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در موضوع FATF باید از تجربه برجام عبرت بگیریم
عضو کمیس��یون قضایی مجلس با بیان اینکه در موضوع FATF باید از تجربه 
برج��ام عب��رت بگیریم گفت: همان کش��ورهایی ک��ه به حمای��ت از گروه های 
تروریس��تی می پردازند در قالب FATF مدعی شفافیت هستند و ایران را مورد 

سوال قرار می دهند.
محمدعل��ی پورمختار نماینده م��ردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس با اش��اره به 
 FATF اظه��ارات اخی��ر معاون اول رئیس جمه��ور مبنی بر تایید لوای��ح مرتبط با
از س��وی رهبر معظم گفت: تجربه برجام نش��ان داد که آمریکا و اروپایی ها تا چه اندازه 
بدعهد هس��تند و از س��وی دیگر برخالف ادعایی که در حوزه شفافیت دارند ما شاهد به 

راه اندازی و حمایت از گروه های تروریستی توسط آنان هستیم. 
وی افزود: همه این حمایت ها از تروریست  و پولشویی ها در این رابطه زیر نظر کشورهایی 
اتفاق می افتد که در قالب FATF مدعی ش��فافیت هس��تند و ایران را در ارتباط با این 

موضوعات مورد سوال قرار می دهند.  فارس

ارقام مرکز آمار از وضعیت تورم با قیمت کاالهاهمخوانی ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی معتقد است ارقام مرکز آمار از 

وضعیت تورم با قیمت کاالهای اساسی همخوانی ندارد.
حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی با اشاره به مشکالت معیشتی و اقتصادی 
مردم گفت: دولت باید برای برون رفت از شرایط موجود اقتصادی کشور چاره ای 

بیندیشد، قیمت کاالهای اساسی در بازار بیانگر کاهش نرخ تورم نیست.
وی با انتقاد از آمار و ارقام مرکز آمار و دیگر مراکز برای بیان نرخ واقعی تورم اظهار 
داشت: مرکز آمار و برخی دیگر از مراکز وابسته به دولت آمار دقیقی از میزان نرخ تورم 
و یا حتی رکود اقتصادی ارائه نمی دهند که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ به تعبیری، این 
ارقام با قیمت کاالهای اساس��ی همخوانی ندارد. حجت االس��الم موسوی الرگانی تصریح 
کرد: ش��رایط بازار و قیمت کاالهای اساسی نش��ان  دهنده تورمی باالی 45درصد است، 
حتی می توان گفت که قیمت ها نسبت به سال گذشته افزایش نیز داشته، اما در آمارها 

بیان می شود که نرخ تورم کاهش یافته است.  تسنیم

ثبت اموال نمایندگان از امروز رسمًا در مجلس آغاز می شود
احمد امیر آبادی عضو هیئت رئیس��ه مجلس ش��ورای اسالمی اعالم کرد: از روز 
یکشنبه هفته جاری رس��ما ثبت اموال و دارایی های مسئوالن در مجلس آغاز 
می شود و نمایندگان باید اقدام به ثبت اموال خود در سامانه قوه قضائیه کنند. 
وی تاکید کرد: پیش از این با قوه قضائیه جهت اس��تقرار این سامانه در مجلس 

گفتگو کرده بودیم.
براس��اس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مس��ئوالن و کارگزاران، مقامات تعیین 
شده در اصل یکصدو چهل و دوم )۱4۲( قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر 
و فرزندانش��ان را مطابق آیین نامه ای که توس��ط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابالغ 
می شود، در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه  قضائیه گزارش می دهند و قوه 
قضائیه نس��بت به رس��یدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش »من غیر حق« 

اقدام می کند.  مهر

در میان تمام اخباری و داس�تان هایی  که از لبنان و اعتراضات 
آن در تمام این س�الها  و  به ویژه طی روزهای گذش�ته  منتشر 
ش�ده ؛ روایت�ی از لبنان وجود دارد که بی ش�ک تاکنون کمتر 
کس�ی به آن پرداخته و یا آن را مدنظر قرار داده است. »روایت 
ی�ک لبنان « از زبان مهدی فیروزان  ک�ه ایران را به خوبی می 

