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| در پى شهادت جانباز دفاع از امنيت، سيد نورخدا موسوى مفرد، رهبر انقالب اسالمى در پيامى شفاهى، شهادت وى را به مردم لرستان و خانواده  اين شهيد عزيز تبريك و سياست

تسليت گفتند. سردار حسين اشترى، فرمانده نيروى انتظامى كه در مراسم تشييع پيكر مطهر اين شهيد حضور يافته بود، اظهار داشت: در تماسى تلفنى از دفتر مقام معظم رهبرى 
اعالم شد كه رهبر انقالب فرموده اند «در مراسم كه شركت كرديد، سالم ما را به مردم لرستان و خانواده  شهيد برسانيد و از قول ما شهادت ايشان را تبريك و تسليت بگوييد.

وحدت از اصلی ترین راه های مقابله با 
آمریکاست

| يــك عضو كميســيون آمــوزش و 
تحقيقات مجلس شوراى اســالمى با تاكيد بر 
اهميت وحدت بــراى مقابله با شــرايط فعلى 
تحريم هاى يك جانبه آمريكا گفت كه «وحدت» 

يكى از راه هاى اصلى مقابله با آمريكا است.
محمد قمى در خصــوص راهكارهاى موجود 
براى مقابله با شــرايط فعلــى تحريم هاى يك 
جانبه آمريكا، گفت: اين جنگ اقتصادى كه آمريكا عليه ما ايجاد كرده 
مانند همان جنگ نظامى است كه توسط صدام ايجاد شد و آمريكايى ها 
به او كمك كردند. آنها در پايان همان جنگ شكســت خوردند و اين بار 
نيز شكست مى خورند. ما در آن زمان شــهيد داديم و خسارت هايى را 
متحمل شديم ولى در آخر پيروز ميدان ما بوديم و دنيا اعتراف كرد كه 

متجاوزگر آنها بودند.
وى افزود: در اين جنگ اقتصادى نسخه هاى مختلفى پيش رو داريم 
كه بايد در راهى كه در پيش داريم به آنها توجه كنيم. مساله ى اقتصاد 
مقاومتى كه رهبرى معظم انقالب بر آن تاكيد دارند يكى از راه هاى مقابله 
با آمريكا است. نسخه دوم اســتفاده از كاالى ملى و اتكا به داخل است. 
نسخه سوم كه داراى اهميت زيادى اســت وحدت ميان مردم و پرهيز 
از سليقه ها حول محور اســالم، اهل بيت (ع) و قرآن است. اين موضوع 
مهم است كه كنار هم باشيم و در سايه رهنمودهاى امام خمينى (ره) و 
رهبرى انقالب وحدت خود را حفظ كنيم بايد توجه كنيم كه وحدت يكى 

از راه هاى اصلى براى مقابله با آمريكا است.

تحریم های جدید آمریکا ضد حقوق بشر و 
جنایت آشکار است

| يك عضو هيات رييســه كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى تحريم هاى آمريكا را عملى بى شرمانه 
و جنايتى آشكار عليه كودكان و زنان دانست و 

گفت: اين تحريم ها ضد حقوق بشر است.
محمدجواد جمالى در واكنش به اعمال دور 
دوم تحريم هاى آمريكا، اظهار كرد: بنا بر گفته 
مقامات آمريكايــى اين تحريم ها ســنگين ترين تحريم هاى تاريخ عليه 
جمهورى اسالمى ايران است البته آنها براى فريب افكار عمومى در داخل 
كشور به تزريق خوراك به گروه هاى معاند و تلويزيون هاى فارسى زبان و 
ضد انقالب عنوان مى كنند كه دارو و مواد غذايى از تحريم ها معاف است 

كه دروغى بيش نيست.
وى ادامه داد: بعد از تحريم ها يكســرى از داروهــاى خارجى در بازار 
كمياب شده اســت. وقتى پول ها بلوكه مى شــود چه طور مى توان مواد 
غذايى را خريدارى كرد. وقتى قطعــات هواپيما را تحريم مى كنند اين 
احتمال وجود دارد كه دهها نفر بر اثر ســقوط هواپيما كشته شوند اين 
نشــان مى دهد كه حرف هاى آنها دروغى بيش نيست و وحشيانه ترين 

