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صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روز 
تحریم های واشنگتن و روابط آنکارا با تهران را تحلیل کرد

آشفتگی آمریکا
با اتحاد ایران و  ترکیه 

5

بررسی سیاست روز از دلسوزی اقتصادی آمریکا
 برای مردم ایران؛

درد خودی با نسخه ناخودی 
درمان نمی شود 

7

سرمقاله

 نگاهی به اظهارنظر اخیر وزیر ارشاد
و تبعات آن 

بازیکاغذیدولتبارسانهها

اظهارنظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
ارتباط با کاغذ تبعاتی داشت که در این گزارش 

گوشه هایی از آن بررسی شده است.
ماجرا از اینجا ش��روع شد که ابتدای هفته 
گذش��ته، خبری به نقل از سیدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاویون فرودگاه 
زاهدان منتشر ش��د که در آن درباره موجودی 
کاغذ س��خن گفته ب��ود. آقای وزی��ر گفته بود: 
»موج��ودی ما در تامین کاغذ تنها دو ماه آینده 
اس��ت و باید بان��ک مرکزی ب��رای تامین کاغذ 
س��فارش با نرخ ارز دولتی تضمینی را داش��ته 
باش��د.« )این را نیز در خاطر داش��ته باشید که 
آقای وزیر در تعامل با رسانه ها بسیار هوشمندانه 

عمل می کند و بی گدار به آب نمی زند(.
ای��ن س��خنان واکنش های رس��انه ها را به 
همراه داش��ت. در واقع، وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی خبری داده که به نظر کمی غیرحرفه ای 
می آید، زیرا او به منابع اس��تراتژیک کشور و رو 
به پایان بودن آن اشاره کرده است. این خبر در 
اولین مرحله نگرانی کسانی را درپی داشت که 
فعالی��ت حرفه ای آنها ارتب��اط تنگانگی با کاغذ 
دارد. روزنامه ن��گاران و ناش��ران اولین کس��انی 
بودند که نس��بت به این موضوع واکنش نشان 
دادند. سردبیران رسانه های کاغذی و مطبوعات 
واکنش هایی به این موضوع نشان دادند و حول 

آن سخنانی بیان کردند.

گلبهخودییا...؟
اما شاید س��اده لوحانه باشد که این موضع 
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در قبال کاغذ را 
ب��ا یک قرائت )یعنی همان چی��زی که از آن بر 
می آید( بخوانیم؛ آن هم در ش��رایط کنونی که 
اوضاع نابس��امان اقتصادی پای رئیس دولت را 
به مجلس باز کرده، شاید بیان چنین خبری در 
واقع گل به خودی محسوب می شد، اما این یک 
روی سکه خبری است که به نقل از وزیر ارشاد 
در پاویون فرودگاه زاهدان منتش��ر شد و شاید 

برای آن باید زوایای دیگری هم متصور بود.
همه می دانیم که دولت در ش��رایط کنونی 
با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کند. 
تحریم ها، بحران ارزی، اس��تیضاح وزیر و سوال 
از رئیس جمهور، مفس��دان اقتص��ادی و... تنها 
گوشه ای از مشکالت است و اگر رسانه ها را طی 
این روزها مرور کرده باش��ید، هر روز رس��انه ها 
ابتدا از س��کوت روحانی و سپس از پاسخگویی 
و برنام��ه تلویزیونی او تیت��ر می زنند و گزارش 
می نویس��ند. برای همین ش��اید بی راه نباش��د 
ک��ه برای منحرف کردن اف��کار عمومی و البته 
نماین��ده آنها )یعنی رس��انه ها( حرفی از دهان 
یک��ی از وزرای کم حاش��یه کابینه )صالحی، در 

