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اخبار كشور
گزارش خبری تحلیلی کیهان

یادداشت روز

مذاکره با آمریکا
اگر حماقت نباشد ،خیانت است

سفر وزیر خارجه آلمان و نخستوزیر ژاپن به تهران ،یکی از مهمترین خبرهای چند روز
گذشته بوده که همچنان توجه کارشناسان و تحلیلگران داخلی و خارجی را به خود مشغول نگه
داشــته است .این سفرها شاید فی نفسه مهم نباشند اما بنا به دالیلی از جمله زمان انجام آنها
و «خاص» بودن کشــورهایی که از سوی ترامپ برای آن انتخاب شدهاند ،قابل توجهاند .وقتی
«دالالن مذاکره» پس از آن که تهدید نظامی و گسیل ناو جنگی ،با در بسته روبرو شد ،به میدان
مذاکره فرستاده میشوند ،باید به این سفر هم ،طور دیگری نگریست« .تک»های مقاومت یمن
علیه متحدان آمریکا پس از رجزخوانی ترامپ هم که جای خود را دارد .درباره سفر وزیر خارجه
آلمان به تهران که روز دوشــنبه انجام شد و سفر نخســتوزیر ژاپن که امروز انجام میشود،
گفتنیهایی هست:
 -1این حقیقت که دولت محترم و جریانهای رسانهای و سیاسی نزدیک به آن با زبان بیزبانی
نشان دادهاند هنوز حاضرند با «ترامپ» مذاکره کنند ،بر کسی پوشیده نیست .مواضع آنها موجود
است ،با ادبیاتی متفاوت ،گاهی به تلویح و گاهی به تصریح بارها گفتهاند با این شروط ،برویم و
مذاکره کنیم .اینکه چرا با وجود این همه بدعهدی حریف هنوز از لزوم مذاکره دم میزنند ،موضوعی
است که در پایان این وجیزه به آن خواهیم پرداخت .دیروز گزارشی به نقل از روزنامه آمریکایی
واشنگتن پست درباره ترامپ منتشر شد مبنی بر اینکه ،ایشان یک روده راست در شکم ندارد
و روزی به طور میانگین ،بیش از  12دروغ میگوید ،به قول تحلیلگر ســی ان ان ،بیش از تعداد
دفعات دســت شستن مردم آمریکا در یک روز! این را گفتیم تا نتیجه بگیریم ،برخی در داخل
کشور به دنبال مذاکره با فردی با این مشخصاتند! مذاکره با یک دروغگوی متقلب! مذاکره بر سر
چه؟ مسئله دیگری است که در همین یادداشت به آن خواهیم پرداخت .برویم سراغ نکته دوم.
 -2هنوز زمان طوالنی از بدعهدی و خلف وعده حریف در «عبرت برجام» نگذشته و مردم
خیانت غرب در مذاکرات هستهای را فراموش نکردهاند .آقای ظریف و روحانی نیز بارها علیه این
خیانت موضع گرفتهاند .مهلت  60روزه شورای عالی امنیت ملی به غربیها برای انجام تعهدات
هم نشان داد ،مسئولین محترم هم به این نتیجه قطعی رسیدهاند که دشمن بدعهد و غیر قابل
اعتماد است و باید برای تاخیر طوالنی در اجرای تعهداتش ضرباالجل بگیرد .تجربه برجام نه
تنها ما ایرانیها را نسبت به «آمریکا» و متحدان اروپاییاش بدبینتر کرد بلکه نوعی حساسیت
ولو موقت ،روی کلمه «مذاکره» ایجاد کرد .گاهی اوقات از یک «صفت مثبت» سوءاستفاده میشود،
بار معنایی آن تغییر و تبدیل به «صفت منفی» میشود .درست مثل کلمه «استعمار» که به معنای
«عمران و آبادانی» است! حاال معنای «مذاکره» با این خیانت و همراهی برخی جریانهای سیاسی
با آن ،در میان ما ایرانیها دستخوش تغییراتی شده .مردم با خیانتها و سوءاستفادههایی که در
«مذاکرات» هستهای از سوی حریف دیدند ،همینطور افتضاحی که برخی جریانهای داخلی
با ژست «سواد دیپلماسی» با این «مذاکرات» کاشتند ،نسبت به این کلمه نوعی «آلرژی» پیدا
کرده و امیدی به آن ندارند ،به ویژه وقتی طرف مذاکره کشــوری باشد در مختصات آمریکا و
رئیسجمهوری باشد مثل ترامپ.
 -3دو گزینه باال را وقتی کنار هم قرار بدهیم ،به یک نکته مهم میرســیم .وقتی ما به هر
دلیلی به دنبال مذاکره مجدد باشــیم و از آن سو ،مردم روی کلمه «مذاکره» آلرژی پیدا کرده
باشند ،تکرار مذاکره سخت میشود .بدون همراهی مردم هم اصوال عبور از گردنههای سخت،
سخت است .در چنین شرایطی موافقان مذاکره(چه داخلی و چه خارجی) طبیعتا به دنبال راهی
برای قانع ســاختن مردم (بخوانید فریب دادن مردم) خواهند بود چرا که معتقدند کشوری که
مردمش دچار مشکالت اقتصادی و گرانی شده باشند را میتوان با «وعدههای اقتصادی» با خود
همــراه کرد .کاری که در دولت اول آقای روحانی اتفاق افتاد .ژاپن و آلمان در حوزه سیاســت
کشورهای عقبماندهای هستند اما در حوزه صنعت و اقتصاد کشورهای خوشنامی بین مردم
ایران و حتی شاید جهان هستند .همین مسئله میتواند دلیل آمریکاییها برای انتخاب این دو
کشور برای سفر به ایران باشد ،همینطور دلیل ذوقزدگی کاسبان برجام .به عبارتی ،احتماال
مخاطب این سفرها ،بیش از اینکه مسئولین دولتی و نخبگان سیاسی کشورمان باشند ،مردمند،
و یکی از اهداف مهم این سفر نیز تاثیر گذاشتن روی افکار عمومی مردمی است که از مذاکره با
آمریکا جز خسارت و تحقیر چیزی ندیدهاند .شاید -تاکید میشود -شاید این دو سفر به دنبال
جا انداختن«مذاکره» این بار در بین مردم است.
 -4پیش از این با برشمردن دالیلی نوشتیم این دو کشور در حوزه سیاست به شدت وابستهاند.
در نظام شکلگرفته پس از جنگ جهانی دوم ،یک کشور(آمریکا) در بلوک غرب ارباب است و
بقیه رعیتند .برخی برای «رعیت ماندن» دلیل دارند و آن را «منطقی» هم میخوانند! مثل«ایتو»
همسفر ژاپنی من هنگام بازگشت از سفر مشهد.
در بازگشت از مشهد ،در قطار با دانشجوی جوان ژاپنی همصحبت شدم .حس کنجکاوی که
توگو از سؤالهای عادی و احوالپرسی
هر خبرنگاری دارد وادارم کرد ،با او وارد بحث شوم .گف 
شروع و در نهایت به مباحث سیاسی ختم شد .خوب به یاد دارم در آن ایام نخستوزیر وقت ژاپن
به دلیل وعدهای که به مردم برای اقدام علیه نظامیان آمریکایی داده بود ،پیروزی تاریخی کسب
کرده بود اما در نهایت به دلیل ناتوانی در اجرای تعهداتش ،مجبور به استعفا شده بود .بله ،یک
نخستوزیر که با آرای گسترده مردمش و با شعار ضدآمریکایی پیروز شده بود ،استعفا میدهد
چون قادر نیست علیه سربازان آمریکایی حاضر در کشورش اقدامی صورت دهد!