شناسد  وشناخت کاملی از لبنان دارد .
فیروزان که این روزها در س�مت مدیرعامل ش�هر کتاب و یک 
فعال فرهنگی ایفای نقش می کند؛ فردی اس�ت که اکثر مردم  
او را ب�ا  عنوان » خواهرزاده امام موس�ی صدر« می شناس�ند 

،شخصیتی دینی،سیاسی و بزرگ در دنیای اسالم.   
فی�روزان در این گفت و گو نمای دیگ�ری از لبنان را به تصویر 
می کش�د که ردی از جنگ و خونریزی در آن دیده نمی شود و 
حکایت از یک همزیستی مسالمت  آمیز میان پیروان ادیان در 

این کشور دارد. مشروح این گفته به شرح زیر است:

 آنچ���ه از لبن���ان در طول تمام این س���الها ش���نیده و یا 
دیده ایم بیش از هر چیز به جنگ و خونریزی و درگیری 
های  که دراین کش���ور وجود دراد باز میگردد؛به عنوان 
س���وال اول  اگر بنا باش���د  در توصیف لبنان و پتانسیل 

های اقتصادی آن از چه واژه ای استفاده می کنید؟
به نظر من لبنان را باید از حیث اقتصادی در ۲ حوزه دید، یکی 
لبنان��ی ها و یکی لبنان. جنگ های داخلی لبنان که از س��ال 
75.76 شروع شد و تا ۱0 سال ادامه داشت، مقداری همکاری و 
همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان ادیان را در لبنان خدشه 
دار کرد اما حتی در زمان جنگ فقط سیاس��یون بودند که این 
همزیس��تی را خدش��ه دار می کردند. خود مردم خیلی درگیر 
این مس��ائل نبودند بنابراین باید بدانیم که همکاری در سطوح 

اقتصادی میان مسیحیان، مسلمانان و ایرانیان خوب است. 
من »روایت یک لبنان« را می گویم. اگر به لبنانی ها نگاه کنیم 
دو برابر جمعیت س��اکن داخل لبنان در خ��ارج از لبنان مثل 
آمریکای التین در آمریکا،  اروپا، اس��ترالیا،  کشورهای حاشیه 
ی جنوب��ی خلیج فارس و در آفریقای غربی و ش��مالی زندگی 
می کنند.البته آمار درس��تی در لبنان گرفته نمیشود چون اگر 
گرفته شود نس��بت طوائف به یکدیگر افشا می شود در نتیجه 
همیشه یک اراده ی اعالم نشده ای وجود داشته که آمارگیری 
و سرش��ماری نشود تا جمعیت س��نی،  مسیحی، کرد،ارمنی و 
شیعه معلوم نشود، اما چیزی که االن قابل پیش بینی است از 
5میلیون و خورده ای جمعیت س��اکن در لبنان چیزی حدود 
۱۲میلی��ون وخورده ای در خ��ارج از لبنان زندگی   میکنند و 
عموم کس��انی که در بیرون از لبن��ان زندگی میکنند در حوزه 
های اقتصادی وسیاس��ی قدرتمند هستند. مثال به خاطر دارم 
ک��ه در یکی از انتخابات ریاس��ت جمه��وری در کلمبیا یا یک 
کش��ورکه در همسایگی کلمبیا است، حدود ۱۲سال پیش، هر 
دو رقیب ریاس��ت جمهوری  لبنانی االصل بودند. در آمریکای 
جنوبی قس��مت عظیمی از لبنانی هایی که زندگی میکنند از 
مسیحیان لبنانی هس��تند در آفریقای غربی به سمت جنوب،  

ش��یعیان لبنان زندگ��ی میکنند، در حاش��یه ی خلیج فارس 
بیش��تراهل  تسنن لبنان و مصر زندگی می کنند. این ها آنجا 
شاغل هس��تند و کارهای بزرگی نیز انجام میدهند بنابراین ما 
هیچگاه در بررس��ی ظرفیت لبنان نبای��د لبنانی ها را فراموش 

کنیم.

