
اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* روز عرفه فرصت بی نهایت مغتنم و در حد لیالی مبارک قدر اســت تا به 
درک فیض مناجات با ذات اقدس و کبریایی حضرت حق تعالی نائل آییم و 
برای شفای بیماران کرونایی، زائل شدن این ویروس و ظهور حضرت حجت 
بن الحســن العسکری )عج( و اتصال انقالب اسالمی به رهبری امام خامنه ای 

به انقالب آن حضرت و عاقبت بخیری و ... از عمق وجود دعا کنیم.
6263---0938  و 6960---0936

* تمرین انهدام ناو هواپیمابر فرضی در خلیج فارس توســط نیروهای ســپاه 
پاسداران پیام محکمی برای کاخ سفید و تروریست های آمریکایی بعد از اعالم 
ضربه متقابل از سوی رهبر معظم انقالب خواهد داشت. البته آمریکایی ها هنوز 

در سرگیجه سیلی ایران در موشک باران پایگاه خود در عین االسد هستند.
0938---8688

* به حمد و ثنای الهی در اولین ســال گام دوم انقالب، صاحب یک دستگاه 
قضایی شجاع و فسادستیز و نیز یک مجلس انقالبی جوان شدیم. ان شاءا... در 
انتخابات 1400 ضلع سوم این مثلث را یک دولت انقالبی جوان و استکبارستیز 
تکمیل کند و ضمن حل مشکالت معیشتی مردم، انقالب هر چه سریع تر به 

اهداف جهانی اش برسد.
نیک طبع
* برای اصالح کشور باید یک گندزایی کامل صورت بگیرد یعنی اینکه همه 
فاســدان النه کرده در ارکان کشور شناسایی و به مجازات قانونی برسند. به 
سروصداهایی هم که بلند خواهد شد نباید توجه کرد.تا این خانه تکانی صورت 

نگیرد کشور درست نخواهد شد.
0903---4394

* هرکس که با رژیم کودک کش ســعودی عهد برادری ببندد سرنوشتش به 
حتم ســقوط اســت. آل سعود آن قدر ذلیل و بدبخت شده که برای خروج از 

باتالق یمن به مهره های سوخته و مطرود از کشورمان آویزان شده است.
0919---7000

* با توجه به شرایط کرونایی کشور و با توجه به لزوم اقامه عزای سرور و ساالر 
شهیدان خوب است که از فضاهای سر باز موجود مثل پارک ها که محدودیت 
جا هم ندارند برای اقامه عزاداری سیدالشهداء )علیه السالم( استفاده شود تا 

انجام پروتکل های بهداشتی هم بهتر صورت گیرد.
اردکانی

* کسانی که مسائل بهداشتی را مراعات نمی کنند و از زدن ماسک خودداری 
می کنند باید یک هفته قرنطینه اجباری شــوند تا هم قدر سالمتی را بدانند 

و هم قدر زحمات طاقت فرسای کادر پزشکی کشور را.
0910---9850

* الزم اســت برای رونق  بخش صنعت و کشــاورزی، دولت ارز مورد نیاز را 
برای این بخش ها تامین کند تا فناوری و تجهیزات خویش را روزآمد کنند.
0912---3811

* از ریاست محترم دستگاه قضایی درخواست می شود که از حقوق دان های 
جوان و بسیجی برای مساعدت و کمک به افرادی که امکان گرفتن وکیل را 

ندارند و یا قادر به پیگیری دعاوی خود نیستند، بهره ببرند.
0911---8495

* حکم حمل و نگهداری و فروش یک کیلو هروئین که چند خانواده را نابود 
می کند اعدام اســت. پس کســانی که چوب حراج بر ذخایر طال و ارز کشور 
زدند و هزاران خانواده را از هم پاشــیدند و کشــور را از نظر اقتصادی به این 

روز رساندند مستحق چه حکمی هستند؟
0049---0911 و 2842---0910

* از اهتمام دولتمردان به سالمت جسمی جامعه در مقابله با ویروس منحوس 
کرونا تقدیر و تشکر می شود ولی چرا به همین میزان برای سالمت روح و روان 
جامعه تالش نمی شود؟ چه تفاوتی بین سالمت روح و جسم است؟ گسترش 
بی حیایی به ویژه در دوره دولت تدبیر به ســالمت روح و روان مردان و زنان 
و خانواده های کشور آسیب زده و می زند. چرا تدبیری برای این سالمتی که 

قطعا اهمیتی کمتر از سالمتی جسم ندارد هیچ فکری نمی شود؟!
3949---0912 و 6820---0911

* این از عدالت به دور است که پزشکان عمومی و بیمارستان های بزرگ هر دو 
به یک اندازه آبونمان برای تخلیه زباله های عفونی به شهرداری پرداخت کنند.
دکتر حریرفروش

* سالروز عملیات موفق آفرین مرصاد را پشت سر گذاشتیم ولی جای تاسف و 
تامل دارد که در هیچ کدام از کتاب های درسی از دبستان تا دانشگاه دو صفحه 
مطلب در خصوص چرایی و چگونگی این عملیات برای آگاهی دانش آموزان 

نوشته نشده است. آیا این کار خیانت نیست؟
0938---8688

* ســکوت آقای بذرپاش در مقابل هجمه هــای تخریب او که در مخالفت با 
ریاست او در دیوان محاسبات صورت گرفت بسیار کار خوبی بود. باید خیلی 
از کم لطفی های ناشــی از بازی های جناحی و حزبی را نادیده گرفت و فقط 

به کار فکر کرد.
0938---8688

* افراد مســتمند و قشر مستضعف علی رغم درآمد پایین قادر به تهیه برنج 
هندی و پاکستانی کیسه ای )10 کیلویی( 60-50 هزار تومان را داشتند ولی با 
تدبیر دولت قیمت اینها نیز 4-3 برابر شده و این اقشار دیگر قادر به تهیه اینها 
هم نیستند! دولت بگوید چه تدبیری برای سفره این طیف اتخاذ کرده است؟!
0935---2256

