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نمایش تحریم در دوره افول

تحریم ها

شــاید کمتر کســی مخالف این باشــد که تحریم ها اساســا
تاثیر منفی بــر اقتصاد و زندگی مردم خواهدداشــت اما آن
چه اکنون و پس از اعــام دور جدید تحریم های آمریکا علیه
کشــورمان به ویژه از ســوی برخی رســانه ها و دولتمردان
واشــنگتن تصویر می شــود ،کاریکاتوری بســیار غیرواقعی
از ایــن موضــوع اســت  .گرچــه کارزار تحریــم هــای آمریکا
علیه ایران به گفتــه تحلیل گران و رســانه های این کشــور
«فروپاشیده» است و کاخ سفید ناچار شده در نخستین گام
به هشت خریدار بزرگ نفت ایران که حدود  70درصد نفت
کشــورمان را می خرند ،معافیت های جدی تحریمی بدهد
اما واشــنگتن تالش کــرده در حــوزه دیپلماســی عمومی و
فضاسازی رسانه ای ،با جنگ روانی و رسانه ای همین تحریم
فروپاشــیده را بیش از آن چه هســت به افکار عمومی دنیا و
ایران عرضه کند .واقعیت این است که به گفته کارشناسان
اقتصادی و روابط بیــن الملل اثرگذاری تحریــم ها از نقطه
بهینه آن عبور کرده و به ســرازیری افول رســیده است .این
نکته نه یک برداشــت توســط سیاســتمداران ایرانــی بلکه
تحلیل عده ای از کارشناســان زبده اقتصــادی و روابط بین
المللی که ماه قبل در یک نشســت تخصصــی در الهه بیان
کردند .این کارشناســان معتقدند عمده فشــار و اثرگذاری
تحریم های آمریکا در فاصله بین خرداد و شهریور  97بوده
و دوره کنونی دوره تزلزل و کاهش آثار این تحریم هاست .به
همین دلیل آمریکا تالش کرده است با اتکا به برخی تاکتیک
های رسانه ای و دیپلماسی عمومی ،گیوتین تحریم هایش
را ُب َرنده و اثرگذار نشان دهد .تحریم هایی که در عالم واقع
به آن شکلی که آمریکا نشان می دهد ،نیست و شرکت ها و
بانک هایی که طرف تعامل مالی و پولی با ایران هستند و نیز
مشتریان نفت ایران طی شش ماه اخیر برای در امان بودن
از مجازات های خودســرانه آمریکا محدودیــت های الزم را
اعمال کــرده و تقریبا دیگر محدودیتی نیســت که بشــود بر
تهدیدها و تحریم های آمریکا علیه ایران افزود .حتی با اعالم
تحریم ها برخی کشــورها از اجرای تحریم های ایران معاف

شــده اند که کشــورهای مطرح و اثرگــذاری در حوزه خرید
نفت ایران هســتند .همزمــان اقدامات حقوقــی نظیر رای
دیوان الهه در محکومیــت تحریم های ثانویه آمریکا ســبب
شده برخی شــرکت ها و بانک هایی که وابستگی به آمریکا
ندارنــد ،علیه این تحریم هــا اقدام حقوقی کننــد .به عنوان
نمونه ،چندی قبل دادگاه عالی انگلیس-ولز رایی را برای
یک شــرکت بیمه صادر کرد که براســاس آن این شرکت از
اجرای تحریم های آمریکا منع و تاکید شــده بــود که باید به
تعهداتشدرقبالایرانعملکند.مسئلهایکهممکناست
حتی به یک اجماع علیه تحریم های یک جانبه آمریکا منجر
شود .به این ترتیب در برخی کشورها نظیر چین و هند حتی
شاهد جابه جایی برخی بانک ها و شرکت های طرف حساب
با ایران هستیم تا بدون تاثیرپذیری از تحریم های آمریکا به
مراوده با ایران ادامه دهند .این درحالی است که در اروپا نیز
سازوکاری برای مقابله با تحریم بانکی ایران تدوین شده که
البته انتظار این بود همزمان با روز اعمال تحریم ها ،سازوکار
اروپا موسوم به « »SPVنیز آغاز به کار کند اما تا همین جا هم
اجماع جهانــی علیه تحریم هــای آمریکا ،آن ها را به شــدت
ناراحت کرده تاجایی که شب گذشــته «گوردون ساندلند»
ســفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در این باره گفــت« :برای من
شــوکه آور اســت ...از پاســخ اروپا به تحریمهای ضدایرانی
مأیوس شدهایم ».به دلیل همین یاس آمریکا تالش کرده تا
در حوزه روانی و رسانه ای ،ضعف تحریم هایش را جبران کند
و در این زمینه به دو اقدام روی آورده است:
 -1فهرست سازی تحریمی
آمریکایی ها در دور جدید تحریم هــا ،صنعت نفت و انرژی و
نیز سیســتم بانکی و هوایی ایران را تحریم کــرده اند .با این
حال برای آن که فهرســت تحریمی شان پر طمطراق به نظر
برســد ،نام همه بانک ها و اشــخاص مرتبط با ایــن حوزه ها
را نیز به عنوان تحریــم جدید اعالم کرده انــد .مثال هرچند
شــرکت نفت ایران تحریم شــده اما تعداد زیادی از مدیران
این شرکت نیز در فهرســت  700نفره نام شان آمده است.
در حالی که برخی از این افراد سال ها پیش بازنشسته شده
اند و اکنون دیگر کاره ای نیســتند اما بــرای آمریکا کارایی
دارند چــون نامشــان فهرســت را ُپرتر می کند .کاخ ســفید
حتی بــرای آن که ایــن فهرســت را ُپرتر کند ،مشــخصات و
شماره ثبت تعداد زیادی هواپیما را هم در فهرست خود آورده
است .حتی شماره ثبت و نام تعداد زیادی کشتی هم به این
فهرست اضافه شــده تا بزرگ تر به نظر برســد .جالب است
که در میان این کشــتی ها حتی کشــتی ایرانی «ســانچی»
که سال گذشــته در اثر تصادف دریایی ،غرق شد نیز وجود
دارد .حتی مثال بانک «تات» که ســال هاســت دیگر نامش
تغییر کرده نیز در فهرســت آمده اســت! این البته مربوط به