 ب���ا ای���ن تفاس���یر لبن���ان و لبنان���ی ه���ا در عرص���ه های 
مختلف اقتصادی و تجاری دستی بر آتش دارند ؟

لبنان��ی ها صاحبان صنایع در دنیا هس��تند.لبنانی هایی که ما 
در آمریکای التین میبینیم غیر ازکس��انی ک��ه در حوزه های 
سیاسی شاغل هس��تند در اقتصاد، کشاورزی،  صنایع، صنایع 
الکترونیک، دیجیتال و اخیرا در آی تی نیز فعال هس��تند. در 
صنایع الکترونیک در برندسازی برندهایی مثل سونی ؛اریکسون 

و بسیاری از دیگر برندها ؛بازار سازهای آنها لبنانی هستند. 
  ب���ه ظرفی���ت و حض���ور اکثریت���ی لبنانی ه���ا درآفریقا 

اشاره کردید ؛چه پتانسیلی در این کشورها وجود دارد 
ک���ه  به���ره گی���ری از آن می تواند زمینه رش���د و توس���عه 

اقتصادی کشور را رقم زند؟
آفریقا قاره ای اس��ت که میانگین س��ودآوری س��رمایه گذاری 
در آن یک به ۱0اس��ت یعنی اگر ش��ما یک دالر در س��ال در 
کش��ورهای حوزه آفریق��ای غربی تا ح��وزه ی آفریقای میانه،  
مرکزی و جنوب س��رمایه گذاری کنید  در بعضی از کش��ورها 
هش��ت دالر س��ود ودر بعضی دیگر از کشورها ۱۲دالر در سال 

سود می کنید مثل ساحل عاج ،سیرالئون ،غنا ،کنیا و لیبریا.
  االن  س��رمایه گذاران افراد چینی در آفریقا افزایش یافته اند 
در غیاب ش��رکای استراتژیک لبنانی ها  که ایران هستند. این 
یکی از نکاتی است که مسئولین ما بعدها باید هم به آفریقایی 
ه��ا وهم به مردم خودمان و هم ب��ه خدا جواب بدهند که چرا 
به آفریقا نرفتند. ما هر قدر در اروپا س��رمایه گذاری کنیم؛یک 
دالرمان می شود ۱.۲ دالر. ایران میتوانست در طول این ۱۲-
۱0 سال اخیر در تمام کشورهای آفریقایی سرمایه گذاری کند 
و هردالر ای��ن ملت بش��ود ۱0دالر، ۱۲دالر و...من دلیل دارم 
ک��ه این حرف هارا میزن��م، م��ن MOU  را اول دولت آقای 
روحانی با ۲رییس جمهور آفریقایی امضا کردم که وزارت خانه 
های آق��ای روحانی از جمله  امور خارجه،نفت و نیرو نیز امضا 

کردند،اما هیچکدام را عملی نکردند.

 در کدام حوزه های  کشورهای آفریقایی ورود کردیم 
و چرا به نتیجه نرسید؟

ما 6حوزه ی اس��تراتژیک این کشور را قرارداد بستیم، موبایل، 
طال، مسکن انبوه، برق، بندر و نفت که هیچکدام این ها انجام 
نشد.وزاری ما معاونینش��ان را فرستادند آنجا ولی  دولت های 
آفریقایی وزراشان را فرستادند و قرارداد بسته شد در حالی که 
اگر ما در حوزه ی نفت آفریقا حضورداشتیم االن در این بحران 
تحریم، ملک مان  در آنجا بود و کس��ی نمیتوانس��ت جلویمان 
را از انتقال نفت بگیرد و میتوانس��تیم در پناه محرومیت زدایی 
کمت��ر از قیمت بی��ن المللی ب��ه آفریقایی ها نف��ت بدهیم و 
درآمدی کس��ب کنیم و از آنجا نیز منابع کشاورزی بیاوریم.به 

نظر من کوتاهی بزرگی در حوزه ی نفت شده است.
خیلی اوقات فکر می کنم ؛من اگر حوصله داشتم از خودم دفاع 
کنم از حق مردم نیز دفاع می کردم واسناد امضا شده ی دولت 
را به دادگاه می دادم تا پیگیری کنند که چرا این اتفاق افتاده 
اس��ت، ۲ رییس جمهورآفریقایی  زیر موافقت نامه های اصولی 

که برای دولت ایران گرفتیم را امضا کردند.

