ساعت های 

گران قیمت در خاورمیانه قرار گیرد؟!«.
12- پروفسور هاجون َچنگ شهروند کره جنوبی که از سال 1990 دانشگاه  کمبریج تدریس 
می کند، درکتاب »نیکوکاران نابه کار« می نویسد »صادرات کره جنوبی در دهه 1950 تنگستن 
و ماهی بود و شــرکت سامسونگ ماهی و ســبزیجات و میوه صادر می کرد... در مدارس به ما 
می آموختند وظیفه میهنی ما حکم می کند کسانی را که سیگار خارجی می کشند، گزارش کنیم. 
ارز به راســتی خون و عرق جبین سربازان صنعتی ما در جنگ صنعتی بود. کسانی که با خرید 
بیهوده ارز را هدر می دادند، خائن به شمار می رفتند.هزینه کردن غیرضروری ارز ممنوع بود، حتی 
خرید خودروهای کوچک و نوشیدنی و شیرینی. این کار از طریق اعمال ممنوعیت های وارداتی 
و عوارض سنگین گمرکی صورت می گرفت. سفر خارجی جز با مجوز معامله تجاری یا تحصیل 
ممنوع شد... کره دهه ها از حمایت های تعرفه ای و یارانه ای استفاده کرد تا صنایع بتوانند در رقابت 
بین المللی دوام بیاورند. دولت روی ارز کمیاب کنترل مطلق اعمال کرد و تخلف از آن می توانست 
مجازات مرگ در پی داشته باشد... ژاپن زمانی خودروی بنجل تولید می کرد و با شکست روبه رو 
شد. بسیاری گفتند تویوتا باید به همان تولید ماشین های ساده نساجی و ابریشم برگردد و بعد 
25 ســال ناتوانی، تولید خودرو را رها کند. اما دیگران گفتند هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع 
مهم به جایی نرسیده. حاال تویوتا نه تنها از ورشکستگی درآمده بلکه برند لکسوس در دنیا تولید 
می کند... سرمایه گذاری خارجی به مثابه معامله با شیطان، بیش از آنکه مزایایی با خود بیاورد، با 
خطرات همراه است و می تواند توسعه را با مشکل مواجه کند«. آیا عبارات یک پروفسور الئیک 

کره ای، رگ غیرت برخی مدیران غافل ما را می جنباند؟

سراب سیراب نمی كند

محمد ایمانی

یادداشت روز
دعای روز بیست وهشتم ماه مبارک رمضان

اللَُّهــمَّ َوفِّــْر َحظِّي ِفيِه ِمــَن النََّواِفِل َو أَكْرِْمِني ِفيــِه ِبإِْحَضاِر 

الَْمَســائِِل َو َقرِّْب ِفيِه َوِســيلَِتي إِلَْيَك ِمْن بَْيِ الَْوَسائِِل يَا َمْن ال 

َي يَْشَغلُُه إِلَْحاُح الُْملِحِّ
»خدایــا! در این روز بهره ام را از مســتحبات افزون کن و به 
خاطر ابراز خواســته هایم گرامی ام دار و از میان اسباب، وسیله 
مرا به درگاهت نزدیکتر گردان. ای آن که اصرار اصرارکنندگان 

مشغولش نمی دارد.«

گفت و شنود

خبر ویژه

حباب

شوخی آماری دولت
با نرخ تورم واقعی!

نرخ هایی که مراکز دولتی اعالم می کنند، شوخی با نرخ تورم است.
این مطلب را روزنامه فرهیختگان منتشــر کرد و نوشت: خانواده های ایرانی با 
سطح درآمد متوسط و پایین، این روزها، بیش از سایر اقشار جامعه متحمل افزایش 
قیمت کاالهای اساسی و گرانی بی حساب و کتاب اقالم موردنیازشان شده اند. یکی 
دو ماهی است که قیمت بسیاری از کاالهای اساسی موجود در بازار، چه خودسرانه 
و چه منطقی، افزایش داشته است. آن تعداد از فروشندگان که قیمت کاالهای خود 
را خودسرانه افزایش داده اند، افزایش قیمت دالر و نوسانات بازار ارز را عامل گرانی 
می دانند و با این بهانه، افزایش قیمت اقالم موجود در بازار را توجیه می کنند. این 
درحالی اســت که مســئوالن بخش های دولتی و نظارتی در یکی دو ماه گذشته، 
قاطعانــه اعالم کرده اند که بازار تحت کنترل اســت و به هیچ کس اجازه افزایش 

