بانک مرکزی با واردات کاال به جای انتقال ارز موافقت کرد

برخی از ناشران و کتابفروشان از دالیل عدم شرکت
در سیودومین نمایشگاه کتاب گفتند

به نمایشگاه کتاب
نمیآییم

صفحه 5

راهی برای بازگشت ارزش ارز
شرح درصفحه 7

پیشخوان
«ابتکار» پیامدهای قطع همکاری روسیه با ناتو در پیوند با
سایر کشمکشهای موجود را بررسی میکند
سرمقاله

محمدرضا ستاری

آنچه اروپا از ایران میخواهد
یکشنبه هفته جاری اتفاقی منحصربهفرد در عرصه
دیپلماسی رقم خورد .فیلیپ تیبو سفیر جدید فرانسه
در تهران ،درست در روزی که استوارنامه خود را تقدیم
حسن روحانی و محمدجواد ظریف کرد ،به وزارت خارجه
احضار شد تا مراتب اعتراض شدید ایران در خصوص
اظهارات همتایش در واشنگتن را به دولت فرانسه انتقال
دهد .ماجرا از آنجا آغاز شد که ژرار آرو ،سفیر فرانسه
در آمریکا ،طی پیامی توئیتری نوشته بود :اینکه بگویم
ایران پس از انقضای برجام اجازه دارد اورانیوم غنیسازی
کند ،اشتباه است .براساس  NPTو پروتکل الحاقی ،ایران
باید تحت نظارتهای شدید ثابت کند که فعالیتهای
هستهای آن غیرنظامی است .وی همچنین با بیان اینکه
روسها اورانیوم غنیشده برای نیروگاه بوشهر را تهیه
میکنند ،پس ایران نیازی به غنیسازی ندارد ،تصریح
کرده بود :همانطور که در سال  2002غنیسازی اورانیوم
برای فعالیتهای غیرنظامی ایران مجاز نبود ،اگر الزم
باشد در سال  2025هم همین رفتار را در قبال ایران
ی تحریمهایی که اعمال شده بود
خواهیم داشت یعن 
میتواند مجدد اعمال شود و هیچ غروبی بعد از برجام
وجود نخواهد داشت .اشاره آرو به سال  2025و غروب
برجام ،مربوط به بندی است که توافق هستهای پس
از  10سال به ایران اجازه میدهد مانند سایر کشورهای
 NPTبا آن رفتار شود.
ادامه درصفحه 2

شمارش معکوس
برای جنگ سرد جدید

گروه ایران و جهان  -تقریبا ً سه روز قبل الکساندر گروشکو
معاون وزیر خارجه روسیه که نماینده دائم این کشور در ناتو نیز
هست ،از قطع کامل همکاری مسکو با این سازمان خبر داد و
گفت :ناتو دیگر رویکرد مثبتی نسبت به روابط با روسیه ندارد
و وضعیت کنونی بازتاب وضعیت دوران جنگ سرد است .او
همچنین نسبت به هرگونه اقدام ناتو نسبت به روسیه هشدار
داد و تصریح کرد که امیدوارم این موضوع اتفاق نیفتد زیرا منجر
به فاجعهای انسانی خواهد شد که آمریکا و اروپا به خوبی نسبت
به تبعات آن آگاهی دارند.

رهبر انقالب اسالمی
در دیدارفرماندهان ارتش و نیروی زمینی:

از هرکاری که دشمن را َجری کند
پرهیز شود
صفحه 2

صفحه 15

به مناسبت همزمانی روز جوان و روز ارتش
ارتباط این دو حوزه بررسی شد

جوانان در لباس پلنگی!

