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* دولت دکتر رئیســی با آگاهی کامل بــه امیدوار کردن مردم گام 
برمی دارد و نگاهش به داخل است برعکس دولت قبل که مردم را با 
بی تدبیری نا امید و نگاهش به دست چدنی شیطان بزرگ و کدخدا 
بود و گره ای بر گره ها افزود و ســفره مــردم را کوچک و کوچک تر 
کرد... لذا گره های کوری که بر کشــور و اقتصاد زد و باز کردن آنها 
زمان بر اســت ولی با پیگیری و مدیریت انقالبی و جهادی باز شدنی 
است همانطوری که گره واردات واکسن با رفتن دولت فشل باز شد 
 و در زمــان کوتاهی چند برابر دولت قبل مردم از واکســن بهره مند 

شدند.
یک شهروند از گرمسار
* ارزان شــدن قیمت چند کاال و حل مشکالت واکسیناسیون کرونا 
در سطح کشور در دو هفته اول شروع به کار دولت آقای رئیسی خبر 
از آینده ای روشن می دهد و دهان یاوه گویان علیه ایشان را می بندد. 

به امید موفقیت کامل دولت جدید.
0916---6043

* آمریکای جنایتکار در حال خارج کردن ادوات خود از عربســتان 
سعودی است و یکی از علل اصلی آن ناکارآمدی سالح های نظامی این 
رژیم است که در برابر چند پهپاد یمنی قادر به دفاع از رژیم آل سعود 
نیست. ان شاءا... به زودی منطقه غرب آسیا از لوث وجود ناپاک این 

شیاطین پاک و خالی شود.
مجیدی
* ماکرون نمادی از گستاخی و وقاحت و یک شارالتان سیاسی تمام 
عیار اســت! از پررویی این فرد همین بس در حالی که در فرانســه 
مشروعیت سیاسی ندارد، در مورد ایران مقتدر حرف های نسنجیده 
و گنده تــر از دهانش می زند. این فــرد پلید باید بداند آن زمانی که 
تازه به دبســتان می رفت تا الفبا یاد بگیرد و دســت چپ و راستش 
را نمی دانســت ملت ایران اســالمی و انقالبی بینی اربابش آمریکای 

جنایتکار را به خاک سیاه و ذلت نشاند!
نوربخش- مشهد مقدس
* نفتالی بنت و دیگر اراذل و اوباش های رژیم جعلی و کودک کش و 
پلید صهیونیستی بدانند اگر شرارتی علیه منافع ملی کشورمان انجام 
دهند قبل از اینکه ارباب خواب آلوده آمریکایی شــان بیدار شوند با 
پاسخی ســریع، قاطع، ویران کننده و فراگیر مواجه خواهند شد که 
نتیجه اش محو رژیم نجس صهیونیستی از صحنه جغرافیا خواهد بود.
0935---2846
* در اخبار آمده بود در دولت کفر فرانســه وزیر بهداشت سابق این 
کشــور به اتهام سهل انگاری در مواجهه با کرونا محاکمه شده است. 
چرا در کشــور اسالمی ما با مســئولین و مدیران سهل انگار برخورد 

صورت نمی گیرد؟
0905---5977
* ضرورت دارد نمایشــگاه فاخر و باشکوهی از کارهای بزرگ جبهه 
مقاومت و خطرهای زیادی که شهدای مدافع حرم با ایثار جان خود 
از جهان اسالم و جهان بشریت دفع کرده اند برپا بشود. مدافعین حرم 

به گردن تک تک ما حق بزرگی دارند و مدیون آنها هستیم.
0992---3453
* مدیریــت انقالبی و جهادی دولت آقای رئیســی در شــروع دوره 
ریاست جمهوری ایشــان کجا و بی عملی دولت آقای روحانی در 8 

سال گذشته کجا؟
0911---0049
* در شروع واکسینه کردن کرونایی ها و جلوگیری از خرید واکسن از 
شیطان بزرگ و انگلیس خبیث به خاطر شیطنت و عدم اطمینان به 
واکسن آنها که امروزه مشخص شده و کشته هایی هم دارند عده ای از 
این سلبریتی های خائن و بی سواد چه داد و فریادهایی راه انداختند که 
می خواهند مردم را به کشتن دهند چرا ما از آمریکا و انگلیس واکسن 
وارد نمی کنیم حال که با همت دولت انقالبی و جهادی و تولید داخلی 
کشور در بهترین وضعیت واکســن قرار داریم همین اراذل و اوباش 
کمپین »نه به واکسن اجباری« راه انداخته اند و در مسیر کدخدایشان 
نشخوار می کنند. نظام نباید به سادگی از کنار خباثت های اینها بگذرد.
رضا بختیاری- تهران
* به ســتاد ملی کرونا پیشنهاد می شــود افرادی که در این شرایط 
حساس کرونایی با پرداخت مبالغ سنگین برای تفریح به ترکیه رفته اند 

در بازگشت با هزینه خود قرنطینه شوند!
یک شهروند از مشهد مقدس
* کارت هــای جدیدی که قرار اســت در دوربین های آژانس انرژی 
هسته ای تعویض شوند آیا امکان ارسال مستقیم تصاویر ضبط شده 
به خارج را ندارند؟ کارشناســان امر بررسی نمایند چرا که هر کاری 

از این شیاطین بر می آید!
6960---0936 و 8288---0935
* تعطیلی نانوایی های شهر مشهد در روزهای جمعه مشکالتی را برای 
شهروندان به ویژه زوار به وجود آورده چرا مسئولین استان نمی توانند 

این مشکل ساده را حل کنند؟
0905---2830
* جای تاســف دارد که با گذشت 20 ماه از شیوع ویروس کرونا در 
کشــور و تلفاتی که به بار آورده هنوز باید به بعضی از افراد بی توجه 
جامعه تذکر داد که دست های خود را مرتب بشویند و شیوه نامه های 

بهداشتی را رعایت کنند.
0938---6263
* مشــکل تولید گوشت و لبنیات، در واردات نهاده های دامی و عدم 
تولید آن در کشور است... به زبان دیگر مشکل، اختصاص ارز 4200 
تومانی اســت که امکان رقابت را از تولید کشاورزی سلب و کشور را 
وابســته به واردات این محصول حیاتی و کشور را آسیب پذیر کرده 

است؟!
0912---8599
* از مســئولین دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد و دیگر متولیان 
بهداشــت درخواست می شود کسبه محترم و کارکنان فروشگاه های 
بــزرگ، اعضای پاســاژها و مکانیک ها و... را هم واکســینه نمایند 
 چرا که ســالمتی اینها کمتر از رانندگان وســیله نقلیه عمومی و... 