تحريم ها را عليه جمهورى اسالمى ايران اعمال كردند.
اين عضو هيات رييســه كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى با بيان اين كه آمريكا با اعمال تحريم هاى ثانويه 
بى سابقه اى به دنبال فشار به ايران است، اظهار كرد: آمريكا از كشورهاى 
اروپايى، آســيايى و همســايگان مى خواهد چنين عمل بى شــرمانه  و 
خصمانه اى انجام دهــد، اما ما قطعا در نهايت ســربلند بيرون خواهيم 
آمد چون همان طور كه به تحريم ها عادت كرده ايم آمريكا هم معتاد به 
تحريم شده است.جمالى افزود: تحريم براى كشورى كه به يكباره با آن 
مواجه مى شود سخت است اما جمهورى اسالمى ايران ديگر به تحريم خو 
گرفته است. ما كشورى با مولفه هاى قدرت بسيار زياد هستيم كه با 15 
كشور همسايه به صورت آبى و خاكى ارتباط داريم. اكنون آمريكا براى 
كشورهايى همچون روسيه، چين و تركيه هم تحريم اعمال كرده است. 
اين روند باعث مى شود در آينده از شر سيطره دالر خارج شده و كشورها 

در روابط شان از پول ملى خود استفاده كنند.

| سعيدكمالى دهقان خبرنگار گاردين حاال به افشاگرى پرداخته است. او به تنهايى 
به روش روشنگرانه خود ادامه مى دهد. او در توئيتى نوشت: مى توانم تاكيد كنم كه جمال 
خاشقچى به اين دليل كشته شد كه صبح 26 ســپتامبر از استانبول با من تماس گفت و 
فاش كردكه محمدبن سلمان و سعود القحطانى، شبكه ايران اينترنشنال در لندن را تامين 
مالى مى كنند.اين خبرنگار در توئيت ديگر افزود: از گاردين و تركيه مى خواهم كه توئيت 
من را تاييد كنند.خبرنگار گاردين همچنين از خانواده و دوســتانش خواسته است كه در 
شرايط فعلى با وى تماس نگيرند.سفير جمهورى اسالمى ايران در لندن افشاگرى خبرنگار 
گاردين درباره تأمين مالى شبكه «ايران اينترنشنال» توسط وليعهد سعودى و مشاور سابق 
دربار پادشاهى عربستان را اقدامى شــجاعانه خواند.حميد بعيدى نژاد جمعه در توئيتى 

نوشت: كمالى دهقان خبرنگار گاردين در اقدامى شجاعانه تائيد كرد كه جمال قاشقجى 
قبل از مرگ خود، اطالعات مربوط به تأسيس شــبكه  فارسى «ايران اينترنشنال» توسط 
مقامات عالى ســعودى را نزد وى افشا كرده است.وى افزود: مقامات ذى ربط از مخاطرات 
احتمالى براى آقاى كمالى آگاه هستند و سفارت نيز با آن ها در تماس است.عربستان ابتدا 
دست داشتن در قتل اين ستون نويس روزنامه واشنگتن پست را رد كرد اما در نهايت در 
پى فشــارهاى جهانى اعتراف به قتل وى كرد. طبق اطالعاتى كه در اين باره منتشر شده 
تيمى از عوامل سعودى به تركيه رفته و تحت هدايت «سعود القحطانى» مشاور وقت دربار 
سعودى، خاشقچى را به قتل رســاندند.روزنامه گاردين چندى پيش به نقل از منابعى كه 
نام نبرده بود، نوشت: القحطانى نماينده تام االختيار اطالعاتى بن سلمان، در تامين بودجه 

تلويزيون ايران اينترنشنال دست داشته اســت.در گزارش اين نشريه انگليس آمده بود: 
بودجه تلويزيون ايران اينترنشنال مســتقر در لندن، از طريق شركتى تامين مى شود كه 
رئيس آن يك تاجر عربستانى اســت. اين تاجر با بن سلمان كه به عقيده بسيارى در قتل 

خاشقچى دست داشته است، روابط نزديكى دارد.
گاردين در ادامه به بررسى منبع بودجه هنگفت اين شبكه پرداخت و نوشت: عربستان 
ســعودى 250 ميليون دالر براى راه انداختن ايران اينترنشنال كه هيچ گونه درآمدى از 

طريق تبليغات ندارد، هزينه كرده است.
به گزارش كائنات، خبرنگار گاردين ساعاتى بعد تمامى توييت هايى كه منتشر كرده بود 

را حذف كرد.

