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* اگر انقالب اسالمی هیچ کاری نکرده باشد برای ملت و مستضعفین جهان، همین 
که امروز در دنیا کسی نیست که شیطان بزرگ را ابرقدرت بداند کافی است!

سروی
* کسانی که برای خرید واکسن کرونا از دشمنان این مردم روزشماری می کنند و 
قند در دلشان آب می شود الزم است از آنها برای تزریق واکسن آمریکایی و انگلیسی 

ثبت نام به عمل آید تا معلوم شود آیا حاضرند به آنها این واکسن ها تزریق شود
0914---8902
* آقای رئیس جمهور! شیب مالیم گرانی های دولت تدبیر باعث شد بسیاری از قشر 
جامعه دیگر قادر نباشند نان و پنیر و تخم مرغی برای حداقل های زندگی خود تهیه 
نمایند! چطور می فرمایید مردم متوجه افزایش قیمت نشدند؟! مگر می شود مردم 

متوجه این خدمات مدبرانه نشوند؟!
0917---4190
* آقای رئیس جمهور صبر و نجابت ملت در افزایش شدید قیمت ناشی از حذف ارز 
4200 تومانی توسط دولت را به نفهمیدن مردم تعبیر کرده که باید گفت نهایت 
بی ادبی و تمســخر ملت اســت. غفلت برخی از دولتمردان از آداب اولیه تعامل با 

ولی نعمت های خود یعنی مردم، واقعا تعجب آور است
6857---0919 و 2770---0912
* آقای رئیس جمهور! ما در این مدت باقیمانده از دولت انتظار معجزه نداریم. فقط 
لطفا با سخنان خود آرامش اعصاب ما را به هم نریزید و نمک بر زخم هایمان نپاشید!
2909---0912 و 2842---0910

*آیا خداوند از کسانی که در این اوضاع بد اقتصادی و تورم 50 درصدی و گرانی ها 
و فشــار بی سابقه به مردم نمک بر زخم آن ها می پاشند و می گویند مردم متوجه 

گرانی ها نشدند می گذرد؟
9554---0901 و 1466---0993
* از موضع عزتمندانه مجلس انقالبی در تعیین ضرب االجل برای اخراج بازرسان 
درصورت تعلل رژیم آدم کش آمریکا در رفع تحریم ها، تشــکر می کنیم الزم است 
امور را به شــدت رصد نمائید تا بار دیگر قصه پرغصه خسارت تعلیق به جای لغو 

تکرار نشود. یعنی آمریکا در عمل تحریم ها را لغو نماید 
سید طباطبایی
* سخنان فائزه هاشمی، سلحشوری، زیباکالم و... نشان داد که سرمایه های رژیم 

اشغالگر قدس در داخل کشور دارای چه افکاری هستند.
0938---8688

* فائزه هاشمی در فتنه 88 از باالشهر تهران خود را به میدان انقالب میان آشوبگران 
رسانده بود وقتی بازداشت شد به دروغ گفت برای خرید ساندویج آمده است!

0919---7000
* اگر در گذشته قانون در مورد فرزندان خطاکار آقای هاشمی از جمله فائزه هاشمی 
به طور کامل به اجرا گذاشته می شد امروز او تا این حد گستاخ نمی شد که خواستار 

تحریم بیشتر مردم ایران توسط ترامپ بشود.
0903----8083
* تحریک  فتنه گران در فتنه ســال 88 توسط فائزه هاشمی و رفاقت نزدیک او با 
فرقه کثیف و صهیونیستی بهائیت در داخل و خارج، همدردی با خانواده شاه ملعون 
و امروز هم اظهار تاسف او از شکست ترامپ برای تحریم های حداکثری علیه ایران 

جرم های آشکاری هستند که دستگاه قضا باید به آنها رسیدگی کند.
0933---9880
* عدم برخورد قانونی و قضایی با جرائم فائزه هاشمی موجب بیشتر گستاخ شدن 

او و دیگر افراد خائن به کشور می شود.
0917---7150
*  آقای صادق زیباکالم به جای طرفداری کورکورانه از گســتاخی  فائزه هاشمی 
و اظهارات خباثت آلود او در مورد آشــکار شدن ماهیت  لجن دموکراسی غرب با 
افتضاحی که در آمریکا شاهدش هستیم نظر بدهد. البته حال امروز شما را خوب 
درک می کنیم چرا که تمام بافته های طرفداران غرب در بزک کردن آمریکا پنبه 

شده است.
0912---2907
*  مجلس الزم است در این آخرین ماه های دولت دوازدهم بسیار مراقب عملکرد 

رئیس جمهور  و اعضای دولت باشد؟!
0937---0656
* در جواب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که گفته اگر دولت دیگری غیر 
از این دولت سرکار بود ایرانی وجود نداشت عرض می کنم آیا چوب حراج زدن به 
18 میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور و پایین آوردن ارزش پول ملی جای افتخار دارد؟ 
بیگ زاده

* آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جان هر کس که دوست دارد در این 
چند ماه باقی مانده از عمر این دولت حرف نزند و نمک به زخم ما مردم نپاشــد. 
آخر این چه حرفی اســت که »تیم دولت تیم کارکشــته است و هر گروه دیگری 

سرکار بود ایرانی وجود نداشت«!
0914---8902
* بعضی از اصالح طلبان مانند زیباکالم و خانم سلحشوری برای عدم خرید واکسن 
کرونا از آمریکا و انگلیس ناراحت هســتند. پیشــنهاد بنده این است که تعدادی 
واکســن خارجی از دو کشور ممنوع شــده خریداری و روی این جماعت شیفته 

غرب تست بشود.
0935---8288
* بعضی از دولتمردان به رغم بی کفایتی هایی که در این چند ســال از آنان شاهد 
بوده ایم چنان مست قدرت شده اند که نقشه می ریزند در انتخابات 1400 بار دیگر 

با دروغ و عوامفریبی بازی را ببرند!
0933---2977
* مدیر مســئول محترم روزنامه با ذکر داســتان عبرت آموزی از زبان فیلســوف 
معاصر مرحوم عالمه محمدتقی جعفری خیلی خوب ماهیت اصالحات آمریکایی 
و اصالح طلبان زلف گره زده به نرده های کاخ سفید را روشن کردند و جایی برای 

شک و شبهه باقی نگذاشتند.
0911---0049

* فقدان خط اتوبوســرانی از بلوار پروین و خیابان استخر در شرق تهران تا مترو 
میدان نوبنیاد برای ساکنین این منطقه مشکالت زیادی را به وجود آورده است. از 

مسئولین سازمان ترافیک شهرداری درخواست مساعدت داریم.
0912---5424

* نظر به اینکه فرصت زیادی به کنکور سراسری باقی نمانده و با توجه به غیرحضوری 
شدن آموزش مدارس پیشنهاد می شود ترم دوم پایه دوازدهم مدارس به منظور رفع 

اشکال دانش آموزان به صورت حضوری برگزار شود.
0915---5255

»پاسخ روابط عمومی و امور بین الملل
 شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(«

