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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* ضمن تبریک به دکتر قالیباف لطفا اعتبارنامه نمایندگانی که با زدوبند، رانت، رشوه، 
تضییع حقوق دیگران و بیت المال و البیگری و خرید رای و هزینه های میلیاردی به 

مجلس راه یافتند، را قاطعانه و شجاعانه رد کنند.
7451---0912 و 2846---0935
* از عــدم پذیرش کارت های هدیه مدیران اجرایی به نمایندگان مجلس و غلبه 
بر حاشیه سازی های فتنه جویان با انتخاب قاطع دکتر قالیباف به ریاست مجلس 
تشکر می کنم. امیدوارم مجلس یازدهم با چنین شروع خوبی منشأ خیر و برکت 

برای ملت و کشور باشند و گره مشکالت اقتصادی را باز کنند.
طورانی )جانباز( و حسن داستار
* از نمایندگانی که به خاطر داشــتن خودروی شخصی از گرفتن خودروی جدید 
خودداری کنند باید قدردانی کرد. امیدوارم با تقویت روحیه ساده زیستی و نزدیکی 
به مردم بتوانند منشأ خدمات شایسته ای به این ملت فهیم شوند و گره های بیکاری، 

رکود، تولید، ازدواج جوانان، افزایش ارزش پول ملی و... را باز کنند.
0912---3329
* از پس دادن کارت های هدیه چند میلیون تومانی توسط تعدادی از نمایندگان 
دوره جدید مجلس بسیار به وجد آمدم. به عنوان یک شهروند ایرانی از این نمایندگان 
انقالبی و متعهد تقدیر و تشکر می کنم. در ضمن کاش نام دستگاه اجرایی که اقدام 

به توزیع این کارت های هدیه کرده برای اطالع عموم اعالم می شد.
جاللی
* مردم تهران هیــچ گاه خدمات جهادی آقای قالیباف را فراموش نخواهند کرد. 
اولین نطق ایشان در جایگاه ریاست مجلس جدید هم بسیار انقالبی و امیدبخش 
بود. امیدواریم که شاهد تصمیمات بزرگ این مجلس در جهت گشایش امور کشور 

تحت مدیریت این سرباز والیت و نیروی انقالبی باشیم.
علیمردانی
* امیدوارم همان طور که با اقتدار برای ونزوئال بنزین صادر می کنیم زمینه ارسال 
دارو و غذای مردم مظلوم یمن نیز فراهم شود و البته دیگر این بار، جانشین جان 

کری نتواند مانع شود.
توکلی
* وزیر امور خارجه کشورمان درباره مسائل اخیر آمریکا به بیان یک تبعیض نژادی 
در این کشور اکتفا کرده است! چرا به خاطر عمل خباثت انگیز پلیس تروریست آمریکا 
و در اقدامی متقابل آن گونه که مقامات آمریکا در مورد اغتشاشات دستپخت عوامل 
غربی در ایران بالفاصله در مقابل دوربین ظاهر و رسما علیه کشورمان، به حمایت 
از چند خودفروخته اقدام می کردند، رئیس جمهور و یا وزیر امور خارجه کشورمان 

اقدام مشابه انجام نمی دهند؟!
0937---1214
* بیــن روزنامه های زنجیره ای و دولــت آمریکا چه می گذرد که هیچ کدام از این 
نشریات اعتراض های گسترده در شهرهای آمریکا را پوشش ندادند و عکسی از این 

حوادث را چاپ نکردند. معلوم شد که از کجا دستور می گیرند.
0938---8688

* جا دارد از مردم مظلوم آمریکا که امسال روز قدس ملت ما را با آتش زدن پرچم 
آمریکا در نقاط مختلف این کشــور جبران کردند، تقدیر و تشکر کنیم. ان شاءاهلل 
در شادی تمام بشریت که نابودی استکبار جهانی با ظهور حضرت حجت )عج( و 

تشکیل حکومت اسالمی است جبران خواهیم کرد!
9155---0916 و 3949---0912
* وضعیت امنیت بعضی از شهرهای آمریکا به حدی مختل شده که به عنوان آخرین 
اقدام برای بازگرداندن امنیت به این شهرها ارتش این به اصطالح ابرقدرت وارد صحنه 

جنگ با مردم خودشان شده است.
0902---3107

* رتبه اول کرونا در دنیا، جنگ داخلی، تعداد ســالح در دست مردم، گرسنگی، 
بیــکاری، بی خانمانی، قتل و جنایت دولتی و... نمونه ای از صدها ویژگی کشــور 
آمریکاســت. با این حساب کدام انسان خردمندی از این کشور در حال فروپاشی 

انتظار همکاری و مساعدت دارد؟
7250---0919 و 0049---0911
* آیا سرکوب وحشیانه و قتل شهروندان سیاه پوست آمریکایی شورای امنیت و یا 
حداقل شورای حقوق بشر سازمان ملل را متقاعد نمی کند که باید نشستی برای 

محکومیت رفتار نژادپرستانه مقامات آمریکایی برگزار کند؟
3767---0919 و 5620---0922

* وقتی پلیس آمریکا جلوی دوربین با فشــار دادن زانوهای خود روی گلوی یک 
شــهروند سیاه پوست بی سالح و بی پناه او را می کشد تصور بفرمایید در جایی که 
دوربین در کار نیست چه جنایت وحشتناکی مرتکب می شود! تازه متوجه می شویم 

این وحشی ها بر سر مردم افغانستان و عراق چه آورده اند.
نعمتی
* خروج میلیون ها دالر ارز در شرایط سخت ارزی کنونی به خاطر انحصار واردات 
دانه های روغنی به دست چند نفر در حالی است که کشور زمینه تولید آن را در 

بهترین شرایط دارد. این آشفتگی کی پایان خواهد یافت؟!
نیکنام
* حضور نمایندگان حشدالشــعبی در غزه برای کمک به ایثارگران فلســطینی 
حیرت انگیز و غافلگیر کننده بود. مقاومت یکپارچه یکی دیگر از تئوری های سردار 

شهید سلیمانی عزیز بود که دارد به حقیقت می پیوندد.
0911---1138

* مسکن موضوعی است که همه مردم با آن در ارتباط اند لذا تعیین قیمت ها و کنترل 
بازار را نباید به دست دالالن و.... سپرد زیرا مسکن یک نیاز و مطالبه ملی است و 
رفع نیاز ها و ثبات در بازار موضوعی است که مسئولین باید به آن توجه کنند البته 
به این که مجلس جدید پیگیر حل این معضل امروز جامعه باشد بسیار امیدواریم.
021---3152

* کرونا به طور طبیعی باعث رکود در برخی از بخش های اقتصادی شــده اســت 
اما آیا دولتمردان برای مشاغلی که با کرونا می توانند سودآوری داشته باشند فکر 

