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  دستاورد انگلیس، خاطره ما
محمد اکبرزاده در توییتی نوشته:  بی بی سی خبر زده به زودی 
یک سرویس جدید در انگلیس راه اندازی میشه! این سرویس 

چیه؟ پیامک روزانه کرونایی!
ما تو ایران یک ماهه مشاور آنالین و تلفنی داریم، پیامک ها هم سوژه خنده ملت 

شده اصاًل !
خواس��تم بگم چیزی که برای ا انگلیس و بی بی سی دس��تاورد و سرویس جدید 

محسوب میشه بری ا ما خاطره است!
----------------------------------------------------------

  اساسی ترین مشکل ما
سیدامیر سیاح در توییتی نوشته: ترامپ براساس اختیارات قانونی اش، خودروسازان 
امریکایی را مجبور کرده تجهیزات پزشکی بسازند. در ایران رئیس جمهور هم قانوناً 
اجازه ندارد به  خودروسازان )که س��هامی عام و خصوصی هستند( این طور امر و 
نهی کند. اما در عمل، از وزیر و معاون  وزی��ر و مدیرکل تا نماینده های مجلس، به 
خودروسازان امر و نهی می کنند. اساسی ترین مشکل  اقتصاد ایران، نه ایدئولوژیکه، 
نه حتی به حجم دولت مربوطه. اساسی ترین مشکل اقتصاد ما اینه که   #قانون در 

این کشور، حرمت و حاکمیت ندارد.
----------------------------------------------------------

  پاسخگویی که نیست!
سیدنظام الدین موسوی در توییتی نوش��ته:  آقای روحانی پس از چند هفته مخالفت، 
باالخره محدودیت س��فرهای بین ش��هری و تعطیلی مراکز عموم��ی را پذیرفت اما 
پاسخگوی هزینه های سنگین و باال رفتن مبتالیان به کرونا طی یک ماه اخیر کیست؟

از نظر بنده، اول رئیس جمهور و دوم آنها که تنظیمات مجلس را روی وضعیت »ما 
هیچ، ما نگاه« قرار داده اند.

----------------------------------------------------------
  تبعیض

عبداهلل بلوچ نوش��ته:  نماینده های مملکت با این همه امکان��ات و تجهیزات در 
جلسه آنالین مجلس شرکت نکردن و به حد نصاب نرسیده اون وقت انتظار دارن 
دانش آموزی که نه گوشی داره نه دسترسی به اینترنت حتماً باید در کالس های 

آنالین حاضر باشه!
----------------------------------------------------------

  مردم دوستی رضاخان!
اشکان بکیار نوش��ته:  زمان رضا پهلوی وبا به تهران رس��ید و روزانه از جمعیت 
صدهزار نفري تهران، بیشتر از ۵۰۰ نفر بر اثر وبا می مردن. براي فرار از این بیماري 
دولتمردان و دولتمندان به خارج شهر مثل صاحبقرانیه و جاجرود می رفتن، ولی 

مردم فقیر تو شهر می موندن و می مردن!
همین قدر مردم دوست بودن بزرگواران.

----------------------------------------------------------
  ریشه تمدید مرخصی زندانیان

محمد پازوکی نوشته:  سخنگوی قوه قضائیه: مرخصی ۱۰۰ هزار زندانی تا پایان 
فروردین تمدید شد!

ریشه این اتفاق  بی سابقه برمی گرده به زمان پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( که جان 
اسیر و زندانی خیلی واسشون اهمیت داشت. واهلل باید افتخار کنیم به دین کاملی 

که داریم. اسالم ناب محمدی دقیقاً ۱۴۰۰ سال از جهان جلوتره.

عضو هیئت رئیسه مجلس:
جلساتعلنيهفتهبعدمجلسبرگزارميشود

ب�راي  مانع�ي  کرون�ا  بیم�اري  ب�ه  مجل�س  رئی�س  ابت�اي 
علن�ي مجل�س  و جلس�ات  نیس�ت  برگ�زاري جلس�ات مجل�س 
مي ش�ود.  برگ�زار  رئی�س  ن�واب  ریاس�ت  ب�ا  آین�ده  هفت�ه  در 
احمد امیرآب��ادي فراهاني، نماینده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي در 
گفت وگو با فارس گفت: ابت��الي رئیس مجلس به بیم��اري کرونا مانعي براي 
برگزاري جلسات مجلس نیست و جلسات علني مجلس در هفته آینده با ریاست 
نواب رئیس مجلس برگزار خواهد ش��د. وي افزود: پیش از ای��ن بنا بود که روز 
یک شنبه ۱7 فروردین جلسه هیئت رئیسه با رؤساي کمیسیون هاي تخصصي 
مجلس برگزار شود که به دلیل بیماري آقاي الریجاني برگزاري این جلسه در 

