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10سیاسی

اگر دستگاه سیاست 
خارجی کشور به 

سیاست سکوت 
رسانه ای خود و 

استفاده نکردن از 
دیپلماسی عمومی 

به نحو مطلوب ادامه 
دهد، در عمل فضا 

و شرایط را برای 
فشار بیشتر بر ایران و 

بازگردان قطعنامه های 
شورای امنیت علیه 

ایران در چارچوب 
برجام با تحریک یکی 

وپایی،  از کشورهای ار
فراهم می کند. در این 

وپا با آمریکا  شرایط که ار
وز بیشتر و بیشتر  هر ر

همراه می شود، بایدن 
دیگر نیازی به بازگشت 

به برجام و استفاده 
از مکانیسم ماشه هم 

نخواهد داشت.

انتقاد نماینده قائمشهر از آزادسازی واردات برنج
سپهرغرب، گروه سیاسی:  نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که کشاورزان در حال برداشت محصول برنج هستند، از تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی واردات برنج انتقاد کرد.

کمال علیپور در تذکری شفاهی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی بیان کرد: ما شاهد هستیم که این روزها دولت واردات برنج را آزاد کرده است، درست در زمانی که کشاورزان در حال برداشت محصول برنج هستند. 
اگر قرار است به استقالل در کشاورزی برسیم و به معیشت مردم در داخل کمک کنیم باید از کشاورزی حمایت کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: این چه کاری اســت که وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت واردات برنج را در این زمان آزاد کرده اســت؟ امروز کشــاورزان در اســتان های مختلف گله مند هســتند لطفا رئیس مجلس شــورای اسالمی این موضوع را 
پیگیری کرده و تذکر الزم داده شود.

اهمیت ســیاسی نشست 
تهـــران بیش از جنبه

 اقتصادی آن بود
یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
با تأکید بر  استاد ژئوپلیتیک دانشگاه 
از  تهران  در  آستانه  »نشست  این که 
داشت«،  زیادی  اهمیت  سیاسی  نظر 
گفت: سه کشور ایران، روسیه و ترکیه 
توانستند به توافق نسبی برسند و در 
به  نزدیک  نظرات  موضوعات  از  برخی 

هم داشتند.
عبدالرضا فرجی راد در ارزیابی خود از نتایج نشســت 
آســتانه  بــا  رابطــه  در  تهــران  گفــت: نشســت  آســتانه 
نمی گویــم کامــال موفقیــت آمیز اما خوب بــود، علتش 
این اســت کــه  وقتی اردوغان در حال ترک تهران اســت 
داخــل هواپیمــا بــه خبرنــگاران می گویــد مــا امنیــت 
خودمــان را رهــا نمی کنیــم، قبــال حمالتــی بــه شــمال 
سوریه داشتند اما از صحبت های او این گونه برداشت 
می شــود که تا حدودی تعدیل در مواضع ایجاد شــده 

است.
وی خاطرنشــان کرد: در واقع این گونــه اظهارنظرها 
یعنــی یــک مرحله جلو هســتیم و نشــان می دهد ســه 
طرف »ایران، روســیه و ترکیه« توانسته اند توافق نسبی 

داشته باشند.
این دیپلمات پیشــین کشــورمان با اشــاره بــه اتفاق 
اخیــر در دهــوک عــراق گفــت: وقتــی اردوغان بــه آنکارا 
می رســد اتفاق عجیبی در عراق می افتد و موجب ایجاد 
شــورش علیه ترکیه در برخی از شــهرهای عراق از جمله 

بغداد، نجف و کربال می شود. 
این اتفاق مشکوک است آن هم درست بعد از سفر 
اردوغــان به تهــران. گرچــه ترکیه تجربــه انجام حمالت 
نظامی در شــمال عــراق را دارد اما کمتــر اتفاق افتاده 
کــه در یــک منطقــه توریســتی چنیــن اقدامــی را انجام 

دهد.
افــزود:  نــروژ  در  کشــورمان  پیشــین  ســفیر 
نمی گویــم حتمــا از جانــب ترکیــه انجــام نشــده امــا 
ممکن اســت از دخالتــی از جانب رژیم صهیونیســتی 
آنهایــی کــه مخالــف  یــا  آمریکایی هــا  یــا حتــی خــود 
روابط نزدیک ترکیه، ایران و روســیه هســتند صورت 

باشد. گرفته 
فرجــی راد ادامــه داد: تقریبــا از یــک هفتــه از ســفر 
اردوغان به تهران، تبلیغات وسیعی در رابطه با آب علیه 
ترکیــه در عراق شــروع شــده بــود که همه این مســائل 

نشان می دهد موضوع مشکوک است. 
بنابرایــن بایــد منتظــر مانــد و دید کــه آیا ایــن اتفاق 
توســط نظامیــان تــرک انجــام گرفتــه یــا ممکــن اســت 
توطئه ای باشــد که بخواهند حشد الشــعبی را با ترک ها 
درگیــر کنند و به نوعی روابط ایــران، ترکیه و عراق را بهم 

بریزند.
وی خاطرنشــان کــرد: بــا همــه این شــرایط باید در 
نظــر داشــته باشــیم هم نشســت آســتانه بــا مرکزیت 
بــود همــه نشســت ســه جانبه  ایــران دارای اهمیــت 
ایــران، ترکیــه و روســیه کــه ســه کشــور مهــم منطقه 
هســتند و دیدیم کــه عکس العمــل آمریکایی ها تا چه 

اندازه تند بود. 
حتــی رئیــس کل ســتاد ارتــش آمریــکا تاکید کــرد که 
همــکاری نظامــی ایــران و روســیه توافــق بســیار بــدی 
اســت از طرف دیگر ناراضی هستند که ترک ها به عنوان 

عضوی از ناتو در این نشست شرکت کردند.
ایــن دیپلمات پیشــین کشــورمان تصریح کــرد: برای 
همین معتقدم قضیه دهوک در عراق مشــکوک اســت 
چرا که ترکیه با این وضعیت خالف جریان روند آب حرکت 
می کنــد آن هم در مقطعی که غربی هــا پوتین را ایزوله 
کــرده و با او مالقــات نمی کنند، ترکیه آن هم در تهران با 
پوتیــن دیدار می کند، از همین جنبه اســت که نشســت 

تهران مهم بود.
فرجــی راد با بیــان این که اهمیت سیاســی نشســت 
تهران بیش از جنبه اقتصادی آن بود، اظهار کرد: باید به 

عنوان تحلیل گر انصاف هم داشته باشیم. 
که ترکیــه نگرانی های امنیتی دارد درســت اســت که 
نباید در شــمال عراق یا سوریه باشد اما نیروهایی که با 
ترکیــه می جنگند در این مناطق هســتند و کردهای این 

مناطق هم این مساله را تکذیب نمی کنند.

نگاه

گروه  غرب،  سپهر 
سیاسی: از اسفندماه 
که  گذشته  سال 
مستقیم  مذاکرات 
های  هیئت   میان 
ایران  کننده  مذاکره  
غیر  حضور  با   4+1 و 
وین  در  آمریکایی  هیئت  مستقیم 
عضو  غربی  کشورهای  شد،  متوقف 
و  روشن  رویکردی  در  آمریکا  و  برجام 
موضوع گیری ها  در  هماهنگ  کامال 
غیررسمی   و  رسمی  اظهارات  و 
راه  به  را  ایران  "مقصرنمایی"  بازی 
تله  این  در  ایران  شاید  انداخته اند؛ 

بیفتد و بازی از پیش برده را ببازد.
بــا خــروج یک جانبه آمریــکا از برجام 
در مــی 2018، شــاهد حمایت سیاســی 
جامعه جهانی از برجام بودیم و آمریکا 
در ایــن میــان بــه شــدت تنهــا مانــد و 
هیــچ کــدام از اقدامــات و تالش هــای 
دو جانبــه و بین المللی اش برای از بین 
بــردن برجــام و کشــاندن دوبــاره پــای 
ایران به شــورای امنیت ســازمان ملل 

نیز به نتیجه نرسید.
بــا روی کار آمــدن جــو بایــدن کــه 
با شــعار بازگشــت به برجام توانســت 
را  آمریــکا  ریاســت جمهــوری  صندلــی 
بدســت آورد، امیدهایــی بــرای احیای 
ایــن توافق چنــد جانبه کــه از حمایت 
ســه  ویــژه  بــه  بین المللــی  سیاســی 
آمریــکا  هم پیمــان  اروپایــی  کشــور 
برخــوردار بــود، ایجاد شــد امــا بایدن 
برخــالف دیگــر توافق هــا و معاهدات 
بین المللی که فوری به آنها بازگشــت، 
از بازگشت فوری و یک جانبه به برجام 

امتناع کرد.
چند ماهی طول کشــید تا آنها برای 
مذاکرات احیــای برجام اعــالم آمادگی 
کنند و در نهایت در شــش دور مذاکره 
مشخص شــد این کشور حاضر نیست 
رفــع تحریم ها در چارچــوب برجام را به 
نحــوی که متضمــن منفعــت مطلوب 
و موثــر اقتصــادی ایــران باشــد، اجــرا 
کنــد و اساســا در عمــل همــان خــط 
یعنــی فشــار  ترامــپ  و مشــی دولــت 
حداکثــری و تحریم هــا دربــاره ایــران و 
برجــام دنبــال شــد. با این حــال دولت 
بایــدن در ویتریــن کارش ســعی کرد از 

خــود کشــوری اهــل تعامــل و مذاکره 
از  و  افــکار عمومــی نشــان دهــد  بــه 
موضع گیری های ســخت گیرانه اجتناب 
کــرد و ســه کشــور اروپایــی را در ایــن 
مســیر بیــش از پیــش بــا خــود همراه 
ساخت و موضع گیری های سخت را به 

