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 * دولتمردان آمریکا باید خیلی احمق باشند که نمی دانند سپاه پاسداران در 
ایران فقط در یک ســازمان اداری، نظامی و حکومتی خالصه نمی شود. همه 
ایرانیان خود را پاســدار اصول و ارزش های نظام و کشــور می دانند و در این 

زمینه احساس مسئولیت می کنند.
0912---7345

* با تروریست خواندن سپاه پاسداران کشورمان توسط آمریکا نیروهای نظامی 
آنان از این تاریخ به بعد در منطقه امنیت نخواهند داشت و چاره ای جز ترک 
منطقه ندارند. آمریکایی ها غلطی کرده اند که به ضررشان تمام شده و می شود. 
0916---2805
* در این جنگ روانی پرفشار جدیدی که آمریکایی ها شروع کرده اند با توکل 
و توســل به قدرت الیزال خداوند و با قدرت ایمان پشــت دشمنان داخلی و 
خارجی را به زمین خواهیم زد و به امید خدا چند قدم به ظهور آخرین ذخیره 

الهی نزدیک تر خواهیم شد.
0935---1758
* ارتش تروریســت آمریکا بارها فرماندهان داعــش را فراری داده، هنوز به 
تروریست ها در عراق و سوریه آموزش و امکانات و تسلیحات نظامی می دهد، 
و... حال چگونه می توان اجازه داد چنین ارتش تروریســتی در منطقه غرب 

آسیا آزادانه هر کاری خواست بکند؟
0919---3767

* به رئیس جمهور آمریکا باید گفت تروریســت خودتان هستید که داعش و 
النصره را به وجود آوردید و منطقه را به آتش کشیدید.

0933---2299
* ترامپ در هنگام تبلیغات انتخاباتی بارها به این موضوع اشاره کرد آمریکا 
حامی اصلی داعش و تروریســت ها بوده است. با این اعتراف قضاوت عجیبی 
نیست که آمریکا را پدر تروریست ها در جهان بنامیم. آن وقت خجالت نمی کشد 
که نســبت تروریست  را به ســپاه یعنی عامل اصلی شکست تروریست ها در 

منطقه می دهد؟
021---1237

* من یک سپاهی ام. از اول انقالب در سپاه الهیجان و در جبهه های حق علیه 
باطل )حاج عمران( با دشــمنان این مردم جنگیده ام. به کوری چشم ترامپ 
هنوز هم علی رغم بازنشستگی خود را سپاهی می دانم و آماده فداکاری هستم.
آب پیکر
* وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی برای اثبات راسخ بودن خود 
در دفاع از ســپاه باید لوایح چهارگانه را پس بگیرند و به یک بیانیه صوری و 

تبلیغاتی بسنده نکنند.
0912---3104

* پطرس فداکار، شد سرمشق کتاب های درسی، ولی بسیج و سپاه که طی 
این 40 ســال و از جمله در ســیل و زلزله اخیر این همه جانفشانی از خود 
نشــان داده اند به جای تقدیر و سپاس، توسط نمک نشناسان مورد تهمت و 

طعنه قرار گرفتند!
0912---8853

* ترامپ قمارباز بهتر بود قبل از اینکه ســپاه را تروریست اعالم کند، تصویر 
پر از عزت و سرفرازی شهید حججی را قبل از شهادت با تصویر پر از حقارت 
تفنگدارانش در اسارت سپاه را کنار هم می گذاشت و بعد دست به این قمار 

حماقت بار می زد؟!
0913---5172

* در پاســخ خباثت ترامپ در تروریست تلقی کردن سپاه پاسداران، بنویسید 
سپاه در قلب و جان ملت ایران جای دارد!

شاهی - تهران
*تروریســت خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط آمریکا توهین به 
یکایک مردم ایران اســت. چرا که همه مردم پاســدار انقالب اسالمی بوده و 

هستند.
0916---0685
* به واقع باید گفت اگر ســپاه نبود کشــور هم نبود و چه بسا کسانی که در 
داخل کشور و در سال های اخیر این قدر به این نیروهای مخلص جفا کردند 

امروز باید پوتین آمریکایی ها را واکس می زدند.
0921---2274

* بهتریــن اقــدام عملی دولت و مجلس در پاســخ به تروریســت خواندن 
سپاه پاســداران از سوی آمریکایی ها این است که لوایح چهارگانه  FATF را 
پس بزنند و مجمع تشخیص مصلحت نظام با اتفاق آراء آن را رد کند. مخالفت 

زبانی مسئوالن با سیاست های  شیطانی آمریکا باید به عمل و اقدام برسد.
0912---4713

* عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد. اقدام غلط شیطان بزرگ در تروریست 
تلقی کردن سپاه، زمینه حداقلی تالش برای تصویب  FATF را هم از بین برد. 
از این به بعد چه کسانی می خواهند مدافع و موافق تصویب این تعهدات سراسر 
شر باشند؟! دولت باید نسبت به لغو بخشنامه هایی که یکی دو سال قبل به 
بانک ها در قبال تحریم سپاه صادر کرد اقدام نماید تا شائبه های همکاری با 

بیگانگانی مثل ترامپ از اذهان بیرون برود.
0912---6111

* کسانی که تا دیروز کارشان بزک کردن آمریکا بود و به مذاکره با آمریکایی ها 
اعتقاد داشتند مشاهده کردند همین آمریکا مانع رسیدن کمک های کشورهای 
جهان به ســیل زده های ایران شد. مهم این اســت که از این حوادث درس 
عبرت گرفته بشود. ولی چقدر کودن هستند روزنامه هایی که هنوز از مذاکره 

با آمریکا دم می زنند؟!
8181---0902 و 9590---0914
* به رغم تروریست خواندن سپاه پاسداران توسط آمریکا باز یک عده در داخل 
کشور هستند که کامال از غربی ها دل نبریده  و دست برنداشته اند و از مذاکره 
با آمریکا دم می زنند! عرض می کنیم آمریکا باید چه کار دیگری انجام بدهد 

که این جماعت ساده لوح بیدار بشوند؟
0912---5797

* با توجه به خسارت های سنگین سیل اخیر در کشور باید برای آینده برنامه 
داشــت. به عنوان مثال تمام امالک ساخته شده در بستر و حریم رودخانه ها 

غیرقانونی اعالم شده و به تخریب آنها اقدام گردد.
0913---0761

* نظامیان آمریکا برای عبور از تنگه هرمز چگونه می خواهند از سپاه پاسداران 
ما ایرانیان که آنها را تروریست خوانده اند اجازه عبور دریافت کنند؟ حماقت 

آمریکا و آمریکایی ها حد و حساب ندارد!
4175---0936و2770---0912

* کار احمقانه رئیس جمهور آمریکا یعنی تروریست خواندن سپاه پاسداران 
اعالن جنگ با ایران اســت باید کاری کرد که آمریکایی ها هزینه رفتارهای 

