
اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323
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* دفاع مقدس ملت ایران هیمنه پوشالی قدرت های استکباری به ویژه شیطان 
بزرگ آمریکای جنایتکار را در هم شکست و نشان داد هر قدرتی در مقابل 
قدرت یک ملت متکی به خداوند آسیب پذیر است. حضرت امام خمینی)ره( 
چه زیبا فرمودند: ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم.
0915---0609
* دیگر تحریم های آمریکا علیه مردم ایران، لوث شده و کارایی گذشته را 
ندارد، اگر قرار بود با تحریم های سخت و بی سابقه اتفاقی بیفتد همان 10 
سال قبل رخ می داد، تحریم های جدید آمریکا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد 

تا بتواند آل سعود را بیشتر از گذشته بدوشد.
0916---0291

* از دســتگاه قضا می خواهیم، عواملی که کلمه مقدس شهید را  از معابر 
حذف کرده اند مورد پیگرد قرار دهد. یکی از عوامل شورای شهر تهران یک 
تابلو کاشی که به نام پدر و یا جد شهید و مربوط به قبل از شهادت شهید 
را نشــان می دهد تا اثبات کند کوچه به نام شــهید نبوده است! در حالی 
که تغییر نام کوچه پس از شــهادت فرزند یا نوه آنها بوده است. یا این که 
تقصیر را به گردن پیمانکار انداخته اند که فقط اجراکننده دستور کارفرما 

یعنی شهرداری است!
دوالبی و طبا و علی مردانی و 9554---0901 و 5896----021
* حذف نام شهدا تنها به تهران ختم نمی شود در بسیاری از شهرها مجریان 
و نفوذی ها مردم را تست می کنند تا حساسیت ها را بسنجند اخیرا شهرداری 
مهرشــهر کرج نیز کلمه شهید را از کوچه شهید بخشی واقع در بلوار ارم 
خیابان اول شرقی حذف نموده است! دستگاه های مسئول امنیتی اطالعاتی 

قضایی به راحتی از کنار این موضوع رد نشوند.
اسدی - مهرشهر کرج و شکیبا - تهران

* دستور به حذف عنوان شهید از روی اسامی خیابان ها و کوچه های شهر 
کار هر مسئول یا جریانی که بوده خیانت بزرگ به تمام شهدا و بلکه ملت 
اســت. چون این کشور همواره به یاد شهدا نیازمند است. جمهوری عزت 
و جمهوری مومنین هرچه دارد از شهداســت. شهرداری ها چگونه به خود 

اجازه داده اند نام این پیام آوران عزت و ایمان حذف شود؟
1431---0912 و 7988---0912
* به ذهنم رســیده که شــاید حذف عنوان شــهید از سر نام خیابان ها و 
کوچه های شهر توسط عوامل شهرداری ریشه در سند 2030 داشته باشد 
که دولت آقای روحانی قبال بدون مشــورت بــا نهادهای ذی ربط ترتیب 
امضای آن را داد. غربی ها تکریم شهدا در ایران را مساوی با خشونت طلبی 

معرفی می کنند!
احمدزاده - کاسب بازار

* به کسانی که درک درستی از رشادت ها و شهامت های ملت در طول بیش 
از 5 دهه از آغاز انقالب تاکنون ندارند هشدار می دهم که با خون شهدا بازی 
نکنند و به خواسته  غرب باوران توجه ننمایند و به تغییر و حذف شهید و 
شهادت دست نزنند که سیلی سختی از بی حرمتی های خود به خون بیش 
از سیصدهزار شهید انقالب و دفاع مقدس و ترور و مدافع حرم و... خواهند 
خورد. ضمنا قبل از مردم این مجلس بود که باید به مقابله با این اقدام ضد 

فرهنگی برمی خاست. چرا سکوت کردند؟
4662---0912 و 3949---0912 و هوشیاری

* شهردار تهران پاسخ بدهد چگونه نامگذاری یک بزرگراه تهران با عبارت 
»مرحوم آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی« طوالنی نیســت و موجب اذیت 
رانندگان در تشــخیص مسیر نمی شود ولی کلمه شهید در جلو نام شهدا 
در سر خیابان ها و کوچه ها با توجیه طوالنی بودن عبارت باید حذف بشود.
0919---8895

* در تاریخ 98/6/31 دولت آمریکا اعالم کرد که آقای ظریف واجد شرایط 
دریافت ویزا به ســازمان ملل نبودند و ما با چشم پوشــی به ایشــان ویزا 
دادیم؟! عرض می کنم چه ضرورتی داشــت که ایشان به آمریکا بروند که 
آمریکا یی ها منت بر سر ما بگذارند؟ واقعا حضور وی چقدر موجب تقویت 

جبهه مقاومت است؟
اسدا... عشقی - تهران

* بــرگ دیگری از ضعف اطالعات هیئت ایرانی مذاکرات برجام توســط 
»شرمن« افشا شــد. شرمن به آقای عراقچی می گوید من یهودی هستم 

تبریک کریسمس برای من یهودی چه مفهومی دارد؟
ابوالقاسمی

* بعد از فتنه سبز بعضی از عوامل فتنه در دولت نفوذ کرده و توقف تولید 
در کشور را کلید زدند و بعد هم با ایجاد آشفتگی در بازار قیمت ها در صدد 
زمینه سازی برای مذاکره با آمریکا برآمدند. خدا را شکر تاکنون تیرهایشان 

به سنگ خورده است.
0902---3107

* مال اندوزان و مرفهین بی درد کشور اگر ذره ای شرف داشته باشند باید با 
دیدن گزارش »بدون تعارف« معلم و شاگرد بیمار که در آن اوج جوانمردی 

یک معلم جوان روستا نشان داده  شد خجالت بکشند.
0921---2274

* پهپادهای انصاراهلل همانند تیرهای غیبی بودند که از کمان رنجدیدگان 
یمنی خارج شدند، از همه موانع عبور کردند و به هدف نشستند. لذا آمریکا 
و نوکرانش به جای اتهام زدن بی پایه و اساس به کشورمان، بهتر است هر 

چه زودتر توبه کنند تا از مجازات های بعدی در امان بمانند.
ساکی- اندیمشک

* در زمانی که بیمارستان های دولتی با کمبود تجهیزات پزشکی مواجهند 
بیمارستانی برای معاینه و درمان سگ های طبقات اشراف زالو صفت وجود 

دارد که از بهترین تجهیزات بهره می برد!
021---3885

* خانم جلودارزاده از نمایندگان مجلس در توجیه مخالفت خود با شفافیت 
رأی نمایندگان گفته در جامعه ای که به جای دموکراسی زور حاکم باشد 
شفافیت خوب نیست سؤال این است که ایشان با نبود دموکراسی در جامعه 
چگونه به مجلس راه پیدا کرده است. که خیلی راحت رفتار اپوزیسیون هم 