آنها سپرد.
برخــالف ســه ســال پایانــی دولــت 
ترامپ، ســه کشــور اروپایی با همراهی 
و تشــویق آمریکا و اسراییل از هر گونه 
فشــار به ایــران در مجامــع بین المللی 
اســتقبال و از صــدور بیانیه هــای تنــد 
و قطعنامــه در شــورای حــکام آژانس 

بین المللی حمایت کردند. 
رافائــل  کــردن  همــراه  بــا  آمریــکا 
گروســی مدیــرکل آژانــس بین المللــی 
فشــارهای  توانســت  اتمــی  انــرژی 
از منظــر فنــی و حقوقــی  را  بیشــتری 
ایــران کنــد و اتفاقــا در ایــن  متوجــه 
در  اخــالل  بــود.  هــم  موفــق  مســیر 
مذاکــرات فنی ایــران و آژانــس درباره 
برخــی موضوعــات پادمانــی و تهدید 
ایــران بــه خــودداری از کاهش بیشــتر 
همکاری هــای فراپادمانی و برجامی از 
جملــه اقداماتی بود کــه در این مدت 

کوتاه شاهد بودیم.
احیــای  مذاکــرات  رونــد  در  ایــران 
برجــام از ابتــدا در دو جبهه مذاکرات 
فنــی و سیاســی بــه بیان خواســته ها 
و مطالباتش برای بازگشــت به برجام 
ادامــه داد و همــواره بــر رفــع موثــر 
داشــته  تاکیــد  تحریم هــا  مطلــوب  و 
نمی شــد  راضــی  آمریــکا  امــا  اســت، 
نســبت بــه رفــع تحریم هــا به شــکلی 
کــه تضمین کننده منفعــت اقتصادی 
ایران باشــد، اقدام کند. واقعیت این 
اســت، برجــام بــا تحریم هایــی کــه در 
دولــت ترامــپ بــه عناوین دیگــری به 
جــز هســته ای اجــرا و اعمــال شــد در 
عمــل به گــروگان گرفته شــده اســت 
و تــا وقتی این گره ها کــه علی الظاهر 
ربطــی به برجــام ندارند امــا بر اجرای 
آن موثــر هســتند، از پــای برجــام بــاز 
نشود، اجرای آن برای ایران فایده ای 
بــر  عــالوه  داشــت.  نخواهــد  بــر  در 
تکان دهنــده  و  تلــخ  تجربــه  ایــن، 
از توافــق  آمریــکا  یــک جانبــه  خــروج 
هســته ای موجــب شــده تــا ایــران با 

تدبیر و هوشــمندی بیشــتری نســبت 
بــه تعهــدات طــرف مقابل نــگاه کند. 
ایران بر دریافت تضمین های سیاســی 
و حتــی قانونــی یــک جانبــه از ســوی 
بین المللــی  تضمیــن   از  بیــش  آمریــکا 
تاکید کرده اما آمریکاحاضر به ارایه این 
تضمین ها نیســت و از رفع تحریم های 
برجــام طفــره  بــر  غیرهســته ای موثــر 

می رود.
سیاســت دولــت بایــدن بــه نوعــی 
همان سیاست "هویج و چماق" است 
که از از ســوی ترامپ سیاســت "فشــار 
حداکثــری" و اعمال تحریم های بیشــتر 
نــام گرفت. ترامــپ در اجرای سیاســت 
فشار حداکثری، بیش از پیش بر قدرت 
اول بــودن آمریــکا و امتیــاز نــدادن به 
کشــورهای اروپایــی تمرکز داشــت، اما 
بایدن مســیر امتیــاز دادن برای همراه 
کردن این کشورها با سیاست هایش را 
دنبال می کند، از این رو شاهد هستیم 
کــه هــر روز بیشــتر از قبــل کشــورهای 
اروپایــی و دیگــر متحدانــش را بــا خود 
جوســازی  اساســا  می کنــد؛  همســو 

اذهــان  و  افــکار  بــه  دادن  جهــت  و 
عمومــی علیــه کشــور یــا کشــورهایی 
در راســتای منافــع ملی آمریــکا از مهم 
پیشــبرد  در  آمریــکا  اقدامــات  تریــن 
منافــع ملــی اش بوده اســت. از این رو 
بایــد گفت، به همان نســبت که ترامپ 
نتوانســت با همه قلدری اش و اعمال 
تحریم هــای حداکثری علیه ایران بدون 
تکیه بر اقناع افکار عمومی بین المللی 
از  کاری  جهانــی،  جامعــه  همراهــی  و 
پیــش ببرد و ریشــه برجام را از اســاس 
بزند،  بایدن و تیم سیاست خارجی اش 
ایــن توانایــی و مهــارت را دارنــد تــا بــا 
همــراه ســاختن کشــورهای اروپایی و 
جامعه جهانی، ایران را مقصر شکست 
برجــام  احیــای  مذاکــرات  احتمالــی 

معرفی کند.
شــاید هنوز حفظ برجام برای ایران 
و کشورهای باقی مانده در این توافق 
سیاســی،  دالیــل  بــه  آمریــکا  حتــی  و 
اقتصــادی و بین المللــی منفعت هایی 
دارد و طرف ها بخواهند چراغ خاموش 
این ماشین به راه خود ادامه دهد اما 

دولت و دســتگاه سیاست خارجی باید 
به این نکته توجه کنند، هر چند بایدن 
خروج ترامپ از برجام را زیر سوال برده 
اســت اما ســعی دارد آمریــکا را از انزوا 
و بدنامــی خــروج یــک جانبــه از برجام 
خــارج کنــد، از ایــن رو تــالش دارد تا با 
مقصر معرفی کردن ایران در شکســت 
مذاکــرات احیای برجام بدنامی قبلی را 

پاک کند.
اگر دســتگاه سیاست خارجی کشور 
به سیاســت ســکوت رســانه ای خود و 
استفاده نکردن از دیپلماسی عمومی 
بــه نحو مطلوب ادامــه دهد، در عمل 
فضــا و شــرایط را برای فشــار بیشــتر بر 
ایران و بازگردان قطعنامه های شورای 
امنیت علیــه ایــران در چارچوب برجام 
بــا تحریک یکــی از کشــورهای اروپایی، 

فراهم می کند. 
در این شــرایط که اروپــا با آمریکا هر 
روز بیشــتر و بیشــتر همــراه می شــود، 
بایدن دیگر نیازی به بازگشت به برجام 
از مکانیســم ماشــه هــم  اســتفاده  و 

نخواهد داشت.

عبدالرضافرجیراد

تلـــــه مقصــــــرنمایی برای ایران

برجام

قوه قضائیه به پرونده تخلفات رئیـس جمهور سابق
 رســـــیدگی کند

سپهرغرب، گروه سیاسی: نماینده مردم خمینی شهر از رئیس قوه قضائیه خواست به پرونده تخلفات 
روحانی رسیدگی کرده و هرچه سریع تر تکلیف وی را مشخص کند.

محمدتقــی نقدعلــی گفــت: تذکر بنــده به دفاع از کیــان مجلس بــاز می گردد؛ مصوبه مجلس شــورای 
اســالمی در باب مذاکرات مصوبه ای بود که مهر تایید داشــت و به گفته وزیر امور خارجه این مصوبه برگ 
برنده ای به دست تیم مذاکره کننده داد. متاسفانه امروز می بینیم کسی که هشت سال بانی وضع موجود 
بــوده گعده می گیرد و با گســتاخی می گویــد مصوبه مجلس در باب مذاکرات منجر بــه عدم لغو تحریم ها 

شده است. شما می خواستید شرف ما را به باد دهید اما مجلس شورای اسالمی جلوی آن را گرفت.
نماینــده مردم خمینی شــهر بیان کرد: بنده انتظار دارم که شــورای عالی امنیت ملی به ایــن موضوع ورود کند. چرا باید 
فردی که چندین پرونده قضایی در قالب اعمال ماده 234 آیین نامه و گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 

دارد، این چنین گستاخانه کیان مجلس را زیر سوال ببرد.
نقدعلــی تصریــح کرد: ما از رئیس مجلس شــورای اســالمی انتظار داریم که از کیان مجلس حراســت کنــد، دغدغه ما در 
بحث مذاکرات مورد تایید بود. از رئیس قوه قضاییه انتظار می رود به پرونده آقای روحانی رســیدگی کرده و هرچه ســریع تر 
تکلیف وی را مشــخص کند. کســی که امروز باید پشــت میز محاکمه بود چرا باید این چنین گستاخانه کیان مجلس شورای 

اسالمی را زیر سوال ببرد. امروز هر جا می روی اثر سوء مدیریت ایشان دیده می شود.
عضو کمیســیون کشــاورزی بیان کرد: در زمان ایشــان 6هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شــد اما در 
نهایت به دنبال بارش ها در سال 1398 دریاچه کمی جان گرفت و ایشان این امر را به نام خود تمام کرد. در اوضاع اقتصادی 
نیز وضعیت این گونه است. رئیس مجلس شورای اسالمی باید به عنوان رئیس قوه مقننه از جایگاه مجلس حراست کند.

