
تحلیل
| بلومبرگ نوشت: در هفته جارى دونالد ترامپ، قرارداد 
تجارى جديد با مكزيك و كانادا را كه جايگزين نفتا شــده است، 
قراردادى مفيد براى هر سه  كشــور معرفى كرد. اما اين قرارداد 
شباهت زيادى با همان قرارداد پيشــين يعنى نفتا دارد. به نظر 
مى رسد  اين شيوه شبيه هملن رفتارى باشد كه وى در قبال كره 
شمالى اتخاذ كرده است: شــروع كار با ارعاب و تهديد و سپس 
تالش براى  رسيدن به كمى پيشرفت. اما آيا الگوى يكسانى هم 

هست كه براى مساله ايران مفيد باشد؟
بلومبرگ ادامه داد: سبك مذاكره كردن ترامپ اكنون آشنا به 
نظر مى رسد. او كار خود را با ايجاد بحران براى توافق هاى موجود 
آغاز مى كند.  مذاكرات ادامه پيدا مى كنــد و تغييرات ناچيزى 
نسبت به قبل پذيرفته مى شود. قرارداد جديد شباهت زيادى با 
قرارداد سابق خواهد  داشت ولى به هر حال نام جديدى مى گيرد. 
در نهايت ترامپ مفتخر به رفع «اشتباهات» پيشينيان خود مى 
شــود. قراردادى كه  جايگزين نفتا شده اســت نسبت به همتاى 
قديمى 24 ساله اش داراى مزيت هاى اندكى هست اما مهمترين 
تغييــرات برگرفته از همان  توافق ترانس آتالنتيك پيشــنهادى 

اوباماست كه ترامپ آن را آشغال مى دانست.  
هرچند احياى روابط با ايران در لفافه جديد كار بسيار مشكل 
ترى خواهد بود. كره شمالى تمايل زيادى به مذاكره با آمريكا در 
عالى  ترين سطح داشــت چرا كه بدون هيچ هزينه اى از اعتبار و 
مشروعيت بى سابقه اى برخوردار مى شد. اما برخالف آن رهبران 
 ايران با پذيرش مالقات رســمى با ترامپ، ريسك سياسى بااليى 
را خواهند پذيرفت. ترامپ با خروج از توافق هسته اى و دانستن 

آن  به عنوان بدترين توافق تاريخ و اتخاذ سياست فشار حداكثرى، 
حمله ســختى به ايران و افكار عمومــى كرد. تحريم هاى جديد 
فشار زيادى به ايران وارد كرده و هنوز تحريم هاى بسيار سختى 
از جمله  تحريم صنعت نفت در راه است. اروپايى ها تالش دارند 
با ايجاد سازوكار جديدى براى نظام پرداخت ها به ساير كشورها 
اجازه  دهند با ارزى غير از دالر به تجــارت با ايران ادامه دهند و 
اهميت تحريم هاى آمريكا را ناچيز جلوه دهند. همه اينها موجب 
تقويــت  موضع اصولگرايــان در ايران و اتحاد ميــان جناح هاى 
مختلف شده اســت. اما در عين حال اثر آن تنگ شدن فضا براى 
مانور دادن  دولت فعلى ايران نيز بوده اســت.  عالوه بر تحريم ها 
آمريكا به متحدان منطقه اى نيز روى آورده است تا فشار بر ايران 
را افزايش دهد. آمريكايى ها در سوريه  مستقر شده اند و همزمان 
اسراييل نيز در مرزهاى خود به رويارويى با ايزان و حزب اهللا مى 
پردازد. اخيرا آمريكا با همكارى  عربســتان سعودى در هر حال 
تضعيف اثرگذارى ايران در عراق است. هر دو طرف با بزرگنمايى 
به رويارويى هم رفتند اما با گذشــت زمان معلوم شــد كه براى 
دستاوردهاى هر دو طرف محدوديت هايى  وجود دارد. هرچقدر 
هم كه اروپايى ها از ترامپ ناراضى باشند، ايران قادر نخواهد بود 
كه آمريكا را منزوى كند. افزايش فشار بر  ايران هم تاثير چندانى 
بر تغيير سياســت تهران نخواهد داشت چه برسد به تغيير نظام. 
بنابراين در صورتى كه دو طرف واقعا قصد  جنگيدن نداشته باشند 

به نحوى به تعامل بپردازند.  
ترامپ سيگنال رسيدن به درك جديدى با ايران را در ماه جوالى 
با گفتن اينكه اگر آنها بخواهند بدون هيچ پيش شــرطى با آنها 