دلیل این همه وابستگی و حقارت را از «ایتو» پرسیدم .ابتدا گفت ،شما بهتر از ما ژاپنیها از
تحوالت سیاسی کشورمان اطالع دارید! بعد پاسخ سؤالم را اینطور داد :آمریکا قدرتمند است.
ابرقدرت اســت .عقل حکم میکند با قویتر از خود سرشاخ نشویم و هر آنچه گفت بپذیریم.
(نقل به مضمون)
پاســخ این دانشجوی  21ساله ژاپنی ،تقریبا پاسخ خیلی از به اصطالح نخبگان سیاسی و
رسانهای در کشورهای مختلف دنیا از جمله در کشور خود ما ایران است که نظام ارباب رعیتی
را پذیرفتهاند .آنها به چیزی با عنوان «عزت» و «ذلت» اعتقاد عملی ندارند .این بحث را بیش از
این کش نمیدهم .صرفا خواستم وابستگی فکری و سیاسی برخی را که در پوشش «عقل» به
افکار عمومی خورانده میشود یادآوری کنم .در آلمان هم اوضاع تقریبا به همین شکل است.
وقتی مرکل فهمید دولت اوباما سالها در حال شنود مکالمات تلفنی اوست ،تا مرز افسردگی
پیش رفت اما کاری نکرد ،یا به عبارت دقیقتر ،کاری نتوانست بکند .یا وقتی سفیر آمریکا در
برلین به وزارت خارجه آلمان نامه مینویسد و نسبت به ادامه فعالیتهای شرکتهای آلمانی با
فالن شرگت گازی روسی خط و نشان میکشد ،یعنی در این سیستم ارباب و رعیتی ،برای ارباب
تفاوتی بین مرکل و بن سلمان نیست .هر دو گاوهای شیردهی هستند که باید دوشیده شوند و
هر وقت الزم شد ،ذبح گردند .عدهای به این شرایط «نظام بینالملل» و به معترضان این وضع،
«بر هم زننده نظام بینالملل» میگویند .این عده در خوشبینانهترین حالت ،عاقلنماهای جاهل
هســتند .در جهل این عده همین بس که علت رشد اقتصادی کشورهایی مثل همین آلمان و
ژاپن را هم نزدیکی به آمریکا میدانند ،در حالی که هیچ کشوری با نزدیک یا دور شدن به کشور
دیگر به پیشرفت نمیرسد که اگر میرسید ،عربستان امروز میبایست از آلمان صنعتیتر بود!
رشــد اقتصادی این دو کشور ،نه به دلیل وابستگیشان به ارباب که ،به دلیل تالش و پشتکار
تحسینبرانگیز خودشان است .راجع به سختکوشی مردم ژاپن و اینکه علت اصلی مرگ و میر
مردان ژاپنی«کار زیاد است» همه زیاد شنیدهایم .اتفاقا اگر دقت کنید ،چنین کشورهایی درست
در همان نقاطی که وابستهاند(،به ارباب نزدیکند) عقبماندهاند.
 -5میگویند «این دو کشور پیشرفته برای میانجیگری آمدهاند .نگذاریم دست خالی برگردند»
میانجیگری برای چه؟ برای مذاکره .مذاکره بر ســر چه؟ آیا قرار است بر سر برد موشکهای
آمریکا مذاکره کنیم یا بر سر برد موشکهای ایران؟ آیا این ما هستیم که زیر تعهداتمان زدهایم
که سراغ ما آمدهاند؟ هواداران مذاکره با ترامپ آیا هنوز نفهمیدهاند هدف دشمن ،گرفتن یک به
یک مولفههای قدرت و بازدارندگیمان برای تبدیل شدن ایران به لقمهای راحت است؟ آیا واقعا
فکر میکنند اگر ما قوی باشیم و توانایی نظامی باالیی داشته باشیم ،جنگ میشود؟! پس قدرت
بازدارندگی چه میشود؟ هنوز نفهمیدهاند ،مقاومت ایران برای جلوگیری از وقوع جنگ است .مگر
ادعای سواد دیپلماسی ندارید .واقعا فهمیدن این مسئله آنقدر سخت است؟! ما آماده مذاکره با
ترامپ هستیم به شرطی که موضوع مذاکره ،موشکهای آمریکا و توان هستهای این کشور باشد!
-6یک روش نخنما و شناختهشده کسانی که باخته و در «منطق» کم آوردهاند ،حمله به خود
حریف (اینجا رسانه یا شخص) است .منطق این عده چنین است :وقتی نتوانستی به منطق حریف
حمله کنی به خودش حمله کن! چند روزی است میگوییم ،مذاکره اصولی دارد .مذاکره یعنی،
یک چیز بده یک چیز بگیر .در برجام هستهای را دادیم ،چه چیزی گرفتیم؟ هدف از مذاکرات
هستهای ،گشایش اقتصادی بود .امروز آیا با این مذاکره ،گشایش اقتصادی حاصل شده است؟!
وقتی چنین سیاستی را نقد میکنیم ،به جای پاسخ دادن به این سؤالهای منطقی به خود منتقد
حمله میکنند و مینویسند کیهان با مذاکره مخالف است .نمیگویند با کدام نوع مذاکره .اگر
معنای مذاکره این است که در برجام دیدیم ،بله ما مخالفیم .مذاکره با آمریکا در شرایط و مختصات
کنونی اگر حماقت نباشد قطعا خیانت است.
 -7ما نه خواهان جنگیم ،و نه با مذاکره مخالفیم .میگوییم مذاکره کردن اصولی دارد و با
هرکسی و تحت هر شرایطی نباید مذاکره کرد .یک عکس یادگاری با یکی از مقامات جمهوری
اسالمی ایران در چنین شرایطی ،یعنی هدیه یک پیروزی بزرگ به ترامپ ،یعنی دادن یک برگ
برنده برای موجود پلیدی مثل ترامپ برای پیروزی در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری .برای
افراد خودشیفتهای مثل ترامپ ،صرف یک دست دادن با یکی از مقامات جمهوری اسالمی ایران،
یعنی پیروزی .راهحل اینها نیست .راهحل را بارها گفتهایم .تغییر نقشه راه و توجه به ظرفیتهای
عظیم داخلی و منطقهای و اعتماد به توانایی جوانان کشور .مرکز پژوهشهای مجلس میگوید،
با تحقیقات مفصلی که صورت گرفته به این نتیجه رسیده که میتوان کشور را بدون نفت اداره
کرد .این یعنی یکی از آن ظرفیتهای بر زمین مانده و اختیاراتی که داریم اما حوصله استفاده
از آن را نداریم چون معتقدیم باید یک نفر از خارج بیاید و اوضاع را در کشور درست کند .دولت
به جای گیر دادن به زمین و زمان و قانون اساســی و اختیارات و بهانههای الکی ،از این کرختی
حاصل از هوا شدن برجام خارج و با یک یا علی شروع کند و نشان دهد حس رها شدگی که در
مدیریت کشور لمس میشود ،اشتباه است!
 -8روز دوشــنبه وزیر خارجه کشــوری به ایران آمد که اختیار دادن یک باک بنزین به
هواپیمای آقای ظریف را ندارد و امروز نخســتوزیر کشــوری به تهران میآید که به خاطر
فروش یک دستگاه خودرو به سفارت کشورمان در هند ،مجبور به عذرخواهی کتبی و رسمی
از آمریکا شد .امروز نخستوزیر کشوری به ایران میآید که وزیر دفاع اسبق آن از آمریکا به
دلیل حمله اتمی به کشورش تشکر کرد و ارباب نیز با وجود گذشت حدود  74سال ،هنوز حاضر
به عذرخواهی از کشتن صدها هزار شهروند ژاپنی نشده است .با ارباب مذاکره کردید این شد،
رعیت که جای خود دارد!