کرده اند؟ اگر بله چه اقداماتی در جهت تحقق آن کرده اند؟
0936---1700
* رومینا به قتل رســیده آیا مسئولین به فکر جوانان هستند تا منحرف نشوند؟ 
سیاستی که ازدواج را به شکل های مختلف بایکوت کرده همچنان قرار است ادامه 
یابد؟ رونق کیسه نجومی  بگیران و دالالن شایسته تر است یا رونق زندگی جوانان؟!
0915---9751
* سهام عدالت، موضوعی شده که مردم در این شرایط کرونایی راهی دفاتر دولت 
الکترونیک پر ازدحام در داخل پاســاژهای مســقف بشوند. هر بار هم که مراجعه 

می کنیم سیستم قطع است! 
0905---8417
* در فضاهای سربسته فاصله گذاری ها رعایت نمی شود و وضعیت بوجود آمده بسیار 
نگران کننده شده است چرا دولت کار را رها کرده و تمام و کمال انجام نمی د هد؟
0938---8833
* ترکان مدعی است که مردم منتخبان شورای نگهبان را انتخاب کرده اند! در حالی 
که در همه دوره ها نمایندگان با داشتن حداقل صالحیت ها از فیلتر شورای نگهبان 
گذشته اند. این شایسته نیست که هرگاه افراد هم حزبی تان رای نیاورد چنین سخنان 

نسنجیده ای بر زبان جاری کنید.
قطب زاده

* از مسئولین بانک مرکزی درخواست می شود شرایط پرداخت وام ازدواج جوانان 
در نوبت بانک ها را تســهیل و پرداخت آن را از روســای بانک ها مطالبه نمایند. 
 بسیاری از جوانان در انتظار دریافت این وام هستند تا شروع زندگی خود را جشن 

بگیرند.
داود الهی- دامغان
* قرار بود اول خرداد ماه سایت طرح معیشت را باز کنند و از افراد جامانده ثبت نام 
بشود ولی در عمل خبری نیست. آیا خدا را خوش می آید که تاکنون هفت مرحله 

از دریافت حق معیشت خود محروم باشیم.
0991---7448

»پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 15 تهران«
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 27 اردیبهشت 99 مبنی بر»آسفالت 
نامناسب خیابان همتی شهرک کیانشهر« به آگاهی می رساند؛ طی بازدید از محل 
فوق با توجه به حفاری های پی در پی در اثر ساخت و سازهای ساختمانی، آسفالت 
معبر فرسوده شــده است، لذا در برنامه لکه گیری معاونت فنی و عمرانی منطقه 

قرار گرفته است.
»پاسخ روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی«

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه مورخ 99/2/30 با موضوع »نقش واسطه ها در 
کسب درآمدها و بی برنامه بودن جهاد کشاورزی و دیگر متولیان تولید« به آگاهی 
می رساند با توجه به انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن 
به وزارت صمت، تمرکز این وزارتخانه براســاس قانون وظایف و مســئولیت های 
 محولــه صرفا معطوف بــه فرآیند تولیــد و افزایش آن در ابعــاد کمی و کیفی

است.«

دخل و خرج بودجه مناطق آزاد
شفاف سازی شود

روزنامه رســالت خواستار شــفافیت در دخل و خرج و بودجه مناطق آزاد و 
شرکت های تابعه آن شد.

این روزنامه نوشــت: بودجه سال 99 ســازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی 
کیش، قشــم، چابهار، اروند، انزلی، ماکو و ارس مشــتمل بر یک ماده واحده و 
۱۸ تبصره همانند ســال های قبل چه در دوره۸ســاله دولت یازدهم و دوازدهم 
همانند دولت های نهم و دهم به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بر این نوع 
بودجه نویســی مسبوق به ســابقه در دولت های سابق و الحق تامالت شکلی و 

ماهوی وارد است.
اساس بودجه ریزی و بودجه بندی، اصل تراز و توازن منابع و مصارف است. 
در حالــی که ماده واحده بودجه 7 منطقه آزاد به شــرح زیر فاقد توازن منبعی 

و مصرفی است.
ماده واحده: بودجه جاری وسرمایه ای سازمان های مناطق آزاد کشور در سال 
۱399 در راســتای سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی از جمله »توسعه حوزه 
عمل مناطق آزاد، گســترش و تســهیل تولید، صادرات کاال و خدمات« و درهم 
پیوندی با رویکردهای بودجه ۱399 کل کشور »ثبات رویه ها، درآمدزایی پایدار، 
هزینه کرد کارا« تدوین شــده است. بودجه جاری سازمان های مناطق آزاد )به 
اختصار در این متن: سازمان ها(، از حیث درآمدها بالغ بر ۱3۱۶۶ میلیارد ریال 
و از حیــث هزینه ها بالغ بر ۱۱9۸۵ میلیارد ریال، همچنین بودجه ســرمایه ای 
از حیــث منابع بالغ بر ۴۴۵9۴ میلیارد ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۴3099 

میلیارد ریال به شرح جداول کالن و تفضیلی، می باشد.
تراز منابع بودجه این 7 منطقه آزاد با مصارف آن به کســر و نقصان نشــان 

می دهد.
سخن این است آیا مبلغ بیش از 2۶7 میلیارد تومان کسری اهمیتی ندارد 
یا محاســبات انجام شده برای منابع و مصارف بودجه نادرست است؟ کدامیک؟ 

و سخن مهم تر اینکه این کسری از کجا باید تامین شود؟ 
آنچه که در ماده واحده آمده بودجه مناطق آزاد است. پس بودجه شرکت های 

تابعه ای مناطق چه می شود؟
در این مصوبه دولت سازمان های منطقه آزاد را موظف نموده بودجه تفکیکی 
شرکت های تابعه و وابسته خود را حداکثر تا پایان آذر سال 99 در چارچوبی که 
توســط دبیرخانه ابالغ می شود پس از تصویب در هیئت مدیره برای تصویب در 
شورای عالی به دبیرخانه ارسال نمایند. سؤال این است مناطق هفت گانه آزاد چه 
تعداد شرکت تابعه دارند؟ آیا بودجه آنها در این مصوبه لحاظ شده که منجر به 
2۶7 میلیارد تومان کسری شده یا نه؟ و چرا بودجه تفکیکی آنها به جای تصویب 

در اول سال مالی بعد از9ماه که از سال مالی می گذرد باید به تصویب برسد؟
به موجب این مصوبه تا نیم درصد درآمد ســازمان ها خارج از شمول است، 
خارج از شــمول آیین نامه مالی معامالتی ســازمان های مناطق آزاد مطابق با 
دستورالعمل ابالغی دبیرخانه. اینکه بودجه دستگاه یا دستگاه هایی به نام مناطق 
آزاد خارج از شمول قانون محاسبات و سایر قوانین و مقررات مالی و صرفا تابع 
قانون مناطق آزاد باشــد و بعد هم از همین قانون و آیین نامه اش خارج شود و 
صرفا تابع یک دســتورالعمل دبیرخانه ای شــود، با هیچ منطق و قانون عادی و 
اساســی و موازین نظارتی تطابق ندارد و مغایر قانون اساسی است که می گوید 
همه پرداخت ها باید به موجب قانون باشــد. اما مصوبه می گوید باید به موجب 

