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* جانیان کودک کش در عراق در پوشش اعتراضات به نوجوان 16 ساله رحم نکردند 
و او را به شهادت رساندند. در ایران اسالمی هم چنین نقشه وحشیانه ای را دنبال 
می کردند تا با ایجاد ناامنی کشــورمان را به هرج و مرج بکشانند بدین خاطر باید 
از دستگاه های انتظامی، امنیتی و سپاه  پاسداران سپاسگزار باشیم که اجازه ندادند 

شاهد چنین صحنه های دهشتناکی در کشورمان باشیم.
021----6172
* چرا مدعیان حقوق بشر از زندگی سخت کودکان یمنی چیزی نمی گویند؟ چرا از 
قتل فجیع نوجوان عراقی توسط عوامل آمریکایی،  صهیونیستی سخنی نمی گویند و 
آن را محکوم نمی کنند؟ چرا درباره کودکان سوریه ای که به دست تروریست های 

دست پرورده جبهه استکبار به شهادت رسیدند سکوت کرده اند؟!
0938----0864
* قوه  قضائیه با مفاسد اقتصادی برخورد جدی می کند. چه کسانی از این برخورد 
هراس دارند جز کسانی که دست شان در دستان مفسدان اقتصادی بازداشت شده 
بوده اســت؟ هجمه هایی که به قوه  قضائیه می شــود از سوی همان عده مفسدان 

طراحی شده است.
0915----6350

* ذلت و حقارت مسئولین کشور ژاپن تا کجا که نخست وزیر این کشور از آمریکا 
بایت کشــته  شدن تعدادی از سربازان آمریکایی پوزش می خواهد در حالی که در 
قبال کشته شده های ژاپن در حمله  هسته ای آمریکا هیچ احساس مسئولیتی نکرده 
و واکنشــی از خود نشان نمی دهد. آن وقت در داخل کشور برخی افراد به چنین 

ذلیالنی برای حل مشکل تحریم دل بسته اند! واقعا عجیب است.
8181----0902 و 4108----0913

* امروز ساده لوح ترین افراد هم گمان نمی کنند که با امتیازدهی به اروپا و آمریکای 
خبیث و بدعهد،  مشکالت تحریم حل خواهد شد. ضدیت غرب با ایران اسالمی به  خاطر 
هویت دینی ماست و به اقرار خودشان تا ما دست از دین و هویت خود برنداریم دست 
از سر ما بر نخواهند داشت. پس تنها چاره کار مقاومت و توجه به تولید داخلی است. 

این است که پاسخ می دهد نه نگاه به دست  شیاطین که دشمن خونی  ما هستند.
0914----9915
* خنده دارتر از این جمله آقای نوبخت که گفته حذف یارانه ثروتمندان جامعه به 
اضطرابش نمی ارزد جمله ای وجود ندارد. ما را بگو که چه کسانی با چه طرز تفکری 

بر ما مدیریت می کنند! در یک کالم از ماست که بر ماست.
0937---1938
*  در حالی که تولید و صنعت کشور تحت تاثیر دشواری های ناشی از تحریم از هر 
موقعیتی برای سر پا نگه  داشتن خطوط تولید استفاده می کند، متولیان بانکی به 
موسساتی اجازه فعالیت داده اند که اگرچه به ظاهر برای کمک به صنعت تاسیس 
شده ولی در باطن هیچ هدفی جز کسب سود بادآورده از پیکره رنجور اقتصاد کشور 
ندارند. نمونه بارز آن »شرکت تضامنی... و شرکا« در سیستان و بلوچستان است. طی 
قراردادی 17 میلیارد ریال به این شرکت واریز شد تا ارز )یک میلیون یوان چین( را 
برای نیاز شرکت تابا الکترونیک تامین نماید ولی به علت افزایش ارزش پول رسمی 
چین، این شرکت تضامنی از تعهد خود سر باز زده و خطوط تولیدی تابا الکترونیک 
را مختل و بیش از 150/000 میلیون تومان به ما ضرر وارد کرد. از مســئوالن امر 

درخواست برخورد با چنین شرکت های متخلف را دارم.
0912---7872
* اصالح طلبان هر کجا کار را خراب می کنند برای توجیه سوءمدیریت خود پای 
دولت نهم و دهم را به میان می کشند. آن دولت هرچه بود در طرح مسکن، اصالح 
مصرف و قیمت بنزین و... موفق عمل کرد. کاش وطن دوستی این آقایان به اندازه 

وطن دوستی آن دولت بود.
نادری
* دولت تدبیر در کنار معافیت مالیاتی سلبریتی ها، با کاهش بودجه نهاد کتابخانه های 

عمومی، زمینه تعطیلی هزار کتابخانه را فراهم کرد!
کاظمی
* اگر دولت هنرمندان را از پرداخت مالیات معاف کرده به یقین برای استفاده تبلیغاتی 

در انتخابات بوده است. در حقیقت بازی برد- برد را با هم داشته اند.
0992---8857

* چند ساعت از اعالم خبر ثبت نام در طرح ملی مسکن در شهر اهواز گذشته بود که 
مراجعه کردیم. گفتند ظرفیت تکمیل شده است! چگونه چنین چیزی ممکن است؟!
انصاری
* قیمت گوجه فرنگی در بعضی شهرهای کشور به کیلویی 14 هزار تومان رسیده 
در حالی که ما روستائیان روستای کهارد از توابع رزن همدان مقدار زیادی گوجه 
را به دلیل قیمت پایین و ارزان به رب تبدیل کردیم ولی چون به فروش نمی رود 

روی دست ما روستائیان مانده است.
0918---5421
* مســئوالن دولتی اگر فرصتی یافتند اخبار 20:30 )98/9/15( را رصد کنند و 
از ســخنان دکتر جباری استفاده کنند و ببینند که چگونه رویه آنان را به چالش 
کشید. پزشک متعهدی که علی رغم توانایی برای کاسبی، برای رضای خدا بسیاری 
جراحی ها را صلواتی انجام می دهد و خودش هنوز مستاجر است و کل پس اندازش 

هفت میلیون تومان است!
2805---0916 و 6333---0911

* برای اطالع رئیس دولت بنویســید این شهدای هسته ای بودند که با کار خارق العاده 
خویش قدرت های بزرگ را پای میز مذاکره آوردند ولی ایشان با در پیش گرفتن راه سازش 
با غرب یعنی برجام دستاوردهای هسته ای کشور را از بین بردند و دشمنان را جسور کردند.
تورانی
* محمود صادقی در یک اقدام نمایشی، چند ماه به پایان عمر مجلس استعفا می کند 
اما دوباره برای انتخابات دوره بعد ثبت نام می کند! این قضیه یادآوری می کند که وجه 
غالب جریان موسوم به اصالحات فریب افکار عمومی و دوقطبی سازی های کاذب، به 

قصد ادامه حیات سیاسی است.
0912---6316
* روندی که در بازار حاکم است نشان می دهد دولت عزم جدی برای مهار گرانی 
و تورم ندارد و با توجه به مشی اشرافی، حال مردمی را که زیر فشار اقتصادی خرد 