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه کیهان مورخ 99/10/10 با مضمون »افتتاح 
بقیه ایســتگاه های خطوط 6 و 7 مترو«، جوابیه شــرکت راه آهن شهری تهران و 
حومه)مترو( ضمن سپاس از شهروند محترم به آگاهی می رساند: برنامه عملیاتی 
ســال 99 این شرکت، افتتاح و بهره برداری از 7 کیلومتر مسیر و 12 ایستگاه در 
خط 3)ایستگاه اقدسیه(، خط 6 )ایستگاه امیرکبیر، ایستگاه تربیت مدرس، ایستگاه 
شهرک آزمایش، ایستگاه مرزداران، ایستگاه یادگار امام، ایستگاه اشرفی اصفهانی 
و ایســتگاه شهید ستاری( و خط 7 )ایستگاه برج میالد، ایستگاه شهید محالتی، 
ایستگاه میدان قیام و ایستگاه باقرخان( بوده و سایر ایستگاه های باقی مانده خطوط 

6 و 7 نیز در سال 1400 به بهره برداری برسند.
افتتاح ایستگاه های امیرکبیر در خط 6 و برج میالد در خط 7 در آذرماه امسال محقق 
گردید و برنامه ریزی افتتاح 10 ایستگاه باقی مانده نیز برای زمستان بود ولی به علت 
عدم تحقق به موقع منابع مالی پروژه های این شرکت)به خصوص اوراق مشارکت( 
که بصورت مستقیم بر برنامه ها تاثیرگذار است، سایر افتتاح با تاخیر روبه رو شده اند 
که امید می رود با رفع هرچه سریعتر مشکالت مالی، بتوان ایستگاه های در شرف 

تکمیل را هرچه سریعتر در اختیار شهروندان صبور تهرانی قرار داد.

عجبتدبیرشامخیبود
کهدولتمسئولیتشرانمیپذیرد؟!

فرافکنی های معاون اول رئیس جمهور گویا تمامی ندارد. جهانگیری پس از ادعای نجات 
ایران توسط دولت روحانی، از پذیرش مسئولیت دالر 4200 تومانی هم فرار کرد و آن را به 

نشست سران قوا نسبت داد.
این مطلب را روزنامه وطن امروز منتشــر کــرده و با یادآوری ماجرای تصویب و اعالم 
ارز 4200 تومانی )موسوم به ارز جهانگیری( نوشت: طی ماه های اخیر با رشد شدید قیمت 
بسیاری از کاالها، انتقادها نسبت به تصمیم دولت برای تخصیص بی نتیجه ارز 4200 تومانی 
به شــدت باال گرفت. اظهارات مقامات مختلف نشان می دهد دولت از سال 97 تاکنون ده ها 
میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای مصارف مختلف تخصیص داده است. با این حال اکنون 
قیمت بســیاری از کاالهایی که واردات آنها مشــمول دریافت ارز 4200 تومانی بوده، رشد 
شدید داشته است. شکست سیاست تخصیص ارز ترجیحی به حدی بوده که برخی کاالهای 
مشمول ارز دولتی حتی بیشتر از کاالهایی که با ارز آزاد وارد شدند، افزایش قیمت داشته اند. 
اکنون و با اوج گرفتن انتقادها از سیاست دولت در تعیین دستوری نرخ 4200 تومانی برای 
ارز و شکســت این سیاست، مقامات دولتی سعی در معرفی سایر بخش های خارج از دولت 
به عنوان مسئوالن سیاست ارز 4200 تومانی دارند. اظهارات اسحاق جهانگیری در ربط دادن 
ارز 4200 تومانی به تصمیم سران قوا هم تالشی در همین راستاست. تالش جهانگیری برای 
بی تقصیر نشــان دادن دولت در موضوع ارز 4200 تومانی در حالی است که اظهارات چند 
ماه پیش ولی اهلل سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، عمق بحران دولت در اتخاذ تصمیم 

کارشناسی بویژه در مقاطع بحرانی را نشان می دهد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در تشریح جزئیات جلسه دولت در فروردین 97 که به 
تعیین دستوری نرخ 4200 تومان برای دالر ختم شد، گفت: »پیشنهاد بانک مرکزی برای 
تک  نرخی کردن ارز در دولت مورد توجه قرار گرفت و جمع بندی انجام شد و بر این اساس 
برای نهایی کردن تصمیم با آقای رئیس جمهور جلسه ای گذاشتند. گفتیم جمع بندی این 
اســت که یک نرخ باید داشته باشیم. آقای رئیس جمهور گفت: باشه؛ 3800 تومان!« سیف 
در پاسخ به این سوال که 3800 تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟ گفت: »همین طوری! هیچ 
محاسبه ای در کار نبود«. سیف همچنین به مصاحبه جهانگیری پس از جلسه تصمیم گیری 
ارز 4200 تومانی اشــاره کرد و گفت: »چیزی که عجیب بود این مصاحبه بود که ما هیچ 
محدودیتی نداریم و هر کســی که می خواهد بیاید ارز بگیرد. این اشکال داشت که من در 
جلسات بعدی که با اعضای اقتصادی داشتیم گفتم منابع ارزی محدود است. شما وقتی این 

را مطرح می کنید )پرداخت ارز برای همه نیازها( بانک مرکزی از کجا بیاورد؟«
روایت رئیس کل بانک مرکزی از تصمیم دولت برای تعیین نرخ 4200 تومان برای هر 
دالر آمریکا، نقش پررنگ روحانی و جهانگیری در این تصمیم را به وضوح نشــان می دهد. 
در واقع روحانی بدون توجه به توصیه های کارشناسی و بدون کمترین تخصص در اقتصاد، 
پایه گذار تصمیم غلطی شد که نتیجه آن، هدررفت ده ها میلیارد دالر ارز در شرایط محدودیت 

ارزی و شکست در کنترل تورم بوده است. 
بازیتازهنشریاتزنجیرهای

بافرزندیادگارامام)ره(
بازی رسانه ای نشریات اصالح طلب با نام سید حسن خمینی به عنوان نامزد اصالح طلبان 
در حالی اســت که وی فاقد کمترین سابقه اجرایی به عنوان شرط ضروری برای نامزدهای 

انتخابات ریاست جمهوری است.
روزنامه های شــرق و اعتماد در یک فضاسازی هماهنگ، تیترهایی مانند »سید حسن 
خمینی می تواند نامزد اجماعی باشد؟« و »تا 1408 با یادگار امام؟«)!( را برای گزارش های 

خود انتخاب کردند.
شرق در این باره نوشت: خبر دیگر انتخاباتی در جبهه اصالحات باالرفتن احتمال نامزدی 
سیدحسن خمینی است؛ به نحوی که غالمعلی دهقان، از اعضای حزب اعتدال و توسعه )حزب 
نزدیک به حسن روحانی( در گفت وگو با »نامه نیوز« گفته است: »تنها کسی که می تواند 
اجماع را شکل دهد آقای سیدحسن خمینی است. او مورد تایید اصالح طلبان سنتی و پیش 
رو، اعتدالیون و اصولگرایان معتدل است. به نظر می رسد اگر آقای سیدحسن خمینی ورود 
کند، باعث تعالی نظام سیاسی کشور می شود؛ چون او یک مجتهد آگاه به دو مقوله مکان 
و زمان اســت و می تواند راهی را که امام خمینی، رهبر فقید انقالب، در فقه سیاسی شیعه 
ایجاد کردند، استمرار ببخشد و بسیاری از چالش های فکری، فرهنگی و فلسفی را حل کند. 