دستورالعمل ابالغی که معلوم نیست چیست، باشد.
مرجع تایید صورت های مالی که براســاس چنین بودجه هایی تنظیم شود، 
کیســت؟ سال هاست براساس یک روال نادرســت هیئت وزیران طی مصوباتی 
صورت های مالی مناطق آزاد را تایید می کند. براســاس کدام منطق محاسباتی، 
حقوقی و قانونــی هیئت وزیران به ماهو یک مرجع اجرایی می تواند هم بودجه 
دستگاهی را تصویب و خودش هم تایید کند؟ پس تکلیف مرجع قانونی بندهای 

)ط()و()ی( ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور چه می شود؟
هر بودجه ای نیازمند تفریغ است و مرجع تهیه گزارش تفریغ بودجه مناطق 
آزاد کیست؟ اگر دیوان محاسبات نیست پس تکلیف اصل ۵۵ قانون اساسی چه 

می شود؟ آیا مناطق آزاد جزء کشور نیستند؟
متهم فتنه آبان 98 هستید

ژست طلبکاری نگیرید
مانور دوباره نشریات مدعی اصالحات و اعتدال روی آمار کشته های حوادث 

آبان 9۸، بار دیگر بر بی صداقتی و بی اخالقی این طیف صحه گذاشت.
طیف مذکور، طی روزهای اخیر که آشــوب و اعتراضات گســترده سراسر 
آمریــکا را فرا گرفته، ابتــدا مانند صاحب عزای ناراحت از ماجرا رفتار کرده و تا 
توانستند این اتفاق بی سابقه در نیم قرن گذشته آمریکا را به تیغ سانسور سپردند.

سپس به اظهارات دیرهنگام وزیر کشور دولت روحانی متوسل شدند که گفته 
بود »۴0 تا ۴۵ نفر یعنی حدود 20 درصد کشــته ها شــهیدند«. برخی نشریات 
زنجیــره ای از جمله آرمان ملی و اعتماد تیترهای خــود را به همین اظهارنظر 
اختصاص دادند و از جمله اعتماد تیتر زد »وزیر کشور آمار کشته شدگان آبان 

9۸ را تلویحاً 200 تا 2۵0 نفر اعالم کرد.«
صرف نظر از این ســؤال که چرا وزیر کشور ظرف شش ماه گذشته در اعالم 
مذکور تعلل کرده و اکنون در بحبوحه به هم ریختگی بی ســابقه آمریکا چنین 
اظهارنظری می کند، باید گفت ائتالف مدعی اصالحات و اعتدال که سکاندار دولت 
و مجلــس دهم بوده اند، متهم و مقصر حوادث تلخ آبان 9۸ بوده اند و نمی توانند 

قیافه مدعی العمومی در این باره بگیرند.
واقعیت ماجرا این است که آمریکایی ها از اواخر شهریور و اوایل مهر ماه 9۸، 
سلسله آشــوب هایی را با بســیج کردن مزدوران خود در عراق و لبنان کلید زده 
بودند. این آشــوب های سازمان در زمینه شدت خشونت و جنایت سازمان یافته 
بی سابقه بود و خاطره داعش را زنده می کرد. ضمناً همان زمان حتی در رسانه ها 

گفته می شد که هدف اصلی این آشوب ها، کشاندن بی ثباتی به ایران است.
در چنین شــرایطی که پیش بینی می شد آمریکایی ها برای ایجاد اغتشاش، 
آشــوب برنامه دارند، دولت روحانی گران کردن )3 برابر کردن( قیمت بنزین را 
به شکل ناگهانی و با غافلگیر کردن مردم و شوک دادن به افکار عمومی- بدون 

توجیه کافی افکار عمومی- به اجرا گذاشت.
این اجرای غلط و مسئله برانگیز در حالی رخ داد که دولت ظرف ۴ سال قبل 
از آن، از ســر لجبازی و تخریب دولت قبل از خود، اقدام به حذف سهمیه بندی 
بنزین و کارت ســوخت کرد. ضمناً در اثر کوتاهی و بی تدبیری مجلس همسو با 
دولت، قیمت بنزین طی چند سال ثابت ماند. نتیجه این روند - به تصریح روزنامه 
دولتی ایران- خســارت روزانه ۱00 میلیارد تومانی قاچاق بنزین بود که رقمی 
معادل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان ظرف ۴ ســال را بالغ می شــود. و این در حالی 
بود که ما وارد کننده بنزین بودیم. در واقع دولت یارانه  می داد و بنزین وارداتی 
را به قیمتی ارزان- بدون ســهمیه بندی و شفافیت و کارت سوخت- می فروخت 

و بخش عمده ای از آن را به جیب قاچاقچیان می ریخت.
بنابراین با این اوصاف، بی تدبیری و بی کفایتی، هم موجب خسارت اقتصادی 
سنگین به کشور شد و هم موجبات شوک به افکار عمومی و موج سواری دشمن 
را در آبان 9۸ فراهم کرد. در این میان آن گونه که گفته شده 230 نفر در فتنه 
ناشی از بی تدبیری مدعیان اصالحات و اعتدال و فرصت طلبی دشمن جان باختند. 
و البته این جدای از تحلیلی است که نشریه حزب اتحاد ملت منتشر کرد، مبنی 
بر این که عصبانی کردن مردم و گرفتار نشــان دادن کشــور، بخشــی از پروژه 
فشار به نظام برای مذاکره دوباره با آمریکا )و دادن امتیازات جدید( بوده است.

افزایش لجام گسیخته نقدینگی
به رفتار پرخطر دولت و بانک ها برمی گردد

علت افزایش پرحجم نقدینگی، رفتار پرخطر دولت و بانک ها است و از طریق 
واگذاری سهام مهار نمی شود.