 مالقات ميكنم، نشان داد. نظر ترامپ در مورد قرارداد جديد مبنى 
بر سه جنبه از توافق اتمى پيشين لســت. نخست اينكه آمريكا 
 خواهان محدوديت هايى در برنامه اتمى ايران اســت كه مقيد به 
زمان هاى ده يا پانزده ســاله در برجام نباشند. دوم اينكه آمريكا 
 خواهان كنترل برنامه موشكى ايران است كه اصال در برجام تحت 
پوشش قرار نگرفته بود. در گام سوم آمريكا خواهان تغيير  رفتار 
ايران در حمايت از گروه هاى شــبه نظامى مانند حزب اهللا لبنان 
است.  بازگشت به ميز مذاكره براى رهبران ايران از لحاظ سياسى و 
حتى عاطفى بسيار دشوار است. مسائل اقتصادى بر ايران مى تواند 
 دليل موجهى براى بازگشت به ميز مذاكره على رغم باال گرفتن 
احساس خشم نسبت به آمريكا باشــد. در اجالس سازمان ملل 
ظريف  گفت كه ما درها را به روى گفتگو نمى بنديم. روحانى نيز 
در عين حالى كه به ترامپ در مورد مادر جنگـ ها هشدار مى داد، 
از  مادر صلح ها ســخن به ميان آورد. به نوشته روزنامه واشنگتن 
پست، ترامپ در آن اجالس به مكرون گفته بود كه آماده مذاكره با 
 ايران است اما هنوز زمان آن فرا نرسيده.  روزنامه واشنگتن پست از 
كارايى تحريم هاى ترامپ بر تغيير سياست ايران اطمينان نداشت 
اما همان نشانه هاى كوچك را  عالمت نزديك شدن دو طرف به 
ميز مذاكره شايد به واسطه گرى اروپايى ها مى دانست. واشنگتن 
و تهران هر دو مى گويند كه  هيچ يك به دنبال جنگ نيستند اما 
از شرايط فعلى نيز رضايت ندارند. اين يعنى هر دو طرف خوهان 
معامله هستند. همين امر به  خودى خود پيشرفت تلقى مى شود 
هرچند معلوم نيست كه آنچه يك طرف آن را معامله اى خوب مى 

داند، براى طرف ديگر هم  مطلوب باشد. 

ســرمقاله
فراریان مالیات

| رضا امیری مهر- شايد مشــكل پرداخت ماليات و فرار مالياتى اگر حل 
شود گامى به جلو باشد. دهم اكتبر 1911 «مورگان شوستر» آمريكايي كه خزانه 
دار كل ايران بود در پي اعالم اين حقيقت كه تا مسئله «ماليات گيري دقيق و در 
سر موعد مقرر» در ايران حل نشــود و در اين مورد سختگيري و دقت الزم بعمل 
نيايد هيچيك از مشكالت اين كشور برطرف نخواهد شد دستور داد كه اموال شعاع 
السلطنه تا تسويه بدهي مالياتي اش توقيف شود. در پي اين اقدام، دولت روسيه كه 
طبق پيمان تقسيم ايران (قرارداد آگوست 1907 سن پترزبورگ)، در وطن ما قزاق 
مستقر ساخته بود براي جلوگيري از اجراي تصميم شوستر، به بهانه متوسل شد و 
در اطراف امالك شعاع السلطنه نيروي نظامي مستقر ساخت!. در آن زمان دولت 
آمريكا بي طرف بود و در مسائل بين المللي دخالت نداشت و لذا؛ استخدام مستشار 

ماليه از آن كشور براي ايران، از نظر انگلستان و روسيه بالمانع بود.
شوستر بعدا در بازگشت به آمريكا كتابي در زمينه خاطرات خود در طول اقامت در 
ايران نوشت و ضمن آن مسائل وقت ايران را برشمرد كه در صدر آنها، فرار ايرانيان از 
پرداخت ماليات به دولت و به اين لحاظ، تضعيف دولت بود كه بايد از تماميت ارضي 
كشور، حاكميت خود، دارايي و جان و امنيت و حيثيت اتباع حفاظت كند. شوستر 
نوشته است كه فرار ايرانيان از پرداخت ماليات، براي آنان بصورت يك عادت درآمده 

است و مجبورساختنشان به ترك اين عادت آسان نخواهد بود.
پس از شوستر ساير مستشاران خارجي امور امور مالي ايران هم همين نظر اراز 
كرده بودند. ميلسپو مستشار ديگر، سه دهه بعد از شوستر گفته بود كه ايرانيان به 
دادن ماليات عادت نكرده انــد، حال آن كه ثروت خود را بايد مرهون وجود دولت، 

