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* در خبرها آمده بود که رئیس جمهور ترکیه اخاللگران ارز این کشور را کمتر از 
48 ساعت دستگیر، محاکمه و زندانی کرد! اما رئیس جمهور ما در روز پاسخگویی 
در مجلس، گفت؛ می توانســتم به رئیس بانک مرکزی بگویم قیمت دالر را ثابت 

نگه دارد!  یعنی می شد آن را ثابت نگه داشت و نکردیم.
سوری
* آقای جهانگیری! دالر را به باالترین ســطح قیمت رساندید، معاون ارزی را که 
یکی از متهمان اصلی بود، دستگاه قضایی بازداشت کرد و شما با وثیقه او را آزاد 
نمودید، رئیس ســابق بانک مرکزی را که حکم انفصالش در سال 96 صادر شده 
بود را در جایگاهش نگه داشــتید و سپس به مشاوری برگزیدید... حال برای چه 

از مردم عذرخواهی می کنید! این کارها عذرخواهی ندارد!
حسامی
* یکی از مســئوالن با قیافه ای حق به جانب،  همه چیز را به دی 96 نسبت داد! 
ولی حاال با اعالم عدم تمکین دولت به حکم انفصال از خدمت سیف، روشن شد که 
فتنه دی 96 کجا پخت و پز شده بود تا به اسم مردم به خورد جامعه داده شود؟!
0939---1156
* آقــای جهانگیری در تاریخ 97/7/17 در جمع مدیران اظهار داشــت، مدیرانی 
که کار نمی کنند، خیانتکارند! جلوی کاهش قیمت دالر را گرفتن خیانت نیست؟ 
فردی که تخلفش در قضیه چوب حراج زدن به خزانه کشور، ارز و سکه محرز و در 
سال 96 منفصل از خدمت شده، به عنوان مشاور انتخاب شود خیانت نیست؟! و...
رحمانی
* مسئولین دولتی با چه رویی بسته های حمایتی را به یک چهارم جمعیت کشور 
می خواهند تحویل نمایند؟ آیا این مشــکالت یک چهارم ناشی از بی تدبیری ها و 
کم کاری های مسئوالن دولتی نیست؟ به جای اجرای مصوبه مجلس در قطع یارانه 
دهک های باالی کشور و افزایش یارانه به دهک های پایین و نیازمند، تداوم مسکن 
مهر و ایجاد اشتغال، اهتمام برای خروج از رکود و مهار تورم و گرانی و راه اندازی 
کارگاه هــا و کارخانه ها با تزریق 20 درصد نقدینگی و... به کمک قطره چکانی به 
یک قشر محروم با دو بسته حمایتی ششصد هزار تومانی روی آورده اند. طی این 
یکی دو ماه اخیر بســیاری از اجناس سه چهار برابر شده اند و دولت می خواهد با 
ششصد هزار تومان قضیه را حل کند؟! اگر واقعاً به فکر مردمید بیایید حقوق خود 

را به یک چهارم کاهش دهید؟!
شکیبا - طاهری- روشن
* دولتی ها ساز تصویب FATF را مدام کوک کردند در حالی که همین طیف تا 
به امروز لیســت اموالشان را به مردم اعالم نکرده اند. اعالم لیست اموال سدی در 
مقابل پولشوئی، فساد و رانت و... خواهد بود که مسئولین دولتی از انجام آن سرباز 

زدند اما برای مطلع شدن دشمنان این مردم از اسرار مالی کشور عجله دارند!
021---9715
* چرا دولت به سفرهای استانی نمی رود؟ چرا نمی خواهند با مطالبات مردم مواجه 
شوند؟ آیا چشم امیدشان فقط به راضی کردن کدخداست و با ملت کاری ندارند؟
0933---2501

* مســئوالن دولتی! چه کسی یا کسانی باید جلوی قیمت های افسارگسیخته را 
بگیرند؟! مگر می شــود با فضاسازی کشور را اداره کرد؟ لطفا بیش از این ملت را 

سر کار نگذارید!
5364---0912 و 8455---0912
* امیدواریم با ایســتادگی شــورای محترم نگهبان در برابر تصویب  FATF عمل 
وادادگی مجلس و مجلسیان در مقابل غرب از یک طرف موجب رسوایی غربگراها و 
از سوی دیگر باعث سربلندی مومنین به انقالب گردد و ان شاءاهلل چنین خواهد شد.
4323---0919 و 0867---0917
* برجام چه گلی بر ســر ملت زد که  FATF بخواهد بزند؟ متأسفانه مرعوبین به 
جای تحقق خواســته های به حق ملت، به دنبال به کرســی نشاندن خواسته های 
ســیری ناپذیر دشمنان نظام هستند. از شورای محترم نگهبان درخواست می شود 
از رد مصوبه اخیر مجلس که تأمین کننده خواســته های دشمنان قسم خورده این 

نظام است دریغ نورزد.
ملکی
* کیهان بداند ما همه جوره پشــتیبان شــما هستیم. مطمئن باشید این خس و 
خاشاک ها رفتنی اند! برخی ها دارند به طور آشکار می گویند که ما پیرو آمریکاییم؟! 

خداوند ان شاءاهلل با ترامپ محشورشان کند!
0933---4571

* کشورهای اروپایی در ایران اسالمی سفارتخانه های فعالی دارند پس چه لزومی 
دارد که در کشور صحبت از افتتاح دفتر اتحادیه اروپا مطرح شود؟ هدف خطرناکی 

در پشت این اقدام وجود دارد.
021---6172
* مدتــی بعــد که عفونت لجن تصویب برجام 2 یعنی  FATF بیرون بزند و همه 
را اذیت کند آقای رئیس جمهور ســخنرانی خواهنــد کرد و می گویند االن زمان 

تسویه حساب نیست!
0911---0049
* امثال شــهید مطهری و بهشتی خود را فدای انقالب و اسالم کردند ولی امروز 
شاهدیم گروهی از نمایندگان مجلس برای آمریکا و توقعاتش سینه چاک می کنند. 

این وادادگی و ذلت پذیری واقعا جای تأسف و تأمل دارد.
0916---5435
* اینکه آمریکای مکار و تروریســت  بالذات نتوانسته و نمی تواند هیچ غلطی بکند 
به همه ثابت شــده اســت، اما برخی داخلی ها ترسیده اند و با دست و پا زدن های 

ناشیانه به جای نجات بیشتر غرق می شوند!
0935---6712
* 143 نماینده خواهان شــفافیت اســرار و اطالعات مالی کشور برای دشمنان 
شــدند اما گفتند، رأی ما باید از مردمی که به ما رأی داده اند پنهان بماند! اســم 
آن شــفافیت و این پنهان کاری چیســت؟ آیا جز خیانت به موکالن، نام دیگری 

می توان بر آن نهاد؟!
0935---7956
* با مصوبه اخیر مجلس عملیات مالی و بانکی کشــور برای بیگانگان شفاف شد 
در حالی که نمایندگان موافق حاضر نشدند رای آنها در مجلس برای مردم شفاف 
و روشن بشود. اگر مثل ما معتقد به خیانت بودن این رای نیستند اعالم کنند تا 

همه آنان را بشناسند.
4108---0913 و 5072---0918 و 6866---0913
* این حق مردم اســت که از آرای نمایندگان مطلع باشــند و این حق را حتی 
ریاست مجلس نمی تواند از مردم سلب کند زیرا خود ایشان هم منتخب مردم است. 