روزنامه جام جم در یادداشتی در همین زمینه نوشت: نقدینگی لجام گسیخته 
قیمت ســوخت )بنزین و گازوئیل( و نرخ ارز را شاید بتوان سه متغیر راهبردی 
در اقتصــاد دانســت که تغییــر و تالطم در هر کدام به تنهایی می تواند ســایر 
بخش های اقتصادی را به شدت متاثر کند. آخرین برآوردها نشان می دهد مانده 
نقدینگی از رقم 2۵00 هزار میلیارد تومان گذشته و در غیاب مهار و هدایت به 
سوی بازارهای مولد در حال تبدیل شدن به سونامی است. علی رغم روند نزولی 
بورس های جهانی، بازار سرمایه در ایران صعودی است و 20 اردیبهشت ۱399 

شاخص بورس وارد کانال یک میلیون واحدی شد.
اراده دولت اصلی ترین علت رشد صعودی بورس است. دولت، هم می خواهد 
بخشــی از کسری بودجه خود را با عرضه سهام شرکت های دولتی تأمین و هم 

موقتا بخش اعظمی از نقدینگی موجود در جامعه را روانه این بازار کند.
البته هدایت نقدینگی به بورس لزوما به معنای ورود آن به بخش مولد نیست 
و الزامــا منجر به برطرف کردن خطر هجوم آن به ســایر بازارهای غیرمولد هم 
نمی شود، چرا که نهایتا این نقدینگی در بورس در دست فروشنده نهایی سهام 
است و این سؤال وجود دارد که او در بزنگاه های حساس با آن چه خواهد کرد؟ 
بنابراین این ســؤال و نگرانی بزرگ باید در ذهن سیاستگذار به قوت خود باقی 
بماند که برای اینکه نقدینگی از بورس به بازارهای دیگر هجوم نبرد، چه باید کرد؟

اولین پاسخ غیرمستقیمی که حامیان یک طیف فکری به این سؤال داده اند، 
دمیدن در تنور نرخ ارز و توصیه به افزایش آن است. مروجان اصلی افزایش نرخ 
ارز در ســال های گذشته- به بهانه تشویق و افزایش صادرات که حاال چشمشان 
را بر همه وعده های محقق نشــده به رغم افزایش نرخ طی دو ســال گذشــته 
بسته اند- این روزها از دالر 20 و چند هزار تومانی! سخن به میان می آورند. چرا 
که تجربه نشــان می دهد افزایش نرخ ارز منجر به تورم شــده و مجددا تا اطالع 
ثانوی بورس را شــعله ور نگه می دارد. نسخه ای که هم به شدت پرهزینه است و 

هم ناپایدار و هم تخریب کننده بخش واقعی اقتصاد.

افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی به هر بهانه ای یک خطای راهبردی است. اگر 
قرار باشد در لوای کرونا و به بهانه جلوگیری از ریزش بورس، نرخ ارز دستکاری 
و افزایش یابد- که هم اکنون با اراده مســئوالن بانک مرکزی به کانال ۱۶200 
تومان رسیده- باید به شدت نگران این روند بود و از االن باید زنگ بیدارباش را 
برای مسئوالن به صدا درآورد. افزایش نرخ ارز در تضاد با شعار جهش تولید است.
افزایش نرخ ارز در تضاد با منافع اقشار ضعیف و متوسط است. هرگاه ارز گران 
شده، افزایش قیمت ها )به ویژه مواد خوراکی(، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها 
را به دنبال داشته و فاصله طبقاتی را تشدید و ضریب جینی را افزایش داده است
اگر عرضه ارز به واسطه کاهش ارزش صادرات کاهش یافته، تقاضای ارز نیز 
کاهــش یافته، چــون ارزش واردات و به همان میزان تقاضا برای ارز نیز کاهش 

یافته است.
شــادی ناشــی از جذب نقدینگی در بورس به میزان هــزار میلیارد تومان 
براســاس اظهارات کارشناســان، در حالی اســت کــه روزانه حــدود ۱۵00 
میلیــارد تومان بر نقدینگی افزوده می شــود؛ بنابراین باید افزایش سرســام آور 
نقدینگــی رابه صورت ریشــه ای حل کرد. باید جلوی رشــد فزاینده نقدینگی 
کــه با نقش مخرب بانک هــا و رفتارهای مالی پرخطر دولــت در حال افزایش 
اســت را از طریــق عوامل مؤثر بــر پایه پولی و ضریب فزاینــده گرفت و آن را 
 به درســتی بــه بخش های مولد هدایت کــرد و حتی بخشــی از آن را از بین 

برد.
روزنامه های اجاره ای

روی ریل تطهیر مفسدان اقتصادی
روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالح طلبی همچنان سرگرم تطهیر مفسدان 

اقتصادی هستند.
»ذخیره نظام«، »امانتدار بزرگ کشور«، »کارآفرینی در سطح استیوجابز«، 
»نابغه اقتصادی« و... القاب و عناوینی اســت کــه برخی دولتمردان و فعاالن و 
رسانه های اصالح طلب برای مدیران نجومی بگیر و مفسدان دانه درشت اقتصادی 

به کار برده اند.
به نوشــته مشــرق، این رویه ای است که در ســال های اخیر، روزنامه های 
اصالح طلب به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی بدل شده و این 
افراد را تطهیر و بزک کرده اند. در جدیدترین نمونه، روزنامه اصالح طلب شــرق 
در گزارشی با عنوان »امامی طلبکار شد« به تطهیر »محمد امامی« تهیه کننده 
سریال شهرزاد و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان 
پرداخت و نوشــت: »محمد امامی، تهیه کننده شهرزاد و متهم بانک سرمایه در 
این گفت وگوی دو ســاعته روایت کاماًل متفاوتی را بیان کرد که روی دیگری از 
پرونده را رونمایی می کند. تهیه کننده پرحاشیه شهرزاد می گوید نه تنها به بانک 
سرمایه بدهی ندارد بلکه از این بانک بیشتر از ۱00 میلیارد تومان طلبکار است.«
اما تبدیل شــدن روزنامه های اصالح طلب به تریبون مفســدان دانه درشت 
اقتصادی به همین یک مورد ختم نمی شــود. روزنامه شــرق- ۱2 تیر 9۸- در 
گزارشی با عنوان »من متهم  اشتباهی ام« به تطهیر »بهروز ریخته گران« بدهکار 
چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت. این 
روزنامه اصالح طلب در مصاحبه مذکور، ریخته گران را صرفاً یک تولیدکننده جا 
زد و اینگونه القا کرد که قطع دسترسی این فرد به اموالش، به تولید ملی لطمه 

زده و موجب بحران کارگری می شود!
عالوه بر روزنامه شرق، دیگر روزنامه های اصالح طلب نیز به حمایت رسانه ای 
از مفســدان کالن اقتصادی پرداخته اند. در همین رابطــه روزنامه اصالح طلب 
آفتــاب یزد- ۱ مرداد 9۶- در مطلبی با عنوان »نســخه شــهرام جزایری برای 
اقتصاد کشور« نوشت: »شاید کمتر کسی باشد که نام شهرام جزایری را نشنیده 
باشــد و یا دادگاه ها و جلســات محاکمه وی را از تلویزیون و رسانه ملی ندیده 
باشــد. زمانی که صحبت از اقتصاد هنوز موضوع روز کشور نبود و مردم کمتر با 
عناوینی، چون رکود و تورم و یا توســعه اقتصادی و رشد شاخص های آن آشنا 
بودند جوان گمنامی زاده تهران و اهل اهواز، راه پر فراز و نشیب اقتصاد را انتخاب 
کرد و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی توانست به یکی از برند های اقتصادی کشور 
تبدیل شــود. البته حواشی به وجود آمده در زندگی حرفه ای وی را اگر فاکتور 
 بگیریــم می توان از او بــه عنوان صاحب نظر در بخش هــای مختلف اقتصادی