نیست.
جمعی از کسبه و اهالی خیابان شهید قرنی مشهد مقدس
* ســهمیه بومی و شهرســتانی برای استخدام در آموزش و پرورش 
روش بهتری از استانی است. با توجه به مشکالتی که برای آموزش و 
پرورش و فرهنگیان ایجاد می کند از وزارت آموزش وپرورش درخواست 

می شود در این روش استانی تجدیدنظر نماید.
0911---8495
* از خیرین مدرسه ســاز درخواست می شود بخشی از هزینه ساخت 
مدارس را برای تهیه تلفن همراه برای آن دسته از دانش آموزانی نمایند 
که قادر به تهیه آن نیستند و یا به ترک تحصیل روی می آورند و یا 

از نظر تحصیلی افت می کنند.
0938---6263
* به وزیر محترم راه و شهرسازی عرض می کنم تحقق عملی ساخت 
یک میلیون مسکن در سال که یک عمل انقالبی است در گرو چند 
امر اســت از جمله: 1- احیای بافت های فرسوده توسط صاحبان آنها 
با مشــوق های موثر که گروه های زیادی را از دوش نظام برمی دارد. 
2- رفع موانع به ظاهر قانونی و غیرضروری شهرداری ها. در غیر این 

صورت این هدف بزرگ مقداری سخت تر انجام می شود.
نیک نام

4 سال رشد اقتصادی الزم است
تا به قبل از دوره روحانی برگردیم!

یک روزنامه اقتصادی حامی دولت سابق می گوید: این دولت به جای 
اصالح ساختار اقتصادی، دنبال اصالح روی کاغذ بود و هیچ اصالح واقعی 

صورت نداد.
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: اگر اقتصاد کشور طی 4 سال آینده 
رشد اقتصادی 5 درصدی را تجربه کند، تولید کشور به رقم سال 1390 
می رســد و این مساله درصورتی محقق می شــود که دولت ساختارها و 
نهادهای اقتصادی کشــور را اصالح کند. بنابراین حداقل 4 ســال زمان 
الزم اســت که کاهش18/2 درصدی تولید جبران شود و اقتصاد به ریل 

قبلی برگردد.
برای اینکه اهمیت رشــد اقتصادی پایدار در کشور مشخص شود، دو 
سناریو را درنظر بگیرد: ســناریوی اول اینکه وضعیت فعلی ادامه یابد و 
تغییری در ســاختارهای اصلی اقتصاد رخ ندهد. دولت مانند ســال های 
گذشــته قیمت های دستوری تعیین کند و با تهیه بخشنامه های متعدد 
به دنبال حل مشکل مرغ، تخم مرغ و... باشد. در این صورت چون اقتصاد 
مقاوم نیست، با نخستین شوک وارد بحران می شود و رشد اقتصادی هم 
حاصل نخواهد شد. سناریوی دوم اینکه مطابق برنامه ششم توسعه رشد 
اقتصادی 8 درصدی با تغییر جدی در سیاستگذاری پولی و مالی کشور 
و همچنین نظام تصمیم گیری کشور رخ دهد. تفاوت این دو سناریو بعد 
از یک دهه نشــان می دهد تولید ناخالص داخلی کشور در سناریوی دوم 
2/4 برابر سناریوی ادامه وضع موجود است؛ یعنی بعد از 10 سال سفره 

مردم 2/4 برابر نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت. 
حال ممکن است این سوال پیش  آید که با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور آیا امکان یک دهه رشد اقتصادی 8 درصدی امکان پذیر است؟ حداقل 
تجربه کشورهای شرق آسیا وجود دارد که نه یک دهه، بلکه حداقل پنج 
دهه چنین رشد اقتصادی پایداری را با اصالح ساختارهای اقتصاد تجربه 
کرده اند. بنابراین اگرچه مســیر آینده اقتصاد ایران پرچین و شکن است، 
اما با توجه به ظرفیت های باالی اقتصاد ایران، هنوز امکان تغییر وضعیت 

موجود وجود دارد.
بخش کشاورزی تنها بخشی از اقتصاد ایران است که طی دهه اخیر 
به طور پایدار رشــد کرده و کمتر تحت تاثیر تحریم یا بیماری کرونا قرار 
گرفته اســت. ارزش افزوده این بخش به قیمت  ثابت سال 90  طی این 
دهه حدود 47 درصد رشــد کرده است و سهم بخش کشاورزی از ارزش 
افزوده کل اقتصاد از 4/7 درصد در ســال 90 به 11/6 درصد در ســال 
99 رســیده است. این در حالی است که به طور معمول همگام با توسعه 
اقتصادی کشورها و رشد بخش های صنعتی و خدمات، روند تغییر سهم 

بخش کشاورزی از کل اقتصاد برای اکثر کشورها، کاهنده بوده است.
این روزنامه می افزاید: از جمله شــاخص های بهبود مســیر رشــد 
اقتصاد ایران می توان به اصالح وضعیت فعلی نظام بانکی، بهبود ساختار 
بودجه ریزی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی، ساماندهی شرکت های دولتی، 
تقویت طبقه متوســط و کاهش فقر، آزادسازی اقتصادی، نهادینه کردن 
قوانین مناسب، تقویت بخش خصوصی، بهبود شاخص های زیست محیطی، 
بهبود شــاخص های شفافیت و پاسخ گویی و مهم تر از همه اجماع بر سر 

