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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* احکام صادره برای مفســدان بازار ارز و ســکه، خودرو و دو نماینده فاسد، 
مردم را به شوق و امید آورد.

0911---0049
* یادمــان نرفتــه که برخی در ســال 1396 بــا آیت اهلل رئیســی چه رفتار 
ناجوانمردانه ای کردند و ایشان را متهم به دیوارکشی در پیاده رو و... می کردند. 
حدود 2 سال از آمدن آیت اهلل رئیسی به قوه قضائیه می گذرد و آنچه که ما از 

عملکرد ایشان دیده ایم مایه امیدواری ملت شده است.
021---7729

* ضمن تشــکر از صدور حکم اعدام برای برخی سالطین ارز و سکه و خودرو 
امیدوارم برای کسانی که ســازوکاری فراهم نموده اند که فردی بتواند 6700 

خودرو ثبت نام کند نیز چنین احکامی صادر شود!
توکلی- الیگودرز
* خطاب به مسئوالن دستگاه قضایی بنویسید برای مردم مهم تر از اعدام سلطان 
خودرو و همســرش این است که بدانند آنها چگونه توانسته اند 6700 خودرو 
ثبت نام کنند در حالی که بنده تاکنون موفق به ثبت نام یک خودرو هم نشده ام.
0935---1758
* برجام توســط دولت به گونه ای تنظیم شده که نامزد دموکرات های آمریکا 
نیز مانند ترامپ خواســتار افزایش تعهدات ایران اســت! متاســفانه برجام به 
صورتی درآمده که هر مسئول آمریکایی از هر حزب و گروهی آن را دستمایه 

زیاده خواهی از ایران قرار می دهد.
0912---6406
* آقای علی الریجانی در حالی از عملکرد مجلس دهم دفاع می کند که کشور 
و ما مردم بابت بی عملی این مجلس و وکیل الدوله شــدن اکثریت نمایندگان 

خسارت زیادی دیده ایم و جبران آن سال ها طول می کشد.
0915---1648

* تحریم می تواند به یک فرصت برای رشد و پیشرفت درون زای اقتصاد کشور 
تبدیل شود اما تورم و رکود اقتصادی تهدید اصلی برای ملت است. زیرا آرامش 
خانواده ها، را هدف تهاجم قرار داده است. البته این تهدید بدون وجود مدیریت 
ناکارآمد میسر نمی شد اما مردم در انتخابات مجلس یازدهم نشان دادند با رای 

خود اراده  کرده اند این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.
083---4515
* رئیس مجلس در آخرین مصاحبه خود گفت؛ بی عرضه خواندن مجلس دهم 
جفاست! اگر عرضه داشت و دغدغه آنها به چند عنصر خودفروخته و فتنه گر در 
حصر، ورود زنان به ورزشگاه مردان و کنسرت و... خالصه نمی شد آیا این اوضاع 
کشور و دولت بود؟ فراموش نمی کنیم که حتی نمایندگان تهران طرح سوال از 
رئیس جمهور را به صالح ندانستند؟ چرا با وزیر سابق راه و شهرسازی که این 
همه ظلم در حق متقاضیان مســکن مهــر کرد و هزاران نفر را از صاحب خانه 
شــدن محروم کرد و به آن هم افتخار می کرد برخورد نکردند؟  متاســفانه به 
جای توبیخ او، تقدیر کردند؟! آیا چنین مجلسی با این عملکردها باعرضه بود؟!
سوری
* آقای الریجانی در گفت وگوی ویژه خبری خطاب به آیت اهلل جنتی دبیر محترم 
شــورای نگهبان گفتند: اگر مجلس حقوقدانان شورای نگهبان را رد می کرد و 
بعد می گفت مشــکل فساد داشتند خوب بود؟! آقای الریجانی! اگر حقوقدانان 
واقعا مشکل داشتند و شما به آنها رای دادید قطعا خالف مرتکب شده اید. اگر 
مشکل نداشتند و شما می خواستید به مقابله با شورای نگهبان برخیزید این هم 
خالف است. و اگر انتظار داشتید که شورای نگهبان خالف و فساد نمایندگان 
را نادیده بگیرد این هم خالف است! واقعا این چه موضعی است که در جایگاه 
ریاست مجلس با آن همه سابقه مسئولیت و تحصیالت عالی اتخاذ می کنید؟!
نیکنام
* در خبرها آمده بود که تعدادی از نمایندگان رد صالحیت شده مجلس دهم در 
چند وزارتخانه از جمله نفت برای گرفتن پست صف کشیده اند؟! رئیس مجلس 
گفت اگر این خبر صحت داشته باشد برخورد خواهد شد! ولی عمر مجلس دهم 
به پایان رســید و برخوردی با این تخلفات نشد! مگر مصوبه خود مجلس نبود 
که بکارگیری بازنشستگان غیرقانونی است؟ از دستگاه قضایی به جد درخواست 
می شــود با این متخلفان و وزیر متخلف که چنین افرادی را به کارگیری کرده 
است برخورد شود. هزاران جوان بیکار متخصص و متعهد به دنبال کارند و برخی 

نورچشمی ها به رغم ناکارآمدی چندین شغل و مسئولیت دارند.
عسگری و طاهری
* بــه علت اهمال کاری دســتگاه های نظارتی، متاســفانه برخی اجناس طی 
ســال در چند نوبت با رشــد قیمت مواجه می شوند و پیگیری ها نیز به نتیجه 
نمی رســد. پس از مدتی که مردم به آن عادت کردند جنس دیگر و موضوعی 
دیگر بروز می کند و در طول ســال مردم با موج گرانی مواجه می شوند. قند و 
شــکر و حبوبات را در نظر بگیرید کارشناسان بررسی کنند که طی یک سال 

اخیر چند بار به قیمت های آنها اضافه شده است؟ یا لبنیات، پیاز، گوجه و...
0916---2943

* اصالح طلبان شریک و حامی سرسخت این دولت بوده اند و نمی توانند از گناه 
سوء مدیریت و ناتوانی دولتمردان در اداره کشور خودشان را کنار بکشند و به 
قول معروف برای ما مردم نقش بازی کنند. در انتخابات مجلس در اســفندماه 
سال گذشته مردم اولین پیام خود را به اصالح طلبان دادند. منتظر پیام بعدی 

در انتخابات ریاست جمهوری باشند
0916---6043

* مفسدین اقتصادی عرصه مسکن نیز باید به اشد مجازات برسند بلکه بتوان 
این بازار را کنترل کرد و نرخ مسکن تعادل پیدا کند.

0935---5560
* با وضعیت فعلی تاکنون موفق به ثبت نام خرید خودرو نشدم. دولت تدبیری 
بیندیشــد که هر شــهروند ایرانی فقط یک بار در طول عمر خود بتواند برای 

خرید خودرو ثبت نام کند.
0914---0811

* یک میلیون وام معیشتی دادند و قرار شد ماهی 35 هزار تومان از یارانه کم 
کنند اما این ماه کل یارانه ما را برداشتند! چرا؟!

