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* یک زمانی آقای هاشــمی رفسنجانی برای گرفتن موشک وارد معامله با مک 
فارلین فرستاده آمریکایی ها شد که آن آبروریزی را به دنبال داشت و چیزی هم 
دســت ما را نگرفت. اما امروز جوانان انقالبی کشور با مدیریت جهادی خود هم 
موشک نقطه زن و هم جنگنده می سازند. در چنین شرایطی آمریکایی ها و عوامل 

مزدور آنان در داخل باید هم از ما عصبانی باشند.
0919----7000

* نامه نگاری موسوی خوئینی ها در سال پایانی دولت مورد حمایت او نشان داد 
که مشــکالت به وجود آمده در این دولت و در این چند ســال تصادفی و بدون 
هدف نبوده اســت. جماعت مدعی اصالح طلبی اگــر رای نیاورند ادعای تقلب 
می کننــد اگر هم رای بیاورند به نحوی کــم کاری می کنند که خودش اهرمی 

برای فشار بر نظام بشود.
0919----2359

* به آقای موســوی خوئینی ها باید گفت آمریکا مشکلی از ایران را حل نخواهد 
کرد به قول قدیمی ها کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. آمریکا اگر توان 
داشت خودش را از این مشکالت نجات می داد. باعث تاسف است که بعضی ها در 

زمین دشمنان بازی می کنند و آخرت خویش را خراب می سازند.
0930-----8886
* وقتی تابستان داغ به جای ایران در قلب آمریکای جنایتکار بر پا می شود طبیعی 

است که این نامه پراکنی ها توسط بازی خوردگان انجام شود!
0912---4804

* شک نباید کرد که پیشنهاد مذاکره با آمریکا توسط امثال تاجزاده و بعد هم 
نامه نگاری موســوی خوئینی ها در چارچوب نقشه و مهندسی بیگانگان برای به 
تسلیم کشاندن کشور است. به  خواست خداوند تیر دشمنان بار دیگر به سنگ 

خواهد خورد و شاهد رسوایی پادوهای آمریکا در داخل خواهیم بود.
0919----8718

* کسانی که سال هاست گویا تکلیف مزدوری آمریکا را برعهده دارند و علیه مردم 
کشــورمان برای تحریم و فشار بیشــتر اقدام می کنند امروز به نامه نگاری روی 
آورده اند. جالب این که برای خرابکاری های خودشــان به جای خود سرزنشــی، 

دیگران را مقصر جلوه می دهند.
6043----0916 و 3949----0912
* در سراسر نامه موســوی خوئینی ها کوچک ترین انتقاد متوجه آقای روحانی 
ریاســت محترم جمهوری و دولتش نیست. پس معلوم می شود صداقت در کار 

نبوده و هدف زمینه سازی برای فتنه جدید است.
0914----4897
*  از قدیــم گفته اند: از کوزه همان برون تراود که در اوســت... از خط فکری و 
تفسیر پدر معنوی اصالحات تربیت   اکبر گودرزی قاتل، مخفی کردن جاسوس 

بودن بنی صدر و برخی نفوذی ها در دولت بیرون می آید.
0916----1375
* آقای موسوی خوئینی ها به جای نامه نگاری و آدرس غلط دادن به مردم فکری 
برای قیامت خودش بکند چرا که در ســال 88 بــا فتنه ای که به وجود آوردند 
تعدادی از هم وطنان را به خاطر دروغ هایشان به کشتن دادند. خون این افراد به 

پای فتنه گران نوشته خواهد شد.
0915----0609
* هیچ امیدی به این دولت نیست. مردم باید خودشان در انتخابات آینده فکری 

بکنند و با انتخاب درست مشکل را از سر راه بردارند.
0911----0084
* برخی 7 سال با دروغ و نیرنگ مردم را به بازی گرفتند و حاال در زنگ حساب 
انشــاء می نویسند. آنان باید بدانند دیگر مردم فریب این بازی ها را نمی خورند با 
آدرس اشتباه امثال خوئینی ها که صدای هم حزبی هایشان را هم درآورده کسی 

به چاه نمی رود.
0913----0130

* برای اطالع رئیس جمهور عرض می کنم در ســال 92 و قبل از آن دمپایی و 
چند وسیله شخصی دیگر در یک کیف رایگان به بیمار داده می شد ولی طی این 
چند ســال هزینه آن با قیمت بیشتری در صورتحساب بیمار منظور می شود. از 

این همه بی صداقتی خسته نشدید؟ 
دکتر طوسی زاده

* چرا به رغم افزایش ســریع آمار فوتی های کرونایی اجباری کردن استفاده از 
ماسک را به هفته آینده موکول می کنند؟!

0938---8688
* بــا توجه بــه آغاز به کار اکثر صنوف و بازاریان واقعا مترو پاســخگوی حجم 
مسافران نیست مگر وزیر بهداشت نگفتند اگر 2 درصد به مسافران مترو اضافه 
شــود ما طرح ترافیک را لغو می کنیم پس چرا متولیان امر به و یژه شورای شهر 
و شهرداری راضی به این کار نیستند؟! جان مردم ارزش بیشتری دارد یا درآمد 

شهرداری از فروش بلیط مترو؟!
ناظم زاده

* بدون شک شیوع کرونا تاثیر منفی و مخربی بر اقتصاد همه کشورها از جمله 
ایران گذاشته اســت اما رئیس جمهور و دولتمردان، بدانند وضعیت معیشتی و 
اقتصادی مردم قبل از شیوع بیماری منحوس کرونا دچار مشکل شده بود و آمدن 

این ویروس فقط آن را بیشتر کرد. لطفا کمی انصاف داشته باشند!
0915---1713

* آقای تاجزاده از محکومان فتنه سال 88 پاسخ بدهد نرخ دالر به چند ده هزار 
تومان افزایش پیدا کند اصالح طلبان برانداز حاضر خواهند شد از این ولع قدرت 

دست کشیده و ما مردم را راحت کنند.
0930---8886

* آقای رئیس جمهور قبال مســکن مهر 75 متــری را قوطی کبریت نامید ولی 
االن خودشان به دنبال مسکن 25 متری برای قشر افراد خانه به دوش هستند.

0912---4207
* بارها مسئولین و شخص رئیس جمهور از مداوا کردن مجانی بیماران کرونایی 
سخن گفته اند ولی من و همسرم که در بیمارستان ]...[ اصفهان بستری بودیم 

از هر کدام هشتصد هزار تومان دریافت کردند!
عضو هیئت علمی دانشگاه...