باعث امیدواری بخشی از جامعه ایرانی می شود که ما به آنها نواندیشان دینی می گوییم.
روزنامه اعتماد هم نوشته است: بنا بر برخي شنیده ها برخي چهره هاي شاخص از جمله 

اســحاق جهانگیري که در انتخابات ریاست جمهوري 92، حضوري موثر داشت و به همین 
دلیل بسیاري از او به عنوان گزینه قطعي اصالح طلبان در انتخابات 1400 مي گفتند، حال 
چندان تمایلي به حضور در صحنه انتخابات ندارد و ظاهرا تحرکات نصفه و نیمه این مدت 
را نیز متوقف کرده است. در نتیجه حاال با نبود چهره هایي چون جهانگیري، احزاب در حال 
رایزني براي دعوت از دیگر شخصیت هاي برجسته براي ورود به این مهم ترین رقابت سیاسي 
1400 هستند و حاال بار دیگر نام سیدحسن خمیني، تولیت آستان امام خمیني)ره( البه الي 

این گمانه زني ها به گوش مي رسد.
جریان اصالحات و سیدحسن خمیني رابطه خوبي دارند. هر چند یادگار امام رسما عضو 
هیچ گروه و حزبي نیست، اما روابط نزدیکش با شخصیت هاي برجسته جریان اصالحات به ویژه 
سیدمحمد خاتمي باعث شده تا بسیاري او را از جمله اصالح طلبان بشناسند. نام سیدحسن 
خمیني اما حاال در شرایطي مطرح مي شود که به نظر مي رسد احزاب اصالح طلب براي رسیدن 

به کاندیداي واحد چالش هایي جدي پیش رو دارند.
اعتماد از قول اســماعیل گرامی مقدم عضو حزب اعتماد نوشــت: اصالح طلبان و خط 

امامی ها و اصولگرایان میانه رو از سید حسن خمینی حمایت می کنند.
این فضاسازی در حالی انجام می شود که بنا بر برخی اخبار موثق، ترغیب افراد مشابه برای 
نامزدی- با احتمال رد صالحیت شدن- مورد تأکید پدرخوانده های طیف مدعی اصالح طلبی 
قرار گرفته تا با قربانی شدن آنها، بتوان برای نامزد نهایی این طیف فضاسازی کرد و به جای 
پاسخگویی به کارنامه بسیار منفی اصالح طلبان در دولت یازدهم و دوازدهم، مجلس دهم و 

همچنین شورای شهر تهران، به مظلوم نمایی درباره رد صالحیت ها پرداخت.
یادآور می شود طبق اصل 115 قانون اساسی، »رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی 
و سیاســی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، 
دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب 

رسمی کشور«.
صرف نظر از میزان انطباق یا عدم انطباق سیدحســن خمینی با بخش عمده ای از این 
شــرایط، محرز اســت که وی فاقد کمترین ســابقه اجرایی )حتی در حد اداره یک شهر و 
اداره کوچک( برای احراز شــرط مدیر و مدبر بودن است. تنها فعالیت او تولیت آستان امام 
خمینی)ره( و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام)ره( می باشد. سید حسن خمینی پیش 
از این با وجود ثبت نام برای انتخابات مجلس خبرگان، از حضور در آزمون علمی نامزدهای 

این انتخابات منصرف شد.
این نکته هم گفتنی است که تیتر مطایبه آمیز روزنامه اعتماد )تا 1408 با...( برخالف 
واقعیت های افول گســترده پایگاه اجتماعی مدعیان اصالح طلبی اســت چنان که نفر اول 
فهرست های مختلف این طیف در انتخابات مجلس )مجید انصاری( تنها توانست 67 هزار 

رأی کسب کند.
قطعبرقوسطزمستان

آخرینسوغاتدولتتدبیر
یک روزنامه اصالح طلب از وقوع قطع برق در برخی مناطق کشور ابراز تعجب کرد.

در حالی که برخی دولتمردان همواره مدعی بوده اند به عقب برنمی گردیم و سابقه هم 
نداشته که فصل زمستان برق قطع شود، برخی شهرهای کشور در یکی دو روز اخیر شاهد 
قطع برق چندساعته بودند، و این در حالی است که دانشگاه ها و مدارس هم تعطیل هستند 
و اغلب مغازه ها و مراکز تجاری هم قبل از ساعت 9 شب )به خاطر محدودیت های کرونایی( 

تعطیل می کنند.
روزنامه آفتاب یزد درباره این قطع برق غیرمترقبه نوشــت: 10 ســال قبل اگر کسی 
می گفت روزی در تهران، پایتخت کشــورمان در یکی از روزهای ســرد زمستان به صورت 
سریالی خاموشی و قطعی گسترده برق رخ می دهد حتما ما و شما به او می گفتیم: »عنصر 
خودفروخته و خود کم بین!«خب االن دقیقاً همین موضوع رخ داده است. یعنی در تهران و 
برخی دیگر از شــهر ها در سال 1399 شاهد خاموشی های گسترده هستیم و بدتر آنکه هر 

مسئولی نیز دلیل خود را برای این قطعی دارد!
به سادگی می توان متوجه شد هم این خاموشی ها و هم نوع واکنش های مسئوالن مرتبط 
به این موضوع، حاکی از یک معضل مدیریتی است. به عبارت ساده کشورمان نیازمند یک 

بازنگری در انتخاب و پرورش مدیران است.

اینکه کشور ثروتمندی )از نظر منابع انرژی( دچار خاموشی گسترده می شود به خودی 
خود نشان می دهد دچار سوء مدیریت هستیم.