چرا اجازه ندادند که مردم خادم و همسوی با دشمن را از هم تشخیص بدهند.
2914---0912 و طورانی- جانباز
* چرا بعضی از آقایان وقتی نیاز به رای دارند دم از رهبری می زنند و به قم برای 
دیــدار علما می روند و وقتی که قرار اســت پای معاهده های ننگین را امضا کنند 

خبری از دیدارشان با علما نیست!
0919---3024
* نمایندگان موافق FATF نمی توانند نماینده دلســوز، آینده نگر و شجاعی برای 
ایرانیان باشند چرا که اگر فقط آنچه را که به آن رای دادند بخوانند متوجه می شوند 

که از بصیرت و دشمن شناسی بی بهره اند؟!
021---2085
* تصویب کننــدگان برجــام و FATF و حامیان آنها در دولت اگر به اندازه بیم و 
هراســی که از آمریکا دارند به خداوند و قدرت الیزال الهی ایمان و توکل داشتند 
بدون تن دادن به حقارت و ذلت پذیری از غرب خیلی از مشکالت را می توانستند 

حل بکنند.
0912---3664
* رســانه های فارسی زبان بیگانه مستندهای بسیار کوتاه و اغواکننده ای در مورد 
FATF منتشــر کرده اند اما رسانه ملی هیچ مســتندی در خصوص بیوگرافی و 
نحوه عملکرد FATF تهیه نکرده است. چرا رسانه ملی در خصوص چنین مسئله 

مهمی سکوت کرد؟
9951---0935 و 3061---013
* آقای الریجانی رئیس مجلس و کارگردان اصلی تصویب برجام های خســارت بار 
یک و دو روز روشــن منکر به تصویب رساندن برجام هسته ای در 20 دقیقه شده 
است. با یک مراجعه ساده به آرشیو مذاکرات مجلس حقیقت قضیه آشکار می شود. 
بله جلسات متعدد کارشناسی خارج از صحن مجلس درباره برجام برگزار شد که 
نتیجه همه آنها خسارت بار بودن برجام بود ولی در هنگام رای دادن هیچ مخالفی 

اجازه اعالم نظر پیدا نکرد.
نیک نام و 2622---021

FATF ادعا: کاهش تحریم ها با
واقعیت: تشدید تحریم ها

همکاری های اطالعاتی با FATF، راه  دور زدن تحریم های نامشروع آمریکا را برای 
کشورمان سخت می کند.

روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: در دوره قبلی تحریم ها، ایران با استفاده از ظرفیت 
شرکت های صوری و پوششی  اقدام به دور زدن تحریم های آمریکا می کرد؛ اما با احاطه 
اف.ای.تــی.اف  به تراکنش های  پولی در داخل ایران و احتمال انتقال این اطالعات به 
دشمنان خارجی، ارتباط این شرکت های صوری با نهادهای تحریمی لو می رود. مثال از 
آنجا که وزارت ارشاد یا وزارت دفاع از سوی آمریکا در فهرست تحریم قرار دارند، هیچ 
شرکت خارجی اقالم مورد نیاز این وزارتخانه ها را به آنها نمی فروشد؛ اما ایران با استفاده 
از ظرفیت شرکت های پوششی، اقالم مذکور را توسط این شرکت ها خریداری کرده سپس 
آنها را در اختیار این دو وزارتخانه قرار می د اد. از این پس اف.ای.تی.اف با احاطه ای که بر 
تراکنش های بانکی ایران پیدا می کند، به وابستگی این شرکت های پوششی به نهادهای 
تحریمی ایران پی برده و در صورت درز این اطالعات به آمریکا، شــرکت های پوششی 

مذکور هم به راحتی در فهرست تحریم قرار می گیرند.
پاییز سال گذشته بود که برخی نمایندگان مجلس همچون حسینعلی حاجی دلیگانی 
خبر دادند نرم افزاری به نام سرند وارد شده و طبق اطالعات اولیه روی پست بانک و بانک 
تجارت نصب شده است که از این طریق تمام تراکنش های مالی را کنترل می کند که 

در واقع به معنای خودتحریمی است.
به گفته نمایندگان مجلس، بانک مرکزی سیاست های اف.ای.تی.اف را به بانک های 
کشور ابالغ کرده و در این ارتباط بسیاری از بانک ها در حال پیاده سازی این سیاست ها 
هســتند؛ یکی از این ابزارها نیز نصب نرم افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که 
به موجب اجرایی شــدن این نرم افزارها بانک های کشور خودمان نیز از ارائه خدمت به 

نهادهای تحریمی موجود در فهرست تحریم، محروم می شوند!
این مطلب همان زمان از ســوی مدیرعامل پست بانک تایید شد. خسرو فرحی با 
اشاره به اجرای دستورالعمل اف.ای.تی.اف توسط بانک های ایرانی، به عیارآنالین گفت: 
نرم افزارهای شــناخت نهادهای تحریمی در سیستم هر بانکی به فراخور فعالیت هایش 
نصب شــده است و اشخاصی را که تحریم هســتند یا امکان فعالیت های بانکی با آنها 

نیست، شناسایی می کند.
خسارت هنگفت  ده ها هزار میلیاردی

نتیجه حذف سامانه های اطالعات اقتصادی
داستان کم توجهی  مدیران دولت به نقش و ارزش سامانه های اطالعات اقتصادی 
در مدیریت بهینه امور، نتیجه ای جز افزایش قاچاق و نابسامانی در بازار نداشت. یک روز 
طرح شــبنم در وزارت صنعت کنار گذاشته شد و روز دیگر وزیر نفت کارت سوخت را 
طرحی بی فایده خواند و گفت »کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت 
ندارد؛ چرا ما می خواهیم مردم را اذیت کنیم؟« اما حاال و بعد از دو سال قرار است کارت 

سوخت مجدد احیا شود.
رجانیوز با اشــاره به اظهارات مقامات دولتی درباره احیای کارت سوخت خودروها 
می نویسد:  نابسامانی امروز در بازار و افزایش قاچاق سوخت به تصمیم دو سال قبل وزارت 
نفت بازمی گردد. تنها دو ســال بعد از توقف عجیب اجرای طرح های شبنم و ایران کد 
که نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق کاال ایفا می کرد، کارت هوشمند سوخت نیز که 
نقش مهمی در جلوگیری از قاچاق بنزین و شفافیت عرضه و تقاضای این فرآورده نفتی 
ایفا می کند تعطیل شد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت 13 مهر 95 سوت پایان کارت 
سوخت را به صدا درآورد و گفته بود: »ابالغیه حذف کارت سوخت از سوی رئیس جمهوری 