کیهان: نام بیمارستان مورد اشاره در دفتر روزنامه محفوظ است.
* بیش از 30 ســال اســت که اداره کل تعاون تهران و وزارت تعاون، مســکن 
72 معلم را به آنان تحویل نداده اســت. در ضمن پرونده های شکایت به شماره 
9909980010600234 در شــعبه 107 دادگاه عمومی )حقوقی( در مجتمع 
قضایی عدالت تهران و 9000/54030/100 در تاریخ 99/4/7 به قوه قضائیه ارسال 
شده است. لطفا دســتگاه محترم قضایی در تسریع به رسیدگی و جلوگیری از 

اطاله دادرسی اهتمام ورزد.
میبدیان

اقتصاد را در ونزوئال هم 
غربگرایان به هم ریخته اند

ســخنگوی دولت می گوید تالش کردیم اقتصاد ایران ونزوئالیی نشــود. علی 
ربیعی در جمع خبرنگاران و درباره مهار گرانی و قیمت های افسارگســیخته، اظهار 
کرد: ما مدام درگیر این چالش بوده ایم و باید بگویم تحریم های 94 قابل مقایسه با 
امروز نیســت. فشار حداکثری که امروز وجود دارد را نمی توان نادیده گرفت. ریشه 
علمی به وضعیت اقتصاد بازمی گردد. زمانی 50 میلیارد دالر درآمد داشتیم که 14 
میلیارد دالر آن برای کاالهای اساســی بود، بانک مرکزی در این مدت تمام تالش 
خودش را برای کنترل نقدینگی کرده است، امروز چرا مسکن گران می شود بحث 

وجود همین نقدینگی است.
وی ادامه داد: خاطرمان هست که عده ای می گفتند تورم ونزوئالیی خواهیم داشت 
اما تالش خودمان را به کار بردیم که این امر محقق نشود. دولت تمام تالش خودش 

را کرده است اما بخشی از این وضعیت فعلی برای سوداگری است.
دستیار اجتماعی رئیس جمهور تاکید کرد: مشکالت وجود دارد اما با این وجود 
سراغ بانک مرکزی نرفتیم و استقراض نکردیم، ما امروز هزینه های دولت را کاهش 

دادیم و منابع را از بورس به وجود آوردیم.
سخنان سخنگوی دولت در حالی است که اوال وعده دولت در ازای واگذاری یا 
تعطیلی بخش اصلی از برنامه هسته ای، لغو همه تحریم ها بود؛ نه این که سخنگوی 
دولت بگوید تحریم امروز قابل مقایسه با سال 94 نیست. به خاطر داریم که دولتمردان 
در رســانه های همسو دائما از افزایش بی سابقه درآمدهای ارزی در صورت توافق با 
آمریکا خبر می دادند و از بازگشت 150 میلیارد دالر به کشور دم می زدند یا وعده 
درآمدهــای حداقل 60 میلیارد دالری در ســال را می دادند. هنوز هیچ دولتمردی 
پاسخ نداده که چرا حتی سال های 91 و 90 با وجود اعمال تحریم های فلج کننده و 
بدون برجام، چند برابر امسال درآمد داشتیم؟ در عین حال اگر درآمدهای ارزی به 
خاطر تحریم ها - و البته ســوءمدیریت دولت- محدود شده،  چرا دولت 18 میلیارد 
دالر را به قیمت 4200 تومان به حراج رانت خوارها گذاشت یا چرا 27 میلیارد دالر 

ارز تخصیص یافته به  نام صادرات، به کشور بازنگشته است؟!
درباره موضوع نقدینگی نیز، حداقل پنج برابر شدن نقدینگی ظرف 7 سال )از 
470 هزار میلیارد به 2700 هزار میلیارد تومان(، یکی از نتایج مدیریت دولت است؛ 
دولتی که ارکان آن قبل از رسیدن به منصب، دولت وقت )دهم( را به خاطر اختصاص 
تنها 40 هزار میلیارد تومان برای پیشــبرد مسکن مهر، متهم به ایجاد نقدینگی و 
تورم می کردند. قطعا دولت بیشترین سهم را در پنج برابر شدن نقدینگی سرگردان 
و سوداگر دارد و جالب این که این نقدینگی هیچ نسبتی با تولید و رونق اقتصادی 

مگر در جهت معارضه و تخریب ندارد.
با این تفاصیل باید گفت که دولتمردان وعده رونق اقتصادی و بی نیاز کردن مردم 
از یارانه ها را می دادند چنان که برخی از شهروندان ساده دل در جشن های برجامی هر 
دالر را با اسکناس 500 و 1000 تومانی مقایسه می کردند حاکی از این که قرار است 
دالر 4 یا 7 برابر ارزان تر شود!! آن روز خبری از ادعای ونزوئالیی کردن اقتصاد نبود 
و با واردات کاالهای لوکس، سعی می شد چنین القا شود که ایران در حال  تبدیل 

به یک کشور اروپایی است!
در حقیقت این صحنه آرایی نادرست، بستری بود برای تضعیف بی سابقه اقتصاد 
کشور و تحمیل رکود تورمی در عین حال باید توضیح داد که فشار آمریکا و  غرب برای 
ایجاد بحران اقتصادی در ونزوئال، به کمک عناصر غربگرا انجام می شود. و باالخره این 
که تالش برای تحقیر کشورهای شرقی یا آمریکای التین با استخدام ادبیات قالبی در 
حالی است که آمریکا و برخی متحدان غربی آن در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی 
به سر می برند اما غربگرایان مطلقا درباره آن سکوت کرده  یا روایت برعکس دارند.

سایت دولتی: 25 درصد 
افزایش اجاره بها کم است)!(

ســایت وابســته به معاون ارتباطات دفتــر رئیس جمهور می گویــد: تورم در 
خوش بینانه ترین تلقی 41/2 درصد است که یک رکورد است و بنابراین اجاره بها باید 

بیش از سقف 25 درصدی باشد که دولت تعیین کرده  است)!(
خبر آنالین درباره طرح دولت برای اجاره  مســکن نوشــت: »دولت در گیرودار 
گرانی  هــا، طبق قولی که داده بود و پس از کلی بررســی موضوع در کارگروه های 
اقتصادی و کرونایی، به این نتیجه رسید که بهترین راه حمایت از مستاجرین این 
اســت که موجرین را به رعایت سقف مورد نظر خود در افزایش اجاره بها وادار کند 
و آقای رئیس جمهور سقف افزایش نرخ اجاره بها را در سال جاری برای تهران 25 ، 
کالن شهرها 20 و باالخره شهرهای دیگر 15 درصد اعالم کرد و دستور تمدید خود 

به خود قراردادهای اجاره را با رعایت این دستور العمل صادر نمود.
اگرچه این راه حل ممکن اســت به مذاق من مســتاجر شیرین بیاید اما اگر از 
زاویــه ای دیگر به موضوع نگاه کنیم، دیدگاهمان احتماال تغییر می کند. بنابر آنچه 
بانک مرکزی از تورم سال 98 اعالم کرده، در سال گذشته تورم ساالنه برابر با 41/2 
درصد بوده است که در 40 سال گذشته، بعد از سال 1374، بیشترین نرخ تورم را 
داشته است. در محاسبه نرخ تورم نیز هیچ تقسیم بندی جغرافیایی ای لحاظ نشده 
است و این نرخ برای سراسر کشور بوده است. اگرچه بعضی از اهالی اقتصاد این عدد 
را خوش بینانه دانسته و در مبانی محاسبه آن بحث دارند اما اگر همین عدد را مالک 
قضاوت قرار دهیم به این نتیجه ساده می رسیم که دولت با وجود این میزان تورم، 
بنا دارد موجرین نود و هشت درصد شهرهای کشور را ملزم کند که تقریبا یک سوم 