خود را بپردازند و بفهمند دنیا دست کیست.
0902---3107
* نسرین ستوده چه خدمتی به غرب به ویژه فرانسه و ایتالیا کرده بود که به 
عنوان شهروند پذیرفته شد و از جمهوری اسالمی خواستند هرچه سریعتر آزاد 

شود؟! این قماش افراد آیا جز خیانت به وطن، کارنامه ای دارند؟!
)اسدا...( عشقی- وکیل
* مسئوالن دولت اعالم می کنند برای حل مشکالت معیشتی و مهار گرانی و 
تورم، جلسات متعددی می گذارند. پیاز جزو ضروریات زندگی است چرا قیمت 
پیاز از قیمت موز پیشــی گرفته است؟ اگر علت این افزایش قیمت صادرات 

نابهنگام پیاز باشد، باید مشخص شود چه کسی دستور آن را داده است.
0883---031 و4143---0911
* آن وزیری که اعالم کرد تا پایان سال 97 سه مرحله سبدکاال به نیازمندان 

پرداخت می شود و پرداخت نکرد امروز چه پاسخی به ملت دارد؟!
0905---4807
* ســالنی که آقای روحانی برای رونمایی از دســتاوردهای هسته ای در آن 
حاضر بودند با ســبدهای گل تزئین شده بود کاش هزینه این گل ها را برای 

سیل زدگان خرج می کردند.
0912---9340

* کدام صادرکننده اســت وقتی اجازه دارد ارز 4۲00 تومانی را هزینه کند، 
آن را به نیما عودت دهد؟! وقتی ارز نیما عودتش الزام ندارد فســادآور است 
و ویژه خواران آن را با قیمت باال به فروش می رسانند. آیا این بی تدبیری هم 

تقصیر تحریم است؟!
0901---0700 سعداهلل زارعی

بارها شنیده ایم که »ایجاد دودستگی در داخل ایران« یکی از اهداف اصلی تحریم های 
آمریکا علیه ایران برای تامین اســتراتژی مبنایــی آمریکا یعنی »تغییر نظام جمهوری 

اسالمی« است.
این دقیقا درست است و با ده ها اظهارنظر رسمی مقامات آمریکا هم تطبیق می کند کما 
اینکه در همین روزهای اخیر هم که تعداد زیادی از شخصیت ها، نهادها و رسانه های این 
کشور از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ذیل عنوان »گروه های تروریستی«، 
انتقاد کردند، به این موضوع تصریح داشتند که این اقدام سبب همبستگی بیشتر جامعه 
ایران با نظام سیاســی آن شده و نیز به همبستگی مردمی با سپاه منجر می شود. در واقع 
این موضوع از یک سو بیانگر وجود تعارضات در متن برنامه ضد ایرانی آمریکاست و از سوی 
دیگر بیانگر به نتیجه نرسیدن اقدام واشنگتن در اعمال فشار بر سپاه پاسداران می باشد. 

اما در این میان نکاتی وجود دارد که اشاره به آنها می تواند به تبیین موضوع کمک نماید:
1- مشــکل آمریکا، سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیست، مشکل آمریکا از یک سو 
راه جدیدی اســت که ملت بزرگ ایران برای بازتعریف هویت شکوهمند خود پس از یک 
دوره طوالنی که منافع و مصالح او بدون آنکه برایش کمترین نفعی داشــته باشد، قربانی 
سیاست های اســتعماری غرب و به ویژه آمریکا و انگلیس می شد، به میدان آمده است 
و علیرغم دشمنی شــدید غرب، توانسته است به نقطه های بزرگی در حوزه های علمی، 
سیاسی، امنیتی و فرهنگی و حتی اقتصادی دست پیدا کند. غرب می خواهد ایران را به 
عقب  برگرداند و همان جمله ای که اوباما گفت که اگر می توانســتیم تمام پیچ و مهره های 
تاسیسات هسته ای ایران را باز می کردیم، در همه موضوعات، محقق گرداند که البته این 
کاری نشدنی است. بزرگترین دلیل آن هم این است که اگر پس زدن ایران شدنی بود باید 
طبعا در زمانی اتفاق می افتاد که ایران نه جمعیت امروز را داشت، نه قدرت علمی امروز را 
داشت، نه نفوذ منطقه ای امروز را داشت و نه رابطه  فعالی با همسایگان خود داشت و نه به 
نتایج شیرین چهل سال مقاومت دست پیدا کرده بود و نه ضمنا آمریکا در این حد از ضعف 

در همراه کردن دیگران با خود قرار داشت.
در این میان اگر حمله به سپاه موضوعیت دارد به خاطر نقش پررنگی است که در روند 
احیای هویتی ایران داشته و دارد. مشکل آمریکا از سوی دیگر سیاست های خود او است. 
آمریکا می خواهد با نادیده گرفتن ضعف های خود و نادیده گرفتن توانایی های طرف مقابل، 
سیاســت های زیاده خواهانه خود را »دیکته« کند و در زمان دیکته هم دست به اقدامات 
دیگری می زند که زمین و زمان را علیه خود می شوراند! این همان حماقتی است که از آن 
سخن می گوییم. آمریکا برای به نتیجه رساندن فشارهای خود، شدیدا به »کمک دیگران« 
نیاز دارد. اروپا، روسیه، چین، مزدوران عرب، سازمان ملل و بسیاری دیگر باید به آمریکا 
کمک کنند تا شاید از پس تکان دادن »صخره ای سخت« برآید اما درست در همین زمان 

تنش های خود را با همه اینها افزایش می دهد و دستان خود را خالی می کند!
پس ذات این سیاست، شکست آور است. از این رو ایران می تواند به راحتی از فضای 

تصنعی پرهیاهویی که تیم ترامپ راه انداخته اند عبور کرده و به ریش آنان بخندد.
2- قرار دادن ســپاه پاسداران در لیست تروریزم، در واقع یک اقدام امنیتی نظامی 
علیه جمهوری اسالمی یا علیه سپاه به عنوان مهم ترین نهاد قدرت ایران نیست. کما اینکه 
یکی- دو ســاعت بعد از آنکه »مایک پمپئو« رئیس سابق سازمان تروریستی سیا و وزیر 
خارجه فعلی آمریکا، بیانیه روز دوشنبه گذشته را قرائت کرد، یک مقام نظامی پنتاگون در 
مصاحبه با »وال استریت ژورنال«، ضمن ابراز نگرانی تلویحی از اقدام ترامپ گفت: »ارتش 
هیچ دســتوری برای برخورد نظامی با نیروهای ایرانی دریافت نکرده و باید بگویم اقدام 
رئیس جمهور به معنای جنگ با ایران یا کشــتن گروهی از ایرانی ها نیست. به هیچ وجه 
نیســت.« دالیل این هم کامال واضح است، آمریکا نمی تواند جان بیش از 200 هزار نیروی 
نظامی خود را که به صورت پراکنده در سه سوی مرزهای ایران قرار داشته و در هر جا در 
واقع در »محاصره مسلمانان انقالبی هوادار ایران« هستند، به خطر بیندازند همین مقدار 
هم که جلو آمده اند با وحشــت فرماندهان ارتش آمریکا مواجه می باشند و همان طور که 
وال  استریت ژورنال نوشت این تعبیر خانم وندی شرمن- عنصر تندرو تیم مذاکره کننده 
آمریکا در دوره اوباما با ایران- را قبول دارند: »اقدام علیه سپاه، جان نیروهای نظامی مان را 
به خطر می اندازد به همین دلیل دولت باراک اوباما با این طرح که از سوی ایپک- مهم ترین 
نهاد تصمیم سازی یهودیان آمریکایی- ارائه و بر آن اصرار می شد، مخالفت کرده بود. این 
طرح در عمل برای بهبود شــرایط ما در منطقه هیچ سودی ندارد.« بنابراین ماجرا اصال 
امنیتی- نظامی نیست که عده ای در داخل و خارج راه افتاده و آن را مقدمه تنش نظامی 