می شوند، احساس نمی کند!
0933---3728
* بیمارستان شهدای گنبدکاووس استان گلستان وضعیت مناسبی ندارد. ساختمان 
آن مخروبه و بیماران و مراجعین از عملکرد ضعیف آن به شدت گالیه مندند، داروخانه 
آن با توجه به فصل سرما جایی برای انتظار ندارد و بیماران و همراهان باید در فضای 
باز بلرزند و منتظر نوبت خود شوند! یک نفر، در داروخانه هم نسخه می پیچد و هم 
در کامپیوتر )رایانه( ثبت می کند! فاصله صندوق تا داروخانه نیز بسیار زیاد است و 
بیماران باید چند بار این مسیر را طی کنند. مدیریت ضعیف و این مشکالت در شأن 
مردم شریف و صبور گنبدکاووس نیست؟ از مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
ابراهیم مهربانی
* ای کاش وزیر راه و شهرســازی در سفر به چابهار، سری هم به جاده نیمه تمام 
زاهدان زابل می زد و از میزان پیشــرفت و تلفات جانی و مالی جاده دوطرفه زابل 

اطالع می یافت.
0915---1648
* ازدحام جمعیت در ایســتگاه های مترو باعث شــده قطارها در ایستگاه ها توقف 
نداشــته باشند و این موضوع مسافران را ســردرگم کرده است. در حال حاضر نه 
دولت پاسخگوست و نه شورای شهر و شهرداری تهران که چرا در بخش حمل ونقل 
عمومی شکاف ها را پُر نکرده اند و در طول این چندسال هیچ اقدامی برای توسعه 

حمل ونقل عمومی در تهران انجام نداده اند.
0912---8397
* نطق بی منطق امثال سلحشوری باعث ذوق زدگی جناب زیباکالم شد و به او لقب 
بی مسمای بانوی مدرس را داد! ای کاش جناب استاد! با آن سابقه مثاًل روشنفکری 
یک بار زندگی مدرس این شهید مبارزه با استبداد رضاخانی و استعمار انگلیس را 
می خواند همان رضاخان که زیباکالم ارادتمند اوست بعد یک فرد همسو با تبلیغات 

انگلیس و آمریکا و شبکه های سلطنت طلب را با این شهید مقایسه می کرد!
0936---2674
* مطالبی که آقای سعدا... زارعی در یادداشت روز کیهان 98/9/20 نوشته، وضعیت 
کنونی لبنان را به خوبی ارایه کرده اند. آن قدر جالب است که باید چندین بار آن را 
مرور کرد... اگر کسی در احوال لبنان گیج و سردرگم است با خواندن این مطلب 
یک تصور کلی از اتفاقات لبنان به دســت می آورد... تاکتیک حزب ا... در این بلبشو 

مایه مباهات است... زنده باد سید حسن نصرا... .
0911---0049

* مدت زمان طوالنی اســت که آموزش وپرورش حق التدریس معلمان بازنشسته 
حق التدریس را پرداخت نکرده است. چرا این مشکل برای مربیان خارجی فوتبال 
کشور وجود ندارد؟ دردآور است که مسئولین کشور برای تعلیم و تربیت حتی به 

اندازه فوتبال ارزش و اهمیت قائل نیستند.
0914---0028

خروج از حاکمیت شما
عود کرده بود، خوب شد؟!

متهم پرونده نظرسازی به نفع آمریکا و مدعی خروج از حاکمیت در اوایل دهه 
80، نگران عدم تبعیت »اصولگرایان تندرو« از رهبری شد!

نوشته مغالطه آمیز روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی در حالی است که این طیف 
پس از فروکش کردن اغتشاش دو روزه بنزینی، به بهانه های مختلف اصرار داشتند شعله 
خاموش اغتشاش را در پوشش حمایت از اعتراض و  معترضان، دوباره روشن کنند.
با این وجود، عبدی می نویسد: »پس از افزایش قیمت بنزین اعتراضات خیابانی 
آغاز شد. از همان ابتدا معلوم بود ]؟![ که بخشی از نیروهای اصولگرا نه تنها از این 
اعتراضات حمایت می کنند، یا از آن خرسند هستند بلکه در عمل نیز به نحوی در 
تشدید این فرآیند نیز مشارکت داشته اند. این مسئله چنان روشن است که برخی از 
آنان در نوارهای سخنرانی خود به این مشارکت اشاره کرده اند. از سوی دیگر بخشی 
از آنان نسبت به موضع روز یکشنبه رهبری همچنان توجیه نیستند به همین علت 
کوشش های فراوان از سوی سخنرانان و نویسندگان آنان صورت می گیرد که معترضین 
را نســبت به این موضع توجیه کنند. کوشش هایی که ظاهراً مؤثر واقع نشده است 
پرســش اساســی این است که این تفاوت نگاه و تحلیل عمومی میان این بخش از 
اصولگرایان با نگاه و تحلیل رهبری، چرا رخ داده است؟ چرا پیش از مواضع رهبری، 
هیچ کدام از شما در برابر این نگاه موضع گیری نکرد و دوستان خود را به خویشتنداری 
دعوت نکرد و همراهی با اعتراضات را برای آنان نادرست ندانست؟ چرا هنوز از درک 

علت و چرایی موضع مذکور ناتوان و نسبت به آن معترض هستید؟«
این نوشته در حالی است که اوالً سخنان رهبری برای هرکس که خود را معتقد 

به اصول انقالب و نظام می داند، حجت است.
ثانیاً نویسنده معلوم نمی کند که با کدام سند ادعا می کند »از  همان ابتدا معلوم 
بود بخشی از نیروهای اصولگرا از اعتراضات حمایت می کنند یا از آن خرسند هستند«؟ 
برعکس، طیفی از تندروهای مدعی اصالح طلبی بودند که با ذوق زدگی کوشــیدند 
اعتراض ها به سوءمدیریت بنزین چهارساله دولت را، سیاسی کرده و به نظام برگردانند.
در حالی که نویسنده حتی یک سند درباره ادعای چندگانه خود ارائه نمی کند، 
فضای مجازی در کنار تیترها و یادداشــت های مسموم برخی نشریات زنجیره ای، 
حاکی از خرســندی و حمایت افراطیون مدعی اصالحات نســبت به اغتشــاش و 

فتنه انگیزی است.
اما فراتر از همه این موارد، باید دو سؤال مهم را پرسید: اوالً طرح گران کردن سه 
برابری بنزین را که موجب نارضایتی و گالیه بر مردم شد، اصولگرایان پخت وپز کردند یا 
آقای روحانی و تیم اقتصادی وی با توجیه کسری بودجه و سرسام آوری میزان مصرف؟

ثانیاً کســی که زمانی به جرم نظرســازی به نفع آمریکا محکوم شده و سپس 
مانند مرغ ســخنگو، نقشه سرویس های جاسوســی بیگانه تحت عنوان »خروج از 
حاکمیت« )خروج علیه حاکمیت( را بازگو کرده، بیجا می کند درباره نســبت افراد 
درون نظام با یکدیگر یا اصولگرایان با رهبری حرف بزند؛ انگار که خود را در درون 

نظام تعریف می کند.
طنز بی نمک ماجرای عباس عبدی این است که او در گفت وگو با نشریه صدا 
)وابسته به حزب منحله مشارکت( خواستار استعفای رئیس جمهور شده و حال آن 
که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش و ثبات دارد. اما طیف متبوع وی 
همان گونه که در دولت دوم خاتمی مأمور بودند شعار خروج از حاکمیت و استعفای 
خاتمی را سر دهند، اکنون نیز به تبعیت از نقشه مشترک آمریکا برای ایران و عراق 