نرخ تورم کرایه خانه خود را افزایش دهند.
این راه  حل شبیه آن است که به زودی دولت بخواهد برای تامین خودروی مورد 
نیاز اقشــار فاقد خودرو، مالکان دو خودرو و یا بیشتر را مجبور کند که خودرو دوم 

و بعدی خود را با 30 درصد تخفیف در قیمت به افراد فاقد خودرو بفروشند. تصور 
کنیــد این راه حل را برای منزل هم در نظر بگیرند و دولت بخواهد مثال خانه های 
بزرگ در منطقه یک تهران را بین فاقدین مســکن تقســیم کند!! هر چند که این 
شــیوه اگر عدالت نیست اقال ظلم بالسویه است اما وقتی فکر می کنیم به ابعاد این 

تصمیم بیشتر پی می بریم.
این شیوه که جامعه را به دو بخش تقسیم می کند و بی محابا از اموال یک بخش 
کم شمارتر می گیرد و به بخش پرشمارتر هدیه می کند، راه حل آشنایی است و اهالی 
اقتصاد می دانند که اسم آن در اقتصاد چیست و سرنوشت این سبک مدیریت در دنیا 

چه بود. یادمان باشد که به قول معروف مساوات الزاما عدالت نیست.
دولت اگر می تواند بهای خدمات خود، سوخت، کلیه تولیدات در کشور، درآمدهای 
همه مشاغل آزاد و به خصوص نرخ برابری ارز و قیمت طال را که به عنوان شاخص 
هستند با همین نرخ تعدیل کند حرفی نیست وگرنه می تواند از جیب خود برای کمک 

به اقشار آسیب پذیر اجتماع هزینه کند و دست در جیب مردم نکند.
به نظر می رســد که نباید امنیت ســرمایه را در کشور با تصمیمات غیر قابل 

توجیه تهدید کرد.«
خبر آنالین البته توضیح نداده که اگر تورم 42 درصد است چرا برخی قیمت ها 
صد درصد یا بیشتر افزایش یافته است؟ این یادداشت در حالی منتشر می شود که 
خبر آنالین، در سال 92 نیز با اشاره به افتضاح توزیع سبد کاال نوشته بود: توزیع سبد 
کاال به شیوه ای که انجام شد نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعاتش برای روحانی 
و و مردانش غیرقابل پیش بینی باشد. او دقیقا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه 
و احیانا له شــدن زیر دســت و پا- را پیش بینی می کرد و اصال آن را برای پیشبرد 

استراتژی خارجی خود الزم دانست«!
اخیرا دفتر رئیس جمهور در نامه ای با امضای علیرضا معزی معاون ارتباطات دفتر، 
خطاب به کیهان نوشته بود: تالش و فداکاری دولت در هر کوی و برزنی ثبت است.

این نکته هم گفتنی است که طبق آمار رسمی قیمت مسکن در دوره هفت ساله 
دولت روحانی، 586 درصد افزایش داشته است.

حداقل 300 هزار میلیارد بدهی
میراث روحانی برای دولت بعد

خزانه خالی و بدهی های انباشته، میراث دولت روحانی برای دولت آینده است.
به گزارش مشرق، برنامه دولت برای رفع کسری بودجه،  انتشار حجم عظیم انواع 
اوراق مالی است که بازپرداخت آنها به دوش دولت بعد خواهد بود به طوری که فقط 
برای اوراقی که امسال منتشر می شود، دولت سیزدهم باید 300 هزار میلیارد تومان 

از بودجه اش را کنار بگذارد.
دمیدن در تنور انتشار بی محابای اوراق جهت تأمین مالی دولت در حالی است 
که دولت دوازدهم، سال پایانی خود را سپری می کند و آقای همتی رئیس کل بانک 
مرکزی نیز به طور مستمر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، با اعالم آمادگی 
برای این موضوع، دولت را به انتشار حجم عظیم اوراق بدهی تشویق و ترغیب می نماید. 
قرار داشتن در سال آخر خدمت بدان معناست که تسویه حجم قابل توجهی از اوراق 
مذکور، برعهده دولت آتی قرار خواهد گرفت. لذا بار مالی منتقل شده، جزو مهم ترین 
چالش هایی است که دولت بعد در روزهای ابتدایی باید با آن دست و پنجه نرم کند.

بررسی های کارشناسی نشان می دهد از مجموع اوراق منتشر شده توسط دولت 
دوازدهم، بخشی سررسید شده، سررسید بخشی دیگر مربوط به سال 1399 و چهار 

ماهه ابتدایی سال 1400 و سررسید مابقی مربوط به دولت سیزدهم خواهد بود.
بررسی اسناد خزانه به عنوان عمده ترین اوراق دولتی نشان می دهد که سهم دولت 
سیزدهم در بازپرداخت اوراق مذکور به ارزش 53/5 هزار میلیارد تومان است که 46 
هزار میلیارد تومان از آن مربوط به اصل و 7/5 هزار میلیارد تومان سود آن می باشد.
اما همه ماجرا به ارقام فوق ختم نمی شود زیرا طبق قانون بودجه 1399، دولت 
مجوز انتشــار 80 هزار میلیارد تومان اوراق جدید را دریافت کرده اســت. به عالوه، 
بنا بر اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق 
دیگر به منظور اجرای عملیات بازار باز از سوی سران دریافت شده است. حال آنکه 
با توجه به آثار و تبعات منفی و قابل پیش بینی آن، ضرورت دارد سایر اعضای سران 

قوا در خصوص صحت و سقم این موضوع پاسخگو باشند.
شــایان ذکر اســت چنانچه 150 هزار میلیاردتومان اوراق مذکور که بیش از 
درآمدهای مالیاتی در سال گذشته هست منتشر شود، مجموع مجوز اوراق منتشر 
شــده توســط دولت به 230 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد و با احتساب سود 
سالیانه 15 درصد، رقمی معادل 22 هزار میلیارد تومان نیز در هر سال به آن افزوده 
خواهد شد و مجموع این بدهی در صورت سررسید یک ساله اوراق به حداقل 252 
هزار میلیارد تومان خواهد رســید. البته سررسید این اوراق معموالً سه ساله است، 
بنابراین اگر ســود سه سال را حساب کنیم مجموع رقمی که دولت سیزدهم باید 
بازپرداخت کند به بیش از این رقم می رسد. در هر حال اگر حداقل ارقام فوق را هم 
مد نظر قرار دهیم )53/5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه + 252 هزار میلیارد تومان 
اوراق مالــی( دولت بعد باید در ابتدای فعالیتش به دنبال بازپرداخت بیش از 300 
هزار میلیارد تومان بدهی به جای مانده از دولت روحانی باشد. از الزامات مواجهه با 
معضالت و چالش های اقتصادی دولت ها در وهله اول آن اســت که در هزینه ها به 
ویژه جاری صرفه جویی نمایند لیکن همان گونه که در ارقام بودجه مشاهده می شود، 

بودجه جاری طی 7 سال گذشته بیش از 3 برابر شده است.