بین آمریکا و ایران معرفی کرده اند.
هدف قرار دادن سپاه در این طرح صهیونیستی دقیقا ماهیت اقتصادی دارد. در واقع 
پس از آنکه عده ای ماه ها در داخل و خارج به صورت حساب شده و بعضی هم نادانسته روی 
نقش اقتصادی و سیاسی سپاه پاسداران تبلیغات کرده و سپاه پاسداران را مهم ترین عامل 
عبور جمهوری اسالمی از فتنه 88 و مهم ترین عامل بقای ساختار و زیربناهای اقتصادی 
ایران علیرغم آنکه سال هاست در زیر شدیدترین تحریم ها و به قول مقامات آمریکایی زیر 
بی سابقه ترین فشار و رژیم تحریم قرار دارد، معرفی کردند، ترامپ آمده و می گوید بسیار 
خوب من این مهم ترین عامل ثبات سیاسی و اقتصادی ایران را مستقیما مورد سوال قرار 
داده و از آن سلب هویت می کنم تا مهم ترین عامل بازدارنده ایران در مقابل تهاجم سیاسی 
و اقتصادی از صحنه خارج شود. حال جدای از اینکه خود این جمع بندی و توقعی که از آن 
دارند، احمقانه است، نشان می دهد که قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریزم در واقع 
یکی از برگ هایی است که در »تشدید فشارهای تحریمی« متوجه جمهوری اسالمی است 
و طبعا باید در ماه ها و هفته های آینده شاهد برگ های دیگری هم باشیم که البته در عمل 

به مقاومت بیشتر و پرنشاط تر ایران و شکست بیشتر آمریکا منجر می شود.
در اینجا به ژرفای سخن رهبری می رسیم که چند ماه پیش فرمودند:  »جنگ واقعی، 
جنگ اقتصادی و تحریم و گرفتن عرصه کار و فعالیت و فن آوری در کشور است... ما را به 
جنگ نظامی متوجه می کنند تا از این غفلت کنیم.« آمریکا با قراردادن سپاه در لیستی که 
خود سزاوار قرار گرفتن در صدر آن است، می خواهد به سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
بباوراند که ایران به سمت چالش های نظامی و ضعف امنیتی می رود، پس دست نگه دارید. 
کما اینکه حوادث حقیر تروریستی علیه نیروهای نظامی کشور در اهواز و جاده خاش نیز 

به همین منظور صورت گرفته است.
3- اگر پذیرفتیم که اقدام روز دوشنبه دولت آمریکا علیه سپاه، در واقع یک حلقه از 
زنجیره اقدامات اقتصادی و مالی علیه ملت و حاکمیت ایران است، ما هم متقابال و با تاسی 
به توصیه امیرمومنان حضرت علی بن ابی طالب علیه السالم که فرمود: »رد الحجر من حیث 
جاء« باید در هدف گذاری به سمت این نوع اقدامات برویم. یعنی تهدیدات گسترده ای را 
علیه منافع اقتصادی آمریکا و شرکای آن به موقع اجرا درآوریم. بله آمریکا در حوزه امنیتی 
تهدید می کند و در حوزه اقتصادی اجرا می کند ما هم درحوزه امنیتی تهدید کنیم ولی عمل 
خود را متوجه لطمه زدن به منافع اقتصادی آمریکا و عوامل آن در منطقه کنیم. هم اینک 
صدها شرکت پیمانکاری آمریکایی در کشورهای مختلف در منطقه ما با پشتیبانی نیروهای 
نظامی آمریکا و سفارت خانه هایی که به وسیله نظامیان آن اداره می شوند، مشغول فعالیت های 
گسترده و متنوع اقتصادی هستند. ما باید در یک نقشه راه مشخص و هدف گذاری حداکثر 
یک ساله، کلیه این فعالیت ها را متوقف کنیم و منفعت اقتصادی آمریکا را به صفر برسانیم. 
کار دیگر ما باید اقدام کارساز اقتصادی علیه مهم ترین عنصر منطقه ای وابسته به آمریکا 
یعنی عربستان باشد. رژیم سعودی ضمن آنکه فعال گاو شیرده آمریکا و غرب است، »پاشنه 
آشیل« سیاست های ضدایرانی و ضداسالمی آمریکا در منطقه هم می باشد. هم اینک وقت 
آن فرا رسیده است تا به سخن رئیس جمهور که چند ماه پیش بیان کرد و با صراحت گفت: 
اشکال تراشی بر سر راه اقتصاد ایران باعث توقف اقتصادی مزدوران آمریکا می شود، جنبه 
عملی بدهیم. سیاست ما باید مبنی بر صفر کردن صادرات نفت عربستان باشد و می دانیم که 
الاقل 75 درصد نفت سعودی از دریای سرخ می گذرد و طرف های اصلی این نفت صادراتی 
هم اروپایی ها یعنی مهم ترین شرکای آمریکا در اعمال تحریم های ضد ایرانی هستند این در 
حالی است که تنگه هرمز، محل صدور نفت به شرکای آسیایی ما که مخالف اقدامات ضدایرانی 
آمریکا هســتند، می باشد و البته توقف صدور نفت از این تنگه، آسیبی هم به دولت های 
عربستان و امارات می زند که به نظر می آید آنان خود را برای چنین روزی آماده کرده اند. 