و لبنان، مأمورند خواستار استعفای رئیس دولت شوند.
دروغ مذاکره که کنتور نمی اندازد

هرچه بزرگ تر، بهتر!
اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا بار دیگر، دروغ پردازی و رفتار بزک کارانه برخی 

نشریات زنجیره ای را ثابت کرد.
به گزارش نیویورک تایمز، اســتیون منوچین دیــروز تصریح کرد »تحریم ها و 
مجازات های اقتصادی ایران را فقط هنگامی بر می داریم که ایران شرط های اصلی 
واشنگتن را بپذیرد«. این شرط ها از پذیرش ابطال برجام و انعقاد توافق هسته ای جدید 
با محدودیت های مضاعف تا توقف برنامه موشکی و نفوذ و اقتدار منطقه ای ایران را 

شامل می شود و سپس به مداخله در امور داخلی ایران ختم می شود.
سخنان صریح وزیر  خزانه داری آمریکا بار دیگر ثابت کرد ادعای میانجی گری 
دولت ژاپن در ســفر جمعه آینده روحانی به توکیو، فریب و دروغی بیش نیســت، 

همچنان که ادعای میانجی گری فرانسه، صرفاً برای فریبکاری بود.
امــا واقعیت تلخ، بزک کاری میانجی گری تهی از محتوای دولت ژاپن توســط 
نشریات زنجیره ای است، چنان که دیروز روزنامه همشهری در تیتر اول خود برخالف 
واقعیت ها نوشــت »توکیو؛ دریچه مذاکره و گشایش اقتصاد ]!!![ معافیت تازه برای 
ژاپن در خرید نفت از ایران، ایجاد یک کانال مستقیم نقل  و انتقال مالی و آزادسازی 
دست کم 1/5 میلیارد دالر از پول های نفت ایران، از جمله امتیازهای احتمالی است 

که ایران دریافت خواهد کرد«.
روزنامه دولتی ایران حتی پا را فراتر گذاشته و تیتر زد »آزادسازی 20 میلیارد 

دالر از اموال بلوکه شده ایران در ژاپن«!
دیگر نشریات زنجیره ای نیز در روزهای گذشته تیترهای غیرواقعی مشابهی را 

در صفحات اول خود درج کردند و این در حالی اســت که همان ها مدعی بودند به 
واســطه توافق با آمریکا که سال 94، 150 میلیارد دالر اموال بلوکه شده ایران آزاد 
می شــود و 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی نیز به کشور می آید. اما بعدها 
مدیرمسئول روزنامه شرق تصریح کرد که برای جا انداختن و شیرین کردن برجام، 

مجبور شدیم اغراق و بزک کنیم.
40 هزار میلیارد نقدینگی را دیدند
1500 هزار میلیارد نقدینگی را نه!

با وجود کاهش هزینه های عمرانی دولت به حداقلی ترین شکل آن، حجم نقدینگی 
در اثر برخی سوءمدیریت ها به 2076 هزار میلیارد تومان در مردادماه امسال رسید.

بر اســاس آمارهای به دســت آمده، میزان پایه پولی کشور در پایان مردادماه 
امســال با 25/6 درصد افزایش نسبت به مردادماه 97 به 286 هزار و 360 میلیارد 

تومان رسیده است.
به گزارش فارس، همچنین حجم نقدینگی در مردادماه سال جاری به عدد 2076 
هزار و 590 میلیارد تومان رسیده که نسبت به مردادماه سال گذشته 26/1 درصد رشد 
نشان می دهد. یادآور می شود حجم نقدینگی در سال 92، تقریباً 470 هزارمیلیارد 
تومان بود و آمار جدید، افزایش چهار و نیم برابری را نشــان می دهد. نکته جالب و 
قابل تأمل این اســت که دولتمردان فعلی و حامیان آنها، در سال 92 مدعی بودند 
دولت قبلی با اختصاص 40 هزارمیلیارد تومان بودجه به مسکن مهر، موجب افزایش 
نقدینگی و تورم شــده اند. اما اکنون در حالی که نقدینگی موجود - بدون کمترین 
سرمایه گذاری در بخش مسکن و قبیل آن- 450 درصد افزایش داشته و عمدتاً هم 

سراغ سوداگری و تولید تورم چندالیه رفته، هیچ نظری ندارند!
گفتنی است به واسطه پروژه مسکن مهر 8 تا 10 میلیون نفر در کشور صاحب 

خانه شدند.
عضو کارگزاران: در بسیاری از مسائل اقتصادی 

دولت درست تصمیم نمی گیرد
عضو کارگزارانی شورای شهر تهران می گوید روحانی نتوانست انتظارات مردم را 

برآورده کند و کارنامه نامناسب او پای اصالح طلبان نوشته می شود.
شهربانو امانی در گفت وگو با روزنامه آرمان و در پاسخ این سؤال که شما ایراد 
اصلي کار دولت در مسئله بنزین را در کجا مي دانید؟، اظهار داشت: مردم عادي طي 
این روزها آسیب دیدند. باید براي التیام این زخم عمیق مردم اقدام شود. از سوي دیگر 
هزینه اقتصادي زیادي نیز بر کشور تحمیل شد و معیشت مردم نیز تحت تاثیر قرار 
گرفت. آقاي رئیس جمهور بارها علیه توزیع یارانه نقدي صحبت کرده بود و مي گفت 
این موضوع آسیب جدي به اقتصاد کشور زده. حال چه شد که این تصمیم گرفته 
شد؟ از سوي دیگر تدابیر امنیتي را چرا نسنجیده بودیم؟ مردم که آمبوالنس و بانک 
آتش نمي زنند. وقتي مي گویید اغتشاشگر بودند چرا از پیش این امکان سنجي صورت 

نگرفته بود و آنها شناسایي و بازداشت نشده بودند؟
امانی تصریح کرد: اصالح طلبان با یک چالش جدي روبه رو هســتند و کارنامه 
آقاي روحاني پاي آنها نوشته مي شود. این در حالي است که ایشان نه انتخاب بلکه 
ترجیح اصالح طلبان بود و گمان مي رفت که بتوانند در آن مقطع مشکالت کشور را 
حل کنند. آقاي روحاني آدمي معتدل بود و با توجه به نزدیکي که به مرحوم آیت ا... 
هاشمي داشت انتظار مي رفت مؤثر عمل کند. سرانجام ایشان انتخاب شد اما نتوانست 

انتظارات را برآورده کند. 
وی گفت: عملکرد آقاي رئیس جمهور در اتفاقات اخیر حساب شده و کامال درست 
به نظر نمي رســید. صحبت هاي ایشان در طول اعتراضات در حد دبیر شوراي عالي 
امنیــت ملي به نظر مي آمد. آقاي روحاني حرف هایي زدند که کاش نمي زدند و این 
موضوع بسیار براي من عجیب بود. در مجلس که با ایشان هم دوره بودم، کلمات را 
براي سخنراني با دقت انتخاب مي کردند اما نمي دانم چه بر آقاي روحاني گذشته که 
امروز این چنین با عصبانیت سخن مي گویند. رئیس جمهور از وجود دوربین و کنترل 
مردم حرف مي زند. باید به آقاي روحاني یادآوري کرد که این وظیفه بخش امنیتي 