پیامرهبرانقالبدرپیشهادتجانبازشهیدسیدنورخداموسویمفرد

خبرنامه

ارتش یک نفره!

وکالی وزارت خارجه و قوه قضاییه ادعای 
دانمارک را پیگیری کنند

| سخنگوى كميســيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه هدف دانمارك از طرح ادعاى كشتن يكى از اعضاى گروه تروريستى االحوازيه 
توسط يك ايرانى االصل جلب رضايت آمريكا است، گفت: براى پيگيرى اين موضوع 

وكالى وزارت امور خارجه و قوه قضاييه ورود كنند.
حجت االسالم حســن نوروزى در خصوص ادعاى اخير دانمارك درباره كشتن 
يكى از اعضاى گروه تروريستى االحوازيه توسط يك ايرانى االصل، گفت: مجازات 
سرزمينى بدين معناست كه هنگامى در كشورى جرمى اتفاق مى افتد دادستان 
آن كشور موضوع را پيگيرى مى كند و اگر در خصوص استرداد مجرمين قراردادى 
بين دو كشور باشد آن كشور مجرم را به كشور خود باز مى گرداند تا در آن كشور 

محاكمه شود يا در كشور خود به كيفر مى رساند.
وى افزود: درباره ادعاى دانمارك معتقدم با توجه به هرج و مرجى كه ترامپ در 
جهان ايجاد كرده، دولت دانمارك و برخى دول ديگر به دنبال جلب رضايت آمريكا 
هستند.سخنگوى كميسيون حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى عنوان كرد: 
با توجه به تقابلى كه بين آمريكا و اروپا در خصــوص برجام به وجود آمده برخى 
كشورهاى ضعيف تر كه مغلوب آمريكا هستند اين مسائل را براى برهم زدن جريانى 
كه اروپا در مقابل آمريكا ايجاد كرده طراحى مى كنند. اين موضوع كامال تبليغاتى 
است و براى كســب رضايت آمريكا طراحى شده، فكر نمى كنم اين پرونده واقعى 
باشد. آنها به دنبال منافع سياسى خود هســتند تا رضايت آمريكا را جلب كنند.
نوروزى در مورد اين كه آيا ايران مى تواند اين موضوع را در مراجع حقوقى پيگيرى 

كند؟ گفت: صددرصد مى توانيم اين موضوع را پيگيرى كنيم. 

 ایجاد همبستگی مقاومت ها
در قبال تحریم  را افزایش می دهد

| يك نماينده اصالح طلب مجلس شوراى اسالمى بر ضرورت ايجاد 
همبستگى در شــرايط تحريم تاكيد كرد وگفت كه اين امر موجب باال رفتن 

مقاومت ها در قبال تحريم خواهد شد.
مســعود رضايى در اين باره اظهار كرد: اولين كارى كه بايد براى مقاومت 
در برابر تحريم ها انجام داد ايجاد وحدت ملى اســت. مثال وقتى شــرايط ارز 
تغيير كرد اگر بنا بود كسانى كه ثروتى دارند بازار را تصرف كنند خود به خود 
فشار مضاعفى به نيازمند وارد مى شد اما اگر در چنين شرايطى وحدت ايجاد 
شود و همه معتقد باشند كه در قبال تحريم ها ايستادگى كرد اوضاع متفاوت 

خواهد شد.
وى افزود: ما بايد در چنين شــرايطى توقعات را پايين بياوريم و خريدها را 
بر مبناى ضروريات انجام دهيــم و زياده طلبى و زياده خواهى پرهيز كنيم تا 
از اين طريق با تحريم ها مقابله كنيم در غير اين صورت تحمل تحريم ها كار 

سختى خواهد بود.
نماينده مردم شيراز در مجلس تصريح كرد: اين مركز حاكميت است كه بايد 
نسبت به ايجاد وحدت و نزديك كردن ساليق سياسى و گروه هاى مختلف به 
هم اقدام كند تا نوعى همبستگى به وجود بيايد و شكافى كه بين مردم و دولت 
به صورت عام وجود دارد برطرف شــود. در اين صورت شايد بتوانيم مقاومت 
كنيم اما اگر شكافى وجود داشته باشد و اختالف فكرى و انديشه اى هم باشد 

تحمل آن سخت خواهد بود.