   به نظر شما با وجود این ارتباط نزدیک میان ایران و 
لبنان چه مسیری اقتصادی و تجاری را می توان ترسیم 

کرد؟
بنابرای��ن ما یک حوزه داریم لبنانی ها در این قاره که انس��ان 
های بس��یار قدرتمند و همراه هستند برای اینکه عموم آن ها 
درمیانه ی توس��عه هس��تند.ما در سراس��ر دنیا با لبنانی ها به 
عنوان هم پیمانانمان میتوانیم همکاری کنیم حتی در بانک ها 
و صنایع مهندسی فعال هستند ،  لبنان  از معدود کشورهایی 
اس��ت که مردمانش��ان بیرون کار میکنند و پول به کشورشان 

میفرستند.
پس پتانسیل لبنانی های دنیا چیزی حدود ۱0 تا ۱۲ میلیون 
نفر هس��تند که باید آن ها را برای اقتصاد بس��یار جدی گرفت 
و نه تنها مردم ایران بلکه تمام دنیا می توانند از این پتانس��یل 
اس��تفاده کنند. پتانسیل دیگر خود کشور لبنان است ،  لبنان 
پنج س��ال پیش به عنوان پایتخت ای تی کشورهای منطقه ی 
عربی اعالم حضور کرد و توافق ش��د و وام های بس��یار خوبی 
برای حمایت از اس��تارت اپ ها و اپلیکیشن ها اختصاص داده 
اند و در حوزه  توریسم لبنان یکی از کشورهایی است که مردم 
ما اصال نمیشناس��ند و تصویر ما از لبنان تصویر مناطق جنگ 
زده و حواش��ی بیروتِ که ممکن است خانواده های متوسط به 
پایین باش��ند. من فکر میکنم مردم ایران تصویرش��ان از لبنان 
یک کش��ور دائم درح��ال جنگ و ناآرام اس��ت در صورتی که 

کش��ور لبنان یکی از مس��تقرترین کش��ورهای دنیا است برای 
این که نرخ پولش االن ش��اید بیس��ت س��ال باشد که تغییری 
نکرده اس��ت و ثبات اقتصادی دارد و قوانینش نیز تغییر نکرده 
اس��ت.33 روزجنگ در لبنان شد و اسرائیل آن جنایات را به پا 
کرد ولی هیچ قانونی عوض نشد و برای بازسازی آن مناطق نه 
محدودیتی ایجاد شد نه قوانینی ،درکار کسی هم اختالل ایجاد 
نش��د و در یک جمله می توان گفت یک��ی ازنکات مهم لبنان 
ثبات اقتصادی آن اس��ت. توریس��م لبنان توریسم بسیار قوی 
برای ایران اس��ت، شما در آنجا احساس ملت درجه دو بودن را 
ندارید واصال احس��اس تفاوت میان خودتان و مردم لبنان نمی 
کنید.این همزیستی یک سماحت صبوری و تلرانس را درلبنان 
ایجاد کرده که به نظرم هیچ جای دنیا وجود ندارد.در یک کالم 

شما در لبنان غریبه نیستید.

کش��اورزی لبنان در بعضی از حوزه ها بسیار خوب است لبنان 
به بس��یاری از کش��ورهای عربی س��یب، مرکبات و سبزیجات 
صادر میکن��د. محصوالت صنایع غذایی لبنان در کش��ورهای 
عربی وجود دارد و حتی صنایع بهداشتی مثل شامپو و صابون 

و... نیز وجود دارد.
ای��ن برای وارد کردن به ایران اس��ت، برای اینک��ه از ایران به 
لبنان برویم همه ی حوزه های ایران برای لبنان قابل اس��تفاده 
است، هر که به لبنان رفته و نخواسته که یک شبه پولدار شود 
و خواسته که ماندگار ش��ود ،موفق بوده مثال در خیابان روشه  
ROUCHE( )لبن��ان در هر  500یا  هزار متر یک فروش��گاه 
فرش ایرانی است. توریسم سالمت، بخش عظیمی از لبنانی ها 
شیعیان و مسیحی هایی هستند که ایران را دوست دارند، همه 
این ها از جمله اصفهان، ش��یراز ،یزد،کرمان و مشهد را دوست 
دارند و اکثر آن ها خانواده های متوس��ط به باال هستند و همه 
ی شان مایل هستند که به ایران بیایند و بگردند و خرید کنند.
توریسم سالمت نکته بسیار خوبی است و دراین کشور ظرفیت 
دارد. بیروت یکی از پایتخت های عربی برای کتاب است یعنی 
صنعت ترجمه و نشر ازجاهایی است که می شود روی آن کار 

کرد.صنایع فیلم و سریال در لبنان قوی است. 
 