مشکل کسانی هستند که از مدیریت فقط پُز آن را بلد هستند و فاقد شعور و سواد مکفی 
برای هدایت یک مجموعه می باشند. ایران ِما در منابع گازی رتبه نخست را در دنیا دارد و از 
نظر منابع دیگر انرژی در گیتی جزو رتبه های استثنایی است. فلذا ببینید چقدر سوء مدیریت 
و کار نکرده رخ داده که پایتخت در خاموشی می رود و سخنگوی صنعت برق می گوید برای 
آنکه بتوانیم به منازل و واحد های تجاری برق برسانیم ناچاریم چراغ های اتوبان را خاموش کنیم!
موضوع بعدی که بیشتر معضل مدیریتی کشور را به چشم می آورد ضد و نقیض گویی های 
مسئوالن مرتبط است. وزارت نیرو، شرکت گاز و برخی دیگر از مسئوالن هر کدام سخنی و 
دلیلی را بیان می کردند. برق می گوید تقصیر گاز است، گاز می گوید تقصیر برق است و عده ای 
هم مدعی اند تقصیر بیت کوین و چین است! خب مردم بی نوا چگونه می خواهند تشخیص 

دهند مشکل کیست و کجاست؟!
آقایان مثال مدیر! مدیریت کردن فقط سوار شدن بر خودروی شاسی بلند مشکی، قدم 
زدن در اتاق چند ده متری در پنت هاوس و دکور چند میلیاردی در اتاق کار نصب نمودن 
نیست.ای کاش به اندازه حداقل 5 درصد آن حقوق 52 میلیونی که ماه به ماه به جیب مبارک 

می زنید کار می کردید و فسفری می سوزاندید!
یادداشــت انتقادی این روزنامه در حالی است که برخی مدیران دولتی، هم در زمینه 
توســعه فناوری هسته ای و برق حاصل از آن کاهلی کردند )و حال آنکه 70 درصد برق در 
برخی کشورهای پیشرفته از این طریق تامین می شود(، هم با پذیرش توافق پاریس موجب 
خودتحریمی شــدند و هم در زمینه توســعه نیروگاه ها کوتاهی شد و هم در زمینه توسعه 
گازرسانی اهتمام الزم انجام نگرفت. یادآور می شود در حالی که دولت ماه های آخر دوره 8 
ساله خود را می گذراند، روزنامه اعتماد با تیتر »آلودگی + خاموشی« به استقبال خبر قطع 
برق رفته و روزنامه همشــهری ارگان شهرداری تهران هم تیتر »20 روز زندگی در دود« و 
»پاتک خاموشی به مصرف مازوت« را انتخاب کرده است. روزنامه دولتی ایران هم تیتر زده 

»خاموشی در زمستان، آلودگی در آسمان«!
چندبرابرشدننقدینگیوتورم
میراثروحانیبرایدولتبعد

روزنامه اصالح طلب اعتماد در گزارشی تصریح کرد: سررسید 130 هزار میلیارد تومان 
از اوراق قرضه منتشــره، یکی از چالش هایی اســت که دولت روحانی برای دولت بعدی به 

ارث می گذارد.
اعتماد نوشت: اما با توجه به شرایط اقتصادي و مشکالت در تامین مالي بودجه براي سال 
آینده، تسویه کامل میزان اوراق قرضه اگر با روش استقراض از بانک مرکزي باشد، با فرض 
ضریب فزاینده 7/8 )که در 6 ماه نخست سال جاري گزارش شده بود( مي تواند 1011 هزار 
میلیارد تومان به نقدینگي کشور  بیفزاید. پیش بیني مي شود رقم نقدینگي در پایان سال جاري 
به حدود 33000 هزار میلیارد تومان برسد. بنابراین اگر منابع براي تسویه این اوراق محقق 
نشود، چه بسا رقم نقدینگي در پایان سال 1400 را به مرز 4000 هزار میلیارد تومان برساند.
به نظر مي رسد بازپرداخت اوراق در سررسید آن هم در شرایطي که کسري عملیاتي بودجه 
حدود 320 هزار میلیارد تومان است و تحریم ها نیز حداقل تا میانه سال آینده میالدي پابرجا 
بماند، قدري دشوار و سخت باشد. با این حال سازمان برنامه و بودجه از پیش بیني بازپرداخت 
130 هزار میلیارد تومان اوراقي که در سال آینده سررسید مي شود در بودجه خبر داده بود. 
نکته دیگري که آمارهاي رســمي نشان مي دهند، افزایش 43/2 درصدي بدهي دولت 
به بانک مرکزي از خرداد تا شهریور سال جاري است. این امر نشان مي دهد که در یک بازه 
هفت ساله دولت عمال نتوانسته از منابع بانک مرکزي چشم پوشي کند و با توجه به تنگناي 
مالي و احتمال تحقق کم پیش بیني هاي دولت در بودجه سال آینده به نظر مي رسد چاپ 
پول گزینه روي میز براي بازپرداخت اوراق سررسید باشد. آمارها نشان مي دهند در این مدت 
به دلیل عدم تناسب سیاست هاي مالي و پولي با واقعیت هاي اقتصادي زمان تحریم، نه تنها 
انتشار اوراق به کاهش نقدینگي سیال دامن نزد، بلکه حداقل در دو سال اخیر به گسیل بیشتر 
پول هاي موجود در جامعه به بازارهاي ســرمایه اي و در نهایت افزایش تورم دامن زده است. 
مدعاي این گزاره در افزایش قیمت ها در بازارهاي ارز، مسکن، طال و حتي کاالهاي مصرفي 
اســت. تورم ساالنه و نقطه اي آذرماه سال جاري 30/5 و 44/8 درصد گزارش شده است. از 
سوي دیگر افزایش قیمت ها در بازارهاي سرمایه اي باعث تضعیف شدیدتر ارزش پول ملي شده 
که نتیجه اي جز خالي تر شدن جیب افراد ندارد. بنابراین اگر قرار بر فروش اوراق قرضه باشد، 
ممکن است اقبال توسط افراد حقیقي کمتر باشد. بنابراین بانک ها مجبور به خرید آنها مي شوند. 
این اقدام نتیجه اي جز افزایش بیشتر تورم و دامن زدن به رشد شاخص هاي اقتصادي ندارد. 

1- خردادماه ســال85 همراه تیم رسانه ای وزیر خارجه وقت 
کشورمان عازم عراق شدیم. در آن ایام شرایط امنیتی این کشور 
خصوصا بغداد به دلیل  اشغالگری آمریکایی ها به شدت آشفته و 
بحرانی بود؛ انفجارات ســریالی روزانه و ترورهای پشت سر هم، 
هرروزه ده ها و شاید صدها کشته و زخمی برجای می گذاشت. در این 
اوضاع ناامن وقتی به اتفاق چند تن از خبرنگاران پای در خیابان های 
بغداد گذاشتیم نعمت امنیت به غایت برایمان ملموس شد. در مقابل 
ساختمان وزارت خارجه عراق، سنگری قرار داشت که درونش یک 
سرباز آمریکایی با پوشــش جلیقه ضدگلوله و کالهخود و... پناه 
گرفته بود. وقتی از او درباره چرایی این حجم از پوشش آن هم در 
گرمای خردادماه بغداد پرسیدیم بالفاصله با لحن خاصی پاسخ داد 
»هر لحظه ممکن است تیری غیبی از جایی نامعلوم شلیک شود!«

