باخت غافلگیرکننده در اهواز
استقاللیها را واقعبین کرد

پایتخت افغانستان صبح دیروز هدف  ۲۳موشک قرار گرفت

باران موشک در کابل

راهدور
خوشبختی

یکی از موشکها به سفارت ایران اصابت کرد که خسارات جانی نداشت
صفحه   7
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تیترهای امروز

431

پس پول هست!

روز اول محدودیتهای جدید کرونایی با ترافیک
و ازدحام در وسایل نقلیه عمومی سپری شد
مشاجره در وزارت بهداشت منجر به استعفاهای
سریالی شد؛ معاون جنجالی نمکی رفت

صفحه     4
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از ماه آینده یارانه تأمین کاالهای اساسی مجلس به  ۶۰میلیون نفر و یارانه جدید دولت به  ۳۰میلیون نفر پرداخت خواهد شد
دولت روحانی پیش از این با ادعای نبود منابع مالی با یارانه مجلس مخالفت کرده بود

  طی  24ساعت  431نفر از هموطنان
بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

حاشیهسازی در روزهای
سخت کرونایی!

صفحه   6

براساس یارانه مجلس  ،به 20میلیون نفر(سه دهک اول) 120هزار تومان  و  به 40میلیون نفر 60هزار تومان اعتبار خرید کاالهای اساسی تعلق میگیرد
در یارانه دولت به 30میلیون نفر ماهانه 100هزار تومان به صورت نقدی پرداخت میشود

«وطنامروز» اظهارات دولتیها مبنی بر بهتر بودن
وضعیت اقتصادی پس از برجام نسبت به وضعیت
اقتصادی فعلی را با آمار بررسی کرد

صفحه   3

موقعیت مقایسه
بد و بدتر
  رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان
عوامل اصلی مؤثر بر تورم در دوره برجام
همچون پیش از برجام بود
صفحه     5

مجلهای که با ترس از جنگ ،مذاکره با ترامپ را توصیه
میکرد ،پیروزی بایدن را فرصت مذاکره میداند

صدای دشمن
تصویر ظریف!
صفحه     2

آغاز به کار شانزدهمین جشنواره بینالمللی
فیلم مقاومت در جوار مزار سردار سلیمانی

ترامپ کوچولو

برگ برنده جبهه
مقاومت درسینما
صفحه     8

امانوئل مکرون  در ادامه سیاست اسالمستیزی
قوانین محدود کردن مسلمانان و زمینه سازی
برای اخراج آنها از فرانسه را اعالم کرد

نگاه

تهدیدها و فرصتهای
مصوبات شورای عالی بورس

حمید کمار :ش��ورای عالی بورس ،هفته گذشته
مصوبات جدید خود را اعالم کرد 5.محور مصوبات
شورای عالی بورس به شرح زیر است:
 -1افزایش س��قف صندوقهای سرمایهگذاری
بر درآمد ثابت از  ۳۰به  ۵۰هزار میلیارد تومان
 -2اختص��اص حداقل  ۵۰درصد از مجموع ۲۰
درصد نصاب سهام در داراییهای این صندوقها
به سهام عدالت
 -3افزایش حداقل سهم اوراق دولتی در دارایی
این صندوقها از  ۱۰به حداقل  ۲۵درصد
 -4تسریع بانک مرکزی در امور صدور مجوز برای
صندوقهای سرمایهگذاری وابسته به نهادهای
مالی مرتبط با بانکها
 - 5صدور امکان تاسیس صندوق برای بانکهای
فاقد صندوق و اجازه تاسیس بیش از یک صندوق
برای بانک.
ب��ا دقت در م��وارد پنجگانه فوق ،مش��خص
میش��ود مصوبات ش��ورای عالی بورس به طور
کلی  ۲هدف عمده «جبران کس��ری بودجه» و
«افزای��ش تقاضا در بورس» را دنبال میکند .در
واقع ش��ورای عالی بورس با کاهش محدودیت
صندوقهای درآمد ثابت ،ظرفیت جدیدی برای
فروش اوراق بدهی ایجاد کرد .همچنین افزایش
حداقل سهم اوراق دولتی در سبد داراییهای این
صندوقها از  10به  25درصد ،تاثیر مستقیمی
بر افزایش فروش اوراق بدهی دولتی دارد .سایر
تصمیمات دولت هم البته در جهت افزایش تقاضا
برای فروش هر چه بیشتر اوراق بدهی دولتی و
جبران کسری بودجه سال جاری نقش بسزایی
دارد .با این حال چند نکته نگرانکننده در رابطه
با این مصوبات وجود دارد.
ب��ا توجه به افت ش��دید رقم ف��روش اوراق
بده��ی دولتی در  ۲م��اه اخیر و به خطر افتادن
هدف جبران کسری بودجه سال جاری ،کاهش
محدودیت صندوقهای سرمایهگذاری ،یکی از
راهکارهای کمهزینه و س��ریع برای ایجاد تقاضا
ب��رای اوراق بدهی دولتی اس��ت .مکلف ش��دن
صندوقهای س��رمایهگذاری ب��ا درآمد ثابت به
افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در سبد داراییها
به حداقل  25درصد اقدامی قابل تقدیر در موضوع
جبران کسری بودجه سال جاری است .با این حال
تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر ورود بانکها
به بورس به واسطه صندوقهای درآمد ثابت ،خطر
بیش��تر شدن سرعت رشد نقدینگی را به دنبال
دارد .هدف دولت از باز کردن هر چه بیشتر پای
بانکها به بورس ،پمپاژ هر چه بیشتر نقدینگی
به این بازار با هدف جبران افت اخیر بازار است.
این تصمیم اما در نهایت میتواند به قیمت رشد
شدید نقدینگی و تورم تمام شود که هزینه آن به
اقشار کمدرآمد تحمیل میشود.