خودسرانه قیمت ها و اجحاف در حق مصرف کننده را نداده اند.
امــا آنچه در واقعیت وجود دارد با گفته ها و وعده  و وعیدهای مســئوالن در 
تضاد اســت، چراکه افزایش قیمت ها در بازار از یک ســو و عدم نظارت و کنترل 
دولت از ســوی دیگر، به خوبی محسوس است. مصداق بارز این گفته افزایش 10 

تا 15 درصدی قیمت لبنیات در مدت اخیر است.
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار قیمت گوشت گوسفند در هفته منتهی 
به 28 اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18/2 و گوشت گاو نیز 19 
درصد گران شده است. همچنین تخم مرغ 51 درصد نسبت به سال گذشته رشد 
قیمت داشــته اســت. قیمت تخم مرغ در بازه مورد اشــاره مرکز آمار یعنی هفته 
منتهی به 28 اردیبهشــت 97 در مقایســه با هفته منتهــی به 28 فروردین 97 
افزون بر 12/3 درصد افزایش یافته اســت. قیمت شــیر نیز در بازه یاد شده 5/5 

درصد افزایش یافته است.
نمود عینــی بی توجهی دولت به کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار را می توان 
بر قیمت کاالهایی که تنها در طول یک هفته افزایش قیمت داشــته اند، مشاهده 
کرد. مرکز آمار خالصه نتایج گزارش هفتگی متوســط قیمت خرده فروشی برخی 
مواد خوراکی را در هفته منتهی به 28 اردیبهشت منتشر و اعالم کرد که طی آن 
قیمت هشــت گروه نســبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. برای مثال در 
هفته گذشته نرخ لبنیات 0/2درصد، برنج 1/6 درصد، حبوب 0/3 درصد، میوه های 
تازه هفت درصد، سبزی های تازه 1/5 درصد، گوشت قرمز 0/2 درصد، گوشت مرغ 

1/2 درصد و چای 0/9 درصد افزایش یافته است.
از نگاه کارشناسان وصاحب نظران اقتصادی، گرانی کاالهای اساسی، سبد کاالیی 
خانوارها را روزبه روز کوچک تر و زندگی را برای طیف وســیعی از مردم ســخت تر 
می کند. در این میان گرانی مســکن که در حدود 35 درصد از هزینه خانوارهای 
ایرانی را تشــکیل می دهد، حق صرف هزینه در قسمت های دیگر ازجمله آموزش 

و سرگرمی را سلب کرده است.
روحانی گرفتار مسیریابی نادرست است

مدعیان تدبیر و امید گرفتار مسیریابی نادرست شده اند.
این مطلب را روزنامه صبح نو ضمن تحلیلی مورد اشــاره قرارداده و می نویسد: 
در نخستین ســالگرد انتخاب مجدد آقای روحانی و گزینش شورای شهر جدید، 
همه چیز نشــان از نادرستی مســیرهای اصلی در طراحی این دو برنامه سیاسی 
دارد؛ درســت وقتی سعید حجاریان، طراح ارشد سر و شکل فعلی دولت، و آقای 
غالمحسین کرباسچی، طراح ارشد سر و شکل شورای شهر، به کل، ابراز نارضایتی 

از دو برآورده طراحی های خود می کنند.
وقتی دکتر ســعید حجاریان در یک طراحــی تازه رادیکال، از برکناری آقای 
روحانی ســخن می گویند! لرزه بر اندام ما می افتــد، چرا که بی گمان او تنها یک 
تحلیلگر سیاســی یا اجتماعی نیست؛ او یک مقام ارشــد امنیتی سابق است که 
علی االصول هنوز همدســتی در پس امور دارد و همواره بعید تصور می شده است 
که عماًل دســت به پیاده کردن طراحی های خود نزند. بنابراین، همواره گمان بر 
این بوده اســت که وقتی او تحلیلی ارائه می دهد، باید دنبال دســت هایی بود که 
برای جامه عمل پوشاندن به آن تحلیل ها به حرکت در می آیند؛ و وقتی سخن از 
برکناری رئیس جمهوری هموار می شــود، درمی یابیم که ذهنیت چپ رادیکال به 

حداکثر آشوب تن سپرده است.
به همین قواره، وقتی آقای غالمحســین کرباســچی که صدر طراحی لیست 
امید شورای شهر بود )مطابق آنچه از افشاگری روزنامه آفتاب یزد در مورد چینش 
کرســی های دو میلیارد تومانی فهرست امید برآمد(، مهم ترین دست پخت شورای 
شهر را که شهردار باشد، هدف تندترین انتقادات ممکن قرار می دهد، باید پذیرفت 
که مسیر تدبیر و امید به دشواری هایی برخورده است که نیاز به تنظیم مجدد دارد.