هاله اي از ابهام قرار گرفته است. 
عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در طول چهار سال مجلس دهم هیچ 
یک از جلسات هیئت رئیسه بدون حضور رئیس مجلس برگزار نشده و به همین 
خاطر برگزاري جلسه یک شنبه هم در هاله اي از ابهام قرار دارد و البته خبري هم 

مبني بر لغو این جلسه هنوز منتشر نشده است. 
----------------------------------------------------------

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس:
معاندانازنفوذمعنوي

ستاداجراييفرمانامامدرهراسند
س�روصداهاي رس�انه هاي معان�د در تخری�ب س�تاد اجرای�ي فرم�ان 
امام ب�ه خاط�ر ه�راس آنه�ا از نفوذ ای�ن س�تاد در می�ان مردم اس�ت 
که درصدد هس�تند با تخریب این س�تاد به اهداف ش�وم خود برس�ند. 
ولي داداشي، نماینده مردم آستارا در مجلس ش��وراي اسالمي در گفت وگو با 
فارس، با اشاره به فضاسازي هاي رسانه هاي وابس��ته به امریکا و انگلیس علیه 
ستاد اجرایي فرمان امام )ره( گفت: این رس��انه ها از نفوذ معنوي ستاد اجرایي 
فرمان امام )ره( در میان آ حاد مردم در هراسند و با تخریب آن به دنبال اهداف 

شوم خود در کشور ما هستند. 
نایب رئیس کمیسیون اصل 9۰ مجلس اظهار داشت: به دنبال خدمات قابل توجه 
ستاد اجرایي فرمان امام )ره( به مردم، این ستاد جایگاه ویژه اي بین آحاد ملت 

ایران دارد که همین مسئله دشمنان و بدخواهان نظام را ناراحت کرده است. 
داداشي خاطر نش��ان کرد: همانطور که گفتم آنها از نفوذ معنوي این ستاد در 
بین مردم وحش��ت دارند و مي دانند که فعالیت هاي این ستاد تقویت پایه هاي 
نظام را به دنبال دارد و این همان چیزي اس��ت که آنها را ناراحت مي کند. وي 
در پایان گفت: امام )ره( گفتند هر وقت دش��من از شما تعریف کرد، بدانید که 
کارتان اش��تباه بوده و هر وقت دشمن از ش��ما بد گفت بدانید که کارتان را به 
درستي انجام داده اید و لذا همین بدگویي و تخریب رسانه هاي غربي در مورد 
ستاد اجرایي فرمان امام )ره( نشان مي دهد که این ستاد کار خود را به درستي 

انجام مي دهد. 
----------------------------------------------------------

تسليترئيسسازمانبسيج
بهمناسبتدرگذشتپدرشهيدانفهميده

پیام�ي  ص�دور  ب�ا  مس�تضعفین  بس�یج  س�ازمان  رئی�س 
درگذش�ت مرح�وم »ح�اج محم�د تق�ي فهمی�ده« پ�در ش�هیدان 
گف�ت.  تس�لیت  را  فهمی�ده«  داوود  و  »محمدحس�ین  س�رافراز 
به گزارش فارس، سردار غالمرضا سلیماني، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با 
صدور پیامي درگذشت مرحوم »حاج محمد تقي فهمیده« پدر شهیدان سرافراز 
»محمدحسین و داوود فهمیده« را تس��لیت گفت. در پیام سردار سلیماني به 
خانواده محترم و معزز شهیدان فهمیده آمده است: با نهایت تأسف و تألم، خبر 
ناگوار و اسف انگیز درگذشت »حاج محمد تقي فهمیده« پدر شهیدان واالمقام 
محمدحس��ین و داوود را دریافت نمودم، ثمره عمر و زندگي شرافتمندانه آن 
مرحوم تربیت فرزنداني مجاهد، انقالبي و نام آور همچون آن شهیدان بزرگوار 
بوده است که به فضل خدا با ش��هیدان عزیز و بزرگوارش محشور و نزد خداي 
شهیدان مأجور خواهد بود. مراتب تسلیت و تعزیت اینجانب را در مصیبت وارده 
پذیرا و در غم خویش شریک بدانید. علو درجات معنوي و روحاني براي شهیدان 
واالمقام و رحمت و غفران الهي براي آن فقید سعید و بقاي عمر توأم با صحت 
و سالمتي براي شما و بازماندگان شریف از محضر خداوند منان مسئلت دارم. 
سرلشکر حسین سالمي فرمانده کل سپاه نیز در پیامي درگذشت پدر ارجمند 

شهیدان محمد حسین و داوود فهمیده را تسلیت گفت.