شماست. شما با برخي حرف ها مردم را در ایام سختي بي پناه کردید. 
عضو شورای مرکزی کارگزاران همچنین گفته است: اعتماد که یک شبه ایجاد 
نمي شود؛ مدتها زمان مي برد که اندک اندک مردم اعتماد کنند. اعتماد را با گفتاردرماني 

و شعار نمي توان بازگرداند. فکري براي این مسائل نشد و شد آنچه نباید مي شد.
امانی می افزاید: آقای روحانی می گفت هم چرخ سانتریفیوژها و هم چرخ اقتصاد 
باید بچرخد. او به عنوان یک حقوقدان رئیس دولت یازدهم شد و در چهار سال اول 
تالش کرد که با همکاري اصالح طلبان و مشورت هاي آنان کار مملکت را پیش ببرد. 
طي آن ســال ها آقاي روحاني از جریان اصالحات کمک فکري مي گرفت و هرچند 
تعداد وزراي اصالح طلب در کابینه زیاد نبود، رأي و نظر آنها به ویژه آقاي معاون اول 
تاثیرگذار بود. در سال هاي 1392 تا 1396 دیپلماسي فعال دولت دستاوردي به نام 

برجام داشت. وجود برجام سبب شد که مسئوالن از بسیاري از مشکالت مدیریتي 
در کشور غافل شوند.

عضو شــورای شــهر تصریح کرد: همه اینها به عالوه کمرنگ تر شــدن نقش 
اصالح طلبان در دولت سبب شد که دولت دوم کارایي دولت قبل را نداشته باشد و 
در بسیاري از مسائل نتواند درست تصمیم گیري کند. از سوي دیگر در دولت دوم 
آقاي روحاني، نزدیکان سیاسي ایشان فکر کردند رأي بي سابقه مردم به او تنها حاصل 
همت آنها بود. در حالي که اگر بعضي معاونان و مســئوالن دفتر آقاي روحاني در 
جایي کاندیدا شوند، تفاوت ها را خواهند فهمید. ناسپاسي آنها و محدود کردن حلقه 

مدیریتي کشور، تبعات خود را خیلي زود نشان داد.
این نماینده ســابق مجلــس افزود: اعتراضات دي ماه 1396 ریشــه اقتصادي 
داشــت. با آغاز اعتراضات مردم به مشکالت معیشتي در سال 1396، علي االصول 
اصالح طلبان باید در کنار مردم قرار مي گرفتند، اما چنین نشــد. جریان اصالحات 
صرفا به بیان مشکالت اکتفا کرد و با انتقاد از دولت تالش کرد که صداي مردم را به 
گوش مسئوالن برساند. با این وجود براي برون رفت از آن شرایط راهکاري ارائه نشد 
و الگوي واحدي براي خروج از بحران وجود نداشــت. باید اعتراض مردم زمینه ساز 
یک تغییر در سیاســتگذاري ها از جمله سیاست هاي اقتصادي مي شد. کمي بعدتر 

اعتراضات هفت تپه را شاهد بودیم که آن گونه برخورد شد. 
اظهارات این عضو کارگزاران در حالی است که حزب متبوع وی پس از سؤاالت 
اقتصادی نمایندگان از رئیس جمهور و قانع شــدن نمایندگان، در بیانیه ای تصریح 
کرد: »پاسخ های روحانی، نه مجلس را قانع کرد نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد 
استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل 
خوشی از دولت ندارند. مدافعان اقتصاد اسالمی نیز در زمره منتقدان دولت قرار دارند.
دولت روحانی دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می توان در سیاست 
ارزی دولت دید. دولت می توانســت به جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک 
شیب مالیم رو به باال، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه 

زمانی 4ساله واقعی کند و مانع از شوک دی ماه 96 شود.
کاربست سازوکارهای اقتضائی که منجر به تغییرات پی درپی در سیاست های ارزی 
دولت در بهار سال 97 شد، متاسفانه زمینه رانت جویی و بستر ویژه خواری اخاللگران 
اقتصادی را فراهم ســاخت که الجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی 

فعاالن اقتصادی کشور شد.
متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصالحی 
صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان بود 

و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می شد.
فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرات های بی انگیزه بدل ساخته است 
که دولت را نه به عنوان »مغز متفکر توسعه ملی« که به عنوان یک »اداره کاغذی« 

تحلیل می کنند و تقلیل می دهند.«
همشهری: حراج 60 تن طال

و 18 میلیارد دالر ارز اشتباه بود
روزنامه همشهری به نقل از نویسندگان گزارش عملکرد »برنامه ششم توسعه« 
در سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: دولت در اجرای برخی سیاست های مربوط 

به واگذاری ارز و سکه، اشتباهات بزرگی را مرتکب شده است.
این روزنامه می نویسد: امسال 14 میلیارد دالر و سال آینده هم 10 میلیارد و 500 
میلیون دالر از منابع محدود ارزی ایران با نرخ 4200 تومانی با هدف جلوگیری از 
افزایش قیمت ها و بهبود معیشت 83 میلیون ایرانی به واردات برخی کاالهای اساسی 
و ضروری ازجمله دارو اختصاص می یابد اما عملکرد این سیاست در سال جاری نشان 
داده حذف برخی کاالهای مشمول ارز 4200 هم باعث حفظ ثبات در بازار و جلوگیری 

از تنش قیمت ها شده و هم جلوی بسیاری از رانت ها و فسادها را گرفته است.
گزارش عملکرد سال دوم برنامه ششم توسعه ایران در ارزیابی نوسان بازار ارز، 
دلیل ناموفق بودن بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را خروج آمریکا از توافق برجام 
و اعمال تحریم های ناعادالنه و فقدان روابط کارگزاری با بانک های خارجی و افزایش 
شدید سفته بازی در بازار ارز و اصالح نشدن سیاست های پولی و ارزی معرفی می کند. 
اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کاالهای اساسی یادآور سیاست پیش فروش 
سکه در سال 97 است که به گفته سازمان برنامه و بودجه باعث شد تا دارایی های 
طالی بانک مرکزی به میزان 60 تن کاهش یابد. حاال این پرسش اساسی همچنان 
بدون پاسخ مانده که خالی کردن حساب دارایی های ارزی برای پایین  نگه داشتن یا 
جلوگیری از رشد قیمت کاالهای اساسی و ضروری چه تفاوتی با سیاست اشتباه خالی 
کردن حساب دارایی های طالی بانک مرکزی در سال97 دارد و آیا دولت راهی بهتر 
برای جلوگیری از توزیع رانت ارزی و حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد و متوسط 
ســراغ ندارد؟ گزارش اجرای سال دوم برنامه ششم توسعه تأکید دارد: پیش فروش 
ســکه با نرخ های زیر قیمت بازار در بازه زمانی یک تا 24 ماهه متأســفانه سیاست 
اشتباهی بود که بدون توجه به پیش بینی روند آینده قیمت سکه صورت گرفته و باعث 
خروج سپرده های بانکی به سمت بازار سکه و تشدید سفته بازی در بازار ارز و سکه با 
چاشنی رشد قیمت ها شد و 60 تن از دارایی های طالی بانک مرکزی را کاهش داد.
نویســندگان گزارش عملکرد برنامه ششم توســعه در سازمان برنامه و بودجه 

یادآوری می کنند بازار ارز همچنان با مشکالت و چالش های متعدد مواجه است.