توان ما در صفر کردن صادرات نفت عربستان، زمانی که سردار سلیمانی به حمایت از 
سخنان آن روز رئیس جمهور برخاست، فهمیده شد. همه می دانند نیروی قدس ماموریتی در 
تنگه هرمز ندارد و این خطاب با دریای سرخ و سواحل غربی عربستان تناسب دارد. بسیار 
خوب، زمان را از دســت ندهیم و به اجرای برنامه به صفر رساندن صادرات نفت عربستان 
بپردازیم و به جایی برسانیم که در عمل اتفاقی بیفتد و طرف های اروپایی و عربی به طور 

واقعی و جدی دریابند، دنباله روی از سیاست های ضدایرانی برای آنان ضرر جدی دارد.
این نکته را هم در نظر داشته باشیم که به احتمال خیلی زیاد به محض آنکه بخش اول 
صادرات نفت سعودی متوقف شود، اروپایی ها و سعودی ها، رایزنی با محافل مؤثر آمریکایی 
نظیر کنگره آمریکا برای متوقف کردن اقدامات ضدایرانی را شروع می کنند و البی ها در 
داخل آمریکا نیز به راه می افتند. باید اضافه کرد که برای اجرای طرح صفر کردن صادرات 
نفت عربستان نباید این بار را بر دوش نیروهای مقاومت هوادار ایران در منطقه گذاشت، 
نیازی به این نیســت، ایران می تواند از شیوه های مؤثر امنیتی دیگر برای رسیدن به این 
منظور استفاده کند و در تجربه هم از این روش ها استفاده شده است یک نمونه آن اخراج 
نظامیان آمریکایی از عراق بود که طی آن نه از نیروهای نظامی ایران اســتفاده شد و نه 
گروه های مقاومت عراقی هوادار ایران به کار گرفته شدند. در این میدان روز به روز عرصه 
امنیتی بر نیروهای آمریکایی تنگ تر شد و در عین حال روز به روز نفوذ سیاسی نیروهای 
عراقی متحد ایران در ساختار حاکمیتی این کشور گسترش یافت و در نهایت در یک دوره 
چهارساله، حضور نظامی آمریکا در عراق به صفر رسید. ایران باید تصمیم بگیرد نباید به 
آمریکا اجازه دهیم هر از چند هفته یک برگ جدید ضدایرانی- ولو اینکه آثار عملی آن کم 
باشد- رو کند. این روند باید متوقف شود. ما با ابتکار عمل می توانیم این روند را بدون آنکه 
کشور را درگیر هزینه های امنیتی نمائیم، متوقف کنیم. بسم اهلل، شروع کنیم، صدور نفت 

رژیم سعودی باید صفر شود. یک سال وقت داریم.

صادرات نفت سعودی را 
صفر كنیم

یادداشت روز

خبر ویژه
ادعای تحریم سپاه پاسداران

 بسته بندی دوباره تحریم کاتسا بود
یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد اقدام آمریکا در تروریستی اعالم کردن 
سپاه پاسداران، بسته بندی دوباره قانون قبلی وفاقد تأثیر جدید بر اقتصاد ایران است.
وحید شقاقی شهری در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: این موضوعی که 
به تازگی در مورد ســپاه مطرح شــده و دولت آمریکا، آن را در زمره گروه های 
تروریستی قرار داده است، موضوع جدیدی نیست، چون آمریکا با طرح آن، عماًل 
قانون کاتسای تابستان سال ۱۳9۶ را دوباره بسته بندی و با زبان دیگری اعالم 
کرده اســت. سیاست آمریکا این بوده که قانون کاتسا را عمال با روایت دیگری 

بسته بندی و دوباره آن را به منظور تزریق التهاب به اقتصاد ایران عرضه کند.
شقاقی افزود: قرار دادن سپاه در زمره گروه های تروریستی هیچ تأثیری بر 
اقتصاد کشــور نداشته و ندارد،چون همان گونه که عرض کردم آمریکایی ها در 
تابســتان سال ۱۳9۶ قانون کاتســا را که یک قانون داخلی آمریکا بود و وجهه 
بین المللی نداشــت تصویب کردند. در این قانون اشاره شده بود که سپاه قدس 
در زمره گروه های تروریســتی قرار دارد و به همین دلیل نیز در اردیبهشت ماه 
سال ۱۳97، ولی اهلل سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی با برچسب حمایت از 
گروه های تروریســتی از سوی آمریکا مشمول تحریم شد؛ بنابراین، اگر قرار بود 
این تروریستی اعالم شدن سپاه بر اقتصاد تأثیرگذار باشد، در همان زمان تصویب 
قانون کاتسا یعنی در تابستان ۱۳9۶ تأثیرگذار می بود که اتفاقاً در همان زمان هم 

تأثیری بر وضعیت اقتصادی نگذاشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چقدر بانک مرکزی 
می تواند جلوی التهابات ارزی اخیر را بگیرد، گفت: از مرداد ماه ســال گذشــته 
بانک مرکزی اصالحات گام به گام، تدریجی و جزء به جزئی را شــروع کرده و 
چند اصالح جزئی و اثرگذار بر بازار را انجام داده اســت که از آن جمله می توان 
به سقف گذاشتن برای تراکنش ها، تعدیل سود های روزشمار به ماه شمار، تفاهم 
با مجموعه بانکی برای کاهش نرخ سود های باالی ۲0 درصد به زیر ۲0 درصد، 
مذاکرات سختگیرانه با صادرکنندگان به منظور بازگرداندن ارز حاصل از صادرات 
به داخل کشور، اختیار گرفتن برای مداخله در حاشیه بازار و مداخله نامحسوس 

و سایه ای در سامانه نیما و تسریع عملیات این سامانه اشاره کرد.
وی افزود: اینکه بانک مرکزی هنوز دست به ذخایر ارزی برای مدیریت بازار 
ارز نزده، حرکت کامال هوشمندانه از سوی این نهاد بوده است، به این خاطر که 
پیش بینی نموده که ممکن است تحریم ها به طول بینجامد و بنابراین در شرایط 

الزم از این ذخایر استفاده کند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه خوارزمی ادامه داد: از سوی دیگر، میزان بدهی 
خارجی اقتصاد ایران زیر ۱۳ میلیارد دالر است. سررسید ساالنه بدهی های خارجی 
دولت بین ۱ تا ۲ میلیارد دالر اســت که این رقم بسیار کم است و پایین بودن 
بدهی خارجی خود یک فرصت بی نظیری را در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا 
در صورت نیاز از ذخایر ارزی به منظور مدیریت بازار آزاد ارز استفاده کند و دیگر 