رهبر معظم انقاب اسامي در پیامي به مناسبت 
آغاز س�ال ۱۳99 هجري شمس�ي، با اش�اره به 
تقارن روز اول سال با س�الروز شهادت حضرت 
موس�ي بن جعفر )ع( ب�ه پیش�گاه مق�دس آن 
حضرت س�ام و درود فرس�تادند و ب�ا تبریك 
عید س�عید مبعث و عی�د پر طراوت ن�وروز به 
همه ملت به ویژه خانواده هاي معظم ش�هیدان 
و جانب�ازان، جهادگ�ران عرص�ه س�امت و 
همه خدمتگ�زاران س�ختکوش، س�ال جدید 
را س�ال »جه�ش تولی�د« نامگ�ذاري کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني دفت��ر مقام معظم 
رهبري، حضرت آی��ت اهلل خامنه اي با تس��لیت و 
تبریک به خانواده هاي شهداي س��ال 9۸ از جمله 
شهداي دفاع از حرم و مرزها و در رأس آنان شهید 
بزرگوار سردار سلیماني، شهید ابومهدي المهندس 
و همراهان آنها و همچنین شهداي حادثه کرمان و 
حادثه هواپیما و شهداي سالمت، سال 9۸ را سالي 
پر تالطم ب��راي ملت ایران خواندند و خاطرنش��ان 
کردند: س��ال قبل با س��یل آغاز و با کرونا تمام شد 
و در طول س��ال نیز حوادث گوناگوني مانند زلزله 
و تحریم ها پدید آمد اما اوج ای��ن حوادث، جنایت 
تروریستي امریکا و شهادت س��ردار نامدار ایران و 

اسالم، شهید سلیماني بود. 
 سال 98 در کنار سختي ها، سربلندي هاي 

درخشان داشت
رهبر انقالب اس��المي افزودند: س��ال قبل، س��ال 
س��ختي بود و گرفتاري هاي مردم نیز کم نبود، اما 
در کنار سختي ها، سربلندي هاي بعضاً بي سابقه اي 
وجود داش��ت و ملت ایران واقعاً خوش درخش��ید. 
ایشان روانه شدن سیل مردم مؤمن و با  همت براي 
کمک به مناطق آس��یب دیده در قضیه س��یل اول 
س��ال را از جمله زیبایي هاي سال 9۸ برشمردند و 
افزودند: هیجان عمومي و حضور ده ها میلیوني مردم 
در حادثه ش��هادت بزرگ شهید س��لیماني و خلق 
اجتماعات شکوهمند در تهران، قم، اهواز، اصفهان، 
مش��هد و کرمان که در دنیا و در تاریخ کش��ورمان 
بي نظیر بود، جلوه دیگري از سربلندي مردم و مایه 

آبروي کشور و عزت ملت بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي فداکاري هاي چشمگیر و 
تحسین برانگیز مردم در قضیه کرونا را نمونه دیگري 
از درخش��ش ملت در س��ال 9۸ خواندند و گفتند: 

زحم��ات مجموعه ه��اي درماني یعني پزش��کان، 
پرستاران، بهیاران، مدیران و کارکنان مراکز درماني 
و در کنار آنها خدمات مجموعه هاي داوطلب مردمي 
مانند دانشجویان، طالب و بسیجیان، همگي مایه 

عزت و آبرو است. 
 هیچ ملتي ب�ا رفاه جویي مح�ض به جایي 

نمي رسد
رهبر انقالب اس��المي با برش��مردن مصادیقي از 
همکاري و تعاون اجتماعي مردم در این روزها مانند 
تولی��د و توزیع اقالم بهداش��تي، ضدعفوني کردن 
معابر، کمک به افراد سالمند، بخشودگي اجاره ها و 
به تأخیر انداختن دریافت مطالبات، افزودند: ملت 
ایران زیبایي ها و فضائل خ��ود را در خالل حوادث 
سخت نش��ان داد و من قلباً و صمیمانه از همه این 
فعالیت ها و افراد تشکر مي کنم و مژده مي دهم که 

