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دگردیسی الگوی بحران
درعراق و لبنان
موج جدید خشونت در بیروت و بغداد ،نگاه ها را بار
دیگرمعطوفکشورهایغربآسیاکرد.موججدید
در حالی شهرهای لبنان و عراق را درگیر خود کرده
کهباتظاهراتچندماهگذشتهبسیارمتفاوتاست.
لبنانی ها در چند روز گذشته شاهد خشن ترین
اعتراضات اجتماعی بودند به طوری که برآوردهای
اولیه کارشناسان منطقه ای حاکی ازسازمان
دهی شدن و آموزش دیده بودن افراد معترض در
خیابان هاست .در عراق نیز با آن که بحران کرونا
بسیاری از مراکز اداری و خدماتی و حتی مراسم
مذهبی را که چندین قرن به طور سنتی برگزار
میشد ،به تعطیلی کشاند اما اعتراضات گسترده
ای در شهرهای عراق برگزار شد که خواستار تغییر
در سطح سیاسی و مطالبه اقتصادی بودند .این
اعتراضات نیز همانند اعتراضات لبنان به خشونت
کشیده شد و با نوع اعتراضات چند ماه قبل کامال
متفاوت بود .در تحلیل این اعتراضات می توان به
دو نکته اشاره کرد:
یک :حجم اعتراضات نسبت به گذشته از نظر
جمعیت و حضور افــراد مختلف و فراگیری با
کاهش مواجه بوده اما این بدان معنا نیست که
خواسته ها تغییر کرده باشد .خواسته ها هنوز
بر محور تغییر دولــت ،موضوعات اقتصادی و
معیشتی است و از این لحاظ تا رفع این مشکالت،
اعتراضات ادامه خواهد داشت البته دولت لبنان
اعالم کرد دست های پشت پرده این اعتراضات را
افشا خواهد کرد و نشان خواهد داد چه کسی از
خأل قدرت در لبنان نفع می برد و قرار است لبنان
را به دوران دهه  90بازگرداند .از سوی دیگر

بالفاصله با انتخاب الکاظمی به عنوان نخست
وزیر عراق شهرهای این کشور نیز شاهد تظاهرات
بود .تظاهراتی که خشن تر از تظاهرات گذشته
بود و به نوعی می توان از آن به سیاست «هزینه –
خشم» یاد کرد .سیاستی که الگوی آشوب های
آن در سال های  96و  98در ایران پیاده و حاال
با رفع باگ های امنیتی اش در بستر ایــران ،در
عراق و لبنان باز تکرار شد .در این سیاست که از
آن به عنوان هزینه – خشم یاد می کنیم ،هدف
ایجاد هزینه سیاسی و امنیتی باال برای دولت با
روش خشم اجتماعی و برانگیختن احساسات
عمومی است .سیاستی که در آن دولت ها چاره
ای جز کنار رفتن و استعفا ندارند و در نهایت با
خأل قدرت و شکل گیری وضعیت فوق العاده،
فعالیت گروه های تروریستی خاموش دوباره احیا
می شود .در عراق این سیاست با حمله به سامرا
و شهرهای شمالی بغداد همچون روستاهای
اطراف بیجی و تکریت می رفت پیاده شود که با
هوشیاری نیروهای الحشدالشعبی خنثی شد.
دو :درگیر سازی گروه های سیاسی داخلی دیگر
موضوعی است که میان تظاهرات عراق و لبنان
مشابه بود .در تظاهرات این دو کشور اپوزیسیون
های سیاسی بر آن هستند تقصیر را بر گردن گروه
های سیاسی بیندازند و آن ها را مقصر ماجرا
نشان دهند .در لبنان جریانات سیاسی مورد
حمایت عربستان با طرح ادعاهای دروغین علیه
حزب ا ...به دنبال این هستند تا فضای جامعه و
تظاهرات را به این سمت سوق دهند .معترضان
علیه حــزب ا ...و سیاست هــای او در لبنان به
خیابان ها آمدند تا بهره بــرداری خود را از این
اعتراضات داشته باشند .موضع گیری به موقع
حزب ا ،...حمایت از دولــت و حتی سخنرانی
سید حسن نصر ا ...دبیرکل حزب ا ...نشان داد
این حزب و گروه های همراه و همفکرش به هیچ
عنوان خواهان تنش در لبناننیستند واز هرکاری
برای دور شدن لبنان از یک جنگ داخلی دریغ
نخواهند کرد .این سیاست در عراق نیز به طور
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مشابهی علیه گروه های مقاومت صورت گرفت.
آمریکایی ها در عراق تالش بسیاری انجام دادند
تا اعتراضات عراق را یک اعتراض ضد مقاومتی
و ضد حضور الحشدالشعبی تفسیر کنند که با
واکنش جانانه و ایستادگی سلحشورانه این نیرو
در دفاع از سامرا در چند روز گذشته و همراهی
جوانان عراقی با آنان  ،ناکام ماند تا جایی که بر
آن شدند با دور زدن قانون اساسی ،شخصیتی
را بر کرسی نخست وزیری بنشانند که هدفش
حذف مقاومت و فرایندهای سیاسی همسو با
این محور در عراق بود .موضوعی که می توانست
به اختالفات گسترده سیاسی منجر شود اما با
تدبیر نمایندگان عراقی این موضوع خنثی ماند.
الگوی بحران عراق و لبنان حاکی از آن است که
الگوی بازسازی شده از بحران ایران در آبان 98
شکل دیگری در منطقه به خودش گرفته و می
تواند فرایندهای جدیدی به وجود آورد .سرویس
های اطالعاتی آمریکا ،رژیم صهیونیستی و حتی
عربستان از بحران آبان  98در ایران درس های
بسیار زیادی گرفته اند .در مقابل ،جریان حاضر
در محور مقاومت با تجربه نگاری بحران های
چند ماه گذشته واکنش های معقولی در برابر
حــوادث اخیر نشان دادنــد .حزب ا ...در لبنان
از طرفدارانش خواست از هر نوع حضور در این
تجمعات خـــودداری کنند .از طرفی خواسته
معیشتی نیز نباید با انگیزه های سیاسی مطرح
شود و از همه مهم تر حزب ا ...از نقش نداشتن
بخش سیاسی اش در ایجاد مشکالت معیشتی
گفت .عراق نیز همین گونه به تظاهرات واکنش
نشان داد.گــروه های وابسته به محور مقاومت
از همان ابتدای بحران کرونا به امداد رسانی و
خدمات درمانی و معیشتی نیازمندان روی آوردند
و فعالیت خود را برون از مباحث سیاسی و حزبی
به نفع مردم عراق ادامه دادنــد .موضوعی که با
بازخورد بسیار زیادی در شبکه های اجتماعی
مواجه شد.به نظر می رسد روزهای آینده روزهای
سختی برای این دو کشور خواهد بود.