*  ضمن تشکر از چاپ درد دل مردم در روزنامه، از مسئولین امر درخواست 
می شود همان طوری که با سلطان های شکر، ارز، سیمان و... برخورد می شود 
با آن دسته از بنگاه های ملکی که قیمت ها را براساس امیال نفسانی و یا دیکته 
شــده سوداگران افزایش می دهند و قشر نیازمند را به خاک سیاه می نشانند 

برخورد و این بنگاه ها را پلمب نمایند.
زارعی

* شــاهد افزایش قابل توجه درج اسامی انگلیســی بر روی کاالهای ایرانی 
هستیم. متاسفانه تبلیغات بی رویه شان حتی در رسانه  ملی، علی رغم پیگیری ها 

و تماس های مکرر رو به افزایش است.
0910---5404

* قطع آب بین 4 تا 8 ساعت واقعا اهالی شهر اندیشه فاز یک کوچه خوشبخت 
را در این گرمای باالی 40 درجه و بیماری کرونا به ســتوه آورده اســت. با 
وجودی که در 30 کیلومتری تهران قرار داریم و با پیگیری های زیاد متاسفانه 

هیچ تغییری احساس نمی شود. چرا؟!
0912---0991

* در اطراف کارخانه روغن نباتی واقع در خیابان فداییان اســالم منطقه 20 
مجتمع های مســکونی قرار دارد و بوی تعفن این کارخانه، مردم جنوب شهر 
را به شــدت آزار می دهد. از تولد این کارخانه 80 ســال می گذرد 2 بار قول 
نصب فیلتر آن را دادند و در سال 89 نیز 2 سال تعطیل شد ولی االن نه از 
فیلتر خبری شــده و نه از تعطیلی کارخانه. با پیگیری های متعدد شهرداری 
اظهار می دارد پرونده آن به فرمانداری شهرری واگذار شده است... از مسئولین 
امر درخواست می شود در این شرایط کرونایی و تعطیلی بچه ها، ما را از بوی 

تعفن این کارخانه نجات دهند.
جبرائیلی

* این بیان صریح رهبری در معرفی خیانتکاران اســت: »اینکه بر طبق میل 
دشمن ترویج کنی که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم! این بزرگ ترین 
خیانت در حق ملت است. من به حول و قوه الهی و با همراهی شما تا جان 

و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق بیفتد در کشور.«
ابوالقاسمی

ما اصالح طلبان یادمان رفته
که باید پاسخگو باشیم نه پرسشگر

»جهانگیــری در انتخابات 1400 بیایــد که چه کند؟ ظاهرا اصالح طلبان یک 
نکته مهم را فراموش کرده اند و آن این که در انتخابات پیش رو، چندان نمی توانند 

سؤال کننده باشند و بیشتر باید پاسخگو باشند.«
سایت عصر ایران که از سایت های حامی دولت و اصالح طلبان محسوب می شود، 
در تحلیل ارزیابی فوق نوشت: یکسال تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی است. 
اصالح طلبان بالتکلیف در حال سپری کردن روزهای خود هستند و به نظر می رسد 
هنوز به اســتراتژی مشخصی برای آینده سیاسی خود نرسیده اند. برخی از آنها به 
دنبال جهانگیری هستند و فکر می کنند معاون اول دولت دوازدهم می تواند کشتی 

طوفان زده را به ساحل آرامش برساند.
از این جمع باید پرسید در صورت پیروزی جهانگیری در انتخابات، او چه کاری 
انجام می دهد که االن نمی تواند انجام بدهد؟ اســحاق اصالح طلبان االن معاون اول 
دولت روحانی است و حتما باید در کارزار انتخابات پاسخگوی عملکرد خود و دولتی 

که در آن مسئولیت داشته است باشد.
به نظر می رسد اصالح طلبان یک نکته مهم را فراموش کرده اند و آن هم به این 
معناست که در انتخابات پیش رو، چندان نمی توانند سؤال کننده باشند و بیشتر باید 

پاسخگو باشند.
آنها چه بخواهند چه نخواهند روحانی به پای آنها نوشــته شده است. مردم به 

حرف اصالح طلبان به »شیخ دیپلمات« رای دادند. 
جریان اصالحات که خود هم االن از منتقدان تصمیمات رئیس جمهوری است هر 
چه زودتر باید تکلیف خود را با حسن روحانی روشن کند. وقت آن رسیده است که 
با رئیس دولت، صریح صحبت کنند و از شعارهایی که داده مطالبه کنند و بپرسند 

چرا این کار و آن را نکرده و دلیل این همه انفعال چیست؟
بهتر نیســت تا قبل از اینکه مورد سؤال قرار بگیرند، خود سؤال کنند و پاسخ 
بدهند؟ چرا مجلس دهمی که با آن همه شور شکل گرفت و عارف رکورد رای انتخابات 

مجلس را شکست، به همین راحتی به خاطره ها پیوست؟
آقای عارف تا کی می خواهد سکوت کند؟ اعضای فراکسیون امید تا کی می خواهند 

قفل سکوت بر دهان بزنند؟
با این شــرایط اصالح طلبان بهتر است تا وقتی تکلیف خود را روشن نکرده اند، 

وارد هیچ کارزاری نشوند.
مردم با هزار امید و آرزو به حسن روحانی و اعضای مجلس دهم رای دادند. هزار 
امید و آرزوی آنها چه شد و به کجا رسید؟ چرا فکر می کنیم این مردم در انتخابات 

1400 به یک اصالح طلب رای می دهند؟
اصالح طلبان در سال های پیش رو باید کمی بیشتر فکر کنند. نمی شود شعار داد 
و وقتی در قدرت بود به آنها عمل نکرد. حاصل این رفتار می شود آنچه که می بینیم.

بیشترین بی انضباطی مالی طی 3 سال اخیر 
در بخش های تابعه شهرداری رخ داد

عضو شورای شهر تهران اذعان کرد: بیشترین بی انضباطی مالی در شرکت ها و 
سازمان های وابسته به شهرداری اتفاق افتاده است.