در هفته گذشته نقل قول تکان دهنده سوم از دکتر محمد جواد ظریف برآمد 
و همه را غافلگیر کرد و نشــان داد که مهم ترین هدف گذاری در گفتمان »تدبیر 
و امید« عمیقاً از واقع نگری به دور بوده اســت؛ دکتر محمد جواد ظریف فرمودند 
»برجام، بیماری در حال مرگ اســت که در آی سی یو و شرایط بسیار سختی قرار 
دارد.« این را آقای محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای 
اســالمی از حضور دکتر ظریف نقل کرد و باالخره نشــانه چهارم، نشانگر شورش 
سراســری علیه »طرح تحول نظام سالمت« بود که تنها پروژه موفق دولت تدبیر 

و امید با رضایت 80درصدی مردم تلقی می شــود. به رغــم این موفقیت، پس از 
حمالت بیمه ها و شایعه شکرآب وزارت بهداشت و وزارت رفاه، تهاجم دکتر مسعود 
پزشکیان، نایب رئیس پر نفوذ مجلس شورای اسالمی، و همچنین، توقف تخصیص 
یارانه ارزی دارو، نشان دیگری از به محاق رفتن مسیر دولت تدبیر و امید است.

مجموع این نشــانه ها به دکتر حسن روحانی که سیاستمدار ارشد این مسیر 
اســت، گوشــزد می کند که باید نقش خود را ایفا کنند، و دست به تنظیم مجدد 

مسیرها و ریل ها بزنند. این چیزی است که هم اکنون از ایشان انتظار می رود.
شاخص ها و نشانه های روشنی باید در دست سیاستمدار ارشد باشد، تا بتواند 
به موقع و به درستی دست به اصالح مسیرها بزند؛ یکی از نشانه های مسیر نادرست 
سیاســی این است که با وجود تالش سخت، نتایج رضایت بخشی نداریم؛ خصوصاً 
اگر دســتاوردهای ما در مقایسه با دســتاوردهای رقبا طی دو یا سه دوره تالش، 
نقصان داشت، باید نتیجه بگیریم که این میدان، میدان حقیقی عمل ما نیست و 

باید مسیرها را بهبود بخشید یا تغییر داد.
نشــانه بعد این اســت که زیاد در دو راهی تصمیم گیری و مصلحت سنجی 
گرفتار می شویم. این نشان از آن دارد که مسیر انتخابی ما با اعتقادات و باورهای 
اصولی ما در تضاد اســت. این نحو مسیرها، اغلب با انگیزه هایی مانند موقعیت 
انتخاباتی، پرستیژ سیاسی و گروکشی از رقبای داخلی یا خارجی سیاسی آغاز 
می شــوند، اما ادامه چنین مسیر حساب نشــده ای، مدام مجبور به قمار بیشتر 
منابع می شویم، شاید جاه طلبی های اولیه تشفی یابند. این نحو سیاست ورزی، 
بیشتر شبیه یک نحو قمار است و هر چه زودتر آن را قیچی کنید، زودتر رستگار 
خواهید شد. ادامه حضور در چنین مسیرهای سیاسی اشتباهی منجر به استهالک 
روحی و معنوی سیاســتمدار می شود و نشانه چنین وضعی، پرخاش مستمر به 

دیگران و منتقدان است.
اگر به جای آمریکا، ایران از برجام خارج می شد

اروپا همین قدر خویشتندار بود؟
رفتار اروپا در قبال خروج آمریکا از برجام منافقانه است. اگر به جای آمریکا، 

ایران از برجام خارج می شد، اروپا چه می کرد؟
دکتر محمدباقر خرمشــاد با طرح این پرسش، به روزنامه جام جم گفت: 
اگر به تاریخ رجوع کنیم، اروپاییان قابل اعتماد نبوده و از سابقه خوبی بویژه 
در مذاکراتی که طی حدود ده ســال گذشــته داشتیم، برخوردار نبوده و به 
تعهداتشان پایبند نبودند. هر چند آنها بهانه هایی از جمله زمانبر بودن انجام 
تعهدات یا مشکل بودن تصمیم گیری در اروپا را مطرح می کنند اما در نهایت 
رفتار آنها در مورد برجام آزمون بزرگی برای غرب است که خود را چند قرن 
رهبر جهان می داند و شاید هیچ گاه مانند امروز در معرض آزمون سختی در 
مقابل دیده های جهانیان قرار نگرفته بود، اروپا در شــرایطی قرار گرفته که 
شاید برخالف سنوات قبل که به صورت متحد آمریکا کار می کرده در معرض 