چرا قیــــر رایگان در اختیار روستاها قرار نمی گیرد؟
سپهرغرب، گروه سیاسی: نماینده صومعه سرا گفت: 4 ماه از سال گذشته است ما بارها گفته ایم این 

قیری که به درد مردم روستا می خورد را دولت ساالنه 2 میلیون تن در اختیار دستگاه ها قرار دهد.
ســیدکاظم دلخوش در تذکری با اشــاره به موضوع عدم تخصیص قیر به روســتاها مطرح کرد: 4 ماه از 
ســال گذشته اســت ما بارها گفته ایم این قیری که به درد مردم روســتا می خورد را دولت ساالنه 2 میلیون 

تن در اختیار دستگاه ها قرار دهد.
وی افزود: االن 4 ماه اســت که این موضوع دســت به دســت در مجلس می چرخد و آقای رئیس از شما 

خواهش می کنم این موضوع را به دست کمیسیون عمران بسپارید، زمان دارد می گذرد.
نماینــده مردم صومعه ســرا در مجلس با اشــاره به موضوع واردات برنج در فصل برداشــت محصــول، ادامه داد: آقای 
قالیباف شما که حامی محرومان و کشاورزان هستید، تذکری که نمایندگان مردم شمال می دهند به جا است، اگر این روند 
ادامه پیدا کند در چند ماه آینده قیمت برنج چند برابر می شود چراکه هزینه کشاورز را باال برده اند و در حال حاضر واردات 

برنج را انجام می دهند، این دو با هم تناسبی ندارند. کشاورزان دچار سختی می شوند.
قالیبــاف در ادامــه در پاســخ به نماینده صومعه ســرا گفت: در مورد قیــر، این موضوع در یک الیحه آمده که کمیســیون 
اصلــی آن برنامــه و بودجــه اســت؛ چراکه موضوع گمرک هــم در موضوع قیر مطرح اســت ولی از آنجا که کمیســیون فرعی 
موضوع قیر، کمیسیون عمران است پیشنهاد کمیسیون عمران در مورد قیر بدون تغییر در کمیسیون عمران مطرح شود 

و در این هفته به صحن بیاید. صحن هم باید همراهی کند.
وی ادامه داد: فوریت الیحه دولت هم در این زمینه رأی نیاورد و به صورت عادی به کمیسیون رفته، ان شاءاهلل مجلس 
همراهــی می کنــد کــه این هفته به صحن بیاید و خارج از نوبت هم در موضوع گمــرک و هم در موضوع تخصیص قیر، با آن 

همراهی شود.
رئیــس مجلس ادامه داد: دوســتان و همــکاران نماینده گیالن و مازندران و مناطقی که کشــت برنــج انجام داده اند در 

مورد واردات برنج تذکر داده اند و حتما همکاران دولتی صدای ما را می شنوند و بنده هم این موضوع را پیگیری می کنم.

مذاکره 2ساعته ماکرون با رئیسی درباره همکاری ها 
امنیت غذا و انرژی

سپهرغرب، گروه سیاسی: رئیسی در گفتگو با همتای فرانسوی خود گفت: صدور قطعنامه در آژانس 
انرژی اتمی اقدامی بحران ساز، با هدف ایجاد فشار علیه ملت ایران بود که موجب ضربه زدن به اعتماد 

سیاسی شد.
حجت االســالم ســید ابراهیــم رئیســی و امانوئل مکرون رئیــس جمهور فرانســه در گفتگــوی تلفنی 120 
دقیقــه ای درباره راهکارهای تقویت همکاری های دوجانبــه و تحوالت منطقه ای و بین المللی و چالش های 

عمده جهانی از جمله امنیت غذایی و امنیت انرژی مذاکره کردند.
رئیس جمهور کشورمان در این گفتگو با اشاره به رشد چشمگیر همکاری های سیاسی و اقتصادی ایران 

با کشورهای مختلف جهان، تحریم های آمریکا ضد ایران را به ضرر اقتصاد جهانی به خصوص اروپا دانست.
رئیســی با اشــاره به اینکه اگر نقش امنیت ســاز جمهوری اســالمی در منطقه به خصوص مبارزه با تروریســم و حمایت 
تمامیــت ارضــی و حاکمیــت ملی کشــورها نبود امــروز داعش در اروپــا اعالم خالفت کرده بــود، تاکید کرد: راه حل مســائل 

منطقه در دســت ملت ها و دولت های منطقه است و مداخله خارجی ضد امنیت و ثبات است.
رئیس جمهور با نفی اصالت جنگ در حل اختالفات بین کشورها و لزوم اعتمادسازی امنیتی تاکید کرد جمهوری اسالمی 
ایران آماده نقش آفرینی در پایان بخشــیدن به درگیری ها در اوکراین و حل و فصل مســائل از طریق گفتگوهای سیاســی 

است.
رئیســی همچنیــن با تقبیــح اقدامات و مواضع غیرســازنده آمریکا و کشــورهای اروپایی، اظهار کرد: صــدور قطعنامه در 
آژانس انرژی اتمی اقدامی بحران ســاز و با هدف ایجاد فشــار علیه ملت ایران بود که موجب ضربه زدن به اعتماد سیاســی 

است.
رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملی همچنیــن تأکید کرد: جمهوری اســالمی ایــران حصول توافــق را در گــرو حل و فصل 
کامل مســائل پادمانی و ارائه تضمین های الزم از جمله در قبال اســتمرار پایبندی معتبر طرف ها به توافق و تامین منافع 

اقتصادی ملت ایران می داند.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در این گفتگوی تلفنی با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی جمهوری اسالمی ایران 
در بــه ثمر رســیدن روندهای سیاســی در منطقه، تصریح کرد: فرانســه از موضع ایران مبنی بــر مخالفت با عملیات نظامی 

برخی کشورهای منطقه ضد سوریه حمایت می کند.
رئیس جمهور فرانسه همچنین بر تداوم نقش آفرینی کشورش در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای تاکید کرد.

نقدعلی

دلخوش

گفتگویتلفنی
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امیررودباری

نیروی هوایی باعث تغییر 
راهبرد تهاجمی دشمن 

شده است
رئیس  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
راهبردی  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز 
نقش  گفت:  ارتش  هوایی  نیروی 
در  هوایی  نیروی  سرنوشت ساز 
مقدس،  دفاع  مقاطع  حساس ترین 
دشمن  تهاجمی  راهبرد  تغییر  باعث 

شد.
امیر رودباری با بیان اینکه با مطالعه تاریخ و تعداد 
جنگ هایــی کــه در تاریخ صورت گرفته اســت می توان 
گفــت کــه جنــگ یــک پدیــده و واقعیتــی اجتماعــی از 
عناصر پایدار تاریخ بشــری اســت اظهار کرد: براســاس 
آیــات قرآن کریم، امنیــت یکی از دو موهبت بزرگ الهی 
اســت کــه بــه عنــوان »نعمــت ویــژه« از آن یاد شــده 
اســت و یکی از راهبردهای قرآن کریم در تامین امنیت 
مسلمانان، توســعه قدرت با هدف بازدارندگی است، 
کــه مســلمانان مکلــف هســتند تــا همــه مولفه های 
قدرت را شناســایی و در اختیار بگیرند تا هیچ دشمنی 
نتواند جامعه اســالمی را تهدید و یا مورد هجوم قرار 

گیرد.
امیــر رودبــاری بیان کــرد: بی تردید دفــاع مقدس 
هشــت ســاله حقیقتی تاریخی و بخشی از تاریخ بزرگ 
مقاومــت و مظلومیــت ســرزمین و هویــت ملــی ما و 
داســتان راســتین ملــت و مــردم شــریف ایران اســت 
کــه به گناه عــدم تســلیم در مقابــل اســتکبار جهانی 
و پایمــردی بــر ســر اصــول ایمانــی و آرمانــی خویش 
تجــاوز  طوفان هــای  ســخت ترین  وزش  معــرض  در 
و تخریــب، توطئــه و تــرور و خشــونت لجام گســیخته 
ســفاک تریــن قدرت هــای منطقــه ای و جهانــی قــرار 

گرفت.
وی با اشــاره به اینکه دفاع از کشور عزیزمان ایران 
دمکراتیک تریــن دفاع بــود که تمامی ملــت از هر نوع 
قشر مذهبی و دینی در آن نقش آفرینی کردند افزود: 
در ایــن میــان نقش برخی اقشــار و عوامــل، کلیدی و 
سرنوشــت ســاز تر بــود، نقش سرنوشــت ســاز نیروی 
هوایی در حســاس ترین مقاطع این نبرد، باعث تغییر 
راهبــرد تهاجمــی دشــمن شــد که گــواه ایــن جمله را 
می توان از ســه طریــق، اقدامات نیروی هوایی در 45 
روز اول جنگ، ســخنان بزرگان و کارشناســان جنگی و 
خبرهــای مختلفی که خبرگزاری ها در آن زمان منتشــر 

کرده اند، دید.
امیر رودباری با اشــاره به اقدامــات نیروی هوایی در 
طول هشــت ســال جنگ تحمیلــی گفت: ایــن نیروی پر 
افتخــار نمونــه بارز اقدام بــه هنگام در به ثمر رســیدن 
انقــالب بــا حضــور تاریخــی خــود در 19 بهمــن و اولین 
پاســخ در کمتر از 2 ســاعت تهاجم عــراق و عملیات کم 
نظیــر 140 فرونــد با نــام کمان 99 در کمتر 10 ســاعت از 
تهاجــم عراق اســت که البتــه این فرایند تــا 45 روز اول 

جنگ ادامه داشت.
وی اظهــار کــرد: در هیچ روزی نیــروی هوایی کمتر از 
یکصد و شــصت ســورتی پرواز در راســتای دفاع هوایی 
نداشته اســت، این نیروی پر افتخار سرشار از این گونه 
اقدامات به موقع است که باید در این خصوص صدها 