در حالی که سه سال از فعالیت شورای شهر اصال ح طلب و شهردار منتخب آن 
می گذرد، سید حسن رســولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا به ایلنا 
گفت: در دو ســه سال گذشته بیشــترین بی انضباطی مالی و اداری در شرکت ها و 
ســازمان های وابسته به شهرداری بوده است، چرا که هرکدام به عنوان جزایر به هم 

پیوسته اداره می شود.
رسولی با اشاره به اینکه در شورای پنجم انضباط بخشی به سازمان ها آغاز شد، 
گفت: این اقدامات برای آن دسته از شرکت های شهرداری که سودده بوده و قابلیت 

حضور در بورس را داشته باشند میسر خواهد بود.
او در پاسخ به این سوال که در نتیجه طی دو الی سه سال گذشته تنها این سه 
شرکت سودده بوده اند؟ گفت: حدس من این است که عمده شرکت های شهرداری 
فضای رقابتی و دارای ظرفیت ورود به بازار بورس را ندارند، مگر اینکه در آینده تحوالت 
عمیق مالی و اقتصادی در این شــرکت ها به وجود آید، چرا که عمده این شرکت ها 
زیان ده هستند و در راستای ماموریت های شهرداری انجام وظیفه می کنند. برای مثال 
شرکت کنترل ترافیک شهر تهران شرکت تجاری، بازرگانی نیست و اگرچه با مقررات 

شرکتی اداره می شود، اما متفاوت از شرکت های بازرگانی فعال است.
او همچنین گفته اســت: طی این ســال ها با یک رشد کاریکاتوری در ساختار 
شــهرداری روبه رو بودیم و همواره در هر دوره ای تحت تاثیر عواملی، قواره سازمانی 

شهرداری گسترش پیدا کرده است.
او ادامه داد: در شــرایط فعلی رشد بی قواره سازمانی باعث وفور موازی کاری در 
سطوح مختلف سازمانی شده است به این معنی که برای انجام یک ماموریت بعضا 

تا 4 اداره کل در شهرداری تهران وجود دارد.
رسولی در پاسخ به این سوال که ورود سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری 
به بورس تا چه اندازه می تواند در بهبود وضعیت شهرداری تهران با توجه به شرایط 
اقتصادی که در آن گرفتار است موثر باشد، گفت: شورای بورس چه در بازار اول و چه 
در فرابورس مقرراتی برای ورود بنگاه های اقتصادی به تاالر بورس دارد. یکی از مهم ترین 

معیارها این است که صورت های مالی طی دو سه سال گذشته زیان ده نباشند.
رســولی گفت: فکر می کنیم این اجازه در مصوبه به شهرداری داده شده است 
که فروشــگاه شهروند، همشهری و شاید شهر آفتاب جزو شرکت هایی باشند که با 
اصالحاتی در ساختار که مراحل نهایی را طی می کنند، بتوانند در بورس حضور یابند.

چاره کسری بودجه، انضباط مالی است
نه استقراض دولت از بانک ها

یک روزنامه اقتصادی حامی دولت می گوید: دولت به جای اســتقراض بانکی و 
تشدید تورم، باید به کاهش هزینه ها و انضباط مالی بپردازد.

روزنامه تعادل نوشت: آمارهای مستند نشان می دهد میزان بدهی دولت به شبکه 
بانکی تا حد چشمگیری افزایش پیدا کرده به طوری که تنها در طول یک سال حجم 
ریالی بدهی های دولت به نظام بانکی رشدی 25 درصدی را تجربه می کند؛ حرکتی 
که برخی از تحلیلگران را نگران تبعاتی ساخته است که این نوع استقراض ها در فضای 

عمومی به جای خواهد گذاشت.
چنانچه هرچه سریع تر برای این مسئله تصمیم عاجلی گرفته نشود، می تواند 

تک تک شاخص های اقتصادی کشور را در مسیر نزول مستمر قرار دهد.
ارزیابی تاثیر این بی انضباطی خود در افزایش دامنه تورم نشــان می دهد. برای 
جبران کسری بودجه روش های مختلفی اتخاذ می شود که مخرب ترین و آسیب زاترین 

روش، همین راهکار استقراضی از بانک ها است.
در مجموع، دولتی که دایم در حال افزایش تعهدات خودش اســت و بیش از 
ظرفیت اقتصادی کشور و جی دی پی تولیدی کشور، هزینه و خرج می کند؛ هر روز با 
مشکل تازه ای روبه رو می شود. یک روز ارز و دالر نوسان دارد؛ روز دیگر قیمت ها در 
بازار مسکن اوج می گیرد و روز بعد، قیمت سکه طول و عرض اقتصاد را طی می کند.
نه فقط دولت ایران بلکه دولت های مختلف در کشــورهای مختلف بارها این 
تجربیات را از سر گذرانده اند و به دلیل اشتباهات متعددی که در اقتصاد و برنامه ریزی 
داشــته اند، هزینه های شان بیشتر شده است. یعنی نوعی حرکت تدریجی به سمت 
ســیاه چاله ای از مشکالت که این نوع تصمیم سازی ها اقتصاد را به آن سمت سوق 

می دهد.
در حــال حاضر هم دولت به هر بهانه ای در حــال افزایش تعهدات مالی خود 
است و همچنان هم دولتمردان خیلی با آرامش هزینه های خود را زیادتر می کنند و 
هزینه های تازه بر روی هزینه های قبلی می افزایند. چاره پاسخگویی به این تعهدات 
چیست؟ یا باید پول چاپ کنند و پایه پولی را افزایش دهند یا از طرق مختلف، به 
منابعی که در دسترسشــان است )بانک مرکزی و بانک ها( دست بزنند و بخشی از 
آن منابع را برای حل مشکالتشــان استفاده کنند که با آن روش ها دولت بدهکارتر 

خواهد شد و اقتصاد آشفته تر.
اخیرا روش های جدیدی هم از سوی دوستان کارشناس مطرح می شود که اسم 
آن را عملیات بازار باز یا انتشار اوراق قرضه می گذارند، اما این موضوعات بهانه است. 
کاری که دولت باید انجام دهد، انضباط مالی و کاهش هزینه ها و از آن طرف کمک 
به افزایش جی دی پی اســت. برای افزایش جی دی پی، دولت ها باید از کســب وکار 
حمایت کنند. این شاید مهم ترین پروژه ای باشد که پیش روی مسئوالن تصمیم ساز 