تحقیر جدی از سوی آمریکاست.
امروز معامله اروپا با آمریکا، آزمون دیگری برای اوســت که نه در جهت 

منافع ما، بلکه باید در جهت حفظ اعتبار خود به تعهداتش عمل کند.
وی در ادامه گفته است: اگر ایران از برجام خارج می شد عکس العمل طرف 
اروپایی چه بود؟ قطعا یکی از اقدامات آنها این بود که انگلیس و فرانسه حتما 
بانی صدور قطعنامه ای علیه ایران در شــورای امنیت شده و علیه کشورمان 

موضعگیری و ما را محکوم می کردند.
بنابراین در حال حاضر که آمریکا اقدام به خروج از برجام کرده اســت، 

انتظار می رود همین اتفاق بیفتد و اروپا آن را محکوم کند.
خرمشــاد می گوید: دولت دچار همان ضعف و محافظه کاری مفرطی در 
مقابل خروج آمریکا از برجام شــده که در گذشــته هم با همان ضعف پیش 
رفته بود. ایران می توانســت بعد از خروج آمریکا از برجام اعالم کند در حال 
حاضر در برجام مانــده و منتظر عکس العمل اروپا می ماند؛ اما در عین حال 
برخی تعهــدات را تعلیق می کند. به عنوان مثال می توانســتیم اعالم کنیم 
محدودیت هایی را که درخصوص تحقیق و توسعه پذیرفته ایم به صورت تعلیق 
در می آوریم و کار تحقیقاتی روی ســانتریفیوژهای جدید را شروع می کنیم 

تا ببینیم اروپا چه کار می کند.
همین اقدام را می توانستیم در همان مقطعی که شاهد نقض عهدهای آمریکا 
بودیم انجام دهیم؛ چراکه بر اساس برجام اگر طرفی به بخشی از تعهداتش عمل 
نکند طرف دیگر می تواند به بخش یا تمام تعهداتش عمل نکند و آن را معلق کند، 
بنابراین ایران می توانســت از کمترین اقدام حاشیه ســاز استفاده کند و بخشی از 
تعهداتش را به حالت تعلیق در آورد. این در حالی اســت که پس از خروج آمریکا 
از برجــام، اقدام تنبیهی نداشــتیم و همه چیز را به اخــالق واگذار کرده ایم تا به 
صورت اخالقی اروپاییان به تعهدات خود بازگردند، اما باید با کمال تاســف گفت 

در سیاست بین الملل اخالق هیچ جایی ندارد.

محافل دولتی مؤثر در گرانی ارز
برای ساماندهی آن همراهی نمی کنند

رئیس سابق اتاق بازرگانی می گوید برخی دولتمردان و رسانه های حامی آنها، 
از عوامل افزایش قیمت ارز بودند.

یحیــی آل اســحاق در گفت وگو بــا خبر آن الین تصریح کــرد: طبق اعالم 
صندوق بین المللی پول میزان ذخایر ارز کشور رقمی در حدود 109 میلیارد دالر 
اســت. حاال به این رقم صادرات نفتی و غیرنفتی هم اضافه کنید، جمع این ارقام 
نشــان می دهد که مشکل منابع ارزی نداریم. آنچه مشکل ایجاد کرده، تقاضاهای 

غیرواقعی به بازار است.
وی درباره عامل گران شدن ارز می گوید: حتماً عوامل داخلی مؤثر بودند. مثل 
همین اختالف دیدگاه هایی که بین نخبگان و صاحب نظران درباره ارز مطرح شد. 
این اختالف بین کســانی که در داخل دولت یا خارج از دولت مطرح شــد هم بر 