تا مسائل زیر ساختی حل نشود نمی توان از 
وزرا انتظار معجزه داشت

| يك عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: تا مسائل 
زيرساختى را حل نكنيم،  نمى توانيم از وزرا انتظار معجزه داشته باشيم.

حسن لطفى در مورد مسائل كارى پيش روى وزرا گفت: در مصاحبه هاى قبلى 
خود نيز گفته ام با توجه به اينكه ما نتوانســتيم زيرساخت ها را به طور استاندارد 
در وزارتخانه هايمان پى ريزى كنيم، نبايد اين انتظار را داشته باشيم كه يك وزير 
معجزه بكند. با يك مطالعه عميق در حوزه كارى اكثر وزارتخانه هاى كشور متوجه 
مى شــويم كه هيچ كدام برنامه منســجم، علمى و قابل اجرا با توجه به وضعيت 

امروز را ندارند.
لطفى تصريح كرد: تا زمانى كه خود مجموعه دولت، مجلس و قوه قضاييه دست 
به دســت هم ندهند و موانع را اعم از قانونى و غير قانونى حل نكنند، مشــكالت 
حل نمى شود. اگر زيرساخت ها را فراهم نكنيم و بر اساس موازين علمى كه دنياى 
امروز بر اساس آن حركت مى كند، حركت نكنيم نمى توانيم انتظار داشته باشيم 

كه يك وزير معجزه كند.
اين عضو كميسيون اجتماعى مجلس در مورد مسائل پيش روى وزارتخانه ها، 
گفت: مثال ما قوانين پيچيده امــور مالياتى يعنى 800 نوع قانون مالياتى، قوانين 
پيچيده كار و تامين اجتماعى بين كارگر و كافرما، كارفرما و دولت و كارگر با دولت، 
بهره هاى بانكى باال و قوانين پيچيده بانكى داريم. مجموعه اين مســائل دست به 
دست هم داده اند و توليد و صنعت را در كشور فلج كرده است. همه اين ها مسائلى 
هستند كه پيش روى وزارتخانه ها اســت و ما تا نتوانيم اين مسائل زيرساختى را 

حل كنيم،  نمى توانيم از وزرا انتظار معجزه داشته باشيم.

میزخبر

| يك عضو كميسيون برنامه و بودجه 
گفت: همتى گفته با وزارت علوم توافق شده 
كه هر دانشــجويى كه يك ترم در خارج از 
كشور درس خوانده است بتواند آن را تبديل 
كند و ادامه درس را در داخل بخواند و در غير 
اين صورت بايد خودشــان دالر آزاد بخرند 
چون در اين شــرايط نمى توانيــم دالر را به 
آن ها بدهيم به اين دليل كه بايد منابعمان را 
خالى نكينم كه در آينده مشكل ايجاد نشود. 
به گزارش كائنات به نقل از ايلنا، على قربانى 
درباره سياست هاى پولى كشــور و افزايش 
روزانه نرخ ارز در بازار آزاد، گفت: در يكى از 
جلساتى كه برگزار كرديم ما هم سواالتى را 
از رئيس كل بانك مركزى درباره وضعيت باال 
رفتن نرخ ارز در كشور و ميزان ارزى كه دولت 
در شش ماهه اول توانسته از صادرات نفتى و 

غير نفتى به دست بياورد، پرسيديم.
وى تصريح كرد: رئيس كل بانك مركزى 
قيمتى كه در بازار ارائه مى شود را غير واقعى 
مى دانست و مى گفت كه قيمت واقعى دالر 
در واقع همان نرخى اســت كه در بازارهاى 
ثانويه عرضه مى شــود كه تقريبا نزديك به 
8 يا 9 هزار تومان اســت كه به دليل جنگ 
اقتصادى و اثرات تبليغاتى روانى شــاهد باال 
رفتن قيمت دالر هســتيم ولى منابع ارزى 
كشور خوب است و مشكلى بابت منابع ارزى 
نداريم و پول هايمان هم به كشور بازگشته و 