27 آبان ماه سال جاری در شرایطی که افکار عمومی معطوف به موضوع تغییر 
نرخ بنزین بود، نمایندگان مجلس به صورت چراغ خاموش الیحه ایجاد 8 منطقه 
آزاد تجاری-صنعتی دیگر و 102منطقه ویژه اقتصادی را جهت تأمین نظر شورای 

نگهبان اصالح و تصویب کردند.
این اقدام مجلسی ها آن قدر عجیب و سؤال برانگیز بود که دبیر قرارگاه ملی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارسال نامه های جداگانه ای به شورای نگهبان و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اعالم کرد تصویب الیحه  افزایش مناطق آزاد ضربه مهلکی 

به تولید و اشتغال ایرانی است.
البته این مصوبه هم اکنون بر روی میز شــورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت قرار دارد و به احتمال قوی با تیزهوشی و دقت نظر اعضای این دو نهاد 
با اشکاالت اساسی مواجه خواهد شد کمااینکه یک سال پیش نیز همین الیحه به 
شورا رفته و به دلیل مغایرت با اصل 74 قانون اساسی به مجلس عودت داده شد.

اما فارغ از اینکه سرنوشت الیحه فوق به کجا می انجامد شایسته است اندکی 
درخصوص چرایی تاسیس مناطق آزاد، میزان دستیابی به اهداف اولیه و وضعیت 

فعلی این مناطق تامل کنیم.
 در شهریور 1368 و به  موجب تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه، به دولت 
اجازه تأســیس منطقه آزاد، حداکثر در 3 نقطه مرزی کشور داده شد؛ ازاین رو 
کیش، قشم و چابهار به عنوان نخستین مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران آغاز 
به کار کردند. سپس در دهه 80 شمسی، به ترتیب مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، 
ماکو و فرودگاه امام خمینی )ره( و در نهایت منطقه آزاد مکران در سال 1395، به 

فهرست مناطق آزاد کشور افزوده شدند.
طبــق ماده1  قانون چگونگی اداره مناطــق آزاد )مصوب 1372(»عمران و 
آبادانی«، »رشد و توسعه اقتصادی«، »سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی«، 
»ایجاد اشــتغال  سالم و مولد«، »حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای«، و 
»تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی« از مهم ترین اهداف تأسیس مناطق 
آزاد به شمار می روند. بر این اساس افزایش صادرات و کمک به تولیدات داخلی 
کشور طبیعتا مهم ترین هدف از راه اندازی مناطق آزاد در داخل کشور بوده است.
اما آنچه که تاکنون در عالم واقعیت رخ داده اینکه به استناد گزارش دبیرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد، متوسط صادرات مناطق آزاد نسبت به صادرات کل کشور 
)از ســال 1392 تاکنون(، تنها  1/6 درصد بوده که نشان از ناکامی مناطق آزاد در 
تقویت صادرات کشور دارد. فراموش نکنیم همین میزان صادرات اندک نیز در پی 
حجم باالیی از معافیت های مالیاتی و مشوق های رنگ وارنگ حاصل شده است. 
البته کارنامه تجاری مناطق آزاد فقط به ناتوانی در حوزه صادرات ختم نمی شود 
بلکه بررسی میزان واردات به این مناطق هم نشان از تراز تجاری منفی دارد. بر 
این اساس از سال 1392 تا 1397 همواره میزان واردات کاال به مناطق آزاد نسبت 
به صادرات، برتری قابل توجهی داشــته است؛ تا جایی که در مجموع سال های 
مذکور، مناطق آزاد در مقابل 4میلیارد و 83 میلیون دالر صادرات، 9 میلیارد و  
434میلیون دالر واردات کاال داشته اند! این مسئله عالوه بر اینکه شائبه تبدیل 
مناطق آزاد ایران به بازار هدف مناطق آزاد سایر کشورها را تقویت می کند گواهی 

بر ارزبری این مناطق به جای ارزآوری به کشور است.
نکته حائز اهمیت درباره واردات کاال، محل توزیع این کاالهای وارداتی است. 
با توجه به ارزش واردات نســبت به صادرات کاال از مناطق آزاد، می توان به این 
جمع بندی رســید، بخش عمده واردات کاالی مناطق آزاد صرف تأمین »کاالی 
مسافری«، »قاچاق کاال« و »ارسال تولیدات به سرزمین اصلی« می شود که در هر 

سه حالت به تولید کاالی ایرانی مشابه، آسیب می رساند. 
در همین رابطه رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
دوهفته پیش در یک نشســت خبری که نگارنده نیز در آن حضور داشت گالیه 
فراوانی از سوءاستفاده واردکنندگان از مناطق آزاد داشت و می گفت: متاسفانه 
عمده طرح های نفتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ و مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی هیچ ارتباطی با ســازندگان و تولیدکنندگان داخلی ندارد و مسائلی، 
چون ثبت سفارش و باز نکردن اعتبار اسنادی نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مطرح نیست. ما روزانه شاهد مواردی هستیم که مدیر یک طرح، کاالیی را که با 
کیفیت مناسب و با سابقه 20 سال در صنعت نفت کشور تولید می شود، از خارج 

خریداری می کند.
نکته دیگر اینکه برخی مدافعان عملکرد مناطق ویژه، آمار تجمیعی صادرات 
کاال از مناطق مذکور را قابل توجه ارزیابی می کنند، در حالی که عمده صادرات 
مناطق ویژه اقتصادی ناشی از صادرات مشتقات و میعانات گازی و نفتی است! و 
لذا اگر این مناطق برچسب منطقه ویژه را هم نداشته باشند، پتانسیل شناسایی 

و صادرات فرآورده های نفتی را دارند.
نکته بعــدی اینکه معافیت مالیاتی مناطــق آزاد تاکنون نه تنها منجر به 
تقویت صادرات و تولید داخلی نشده بلکه به یک موضوع مفسده انگیز تبدیل 
شده تا جایی که معاون سازمان امور مالیاتی در واکنش به این مسئله، معافیت 
جغرافیایی در حوزه ارزش  افزوده را »َسم« تلقی کرده و گفته است: برخالف برخی 
اظهارنظرها در هیچ جای دنیا، معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، مادام العمر نیست 
و معافیت ها، محدودیت زمانی دارند. مسیحی تصریح کرده که مفسده های زیادی 
در حوزه مالیات در مناطق آزاد گزارش می شود، این موضوع جای نگرانی از جنس 

سوءاستفاده از مشوق های مقرراتی دارد.
گفتنی اســت همین معافیت ها سبب شده تا طبق برخی گزارش ها تا پایان 
سال96، حدود 6 هزار شرکت صوری با یک آدرس و کدپستی مشترک در مناطق 
آزاد به ثبت رســیده است این وضعیت به قدری بغرنج است که این روزها حتی 
برخی افراد در تهران اقدام به نشر تبلیغات مبنی  بر ثبت شرکت در مناطق آزاد 