نام برد.«
روزنامــه اصالح طلب آرمان نیز 2 مــرداد 9۵ یک گفت و گوی اختصاصی با 
شهرام جزایری ترتیب داد و عکس وی را در صفحه اول منتشر کرد. جزایری در 
این مصاحبه گفت: »مفسدخواندن من توهم رسانه ای است و در مقابل فساد های 
چند سال اخیر، مصلح اقتصادی هستم«! صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح طلب 
هم چندی پیش در دفاع از »مه آفرید خسروی« متهم اول فساد 3 هزار میلیارد 
تومانی که با چمدان های رشوه پر از پول مشغول آلوده سازی اقتصادی بود، گفت: 
»او نه تنها جرمی مرتکب نشده بلکه باید به وی نشان لیاقت داد. اما در عمل وی 
به اعدام محکوم شده است... او دارای توان باالی مدیریتی در حد بیل گیتس و 
اســتیو جابز است و اساساً روح کارآفرینانی از این دست، از زد و بند و اختالس 
 و کار هــای خالف بری اســت. او بزرگ ترین خدمات را به اقتصاد کشــور کرده

 است.«

فردا، سی و یکمین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار انقالب اسالمی 
حضرت امام خمینی)ره( است. آری؛ 31 سال است که آن پیر جماران 
و آن روح خدا در میان ما نیســت اما آفتــاب مهرش نه تنها در قلب 
 ملت ایران بلکه در قلوب آحاد ملت هــای آزاده و مقاوم طلوع کرده 

و هرگز غروب نخواهد کرد.
 تورق تاریخ جمهوری اســالمی  ایران طی ســال های پس از امام 
 گواه این واقعیت اســت که ملت و رهبری نظــام، منظومه فکری آن 
یار ســفرکرده را در حوزه های داخلی و خارجی سرلوحه کار خویش 
 قــرار داده و تــالش کرده اند خط امام را آن گونه که بوده و هســت، 
بدون تحریف و تغییر ادامه دهند. بر همین اساس نیز رهبر معظم انقالب 
 هر ساله طی بیاناتی حکیمانه به  مناسبت سالگرد ارتحال ملکوتی آن 
امام عزیز به تشــریح خصوصیات خط مشــی ایشان در ابعاد مختلف 
 می پردازند و به نوعی بــا این بیانات گهربار خط واقعی امام را از گزند
  هر تحریفی مصون نگه می دارند. معظم له در همین راســتا، سال قبل 
یک ویژگی از خصوصّیات امام را خصوصّیت »مقاومت« دانســتند و 
فرمودند: »آن چیزی که امام را در هیئت یک مکتب، یک اندیشــه، 
یــک تفّکر، یک راه، مطرح کرد برای زمان خود و در تاریخ، بیشــتر 
این خصوصّیت بود؛ خصوصّیت ایســتادگی، مقاومت، عدم تسلیم در 
مقابل مشــکالت و موانع. در برابر طاغوت ها امام مقاومت خودش را به 
رخ همه  دنیا کشید؛ چه طاغوت داخل در دوران مبارزات که خیلی ها 
 خسته  شدند، خیلی ها مشرف به ناامیدی شدند اّما امام محکم ایستاد،
امام بدون ذّره ای عقب نشینی در راه مبارزه ایستاد. که این مال دوران 
قبل از پیروزی انقالب بود. و بعد از پیروزی انقالب هم فشــارها از نوع 
دیگر و به صورت همه جانبه تر در مقابل امام ظاهر شد، ]اّما[ امام باز هم 
اصل مقاومت را، ایستادگی را از دست ننهاد و مقاومت کرد.« ایشان البته 
در فرازهای بعدی بیاناتشان هدف مقاومت را رسیدن به نقطه  بازدارندگی 
دانستند و تاکید کردند: »هم در اقتصاد، هم در مسائل سیاسی کشور، 
هم در مســائل اجتماعی، هم در مسائل نظامی باید به نقطه ای برسیم 
که این نقطه بازدارنده باشد، یعنی بتواند جوری خود را نشان بدهد که 
دشمن را از تعّرض به مّلت ایران در همه  زمینه ها منصرف کند؛ دشمن 
 ببینــد فایده ای ندارد و با مّلت ایــران نمی تواند کاری بکند. ما امروز 

در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی رسیده  ایم.«
 همان طور کــه رهبر انقالب تصریح کرده اند مــا در حوزه نظامی
و بسیاری از علوم به موفقیت های چشمگیری دست یافته ایم که نمونه 
بارز آن در صنایع موشــکی کامال مشهود است و همین امر نیز کشور 
 را به ســطح بازدارندگی مطلوبی رسانده اســت اما در سایر حوزه ها 
از جمله اقتصاد فاصله زیادی با سطح مورد نظر داریم و از آنجا که اقتصاد 
و معیشت مردم اولویت امروز کشور است، می طلبد ضمن ارزیابی نقاط 
آسیب پذیر برای مقاوم سازی آنها تالش وافری صورت گیرد. در این باره 

گفتنی هایی است:
1- یکی از مهم ترین چالش  های اقتصادی کشور که مورد طمع جدی 
دشمنان ملت ایران هم هست وابستگی شدید ما به خام فروشی نفت 
اســت. در واقع وقتی بیش از70 درصد درآمدهای بودجه ای ما به نفت 
و مشتقات آن از جمله میعانات وابسته است طبیعی به نظر می رسد که 
دشمنان ما به سادگی با تحریم فروش نفت جلوی کسب درآمدهای کشور 
را بگیرند و بدین وسیله فشار مضاعفی به ملت وارد کنند. این اتفاق در 
سال های اخیر به کرات رخ داده و اثراتش هم در قالب کسری های فراوان 
بودجه ای و به تبع آن تورم باالی ناشی از همان کسری های شدید آشکار 
شده است. در این شرایط متاسفانه مسئوالن دولتی به جای اینکه به فکر 
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حتی قطع این وابستگی باشند 
مدام به فکر تالش برای عدم تحریم نفتی ایران در قالب توافقنامه های 
خســارت باری همچون برجام و اینســتکس و... بوده اند در حالی که 
 راهکار اصلی برای درمان این معضل همان عمل به نسخه امام و رهبری 
یعنی قطع وابســتگی به خارج خصوصا در مسائل کلیدی است. شاید 
برخی ادعا کنند این حرف ها شعاری است و با واقعیت فاصله دارد در 
حالی که تجربه ثابت کرده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی امری 
امکان پذیر است و حتی می توان بدون این درآمدها هم کشور را اداره 
کرد. شرایط سال گذشته و امسال به خوبی این موضوع را ثابت می کند 
 که می توان با فروش کمتر از 300 هزار بشــکه نفت در روز کشــور را 
اداره کرد البته این شرایط به علت تحریم ها به دولت تحمیل شده و به 
عبارتی توفیق اجباری برای کاهش وابستگی به نفت حاصل شده است 
اما کاش آقایان مسئول که بعضی از آنها بیش از 30 سال است در مسند 
امور اجرایی قرار دارند از همان ســال های اولیه پس از جنگ، موضوع 
قطع وابستگی به درآمدهای نفتی را به گونه ای اساسی دنبال می کردند 
 تا امروز مجبور نباشــیم برای جبران کســری درآمدهای نفتی تورم