کشور قرار گرفته است.
بزرگ ترین حمایت دولت از فضای کسب وکار این است که مزاحم آنها نشود و 
اجازه بدهد تا کارشان را پیش ببرند، در واقع هفت خوان اخذ مجوزها و دستورالعمل ها 
و... باید از پیش روی فعاالن اقتصادی برداشته شود. باید فضای مناسب برای پویایی 
بیزینس ها، شرکت ها، استارتاپ ها و... فراهم شود. این خودش کمک می کند تا مهار 
تورم انجام شــود و در بلندمدت مشکل کســری بودجه دولت را نیز تا حد زیادی 

بهبود می بخشد.
همکاری راهبردی ایران و چین

زنگ خطر را برای اسرائیل نواخت
محافل صهیونیستی می گویند همکاری راهبردی ایران و چین، معادالت اسرائیل 

را به هم می ریزد.
پایگاه خبری »فرانت پیج« در گزارشی با عنوان تغییر محاسبات اسرائیل نوشت: 
زمانی که شــی جین پینگ رئیس جمهور چین در سال 2016 از ایران دیدن کرد، 
بسیاری از ناظران اهمیت این اقدام را رد کردند. این ایده که چین روابط خود با آمریکا 
را به نفع ائتالف با ایران خراب کند، حسب ظاهر نامعقول بود. اما با وجود نامعقول 

بودن این ایده، تحوالت اخیر نگرانی ها درباره روابط ایران و چین را افزایش داد.
پیامدهای این توافق روشن است. چین تصمیم گرفته تحریم های آمریکا را نادیده 
بگیرد. پکن به روشنی اعتقاد دارد که بهای اقتصادی و دیپلماتیکی که برای این کار 
خواهد پرداخت، کمتر از قیمتی است که آمریکا بابت ضربه به موقعیت آن کشور در 

بازارهای جهانی پرداخت خواهد کرد.
برای ایران نیز که تحت فشار اقتصادی است، چین یک فرصت است. توافق ایران 

و چین همچنین جنبه نظامی هم دارد و دو طرف را متعهد به تشدید رزمایش های 
مشترک نظامی می کند.

از لحاظ دیپلماتیک، این توافق نامه آمریکا را در مســیر تقابل با شورای امنیت 
سازمان ملل قرار می دهد. تالش های آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در 

ماه اکتبر موفق نخواهد شد.
برای اسرائیل، توافق چین و ایران یک نقطه عطف راهبردی است. پیامد فوری 
توافق ایران و چین برای اسرائیل، این است که اسرائیل را وادار می کند رویکرد خود 
در قبال مشارکت چین در توسعه و مدیریت زیرساخت ها و همچنین سرمایه گذاری 

چین در تحقیقات و توسعه فناوری اسرائیل را تغییر دهد.
اکنون با توجه به توافق چین با ایران، اســرائیل انتخاب دیگری جز لغو قرارداد 
بهره برداری از یک بندر جدید در حیفا و چندین قرارداد دیگر ندارد. همان شرکت هایی 
که قرار است زیرساخت های ملی در اسرائیل احداث کنند اکنون متعهد به اجرای 
پروژه های مشابه در ایران هستند و خطر برای زیرساخت های حیاتی اسرائیل روشن 

است.
در سطح جهانی نیز قرارداد ایران و چین موجب صف بندی های راهبردی جدید 
خواهد شد. اروپا احتماال در مورد انتخاب بین چین و آمریکا دچار شکاف خواهد شد. 
روسیه هم که اکنون اقتصادش تا حد زیادی با بازار چین ادغام شده است حداقل در 

کوتاه مدت همچنان در سمت چین باقی خواهد ماند.
در همین حال پایگاه اینترنتی سندیکای خبری یهود )JNS( در گزارشی با عنوان 
معنای همکاری ایران و چین برای اسرائیل چیست؟ به نقل از »کارین ویتی« مدیر 
اندیشکده »سیگنال« نوشت: اگر توافقنامه ایران و چین اجرایی شود، برای اسرائیل 
بسیار مشکل ساز خواهد بود. زیرا ایران از منابعی که به دست می آورد برای پیشبرد 

منافع خارجی خود استفاده می کند.
این پایگاه خبری صهیونیستی ادعا کرد : در حالی که چین از فرصت ها در منطقه 
استفاده می کند، اسرائیل نگران این توافق است زیرا خزانه ایران را پر خواهد کرد و 

توانایی رژیم برای تامین مالی نیروهای نیابتی را افزایش خواهد داد.
این پایگاه خبری همچنین به نقل از »جاناتان شانزر« معاون تحقیقات آمریکایی 
»دفاع از دموکراسی ها« نوشت: این توافق عالمت روشنی است از اینکه چین و ایران 

یک رابطه راهبردی دارند و این برای اسرائیل مشکل ساز است.
شانزر گفت: صرف نظر از اینکه این توافق چگونه خواهد بود باید زنگ های خطر 

را برای اسرائیل به صدا درآورد و این توافق محاسبات را تغییر خواهد داد.
برجام حتی اگر اجرا می شد

نمی توانست خأل مدیریت اقتصادی را پر کند
یک روزنامه حامی برجام معتقد است دولت به خاطر سرگرم شدن به برجام، 

از مسئولیت تغییر روندهای اقتصادی ناسالم غافل ماند.
روزنامه اقتصادی تعادل با اشــاره به نابسامانی های اخیر اقتصادی می نویسد: 
در ابتدای دولت یازدهم، طرح اصلی دولت رسیدن به توافق هسته ای و کنار زدن 
تحریم ها بود؛ توافقی که به نتیجه رسید و برای چند ماه نیز اجرا شد اما باید در 
کنار آن اصالحات اقتصادی نیز در نظر گرفته می شــد که عماًل فراموش شدند و 
وقتی تمام توجه و تمرکز روی یک طرح قرار داده می شــود و آن طرح به جایی 

نمی رسد، مشکالت خود را نشان می دهند.
اقتصاد ما در حوزه کسب و کار، نظام بودجه ریزی، سیستم بانکی، برنامه ریزی 
برای معیشــت و بسیاری از دیگر مسایل نیاز به اصالح ساختاری و تغییر رویکرد 
جدی دارد. در چنین بســتری حتی اگر برجام اجرایی شــود نیز، این مســایل و 