0919---5248
* کشــاورزان ساوجبالغ به خاطر قیمت گذاری ناعادالنه دولت در خرید گندم 
اقدام به درو گندم ســبز و نرســیده خود کرده و به گاوداری ها می فروشند. با 
این تدبیر و امید دولت کشاورزان به گدایی افتاده اند فلذا به هر دری می زنند 

که ضرر نکنند.
0912---5485
* طبق مصوبه مجلس زمین های واگذار شده در طرح کشاورزی به عنوان وثیقه 
بانکی مورد قبول بوده و اجراء می شــود ولی برخی صاحبان شرکت های تولید 
کشاورزی به دلیل عدم اجرای مصوبه فوق مجبورند نیمی از وام بانک ها را به 
عنوان وثیقه به صاحبان امالک بدهند در نتیجه در امر تولید خلل جدی وارد 

می شود. درخواست رسیدگی و حل مشکل به وجود آمده را داریم.
0911---6810
* از وزیر جهادی بهداشــت درخواست می شــود پل ارتباطی با داروسازان و 
پزشکان برقرار نمایند تا آنان بتواند برخی موارد خالف دستور وزیر که توسط 
مدیران ابالغ و اجرا می گردد را به ســمع و نظرشــان برسانند. در برخی موارد 

دستور وزیر با آنچه که اجرا می شود 100 درصد متفاوت است!
دکتر طوسی زاده

* در واگذاری سهام عدالت، بعضا عدالت رعایت نشد چرا که برخی از افرادی 
که آن را دریافت کرده اند باالی 7-6 میلیون درآمد ماهانه دارند ولی برخی با 

درآمدهای بسیار پایین تر، از دریافت سهام محروم ماندند!
0916---2149

خرازی: مدعیان شعار نه غزه نه لبنان
یک قطره خون برای ایران نداده اند

دبیرکل حزب اصالح طلب ندای ایرانیان تصریح کرد: افرادی که شعار نه غزه، 
نه لبنان، جانم فدای ایران دادند، یک قطره خون برای ایران نداده اند.

صادق خرازی در گفت و گو با مهر اظهار داشت: یکی از  اشتباهات جریان فکری 
مخالف حمایت از فلسطین، این است که نه به تاریخ و نه به واقعیت های منطقه 
توجه دارند. اگر ما در مدیترانه نباشــیم، مذاکرات ما برای گرفتن امتیاز باید لب 
مرزهای خودمان باشد. اما وقتی ما در مدیترانه هستیم، مذاکرات ما در لب مدیترانه 
خواهد بود و از همین رو می توانیم برای هر قدمی یک امتیاز بگیریم. بخشــی از 
تأمین منافع ملی ایران آرمان فلسطین است. ما سر آرمان فلسطین بازی نمی کنیم، 
هدف ما مشخص است، به پیش می رویم و در این مسیر تعارف هم با کسی نداریم.

وی افزود: چارچوب این موضوع را رهبر انقالب مشخص کرده و هیچ بن بستی 
نیز وجود ندارد. در این مسیر می توانیم برای آرمان فلسطین به فصل مشترکی با 
دنیا برسیم. صهیونیست ها روی فرتوتی ملت ها حساب باز کرده اند. همین تجربه 
را ما در برابر سازمان فتح هم داریم. همچنین آنها سراغ حماس نیز رفته بودند و 
ما تجربه آن را نیز داریم. پرسش بزرگی که وجود دارد و باید به آن پاسخ داد این 
است که آیا کشورهایی که در روابط خود با اسرائیل سیاست عادی سازی را دنبال 
کردند، تهدیدی از جانب رژیم صهیونیســتی متوجه آنها نیست؟ یا اینکه تهدید 

اسرائیل بیشتر شده است.
وی گفــت: مصری ها و اردنی ها بســیار پیش تر از این با رژیم صهیونیســتی 
عادی سازی کرده بودند، حاال شما ببینید که وضع اردن بهتر است یا سوریه؟ در 
ماجرای سازش، آمریکا از سرزمین دیگران به اسرائیلی ها می بخشد. این حرف دونالد 
ترامپ بود که جامعه جهانی نیز از آن استقبال نکرد. یک بیانیه ای را درست کرده و 
آن را خواندند؛ ولی حتی خودشان آن را نشنیدند و در هیچ کجای دنیا نیز پژواک 

نداشت و خیلی از کشورها آن را محکوم کردند و آن را بیانیه بی فایده نامیدند.
در ماجرای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، آیا کشوری آن را به رسمیت 
شناخت و کار آمریکا را تقلید کرد؟ برخی کنشگران سیاسی برای آنکه ذهن نسل 
جوان را تســخیر کنند، حرف هایی می زنند. کدام یک از افرادی که شعار نه غزه، 
نــه لبنان، جانم فدای ایران را می دهند، یک قطره خــون برای ایران داده اند که 
اینگونه از ایران صحبت می کنند؟ در موضوع کرونا کســانی که این قبیل شعارها 
را می دهند، حتی یک قدم برای مردم برنداشتند و شما دیدید کسانی در میدان 
بودند که به اصالت های انقالب ایمان داشته و دارند. این شعارها در اتمسفر ایران 

متولد نمی شود و ماندگار نیست.
یادآور می شــود برخی افراطیون مدعی اصالحات در جریان فتنه سبز در روز 
قدس سال 88، به تبعیت از وزارت خارجه رژیم صهیونیستی، شعار دروغین نه غزه 
نه لبنان، جانم فدای ایران دادند. همان ها بعدها نیز مدافعان حرم را مورد هجمه قرار 
دادند. این طیف همان کسانی بودند که در سال 88 و در سال های اخیر خواستار 

تحریم های شدید آمریکا علیه ایران شدند و وطن فروشی خود را ثابت کردند. 
ترکان: نماینده های رد صالحیت شده

نباید در دولت پست بگیرند
مشاور پیشین رئیس جمهور از استخدام نمایندگان مجلس در مدیریت های 

دولتی انتقاد کرد.
اکبر ترکان در روزنامه شرق نوشت: در مقطعی قرار گرفته ایم که نمایندگان 
دوره قبل مجلس تشــریف برده اند و ظرف چند روز آینده نمایندگان جدید وارد 
مجلس جدید خواهند شــد. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است 
که آیا نمایندگانی که مورد اعتماد و امین مردم یک منطقه ای بودند و سال ها آن 
منطقه را در مجلس شــورای اسالمی نمایندگی کرده اند، حاال که رای نیاورده یا 
تایید صالحیت نشده اند، باید جالی وطن کنند؟ آیا بهتر نیست که به مردمشان 

وفادار بمانند و به شهرشان بازگردند و همان جا به مردم خدمت کنند؟
به نظر من شایســته این اســت که وفادارانه به مردم و حوزه شــأن خدمت 
کنند و نشان بدهند باوجود اینکه رای نیاورده اند، اما در کنار مردمشان هستند و 
قدرشناسی خود را اثبات کنند. برخی از این نمایندگان به دنبال پست و مقام در 

تهران و ورود به وزارتخانه ها و عمدتا بنگاه های اقتصادی هستند. 
چطور ممکن اســت یک وزارتخانه یــا ارگان دولتی  نماینده ای را که به هر 

دلیلی صالحیتش رد شده، تایید و به پست های مهم منصوب کند. 
البته دســتگاه های اجرائی و عمدتا اقتصــادی هم باید این موضوع را جدی 

بگیرند و نماینده های ادوار قبل را جذب نکنند.
پیشــنهاد می کنم دســتگاه ها این رویه و رفتار غیرحرفــه ای در جذب این 
نمایندگان را پایان دهند؛ به طور خالصه اگر نماینده ای به فرض چهار سال رئیس 
کمیسیون پزشکی بوده، آیا ایشان بعد از رد صالحیت یا اتمام دوره نمایندگی اش 
می تواند جراحی قلب انجام دهد و ادعا کند من در چهار سالی که در کمیسیون 

پزشکی بوده ام اکنون در امور پزشکی تخصص دارم؟! این طور نیست. 
بعضی از نمایندگان محترمی که در چهار سال گذشته در یکی از کمیسیون 
های مجلس بوده اند، بعد از اتمام دوره شــان ادعا می کنند که ارشد تخصصی آن 

رشته هستند و تالش می کنند به بنگاه های اقتصادی ورود پیدا کنند. 