پاسخ چندباره کارگزاران
به تحلیل عوام فریبانه مرعشی

سخنگوی حزب کارگزاران با اعتماد به نفس منحصر به فرد، از مجلس جدید 
که یک ماه است سرکار آمده خواست تا پاسخگوی نابسامانی های اقتصادی ای باشد 

که دولت مورد حمایت طیف متبوع وی پدید آورده است!!
حسین مرعشی درباره نامه رؤسای 12 کمیسیون مجلس به روحانی گفت: این 
نامه می خواهد این پیام را بدهد که سیاستگذاران مجلس بنا دارند تا به سمت یک 
تنش سیاسی جدید در کشور بروند. در شرایط فعلی هم این پیام به نظرم آثار حادی 
خواهد داشت. به هر حال در شرایط کنونی  به نظر می رسد مجلس تصمیم گرفته 
تا راهبرد استفاده از مشکالت عمومی کشور به نفع منافع جناحی را در پیش بگیرد.
وی در گفت و گو با روزنامه ایران اظهار داشت: ببینید از نظر منطقی به نظر من 
این نامه دچار ضعف های جدی است. ازجمله اینکه رئیس جمهوری و دولت متعهد 
به برنامه هایی هســتند که خودشــان در دو انتخابات اعالم کرده و بابت آنها رأی 
گرفته اند نه برنامه سیاسی کسانی که رقیب آنها بودند. خب مردم به آن شعارهایی 
که آقایان می گویند رأی نداده اند و اگر روی آنها خیلی اصرار دارند، یک سال دیگر 
صبر کنند و اگر از مردم برای اداره دولت بر اساس این شعارها رأی گرفتند، آن وقت 

خودشان عمل کنند. 
مرعشــی با تخطئه شعار انقالبی بودن نمایندگان مجلس گفت: اگر می گویند 
انقالبی گری یعنی اینکه مذاکره ای نباید در سطح بین المللی داشته باشیم، ادامه آن 
را هم بگویند. تصور اینکه کســی بگوید در شرایط تنش فزآینده در روابط خارجی 
و مشــکالت رو به افزایش روابط اقتصادی با خارج، موضع من عدم مذاکره و قطع 
همکاری است اما توقع دارم وضع مردم هم بدتر نشود و ارزش پول ملی هم نریزد 
و اشتغال از بین نرود، تصوری غیرواقعی است. ما االن فروش نفت مان تقریباً رو به 
تعطیلی است. نمی شود که هم بابت اینکه فروش نفت از بین رفته و ما باید اقتصادمان 
را بدون نفت اداره کنیم خوشحال باشیم،هم وقتی دالر می شود 20 هزارتومان برایمان 
سؤال شود که چرا این طور شده.هرکاری لوازمی دارد و تبعاتی؛انقالبی بودن دردنیای 
امروز با تعریفی که این طیف تندرو سیاسی دارند نتیجه اش فشار اقتصادی می شود. 

نتیجه اش توقف صادرات نفت هم هست.
مرعشی می افزاید: سؤال خیلی ساده این است که االن دولت با یک کسری 200 
هزار میلیارد تومانی مواجه است. عزیزان انقالبی که این طور انتقاد می کنند چه راهی 

برای رفع این کسری دارند؟ چگونه می خواهند آن را حل کنند؟
آقایان مسئول مجلس انقالبی یک راهکار برای این بدهند اگر راهکاری دارند. یا 
اینکه امروز کشور حداقل به 15 میلیارد دالر ارز 4 هزار و دویست تومانی نیاز دارد 
برای تأمین دارو و نیازهای اولیه تا این اقالم گران نشوند. مجلس انقالبی راه حلش 
برای تأمین این مبلغ چیست؟ صادرات نفت متوقف است. مجلس انقالبی راه حلش 

را برای احیای دوباره صادرات نفت با همان حجم قبل از تحریم بگوید. 
آقای مرعشی در این مصاحبه طوالنی عمداً نمی گوید که بسیاری از تلخی های 
اقتصادی که او برمی شمارد، عایدات دولت »برجام و دیگر هیچ« است. در واقع امثال 
او باید جای متهم نشانده و محاکمه شوند اما ادای مدعی العمومی درمی آورند. نامه 
رؤسای کمیسیون های مجلس پیام روشنی دارد: مسیر هفت ساله ای که دولت رفته، 

در بن بست بود و خسارت های بزرگی به کشور تحمیل کرد و باید تغییر کند.
اما امثال آقای مرعشی برخالف این مطالبه امیدوارانه برای تغییر، اصرار دارند 
بگویند که دولت در یک سال باقی مانده از دوره خود نیز تکان نخواهد خورد و دست 

روی دست می گذارد تا شرایط را بدتر کند!
برجام حتی اگر خوب بود و ادامه می یافت و زیربار آمریکا و غرب نمی ماند، در 
خوش بینانه ترین تحلیل، آورده بسیار محدودی می توانست داشته باشد و نمی توانست 
جای تدبیر و تالش دولت را بگیرد. اما واقعیت این است که برجام اساساً برای به تحلیل 
بردن توانمندی های اقتصادی کشور طراحی شده بود. اما در هر حال وقتی این مسیر 
به بن بست رسیده- و از ابتدا هم بن بست بود- آیا می توان گفت دولت از مردم رأی 
گرفته و تغییر مسیر نمی دهد؟ اکنون زندگی مردم زیر بار فشار سوء تدبیر اقتصادی 
است و این فشار با خروج از اتکا و امید به غرب برطرف می شود. به یک معنای دیگر 
و برخالف تحریف گری آقای مرعشی، وضعیت موجود حاصل غیرانقالبی عمل کردن 
در مواجهه با بدعهدی غرب است و نه نتیجه رفتار انقالبی. اعتماد به دشمن بود که 
موجب شد صادرات 1/5 میلیون بشکه ای نفت قبل از برجام، به زیر 300 هزار بشکه 
برســد. از سوی دیگر، مرعشــی در حالی از مضیقه ارزی حرف می زند و از مجلس 
می خواهد پاسخگو باشد که هنوز سرنوشت 18 میلیارد دالر ارز دولتی واگذار شده و 
27 میلیارد دالر ارز اختصاص یافته برای صادرات معلوم نیست! ارز 20 هزار تومانی 
نتیجه مجموعه ای از این بی تدبیری های بی سابقه است و عجیب و مشکوک این که 
سخنگوی حزب اشرافی کارگزاران اصرار دارد رویکرد عقیم دولت نباید تغییر بکند!