از خود نشان می دهد؟ بنویسید دروغگو خیلی زود رسوا می شود.
0912---2907

* قبض برق منزلم را با چند روز تأخیر پرداخت کردم ولی در قبض های 
بعدی به عنوان بدهی به مبلغ جدید قبض اضافه شد. به طور طبیعی قبض 
جدید را پرداخت نکردم تا ماه بعد اصالح شود اما متأسفانه قبض بعدی با 
اخطــار قطع برق با مبلغ جریمه حدود 20 هزار تومانی! بابت اخطار قطع 
برق قبض مواجه شدم! این روش تعامل با مردم از سوی شرکت برق تهران 
موجبات نارضایتی روزافزون شــهروندان را فراهم می کند. شایسته است 
مسئوالن مربوطه تدبیری برای اصالح این گونه رفتارها نمایند و سیستم 
خود را تقویت کنند که چنین مشکالتی برای مردم به وجود نیاید. متأسفانه 
تلفن اعالمی منطقه هم پاسخگو نیست گویا تلفنی برای خالی نبودن عریضه 

اعالم شده است.
هاشم صادقی

* پیمانکاری که قرار بوده ســه ساله کشاورزیمان را به آبیاری تحت فشار 
مجهــز کند حقوق خود را دریافت کرده و میلیاردها تومان بیت المال را با 
سرسری گرفتن کار زیر خاک کرد. از دستگاه قضایی درخواست می شود 

نسبت به احقاق حقوق ما اهتمام ورزد.
اهالی روستای ترشاب دورود لرستان

 پاسخ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران 
در پاســخ به مطلب مندرج در روزنامه وزین مورخ 1398/6/20 با موضوع 
تاکسی های خط مترو نعمت آباد- میدان معلم« و با تشکر از تماس شهروند 
محترم به آگاهی می رســاند، با توجه به وجود مترو نعمت آباد در ایستگاه 
مبدأ و تعداد زیاد مســافران که قصد عزیمت به خیابان حیدری شمالی و 
جنوبی و میدان زاهدی دارند، مقرر گردیده که تاکســیرانان فعال در خط 
مذکور از صبح تا ساعت 16:00 هر روز به علت حجم کم مسافر از مبدأ به 
مقاصد ذکر شــده مسافران را جابجا کنند و از ساعت 16 تا ساعت 22 به 
علت ازدحام مســافر و زمان پیک ترافیک، تاکسیرانان این خط به صورت 
شیفت بندی فعالیت می نمایند. به این صورت که برخی مسافران خیابان 
حیدری جنوبی و برخی دیگر مســافران خیابان حیدری شمالی و میدان 
زاهدی را به مقصد می رســانند. الزم به ذکر است این شیوه سرویس دهی 

موجب رضایت مندی اکثریت شهروندان شده است.
شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف صرفاً از سوی ناوگان 
تاکسی تهران مراتب را با ذکر شماره کامل پالک به سامانه تلفنی 1888 
 http://1888.tehran.ir و یا سامانه ثبت تخلفات در سایت 1888 به آدرس

منعکس و این سازمان را در امر نظارت هر چه بهتر یاری فرمایند.«

جان کری: جنگ اقتصادی علیه ایران را
ما شروع کردیم

در حالی که برخی محافل بزک کننده آمریکا می کوشــند دموکرات ها و دولت 
اوباما را متفاوت از دولت ترامپ نشان دهند، وزیر خارجه دولت اوباما با افتخار گفت، 

جنگ اقتصادی علیه ایران را ما شروع کردیم.
جان کری در مصاحبه با شــبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا با اشاره به خروج 
واشنگتن از توافق هسته ای گفت: باید ببینیم بعد از خروج ما از توافق )هسته ای( چه 
اتفاقی رخ داد. ما اساساً اعالم جنگ اقتصادی علیه ایران کردیم. ما فشار حداکثری 

بر آن ها وارد کردیم.
وی افزود: رهبرانی در خاورمیانه از من می خواســتند تا ایران را بمباران کنیم؛ 
نخســت وزیر اسرائیل به آمریکا آمد و خواســتار چراغ سبز برای بمباران ایران شد. 
بنابراین، ما از احتمال جنگ آگاه بودیم و وقتی توافق در وین به امضا رسید بر این 

باور بودیم که کانالی برای برقراری رابطه دیپلماتیک ایجاد شده است.
جان کری افزود: جامعه بین المللی در حال حاضر هم می تواند دور هم جمع شود، 
منظورم این است که می توان کاری کرد، بدون اینکه ما از خود ضعفی نشان دهیم.

وزیر خارجه پیشین آمریکا افزود: متحدان ما از توافق هسته ای حمایت می کنند. 
من بر این باور هســتم که دیپلماسی بهتر و بیشتر با متحدانمان سبب می شود تا 
طرفین بیشــتر به یکدیگر نزدیک شــوند و یک راه برای توافق وجود دارد که سایر 

مسائل همانند مسائل هسته ای را دربر می گیرد.
افتخار جان کری به پیشقدم بودن در فشار و جنگ اقتصادی علیه ملت ایران در 
حالی است که پس از اعالم توافق برجام، اوباما و کری و شرمن بارها تصریح کردند 
تحریم ها علیه ایران در حال فروپاشی بود و اگر توافق نمی کردیم، در تحریم ها رخنه 
می افتاد. کری و برخی دیگر از مقامات دولت اوباما پیش از این هم گفته اند که توافق 
هســته ای را مقدمه ای برای فشــار به ایران برای خلع قدرت از این کشور در حوزه 

توانمندی نظامی و منطقه ای می دانسته اند.
حیرت رادیو فردا

از شدت تالفی فشار نفتی آمریکا
یک رسانه وابسته به اپوزیسیون تحت حمایت آمریکا نوشت: حمله به تأسیسات 

نفتی عربستان، پاسخ به فشارهای نفتی آمریکا علیه ایران بود.
وب ســایت رادیو فردا در تحلیلی درباره حمله به پاالیشگاه های نفتی عربستان 
نوشت: در کوران بحران های سال های 56 و 5۷، نفت صادراتی ایران به جهان حدود 
5 میلیون بشــکه کاهش پیدا کرد. از آن زمان تا حمله روزهای اخیر به تأسیسات 
نفتی عربستان که منجر به قطع صادرات حدود 5 میلیون بشکه نفت این کشور شد، 

چنین تنش نفتی تقریباً بی سابقه بوده است.
قطع صادرات 5 میلیون بشکه نفت ایران در آن سال ها به طور تدریجی و متناسب 
با  حال و هوای آن روز انقالب ایران بود که کارکنان شرکت نفت ایران با دامن زدن 
به اعتصابات صادرات نفت ایران را مانع شده بودند. اما، قطع 5 میلیون بشکه نفت 
عربســتان تنها در ساعاتی در پی حمله نظامی به دو تاسیسات نفتی عربستان رخ 
داد. این یعنی شوک نفتی آن سال های دور »تدریجی« بود در حالی که شوک نفتی 