انتظارات روانی افزایش قیمت ارز دامن زد.
صحبت های آقای ترکان و عقبه فکری که این دیدگاه را داشتند. دیدگاه آقای 
ترکان درباره ارز نمودی از یک جریان بود. دو نوع تفکر در دولت درباره ارز جریان 
دارد. جالب آنکه پایه هر دوی آنها قیمت دالر بین 6 تا 7 هزار تومان است. چندی 
پیش روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه جریان حامی دولت پرسشــنامه ای 
را تهیــه کــرد که نرخ ارز را بر دو پایه 5 تا 6 هزار تومان و 6 تا 7 هزارتومان را به 
نظرخواهی گذاشــت. من در آن نظرخواهی گفتم که اوالً این جدول غلط است و 
شما دارید به بازار جهت می دهید. دوم اینکه از نظر من قیمت دالر 4200 تومان 

است. این عدد را یک ماه قبل از تصمیم دولت گفتم.
آل اســحاق می گوید: فکر می کنم مجموعه فضاســازی هایی که شــد و طرح 
دیدگاههای تئوریک درباره قیمت ارز، در راســتای صحبت آقای ترکان که تأکید 
داشت »ارز گران، بد نیست«، یکی از عوامل افزایش نرخ ارز بود. البته گروهی هم 
در اتاق های بازرگانی از این دیدگاه حمایت کردند. در این شرایط در نظر بگیرید، 
گروهی که در خارج از کشــور پول داشتند، با طرح اینکه ارز به 6-7 هزار تومان 
می رسد، تصور سوپر میلیاردر شدن پیدا کردند. این گروه هم بر فضاسازی ها دمیدند. 
به این اتفاق ها، مسایلی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایجاد کرد، را اضافه کنید. 
باالخره اندیشکده های سیاسی آمریکا بیکار ننشسته اند. آنها دریافتند که می توانند 

در اختالف ارز در داخل ایران نقش ایفا کند.
او خاطرنشــان کرد: سیاست دولت برای ساماندهی ارز درست است به شرط 

آن که همه نظرها یکی شود. برخی از وزرا موافق نیستند که باید همراه شوند.
آش سوء مدیریت اقتصادی شور شد

صدای حامیان دولت هم درآمد
انتقاد نسبت به سوء تدبیرهای اقتصادی دولت، از رسانه های منتقد به رسانه های 

حامی دولت گسترش یافته است.
»خبر آنالین« در گزارشی با عنوان »تورم یک رقمی و آشفتگی بازار مسکن«، 
به انتقاد از وضعیت حاکم بر بازار مســکن و عدم نظارت دولت بر آن پرداخت و 
نوشت: آیا این وضعیت از حقوق شهروندی است که مالک هر روز صبح از خواب 
بلند می شــود و هر قیمتی دلش خواست را عنوان می کند یا اینکه به نظام ارزی 
و پولــی دولت نگاه می کند و چنین تصمیم می گیرد و یا تحریکات خارجی بر آن 

اثر دارد و یا.
چه کسی مسئول این نابسامانی هاست؟ دولت چرا فکری نمی کند آیا می خواهد 
همانند بازار ارز کار به بحران بکشــد و آن گاه وارد شــود و یا باید عالج واقعه را 

قبل از وقوع بکند!
خبرآنالین افزود: دیدیم که در بازار ارز هم زمانی دولت وارد شد که هم خود 
دولت و هم بســیاری دیگر می گفتند که خیلی زودتر از این ها باید اقدام می شد. 

رشد 30 درصدی در زمین و مسکن و بلکه بیشتر، سر به کجا می زند؟
خبرگزاری »ایلنا« هم از قول »رضا امیدی« استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، 
نوشت: در طول 4 سال گذشته وضعیت معیشت و کیفیت زندگی کارگران چندان 

محوریت نداشته است.
یافته های حاصل از مطالعات مختلف نشان می دهد اثرات ناشی از رشد اقتصادی 
بیشتر معطوف به طبقات باال بوده و طبقات پایین، روستائیان و شهرهای کوچک 

بهره مندی چندانی از نتایج رشد اقتصادی نداشته اند.
امیدی اضافه کرد: به نظر می آید دولت به رغم شعارهایی که می دهد چندان 
به بخش مولد جامعه توجهی ندارد و در ســطح سیاست گذاری هم هنوز این فهم 

حاصل نشده که نیروی انسانی مهمترین سرمایه هر کشوری است.
خبرگزاری ایســنا نیز در گفت وگو با »محمدرضا واعظ مهدوی« معاون سابق 
توســعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه، به تحلیل وضعیت صنعت 

کشور و عملکرد دولت در این حوزه پرداخت.
واعظ واردات را یکی از موانع رشــد صنعت دانست و گفت: 70 درصد صنایع 

ما به دلیل واردات کاالهای خارجی تعطیل هستند.
وی بــا انتقاد از حمایت های ناکافی از بخش تولید افزود: متأســفانه عالوه بر 
تعطیلی صنایع کشــور، سرمایه گذاری های صنعتی نیز در کشور ما پایین است و 
وقتی همه ســرمایه های کشــور وارد بانک ها می شود و مراکز بانکی ما سود باالی 
20 درصد می دهند و عرصه های تولید و کارآفرینی تا این اندازه سودمند نیست، 

طبیعی است که سرمایه گذاری صنعتی در کشور صورت نمی گیرد.