حل مشکالت اساسی کشور اشاره کرد.
دالیل متعددی موجب شد طی 10سال اخیر تولید در کشور کاهش 
یابد و روند تولید ناخالص داخلی کشور نزولی شود. عمده این دالیل در 
عدم تصمیم گیری به موقع در اصالح ساختار اقتصاد پیدا می شود. اگرچه 
عوامل خارجی نیز در حصول این نتیجه اثرگذار بوده است، اما ریشه اصلی 
مشکالت به مدیریت کج دار و مریز جنگ اقتصادی برمی گردد. جایی که 
دولت به جای اصالح واقعی ساختار اقتصاد، تنها به اصالح ساختار اقتصادی 
به صورت کاغذی اکتفا کرد و صرفا گزارشی از اصالح ساختار اقتصاد ارائه 
کرد؛ بدون اینکه هیچ اصالح واقعی اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، روند رشد 
هزینه های جاری دولت و همچنین افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
نشــان می دهد اصالح نظام بانکی و اصالح ساختار بودجه، صرفا در حد 

گزارش کاغذی بوده است.
معموال دولت ها در سال اول شروع فعالیت، انگیزه زیادی برای انجام 
اصالحات ساختاری در اقتصاد دارند. بنابراین اکنون زمان مناسبی برای 

انجام این اصالحات است. چه خوب است که دولت شاخص هایی برای انجام 
این اصالحات اقتصادی تعیین و میزان انجام آن را در هر سال اعالم کند.

مهم ترین نکته ای که می تواند ایجاد اصالحات اقتصادی را امکان پذیر 
کند، تقدم تدریجی گرایی بر شوک درمانی است. اصالح ساختار اقتصادی 

باید تدریجی)نه شوک درمانی( و آهسته و پیوسته انجام شود.
پیگیری برای تکرار تجربه

کاهش قیمت سیمان درباره سایر کاالها
بازنگری و تالش برای کاهش قیمت سایر کاالها مانند سیمان از طریق 
مبارزه با دالالن و تنظیم عرضه و تقاضا در دستور کار وزارت صمت است.

روزنامه ایران، این خبر را منتشر کرد و نوشت: وزیر صمت در جلسه 
کمیسیون صنایع مجلس برای دفاع از برنامه خود در زمینه وزارت، اطمینان 
داد که نســبت به بازنگری قیمت ها اقدام خواهد کرد و فضایی را ایجاد 

می کند که قیمت ها روند نزولی به خود بگیرند.
اولین کاالیی کــه وزارت صمت برای کاهش آن هدف گذاری کرد و 
البته نتیجه بخش، سیمان بود. سیمانی که هر پاکت آن از رقم 110 هزار 
تومان عبور کرده بود، طبق آخرین استعالم ها از بازار بین 23 تا 25 هزار 
تومان در هر پاکت شــده اســت. کاالی دیگر که قرار است وزارت صمت 
برای منطقی شدن قیمت آن گام بردارد، مرغ است؛ به موازات این کاالی 
اساســی بنا شــده قیمت خودرو و لوازم خانگی هم کنترل شود. زمانی 
که صحبت از کاهش قیمت ســیمان بود، فعاالن اقتصادی حداکثر افت 
قیمــت را بین 20 الی 30 هزار تومان در هر پاکت پیش بینی می کردند؛ 
اما قیمت آن 85 هزار تومان تنزل کرد. بر این اســاس از گوشــه و کنار 
ساختمان سمیه)وزارت صمت( شنیده می شود که بازنگری قیمت کاالها 
با رویه جدید در حال دنبال شدن است که یکی از آنها شناسایی دالالن 
و دیگری حرکت به ســمت کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضا اســت و 
این بدان معنا اســت که دولت به بــازار آزاد اعتقاد دارد و می خواهد در 
کاالهای مختلف این امر را اجرایی کند. برخی از کارشناسان وزارت صمت، 
می گویند اگر وزارتخانه های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی 
همراهی کنند، قیمت ها روند کاهشی به خود می گیرد و دیگر مردم با رشد 

قیمت ها مواجه نخواهند شد.
محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اصرار دارد که 
دولت با هدف ســاماندهی قیمت ها به سمت بازار آزاد برود و اجازه ندهد 
مبحث قیمت گذاری دامنگیر این دولت شود. او قیمت گذاری دستوری را 
پاشنه آشیل دولت ها می داند و اعتقاد دارد که عرضه و تقاضا تنها و هدایت 

تولید به سمت افزایش تولید بهترین راهکار برای کنترل قیمت هاست.
بدون احقاق حقوق ایران

محدودیت های مدنظر آژانس احیا نمی شود
آژانس یک بازیگر مستقل از آمریکا و اروپا نیست و در 6 دور مذاکره 
قبلی، کمترین اقدامی برای صیانت از حقوق هسته ای ایران نکرده است.

این ارزیابی را روزنامه جام جم با اشاره به سفر اخیر رافائل گروسی به 
تهران منتشر کرده و نوشت: سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران پایان یافت و قرار است ادامه مذاکرات تهران و آژانس 
در وین پیگیری شود. در این دیدار، مقرر شد به بازرسان آژانس اجازه داده 
شود نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده )در توافقات 
قبلی( و جایگزینی کارت های حافظه آنها اقدام کنند. البته این تجهیزات و 
متعلقات آنها، در ایران و تحت مهر و موم مشترک تهران و آژانس نگهداری 
خواهد شد. با همه این اوصاف، کمتر کسی حسن نیت رافائل گروسی و 
دیگر مقامات آژانس را در قبال فعالیت های هسته ای صلح آمیز هسته ای 
کشورمان تایید می کند. همگان به یاد دارند ابتدای سال 2020 و در دوران 
ریاســت جمهوری ترامپ، گروسی همراه تروییکای اروپایی به اصلی ترین 
بانیــان صدور قطعنامه ای ضدایرانی در شــورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تبدیل شــدند. از سوی دیگر، بر همگان مسجل است آژانس 
در مذاکرات ویــن5 و وین6 )دو دور اخیر مذاکرات وین (، نهایت تالش 