امروز »یکباره و ناگهانی« رخ داد.
از سوی دیگر با پایان اعتصابات دوران انقالب امکان صادرات نفت ایران فراهم بود 
این در حالی است که بنا به ارزیابی های اولیه نه صرفا منابع ذخیره نفت عربستان بلکه 
تجهیزات برق و کنترل فشار در این حمله آسیب دیده اند که راه اندازی آنها زمان بر است.
به عبارت دیگر، یک حمله کوچک متمرکز زیان بزرگی را به بار آورده که تنها 
طی ساعاتی کل توان صادراتی عربستان سعودی را تقریبا به نصف تقلیل داده است. 
این در حالی است که گروه حوثی هم مسئولیت حمله را برعهده گرفته وهم تهدید 

کرده که اقداماتی از این قبیل را تکرار خواهد کرد.
اگر چنین اســت که واشنگتن ادعا کرده ایران در آن نقش دارد، پیام حمله به 

تاسیسات نفتی عربستان چیست؟ پیامد آن چه می تواند باشد؟
نفت در اقتصاد جهانی به منزله خون در بدن انسان است و ترابری دریایی آن به 
منزله شریان های بدن در پی خروج آمریکا از برجام و به کار بستن سیاست »فشار 
حداکثری« بر ایران، ایاالت متحده دو اقدام مهم را برای به صفر رســاندن صادرات 
نفت ایران، در دستور کار خود قرار داد؛ دشوار ساختن دسترسی ایران به درآمدهای 
نفتی )برای نمونه مخالفت آمریکا با خط اعتباری 15 میلیارد دالری فرانســه برای 
ایران(. و دوم؛ با مشکل تراشــی برای ترابری دریای انتقال نفت ایران. در این مورد، 
برجسته ترین مساله، توقیف نفتکش گریس1 بود که حدود دو میلیون بشکه نفت 
ایران را حمل می کرد. این کشــتی نخست توسط بریتانیا توقیف شد و پس از رفع 
توقیف، آمریکا تهدید کرد هر کشــوری به آن نفتکش جهت تخلیه نفت مساعدت 

کند، تحریم خواهد شد. 
به شرح آنچه گفته شد پیام واشنگتن به وضوح به ایران ارسال شده بود: قطع خون 
)نفت( و شریان های آن )ترابری دریایی(.  از منظر تهران آمریکا طی ماه های گذشته 
پیام روشــن خود را به ایران ارسال کرده است. حال اگر حمله به تأسیسات آرامکو 
عربستان را به ایران منتسب بدانیم پیام تهران نیز به آمریکا در حمله به بزرگ ترین 
تاسیســات نفتی جهان، متعلق به عربستان، در روز 1۴ سپتامبر ارسال شده است. 
گو اینکه ایران انتساب این اقدام به خود را از سوی آمریکا مردود دانسته ولی مطلقا 

حمله نظامی به تاسیسات نفتی عربستان را محکوم نکرده است. این یعنی تهران از 
قطع صادرات 5 میلیون بشکه نفت عربستان ناخرسند نیست. به این ترتیب، پیام 

این حمله روشن و واضح است: نفت در برابر نفت.
اما، این تمام ماجرا نیســت. برهم خوردن امنیت نفت التهاب دراقتصاد جهانی 
را دامن زده است. افزایش ناگهانی ده درصدی بهای نفت نشان از التهابی است که 
می تواند وخیم تر هم شود. حال اگر تهدید گروه حوثی را تهدیدی جدی بدانیم که 

گفته اینگونه حمالت تکرار خواهد شد، راه حل چیست؟
نخســتین گزینه حمله آمریکا به ایران اســت. اما، حسن نصراهلل تهدید کرده 
که حمله به ایران کل منطقه را به آتش خواهد کشــید. دونالد ترامپ نیز تا اینجا 
اراده ای برای جنگ با ایران نشان نداده است. پیام  او پس از حمله به تاسیسات نفتی 
عربستان تامل برانگیز بود. در حالی که آمریکا از باالترین اشراف اطالعاتی در جهان 
برخوردار است، او در توئیتی تشخیص عامل پشت پرده حمله را برعهده عربستان 
انداخت و نوشت: »آماده حمله هستیم. اما، منتظریم ببینیم پادشاهی عربستان چه 
کسی را عامل این حمالت می داند. بر اساس آن اقدام خواهیم کرد.« از سوی دیگر، 
اتحادیه اروپا و کشورهای مهم اروپایی نیز به مانند عربستان از اتخاذ موضع سخت 

علیه ایران خودداری کرده اند.
حامیان دولت نعل وارونه می زنند

90 درصد دارایی ها در اختیار دولت است
یک کارشناس اقتصادی با طرح  این سؤال که »اقتصاد ایران در اختیار کیست؟«، 
نوشت: بوروکرات هاي دولتي دوست دارند وانمود کنند دولت کنترلي بر اقتصاد ندارد 
و نهادهاي نظامي، موسسات و بنیادها همه اقتصاد ایران را قبضه کرده اند. آنها مدعي 
هستند و این ادعا به شدت با پیوست رسانه اي تقویت مي شود که دولت هیچ کاره 
است و همه  اشکال سرمایه در انحصار نهادهاي موازي است. آیا این گزاره صحیح است؟
مجید شــاکری در ادامه می نویســد: طبق اعالم معاون محترم وزارت اقتصاد، 
اندازه دارایي هاي دولت حدود 18/3 هزار هزار میلیارد تومان است. چنانکه مطلعید 
بدهي هاي دولت در نقطه اوج خود حدود ۷50 هزار میلیارد تومان بوده اســت. به 

بیان دیگر سرمایه در اختیار دولت کمي بیش از1۷ هزار هزار میلیارد تومان است.
اصلي ترین و مهم ترین نهادهاي اقتصادي که تحت کنترل دولت نیستند و در 
نحوه تامین درآمد هم قید برون ســازماني علني ندارند، شامل ستاد اجرایي، بنیاد 
مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون ارتش هستند. اگرچه 
درباره بنیاد مســتضعفان عدد دارایي ها در صورت هاي حسابرسي شده اش تا پایان 
سال 9۴ مشخص است )56 هزار میلیارد تومان( اما درباره الباقي این نهادها صورت 

مالي اي در دست نیست.
با این همه رویترز برآوردي نسبتاً متأخر )2013( از کل دارایي هاي ستاد اجرایي 
فرمــان امام ارائه کرده که حدود 95 میلیارد دالر)حدود ۴00 هزار میلیارد تومان( 
است. اگرچه به وضوح و به دالیل بسیار، سایز سرمایه و نیز سایز دارایي هاي تحت 
کنترل ســه بنیاد تعاون نظامي کمتر از ستاد اجرایي است، اما براي راحتي خیال 
بوروکرات هاي دولتي فرض مي گیریم این سه نهاد هم دقیقا هم سایز ستاد اجرایي 
هستند و باز فرض مي گیریم اصال بدهي ندارند و دارایي آنها متناظر با سرمایه آنهاست. 
واضح است که این فرض ها نتایج را شدیدا به نفع ادعاي دولتي ها تورش دار مي کند، 
چنانکه مثال اندازه بدهي هاي بنیاد تعاون ناجا به قوامین مشخص و در صورت هاي 

قوامین مشخص است.
با همه این فرض ها جمع کل دارایي این پنج نهاد اصلي برابر است با 1656 هزار 
میلیارد تومان. به بیان دیگر با همه این تورش ها به نفع دولت، کل ســایز همه این 
پنج نهاد، کمتر از 9 درصد دارایي هاي دولت است. دارایي هاي اقتصاد ایران در اختیار 
دولت است، این با من و شماست که به بوروکرات هاي دولتي- متعلق به هر جناحي 
که مي خواهد باشند- فرصت مي دهیم ناکارآمدي خود را پشت چنین ادعاهایي به 
وضوح غلطي پنهان کنند. توجه کنید که آن چه حساب شد دارایي هاي خود دولت 
است نه دارایي هاي تحت اختیار آن و بنیاد شهید، صندوق هاي بازنشستگي، ... اصال 

در دارایي دولت محاسبه نشده است.
ایران با اهرم نفت می تواند
به موقعیت ترامپ ضربه بزند

یاهو نیوز از قول یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد ایران توان زمین زدن دونالد 
ترامپ را در انتخابات آمریکا دارد.