فهرست جدید نیست و در ماه های اخیر این اقدام تکرار شده
تا مثال این کشور ژســت ســنگین کردن تحریم ها را بگیرد.
مثال درحالی که براساس تحریم هایی که در  15مردادماه
توسط آمریکا علیه ایران اعمال شد« ،فروش ،عرضه و تأمین
گرافیت ،فلزات مثل آلومینیوم و فوالد و صادرات یا نرمافزار
فرایندهای صنعتی به ایران» تحریم شده است ،اما دو هفته
پیش آمریکا ،شرکت فوالد مبارکه اصفهان را تحریم کرد! به
بیان دیگر وقتی از نیمه مرداد ایران در زمینه «فروش ،عرضه
و تأمین فلــزات مثل فوالد» تحریم اســت ،یعنی محصوالت
و مواد اولیه فوالد مبارکه اصفهان هم تحریم اســت و دلیلی
ندارد که تک تک شــرکت هــای تولید کننده فــوالد مجدد
تحریم شوند! زمانی که این اتفاق می افتد و نام یک شرکت
تولید کننده فوالد در فهرست تحریم ها می آید ،یعنی آمریکا
عمال شرکتی را تحریم کرده که قبال تحریم شده است .چرا؟
چون فهرست تحریم را بزرگ تر و ترســناک تر می کند ولی
هیچ کارکرد اقتصادی جدیدی که قبال اعمال کرده ندارد.
 -2دیپلماسی عمومی
مقامات آمریکا در این مدت تــاش کرده اند تا به روش های
مختلف افکار عمومی مردم جهان و ایــران و نیز طرف های
تجاری و مالی ایران را تحت تاثیر قرار دهند .نشســت های
خبری متعــدد پمپئو وزیــر خارجه این کشــور ،توئیــت ها و
سخنرانی های ترامپ ،سفر هیئت های مالی و دیپلماتیک
آمریکا به چندین کشــور طرف تعامل مالی بــا ایران و حتی
نصب روزشــمار بازگشــت تحریم های ایران در وب ســایت
وزارت خارجه آمریکا و  ...از جمله تاکتیک های این کشــور
برای بزرگ نشان دادن این تحریم هاست.
به نظر می رســد کاخ ســفید در دو عرصه نیاز دارد تا تحریم
هایش را خیلی سنگین تر و جدی تر از آن چه هست به مردم
دنیا و ایران نشان دهد:
 عرصه اول :ادامه تقویت تالش ها بــرای براندازی نظام وپشتیبانی از گروهک های تجزیه طلب تروریستی همچون
منافقان برای ایجاد ناامنی و اغتشاش در کشور.
 عرصــه دوم :جلوگیــری از کــم اثرشــدن تصمیــم هــایاقتصادی آمریکا در سطح جهان و پیشگیری از افول قدرت
اقتصادی واشنگتن درتحریم دیگر کشورها.
از این رو آمریکا در دوره «افول تحریم ها» به دنبال «نمایش
تحریم» اســت تا ذهن و روان مردم ایران و شرکت ها و بانک
های طرف حســاب ایران را تخدیر کند .تاکتیکی که برای
مردم ایــران بیش از گذشــته آشــکار اســت اما بــه طراحی
هدفمند و هوشمندانه دیپلماسی عمومی و رسانه ای برای
مقابله نیاز دارد تا هم در داخل کارایی این تاکتیک دشــمن
بی اثر شــود و هم برای طرف های تجاری ایران ابعاد واقعی
تحریم ها روشن شود.

دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا
گاه میگوید پدر ،گاهی حسن(ع) ،گاهی رضا (ع)
نوائیان  -خورشــید روزهای پایانی ماه صفــر ،در حالی در
افقی خون رنگ ناپدید میشــود که مســلمانان ،ســوگوار
یتیمی خویش اند؛ سوگوار عروج رسولی که پدرانه در فکر
آن ها بود و بــا مهربانی اش ،غبــار غم را از صــورت مؤمنان
پاک میکرد .ای رحمت خداوند بر آدمیــان! با کدام کلمه
میتوان ماتــم فقد تو را توصیــف کرد؟ کدام واژه اســت که
در برابر ســنگینی غــم معــراج همیشــگیات ،زانــو نزند؟

کدام دلی اســت کــه در فراقت از تپش نایســتد؟ این شــب
ها ،بر کوچههــای مدینه گرد غریبی پاشــیدهاند .امشــب،
فاطمــه(س) ســوگوار اســت و امیــدوار؛ امیــدوار از اینکه
مدتــی بعد ،نخســتین فــرد از خاندان رســالت اســت که با
خیرالبشــر دیــدار میکنــد .ای واال پیامــدار! ای مهربــان
پیامبر! نمیدانیم در غم هجران تو مویه کنیم یا در داغ جگر
صدپاره فرزندت ،سبط اکبر ،حســنالمجتبی(ع) ناله سر

دهیم؟ اما این دو مصیبــت عظما ،پایان محنت نیســت که
فراقی دیگر در راه است؛ در غربت توس ،در محاصرهای که
فرزند هارون برای عالم آل محمد(ص) تدارک دیده ،علی
بن موســیالرضا(ع) ،چشــم انتظار آخرین دیــدار با فرزند
دلبند است و پس از آن ،عروج و مالقات با معبود .این غم را
چگونه باید واگویه کرد؟
آجرک ا ...یا صاحبالزمان(عج)

وزارت اطالعات :اعضای شبکه هرمی نوظهور «ورد واید انرژی» دستگیر شدند
وزارت اطالعات در اطالعیه ای از شناسایی و برخورد با یک
شبکه هرمی به نام «ورد واید انرژی» و دستگیری  10نفر از
مسئوالن ،سرشــاخه ها و اعضای فعال این شــبکه نوظهور
در اســتان های تهران ،همدان و اصفهان توســط سربازان

گمنام امام زمان(عج) خبر داد.به گزارش ایرنابراساس این
اطالعیه ،این شــبکه هرمی در پوشــش دور ه های آموزشی
مــردم را فریفته اســت و از ایــن طریــق توانســته میلیاردها
تومان کالهبرداری کند.شــرکت مذکور با ادعای دروغین

ســرمایهگذاری برای ارتقا و پیشــرفت انرژی سبز و سوخ 
ت
های زیستی و غیرفســیلی ،به جذب ســرمایه افراد و انعقاد
قرارداد صوری با آن ها اقدام و از همان ســرمایه جمع شده
مجدد به سرمایه گذاران سود پرداخت می کرد.