صادر شده و اجرای آن برعهده شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است«.
ریشه این تصمیم را می توان در مصاحبه 7 مهر وزیر نفت در آن سال مشاهده کرد. 
در آن مقطع زنگنه در مصاحبه با ایسنا با تاکید بر الزم نبودن استفاده از کارت سوخت 
در مورد بنزین، عنوان کرده بود: چرا ما می خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی 
که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف 

کنند، چرا که به طور متوسط مردم از 60 لیتر نیز بیشتر مصرف نمی کنند.
با این حال بالفاصله با حذف کارت سوخت الگوی مصرف بنزین تغییر کرد. تا جایی 
که در روز سی و یکم تیرماه سال جاری با ثبت مصرف 121 میلیون و 800 هزار لیتر در 

یک شبانه روز رکورد جدیدی در تاریخ مصرف بنزین کشور ثبت شد.
با این حال وزارت نفت در ادامه شفافیت زدایی، آمار مصرف بنزین را محرمانه اعالم 
کرد و این آمار تا امروز محرمانه مانده بود، اما باالخره امروز آمار جدید از ســوی دولت 
اعالم شد. هم اکنون مصرف بنزین 91 میلیون لیتر در روز است. این رقم با وجود پایان 
یافتن سفرهای تابســتانی و کاهش ترددهای بین شهری، رشد غیرعادی را نسبت به 
متوســط مصرف 80 میلیون لیتر 6 ماه پیش نشان می دهد. اگر ادعای روزنامه دولتی 
ایران را مبنای محاســبه قرار دهیم که 5 هزار تومان یارانه پنهان هر لیتر بنزین است، 
با یک حساب سرانگشتی خسارت حذف کارت سوخت رقمی بالغ بر 12 هزار میلیارد 

تومان به اقتصاد ملی در چهارماه اخیر بوده است.
شــاید هضم و بکارگیری فناوری های جدید و IT محور به کار رفته در طرح هایی 
مانند شبنم، ایران کد و کارت سوخت توسط مدیران قدیمی دولت که درک دقیقی از 
این فناوری ها و همچنین مدیریت مسائل کشور در شرایط جدید با استفاده از آنها ندارند، 

کمی ســخت و حتی نامفهوم باشد اما در کشورمان که بسیاری از مشکالت حاد آن با 
استفاده از این فناوری ها و  زیرساخت  سامانه های اطالعات اقتصادی محسوب می شوند، 
قابل حل است، مدیران آنالوگ باید یا خود را به روز کنند یا کنار بکشند و یا جلوی تداوم 

استفاده از این فناوری ها را برای مدیریت بهینه کشور نگیرد.
اعتراض ارگان کارگزاران
به تکثیر نوبخت در کابینه

محافل رسانه ای براساس آخرین گمانه زنی ها درباره تغییرات کابینه می گویند این 
تغییرات به نفع تیم نوبخت )دبیرکل حزب اعتدال و توسعه( است.

روزنامه فرهیختگان در این باره نوشــت: دولــت باالخره به لزوم ایجاد تغییرات در 
کابینه پی برده؛ تغییراتی که در یک مقطع تالش می شد پرونده اش صرفا با کنار گذاشتن 

محمدباقر نوبخت از سخن گویی دولت، سرهم آید.
نوبخت یکی از کانون های انتقادات نسبت به دولت بود و خیلی از حامیان اصالح طلب 
دولت، او و عملکردش در سازمان برنامه و بودجه را مسبب بخش عمده ای از مشکالت 
موجود می  دانستند و هر دو پا در یک کفش بر کنار گذاشتنش از سازمان برنامه مصر 
بودند. رئیس جمهور اما ترجیح داد از میان دو سمت نوبخت، تریبون سخنگویی را از او 

بگیرد و مطالبات رفقای اصالح طلب  را به طاق بکوبد!
این اولین اکت مستقیم روحانی در جهت تغییر موازنه کابینه در یک سالگی دولت 
بود؛ موازنه ای که از همان ابتدا نیز کفه اعتدال و توسعه و یاران واعظی و نوبخت، نسبت 
به جهانگیری و کارگزاران و اصالح طلبان در آن سنگین تر بود. ادامه حضور نوبخت در 
سازمان برنامه البته تنها گام برای تثبیت او و جایگاهش در دولت در مقابل حجم سنگین 
فشــارها و انتقادات نبود. مشاهده نام دو تن از مدیران سازمان برنامه و بودجه در میان 
چهار گزینه احتمالی برای وزارتخانه های »صنعت، معدن و تجارت«، »راه و مســکن«،  

»تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و »اقتصاد« نیز این شائبه را تا حد زیادی تقویت کرد.
در این میان علی اکبر حاج محمدی گزینه احتمالی پیشــنهادی برای وزارت راه و 
شهرســازی، تا پیش از این مشاور عالی سازمان برنامه و بودجه کشور در امور زیربنایی 
و عمرانی بوده و فرهاد دژپسند که از او به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد 
نام برده می شــود نیز پیش از این معاون هماهنگی برنامه و بودجه نوبخت در سازمان 
برنامه و بودجه بود. با چنین ترکیبی این گزاره تقویت می شود که همه پذیرفته اند تا با 
محمدباقر نوبخت هماهنگ باشند و او رسما فرماندهی اقتصادی دولت را برعهده گیرد.

روزنامه ســازندگی ارگان حزب کارگزاران که طــی چند ماه اخیر درگیری تند و 
تیزی با نوبخت داشته، در تیتر اول خود )تکثیر نوبخت در دولت( نوشت: فهرست تایید 
نشده وزیران تازه پیشنهاد  شده دولت به مجلس به این نگرانی دامن می زند که ترمیم 
کابینه فاقد دورنمای استراتژیک است و نهایتا یک تغییر تاکتیکی و تکنیکی است و بس.
وزرای پیشنهاد شــده فاقد جذابیت رسانه ای و راهبردی هستند. افکار عمومی از 
اکثریت این افراد تازه شناخت روشنی ندارد و نخبگان نیز کمتر آنان را می شناسند. به 
طور مشــخص دو فرد پیشنهادی برای وزارتخانه های اقتصاد و راه تقریبا جز نزد یاران 

دکترمحمدباقر نوبخت ناشناخته اند.
اگر این فهرست تایید شود آنچه در عمل رخ خواهد داد »تکثیر بی رویه نوبخت در 
دولت« است. ما البته با هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت و فرماندهی سازمان برنامه 
و بودجه موافقیم اما فکر می کنیم با همه احترامی که می توان برای شخصیت و سلوک 
اخالقی دکترمحمدباقر نوبخت قائل شد ایشان فرمانده مناسبی برای برون رفت دولت از 

این بحران اقتصادی نیستند.
مطلع هستیم نزدیکترین افراد به رئیس سازمان برنامه و بودجه حتی در حزب اعتدال 
و توسعه از جابه جایی او در دولت و مثال انتقال به یک وزارتخانه فرهنگی مانند آموزش 
و پرورش )که دارای سابقه در این حوزه هستند( استقبال می کنند اما به هر دلیل این 

اتفاق تاکنون نه تنها رخ نداده بلکه با فهرست اخیر خطر بسط آن احساس می شود.
دکتر نوبخت البته خزانه دار معتمد شــخص رئیس جمهور است اما سازمان برنامه 
و بودجه فراتر از خزانه داری اســت و مهمترین ویژگی آن دیدبانی استراتژیک دولت در 

مهندسی اقتصاد و توسعه کشور است.
9 ماه سکوت وکیل الدوله ها

در قبال عدم اجرای حکم انفصال سیف
مدعیان شــعار شــفافیت و مبارزه با قانون شــکنی و رانت، در قبال 6 ماه تاخیر 
رئیس جمهور در اجرای حکم انفصال از خدمت رئیس پیشین بانک مرکزی سکوت کرده اند.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اخیرا خبر داد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان 
محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی و معاونان ایشان رای داد.