گفت: می گویند افزایش قیمت مسکن و اجاره بها حباب است!
گفتم: حباب دیگر یعنی چی؟!

گفت: منظورشان این است که این افزایش قیمت ها واقعی نیست! 
مثل حباب است که زود می ترکد! 

گفتم: ولی قیمت مسکن و اجاره بها که به طور واقعی افزایش 
یافته. کجای آن حباب است؟! افزایش قیمت سکه و دالر و سایر 

اقالم را هم می گفتند حباب است ولی نبود!
گفــت: چه عرض کنم؟! باید گفــت، برجام حباب بود که قرار بود 
فتح الفتوح و بزرگترین دستاورد قرن باشد! تحریم ها را بردارد! گشایش 

اقتصادی بیاورد! و...!
گفتم: یارو که رفته بود ماشــین بخره، بعد از امتحان یکی 
از خودرو ها به بنگاهی گفت؛ داداش این ماشین که همه جاش 
صدا میده، بنگاهی گفت؛ اختیار دارید، در عوض بوقشو امتحان 

کنید اصال صدا نمیده!

نیویورکر  آمریکایی  نشریه 
همکاری   جزئیات  گزارشی  در 
ســعودی،  عربســتان  میان 
و  صهیونیستی  رژیم  امارات، 
آمریکا علیه ایران را فاش کرد.

نشــریه آمریکایی نیویورکر با 
انتشــار گزارشــی با عنوان »نظم 
نوین جهانی در دوران ترامپ« در 
پایگاه اینترنتی خود، به بررســی 
این موضــوع پرداخت که چگونه 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
به همــراه رئیس جمهور آمریکا و 
رژیم صهیونیستی جبهه جدیدی 
را علیه ایران تشــکیل داده اند و 
موضوع فلسطینیان را به فراموشی 

سپرده اند.
در ایــن گزارش با اشــاره به 
اوباما،  بــاراک  خدمــات دولــت 
رئیس جمهور پیشــین آمریکا، به 
رژیم صهیونیستی و حمایت هایی 
که دولت وی از این رژیم داشت- 
برای مثال وتوی قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل متحد در سال 
2011 کــه خواســتار محکومیت 
صهیونیســت ها  شهرک ســازی 
در ســرزمین های اشــغالی بود و 
تالش اوباما برای ناکام گذاشــتن 
فلسطینی ها در پیوستن به دادگاه 
بین المللــی جنایی- آمده اســت 
با این حــال، بنیامیــن نتانیاهو، 
نخســت وزیر اسرائیل و ران درمر، 
ســفیر اســرائیل در واشنگتن در 
روزهای پایانی ریاســت جمهوری 
اوباما برای فرا رسیدن لحظه ای که 
او کاخ سفید را ترک کند و جایش 
را به ترامپ بدهد، لحظه شــماری 

می کردند.
در ادامــه گــزارش با اشــاره 
بــه تالش های بــاراک اوباما برای 
برقراری رابطه میان ســران رژیم 
عرب  کشــورهای  و  صهیونیستی 
حوزه خلیج فارس آمده است این 
کشــورها تماس با مقامات تل آویو 
را بــر نمی تابیدنــد، اما محمد بن 
زاید، ولیعهد امارات، که معتقد بود 
اســرائیل و کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس دشــمن مشترکی به 

نام ایران دارند، نظر دیگری در این 
مورد داشت. سال 2009 میالدی و 
مدتی پس از راهیابی اوباما به کاخ 
سفید ســران امارات در همسویی 
بــا مواضــع رژیم صهیونیســتی 
دولت اوباما را برای مقابله با آنچه 
تهدیدات ایران می خواندند، تحت 