شخصی در کمیسیون نفت بوده االن می خواهد معاون وزیر نفت بشود! مدعی 
هم هست که متخصص در صنعت نفت است. به همین سادگی نیست. این فرد 
باید دوره علمی، آموزشی و دانشگاهی نفت یا رشته های مرتبط با نفت را گذرانده 

باشد. عضو کمیسیون بودن به معنای ارتقای تخصص نیست. 
این مهم به نفع دولت هم نیست و در این یک سال باقی مانده از دولت آقای 
روحانی باید کمک کنیم تا در سال آخر پروژه های نیمه تمام به بهره برداری برسد 
و وعده ها و اهداف دولت محقق شــود. بنابراین بایــد فضا را به گونه ای مطلوب 
کرده و کوشش کرد با روابط سالم و صحیح، دولت بتواند پروژه هایش را به اتمام 
برساند. اینکه نماینده ای را جذب کنند و موجب ناهنجاری و ایجاد تنش بشوند، 

به نفع دولت نیست.
گفتنی اســت برخی رسانه ها از استخدام چند نماینده دوره دهم مجلس در 
وزارت نفت خبر داده اند. این رســانه ها عالوه بر نام 20 نفر نماینده ادوار پیشین 
که گفته شده از ورود به مجلس دهم بازمانده و اغلب در دوره زنگنه به استخدام 
وزارت نفت درآمده اند، لیســتی هشت نفره هم از برخی نمایندگان دهم که وارد 
مجلس یازدهم نشــده اند، منتشر کرده اند. بهروز نعمتی، الیاس حضرتی، محسن 
بیگلری، جلیل مختار، عامر کعبی، غالم محمد زارعی، حسن بهرام نیا و علی ساری 

کسانی هستند که شماره پرسنلی آنها در وزارت نفت منتشر شده است.
فرار به جلو

به روش رفیق فابریک شهرام جزایری
روزنامه آلوده به دســت و دلبازی های مفســد اقتصــادی دوره اصالحات، 
می پرســد چرا  با وجود احکام سنگین برای مفسدان اقتصادی، التهاب بازارها به 

جای خود باقی است؟
روزنامه اعتماد در پاسخ این پرسش خود و ذیل تیتر »سلطان پروری در اقتصاد 
ایران« نوشــت: سخنگوی قوه قضاییه از حکم اعدام وحید بهزادی و همسر وی، 
نجوا الشیدی به دلیل اخالل در نظام توزیع و پیش خرید 6700 دستگاه خودرو 
خبر داد. هر چند در ماجرای بازار خودرو عالوه بر دو فردی که اسماعیلی از آن ها 
سخن گفت، چندین فرد دیگر از جمله دو نماینده مجلس، مدیرعامل سابق سایپا، 
رئیس سابق حراست و معاون سابق بازاریابی این شرکت نیز در مجموع به 447 
ماه حبس محکوم شــدند. دستگیری چهر ه های اخاللگر در کشور سابقه ای چند 
ساله دارد، اما بیشترین شناسایی اخاللگران اقتصادی در سال 97 و با پایان یافتن 
دوران، ریاست  صادق آملی الریجانی، بر قوه قضاییه رخ داد. همزمان با تحوالت در 
دســتگاه قضایی در سال 97، چهره های مختلفی از مفاسد اقتصادی پتروشیمی، 
کاغذ، سکه، قیر و حتی پوشک به عنوان »سلطان « شناسایی، دستگیر و معرفی 
شدند. هر چند پیش و بعد از فرآیند محاکمه این افراد، برخی از آن ها از  کشور  
متواری و برخی هم پس از محاکمه اعدام شدند؛ اما حتی شناسایی و دستگیری 
این افراد نیز نوسان قیمتی در بازارهای مختلف را فقط برای مدت زمان کوتاهی 
کاهش داد و با فروکش کردن التهاب دســتگیری، حمالت سوداگرایانه به بازارها 
تداوم پیدا کرد. به نظر می رســد که بخشــی از »سالطین پروری« در اقتصاد به 
سال های 86 تا 91 و اوج گیری درآمدهای بادآورده نفتی باز می گردد که فرصت 
طالیی برای ایجاد رانت و انحصار در اختیار بخشی از صاحبان ثروت قرار داده تا 
با نزدیک شدن، به مدیران میانی سازمان ها و وزارتخانه ها یک گام از سایر فعاالن 

بازار جلوتر باشند و با انحصارگرایی، نظم بازارها را برهم بزنند.
بازگرداندن مفاسد اقتصادی در دوره اخیر به سال 86 تا 91 در حالی است که 
7 سال از عمر دولت ائتالفی اصالح طلبان و مدعیان اعتدال و کندرو و مفاسد کالن 
تحت تعقیب قوه قضاییه، مشخصا زیر بر سر همین مدیریت کارآمد و آلوده است.

امــا از همه تلخ تر، وقاحت روزنامه آقای الیاس حضرتی رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس دهم دولت که نه درباره کوتاهی حضرت ایشان و هم طیفانش در 
چهار ساله مجلس فعلی حرفی به میان می آورد و نه درباره دریافتی های هنگفت 
اصالح طلبان مجلس ششــم )از جمله همین آقای حضرتی( از شــهرام جزایری 
مفسد اقتصادی بزرگ آن دوران سخن می گوید. تصاویری هم اواخر منتشر شد 

که از کله پاچه خوردن جزایری همراه حضرتی حکایت می کرد.
بنابــر برخی اخبار قرار اســت حضرتی پس از پایــان نمایندگی مجلس، به 

وزارت نفت برود.
از شعار رحم اجاره ای

تا فرار از مسئولیت دولت
عضو حزب منحله مشــارکت می گوید انتساب دولت به اصالح طلبان شوخی 

است.
احمد شیرزاد در روزنامه آرمان نوشت: اینکه اصولگرایان دولت آقای روحانی 
را دولت اصالح طلبان معرفی می کنند چیزی جز شــوخی نیست. اصالح طلبان با 
دولت آقای روحانی همکاری داشتند و حمایت کردند اما به هیچ وجه نمی توان 