کتاب و فیلم به رشته تحریر و تصویر درآید.
رئیس مرکــز مطالعات نهاجا تصریــح کرد: بهترین 
جملــه ای کــه تاثیــر و نقــش نیــروی هوایــی را طــول 
هشــت ســال دفاع مقدس بیــان می نماید، می توان 
بــه بیان فــرازی از بیانــات فرماندهی معظــم کل قوا 
در توصیــف عملکــرد نیــروی هوایی پرداختند اشــاره 
کرد کــه می فرمایند: در طول این هشت ســال )دفاع 
مقدس(، هیچ زبان انتقادگر و ذهن وسوســه انگیزی 
نتوانســت نیروی هوایــی را مورد اعتراض قرار دهد و 
بــه کار او انتقــاد و اعتــراض بکند، چرا؟ چــون نیروی 
و  پرحادثــه  و  دشــوار  دوراِن  ایــن  طــول  در  هوایــی 
درعین حــال خونبــار، در جلوتریــن میدان هــا حاضــر 
بــود، در طــول جنگ، نیــروی هوایــی یکــی از بهترین 

امتحان ها را داد.
ارتــش  هوایــی  نیــروی  نــام  افــزود:  پایــان  در  وی 
جمهوری اســالمی مزین بــه نام رزمندگان و شــهدایی 
اســت که شــجاعت و تخصــص، ایمان و صالبــت، علم 
و عمــل را همزمان داشــتند و باید گفــت نیروی هوایی 
به حق بازوی محکم و »الســابقون انقالب«، هم چون 
عقابــی تیزپــرواز، بــا تمــام قدرت بــه دل دشــمن زدند 
و تمــام پلیدی هــا را بــا خــاک یکســان نمودنــد؛ همین 
هوایــی  نیــروی  تیزپــروازان  ایثارگری هــای  رشــادت ها، 
ارتــش جمهوری اســالمی ایــران در روزهــای اول جنگ 
بــا انجام عملیات های مختلف رویــای فتح یک هفته ای 
ارتــش بعــث عــراق را به ســرابی برای صــدام صدامیان 

تبدیل کردند.

تحلیل

سیاسی تعلل ســازمان برنامه و بودجه در اعطای وام مسکن روستایی
ســپهرغرب، گروه سیاســی:  نماینده مردم اســدآباد در مجلس شــورای اسالمی گفت: متأسفانه و با وجود ابالغ رئیس جمهور مبنی بر تسریع در پرداخت وام مســکن روستایی سازمان برنامه و بودجه در اجرای این قانون کوتاهی 

می کند. کیومرث سرمدی طی تذکر شفاهی اظهار کرد: در شرایط فعلی شاهدیم که حوادثی مانند سیل و زلزله روستاهای کشور را تهدید می کند و بنابراین نوسازی مسکن های روستایی مسئله ای ضروری است.
وی تأکید کرد: دولت مکلف است ساالنه 200 هزار مسکن روستایی را نوسازی کند و تحویل دهد، این در حالی است که متقاضیان دریافت وام مسکن روستایی در شرایط فعلی سرگردان هستند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: با وجود ابالغ رئیس جمهور مبنی بر تسریع در پرداخت وام مسکن روستایی سازمان برنامه و بودجه در اجرای این قانون کوتاهی می کند. تعلل در اعطای وام نوسازی مسکن 
روستایی هیچ توجیهی ندارد و باید هر چه سریع تر این وام به متقاضیان پرداخت شود.

سه  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
ایروان  و  باکو  درگیری های  از  دهه 
تنش ها  این  اخیرا  و  می گذرد 
»زنگه زود«  منطقه  مالکیت  به 
و  ایران  مرز  که  شده  کشیده 
ارمنستان را تعریف می کند، مرزی 
شدت  به  اسالمی  جمهوری  که 

روی آن حساس است.
»همســایگی« ســرفصل مهمــی از سیاســت 
خارجــی هر حکومت اســت کــه اهمیتــی باالتر و 
بیشــتر از برقراری روابــط و همکاری های دوجانبه 
ریاســت  ســال  مــدت 8  در  ایــران  اگرچــه  دارد. 
جمهوری حســن روحانی به واسطه تمرکز دولت 
بر توافقات هســته ای و گفتگو با غرب، تا حدی از 
»سیاست همسایگی« غافل شده بود؛ اما حفظ 
رابطه با کشــورهای همجوار به ویژه همسایگان 
مبتنی بــر حفظ صلح و ثبــات در منطقه، موضع 
اســت.  بــوده  اســالمی  جمهــوری  همیشــگی 
علی رغم ُحسن توجه ایران نسبت به همسایگان 
در بازه هــای مختلف زمانــی و حمایت های تهران 
و  منطقــه ای  متفــاوت  تهدیدهــای  در  آنهــا  از 
فرامنطقه ای، چند ســالی است در پی تنش های 
ناحیه شــمالغرب، مرز مشترک کشور با جمهوری 

ارمنستان به حاشیه ناامنی کشیده شده است.
ادامــه دار شــدن امــا و اگرهــا دربــاره مرز 38 
کیلومتــری ایــران و ارمنســتان موجب شــد، بعد 
از کارشناســان و مقامات مختلــف، بار دیگر رهبر 
معظــم انقالب در این بــاره موضع صریح خود را 
اعــالم کنند. ایشــان در دیــدار اخیر بــا »والدیمیر 
کردنــد:  تأکیــد  روســیه  رئیس جمهــور  پوتیــن« 
»جمهوری اســالمی، سیاست ها و برنامه هایی را 
که منجر به بســته شــدن مرز ایران و ارمنســتان 

شود، هرگز تحمل نخواهد کرد.«

  سرمنزل دعوای قره باغ
ســرآغاز این درگیری ها به ســال 1994 میالدی 
و جنــگ اول »قره بــاغ« برمی گــردد، منطقــه ای 
کــه ارمنســتان و آذربایجــان بــر ســر مالکیــت آن 
تنش هــای زیــادی را تجربــه کــرده و هزینه هــای 
و  نظامــی  انســانی،  سیاســی،  دیپلماتیــک، 
لجستیکی قابل توجهی را متحمل شده اند. این 
جنگ بدون تغییر مرزهای جغرافیایی بعد از چهار 

سال به حالت »آتش بس« درآمد.
از آنجــا کــه »آتش بس« برای دو کشــور با مرز 
زمینی مشــترک وضع مطلوبی نبود، کشــورهای 
ثالــث از جملــه آمریکا و فرانســه و روســیه تالش 
خود را برای تغییر اوضاع حاکم به شرایط »صلح« 
ادامه دادند، اما علیرغم کشمکش های طوالنی 
مــدت، نه تنهــا این تالش هــا به صلــح نینجامید 
بلکــه دو دهــه بعــد، ایــن منطقه بــرای بــار دوم 
شــاهد درگیــری مســلحانه میــان دو جمهــوری 

آذربایجان و ارمنستان بود.
نهایتًا بعد از جنگــی 44 روزه، باز هم توافق بر 
ســر آتش بس میان دو کشــور این بار با وساطت 
روسیه و ایران موجب شد، آتش جنگ به صورت 
موقتی خاموش شــود؛ البته این بار هم خبری از 

توافقی برای صلح به میان نیامد.
درگیــری ایــروان و باکــو در ســال 2020، تحول 
مهمی در وضعیت مرزهای جمهــوری آذربایجان 
با ایران و ارمنســتان ایجاد کرد، آنچنان که با کنار 
رفتن »جمهوری خودخوانده قره باغ« و پیوستن 
دوبــاره آن بــه حاکمیــت جمهــوری آذربایجــان، 

پس از سه دهه نوارهای مرزی در منطقه شمال 
غرب رســمیت یافت. رهبر انقالب در پی تغییرات 
مذکور، نســبت بــه بازگشــت منطقــه قره باغ به 
آذربایجــان ابــراز خرســندی کردند و در ســرمنزل 
این پیشــامد، با صراحت کالم خطرات احتمالی را 
متذکر شــدند و گفتند: »البته اگر سیاستی مبنی 
بر مســدود کــردن مرز ایــران و ارمنســتان وجود 
داشته باشــد، جمهوری اســالمی با آن مخالفت 
خواهــد کرد چرا که این مرز یــک راه ارتباطی چند 

هزار ساله است.«

را  ارمنستان  و  ایران  مرز  آذربایجان    
می خواهد

ســوال ایــن اســت کــه در میــان درگیری های 
آذربایجان و ارمنستان، چه چیزی باعث شده مرز 
مشــترک ایران و ارمنستان به خطر بیفتد؟ ماجرا 
بــه یکی از بندهای موافقتنامــه ای برمی گردد که 
برای آتش بــس در جنگ قره باغ دوم میان باکو و 

ایروان امضا شد.
در حقیقت دعوا بر ســر »کریــدور نخجوان به 
جمهــوری آذربایجــان« اســت. این کریــدور که با 
نــام »داالن زنگــه زور« در نقشــه های جغرافیایی 
 38 مــرز  همــان  دقیقــًا  می شــود،  مشــخص 
کیلومتــری مشــترک ایــران و ارمنســتان اســت؛ 
همــان نوار جنوب خاک ارمنســتان کــه می تواند 

آذربایجان را به نخجوان وصل کند.
اگرچه ارمنســتان قائل به واگذاری »زنگه زور« 
به آذربایجان یا هر کشور دیگری نیست، اما نکته 
قابل توجه آن اســت که تصمیم گیری بر ســر این 
منطقــه موضوعی میان حاکمیت ایــروان و باکو 
نیست. ایران به عنوان کشور ثالثی که به صورت 
مســتقیم تحــت تأثیــر این تصمیــم قــرار خواهد 
گرفــت، از آغاز ماجــرا، موضع خــود را به صراحت 

اعالم کرده است. »سعداهلل زارعی« کارشناس و 
تحلیلگر مســائل منطقه معتقد است: »به هیچ 
وجــه نباید بــه جمهــوری آذربایجــان اجــازه داد، 
ایــن تحوالت غیرطبیعی و توطئه محــور را با واژه 

توافق فی مابین دو دولت تفسیر کند«.
همانطــور که پیــش از این بدان اشــاره شــد، 
حفظ، تقویت و گســترش سیاســت همســایگی 
در دســتگاه دیپلماسی جمهوری اســالمی ایران 
بــه ویــژه در دولــت ســیزدهم مورد توجــه جدی 
قــرار دارد و مقامــات و کارشناســان ایــران بارهــا 
تاکیــد کرده اند اجــازه نخواهنــد داد درگیری های 
دو کشــور منجــر بــه از دســت رفتــن مرز ایــران و 

ارمنستان شود.