خود را در خصوص تحمیل تعهدات فراپادمانی و فراپروتکلی به کشورمان 
بــه کار گرفت و البته در این خصوص ناموفق بود. اگرچه از همان ابتدا و 
به خصوص در مذاکرات منتهی به برجام ) طی سال های 92 تا 94( تشکیل 
مثلث واشنگتن- آژانس - اتحادیه اروپا بیش از هر زمان دیگری عیان و 
آشکار شــد. اکنون، مقطع زمانی، آژانس، آمریکا و اروپا در حال هدایت 
یک نقشه مشترک هستند. بر این اساس، نمی توان آژانس را یک بازیگر 

مستقل در قبال بررسی پرونده هسته ای ایران و مذاکرات وین دانست.
صورت بندی این بازی مشترک چندان دشوار به نظر نمی رسد. گروسی، 
با انتشار گزارش مغرضانه خود در قبال فعالیت های هسته ای ایران، آن هم 
در آستانه نشست شورای حکام در ماه سپتامبر، قصد دارد مولفه های فشار 
بر کشــورمان را به گونه ای افزایش دهد که حتی در صورت احیا نشدن 
توافق هسته ای، تهران ناچار شود در روند دسترسی های آژانس و پذیرش 
تعهدات فراپادمانی و فراپروتکلی، امتیازاتی را به این سازمان دهد. با این 
حال، مدیرکل آژانس و اعضای شورای حکام باید این مسئله را مدنظر قرار 

دهند که شاهد باج دهی هسته ای تهران نخواهند بود.
بهتر اســت مسئوالن حوزه سیاست خارجی کشورمان این مسئله را 
برای گروســی و مقامات آژانس تشــریح کنند که ماحصل بازی آنها در 
زمین واشنگتن و تروئیکای اروپایی، ثمره ای را متوجه این سازمان ظاهرا 
بین المللی نخواهد کرد. بهتر اســت در این خصوص گروســی بر وظایف 
حداقلــی خود در دفاع از حقوق حقه جمهوری اســالمی ایران به عنوان 
عضوی از آژانس متمرکز شــود. نباید فراموش کرد که طی شــش دور 
مذاکرات صورت گرفته اخیر در وین، رافائل گروسی نه تنها کمترین اقدامی 
در راستای صیانت از حقوق هسته ای کشورمان نکرده است، بلکه به یکی 
از اجزای بازی ضدایرانی غرب تبدیل شده است. قطعا استمرار این بازی، 
آژانس را نیز در کنار آمریکا و تروئیکای اروپایی دچار خسران خواهد کرد.

حاال می شود به عبور از کرونا
و احیای اقتصاد فکر کرد

یک جامعه شــناس اصالح طلب می گوید: دولت جدید حاال که برنامه 
واکسیناســیون کرونا را عملی کرده، برنامه پساکرونا برای احیای اقتصاد 

را در پیش بگیرد.
روزنامه همشــهری از قول ایمانی جاجرمی نوشت: وقت آن رسیده 
که دولت برنامه های پســاکرونای خود را  شــروع کند و بگوید که برای 
احیای اقتصاد و ســالمت روان جامعه که 2 ســال تمام در توفان کرونا 
گرفتار بوده و رنج های زیادی را متحمل شــده و جان های بسیاری را از 
دســت داده و داغ دیده، چه برنامه های اجرایی دارد؟ در واقع دولت حاال 
که برنامه واکسیناسیون تا حدودی حل شده و روی غلتک انداخته است، 
باید بخشــی از انرژی خود را صرف ترمیم آسیب های روانی، اقتصادی و 
زیست محیطی وارد شده بر کشور کند؛ چراکه همین االن هم برخی از این 
آســیب ها تبدیل به معضل های اساسی شده و ضربات جدی را بر جامعه 

و طبیعت وارد کرده است.
در اپیدمی کرونا بسیاری از افراد جامعه نتوانسته اند موجودی سرمایه 
اجتماعی خود را افزایش دهند چه بســا که در موارد زیادی دچار کسری 
در این حوزه هم شــده اند و به این واسطه چشم انداز فعالیت های فردی 
و اجتماعی آنها مخدوش شــده است؛ مسئله ای که در دراز مدت به آنها 
آسیب های جدی خواهد زد. مثال کودکان یا دانشجویانی که از حق حضور 
در مدرســه محروم شده اند، بخش زیادی از امتیازات خود را که از طریق 
حضور در اماکن آموزشــی و پیوند با استادان، معلمان و همکالسی های 
خود به دســت می آوردند، از دست داده اند که جبران آن در موارد زیادی 
غیرقابل ممکن اســت یا سالمندانی که روحیه خود را از طریق تماس با 
همساالن خود، اقوام و دوستان بازیابی می کردند در این مدت ضربه های 

شدیدی خورده اند که باید برای آن چاره ای اندیشید.
انتظار درســت این جامعه شــناس از دولت جدید در حالی است که 
در دوره مدیریــت دولــت قبلی، با توجه به وضعیت نابســامان و بغرنج 
واکسیناســیون، دورنمایی برای حرف زدن از دوره پســاکرونا و احیای 
اقتصاد در آن دیده نمی شد. اما اکنون با همت دولت سیزدهم که توانسته 
در ســه هفته به اندازه 7 ماه واردات واکسن و واکسیناسیون انجام دهد، 
میتــوان امیدوار بود اقتصاد تا حدود زیــادی از وضعیت رکود حاصل از 

کرونا خارج شود.