مشكلى از اين بابت در كشور نيست.
اين عضــو كميســيون برنامــه  و بودجه 
مجلس با بيان اين پرسش كه برخى مطرح 
مى كنند چرا دالر به بازار تزريق نمى شود تا 

قيمت پايين نگه داشته شود، گفت: رئيس كل 
بانك مركزى استداللش اين است كه باالخره 
در توجه به وضعيت جنــگ اقتصادى نبايد 
دچار كمبود منابع شــويم و هدف ما در اين 
باره اين است كه اين منابع حفظ شود و خيلى 

نمى خواهيم كه دستمان را خالى كنيم.
وى در بيان پيش بينى  خــود براى آينده 
بازار ارز در كشــور گفت: كسى نمى داند كه 
قيمت دالر باالتر مى رود يا نه. ولى انتظار ما 
از بانك مركزى ايــن بود كه به عنوان متولى 
سياست هاى پولى و ارزى كشور بتواند قيمت 
ارز را  كنترل كند. االن بسيارى از اين شرايط 
انتقــاد مى كنند كه خيلــى از كاالهايى كه 
وارداتى است با باال رفتن قيمت دالر دوباره با 

افزايش قيمت مواجه مى شود.
ايــن نماينده اصالح طلــب مجلس افزود: 
هيچ پيش بينى دقيقى وجود ندارد كه بگويد 
با توجه به شــرايط چه اتفاقى مى افتد ولى 
تاكيــد كرديم كه بانك مركزى ســعى كند 
سياست هاى پولى و مالى را به نحوى تنظيم 
كند تا بتوان اطمينــان خاطرى به مردم داد 
تا با توجه به شــرايطى كه هست براى مردم 

دردسر ايجاد نشود.
وى با اشــاره به مشــكالت ارزى كه براى 
دانشــجويان ايجاد شده اســت، خاطرنشان 
كرد: در جلسه كميسيون برنامه و بودجه در 
حضور همتى اين موضوع را مطرح كرديم كه 
دانشجويان خارج از كشور االن بايد دالر آزاد 
بخرند  و خيلى مشكالت دارند كه او هم گفت 
با وزارت علوم توافق شده كه هر دانشجويى 
كه يك ترم در خارج از كشــور درس خوانده 

اســت بتواند آن را تبديل كند و ادامه درس 
را در داخل بخواند و در غير اين صورت بايد 
خودشان دالر آزاد بخرند چون در اين شرايط 
نمى توانيم دالر را به آن ها بدهيم به اين دليل 
كه بايد منابعمان را خالى نكنيم كه در آينده 

مشكل ايجاد نشود.
نماينده مردم بجنورد در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشاره به موضوع تحريم ها و تاثير آن 
در اقتصاد كشور گفت: با توجه به تجربياتى 
كه در تحريم هاى گذشته داشتيم، مشخص 
است كه وقتى اينچنين تحريم هايى به وجود 
مى آيد قطعا زمينه براى رانت و فساد هموارتر 
مى شــود و عده اى سوءاستفاده و سودجويى 

مى كنند.
وى تاكيد كرد: در پى سياست هاى اشتباه 
دولت عده اى در نيمه اول سال ارز دولتى را 
گرفتنــد و كاال وارد نكردند. آن ها ارز دولتى 
را به بازار بــرده و آن را به قيمــت باالترى 
فروختند. لزومى نداشت كه در همان چهارماه 
اول سال در شرايطى كه كشور با كمبود منابع 
ارزى مواجه است و ما با هزاران بدبختى ارز را 
در كشور تامين مى كنيم بياييم به كسى ارز 