عادل آذر در گفت وگوی ویژه خبری با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز 
و مدیریت منابع ارزی کشــور را از آذر پارســال به طور جدی رصد می کرد گفت: بانک 
مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت های دیوان گرفته بود و به ما اطالعات و دسترسی های 

الزم را نمی داد.

وی اعالم کرد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 
96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان 

ایشان رای داد.
رئیس کل دیوان محاســبات کشور یادآور شد: در ســال 96، 22 میلیارد دالر ارز 

مداخله ای به بازار تزریق شد.
عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97، سه پرونده 
در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیئت مستشاری رای یکی از آنها را صادر کرده و 

دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.
اکنون سؤال این است که مدعیان شعار شفافیت در مجلس، چرا ظرف 9 ماه گذشته 
درباره این حکم انفصال، سکوت و انفعال به خرج  داده اند؟ این درحالی است که »سیف« 
به عنوان متهم واگذاری رانت 18 میلیارد دالری با قیمت 4200 تومانی احضار شده است.

دولت با این همه پنهانکاری
چگونه دم از شفافیت می زند

چگونه دولتی که خود از هرگونه اقدام محرمانه و الپوشــانی پرهیز نکرده و هر آن 
چیزی را که به ضرر مملکت محسوب می شده را از چشمان افکار عمومی پنهان کرده، 
خواهان شفافیت اطالعات مالی و بانکی تمامی افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک ها 
و نهادهای مالی ایرانی برای کشــورهای متخاصم و دشمن شده است؟ چگونه می توان 
این تناقض را درک کرد؟ کدام منافع برای این دولت مهم است؛ منافع مردم و ایران یا 

منافع آمریکا و هم پیمانانش؟
رجانیوز ضمن طرح این پرســش ها نوشت: جزئیات محرمانه مذاکرات هسته ای 
که در همان ایام تحت عنوان »فکت شــیت« سروصدای زیادی را در فضای رسانه ای 
و اذهــان عمومی ایجاد کرد ازجمله مهم ترین محرمانه های دولت روحانی اســت. در 
ایام مذاکرات هسته ای که ختم به برجام شد، بارها از سوی اعضای تیم مذاکره کننده 
هسته ای جزئیات توافقات حاصل شده محرمانه خوانده شد تا جایی که کریمی قدوسی 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی 
بررســی مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور، گفت: اخبار مذاکره را به ما منتقل 
نمی کردند، اطالعات به ما نمی دادند، بارها می گفتیم چه اتفاقی خواهد افتاد، می گفتند 

هر وقت توافق شد می فهمید!
الیحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یکی از جنجالی ترین الیحه های دولت روحانی 
بود که از قبل از ارسال به مجلس مورد انتقاد شدید مردمی قرار گرفت و دولت حسن 
روحانی برای محرمانه ماندن بخش هایی از تعهد غیرقابل قبول ایران به این کنوانسیون، 
در متن اصلی کنوانسیون دست برد و متن آن را آنطور که به نفع دولت های غربی بود، 
ترجمه کرد و به مجلس شورای اسالمی فرستاد که خوشبختانه توسط شورای نگهبان 

کشف شد و الیحه مورد نظر به تصویب نرسید.
در همین دوره پروژه تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، همگام 
با برجام از سوی تیم زنگنه، به اجرا درآمد و چند ماه پس از تصویب برجام رونمایی شد. 
اما در این میان یک نکته جالب وجود داشت و آن اینکه متن این الگو بر طبق اعالم 
دولت یازدهم »محرمانه« بود و منتقدان را برآشفت و وزارت نفت در هجوم  فشارها مجبور 
شد بخشی از متن این الگوها را در اختیار برخی نهادها قرار دهد و البته افشا شدن همان 
و خوانش بیش از 130 اشکال و ایراد قانونی و غیره در الگوی جدید ژنرال های نفتی همان.

برجام، قرارداد خرید هواپیمــا از ایرباس، IPC یا الگوی جدید قراردادهای نفتی، 
متن قرارداد با شرکت پژو، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه، روند بررسی پرونده 
کرسنت، مذاکره با تلگرام و ... تنها بخشی از رفتارهای اقتصادی عمده دو دولت هستند 
که جزئیات آنها با دستور دولت، محرمانه مانده است. دولت رئیس جمهور روحانی صراحتا 
از علنی شدن مراودات اقتصادی خود با طرف های غربی جلوگیری می کند و این رفتارهای 

خویش را محرمانه می نامد.
محرمانه ها در حالی شکل می گیرند که دولت روحانی در 27 مرداد سال 92 و در 
بند یازدهم منشوری که در جلسه هیئت دولت قرائت شد گفته بودند: »حق مردم در 
دسترسی به اطالعات را پاس دارم، شفافیت اطالعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه 
اطالعات به آنان و تعامل با رسانه ها فعاالنه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر 

با نظام اطالع رسانی دولت هماهنگ عمل کنند.«
درحالی که دولت تمامی قراردادهای خارجی ای که شفافیت در آن مانع از رسیدن 
به آن می شــده را برای مردم محرمانه خوانده و غالب این قراردادها به ضرر مردم تمام 
شده، خواهان شفافیت اطالعات و تراکنش های مالی و بانکی تمامی مشتریان بانک های 
ایرانی برای کشــورهای عضو FATF یا به عبارتی دیگر سازمان بین دولتی گروه ویژه 

اقدام مالی شده است.
در قضیــه FATF دولت به دو صورت اقدامات محرمانه انجام داد. یک اینکه اصل 
مذاکرات خود را با این سازمان بین دولتی پنهان کرد و مذاکرات پس از امضای طیب نیا 
وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم و انتشار آن در سایت این سازمان افشا شد 
و دوم اینکه پس از افشا درحالیکه برنامه اجرایی )یا همان Action plan( برای ایران 
الزام آور است، آن را صرفا یک برنامه توصیه ای به جامعه معرفی کرد. این »محرمانه برای 
مردم و آشکار برای غرب...«! این گزاره ای است که تقریبا می توان در رفتارهای اقتصادی 
عمده دولت یازدهم به تماشــای آن نشست. افشا شدن مفاد این برنامه اجرایی موجب 
اعتراض شدید مردمی و مخالفت نظام شد. دولت با این وجود اصرار به تصویب ملحقات 

FATF در مجلس دارد.