ریک نیومن در یاهو نیوز می نویسد: ایران دارای اهرم هایی است که با استفاده از 
آنها می تواند از پیشروی مجدد ترامپ در انتخابات 2020 جلوگیری کند.

درســت است که دولت ترامپ توانست با تحریم های خود فشار بی سابقه ای بر 
اقتصاد ایران وارد کند، اما از طرف دیگر ایران نیز دارای توانایی هایی در منطقه است که 
با بهره گیری از آن می تواند پیروزی انتخاباتی ترامپ در سال آینده را دچار مشکل کند.

ایران می تواند با افزایش قیمت جهانی نفت دولت آمریکا را شدیدا تحت فشار 
قرار دهد و از طرف دیگر می تواند با فروش محدود نفت کسری بودجه یکسال اخیر 

خود را جبران کند.
اگر ایران به اندازه کافی قیمت نفت را تحت فشار قرار دهد، این امر بر مشکالت 
ترامــپ افزوده و انتخاب مجدد وی را به خطر می اندازد، زیرا این امر باعث افزایش 

قیمت بنزین و صدمه زدن به مشاغل وابسته به نفت در آمریکا خواهد شد.
کارشناس اقتصادی یاهو نیوز تاکید می کند: اگر ایران بتواند مانع تولید نفت در 
هفته های قبل از انتخابات 2020 شود، این امر باعث افزایش قیمت بنزین می شود و 
باعث ایجاد مشکل ترامپ برای رای دهندگان )عالوه بر همه مشکالت دیگر او( می شود.
قیمت بنزین در آمریکا در حال حاضر 2/6۷ دالر در هر گالن اســت و انتظار 
می رود که حوادث اخیر در عربستان نیز با افزایش قیمت بنزین در آمریکا همراه باشد.

دولت با انبوه اختیارات 
چه معامله ای با اقتصاد کرد؟

ادعای فقدان اختیارات با وجود اختیارات وســیع دولت، از سوی کارشناسان و 
صاحب نظران پذیرفتنی نیست.

روزنامه فرهیختگان در این باره نوشــت: نهــاد اجرایی که آن را با عنوان دولت 
می شناسیم، در نسبت تعداد دستگاه ها و سازمان های زیرمجموعه، بسیار وسیع تر از 
سایر نهادهای حاکمیتی پی ریزی شده است. 19 وزارتخانه و انبوه شرکت های تابعه 
و در کنار آن، سازمان ها و نهادهایی که مستقیما زیرنظر رئیس جمهور اداره می شود، 

گستره عظیمی را شکل می دهد.
  سهم دولت و شخص رئیس جمهور از مراکز تصمیم گیری فرادولتی هم قابل 
تامل است. بیش از 10 مرکز و شورای عالی در کشور وجود دارد که عموما شخص 
رئیس جمهور ریاست آنها را در دست داشته و برخی اعضای کابینه وی نیز بسته به 

ماموریت شورا، عضو هستند و حق رای دارند.
 عالوه بر لیست بلندباالیی که ذکر شد، در شرایط جنگ اقتصادی دو ابزار ویژه 
در اختیار دولت قرار گرفته که از نظر وسعت و عمق اثرگذاری، شاید بر سایر اجزای 
کلکســیون اختیارات رئیس جمهور برتری دارد. تشــکیل ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی که معاون اول رئیس جمهوری ریاست آن را برعهده دارد و جمعی از وزرا، 
مسئوالن و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند، یکی از مسیرهای باز پیش روی 
دولت برای پیشــبرد برنامه های اقتصادی است. مورد دیگر، شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوای سه گانه است که آن هم به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود و با 
اختیارات ویژه ای که دارد، تقریبا قادر است هر مانعی را در کمترین زمان از جلوی 
پای دولت بردارد. در ماجرای کسری بودجه 98، دولت درخواست کرد از چهار محل 
فروش اموال دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار 
اوراق بدهی- بخوانید بدهکارکردن دولت آینده- برای جبران کسری بودجه استفاده 

کند که مورد موافقت شورا قرار گرفت. 
دولت نفت را می فروشد، مالیات را می گیرد، پول چاپ می کند )به وسیله بانک 
مرکزی(، اوراق بدهی منتشر می کند و به تنهایی مالک بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
یا سهامدار آنهاست. بودجه کل کشور آیینه تمام نمای این وضعیت است. قانون بودجه 
کل کشور یک برنامه مالی یک ساله است که ابتدا منابع مختلف کشور اعم از درآمدهای 
حاصل از فروش نفت و گاز و اموال دولت و اوراق بدهی، مالیات و... را در اختیار دولت 
قرار می دهد تا طبق قانون، بخش کوچکی از آن را در اختیار نهادها و سازمان های 
غیردولتی قرار داده و مابقی را در جهت اجرای سیاست های خود در کشور هزینه کند.

نکته مغفول این اســت کــه آنچه در صحن مجلس چکش کاری می شــود و 
رســانه ها روی برخی ارقام آن جدل می کنند، مربوط به »بودجه عمومی« اســت 
که بخش کوچک تر بودجه را شــامل می شود. بخش اصلی بودجه که جزئیات آن 
در مجلس بحث نمی شــود و اتفاقا درباره شیوه هزینه کرد آن ابهامات جدی وجود 
دارد، »بودجه شرکت های دولتی و بانک ها« است که تقریبا سه برابر بودجه عمومی 
است! برای اینکه تصویر روشن تری به دست آوریم، باید بدانیم که از کل بودجه 1.۷ 
تریلیون تومانی سال 98، حدود 0.۴ تریلیون آن بودجه عمومی بوده و 1.2 تریلیون 
آن بودجه »شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها« است. 
به این ترتیب بودجه هنگفتی در دست دولت قرار دارد که جزئیات هزینه کرد یک 