اقدامیکهیادآورسیاستهاینژادپرستانه
وضداسالمیرئیسجمهورآمریکاست

صفحه   7

از یک سوراخ  2بار گزیده میشویم؟
محمدباقر ادیب :حسن روحانی
یادداشت
و محمدج��واد ظری��ف ،هفته
گذش��ته ،با عجله ،تالش نمایانی برای قدیسسازی از
بایدن و ایجاد این تلقی که اگر بایدن به برجام برگردد،
مشکالت اقتصادی یکسره و یکشبه حل خواهد شد،
انجام دادند .در حالی که هنوز خود بایدن هم نمیداند
درباره ای��ران چکار میخواهد بکند ،روحانی و ظریف
طوری ح��رف میزنند که گویی جلوت��ر از خود آنها
یدانند سیاست دولت بعدی آمریکا چیست یا شاید هم
م
در حال ایجاد این تلقی هستند که این خود آنها هستند
که در پس پرده ،درباره تعیین سیاست در موضوع ایران،
به بایدن مشورت میدهند.
ای��ن رفتار هیجانزده ،عجوالنه و کمی به اصطالح
«تابلو» ،این تلقی را ایجاد میکند که روحانی و ظریف
در موض��وع برجام روابطی پنهان با دولت بایدن برقرار
کردهاند -آنچن��ان که نیویورکتایمز به نکاتی در این
باره اش��اره کرد و البته به سرعت از جانب وزارت امور
خارجه تکذیب شد -و در خفا در حال گفتوگو درباره
چیزی هستند که بشدت از آن منع شدهاند .این همان
روندی است که در مذاکرات برجام هم مشاهده شد و
نهایتا منجر به توافقی شد که در اصل پس پرده مذاکره
شده بود و نظام در نهایت بیش از چند درصد نتوانست
آن را تصحیح کند .عالوه بر این ،رفتار روحانی و ظریف
طوری اس��ت که بهسادگی میتوان فرض کرد آنها در
تبدیل کردن برجام به مساله اول کشور و آغاز دیالوگ
با دولت بایدن ،منفعت شخصی دارند .اینکه آن منفعت
چیست ،امری است که باید در آن تامل کرد.
در درجه اول ،واضح اس��ت حس��ن روحانی تصور
میکند گریزگاهی برای پوشاندن ناکارآمدی فاجعهبار
خود در حوزه اقتصادی پیدا کرده است .برای دولتی که
دالر را  3ه��زار تومان تحویل گرفته و  30هزار تومان
تحویل میدهد ،بیگمان نعمتی است که برای مدتی