 1- نفتکش های حامل ســوخت ایران برای لبنان، یکی 
پس از دیگری به مقصد می رســند. ایــن نفتکش ها، مثل 
نفتکش های دیگر، عادی و از مســیر هموار عبور نکرده اند. 
در شرایط سخت، در میان تحریم، تهدید و بحران هاست که 
به مقصد می رسند. آنها فقط حامل سوخت نیستند؛ حامل 
امنیت، حیثیت، پیاِم دوســتی و برادری برای لبنان و پیاِم 
تحقیر برای دشمنان دو ملت هم هستند. آنها نماد مدلی از 
»مدیریت بحران« هستند. مدلی که بحران ها را حل می کند، به 
اقتصاد رونق می دهد، چالش های سیاسی و اجتماعی گوناگون 
حاصل از این بحران ها را یکــی یکی از میان بر می دارد، از 
بحران، فرصت می سازد و از همه مهم تر، تولید قدرت و اقتدار 
می کند. به قول سید حسن نصراهلل، می توانند معادالت را در 
کل منطقــه تغییر دهند. این همه برکت در یک حرکت! این 
مدل مدیریت، تخصص ســردار بزرگ، شهید سلیمانی هم 
بود. ایشان می گفتند »میزان فرصتی که در بحران ها وجود 
دارد، در خود فرصت ها نیســت، اما شرط آن، این است که 
نترسید و نترسیم و نترسانیم«. مگر سردار بزرگ دل ها، از دل 
داعش و گروه های تکفیری، فرصتی به بزرگی حشدالشعبی 
 و نیروهای مردمی نســاخت و مجال همکاری های راهبردی 

تهران - بغداد - دمشق - بیروت را فراهم نکرد؟! 
فروش سوخت به لبنان بنا به دالیلی که گفته شد حرکت 
بزرگ، به موقع و مهمی  است. عالوه بر آورده اقتصادی برای 
ایران، مشــکالت بزرگی از کشور دوست یعنی لبنان را حل 
می کند. برای درک اهمیت این حرکت، کافی است مروری کنید 
اخبار چند ماه اخیر این کشــور را که به گفته مقامات آن، با 
فروپاشی و سقوط، فقط یک قدم فاصله داشت و آن را بگذارید 

کنار گزارش اخیر پایگاه خبری »النشره« لبنان که نوشت: 
»شرایط منطقه ای و بین المللی کنونی در موفقیت مأموریت 
میقاتی شریک بود به ویژه پس از تحوالتی که در سطح مناقشه 
آمریکایی- ایرانی در صحنه لبنان رخ داد. مشــخص بود که 
پس از اعالم آغاز خرید ســوخت از ایران توسط حزب اهلل، 
واشنگتن در حال عقب نشینی است. براساس این قاعده که 
ادامه سیاست اعمال فشار منجر به افزایش نفوذ و ورود ایران 

به خط اقتصاد در لبنان خواهد شد«.
2- فضایی که در بند باال تشریح شد، بازیگرانی دارد. یک 
طرف، غربزده ها به رهبری غرب، یک طرف مقاومت به رهبری 
ایران و سیدحسن نصراهلل. بحران های پیچیده لبنان که داشت 
این کشور را به فروپاشی کامل می کشاند، ابتدا با یک بحران به 
ظاهر ساده »سیاسی« که رنگ و بوی اقتصادی داشت، از جانب 
طرف اول یعنی غربزده ها کلید خورد. حدود 13 ماه پیش سعد 
حریری، نخست وزیر غربزده پس از بازگشت از پاریس، و در 
اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و فساد استعفا کرد. فسادی که 
در دوران مسئولیت خود وی تشدید شده و اقتصاد و معیشت 
مردم لبنان را در تنگنا قرار داده بود. مسئول چنین وضعیتی، 
شده بود منتقد وضع موجود! با استعفای مغرضانه حریری، 
دولت »بی سر« در لبنان شکل گرفت تا به بحران اقتصادی این 
کشور، یک بحران سیاسی نیز اضافه شود. تحریم های هدفمند 
غرب هم از راه رسیدند تا فشارها به مردم بیش از پیش اضافه 
شود. لبنان وقتی در آستانه انفجار قرار گرفت، بالفاصله یک 
راه حل غربی پیشنهاد شد: »حذف یا تضعیف جریان مقاومت 
به رهبری سیدحسن نصراهلل، در قبال گشایش اقتصادی«! از 
آنجا که فلسفه وجودی مقاومت حزب اهلل، مبارزه با رژیم جعلی 
اسرائیل است، می توان نتیجه گرفت، سر نخ تمام این بازی ها 

در نهایت به رژیم صهیونیستی بازمی گشت.
3- با کمــی  اغماض می توان گفت آنچه در لبنان جریان 
داشت، شباهت هایی با آنچه در ایران رخ داد، دارد. فشارهای 
اقتصادی و تحریم های به اصطالح فلج کننده شــروع شد. 
بالفاصله بازیگران وارد میدان شــدند. یک طرف غربی ها و 
غربزده ها که می گفتند مقاومت کافی اســت؛ و طرف دیگر، 
جریان مقاومــت. رفته رفته، عوامل وضع موجود هم منتقد 
وضع موجود شدند! راه حل هم ارائه دادند: دست کشیدن از 
مقاومت منطقه و تعطیلی توان هسته ای برای رفع تحریم ها 
و گشــایش اقتصادی! فشــارها که به اوج رسید، پیشنهاد 
اســتعفای رئیس جمهــور وقت را هم مثل مــدل رفتاری 
غربگراهای لبنان روی میز گذاشــتند تا اینجا هم به چالش 
 اقتصادی، یک چالش سیاسی اضافه شده و مثل لبنان به سمت 

بحران برود! 
4- برگردیم به کشتی های حامل سوخت. به جرات می توان 
گفت، این حرکت، نقطه عطفی در تحوالت سیاسی ایران و 
حتی منطقه است. نباید فروش سوخت از سوی »ایران تحریم 
شده« به »لبنان تحریم شده« را، صرفا از زاویه اقتصادی دید. 
آورده سیاســی این نفتکش ها به مراتب بزرگ تر و بیشتر از 
آورده های اقتصادی آن است. این کشتی ها دارند بزرگ ترین 
تیغ غرب به رهبری آمریکا یعنی تحریم ها را کند و بی اعتبار 
می کنند و بزرگ ترین نگرانی آمریکا دقیقاً همین نکته است. 
آنها نگران »َرَوند« شدن این حرکتند. حرکتی که ابتدا با فروش 
سوخت به ونزوئال شروع شد و حاال در لبنان ادامه دارد. آنها 
می دانند در صورت ادامه این روند، دیگر در دنیا کسی برای 
آنها  تَره هم خرد نخواهد کرد. اما چون قدرت سابق را ندارند، 
کاری هم نمی توانند بکنند. وضعیت افغانستان و افتضاحی که 
در این کشور به بار آوردند، وضعیتی را که آمریکا در آن قرار 