فشار دادند.
خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
نگارنده مطلب با اشاره به نشست 
میــان ســفرای امــارات و رژیم 
صهیونیســتی در آمریکا در هتل 
جورج تاون، بــه نقل از یک مقام 
سابق آمریکایی تصریح کرده است 
نشســت مذکور بیانگر ســطحی 
واقعــی و عملــی از روابط میان 
تل آویــو و ابوظبی بــود؛ روابطی 
که فراتر از تبادل اطالعاتی ِصرف 
بود.در ادامه گــزارش نیویورکر با 
اشــاره به وقفه ای کــه در روابط 
میان امارات و رژیم صهیونیســتی 
در سال 2010 میالدی در نتیجه 
عملیات ســازمان جاسوسی رژیم 
صهیونیستی )موساد( در ابوظبی، 
پیش آمــد و همچنین خودداری 
اســرائیل از اجابــت درخواســت 
پهپادهای  بر فروش  امارات مبنی 
مســلح به این کشــور و شکست 
تالش هــای هیــالری کلینتون و 
دولت  خارجه  وزرای  جان کــری، 
اوباما برای ازسرگیری گفت وگوهای 
به اصطالح صلح میان فلسطینی ها 
و اســرائیل، آمده اســت پس از 
شکست کری در این راه، نتانیاهو 
از مشــاورانش خواســت بر روی 
برقراری تماس با کشورهای عربی 
متمرکز شوند. پس از مرگ ملک 
عربستان  ســابق  )پادشاه  عبداهلل 
ســعودی( در نود ســالگی، افراد 
جدیــدی در عربســتان به قدرت 
رســیدند؛ برای مثــال محمد بن 
سلمان 29 ساله که بعدها به عنوان 
ولیعهد ســعودی منصوب شد، از 
نظر ایدئولوژیک به اســرائیل نگاه 
نمی کرد و با ایــن )رژیم( مواضع 
مشــابهی در قبال ایران داشت. او 
بارهــا در محافل خصوصی درباره 

تمایل خودش برای برقراری رابطه 
کامل با اسرائیل  سخن گفته بود. از 
سوی دیگر، محمد بن زاید، ولیعهد 
امارات، نیز در گفت وگوهای خود 
با مقامــات آمریکایی و البی های 
صهیونیســت در آمریکا با تحقیر 
سران فلسطینی برای پایان یافتن 
هر چه سریع تر بحران میان اسرائیل 
و فلسطین راغب بود؛ حتی اگر راه 
حل به اصطالح صلح، با نارضایتی 

فلسطینی ها همراه می شد.
در بخش دیگری از این گزارش 
نیز آمده است مقامات آمریکایی 
ســال ها بــه ادعاهای اســرائیل 
درخصوص توانایی این رژیم برای 
برقراری رابطه با کشورهای )عربی( 
حوزه خلیج فارس با دیده تردید 
می نگریســتند. اما در اواخر دوره 
اوباما،  ریاســت جمهــوری  دوم 
ســازمان های اطالعاتی آمریکا از 
تماس هــای تلفنی میان ســران 
تــل آویــو و ابوظبــی- از جمله 
گفت وگــوی تلفنی میان نتانیاهو 
و یکی از ســران اماراتی- مطلع 
شــدند. پس از آنکه سازمان های 
اطالعاتی آمریــکا به دیدار میان 
سران اسرائیل و امارات در قبرس 
پی بردند، مقامات واشــنگتن به 
نتیجه رســیدند که شخص  این 
نتانیاهو در این نشست که محور 
گفت وگوهای آن راه های مقابله با 
ایران بوده، حضور داشــته است. 
این در حالی اســت که هیچ یک 
از سران اسرائیلی و اماراتی دولت 
اوباما را در جریان این دیدار قرار 
نداده بود. یکی از مقامات ســابق 
وزارت خارجه آمریکا در این باره 
می گویــد: آنها به مــا حقیقت را 
نگفتند. اینکه موضوعی را از عموم 
مخفی نگه داریم یک مسئله است 
اما پنهان کردن آن از آمریکا- به 
اصطــالح نزدیک ترین متحد هر 
دو طرف– مســئله دیگری است. 
درمر و یا العتیبه برگزاری چنین 

دیداری را تأیید نکردند.
در ادامه گزارش با اشــاره به 
همکاری هــای نظامی عربســتان 

ســعودی، امــارات و مصــر بــا 
رژیــم صهیونیســتی در صحرای 
ســینای مصر آمده است نتانیاهو 
امیدوار اســت با گسترش چنین 
ســران  نهایت  در  همکاری هایی، 
عربستان و امارات عالوه بر محافل 
خصوصی به طور علنی و رســمی 
نیز اسرائیل را به رسمیت بشناسند؛ 
اقدامی که باعث انزجار فلسطینی ها 
در شــرایط جاری خواهد شــد. 
این گــزارش می افزاید در نهایت 
مردم فلســطین احتماال بازندگان 

»خاورمیانه جدید« باشند. 