ول��و کوتاه -توجه جامعه را از فاجع��های که آفریده،منحرف کرده و به نقطهای موهوم خیره کند .دولت بسیار
مایل است بگوید اوضاع خوب بود تا اینکه ترامپ از راه
رسید و همه چیز را خراب کرد .اما حقیقت این است
که ترامپ کاری جز ادامه راه اوباما و بایدن ـ و تمدید
تحریمهایی که آنها اعمال کرده بودند ـ نکرد .تحریمهای
آیسا و سزار در دوره اوباما اعمال شد؛ در دوره اوباما بود
که معلوم شد تحریمهای اقتصادی از جمله تحریم دالر
با عناوین غیرهستهای اساسا تعلیق نشده ،در دوران اوباما
بود که اعمال همان تحریمهای تعلیق شده در برجام
با عناوین غیرهستهای آغاز شد ،در دوران اوباما بود که
انتفاع اقتصادی ایران از برجام به  FATFمشروط شد،
در دوران اوباما بود که داعش به وجود آمد و در دوران
اوباما بود که دانشمندان هستهای ایران ترور شدند .حاال
هم روحانی و ظریف میتوانند چشمهای خود را ببندند
و حقیقت را نبینند اما دود این تغافل مستقیما به چشم
مردمی خواهد رفت که ناگهان ظرف چند ماه خواهند
دید بایدن از حیث تداوم تحریم و فشار ،اساسا تفاوت
چندانی با ترامپ ندارد .اساسا آنچه از دولت اوباما -بایدن
دیدیم جز این نبود که روی کاغذ توافق بکنند ،با عاملیت
روحانی و ظریف جامعه ایران را شرطی کنند ،بعد اجرای
تعهداتشان در توافق را به بهانههای مختلف گروگان
بگیرند و از نظام امتیازهای بیشتر -و اضافی -بخواهند.
هیچ دلیلی وجود ندارد که این رویه اصالح شده باشد و
بلکه برعکس با توجه به اینکه اعضای تیم بایدن آشکارا
گفته میخواهد از دستاوردهای سیاست فشار حداکثری
ترامپ استفاده کند ،قطعی است که این روند با شدت
بیشتری علیه ایران تداوم خواهد یافت .این یک اصل
مهم است که دولت روحانی باید تکلیف خود را روشن
کند و آشکارا تمایلی به این کار ندارد.
نکته بسیار مهم دیگر این است که روحانی و ظریف
در مقام حرف میگویند به دنبال رفع تحریمها هستند

اما در عمل ،تالش��ی برای وادار ک��ردن آمریکا به لغو
تحریمها از سوی آنها مشاهده نمیشود .اگر خوشبین
باش��یم ـ س��اده ولی نه ـ طراحی مشکوک روحانی و
ظریف این است که تجربه زیسته برجام را یک بار دیگر
تک��رار کرده و صرف تعهد کاغذی آمریکا را به معنای
لغو تحریم تفسیر کنند و بعد هم که تحریم لغو نشد
و همه دیدند در عمل چیزی تغییر نکرده ،یا تقصیر را
گردن انقالبیون در داخل بیندازند یا به دنبال برجامهای
بع��دی بدوند و نتیجه را به آن مش��روط کنند .برجام
نشان داد در عمل مکانیسمی برای لغو تحریم نیست
بلکه زیرساختی اس��ت برای گرفتن اهرم هستهای از
دست ایران و اعمال تحریمهای جدید ،آن هم در حالی
که امکان نشان دادن واکنش هستهای از ایران گرفته
شده است .تجربه یک دهه گذشته نشان میدهد اگر
لغو واقعی تحریم و کاهش فشارها یک راه داشته باشد،
این است که ایران اهرمهای قدرت خود را توسعه داده
و فشارهای طرف مقابل را هزینهمند کند .الاقل در ۲
مقطع در حدود یک دهه و نیم گذشته ،یکی از  84تا
 87و دیگری از اردیبهش��ت تا انتهای پاییز  98وقتی
ایران نش��ان داد میتواند فشارهای غرب را هزینهمند
کند ،به نتیجه واقعی که تعدیل پروژه فش��ار و بهبود
اساسی پیشنهادهای آمریکا و اروپا در حوزه اقتصادی
بود ،بسیار نزدیک شد اما در هر دو ،اول بار با فتنه 88
و در دومی با راه افتادن آشوب آبان بر اثر تصمیم بنزینی
حسن روحانی ،این فرصتها از دست رفت .اکنون بار
دیگر در مقطعی مشابه قرار داریم .یک تصمیم درست
و شجاعانه که اهرمهای هستهای و امنیتی ایران را احیا
کندمیتواندبهتغییراساسیمحاسباتبایدنمنجرشود
و در غیر این صورت ،بایدن ،همان ترامپ خواهد بود که
قرائت خاص خود از سیاست فشار را اجرا خواهد کرد
در خفا به روحانی و ظریف خواهد خندید ،همانطور
که جان کری و وندی شرمن خندیدند و این خنده را