برای فرار از مالیات می کنند.
همین وضعیت سبب شد تا مرکز پژوهش های مجلس به هنگام بررسی الیحه 
اصالح قانون مالیات بر ارزش  افزوده در صحن علنی با انتشار گزارشی به 6 دلیل، با 
معافیت مالیات بر ارزش  افزوده مناطق آزاد مخالفت کند که از آن جمله می توان 
به ایجاد قیمت متفاوت برای یک کاالی مصرفی در دو منطقه از کشــور، فساد و 
فرار مالیاتی در پی عدم استقرار و کنترل گمرک در مرزهای وسیع مناطق آزاد با 

سرزمین اصلی، خدشه به ایجاد درآمد پایدار کشور و... اشاره کرد.
از سوی دیگر جذابیت قیمت کاال در مناطق آزاد به واسطه معافیت از 9 درصد 
مالیات بر ارزش  افزوده توأمان با تعرفه صفر گمرکی ســبب بروز آسیب هایی در 
مناطق آزاد شــده است که برخی از آنها عبارت است از: افزایش مصرف گرایی، 
تمرکز سرمایه گذار بر فروش کاالهای وارداتی در پاساژها به جای تولید و صادرات، 
تبعیض بین ساکنان محدوده مناطق آزاد با سایر شهروندان، تشدید قاچاق کاال از 
مبادی قانونی با پوشش کاالی مسافری، رقابت نابرابر کاالی بدون شناسه و استوک 

وارداتی با کاالی داخلی و... .
نکته مهم دیگر، مساحت مناطق آزاد است، طبق تعاریف نهادهای بین المللی 
ظاهرا مساحت این مناطق عموما باید زیر 5 هزار هکتار باشد با این حال، مساحت 
مناطق آزاد کشــورمان در این زمینه هم عجیب است. بر اساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس در حالی که موفق ترین مناطق آزاد جهان یعنی »شنژن چین« 
و »جبل علی امارات« دارای مساحت هایی کمتر از 5 هزار هکتار هستند منطقه 
آزاد ماکو در ایران بیش از 500 هزار هکتار مســاحت دارد! یا مناطق آزاد ارس و 
اروند با مساحت های چند ده هزار هکتاری به جهت تأمین نشدن زیرساخت ها و 
فنس کشی منطقه و جلوگیری از رسوب کاال و قاچاق و درگیر شدن با امور شهری 
و روستایی، با مشکالت متعددی مواجه بوده و توجیه اقتصادی خود را به  لحاظ 

تولیدی و صادراتی از دست داده اند.
در همین رابطه کافی است بدانیم طبق پژوهش های انجام گرفته رقم صادرات 

از مناطقی همچون جبل علی ده ها برابر مناطق آزاد کشور ماست.
نکته قابل توجه در این زمینه آن است که عملیات اجرایی منطقه آزاد جبل علی 
7 سال پیش از تاسیس این منطقه آغاز شد )سال 1978( و دقیقا زمانی که تمامی 
زیرســاخت های الزم - نظیر بندر و راه و فرودگاه - فراهم شد، این منطقه آزاد 
به طور رسمی در سال 1985 افتتاح شد. این درحالی است که همه مناطق آزاد در 
ایران قبل از ایجاد زیرساخت های الزم به عنوان منطقه آزاد، فعالیتشان را شروع 
کرده اند؛ با این هدف که هزینه ایجاد زیرساخت ها از طریق عوارض واردات تامین 
شود. همین امر موجب شده است تا مسئوالن اداره کننده مناطق آزاد در کشور 
نه تنها تمایلی نسبت به کاهش واردات نداشته باشند بلکه همواره سعی کنند 

میزان واردات را افزایش دهند.
در مجموع، آنچه در شــرایط کنونی و با وجود تحمیل فشارهای اقتصادی 
پیش نیاز هرگونه تصمیم گیری درباره توسعه مناطق آزاد است، ارائه گزارش مستند 
از دستاوردهای این مناطق در 30 سال گذشته است. مناطقی که با وجود برخورداری 
از مزیت های نابی همچون نیروی کار ارزان، پتانسیل جغرافیایی بی نظیر و انواع و 
اقسام مشوق های مالیاتی و گمرکی هنوز نتوانسته در ریل حرکتی مناسب خودش 
قرار گیرد و به جای صادرات کاال، به فروشگاه محصوالت مناطق آزاد سایر کشورها 
تبدیل شده  است؛ بر همین مبنا شایسته است شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در بررسی مجدد الیحه افزایش مناطق آزاد به گزینه های مهمی 
نظیر دستاوردها، آسیب ها و زیان های این مناطق آن هم با توجه به حمایت های 
بی دریغ دولت های مختلف توجه داشته باشند زیرا توسعه بی رویه این مناطق در 
حال حاضر عالوه بر آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی، مشکالت عدیده فرهنگی 

و اخالقی نیز برای کشور به دنبال دارد.

مناطق آزاد؛
جایی برای فرار از مالیات 

یادداشت روز

كمال احمدی

صفحه 2
یک شنبه 2۴ آذر ۱۳۹۸ 
۱۸ ربیع الثانی ۱۴۴۱ - شماره 22۳۵۵

گفت و شنود

نیمکت!
گفت: پلیس فرانسه یکی از معترضان را که چاقو به دست داشت با شلیک 

7 گلوله به قتل رساند!
گفتم: این اقدام پلیس فرانسه در همه فرهنگ های سیاسی، جنایت 
است. حتماً ســلبریتی ها و مدعیان اصالحات فرانسه اقدام پلیس را 
توســل به خشونت علیه معترضان نامیده و خواستار برخورد شدید با 

آنها شده اند؟!     
گفت:  ای عوام! اتفاقاً هیچ یک از سلبریتی ها و احزاب سیاسی صدایشان در 
نیامده و تازه فرد مقتول را تروریست نامیده و از اقدام پلیس حمایت هم کرده اند!
گفتم: پس چرا سلبریتی های اینجا قتل مردم توسط آشوبگران را، 
اعتراض مدنی! و مقابله پلیس با اراذل اجاره ای قمه و تبر و اســلحه به 

دست را، خشونت می نامند؟!
گفت: خب، مرد حسابی چون همان سرویس های اطالعاتی که اراذل را اجاره 

کرده اند، سلبریتی های حامی اراذل آشوبگر را هم اجاره کرده اند!
گفتم: یارو کنار خرابه می خواست روی یک نیمکت بنشیند، مگس ها 
از روی نیمکت بلند شدند، گفت؛ بفرمائید بشینید، من هم اومدم بشینم!