صفحه 3

آیا سم پاشی بهترین راه مبارزه با ملخهایی است که از عربستان به سوی ایران میآیند؟

اهالی روستای سیلزده شیخیتر خوزستان
با به دنیا آمدن یک نوزاد دلشاد شدند

«سارا» دختر سیالب

مزار ع ایران زیرسایه
ملخهای آفریقایی

صفحه 13

قصههای «سیما» برای شبهای «رمضان »۹۸

از کشف حجاب تا دلدادگی

صفحه 14

تیم ملی وزنهبرداری زنان ایران که برای اولینبار در قهرمانی بزرگساالن
آسیا حضور پیدا میکند بازتاب جهانی داشت.
به گزارش ایسنا ،بیش از  ۳۰سال پس از پذیرش جهانی حضور زنان
در وزنهبرداری ،ایران برای اولینبار تیم وزنهبرداری بانوان بزرگسال را به
مسابقه بینالمللی اعزام میکند .مسابقات وزنهبرداری قهرمانی آسیا برگزار
میشود و ایران تیم مردان را به صورت کامل ( ۱۰نفره ) و بانوان را با هفت
وزنهبردار  ۱۷تا  ۲۲ساله به این مسابقات اعزام میکند.
این یک لحظه افتخارآمیز برای علی مرادی رئیس فدراسیون وزنهبرداری و
لحظهای تاریخی برای ایران است .مرادی به  Inside the gamesگفت:
من بسیار خوشحالم و افتخار میکنم .ما سال گذشته بسیار سخت با تیم
بانوان کار کردیم و میدانیم در قهرمانی آسیا نمیتوانیم مدال بگیریم اما در
آینده بهتر خواهیم شد .ما بسیار امیدواریم در المپیک  ۲۰۲۴یک مدال طال
بگیریم .اورسال پاپاندرئا نایبرئیس فدراسیون جهانی وزنهبرداری هم گفت:
به فدراسیون وزنهبرداری و کمیته ملی المپیک ایران تبریک میگویم برای
حمایتی که داشتند .تیم مردان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در حالی
شرکت میکند که کیانوش رستمی در نظر دارد در قهرمانی جهان شرکت
کند و سهراب مرادی هم مصدوم است .علی مرادی در مورد سهراب مرادی
گفت :من مطمئنم سهراب مرادی در مسابقات جهانی شرکت خواهد کرد.

رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت:

با کمک هم خرابیهای سیل را
بهتر از گذشته خواهیم ساخت
صفحه 2

صفحه 12

خبر
حضور بانوان وزنهبردار ایرانی در مسابقات بینالمللی
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گروه تولید و تجارت  -بهدنبال توافقات صورتگرفته میان بانک مرکزی و گمرک ایران،
رویه واردات در مقابل صادرات برای ورود مواد اولیه به کشور ،عملیاتی شد .اخیرا رضا
رحمانی ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفته بود «با پیگیری انجام شده ،بانک مرکزی
موافقت کرده است که صنعتگران در سال  ۹۸به هر میزان صادرت داشته باشند و در

چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ،به جای انتقال ارز به
کشور ،میتوانند مواد اولیه و واسطهای بخش تولید وارد کنند ».با انتشار این خبر ،سیل
عظیمی از نظرات روانه شد و موفقان و مخالفان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند .مخالفان،
این قانون را محدودیت برای بازرگانان میداند و معتقدند این یک راهکار جامع نیست.