این ذخایر را برای پرداخت بدهی خارجی استفاده نکند. 
شقاقی شهری در مورد سیاست های بانک مرکزی به منظور ساماندهی بازار 
ارز نیز گفت: آخرین سیاست این نهاد، تشکیل بازار متشکل ارزی است. مقصود 
از بازار متشکل ارزی این است که بانک مرکزی به دنبال شکل دهی بازاری برای 
ارز، شبیه به بازار بورس است. تشکیل این بازار می تواند شفافیت را در بازار ارز باال 
ببرد، دست های پنهان را از این بازار قطع کند، تنظیم قیمت ارز دیگر در بازار های 
دوبی و سلیمانیه صورت نگیرد و تمام خرید و فروش های ارز در این بازار صورت 
بگیرد. اگر مسئولین بتوانند موضوع قاچاق کاال را مدیریت کنند تقریباً می توانیم 
پیش بینی کنیم که بازار متشکل ارزی به سرانجام خوبی خواهد رسید. هم اکنون 
تنها مسأله و چالش این است که بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دالر قاچاق کاال داریم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی تقریباً االن تالش کرده که نقشــه ارزی خود را 
از دوبی به سلیمانیه عراق منتقل کند که این نیز یک سیاست درست بوده چرا 
که امارات التهاباتی را در بازار ارز ایجاد می کرد و این انتقال می تواند جلوی این 
التهابات را بگیرد. شقاقی افزود: تنها چالش اصلی ما این است که از 4۲ میلیارد 
دالر صادرات، زیر ۱0 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور بازگشته 
است. االن وظیفه حاکمیت این است که با صادرکنندگان غیرنفتی به صورت بسیار 
سختگیرانه برخورد کند تا این صادرکنندگان مجبور شوند ارز حاصل از صادرات 
خود را به کشور بازگردانند و در سامانه نیما تزریق کنند. بانک مرکزی به تنهایی 
نمی تواند برخی موضوعات را پیش ببرد و حتما باید تیم اقتصادی دولت این نهاد 

را همراهی کند که متاسفانه تاکنون این اتفاق آن گونه که باید رخ نداده است.
نوبخت: باید اعتراف کنیم

منافع ارز 4200 تومانی به مردم نرسید
یکــی از مقصران واگذاری ۱8 میلیارد دالر ارز 4۲00 تومانی می گوید باید 

اعتراف کنیم منافع ارز 4۲00 تومانی به دست مردم نرسید.
به گزارش رجانیوز، طعم دالر جهانگیری را رانت خواران چشیدند و در مقابل 
سفره های مردم با همان ارز بازار آزاد فاکتور شده است. تنها دالالن و وارداتچی ها 

که پول های بادآورده را به جیب  زدند. دولت که حضورش مدتی است در زندگی 
اقتصادی مردم احساس نمی شود در حال ادامه دادن سیاست غلط اقتصادی خود 
است و ارز یارانه ای را با پر کردن جیب دالالن و وارداتچی ها حیف و میل می کند. 
حاال سخنگوی دولت که اتفاقا یکی از تاثیرگذارترین افراد در سیاست گذاری 
اقتصادی کشــور هســت اعتراف تلخی کرده است. اعتراف در خصوص حیف و 
میل شــدن پولی در مقیاس حدود یک پنجم بودجه کشور آن هم توسط اقدام 

پوپولیستی و غیرکارشناسی دالر جهانگیری!
 محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در مراسم رونمایی از دو برنامه »اصالح ساختار 
بودجه« و »توسعه، تولید و اشتغال« در محل سازمان برنامه و بودجه، گفت: سال 

گذشته ۲۵ کاالی اساسی ارز 4۲00 تومانی دریافت کردند. 
 وی ادامــه داد: هم اکنون برای واردات ۲۵ قلم کاالی اساســی ارز 4۲00 
تومانی پرداخت می شــود و بر این اساس پارسال ۱۳ هزار و ۵00 میلیارد یارانه 
برای کاالی اساســی پرداخت شــد و پیش بینی کردیم که امسال نیز ۱4 هزار 

میلیارد یارانه پرداخت شود.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه با طرح این سوال که با اختصاص این اعتبار 
آیا به هدف خود رسیده ایم؟ اعتراف کرد: برای نمونه گوشت قرمز از جمله اقالمی 
که برای واردات ارز 4۲00 تومانی پرداخت می شــد اما شــاهد بودیم که قیمت 
گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت 

یارانه بهره ای نبردند.
  رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت 
ارز 4۲00 تومانی به کاالهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم 
نمی رسد. معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نباید جو جامعه را متشنج کنیم، 
ادامه داد: بحث حذف ارز 4۲00 تومانی از کاالهای اساسی هنوز نهایی نشده است.

 همانگونه که نوبخت گفته اســت حدود ۱۳میلیارد و پانصد میلیون دالر 
صرف خرید کاالهای اساسی با ارز 4۲00 تومانی شده است. با احتساب این رقم 
به تومان با نرخ دالر ۱۲هزار تومانی )که البته اکنون دالر در بازار آزاد نزدیک به 
۱4هزار تومان اســت( یارانه ای که در اختیار وارداتچی ها قرار گرفته است ۱0۵ 

هزار میلیارد تومان است. 
برای فهم این مقدار قابل توجه باید دانست که رقم بودجه 98 کشور 487هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر بیش از یک پنجم بودجه 
به دلیل بی تدبیری تبدیل به یارانه ای شده که فقط جیب رانت خواران را پر کرده 
و مردم آن را در زندگی خود لمس نمی کنند. به گفته کارشناسان از این یارانه 
هنگفت تنها ۲0 تا ۳0 درصد به دست مردم رسیده و مابقی آن توسط رانت خواران 

استفاده شده است.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص با اشاره 
به مابه التفاوت کاال های اساسی، بیان کرده است: »حدود ۱00 هزار میلیارد تومان 
مابه التفاوت به کاال های اساسی پرداخت می شود، از این میزان حدود ۲0 تا ۳0 

درصد به دست مردم می رسد و 70 درصد رانت است.«
یادآور می شود این روزها سالگرد تصمیم دولت برای واگذاری ۱8 میلیارد دالر 
ارز به قیمت 4۲00 هم هست که رانتی بالغ بر ۱۳0 هزار میلیارد تومان تولید کرد.

واشنگتن پست: برجام از چشم افتاده
88 درصد ایرانی ها اعتمادی به آمریکا ندارند

یک روزنامه آمریکایی به استناد نظرسنجی ها از مردم ایران نوشت: مردم اخیراً 
نسبت به دستاوردهای هر نوع مذاکره با آمریکا بدبین شده اند.

واشــنگتن پست می نویسد: کاهش حمایت مردم ایران از برجام از این هم 
بیشتر بوده است. یک نظرسنجی در ماه دسامبر نشان داد که نرخ حمایت افکار 
عمومی از برجام از 7۶ درصد در آگوست ۲0۱۵ به ۵۱ درصد در دسامبر ۲0۱8 
 [آذر 97 ] کاهش یافت. ایرانی ها نسبت به روند کلی مذاکره بدبین شده اند. از هر 
ده نفر هفت ایرانی معتقدند که ایران نباید در جریان مذاکره امتیازی بدهد چرا 
که نمی توانند اطمینان حاصل کنند که طرف های دیگر به تعهدات خود پایبند 

بمانند )این رقم از ۶7 درصد در ژانویه ۲0۱8 به 7۲ درصد در دسامبر رسید.(
دلیل این سقوط حمایت از توافق میان ایرانیان ریشه در علت استقبال اولیه 
ایرانیان از آن دارد. تا ســال ۲0۱4 رقم حمایت ایرانیان از برنامه هســته ای این 
کشور در سطح نود درصد ثابت باقی مانده بود. به عالوه توسعه موشکی کشور 
از نظر بســیاری از ایرانیان اهمیت باالیی دارد. در سال ۲0۱8، 7۶ درصد آن را 
بسیار مهم و بیســت درصد آن را تا حدی مهم می دانستند. مردم ایران انتظار 
داشتند در نتیجه توافق هسته ای تمام تحریم ها و نه فقط تحریم های هسته ای 
لغو شوند. اما ترامپ در پی خروج از برجام تمام تحریم های پیش از توافق را دوباره 
احیا کرد. این تحریم ها که نه تنها ایران بلکه کشورهای طرف معامله با ایران را 