  حساسیت تهران روی منطقه »زنگه زور«
اگرچه تهران در جریان درگیری های آذربایجان 
و ارمنســتان بر ســر منطقه قره باغ با باکو همراه 
بــود و از بازگشــتن ایــن منطقــه بــه جمهــوری 
آذربایجان که توسط ارمنستان اشغال شده بود 
اســتقبال کــرد، اما نقــل »داالن زنگــه زود«، نقل 

دیگری است.
حــذف خط مرزی ایران با منطقه ارمنســتان و 
تغییــرات ژئوپلیتیکــی در قفقاز، تبــادالت تجاری 
در ایــن منطقه را دچار مشــکل می کند و روشــن 
اســت که نادیده گرفتــن و بی توجهی به تحوالت 
شــمالغرب، در آینــده خســارت زیــادی را متوجه 
روابــط تهران و ایــروان خواهد کرد. عــالوه بر این 
منطقــه ای کــه آذربایجــان بــرای تصاحــب آن قد 
علــم کــرده اســت، اگرچــه بــه لحــاظ طولــی رقم 
بزرگی ندارد اما همین نوار کوچک، همســایگی و 
همجواری ایران با یکی از همسایگانش را تعریف 

می کند.
در ماجرای »زنگه زود« با اشــغال خاک رسمی 

و قانونی یک کشــور روبرو هســتیم و این در 
حالی است که جمهوری اسالمی ایران برای 
حفــظ تمامیــت ارضــی کشــورهای منطقــه 
اهمیت ویژه ای قائل بوده و بارها به صورت 
از  صیانــت  بــرای  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
آن وارد عمــل شــده اســت. بــه عــالوه، این 
بــار در درگیری میــان ایروان و باکو، پای از دســت 
دادن یکی از همســایگان ایران به میان آمده که 
همچــون همســایگان دیگــر، به جهــات مختلف 
برای دســتگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی حائز 
اهمیت اســت. نقش جدی و محوری همکاری ها 
بــا ارمنســتان و برنامه هــای میان مــدت و بلنــد 
مدت ایران در توسعه مناسبات ریلی، اقتصادی، 
تجاری، ترانزیتی و مرزی بین تهران و ایروان و سایر 
کشــورهای قفقاز جنوبی دلیل محکمی برای آن 
اســت که جمهوری اســالمی از هرگونــه تغییرات 

ژئوپولتیک پیشگیری کند.

 پای صهیونیست در میان است
حساســیت حفظ مرز ایران و ارمنســتان وقتی 
بیشتر می شود که ردپای دسیسه های آمریکایی- 
اسرائیلی در این ماجرا روز به روز پررنگ تر می شود. 
دخالت ها و حمایت های رژیم صهیونیستی از جنگ 
و تنش در این منطقه نشان می دهد منفعت آنها 
در ادامــه درگیری هــا اســت؛ آنچنان کــه در جریان 
جنــگ 44 روزه دو کشــور، در شــرایطی کــه ایــران 
و روســیه می کوشــیدند صلــح یا دســت کم آتش 
بــس را برقرار کنند، اســرائیل با فــروش جنگ افزار 
و تســلیحات به جمهوری آذربایجــان به آتش این 
جنگ هیــزم می ریخت. کارشناســان معتقدند هر 
چقدر از نقش مخرب مداخله جویان فرامنطقه ای 
کاســته شــود، همان میزان می توان بــه برقراری 

صلح و ثبات در منطقه امیدوار بود.

  عقل سلیم به ارمنستان چه می گوید؟
همــه این موارد در حالی اســت که تحلیلگران 
مکــررًا هشــدار می دهند هر دولتــی در جمهوری 
ارمنستان، داالن و کریدور »زنگه زود« را در اختیار 
جمهــوری آذربایجــان قــرار دهد، ســقوط خود را 
رقــم زده اســت؛ چرا که این تصمیــم قطعًا باعث 

فروپاشی جمهوری ارمنستان خواهد شد. زارعی 
در این باره با تأکید بر اینکه مرز ایران و ارمنستان 
بــرای ایروان اهمیتی فراتر از تبادالت تجاری دارد، 
می گوید: »ارمنستان در این معامله، همسایگی 
با ایران که می تواند از آن در شــرایط مورد تهدید 
واقع شــدن از ســوی ترکیــه یــا آذربایجــان و یــا 

گرجستان استفاده کند را از دست می دهد«.
وی همچیــن دربــاره از دســت رفتــن بخــش 
قابــل توجهــی از مناســبات تجــاری دو کشــور، 
بیــان می کند: »ارمنســتان یک اســتان حســاس 
که جنبــه ترانزیتی دارد را به دشــمن خود واگذار 
می کنــد؛ در حالی کــه این خســارت ژئوپولیتیکی 
و ژئواســتراتژیکی بــا هیــچ وعــده اقتصــادی و یا 
سیاسی قابل جبران نیست؛ جمهوری ارمنستان 
به طــور قطع بــا حملــه باکو بــه قره باغ شــمالی 
مواجه می شــود و این بخش ارمنی نشین را هم 
بــه ســادگی از دســت می دهــد و در جغرافیــای 

مخالفان خود محصور خواهد شد«.
این نکته حائز اهمیت اســت که نیاز جمهوری 
بــه  زمینــی  مســتقیم  ارتبــاط  بــرای  آذربایجــان 
نخجــوان قابــل درک اســت؛ امــا بــه طــور قطــع 
چنیــن خواســته ای با اقــدام نظامی نه از ســوی 
ارمنســتان، نــه از ســوی ایــران و نــه حتــی ســایر 
کشورهای منطقه قابل پذیرش نبوده و نخواهد 
بود. آنچه در سیاســت منطقه ای روشــن اســت، 
این است که هنگامی که یک همسایگی به پایان 
می رســد خطر درگیری و جنگ، افزایش پیدا کرده 
و ناامنــی هــم بــرای خــود رقــم می زنــد و هم به 

کشورهای اطراف می کشاند.
از آنجاکــه ایــران بــا هــر دو کشــور ارمنســتان 
طــول  در  دارد،  زیــادی  اشــتراکات  آذربایجــان  و 
سال های طوالنی اساس سیاست خود را مبتنی 
بر احتــرام متقابل و برقرای صلح بنا کرده اســت، 
از ایــن روی جنــگ و درگیری میان آنهــا برای ایران 
قابل پذیرش نیســت؛ اما به نظر می رســد بعد از 
چیزی حدود سه دهه درگیری، ایروان و باکو باید 
با نــگاه ویژه به برقراری امنیت در منطقه، به این 
دعوا خاتمه دهند و بدانند مرز ایران و ارمنستان 
خــط قرمز جمهوری اســالمی در رابطــه با پرونده 

مناقشات شمالغرب است.

ز ایران و ارمنستان خط قرمـــــــــز تهران است؟ چرا مر

روابطدوکشور

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
جمهوری اسالمی بارهار مخالفت 
خود را با اساس جنگ در اوکراین 
اعالم کرده است اما آنچه موجب 
چنین جنگی شده و در رسانه های 
دنیا کمتر به آن پرداخته می شود، 
ناتو  و  غربی ها  توسعه طلبی 

است.
آیت اهلل خامنه ای در دیدار با پوتین رئیس جمهور 
روســیه برای چندمین بار نسبت به بحران اوکراین 
موضع گیــری کردنــد. موضع رهبــر انقــالب در این 
دیدار که مشــابه بیانات ســابق ایشــان بــود بر دو 
مسئله تکیه داشت: یکی نفی جنگ و خونریزی و در 
مقابل، توسعه طلبی غربی ها در قالب ناتو که منجر 

به چنین حوادثی شده است.
آیت اهلل خامنه ای پیش تر در سخنرانی بمناسبت 
مبعث پیامبر در تاریخ 10 اسفندماه سال گذشته، 
آمریــکا  نتیجــه سیاســت های  را  اوکرایــن  بحــران 
خواندنــد و موضع ثابــت جمهوری اســالمی ایران 
را توقــف جنگ دانســتند. ایــن موضع در دیــدار با 
رئیس جمهور قزاقستان نیز تکرار شد و فرمودند: در 
قضیه اوکراین مشکل اصلی این است که غربی ها 
درصدد توسعه ناتو هستند و آنها هر جا که بتوانند 

برای گسترش نفوذ خود تأمل نخواهند کرد.
امــا در دیدار اخیــر، رهبر انقالب ضمن مخالفت 
جمهــوری اســالمی و تکــرار موضع قبلــی مبنی بر 
ناخرسندی جمهوری اســالمی اصل مقوله جنگ، 
گفتند: در قضیه اوکراین چنانچه شما ابتکار عمل 

را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود، 
موجب وقوع جنگ می شد... اگر راه در مقابل ناتو 
باز باشد حد و مرزی نمی شناسد و اگر جلوی آن در 
اوکراین گرفته نمی شد، مدتی بعد به بهانه کریمه، 