طول دوران همکاری با دولت روحانی چهره ای 
بوده که حواش��ی را از حوزه فرهنگ دور کرده 
و تالش داش��ته تا تنش در حوزه فرهنگ را به 
حداقل برساند( نقل شود تا در این آشفته بازار 
توجه ها به س��وی او و اظهارنظرش جلب شود و 
دولت بتواند کمی از گوش��ه رینگ بیرون بیاید 
و خ��ود را پیدا کرده و به خ��ود بیاید. در واقع 
می ت��وان اینطور برداش��ت کرد ک��ه اظهارنظر 
سیدعباس صالحی، وزیر فلسفه خوانده و حوزه 
علمی��ه رفت��ه در باب کاغذ، یک ج��ور کد غلط 
به رس��انه ها بود ت��ا برای دو روز هم که ش��ده 
دس��ت از سر ش��خص اول دولت بردارند. حتی 
جدا از رسانه ها این موضوع می توانست ناشران 
و طیف��ی از نخبگان را نیز از موضوع اصلی این 
روزهای کش��ور که احتماال معیشت مردم باشد 
ب��رای مدتی پرت کند و ذهن آنها را به س��وی 

یک محصول استراتژیک جلب کند.
اما آن ه��ا نمی دانس��تند که ای��ن موضوع 
می تواند به عمیق تر ش��دن آشفتگی در اوضاع 
کنونی دامن بزن��د و دیدیم که بالفاصله بعد از 
اظهارات صالحی، خبری از سرعت گرفتن ثبت 
س��فارش کاغذ و همکاری بانک مرکزی در این 

موضوع بیرون آمد.

دررفت!
اما به نظر می رسد اصل ماجرا اینطور بوده 
که آقای صالحی می خواس��ته با این خبر بانک 
مرک��زی و مدیران را تحت فش��ار قرار دهد، اما 
در شرایط بحرانی کنونی اعالم این خبر حاصل 
بی تدبیری بوده و اثر معکوس گذاشته است. تا 
جایی که رس��انه ها در روز یکشنبه واکنش های 
بس��یاری به این موضوع نشان دادند. واکنش ها 
ب��ه قدری زی��اد بود که خبری ب��ه نقل از وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی منتش��ر شد که در 
آن خبر از س��رعت گرفتن ثبت س��فارش کاغذ 
م��ی داد. با این حال به نظر می رس��د که اعالم 
موجودی کاغذ یک خطای استراتژیک از سوی 
وزیر بود که طی سال های همکاری اش با دولت 
مرتکب ش��د؛ در حالی که آقای صالحی چه در 
دوران تص��دی معاونت فرهنگی وزارت ارش��اد 
در دولت یازدهم و چه در دوران تصدی پس��ت 
وزارت از اظهارنظره��ای هیجانی و احساس��ی 
دور بوده و اهالی رس��انه که با این وزیر سروکار 
داش��تند، نمی توانستند او را در اظهارنظرهایش 

تحت فشار قرار دهند.
به ه��ر ح��ال هرچه ب��ود، دول��ت و وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی در منح��رف کردن 
ذه��ن رس��انه ها از موضوع اصل��ی این روزهای 
کش��ور )ولو به اندازه یک روز( موفق بودند ولی 
اش��تباه آنها این بود که دس��ت روی موضوعی 
گذاشتند که حاش��یه اش بسیار گران تر از متن 
آن بود. برای همین هم شاید به فاصله کمتر از 
یک روز خبر سرعت گرفتن روند ثبت سفارش 

را منتشر کردند. فارس

گزارش یک

مولفه های ماندگاری 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

این روها اخبار و گزارش های متعددی 
درباره اج��رای دور جدی��د تحریم ها علیه 
جمهوری اس��المی ایران منتشر می شود و 
آمریکا تالش دارد تا چنان وانمود سازد که 
افزایش قیمت های ارز، سکه، خودرو و... در 
ای��ران برگرفته از تحریم ه��ای آمریکا بوده 
در حالی ک��ه اجرای برخ��ی رهیافت های 
اقتص��ادی در کش��ور همزم��ان ب��ا آغ��از 
تحریم ها که به کاهش قیمت ها منجر ش��د 
نشان داد که این ادعای آمریکا یک ادعای 
واهی و ژستی س��اختگی است. ژستی که 
ب��رای فریب افکار عمومی و گرفتارس��ازی 
ایران در اش��تباه محاس��باتی برای رویکرد 
 به تس��لیم ش��دن در برابر آمری��کا صورت 