به این دولت لقب اصالح طلب داد و قاعدتا اصالح طلبان نمی توانند مسئولیت آن 
را بر عهده بگیرند. اصالح طلبان مسئولیت حمایت اولیه از آقای روحانی را حتما 

به عهده می گیرند.
وی می افزاید: اصالح طلبان قبول دارند که در رای آوری آقای روحانی نقش و 
سهم اصلی را داشتند، اما در مدیریت کشور سهمی به اصالح طلبان داده نشد و 
مجموعه دوستان اصالح طلب دنبال سهم نبودند. ضمن اینکه هر موجی که بلند 
شــد نباید پاســخ دهیم، بین خودمان و دولت آقای روحانی دیوار بکشیم و ابراز 
تنبه و تنزه کنیم. باید خیلی خونسرد با این مسائل برخورد کنیم و به یاد داشته 
باشیم که ماه عسل مجلس تا اواخر تابستان سال جاری طول می کشد. لذا لزومی 
به مرزبندی با دولت آقای روحانی نمی بینیم چرا که این کار چندان به مصلحت و 
عاقالنه نیست. باید مسیر اصولی خود را طی کنیم همانطور که تاکنون در حمایت 
از دولت آقای روحانی تحلیل منطقی و روندی اصولی در پیش گرفته شده است. 
شیرزاد همچنین نوشت: اینکه اصولگرایان دولت را منتسب به اصالح طلبان 
می کنند ناشــی از فرافکنی و فرار به جلوی آنهاست چرا که اصالح طلبان بسیار 
محبوب تر از آن هســتند که اصولگرایان بخواهند با منتسب کردن آقای روحانی 
به اصالح طلبان آنها را خدشــه دار کننــد. دولت آقای روحانی قانونی بوده و رای 
مردم را داشــته است، اینکه بخواهند اصالح طلبان را به خاطر حمایت از روحانی 

مورد مذمت قرار دهند، حنایی بی رنگ است.
درباره این اظهارات اوالً گفتنی اســت بخــش معتنابهی از اعضای دوکابینه 
روحانی، اصالح طلب بوده اند از جمله؛ اســحاق جهانگیری، علی ربیعی، جمشید 
انصاری، لعیا جنیدی، معصومه ابتکار، عیسی کالنتری، محمد جواد ظریف، محمد 
شریعتمداری، بیژن زنگنه، مسعود سلطانی فر، مسعود کرباسیان، محمود حجتی، 
عباس آخوندی، مســعود نیلی، محمد علی نجفــی، مجید انصاری، رضا امیری، 
محمــد فرهادی و... ده ها برابر اینها نیز در ســطح معاونین وزرا و مدیران کل و 
استاندار و فرماندار حضور دارند. همین ها بیشترین سهم را در سوء مدیریت دولت 

و نتایج عملکرد آن دارند.
ثانیــاً محمدرضــا خاتمی پیش از انتخابات 96 بــه صراحت تصریح کرد ما 
اصالح طلبان تضمین وعده های روحانی هستیم. در همین مسیر اصالح طلبان به 
خاطر رأی مســتقل ندانستن مجبور شدند عارف و جهانگیری را در دو انتخابات 

وادار به انصراف کنند.
ثالثاً قاطبه برنامه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دولت، همان برنامه ها و 

ادعاها - و تحمیل های- اصالح طلبان است.
رابعاً همین که شیرزاد می گوید نیازی نیست به خاطر انتقادها نسبت به دولت 
ابراز تنبه و تنزیه بکنیم، به معنای تأیید عملکرد دولت اســت وگرنه، مطلقاً باید 

صراحت مرزبندی و فاصله گذاری می کردند.
خامساً شیرزاد اذعان دارد که انتساب به دولت و رئیس جمهور مورد حمایت 
آنها در انتخابات، موجب خدشــه در محبوبیت هر جریان سیاســی است. همین 
نشــان می دهد که قضاوت مردم درباره نقش منفی اصالح طلبان بر معیشت شان 

کاماًل جدی است.
مدعیــان اصالح طلبی این جــدی بودن را در بی اعتمــادی مطلق مردم به 
فهرســت های چندگانه شان در انتخابات مجلس از عمق جان حس کردند. چنان 
که اعضای این لیست ها در تهران از چند هزار تا 60 هزار رأی بیشتر کسب نکردند.

یادآور می شود اصالح طلبان پیش از این بارها از دولت به عنوان رحم اجاره ای 
خود یاد کرده اند و اکنون عجیب است که از مولود آن و کارنامه اش برائت می جویند.

آفتاب یزد: دموکرات ها هم 
به برجام برنمی گردند

یک روزنامه بزک کنندگان توافق با آمریکا تصریح کرد برجام حتی اگر نامزد 
دموکرات ها هم در انتخابات آمریکا پیروز شود، دیگر برجام نخواهد شد.

 آفتاب یزد نوشــت: تونی بلینکن، از مشاور امور خارجی »جو بایدن« گفت: 
بایــدن به دنبال بهبود توافق موجود و یا انعقاد یک توافق جدید با ایران اســت. 

ایران باید به برجام بازگردد. 
به نظر می آید بر خالف آن چیزی که بسیاری تا پیش از این تعبیر می کردند، 
جو بایدن اگرچه با جدیت علیه ترامپ گام برداشته و البته در این مسیر از هیچ 
اظهار نظری علیه او نیز ابایی ندارد، اما قرار نیست با ورودش به کاخ سفید مسیر 
برجام را از وضعیت کنونی خیلی هم متفاوت کند اگر چه بایدن چهره شــناخته 
شده ای است که از سیاست های اوباما حمایت می کرد اما در حقیقت سیاست های 

آمریکا بر مبانی خاصی حرکت دارد که فقط تا اندازه ای قابل تغییر است.
همان طور که ترامپ در برخی مســائل علیرغم شــعارهایش نتوانست ورود 
پیدا کند، مثال تاثیری در مناســبات آمریکا و روســیه ایجاد نکرد یا در مورد ناتو 
این فرصت را پیدا نکرد تا خواســته هایش را محقــق کند؛ در این میان باید در 
قبال ایران و سیاست های کلی آمریکا این نکته را بیان کنیم که سیاست های این 
کشــور درباره تهران واضح اســت. به صورت کلی برسر تحریم و برنامه هسته ای 
ایران اجماع وجود دارد. فراموش نکنیم که درکنگره آمریکا هم دموکرات ها و هم 
جمهوری خواهان خواستار تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران هستند که قرار بود 

طبق مفاد برجام تا اکتبر ماه جاری رفع شود.