دولتى بدهيم.
اين عضو كميســيون برنامه و بودجه ابراز 
داشــت: دالر در بازار آزاد 10 يــا 12 هزار 
تومان بود حال ما ارز 4 هــزار و 200 تومان 
را مى داديــم كه اگــر فردى ايــن را بيرون 
مى فروخت به ازاى هر دالر چندهزار تومان 
سود مى كرد و اين معلوم است كه به دنبالش 
فساد و رانت ايجاد مى شود و دولت هم قطعا 
فهميد كه اين كار اشتباه بوده و االن هم بايد 

با استفاده از تجربياتى كه در گذشته داشتيم 
تالش كنيم كه حتى المقــدور بحث رانت و 
فساد به حداقل ممكن برسد و دستگاه هاى 
نظارتى بايد بيش از گذشــته فعال شــوند و 

نظارت جدى داشته باشند.
وى اظهار كرد: مشــكل بعدى ما در زمينه 
قانون گذارى اســت. اعــالم آمادگى كرديم 
هركجا كــه نياز به نص و وضع قانون باشــد 
مجلس سريعا قوانين را تصويب كند چراكه 

بســيارى از افراد از هميــن خال هاى قانونى 
استفاده مى كنند.

قربانى گفــت: همه دســتگاه ها و قوا بايد 
دســت به دســت هم بدهند تا اجازه ندهيم 
در اين شرايط ويژه كشور كه مردم زحمت و 
رنج دارند، فردى يك شبه ميلياردها تومان 
به جيب بزند و حقوق بگيران و كســانى كه 
درآمــد ثابت دارند دچار ضــرر و زيان هاى 

جدى شوند.

همه دستگاه ها برای کاهش رنج مردم متحد شوند

| مذاكره كننده پيشين هسته اى ايران گقت: 
وقتى كه هدف اصلى آمريكا تغيير رژيم اســت، ايران 
براى چه بايد مذاكره كند؟ سيدحســين موسويان در 
گفت وگو با شــبكه تلويزيونى آرتى روســيه در لندن 
گفت: ايران به اندازه كافى تجربه براى عبور از تحريم 
ها را دارد چون در 40 ساله گذشته انواع تحريم هاى 
چند جانبه و بين المللــى را تجربه كرده و با مقاومت 
از عهده آن بر آمده است. متن مصاحبه موسويان در 

زير مى آيد:

 با توجه به تحریم های جدید نفتی آمریکا، 
آیا فکر می کنید ایران می تواند از دست دادن 

میلیاردها دالر درآمد نفتی را تحمل کند؟
ايران به اندازه كافى تجربه كافى براى عبور از تحريم 
ها را دارد چون در 40 ساله گذشته انواع تحريم هاى 
چند جانبه و بين المللــى  را تجربه كرده و با مقاومت 
از عهده آن بر آمده است. البته شكى نيست كه ايران 
خســارت هاى اقتصادى سنگينى بخاطر تحريم هاى 
اقتصادى آمريكا خورده اما آمريكا در تحقق سياست 

هاى خود از طريق تحريم در طى  40ســال گذشته 
شكست خورده اســت. اكنون هم آمريكا دو هدف از 
تحريم هاى جديد عليه ايــران را دنبال مى كند، اول، 
فروپاشى كامل اقتصاد و دوم، تغيير رژيم در ايران است 
كه در هر دو مورد شكست خواهد خورد. ضمن اينكه 
اين بار شرايط هم متفاوت است. آمريكا در حقيقت با 
اعمال مجدد تحريم ها، قطعنامه شوراى امنيت سازمان 
ملل را نقض كرده است و ساير قدرت هاى جهانى براى 

دفاع از برجام متحد شده اند.

 همانطور که گفتید چین و روسیه زیر بار 
تحریم های آمریکا نخواهند رفت و خانم ترزا می 
نخست وزیر انگلیس هم گفته اکنون فرصتی 
برای انگلیس بوجود آمده که روابط اقتصادی 