گرفته است.
در ای��ن میان ی��ک نکته قاب��ل توجه 
وجود دارد و آن واکنش های صورت گرفته 
در میان مس��ئوالن جمهوری اس��المی در 
برابر تهدیدات آمریکا و دغدغه های مطرح 
شده از س��وی مردم مبنی بر آینده کشور 
اس��ت چنانکه رهبر انقالب تاکید کرده اند 
که به آینده امیدوار هس��تند و آمریکا هیچ 

کاری از پیش نخواهد برد. 
با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور و 
فضای روانی س��نگینی که از سوی محافل 
آمریکایی - صهیونیس��تی درباره اقتصاد و 
وضعیت ایران مطرح است این سوال مطرح 
می شود که ریش��ه این ابزار امیدواری ها و 
بی تفاوتی ها به تهدیدات آمریکا چیس��ت؟ 
پاسخ به این پرسش را در مجموع تحوالت 
داخلی و خارجی کشور می توان جست وجو 

کرد.
نخس��ت آنکه در حوزه داخلی هر چند 
مشکالت اقتصادی انکارناپذیری وجود دارد 
اما حقیقت امر آن اس��ت که این مساله نه 
ب��ه دلیل نبود امکانات بلکه به دلیل عوامل 
دیگ��ری اس��ت. وجود مناب��ع و ثروت های 
کالن خ��دادادی در کنار نی��روی جوان و 
تحصی��ل ک��رده مولفه هایی مه��م در حل 
مشکالت کش��ور است به ویژه اینکه اقتدار 
نظامی کش��ور هر ن��وع تهدی��د امنیتی و 
خارجی را رفع ساخته و به راحتی می توان 

برای پیشرفت کشور گام برداشت.
مش��کل کشور اکنون مدیریت و  فساد 

اس��ت که اراده س��ه قوه قضاییه، مقننه و 
مجریه در کنار نه��ادن مدیران ناکارآمد و 
جدی��ت در مبارزه با فس��اد بدون توجه به 
مناس��ب و موقعیت اف��راد می تواند تحقق 
بخ��ش اهداف داخلی کش��ور باش��د. نکته 
مهم آنکه برجام نشان داد که بخش عمده 
مش��کالت کش��ور جنبه داخل��ی دارد و نه 
خارج��ی و با رف��ع موانع داخل��ی می توان 

مشکالت را رفع کرد.
دوم آنک��ه ش��رایط ج��اری در صحنه 
جهانی نیز نکات قابل توجهی در خود دارد. 
اوال آمریکا در عرصه داخلی با مش��کالت و 
ش��کاف های اجتماعی و سیاس��ی بسیاری 
مواجه اس��ت چنانک��ه اکنون در آس��تانه 
انتخاب��ات می��ان دوره ای کنگ��ره به خوبی 
این وضعیت قابل مشاهده است. از یک سو 
اعتراض ه��ای مردمی به س��اختار حاکم بر 
کشورشان ش��دت گرفته و هر روز مناطق 
مختلف آمریکا شاهد تظاهرات مردمی است 
و از س��وی دیگر درگیری میان جریان های 
سیاس��ی به ویژه دو حزب جمهوری خواه و 
دموکرات افزایش یافته چنانکه از یک س��و 
دول��ت جمهوری خ��واه حاضر ب��ه پذیرش 
هیچ کدام از طرح های دموکرات ها نیس��ت 
و حتی تم��ام طرح ها و مصوب��ات اوباما را 
باطل کرده اند و از س��وی دیگر دموکرات ها 
از مقام��ات قدیمی همچون اوباما، س��وزان 
رایس، ک��ری، هیالری کلینت��ون و... برای 
ح��ذف جمهوری خواه��ان علی��ه ترام��پ 
وارد می��دان ش��ده اند. جالب توج��ه آنکه 
گزارش ه��ا نش��ان می ده��د گزارش ه��ای 
ترامپ درباره بهبود اقتص��اد دروغ بوده اند 
 و چن��دان بهب��ودی در اقتص��اد ص��ورت 