و باالخره این که رفوگری و ماله کشــی آقای مرعشی، برخالف محتوای بیانیه 
دو ســال پیش حزب متبوعش درباره ســوء عملکرد دولت است. این حزب پس از 
ناکامی رئیس جمهور در پاســخ به 4 پرســش از 5 پرسش نمایندگان مجلس دهم 
نوشــت: پاسخ های روحانی نه مجلس را قانع کرد و نه ملت را راضی ساخت. دولت 
حاضر دارای استراتژی اقتصادی روشنی است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران 
نهادگرایی هم دل خوشــی از دولت ندارند. دولت روحانی، دولتی سرگشته و دولت 

بزم است نه دولت رزم. 
همچنین لیالز عضو مرکزیت کارگزاران به یورو نیوز گفته بود: اگر اختیارات موجود 

به چوب خشک داده شده بود، بهتر از دولت روحانی عمل می کرد.
همچنین اظهارات چندباره کرباسچی دبیرکل کارگزاران درباره فشلی و خستگی 

و بی برنامگی دولت معروف است.

یک جریان سیاسی نه چندان خوشنام که طی هفت سال گذشته 
حمایت تام و تمامی از دولت موسوم به تدبیر و امید داشته است این 
روزها که بابت وضع نامناسب اقتصادی کشور علی رغم وعده های 
فراوان دولت متبوعشــان به شدت زیر سؤال افکار عمومی است 
می کوشد با فرار رو به جلو و آدرس غلط دادن به مردم احتماال دو 
هــدف را با یک تیر بزند. این جریان به زعم خود تالش می کند با 
احیای گزاره نخ نمای »پذیرش مذاکره با کدخدا یا افزایش مشکالت 
اقتصادی« هم خود را از زیر بار فشار افکار عمومی بابت حمایت های 
بی چون و چرایش از دولت خالص کند و هم مقصر وضع نابسامان 

اقتصادی را شخص دیگری غیر از دولت فعلی جا بزند.
در این باره بیان نکاتی که شــاید بارها تکرار شده ولی از باب 
»الدرس حرف و التکرار الف« برای جماعت تسلیم طلب ضروری 

است:
1- در طول هفت ســال گذشــته قاطبه نظام از صدر تا ذیل، 
همراهی زایدالوصفی با سیاست های دولت آقای روحانی داشتند 
تا حدی که وقتی بحث مذاکره با آمریکا در چارچوب 1+5 مطرح 
شد رهبری نظام با طرح سیاست نرمش قهرمانانه با این درخواست 
دولت موافقت فرمودند و مجلس نهم نیز طی 20 دقیقه  برجام را با 
وجود ایرادات عدیده اش تصویب کرد تا هیچ بهانه ای برای حامیان 
مذاکره با غرب باقی نماند. حتی با وجود خروج آمریکا از برجام و 
زیرپا گذاشتن تمامی تعهداتش باز هم نظام با سیاست دولت مبنی 
بر ماندن در برجام و ادامه مذاکره با اروپایی ها که شریک گرمابه و 
گلستان آمریکا بودند همراهی کرده است. بنابراین حامیان مذاکره 
نمی توانند به جای ارائه کارنامه درباره نتایج مذاکره با غرب، مدعی 

عدم همراهی نظام با سیاست های دولت شوند.
2- شاید حامیان مذاکره مدعی شوند که نتایج اقتصادی حاصل 
از برجام تا قبل از خروج آمریکا از آن، بسیار پربار بود که در پاسخ 
باید تصریح کرد به گواه آمارهای رسمی بانک مرکزی همین دولت، 
رشد اقتصادی با نفت کشور فقط در یک سال پس از برجام )سال95( 
مثبت 12/5 درصد شد و بالفاصله در سال بعد با نزدیک به9 درصد 
کاهش به 3/7 درصد رسید و حتی این سیر نزولی به قدری شدت 
یافت که در ســال های 97 و 98 به منفی 5/4 و منفی 6/5 درصد 
رســید. به عبارت دیگر تاریخ مصرف برجام از منظر اقتصادی که 
ماحصل مذاکره با غرب و تن دادن به خواسته های فراوانش از جمله 
تعطیلی 90 درصدی صنعت هسته ای بود فقط همان سال 95 بود 
و در سال های بعد خبری از گشایش های اقتصادی نبود. نکته مهم 
اینکه عدم تکرار رشــد باال در سال 96 در شرایطی بود که هنوز 
ترامپ از برجام خارج نشده بود بنابراین حامیان مذاکره نمی توانند 
مدعی شوند خروج آمریکا سبب کاهش رشد شد هرچند در باب 
این ادعا هم نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن  اشاره خواهد شد.
3- مهم ترین  اشکالی که مذاکره با غرب برای اقتصاد ما داشت 
همان شرطی ســازی اقتصاد بود. به بیان دیگر ، وقتی دولت تدبیر 
مدعی شد »ما زبان مذاکره با دنیا را بلدیم« و یا »آب خوردن مردم 
هم به نتایج مذاکرات بستگی دارد« خواسته یا ناخواسته واحدهای 
تولیدی را به رکود عمیقی فرو برد تا جایی که به گفته وزیر وقت 
صمت در دولت یازدهم بیش از 10هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه 
تعطیل شدند و بنگاه های مشهور اقتصادی نظیر »ارج«، »آزمایش«، 
»داروگر«، »روغن جهان« و... که روزگاری جزو برترین واحدهای 
تولیدی بودند به خاک ســیاه نشستند و قفل تعطیل بر درب آنها 
زده شد. رکود آن قدر شدت گرفت که دولت مجبور شد برای رونق 
اندک واحدهای تولیدی، بسته های خروج از رکود طراحی کند و 
کارت های اعتباری و تسهیالت تشویقی برای خرید لوازم خانگی 
و خودرو به مــردم بدهد. این وضع رکودی البته فقط به محدوده 
قبل از برجام منتهی نشد و در پسابرجام هم ادامه یافت تا جایی 
که تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی با گالیه از دولت اعالم کردند 
کــه رفت و آمد هیئت های خارجی به ایران در پســابرجام فقط 
در حد همین گشــت و گذار خالصه شــده و آورده ای برای نظام 
اقتصادی کشور نداشته است. حتی رئیس کل وقت بانک مرکزی 
)ولی اهلل ســیف( با گذشت ماه ها از برجام اذعان کرد که دستاورد 
برجام برای ایران تقریبا هیچ بوده است. اتفاقا مرور آمارهای رشد 
اقتصادی تلویحا همین موضوع را تایید می کند مثال اگر در سال 
95 رشد اقتصادی معادل 12/5 درصد بوده باید توجه کرد که بیش 
از 7 درصد این رشــد ناشی از فروش نفت بوده و سایر بخش های 
اقتصادی کشور اعم از صنعت ، کشاورزی ، خدمات و... فقط با رشد 
اندکی همراه بودند که همین رشد کم هم در سال 96 پایین تر آمد 
و رقم کل رشد اقتصادی به زور نفت به مثبت 3/7 درصد رسید و 
وقتی با خروج آمریکا از برجام فروش نفت به شدت کاهش یافت 
رشد اقتصادی هم به سرعت به منفی 5/4 کاهش یافت. بنابراین 
مذاکره نتیجه ای برای اقتصاد ما به جز تعمیق رکود و فراموشــی 