چشم ها و دل ها امیدوار به آخرین شب قدر
میرجانیان-من آمــــدم ای خــو بتــریــن ،ای
بهترین و ای مهربانترین تا در مهمانی بندگانت
مرا هم بپذیری و بخشش گناهان را بدرقه راهم
کنی .آمدم ای عزیزترین تا نگاهم کنی .دعای من
خسته هم شاید گرفت ...مردم مومن و خداجوی
با حضور در مساجد و حسینیه ها ،با برگزاری
مراسم شب قدر از خداوند متعال ظهور حضرت
مهدی(عج) را مسئلت کردند .در بیستمین شب
ماه مبارک رمضان ،مردم با حضور در مساجد،

حسینیه ها و خیابان ها با قرائت دعای جوشن
کبیر بابت همه کاستی ها و نقص ها العفو گفتند
تا زیــر نــور رحمت خــداونــد قــرار بگیرند .برای
مجاوران حرم امام مهربانی ها ،امسال شب قدر،
با غربتی وصف ناشدنی همراه بود .دلدادگانی
که همه ساله در کنار حرم مطهر رضوی« ،خلصنا
من النار یا رب» را زمزمه می کردند و قرآن به سر
می گرفتند ،شاید حتی تصور هم نمی کردند
که از فیض حضور در حرم مطهر محروم بمانند

اما از آنجایی که معتقدند «بعد منزل نبود در
سفر روحانی» ،این سحرگاه مبارک را با یاد و
خاطره حرم ولی نعمت مان امــام رضا (ع) به
مناجات پرداختند.بر خالف نگرانی ها  ،مراسم
احیای شب بیست و یکم در بسیاری از مساجد
و خیابان ها به خوبی و با رعایت پروتکل های
بهداشتی برگزار شد .حاال چشم ها به امشب
دوخته شده است .آخرین شب قدری که همه مان
امیدواریم قدر بدانیم.