نامه مهم وزیر خارجه به همتایان خود در جهان

همه دولتها برای جلوگیری از اقدام یکجانبه آمریکا باید دست به کار شوند
وزیر امور خارجه در نامهای به همتایان خود در سراسر
جهان ،اقدام غیرقانونی اخیر آمریکا در قراردادن نام سپاه
پاسداران در لیست تروریستی را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا ،محمدجواد ظریف وزیر امور
خارجه کشورمان در نامهای مشروح خطاب به وزرای
امور خارجه کشورهای جهان ،با اشاره به تبعات
خطرناک حقوقی و سیاسی بدعت اخیر رژیم آمریکا
در تروریستنامیدن بخشی از نیروی نظامی رسمی
یک دولت مستقل که عضو سازمان ملل متحد و عضو
کنوانسیونهای بین المللی در حوزه حقوق بشردوستانه
(حقوق ناظر بر درگیریهای مسلحانه) است تصریح
کرد :البته بیشک دولتهای مختلف در خصوص
بسیاری از موضوعات بینالمللی دچار اختالف نظر
و دیدگاه هستند ،اما در دنیای پس از جنگ جهانی
دوم ،همه ما پذیرفتهایم که هر اختالفی که تداوم آن
بتواند صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره بیفکند را
از طرق مسالمتآمیز و در چارچوب حقوق بینالملل و
منشور ملل متحد حلوفصل کنیم .اگرچه دولتهای
قبلی آمریکا اغلب به این قواعد و اصول اساسی این
ساختار بیاعتنایی کرده و آنها را نقض کردهاند؛ اما
دولت فعلی این کشور در حال انجام تحرکات و ایجاد
رویههای خطرناکی است که غایت آنها ویرانی و نابودی
کل این ساختار است.

یادداشت
امین جمشیدزاده*
هر جا که بوی طالی سیاه و دالرهای نفتی به مشام میرسد آنجا هر لحظه آبستن حوادث تازه
است .خبری که این روزها به شدت در اذهان عمومی جهانیان جلب توجه نمود؛ پیداشدن ردپای
شاهزاده جوان و ماجراجوی سعودی در لیبی است که هنوز لکه ننگین قتل «خاشقچی روزنامهنگار
منتقد دولت ریاض» بر گردهاش حاال حاالها سنگینی میکند و پاک نشده است .همچنین رسانهها و
افکار عمومی دنیا به شدت وی را محکوم نمودند و دولت او را ناپاک و تروریست معرفی کردند .حاال
در غائلهای تازه سروکله اش در جنگ داخلی لیبی شبیه ردپای دایناسورها پس از ژوراسیک پیدا شده
است .خبری که با تیتر درشت بازتابی وسیع در رسانههای مکتوب و تصویری دنیا داشت؛ سازمان
ملل متحد که همواره از دولت ائتالف ملی در لیبی حمایت کرده و میکند نمایندگان این سازمان
بر این باور بودند که پس از گذشت سالها هرجومرج و آشفتگی در لیبی ،در آستانه توافقی قرار
دارند که همه جناحهای درگیر در مخاصمه این کشور را در کنفرانسی گرد هم جمع میکند تا سازش
در مورد دولت واحد و برنامهای برای انتخابات به وجود آید .درست پس از آنکه « کلنل حفتر»۷۵
ساله که ژن سیاسی تبدیلشدن به دیکتاتور بعدی لیبی را دارد غائله و توطئه کثیفی علیه پایتخت
راه انداخت که روند صلح را از میان بردارد و این گمانهزنی و امکان را در اذهان جهان متبادر میکند
که یک جنگ داخلی عربی ویرانگر دیگر در لیبی رقم بخورد .همان تحلیلی که چند روز پیش روزنامه
واشنگتن پست پرده از آن برداشته و نوشته بود«:چه فاکتوری باعث شده است که آقای حفتر به
جای مصالحه به این نتیجه برسد به دنبال پیروزی نظامی اسبش را زین کند؟! در روزها و ساعاتی که

ظریف ،اقدام اخیر آمریکا را یکی از جدیترین تهدیدها
علیه نظم بینالمللی خواند و افزود :اثرات این عمل
خطرناک صرفا ً محدود به فرسایش و نابودی تمامیت
نظم جهانی در درازمدت نمیشود بلکه این اقدام  -که
با تحریک و حمایت برخی عناصر ایدئولوژیک در دولت
کنونی آمریکا و نیز معدودی رژیمها در منطقه ما صورت