ظرفیت های داخلی نداشته است.
عیب دیگر شرطی سازی اقتصاد این بود که با خروج آمریکا از 
برجام، اقتصاد ما هم عالوه  بر مصیبت رکود با تورم مضاعفی نیز 
روبه رو شــد؛ شاخص تورم برای اولین بار پس از دولت موسوم به 
سازندگی دوباره به رقم بیش از 40 درصد رسید و حتی در برخی 
ماه ها به بیش از 50 درصد هم نائل شــد دالر به بیش از 18هزار 
تومان در همان سال 97 رسید و بازار خودرو با خروج شرکت های 
فرانسوی پژو و رنو آشفته شد و وزارت نفت با فرار توتال سر کار 
رفت! علت این وضع هم چه بسا از ابتدا برای بسیاری از دلسوزان 
مشخص بود که وقتی دولت تمام آرزوهایش را در قالب مذاکره و 
توافق با غرب دنبال می کند طبیعی اســت با خروج آنها از توافق 

تمامی کاشته های دولت هم بر باد می رود. 
4- حاال با توجه به مطالب فوق ، حامیان مذاکره باید به افکار 
عمومی پاسخ بدهند با چه منطقی و با چه رویی علی رغم خسارات 
فراوان برجام و مذاکره با غرب باز هم نســخه مذاکره با آمریکا و 
شرکایش را تجویز می کنند؟ هیچ ضمانتی وجود ندارد که این بار 
هم امتیاز نقد دیگری به غربی هــا بدهیم و در مقابل، وعده های 
نســیه و پوچی دریافت کنیم که با آمدن ترامپی دیگر بالفاصله 
همین وعده ها هم دود می شــود. البته آش مذاکره آن قدر شور 
شــده که آقای رئیس جمهور مذاکره با آمریکا را دیوانگی نامید و 
مقامات دولت هم بعضا راضی به حمایت از آن نبودند. به طور مثال 
جناب نوبخت از مسئوالن ارشد دولت روحانی بهمن پارسال گفت: 
»در یک برهــه از زمان نظام تصمیم به مذاکره با آمریکا گرفت و 
نتیجه اش را دیدیم. امروز دیگر هیچ ایرانی وطن پرست و فهیمی 
از ما نمی خواهد که با آمریکایی ها دوباره مذاکره کنیم. دیگر کسی 
نمی تواند از ما انتقاد کند یا بگوید که آمریکایی ها دنبال مذاکره 
بودند و شما قبول نکردید. امروز ما برای افکار عمومی پاسخ درست 

و روشنی داریم.«
5- نکته پایانی اینکه یکی از دالیل مهم گرانی های اخیر همانا 
پیوند زدن اقتصاد به مذاکره اســت و راه برون رفت از این وضع 
هم اوال رهایی از تفکر پوسیده سازش با غرب است ثانیا تکیه به 
توان داخلی و مدیریت منسجم و جهادی است. باید توجه داشت 
مهم ترین مانع بر سر راه پیشــرفت اقتصادی کشور نفوذی ها و 
فضاســازی های سیاسی- رســانه ای آنها با هدایت سازمان های 
اطالعاتی- جاسوسی اســت که رهبر معظم انقالب چندی پیش 
هوشــیارانه و حکیمانه با استناد به آیات قرآن، به این نفوذی ها و 
اعمال آنها  اشــاره کردند: »هم دشمنان جّنی، هم دشمنان انسی 
وجود دارند و اینها به هم کمک هم می کنند؛ سیستم های اّطالعاتِی 
خیلی از کشورها علیه ما با همدیگر همکاری می کنند«. ایشان با 
این تبیین تاکید کردند »کشــور ظرفّیت های فوق العاده ای برای 
مواجهه با همه مشــکالت و چالش ها دارد، مهم این است که این 
ظرفّیت ها به وســیله مسئولین شناسایی بشود و در همه بخش ها 

افراد مؤمن، و جوان های باانگیزه و متشّرع به کار گرفته شوند.« 

طناب پوسیده
مذاكره با آمریکا

یادداشت روز

كمال احمدی

صفحه 2
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ 
۹ ذی القعده ۱۴۴۱ -شماره 22۵۰۱  

گفت و شنود

تیره و تبار!
 گفت: دولت عربســتان اعالم کرده کــه آزادی خرید و فروش 

و مصرف مشروبات الکلی را در دست بررسی دارد!
گفتم: ولی ممنوعیت خرید و فروش و مصرف مشروبات 
 الکلی نص  صریح کالم خدا اســت. در دست بررسی است! 

چه معنایی دارد؟!
گفــت: ای عوام! مگــر قتل عام زن و مرد و کــودکان یمنی و 
راه اندازی تروریست های تکفیری و کاسه لیسی آمریکا و اسرائیل و 
 اّره کردن منتقدان و... اقدامات اسالمی است؟! آل سعود خودشان را از 

تیره و تبار دیگری می دانند!
گفتم:  کشیشی بچه ها را موعظه می کرد و می گفت همه 
ما از نسل آدم و حوا هستیم. یکی از دانش آموزان گفت؛ ولی 
پدرم می گوید ما از نسل میمونیم و کشیش گفت؛ ببین عزیزم! 

ما به مسائل خانوادگی شما کاری نداریم!

آیت اهلل خاتمی:

نامه موسوی خوئینی ها
تخریب، بی انصافی محض و فرار به جلو به جای پاسخگویی است

نماینده مجلس خبرگان رهبری 
جریان  نداند  که  کیســت  گفت: 
مدیریت کشــور را این آقایان و 
جریان آنها حمایت می کردند، امروز 
که به افتضاح افتاده اند، می خواهند 
بگویند: کی بود، کی بود، ما نبودیم؛ 
در صورتی که همه کاره شما بودید، 
بودند؛  شــما  دوستان  کاره  همه 
کالن،  مدیریت های  بــه  بنگرید 
ببینید درصــد باالیی از مدیران 

کشور که همفکران شما هستند.
آیت اهلل ســید احمد خاتمی، عضو 
هیئت رئیســه مجلس خبرگان رهبری 
در گفت وگو با رســا، بــا انتقاد از نامه 
موســوی خوئینی ها خطــاب به رهبر 
معظــم انقالب اظهار داشــت: دفاع از 
والیت را وظیفه حتمی خود می دانم و 
با توجه به نقش کلیدی والیت و نقش 
راهبردهای ایشــان در ســاماندهی به 
کشتی انقالب، بارها گفته ام که از عمر 

من بکاه و بر عمر او بیفزا.
وی ابراز داشــت: با توجه به نامه 
اخیــر اهانت آمیز که تحقیقا نقد نبود، 
تخریــب و بی انصافی محض بود؛ چند 
نکتــه را تقدیم می کنم: به عنوان عضو 
هیئت رئیسه خبرگان و عضو کمیسیون 
تحقیق خبــرگان می گویم که انتخاب 
سال 68 مجلس خبرگان، تنها انتخاب 
شایسته پس از امام راحل عظیم الشأن 
بوده است و در طول این سی و دو سال 
رهبری، تنها کســی که لباس رهبری 
امــت بر قامت او زیبنده اســت، مقام 

معظم رهبری است.
آیت اهلل خاتمی  یادآور شد: امنیت و 
عظمت امروز کشور در برابر قدرت های 
اســتکباری مدیون رهبری های والیت 
است، امروز هیچ قدرتی در جهان قدرت 
ندارد، حتی یک فشنگ به سوی مرزها 
و ملت ما شلیک کند؛ نه تنها به سوی 
ملت ما حتی حضــور راهبردی ما در 
برخی کشورها را مورد هجمه قرار دهد.