فســاد )اینجا اقتصادی(، یکی از معضالت مهمی  است که، تمام کشورهای 
دنیا با کمی  باال و پایین، با آن دســت به  گریبانند. حل این معضل، مثل خیلی 
معضالت دیگر، می تواند در بهبود شــرایط اقتصادی کشورها، نزدیک شدن به 
عدالت اجتماعی و... کمک شایانی باشد. سازمان شفافیت بین الملل، همه ساله 
 اقدام به انتشار وضعیت کشــورهای مختلف در این حوزه می کند که معموال، 
چند کشور با کمترین فساد، همیشه در رأس و برخی نیز با بیشترین فساد، همیشه 
 در قعر قرار می گیرند. اما جالب اینجاســت که فساد در هیچ کشوری هیچ گاه 
صفر نمی شود! دانمارک، نیوزیلند و فنالند غالباً در آن راس قرار دارند وکشورهایی 
مثل ســومالی، سودان جنوبی و سوریه و یمن در قعر! کشور ما ایران نیز معموال 
 در میانه 200 کشــور دنیا، یعنی حول و حوش 130 قرار می گیرد. هرچه این عدد 

به سمت 200 نزدیک تر، وضعیت فساد بدتر.
سؤال اما این است: »چرا کشورهایی مثل دانمارک و فنالند، همواره کمترین 
میزان فساد اقتصادی را دارند و مثال سودان و افغانستان، بیشترین را؟ آیا علت 
این است که مردم دانمارک، آدم های بسیار بافرهنگ و معتقدی هستند و همین 
اعتقادات دینی قوی است که مانع از فساد آنها می شود؟ یا نه، در چنین کشورهایی 
فساد اقتصادی، رشوه و پارتی بازی کمتر رخ می دهد چون، مردمانشان مثال، سیرند! 
و نیازی به دریافت رشوه نمی بینند؟« پاسخ این سؤال در ادامه آمده است ولی 
اکنون سؤال اصلی این است که اعدام سالطین فساد با وجود آن که بسیار ضروری 

است چرا کافی نیست؟!
پیش از شــروع بحث باید نکته مهمی  را یادآوری کنیــم و آن اینکه، به 
عقیده کارشناســان، وقوع یــک معضل معموال یک یا دو دلیــل ندارد بلکه، 
مجموعــه ای از عوامل در کنــار یکدیگر باعث بروز یک معضل می شــوند. و 
چنانچه معضل را )اینجا فســاد( به هر دلیلی یک بعدی نگاه و بررســی کنیم، 
دچار »تقلیل گرایی«)Reductionism(  خواهیم شد. اینجا نیز به نظر می رسد، 
مجموعه ای از عوامل در کنار یکدیگر باعث وقوع چنین تخلفاتی می شوند و برای 
یافتن راه حل و رسیدن به آن نقطه مطلوب، باید همه این موارد کنار یکدیگر مدنظر 

قرار گیرند. اینجا تنها به برخی از این دالیل می پردازیم. بخوانید:
1-  تردید نداشــته باشید اگر»زمینه و شرایط« وقوع تخلف در هر کشوری 
وجود داشته باشد، وقوع آن قطعی است. آنجا در دانمارک و نیوزیلند، اعتقادات 
دینی و فرهنگ نیست که از میزان فساد کاسته بلکه، طراحی یک سیستم دقیق 
در کنار تصویب قوانین دقیق تر و از همه مهم تر، اجرای بی کم و کاست آن قوانین 
اســت که، آنها را به این نقطه مطلوب رسانده است.  قانونگذار قانون را طوری 
نوشته و شرایط را جوری پیش بینی کرده تا، زمینه و شرایط وقوع تخلف به صفر 
نزدیک شود. به عبارت دیگر، دولت و مجلس در این کشورها با تصویب قوانین 
و اجرای ِسفت و سخت آنها توسط قوه قضائیه، امکان وقوع تخلف را به حداقل 
رســانده اند. به عنوان مثال، در آمریکا قانونی هست مبنی بر اینکه، اگر فردی 
مسئولیتی گرفت، اجازه فعالیت اقتصادی نخواهد داشت. این یعنی، اگر مثال یک 
تاجر، نماینده کنگره شد با نیم نگاهی به وضعیت شرکت خود، قانون به تصویب 
نرساند! بنابراین، شاید مهم ترین راز موفقیت کشورهایی که فساد اقتصادی شان 
را به حداقل رسانده اند، چیدن یک سیستم مناسب با قوانین دقیق است، طوری 
که امکان وقوع تخلف به حداقل برسد. اگر در ایران، با قلع و قمع  تروریست های 
اقتصادی، به آن نقطه ایده آل نمی رسیم به این دلیل است که هیج جای دنیا، »یک 
قوه به تنهایی نمی تواند« سیستم معیوب، به نتایج معیوب ختم می شود. سیستم 
معیوب هم یعنی، یکی از قوه ها به بهترین وجه انجام وظیفه کند، اما دو قوه دیگر 
 نه! اگر سیستم معیوب مرتب تولید فســاد کند، هر چقدر هم مفسد محاکمه 

و حتی اعدام شود، فساد دوباره تولید می شود. 
دوستی دارم که کشــاورز است. ایشــان با ثبت نام یک خودرو و فروش 
 آن چیزی بالغ بــر 50 میلیون تومان در عرض چند ماه ســود کرد. می گفت، 
»در طول سال روی زمین کشاورزی اش به سختی کار می کند، گاهی بر سر آب با 
همسایه دعوا می کند، هنگام سم پاشی، هزار جور خطر و بیماری تهدیدش می کند، 
اگر خشکسالی نباشد، دزد به باغ یا زمین نزند، و همه چیز به خوبی پیش برود، 
شاید 50 میلیون تومان به جیب بزند. اما حاال با خرید یک خودرو در عرض چند 
ماه و بدون هیچ زحمتی، 50 میلیون به جیب زده است. چه پرسود و بی زحمت است 
این بازار داللی و خرید و فروش خودرو!« ایشان در پایان به این نتیجه رسیده بود 
که، زمین کشاورزی اش را بفروشد، بشود دالل خودرو! این یعنی، سیستِم معیوِب 
دالل ساز. وقتی سیستم معیوب شد، تولید کننده را وادار به توقف تولید و تبدیل 

شدن به یک دالل خسارت ساز می کند.
2- اجرای ِسفت و سخت قوانین یکی دیگر از رموز موفقیت کشورهایی است 
که کمترین میزان فساد را دارند. بارها مثال خانم پارک گئون  های، رئیس جمهور 
سابق کره جنوبی و کارلوس گون، قهرمان ملی ژاپن و مدیرعامل همزمان چند 
خودروساز بزرگ دنیا مثل رنو و نیسان را زده ایم. تخلفاتی که این دو مرتکب شدند، 
شاید در بسیاری از کشورها، اصال تخلف به حساب نیایند یا اگر بیایند، آن قدر پیش 
پا افتاده به نظر برسند که کسی حتی، انتظار برخورد با آنها را نداشته باشد. اما در 
کره جنوبی، رئیس جمهور محاکمه و به 35 سال زندان محکوم می شود و کارلوس 
گون نیز پس از مواجهه با مواضع قاطع دادگاه، مجبور به فرار می شود. تخلف خانم 
رئیس جمهور، دادن اطالعات به یک دوست و دریافت رقم نه چندان زیادی رشوه 
بود و تخلف قهرمان ملی ژاپن، نوشتن یک دروغ در اظهارنامه مالیاتی! بنابراین 
دومین دلیل موفقیت کشورهایی که در ابتدای این یادداشت نامشان را بردیم، 
تعارف نداشتن با قانون و برخورد قاطع با متخلف، در هر سطح و هر اندازه است. 
بنابر این کسانی که می گویند »چرا با اعدام سلطان سکه، سکه باز هم گران شد« 
تا نتیجه بگیرند »برخورد با متخلف بی فایده است«، در خوش بینانه ترین حالت، 
اشتباه می کنند! آنها توجه داشته باشند، علت پایین نیامدن قیمت سکه پس از 
اعدام آن متخلف بزرگ، کوتاهی سایر قوای مسئول است، نه قاطعیت قوه قضائیه...