جعفر بلوری

شرطیسازی افکار عمومی
راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا

سرویس سیاسی-
یکی از اهداف اصلی اتاق جنگ
آمریکا ،انجام عملیــات روانی و
شرطیســازی مردم ایران است.
اتاق جنگ اقتصادی آمریکا در پی
آن اســت تا اینگونه القاء کند که
اگر ایران به باجخواهی واشنگتن
پاسخ مثبت دهد ،قیمت دالر کاهش
یافته و مشــکالت اقتصادی رفع
میشود و اگر در مقابل زیادهخواهی
واشنگتن مقاومت کند ،قیمت دالر
افزایش یافته و به دنبال آن مشکالت
اقتصادی نیز تشدید میشود.
روزنامــه کیهان 20 -خــرداد -در
گزارشی با عنوان «از آلمان چه انتظاری
داریم وقتی یک باک بنزین هم به ظریف
نداد» نوشت« :در روزهای اخیر و همزمان
با سفر مقامات ژاپنی و آلمانی به تهران،
یک جریان سیاسی خاص با فضاسازی
کاذب اینگونه وانمود کردند که این دو
ســفر موجب شده تا دالر سیر نزولی به
خود گرفته و همچنان در حال کاهش
است.این جریان سیاسی در پی آن است
تا در ادامه اینگونه القاء کند که ســفر
واسطههای آمریکا به ایران ،قیمت دالر
را اینگونه کاهش داد ،حاال ببینید اگر با
ترامپ مستقیم مذاکره کنیم ،چه شود!».
کیهان در بخش دیگری از گزارش
مذکور نوشت« :این ادعای مضحک که
چیــزی جز «بازی با معیشــت مردم»
نیســت ،در حالی است که در سال ،94
برخی دولتمردان در کنار رســانههای
زنجیرهای بهگونهای درباره نتایج اقتصادی
برجام فضاسازی کردند که عدهای از مردم
با در دست گرفتن اسکناس  1دالری در
کنار اسکناسهای هزار و پانصد تومانی،
تصور میکردنــد که قیمت هر دالر در
ماههای آینده به هزارتومان کاهش خواهد
یافت.اما همانطور که منتقدان نیز در آن
مقطع به درستیاشاره کردند ،نه تنها این
اتفاق رخ نداد ،بلکه قیمت دالر تا آستانه
 20هزارتومان نیز افزایش یافت .این در
حالی بود که قیمت دالر پیش از برجام
حدود  3هزارتومان بود.اما علت نوسانات
متعــدد قیمــت دالر از دو حال خارج
نیست .یا «دستکاری مصنوعی» است
و اگر اینطور نیســت ،دولت «توانایی
مدیریت بازار ارز» را ندارد».
خودتان از همه بیشتر «کیهان
خوان» هستید
این بخــش از گــزارش مذکور با
واکنش گسترده طیف مدعی اصالحات
مواجه شــد و بازتاب گســتردهای در

فضای مجازی و شــبکههای اجتماعی
داشــت .نکته قابل تأمل اینجاست که
واکنش گســترده مدعیــان اصالحات
به این گزارش در حالی اســت که این
طیف همواره مدعی است که هیچکس
کیهان نمیخواند؛ اما گویا فعالین مدعی
اصالحات از همه بیشتر «کیهانخوان»
هستند! جماعت مذکور که تحلیل کیهان
را به خود گرفتهاند ،مثل همیشه به هیاهو
و جنجال پرداخته و به تحریف اصل قضیه
پرداختند .حرف کیهان در آن چند خط
ساده و همه فهم بود؛ یک بار مردم را با
وعده دالر هزار تومانی در برابر مذاکره با
آمریکا فریب دادید و به رقص واداشتید،
بار دیگر چنین نکنید و معیشت مردم را
به سراب گره نزنید.
در همیــن رابطــه روزنامه اعتماد
در ســرمقاله دیروز به قلم سردبیر خود
نوشــت«:من از موضع یــک ایرانی؛ از
موضع کسی که کشورش را دوست دارد
میخواهم مصدع اوقات شــریف شوم و
نقد کیهان را نقد کنم و صراحتا بگویم
که نوشــته کیهان با آداب وطنپرستی
مغایرت دارد .خوب دقت کنید ببینید
کیهــان این حرف را چــه روزی چاپ
کرده؟ درست روزی که هایکو ماس به
ایــران آمده و به خیال خودش آمده که
برجام را نجات بدهد ما به او گفتهایم که
جریان سیاسی مرتبط با دولت زیر پای تو
فرش قرمز پهن کرده تا بگوید که چقدر
نیازمند این آمدنها و رفتنهاست»!
ایــن روزنامه در بخــش دیگری از
این یادداشــت نوشت« :روزنامه کیهان
نوشته است یک جریان سیاسی خاص با
فضاسازی کاذب وانمود کرده که سفرهای
اخیر دیپلماتیک باعث پایین آمدن قیمت
دالر شده است .منظور کیهان این است
که جریان سیاسی مورد نظر که قاعدتا
باید نزدیک به دولت باشد میخواهد به
مردم و بعضی مقامات ،عالمت بدهد که
وقتی پیغام و پسغام آمریکا میتواند دالر
را اینقدر پایین بیاورد ،ببین اگر خودش
بیاید چه میشود؟».
کیهــان در گزارش مذکور صرفا به
یک جریان سیاســی خاصاشاره کرده
اســت ،اما اعتمــاد نتیجهگیری کرده
است که حتما منظور کیهان این است
که این جریان« ،نزدیــک به دولت» و
از طیف اصالحات اســت! نکته جالبتر
آنکه روزنامهای کیهان را به وطنپرستی
میخواند که یادداشتهای بیبیسی را
بدون ذکر نام نویسنده یا تغییر نام آنها،
بیکم و کاست منتشر میکرد!