خود را توسعه دهد. نظر شما چیست؟
موضوع فراتر از اين است كه يك كشور از فرصت براى 
توسعه تجارت با ايران اســتفاده كند. اين اولين بارى 
است كه يك عضو شــوراى امنيت سازمان ملل ساير 
اعضاء سازمان ملل را بخاطر اجراى قطعنامه شوراى 
امنيت، مجازات مى كند. دوم اينكه شــرايطى بوجود 
آمده كه اروپا و همينطور روسيه و چين نشان دهند كه 
مستقل از سلطه آمريكا هستند و تسليم تحريم هاى 
فرامرزى آمريكا نخواهند شد. سوم اينكه اگر اروپا بتواند 
به همكارى هاى اقتصادى با ايران ادامه دهد، موجب 
خواهد شد كه ايران بتواند باالنس در روابط اقتصادى 
با شرق و غرب را حفظ كند درغير اينصورت روسيه و 
چين بدون توجه به تهديدهاى آمريكا به همكارى هاى 
اقتصادى با ايران ادامه خواهند داد و ايران هم به سمت 

شرق خواهد رفت.
 شــما در آخرین مقاله خود با اشاره به 
مطالب وزیر دارایی فرانسه گفته اید که شرایطی 
بوجود آمده که جهان می تواند به سلطه دالر 

خاتمه دهد. واقعا ممکن است؟
در چند دهه گذشته هميشه دالر بر تجارت جهان 
سلطه داشته بطورى كه 90  درصد مبادالت تجارى 
جهان با دالر صورت مى گيــرد. اكنون بخاطر نقض 
برجام توســط آمريكا و اعمال فرامــرزى تحريم ها 
عليه ايران، وضعيتى پيش آمده كه قدرتهاى جهانى 
همچون روسيه و چين و اروپا و حتى قدرتهاى منطقه 
اى مثل تركيه، به فكر سيستم مالى مستقل از سلطه 
دالر آمريكا افتاده و تالش مى كنند تجارت با ارزهاى 

راشكل دهند.
 ســوئیفت هم اعالم کرده کــه رابطه با 
تعدادی از بانکهای ایران را به تعلیق درآمورده 

است؟
ســوئيفت از ســال 2006 تا 2012 به مدت شش 
سال ايران را تحريم كرد و ايران با وجود تحريم هاى 
سوئيفت، توانســت مقاومت كند. ايران قبال (در دوره 
رياست جمهورى آقاى احمدى نژاد) به مدت 6 سال 
تحريم سوئيفت، بانك مركزى و نفت را تجربه كرده و 
كار آزموده شده اســت. منتها اكنون شرايط متفاوت 
اســت چون اجماع جهانى وجود ندارد و ساير قدرت 

هاى جهانى مخالف تحريم هاى آمريكا هستند.
ترامپ گفته که مذاکره برای توافقی جدید 
با ایران می خواهد. اگر شما امروز مذاکره کننده 
بودید و برای مذاکره با آمریکایی ها در وین وارد 
یك اتاقی می شــدید، به آمریکایی ها چه می 

گفتید؟
ايران هيچگاه با مذاكره با قدرت هاى جهانى مخالف 
نبوده است. اكنون هم ايران با روسيه و چين و اروپا در 
مورد مسائل منطقه گفتگو مى كند. ايران با آمريكا در 
سال 2001 در مورد افغانستان هم مذاكره و همكارى 
كرد. اينها واقعيت هايى است كه نشان مى دهد ايران 
با اصل مذاكره مشكلى ندارد. اما در شرايط فعلى ايران 

به سه دليل با مذاكره با آمريكا مخالف است:
اول: دولت ترامپ با زبان تهديد و زور با ايران حرف 
مى زنــد در حاليكه ايران صرفــا در چارچوب احترام 

متقابل گفتگو مى كند.
دوم: دولت ترامپ، حتى اگر نه شخص خود ايشان 
اما مسئولينى مثل جان بولتون و پمپئو، دنبال تغيير 
رژيم در ايران هســتند. وقتى كه هدف اصلى آمريكا 