40 تا50 درصدی را تحمل کنیم. 
امــا به هرحال باید همین توفیق اجباری را هم  قدر دانســت و با 
جایگزینی درآمدهای دیگر ســبک زندگی در جامعه را هم تغییر داد. 
ســاعت مفید کاری در ایران جزو پایین ترین ها در دنیا و تعطیالت ما 
جزو باالترین هاســت و در موارد مختلفــی از پرمصرف ترین مردمان 
 جهان هســتیم به عبارتی االن در دنیا کشورهای زیادی هستند که 
نه وســعت ما، نه منابع نفت و گاز ما و نه معادن ما را دارا هستند، اما با 
کار و تالش خود از یک طرف و صرفه جویی و رعایت قناعت و همچنین 
تعصب در خرید کاالهای کشور خودشان توانسته اند به پیشرفت های 
 مناسبی دســت پیدا کنند. البته این مسئله یقیناً پیش نیازهایی دارد
از جمله اینکه مسئوالن جامعه خصوصا مدیران دولتی خودشان چقدر 
در عمل به کار و تالش شبانه روزی یا خرید کاالی ایرانی یا صرفه جویی 
و دوری از تجمالت پایبند هستند؛ »الناس علی دین ملوکهم« به تعبیری 

رفتار و عمل مسئوالن بیش از گفتار آنها در میان مردم اثرگذار است.
 زندگی ساده و بی آالیش امام و رهبر معظم انقالب نمونه های بارزی
از همان زیست مسئوالن در تراز انقالب اسالمی است که می تواند مردم 

را هم به دوری از زندگی مسرفانه و تجمالتی تشویق نماید.
2- یکی دیگر از نقاط ضعفی که ســبب شده اقتصاد ما به سطح 
مطلوبی نرسد موضوع بی انضباطی مالی و به تبع آن بی انضباطی پولی 
است. بررســی بودجه های سالیانه نشان می دهد اوال کسری بودجه ها 
عموما ناشــی از غیرواقعی بودن درآمدهاست و ثانیا تخصیص ها نیز 
اکثرا به شرکت های دولتی زیان ده صورت می گیرد که اغلب پاسخگوی 
عملکردشــان هم نیستند به طور مثال بیش از دو سوم بودجه امسال 
به همین شــرکت ها و سازمان های دولتی اختصاص یافته که خودشان 
هم بعضا اعالم زیان کرده اند مثل بانک ها ولی با این وجود همه ســاله 
 از محــل بودجه های ســنواتی عایدی باالیی دارند. طبیعی اســت 
در پی این بی انضباطی های مالی، بی انضباطی پولی رخ می دهد و دولت 
برای جبران کسری های خود به استقراض از بانک مرکزی روی می آورد 
و در نهایت هم این روند غلط به تورم و گرانی افسارگســیخته و فشار 
به الیه های پایین جامعه می انجامد. البته در یکی دو سال اخیر برخی 
افراد، گسترش بازار بدهی از طریق انتشار بیشتر اوراق را نسخه درمان 
تورم ناشی از کسری ها دانسته اند اما واقعیت این است که این نسخه، 
فقط نقش مســکن را دارد و مشکل را به سال های بعد حواله می کند، 
 بنابرایــن در این زمینه هم درمان قطعی رجوع به همان نســخه امام
و رهبری است یعنی اوال مسئوالن یک بار برای همیشه به اصالح ساختار 
بودجه ای همت گمارند و این مشکل را به طور ریشه ای حل کنند البته 
در این زمینه الزم اســت از ریخت وپاش های آنچنانی در بودجه پرهیز 
کرده و برمبنای واقعیات بودجه ریزی کنند مثال دیگر نباید شاهد باشیم 
بودجه یک موسسه به اصطالح پژوهشی در نیاوران که وابستگی خاصی 
 به دولت داشــت نزدیک به دو برابر بودجه صدها پروژه عمرانی باشد
ثانیا واقعیت های کشور به مردم گفته شود و بر اساس همان واقعیت ها 

سطح توقعات جامعه را تعریف کرد.
 3- یکــی دیگر از مشــکالت اقتصادی ما عــدم توجه جدی به
رونق تولید داخلی است. به عبارتی با وجودی که طی سال های اخیر، 
کشور ما با کمبود منابع ارزی مواجه بوده ولی هنوز در آمارهای گمرک 
و سایر سازمان های مشابه مشاهده می شود که واردات کاالهای خارجی 
مشابه داخل بعضا صورت می گیرد به طور مثال واردات لوازم آرایشی، 
پوشاک، ســیگار، کفش و... این واردات درحالی است که طبق گفته 
مسئوالن دولت از جمله وزیر محترم اقتصاد همین االن 50 درصد ظرفیت 
کارخانه های کشور خالی است و باید با حمایت از تولید داخل به تکمیل 
این ظرفیت ها کمک کرد. فراموش نکنیم بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
معتقدند راهکار درمان تورم و بیکاری نه فقط رونق تولید بلکه جهش 
چند برابری تولید داخلی است و این، یعنی همان عمل به نسخه رهبری.