گفت و شنود

چند دقیقه؟!
گفت: ترامپ گفته اســت اگر من رئیس جمهور نشده بودم، ایران ظرف 

12 دقیقه خاورمیانه را تسخیر کرده بود!
گفتم: ولی بیشترین پیروزی های ایران در منطقه در دوران او بوده 
است! پیروزی در سوریه، قلع و قمع داعش، پیروزی در عراق، پیروزی 
در لبنان، ُگرگیجه آل سعود و امارات، پیروزی در یمن، فلسطین و ده ها 

پیروزی دیگر... همه در دوران ریاست جمهوری ترامپ بوده است. 
گفت: پس این یارو چی میگه؟! 

گفتم: هیچی! آرزوهاشو خواب می بینه! یارو خواب دید که داره 
بلندترین ماکارونی دنیا رو می خوره، از خواب که بیدار شد، دید نصف 

کش شلوارشو خورده!

دكتر محمدحسین محترم

چند گزاره به هم مربوط، این روزها بیش از همه فضای سیاسی رسانه ای 
ایران و دیگر کشورها را به خود مشغول کرده است : 1- تهدیدات اقتصادی 
ترامپ علیه ایران و جهان 2- شلیک موشک های سپاه 3- سقوط قیمت 

دالر 4- افزایش قیمت نفت و 5- مقاومت ملت ایران. 
اوال سقوط دالر و افزایش قیمت نفت نشان داد مقاومت ملت ایران و 
شلیک موشک های سپاه موجب شد تهدیدات آمریکا نتیجه عکس بدهد 
و مهم تر اینکه بار دیگــر در عالم واقعیت و در میدان تقابل منطقه ای و 
بین المللی نشان داد راه برخورد با تهدیدات، تنها مقاومت است نه مذاکره! 
نشان داد زمانی که جریان نفوذی از مذاکره با آمریکا و نشان دادن شاخه 
زیتون ســخن می گفت، دالر سیر صعودی داشت، اما وقتی نه در سخن 
بلکه در میدان عمل موشک ها بیخ گوش آمریکایی ها فرود آمدند، دالر 
سیر نزولی به خود گرفت! لذا این تحوالت را باید نشانه های اولیه شکست 
جنگ اقتصادی– سیاسی آمریکا تلقی کرد که رهبر معظم انقالب با قاطعیت 
فرمودند »قطعاً و یقیناً شما بدانید آمریکا شکست خواهد خورد... و آمریکا 

از مّلت ایران با شکست تحریم، یک سیلی دیگر باید بخورد«!
ثانیا این ادعای جریان غربگرا کــه مقاومت موجب تهدید جنگ و 
مشکالت اقتصادی می شود، آشکارا برای مردم رنگ باخت و نشان داد این 
مقاومت است که موجب امنیت اقتصادی خواهد شد و ثابت کرد امنیت 
اقتصادی رابطه مستقیم با قدرت نظامی و توان بازدارندگی دارد. سقوط 
دالر همزمان با شلیک موشک های مزین به شعار »مرگ بر آمریکا«روشن 
کرد که ادعای کســانی که شعار »مرگ بر اسرائیل« بر روی موشک ها را 
برخالف اقدامات دیپلماتیک و مانعی در مسیر مذاکره برای حل مشکالت 
اقتصادی القاء می کردند، از بنیان غلط است. به دیگر سخن شلیک موشک ها 
موجب آرامش بازار اقتصادی ایران و آشفتگی بازار نفت و اقتصادی آمریکا 
و جهان شد، به طوری که یک روز بعد از حمله موشکی ایران به سه مایلی 
آمریکایی ها در سوریه، بهای نفت خام سبک و سنگین شاخص نیویورک، 
وســت تگزاس و اینترمدییت به باالترین میزان خود از ماه نوامبر 2014 
تاکنون رســید و نفت خام سبک برنت دریای شمال که مهم ترین مرجع 
قیمت گذاری نفت در بازارهای بین المللی و پایه ای برای قیمت گذاری دیگر 
انواع نفت در بازار اروپاست، برای تحویل در ماه نوامبر یعنی همان ماهی 
که آمریکا می خواهد تحریم ها علیه ایران را رسماً اعمال کند، با افزایش دو 
دالر و 25 سنت، 85 دالر معامله شد. قیمت هر گالن بنزین نیز در آمریکا 
از حدود دو دالر به سه دالر افزایش یافته و کارشناسان انرژی آمریکا در 
شبکه سی ان ان قیمت 4 دالر را در هفته های آینده پیش بینی کردند. لذا 
افزایش قیمت نفت و کاهش قیمت دالر که واکنشی به فشارهای اقتصادی 
آمریکا بود، به همراه شــلیک موشک ها را باید همتراز تهدید به بستن 
تنگه هرمز تلقی و ارزیابی کرد و نشان داد هرگونه فشاری بر اقتصاد ایران 
تاثیر مستقیم و فوری بر اقتصاد و امنیت کشور تحریم کننده و کشورهای 
منطقه و جهان خواهد داشت. فرانسیسکو بالنش کارشناس و تحلیلگر 
مسائل اقتصادی در شبکه بلومبرگ با  اشاره به سیاست فشار حداکثری 
آمریکا علیه ایران این سؤال را مطرح می کند که » اقتصاد آمریکا تا چه 

حد می تواند نفت بشکه ای صد دالر را تحمل کند؟«. 
ثالثا شلیک موشک ها به درستی پیام خود را به کشورهای منطقه هم 
ارسال کرد و به شیخ نشینان کشورهای عربی حوزه خلیج  فارس فهماند 
هرگونه همراهی با آمریکا در تحریم ایران، عالوه  بر امنیت، اقتصاد کشورهای 
آنها هم تحت تاثیر و دستخوش تحوالت خواهد شد. تا جایی که امیر کویت 
برای حفظ امنیت و ثبات اقتصادی کشورش گام های احتیاطی در مقابل 
آمریکا و عربســتان را برداشت و مجبور شد ولیعهد عربستان را بیرون 
کند! بن سلمان به دستور ترامپ به کویت رفته بود تا با فشار به این کشور 
تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت در میدان های نفتی مشترک الخفجی 
و الوفره را آغاز کند که با پاسخ منفی شیخ صباح احمد جابر الصباح روبه رو 
شد و سفر دو روزه اش به دو ساعت کاهش یافت. البته کویت در یک گام 
دیگر برای نخســتین بار صادرات نفت به آمریکا را نیز قطع کرد و تالش 
دارد بخشی از آن را به آسیا صادر کند. در حقیقت امیر کویت واقعیتی که 
رئیس جمهور مخلوع مصر به درستی بدان  اشاره کرده بود، را درک کرده 
است. حسنی مبارک بعد از مایوس شدن از حمایت آمریکا از وی، گفته بود 
»کسی که بخواهد با آمریکا خود را بپوشاند، عریان می شود«! واقعیتی که 
اکنون در تحقیر عربستان توسط ترامپ مبنی بر اینکه »سران عربستان 
گاو شیردهی هستند که اگر حمایت آمریکا نباشد، دو هفته هم نمی توانند، 