مشکالت بر جای خود باقی خواهند ماند.
دولت تصور می کرد با اجرای برجام، سیل سرمایه گذاری های جدید وارد چرخه 
اقتصادی کشور می شود و با فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی، نیازهای داخلی 
برطرف می شــوند، در حالی که در کنار برجام نیاز به انجام اصالحات ســاختاری 
اقتصاد نیز وجود داشت. از سوی دیگر، وقتی تمرکز اصلی روی برجام قرار داشت، 
گفته می شد که حتی در صورت تغییر رئیس جمهور آمریکا، امکان خروج از توافق 

و بازگشت تحریم ها وجود ندارد.
ما اگر اقتصاد خود را اصالح و چابک می کردیم، امروز می توانســتیم در برابر 
فشار تحریم ها یا سایر مشــکالت عملکرد بهتری داشته باشیم. ما فرصت سوزی 
کردیم. در سال های گذشته وقتی مشخص شد که درآمد نفتی ما کاهش خواهد 
یافت، باید با یک بررسی نظام مند و جامع، واردات مدیریت می شد و میزان دقیق 
ارز مورد نیاز محاســبه می شــد، ذخیره ارزی الزم پیش بینی می شد و اوضاع به 
کنترل درمی آمد اما متأســفانه در تمام ماه هایی که زمــان بود، هیچ یک از این 
 مســایل مورد توجه قرار نگرفت و مشــکالتی مانند افزایش نرخ ارز خود را نشان

دادند.
یکی از اصلی ترین مشکالتی که امروز در بدنه تصمیم گیر اقتصادی وجود دارد، 
نبود انسجام فکری و نظری است. یعنی هر یک از دستگاه های مسئول اقتصادی 
طرح های خاص خود را ارایه می دهند و هیچ هماهنگی میان این سیاست ها دیده 
نمی شــود. موضوع فهرســت واردات و صادرات کاالها، نحوه ترخیص از گمرک و 
چگونگی مواجهه با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در اختیار بانک مرکزی نیست 

و این بانک نمی تواند تمام این مسایل را مدیریت کند.

ریچارد نفیو کــه از وی به عنوان معمار تحریم های ایران نام 
می برند، در کتاب کوتاه اما خواندنی خود به نام »هنر تحریم ها؛ 
نگاهی از درون میدان« که در ماه های پایانی سال 1396 منتشر 
شده، صادقانه اعتراف می کند که تحریم با مبانی بشردوستانه 
و انسانی ســازگاری ندارد، بخصوص وقتی مردم کشور تحریم 
شونده، هدف باشند. او تحریم را به هنرهای رزمی  تشبیه می کند 
و می گوید؛ »درست مانند یک ورزشکار ماهر در هنرهای رزمی  
که باید نقاط ضربه زدن به حریف را دقیقاًً شناسایی کرده و امکان 

دفاع را از او بگیرد.« 
 مطالعه کتاب وی برای کســانی که با سیاســت به طور عام 
 و سیاســت خارجی ایران به طور خاص سروکار یا عالقه دارند، 
نه تنها مفید بلکه واجب اســت. اگرچه کتاب محصول دشمن 
ایران است اما برای فهم چگونگی نگاه و تفکر آمریکایی ها درباره 
 تحریم بسیار ضروری است، تا جایی که برخی در آمریکا این اثر را 
یک کتاب آموزشی در این زمینه می دانند. جانمایه اصلی کتاب 
نفیو آن است که پیچیدگی و ظرافت ابزاری به نام تحریم را  ترسیم 
کند. ابزاری که ظاهری اقتصادی دارد اما در واقع شــاخص ها و 
مسائل اقتصادی تنها گوشه ای از این میدان است. نفیو تحریم 
را به هنرهای رزمی  تشــبیه می کند اما شــاید شطرنج تشبیه 
مناسب تری باشد. یک رویارویی استراتژیک و پیچیده با استفاده 
از مهره ها و حرکت های مختلف و بی نهایت حالت ممکن. در این 
نبرد پیچیده تنها چند مهره ماهیت اقتصادی دارند و سرنوشت 
نهایی بازی فراتر از حرکت و سرنوشت این مهره هاست. مهره های 
اقتصادی در شطرنج تحریم، تنها جزئی از یک طراحی بزرگ تر 

و در خدمت آن هستند. 
بیانات دیروز رهبر معظم انقالب اسالمی درخصوص تحریم، 
نشان دهنده درک عمیق و همه جانبه ایشان از این صحنه طراحی و 
تحمیل شده به وسیله دشمن است. سرنوشت این رویارویی پیش 
و بیش از هر چیز به درک درست و کامل ماهیت و روندهای این 
رویارویی بستگی دارد. به نظر نگارنده کلیدی ترین بخش بیانات 
دیروز رهبر انقالب آنجا بود که تأکید کردند؛ »اگر جریان تحریف 
شکست بخورد، قطعاً جریان تحریم هم شکست خواهد خورد، 
زیرا عرصه کنونی، میدان جنگ اراده ها اســت و اگر اراده ملت 

ایران مستحکم باقی بماند، بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.«
شناخت جریان تحریف و مقابله با آن ماهیتی اقتصادی ندارد 
اما اصلی ترین نکته در رویارویی با تحریم هاست. جریان تحریف 
در زمینــه تحریم، به طور عمده چند خط را به طور موازی دنبال 

می کند که برخی از آنها عبارتند از؛
 - علت تحریم، فعالیت هســته ای جمهوری اسالمی ایران - 

و نفوذ منطقه ای و داشتن موشک- است.
- فعالیت هسته ای از منظر هزینه و فایده، فعالیتی پُرهزینه 

و کم فایده است که باید از آن دست کشید.
- تحریم ابزاری بســیار قوی و عامل اصلی همه مشکالت 