نیز دربر می گیرند، صنایع حیاتی برای اقتصاد ایران مانند نفت و بانک را هدف 
قرار داده اند. حتی اخیرا وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد داده که سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی ایران در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیرد.
در نتیجه مردم ایران معتقدند که غرب ســهم آنها را از توافق باال کشــیده 
است. در ژانویه ۲0۱8 )دی ماه 9۶( از هر ۱0 ایرانی ۶ نفر معتقد بودند که ایاالت 
متحده تمام تحریم هایی را که در برجام متعهد به لغو آنها شده بود، لغو نکرده 
اســت. اعتماد به ایاالت متحده در پایبندی به تعهداتش از 4۵ درصد در ســال 
۲0۱۵ به ۱۲ درصد در سال ۲0۱8 کاهش یافته و 88 درصد بی اعتماد هستند.
اما ایرانی ها معتقدند که اروپایی ها نیز به تعهد خود در برجام پایبند نبوده اند. 
این باور در میان مردم ایران ریشه دوانده است. برای نخستین بار از سال ۲0۱۶ به 
بعد، کمتر از نیمی از ایرانیان باور دارند که اروپایی ها به تعهدات خود پایبند هستند. 
این رقم از ۶۱ درصد در ژوئن ســال ۲0۱8 به 44 درصد رسیده است. روحانی 
که با هدف مذاکره با آمریکا در سال ۲0۱۳ پیروز انتخابات شده بود، در سخنان 

اخیر تلویزیونی خود گفت هیچ گونه امکانی برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
تغییر ارز پایه کاالهای اساسی

درآمد برای دولت و تورم برای مردم
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت با انتقاد از سیاست تغییر ارز پایه برای 
کاالهای اساســی گفت: با هر بهانه یا هر عنوانی، سیاست هایی که مشوق تورم، 
رانت، ربا، رکود و کاهنده هزینه فرصت ارتکاب فســاد هســتند در دستور کار 
باشند، می توانند شکننده آوری غیرقابل  تصوری را در اقتصاد و جامعه پدید آورند.
فرشاد مومنی می گوید: تحت عنوان مبارزه با رانت یک بسترسازی خطرناک 
و مشکوکی در ماه های اخیر صورت گرفته که اقدامات عملی آن در هفته جاری 
کلید خورد و مضمون این است که می خواهند قیمت مایحتاج ضروری مردم را 

از ارز پایه 4۲00 تومانی به پایه ارز 8 تا ۱0 هزار تومانی انتقال دهند.
وی ادامه داد: اســاس این ماجرا بر این اســتوار اســت که این افراد تصور 
می کنند که از ناحیه، بین ۵۶ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان کســب درآمد کنند اما 
ژســتی که گرفته می شود این است که این سیاست در حمایت از مردم در آن 
اقالم کفایت الزم را نداشــته و موجب رانت شده است. این نشان می دهد که ما 
وارد فاز جدیدی شده ایم که رانت آورترین سیاست ها تحت عنوان مبارزه با رانت 

در دستور کار قرار گرفته است.
این اســتاد دانشگاه عالمه طباطبایی تصریح کرد: به حکم تورم زا بودن این 
سیاست ها که مورد اذعان طرفدارانش نیز است، برآوردها نشان می دهد حتی اگر 
قیمت ارز نیمایی تقریبا 8 هزار تومان باشد، حداقل ۶ درصد تورم تنها در اثر این 
سیاست اتفاق خواهد افتاد که البته برداشت ما فراتر از آن نیز است و رانتی که 
به این دلیل ایجاد می شود ۳۵0 برابر آن رانت ادعایی دوستان است که نسبت به 
آن آلرژی دارند. جالب آنکه در اقتصادی که سرتاپای آن را رانت فراگرفته است 
یک دفعه با رانتی که حتی اگر صحت داشته باشد و کانون اصابت آن فرودستان 
هستند را می خواهند برخورد کنند. اگر مسئله رانت است، این سیاست تورم زا 

که ۳۵0 برابر آن رانت زاتر است.
مومنی   با اشاره به میزان یارانه پنهان در اقتصاد کشور گفت: در هفته اخیر 
رئیس محترم ســازمان برنامه و بودجه سخن از عدد مجعول بالغ بر 900 هزار 
میلیارد تومان یارانه ضمنی به میان آوردند که می خواهند با آن برخورد کنند . 
بسیار تأسف بار است که همین حرف ها که هیچ مابه ازایی در بودجه ندارد هزینه 
فرصتی دیگر است که بازتاب سیاست های تورم زا است و اینها آن عدد مجعول 
را مبنا قرار می دهند تا درون یک دور باطل، موج های جدیدی از سیاســت های 
تورم زا را تحت عنوان افزایش قیمت حامل های انرژی و از این قبیل را در دستور 
کار قرار دهند تا این مارپیچ خطرناک و سیاست های تورم زا را ادامه دهند. مایه 
تأسف است که این سخنان از زبان یک مقام رسمی مسئول بودجه ریزی کشور 
صادر می شود و به ایشان در نهایت احترام می گوییم، بنیه کارشناسی اطراف خود 
را باال ببرند و از مطرح کردن عبارت های آینده هراسانه، تشدید کننده هیجانات 

تورمی و برهم زننده تتمه نظم و قرار جامعه پرهیز کنند.
وی در توضیح ســوداگری در بخش مســکن گفت: بخش مسکن یکی از 
خصوصی ترین بخش های اقتصاد ایران است که برنامه تعدیل ساختاری موجب 
افزایش نابســامانی و آشــفتگی هم برای مردم و هم دولت شده است. براساس 
داده های سرشــماری در دوره ۱۳8۵ تا ۱۳9۵ حدود ۱0/۵ میلیون مســکن به 
موجودی مســکن کشــور افزوده شــد اما در این دوره تنها ۲/4 میلیون خانوار 
جدید صاحب مسکن شدند. این بدین معنا است که در اثر سیاست های تورم زا و 
رکودآفرین، 77 درصد کل واحد های اضافه شده به تقاضای واقعی مسکن اصابت 

نکرده و دست مایه تشدید مناسبات رانتی و سوداگری  شده است.
این اقتصاددان با اشاره به وضع مالیات بر خانه های خالی گفت: در سال های 
اخیر ســه بار تالش مجلس برای گرفتن این نوع مالیات به عنوان کنترل کننده 
انگیزه سوداگری با شکست روبه رو شده است، البته وقتی تب انتخابات مجلس 
داغ شد از نگاه اقتصاد سیاسی در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حال 
حاضر هم دوستانی عالوه بر مالیات بر خانه های خالی در راستای اخذ مالیات بر 

عایدی سرمایه  تالش می کنند اما هنوز اتفاق خاصی نیافتاده است.