بخش ۷0 درصدی از آن بررسی نمی شود.
 حال نتیجه همه این ابزارهای قانونی، همکاری ها و امتیازات ویژه چه بوده است؟ 
مرور وضعیت اقتصاد کشور پس از 6 سال را در آمارهای رسمی بررسی کنیم؛ افزایش 
بیش از 30 درصدی نرخ تورم در یک ســال اخیر و ثبت رکورد باالی ۴0 درصد در 
ماه های گذشته، خاطره تورم ۴9 درصدی دولت سازندگی را زنده کرده است. حتی 
با معیار رئیس جمهور برای سنجش نرخ تورم براساس جیب مردم هم گرانی بیش 
از اینها احساس می شود. میزان نقدینگی به مرز دو هزارهزار میلیارد تومان رسیده 
است که مانند آب جمع شده در پشت سد، خطر سیل تورمی آن وجود دارد. دولت 
تدبیر و امید که نرخ دالر را حدود سه هزار و 200 تومان تحویل گرفته بود، پس از 
6 سال این نرخ را در حوالی 11 هزار تومان تثبیت کرده است. به این ترتیب ارزش 
پول ملی در این سال ها به یک سوم خود کاهش یافته است. مرکز آمار ایران گزارش 
داده که شــاخص ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است، در این دولت برای 

پنجمین سال متوالی افزایش یافته و در سال گذشته به رقم 0/۴09 رسیده است.

به این جمالت دقت کنید:
»از صبح شنبه )30 شهریور ماه 98( تا به حال تردد هواپیماهای نظامی 
آمریکا، انگلیس،عربستان و... بر فراز منطقه رصد شده است. این تحرکات 

بسیار زیاد گزارش شده است«.
»پرواز بوئینگ شناسایی و راداری RC 135 متعلق به نیروی هوایی آمریکا 

بر فراز خلیج فارس ساعت 12:30 امروز شنبه«.
 51 WSLR 0578-78 3USAFE AWACS پرواز آواکس نیروی هوایی آمریکا«

ساعت 12:30 امروز شنبه بر فراز خلیج فارس«.
»پــرواز هواپیمای ترابری ســی 130 نیروی هوایــی کویت بر فراز 

خلیج فارس«.
پرواز هواپیمای نظامیH 130 EC آمریکا، متخصص در جنگ الکترونیک 

بر فراز خلیج فارس ساعت 14:30 امروز شنبه«.
»پرواز بوئینگ ســی-17 گلوبمستر 3 روی قطر)بزرگترین هواپیمای 
باربری نظامی نیروی هوایی آمریکا( که با ســرعت باال تجهیزات نظامی 

سنگین را جابجا می کند«.
»پرواز  تانکر سوپرهرکولس J 130-tanker KC نیروی هوایی آمریکا بر 

فراز خلیج فارس ساعت 14:30 امروز شنبه.«
»پرواز بوئینگ سی-17 گلوبمستر 3 متعلق به نیروی هوایی سلطنتی 

انگلیس از دبی به سوی عربستان یک ساعت پیش 16:50«.
»پرواز مجدد آواکس آمریکایی بر فراز خلیج فارس یک ساعت پیش.«

این ها اخباری است که روز شنبه گذشــته و در بحبوحه تهدیدها و 
تحلیل های مقامات و برخی چهره های سیاسی آمریکا درباره حادثه »آرامکو« 
به صورت لحظه به لحظه از سوی رسانه های بیگانه مخابره می شد. به ظاهر، 
خروجی همه این اخبار)در صورت صحت آنها( یک چیز بود: تحرکات گسترده 

نظامی آمریکا، انگلیس و چند کشور مرتجع عربی علیه ایران!
آیا این تحرکات »واقعی« اســت و باید منتظــر وقوع جنگ بود؟ آیا 
سعودی ها که اخیرا ضربه سنگینی از انقالبیون یمن دریافت کرده اند، برخالف 
آنچه رسانه ها و مقاماتشان می گویند، خود را آماده جنگ با ایران کرده اند؟ آیا 
ممکن است انقالبیون یمن ضربات مشابهی را به سعودی و امارات وارد کنند؟ 
اگر »بله«، در این صورت چه اتفاقی می افتد؟ این بار جنگ حتما رخ می دهد؟
اگر این اخبار درست باشــند، یعنی آمریکا، انگلیس و سعودی واقعا 
تحرکات نظامی گسترده ای را نزدیک ایران شروع کرده باشند، ممکن است 
واقعا مخاطب این تحرکات کشور ما باشد. حاال اینکه چرا می گوییم »ممکن 

است« را هم توضیح خواهیم داد. 
در ابتدا باید گفت، وقتی از »بشر« صحبت می کنیم، بنا به دالیل متعدد 
از جمله پیچیده بودن این موجود دو پا، نباید تحوالت آینده را به صورت 
»صفر و یکی« به تحلیل نشست. لذا، در یک جمله کلی می توان پاسخ سؤال 
فوق را چنین داد که، »هر چیزی ممکن است. حتی وقوع جنگ« منتهی...

این را هم باید به خاطر داشته باشیم که، »رجز خوانی« و»خط و نشان 
کشیدن« یک بحث است، »جنگ« بحثی دیگر. دالیل زیادی وجود دارد که 
با استناد به آنها بتوانیم به این نتیجه برسیم که به »احتمال« قریب به یقین، 
این تحرکات و بازنشر گسترده آن در شبکه های اجتماعی، آن هم در آستانه 
نشســت سران در سازمان ملل، صرفا یک »جنگ روانی« است. برای که؟ 
ایران؟ تصور می شود پیش از اینکه هدف این تحرکات ایران باشد، خود کشور 
عربستان و شخص »محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود« است! بخوانید:

چکیده دکترین امنیت منطقه ای آمریکا، تامین امنیت کشورهای مرتجع 
عربی در قبال دریافت پول اســت. یعنی، آمریکا تضمین کرده از سلطنت 
پادشاهان کشورهای مرتجع عربی که در آنها انتخابات واقعی وجود ندارد 
و قدرت صد در صد موروثی است، در مقابِل اعتراض های احتمالی مردمی 
و تهدیدات خارجی محافظت کند و در مقابل، آنها نیز پول آن را پرداخت 
کنند. این دکترین با کمی باال و پایین، درباره برخی کشورهای غیر عربی نیز 
صادق است. مثال آمریکا از ژاپن وکره جنوبی پول دریافت می کند تا در مقابل 
تهدیدات مثال کره شمالی از آنها محافظت کند. همینطور از برخی کشورهای 
اروپایی در مقابل تهدیدات مثال روسیه. )این نکته هم قابل ذکر است که، یکی 
از مهم ترین منابع درآمدی آمریکا از همین راه تامین می شود؛ پس طبیعی 
است که بعضا حتی، خود این کشور عامل به وجود آمدن شرایطی باشد که 
بتواند از آن کاسبی کند. مثال اجازه حل بحران دو کره را ندهد، یا در منطقه 