دارد، خیلی واضح نشان می دهد!
5- پیش از این در همین ستون نوشتیم؛ سال ها پیش در 
جریان مصاحبه ای که با »پپه اسکوبار«، روزنامه نگار مطرح 
برزیلی داشتیم، وی نکته ای گفت با این مضمون که همه جای 
دنیا، عوامل غرب و غربگرا وجود دارند که همه چیزشان غرب 
است )نقل به مضمون(. در ماجرای لبنان و ایران نیز حضور 
این غربگرایان را می شود به خوبی حس کرد. چون »یک جور« 
فکر کرده و قبله آمال و آرزوهایشان »یک جاست«، بالطبع 
در مواجهه با مسائل مشابه، رفتارهای مشابهی از خود بروز 
می دهند. در لبنان، غربگرایان دست به کار شده و می گویند 
ایران به خاطر پول است که به ما سوخت می دهد، نه به خاطر 
دوستی و مسائل انسان دوستانه. اینجا در ایران نیز غربگرایان 
می گویند، ایران مفت و مجانی این ســوخت ها را در اختیار 
لبنان قرار می دهد، در حالی که خودمان دچار مشکل هستیم. 
َمخلص کالم اینکه، هر دو با فروش سوخت به لبنان و به طور 
کلی با حل مشکالِت کشورشان مخالفند! بله! باورکردنی نیست 
اما، در همین ایران خودمان، مدتی است یک بحران جدی یعنی 
»بحران واکسن« حل شده، اما غربگرایان به جای خوشحالی، 
عصبانی شده اند. هر روز قصه ای بافته و به شکلی در تالشند، 
رسیدن ایران به رتبه باالترین ها در سرعت واکسیناسیون را 
تحت الشــعاع قرار دهند. دیروز وزارت بهداشت اعالم کرد، 
ایران عزیز با وجود تحریم ها و تصویب نشدن FATF، به لطف 
»مدیریت میدانِی« بحران و از همه مهم تر با وجود غربزده ها 
توانست در مقایسه با کشــورهای اروپایی، رتبه سوم را در 

سرعت واکسیناسیون به دست آورد.

 این همه بركت 
در یک حركت؟!

یادداشت روز

جعفر بلوری
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گزارش جامعه اطالعاتی آمریکا 

اگر تحریم ها كاهش نیابد
ایران، رآكتور آب سنگین را راه اندازی می كند

امیرعبداللهیان: 

افغانستان فقط با تشکیل دولت فراگیر
باثبات و توسعه یافته می شود

جامعه اطالعاتی آمریکا در 
اذعان  گزارش سال 2021 خود 
کرد: اگر تهران کاهش تحریم ها 
را دریافت نکند، احتماالً مقامات 
ایرانی گزینه هایی از غنی سازی 
و  تا طراحی  اورانیوم  بیشــتر 
آب  جدید  یک رآکتور  ساخت 
خواهند  نظر  در  ســنگین را 

گرفت. 
جامعــه اطالعاتــی آمریکا در 
گزارش ســال 2021 خــود درباره 
تهدیدهایی که مدعی است امنیت 
ملی ایاالت متحده را تهدید می کند 
و هر ســاله توســط دفتر مدیریت 
اطالعات ملی آمریکا منتشــر و به 
کمیته های اطالعاتــی کنگره ارائه 
می شود، در کنار مسائل فراملی مثل 
همه گیــری، تغییرات آب و هوایی، 
فنــاوری در حال ظهور، مســائل 
سایبری، مهاجرت،  تروریسم جهانی 
و همچنین درگیری ها و بی ثباتی در 
بخش های مختلف جهان از جمله 
غرب آسیا، به طور خاص از ایران در 
کنار کشورهای روسیه، چین و کره 

شمالی نام برده است.
در این گزارش که در تاریخ نهم 
آوریل 2021 منتشر شده و اطالعات 
تا این زمــان را دربرمی گیرد، ادعا 
شــده این ارزیابی بر مستقیم ترین 
ایاالت  و جدی ترین تهدیدها علیه 
متحده در سال آینده پرداخته است. 
به ادعای جامعه اطالعاتی آمریکا 
که در ایــن ارزیابی آمــده، ایران 
همچنان تهدیدی متداوم علیه منافع 
آمریکا و متحدانش در منطقه است، 
زیرا تالش می کند نفوذ آمریکا را از 
بین ببــرد و نفوذ خود را تحکیم و 
قدرتش را به کشــورهای همسایه 
گســترش دهد، فشار بین المللی را 
منحرف کند و تهدیدات علیه ثبات 

خود را به حداقل برساند.
در ادامه این گزارش، گفته شده 
که تهران از طیفی از ابزارها از جمله 
دیپلماسی، گسترش برنامه هسته ای 
خود، خرید و فروش نظامی و آنچه 
حمــالت نیابتی و متحــدان ایران 
خوانده شده برای پیشبرد اهدافش 

بهره خواهد برد. 
در این گــزارش به رغم حضور 
غیرقانونــی و اقدامــات تنش زای 
آمریــکا و متحدانــش در منطقه 
غرب آســیا، ادعا شــده که انتظار 
انجام  را  ایران ریسک هایی  می رود 
دهد که می تواند تنش ها را افزایش 

دهد و منافع آمریکا و متحدانش را 
تهدید کند.