3-  اما اینکه »چرا برخی کشــورها در حوزه فساد، همواره در آن قعرند و 
هرچه تالش می کنند، به نتیجه مطلوب نمی رســند؟« سؤال مهم دیگری است 
 که شــاید، کمتر به آن پرداخته شده باشد. عراق، افغانستان، سوریه، سومالی، 
سودان جنوبی و...کشورهایی هستند که همیشه در گزارش ساالنه سازمان شفافیت 
بین الملل از آنها به عنوان فاسدترین نام برده می شود. یک نکته مشترک در تمام 
این کشورها این است که، همگی، به شکلی تحت سیطره همین کشورهای غربی 
قرار داشته اند یا در گذشته، زیرساخت های آنها، چنان ضربه ای خورده که، به این 
زودی ها نمی توانند ســر پا بایستند. کافی است تاریخ 20 ساله این کشورها را با 
دقت ورق بزنیم. همان طور که در باال  اشاره کردیم، از سیستم و »ساختار معیوب« 
نباید انتظار »نتیجه مطلوب« را داشت. اولویت ها در این کشورها به دلیل همان 
خسارت های سنگینی که به آنها وارد شده، آن قدر با اولویت های امثال دانمارک 
و فنالند متفاوت است که، بعضا اصال قابل مقایسه نیستند. در سودان و یمن امروز، 
آب و غذا و دارو شاید، جزو نخستین اولویت ها باشد. آیا در آن چند کشور اروپایی 
هم، اولویت آب و غذاست؟ نتیجه اینکه، وقتی زیرساخت های یک کشور با جنگ 
و تحریم و تجاوز زیرورو می شود، شرایط برای وقوع فساد هم، مثل خیلی معضالت 
 دیگر مهیا می شود. شــکر خدا، ایران عزیز ما در این مورد، به ده ها دلیل، اصال 
 قابل مقایسه با این کشورها نیست. هرچند فشارهای سنگین اقتصادی دشمن 
به اندازه خود، در ایجاد شرایطی که از دلش فساد هم بیرون بیاید، بی تأثیر نیست.

4-  نه آن کسی که به دلیل خرید هزاران سکه و میلیون ها دالر به  دار مجازات 
آویزان شد، سلطان سکه بود و نه این متخلفانی که با خرید هزاران خودرو به اعدام 
محکوم شده اند، سلطان خودرو اند. »سلطان« کسانی هستند که با بی تدبیری، به 
این دو هزاران سکه و ارز و خودروی بی حساب و کتاب فروخته اند در حالی که، 
یک شــهروند عادی از خرید ثبت نامی  یک خودروی پراید عاجز است. به بیان 
دیگر، برخورد با »عامل« وقوع فساد در کنار »فاسد« است که، به کاستن معضل 
 کمک می کند. به قول رهبر انقالب »در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 
18 میلیارد دالر از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، 
بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد 
مشکالت مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.... وقتی ارز یا سکه به صورت 
غلط عرضه و تقسیم می شود، مشکالت فعلی به وجود می آید زیرا این قضیه دو 
طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی 
است که عرضه می کند. همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را 
 گرفته اســت در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را 

با بی تدبیری عرضه کرده است...«.
5- وقتی کسی با زد و بند، نزدیک به 7000 دستگاه انواع خودرو و هزاران سکه 
و صد کیلو طال می خرد و احتکار می کند، یعنی انسان گاهی آن قدر حریص می شود 
که با میلیاردها دالر هم سیر نمی شود. این نکته را گفتیم تا به پاسخ یکی دیگر از 
سؤال های ابتدایی این یادداشت بپردازیم. اینکه برخی می گویند، »فسادهای مالی 
و دزدی ها و رشوه ها از سر فقر و ناچاری است«، تا نتیجه بگیرند، »بسیاری از این 
مفسدان، مجبور به دریافت رشوه اند«، صحیح نیست و اگر در فالن کشور اروپایی، 
فساد کمتر رخ می دهد، به دلیل شکم سیری آنها نیست. کسی که هزاران خودرو را 
 احتکار کرده، به سراغ دالر و ارز می رود، فسادش از سر گرسنگی و نداری است

یا از سر حرص و طمع؟! ضمن اینکه، خیلی از این کشورهای به اصطالح شکم سیر 
خود مستقیم یا غیرمستقیم، عامل فساد و گرسنگی بسیاری از این کشورهای 

فقیر و در قعر ماندن آنها در جدول فسادند!

اعدام »سالطین فساد«
ضروری اما ناكافی

یادداشت روز

جعفر بلوری

صفحه 2
شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹ 
2۹ رمضان ۱۴۴۱ - شماره 22۴۷۳

گفت و شنود

لگد نخورده!
 گفــت: نتانیاهو در پارلمان رژیم صهیونیســتی گفته اســت؛

»ما یهودیان...«!!
گفتم: غلط کرده! کدام حرکت صهیونیست ها نشانه پیروی 
آنها از حضرت موسی )ع( است؟! آنها دنباله رو فرعون هستند.
گفت: ایول؛ صهیونیست ها هم مثل فرعون کودکان را می کشند، 
اموال دیگران را به غارت می برند، دزدی را مباح می دانند، به مردم 
بی دفاع حمله می کنند، خانه را بر سر شــان خراب می کنند و... به 

دوست هستند! شدت هم ترسو و جان 
گفتم: حیوونکی ها یک وقتی ادعای»از نیل تا فرات«! را 
داشــتند ولی حاال از ترس نیروهای مقاومت، دور خودشان 

دیوار کشیده اند!
گفت: درباره صهیونیســت ها می گویند اینها ِگل وجودشان با 

زشتی و پلشتی آمیخته است!
گفتم:  ِگل وجودشان مشکلی ندارد، مشت و لگد نخورده 

تا حسابی عمل بیاید!