بمانند«، آشکارتر شده است. 
رابعا واکنش منفعالنه آمریکا به حمله موشکی سپاه از نکات مهمی است 
که نباید در تحلیل ها از آن غفلت کرد. تنها سخنگوی ارتش آمریکا گفت 
»ایران قبل از حمله هیچ گونه هشداری نداده بود«! این یعنی اینکه ترامپ 
کــه هر روز و در هر تریبونی ایران را تهدید می کرد، حتی جرات نکرد به 
این اقدام سپاه واکنش نشان دهد، و نشان داد آمریکا پیام موشک ها را 

به طور جدی دریافت کرد. 
خامسا دو روز بعد از شلیک موشک های سپاه، وال استریت ژورنال 
اعالم کرد »آمریکا آخرین ناو خود را از خلیج  فارس فراخواند و آمریکا در 
این منطقه فاقد هرگونه ناو نظامی است«. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا 
هم همزمان از جمع آوری چهار سامانه دفاعی موشک های پاتریوت از سه 
کشور کویت و اردن و بحرین خبر داد. این همان سخن رهبرمعظم انقالب 
است که قاطعانه فرمودند »به علت اقتدار دفاعی ایران جنگ نمی شود«! 
چراکه اگر آمریکایی ها جرات چنین  اشتباه محاسباتی را داشتند شلیک 
موشک های سپاه را بهانه ای قرار می دادند برای تقویت حضور نظامی خود 
در خلیج فارس اما برعکس ناوهای خود را نیز از تیررس موشک های ایران 
دور کردند. این اقدام را باید در جهت کوتاه شدن دست آمریکا از منطقه 
به مدد جریان مقاومت تحلیل کرد که ترامپ قبال اذعان کرده بود »آمریکا 
هفت میلیارد دالر در منطقه خرج کرد اما چیزی به دست نیاورد و حضور 

ما در منطقه خاورمیانه از اول  اشتباه بود«!. 
سادســا اما همزمان با سقوط قیمت دالر در ایران، مقامات قضایی و 
امنیتی ترکیه شبکه ای را در این کشور کشف و 417 اخاللگر اقتصادی عضو 
این شبکه از جمله 126 ایرانی را که مقادیر زیادی دالر را از ایران به ترکیه 
و سپس به آمریکا منتقل نمودند، بازداشت کردند. روزنامه حریت چاپ 
ترکیه نوشت دستگیرشدگان از اواسط سال گذشته تاکنون نیم میلیارد 
دالر به 28 هزار حساب بیگانه که اکثر دریافت کنندگان این دالرها یهودیان 
ایرانی  تبار مقیم آمریکا هستند، واریز کردند! کشف این شبکه، ثابت می کند 
توطئه آمریکا علیه اقتصاد ایران و دیگر کشورها یک واقعیت است. یقینا 
و بدون تردید، چنین شبکه هایی مشابه آنچه که در ترکیه کشف شده، در 
داخل کشورمان مشغول فعالیت هستند. سؤال این است که چه دست هایی 
پشت پرده وجود دارد که اجازه نمی دهند این شبکه ها در داخل کشف و 
منهدم شوند!؟ اکنون درک این سخن رهبری راحت تر است که فرمودند 
»آمریکایی ها به دلیل هراس از درگیری مستقیم نظامی با ایران، تمرکز خود 
را بر جنگ اقتصادی گذاشته اند و اتاق جنگ اقتصادی با نظام جمهوری 

اسالمی، وزارت خزانه داری آمریکا است«. 
ســابعا علی رغم ادعاهای پوچ برخی روشنفکران غربگرا و برخی به 
اصطالح دیپلمات ها، جهان اکنون دارد این سخن رهبر معظم انقالب را درک 
می کند که:»هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است«. 
در جنگ جهانی دوم پس از اینکه ژاپن تسلیم شد، آمریکا هیروشیما و 
ناکازاکی را به وسیله بمب اتمی با خاک یکسان کرد و صدها هزار انسان را 
قتل عام کرد! پس از اینکه ویتنامی ها قرارداد صلح با آمریکا را در پاریس 
امضا کردند، آمریکا آنها را بمباران و قتل عام کرد! بعد از سال ها نوکری 
آمریکا و اجازه بازرسی به بازرسان هسته ای از سوی صدام، عراق مورد حمله 
آمریکا قرار گرفت و بعد از اینکه قذافی تمام تاسیسات هسته ای را بار کشتی 
کرد و به آمریکا فرستاد، لیبی از سوی آمریکا بمباران و خودش کشته شد و 
امروز گرفتار جنگ داخلی است! این فقط چهار نمونه از هزینه های تسلیم 
شدن است. نشریه آمریکایی آتالنتیک در آخرین شماره خود می نویسد: 
»مقاومت مقابل راهبرد گستاخانه فشار حداکثری آمریکا موجب فروپاشی 
این سیاســت و سبب جهانی خواهد شد که در آن آمریکا قادر نیست به 
هیچ وجه از این فشارها استفاده کند و جهان به این باور خواهد رسید که 
هزینه مذاکره نکردن با آمریکا چندان هم زیاد نیست و مقاومت در مقابل 
تسلیم شدن، اولویت اول کشورها خواهد شد«! و این همان سخن رهبری 
است که فرمودند»امروز سیاستمداران بزرگ دنیا و مغزهای سیاسی پخته 
و سنجیده  دنیا مّلت ایران را به خاطر مقاومت چهل ساله تکریم می کنند« 
لذا به نظر می رسد »جنگ جهانی سوم«، جنگ تمام عیار تجاری-اقتصادی 
باشد که بازنده اصلی آن آمریکا خواهد بود! آمیتای نتزیونی مشاور ارشد 
اسبق کاخ سفید و اســتاد روابط بین الملل دانشگاه جرج واشنگتن که 
به شــدت دیدگاه های ضدایرانی دارد، در سال 2001 در مقاله ای شکست 
آمریکا در مقابل جمهوری اســالمی را در سال 2018 پیش بینی و اذعان 
 کرده بود»اعمال فشار بر ایران سالیان متمادی است که هیچ دستاوردی 

نداشته است.«

امنیت اقتصادی با اقتدار موشکی

یادداشت میهمان

کیهان  روزنامه  مدیرمســئول 
گفت: اگر پای رعایت قانون در میان 
باشد، به جای شکایت از کیهان، باید 
اعضای هیئــت نظارت بر مطبوعات 
یا شخصیت صادرکننده حکم علیه 
کیهان دســت کم به 6 ماه انفصال از 

خدمت محکوم شوند.
حسین شــریعتمداری مدیرمسئول 
روزنامه کیهــان در گفت وگو با خبرنگار 
سیاســی خبرگزاری فارس، با  اشــاره به 
برخورد دوگانه هیئت نظارت بر مطبوعات 
با نشریات و شــکایت از روزنامه کیهان، 
گفت: همه حرف ما در تیتر یکشنبه روزنامه 
کیهان که با تذکر و شکایت روبه رو شده، 
تأکید بر خسارت محض برجام و هشدار 
نســبت به تکرار همان فاجعه با تصویب 