 ایران هراسی کند، که می کند.(
حمله روز شنبه 23 شهریور ماه انصاراهلل یمن به تاسیسات نفتی آرامکو 
در »بقیق« و »خریص«)شرق عربستان( برای محمد بن سلمان، که فقط در 
یک قلم 490 میلیارد دالر به ترامپ پول داده تا از ولیعهدی و پادشاهی اش 
بر عربستان و همینطور امنیت کشورش دفاع کند، 500 میلیارد دالر خسارت 
زد!  )همه چیز بن ســلمان سند 2030 است و قلب سند 2030 نیز واگذاری 
سهام آرامکو در بازار بورس است. از آنجایی که آرامکو بزرگترین شرکت 
نفتی جهان است سعودی روی کسب یک سود 500 میلیارد دالری از این محل 
حساب ویژه ای باز کرده بود که با این شلیک-به نوشته دویچه وله- سعودی 
یک شبه 500 میلیارد دالر از دست داد.( این یعنی بن سلمان در این میان 
چیزی نزدیک به یک تریلیون دالر خسارت دیده است. رقم بسیار بسیار 
باالیی است. طبیعی است که عربستان و سایر کشورهایی که برای حفظ تاج 
و تخت یا امنیت شان به آمریکا متکی هستند، چهار چشمی منتظر واکنش 
آمریکایی ها باشند. ستون نویس آسوشیتدپرس، ضمن این که در اجرای 
دکترین ایران هراسی، این حمله را به ایران نسبت داده است، می نویسد؛ 
»ایران با حمله به آرامکو، فقط به یک پاالیشگاه بزرگ نفت شلیک نکرد، 
بلکه به دکترین امنیت منطقه ای آمریکا هم شلیک کرد«)!( حاال آمریکا در 

این بین دو راه بیشتر پیش رو ندارد:
الف- یا با ایران وارد جنگ شــود. که به دلیل انتخابات پیش روی این 
کشور، َقَدر بودن حریف)ایران( و پای کار بودن متحدانش )حزب اهلل لبنان، 
سوریه، حشدالشعبی، حماس و...( و در نتیجه باال بودن هزینه چنین گزینه 
ای، این احتمال »بسیار ضعیف« است. فراموش نکنیم که ترامپ اگر هیچ 
چیز هم بارش نباشد، محاسبه و تجارت را خوب بلد است. او با همه صفات 
زشتی که دارد اهل محاسبه و سود و زیان است. به قول مقامات پنتاگون و 
فقط به عنوان یک نمونه، در صورت آغاز جنگ با ایران جان 70 هزار نظامی 
تحت امر سنتکام، مستقر در منطقه، از مصر گرفته تا پاکستان با خطر مواجه 
می شود.)واشنگتن پست( و قطعا جنگ تمام منطقه را فرا می گیرد. ضمن 
اینکه ترامپ چرا باید از همین فرصت)حمله به آرامکو( برای دوشیدن بیشتر 
سعودی استفاده نکند؟! کاری که به نظر می رسد مشغول آن است. اعزام 
کارشناسان و تجهیزات نظامی بیشتر به عربستان به بهانه تامین امنیت در 
مقابل پول بیشتر! فراموش نکنیم رئیس جمهور آمریکا در اولین موضع گیری 

خود راجع به این حمله نیز گفت، عربستان باید پولش را بدهد!
ب- یا دست به اقدامات نمایشی با هدف راضی نگه داشتن گاوهای شیرده 
خود بزند. مثال ایران را تحریم کند.)که کرد( اما از آنجایی که چیزی برای 
تحریم باقی نمانده! این حرکت نیز»نمایشی« و صرفا برای راضی نگه داشتن 
گاوهای شیرده صورت گرفت. ریچارد نفیو، معمار تحریم های ایران پس از 
تحریم بانک مرکزی کشورمان به بهانه حمالت آرامکو گفت، تحریم خوبی بود 
اما به شرط اینکه این بانک سال 2012 تحریم نشده بود! لذا به نظر می رسد 
تحرکات باالی نظامی این سه کشور که در ابتدای این وجیزه به آنها  اشاره 
شــد، حتی اگر آن یکی دو کشور مرتجع عربی هم هنوز نفهمیده باشند، 
»نمایشی« اســت برای اینکه اوال به سعودی ها و سایر کشورهای وابسته 
بگوید، در مقابل دالرهایی که از آنها می گیرد، بیکار ننشسته، ثانیا برخی 

بزدل های داخل ایران و »کاسبان ترس« را به تحرک وا دارد!
 انقالبیون یمن گفته اند، این حمالت اوال، پاسخ به تجاوزات نزدیک به 
5 ساله ائتالف سعودی به کشورشان است و تا زمانی که این تجاوزات متوقف 
نشود، حمالت »دردناک تر از آرامکو« در راه است.)سید عبدالملک الحوثی، 
یکشنبه 31 شهریور( پس احتمال تکرار چنین حمالتی، باالست. اما به همان 
دو دلیلی که  اشاره شد، در صورت تکرار چنین ضربتی نیز »جنگی رخ نخواهد 
داد«. اگر چه وقوع برخی خرابکاری ها، ترور، حمالت هکری و ایذایی »ممکن« 
است. به عبارتی، این تصور که چون آمریکا اهل محاسبه و سود و زیان است، 
پس با مشاهده هزینه باالی شاخ به شاخ شدن با ایران، کاری با ما نخواهند 
داشت، نباید باعث غفلت شود. چه حمالت انصاراهلل ادامه یابد چه متوقف 
شود، دشمن دشمن است و همیشه، مترصد فرصت برای ضربه زدن. اینکه 
می گوییم جنگی رخ نخواهد داد، منظور یک جنگ واقعی و تمام عیار است. 
اما انقالبیون یمن تنها راه توقف حمالت را توقف تجاوزات اعالم کرده اند و 
در صورت ادامه حمالت انصاراللهی که حاال به تجهیزات مدرن مجهز شده، 
طبیعتا ادامه این وضع برای سعودی ها »غیر ممکن« خواهد بود. بنابر این 
سعودی برای رهایی از چنین وضعی مجبور خواهد شد یاد دست به مصالحه 
زده و راهی برای خروج آبرومندانه از این باتالق بیابد یا....دست به خودکشی 

بزند! اختیار با خودش است!

این دو گزینه، پیش روی شما
 اختیار با خودتان است!

گفت و شنودیادداشت روز

مالج!
گفت: آمریکا و اروپا و عربستان و امارات اصرار دارند که ایران عامل 

حمله ویرانگر به تاسیسات نفتی آرامکو بوده است!
گفتــم: ولی خود انصاراهلل اعالم کرده کــه ما زده ایم و اگر 
عربستان به حمالت وحشــیانه خود ادامه بدهد ریاض را هم 

ویران می کنیم. 
گفت: دستشان درد نکند، انصاراهلل همین دیروز هم اعالم کرد امارات 

را چنان می زنیم که به ده ها سال قبل برگردد.
گفتم: ایول! ریاض و امارات بعد از این حمالت دیدن دارد!

گفت: شایع شده که قرار است آمریکا یک حمله سایبری به ایران بکند 
ولی طوری باشد که معلوم نشود عامل آن آمریکا بوده است!

گفتم: یارو رفته بود قلعه ای را تسخیر کند از قلعه با سنگ وسط 
مالجش زدند. وقتی به هوش آمد رو به قلعه کرد و گفت؛ مگر سپر 

به این بزرگی را نمی بینید که سنگ را به وسط مالجم می زنید!