پاداش الهي در انتظار آنهاست. ایشان آزمون هاي 
سال 9۸ را آزمون هایي دشوار خواندند و با تأکید بر 
اینکه هیچ ملتي با راحت طلبي و رفاه جویي محض 
به جایي نمي رسد، گفتند: غلبه بر دشواري ها و عبوِر 
با روحیه از آنها موجب قدرتمند ش��دن یک ملت و 
کسب اقتدار و اعتبار است، همچنان که ملت ایران 
تاکنون به این شکل بر مشکالت غلبه کرده و بعد از 

این نیز خواهد کرد. 
 در پس تلخي ه�ا، آس�اني در انتظار مردم 

است
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه اي درس دیگ��ر حوادث 
مختلف را شناخت ضعف هاي دروني، خارج شدن 
از غرور و غفلت و لزوم توجه به پروردگار دانس��تند 
و با درخواس��ت از خداوند براي قرار دادن سال 99 
به عنوان س��ال پیروزي هاي بزرگ و با استمداد از 

پیشگاه حضرت بقیه اهلل براي حمایت از مردم مؤمن 
ایران گفتند: ملت همچنان که در طول س��ال هاي 
متمادي، ش��جاعانه و با روحیه با ح��وادث مواجه 
شدند، از این پس نیز با روحیه و امید با همه حوادث 
برخورد کنند و مطمئن باشند که تلخي ها مي گذرد 
و یسر و آساني در انتظار ملت ایران خواهد بود چراکه 
اِنَّ َمَع الُعسِر یسرا. ایشان با اشاره به جریان داشتن 
کار و تالش در بخش هاي مختلف کش��ور از جمله 
در بخش هاي علمي، تحقیقي، اجتماعي، دولتي و 
قضایي افزودند: خداوند متعال به همه این تالش ها 
برکت مي دهد و ملت را از این گ��ذرگاه با عافیت و 

سربلندي عبور خواهد داد. 
 اثرات تولید بای�د در زندگي م�ردم دیده 

شود
حضرت آی��ت اهلل خامن��ه اي در ادامه ب��ه ارزیابي 

میزان پیشرفت شعار س��ال 9۸ یعني رونق تولید 
پرداختند و با اشاره به گزارش هاي موثق از بازگشت 
به کار برخي از کارخانه هاي راکد یا تعطیل، افزایش 
ظرفیت تولی��د بعضي از واحدها، ب��ه میدان آمدن 
شرکت هاي دانش بنیان و برداشتن گام هاي جدي 
در پژوهش و تحقی��ق به عنوان سرچش��مه تولید 
گفتند: این گزارش ها نش��ان مي دهد در سال 9۸ 
عالوه بر استقبال صاحبنظران از شعار رونق تولید، 
در عمل نیز از آن اس��تقبال ش��د و ب��ا کار و تالش 
دستگاه هاي مختلف، تولید تا حدودي به راه افتاد 

البته اثر آن در زندگي مردم محسوس نشد. 
رهبر انقالب اس��المي با تأکید بر اینکه باید با کار 
۱۰براب��ري، تولید به جایي برس��د ک��ه در زندگي 
مردم اثر بگذارد، افزودند: مس��ائل اقتصادي کشور 
متعدد اس��ت از جمله »اصالحات بانکي، گمرکي 
و مالیاتي« و »بهبود فضاي کس��ب وکار« اما نقش 
تولید بي همتاس��ت و با راه افتادن تولید و استفاده 
از بازار فروش ۸۰ میلیوني در داخل و ضمناً ارتباط 
با فروش و بازارهاي خارجي، مش��کالت اقتصادي 
قطعاً پایان مي یابد و تحریم ها به نفع کش��ور تمام 
خواهد شد. ایشان افزودند: تحریم تاکنون در کنار 
ضررهایش، سودهایي نیز داشته و ما را وادار کرده 
اس��ت به فکر تهیه لوازم زندگي و نیازهاي کشور از 
طریق امکانات داخلي باشیم که این حرکت بسیار 

مغتنم ان شاءاهلل ادامه خواهد یافت. 
 نیاز قطعي کشور به تولید است

حضرت آیت اهلل خامنه اي با جمع بندي سخنانشان 
در خصوص نیاز قطعي کشور به تولید، سال 99 را 
سال »جهش تولید« نامگذاري کردند و خطاب به 
دس��ت اندرکاران تأکید کردند: جوري عمل کنید 
که با جهش تولید، تغییري محس��وس در زندگي 
مردم به وج��ود  آید. ایش��ان افزودن��د: البته الزمه 
تحقق این ه��دف برنامه ریزي اس��ت و بخش هاي 
مختلف مانن��د س��ازمان برنامه، مجل��س و مرکز 
تحقیقات آن، قوه قضائیه، مجموعه هاي دانش بنیان 
و گروه هاي پر شمار جوان، مبتکر و فعال باید در این 

برنامه ریزي ها شرکت کنند. 
رهبر انقالب اسالمي در پایان با تبریک مجدد سال 
جدید و عید مبعث و آرزوي جلب توجهات الهي، از 
ملت ایران خواستند به طور روزافزون به توجهات، 

توسالت و معنویات خود بیفزایند. 