نگرفته است.
ثانیا صحنه جهانی نی��ز دیگر در کنار 
یکجانبه گرای��ی آمری��کا قرار ن��دارد. امروز 
نه تنها دش��منان و مخالف��ان آمریکا بلکه 
دوس��تان آن هم در برابر این کش��ور قرار 
گرفته اند؛ چنانک��ه اروپا حاضر به پذیرفتن 
تعرفه های آمریکا و ی��ا افزایش بودجه ناتو 
نش��ده، رواب��ط ترکیه و آمری��کا به تحریم 
متقاب��ل رس��یده اس��ت، تنش آمری��کا با 
روس��یه و چین نیز ش��دت گرفته اس��ت و 
از هم��ه مهم تر آنک��ه طرح آمری��کا برای 
 اعم��ال تحریم علیه ایران بدون اس��تقبال

بوده است.
 ه��ر چن��د اروپ��ا همچن��ان از دادن 
تضمین های کتبی به ایران مبنی بر اجرای 
تعهدات برجامی خ��ود و آمریکا خودداری 
کرده ام��ا در ظاهر هم که ش��ده با صدور 
بیانیه برمخالفت با تحریم های ایران و لزوم 
همکاری ش��رکت های اروپایی با جمهوری 
اس��المی تاکی��د کرده ان��د؛ حت��ی برخی 
کش��ورها مانن��د انگلیس ک��ه از رفتارهای 

ضدایران��ی آمریکا حمای��ت کرده اند نیز از 
سوی س��ایر کشورهای اروپایی مورد انتقاد 

قرار گرفته اند. 
نق��ش فعال ای��ران در تامی��ن امنیت 
منطق��ه و جایگاهی ک��ه در اقتصاد و ثبات 
منطقه دارد موجب ش��د تا حتی اگر فردی 
از نگاه ش��خصی خود به دنبال بهره گیری 
از همراهی ب��ا آمریکا برای کس��ب قدرت 
بوده از س��وی س��ایر مقامات و جریان های 
بازخواس��ت  م��ورد  مردم��ی  و   سیاس��ی 

قرار گیرد.
حیدرالعب��ادی  نمون��ه  عن��وان  ب��ه 
نخست وزیر عراق که به گفته برخی ناظران 
سیاسی با موضع گیری دوپهلو درباره اجرای 
تحریم های آمریکا به دنبال کس��ب رضایت 
آمریکا و برخی کشورهای عربی برای ادامه 
حضور در قدرت بوده با بازخواس��ت شدید 
تم��ام جریان های سیاس��ی، علم��ا و مردم 

عراق قرار گرفته است.
 آنها تاکید کرده اند که ایران دوس��ت 
و متحده اس��تراتژیک کشورش��ان است و 
هیچ ک��س حق ندارد به دنب��ال برهم زدن 
این روابط باش��د. جالب توجه آنکه مقتدی 
ص��در که برخ��ی کش��ورهای منطقه ای و 
فرامنطق��ه به دنبال معرف��ی وی به عنوان 
فردی ضدایرانی بوده اند رس��ما به آمریکا و 
س��عودی درباره تحریم علیه ایران هشدار 
داده و ب��ر مقابله با تحریم ه��ای ضدایرانی 
تاکی��د کرده اس��ت. آنچه از س��وی ملت و 
جریان های سیاس��ی عراق صورت گرفته را 
می توان برگرفته از جایگاه ایران در منطقه 
و تزلزل موقعیت آمریکا دانس��ت که ریشه 
اصلی آن حضور مستشاری ایران در منطقه 