گرفته  -بخشی از یک تالش کلیتر و فوریتر است که
با هدف افزایش شدید تنشها بین ایران و آمریکا و از
بین بردن تمام سازوکارهای کاهش تنش و نابود کردن
گزینههای سیاسی و زایل کردن ابزارهای صلحآمیز برای
حل اختالف انجام میشود تا نهایتا ً چاره و گزینه دیگری
جز توسل به مواجهه مستقیم باقی نماند.
او در بخش دیگری از این نامه تاکید کرد :این اعالم
شناسایی به همراه اتهامات جعلی مبنی بر وجود «ارتباط»
میان ایران و القاعده بخشی از برنامهای هستند که با
هدف آمادهسازی افکار عمومی مردم آمریکا برای یک
ماجراجویی جدید در منطقه غرب آسیا طراحی شده تا
زمینه را برای قوه مجریه آمریکا فراهم کند که بتواند مدعی
دارا بودن اختیار قانونی برای استفاده از نیروی نظامی
علیه یک کشور دیگر شود.
وزیر خارجه در این نامه تصریح کرد :همه دولتها
برای جلوگیری از تحقق چنین برنامه اقدام یکجانبه و
شرورانهای باید دست به کار شوند.
وی همچنین در این نامه با اشاره به سابقه اعمال دارای
ماهیت تروریستی که از سوی نیروهای آمریکا در منطقه
غرب آسیا ارتکاب یافتهاند ،به همتایان خود اعالم کرد که
جمهوری اسالمی ایران در یک عمل متقابل ،فرماندهی
مرکزی نیروهای مسلح آمریکا در منطقه غرب آسیا
موسوم به سنتکام را به عنوان سازمان تروریستی مورد

شناسایی قرار داده است .با این حال ،وی تصریح کرده
است که بهرغم نمونههای متعدد از ماهیت تروریستی
اقدامات این نیروها ،اقدام کشورمان در شناسایی این
بخش از نیروهای رسمی آمریکا صرفا ً در مقام رفتار
متقابل بوده و موضع حقوقی کشورمان در قبال اصل
حقوقی بینالمللی «برابری حاکمیت دولتها» و نیز
تعریف تروریسم تغییری نکرده است.
ظریف همچنین در بخشهای بعدی این نامه ،با
مقایسه اقدامات جنایتکارانه نیروهای آمریکا در منطقه و
حمایتهای آشکار و پنهان آنها از سازمانهای تروریستی
و افراطی  -که حتی در زمان مبارزات انتخاباتی مورد
اذعان رئیسجمهور کنونی این کشور قرار گرفت  -با
مجاهدتهای مستمر و فداکاریهای سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در مسیر مبارزه با گروههای تروریست
و افراطی که از شهرهای دورافتاده کالیفرنیا و شهرهای
اروپایی گرفته تا کابل و بغداد به طور مستمر به کشتار
انسانها و دهشتپراکنی پرداختهاند ،تاکید کرد جمهوری
اسالمی ایران در پرتو این حقایق است که قویا ً اقدام
غیرقانونی و تحریککننده آمریکا را محکوم کرده و نسبت
به تبعات درازمدت و عواقب فوری این اقدام هشدار
میدهد ،و از دولتها میخواهد در برابر این ماجراجویی
اخیر آمریکا موضعی اصولی ،دقیق و مبتنی بر قانون
اتخاذ کنند.