اصالحطلبان در پرونده نجفی
سرمایه اجتماعی خود را نابود کردند
روزنامه کارگزاران ،جنایت محمدعلی نجفی علیه همسر خود و همچنین اصرار طیفی
از اصالحطلبان بر شهردار کردن نجفی با وجود آگاهی از مسائل غیرقابل دفاع را موجب
زوال سرمایه اجتماعی جبهه اصالحات دانست.
سازندگی به قلم عبداهلل مؤمنی نوشت :فرجام شهردار شدن نجفی ،انفعال شهرداری و
شورای شهر صددرصد اصالحطلب و تحمیل هزینه هنگفت تغییر پیدرپی شهردار تهران
و عدم ثبات مدیریتی و ناکارآمدی شهرداری که به حساب ضعف و ناتوانی اصالحطلبان
گذاشــته شده است و از اینرو جدا از سرنوشت غمانگیز و سوزناکی که برای یک چهره
ملی و ارزشــمند رقم زد و به بدبینی و بیاعتمادی بیش از پیش مردم از اصالحطلبان
دامن زد ،ویرانشدن زندگی دو انسان را نیز رقم زد.
با این توصیف بهرغم آگاهی و اطالع از روند پیچیدهشــدن زندگی دکتر نجفی در
عین هوشــیاری جریان مخالف اصالحات که اینگونه تغییر در روند زندگی افراد را که
بهنوعی در ذهن و ضمیر مردم نابهنجار تلقی میشود بدون هزینه نخواهند گذاشت و به
سادگی از کنار آن نخواهند گذشت ،اما باز به این انتخاب اصرار شد و تا روزهای انتهای
حضور نجفی و بهرغم اســتعفای ایشان از شهرداری ،با مخالفت با استعفای دکتر نجفی
حاشیههای زندگی ایشان کش داده شد و فرجام بیآبرویی و بیاعتبار نمودن دکتر نجفی
در نتیجه ماندن ایشان در سمت شهرداری و افشای حواشی انتخاب همسر دوم با توجه
به رصد نمودن زندگی ایشان کمترین پیشبینی در آن زمان بود.
آیا همچنان اگر فردی یا شخصی -فارغ از انگیزهخوانی و غیبگویی برخی که این
هشدار را نیتخوانی میکردند -نسبت به این موضوع که چرا برخی اصرار ناموجه بر انتخاب
دکتر نجفی برای شهرداری تهران بدون درنظرگرفتن حساسیتها و مالحظات امنیتی و
سیاسی داشتند ،انتقادی داشته یا از روی دلسوزی و دلنگرانی هنگام انتخاب ایشان نیز
بیان شده؛ بازگو کردن انتقاد درباره افراد مسئول در این انتخاب باید موجب زمینه هجمه
و تهمت و تحلیل و تأویلهای بیربط شود؟!
آنچه مورد انتقاد کلیت جامعه و هواداران اصالحات در سراسر کشور است این است
که چرا بهرغم داشتن چنین آگاهی از وضعیت بغرنج دکتر نجفی عدهای با ابرام و اصرار
دنبال چنین انتخاب ویرانگری بودند که در آن نه از تاک نشان ماند و نه از تاکستان؟!
فارغ از انگیزهکاوی و نیتخوانی این اتفاق دهشتناک اما امروز کالبد بیروح و خسته
جریان اصالحات بیش از همیشه در معرض سوال است و این موضوع نشاندهنده این است
که جریان اصالحات بیش از کاهش و زوال سرمایه سیاسیاش و کاسته شدن از حضور
موثرش در جامعه با سقوط و زوال و انحطاط اخالقی نیز مواجه شده است.
روایت دویچهوله
از بسته پر از خالی اینستکس
همزمان با سفر بینتیجه وزیر خارجه آلمان به تهران ،ارگان رسمی دولت این کشور
درباره خاصیت و سودمندی کانال موسوم به اینستکس ابراز تردید کرد.
دویچهوله نوشت :دامنه عملکرد اینستکس حتی اگر راهاندازی شود ،به باور تحلیلگران
بســیار محدود خواهد بود .یکی از دالیل محدود بودن دامنه فعالیت این سازوکار مالی،
تحریمهای نفتی ایران از سوی آمریکا است.
این رسانه آلمانی میافزاید :اینستکس و نهاد متناظر آن در ایران میبایست زمینه
مبادالت مالی بین ایران و اروپا را بدون نیاز به دالر و سیستم مالی جهانی ممکن سازد .اما
عدم تمدید معافیت معامالت نفتی دو کشور ایتالیا و یونان با ایران عم ًال منجر به ناکارآمد
شدن این سامانه مالی میشود.
ایــران برای آنکه بتواند از نهاد مالی اینســتکس بهره ببرد ،بایــد صادراتی به اروپا
داشته باشد.
گفته میشود اینستکس در بهترین حالت میتواند نیازهای دارو و مواد خوراکی را
تأمین کند .حال آنکه انتظار و خواســت مقامات ایران که در توافق هستهای نیز منظور
شده ،به مراتب بیش از تأمین کاالهای بشردوستانه است.
دویچهوله تصریح کرد :تحریم نهاد مالی متناظر اینســتکس در ایران که عم ًال در
چارچوب تحریم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میگنجد ،به شکلی تحریم خود
اینســتکس است .برخی از مقامات آمریکا و از جمله استیون منوچین ،وزیر خزانهداری
آمریکا اخیرا ً اعالم کردهاند که هرگونه دورزدن تحریمهای ایران شامل مجازاتهایی خواهد
شد که از سوی دولت آمریکا پیشبینی شدهاند.
دویچهوله در عین حال از قول خبرگزاری بلومبرگ نوشت :آمریکا در پی تحریم نهاد
مالی متناظر با اینستکس است.
در گزارشــی که از سوی بلومبرگ منتشر شــده ،به بخشی از اظهارات سناتورها و
همچنین مسئوالن آمریکا درباره تحریمهای ایران اشاره شده است؛ اظهاراتی که میتوانند
توضیحدهنده علت مخالفت آمریکا با اینستکس باشند.
الی گرانمایه ،عضو ارشــد شــورای روابط خارجی اروپا به خبرنگار بلومبرگ گفت
تحریم «( »STFIنهاد متناظر اینستکس در ایران) عم ًال به معنای نابودکردن غیرمستقیم
اینستکس است .آمریکا بر آن است تا در همان گام نخست سازوکار مالی اروپا را از کارکرد
مناسب بیاندازد.
تحریم سازوکار مالی ایرانی متناظر با اینستکس در عمل میتواند نه تنها سازوکار
مالی اروپا را فلج کند ،بلکه حتی میتواند تهدیدی برای همه کسانی باشد که به نوعی با
نهاد مالی ایران در تماس و رابطه هستند.

ذوقزدگی از تحقیر مردم ایران!
این روزنامه زنجیرهای مدعی شده
اســت که گزارش کیهــان و همزمانی
آن با سفر مقام آلمانی موجب تضعیف
منافع ملی و ارسال پالس ضعف به طرف
اروپایی میشود .این ادعای مضحک در
حالی است که مسئله اصلی مطرح شده
در گزارش کیهان،اشاره به بازی کثیف
تروریستهای اقتصادی با معیشت مردم
و شرطیسازی مردم ایران است.
اتفاقا ارســال پالس ضعف به طرف
غربی ،کار ویژه رســانههای زنجیرهای
اســت .تنها در یک نمونه سایت حامی
دولت «خبرآنالین» 19 -بهمن  -92در
تحلیلی تأمــل برانگیز با عنوان «جایزه
بهترین کارگردانی برای حسن روحانی؛
در حاشــیه چگونگی توزیــع کاالهای
اساســی» نوشت« :در راســتای توزیع
ســبد کاال حرف و حدیثهای بسیاری
گفته شد .بســیاری از دوستان حامی
روحانی نیز به انتقاد شدیداللحن از وی
پرداختند .توزیع سبد کاال با شیوهای که
انجام شــد ،نه یک اتفاق بود و نه عملی
که تبعــات آن برای روحانی و مردانش
غیرقابل پیشبینی باشد .او دقیقاً همین
اتفــاق  -ازدحام ،دعوا و مرافعه و احیاناً
له شدن در زیر دستوپا  -را پیشبینی
میکــرد و اصــ ًا آن را برای پیشــبرد
استراتژی خارجی خود الزم داشت» .
این رسانه نزدیک به دولت در ادامه
این تحلیل تأمل برانگیز نوشته بود« :به
عبــارت دیگر روحانی بــه یک نمایش
داخلی بــرای ارائه در جشــنوارههای
سیاسی خارجی نیازمند بود .نگاه کنیم
به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته
است« :شــما در اخبار دیدید که ایران
اخیرا بطور قابل مشاهدهای غذا بین مردم
فقیر جامعهاش توزیع کرده تا نشان دهد
کاهش هدفمند و محدود تحریمها تاثیر
مستقیم بر مردم این کشور داشته است.
همانطور که روحانی قول داده بود ،این
پول قرار است در جهات دیگری مصرف
نشــود ».به هر حال ایــن دقیقا همان
نتیجهای بوده که روحانی از توزیع سبد
کاال در میان مردم ایران داشــته است.
اینکه تحریمها بر روی مردم ایران تاثیر
مستقیم و انکارناپذیر داشته .اینکه اوضاع
اقتصادی مردم ایران نه تنها روبراه نیست
بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند
کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند و اینکه
از این به بعد و با گشایش هرچه بیشتر
در مذاکرات هســتهای تمرکز نظام بر
معیشت مردم خواهد بود .پیام روحانی