نماینده مــردم کرمان در مجلس 
خبرگان تأکید کرد: موضع عزتمندانه 
که در شــأن ملت ایران است، از سوی 
ایشــان ابراز می شــود، یکی بزنید 10 
تــا می خورید، این موضــع صددرصد 
عزتمندانــه و ایــن دســتاورد بزرگی 
اســت، اگر مدیریت والیــت نبود، به 
صراحت می گویم: امروز باید با داعش 

در خیابان هــای کالن شــهرهای خود 
می جنگیدیم و هیچ کسی حتی نویسنده 
ایــن نامه جســارت آمیز نیــز امنیت 

نداشت.
نامه  تهــران  امام جمعــه موقت 
موسوی خوئینی ها را اهانت آمیز خواند 
و ابراز داشــت: طبق قانون قوه مجریه 
مســئول معیشــت مردم و مســئول 

مشکالت اقتصادی است.
وی بــا  اشــاره به نامه موســوی 
خوئینی هــا یادآور شــد: در نامه خود 
نوشــته اند: تورم روزافــزون همراه با 
کاهــش درآمد اقشــار گســترده، نه 
تنهــا زندگــی امروز مــردم را گرفتار 
دشــواری های طاقت فرســا کرده که 
از  بســیاری  درون  در  ناهنجــاری 
خانواده هــا را گســترش داده و آنها را 
نگران آینده نامعلوم خود و فرزندانشان 

ساخته است.
آیت اهلل خاتمــی  تصریح کرد: این 
نامه خطاب به کیست؟ به بزرگی که در 
این عرصه هیچ مسئولیتی قانونا ندارد، 
اما تمام توانش را به کار برده است؛ در 
برخی موارد نقش قوه مجریه را ایشان 
برعهــده گرفته اســت، در حالی که 
وظیفه اش نبوده است، به همین دلیل 
با ایــن هدایت ها و مدیریت والیت در 
میان این مشکالت اقتصادی، کشور ما 
در مرتبه هفدهمین اقتصاد برتر جهان 

قرار گرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان 
رهبری با  اشاره به آیه »َقد بََدِت الَبغضآُء 
ِمن اَفواِهِهم« گفت: از برخی بیان ها و 
قلم ها به صراحت بوی انتقام از رهبری 
به مشــام می رســد که چــرا در برابر 
آمریکا ایستاده ای؟ چرا خط امام را که 
می گفت: آمریکا هیچ غلطی نمی  تواند 
بکند، چرا این خــط را دنبال کردی؟ 
چرا همچنان در این کشور شعار مرگ 

بر آمریکا را زنده نگه داشتی؟
عضو شورای عالی حوزه های علمیه 
تصریــح کــرد: مقام معظــم رهبری 
قهرمانی اســت که هیمنــه آمریکا را 
در دنیا شکســته است، آمریکا بی آبرو 
شده و بی آبروتر از این نیز خواهد شد؛ 
این همه آوازه هــا از هدایت های رهبر 
معظم انقالب اســت؛ اما ســخن این 
 است که برخی در حقیقت فرار به جلو 

دارند.

برخی مدیران کشور همفکران 
موسوی خوئینی ها هستند

وی خاطرنشــان کــرد: کیســت 
که ندانــد جریان مدیریت کشــور را 
ایــن آقایــان و جریان آنهــا حمایت 
می کردند، امروز که به افتضاح افتاده اند، 
می خواهنــد بگویند: کی بود، کی بود، 
مــا نبودیم؛ در صورتــی که همه کاره 
شــما بودید، همه کاره دوســتان شما 
بودند؛ بنگریــد به مدیریت های کالن، 
ببینید درصد باالیی از مدیران کشــور 
که همفکران شــما هســتند. آیت اهلل 
خاتمی  بــا تقدیر و تشــکر از مواضع 
انقالبی و پاسخ های بسیار منطقی که 
در روزنامه ها و فضای مجازی نســبت 

به این نامه عرضه شــده است، یادآور 
شــد: مصداق شعر »یکی بر سر شاخه 
بن می برید« کسانی هستند که بر سر 
سفره نظام نشسته  اند، مسئولیت هایی 
را پذیرفته اند و بخشــی از مشــکالتی 
که هســت بدون  تردید مدیون تدبیر 
و نقشه های آنها است؛ اما حاال فرار به 
جلو می کنند. وی تأکید کرد: اگر کشور 
و نظــام را می  خواهیم، اگر اســتقالل 
و امنیــت امــروز را می خواهیم، امام 
فرمودند: پشــتیبان والیت فقیه باشید 
تا کشــور آســیب نبیند؛ ممکن است 
کسانی بگویند شما نقد را برنمی تابید! 
پاسخ این است که ما نقد را برمی تابیم، 

لکن نقد، نه تخریب و تهمت.

امروز انجام می شود 

نشست ویدئو كنفرانسی روحانی 
پوتین و اردوغان درباره سوریه

شــبکه الجزیره به نقل از کاخ 
برگزاری نشســت  از   کرملیــن 
ویدئو کنفرانسی روسای جمهوری 
اسالمی ایران، روسیه و ترکیه درباره 

بحران سوریه خبر داد.
به گزارش فارس، شبکه الجزیره به 
نقل از کاخ کرملین از برگزاری نشست 
ویدئو کنفرانســی روســای جمهوری 
اسالمی ایران، روســیه و ترکیه درباره 

بحران سوریه خبر داد.
بــه گفتــه دیمیتری پســکوف 
سخنگوی کاخ کرملین، رایزنی از راه دور 
والدیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب 
طیب اردوغان در قالب مذاکرات آستانه 

و در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
بر اســاس این گزارش، روســای 
جمهــوری اســالمی ایران، روســیه و 
ترکیه قبل از شروع مذاکرات خصوصی 

ســه جانبه، به طور جداگانه یک بیانیه 
منتشر خواهند کرد. به گفته پسکوف، 
دســتور کار مذاکرات بررسی تحوالت 

اخیر در سوریه است.
این برای نخستین بار است که این 
نشست مهم به این طریق برگزار می شود. 
قرار بود در اسفند 1398 نشست سران 
سه کشور حاضر در مذاکرات موسوم به 
روند آستانه به میزبانی تهران برگزار شود 
که به دلیل شیوع کرونا این نشست به 
تعویق افتاده بود. مذاکرات موســوم به 
روند آستانه در پایتخت قزاقستان از سال 
2015 به این سو برگزار می شود و در آن 
نمایندگانی از ایران، روسیه و ترکیه برای 
رفع هرچه زودتر بحران در سوریه تالش 
دارند. اما طی سال های اخیر مذاکرات در 
این چارچوب به میزبانی پایتخت های این 

سه کشور نیز برگزار شده است.