نماز عید ســعید فطر به  
امامت رهبــر معظم انقالب 
امام  مصالی  در  اســالمی 
خمینی)ره( اقامه خواهد شد.

پیشــنمازی،  محمدباقــر 
رئیس ستاد برگزاری نماز عید 
ســعید فطر با بیان اینکه نماز 
بــه  امامت  عید ســعید فطر 
رهبر معظم انقالب اسالمی در 
مصالی امام خمینی)ره( اقامه 
خواهد شد، گفت: پس از تأیید 
و اعالم روز عید از سوی دفتر 
در های  انقــالب،  معظم  رهبر 
خمینــی)ره(  امــام  مصالی 
از ســاعت 5 صبــح بــه  روی 

نمازگزاران باز می شود.
اینکه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  متنوعــی  ویژه  برنامه هــای 
مصــالی امام خمینی)ره( برای 
پذیرایی و استقبال از نمازگزاران 
افزود:  تدارک دیده شده است، 
مراسم نماز روز عید سعید فطر 
)احتماال صبح جمعه( از ساعت 
7 صبح و با تالوت آیاتی از کالم 

اهلل مجید آغاز خواهد شد.
به گزارش تسنیم، پیشنمازی 
ابراز داشت: نماز عید سعید فطر 
نیز حدود ساعت 8:30 به  امامت 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی اقامه 
می شود. رئیس ســتاد برگزاری 
نماز عید سعید فطر افزود: برای 
پرداخت زکات فطره نمازگزاران 
نیز صندوق هــای کمیته امداد 
امام خمینی)ره( در اطراف محل 
برگــزاری نمــاز در نظر گرفته 

شده است.
وی گفت: ســامانه پیامکی 
6868 این ستاد آماده دریافت 
انتقادات و پیشــنهادات قبل و 
بعد از برگزاری نماز عید سعید 

فطر است.
داشــت:  بیان  پیشــنمازی 
بــرای نمازگزارانــی کــه بــا 
به مصالی  خودروی شــخصی 
امــام خمینــی)ره( می آینــد، 
پارکینگ هایــی در اطراف این 
مصال در نظر گرفته شده است 
که شــامل پارکینگ عباس آباد 
در جنــوب، پارکینــگ بیهقی 
پارکینگ های  غربی،  شمال  در 
م  مــا ا مجتمــع  گلگشــت، 
خمینــی)ره( )صــدرا( و بنیاد 
مستضعفان و جانبازان در شمال 
است. رئیس ستاد برگزاری نماز 
عید ســعید فطــر گفت: محل 

برگزاری نمــاز از صحن اصلی 
در جنــوب شبســتان شــکل 
می گیرد و به سمت شمال مصال 
و خیابان های شمالی امتداد پیدا 

خواهد کرد.
پیشنمازی ابراز داشت: برای 
ورود نمازگزاران عید سعید فطر 
به مصال، درب های مختلفی در 
نظر گرفته شده است که آقایان 
می توانند از درب های شماره 3 
و 4 در جنوب مصال و شماره 18 
در شمال مصال و خانم ها نیز از 
درب های شــماره 12 تا 15 در 
شــرق و شــماره 20 در شمال 
وارد مصــال شــوند. وی افزود: 
 17 شماره  درب های  همچنین 
و 19 به صورت مشــترک برای 
آقایــان و خانم ها در نظر گرفته 

شده است.
گفت:  همچنین  پیشنمازی 
محــل اســتقرار اتوبوس هــا و 
ون ها برای انتقــال نمازگزاران 
نیز توســط پلیس راهور اعالم 
می شود و برای برگزاری هرچه 
باشکوه تر مراسم نماز عید سعید 
و دســتگاه های  نهاد ها  فطــر، 
مختلف در این روز خدمات ویژه 

ارائه خواهند کرد.

برگزاری نماز عید سعید فطر 
به   امامت رهبر معظم انقالب در مصال

نیویورکر فاش کرد

جزئیات همکاری آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان و امارات 
برای مقابله با ایران