رهبرانقالب:برایجهشتوليددرسال99برنامهريزیکنيد
حضرت آیت اهلل خامنه اي در پیام نوروزی، سال 99 را سال »جهش تولید« نامگذاری کردند

س�ردار حاج میرزا محمد س�لگي از فرماندهان 
هش�ت س�ال دف�اع مق�دس اس�تان همدان 
و راوي کت�اب »آب هرگ�ز نمي می�رد« روز 
پنج شنبه پس از س�ال ها درد به دلیل جراحت 
ش�یمیایي ب�ه همرزمان ش�هیدش پیوس�ت. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، ب��ه همی��ن مناس��بت جمعي 
از مسئوالن کش��وري و لشکري، ش��هادت سردار 
حاج میرزا محمد س��لگي از فرماندهان هشت سال 

دفاع مقدس استان همدان را تسلیت گفتند. 
س��یدابراهیم رئیس��ي، رئیس قوه قضائیه در پیامي 
شهادت شهیدجانباز سردار حاج میرزا محمد سلگي 
را تس��لیت گفت. در این پیام آمده است: خبر عروج 
آسماني برادر جانباز سردار حاج میرزا محمد سلگي و 
پیوستن به خیل شهداي سرافراز انقالب اسالمي، پس 
از عمري مجاهدت و جانبازي در راه خدا، موجب تأثر 

اینجانب شد. این مرد آسماني که سال هاي با برکت 
عمرش را در جبهه حق و س��نگرهاي دفاع مقدس 
س��پري کرد، همچون ستاره اي روش��ن در آسمان 
دفاع مقدس درخشید و بخشي از رشادت و عاشقي 
او در راه خدا در سالیان پس از جنگ نیز نقل قصه ها و 
روایت هاي آن دوران بود و همین ویژگي ها بارها مورد 
عنایت ویژه رهبر معظم انقالب قرار گرفت. اینجانب 
شهادت این مجاهد نستوه و بصیر را محضر مقام معظم 
رهبري، مردم انقالبي استان همدان و همرزمان داغدار 
این شهید نوراني در لشکر انصارالحسین)ع( تبریک 
و تس��لیت عرض مي کنم و صبر و اجر براي خانواده 
آن شهید عزیز، به ویژه همس��ر محترم و فداکارش، 
از درگاه الهي مس��ئلت دارم.  رئیس مجلس شوراي 
اسالمي نیز با صدور پیامي ش��هادت جانباز دوران 
دفاع مقدس حاج میرزا محمد س��لگي را تس��لیت 

گفت. علي الریجاني در این پیام به مناسبت شهادت 
حاج میرزا محمد سلگي اظهار داشت: جانباز سرافراز، 
حاج میرزا محمد سلگي از فرماندهان مؤمن، دالور و 
فداکار هشت سال دفاع مقدس به لقاءاهلل پیوست و 
اجر سال ها ایثار و از خودگذشتگي توأم با درد و رنج 
جانبازي را به جایگاه واالي شهادت پیوند زد. رئیس 
مجلس ش��وراي اس��المي افزود: اینک که خداوند 
بزرگ، س��ال ها پس از دفاع مقدس، پاداش عظیم 
صابران را به آن مجاهد پارس��ا هدیه کرده است، بر 
روان پاك وي که در دوران زندگي نیز ش��هید زنده 
نامیده مي شد، درود مي فرستم و نسل جوان کشور 
را به مطالعه کتاب »آب هرگز نمي میرد« اثر ماندگار 
خاطرات عاشورایي آن شهید واالمقام فرامي خوانم. 