اطالعاتی  جامعــه  گزارش  در 
آمریکا پیش بینی شده که مقامات 
ایران احتماالً تمایلی به مشــارکت 
دیپلماتیک در گفت وگوها با آمریکا 
در آینــده نزدیک بــدون کاهش 
تحریم هــا یا تخفیف هــای مرتبط 
با مسائل انسان دوســتانه یا بدون 
پیوســتن ایاالت متحده به برجام 
نخواهند داشــت و ایران متعهد به 
مقابله با فشــار آمریــکا می ماند و 
در عین حال درخصوص کشــیده 
شــدن به یک درگیــری تمام عیار 

محتاط است.
پاسخ محکم ایران

 به بی عملی آمریکا 
ایران  ارزیابــی،  ایــن  طبــق 
مشغول فعالیت های کلیدی توسعه 
سالح های اتمی نیست اما به دنبال 
خروج آمریکا از برجام در مه 2018، 
مقامــات ایرانی برخــی از تعهدات 
ایــران را کنار گذاشــته و برخی از 
فعالیت های هسته ای خود را از سر 
گرفته اند که از محدودیت های برجام 

فراتر رفته است.
بر اساس این گزارش، اگر تهران 
کاهش تحریم هــا را دریافت نکند، 
گزینه هایی  ایرانی  مقامات  احتماالً 
از غنی سازی بیشتر اورانیوم تا غنای 
60 درصد )ایران در حال حاضر این 
میزان غنی سازی را انجام داده است( 
تــا طراحی و ســاخت یک رآکتور 
جدید 40 مگاوات آب ســنگین را 

در نظر خواهند گرفت.
در ادامه این مطلب آمده است: 
ایــران به طور مداوم از ســرگیری 
فعالیت های هسته ای خود را به عنوان 
پاسخی برگشت پذیر به خروج آمریکا 
از برجــام مطرح کرده و این پیام را 
داده که اگر آمریکا به تعهدات کامل 
برجامی خود بازگردد، تهران هم به 
تعهدات کامل خود بازخواهد گشت.
ســپس در  اشــاره به اقدامات 
ایران در کاهــش تعهدات برجامی 
در واکنــش بــه خــروج آمریکا و 
بدعهدی طرف هــای اروپایی، ذکر 
شده که از ژوئن 2019، ایران حجم 
و ســطح غنی سازی ذخایر اورانیوم 
خود را فراتر از برجام افزایش داده 
اســت. از ســپتامبر 2019، ایران 
محدودیت های تحقیقات و توسعه 
سانتریفیوژ پیشرفته را نادیده گرفته 
و عملیات غنی ســازی اورانیوم در 

تاسیســات زیرزمینی فــردو را از 
سر گرفته اســت. در ژانویه، ایران 
غنی سازی اورانیوم را تا 20 درصد 
آغاز کرد و همچنین تحقیق و توسعه 
را با هدف اعالم شده تولید اورانیوم 
فلزی بــرای ســوخت رآکتورهای 
تحقیقاتی شــروع کــرد و در ماه 
فوریه مقادیر گرمی  اورانیوم فلزی 
طبیعی را در یک تجربه آزمایشگاهی 

تولید کرد. 
اذعان به توانمندی های 

نظامی ایران
در بخشــی از ارزیابــی جامعه 
اطالعاتــی آمریکا بــه قابلیت های 
نظامی متنوع ایران اذعان و در ادامه 
گفته شده »رویکرد  ترکیبی آن در 
جنگ- با اســتفاده از قابلیت های 
متعــارف و غیرمتعارف-  همچنان 
تهدیدی برای منافع ایاالت متحده 
و متحدانش در منطقه در آینده قابل 

پیش بینی خواهد بود.«
ایران  گــزارش،  ایــن  طبــق 
اســتراتژی نظامی متعــارف خود 
را نشــان داده که عمدتاً بر اساس 
بازدارندگــی و توانایــی مقابله به 
مثل از طریق حمله موشــک های 
بالستیک متعدد است و حمله ایران 
به پایگاه استقرار نظامیان  تروریست 
آمریکایی در عراق در واکنش به  ترور 
ناجوانمردانه ســردار سپهبد شهید 
»حاج قاســم ســلیمانی« فرمانده 
نیروی قدس ســپاه پاســداران در 
ژانویــه 2020، به عنوان نمونه ذکر 

شده است.
اطالعاتی  جامعــه  اذعــان  به 
آمریــکا، ایــران بزرگ ترین قدرت 
موشکی بالستیک در منطقه را دارد 
و بــا وجود چالش هــای اقتصادی، 
به دنبــال بهبــود و دســتیابی به 
تسلیحات متعارف جدید خواهد بود. 
طبق ادعای مطرح شده در این 
گزارش، عملیات جنگی غیرمتعارف 
ایران و شبکه شرکای شبه نظامی و 
نیابتی تهران را قادر می سازد منافع 
خود را در منطقه پیش ببرد، عمق 
استراتژیک را حفظ کند و گزینه های 
تالفی جویانــه نامتقــارن را فراهم 
کند. همچنین گفته شده که سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای 
وابسته به آن در مرکز قدرت نظامی 

ایران باقی خواهند ماند.
 ترس آمریکا 

از انتقام  ترور سردار سلیمانی
در ادامه این گــزارش، به رغم 

ادامه حضــور غیرقانونی آمریکا در 
عــراق بعــد از آنکه پارلمــان این 
کشــور در دی ماه 98 طرح اخراج 
نیروهای بیگانه از خاک این کشور 
را تصویب کرد، ادعا شده که »ایران 
همچنان به یک بازیگر مشکل ساز 
در عراق که امســال میــدان نبرد 
 اصلی نفــوذ ایران خواهد بود، باقی

می ماند«.
درخصوص کشور سوریه هم که 
آمریکا سال هاست در آن علی رغم 
بــه حضور  تمایل دولت دمشــق 
نظامی غیرقانونــی خود در جهت 
دست درازی به منابع نفتی این کشور 
و تامین منافع خود و تداوم بحران 
داخلی این کشــور ادامه داده، ادعا 
شــده ایران به دنبال حضور نظامی 
دائمی  و معامالت اقتصادی در سوریه 
با رو به پایان رفتن درگیری ها در این 

کشور است. 
به نوشــته این گزارش، تهران 
تقریباً به طور حتم به دنبال این موارد 
است تا نفوذ منطقه ای خود را ایجاد 
کند، از حزب اهلل حمایت و اسرائیل 