جعفر بلوری
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سرویس سیاسی- 
مقامــات وزارت خارجه در 
مذاکره  از  تأمل برانگیز  اظهارات 
آمریکا ســخن  با  ایران  جدید 
گفته اند. این در حالی است که در 
شرایط فعلی مذاکره موضوعیت 
ندارد و غرب باید به تعهدات خود 

عمل کند.
»کریســتین امانپور« خبرنگار و 
مجری شــبکه خبری سی ان ان که 
با محمد جواد ظریــف وزیر خارجه 
ایران در دفتر نمایندگی کشــورمان 
در نیویــورک مصاحبه کرده اســت 
بعد از مصاحبه در حســاب توئیتری 
خود نوشت: »ظریف به من گفت که 
رئیس جمهور روحانی حاضر است با 
)دونالد( ترامپ این هفته در نیویورک 
دیدار کند، اگر ترامپ حاضر باشد آن 
چیزهایی که ضروری اســت را انجام 
دهد؛ لغو تحریم ها در ازای نظارتهای 

دائمی بر برنامه هسته ای ایران«.
امانپور در ادامــه از قول ظریف 
نوشــت: شــاخه زیتون همواره روی 
میز اســت و ما یک بار دیگــر آن را 

نشان دادیم.
منابع دیپلماتیک به خبرگزاری 
صدا و ســیما گفته اند، وزیر خارجه 
ایران به سی ان ان گفته اگر در ازای 
تصویب پروتــکل الحاقی در مجلس 
ایران؛ شــاهد لغو نهایی تحریم ها در 
کنگره آمریکا باشــیم و آمریکا بطور 
فوری تعهداتش را انجام دهد؛ آن وقت 
دیدار ایران و آمریکا در چارچوب 5+1 

انجام می شود.
ظریف گفته است: ما آماده مذاکره 
هستیم، اما درباره شرایطی که نه تنها 
برای یک سال ونیم یا پنج سال و نیم 
اعتبار داشته باشد. ما باید درباره یک 

توافق دائمی مذاکره کنیم.
درهای مذاکره!

همچنین عباس عراقچی، معاون 
سیاســی وزیر خارجه در مصاحبه با 
روزنامه ایندیپندنت گفت: برای آغاز 
مذاکرات حقیقــی، جنگ اقتصادی 
باید پایان یابد. بــرای پایان دادن به 
جنگ اقتصــادی نیز ابتــدا به یک 
آتش بس به منظور برقراری مذاکراتی 
واقعی و دســت یافتن به راه حل های 
پایــدار نیازمند هســتیم. نه تنها ما، 
بلکه هیچ کشوری تحت فشار مذاکره 

نخواهد کرد.
عراقچی در ادامه در پاسخ به این 
سؤال که »اگر آمریکا به توافق جامع 
هسته ای بازگردد، حسن روحانی در 

نشســتی چندجانبه با دونالد ترامپ 
دیــدار خواهد کرد« گفت:اگر ترامپ 
به توافق هســته ای بازگــردد، ما در 
چارچوب نشست 1+5 با آمریکا دیدار 

خواهیم کرد.
وی اظهار داشــت: برنامه آقای 
روحانی و مکرون تشکیل یک آتش بس 
بوده تــا بتوانند از طریــق مذاکرات 
گســترده به راه حلی پایدار دســت 
پیدا کنند. ما معتقدیم که این نقشه 
جواب خواهد داد. هیچ کشوری بدون 
آتش بس و تحت فشار مذاکره نخواهد 

کرد و ما نیز این کار را نمی کنیم.
معاون وزیر امور خارجه افزود: ما 
در مقابل فشار حداکثری به مقاومت 
حداکثری خود ادامه خواهیم داد. اگر 
آنها فشار حداکثری را کنار بگذارند، 

درهای مذاکره باز خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری ها، »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانســه- که 
این روزها نقش پلیس خوب را در کنار 
ترامپ در نقش پلیس بد در موضوع 
ایــران ایفا می کند- در مســیر پرواز 
از پاریس به نیویورک برای شــرکت 
در مجمع عمومی ســازمان ملل به 
»درباره  گفت،  همراهش  خبرنگاران 
پرونده ایران، ممکن است اقدامی در 

نیویورک رخ دهد«.
ظریف و عراقچی، موضوع مذاکره 
با آمریکا را مطرح کرده اند. این پیشنهاد 
تأمل برانگیز از چند جنبه قابل بررسی 

است.
رفتار تحقیرآمیز آمریکا

مطرح کــردن موضوع مذاکره در 
حالی اســت که آمریــکا در ماه های 
اخیر بر شدت اقدامات ضدایرانی خود 
با چاشنی تحقیر و توهین افزوده است.
روزنامه »نیویورک تایمز« گزارش 
داده است که وزارت خارجه آمریکا از 
صدور روادید برای یک ســوم اعضای 
هیئت ایرانی برای شرکت در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل خودداری 

کرده است.
در روزهای گذشــته آمریکا در 
اقدامی بی ســابقه اعالم کرد که برای 
هیئت ایرانی جهت حضور در نشست 
ســاالنه ســازمان ملل روادید صادر 
نمی کند. طرف آمریکایی ســپس در 
رفتاری توهین آمیز تنها برای بخشی 

از هیئت ایرانی روادید صادر کرد.
همچنین چندی پیش آمریکا در 
اقدامی بی سابقه، محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران را تحریم کرد. 
پیش از آن نیز واشــنگتن در اقدامی 

توهین آمیــز و غیرقانونی برای تردد 
هیئت ایرانــی در نیویورک، محدوده 

بسیارکوچکی را تعیین کرد.
ایــن رویکــرد دولــت ترامپ و 
کارشکنی های آن، به هیچ عنوان بوی 
استقبال از مذاکره نمی دهد؛ مگر در 

فضای توهین و تحقیر.
مذاکره یا

 »دیکته کردن دستورات«؟!
رســانه ها و اندیشکده های غربی 
بارهــا اذعان کرده اند که هدف اصلی 
واشنگتن در مذاکره با دیگر کشورها، 
نه توافق برای انجام تعهدات دوطرفه 
بلکه دیکته کردن دستورات به طرف 
مقابل است. دستوراتی که هدف اصلی 
آن خالی کردن دست طرف مقابل از 

مولفه های قدرت است.
بر همین اساس با هیچ توجیهی 
نمی توان با طرف قلدر و عهدشکنی که 
صرفا به دنبال دیکته کردن دستورات 
جهــت امتیازگیری یکطرفه اســت 

مذاکره کرد.
گسترش تعهدات برجامی ایران!