از خالل پرفورمنســی که کارگردانی و
اجرا کرد ،پیامی کامال شفاف بود که راه
را بــرای مذاکرات مثبت بعدی ،بیش از
پیش میگشاید».
خبرآنالیــن در ادامه نوشــته بود
«:درست است که روش توزیع کاالهای
اساســی چندان مناسب نبود؛ اما اگر با
این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر
را در فستیوال سیاست جهانی به خود
اختصاص داد ،به تحقیر چند روزهای که
بازیگران آن شدند میارزید!»
نکته قابل توجه اینجاست طیفی که
از تحقیر مردم ایران ذوقزده میشــود،
ژست وطنپرستی به خود گرفته است!
روزنامه اعتماد در مطلبی دیگر در همین
شماره با اشاره به گزارش کیهان نوشت:
«بازار ارز در روزهای اخیر توانســته به
آرامش برســد .این آرامــش در حالی
ایجاد شــده است که روزنامه کیهان در
گزارشــی ادعا کرد روند نزولی در بازار
یا «دســتکاری مصنوعی» است و اگر
اینطور نیست ،دولت توانایی بازار ارز را
ندارد» .ادعایی که روندهای موجود در
بازار و واقعیتهای اقتصاد نشاندهنده
غیرواقعی بودن آن است».
روزنامه زنجیــرهای آفتاب یزد نیز
در گزارشــی بــا عنــوان «قیمت دالر
کاهــش یافت،کیهان عصبانی شــد»
نوشــت«:روزنامه محوری اصولگرایان
معتقد است کاهش نرخ ارز طی روزهای
گذشــته تصنعــی بوده و دســتهای
پشــتپردهای وجود دارد .این در حالی
است که ناظران برخی اقدامات و تدابیر
اقتصــادی دولــت را در فروکش کردن
التهابات بازار ،موثر و مهم میدانند».
این روزنامــه زنجیرهای همچنین
در یادداشتی با عنوان «کاهش نرخ ارز
تصنعی نیست» نوشت« :دیپلماسی ایران
ظرف چند هفته گذشته آثار مثبتی بر
اقتصاد ایران گذاشت .وقتی که کشورهای
متعددی از عراق و عمان گرفته تا باقی
کشورها مانند روسیه ،چین ،ژاپن و حتی
برخی از کشورهای اروپایی داوطلبانه به
دنبال این هستند تا تنش را بین ایران و
آمریکا کم کنند .این رفتارهای کشورهای
خارجی در پاسخ به دیپلماسی عمومی
وزارت خارجه طبیعی است تاثیر مثبت
دارد ،چــرا که عالمت مهمی به فعالین
اقتصادی است» .همین چند خط نشان
میدهد چه کسانی با چه افکاری در پازل
دشــمن بازی کرده و همچنان مشغول
شرطیســازی اقتصاد و افکار عمومی
بقیه در صفحه۱۱
هستند.

کیهان و خوانندگان

گفت و شنود

مهلت !

گفت :از خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور درباره وعدههای
فراوان دولت که بر زمین مانده و عمل نشده سؤال کرده بودند.
گفتم :خب ،چی جواب داده؟ حتما گفته که امیدواریم عملی
بشــود! یا شاید گفته که دولت ســعی دارد دستکم به چندتا از
آن وعدهها عمل کند! یا از مردم بخاطر وعدههای انجام نشــده
عذرخواهی کرده است! یا...
گفت :البته خوشبینی شــما قابل تقدیره اما ایشان گفته است «شما
انتخابات بدون وعده در دنیا دارید؟ آن وقت دیگر انتخابات نمیشود»!
گفتم :پس تکلیف اخالق و صداقت و امانتداری و حقالناس و...
چه میشود؟! حتی الئیکها و خودکامهها نیز اینطور بیپروا اخالق
و اصول و ارزشها را پایمال نمیکنند .چه رسد به کسانی که ادعای
ارزشمداری و مردمساالری دارند!!
گفت :چه عرض کنم؟!
گفتم :به شخصی گفتند دوتا خواهش از تو داریم .اول آنکه یک
میلیون تومان به فالنی قرض بدهی و دوم اینکه برای بازپرداخت آن
یکسال مهلت بدهی .گفت پولی قرض نمیدهم ولی مهلت هرچقدر
که بخواهی میدهم اصال چرا یکسال؟ ده سال مهلت میدهم!!
سردار شریف:

دشمن با نشر اکاذیب
در پی انتقام از محبوبیت سپاه نزد ملت ایران است

سخنگوی ســپاه گفت :دشمن
بانشر اکاذیب علیه فرماندهان سپاه
در پی انتقام گرفتن از محبوبیت سپاه
در نزد ملت ایران است.
ســردار رمضان شــریف سخنگو و
مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در پاسخ به سوالی پیرامون
چرایی تالش دشمن در افزایش شایعات
و انتشــار اخبار کذب علیه فرماندهان و
مسئولین این نهاد در هفتههای اخیر اظهار
داشــت :پس از اقدام کینه توزانه و مغایر
با قوانین بینالمللی آمریکاییها در قرار
دادن نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در
فهرست سازمانهای تروریستی که تالشی
نامتعارف و خباثت آمیز به شمار میرفت،
شاهد واکنشهای گسترده بینالمللی و
انتقاد اغلب رسانهها ،کارشناسان و کشورها
از این تصمیم شیطانی بودیم.
وی افزود :بــه رغم آمال و آرزوهای
دشمنان انقالب و نظام ،به ویژه آمریکا،
این اقدام قبیحانــه بر خالف تصور کاخ
سفید و دنباله روهای ترامپ ،در صحنهای
معکوس در داخل کشور باعث شکلگیری
وحدت و حمایت ملی و معنادار از سپاه
پاسداران انقالب اسالمی شد که به ویژه
آمریکاییها را بسیار منفعل و دچار حیرت
و گیجی کرد.
سخنگوی سپاه اقدام آمریکاییها در
معرفی سپاه به عنوان سازمان تروریستی

را خطایی راهبردی توصیف و با اشاره به
اقدام قابل تحسین آنی دولت و مجلس
شورای اســامی در تروریست خواندن
نیروهــای آمریکا در منطقه موســوم به
ســنتکام و تمام نیروهای وابسته به آن
در منطقه خاطرنشان کرد :دشمنان برای
تاثیرگــذاری بر روند حمایت و همراهی
شــگفتانگیز افکار عمومــی داخلی و
خارجی از سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
به تاکتیک نخنما شــدهای متوسل و در
صدد برآمدند با بهره گیری از رسانههای
وابسته و شــبکههای اجتماعی تبهکار
پــس از تغییــرات و تحــوالت اخیر در
سطح فرماندهی ســپاه و برخی دیگر از
فرماندهان ،به شــایعه پراکنی پیرامون
سرداران و مسئولین و بعضاً خانواده آنان
در ســپاه بپردازند و در همین راستا به
طرح اکاذیب مشمئز کنندهای مانند فرار
از کشور و یا دستگیری چند تن از سرداران
ســپاه از جمله سرداران نصیری ،ربیعی،
توالیی و...مبادرت ورزیدند.
به گزارش تسنیم ،ســردار شریف
تصریــح کــرد :این در حالی اســت که
این عزیــزان از نیروهای مخلص و فعال
سپاه بوده و در جایگاهی جدید در سپاه
فعــال و با جدیت به ایفای ماموریتها و
مسئولیتهای محوله ،اشتغال به خدمت
دارند و حتــی اخباری از حضور آنان در
محافل منتشر شده است.