همین جنگ را به راه می انداختند.
پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو، پیمانی نظامی و 
باقی مانده از دوران جنگ ســرد است که براساس 
آن کشورهای عضو هرگونه حمله نظامی علیه یک 
یا چند کشور در اروپا یا آمریکای شمالی را به عنوان 
حمله به تمامی کشــورهای عضــو تلقی کنند. این 
پیمان در مقابل پیمان ورشو به شمار می رفت اما 
بــا پایان دوران جنــگ ســرد در 1990 و تجزیه اتحاد 
جماهیر شوروی، پیمان ورشو که یک اتحاد نظامی 
میان کشــورهای بلوک شــرق بود نیز عمــًا از بین 
رفــت؛ در مقابل آمریکا تالش کــرد تا اتحاد نظامی 

مقابل را که ناتو نام داشت تقویت کند.
از زمــان انحالل پیمان ورشــو در 1991 تــا امروز، 
عــالوه بــر اعضــای ســابق ورشــو ماننــد جمهوری 
چک، مجارســتان، لهستان و بلغارستان که به ناتو 
پیوستند، برخی جمهوری های شوروی سابق هم در 
نزدیکی مرزهای روسیه همچون استونی، لیتونی و 

لیتوانی عضو ناتو شدند.
از زمان تأســیس ناتو و بعد از پایان جنگ سرد، 
حمــالت نظامی ناتو به کشــورها نه تنها کمکی به 
آنها نکرده بلکه ویرانی و خرابی های گســترده ای به 
جا گذاشــته اســت. حمله به افغانســتان در سال 
2021 به بهانه مبارزه با تروریسم بعد از بیست سال 
به بازگشــت مجــدد طالبان بــه قدرت و تــرک خاک 

افغانستان از سوی آمریکا انجامید؛ در طول اشغال 
ایــن کشــور عالوه بــر جان باختــن حــدود 50 هزار 
غیر نظامی و جنایات جنگی انجام شــده از ســوی 
ناتو، این کشــور بارها شــاهد حمالت تروریســتی و 
بمب گذاری بود و امنیتی که ناتو در پی ایجاد  آن بود 

محقق نشد.
در دوران جنــگ داخلی لیبــی و تالش مخالفان 
حکومت قذافــی، ناتو در اقدامــی مداخله جویانه 
بــا اعالم منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، اقدام به 
بمباران شهرهای این کشور کرد و عملیات نظامی 
ناتــو تا ســقوط قذافی و مرگ وی ادامه داشــت. با 
سقوط قذافی و پایان عملیات ناتو، لیبی به کشوری 
چندپاره و فقیر و ناامن تبدیل شــد و شــاهد جنگ 
قــدرت در این کشــور و فقدان یــک دولت توانمند 
هستیم و حتی داعش بر بخش هایی از لیبی مسلط 

شده بود.
در جریان جنگ ســوریه و بعد از موفقیت هایی 
که ارتش این کشــور در بازپس گیری برخی مناطق 
از تروریست ها داشت، سه کشور عضو ناتو)آمریکا، 
انگلیس و فرانسه( حمالتی را بر علیه مواضع دولت 
سوریه در دمشق و حمص داشتند؛ این حمالت که 
عمًا نقض مقررات بین المللی بود از سوی سازمان 

ناتو و کشورهای عضو آن با استقبال روبه رو شد.
پیمــان نظامــی ناتــو در طــول ایــن ســالها نــه 
تنها مانــع از وقوع جنگ ها نشــده بلکــه پای ثابت 
جنگ های متعــددی بوده و عمًا در ناامن شــدن 
منطقه غرب آسیا نقش داشته است؛ از همین روی، 
گسترش ناتو تهدید بر علیه صلح و امنیت جهانی و 

استقالل کشورهاست و ایران بارها مخالفت خود را 
با این پیمان نظامی آشکار کرده است.

در ماجــرای اوکرایــن نیــز روســیه همســایگی 
ناتو بــا مرزهای خود را تهدید بــر علیه امنیت خود 
می دانســت؛ بعــد از اتفاقــات ســال 2014 در ایــن 
کشور، شبه جزیره کریمه در جریان یک همه پرسی 
به روســیه ملحــق شــد. در صورتی کــه اوکراین به 
عضویــت ناتو درمی آمد، ممکن بــود نیروهای این 
ائتــالف به بهانه بازپــس گیری کریمــه وارد جنگ با 
روسیه شوند بهمین دلیل بعد از احتمال عضویت 
اوکرایــن در ناتــو، روســیه حملــه نظامــی خــود به 
اوکرایــن را بعد از به رســمیت شــناختن اســتقالل 
ایالت های لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین، 

آغاز کرد.
در حقیقت توسعه طلبی های ناتو و سپر دفاعی 
قرار دادن این کشــور در برابر روسیه موجب شد تا 

هم اکنون این کشور وارد جنگی شود که جز خرابی 
و تلفــات انســانی عایــدی دیگری برای آن نداشــته 
است؛ اما نکته قابل توجه اینجاست کشورهایی که 
اوکراین را در برابر روســیه تشجیع می کردند حتی از 
ارسال کمک های نظامی درخور توجه به این کشور 

خودداری کردند.
بحــران اوکرایــن و آنچــه تاکنــون بر این کشــور 
گذشــته اســت را می توان مشابه با سایر بدعهدی 
آمریــکا و غربی  هــا بــا متحدانشــان دانســت. در 
ســال 1956 مــردم مجارســتان بــا تشــجیع آمریکا 
علیه شــوروی به میدان آمدند و دســت به تخریب 
نمادهــای کمونیســتی کردند اما زمانــی که نیاز به 
کمک داشــتند، با ســکوت آمریکا روبه رو شــدند و 
وقتــی ارتــش شــوروی وارد مجارســتان شــد و به 
ســرکوب قیام کنندگان پرداخت، کشورهای غربی 

تنها به صدور بیانیه اکتفا کردند.

علت مخالفت های ایران با ناتو چیست و چرا روسیه در اوکراین پیش دستی کرد؟

رهبرانقالب

حساســیت حفــظ مــرز ایران و ارمنســتان وقتی بیشــتر می شــود کــه ردپای دسیســه های 
وز پررنگ تر می شود. دخالت ها و حمایت های  وز به ر آمریکایی- اسرائیلی در این ماجرا ر
رژیــم صهیونیســتی از جنــگ و تنــش در ایــن منطقه نشــان می دهد منفعت آنهــا در ادامه 
وزه دو کشــور، در شــرایطی کــه ایران و  درگیری هــا اســت؛ آنچنــان که در جریان جنگ 44 ر
وش جنگ  وســیه می کوشــیدند صلح یا دســت کم آتش بس را برقرار کنند، اسرائیل با فر ر

افزار و تسلیحات به جمهوری آذربایجان...



خواهان روابط خوب با ایران هستیم
دوم  عبداهلل  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
پادشاه اردن در گفتگو با روزنامه الرای، تاکید کرد که 
اردن و دیگر کشورهای عربی خواهان روابط خوب با 

ایران هستند.
عبــداهلل دوم پادشــاه اردن در گفتگویــی مفصل با 
روزنامه اردنی الرای درباره مســائل مختلف منطقه ای 

و بین المللی ابراز نظر کرد.
وی درباره روابط با ایران گفت: اردن و دیگر کشورهای عربی خواهان 

روابط خوب با ایران هستند.
عبــداهلل دوم افــزود: مــا خواهان تنــش در منطقه نیســتیم، اردن و 
همه کشــورهای عربــی خواهان روابط خــوب با ایران مبتنــی بر احترام 
متقابل، حســن همجواری و رعایت حاکمیت کشــورها و عدم دخالت در 

امور داخلی آنها هستند.
پادشــاه اردن البتــه در ادامــه مدعــی شــد کــه ایــران در امــور برخی 
کشــورهای عربــی دخالــت می کند، اما باید در راســتای بهبــود و تقویت 

روابط با کشورهای عربی، رفتارهای خود را در عمل، تغییر دهد.
وی در پاســخ به ســوالی درباره احتمال تشــکیل ناتوی خاورمیانه ای 
نیــز گفــت: اردن هرگــز در چنیــن ائتالفــی قــرار نگرفتــه و تــا ابد نیــز قرار 
نخواهــد گرفــت، مــا تنها به منافع امــت عربی و مســائل و دغدغه های 

آنها می پردازیم.

امامهادیعلیهالسالمفرمودهاند:
َمْن َاطاَع الخاِلَق َلْم ُیباِل َسَخَط الَمْخُلوقیَن َو َمْن َاْسَخَط الخاِلَق َفْلَیْیَقْن  

َل ِبِه َسَخُط الَمْخُلوقیَن. َاْن َیّحِ
کى نـــدارد و کســى که  کســى که از آفریدگار پیروى کند از خشــم آفریـــده  ها بـــا

که مردم بر او خشم خواهند آورد. کند  خــدا را به خشـم آورد، باید باور 

کشور روزنامه صبح غرب 
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کنید مرا اسکن 

بخشنامه ای که در 
وز تابستان،  اولین ر

علی صالح آبادی رئیس 
کل بانک مرکزی درباره 

آن می گوید: »در مورد 
معامله ارز در سطح 

بازار، فعاالن و صرافان 
انتظار داشتند که 

امکان انجام معامالت 
با نرخ توافقی را فراهم 

کنیم که بانک مرکزی 
در تعاملی که با کانون 

صرافی ها و صرافی های 
معتبر و صادر کنندگان 
داشته، به جمع بندی 
رسید که بازار توافقی 

عرضه و تقاضای ارز را 
راه انداری کند. بر این 

اساس، امکان معامالت 
توافقی ارز در صرافی ها 

فراهم شد.«
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دپوی یک میلیون قوطی 
شیرخشک رژیمی در گمرک

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: طبق 
حدود  حاضر  حال  در  ایران  گمرک  اعالم 
یک میلیون قوطی شیرخشک رژیمی در 
گمرک دپو شده که تشریفات ترخیص را 
این  اما ترخیص نشده؛ دلیل  طی کرده 
بر  مبنی  کاال  صاحب  خواست  موضوع 
ارز و ترخیص بعد  تعیین تکلیف تامین 

از صدور کد رهگیری بانک است.
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  ایــران  گمــرک  ســخنگوی 
ورود  بــا  کــه  گفتــه  رژیمــی  شیرخشــک های  ترخیــص 
محموله هــای جدید، در حال حاضر حــدود یک میلیون 
و 36 هــزار قوطــی شیرخشــک رژیمــی مربــوط بــه دو 

واردکننده در گمرک است.
سید روح اله لطیفی با بیان اینکه محموله ای حاوی یک 
میلیــون و 18 هزار و 920 قوطی برای یک واردکننده اســت 
گفت کــه اگر چه امکان ترخیص درصــدی محموله بدون 
صدور کد رهگیری بانک وجود دارد ولی صاحب کاال منتظر 
اخد کد رهگیری از بانک مرکزی جهت ترخیص کامل است.