FATF بود.
وی افزود: برجام، برخالف وعده های 
پی درپــی دولــت کــه آن را فتح الفتوح 
می دانست، شرایط اقتصادی کشور را ده ها 
گام بــه عقب برد و با FATF آن گونه که 
از شواهد و  متن آن پیداست، باید منتظر 

چند گره کور دیگر باشیم. 
شریعتمداری تأکید کرد: اقدام کیهان 
در انطباق کامل با ماده 5 قانون مطبوعات 
است و مطابق ماده 4 قانون مطبوعات، هیچ 
مقــام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای 
چاپ و یا جلوگیری از چاپ مطالب منطبق 

با این قانون به مطبوعات فشار بیاورد.
مدیر مسئول روزنامه کیهان تصریح 
کرد: تبصره یک ماده 5 تأکید می کند که 
تخلف کنندگان از این دو ماده 5 و 4 قانون 
مطبوعات به انفصال خدمت از شش ماه 
تا دو ســال محکوم می شوند، لذا اگر پای 
رعایت قانون درمیان باشد، به جای شکایت 
از کیهان، بایــد اعضای هیئت نظارت بر 
مطبوعات و یا شخصیت صادرکننده این 
حکــم علیه کیهان حداقل به شــش ماه 

انفصال از خدمت محکوم شود. 
وی ادامه داد: هنــوز به ما نگفته اند 
که به کدام بخش از تیتر کیهان اعتراض 
دارند، ما تیتر زده بودیم؛ دالر با برجام 18 
 FATF هزار تومان شد و پرسیده بودیم با

چند می شود؟ 
شریعتمداری گفت: سؤال این است 
کــه کجای این تیتر خالف واقع اســت؟ 
آیا دالر به 18 هزار تومان نرســیده بود؟ 
و آیــا با تصویــب FATF این روند ادامه 

پیدا نمی کند؟ 
مدیرمسئول کیهان خاطرنشان کرد: از 
نمایندگان موافق FATF بپرسید که چند 
نفرشان متن لوایح چهارگانه را خوانده اند و 
آیا از فاجعه ای که با تصویب این لوایح در 

پیش است خبر دارند؟ نوع برخورد آنها و 
نوع اظهارنظرشان نشان می دهد که از این 

ماجرا اطالع چندانی ندارند. 
شریعتمداری اظهار داشت: اما نکته 
دیگر، برخورد دوگانــه هیئت نظارت بر 
مطبوعات است، االن مطبوعاتی هستند 
که به رســول اکرم)ص( اهانت می کنند 
و مقدســات را زیر ســؤال می برند و  در 
ماجرای مشهد، بین ایران و عراق آن هم 
در شرایط حســاس کنونی فتنه انگیزی 
می کنند و آشکارا از خط سازش حمایت 
می کنند و سیاست های رسما اعالم شده 
آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را 
تبلیغ و ترویج می کنند، اما چه کســی با 

آنها برخورد می کند؟ 
شــریعتمداری تأکید کرد: آیا باید با 
آنها برخورد کرد یا کیهان که یک هشدار 

منطبق با قانون داده است. 
مدیرمســئول کیهان در پایان گفت: 
آقایان برای اینگونه شــکایت ها باید یک 

شعبه از دادگاه بلخ تأسیس کنند. 
پایین آمدن آستانه صبر

همچنین رضا شــکیبایی ســردبیر 
روزنامه وطن امروز که هیئت نظارت از این 
روزنامه نیز شکایت کرده، درباره این ماجرا 
گفت: پــس از تصویب یک الیحه خالف 
امنیت ملی در مجلس، حاال رســانه  های 
منتقد نیز در دستور کار برخورد و تنبیه 
قــرار گرفته   اند. در واقع به نظر می رســد 
نه تنها توصیه  های دلسوزانه علما، مراجع 
تقلید، کارشناســان و اقتصاددانان درباره 
تبعات ضدامنیتی این الیحه شنیده نشد و 
CFT به تصویب رسید، بلکه حاال مشخص 
شده این جماعت حق انتقاد و اعتراض را نیز 
برای جامعه گسترده منتقدان به رسمیت 
نمی شناسند. شکیبایی با  اشاره به اینکه 
آستانه صبر حامیان دولت در هیئت نظارت 
بر مطبوعات پــس از آبروریزی  های اخیر 
دولت به ویژه در حوزه سیاســت خارجی، 
بسیار پایین آمده است گفت: حتی مواردی 
مانند تیتر یک روزنامه را نیز که در انتقاد به 
 CFT رویه امتیازدهی به غرب از برجام تا
بوده تاب نمی آورند و با آن برخورد قهرآمیز 

و گازانبری می کنند.
وی افزود: با توجه به ســابقه هیئت 
نظارت در برخوردهای گزینشی و تضییق 
رسانه  های منتقد دولت، اقدام هیئت نظارت 
بر مطبوعات علیه روزنامه  های وطن امروز و 
کیهان، به واسطه ترکیب اعضای آن، یک 

رفتار کامال سیاسی و جناحی است.
اعتراض

 به برخورد تبعیض آمیز
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نماینده 

مردم مشهد و کالت گفت: رفتار دوگانه ای 
که در رابطه با این موضوع از ناحیه هیئت 
نظارت بر مطبوعات صورت گرفته نشان 
دهنده این اســت که این شورا نسبت به 
اینگونه مســائل جانب انصــاف را رعایت 

نمی کند.
وی افــزود: رفتار هیئــت نظارت بر 
مطبوعات در این بــاره جای گالیه دارد 
و ما نســبت به رفتار این هیئت در رابطه 
با روزنامه هــای کیهان و وطن امروز و هم 
در رابطه با کوتاهی های هیئت نظارت بر 

مطبوعات معترض هستیم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار 
داشت: متأسفانه یک بی عدالتی در مسائل 
وجود دارد که بعضا انسان نگران می شود و 
ما در حالی شاهد تذکر دادن به دو روزنامه 
کیهان و وطن امروز و معرفی آنها به دادگاه 
از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات هستیم 
که برخی روزنامه ها پیش از این مسائلی را 
در ارتباط ایران و عراق مطرح کرده بودند 
که مسائل امنیتی ما را در سطح ملی تحت 
تأثیر قرار داده بود و واکنشی نسبت به این 

رفتار آنها صورت نگرفت.
هیئت نظارت فصلی؟!