بانک مرکزی آماده اجرای سیاست «هدف گذاری تورم»

همتی :بانک مرکزی خواستار انتشار هرچه سریع تر اوراق بدهی توسط دولت برای
اجرای عملیات بازار باز و مدیریت نرخ سود برای مهار تورم شد
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از آمادگی
این بانک برای اجرای سیاست «هدف گذاری
تورم» خبر داد که زمینه آن پس از اتخاذ سیاست
های جدید پولی ،مالی و ارزی کشور و انباشت
منابع الزم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات
ســازی در بــازار ارز ایجاد شــده است.همتی
در یادداشت جدیدش با عنوان «چند نکته
درخــصــوص هــدف گ ــذاری تـــورم» ،موضوع
یـــادشـــده را ایـــن گــونــه توضیح
داد:ریشه تورم باال ،به عنوان گره
اصلی اقتصاد کشور در طول
چند دهــه گذشته ،سلطه
سیاست های مالی ،پولی
کــردن کسری بودجه

و اتکای مستمر بر سیاست های انبساط پولی
برای رشد اقتصادی بوده است .بر این اساس
و در دور ه های فراوانی ،دولــت ها به انبسا ط
بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم ،با
دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه
بــه کمک واردات روی آورد ه
و در مــواقــع افــت درآمــدهــای
ارزی به روش های مستقیم و
غیرمستقیم به منابع بانکی
مــتــوســل شـــده انــد.
این گونه روش ها،
نه تنها پایدار نبوده
بــلــکــه مــشــکــات
بــســیــار زیــــادی از

وضعیت کرونا در خراسان شمالی رو به قرمز
رنجبر -کرونا هر روز بی رحم تر می شود و نگرانی
ها از افزایش دوباره تعداد مبتالیان به این ویروس
در کشور بیشتر شــده اســت؛ به گونه ای که بر
اساس آمارها ،در  24ساعت منتهی به ظهر دیروز
 2102بیمار جدید مبتال به کووید 19در کشور
شناسایی شده انــد.در این بین شرایط بعضی
استانهاهمچونخراسانشمالیدرحالتبدیل
شدن به شرایط قرمز مانند خوزستان است .به
طوری که ایرنا پنج شنبه گذشته به نقل از رئیس

مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت نوشت :با
توجه به بیماریابی گستردهای که در کشور انجام
میشود با وضعیت مشابه روزهای گذشته ،به جز
استان خوزستان مواجه هستیم .استان خراسان
شمالی هم ممکن است در وضعیت هشدار باشد.
آن چه امروز در آمارها وجود داشت و اگر این روند
ادامه پیدا کند ،خراسان شمالی هم ممکن است
به وضعیت خوزستان دچار شود که امیدواریم
مردم این استان هم هشدارها را جدی بگیرند .

جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و
نوسانات شدید چرخه های تجاری را به دنبال
داشته اســت.وی با اشــاره به تغییر در سیاست
های ارزی ،پولی ومالی کشور یادآور شده است
که پس از این تغییرات ،همزمان با انباشت منابع
الزم برای ادامه سیاست کنترل و ثبات سازی در
بازار ارز که از دو سال پیش آغازشده و با طراحی
و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست های
جدیدپولی ،امــروز بانک مرکزی،آماده است
سیاست «هدف گذاری تورم» را به اجرا بگذارد.
وی با این حال ،موفقیت و اثربخشی این سیاست
را درگرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریع تر
اوراق بدهی و البته تالش بیشتر برای کاهش
کسری بودجه دانسته است.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••میگن به مرگ می گیره تا به تب راضی بشه.
قضیه پراید هم همین جوریه .اول میگن پراید
به  90میلیون رسید .بعد قیمت رو به  75می
رسانند .واقعا جای تاسف است .وزارت صمت
و قوه قضاییه کجا هستند؟
•• دولــت و مجلس کاش بــرای جلوگیری از
گرانی کمرشکن و روزافـــزون مسکن یک
شورای رقابت و سازمان حمایت راه اندازی
کنند! بابا داریم بیچاره می شویم!
••چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
بــا بــقــیــه هــمــســان ســــازی نــمــیــشــه؟ خــون
بازنشستگان دولت و فرهنگیان از بقیه رنگین
تره؟ عدل و انصاف هم خوب چیزی است.
••یخچال ســاده  20میلیون ،گــاز ســاده 5
میلیون ،تلویزیون ساده  7میلیون ،پول رهن
خانه و ...راه انداختن یک زندگی ساده
حداقل 200میلیون پول می خواهد .آن وقت
آقایانی که برای هفت نسل شان مال و اموال
جمع کرده اند ،می گویند جوانان ،زندگی را
سخت نگیرند! یا نمی فهمند یا خودشان را
می زنند به نفهمیدن! جوانان دیگر دندان
ازدواج را کنده اند .اگر به گناه بیفتند به گردن
مسئوالن این کشور است.
••بانک مرکزی و شخص آقــای همتی عزیز!
حواس تان به بازار و دالر هست؟ کجایید؟ و
در چه عالمی به سر می برید؟ قول داده بودید
که دالر زیر  10هزارتومان باشد اما قیمت ارز
دارد به  17هزار تومان می رسد .کجا هستید؟
••آقای الریجانی شما توی این چند سال که
ریاست مجلس را عهده دار بودید برای طبقه
مستضعف چه کردید؟ برای مستمری بگیران
و بازنشستگان تامین اجتماعی چه کردید
جز اینکه پول بازنشستگان را به جیب دولت
سرازیر کردی؟ بدان آه این قشر تو را می گیرد.
••با خواندن مطالب سیاسی روزنامه باید
گفت فعال دور ،دور اصولگراهاست که با
کمترین مشارکت مــردمــی در انتخابات
مجلس به این نهاد راه یافته اند و هر روز در
حال حمله به اصالح طلبانند.
••سکه گران شد و با هزار مکافات هر  4ماه