»حسین شریعتمداری« مدیر مسئول 
روزنامه کیهان در گفت وگو با خبرگزاری 
آنا، درباره افزایش توان موشــکی کشور 
اظهار داشــت: در دنیایی که همه علیه 
جمهوری اسالمی ایران قداره می کشند 
نمی توانیم دســت روی دست بگذاریم 
و نظاره گــر باشــیم. باید تــوان نظامی 
خود را افزایش دهیم و موشــک هایمان 
کــه امروزه از برد بلنــد برخوردار بوده و 
نقطه زن نیز هســتند یکی از ده ها عامل 
بازدارنده در مقابل دشمنانی است که علیه 
 انقالب و مردم و نظام اسالمی به تخاصم

 ایستاده اند. 
وی به حضــور آمریکا در منطقه 
اشــاره کرد و افزود: مقامات آمریکایی 
انــکار نمی کننــد که بــرای مقابله با 
ایران اسالمی در منطقه حضور دارند، 
بنابراین طبیعی است که مراکز نظامی 

و استراتژیک آمریکا را اهداف احتمالی 
خود بدانیم تا چنانچه دســت به اقدام 
خصمانه ای زدند پاسخ پشیمان کننده ای 
دریافت کنند و ما به لطف خدا و همت 
دانشمندان و رزمندگانمان از این توان 

برخورداریم. 
وی گفت: آمریکا در منطقه گروگان 
ماست ولی کانون های استراتژیک آن 
منحصر به منطقه نیست، بنابراین باید 
قدرت پاســخگویی ما نیز محدود به 
منطقه نباشد. موشــک های دور برد و 
نقطه زن ما این امکان را فراهم آورده اند. 
مدیرمسئول کیهان با بیان اینکه 
دشــمنان به دنبال تضعیــف صنایع 
موشکی و کاهش حضور ما در منطقه 
هستند، خاطرنشان کرد: آنها می خواهند 
ایــران را تبدیل به لقمــه ای کنند تا 

به راحتی قابل بلعیدن باشد. 

مدیرمسئول کیهان در گفت وگو با خبرگزاری آنا:

باید در مقابل قداره کشان جهانی
 بُرد موشک هایمان را افزایش دهیم

گزارش خبری تحلیلی کیهان

از »آبه« آبی گرم نمی شود
گمشده دولت، همت و تدبیر است

نخســت وزیر مالزی تحریم های 
آمریکا علیه ایران را غیرقانونی می داند؛ 
او می گوید که کشورش از این تحریم ها 

حمایت نمی کند.
چنان که فارس به نقل از شبکه الجزیره 
گــزارش کرده؛ »ماهاتیر محمد« نخســت 
وزیــر مالزی تاکیــد کرد که کشــورش از 
تحریم های آمریکا علیه ایران حمایت نمی کند. 
نخســت وزیر مالزی گفــت: تحریم را فقط 
سازمان ملل باید علیه یک کشور اعمال کند. 
وی به مقامات آمریکایی تاکید کرد که 
اجازه دهند در زمینه حاکمیت تحریم ها قواعد 
و قوانین مشخصی وجود داشته باشد. وی در 

سخنرانی خود در نشست اقتصادی »انجمن 
دوحه« که دیــروز در حال برگزاری بود در 
حضور »ایوانکا ترامپ« دختر رئیس جمهور 
آمریکا و »استیو منوچین« وزیر خزانه داری 
آمریــکا گفت کــه تحریم هــای یک جانبه 
آمریکا مشــکالتی را برای کشورهای دیگر 
به وجود آورده اســت. نخست وزیر مالزی در 
ادامه سخنرانی خود در دوحه افزود: ما ایده 
تحریم ها را دوســت نداریم. ما یک اقتصاد 
کوچک هســتیم و همه کاری که برای حل 
مسالمت آمیز بحران ها می توانیم بکنیم این 

است که دعا و موعظه کنیم. 
محمد در بخش پرســش و پاســخ در 

جواب به این ســوال که چه زمانی قدرت را 
واگذار می کند از پاسخ مستقیم طفره رفت 
اما گفت که هر زمانی مشکالت حل و فصل 
شوند آماده سپردن قدرت به »انور ابراهیم« 

جانشین خود است. 
ماهاتیر 94 ســاله سه شــنبه هفته 
گذشته در مصاحبه ای به رویترز گفت که 
او تا پیش از برگزاری نشســت »سازمان 
همکاری های اقتصادی آسیا-پاســفیک« 
که قرار است در ماه نوامبر سال 2020 در 
مالزی برگزار شود، سمت خود را به معاونش 
واگذار نمی کند اما  پس از آن می تواند آماده 

انجام این کار شود.

ماهاتیر محمد در نشست اقتصادی دوحه:

 از تحریم های آمریکا علیه ایران حمایت نمی كنیم

سرویس سیاسی- 
جریان مدعی حمایت از دولت 
طی روزهای اخیر همچون 6 سال 
گذشته یک  بار دیگر دادن آدرس 
غلط به جامعه را در دستور کار خود 
قرار داده اند؛ این بار به بهانه سفر 

آتی رئیس جمهور به ژاپن.
متأسفانه دولت روحانی در 6 سال 
اخیر اقتصاد کشور را به پای سیاست 
خارجــی قربانی کرده و این مســئله 
عالوه بر کاهش ارزش پول ملی، سفره 
مــردم را نیز کوچک کرده اســت. راه 
عالج مشــکالت کشور، همت و تدبیر 
دولت اســت. تجربه ثابت کرده است 
که از دالل هایی همچون آبه، آبی گرم 

نمی شود. 
بر طبق خبرهای منتشــر شده، 
پس  رئیس جمهور کشورمان  روحانی 
از شرکت در کنفرانسی در مالزی، روز 
28 آذر)19 دسامبر( وارد توکیو پایتخت 

ژاپن می شود. 
پیش از این عباس عراقچی، معاون 
سیاســی وزیر خارجه و فرستاده ویژه 
ایران در توکیو در دیدار با نخست وزیر 
ژاپن از ســفر قریب الوقوع روحانی به 

توکیو خبر داده بود.
معموال این قبیل سفرها با هدف 
گســترش و ارتقای روابــط دوجانبه 
و امضــای تفاهم نامه هــای جدید در 
حوزه های مختلف صــورت می گیرد، 
اما متأسفانه آنچه رسانه های دولتی و 
همچنین رسانه های مدعی اصالحات 
تاکنون درباره اهداف این سفر مطرح 
کرده اند، به هیچ عنوان به ارتقای روابط 
دوجانبه ارتباطی نداشــته و مســئله 
اصلی واســطه گری ژاپن میان ایران و 

آمریکا است!
هیاهوی رسانه ای!

در روزهای اخیر رسانه های دولتی 
و همچنین رسانه های مدعی اصالحات 
با هیاهو و جنجال، این گونه القاء کردند 
که قرار است در سفر روحانی به ژاپن، 
مقدمات مذاکرات جدید فراهم شده و 

گشایشی اقتصادی رخ دهد.
در همین رابطه روزنامه همشهری- 
ارگان رسانه ای شهرداری تهران- )23 
آذر( در گزارشــی با عنــوان »توکیو؛ 
دریچــه مذاکره وگشــایش اقتصاد« 
نوشت:»حسن روحانی، رئیس جمهوری 
احتماال در روزهای آخر همین هفته، زیر 
موج فشــارها و هشدارهای رسانه های 
مخالف دولــت، راهی ژاپــن خواهد 
شد. پیش تر شــینزو آبه نخست وزیر 

ژاپــن، در روزهای 22 و 23 خرداد به 
تهران ســفر کرده و با رهبر انقالب و 
رئیس جمهوری دیدار کــرده بود. در 
آن زمان گفته می شد هدف آبه از سفر 
به تهران، میانجی گــری بین ایران و 
آمریکاست. هدفی که البته محقق نشد، 
اما حاال اخبار تازه دریافتی نشان می دهد 
دریچه هایی به سوی مذاکره باز شده«.