برای حمایت از برنامههای دولت ندارند و حتی بین وزرا اختالفاتی دیده میشود.

خبر ویژه
حمید بعیدینژاد ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در بریتانیا نیز با انتشار یک پست
توییتری گفته است که تحریم نهاد متناظر اینستکس در ایران به معنای شکست دیپلماسی
اروپاســت .استیون منوچین ،وزیر خزانهداری آمریکا در ماه مه با ارسال نامهای برای پر
فیشر ،رئیس اینستکس تصریح کرده بود که دستاندرکاران این سازوکار مالی نیز میتوانند
مشمول مجازاتهای آمریکا گردند.

شما خودتان
یکپا چرنوبیل هستید!
تالش مشاور فرهنگی رئیسجمهور برای ترساندن مردم از فناوری هستهای عجیب
و سؤالبرانگیز است.
وطن امروز در یادداشتی مینویسد :شبکه  HBOبعد از پایان پر انتقاد سریال پرطرفدار
بازی تاج و تخت ) (Game Of Thronesمینی ســریال چرنوبیل ) (Chernobylرا
در  5قسمت پخش کرد.
داستان چرنوبیل مربوط به حادثه اتمی نیروگاه چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی
در سال  1986و در بحبوحه جنگ سرد میان  2بلوک غرب و شرق است .در این سریال
ماجرای انفجار هسته یکی از راکتورها و تبعات انسانی و زیست محیطی این انفجار اتمی
به تصویر کشیده شده است.
در واقع چرنوبیل یک سریال کام ًال سفارشی است که به بهانه فاجعه اتمی نیروگاه
چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی در جنگ سرد و تخریب و تحقیر سرویس اطالعات
شوروی ،انگاره محدودسازی توان هستهای در انحصار چند قدرت جهانی را تقویت میکند.
نکته اصلی و نقطه قوت این سریال نیز در هراسافکنی و ترساندن مخاطبان از توانمندی
هستهای آن هم نه در حوزه نظامی ،بلکه در حوزه صلحآمیز و علمی آن یعنی تولید برق
است! مخاطب از همان دقایق ابتدایی تا پایان قسمت پنجم این سریال بخوبی میتواند
تالش سازندگان این سریال برای ترساندن مردم از انرژی هستهای را مشاهده کند.
حاال یک چنین سریالی با چنین ماهیت و پیامی ،در ایران از سوی آقای حسامالدین
آشــنا ،دست راست آقای حســن روحانی در عملیات روانی ،تبلیغ و ترویج میشود و او
به بهانه یک دیالوگ ،برای این ســریال رپورتاژ رفته است و سیاسیون را دعوت کرده به
تماشای این سریال بنشینند .قطعاً همه ما جواب این سؤال را میدانیم که چرا یکی از
نزدیکترین افراد به رئیس دولتی که برنامه هســتهای ایران را در حد تعطیلی متوقف
کرده ،تالش میکند یک سریال آمریکایی که پیام آن ترساندن مردم از انرژی صلحآمیز
هستهای است را تبلیغ کند!
آنچه به طنز باید به یادداشــت روزنامه وطن امروز اضافه کرد این جمله اســت که؛
جناب آشنا! مدیران و مشاورانی مانند شما هر کدام یک چرنوبیل هستید .بنابراین تا شما
هستید ،چه نیازی به دیدن چرنوبیل!؟ کاری که شما با برنامه هستهای ،انبوه ظرفیتهای
نخبگان ایرانی و انبوه ظرفیتهای اقتصادی و دیپلماتیک کشور کردید -که به ویژه در
حوزه سوء مدیریت اقتصادی در حد چند جلد کتاب جای پرداخت دارد  -در حجم تخریب
کم نظیر است .کاری که با ارزش پول ملی کردید و دالر  3700تومانی را به باالی 16-17
هزار تومان هم رساندید ،با چه ابزار دیگری میشد انجام داد؟!
راز استعفای  6وزیر
کابینه طبق عقل جمعی اداره نمیشود
وقتی روحانی با قریب  24میلیون رای برای دورهای دیگر رئیس جمهور شد هیچگاه
تصور نمیکرد بعد از گذشت  22ماه مجبور باشد  6وزیر بهعالوه رئیس بانک مرکزی خود
را تغییر دهد و  3وزیر مستعفی را نیز با خواهش و تمنا کنار دولت نگه دارد.
سایت نامهنیوز با انتشار این تحلیل نوشت :ربیعی ،آخوندی ،کرباسیان ،قاضیزاده و
بطحایی پنج وزیری بودند که پاستور را ترک کردند و محمد شریعتمداری نیز از وزارت
صمت به وزارت کار نقل مکان کرد .صالحی وزیر ارشاد ،ظریف وزیر خارجه و زنگنه وزیر
نفت نیز با وجودی که اســتعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کردند اما رئیس جمهور
استعفای آنها را نپذیرفت .حال این سوال مطرح است که در  26ماه باقیمانده تغییرات
دیگری در کابینه رخ خواهد داد یا خیر؟
علی تاجرنیا (عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم) به این سوال پاسخ مثبت
داد و گفت :همه مشکالت دولت امروز تامین منابع مالی نیست.
عضو حزب اتحاد ملت با بیان اینکه در درون دولت دیگر مثل گذشته رضایتمندی
از نقشآفرینــی و همکاری وجود نــدارد و توضیح داد :اخبار من از درون دولت حکایت
از این میکند که یک مقدار اداره امور بر اســاس عقل جمعی کابینه دنبال نمیشــود و
تفکــرات و نظرات فردی یا چندنفره بر تصمیمگیری هیئت دولت ســایه انداخته ،این
اتفاق موجب مسئلهدار شدن برخی اعضای کابینه و عدم عالقهمندی آنها برای پیگیری
موضوعات شده است.
وی افزود :در مجموع امروز دولت نه در بین احزاب و جریانها و نه در داخل خود هیچ
مدافع و همراه جدی ندارد ،حال آنکه وزرای دولت خاتمی و احمدینژاد کامال با تصمیمات
اتخاذ شده همراهی نشان میدادند اما اعضای کابینه روحانی انسجام الزم و اهتمام جدی