خراسان-وزیراطالعاتدرهفتمینهمایشملیپدافندغیرعاملبااشارهبهبرگزاری  64نشستضدانقالبطیسالهایگذشتهگفت:گروههایاپوزیسیونکه 20سالازفازنظامیخارجشدهبودند
باپولعربستانواسرائیلدوبارهواردفازنظامیشدهاند .حجتاالسالمسیدمحمودعلوی افزود:دشمنسعیمیکندجریاناتیکهنظامراباوردارند،خارجازچارچوبنظامجلوهدهدتاآسیبپذیریآن
هاراافزایشدهد.بایدبگذاریمتیمهایآبیوقرمزدرزمینبازیکهنظامبرایآنهاطراحیکردهفعالیتکنند.ویهمچنینازخنثیکردن 11تیمتروریستیدرایاماربعینخبرداد.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• چرا در سریال حوالی پاییز به زوجی که فرزند ندارند
این قدر توهین می شود؟ اصال چرا چنین سریال بی
کیفیتی پخش می شود؟ خراسان عزیز صدای ما را به
گوش صدا و سیما برسانید .این سریال ها باعث از هم
پاشیدگی خیلی از زندگی ها می شود.
•• ظاهرا هرچه فشار اقتصادی به مردم بیشتر می شود
بانک ها عزم شان را بیشتر جزم می کنند که نکند یک
روز پرداخت اقساط دیر شود و مردم نتوانند پرداخت
کنند! چون سریع  10تا اخطار می فرستند به وام
گیرنده و ضامن و . ...کاش یک گوش شنوا بود که می
شنید و سفارش می کرد که وقتی مردم برای سیر کردن
شکم بچه هایشان مانده اند سریع برای تاخیر یک قسط
حساب ها را خالی نکنند!
•• کاش در روزنامه مقابل صفحه حوادث و ترحیم یک
صفحه برای ازدواج های آسان و گذشت ها و بخشش ها
بود .مردم این صفحات را که می خوانند بیشتر ناامید
می شوند و انرژی منفی می گیرند اما اگر کمی امید به
زندگی در جوانان تقویت شود شاید کمتر شاهد اتفاقات
بد باشیم.
•• به دیــدن فیلم لس آنجلس -تهران رفتیم ،کمی
هم خندیدیم ولی تاسف خوردیم که هنوز بعضی از
کارگردان ها فکر می کنند با ساختن فیلم های بی خود
و بی محتوا می توانند مردم را سرگرم کنند .ما آژانس
شیشه ای را دوست داریم.
•• تمام قرص های اعصاب را بدون نسخه می توانی از
داروخانه ها بگیری! پسر من به خاطر همین در دسترس
بودن قرص های اعصاب االن اعتیاد شدید به قرص
زولپیدم که یک قرص اعصاب هست پیدا کرده و تمام
زندگی اش تحت تاثیر قرار گرفته و اگر همین طور پیش
برود دیوانه می شود .فقط به خاطر همین که داروخانه
ها این دارو را بدون نسخه هم می فروشند! لطفا پیگیری
کنید تا جوان های مردم بد بخت نشوند.
•• آقای روحانی شما فقط به فکر اضافه حقوق و پاداش
کارمندان هستید .پس بقیه مردم از راننده ،کاسب
جزئی و بقیه قشرهای جامعه چه می شوند؟ به فکر بقیه
افراد جامعه هم باشید.
•• مــدت  10مــاه اســت کــه بــرای ماشین کوییک در
نمایندگی سایپا ثبت نام کرده ام حاال می گویند باید به
اجبارماشینساینابگیریدهرچهتماسمیگیریمکسی
از سایپا جواب گو نیست.
•• جهانگیری گفته دولت پولداری هستیم .بابا ما هم
مشکل مون همینه دیگه .مشکل اینه که دولت پولداره
ولی مردم فقیرند!
•• چراقیمت خریدتضمینی گندم در سال زراعی گذشته

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

افزایش پیدانکرد ولی نان که از همان گندم به دست می
آید ،افزایش یافت؟
•• چرا در مرکز استان ما بنزین یورو  ۴که ایران تولید
می کند نیست حاال بنزین سوپر به ما نمی رسد صحبت
دیگری است.
•• خواهش می کنم در صفحه حوادث این قدرخبر قتل
های فجیع را چاپ نکنید .دوشنبه که حوادث رو خوندم
تا نیم ساعت افسرده بودم! به نویسنده بگین این قدر
با آب وتاب خبرهارو توضیح نده .واقعا وحشتناک می
نویسه .باتشکر از روزنامه خوبتون.
•• بن سلمان و ترامپ و رژیم جعلی صهیونیستی هر
سه در محکمه الهی محاکمه خواهند شد تا بدانند
ثروت قارون هم داشته باشند در برابر حکمت خداوند
تسلیم اند.
•• دیــروزازچــهــارراه راه آهــن تاچهارراه خواجه ربیع
رادیـــوی ماشین تبلیغ شــرکــت پــدیــده روم ــی کــرد.
چطورشرکتی که پول سهامدارانش رونــداره بده این
قدرتبلیغات می کنه.
•• شخصیپیامکزدهو گفته« :چه مفسدان باکالسی!
ی پوشیدهاند» در جواب
لباس هاینو و تمیز و اتوکشیدها 
ش کالسدارد
باید گفت که پوشیدنلباسزندانکجای 
که از آنتعریفو تمجید می کنی؟ بهنظر من پوشیدن
این لباس عین بیکالسی است!
•• نمی دونم مگه در این مملکت قحط الرجاله که این قدر
وقت مجلس رو می گیرند تا این آقا رو سر کار نگه دارند!
ول کنید این باند و باند بازی هــارو .این آقا تا حاالچه
گلی به سر شهر تهران زده که باید بمونه؟ کاش به جای
سیاسی کاری یه کم به فکر مردم می بودید.
•• ورودی خیابان تربیت از سمت بولوار امام علی(ع)
دارای پل بسیار کم عرضی روی کال چهل بازه است
که واقعا خطرناک است و باعث ترافیک می شود .از
شهرداری خواهشمندم برای تعریض پل هر چه سریع تر
اقدام کند .هایپر مارکتی هم که بعد از پل احداث شده به
هیچ عنوان در جای مناسبی نیست وباید جابه جا شود.
•• درخصوص قیمت خونه باید بگم چند ماهه دنبال
خرید خونه ام .خونه ای رو که تو تابستون آگهی سایت
دیوار  320زده بود من  250بهش پیشنهاد دادم ولی
قبول نکرد .حاال همون رو دیروز  260زده چون پول
الزمه و ناچاره بفروشه .پس می شه حباب مسکن رو
هم ترکوند.
•• تصادفات اغلب در  ۳۰کیلومتری مقصد اتفاق می
افتد زیرا رانندگان سعی در زود رسیدن به مقصد دارند.
می خواهم بدانم چه راهکاری برای کاهش تصادفات
در این مدت پیشنهاد شده است که اگر راهکاری بود