را تهدید کند.
 بعد از ســوریه در  اشــاره به 
وضعیت یمن، اتهامات همیشــگی 
درخصوص کمــک نظامی ایران به 
انصــاراهلل تکرار و بدون  اشــاره به 
تجاوز نظامی عربستان سعودی به 
این کشــور که بیش از شش سال 
است ادامه یافته، ادعا شده »ایران 
به دلیل حمایت از حوثی ها- از جمله 
از طریق تأمین موشک های بالستیک 
و کروز و همچنین سیستم های بدون 
سرنشین، یک نیروی بی ثبات کننده 
در یمن باقی خواهــد ماند و برای 
شرکا و منافع ایاالت متحده به ویژه از 
طریق حمالت به عربستان سعودی 

تهدید ایجاد می کند«.
درخصوص رژیم صهیونیستی، 
تهران تهدیدی برای این رژیم هم 
مســتقیماً از طریق توان موشکی و 
هم غیرمســتقیم از طریق حمایت 
از حزب اهلل و گروه های دیگر که در 
ادعایی ســخیف  تروریستی خوانده 

شده اند، تلقی شده است.
در ادامــه، بــه تــداوم  ترس 
آمریــکا از تهدید ایــران به انتقام 
 ترور سردار شــهید سلیمانی علیه 
مقام های آمریکایی  اشــاره و گفته 
شده ایران پیش از این تالش کرده 
به عملیات هــای مرگبار در ایاالت 

متحده دست بزند.

گفت:  خارجــه  امــور  وزیر 
افغانســتان امــن، بــا ثبات و 
و فقط در سایه  توسعه یافته فقط 
تشــکیل دولت فراگیــر ملی و 
می تواند  همه طرف ها  از  متشکل 

ایجاد شود.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجــه جمهوری اســالمی ایران در 
نشست مجازی »وضعیت بشردوستانه 
در افغانســتان« بــه ریاســت آنتونیو 
گوترش، دبیرکل ســازمان ملل متحد 
شــرکت کرد و بــه ایراد ســخنرانی 
پرداخــت. به گزارش فــارس، وی در 
بخشی از سخنان خود در این نشست 
گفت: همه ما امروز با یک شرایط جدید 
و چالــش جدید در افغانســتان روبرو 
هستیم و باور داریم که بخش مهمی از 
عامل وضعیت بی ثباتی، ناامنی و شرایط 
نابسامان کنونی در کشور افغانستان به 
سیاســت های توأم با آزمون و خطا و 
 اشتباهات ایاالت متحده آمریکا در این 
کشــور بر می گردد. امیرعبداللهیان با 
تاکید بر اینکه آمریکایی ها در سال های 
 اشــغال افغانســتان و اکنون در نحوه 
خروجشــان از این کشــور فجایعی را 
آفریدند که جهانیان صحنه هایی از آن 
را در فرودگاه کابل در روزهای گذشته 
شــاهد بودند، پیام این نشست در دو 
سطح سیاسی و انسانی را مورد  اشاره 
قرار داد و افزود: در سطح سیاسی این 
پیام واحد را باید به افغانســتان صادر 

کنیم که افغانســتان امــن، با ثبات و 
توســعه یافته فقط و فقط در ســایه 
تشــکیل دولت فراگیر ملی و متشکل 
از همه طرف ها می تواند ایجاد شــود. 
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین 
دیدگاه کشــورمان در ابعاد انسانی را 
تشــریح کرد و افزود: معتقد هستیم 
در ابعاد انساندوســتانه، مردم، زنان و 
کودکان در افغانســتان در ســال های 
گذشته و در هفته های اخیر با وضعیت 
تاسف باری مواجه هستند و امروز جامعه 
جهانی موظف است و باید کمک های 
انساندوستانه فوری و سریع خود را به 

افغانستان ارسال کند.
وی ضمن انتقــاد از اینکه جامعه 
جهانی نسبت به تعهدات خود در قبال 
رسیدگی به وضعیت آوارگان افغان به 
خوبی عمل نکرده اســت، بر ضرورت 
انساندوستانه  فوری  کمک های  تامین 
و همچنین کمک به مردم این کشــور 
و تشــکیل دولت فراگیر در افغانستان 
تاکید کــرد. امیرعبداللهیان همچنین 
با تاکید بر ارتباط کشــورمان با همه 
طرف ها در افغانستان، بیان داشت: ما 
در افغانستان سیاستی را دنبال می کنیم 
که عالوه بر تشــکیل دولــت فراگیر، 
افغانســتانی عاری از تروریسم و مواد 
مخدر را شاهد بوده و مردم افغانستان 
خودشــان بتوانند نســبت به آینده و 
سرنوشــت کشورشــان تصمیم گیری 

کنند.

گفت و شنود

دوباره زنگ زد !
گفت: برخی از غربگراهای داخلی به جای آنکه از تحمیل فاجعه 
برجام به ملت و بر باد دادن منافع ملی گله مند باشند، به دروغ متوسل 
شده و ادعا می کنند دولت سیزدهم نیز همان راه دولت قبلی را می رود !

گفتم: اگر همان راه را می رفت که االن باقیمانده تاسیسات 
هسته ای را هم از دست داده بودیم !

گفت: معلوم نیســت چرا از تاکیــد دولت بر مصوبه ضد تحریمی 
مجلس که جلوی زیاده خواهی آمریکا را گرفته، دلخورند؟! 

گفتم: چه عرض کنم؟!
گفت: عضو شورای سیاستگذاری یکی از همین احزاب گفته است؛ 
مشکل ما آن است که اشتباهاتمان را با اشتباه پاسخ داده ایم و مردم 

دیگر به ما اعتمادی ندارند !
گفتم: از شــخصی پرسیدند چرا ســمت راست صورتت 
سوخته؟ گفت؛ داشتم اطو می کردم که تلفن زنگ زد و اشتباهًا 
به جای گوشی، اطو را بیخ گوشم گذاشتم ! پرسیدند؛ سمت 
چپ صورتت چی شــده؟ گفت؛ دوباره تلفن زنگ زد و باید 

جواب می دادم !