گفت و شنود

 شکار!
گفت: وندی شرمن عضو ارشد تیم مذاکره کننده آمریکا گفته است 
اقدام ترامپ علیه سپاه، جان نظامیان آمریکایی را به خطر می اندازد.

گفتم: چه بهتر از این؟
گفــت: وندی شــرمن می گوید این پیشــنهاد از ســوی البی 
صهیونیست ها )آیپک( به اوباما هم داده شده بود ولی اوباما از ترس 
به خطر افتادن جان ســربازان آمریکایی با آن مخالفت کرده بود و 

نمی دانیم ترامپ چرا به این خطر بزرگ توجه نکرده است؟!
گفتم: در عوض، وقتی تل آویو و حیفا موشک باران شد، 
ترامپ و نتانیاهو از ِشکری که خورده اند، پشیمان می شوند!

گفت: حیوونکی نتانیاهو تصور می کند که ایران در این ماجرا به 
اسرائیل کاری نخواهد داشت! 

گفتم: یکی از خان ها، که از وحشت حمله شیر شب و روز 
نداشت، تیر اندازی را اجیر کرد که با هم به شکار شیر بروند. 
وقتی با شیر روبرو شدند، تیرانداز تیری شلیک کرد و شیر 
خشمگین به آنها حمله کرد. تیرانداز از ترس، باالی درختی 
رفت و به خان که ایستاده بود گفت؛ بیا باال! خان گفت؛ مگر 

من شلیک کرده ام؟! شیر با من کاری ندارد!

تشــخیص  مجمع  عضــو 
به  ترامپ  نظام گفت:  مصلحت 
التماس گونه  درخواســت های 
ایران  از  آمریکا  خارجه  وزارت 
کند.  مراجعه  عراق  موضوع  در 
آمریکا دیگر بازیگر تعیین کننده 

در منطقه نیست.
ســعید جلیلی، نماینــده مقام 
معظم رهبــری در شــورای عالی 
امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام  ۲۲ فروردین ماه با 

حضــور در برنامه گفت وگوی ویژه 
خبری به بررســی اقــدام خصمانه 
انقالب  آمریکا علیه سپاه پاسداران 

اسالمی پرداخت.
جلیلی در ابتدا با اشاره به اینکه 
امنیت ایران مثال زدنی است و راحت 
به دست نیامده افزود:مردم توانمندی 
خــود را در تامین و ایجاد امنیت به 

خوبی نشان دادند.
وی با بیان اینکــه ارتش رژیم 
حاکم بر آمریکا یک ارتشی تروریستی 
است عنوان کرد: مردم منطقه ما به 
خوبی شاهد هستند که چه مسائلی 
در طی این ســال ها از سوی آمریکا 
بر علیه آنها صورت گرفته اســت به 
طــوری که می توان بــرای هر یک 
از رفتار هــای آمریکا مثالی واضح و 
روشــن از اقدام تروریستی را عنوان 

کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اشــاره بــه اینکــه تمامی 
حرکت هــای آمریکا بعــد از جنگ 
جهانی دوم مبتنی بر ترور اســت، 
گفت:آمریکا که روزی خرید ســیم 
خاردار را بــرای ایران تحریم کرده 
بود اکنون نگران برد موشــک های 
به  بالســتیک مــا اســت، ترامپ 
درخواست های التماس گونه وزارت 
خارجه آمریــکا از ایران در موضوع 

عراق مراجعه کند آمریکا دیگر بازیگر 
تعیین کننده در منطقه نیست.

جلیلــی بــا  اشــاره بــه اینکه 
توصیه مــن به ترامپ این اســت 
وزارت  التماس  یادداشــت های  که 
امورخارجه شــان از طریق سفارت 
ســوئیس را بــرای او بیاورنــد تا 
بخواند، گفت:مــن آن زمان معاون 
اروپا-آمریکای وزارت خارجه بودم؛ 
آمریکایی ها نامه می فرستادند و به ما 
التماس می کردند تا کمک شان کنیم.
وی بــا بیان اینکه نامه هایی که 
رهبرانقالب  به  رئیس جمهورشــان 
می فرســتاد و عنوان می کرد که ما 
در باتالقی به نــام عراق گیر افتاده 
ایم و به ما کمک کنید، تصریح کرد: 
این نامه ها امروز در سفارت سوئیس 
موجود است، آن را منتشر کنند یا 

به دست ترامپ برسانند تا بخواند.
نماینده مقام معظم رهبری در 
شــورای عالی امنیت ملی با اشــاره 
به اینکه ترامپ خوب اســت نظرات 
کارشناســی افسران ســابق سیا و 
پنتاگون را در گزارش های ســّری 
کــه امــروز در مراکز علمــی و به 
شــکل علمی وجود دارد را بخواند، 
خاطرنشــان کرد: یک مامور عالی 
رتبــه آنها چنــد روز پیش در یک 
مرکز پژوهشــی آمریکا اعالم کرد، 

در 40 ســال رویارویــی آمریکا با 
انقالب اسالمی ایران ما به ربع آخر 
بازی رســیده ایم و ایران به مراتب 

جلوتر است.
به گزارش جهان، جلیلی با اشاره 
به اینکه رئیس فعلی رژیم آمریکا در 
مناظرات انتخاباتی اش اعالم کرد که 
داعش ساخته اوباما و کلینتون است 
اظهار کــرد: این ها همه نمونه ای از 
مصادیقی اســت که نشان می دهد 
آمریکا نه تنها حامی تروریسم بلکه 

خود دارای ذات تروریستی است.
وی با اشــاره بــه اینکــه باطل 
الســحر ابزار آمریکایی ها نترسیدن 
و هوشمندی بود که امروز این الگو 
در مناطق مختلف تکثیر شده است 
ادامه داد:فرزندان سپاه در دوران دفاع 
مقدس ضرب شستی نشان دشمنان 
دادند که ســی ســال است جرئت 
نکرده اند به خاک ایران نزدیک شوند، 
در اوج تحریم ها، امروز در بستر نهاد 
ســپاه، قرارگاهی به نام خاتم االنبیا 
)ص( تشکیل می شود که یک جوان 
سی و شش ساله به همراه مهندسانی 
با متوسط سنی ۳0 سال، بزرگترین 
پاالیشــگاه میعانات گازی جهان را 
در ایران می سازند، آمریکا میفهمد 
که سپاه اولین ســد مقابل او برای 

اثرگذاری بر ایران است.