در حــال حاضر مســئله ایران و 
آمریکا، مذاکره نیست بلکه عهدشکنی 
آمریکا در اجــرای توافقات از جمله 

برجام است.
در سال 9۴ توافق هسته ای میان 
ایران و 1+5 امضا شــد. اما به اذعان 
دولتمردان از آن زمان تاکنون آمریکا 
و اروپا به هیچ عنوان به تعهدات خود 

عمل نکرده اند. 
پس وقتــی تعهــدات برجامی 
آمریکا بر روی زمین است، صحبت از 
نظارت های دائمی  بر برنامه هسته ای 
ایران صرفا گسترش تعهدات برجامی 

ایران بدون هیچ ما به ازایی است.
طبــق اظهارات مقامات ارشــد 
دولت، بر طبق برجام می بایســت در 
ازای محدودیت گســترده در صنعت 
هســته ای ایران، تمامی تحریم های 
ضدایرانی- در دی ماه 9۴- به صورت 

یک  باره لغو می شد و نه تعلیق. 
حــاال طــرف مقابــل، تعهدات 
بدیهــی خود را انجام نداده و مقامات 
وزارت خارجه در اقدامی تأمل برانگیز، 
می گویند ما تعهدات خود را افزایش 
می دهیم تا شــاید آمریکا به تعهدات 
قبلی خــود عمل کنــد. آیا چنین 
رویکردی مبتنی بر روش »برد- برد« 

است؟!
چندی پیش مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریــکا گفته بود:»زمانی که 
رئیس CIA بــودم، دروغ می گفتیم 

و تقلــب و دزدی هم می کردیم. این 
کارها یادآور افتخارات تجربه آمریکایی 
است«. وقتی طرف آمریکایی به دروغ 
و تقلب افتخار می کند، آیا می توان با 

او به توافق رسید؟!
چندی پیش ظریــف گفته بود 
توافق بــا آمریکا به اندازه جوهر روی 
کاغذ هم ارزش ندارد، پیش از آن نیز 
روحانی، مذاکره با آمریکا را دیوانگی 

نامیده بود.
همان طور کــه دولتمردان پیش 
از ایــن اعالم کرده بودند، برجام قابل 
مذاکــره مجدد و افزایــش تعهدات 
نیســت. ما تمام و کمال، هزینه های 
برجام را پرداخته ایم و مطالبه ما نیز، 
همه تعهدات ضــد تحریمی اروپا و 
آمریکاست. طبعا برای یک معامله، دو 

بار هزینه نمی کنند.
بنابر مستندات متعدد، مذاکره با 
آمریکا فاقد کمترین موضوعیت است. 
آمریکا فقط می تواند به شکل مشروط، 
به کمیسیون مشترک برجام برگردد.

طرح صلح هرمز
وزیر امور خارجه در نشســتی با 
خبرنگاران در مقر سازمان ملل، ابتکار 
جمهوری اسالمی برای امنیت تنگه 
هرمز و خلیج  فارس را تشــریح و بر 
همکاری هشــت کشور منطقه برای 

پیاده کردن آن تأکید کرد.
ظریــف در این نشســت که با 
خبرنــگاران رســانه های بین المللی 
در مقر نمایندگی ســازمان ملل در 
نیویورک برگزار شد، گفت: تنگه هرمز 
نه تنها از لحاظ استراتژیک مهم است، 
ابتکار هرمز یا ایده ائتالف برای امید را 
رئیس جمهوری ایران مطرح کرده که 

بسیار برای ما جدی است.  
وی افزود: این ابتکار چرخشی از 
مفهوم خرید امنیت به سمت اتکا به 
خود مــردم منطقه و همکاری میان 
آنهاست. اینها بنیان امنیت در منطقه 
هســتند و بدون آنها امنیت، خیالی 

دست نیافتنی در منطقه خواهد بود.
وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: 
برخی از کشورهای منطقه آنچنان بچه 
گانــه رفتار می کنند که از کاربرد نام 
خلیج  فارس خودداری می کنند. این 
در حالی اســت که تا 50 سال پیش، 
سربرگ های دولت عربستان »الخلیج 

الفارسی« را درج می کرد.
ترامــپ در اظهارنظری مضحک 
گفت: حاضر اســت طرح پیشنهادی 
تهران برای برقراری آرامش در منطقه 
را بشنود.            بقیه در صفحه11

گزارش خبری تحلیلی کیهان

مذاكره موضوعیت ندارد
غرب باید به تعهدات خود عمل كند

خارجه  وزارت  سخنگوی 
در واکنش به قطعنامه پارلمان 
رعایت حقوق  گفت:  اروپایی 
بشــر برای ایران از الزامات 
موضوعی  و  قانونی  و  شرعی 
در راستای امنیت ملی است 
که همــواره بــدان اهتمام 
بــرای رعایت آن  و  ورزیده 
مغرضانه  تأکیدهای  به  نیازی 
و فرصت طلبانه دیگران ندارد. 
سیدعباس موسوی سخنگوی 
وزارت امور خارجه در پی صدور 
قطعنامه اخیــر پارلمان اروپایی 
درخصــوص موضوعــات حقوق 
بشری در جمهوری اسالمی ایران 
اظهار داشت: قطعنامه جانبدارانه، 
یــک ســویه، غیرواقع بینانــه و 
ناامید کننده پارلمان اروپا در حالی 
علیه ایران به رای گذاشته می شود 
که ایاالت متحده آمریکا از طریق 
اعمال   تروریســم اقتصادی علیه 
ایران، حقوق بیش از 80 میلیون 
انسان را نقض می کند؛ مسئله ای 
که از ســوی نمایندگان پارلمان 

اروپا نادیده گرفته می شود.
موسوی صدور این قطعنامه را 
بیانگر ناآشنایی نمایندگان جدید 
پارلمان اروپا بــا تحوالت جاری 
در ایــران خواند که صرفا بر پایه 

اســتفاده از اطالعات نادرست و 
برخی جوسازی های  و  غیرموثق 
رسانه ای هدفمند، ایران را متهم 
کرده اســت. وی در ادامه اظهار 
داشت: اگرچه نیازی به قیاس با 
کشورهای منطقه نیست، اما در 
بسیاری از حوزه ها وضعیت حقوق 
زنان و به طور کلی حقوق بشر در 
جمهوری اسالمی ایران با اختالف 
زیادی از مرزهــای منطقه فراتر 
رفته اســت و در موارد متعددی 
جایگاه زنان ایرانی در شــرایطی 
بهتر از زنان در کشورهای مدعی 

حقوق بشر قرار دارد.  
فارس، سخنگوی  به گزارش 
وزارت امــور خارجه همچنین با  
اشــاره به اینکه ما منکر برخی از 
کمبودها در این زمینه نیستیم، 
فائق  برای  بر تالش کشــورمان 
آمدن بــر آنها بر پایــه اصول و 
ارزش های اسالمی-  ملی تأکید 
کرد و افزود: رعایت حقوق بشــر 
برای جمهوری اســالمی ایران از 
الزامات شرعی و قانونی و موضوعی 
در راســتای منافع و امنیت ملی 
اســت که همواره بــدان اهتمام 
ورزیده است که برای رعایت آن 
نیازی بــه تأکیدهای مغرضانه و 

فرصت طلبانه دیگران ندارد.

در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپایی

موسوی: ایران برای رعایت حقوق بشر 
نیازی به تأكیدهای مغرضانه و فرصت طلبانه دیگران ندارد