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

یک سکه مهریه را به سالی یک سکه تبدیل
کردم .ولی با این قیمت سکه فکر کنم باز هم
باید منتظر حکم جلب و زندان باشم .خدایا
خودت رحم کن.
•• قیمت خانه هــرروز داره ساعت می زنه.
حکومت می خواد چه کار کنه؟ اصال معلوم
هستچهکسیمسئولایناوضاعاست؟بچه
های شما و بچه های ما و بچه های مردم چطور
می خوان فردا پس فردا خانه بخرند؟ با تحریم
کامل کشور و فروش 100هزار بشکه ای نفت
چه پیش خواهد آمد؟ قلم بزنید و درباره این
چیزها بنویسید.
••خدا پدر اون کارگری رو بیامرزه که میگه با
بیست سال سابقه کار درخواست بیمه بیکاری
کردماماسهماهمیگذردوخبریازپولنیست.
اگر تامین اجتماعی پول می داشت که سهام
شرکت هایش را به بورس وارد نمی کرد .تامین
اجتماعی ورشکسته است ،پولش کجا بود؟
•• در روزنامه چهارشنبه نوشتید که در آمریکا
ماسک بــرای تمامی کارکنان کــاخ سفید
اجباری شده به جز ترامپ! کشور خودمان
هم همین طوریه .به جلسات آقای روحانی
نگاه کنید .ماسک برای همه اجباریه غیر از
رئیس جمهور.
•• چطور می شود که دستگاه های مختلف
از تولید روزانه چند میلیون ماسک خبر می
دهند اما یک دانــه ماسک جراحی در بازار
پیدا نمی شود؟!
•• درباره گزارش روایت تکان دهنده از قاچاق
کاال  ،لطفا بفرمایید که چه کسی تکان خورده
اســت؟ دول ــت؟ مجلس؟ بخش بــازرســی و
نظارتی؟ هیچ کدام.
•• در پرونده توصیههای آیت ا ...مجتهدی،
عــــاوه بــر ایـــن کــه هــمــه شـــان عــالــی بــود
و تلنگرهای زیــادی بــرای همه داشــت ،آن
قسمتش که درباره این بود که خدایا گناهان
ما را مفتکی بیامرز ،خیلی به دلم نشست و
امیدوارتر شدم به رحمت الهی.
••س ــال جهش تولید س ــال جهش دوبـــاره
قیمتهاست،هنوز 2مــاه از ســال گذشته

نمابر05137009129 :