تغيير رژيم است، ايران براى چه بايد مذاكره كند؟
سوم: موضوع احترام به مقررات بين المللى است. 
برجام يك توافق بين المللى است كه پشتوانه قطعنامه 
شوراى امنيت و 12 قطعنامه شوراى حكام آژانس بين 
المللى انرژى اتمــى را دارد و آمريكا آن را نقض كرده 
است. حاال حتى اگر ايران با آمريكا مذاكره كند و توافق 
هم بكند و توافق هم بين المللى شود؛ چطور مى شود به 
چنين دولتى براى احترام به چنين توافقى اعتماد كرد؟
زمانى كه من عضو تيم مذاكرات هســته اى بودم، 
در ســال 2003-2005، ايران و اروپا به توافق نزديك 
شده بودند. اين واقعيتى اســت كه جك استرا و وزير 
خارجه سابق انگليس هم رسما گفت. منتها نتوانستيم 
چون آمريكا با غنى سازى در ايران مخالف بود. در غير 
اين صورت ما مى توانســتيم در سال 2005 به توافق 
برسيم، 10 سال زمان را از دســت ندهيم و در مورد 
ثبات منطقه همكارى كنيم. باز هم آقاى ترامپ همان 
اشتباه گذشته را مرتكب مى شود. برجام توافق شده، 
شوراى امنيت سازمان ملل هم تصويب كرده و ايران هم 
به تمام تعهداتش عمل كرده است. ترامپ بايد اول به 
اين توافق احترام بگذارد و بعد از ايران براى حل و فصل 
بحران هاى منطقه كمك بخواهد. اما ترامپ با خروج 
از برجام و تقابل با ايــران، بنزين به آتش بحران هاى 

اقتصادى منطقه مى ريزد.

 اما مواضع ایــران در منطقه مثل مواضع 
ایران درباره سوریه و حزب اهللا علیه آمریکاست؟
براى جواب بايد يــك ارزيابى صادقانه و درســت 
در مورد ريشــه و منبع اصلى بحرانهــا و بى ثباتى ها 
درمنطقه داشته باشــيم. واقعيت اين است كه در 30 
سال گذشته 9 جنگ در منطقه داشته ايم كه يا آمريكا 
راه انداخته مثل حمله به عراق و افغانستان، يا آمريكا - 
اعراب - ناتو با هم در ايجاد آن مشاركت داشته اند مثل 
حمله به ليبى و يا آمريكا با اعراب مشتركا راه انداخته 

اند مثل جنگ يمن.
ريشه اصلى بى ثباتى هاى منطقه هم به اين جنگ 
ها برمى گردد كــه آمريكا، اعراب و ناتو مســبب آن 
هستند در حالى كه ايران عامل هيچ يك از جنگ هاى 
منطقه در چند دهه گذشــته نبوده و در جنگ عليه 
هيچ كشورى مشاركت نكرده است. اين درحالى است 
كه صدام به ايران تجاوز كرد و اعراب همســايه و همه 
قدرتهاى جهانى از تجاوز صدام حمايت كردند تا ايران 
را تجزيه كنند. اما وقتى صــدام به كويت حمله كرد، 
ايران در كنار كويت ايستاد و تجاوز صدام به كويت را 

محكوم كرد.
 اسرائیل اولین کشوری بود که از تحریم 
های جدید ترامپ علیه ایــران حمایت کرد؟ 

نظراتان در این مورد چیست؟
اسرائيلى ها و ســعودى ها هرچه در توان داشتند 
بكار بردند تا نه تنها بحران هســته اى ايران از طريق 
ديپلماسى حل نشود بلكه آمريكا به ايران حمله كند. 
اسرائيل عامل اصلى پشت پرده حمله آمريكا به عراق 
بود و سعى مى كرد اين سناريو درمورد ايران هم اجراء 
شود. بعد از برجام هم اســرائيل و عربستان از تمام 
ظرفيت خود براى نابودى برجام اســتفاده كردند و 
اكنون هم بدنبال ايجاد شرايطى هستند كه با حمله 
آمريكا به ايران، يك فاجعه ديگر در منطقه بيافرينند.

اسرائیلی ها و سعودی ها 
هرچه در توان داشتند 
بکار بردند تــا نه تنها 
یران  بحران هسته ای ا
از طریق دیپلماسی حل 
نشــود بلکه آمریکا به 
ایران حمله کند. اســرائیل عامل اصلی پشت 
پرده حمله آمریکا به عراق بود و سعی می کرد 

این سناریو درمورد ایران هم اجرا شود

موسویان:

علی قربانی:

ترامپ در تقابل با ایران، بنزین به آتش 
بحران های اقتصادی منطقه می ریزد

شنبه    19 آبان 1397
2 ربیع االول 1440    10 نوامبر 2018    شماره 3312