کشور است.
- ایران کشوری بدون دستاورد و با مشکالت الینحل فراوان 

و افقی تیره و تار است.
- جمهوری اســالمی  توان و ابزار مقابله و ایستادگی مقابل 

تحریم ها را ندارد.
- راه از بین بردن یا کاهش فشار تحریم، مذاکره و دادن امتیاز 

به آمریکاست.
محورهای شش گانه فوق را می توان اصلی ترین خطوط تبلیغی 
جریان تحریف در موضوع تحریم ها دانست. نفیو در کتاب خود از 
دو مفهوم متقابل درد و استقامت استفاده کرده و بارها از آن نام 
می برد. درد مربوط به عمل کشور تحریم کننده و استقامت مربوط 
به کشور تحریم شونده است. برآیند و نتیجه تقاطع این دو مفهوم، 
سرنوشت جنگ تحریم ها را روشن می کند. در رویارویی درد و 
استقامت، شــاخص های اقتصادی تنها یکی از مولفه ها هستند. 
مولفه هایی که عمدتاًً ادراکی و ارزشی بوده و نتیجه جنگ اراده ها 

را تعیین می کنند. 
رهبر انقالب در سخنان خود شرط پیروزی را مستحکم باقی 
 ماندن اراده ملت عنوان می کنند. اما چرا ملت؟ چرا ایشــان از 
اراده نظام، دولت، نخبگان و... نگفتند؟ پاسخ این سؤال کلیدی 
را می توان در یکی از مصاحبه های نفیو جســت. او در یکی از 
مصاحبه های خود - چند ماه پس از انتشار کتابش- درباره اینکه 
هدف درد دولت یا ملت کشــور تحریم شونده است، می گوید؛ 
بستگی به آن کشور دارد. اینکه مردم آن چه نقش و جایگاهی 
داشته باشند. در برخی کشورها مثل کره شمالی و حتی روسیه 
بایــد درد را به دولت وارد کرد امــا در مورد ایران باید مردم را 

هدف قرار داد. 
تحریم بدون جریان تحریف ناقص بوده و لنگ می زند. تحریم 
معیشت و رفاه مردم را هدف قرار گرفته اما این نوک کوه یخ است. 
اصل کار و مأموریت بر دوش جریان تحریف است. جریانی که باید 
به مردم القا کند، دستان شما بسته است و اگر می خواهید از فشار 
زانوی تحریم بر گردن خود خالص شوید، چاره ای جز عقب نشینی 

و امتیاز دادن نیست.
یکــی از فعالیت های جنبــی جریان تحریــف، القای این 
 مسئله است که در میان دولتمردان و دو طیف سیاسی آمریکا 
- جمهوری خواه و دموکرات- درباره تحریم ها اختالف نظر دارد. 
این جریان برای جا انداختن این فریب، در تازه ترین اقدام خود 
مشــغول بزک کردن جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات 2020 
آمریکاست که اگر او رئیس جمهور شود به برجام بازمی گردد و 
تحریم ها رفع می شود. برای درک عمیق و واقعی ماجرا به کتاب 
نفیو برمی گردیم. کسی که کارش را در دوره جمهوری خواهان آغاز 
کرد، در دوره اوبامای دموکرات به اوج رسید و تا مدتی با دولت 

 ترامپ نیز همکاری کرده است. 
نفیو در کتاب خود از دو دیدگاه در سال 2009 خبر می دهد. 
عده ای مثل دولت اوباما که موافق مذاکره با ایران بوده اند و عده ای 
دیگر که معتقد بودند تا جمهوری اسالمی وجود دارد، نمی توان با 
آن به توافق رسید و پیش شرط ثبات و آرامش در منطقه، براندازی 
جمهوری اسالمی است. نفیو که خود از دسته اول و طرفدار مذاکره 
است می گوید دسته دوم اما معتقد بودند باید با مذاکره و توافقی 
 که محصول فشار تحریم است، ایران را مجبور کرد »سیاست ها 
 و رفتارهــای کلی« خود را تغییر دهد. اساســاًً میان دو طیف 
چه تفاوتی وجود دارد جز در ابزار و روش دشمنی؟ دولت  ترامپ 
نشان داد حتی همین تفاوت نیز وجود ندارد و هر دو طیف آمریکا 

ابزاری جز تحریم در اختیار ندارند. 
جالب آنکه نفیو در کتاب خود به صراحت و به صورت جزئی 
بیان می کند که پس از مســئله هسته ای باید به سراغ فعالیت 
منطقه ای و مسائل داخلی ایران - به بهانه حقوق بشر- رفت و با 
استفاده از تحریم به اهداف مورد نظر دست یافت؛ همان اقدامی 

که دولت اوباما در پیش گرفت.
تجربه تلخ برجام نشان داد، آمریکایی ها حتی در صورت دادن 
امتیازهای فراوان نیز حاضر به دست کشیدن از تحریم نیستند 
چرا که اساساًً مسئله هسته ای بهانه ای بیش نبوده و چالش آنها 
با ما یک چالش هویتی و ماهیتی است. بهانه های آمریکا تمامی 
ندارد و ســاده لوح است اگر کسی گمان کند حتی با نابود کردن 
آخرین سانتریفیوژ در کشور هم غائله هسته ای تمام می شود. راه 
خالصی از شّر تحریم هرچند ساده و بی زحمت نیست اما کاماًلً 
روشن است. معمار تحریم های ایران در کتاب خود به تحریم بنزین 
در سال 2010  اشاره می کند. زمانی که ایران وابستگی زیادی به 
بنزین وارداتی داشت و آمریکایی ها گمان می کردند با تحریم آن، 
فشار شدیدی بر مردم وارد خواهد شد. بیراه هم فکر نکرده بودند 
اما ما در مقابل این تحریم خبیثانه که زندگی روزمره مردم را نشانه 

رفته بود، پاالیشگاه ساختیم و عماًلً تحریم آمریکا خنثی شد. 
 حضرت آیــت اهلل العظمی خامنــه ای ســال 91 فرمودند؛

»من دیپلمات نیستم، من انقالبی ام«. بیانات جامع و عمیق دیروز 
ایشــان درباره ماهیت، اهداف و راه مقابله با تحریم های آمریکا 
نشان داد، مدعیان و قهرمانان دیپلماسی باید در محضر ایشان 

شاگردی کنند. 