شرکتهایسازندهمسکنجلویپیشفروش
آپارتمان ها رو گرفتند و افزایش قیمت دادند و
کرونا را چسباندند به تورم لجام گسیخته که
قشر متوسط رو هم فقیر کرده است.
•• می گویند وام ازدواج شده ۵۰میلیون تومان.
در سایت بانک سپه ثبت نام و به شعبه مراجعه
کردم .می گویند دستورالعمل از تهران نیامده
برو  ۳۰میلیون بگیر .زنگ زدم بازرسی بانک،
می گن ارتباطی به ما نداره! شما بفرمایید بانک
ها برای وام  ۵۰میلیونی همکاری ندارند ما چه
کنیم؟ به کی شکایت کنیم؟
••از موج گرانیها وفقر و فالکت مردم فقط
تیتر بزنید ومــوج ســواری کنید .چرا به فکر
برخورد قضایی وحل ریشه ای این زدوبندها
نیستید؟!
•• چرا دولت برای سهام عدالت بین مردم
تبعیض قائل شــده؟ آ نهــایــی که باید این
سهام را داشته باشند ،ندارند .این چگونه
ارزیابی است؟
•• همین جوری ترس از کرونا داره پیرمون
میکنه ،باز شما تو صفحه سالمت زدین که
کرونا از فرق سر تا نوک پا رو داغون میکنه!
••جالب است که این مسئوالن هیچ وقت از
عرصه سیاست بیرون نمی روند .در پنجاه،
شصت سال گذشته فقط از این صندلی روی
صندلیدیگرینشستهاند.مگرفقطعزرائیل
مردم را از دست آن ها راحت کند .آخه اگر قرار
بود این ها کاری بکنند در مدت خدمت شان
کرده بودند .چه می خواهند از این کشور؟ چرا
راحت مان نمی گذارند؟
•• آموزش و پرورش خراسان رضوی میگوید
م ــدارس از  ۲۷اردیبهشت بــاز مــی شــود و
استان  ۸میلیارد تومان بابت مقابله با کرونا
پول گرفته اســت .خب چقدر از این پول را
به مــدارس داده اند تا محلول ضد عفونی و
دستگاه تب سنج و ...تهیه کنند؟ هیچی!
هردم بخشنامه می زنند که مدارس پروتکل
های بهداشتی را رعایت کنند .این کارها
پول می خواهد .شما که یک ریال سرانه به
مدارس نداده اید!

تدارک  700هزار بسته معیشتی توسط آستان قدس برای نیازمندان کشور
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی از تهیه و تدارک
حــدود  700هــزار بسته کمکمعیشتی برای
نیازمندان سراسر کشور زیر نظر آستان قدس و
توزیع تا پایان ماه رمضان خبر داد .استادآقا در
گفتوگو با آستاننیوز اظهار کرد :بنا به دستور
تولیت آستان قدس برای حمایت از سیلزدگان

ســه اســتــان سیستان و بلوچستان ،کــرمــان و
خوزستان ،تهیه و توزیع  82هزار بسته معیشتی
در دستور کار بنیاد کرامت رضوی قرار گرفت .وی
افزود 32:هزاربستهمعیشتیبرایاستانکرمان
وبرایدواستانسیستانوبلوچستانوخوزستان
هرکدام 25هزاربستهحمایتیدرنظرگرفتهشده

است .وی ادامه داد :مراحل تهیه و بستهبندی
بستههای کمکمعیشتی در تهران انجام شده
و این محمولهها در حال انتقال به مصالی سه
شهرستان کرمان ،اهواز و زاهدان هستند تا طی
مراسم افتتاحیهای با حضور نمایندگان ولی فقیه
در این استانها عملیات توزیع آغازشود.

اولین نشست مشترک ایران و افغانستان درخصوص حادثه هریرود
اولیننشستمشترکمرزبانانایرانوافغانستان
درخصوص بررسی ادعای غرق شدن تعدادی از
اتباع افغانستانی در هریرود برگزار شد .چندی
قبل فرمانده هنگ مرزی تایباد از پنج درخواست
بــدون پاسخ ایــران از مرزبانی افغانستان برای
بررسی حادثه اخیر خبرداده بود و این که طرف
افغانستانی،سهمکاتبهرسمیمرزیودوتقاضای
مالقات اضطراری مرزی ایــران را بدون جواب

گذاشتهاستتااینکهپنجشنبههفتهگذشته یک
هیئت کارشناسی از افغانستان به مــرز ایــران
فرستادهشدوسیدرسولموسویمدیرکلآسیای
غربی وزارت امور خارجه در این باره توئیت زد«:با
توجه به ق ــرارداد کمیساران ســرحــدی۱۳۳۵
(قانونمربوطبهقراردادمرزبانانبیندولتایران
وافغانستان)صبحروزپنجشنبه،هیئتیمتشکلاز
کارشناسان مرزبانی کشور افغانستان وارد ایران

شدند و با حضور در محل مورد ادعا ،موضوعات
را به طور میدانی بررسی و در جلسه مشترک
با مرزبانان ایــران شرکت کردند ».همزمان نیز
وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه ای اعالم
کرد «:تحقیقات مشترک در یک فضای مساعد
انجامشدهوکمیسارانسرحدی(مرزبانان)هردو
کشوررویاسناد،مدارکوشواهددرمحلهحادثه
کار می کنند».