سازندگی :مبادله غذا و دارو
به کانال اینستکس نیاز نداشت
ارگان حزب کارگزاران اذعان کرد کانال موسوم به اینستکس پر از خالی است و بدون
برجام هم میشد چنین کانالی برای مبادله غذا و دارو داشت.
ســازندگی در گزارشی نوشت :سال گذشته که سوئیفت از ترس آمریکا دسترسی
بانکهای ایرانی را قطع کرد ،صحبتها از این بود که اروپا در راستای برجام و دسترسی
بانکهای ایرانی چه اقدامی انجام خواهد داد .به همین دلیل هم بالفاصله صحبت از سوئیفت
ت اروپایی اینستکس
اروپایی و  SPVبه میان آمد .البته که در نهایت از دل این سوئیف 
ساس ) (INSTEX SASبه دنیا آمد.
آخرین روز ژانویه امسال ،بعد از اما و اگرهایی که درباره  SPVمطرح بود ،سه کشور
آلمان ،فرانســه و انگلیس اعالم کردند که کانال ویژه تجارت اروپا و ایران ثبت شد .اما و
اگرهایی که درباره  SPVمطرح بود ،دامن اینســتکس را هم گرفت و کارشناسان آینده
نامعلومی برای آن متصور شدند و با گذشت چند ماه بعد از اعالم این سه کشور اروپایی،
هنوز هم خبری جدی برای شروع به کار این سیستم به گوش نمیرسد.
اما  INSTEXچقدر میتواند از معامالت تجاری حمایت کند؟ حاال به نظر میرسد
جواب حد و حدود عملکرد اینستکس مشخص شده است .روزنامه واشنگتنپست گزارش
داد مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن سد راه سازوکارهای اروپایی
نخواهد شد .اما پمپئو این موضوع را مشروط به این کرد که این سازوکارها تنها به تامین
کاالهای اولویتدار و کاالهای معاف از تحریمهای آمریکا اختصاص داشته باشد .تقریبا به
نظر میرسد در زمینه کاالهای بشردوستانه در هیچ سازوکاری مشکلی برای معامله با ایران
وجود ندارد .آبانماه سال گذشته که سوئیفت دسترسی ایران را محدود کرده بود ،منوچین،
وزیر خزانهداری آمریکا گفته بود« ،برخی از موسسات مالی ایران که در لیست سیاه قرار
ندارند میتوانند در سوئیفت باقی بمانند ،البته آن هم برای معامالت مربوط به غذا و دارو».
بانک کونلون چین هم که زمان دولت احمدینژاد تنها برای تجارت و معامله نفت
تهران و پکن در چین راهاندازی شده بود از پنجم نوامبر سال گذشته روابطش با ایران را
تنها محدود به کاالهای بشردوستانه از جمله دارو ،غذا و تجهیزات پزشکی کرد.
االن هم که آمریکا گفته اســت مشکلی با این سازوکارها تنها برای تامین کاالهای
اولویتدار و کاالهای معاف از تحریمهای آمریکا ندارد .به این ترتیب به نظر میرسد هر
صحبتی که درباره سازوکار تجاری با ایران گفته میشود ،همچنان در کاالهای اولویتدار
و بشردوستانه خالصه میشود.
عبور بیسروصدای دولت
از طرح بازآفرینی شهری
طرح دولت با عنوان بازآفرینی شــهری بدون ســروصدا تعطیل شد .روزنامه دنیای
اقتصاد از روزنامههای حامی دولت ضمن انتشار این خبر نوشت :طرح «بازآفرینی شهری»
بهعنوان بخش اصلی از برنامه عرضه حمایتی  400هزار واحد مسکونی ،جای خود را به یک
طرح فرعی داد .سال گذشته اصرار بر انبوهسازی در بافتهای فرسوده ،علت اصلی تغییر
وزارتی در بخش مسکن را رقم زد؛ اما اکنون محرز شده این مدل بازآفرینی ،قابل پذیرش
سرمایهگذاران ساختمانی نیست .دولت حاال برای دفاع از کارنامهاش ،به خانهسازیهای
انبوه در بیرون از شهرهای بزرگ رو آورده است .اخیرا خانهسازی روی زمینهای دولت
در شهرهای جدید (مسکن مهر) استارت خورد.
دولت به دلیل ناکامی در تحقق طرح خانهسازی حمایتی در هسته فرسوده شهرها،
بیصدا از بازآفرینی شهری عبور کردو محور اصلی خانهسازی انبوه دولتی را در زمینهای
فرعی واقع در شهرهای جدید قرار داد .اخیرا یک پروژه دولتی ساخت و ساز مسکن در
یکی از شهرهای جدید اطراف پایتخت کلنگزنی شد .این پروژه بخشی از یک طرح 200
هزار واحدی عرضه مسکن در  17شهر جدید اطراف کالنشهرها است .طرحی که قرار
بود بخشــی از برنامه دولت فعلی برای تامین مسکن حمایتی باشد اما هماکنون شواهد
موجود نشان میدهد کل برنامه مسکن حمایتی به همین طرح ساخت و عرضه مسکن
در شهرهای جدید تبدیل شده است.
برنامه دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مســکن بر اســاس تاکید حسن روحانی
رئیس جمهوری در همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم بنا بود در قالب طرحی با عنوان
«بازآفرینی شهری» اجرایی شود .در زمستان  96با فرمان رئیس جمهوری استارت طرح
بازآفرینی شهری زده شد و بنا شد در قالب آن در بخش اصلی طرح ،ساالنه  100هزار
واحد مسکونی در بافت فرسوده 200 ،هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید و  100هزار
واحد در شهرهای کوچک ساخته و عرضه شود .از مجموع برنامهریزی انجام شده برای
ساخت مسکن در بافت فرسوده سهم شهر تهران ساالنه دستکم حدود  20هزار واحد
مسکونی شد .در آن مقطع اصرار بر انبوهسازی در بافت فرسوده وجود داشت؛ اما اکنون
مشخص شده آن مدل مدنظر مقامات ارشد دولت قابلیت اجرا توسط سرمایهگذاران را ندارد.
با این حال هماکنون تاکتیکی که متولی بخش مسکن در دولت پیشگرفته (نمونه
آن کلنگزنی پروژه حدود  2هزار واحدی روز گذشته در شهر جدید اندیشه بود) حکایت
از عبور بیصدای دولت از طرح بازآفرینی شهری با هدف اصلی نوسازی هسته فرسوده
شهرها دارد .ظاهرا درون وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی اجرای طرح بازآفرینی
شهری است اینطور جمعبندی شده که برای آنکه دولت دوازدهم در پایان کار ریاست
جمهوری حســن روحانی بتواند کارنامه قابل قبولی از نگاه جامعه متقاضی مسکن ارائه
کند چارهای جز خانهسازی دولتی وجود ندارد.
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 33916546تمام ساعات شبانهروز
سامانه پیام کوتاه 30002323