 پیام تسلیت فرمانده کل سپاه
در پي شهادت سردار سرافراز س��پاه اسالم جانباز 

عالیقدر، حاج میرزا محمد س��لگي از پیشکسوتان 
هشت سال دفاع مقدس، س��ردار سرلشکر پاسدار 
حسین سالمي، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي پیام تسلیتي صادر کرد.  در بخشي از پیام 
سرلشکر سالمي آمده است: شهادت پرافتخار جانباز 
سرافراز و سردار عالیقدر حاج میرزا محمد سلگي، 
رئیس ستاد لش��کر انصارالحس��ین )ع( همدان و 
فرمانده گردان حضرت ابوالفضل )ع( در دوران دفاع 
مقدس را به محضر مقام معظم رهبري، مردم شریف 
و انقالبي استان همدان و خانواده مکرم و همرزمان 
گرانقدر وي تبریک و تس��لیت ع��رض مي نمایم.  
رشادت ها و فداکاري هاي درس آموز آن سردار دالور 
در جنگ تحمیلي استکبار جهاني، صبر و بردباري 
باشکوه در دوران جانبازي و مجاهدت هاي ارزشمند 
او در روایت گري حماس��ه مقاومت و پایداري ملت 

عظیم الشأن ایران در هشت سال دفاع مقدس که در 
اهتزاز پرچم بصیرت، انقالبي گري و والیتمداري در 
استان شهیدپرور همدان جایگاه واال و قابل احترامي 
دارد، هرگز فراموش نمي ش��ود و مش��عل پرفروغ 
هدایت نسل هاي امروز و فرداي میهن اسالمي در 
پاس��داري از انقالب و آرمان ها و ارزش هاي اسالم 
ناب محمدي )ص( برابر اردوگاه دش��منان خبیث 
قرآن و والیت قرار خواهد گرفت. از درگاه کبریایي 
براي خانواده مکرم و ارادتمندان ارجمند آن شهید 
واالمقام، صبر و شکیبایي و ثبات قدم توأم با توفیق 

و اجر خواستارم. 
سردار حس��ین اش��تري، فرمانده نیروي انتظامي 
نیز با صدور پیامي عروج ملکوتي س��ردار سرافراز 
اسالم حاج میرزا محمد س��لگي را به خانواده وي 

تسلیت گفت.

انتخ��اب عنوان »جه��ش تولید ملي« براي س��ال 
جاري به خصوص در میان تمام التهابات سیاس��ي 
و غیرسیاس��ي س��ال 9۸ تا حدودي براي ناظران 
غیرمترقبه بود. البت��ه این اولین بار نب��ود که این 
اتفاق روي مي داد. در عید سال ۸9 و پس از هشت 
ماه بحران سیاسي نیز همه انتظار نامگذاري عنواني 
سیاسي را داش��تند اما رهبري عنواني اقتصادي را 
انتخاب کردند. این که انتخاب یک عنوان اقتصادي 
و مرتبط با حوزه معیشت مردم براي سال جاري چه 
پیامي دارد را مي توان در قالب هاي متنوعي تحلیل 
کرد. اما به طور حتم آنچه س��بب ای��ن نام گذاری 
رویداد شده تهدیدهایي است که به صورت مداوم 
در قالب تحریم هاي اقتصادي علیه کش��ور اعمال 

مي شود.
نگاهي به فهرس��ت نامگذاري س��ال هاي مختلف از 
سال ۸۸ نش��ان مي دهد که اقتصاد همواره اولویت 
اصلي کش��ور در تمام ای��ن دوره ها بوده اس��ت. این 
مسئله از آنجا جدي مي ش��ود که تهدیدات دشمن 
علیه نظام جمهوري اسالمي از فاز نظامي خارج و به 
سمت تحریم هاي گسترده متمرکز شد به گونه اي که 
واژه جنگ اقتصادي به واژه اي آشنا براي مردم ایران 
تبدیل شد. تحریم اقتصادي نتیجه اصلي تالش دولت 
باراك اوباما رئیس جمهور امریکا براي فش��ار بیشتر 

علیه ایران بود.
باراك اوباما با شعار تعامل و دیپلماسی وارد کاخ سفید 
شد اما با گذشت مدت کمی نشان داد که سیاست های 
امریکا در قبال ایران دارای یک برنامه مشخص است 
و تحریم ها یکی از مهم ترین این برنامه هاست. اوباما 
از هم��ان ابتدای دوره ریاس��ت جمه��وری خود در 
۱2 مارس 2۰۰9 قانون تحریم های اقتصادی ایران 

را تمدید کرد. همچنین چند روز پ��س از انتخابات 
2۰۰9 ایران، در 3۰ جوالی 2۰۰9 مجلس س��نای 
امریکا تحریم شرکت های صادرکننده بنزین به ایران 