در خاطراتشان یادآوری و ثبت کردند.
البته روحانی و ظریف هر چه کنند نمیتوانند این
حقیقت را پنهان کنند که دولت آنها در ایران رو به زوال
است و هیچ طرف خارجی قاعدتا به دولتی دل نمیبندد
ک��ه هم زمان زیادی بر س��ر کار نیس��ت ،هم کارنامه
درخشانی نداشته و محبوبیتی ندارد و هم تقریبا قطعی
است که پس از پایان کار ،مخالفانش بر سر کار خواهند
آمد .البته شاید دولت بایدن تصمیم بگیرد به هر قیمت
به غربگرایان در ایران کمک کرده و آنها را یک بار دیگر
به کشور تحمیل کند اما حتی اگر این تصمیم را گرفته
باشد باید توجه کند که نشان دادن تعلق خاطر شدید
به یک جریان خاص در ایران ،دلیلی موجه برای کنار
گذاشته شدن آن جریان از صحنه نیز ایجاد خواهد کرد.
هیجانزدگی روحانی و ظریف حتی منطق مذاکراتی
هم ندارد .شرطیسازی جامعه در حالی که هنوز تکلیف
هیچ چیز روشن نیست ،میتواند طرف مقابل را به این
نتیجه برس��اند که دولت در ایران بشدت نیازمند یک
توافق است که چنین به مردم خود آدرس غلط میدهد و
در این صورت محتملترین اتفاقی که رخ خواهد داد ،این
است که برای تحقق همان چیزی که روحانی و ظریف
آرزومند آن هس��تند یعنی بازگشت شکلی به برجام،
شرطهای عجیب و غریب خواهد گذاشت و امتیازهای
اضافی خواهد خواست .جالب است که این اتفاق خیلی
طول نکشید و تونی بلینکن گزینه اول بایدن برای وزارت
خارجه همین دیروز اعالم کرد برای بازگشت به برجام
بای��د ایران در حوزه موش��کی امتیاز بدهد .ظریف اگر
مذاکرهکننده قابلی بود حداقل باید این مقدار میفهمید
که عملیات شرطیسازی با نیازمند نشان دادن کشور،
مذاک��رات را از محتوا تهی میکند و با هیجانی کردن
وضعیت جامعه ،طرف مقابل را به این نتیجه میرساند
که حاال که فشار اجتماعی روی تصمیمگیرندگان هست،
میتواند امتیازهای کمتری بدهد و امتیازهای بیشتری

بخواهد .جالب است که این اتفاقات عینا همین  5سال
پیش رخ داده و برای کشوری به عظمت ایران ناپسند
خواهد بود اگر فقط طی  5س��ال از یک س��وراخ  ۲بار
گزیده شود.
البته نکته جالب این اس��ت که جامعه ایرانی پس
از پی��روزی بایدن چندان هم ش��رطی نش��د .فاجعه
اقتصادیای که دول��ت روحانی آفریده آنچنان بزرگ
است که جامعه به وعدههای سیاست خارجی او نیز دیگر
هیچ اعتمادی ندارد و بلکه برعکس بخوبی درک میکند
حتی برای یک گشایش در عرصه سیاست خارجی باید
کسانی بر سر کار بیایند که حداقلی از اعتبار در داخل و
خارج برایشان باقی مانده باشد.
البته پیداست که روحانی و ظریف کوتاه نخواهند آمد
و اگر چنین باشد باید خود را برای پذیرش تبعات آن
هم آماده کنند .نظام جمهوری اسالمی در مقابل دولت
ترامپ ،پشتسر دولت روحانی ایستاد و اجازه نداد این
دولت ساقط یا استیضاح شود .حال اگر قرار باشد همین
دولت با بایدن زد و بند کند و علیه سیاستهای نظام بهپا
خیزد ،طبعا باید با آن معاملهای متفاوت از گذشته کرد.
نویسنده این سطور تصور میکند همچنان تیم روحانی-
ظریف به یک توافق پشتپرده با آمریکا و غافلگیر کردن
نظ��ام فکر میکند .از دید آنها نتیج��ه این توافق این
خواهد بود که بایدن یکشبه به برجام بازمیگردد و در
این صورت نظام برای اینکه این بازگشت واقعا فایدهای
داش��ته باش��د ،چارهای جز مذاکره نخواهد داشت .در
واقع دروغی بزرگتر از آنچه محمدجواد ظریف  4روز
قبل به روزنامه ایران گفت و در آن مدعی شد «اساسا
نیازی به مذاکره نیست» وجود ندارد .دولت میخواهد
بدون لغو تحریم و صرفا با هدف باز کردن دست آمریکا
در انتخابات ایران ،مذاکره را به کشور تحمیل کند .روا
نیست ظرف  5سال از یک سوراخ  ۲بار -و در دومین
بار شدیدتر -گزیده شویم.