امنيت و فرصت هاي برقرار شده توسط دولت بدانند و سهم خود را بپردازند.
97 سال بعد در نهم اكتبر، رئيس جمهور ايران در يادداشتي خطاب به وزير دارايي 
كابينه خود اجراي قانون مصوب «ماليات بر ارزش افزوده» را تا زمان تهيه و ابالغ 
دستور عمل هاي الزم و تمهيد شرايط مناسب، عمال به حالت تعليق درآورد. قبال 
از اين قانون به عنوان يك ضابطه انقالبي در تنظيم درآمد دولت نام برده شده بود. 
دريافت همين نوع ماليات دولتهاي صنعتي و بويژه دولت اياالت متحده آمريكا را 
قدرتمند ساخته است. اين دولت درآمدي جز دريافت ماليات ندارد، آن هم بدون 

مامور وصول!
راديو دولتي انگلســتان (بي بي ســي) در بولتن آنالين مورخ دهم اكتبر 2008 
خود مدعي شده اســت كه اعتراض بازاريان ايران موجب تعليق اجراي اين قانون 

شده است.

چه کسانی را باید اخراج کرد؟!
ايرج پزشكزاد روزنامه نگار و نويسنده معروف، سال ها قبل نوشته بود :

من در كالس سوم دبســتان كه درس مى خواندم بچه  بسيار درسخوان و تر و 
تميز و منظمى بودم ...

يك روز مدير مدرسه ، من و سه - چهار دانش آموز ديگر كه مثل من شيك و تر 
و تميز بودند را صدا كرد پرونده مان را، زير بغلمان گذاشت و از مدرسه اخراجمان 

كرد !
شــب  گريه كنان جريان را به پدرم گفتم . فردا صبح پدرم دستم را گرفت و به 

مدرسه برد و با عصبانيت از مدير مدرسه علت اخراج مرا پرسيد !
مدير گفت : چون بچه هاى اين مدرسه همه به بيمارى كچلى مبتال هستند، از 
مركز دســتور داده اند براى اين كه بچه هاى سالم ، مبتال به كچلى نشوند، هر چه 

بچه كچل در مدرسه هست، اخراج كنيم !
پدرم به مدير گفت : اما پسر من كه كچل نيست !

مدير مدرسه گفت : بله ،منم مى دانم پسر شما كچل نيست، اما اگر قرار بود كچل 
ها را از مدرسه اخراج كنيم ،بايد دِر مدرسه را مى بستيم !

اين بود كه چهار- پنج بچه اى كه كچل نبودند را اخراج كرديم تا مدرسه تعطيل 
نشود !

کات و مات
نویسنده: کیش میش

استعفای عبوس آمریکایی
| نيكى هيلى، ســفير اياالت متحده آمريكا در سازمان ملل متحد استعفا كرده 
است. ترامپ در واكنش به اين خبر گفت: نيكى هيلى شش ماه پيش به او خبر داده كه 
مى خواهد در پايان سال ميالدى و بعد از دو سال نمايندگى آمريكا در سازمان ملل از اين 
كار كنار برود. ترامپ گفت كه هيلى به عنوان سفير آمريكا در سازمان ملل «فوق العاده» 
عمل كرده اســت. رئيس جمهورى اياالت متحده آمريــكا در توئيتر خود اعالم كرد به 
همراه «دوســت» خود، يعنى نيكى هيلى خبر مهمى را اعالم مى كند. به محض اعالم 
موافقت دونالد ترامپ، گمانه زنى  ها در مورد يــك برنامه تغيير بنيادين در دولت آمريكا 
آغاز شد.برخى منابع آمريكايى مى  گويند كه قرار است ترامپ و هيلى در نشست خبرى 
مشتركى درباره اين استعفا توضيحاتى ارائه دهند.هيلى در حاليكه صبح روز گذشته از 
كنار خبرنگاران در كاخ سفيد عبور كرد در اين مورد هيچ اظهارنظرى نداشت.منابع آگاه 
از رويترز و سى ان ان و سايت Axios اعالم كردند كه هيلى طى هفته گذشته درخصوص 
اين مساله با ترامپ صحبت كرد و امروز سه شنبه استعفاى خود را تقديم رئيس جمهور 
نمود و وى نيز اين استعفا را پذيرفت.دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا اعالم كرد كه 
نيكى هيلى، نماينده آمريكا در ســازمان ملل متحد، آخر سال 2018 از اين سمت كنار 

مى رود. پيشتر رسانه هاى آمريكايى از استعفاى خانم هيلى خبر داده بودند.