»سپر بولیواری« در برابر لفاظی آمریکا

ونزوئال با آزمایش موشکی
به حمایت از نفتکش های ایران برخاست

در تماس تلفنی 

جهانگیری و الکاظمی در مورد اوضاع اقتصادی 
ایران و عراق گفت وگو كردند

دعای روز بیست ونهم ماه مبارک رمضان

َو  التَّْوِفيَق  ِفيِه  اْرزُْقِني  َو  ِبالرَّْحَمِة  ِفيِه  ِني  َغشِّ اللَُّهمَّ 

ْر َقلِْبي ِمْن َغَياِهِب التَُّهَمِة يَا َرِحيام ِبِعَباِدِه  الِْعْصَمَة َو طَهِّ

الُْمْؤِمِننَي

»خدایا! در این روز مرا با رحمتت بپوشان و یاری ات و دوری 
از گناهــان را روزی ام فرما و دلم را از تاریکی اوهام باطل، پاک 

کن. ای مهربان به بندگان مؤمن خویش!«

ونزوئــال همزمان کــه آماده 
ایرانی  نفتکش  های  تا  می شــود 
را اســکورت کند، روز پنجشنبه 
دست به آزمایش های موشکی زد 
تا آمادگی خــود را برای مقابله با 
هرگونه ماجراجویی آمریکا نشان 

دهد. 
ونزوئــال در حالــی که رســیدن 
ایرانی به ســواحل خود  نفتکش های 
را انتظار می کشد روز پنجشنبه اعالم 
کرد که دست به آزمایش های موشکی 

زده است.
وزیر  پادرینو،  والدیمیر  همچنین 
دفــاع ونزوئال اعالم کرد که ارتش این 
کشور نفتکش های حامل بنزین ایران 
را زمانی که وارد منطقه ویژه اقتصادی 

ونزوئال شوند اسکورت خواهند کرد.
پادرینــو کــه در یــک مصاحبه 
تلویزیونی صحبــت می کرد، افزود که 
ارتــش ونزوئال با اســکورت تانکرهای 
حامــل بنزین ایران از آنها اســتقبال 
کرده و از مردم ایران برای همبستگی 

و همکاری با ونزوئال قدردانی کرد.
وی همچنیــن گفت کــه دولت 
ونزوئال در تماس با »امیر حاتمی« وزیر 

دفاع ایران است.
پیام فارسی رئیس جمهور ونزوئال

عــالوه بر این، نیــکالس مادورو، 
رئیس جمهور ونزوئال با اشاره به حرکت 
نفتکش های ایرانی به سمت این کشور 
در بخشی از ســخنرانی خود به زبان 

فارسی گفت:»ایران؛ سالم  علیکم«.
مــادورو در جریــان دیــدار بــا 
فرمانــده بلندپایه ارتــش که گزارش 
آن از تلویزیون دولتی پخش می شــد 
گفت: ما شــاهد تمرین های نظامی در 
جزیره اورچیال بودیــم که در جریان 
آن تســت های موشکی با دقت بسیار 
باال برای دفاع از آب ها و سواحل کشور 

انجام گرفت.
به گزارش یورونیوز، منابع نظامی 
ونزوئال اعالم کرده  اند که آزمایش های 
موشکی در چارچوب عملیاتی موسوم به 
»سپر بولیواری« و از طریق سامانه هایی 
که از ماه فوریه بــه صورت دائمی در 
 این مکان نصب شده اند، صورت گرفته

است.
این آزمایش موشــکی همزمان با 
نزدیک شدن کشتی های سوخت رسان 
ایرانی به ونزوئال و احتمال ماجراجویی 

آمریکا صورت گرفته است. 
کاراکاس پیش تــر نیز اعالم کرده 
بود که برای تامین امنیت نفتکش هایی 
که قرار اســت بخشی از سوخت مورد 

نیاز ونزوئــال را تامین کنند آنها را در 
دریا اســکورت خواهد کــرد. نماینده 
ونزوئال درســازمان ملل نیز اعالم کرد 
که اقدام آمریــکا در تهدید تانکرهای 
حامل بنزین ایران نقض آزادی تجارت 

و دریانوردی است.
فورست،  فورچون،  نفت کش های 
پِتونیا، فاکســون و کلیول حدود 1/5 
میلیون بشکه ســوخت تولید ایران را 
به مقصــد ونزوئال حمل می کنند. این 
نفتکش ها در نیمه اول ماه مه از کانال 
سوئز گذشتند و انتظار می رود اواخر ماه 

مه یا اوایل ماه ژوئن به مقصد برسند.
ابراز بی اطالعی پنتاگون

به گزارش تسنیم، به نقل از شبکه 
خبری فاکس نیوز، جاناتان راث هافمن 
ســخنگوی وزارت دفــاع آمریکا روز 
پنج شــنبه در یک نشســت خبری از 
هرگونه احتمال ایجاد مزاحمت از سوی 
نفتکش های  برای  آمریکایی  نیروهای 
ایرانی که عازم ونزوئال هســتند، ابراز 

بی اطالعی کرد.
وی مدعی شــد: صــادرات نفت 
توســط ایران به ونزوئال »آشکارا نقض 
تحریم هــای بین المللــی علیه هر دو 
کشــور« اســت اما من در حال حاضر 
اطالعی از هیچ برنامه یا عملیات نظامی 
برای جلوگیری از این صادرات ندارم. 

طــی روزهای اخیــر زمزمه هایی 
دربــاره احتمال توقیــف غیرقانونی 5 
فروند نفتکش ایرانی که به درخواست 
دولــت ونزوئال برای تحویل ســوخت 
عازم این کشور هستند، در رسانه های 
غربی مطرح شده است، اما تاکنون هیچ 
مقام آمریکایی مستقیماً در این خصوص 

اظهار نظر نکرده است.
دریاســاالر »فلر« بــا رد احتمال 
مداخله نیروهای آمریکا جهت متوقف 
ســاختن کشــتی های ایران گفت که 
تمرکز نیروهایش اشــتراک اطالعاتی 
و مقابله با اقدامــات نیکالس مادورو، 

رئیس جمهور ونزوئالست.
خبر ارسال سوخت ایران به ونزوئال 
و ورود نفتکش های ایرانی به آب های 
کارائیــب، ســبب موضع گیری دولت 
آمریکا و خوان گوایدو، سرکرده مخالفان 
ونزوئالیی شد. تهران و کاراکاس ضمن 
بی اســاس خواندن ادعاهای آمریکا، بر 
پاسخ صریح و قطعی به هرگونه ایجاد 
مزاحمــت برای نفتکش هــای ایرانی 

تاکید کردند.
در همیــن رابطــه محمدجــواد 
ظریف، وزیــر امور خارجه با ارســال 
نامه ای بــه آنتونی گوتــرش دبیرکل 

ســازمان ملل متحد درباره تحرکات 
آمریکا در اعزام نیروی دریایی به منطقه 
کارائیب با نیت مداخله و ایجاد اختالل 
و مزاحمت در امر انتقال سوخت ایران 
به ونزوئال هشدار داد. مقامات جمهوری 
اسالمی ایران هشدار داده اند که هرگونه 
مزاحمتی بــرای نفتکش های ایرانی با 
واکنش شدید و مقابله  به مثل از سوی 

ایران مواجه خواهد شد.
انتقاد روسیه از آمریکا

ماریا زاخارووا، ســخنگوی رسمی 
وزارت امور خارجه روســیه اعالم کرد 
که مقامات مسکو مایلند هدف واقعی 
حضــور نیروی دریایی و نیروی هوایی 
ایاالت متحــده در منطقه کارائیب را 
بدانند؛ در شــرایطی که نفتکش های 
ایرانی به ســمت ونزوئــال در حرکت 
هســتند، حضــور نیروهــای نظامی 
آمریکایی در منطقه، چیزی جز تالش 
برای ایجاد محاصره دریایی علیه ونزوئال 