سرویس سیاسی-  
اینترپــل   تروریســت های 
آمریکایی را تعقیب نخواهد کرد، به 
همان دلیل که در استرداد متهمان 
اقتصادی تعلل کرد و  FATF هم 
پیگیر قاتالن فرمانده بزرگ مبارزه 
با  تروریســم نخواهد شد، درست 
به همان دلیل کــه آمریکا ژنرال 
ســلیمانی و همرزمانش در سپاه 

پاسداران را دشمن می دارد.
روز دوشنبه  دادستان تهران اعالم 
کرد »36 نفر از افرادی که در  ترور حاج 
قاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، 
اعم از مسئوالن سیاسی و نظامی آمریکا و 
دیگر دولت ها شناسایی شدند که توسط 
مقام قضایی برای آنها دســتور جلب و 
اعالم وضعیت قرمــز از طریق اینترپل 

)پلیس بین الملل( صادر شده است.
وی عنــوان اتهامی ایــن افراد را 
»قتل« و »اقدام   تروریستی« اعالم کرد 
و افــزود: در راس این فهرســت دونالد 
 ترامپ رئیس جمهــور آمریکا قرار دارد 
و تعقیــب قضایی او حتی پس از پایان 
دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.
هوک: اینترپل دخالت نمی کند

تنها ســاعتی پس از این اظهارات، 
»برایان هوک« فرستاده ویژه آمریکا در 
امور ایران که در سعودی به سر می برد 
طی  کنفرانس مطبوعاتی مشــترک با 
»عادل الجبیر« وزیر مشاور پادشاه  این 

کشــور در امور خارجه، به آن واکنش 
نشــان داد و ضمن تبلیغاتی دانســتن 
این اقدام از ســوی جمهوری اسالمی 
گفت: »ارزیابی ما این است که اینترپل 
در این زمینه دخالت نکرده و هشــدار 
قرمز منتشر نخواهد کرد. اقدام ایران را 

جدی نگیرید«.
اینترپل: در مسائل سیاسی 

دخالت نمی کنیم!
 نکته قابل تأمل یک مقام آگاه در 
دبیرخانه پلیس بین الملل در گفت و گو 
با یورونیوز فارســی ادعای رئیس میز 
اقدامات ضدایرانــی در آمریکا را تایید 
کرد و گفت: »طبق ماده 3 اساســنامه 
اینترپل، این سازمان از هرگونه مداخله 
در فعالیت هایــی با ماهیت سیاســی، 
 نظامــی، مذهبی یا نــژادی قویا منع 

شده است.«
این مقام آگاه همچنین گفته است: 
»هــر زمان که چنین درخواســتی به 
دبیرخانه ما ارســال گردد، ما بر مبنای 
اساسنامه و مقررات خود آنها را در نظر 
نمی گیریم و به آن  ترتیب اثر نمی دهیم.«

پاسخ اینترپل و هوک به 
! FATF حامیان

این واکنش اینترپل و هوک پیش 
از آنکه در پاســخ به اظهارات دادستان 
تهران باشد، پاســخی به دولتمردان و 
مدعیان اصالحات است که در ماجرای 
تصویب FATF با دوگانه ســازی های 

جعلی و دروغین، به اعتبار بخشــی به 
این ســازمان ها و نهادهــای اصطالحا 
بین المللی می پرداختند و ضمن متهم 
کردنــد منتقدان به »سیاســی کاری« 
مدعی بودند که برای توسعه و پیشرفت 
کشور و تعامل با دنیا  باید به این نهادها 

بپیوندیم و با آنها تعامل کنیم. 
یک سایت حامی FATF، دو سال 
  FATF قبل نوشــته بود »چرا ما عضو
نشــویم و اســترداد فرماندهان ارتش 
جنایتکار اســرائیل و بانیان آمریکایی 
تحریم ها علیه ایــران را نخواهیم؟ چرا 
خودمان را از این امتیاز محروم کنیم؟ 
FATF را تصویــب کنیم و ژنرال های 

اسرائیلی را تحویل بگیریم!«.
 FATF چرا اینترپل و

 تروریست های آمریکایی را 
تعقیب نمی کنند؟

 FATF ایــن در حالی اســت که
مدعی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
 تروریسم در جهان است اما گردانندگان 
آمریکایــی و اروپایــی آن، 76درصــد 
پولشویی های بزرگ را مرتکب می شوند 
و بزرگ ترین تأمین کنندگان  تروریسم 
هم هســتند اما FATF در مقابل  ترور 
سردار سلیمانی سکوت اختیار کرد- بلکه 
در طرف  تروریست های آمریکایی- قرار 

گرفت. 
قابل تأمل تر اینکه همین کشورها 
ضمن حمایــت از گروه های جنایتکار 

تروریستی، جنبش های مردمی مقاومت 
در لبنان و فلســطین و عــراق و یمن 
و همچنین ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی را   تروریستی معرفی می کنند؛ 
اکنــون باید از دولتمردان گرفته چهره 
و شــخصیت های اصالح طلــب حامی 
 FATF و رسانه های زنجیره آنها پرسید: 
چــرا FATF )کارگروه مبارزه با جرائم 
سازمان یافته و تامین مالی  تروریسم( یا 
اینترپل و شورای امنیت، درباره یک اقدام 

 تروریستی آشکار موضع نمی گیرند؟
سپهبد شــهید قاســم سلیمانی 
شناخته شــده ترین فرمانــده مبارزه با 
 تروریسم در دنیا بود که سر افعی داعش 
و جبهه النصره را در عراق و ســوریه به 
سنگ کوبید. او و همراهانش در حالی 
بزدالنه توســط آمریکا  ترور شدند که 
به دعــوت دولت عراق به بغداد ســفر 

کرده بودند.
در چنین شرایطی اینترپل اما  به 
اعالم می کند  تروریســت های  راحتی 
آمریکایی را تعقیب نخواهد کرد، درست 
به همان دلیل که در استرداد متهمان 
اقتصــادی ماننــد خــاوری و مرجان 
شیخ االســالمی و غالمرضا منصوری، 
تعلل کــرد و FATF هم پیگیر قاتالن 
فرمانده بزرگ مبارزه با  تروریسم نخواهد 
شــد، درست به همان دلیل که آمریکا 
ژنرال ســلیمانی و همرزمانش در سپاه 

پاسداران را دشمن می دارد.

اینترپل و FATF در تعقیب قاتالن سردار سلیمانی رفوزه شدند