و مبارزه آن با تروریسم است.
با توج��ه به آنچه از ش��رایط داخلی و 
بیرونی کش��ور ذکر ش��د به خوبی می توان 
دریافت که ایران از ظرفیت های بس��یاری 
برای خروج از چالش های کنونی برخوردار 
اس��ت و اگر کش��وری باید نگران باشد آن 
آمریکاست که هر روز شکستی جدید را از 
ملت ایران و نظام اسالمی متحمل می شود 
در حالی که ه��ر روز به چالش های درونی 
و جهانی این کش��ور نیز افزوده می ش��ود. 
ه��راس از تحریم ه��ا و فش��ارهای آمریکا 
اش��تباهی محاسباتی اس��ت که جز هزینه 
برای کش��ور هیچ دس��تاوردی ب��ه همراه 

نخواهد داشت.
در این میان باید توجه داشت که تکیه 
ب��ر داش��ته های درونی به وی��ژه در تحقق 
اقتصاد مقاومتی و مبارزه واقعی با مفسدان 
اقتص��ادی و بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای 
منطقه ای و جهانی و گرفتار نشدن در بازی 
روانی آمریکا راهکار رس��یدن به موقعیت و 

پیروزی است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی:

افزایش 70 درصدی 
نرخ پروازهای داخلی  

دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با تأکید  مراقبت ب��ر اینکه مص��ارف ارزی ایرالین ه��ا باید در ب�رج 
فهرس��ت کاالهای گروه یک ق��رار گیرد، گفت: با احتس��اب نرخ 
روزان��ه ارز در س��امانه س��نا ک��ه ۱۷ مردادماه اجرا ش��د، قیمت 
پروازه��ای داخل��ی ۷۰درص��د و خارج��ی ۱۰۰ درص��د افزایش 

می یابد.
مقصود اسعدی س��امانی با تأکید بر اینک��ه افزایش قیمت ارز، 
موجب افزایش هزینه ش��رکت های هواپیمایی می شود، بیان کرد: 
بی��ش از 6۰ درصد هزینه ش��رکت های هواپیمایی ارزی اس��ت، از 
آن منظ��ر که از این پس دالر برای ش��رکت  های هواپیمایی با نرخ 
سامانه س��نا محاسبه می شود و شرکت های باید برای تأمین ارز از 
بانک ها یا صرافی ها، ارز را با قیمت سامانه سنا دریافت کنند، هزینه 

شرکت های هواپیمایی افزایش یافت.
وی درباره افزایش درب��اره نرخ بلیت پروازهای خارجی اظهار 
داشت: تا پیش از این نرخ بلیت پروازهای خارجی از سوی شرکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به عنوان ایرالین کری یر طبق 
محاس��به تس��عیر ارز به ش��رکت های هواپیمایی اعالم می ش��د و 

شرکت های هواپیمایی بر آن اساس تسعیر ارز را انجام می دادند.
وی افزود: روز گذشته سازمان هواپیمایی کشوری بخشنامه ای 
را ابالغ کرد که طبق تصمیمات دولت، نرخ ارز از این پس براساس 
نرخ س��امانه س��نا مربوط به بانک مرکزی  محاس��به شود، در این 
سامانه براس��اس عرضه و تقاضا نرخ ارز طبق بازار ثانویه به لحظه 
اعالم می شود که این مبنای نرخ های بلیت هواپیما قرار می گیرد.

وی اضافه کرد:  بر این اس��اس به عنوان مثال روز پنج ش��نبه  
که گذشت نرخ دالر آمریکا در سامانه سنا حدود 92۰۰ تومان به 
طور میانگین محاس��به شد، حال در بخشنامه سازمان هواپیمایی 
کش��وری هم اعالم شده است که براساس نرخ ارز در سامانه سنا، 

قیمت های بلیت محاسبه می شود.
س��امانی اظهار داش��ت: البته این نرخ های س��امانه سنا برای 
ش��رکت های هواپیمایی  مش��کل آفرین اس��ت، زیرا  نرخ ارز در این 
سامانه لحظه به لحظه متفاوت است و شرکت ها  نمی توانند براساس 
نرخ لحظه ای دالر عمل کنند و بلیت بفروشند، بلکه باید نرخ ثابتی 
در روز یا هفته در نظر داشته باشند تا تسعیر خود را انجام دهند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بیان کرد:  طبیعتاً با افزایش 
قیمت دالر، محاس��بات ایرالین ها که تا پیش از این براساس دالر 
42۰۰ تومانی بود، تغییر یافت و براس��اس دالر س��امانه سنا مثال 