تلقی نمی شود.
زاخــارووا در کنفرانس مطبوعاتی 
درباره افزایش حضور نظامی آمریکا در 
دریای کارائیب در شــرایطی که ایران 
محموله های نفتی برای ونزوئال ارسال 
کرده اســت، توضیح داد: طبق اعالم 
پنتاگون، نیروی دریایی ایاالت متحده 
یک گروه نیروهای تهاجمی در منطقه 
دریای کارائیب تشــکیل داده اســت. 
باید بگویم که ســه ناوشکن همراه با 
کشتی های گارد ساحلی و هواپیماهای 
ضد زیردریایی در منطقه جابجا شده اند. 
هدفی که در این عملیات اعالم شده، 
تضمیــن امنیت حریــم دریایی برای 
واشنگتن و شرکای آن در منطقه است. 
مدت زمان طوالنی اســت که چنین 
حضور نیروهــای نظامی آمریکایی در 

منطقه وجود نداشته است.
پیوســتن کشتی های  افزود:  وی 
جنگی به این مانور نظامی همزمان با 
پیدا شدن اطالعاتی در خصوص اعزام 
نفتکش های ایرانی برای ارسال سوخت 
مــورد نیاز مردم ونزوئال بود. در چنین 
وضعیتی، به نظر می رسد که آمریکا در 
حقیقت درصدد ایجاد محاصره دریایی 
ونزوئال و ممانعت از رسیدن این محموله 

به آنجاست.
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه 
تأکید کــرد: ما خطاب بــه همتایان 
آمریکایی این سوال را از آنها داریم - آیا 
شما تأیید می کنید که تمرکز نیروهای 
دریایی و هوایی در منطقه کارائیب هیچ 
هدفی جز اهداف اعالم شده به عنوان 
بخشی از عملیات به اصطالح »سرکوب 

فعالیت هــای غیرقانونــی در منطقه« 
ندارند؟ و یک سؤال دیگر: چگونه چنین 
اقداماتی، از جمله با توجه به تعهدات 
بین المللی ایاالت متحده در این زمینه، 
می تواند بر امنیت حمل و نقل دریایی 

در منطقه تأثیر مثبت بگذارد؟
نامه ایران 

به سازمان بین المللی دریانوردی
حمیــد بعیدی نژاد، ســفیر ایران 
در لندن از ارســال نامه به ســازمان 
بین المللی دریانوردی در پی تحرکات 
اخیر آمریکا در قبال نفتکش های ایرانی 
خبر داد و نوشت: در نامه ای رسمی به 
نگرانی  دریانوردی  بین المللی  سازمان 
عمیق خود را در خصوص گزارش های 
منتشر شــده مبنی بر تصمیم آمریکا 
برای اقدام علیه تانکرهای حامل سوخت 
ایران در دریاهای بین المللی و به خطر 
انداختن امنیت بین المللی، ابراز کردیم.
بعیدی نــژاد تصریح کرد: ایران به 
هرگونه تهدیدی پاســخ خواهد داد و 
مســئولیت هرگونه عواقبــی بر عهده 

آمریکاست.
در پی انتشــار گزارش هایی مبنی 
بر تهدیــد مقامات دولــت آمریکا به 
ایجاد مزاحمت برای تانکرهای حامل 
سوخت ایران به مقصد ونزوئال، یکشنبه 
هفته گذشته سفیر سوئیس در تهران 
توســط ســید عباس عراقچی معاون 
سیاســی وزارت خارجه ایران احضار 
شد و عراقچی در این احضار به مقامات 
آمریکایی هشــدار داد: هرگونه تهدید 
علیه نفتکش هــای ایرانی با واکنش 
فــوری و قاطع ایــران مواجه خواهد 
شد و دولت آمریکا مسئول عواقب آن 

خواهد بود.
ضربه نفتی ایران 
به حیثیت ترامپ

در روزهــای گذشــته، یکــی از 
کارشناسان شــبکه بی بی سی ضمن 
اذعان به ضربه نفتی ایران به حیثیت 
ترامپ، تاکید کرد: ایران با فرســتادن 
کشــتی های نفتی خود به ونزوئال این 
پیام را به جهان و آمریکا مخابره می کند 
که قادر است نفت بفروشد و آمریکا هم 

نمی تواند واکنشی نشان دهد.
 غالمحسین دهقانی سفیر ایران در 
بلژیک در مصاحبه با یورونیوز با بیان 
اینکه این حــق را داریم که نفت مان 
را بــه هر کســی که از مــا می خرد، 
بفروشیم، درباره تهدید نظامی آمریکا 
ایرانی تصریح کرد:  نفتکش های  علیه 
دســت به اقدامی متناســب با کنش 

آمریکا خواهیم زد.

معاون  و  عراق  نخست وزیر 
اول رئیس جمهور ایران در تماس 
تلفنی درمــورد بحران اوضاع 
اقتصادی و کاهش قیمت جهانی 

نفت گفت وگو کردند. 
اول  معاون  اسحاق جهانگیری، 
رئیس جمهــور تلفنی بــا مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق در مورد 
اوضاع منطقه و اوضاع اقتصادی دو 

کشور رایزنی کرد.
خبرگزاری رسمی  عراق به نقل 
نخست وزیر  اطالع رســانی  دفتر  از 
این کشــور اعالم کرد که دو طرف 
طی این تمــاس، در مورد »بحران 
اقتصادی«، کاهــش قیمت نفت و 
از ســرگیری فعالیت کمیته  وزارتی 
مشــترک و برگزاری نشســت های 
این کمیته بعد از شیوع کرونا بحث 

و گفت وگو کرده اند.
کابینه مصطفی کاظمی  هجدهم 
رأی  پارلمان عراق  از  اردیبهشــت 
اعتماد گرفت و او رسماً نخست وزیر 

عراق شد.
 او طــی برنامــه اعالمی دولت 
خــود، بر تقویت روابط سیاســی و 
اقتصادی با کشورهای همسایه تأکید 

کرده است.

همکاری نزدیک 
تهران و باکو

به گــزارش مهــر، جهانگیری 
همچنین در تمــاس تلفنی با علی 
اســداف نخســت وزیر جمهــوری 
آذربایجان با  اشــاره به تأثیرپذیری 
همه کشــورها از ویروس کرونا، بر 
ضرورت همــکاری دو چندان همه 
کشورها و ســازمان های بین المللی 
برای مقابله با ایــن ویروس تأکید 
کرد و افزود: الزم است همه کشورها 
تجربیات خــود را بــرای مقابله و 
مــداوای بیماری کرونــا در اختیار 
یکدیگــر قــرار دهنــد. وی اظهار 
امیــدواری کرد شــاهد اجرایی و 
عملیاتی شدن توافقات و پروژه های 
مشترک ایران و جمهوری آذربایجان 
نفتی  مشــترک  پروژه های  نظیــر 
دریای خزر، راه آهن رشت-  آستارا 
و پل روگذر آســتارا چای باشــیم. 
آذربایجان  جمهوری  نخســت وزیر 
نیز در این تماس تلفنی، روند توسعه 
همکاری هــای تهــران و باکو را در 
حوزه انــرژی رضایت بخش توصیف 
و تصریح کرد: دو کشور باید تالش 
کنند ســطح این روابط را بیش از 

پیش گسترش دهند.