ارگان رســانه ای شهرداری تهران 
در ادامه نوشــت:»احتماال در جریان 
سفر رئیس جمهور به ژاپن، این کشور 
با چراغ ســبز آمریــکا، 3 امتیاز برای 
ایران قائل خواهد شد. در نظر گرفتن 
معافیت تازه برای ژاپن در خرید نفت 
از ایران، ایجاد یک کانال نقل و انتقال 
مالی و آزادسازی دست کم 1/5میلیارد 
دالر از پول های ایران از جمله امتیازهای 
احتمالی است که ایران دریافت خواهد 

کرد«.
روزنامه زنجیره ای آرمان نیز- 20 
آذر- در مطلبی نوشــته بود: »تصمیم 
ایران  گرفته شــده که رئیس جمهور 
به ژاپن ســفر کند... توکیو جز نقش 
میانجی گری)میان ایران و آمریکا( که 
این روزها پیگیر آن است، کار دیگری 

از دستش بر نمی آید«.
این روزنامه زنجیــره ای در ادامه 
نوشته بود: »در شرایطی که همسایگان 
ما با فروش نفــت و جذب درآمدهای 
سرشار ارزی به پیش می تازند و ایران 
در حصر اقتصادی از پیشرفت باز مانده، 
شــاید این رویکرد به وجــود آمده که 
رئیس جمهور مأموریت پیدا کند راهی 
آبرومندانه برای حل و فصل مســئله 
بیابد و ایران از زیر بار فشــار تحریم ها 

خارج شود«.
زنجیره ای  روزنامــه  همچنیــن 
اعتماد- 21 آذر-  در مطلبی نوشــته 
بود: »اعالم برنامه ســفر آقای روحانی 
به ژاپــن را باید ناچارا شــروع تالش 
دیگری برای رفع یا تخفیف تنش بین 
ایران و آمریکا از مجاری دیپلماتیک به 
شمار آوریم و امیدوار باشیم که چنین 
تالشی مورد حمایت همه جناح ها در 
داخل قرار گیرد... واقعیت این اســت 
که تهران باید تا حداکثر توان نشــان 
دهد که موضعی منطقی و واقع بینانه 
در این رابطه دارد و به سهم خود آماده 
تالش در این رابطه است. بدیهی است 
که در پی اعالم آمادگی مستمر  ترامپ 
برای مذاکره، نباید شــرایط به گونه ای 
رقــم بخورد که طرف آمریکایی بتواند 
عالوه بر اعمال تحریم های ظالمانه در 

جنگ تبلیغاتی در منظر افکار عمومی  
جهانی نیز دست پیش را داشته باشد«.

خبرگــزاری دولتی ایرنــا نیز در 
روزهای گذشــته در مطلبی نوشــته 
بود: »قباًل که ایران در انزوا قرار گرفته 
بود تنها عمــان حاضر به ایفای نقش 
میانجی گری بود اما االن از فرانســه و 
ســوئیس تا ژاپن و انگلیس و از عمان 
تا عراق و پاکستان می خواهند چنین 
نقشی را برعهده داشته باشند... باید به 
همه طرفینی که نقش میانجی را ایفا 
می کنند، بها بدهیم و با آنها کار کنیم«.

اجازه گرفتن ژاپن از آمریکا!
رسانه های زنجیره ای سفر روحانی 
بــه ژاپن را مقدمــه مذاکرات جدید و 
گشــایش اقتصادی جا زده اند. این در 
حالی اســت که ژاپن بــه هیچ عنوان 
از اســتقالل سیاسی برخوردار نبوده و 
به طرز تأسف برانگیزی، مطیع اوامر و 

دستورات توهین آمیز آمریکاست.
بــرای نمونــه، ژاپن برای ســفر 
رئیس جمهور ایران به این کشور ابتدا 
از مقامات آمریکایی اجازه گرفته و پس 
از موافقت واشــنگتن، این سفر نهایی 
شده است. عالوه بر این، مقامات آمریکا 
به توکیو دستور داده اند تا نتیجه دیدار 
روحانی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 

را به اطالع واشنگتن برساند.
در حقــارت مقامات ژاپنی مقابل 
آمریکا همین بس که شینزو آبه حدود 2 
سال پیش در کنگره آمریکا، از واشنگتن 
به خاطر نقــش ژاپن در جنگ جهانی 
دوم عذرخواهــی کــرد! وی به عنوان 
نخست وزیر کشوری که شهرهایش با 2 
بمب اتمی  آمریکا نابود شده اند خطاب 
به آمریکایی ها گفته بود: »من با تمام 
احترام، تسلیت و همدردی ابدی ام را 
به تمــام آمریکایی هایی که در جنگ 
جهانی دوم جان خود را از دست دادند 

اهدا می کنم«!
حاال رسانه های زنجیره ای به جشن 
و پایکوبی پرداخته و مدعی شــده اند 
که ژاپن قرار اســت واســطه ایران و 
آمریکا باشــد و نتیجه این وســاطت، 
گشــایش اقتصادی برای عموم مردم 

ایران خواهد بود!
این طیف همان جماعتی اســت 
که پیش از این نیز با جنجال و هیاهو 
مدعی شده بودند که به واسطه برجام 
تمامی  مشــکالت کشور حتی مشکل 
آب خوردن مردم نیز رفع خواهد شد. 
امــا برجام جز خســارت هیچ عایدی 

دیگری نداشت.

تجربه تلخ برجام تکرار نمی شود
ژاپن  نخســت وزیر  آبه،  شــینزو 
خرداد ســال جاری در سفر به تهران با 
رهبر معظم انقالب دیدار کرد. بیانات 
مقام معظــم رهبری در ایــن دیدار 
بازتاب گسترده ای در فضای مجازی و 

رسانه های خارجی داشت.
مقام معظم رهبری در این دیدار 
تأکید کردند: »من شــخص  ترامپ را 
شایسته مبادله هیچ پیامی  نمی دانم و 
هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم 

داد«.
کردند:  تأکید  همچنین  ایشــان 
»جمهوری اسالمی ایران هیچ اعتمادی 
به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات 
قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به 
هیچ وجه تکرار نخواهد کرد زیرا هیچ 
ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار 

را نمی پذیرد«.
رهبــر معظم انقالب در این دیدار 
تصریح کردند: »جمهوری اسالمی ایران 
به مدت پنج، شــش سال در موضوع 
هسته ای با آمریکا و اروپایی ها در قالب 
1 + 5 مذاکره کرد و به یک نتیجه هم 
رسید، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد 
قطعی زد، بنابراین کــدام فرد عاقلی 
است که دوباره با کشوری که زیر تمام 

توافق ها زده، مذاکره کند؟«.
مقام معظــم رهبــری در دیدار 
نخست وزیر ژاپن تأکیدکردند »مطالبی 
را که بیــان خواهم کرد، در چارچوب 
گفت وگو با نخســت وزیر ژاپن است«، 
این یعنی بستن عملی پرونده مذاکره 
با آمریکا به هر نحوی؛ اعم از مستقیم، 

محرمانه و یا باواسطه.
بقیه در صفحه11