پاسخ این نظامی آمریکایی نشان می داد آمریکایی ها که حضور 
 اشغالگرانه شــان را با وعده ایجاد امنیت توجیه می کردند نه تنها 
به چنین وعــده ای پایبند نبودند بلکه حتی از ایجاد امنیت برای 
سربازان خودشــان هم عاجز بودند و هر ثانیه احتمال داشت با 
شلیک تیری غیبی از مکان نامعلومی یک یا چند  اشغالگر هالک 
شوند. البته این فقدان امنیت برای آمریکایی ها، بی دلیل هم نبود 
زیرا آنها به بهانه های واهی به عراق لشکرکشی کرده بودند؛ اما در 
عمل عالوه بر غارت منابع نفتی عراق مشغول کشتار مردم بی گناه 
این دیار بودند مثال در 21 اسفند 1384 )2006( پنج سرباز نیروی 
زمینی آمریکا به یک دختر 14 ســاله عراقی تجاوز کرده و سپس 
او را به همراه پدر و مادر و خواهر شش ساله اش به قتل رساندند و 
در نهایت هم جنازه دختر را آتش زدند تا مثال آثار جرم را از بین 
ببرند. یا در سال 2007 چهار عضو شرکت آمریکایی بلک واتر در 
نزدیکی میدان »نسور« بغداد، 17 شهروند غیرنظامی عراقی را به 
رگبار بســتند و کشتند و برخی دیگر را زخمی کردند. حاال نکته 
عجیب اینکه تروریست های آمریکایی شرکت مذکور با این سابقه 

جنایت بار اخیرا با دستور ترامپ مورد عفو واقع شدند! 
جوالن نظامیان  اشــغالگر آمریکایی در عراق به قدری در آن 
ایام فاجعه بار شده بود که حتی جرأت کرده تا نزدیکی های حرم 
امیرالمومنین علی علیه السالم در نجف هم آمده بودند اما با این 
وجــود هنوز برخی افراد و جریانهای خوش خیال عراقی که گمان 
آمریکایی، منطق سرشان  زبان نفهم  تروریســت های  می کردند 
می شود مشــغول گفت وگو با آنها بودند ولی افزایش کشتارهای 
مردمی که طبق برخی آمارها به بیش از 150هزار نفر رسید، نشان 
داد این راهکار آب در هاون کوبیدن است تا اینکه باالخره همان 
تیرهای غیبی که ســرباز آمریکایی نگرانش بود به کمک مردم 
مظلوم عراق آمد و سبب شد تا اوال تلفات آمریکایی ها روزبه روز 
زیادتر شود تا جایی که حداقل طبق آمارهای خودشان که خیلی 
با واقعیت میدانی فاصله داشت طی سال های  اشغال عراق بیش از 
5هزار نظامی آمریکایی داخل تابوت به خانه برگشتند، ثانیا تیرهای 
غیبی که برگرفته از همان خشم جوانان عراقی بود، آمریکایی ها 
را مجبور به کاهش تعداد نیروها در یک برنامه زمانبندی شده کرد 
و این نشان می داد مقامات تروریست آمریکایی فقط زبان زور را 

می فهمند و بس. 
مردم دنیا نمونه ای از عمق خشــم مردم عراق از آمریکایی ها 
را در صحنه پرتاب کفش های »منتظر الزیدی« خبرنگار تلویزیون 
البغدادیه در 13 دسامبر سال 2008 به سمت جرج بوش رئیس جمهور 
آمریکا به خوبی به یاد دارند. این صحنه به وضوح نشان داد که ملت 
مظلوم عراق از هر فرصتی و به هر وسیله ای برای نمایش خشم شان 

از تروریست های آمریکایی بهره می گیرند.
2- سال گذشــته در پی جنایت تروریستی آمریکایی ها در 
فرودگاه بغداد و شــهادت سردار محبوب جهان اسالم حاج قاسم 
سلیمانی و ابومهدی المهندس و هشت همراهشان، پارلمان عراق 
اقدام به تصویب قانونی برای اخراج نظامیان آمریکایی کرد. االن 
بیش از یک سال از این مصوبه می گذرد اما با وجود خواسته عمومی 
مردم عراق که در راهپیمایی های میلیونی امسال و پارسال بغداد 
علنی آن را فریاد زدند، هنوز چشــم انداز روشنی برای عملیاتی 
شــدن آن وجود ندارد. مقامات دولتی بارهــا وعده هایی درباره 
زمان اجرا داده اند اما هر یک از این وعده ها در سررســیدش به 
وعده دیگری موکول شده است، البته شاید علت اصلی این ماجرا 
به بی اعتنایی آمریکایی ها به قول و قرارهایشــان در مذاکرات با 
مقامات خوش باور عراقی برمی گردد که طبق خوی شیطانی شان 
هربار وعده ای سرکاری درباره زمان خروج به این مقامات می دهند 
و بعد به بهانه های واهی زیرش می زنند. در این رابطه حجت االسالم 
»سید حمید حسینی« رئیس  اتحادیه رادیو و تلویزیون های عراق 
چندی پیش درباره علت اجرایی نشدن مصوبه پارلمان گفت: تجربه 
نشان داده آمریکایی ها اهمیتی برای قوانین کشورها قائل نیستند 
و علت عدم اجرای مصوبه مذکور هم همین است. وی تاکید کرد 
تنها با زبــان زور و مقاومت می توان آمریکایی ها را از عراق و کل 
منطقه اخراج کرد.آیت اهلل »سید یاسین الموسوی« امام جمعه بغداد 
هم اخیرا در سخنانی در بصره به مناسبت اولین سالگرد شهادت 
ســرداران مقاومت تصریح کرد »نیروهای آمریکایی باید با زور و 

بازوی فرزندان ما از عراق خارج شوند«. 
3- بحث اخراج آمریکایی ها فقط به عراق محدود نمی شود بلکه 
با راهبرد رهبر هوشمند و بصیر انقالب اسالمی که از سال گذشته و 
پس از جنایت تروریست های آمریکایی بیان فرمودند، انتقام اصلی 
و سیلی سخت تر به آنها »اخراج از کل منطقه« است. در حال حاضر 
تمام ملت های رنج کشــیده از جنایات غربی ها در سراسر منطقه 
 از پاکســتان و افغانستان گرفته تا عراق و لبنان و سوریه و حتی
شــاخ آفریقا خواهان اخراج آمریکایی ها از بالدشــان هستند و 
خوشــبختانه توان، روحیه و عزم آنها هم خصوصا پس از جنایت 
فرودگاه بغداد برای ضربه به تروریست های آمریکایی صدها برابر 
دو دهه قبل اســت. به طور مثال ملت زجرکشیده یمن علی رغم 
بیش از 5 ســال مقاومت مظلومانه و مجاهدانه در برابر تجاوز و 
محاصره جنایتکارانه سعودی ها که با انبوهی از تسلیحات پیشرفته 
آمریکایی و اسرائیلی همراه است همچنان آماده مقابله و انتقام از 
آمریکایی ها هستند تا حدی که مقامات پنتاگون وحشت دارند که 
مبادا نظامیانشان در منطقه از طریق یمن مورد اصابت قرار گیرند. 
هرچند ولگردی آنها در کل منطقه ســبب شده تا آمریکایی ها به 
سیبل ها و اهداف متحرک تمام نیروهای مقاومت تبدیل شوند و 
برهمین مبنا وحشت سرتاپای وجودشان را فرا گرفته و به اعتراف 
نشریه آمریکایی »پالیتیکو« نزدیک به 50 روز است که ارتش آمریکا 

در حالت آماده باش شدید قرار دارد.
این وحشــت به عنایت الهی روزبه روز مضاعف خواهد شد، 
تروریست های آمریکایی از محلی که گمان نمی کنند ضربه خواهند 
خورد و تیرهای غیبی که تنها راهکار و زبان قابل فهم یانکی هاست 
 به سمتشــان روانه خواهند شــد. خلف صالح شهید سلیمانی، 
سردار قاآنی عزیز چندی پیش در سخنانی مقتدرانه و باصالبت این 
وعده را اینگونه بیان کرد که »شاگردان مکتب شهید سلیمانی اول 
استخوان آمریکایی ها را خرد خواهند کرد و بعد از منطقه بیرونشان 

خواهند کرد«.