نمابر05137009129 :

باید حداقل شاهد کاهش آن بودیم که متاسفانه گویا
چنین نشده است!
•• اگر کوچک ترین بدهی به دولت داشته باشی از قبیل
قسط وام یا بدهی قبض سریع با جریمه یا قطع آب و برق
وگاز و ...دولت طلبش را از مردم وصول می کنه ولی خدا
نیاره که مردم از دولت طلب داشته باشند .باید کفش
آهنی بپوشند و ...ما اندک سرمایه ای داشتیم که همین
پول رو در یک نیروگاه کوچک حرارتی که چندین سرمایه
گذار داره گذاشتیم .االن نزدیک یک ساله پولی دولت
نداده و برق تولیدی رو هم داره می گیره و همه ما موندیم
بدون یک ریال درآمد!
•• وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا اواخر مرداد
ماه نرخ تضمینی خرید گندم را به دولت اعالم کند.
جالب است که نرخ جهانی گندم هر تن  248دالر است
که با نرخ نیمایی  8400تومانی ،واردات هر کیلو گندم
با کرایه حمل کشتی و حمل تا سیلوی گندم حداقل
 2420تومان می شود  .امروز نرخ خرید گندم ما1300
تومان است ،حدود نصف قیمت جهانی وارداتی ! با این
وضع اگر مثال دولت در مرداد قیمت را کمتر از 2420
تومان اعالم می کرد ،هیچ کشاورزی گندم نمی کاشت،
پس نرخ نداد تا کشاورزان به علت محدود بودن زمان
کشت گندم بکارند!
•• درجواب اون دوستی که در خصوص جریمه پیام داده
در یک روز دوبار جریمه شده ،لطف کنه برای بررسی
به اجرائیات راهور مراجعه کنه .چرا گناه اون افسر رو
پاک می کنه؟ اول بره ببینه دلیل جریمه چی بوده اگه
اشتباهی شده باشه حذفش می کنند .برای من قبال این
مسئله پیش اومده بود.
•• کشورهایی که با زور وقلدری کارشان را پیش می برند
باید بفهمند و یاد بگیرند که در برابر ایران عددی نیستند
و کشور ایران حرف وکار زور را نمی پذیرد.
•• چرادرسریال درحوالی پاییز رابطه دختروپسر را به این
راحتی مطرح کرده اند وبه نوعی موجب ترویج این گونه
رابطه هاهستند؟!
•• چرا ایران خودرو و سایپا ماشین ها رو سر موعد تحویل
نمی دهند؟
•• لطفا از وزارت بهداشت بپرسید برای اجــرای ماده
 53و 54و 55قانون خدمات کشوری چه کاری صورت
گرفته است؟ چرا وقتی رئیس دانشگاه عوض می شود
تعداد زیادی از پست ها به دوستان و همشهری ها و اقوام
شان داده می شود؟ طبق این قانون دلیل انتخاب افراد
با توجه به موارد گفته شده باید به صورت شفاف بیان
شود که فرد مسیر ارتقا را گذرانده و امتیاز الزم را هم
کسب کرده است.
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