دیپلمات تر از دیپلمات ها

یادداشت روز

محمد صرفی

صفحه 2
شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ 
۱۱ ذی الحجه ۱۴۴۱ -شماره 22۵2۷

سخنگوی وزارت خارجه: 

كره جنوبی از بازپرداخت بدهی اش به  ایران
سر باز می زند

درگذشت همکار قدیمی
با نهایت تاسف مطلع شــدیم همکار قدیمیمان آقای محمدهادی 
مصدقی در نمایندگی استان فارس، دار فانی را وداع گفته است. ضمن 
تسلیت به خانواده محترم ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و 

برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

خارجه  وزارت  سخنگوی 
گفــت: کره جنوبی با وجود 
ده بار مذاکراتی که در سطح 
مختلف با آنها داشــتیم اما 
متاسفانه به دلیل تحریم های 
غیرقانونی آمریکا تاکنون از 
بازپرداخــت بدهی خود به 
ملت ایران سر باز زدند و ما 
به کره جنوبی اعالم کردیم که 
بهانه شما قابل قبول نیست.

موســوی  عبــاس  ســید 
ســخنگوی وزارت امور خارجه 
در نشســت خبری بــا اصحاب 
رســانه  در مرکــز همایش ها و 
نمایشگاه های بین المللی سازمان 
منطقــه آزاد انزلی با اشــاره به 
اینکه جمهوری اســالمی ایران 
تنش خاصی با کشور کره جنوبی 

ندارد و فقط خواستار مطالبات 
به حــق ملت ایران اســت ابراز 
داشــت: بانک  مرکــزی از همه 
راه های مشــروع و قانونی برای 
دریافــت مبالــغ از کره جنوبی 

اقدام می کند.
موســوی دربــاره مطالبات 
بلوکــه شــده ایرانیان توســط 
کره جنوبــی خاطرنشــان کرد: 
کره جنوبــی بــا وجــود ده بار 
مذاکراتی که در سطح مختلف 
با آنها داشــتیم اما متاســفانه 
به دلیل تحریم هــای غیرقانونی 
آمریــکا تاکنــون از بازپرداخت 
بدهی خود به ملت ایران سر باز 
زدند و ما بــه کره جنوبی اعالم 
کردیم که بهانه شما قابل قبول 
نیست و تحریم آمریکا زورمدارانه 

است و نباید به تحریم های آنان 
تن دهید.

وی افزود: البته ما هرگز این 
تحریم ها را به رسمیت نشناختیم 
و آنهــا را غیرقانونی می دانیم و 
کره جنوبی نیز موظف به رعایت 
تحریم ها نیست؛ کره جنوبی حق 
ندارد به خاطر فشار آمریکا حق 
ملت ایران را ضایع کند و اخیراً 
نیز وعده هایی دادند ولی انتظار 
داریم کــه حقوق مردم ایران را 

پس دهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه 
در پاسخ به این پرسش که برخی 
گمانه زنی ها بر این موضوع تاکید 
دارند که سرویس های جاسوسی 
مثل ســیا و موســاد از فضای  
زمینی و هوایی آذربایجان برای 

مقاصد خود اســتفاده می کنند 
گفــت: این ادعاهــا باید دارای 
دالیل مستحکم باشند و تمامیت 
ارضی برای ما و ملت ما مقدس 
اجازه نمی دهیم هیچ  و  اســت 
متجــاوزی به ایــن امر مقدس 

خدشه وارد کند.
به گزارش تســنیم، موسوی 
اینکــه جمهــوری  بیــان  بــا 
متوازنی  نــگاه  ایران   اســالمی 
به مناطق مختلــف جغرافیانی 
 جهــان دارد و منافــع خود را 
بر اساس این نگاه تعریف می کند 
تصریح کــرد: در حال حاضر با 
کشورهای مختلف برای تبادالت 
ارزی ملــی و محلــی در حال 
صحبت هســتیم و این اقدام در 

حال انجام است .

گفت و شنود

میخ! 
گفت: ترامپ گفته است باید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

به تعویق بیفتد!
گفتم: چرا؟!

گفت: اعالم کرده به خاطر شــیوع کرونا، رکود بی سابقه اقتصاد 
آمریکا و اعتراضات گســترده مردمی، شــرایط سختی پدید آمده 
 و در این شــرایط نمی تــوان انتخابات ریاســت جمهوری را برگزار 

کرد!
گفتم: شرایط وخیم آمریکا به انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور ربطی ندارد، آمریکا به گفته صاحب نظران در حال 

فروپاشی است، باید رژیم تغییر کند.
گفت:  یعنی دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هنوز این واقعیت 

را درک نکرده اند؟!
گفتم: چــه عرض کنم؟! یارو میخ رفته بود کف پاش، به 

جای این که میخ را درآورد، سر آن را کج کرد!

با طرح ادعاهای مضحک 

آمریکا لیست فلزات
تحت تحریم ایران را گسترش داد

آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
با صدور بیانیه ای لیست فلزات 
ایران را گسترش  تحت تحریم 

داد.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 
با صدور بیانیه ای با طرح ادعاهای 
برنامه  اینکــه  از جمله  مضحــک 
و  بالستیک  موشک های  هسته ای، 
برنامه های نظامــی ایران تهدیدی 
برای صلح و ثبات خاورمیانه هستند، 
اقدام به گسترش تحریم های فلزات 

علیه ایران کرد.
طبق این بیانیه 22 فلز آلومینیوم 
319، آلومینیوم 1100، آلومینیوم 
225، آلومینیوم 6061، آلومینیوم 
6063، آلومینیوم 6082، آلومینیوم 
آلومینیــوم برنــز  آلیــاژ   ،۷0۷5 

UNS C63600، اکسید آلومینیوم، 
فــوالد 4130، فوالد  فوالد 302، 
ضدزنگ 321، فوالد ضدزنگ 316، 
 فوالد A8۷۷، فوالد A228، فوالد
فــوالد   ،52100 -100Cr6
د  ال فــو  ،3 5 0 جینــگ  ا ر ما
بریلیم، مــس  ماراجینــگ 300، 
،CuZn38Pb1 -UNS C3۷000

مس تنگســتن و پــودر آلومینیوم 
بــا خلــوص بــاالی 98 درصد در 
آمریکا  تحریم های  جدید  لیســت 

قرار گرفته اند.
به گزارش میزان، مایک پمپئو، 

وزیر خارجه آمریکا بامداد روز جمعه 
با انتشــار پیامی در صفحه توییتر 
خود اعالم کرد که واشنگتن دامنه 
تحریم ها علیه بخش فلزات ایران را 

گسترش داده است. 
در این پیام توییتری آمده است: 
امــروز دامنه تحریم فلزات ایران را 
افزایش دادم که برنامه هســته ای، 
نظامی و موشک های بالستیک ایران 
را هدف قرار می دهد. بر این اساس 
انتقال آگاهانــه 22 فلز به ایران و 
یا از این کشــور مشمول تحریم ها 

خواهد بود.
پمپئو مدعی شــد: فشار ما به 
ایران تا زمانی که مانند یک کشور 
 عــادی رفتار کند، ادامــه می یابد.