* وقتی شــنیدم وزیر خارجه آلمان به ایران میآید تصور کردم برای عیادت از
رزمندگان عزیزی که توســط مواد شیمیایی اعطائی این کشور به صدام معدوم
سالهاســت در بســتر بیماری بهسر میبرند و ذرهذره شــهید میشوند آمده تا
عذرخواهی کند ولی وقتی دقت کردم دیدم برای کالهگذاشتن بر سر مسئوالن
ســادهلوح آمده است! آلمانی که از تحویل یک باک بنزین به دیپلمات ارشد ما
دریغ کرد!
0917---4190
* کاش دولت آقای روحانی این شجاعت را داشت که قضیه یک باک بنزین ندادن
به هواپیمای ظریف وزیر خارجه کشورمان توسط آلمانیها را امسال در سفر وزیر
خارجه این کشور به تهران مقابله بهمثل بکند.
0921---2274
* از طرف ما خطاب به نمایندههای غرب که به قصد واســطهگری برای آمریکا
به ایران میآیند بنویسید االن زنگ حساب است نه زنگ انشاء .باید حساب پس
بدهند چرا حقوق ایران در برجام را نادیده گرفتهاند و در مقابل خروج آمریکا از
برجام هیچ کاری نکردند.
تورانی
* خدا نگذرد از کســانی که بخواهند مجددا ً با کشورهای بدعهد اروپایی بر سر
یک میز بنشینند و سخن از قول و قرار حل مشکالت پس از چند سال معطلی
ما بزنند! عزت ایران را حفظ کنید!
0935---9020
* اروپاییهای بدعهد  70ســال اســت ملت آزاده و مظلوم فلسطین را سرکار
گذاشــتهاند از یک طرف آنها را ســرگرم مذاکره میکنند و از سویی چراغسبز
به رژیم جعلی و کودککش نشان میدهند تا ملت مظلوم فلسطین را قتلعام
کنند .همین رفتار را اگر بتوانند با ما هم دوســت دارند بکنند .لطفاً مســئوالن
دولتی عزت ملت قهرمان و شهیدپرور را که  8سال با تمامی کفر و شرک و الحاد
جنگیدند و آنها را دست از پا درازتر روانه گندابهای خود کردند ،لکهدار نکنند.
چرا میخواهید اقتدار کشــور را تضعیف کنید؟ باید پس از  40سال یاد گرفته
باشید که راه برونرفت از مشکالت تکیه به استعدادهای داخلی و اقتصاد مقاومتی
است نه تکیه به کدخداهای قالبی!
 0912---0851و 0912---3949
* به غربیها باید تفهیم کرد آنکه باید قدرت نظامی و تسلیحاتیاش مهار شود
وحشیهای گاوچراناند که برای خالیکردن جیب گاوهای شیرده غرب آسیا انواع
ســاحهای کشتارجمعی را به آلسعود خبیث و رژیم جعلی ارسال میکنند تا
در قتلعام مظلومین یمن و فلسطین و ...بکار گیرند نه قدرت نظامی و موشکی
مــا که فقط برای دفاع از مظلومان جهان بهکار میرود .این قدرت قابل مذاکره
نیست و هیچکس در جایگاهی نیست که در این مورد حیاتی که تحت اشراف
فرماندهی معظم کلقواست مذاکره کند و قول و وعدهای بدهد.
 0918---0291و 0910---2842
* ترامپ برچه اساس و اطالعاتی اظهار داشته که دستگاه دیپلماسی ایران قول
دادهاست  FATFرا اجرایی کنند؟ این باید روشن شود.
0916---6043
* یک ژنرال آمریکایی در مورد مذاکره ایران و آمریکا گفته اگر آمریکا در مذاکرات
خود حالت تهاجمی به خود نگیرد بهرهای نخواهد برد .این آمریکایی با گفته خود
نقشه و هدف آمریکا از مذاکره با ایران را نشان داده و نیاز به توضیح بیشتر نیست.
0902---3107
* بهنظرم آن دولت پنهانی که رئيس جمهور میگفت ،دولت آقای نوبخت است!
0938---6578
* از قــرار معلــوم مخالفت وزیر آموزش و پرورش با ســند  2030برای بعضی
دولتمردان خوشــایند نبود و سرانجام ایشان را به بهانه نامزدشدن در انتخابات
مجلس مجبور به استعفا کردند.
0912---4662
* قرار بود اصالحطلبان تا  1400با آقای روحانی باشند! چه شده که برای فرار
از شکستهای دولت که خود نقش بسیاری در آن دارند ،حاال موضع مخالفت با
وی گرفتهاند؟ حتما این هم سناریوی فیلم تبلیغاتی جدیدشان برای فریب مردم
در انتخابات مجلس است!
0933---2977
* وزیر نفت اگر به گفتههای خود که در روزنامه دولتی ایران چاپ شده ایمان
دارد چرا با روزنامهها و رسانههای به قول خودش «خیالپرداز» پای میز مناظره
نمینشیند؟! تنهایی به قاضی رفتن که هنر نیست؟!
0914---9590
ی آن نســخه بپیچد! از موال
* دولتی که درد را تشــخیص ندهد نمیتواند برا 
امیرالمومنین منقول اســت که من امیر جامعهام و باید در حد نفر آخر جامعه
باشم ...درد دردمند را دردمند داند و بس! کسی که در ویالهای آنچنانی و کاخها
زندگی میکند چگونه از درد بیمسکنی ،اجارهبها ،بیکاری و حقوقهای زیر یک
میلیون و دو میلیون خبر دارد؟!
0901---0092
* از آقای وزیر نیرو میپرســم مادری که برای خانواده  10هزار تومان گوشت
چرخکرده خریده چند وعده غذایی میتواند پخت کند؟ چرا همه اقشار ملت را
با همطبقههای خودشان قیاس میکنند؟
021---2610
* اشــرافیت بالی جان جامعه اسالمی است و حرف وزیر نیرو در مورد خورد و
خوراک مردم نشانه بیگانگی اشرافیت با واقعیت زندگی مردم عادی است.
0936---1700
* سه ماه از سال جدید که سال رونق تولید نامگذاری شده میگذرد و در حالی
که نیاز شدید به واگنهای سواری و باری داریم ولی کارخانه واگنسازی کشور
بــا کمتر از یک چهارم ظرفیت خود کار میکند .به دولتمردان عرض میکنیم
این قدر انرژیتان را صرف این برجام لعنتی نکنید و به اقتصاد مقاومتی بپردازید.
0911---8997
* یکی از شاهکارهای مدیران دولت آقای روحانی این بود که با بیمباالتی و چوب
حراج زدن به خزانه زمینه افزایش قیمت  200درصدی گوشــی تلفن همراه را
فراهم کردند و حاال افتخار میکنند که با تالش دولتمردان  20درصد ارزان شد!
0915---7215
* گوشــت کیلویی  30هزار تومان به 100هزار تومان رسیده ،سکه  800هزار
تومانی به بیش از  4میلیون رســیده و  ...آن وقت بوقچیهای وابسته به دولت
با ذوقزدگی خبر میدهند که گوشــت دیگر گران نخواهد شــد و دالری را که
 3هزار تومان بوده و حاال  13هزار تومان شــده با هیجان باالیی خبر از کاهش
 200تومانیاش میدهند! این عده یا خودشان را به نادانی زدند یا بابت این کج
فهمیها کسب درآمد میکنند.
021---9715
* دولت تدبیر با این افزایش چند برابری قیمت مسکن و اجارهبها چه راهکاری
را برای کسانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا بهزیستیاند
و قادر به تامین چند ده میلیون تومان برای افزایش رهن و اجاره نیستند ،ارائه
میدهد؟! البد دولت میخواهد همانند ســیلزدگان چادرهایی را برای اسکان
موقت آنها برپا کند!
0916---2805
* در جریان ماجرای راننده وظیفهشناس اسنپ خانم هنجارشکن خودش معترف
شده که اقدام بهعمل قانونشکنانه کشف حجاب کرده است .امیدوارم قوهقضاییه
با توجه به این اعتراف صریح هرچه زودتر با متخلف برخورد قانونی کند تا بقیه
قانونشکنان هم در جریان هزینه قانونشکنی قرار بگیرند.
021---7472
* به محض درگذشــت فرد مشــهوری که در حوزه هنر و ...فعالیت میکرده،
دســتگاههای دولتی و بعضا معاون و شــخص رئیس جمهور پیام تسلیتشان
را رســانهای میکنند اما همین مسئوالن برای فوت مادر  4شهید نه تنها پیام
تسلیت ندادند بلکه حاضر نشدند نمایندهای را برای شرکت در مراسم این مادر
اسطورهای بفرستند!
021----2995
پاسخ شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه ،یکشنبه مورخ  1398/3/12با مضمون؛
نگرانی از وضعیت استخدامی« ،ضمن تشکر از این شهروند و همکار گرامی ،به
اطالع میرساند دلیلی برای نگرانی از موقعیت شغلی و استخدامی این شهروند
محترم و تمامی پرسنل گرامی شاغل در شرکت بهرهبرداری مترو وجود ندارد؛
شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه هیچ ابالغی و یا تصمیمی برای
خصوصیسازی و انتقال پرسنل زحمتکش خود به شرکتهای خصوصی نداشته
و تمامی مطالب پخش شــده در خصوص تشکیل شرکتهای خصوصی جهت
برونسپاری خدمات کذب است».