عمل به نسخه امام 
راهگشای مشکالت اقتصادی 

یادداشت روز

كمال احمدی

صفحه 2
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ 
۱۰ شوال ۱۴۴۱ -شماره 22۴۸۰

به جای گفت و شنود

 این همه راه آمده ایم
در آستانه ۱۴ خرداد، سالروز رحلت حضرت امام)ره( و ۱۵ خرداد 
که امام راحلمان آن روز را برای همیشه عزای عمومی اعالم فرموده 

گونه ای متفاوت می نگاریم. بود، این ستون را به 

بست،   ساعتی پس از آنکه امام راحل ما چشم از جهان فرو
این خبر با ذوق زدگی احمقانه ای روی تلکس خبرگزاری رویترز 
نشست که »با مرگ خمینی، انقالب اسالمی به نقطه پایان رسیده 
است«! و ساعتی دیگر خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در 
مصاحبه با یکی از نظریه پردازان مؤسسه »هری تیژ« به تفسیر 
این رخداد پرداخت که »شخصیت کاریزماتیک -جاذبه ویژه- 
خمینی مســلمانان جهان را با حالتی سحر گونه به خود جذب 
کرده بود و اکنون که از دنیا رفته اســت،  مانند هر شخصیت 
کاریزماتیک دیگر، بنیانی که بنا نهاده بود فرو می ریزد« اما چند 
ســاعت بعد وقتی مردم در سراسر ایران اسالمی با چشم های 
 اشکبار به خیابان ها ریختند و خبر این ضایعه غم انگیز در لبنان و
... همه جهان  فلسطین اشغالی و مصر و بحرین و الجزایر و یمن و
اسالم پیچید و به هرجا رسید هنگامه آفرید، خبرگزاری رویترز 
با ناباوری آن را رخدادی عظیم تر از استقبال مردم به هنگام ورود 
حضرت امام)ره( نامید و با انتقال بی وقفه رهبری به حضرت آقا؛ 
اضطراب دشمن به اوج رسید... خمینی عزیز ما غروب نکرده 
بود، بلکه در قامت فرزند دیگری از سالله پاک رسول خدا)ص( 
دوبــاره طلوع کرده بود... و دیری نپائید که این گزاره ملکوتی 

از دل ها به زبان ها تراوید که »خامنه ای، خمینی دیگر است«.
پس از رحلت امام راحل نیز، امت آن عهد که با خدای خویش 
بسته و در پی آن به خمینی کبیر پیوسته بودند را پاس داشتند 
 و در رکاب خلف حاضر او به فرمان ایستادند. عقبه های سخت 
 و شــیب های تند را به پای همت و با اتــکال به خدای منان 
یک به یک پیمودند و اگرچه هنوز در میانه راهند ولی طلیعه 
آرمان شهری که وعده الهی بوده است را به وضوح می بینند و 
می دانند که این راه را از آغاز تا کنون خوش به نشان آمده اند. 
نیم نگاهی به راه طی شده و نقطه ای که امروزه بر آن ایستاده ایم، 
روایتی صادق از درستی مسیری است که پیموده ایم. آیا آنچه 
این روزها در جهان اســالم می گذرد و در دنیای استکبار در 
حال وقوع است و بر سر آمریکای خونریز و غارتگر آمده است 
دقیقا همان نیست که امام راحل ما)ره( و خلف حاضر او دیده و 
فرموده بودند؟ اگر نقطه آغاز را با نقطه ای که اکنون در آن حضور 
داریم به مقایسه بنشینیم با خواجه شیراز همنوا می شویم که؛

رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم
تا به اقلیم وجود، این همه راه آمده ایم

روحانی در تماس تلفنی رئیس جمهور افغانستان: 

ایران برای توسعه صلح، ثبات و امنیت در افغانستان
همواره در كنار دولت و ملت این كشور است

رؤســای جمهــور ایران و 
روابط  به  اشــاره  با  افغانستان 
دوســتانه و برادرانه دو کشور، 
بر ضرورت تالش برای توســعه 
مناسبات  همه جانبه  تحکیم  و 
تهران- کابل در راستای تامین 

منافع دو ملت تاکید کردند.
حســن روحانی روز دوشنبه در 
تماس تلفنی محمد اشــرف غنی، 
رئیس جمهور افغانســتان با وی، با 
تبریک دوره جدید ریاست جمهوری 
وی در افغانستان و ابراز خرسندی از 
توافق به وجود آمده میان گروه های 
سیاسی در این کشور، ابراز امیدواری 
کــرد با تالش همــه ارکان دولت و 
شورای عالی مصالحه،  شاهد صلح، 
ثبات و امنیت بیشتر در افغانستان 

باشیم.

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات 
و موفقیت های کشورمان در مبارزه با 
کرونا و ارائه خدمات رایگان درمانی و 
بهداشتی به مهاجرین افغانی،  اظهار 
داشــت: ارائه خدمات بهداشــتی و 
درمانی نسبت به برادران افغانی در 
مسیر مبارزه با کرونا با همین روند 

ادامه خواهد داشت.
وی بــا بیــان اینکه سیاســت 
جمهوری اســالمی ایران، توســعه 
روابــط و همکاری هــای برادرانه و 
دوســتانه با همه همسایگان به ویژه 
گسترش  گفت:  اســت،  افغانستان 
ثبات و امنیت در افغانســتان را در 
راستای توسعه ثبات و امنیت خود 
می دانیــم و معتقدیــم اختالفات 
گروه ها از طریق مذاکره در چارچوب 
اصول حل و فصل می شود و در این 

مسیر همواره در کنار دولت و ملت 
افغانستان هستیم.

روحانی با اشاره به اینکه روابط 
دوجانبه ایران و افغانستان در مسیر 
پیشــرفت قرار دارد، اظهار داشت: 
باید برای تسریع در اجرای توافقات 
و پروژه هــای فی مابیــن از جملــه 
راه آهن خواف-هرات به عنوان یکی 
از پروژه های مهم اقتصادی میان دو 

کشور تالش کنیم.
رئیس جمهور افــزود: تکمیل و 
راه اندازی پــروژه راه آهن چابهار به 
زاهدان در یک سال پیش رو می تواند 
تحــول مثبتی در توســعه حمل و 
نقــل و جابه جایــی کاال در منطقه 

به وجود آورد.
اشــرف غنــی رئیس جمهــور 
افغانســتان نیز در این گفت وگوی 

تلفنی با آرزوی ســالمتی و توفیق 
دولت و ملــت ایــران در مقابله با 
بیماری کرونا، کمک ها و ارائه خدمات 
درمانــی به مهاجرین افغانســتانی 
در ایران را بســیار ارزشمند دانست 
 و از دولــت و ملــت ایــران تقدیر 

کرد.
رئیس جمهور افغانستان با اشاره 
به نقش ســازنده جمهوری اسالمی 
ایــران در ثبــات و امنیت منطقه،  
خواستار حمایت کشورمان از روند 

صلح و گفت وگو در افغانستان شد.
اشرف غنی همچنین با اشاره به 
روابط رو به توسعه ایران و افغانستان 
در بخش های مختلف، ابراز امیدواری 
کرد با تالش مسئوالن دو کشور شاهد 
گسترش بیش از پیش مناسبات و 

همکاری های فی مابین باشیم.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: 

ایران در ناآرامی های آمریکا دست دارد
ســخنگوی وزارت خارجه در 
به ادعای مقام آمریکایی  پاســخ 
درباره دخالت ایران در آشوب های 
این کشــور و با  اشاره به سرکوب 
وحشیانه مردم آمریکا توسط دولت 
این کشور گفت: هرگونه دخالت در 
امور داخلی آمریکا را رد و محکوم 
می کنیم ولی نمی توانیم از اتفاقاتی 
که در آمریــکا رخ می دهد، ابراز 

نگرانی و تأسف نکنیم. 
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در 
گفت وگو با یکی از رسانه های این کشور 
مدعی تالش  ایران، روســیه و چین در 
افزایش ناآرامی ها در ایاالت متحده شد.