ماه می  سال 2018 دولت آمریکا به 
صورت یکجانبه از توافق هسته ای با 
ایران خارج شد و با احیای تحریم ها 
و راه اندازی کمپین موسوم به فشار 
ایران  حداکثری سعی در کشاندن 

به پای میز مذاکره داشت.
تحلیلگران  وجــود  ایــن  بــا 
و بســیاری از مقامــات آمریکایی 
اذعــان کرده اند که ایــن کمپین 
نه تنها تاکنــون به اهدف از پیش 
تعیین شده نرســیده و با شکست 
مواجه شــده بلکه انزوای بیشــتر 
 آمریــکا در عرصه جهانــی را نیز 

در پی داشته است.

انقالب  پاســداران  سپاه 
از  اطالعیه ای  در  اســالمی 
پایان رزمایش مشترک پیامبر 
اعظم)ص( 14 با اجرای تمامی 
سناریوهای متصور و دستیابی 
به اهداف از پیش تعیین شده 

خبر داد.
ســپاه  عمومی کل  روابــط 
پاســداران انقالب اســالمی در 
پایان  اعــالم   بــا  اطالعیــه ای 
موفقیت آمیز رزمایش مشــترک 
پیامبر اعظم)ص( 14  با دستیابی 
به اهداف از پیش تعیین شــده 
افزود: این رزمایش که با مشارکت 
نیروی دریایی و هوافضای سپاه در 
منطقه عمومی هرمزگان، خلیج 
فارس و غرب تنگــه راهبردی  
هرمز برگزار شد؛ با اجرای تمامی 
ســریال ها و تمرین های ترکیبی 
زمین،دریا  عرصــه  در  عملیاتی 
هوا و فضا با موفقیت پایان یافت.
ایــن اطالعیــه با اشــاره به 
اقدامات صورت گرفته در مرحله 

نهایــی چهاردهمیــن رزمایش 
خاطرنشــان  اعظم)ص(  پیامبر 
کرده اســت: در ایــن رزمایش 
تمرین هــای عملیاتی پیچیده و 
متنوعی اعم از شلیک موشک های 
بالستیک از اعماق زمین، انهدام 
سامانه های راداری دشمن، اجرای 
آتش موشک های ساحل به دریا 
و شــناوری برای انهدام ناوهای 
رزمی، تمرین حمله هواپیماهای 
بدون سرنشین به پل فرماندهی 
نــاو هواپیمابر دشــمن، تمرین 
متخاصم  شــناورهای  تصــرف 
بــا اجرای عملیــات هلی برن و 
استفاده از موشک های سطح به 
سطح و ساحل به دریا در حضور 
ناظــران قــرارگاه مرکزی خاتم 
االنبیــا)ص( به بهترین شــکل 

تمرین شد.
اطالعیه ســپاه پیام رزمایش 
بــه   14 اعظــم)ص(  پیامبــر 
کشــورهای دوست و همسایه را 
محبــت، صفا، صلح و دوســتی 

همراه با اقتدار و صالبت انقالبی 
پاســداران و امنیت جمعی برای 
کشــورهای منطقه خلیج فارس 
دانســت و در بیان پیام رزمایش 
به دشمنان، تصریح کرده است: 
اســتکبار و کســانی که چشم 
طمع بــه منافع مــا دوخته اند، 
پیام آمادگی ،هوشیاری، مقابله و 
ایستادگی ملت ایران و نیروهای 
مســلح و مدافع انقالب و میهن 
اســالمی را از میدان هــای این 
رخداد مانــدگار، بخوبی دریافت 

کردند.
در اطالعیه روابط عمومی کل  
سپاه تاکید شده است: ما فرزندان 
امــام خامنه ای)مدظله العالی( و 
سربازان میدان جهاد و شهادتیم 
از دستاوردهای  اراده کرده ایم  و 
انقالب اسالمی، نظام و مردم عزیز 

ایران فداکارانه  دفاع کنیم.
در پایــان ایــن اطالعیه  با 
و  حمایت هــا  ز  ا نــی  قدردا
و  شــریف  ملت  همراهی هــای 

فهیم ایران به ویژه مردم فهیم و 
انقالبی استان هرمزگان و  جزایر 
خلیج همیشه فارس در اجرای  
ایــن رزمایش  بــزرگ و  اقتدار 
آمیــز و تاکید بــر اینکه نمایش 
توان و آمادگی های رزمی ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی ،ضامن 
امنیت جمعی در خلیج فارس و 
اعتبار قدرت بازدارندگی کشــور 
خواهد بود، تصریح شــده است: 
جمهوری اسالمی ایران، هیچگاه 
شــروع کننده جنگــی  نبوده و 
نیســت؛ اما در راهبــرد دفاعی 
خود، ضمن صیانت از استقالل، 
تمامیت ارضی، امنیت، منافع ملی 
و پهنه جغرافیای کشور به ویژه 
جزایر خلیج فارس؛ عکس العمل 
تمام کننــده  و  قاطع،کوبنــده 
پاسداران انقالب و سایر مدافعان 
مقتدر کشــور علیه  متجاوزین 
به میهن اســالمی را  با صراحت 
و صالبــت از مولفه های اصلی و 

غفلت ناپذیر خود می داند.

در اطالعیه ای اعالم شد

رزمایش سپاه با دستیابی به تمامی اهداف از پیش تعیین شده 
در خلیج فارس و تنگه هرمز پایان یافت