طبق اعالم ســخنگوی گمــرک، حدود 13 هــزار و 308 
قوطی شیرخشک و تعداد 553 کارتن به صورت کیلویی 
)620 کیلو گرم( نیز توســط واردکننــده دیگری وارد گمرک 
تهــران شــده کــه در انتظار اخــذ مجوز ترخیص بــا صدور 

حداقل اسناد از سمت سازمان غذا و دارو است.
به گفته لطیفی در مجموع، گمرک مشکلی در ترخیص 
ایــن شیرخشــک ها ندارد و بــه محض صــدور مجوزهای 

ضروری اولیه، در این رابطه اقدام خواهد شد.
گفتنــی اســت دارو و اقالم ســالمت محــور و از جمله 
شیرخشک های رژیمی جزو آن دسته از کاالهای اساسی 
صــدور  بــدون  می توانــد  کاال  صاحــب  کــه  دارنــد  قــرار 
کدرهگیری بانک جهت تامین ارز، نســبت به ترخیص 90 
درصــد محمولــه وارداتی اقــدام کــرده و 10 درصد باقی 
مانده را پس از تامین ارز و صدور کد ســاتا ترخیص کند 
امــا ظاهــرا با توجه بــه تردید واردکننــدگان در تامین ارز 
بر اســاس نرخ ترجیحی کــه واردات را بر مبنای آن انجام 
داده اند، نسبت به ترخیص درصدی اقدام نشده است.
در ســال های اخیــر نیــز گمــرک اعــالم کــرده بــود که 
از  برخــی  گاهــا  درصــدی،  ترخیــص  امــکان  وجــود  بــا 
واردکننــدگان بــه دلیــل نگرانــی از عــدم تامیــن ارز در 
مهلــت مقرر و بر اســاس ارز ترجیحی که واردات را انجام 
داده انــد، از ترخیــص درصدی اســتقبال نکــرده بودند. 
ایــن در حالی اســت که ممکــن بود بعــد از تغییر نرخ ارز 
کاال از ترجیحــی به نیمایی، واردکننده ای که کاال را با نرخ 
ترجیحــی وارد کرده بود، ناچار بــه پرداخت مابه التفاوت 

با ارز نیمایی شود.
ترخیص شیرخشک های رژیمی از اردیبهشت ماه امسال 
همــراه با حاشــیه پیش رفــت؛ زمانی که چنــد محموله از 
اواخر ســال گذشته تا فرودین امسال وارد و به حدود یک 
میلیون قوطی می رسید که عمده آن رژیمی بود. در ابتدا 
بحث عدم تائید ثبت سفارش و تمدید تعهدنامه از سوی 
ســازمان غذا و دارو مطرح بود که در ادامه این مشــکل تا 

حدودی برطرف و ترخیص آغاز شد.
بــا ایــن حــال بــا ورود محموله هــای جدید بــه همراه 
باقی مانده هــای قبلی، اکنون بیش از یک میلیون قوطی 
شیرخشک در گمرک است که در رأس موانع ترخیص آنها 

موضوع تأمین ارز و صدور کد رهگیری بانک قرار دارد.

مهلت پیش ثبت نام برای زائران 
اربعین حسینی )ع( تمدید شد

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: ستاد 
اطالعیه  در  حسینی)ع(  اربعین  مرکزی 
پیش  مهلت  کرد:  اعالم   2 شماره 
تا  حسینی  اربعین  زائران  برای  ثبت نام 

تاریخ 17 مرداد تمدید شد.
متن اطالعیه شــماره 2 ستاد مرکزی 

اربعین حسینی)ع( به شرح زیر است:

 »انا من حسین«
به اطالع ملت عزیز و محبان اهل بیت)علیهم الســالم( 
می رساند با توجه به درخواست های واصله به ستاد مرکزی 
اربعیــن پیرامون تمدیــد مهلت پیش ثبت نام بــرای امکان 
شــرکت در این مراســم معنــوی، آخرین تصمیمــات اتخاذ 
شده برای مدنظر قرار گرفتن توسط تمامی متقاضیان سفر 

اربعین حسینی)ع( بدین شرح اعالم می شود:
مهلــت پیش ثبت نام بــرای زوار اربعین تا تاریخ دهم 
مــاه محرم مصادف با 17 مرداد ماه 1401 )روز عاشــورا( 
بــا رعایت ســایر الزامات ابالغــی قبلی اعم از بهداشــتی، 
امنیتی، بیمه ای و... در آدرس Samah.haj.ir )سامانه 

سماح - سازمان حج و زیارت( تمدید می شود.
بــا توجه به حــذف روادید برای ســفر زیارتــی اربعین، 
ثبــت نــام در ســامانه ســماح بــرای تمامــی زوار اربعین 

الزامی بوده و در حکم روادید تلقی می شود.
صرفًا کســانی می توانند عازم ســفر اربعین سالجاری 
شــوند کــه دارای کارت واکسیناســیون معتبــر بــوده و 
حداقــل 2 ُدز واکســن و در صــورت گذشــت 6 مــاه از دز 

دوم، دز یادآور را نیز تزریق کرده باشند.
بــا توجــه به اتصال ســامانه ســماح به ســامانه های 
» وزارت بهداشــت و ایــران مــن و... « موضــوع احــراز 
واکسیناســیون و ســایر شــرایط و مالحظات بهداشــتی 
و... مورد بررســی و راســتی آزمایی قــرار خواهد گرفت و 
افراد غیر واجد شــرایط از فهرســت نهایــی زائرین حذف 
خواهند شــد. پیش ثبت نام موصوف به هیچ وجه ثبت 

نام قطعی زوار اربعین تلقی نخواهد شد.

ایران و جهان

سید
روحالهلطیفی

اربعینحسینی

پایان مأموریت تخت روانچی در سازمان ملل 
انتصاب 8 سفیر جدید

پیشین  معاون  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
و  سفیر  عنوان  به  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیرخانه 
نماینده جدید جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل 

در نیویورک جایگزین »مجید تخت روانچی« شد.
ســعید ایروانی معاون پیشین دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی به عنوان ســفیر و نماینــده جدید جمهوری 
اســالمی ایــران در ســازمان ملــل در نیویــورک جایگزین 

مجید تخت روانچی شد.
ایروانــی پیــش از این بــه عنوان کاردار ســفارت ایران در بغــداد، دبیر 
شــورای راهبــردی روابــط خارجــی و معــاون سیاســت خارجــی و امنیت 
بین الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فعالیت کرده و در مذاکرات 

ایران و عربستان در بغداد نیز ریاست هیأت ایرانی را برعهده داشت.
همچنیــن محمود ادیب به عنوان ســفیر کشــورمان در گرجســتان، 
ایرج الهی به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در هند، مجتبی امانی 
بــه عنوان ســفیر جمهوری اســالمی ایران در لبنان، ســید مجیــد قافله 
باشی به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری چک، حسین 
غریبی به عنوان ســفیر جمهوری اســالمی ایران در لهستان، سید خلیل 
ساداتی به عنوان سفیر جمهوری اسالمی ایران در جمهوری سیرالئون، 
امیر ســعید ایروانی به عنوان ســفیر و نماینده دائم جمهوری اســالمی 

ایــران در ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک و علــی بحرینــی بــه عنوان 
نماینده جمهوری اســالمی ایران در نزد سازمان های بین المللی مستقر 

در ژنو منصوب شدند.

ایروانی

پادشاهاردن

در عملیات بی سابقه در دو سال گذشته؛

صهیونیست ها نابلس را با موشک های الو و ماتادور
 هدف قرار دادند

بخش  امروز  سحرگاه  صهیونیستی  رژیم  نظامیان  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سال  دو  در  سابقه  بی  عملیاتی  طی  را  اشغالی  باختری  کرانه  در  نابلس  شهر  قدیمی 

گذشته که بیش از سه ساعت طول کشید، با سالح سنگین هدف قرار دادند.
روزنامــه عبری زبان »یدیعوت آحارانوت« فاش کرد که نبرد ســحرگاه امروز یکشــنبه 
نظامیــان صهیونیســت در نابلــس با رزمندگان مقاومت فلســطین که در 3 ســاختمان 

سنگر گرفته بودند، نزدیک به سه ساعت ادامه داشت.
این روزنامه نوشــت که نظامیان صهیونیست هدف آتشبار سنگین رزمندگان دیگری 
کــه بر روی پشــت بام های مجاور مســتقر بودنــد، قرار گرفتند و نظامیان صهیونیســت نیز موشــک های 
»الو« )Law( و »ماتادور« )Matador( را به ســمت ســاختمان های محل استقرار رزمندگان فلسطینی 

شلیک کردند.
موشک ماتادور یک موشک دوش پرتاب و چند منظوره است که می تواند علیه تانک ها و خودروهای 

زرهی و همچنین نفوذ به موانع و استحکامات استفاده شود.
موشــک های الو نیــز از اصل تریــن ســالح های تهاجمی ضد زره و در عین حال یک ســامانه موشــکی 
کوتاه برد ضد تانک محصول مشــترک انگلیســی- سوئد به شمار می رود که برای نیروهای پیاده نظام و 

به صورت دوش پرتاب طراح شده است.
گفتنی اســت، ســحرگاه روز یکشــنبه درگیری های مســلحانه شــدیدی که بین رزمنــدگان مقاومت و 
نظامیــان اشــغالگر در بخش قدیمی شــهر نابلــس رخ داد که منجر به شــهادت دو جوان فلســطینی و 

زخمی شدن دست کم شش نفر دیگر شد.