تیرهای غیبی
راهکار اخراج

یادداشت روز

كمال احمدی
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سعید جلیلی:

تیم امروز بایدن 
معمار تحریم ها علیه ایران بودند

عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفت: همین تیمی  که امروز با 
بایدن دارند کار می کنند به اصطالح 

معمار تحریم ها علیه ایران بودند. 
سعید جلیلی، نماینده رهبر انقالب 
در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در گفت و گو با 
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل خامنه ای اظهار داشــت: 
همین تیمی  که امروز با بایدن دارند کار 
می کنند به  اصطالح معمار تحریم ها علیه 
ایران این ها بودنــد. اینکه رهبر انقالب 
می فرمایند رفع تحریم ها، برای این است 
که این تیم دارد دوباره می آید ســر کار. 
این می گوید من فشار حداکثری را تبدیل 

می کنم به فشار هوشمند.
جلیلی افزود: ایــن را من به عنوان 
مشــاهده خودم عرض می کنــم. ما در 
زمانی که شــش سال تقریباً گفت وگوها 
را انجام می دادیم، در این شــش ســال 
هــم در آمریکا، هم در انگلیس و هم در 
فرانسه دولت ها عوض شدند؛ یعنی یک 
حزب رفت و حزب مقابلش سر کار آمد، 
ولی شما یک درجه در مواضعشان تفاوت 
نمی  دیدید. همان را دنبال می کردند، حتی 
آدم هایش عوض نمی شدند. مواضع شان 
هم عوض نشــد. همیــن تحریم های به 
 اصطالح فلج کننده زمان اوباما و کلینتون 
پایه گذاری شد؛  یعنی تحریم های ثانویه 

آن زمان پایه گذاری شد.

از  یکــی  گفــت:  ادامــه  در  وی 
چیزهایی که دشــمنان در بحث تحریم 
مطــرح می کردند، تحریــم بنزین بود. 
حاال ما کشــوری که یکی از بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان نفت دنیا هســتیم، او 
می گوید من بنزین را می خواهم تحریم 
کنم؛ چــون آن زمان ما بنزیــن را وارد 
می کردیم و دشــمن می دانست بنزین 
بحــث مهمی  در زندگــی روزمره   مردم 
اســت، لذا مرتب بحث تحریم بنزین را 
مطرح می کردند. خب تحریم بنزین یک 
تحریم مؤثری هم هست. چرا امروز مطرح 
نمی کنند؟ چرا همان سال ها حتی همان 
زمان اوباما اصالً این از روی میز خارج شد؟ 
چون ایران تولیدکننده  و بلکه صادرکننده  

بنزین شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خاطرنشــان کرد: جوانان مــا رفتند در 
همین پاالیشگاه ستاره خلیج  فارس یک 
حرکت بزرگی انجــام دادند که ما امروز 
صادرکننده بنزین شــدیم. این می شود 

بی اثر کردن تحریم.
جلیلی در پاســخ به این سؤال که 
»اینکــه رهبر انقــالب فرمودند که اگر 
تحریم ها رفع نشــود و آمریکا به برجام 
برگردد حتی ممکن اســت برای کشور 
ضرر داشــته باشــد چه دلیلی دارد؟« 
گفت: »بله، اگر تحریم ها رفع نشــود و او 
به برجام برگردد ممکن است ضرر داشته 
باشد. من می خواهم این را باز کنم، چرا 

این فرمایش را فرمودند؟ این خیلی مهم 
است که جامعه این را بداند. ببینید وقتی 
کــه  ترامپ از برجام خارج شــد تا امروز 
حداقل این اســت که 271 شــخص و 
259 نهاد ایران را تحریم کرد. اینها مال 
همین دوره خروج آمریکا از برجام است. 
33 هواپیما و 11 کشتی ما را هم تحریم 
کرد. 36 شخص و 139 نهاد خارجی مثل 
شرکت ها و بانک ها را هم به خاطر روابط 
اقتصادی با ایران تحریم کرد که مجموع 

این ها 751 تحریم می شود.« 
وی افــزود: عــالوه بــر اینها 802 
تحریمــی  که قباًلً  بــود و قرار بود طبق 
برجام به  اصطالح لغو بشوند، آنها را هم 
دوباره برگرداند؛ یعنی یک چیزی نزدیک 
به 1500 تحریم االن نســبت به افراد و  
اشخاص و کشــتی ها و هواپیماهای ما 
توسط آمریکا صورت گرفته که مجموعه ای 
از این تحریم هاست. نماینده رهبر انقالب 
در شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: 
سیستم بانکی هم جزو همین هاست، وقتی 
ما می گوییم که 271 شخص یا 259 نهاد 
ایرانی یکی از آنها بانک مرکزی شماست؛ 
یعنی تمام سیســتم مالی شما. خیلی از 
بانک های ما جزو تحریم هایی اســت که 
در این دوره انجام شده. آن وقت نکته اش 
این است که گفته می شود خب برمی گردد 
به برجام و همه اینها هم رفع می شود. ما 
می گوییم همین نکته مهم اســت، اگر 
برمی گردد برای ما برگشتنش مهم نیست، 

بلکه رفع این تحریم ها مهم است.
جلیلــی در ادامه با  اشــاره به اقدام 
مجلس درخصوص مصوبه اقدام راهبردی 
بــرای لغو تحریم ها، تأکید کرد: این یک 
تصمیم کاماًلً منطقی و عاقالنه است. در 
هر توافقی اگر طرف مقابل شما بخشی از 
تعهــدش را انجام نداد اقتضای عقل این 
است که شما هم بخشــی از تعهدت را 
انجام ندهی دیگر. حاال چه برسد به اینکه 
طرف اصالً کالً بزند زیر میز و خارج بشود. 
ضمن اینکه اصاًل  خود برجام در بند 36 
باالخره و بند 26 یک بحث دارد که اگر 
آن طرف انجــام نداد ایران می گوید من 
می توانم توقف کلی و جزئی به تعهداتم 
بدهم. تازه اینجا توقف جزئی دادند و توقف 
کلی ندادند. حتی در همین مصوبه مجلس 
توقف کلی نسبت به تعهدات داده نشده 
که اگر داده می شد منطق داشت و درست 
بود؛ چون آن طرف هیچ کاری نکرده است.