مهدی پــور،  فرشــاد   همچنیــن 
مدیرمســئول روزنامــه صبــح نو گفت: 
واقعیت این است که گاهی فکر می کنیم 
هیئت نظــارت بر مطبوعات جلســه ای 
تشکیل نمی دهد یا به موضوعی رسیدگی 
نمی کند، وگرنه تعــداد حمالت و حجم 
خرابکاری هایــی که برخی رســانه ها در 
موضوعات مرتبط با امنیت ملّی، حیثیت 
انقالب، نظام و جمهوری اسالمی می کنند، 

بسیار زیاد است.
وی ادامــه داد: طــی همیــن یک 
ماهه گذشــته، روزنامه ای، تصویری را 
منتشــر کرد که در آن، کســانی که با 
FATF  مخالف هستند، داعشی دانسته 
شــده اند. مجله دیگری در قضیه سینما 
رکس آبادان، کل موضوع را زیر ســؤال 
بــرده و جریان  پهلوی را از آدم کشــی 
بزرگ مبرا کرده است. نشریه دیگری در 
ایّام عزاداری به ساحت حضرت اباعبداهلل 
حمله کرده، ولی ما هیچ پیگیری و تذکری 
از جانب هیئت نظارت نمی بینیم. اّما به 
مجرد اینکه رسانه ای انتقادی را از مواضع 
دولت می کند شاهد این هستیم که هیئت 

نظارت وارد می شود.
مدیرمسئول روزنامه صبح نو، با بیان 
اینکه گویا هیئت نظارت بر مطبوعات، در 
یک روزهایی تشــکیل جلسه نمی دهد و 
فقط در روزهای خاصی جلسه می گذارد، 
افزود: این موضوع، به طور مرتب در چندماه 

اخیر تکرار شده است.
مهدی پور با یادآوری اینکه هیئت 
نظارت بر مطبوعات، تاریخچه مفصلی 
دارد و بــرای اینکه یک هیئت فراقوه ای 
و ملّی باشد، چندبار در قانون مطبوعات 
تغییر وضعیت داده، گفت: حاال ممکن 
است بخش دولتی این هیئت، بخواهد 
مســیر خاصی را در پیش گیرد؛ سؤال 
این اســت که چرا سایر عناصر هیئت، 

فّعال نیستند. 

شریعتمداری  در واکنش به شکایت اخیر از کیهان:

هیئت نظارت بر مطبوعات 
مطابق قانون باید به 6 ماه انفصال از خدمت محکوم شود

یک روزنامه انگلیسی نوشت، 
ایران بــرای مقابله با تحریم های 
آمریکا بــه دنبال فروش خالقانه 
نفت و استفاده از روش های دیگر 

برای تامین ارز است. 
»فایننشــال  انگلیســی  روزنامه 
تایمز« در مطلبی نوشــت ایران برای 
مقابلــه با تحریم هــا خالقیت دارد و 
به دنبــال درآمدهای جایگزینی برای 

نفت است. 
در ادامه این مطلب آمده اســت، 
ایران که بخش عظیمی از ارز خارجی 
و درآمد دولتی را بــا فروش نفت به 
دســت   می آورد، به دنبال روش های 
خالقانــه برای فروش نفــت پیش از 
بازگشت تحریم های آمریکا در چهارم 

نوامبر )13 آبان( است.
ایــن روزنامــه انگلیســی ادامه 
داد، طرح هایــی که بــرای دور زدن 
استفاده  تحریم ها وجود دارند شامل 
از یــک واســطه اقتصــادی میــان 
فروشــنده و خریدار است که اجازه 
دارد بشکه های نفت خام را از طریق 
بورس انــرژی داخلی خریداری کند 
و ســپس آنها را در بازار های جهانی 
تحت پوشــش بخــش خصوصی به 

فروش برساند. 
برخی  نوشت،  تایمز  فایننشــال 
معتقدنــد هــر نــوع مذاکــره ای با 
واشنگتن تنها زمانی اتفاق می افتد که 
ایران نشــان دهد در برابر تحریم های 
تازه مقاومت کرده اســت و در نتیجه 
آن با دســت بسته ســر میز مذاکره 

نخواهد نشست.
ادامه  در  انگلیســی  روزنامه  این 

می گویند  ایرانی  سیاســیون  نوشت، 
که انگلیس، فرانســه و آلمان و دیگر 
برجام گفته اند  امضا کننده  کشورهای 
یک مکانیســم مالی بــرای کمک به 
ایران و صادرات نفت به اروپا و آســیا 
ایجــاد خواهند کرد اما کارشناســان 
خارج از ایران بــر این باورند که این 
یک دیدگاه خوشــبینانه اســت چرا 
که پیــش از این با تهدید تحریم های 
ترامپ، شــرکت های نفتــی خارجی 
مانند »توتــال« از تجــارت با ایران 

اجتناب کرده اند.
داد،  ادامــه  تایمــز  فایننشــال 
تحلیل گــران ایرانی و خارجی برآورد 
با تحریم هــای آمریکا  کرده اند کــه 
صادرات نفت ایران باالی یک میلیون 
بشــکه در روز خواهد بــود که البته 
کمتر از 2/8 بشکه ای است که اوایل 
سال روزانه صادر شده بود. همچنین 
به گفته سیاســیون ایرانی می گویند 
که عربستان سعودی قادر نخواهد بود 
به طور کامل کمبود تولید نفت روزانه 

ایران را جبران کند. 
در ادامه مطلب آمده است، ایران 
به میزان زیادی بــه چین امید دارد 

که اصلی ترین مشــتری اش است، در 
جنگ تجاری با آمریکا به سر می برد 
و همچنین تا کنون نیز خرید نفت از 
ایران را، گرچه به میزان کمتر، ادامه 
داده اســت. تحلیل گران امیدوارنــد 
هند که دومین واردکننده نفت ایران 
بوده است، در تالش برای راضی نگه 
داشــتن آمریکا و ایران باشد و خرید 
نفت را کاهش دهــد اما آن را کامل 

متوقف نکند.
بــه گزارش فــارس، فایننشــال 
تایمز در انتها نوشــت، »ایران تنها به 
برای  دنبال گزینه های فــروش نفت 
تامین ارز خارجــی و جبران کاهش 
دالرهای نفتی نخواهد بود. شــورای 
ایران که  اقتصــادی  عالی هماهنگی 
امســال برای اتخاذ تصمیم های مهم 
در شــرایط جنگ اقتصــادی کنونی 
گذشته  هفته  تاســیس شده اســت، 
تصمیــم گرفــت اجــازه اقامــت به 
شــهروندان خارجی دهــد که 250 
هــزار دالر در ایران ســرمایه گذاری 
می کنند - اولین بار اســت که اجازه 
اقامت بر اساس ســرمایه گذاری داده 

شده است«. 

فایننشال تایمز:

ایران برای مقابله با تحریم های آمریکا 
خالقانه عمل می كند

نماز جمعه این هفته تهران به 
امامت آیت اهلل محمد امامی کاشانی 
در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.

به گــزارش روابط عمومی ســتاد 
نماز جمعه تهران، مراســم نماز جمعه 
این هفته از ساعت 10:30 در دانشگاه 
تهران آغاز می شود و در ادامه با سخنرانی 

محمد حسنی،  عباس  حجت االســالم 
نماینده ولــی فقیه و رئیس ســازمان 
عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران به مناسبت »24 مهرماه، سالروز 
تأســیس آن سازمان« و نوید عمیدی، 
نماینده بسیج دانشجویی همراه خواهد 

بود.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اهلل امامی کاشانی