رژیمصهیونیستی

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
هفته های  تحوالت  جهان: 
پتانسیل  می دهد،  نشان  اخیر 
ارزهای  قیمت  در  جهش  بروز 
با  بازار،  و  ندارد  وجود  خارجی 
صادراتی  ارزهای  نقش آفرینی 
مرکزی،  بانک  بخشنامه  پی  در 

مسیر تعادلی خود را از سر گرفته است.
رونــد  اخیــر  ماه هــای  در  ارز  بــازار  در  قیمــت 
افزایشــی داشــته و مجــدد وارد کانــال 30 هــزار 
تومانی شــده اســت. شــاید همین ابتــدای امر، 
بتــوان ســرمایه گذاری در بــازار ارز را بــه عنــوان 
یکــی از کم بازده تریــن گزینه ها طی 2 ســال اخیر 

معرفی کرد.
تاریخــی  ســقف  بــه  نســبت  کــه  بــازاری   
 28 در  دالر(  تومانــی  هــزار   32 )رکــورد  خــود 
نصیــب  صفــر  تقریبــًا  بازدهــی   ،1399 مهرمــاه 

سرمایه گذارانش کرده است.
بــا ایــن وجــود، طــی هفته هــای اخیر نــرخ ارز 
رکــورد  بــه  نزدیــک شــدن  از  پــس  آزاد  بــازار  در 
بانــک  ســوی  از  بخشــنامه ای  بــا  تاریخــی اش، 
مرکــزی مواجــه شــد. بخشــنامه ای که بــه گفته 
معامله گــران بــازار غیررســمی، موجــب کاهــش 
اثرپذیــری قیمت هــا از ذی نفعــان افزایش نرخ و 

موجب تعادل بازار شد.

 خرید و فروش توافقی در صرافی ها
خردادمــاه  دوم  و  بیســت  از  مرکــزی  بانــک 
ســال جاری بــا هــدف تنظیم بازار ارز و تســهیل 
امــکان  صــادرات،  از  حاصــل  ارز  بازگشــت 
معاملــه توافقی اســکناس ارزهــای خارجی در 

صرافی هــای مجاز را برقرار کرد. 
بخشــنامه ای کــه کمی بعد به بازار متشــکل 
ارزی هــم تســری پیــدا کــرد و امــکان معامالت 
عمــده ارزهــای خارجی به صورت اســکناس نیز 

با نرخ های توافقی فراهم شــد.
بخشــنامه ای کــه در اولین روز تابســتان، علی 
صالح آبــادی رئیــس کل بانــک مرکزی دربــاره آن 
می گویــد: »در مــورد معامله ارز در ســطح بازار، 
فعــاالن و صرافــان انتظــار داشــتند کــه امــکان 
انجــام معامالت با نرخ توافقی را فراهم کنیم که 
بانــک مرکزی در تعاملــی که با کانــون صرافی ها 
و صرافی هــای معتبــر و صــادر کنندگان داشــته، 
بــه جمع بنــدی رســید که بــازار توافقــی عرضه و 
تقاضــای ارز را راه انــداری کنــد. بــر ایــن اســاس، 
امکان معامــالت توافقی ارز در صرافی ها فراهم 

شد.«
البتــه صالح آبــادی بــه صــورت ضمنــی ایــن را 
هم گفته اســت که با توجه بــه وضعیت مطلوب 

صــادرات نفتی و غیرنفتی و برگشــت ارز حاصل از 
آن به چرخه تجاری کشــور، تقاضــای حواله جات 
ارزی در ســامانه نیمــا بــا رونــد خوبــی در حــال 

پوشش دادن است.
 بــه تازگــی، دبیرکل کانــون صرافان کشــور در 
واکنــش بــه بخشــنامه مذکــور اظهــار کــرد: »در 
گذشــته ممنوعیــت خریــد و فــروش توافقــی ارز 
داشــتیم و بر این اســاس خیلی از صادرکنندگان 
بــا  امــا  بفروشــند؛  را  خــود  ارز  نمی توانســتند 
مصوبــه اخیــر بانک مرکــزی، هــم صرافی ها برای 
تعیین قیمت خرید مختارند و هم صادرکنندگان 

بــرای تعیین قیمت فروش اختیار دارند.
 بــا اجرای بخشــنامه خریــد ارز توافقی، حجم 
بســیار زیادی ارز حاصل از صــادرات که در چرخه 

صرافی ها وارد نمی شد، ورود کرد.«
ارز  نــرخ  کــه  »زمانــی  افــزود:  ســلطانی زاده 
توافقــی شــد، تعــداد صادرکنندگانــی کــه بــرای 
می کردنــد،  مراجعــه  صرافی هــا  بــه  ارز  فــروش 
بیشــتر شد و با اطمینان خاطر افراد از تأمین ارز، 

خریدار کم شد.
 در نتیجــه عرضــه بــر تقاضــا پیشــی گرفــت و 
شــاهد تعدیل قیمت بودیــم. هجوم مردم برای 
خریــد در هفته های گذشــته کاهش داشــته و از 

خرید احساسی پرهیز کردند.«
بررنشــان می دهد، در مقاطعــی که انتظارات 
تورمــی به صــورت مقطعی روند بــازار ارز را دچار 
تالطم می کند و موجی از نگرانی را به بازار کاالها 

و خدمــات نیــز ســرایت می دهــد، مدیریــت روند 
مذکور اهمیت بسزایی دارد.

در  تالطمات  منشأ  اسکناس،  معامالت   
بازار ارز

معتقدنــد،  اقتصــادی  کارشناســان  برخــی 
بخشــنامه بانک مرکزی مبنــی بر معامله توافقی 
اســکناس ارز، تاکنــون روند افزایشــی خردادماه 
در بــازار ارز را متوقــف کــرده و تالطمــات را بــه 

حداکثر رسانده است.
این گــروه قائلند، در صورتی کــه بانک مرکزی از 
توان تأمین ارز در بازار نیما اطمینان دارد، بنابراین 
معامــالت اســکناس یکی از مهم تریــن محل های 
تالطمات در بازار ارز است و این بخشنامه می تواند 

نوسانات هیجانی را به حداقل برساند.

شکل گیری  در  دالالن  نقش  کاهش   
قیمت ها

در همیــن زمینــه یکــی از فعــاالن بــازار ارز در 
محدوده میدان فردوســی درباره اثر بخشــنامه 
بانــک مرکزی بر تحوالت بازار گفت: »در مقاطعی 
کــه اخبــار منفــی از مذاکــرات هســته ای، میــزان 
کســری بودجــه و فــروش نفــت در بــازار فراگیــر 
می شد، نرخ ها روند صعودی پیدا می کرد. اغلب 
این نرخ هــا را برخی واســطه ها اعــالم می کردند 
که عمدتًا بازیگر رسمی مثل عوامل صرافی های 
مجــاز نبودنــد. ایــن افــراد بــر اســاس اطالعات 

پشــت پرده و کیفیت معامــالت فردایی، جو بازار 
را متشنج می کردند.«

وی ادامــه داد: »پــس از بخشــنامه معاملــه 
داد.  رخ  بــازار  در  مهــم  اتفــاق  دو  ارز،  توافقــی 
نخســت اینکه متقاضیان ارز بیشــتر به صرافی ها 
ارقــام  و  اعــداد  درگیــر  و  می کننــد  مراجعــه 
غیررسمی اعالمی در کوچه و خیابان نمی شوند 
کــه معامله اســکناس جعلــی را هم بــه حداقل 
بــه نظــر می رســد، شــدت  ثانــی  می رســاند. در 
گرفتــن عرضــه ارز صادراتــی نســبت بــه تقاضای 
ارز، بازار را به یک ثبات نســبی رســاند و از ابتدای 
تابســتان تاکنــون بــازار تالطــم شــدید را تجربــه 

نکرده است.«
شناســایی  شــد،  مطــرح  آنچــه  اســاس  بــر 
از  ارز  بــازار  در  تحــوالت  زمینه هــای  و  عوامــل 
اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت. عواملــی که 
در مقطــع کنونــی، بیشــتر در بــازار اســکناس و 
معامــالت غیررســمی و کم عمق ایــن بخش به 
چشــم می خورنــد و بر اســاس بخشــنامه بانک 
مرکــزی، ارزهــای صادراتــی در آن نقش آفرین و 

شده اند. تعدیل کننده 
بــا ایــن تفاســیر، عمــده تحــوالت بــازار ارز در 
هفته های اخیر نشــان می دهد، پتانسیل جهش 
و بــروز شــوک در این بازار وجود نــدارد و بازار ارز 
ضمن سپری کردن مسیر تعادلی و بنیادی خود، 
ســیگنال نگرانــی بــه فعــاالن اقتصــادی ارســال 

نمی کند.

ی سفته بازان در مواجهه با بخشنامه میرداماد غافلگیر

بازارارز