ظریــف در نامــه ای به 
تاکید  ملل  سازمان  دبیرکل 
کــرد که آمریکا مســئول 
علیه  ماجراجویی  عواقــب 

سپاه است. 
محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه در نامــه ای به دبیرکل 
ضمن اشاره  متحد  ملل  سازمان 
غیرقانونی  بی ســابقه،  اقدام  به 
بی قانون  دولــت  خطرنــاک  و 
ایــاالت متحــده آمریکا  فعلی 
در قراردادن ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی، شاخه ای رسمی 
از نیروهــای مســلح جمهوری 
اســالمی ایــران، در فهرســت 
بــه اصطــالح »ســازمان های 
تروریســتی خارجی« نوشــت: 
جمهوری اســالمی ایران ضمن 
محکومیت شــدید ایــن اقدام 
بی اســاس و تحریک آمیز، آن را 
اقدامی خصمانه علیه جمهوری 
اســالمی ایران و خطر عمده ای 
برای صلح و امنیت منطقه ای و 

بین المللی می داند.
ظریــف در ادامــه این نامه 
خطاب به دبیرکل سازمان ملل 
آورده است: این حرکت که قباًل 
هیچگاه سابقه نداشته است حتی 
برای این رژیم ایاالت متحده که 
پیش از این تحریم ها و اقدام های 
یکجانبه غیرقانونی زیادی صورت 
داده بــود، نقض آشــکار اصول 
مسلم حقوق بین الملل و منشور 
ملل متحد از جمله اصل برابری 

حاکمیت دولت ها است.
وزیــر امور خارجــه تصریح 
کرد: این حرکــت تحریک آمیز 
تنش ها را به ســطحی تقابلی و 
غیرقابل کنترل می رساند و خطر 
حوادث و وقایع را در منطقه ای 
که پیش از این هم با چالش های 
افزایش  بی شماری مواجه بوده، 
رژیم  اســت  بدیهی  می دهــد. 
ایــاالت متحده آمریــکا همراه 
با کســانی که به صورت علنی 
این  تأثیرگذاری در  مشارکت و 
را پذیرفته اند و همچنین  اقدام 
دو یا سه رژیم دست نشانده ای 
که از ایــن کار حمایت کرده اند، 
عواقب  مســئولیت های  تمامی 

خطرناک این اقدام ماجراجویانه 
را برعهده خواهند داشت.

در ایــن نامــه همچنیــن 
تذکر داده شــده است، برخالف 
آمریــکا و متحــدان منطقه ای 
آن که همــواره حامی گروه های 
افراطی و تروریست ها در منطقه 
غرب آســیا بوده اند، کما اینکه 
از جمله توســط رئیس جمهور 
ایاالت متحــده در زمان  فعلی 
مبــارزات انتخاباتی اش صراحتاً 
نیروهای مسلح  پذیرفته شــد، 
ایران از جمله و به ویژه ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی پیوسته 
در خط مقدم مقابله با تروریسم 
و افراطی گری در منطقه بوده اند. 
نقش ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی در مقابله با گروه های 
تروریستی مورد تحریم شورای 
داعش،  القاعــده،  نظیر  امنیت 
گروه هــای  ســایر  و  النصــره 
تروریســتی در منطقه از سوی 
مردم و دولت های آســیب دیده 
همواره شایســته توجه و تقدیر 

بوده است.
به گزارش مهــر، وزیر امور 
خارجــه کشــورمان خطاب به 
گوترش دبیرکل ســازمان ملل 
اقدامی متقابل در  نوشــت: در 
برابر اقدام غیرقانونی و نابخردانه 
آمریکا، جمهوری اسالمی ایران 
رژیم ایاالت متحــده آمریکا را 
و  تروریســم«  »دولــت حامی 

آمریکا  مرکــزی  »فرماندهــی 
موسوم به ســنتکام« و تمامی 
نیروهای وابسته به آن را »گروه 
این  می کند.  اعالم  تروریستی« 
فرماندهــی مســئولیت اجرای 
سیاســت های تروریستی دولت 
آمریکا علیه منطقه غرب آســیا 
را بــا هدف قــراردادن عامدانه 
غیرنظامیــان بــرای پیشــبرد 
ایاالت  خصمانه  سیاســت های 

متحده برعهده داشته است.
ســنتکام )ســتاد فرماندهی 
مرکــزی آمریــکا( امنیــت ملی 
جمهوری اســالمی ایران و جان 
افراد بی گنــاه ایرانی و غیرایرانی 
را به خطر انداخته است که از آن 
جمله حمله وحشیانه و عامدانه به 
هواپیمای مسافربری ایران در سال 

۱۳۶7، همدستی در کشتار مردم 
یمن و دیگر شهروندان غیرنظامی 
در غرب آسیا را می توان نام برد.

جمهــوری اســالمی ایران 
همچنیــن تصریــح می کند با 
وجود اقدام های متعدد مستقیم 
و غیرمســتقیم صورت گرفته از 
سوی سنتکام که ذات تروریستی 
دارد، اعــالن این نهاد دولتی به 
عنوان یک سازمان تروریستی از 
ایران فقط براساس عمل  سوی 
متقابل اســت و نباید تغییر در 
ارتباط  ایران در  موضع حقوقی 
با اصل برابری حاکمیت دولت ها 

و تعریف تروریسم تلقی شود.
این نامــه به زودی به عنوان 
ســند مجمع عمومی و شورای 

امنیت ثبت می شود.

ظریف در نامه ای به دبیركل سازمان ملل:
آمریکا مسئول عواقب ماجراجویی علیه سپاه است

سعید جلیلی:

ترامپ به درخواست های التماس گونه آمریکا از ایران مراجعه کند

در جلســه ســازمان تامین 
حقوق ســایر  افزایش  اجتماعی 
سطوح از جمله مستمری بگیران و 
بازنشستگان تصویب شد که برای 
تصویب نهایی پس از بررسی هیئت 
مدیره ســازمان به هیئت دولت 

ارسال می شود. 
به گزارش خبرگــزاری فارس،  در 
جلسه مدیران سازمان تامین اجتماعی 
با کانون بازنشســتگی،  کارشناسان و 
شــرکای اجتماعی مقرر شــد حقوق 
سایر ســطوح از جمله بازنشستگان و 
مســتمری بگیران ۱۳ درصد به اضافه 

مبلغ ۲۶۱ هزار تومان افزایش یابد.
به عنوان مثال اگر بازنشســته ای 
ســه میلیون تومان دریافتی دارد این 
مبلغ ضرب در ۱۳ به اضافه ۲۶۱ هزار 
تومان محاسبه شده و از اردیبهشت ماه 
پرداخت خواهد شد. این مصوبه پس از 
بررســی هیئت مدیره سازمان تأمین 
اجتماعی برای تصویب نهایی به هیئت 

دولت ارسال می شود.
حقــوق  افزایــش  مابه التفــاوت 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران در 
فروردیــن ماه نیز تا دو مــاه آینده به 

حساب شان واریز خواهد شد.

در جلسه تامین اجتماعی با کانون بازنشستگی

افزایش حقوق بازنشستگان در سال 98 
مشخص شد