رابرت اوبرین، مشــاور امنیت ملی 
کاخ ســفید روز یکشنبه در گفت وگو با 
شبکه خبری »ای بی سی نیوز« در پاسخ 
به ســوال مجری برنامه در زمینه نحوه 
مقابله با مخالفان آمریکا همچون چین و 
روسیه و تالش  آنها در ایجاد ناآرامی های 

بیشــتر در این کشور، گفت که ممکن 
 است فعاالن روس چنین اقداماتی را در 
ایــاالت متحــده انجام  دهنــد. وی در 
بخش دیگری افزود، ممکن است آمریکا 
اختالفات سیاسی داشته باشد اما قباًل 
این بحران ها را پشت سر گذاشته و ایاالت 

متحده بر آنها غلبه خواهد کرد.
اوبرین درباره ایران نیز مدعی شد: 
بله، به ایران نگاه کنید، این کشور به یقین 
در اینجا مشغول فعالیت است. شما این 
را می دانیــد. ما ابزارهایی در جعبه ابزار 
خود داریم. ما در حال همکاری نزدیک 
با متحدان خود هستیم. من با همکارانم، 
مشــاوران امنیت ملی تلفنی گفت وگو 
می کنــم و ما در روزهای آینده هم آنها 

را مالقات خواهیم کرد.
کافر همه را 

به کیش خود پندارد
عباس موســوی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه درباره ادعای مشاور امنیت 

ملی کاخ سفید مبنی بر دخالت ایران، 
روسیه و چین در ناآرامی های اخیر آمریکا 
گفت: کافر همه را به کیش خود پندارد،  

اینجا مصداق دارد.
موسوی افزود: آن کشوری که علیه 
منافع سایر کشورها و در امور داخلی سایر 
کشورها دخالت می کند و ابایی از بیان آن 
ندارد، دولت ایاالت متحده آمریکاست و 
این گونه فرافکنی ها از شــخصی چون 
آقای  ترامپ بعید نیســت و ایشــان در 
اداره کشــور و اقتصاد آمریکا شکست 
خورده است. او در کنترل بیماری کرونا 
شکست خورده و همین طور دولتی را به 
جا گذاشــته که به شدت اهل تبعیض 
نژادی اســت و اتفاقاتی که در شهرهای 
مختلف آمریکا رخ داده، نتیجه سال ها 
ســرکوب و خفه کردن صداهای مردم 
اســت که االن از خفه کردن صداها به 
خفه کردن اتباع آمریکایی تبدیل شده 
است و طبیعی است جان این مردم به 

لــب بیاید و اعتراض کنند. وی در ادامه 
گفت: آقای  ترامپ در این موارد چاره ای 
ندارد که به فرافکنی رو بیاورد و ایران و 
سایر کشورهای مستقلی که از دیدگاه 
ایشان با آنها زاویه دارند را متهم می کند. 
ما هرگونه دخالت در امور داخلی آمریکا 
را رد و محکوم می کنیم ولی نمی توانیم 
از اتفاقاتی که در آمریکا رخ می دهد، ابراز 

نگرانی و تأسف نکنیم.
به گزارش فارس، سخنگوی وزارت 
خارجه ادامه داد: صحنه های خشونت آمیز 
و وحشیانه ای که ما و دنیا در حال دیدن 
آن هستیم که آمریکایی که مدعی بوده 
و علیه کشــورهای دیگر برخی مسائل 
را به رخ می کشیده االن وحشیانه ترین 
ســرکوب ها را علیه مــردم خود به ویژه 
رنگین پوســتان صورت می گیرد که به 
شــدت مایه تأســف ما و ناراحتی همه 

ماست

وزیــر برنامه ریزی عراق که 
اسالمی  جمهوری  سفیر  میزبان 
ضمن  بــود،  بغداد  در  ایــران 
قدردانــی از حمایتهای تهران، 
تأکید کرد که دولت عراق تمایل 
دارد، سطح همکاری مشترک بین 

دو کشور را ارتقا بخشد.
وزیر  النجــم«  بتــال  »خالــد 
برنامه ریــزی عــراق روز دوشــنبه 

میزبان ایرج مسجدی سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در عــراق بود. دفتر 
النجم با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد 
که این وزیر عراقی، »از حمایت ایران 
از عــراق در همه زمینه ها« قدردانی 

کرده است.
پایگاه خبــری »بغداد الیوم« به 
نقل از ایــن وزیر عراقی گزارش داد 
که »دولت عراق تمایل دارد، ســطح 

همکاری مشــترک بین دو کشور را 
ارتقا بخشد.«

در این بیانیه آمده است، طرفین 
در جریــان این دیدار، شــماری از 
مسائل و پرونده های مربوط به روابط 
دوجانبــه و راه های توســعه آن را 

بررسی کردند.
بر اســاس این بیانیه، مســائل 
زیــر در جریان دیدار مســجدی و 

وزیــر عراقی، مورد بحث و بررســی 
قرار گرفت:

نخســت؛ همکاری بین ایران و 
عراق در زمینه مبارزه با ویروس کرونا 
از رهگذر حمایت دو کشور از یکدیگر.
دوم؛ افزایش تبادل تجاری، توازن 
بین واردات و صادرات و همکاری در 

زمینه انرژی.
اقدامات مربوط  سوم؛ تســهیل 

به بررســی کاالهای مــورد معامله 
بــرای تضمین عدم تأخیــر آن در 
گذرگاههای مرزی به ویژه در زمینه 

مواد غذایی.
بین  افزایــش همکاری  چهارم؛ 
دو کشــور در زمینه هــای علمی و 
تحقیقاتی و سازماندهی زائران ایرانی 

و عراقی.
پنجم؛ تشویق برای سرمایه گذاری 

متقابل و فراهم سازی شرایط مناسب 
ایرانی در  فعالیت شــرکتهای  برای 
عراق و تالش برای اجرای معاهدات 
و یادداشتهای تفاهم بین دو کشور.

ایرج مســجدی نیــز در پایان 
این دیــدار تأکید کرد که جمهوری 
اسالمی ایران در زمینه های اقتصادی، 
پزشکی، علمی و ســرمایه گذاری از 

عراق حمایت خواهد کرد.

قدردانی وزیر عراقی از حمایت های همه جانبه ایران