را تصویب کرد.
اما از س��ال 2۰۱۰ به بعد مس��ئله تحریم ها جدی تر 
ش��د به طوری که پس از قطعنام��ه ۱929 امریکا و 
متحدانش از جمله اتحادیه اروپا تحریم های مستقل 
دیگری را علیه ایران اعم��ال کردند که بخش نفت، 
انرژی و بخش مال��ی و بانکی ای��ران را هدف گرفته 
بودند. ای��ن تحریم ها در س��ال هاي 2۰۱۱ و 2۰۱2 
تش��دید و موارد جدیدی به تحریم های قبلی اضافه 
ش��د. اما در تحریم ه��ای بع��د از 2۰۱۰ نکته مهم و 
اساسی حضور سایر کش��ورها در اعمال تحریم های 
ش��دید علیه ایران بود. از آنجایی که روابط اقتصادی 
ایران و امریکا در گذش��ته و طی تحریم های قبلی به 
حداقل ممکن رسیده بود، هر تحریم دیگری از طرف 
امریکا بی معنی و بدون اثر بود چون رابطه اقتصادی 
بین دو کشور وجود نداشت. به همین دلیل ورود سایر 
کشورها به جمع تحریم کنندگان الزم و حیاتی بود. 
نکته دیگر تحریم سایر کشورها توسط امریکا بود که 
در صورت نقض قوانین تحریمی، از طرف امریکا مورد 

مؤاخذه قرار می گرفتند وجریمه مالی می شدند.
امریکا با تالش های گسترده خود توانست قطعنامه 
۱929 را به تصویب برس��اند و اغلب کش��ورها را در 
مسیر تحریم های ایران با خود همراه کند. اما قطعنامه 
تنها بستری بود برای تحریم های شدیدتر بعدی که 
قرار بود با همکاری گس��ترده متحدان امریکا اعمال 
ش��ود. امریکا پس از تصویب قانون سیسادا با فاصله 
چند روز پس از قطعنامه ۱929 زمینه را برای اعمال 
تحریم های گسترده تر در خارج از چارچوب قطعنامه 

فراهم کرد. این تحریم ها در سال هاي 9۰ تا 9۱ به اوج 
خود رسید و منجر به یک بحران ارزي همه جانبه شد. 
در پاسخ به این تحریم ها ایران ضمن گسترش برنامه 
هسته اي خود با غرب وارد مذاکره شد که در نهایت به 

انعقاد تفاهم نامه برجام منجر شد.
با این حال عمر برجام چندان طوالني نش��د و دولت 
ترامپ با خروج از برجام بار دیگر فشارهاي اقتصادي 

خود را علیه ایران تشدید کرد.
  تهدیدها چگونه به فرصت تبدیل شدند

اگرچه فشارهاي گسترده ترامپ علیه ایران منجر به 
برخي بحران هاي اقتصادي شد اما فوایدي براي ایران 
داشت که به تدریج براي همه آشکار شد. از همان زمان 
نیز رهبر معظم انقالب بر این نکته تأکید کردند که 

باید از این فرصت براي احیاي اقتصاد استفاده کرد.
یکي از مهم ترین اقدامات ترامپ علیه ایران منع کامل 
خرید نفت علیه ایران بود. دولت ترامپ از اردیبهشت 
سال گذشته با برداشتن تمام تخفیف هاي تحریمي 
تالش کرد که خری��د نفت ایران را به صفر برس��اند. 
این اقدام در ابتداي ام��ر یک فاجعه تمام عیار به نظر 
مي رسید اما با یک نگاه دقیق موجب حل شدن یکي 

از مشکالت قدیمي اقتصاد ایران شد.
یکي از آرزوه��اي مهم اقتصاددانان ایراني مس��تقل 
شدن اقتصاد ایران از نفت بود که این امر با تحریم هاي 
نفتي ترامپ تحقق پیدا کرد. تا وقتی دولت های رانتیر 
از نعمت درآمدهای نفتی سرشار برخوردار هستند، 
اساساً هیچ انگیزه ای برای کنترل واردات ندارند ولی 
امروز به برکت کاهش ش��دید و اجباری درآمدهای 
نفتی دولت ناگزیر به محدود کردن واردات کاالهای 
غیرضروری و دارای مش��ابه داخلی شده و حتماً این 
راهبرد در سال پیش رو سخت گیرانه تر دنبال خواهد 

شد. وقتی دولت ارز الزم را برای واردات بی حساب و 
کتاب کاالهای خارجی در اختیار ن��دارد، فضا برای 
تنفِس تولیدکننده های داخلی بازتر می ش��ود )کما 
اینکه شده است(. برای نمونه اقدام دولت در ممنوع 
کردن واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کاال در تیر ماه ۱397 
را می توان یکی از مصادیق تحقق این راهبرد در کشور 