وی افزود: اگر کســی احساس کند 
مثاًل می تواند بیاید نه اینکه فقط شیشه 
شما را بشــکند و برود و هیچ هزینه ای 
برایش نداشته باشد، بلکه بیاید اصاًل یک 
دیوار خانه شــما را هم خراب کند هیچ 
هزینه ای نداشته باشد، فردا بیاید اموال 
خانه شــما را بردارد ببرد، هیچ هزینه ای 
نداشته باشد و... خب این برای شما امنیت 
پایدار ایجاد می کند؟ اینجاست که اگر شما 
به آن توجه نکنید او می آید بدترین فشارها 

را به شما تحمیل می کند.

به جای گفت و شنود

دلشوره فاطمه)س( 
در آستانه سالروز شهادت زهرای مرضیه، سالم اهلل علیها و در سوگ آن بانوی 
بزرگ اسالم که نقش برجسته ای در حفظ و حراست از دین خدا و انتقال آن به 
این روزها داشــته اند، این ستون را به گزیده ای برگرفته از یکی از یادداشت های 

کیهان اختصاص می دهیم؛ 
زهرای ما)س(، آن روزها، بعد از رحلت رسول خدا)ص( و پیش از آنکه، 
خود نیز چشــم از جهان فرو بندد و در جوار قرب الهی به پدر چشم انتظار 
خویش بپیوندد، بارها کوچه های مدینــه را کاویده بود و به دیدن برخی از 
»خواص« رفته بود، فاطمه)س( با دلواپسی سفارش های رسول  خدا)ص( را 
به آنان گوشزد کرده بود و عهدی که با خدا بسته و اکنون بی محابا شکسته 
بودند را یادآور شده بود. اما، دلشوره فاطمه)س( که اصرار او را در پی داشت، 
پاسخی جز سکوت برخی از خواص، به دنبال نداشت و چنین بود که صدای 

فاطمه)س( در سکوت سنگین و سؤال آفرین آن روزها گم شد.
زهرای ما)س( می دانســت که اگر مردم از والیت علی)ع( دور شــوند 
بی تردید به پذیرش والیت حاکمان جور، مجبور می شــوند. فاطمه)س( در 
محرومیت جهان اسالم از امامت علی)ع(، »فتنه جمل« را می دید، نعره مستانه 
معاویه در فریب صفین را می شنید، در »نهروان«، جهالت خوارج را می نگریست 
و در سحرگاه خونین نوزدهم رمضان سال چهلم هجری در محراب مسجد 
کوفه بر فرق شــکافته علی)ع( می گریست،  اشرافیت بر باد رفته را می دید 
که بار دیگر به میدان آمده، حســن)ع( را که از محرومیت مردم گرفتار در 
چنگال معاویه خون دل می خورد و ســر مطهر حسین)ع( را می دید که در 
هنگامه خون و فریب  اشــراف بر نیزه می رود، یزید را می دید که سر بریده 
فرزند رســول خدا)ص( را پیش روی نهاده، بر لب و دندان او می زند و اجداد 
به هالکت رسیده خود در »بدر« و »حنین« را به تماشای انتقام می خواند! و... 
مردم مظلوم را که در چنگال خونریز »بنی امیه« و »بنی عباس« گرفتارند و 
جماعت مسلمانان را که انگشت پشیمانی به دندان می گزند و دست حسرت 
بر پیشانی می زنند که کاش والیت علی)ع( آن دوستدار محرومان و حامی 
مظلومان را پاس می داشتند تا والیت حجاج بن یوسف ها و منصور دوانقی ها 

که خونریز و انسان ستیزند را به زور بر گرده خویش نمی داشتند.
فاطمه)س(، این همه را می دید که آن همه دلواپس بود، واقعه ای که آن 
روزها اتفاق افتاده بود انحرافی بــزرگ بود و بیراهه ای که برخی از خواص 
بــه هر علت - و از جمله قدرت طلبی، و آلودگی به چرب و شــیرین دنیا و 
مخصوصاً تالش برای بازگشــت به زندگی  اشرافی- در آن گام نهاده بودند، 
زاویه ای 180 درجه با صراط مستقیم الهی و نقشه راهی که رسول خدا)ص( 
 به وضوح و با صراحت ترسیم کرده بود، فاصله داشت... و این دلشوره واقعی 
زهرای ما- ســالم اهلل علیها- بود. غیر از این چه نگرانی دیگری می توانست 

زهرای مظلوم ما را تا آن اندازه به دلشوره اندازد؟
گفته اند و هنوز هم می گویند که دلشوره فاطمه از غصب فدک بود! و ما در 
اینکه فدک غصب شده بود سخنی نداریم ولی بدون کمترین تردیدی می توان 
گفت نسبت دادن دلشوره و نگرانی فاطمه زهرا)س( به غصب فدک، نمی تواند 
ریشه و علت نگرانی دختر پیامبر خدا)ص( با آن همه فضیلت بی نظیر و جایگاه 
برجسته آن حضرت باشد. در خبری موثق آمده است که خلیفه عباسی، یکی 
از نزدیکان خود را نزد امام موسی کاظم علیه السالم فرستاد و از ایشان خواست 
محدوده »فدک« را مشخص کند تا آن را به فرزندان فاطمه سالم اهلل علیها 
بازگرداند و ماجرای نارضایتی دختر پیامبر خدا)ص( از حاکمان آن روز خاتمه 
یابد، آن امام بزرگوار در پاسخ خلیفه عباسی، از حدود و مرزهای کشور اسالمی 

در آن روز به عنوان حدود و مرزهای فدک یاد کرد.
تاریخ نویســان و وقایع نگاران در صدر اسالم برخی از کوچک ترین و 
کم اهمیت ترین رخدادهای آن روزها را با دقت و شرح جزئیات آن ثبت کرده اند 
که امروزه در دست و قابل مراجعه است. مثالً اینکه خانه فالن سردار اسالم در 
کدام نقطه قرار داشت و فالن شخصیت صدر اسالم در کدام جنگ و حتی در 
کدام نقطه از میدان جنگ کشته شد و یا به شهادت رسید و یا فالن شخص 

با نیزه حمله می کرد یا با شمشیر و...
بنابراین آیا تعجب آور نیست که تربت پاک دختر پیامبر خدا)ص( با آن همه 
نقش برجسته ای که در اسالم داشته است و آن همه فضیلت و شأن واالیی که از 
قول رسول خدا)ص( درباره آن حضرت نقل شده است »بی نشان« باقی بماند؟!
 امروز اما، فاطمه عزیز! دیگر مانند آن روزها تنها نیستی. ملت های مسلمان 
با نشانه ای که تو با قبر بی نشان خود بر جای گذاشته بودی، خوش به نشان 
آمده اند و بر خرمن و خرگاه دشمنان اسالم که تو دلشوره ظلم و جور آنان را 