92۰۰ تومان محاسبه می شود .
وی اظهار داش��ت: طبق اطالعات ارزی س��امانه س��نا، قیمت 
بلیت شرکت های هواپیمایی در برخی شرایط بیش از ۱۰۰ درصد 

افزایش خواهد داشت و بیش از دو برابر می شود.
سامانی پیشنهاد داد: ضرورت دارد نرخ ثابتی برای شرکت های 
هواپیمای��ی از ارز در نظ��ر گرفت��ه ش��ود  تاکنون ن��رخ ارز برای 
شرکت های هواپیمایی بر مبنای دالر 42۰۰ تومانی بود که آن هم 
برای شرکت ها قابل دسترسی نبود، اما با احتساب نرخ ارز سامانه 
س��نا، طبیعتاً نرخ بلیت افزایش بسزایی می یابد و نرخ بلیت از این 
پس براساس سامانه سنا خواهد بود و ارز از این پس براساس این 

نرخ سامانه سنا، از بانک ها یا صرافی ها دریافت می شود.
وی با انتقاد از اینکه منطقی نیس��ت ایرالین ها مش��مول دالر 
42۰۰ تومان��ی نش��وند، اضافه ک��رد:  بی��ش از 6۰ درصد هزینه 
شرکت های هواپیمایی ارزی است شرکت های هواپیمایی چاره ای 
ندارند، جزء آنکه قیمت های خود را افزایش دهند، زیرا قیمت تمام 

شده آنها به شدت افزایش می یابد. 

چشم کور حقوق بشر غربی باز هم 
جنایت ائتالف عربستانی - آمریکایی را ندید

اخوان 
الصهیون

ده ها دانش آموز یمنی در حمله هوایی سعودی 
به خاک و خون کشیده شدند

آمریکایی که س�عودی ها و صهیونیس�ت ها را دو ب�ازوی خود برای 
بحران س�ازی در غرب آسیا س�اخته گویا ماموریت یکسانی را برای آنها 
تعریف کرده و آن کش�تار کودکانی اس�ت که تنها جرم آنها فلس�طینی 
بودن و زندگی در یمن است چنانکه همزمان با بمباران غزه توسط ارتش 
صهیونیس�تی، در یمن نیز عربستان اتوبوس حامل ده ها کودک را هدف 

موشک قرار داد و دانش آموزان را به خاک و خون کشید. 
سران سعودی و سران رژیم صهیونیستی برادرانی هستند که شاید در 
ظاهر با هم تفاوت شکلی دارند اما در باطن همسنگ و هم فکر بوده و از یک 
مرکز ماموریت می گیرند و آن آمریکایی  است که ماموریتش کشتار جهانیان 
بویژه مسلمانان است و در این راه نیز تفاوتی نمی کند که چند کودک در این 
میان قربانی می شوند. شاید تصور آنها این است که این کودکان مردان و زنان 
فردای این سرزمین ها هستند که روزی سالح علیه اشغالگری و استعمارگری 

آنها بر می دارند لذا امروز که کودکند باید از صحنه حذف شوند. 
نم�ود عینی این تفکر ضد بش�ری را که البته مدعیان حقوق بش�ر 
غرب�ی با س�کوت خود به حمای�ت از آن می پردازن�د را در جنایت اخیر 
س�عودی در یمن می توان مشاهده کرد که به سیاق برادران صهیونیست 
خود کشتار جمعی کودکانی را رقم زنند که به شوق تحصیل و شادی های 
کودکانه سوار بر اتوبوس�ی شدند و شاید هرگز تصور نمی کردند که این 
سوار شدن را پیاده شدنی نیست و پیکرهای سوخته  و پاره پاره شان به 

صفحه 6خانه باز خواهد گشت. 