دانست که البته طی سال ۱39۸ نیز ادامه پیدا کرد.
نمونه دیگر آن نیز بحران ارزي سال 97 بود. بحراني 
که موجب کاهش ناگهاني ارزش پول شد. این کاهش 
ارزش پول نتیجه مستقیم تحریم هایي بود که علیه 

بخش نظامي و بانکي اعمال شده بود.
کاهش ارزش پ��ول ملی گرچه آث��ار مخربی به ویژه 
در کاهش قدرت خرید مردم دارد که سبب می شود 
نتوانیم آن را الاقل در کوتاه مدت به عنوان یک پدیده 
مطلوب اقتصادی تلقی کنی��م اما پیامدهای مثبتی 
نیز برای اقتصادهایی مثل ایران دارد که می تواند در 
بلندمدت منجر به نتایج مطلوبی برای افزایش تولید 
ناخالص ملی آنها ش��ود. بر این اس��اس وقتی ارزش 
پول ملی در یک کشور تنّزل پیدا می کند، کاالهای 
خارجی با قیمت ب��ه مراتب باالتری از گذش��ته در 
بین گزینه های مصرف کنن��دگان برای انتخاب قرار 
می گیرند و در نتیجه اگر تا پیش از این مشتری صرفاً 
به مقایسه کیفیت دو کاالی مشابه خارجی و ایرانی 
برای انتخاب یکی از آنها می پرداخت؛ امروز عالوه بر 
کیفیت، مزیت های قیمت��ی کاالی تولید داخل نیز 
در انتخاب او مؤثر اس��ت. این مزیت به تدریج منجر 
به تغییر الگوی مصرف کننده  ایرانی به نفع تولیدات 
داخلی خواهد ش��د؛ مس��ئله ای که امروز در اقتصاد 
ایران به وقوع پیوسته و منجر به خارج شدن بسیاری 
از کاالهایی که مش��ابه داخلی دارند از سبد مصرفی 

ایرانیان شده است.
  جهش تولید در سال سرنوشت 

این دالیل و گزاره های دیگری نظیر »شکست خوردن 
گفتم��ان مذاکره به ج��ای تکیه به ت��وان داخلی«، 
»افزایش روحیه مقاومت در ملت ایران بعد از مشاهده  
خصومت آشکار امریکایی ها و اروپایی ها« و...  همگی 
سبب شده اند که امروز به واسطه  ظرفیت های خالی 
زیادی که در بازار ۸۰ میلیونی داخلی ما به وجود آمده 
اس��ت؛ اقتصاد ایران به شرط ُحسن اس��تفاده از این 
فرصت  پدید آمده در آستانه یک شکوفایی و »جهش 
در تولید ناخالص ملی« قرار بگیرد که اگر این جهش 
رقم بخورد، دست دشمن براي استفاده از سایر ابزارها 

علیه ملت ایران نیز به صورت کلي بسته مي شود.
با در نظر گرفتن موارد فوق مي توان گفت که ش��عار 
جهش تولید در راس��تاي اس��تفاده از شرایط فعلي 
براي خنثي کردن تهدیدهاي اقتصادي امریکاست؛ 
تهدیدهایي که مي تواند فرصت��ي طالیي براي رفع 
کامل تهدیدات دشمن باش��د. با رفع تهدید تحریم 
اقتصادي ام��کان تثبیت دس��تاوردهاي ای��ران در 
حوزه هایي همچون توسعه برنامه موشکي و گسترش 

نفوذ منطقه اي نیز تثبیت مي شود.
سال 99 نیز به دلیل در پیش بودن چند پیچ مهم 
سیاسي از جمله انتخابات ریاست جمهوري امریکا 
سال مهمي در حوزه بین الملل محسوب مي شود. 
به طور حتم ایران اگر بتواند پاي خود را در این سال 
حساس در عرصه جهاني محکم کند تا سال ها بعد 
امکان استفاده از مزایاي مادي و معنوي آن فراهم 
خواهد بود؛ پیروزي اي که رمز آن در همان جهش 
تولی��د و ایجاد یک اقتص��اد خودکف��ا و مقاومتي 

نهفته است.

پیام تسلیت مسئوالن کشوري و لشکري به مناسبت شهادت سردار سلگي

راوي كتاب »آب هرگز نمي ميرد« به ياران شهيدش پيوست

چرا سال 99 عنواني اقتصادي گرفت

جهش توليد و تبديل تهديد به فرصت

    خبر

   خبر    یک

مهدی   پورصفا
   تحلیل