پارادوکس بن سلمان؛طالی سیاه و ژنرال حفتر
گذشت پاسخ این پرسش بنیادی بهوضوح و بهتدریج روشن شده است کنشگران و منتقدان سیاسی
میدانند که تهاجم وی بهوسیله مثلث شوم عربستان ،مصر و امارات پشتیبانی و حمایت میشود،
ژنرال حفتر سالها از حمایت این قدرتهای خارجی و همچنین دولت فرانسه برخوردار بوده است.
بله ،کلنل این حق را دارد که پشتیبانی لجستیکی ،مالی و مثلث حامی قدرتهای خارجی را داشته
باشد حتی اگر از طرف پاریس باشد که با آن همه فرهنگ و پیشینه که مهد دموکراسی است و انقالب
اکتبرش شهره عام و خاص است و اکنون رکورد شنبههای سیاهش آن را به دولتی آنارشیست بدل
کرده است ،همانگونه که مدیرعامل توتال هم حق داشت که به تلفنچی کاخ الیزه نهیب بزند که
باید به رئیسجمهور شیراک متصلش کند .اکنون هم این حق برای کلنل حفتر محفوظ است چرا
که ریاض ،حیاط خلوت سیاسی اوست و شاهزاده مغضوب سعودی در جامعه جهانی میتواند به
امانوئل ماکرون همتای فرانسویش هر لحظه که بخواهد وصلش کند .چرا که بوی دالرهای نفتی
وحشت و کابوس مشمئزکننده خون و الکل شنبهشبهای متوالی کوچهپسکوچههای پاریس را از
ذهنش پاک میکند و نفس راحتی میکشد و دیگر کلیسای نوتردامی که پریروز در شعلههای خشم
فرانسویان سوخت با آن قدمت۸۰۰ساله هم در کار نیست تا شرمسار کردههای او باشد چون که پای
نفت در میان است و آن دالرها و ثروت هنگفت در طرابلس .ژنرال حفتر سالهاست که از حمایت
این هژمونی قدرتی ائتالف خارجی و فرانسه برخوردار است حتی زمانی که وی کنترل خود را بر شرق
م ومتمرکز نموده بود و یک دولت رقیب را مقابل دولت تحت حمایت سازمان ملل در لیبی
لیبی زو 
تأسیس کرد.

به گزارش روزنامه «وال استریت ژورنال» چند روز قبل از آغاز این تهاجم ،ژنرال حفتر به ریاض
سفر میکند و به او میلیونها دالر کمک برای این عملیات وعده داده شده پرداخت میشود .این
پول به معنای پرداخت رشوه به رهبران قومی قبیلهای و استخدام جنگجویان تازهنفس است که به
این منطقه وسیع نفوذ کردهاند تا این حمله را متوقف کنند .در همه این حوادث و اتفاقات باید گفت
پیداشدن ردپای محمد بن سلمان ،شاهزاده جوان و سلطهطلب و ستیزهجویسعودی ،در طرابلس
مهم است و مهمتر اینکه لیبی دهمین کشور پهناور صادرکننده و فروشنده نفت خام جهان است و
اکنون بوی نفت و دالرهای پرزرق و برق نفتی به مشام شاهزاده جوان خورده و هوش از سرش ربوده
است چرا که بنسلمان در تولید نفت خام ،پاالیش نفت و پتروشیمی ،سیمان ،فوالد ،کودشیمیایی
و پالستیک صنعتی دستاورد موفقی داشته است و همین مسئله و سرمایهگذاری در آن وی را به
سوی سرزمین قوم بربر«لیبی» کشانده ،تشویق و ترغیب کرده است .اما شاهزاده سعودی از این نکته
کلیدی غافل مانده است که سرزمین مادریاش مهد القاعده و سرزمین بسیاری از رهبران و فعاالن
این سازمان مخرب تروریستی است که اسامه بن الدن بنیانگذار القاعده این سازمان را از مجموعهای
از مجاهدین دهه ۱۹۸۰در افغانستان و نیز برخی پیروان جوانتر خود تأسیس نمود و هدف اصلی
القاعده همچنان که در سال ۱۹۹۶در اعالمیه جهاد بنالدن و در سال۱۹۹۸میالدی در فتوای جهاد
رهبران این سازمان اعالم شد مبارزه با غرب و اسرائیل و متحدان منطقهای آنها «رژیمهای عربی»
است ،القاعده البته هیچگاه تحرک قابل توجهی علیه اسرائیل نداشت.
* فعال سیاسی و روزنامهنگار