داشتی آتشی بنیان سوز افکنده اند.
زهرای عزیز، آیا خیل عظیم مردان و زنان دلباخته ات را نمی بینی که در 
سوگ تو لباس عزا بر تن دارند و آیا همین مردم این دوره نبودند که با نام یا 
زهرا)س( بر دشمنان تاختند؟ به یقین امروز به وضوح می بینی که جوانان این 
مرز و بوم و همه جهان اسالم با شعار »کلنا عباسک یا زینب)س(« بی آنکه 
در سر سودای سود و در دل غم بود و نبود دنیا را داشته باشند به حمایت از 

حریم اهل بیت)ع( و حرم زینب کبری سالم اهلل علیها برخاسته اند.
زهرای عزیز! امروز، از فرزند تو فقط به یک  اشاره و از امت به سر دویدن 

است مگر نیست؟

رسانه  کره جنوبی با  اشاره به سفر 
اخیر قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی 
به تهران از »شکســت« ماموریت 
دیپلماتیک سئول برای رفع توقیف 

نفتکش کره جنوبی خبر داد.
قائم مقام وزیــر خارجه کره جنوبی 
که به منظور گفت وگو درباره منابع ارزی 
مسدود شده ایران در بانک های این کشور 
به تهران سفر کرد، به جای ارائه راه حل های 
موثر برای حل این مشکل، تالش هایی را 
برای رفع توقیف نفتکش این کشور صورت 
داد، ولی به در بســته خورد و به او گفته 
شــد که این قضیه باید روال قانونی خود 

را طی کند.
چویی جونــگ کان، قائم مقام وزیر 
خارجه کره جنوبی روز یکشنبه 21 دی 
ماه راهی تهران شد و بعدازظهر همان روز با 
»سید عباس عراقچی« معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد. 
این دیپلمات کره ای روز دوشنبه با حضور 
در محل وزارت امور خارجه با »محمدجواد 
ظریف« رئیس دستگاه دیپلماسی دیدار و 
گفت وگو کرد و در این دیدار باز موضوع 
دارایی ارزی بلوکه شده ایران مطرح شد 
و ظریف بزرگ ترین مانع توسعه روابط دو 
کشور در شرایط فعلی را محدودیت ایجاد 
شده برای منابع ارزی ایران نزد بانک های 
کره ای ذکر کرد و از دولت کره خواســت 
که هرچه سریع تر در جهت رفع این موانع 

اقدامات الزم را معمول کند.  قائم مقام وزیر 
امور خارجه کره هم خواســتار تسریع در 
حل موضوع نفتکش توقیف شده این کشور 
شد که ظریف پاسخ داد: کشتی کره ای به 
دلیل آلوده ســازی آب های خلیج فارس 
توقیف شده، لذا صرفا موضوعی فنی است 
که رسیدگی به آن در چارچوب مقررات 
حقوقی و قضایی در حال پیگیری است و 
طبعا دولت امکان دخالت در این فرآیند 
قضایــی را نــدارد. »عبدالناصر همتی« 

رئیس کل بانک مرکزی هم که روز دوشنبه 
با هیئت کره ای دیدار کرد پس از این دیدار 
در اظهاراتی عنوان کرد: در این دیدار گفتم 
منابع ما متوقف شده و حتما باید سود آن را 
بپردازند. به گزارش فارس، دیپلمات کره ای 
که با اطمینان برای آزادی فوری نفتکش 
توقیف شده در خلیج فارس، در این سفر 
ســه روزه رایزنی هایی را با مقامات ایرانی 
صورت داد، در این مالقات ها دریافت که 
این موضوع فقط از طریق دادگاه قابل حل 

اســت و با توجه به استقالل قوه قضائیه، 
کســی به درخواست های سیاسی دولت 
کره در ایــن زمینه توجه نمی کند و این 
موضوع باید مسیر قانونی خود را طی کند. 
همچنیــن در ایــن دیدارها به وی 
گوشزد شد که وضعیت کره درخصوص 
دارایی های ارزی مســدود شــده ایران 
نامناســب است و سئول هر چه سریع تر 
باید اقدام الزم و موثر را در این خصوص 

انجام دهد. 

در جریان سفر قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی به تهران صورت گرفت

دست رد به سینه دیپلمات كره ای
سئول منابع ارزی بلوكه شده ایران را هر چه سریع تر آزاد كند

وزیر امــور خارجه در واکنش 
به ادعاهای بی اساس وزیر خارجه 
آمریکا خطاب به پمپئو گفت: همه 
تروریست های حادثه 11 سپتامبر 
از کشورهای محبوبت درخاورمیانه 

آمده بودند، نه ایران. 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
در واکنش به ادعاهای بی اســاس وزیر 
خارجه آمریکا و مرتبط کردن القاعده به 
ایران در توئیتر خطاب به »مایک پمپئو« 
نوشت: همه تروریست های 11 سپتامبر 
از کشورهای محبوبت در خاورمیانه آمده 
بودند، نه ایران. وی به قرار گرفتن نام کوبا 
در فهرست کشورهای حامی تروریست از 

سوی آمریکا نیز اشاره کرد و نوشت: از 
قرار دادن نام کوبا در فهرست کشورهای 
حامی تروریسم تا از طبقه بندی خارج 
کردن های خیالبافانه و ادعاهای ارتباط 
ایران با القاعده، آقای »دروغ می گوییم، 
فریب می دهیــم، دزدی می کنیم« به 
شکل رقت باری در حال به پایان رساندن 
دوران فاجعه بــار وزارت خارجــه اش با 

دروغ های جنگ طلبانه است.
ظریف عنوان کرد: کسی دیگر فریب 
نمی خورد. همه تروریست های حادثه 11 
سپتامبر از کشورهای محبوب پمپئو در 

خاورمیانه آمده بودند، نه ایران.
به گزارش فارس، مایک پمپئو وزیر 

خارجه آمریــکا در اظهاراتی بی پایه و 
اســاس، ایران را پایگاه القاعده خواند و 
مدعی شــد که تعداد زیادی از اعضای 
القاعــده بعد از 11 ســپتامبر به ایران 

پناه برده اند.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امــور خارجه در واکنش بــه ادعاهای 
بی اســاس وزیر خارجــه آمریکا درباره 
ارتباط ایران با القاعده گفت: تمسک به 
این نوع شگردها و بندبازی ها و ادعاهای 
کهنه و بی اساس، به هیچ عنوان نمی تواند 
به کمک مسیر پراشتباه رژیم تروریستی 
آمریکا و اعاده وجهه ناموجه مقامات این 

رژیم بیاید.

ظریف: تروریست های 11 سپتامبر 
از كشورهای محبوب پمپئو در خاورمیانه بودند

شماره بعدی روزنامه 
دوشنبه 2۹ دی ماه منتشر می شود