بهرام شفیع درگذشت
| مجــرى برنامه باســابقه ورزش و مردم روز 

گذشته در بيمارستان بهمن تهران درگذشت.
بهرام شفيع، 62 ســاله، كه از اوايل دهه شصت در 
شبكه اول سيما به عنوان گزارشگر مشغول به كار شد، 
در دهه گذشته نيز رييس فدراسيون هاكى ايران بود و 
موفقيت هايى را در اين رشته ورزشى كسب كرد. شفيع 
كه گزارش هاى بيادماندنى و مهمى از وى به ياد مانده 
است، تا همين هفته گذشــته اجراى برنامه ورزش و 
مردم را پيش مى برد و دو هفته اى بود كه اين برنامه را 

به صبح جمعه منتقل كرده بود.
از بهرام شفيع، فرزندش امير اقبال به يادگار مانده كه در برنامه ورزش و مردم به فعاليت 

مشغول است. روحش شاد و يادش گرامى.
«كائنات» اين ضايعه را به اهالى ورزش، جامعه رسانه و خانواده شفيع تسليت مى گويد.

جهان

آخرین خبر

آیا ترامپ 
در مذاکره با 
ایران، دنبال 
فرمول »نفتا« 
است؟

بلومبرگ تحلیل کرد:

بطحائی:
 زورمان به

حذف کنکور نرسید
دغدغه های مردم مورد توجه 

نمایندگان قرار گیرد
 جزء ۷ قدرت اول پهپادی

جهان هستیم
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينكه سال جارى در پايه دوازدهم 200 

عنوان كتاب جديد التأليف داشتيم عنوان كرد: تغيير كتب...

جامعه  4سیاست  2 سیاست  2

عباسعلى كدخدايى خطاب به نمايندگان مجلس در توييتر نوشت: بررسى 
هر مصوبه اى در مجلس نيازمند بيان ديدگاه هاى موافق و مخالف...

رئيس ستادكل نيرو هاى مسلح با اشاره به اين كه پهپاد ها امروزه چه در جبهه 
استكبار و چه در كشور عزيز ما در حال توسعه است، گفت: ما خوشبختانه در...

سرلشکر باقری:کدخدایی:

 استعفای
عبوس آمریکایی

داغ ننگ!
مدیر باید راهکار ایجاد کند؛ پول باشد، ننه جان من هم می تواند کار انجام دهد

| معاون اول رئيس جمهور گفت: راه عبور از شرايط فعلى 
اين اســت كه همه كار كنيم و هر كس خيانت كرد مهر خيانت 
بر پيشانى اش بزنيم. در اين وضعيت كه مردم با مشكل رو به رو 
هســتند تالش كنيم با راه هاى خوب و مديران با انگيزه از اين 

دوران، با انگيزه عبور كنيم.
اسحاق جهانگيرى در پنجمين همايش روز ملى روستا و عشاير 
اظهار كرد: اينكه جايگاه روســتا در نظام اقتصادى ، سياسى و 
اجتماعى و فرهنگى ما كجاست امر روشنى است؛ يكى از مراكز 

و سازه هاى اصلى هويت بخشى به ايران است.
معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: نمى شود درباره ايران 
و ويژگى هايش گفت و فكر كرد اين امتيازات مختص به جامعه 

شهرى است.
وى ادامه داد: روســتا يك نماد هويتى مهم بــوده و امروز به 
عنوان كانون توليد بايد به آن اشاره شود.بله؛ طى ساليان گذشته 
شرايطى پيش آمده كه بخش قابل توجهى از جمعيت روستايى 

به شهرها مهاجرت كرده اند.
معاون اول رياست جمهورى سپس خاطرنشان كرد: البته اين 

موضوع را نبايد از نظر دور داشت كه تعداد زيادى از روستاها با 
افزايش جمعيت به شــهر تبديل شده است ؛ بنابراين بخشى از 
آمار افزايش جمعيت شهرى معنى اش اين نيست كه روستاييان 
به حاشيه هاى شهرها مهاجرت كرده اند، بلكه روستاها به شهر 
تبديل شده اند.جهانگيرى گفت: توسعه شهرها وقتى شكل مى 
گيرد كه به توسعه روستاها توجه كنيم. نقاط ضعف را به صورت 
جدى شناسايى كنيم و از آن برنامه اصالحى تهيه كنيم.معاون 
اول رئيس جمهور سپس خاطرنشان كرد: ساكنين روستاها بايد 
احساس كنند نيازهاى اوليه را به خوبى دارا هستند. در آستانه 
چهل سالگى جمهورى اسالمى ، حتما يكى از موارد مهم فراهم 

شدن زير ساختار هاى مهم در روستاها هستند.
وى در ادامه يادآورشــد: فراموش نكنيم در اوايل انقالب يك 
خانواده روستايى از حداقل امكانات رفاهى بى بهره بودند. آنقدر 
امكانات رفاهى در روستاها وجود نداشت كه بعد امكانات ساده 
اى مثل يخچال كه آمد در آمار دولت ها ميزان اســتفاده از اين 

امكانات طرح مى شد .
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