 با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که  مطرح کردید،این 
س���وال پیش می آید که چرا تاکنون لبنان نتوانس���ته در 
خیلی از حوزه های اقتصادی و تجاری به جایگاه واقعی 

خود دست یابد؟
لبنان یکی از ۱0 کش��وری اس��ت که آزادی واقعی دارند.اما به 
دلیل مش��کالت زیادی ک��ه به نیابت از دیگران  یا خودش��ان 
برسرش��ان آمده ،ممکن اس��ت در بعضی از چیزها مثل تامین 
اجتماعی ی��ا خدمات اجتماعی اش خیلی قوی نباش��د.تمدن 
لبنان به فینیقی ها می رس��د که  6 هزارس��ال اس��ت، ش��ما 
وقتی »بعلبک« می روید ، یک س��ایت تاریخی داردمثل تخت 
جمش��ید که از فینیق��ی ها تا تمدن اس��الم، 6الیه ی تمدنی 
روی هم ساخته ش��ده که شما بناهایشان را کنار هم میبینید 
بنابراین لبنان نمونه ای از تاریخ تمدن  از حوزه ی اجتماعی و 
انس��انی و روابط اجتماعی است. من یک جوهره ای از لبنان به 
ش��ما گفتم. من  فکر میکنم دولت ها اگر دخالت نکنند بخش 
های خصوصی راهش��ان را بلدند اما ایرانی ها پرتوقع هستند و 

اهل ریسک نیس��تند ما در تاریخ گرسنه نماندیم که به دنبال 
ریسک باشیم. تا 40 سال قبل بازاری ما درحجره می نشست و 
خارج��ی می آمد  و به آنها جنس می فروخت.اخیرا تجار ما به 
کشورهای دیگر می روند.چند نکته درباره چرایی عدم سرمایه 
گذاری در لبنان مطرح است که یکی ناامنی است و پول اساسا 

در جایی می رود که امنیت باشد.
ای��ران تا به حال در لبنان بس��یار نمایش��گاه گذاش��ته و همه 
محصوالتی عرضه ش��ده در نمایش��گاه به فروش رسیده  اما ما 
هن��وز زبان تجارت دنیا را یاد نگرفتی��م و در اقتصاد ما قیمت 
تم��ام ش��ده ی کاالهای م��ا در رقابت با جهان گران اس��ت و 
مدیری��ت قیمت تمام ش��ده نداریم، ما انرژی ک��ه برای تولید 
اس��تفاده میکنیم قدرش را نمی دانیم و پِ��رت تولیدمان زیاد 

است و کنترل بر تولید نداریم.

 برای تغییر این نوع نگاه چه باید کرد؟
صادرات، فرهنگ الزم دارد و ما چون کش��وری مصرف کننده 
بودی��م تجربه ی تاریخیمان در ص��ادرات محدود به چند قلم 
بوده مثل نفت ،خاویار ،فرش و زعفران بوده که همه می بردند 
و نیازی به بازار نداش��ت.تاریخ در س��اخت ویژگی های بچه ی 
امروز موثر است، ما هیچ بچه ی امروزی نداریم که پدربزرگش 
صادرکننده ی صنعت باشد.فرزندان ما فرزندان فرهنگ واردات 
هس��تند.ما باید عوض ش��ویم.ما ب��ا این اخالقم��ان نمیتوانیم 

صادرکننده خوبی در دنیا باشیم.
 ماموری��ن اقتصادی ما در لبنان ب��رای معرفی کاالهایمان هر 
دو س��ال به دوس��ال یا یک سال به یک س��ال عوض میشوند، 
کدام مدیری میتواند یکس��اله بیاید در کش��وری مثال آخرین 
نفر س��ه س��ال ماند ک��ه آن  را هم عوض کردن��د، ما باید یک 
رایزن اقتصادی داش��ته باشیم که 30سال در لبنان مانده باشد 
چون این مس��افرت ها رانت است. من اعتقاد ندارم که تحریم 
ه��ا میتواند راه صادرات ما را ببندد، ممکن اس��ت راه صادراتی 
مانن��د نفت را ببندد ولی بخش خصوص��ی اگر صادرکننده ی 
قوی ب��ود در همین وضعیت صادرات، هم��ه چیز را صادر می 
کرد، البته کس��انی که قوی بودند هنوز هم محصول خود مثل 
فرش را صادر می کنند. این ها انتقاد نیست بلکه نقد است، من 
میگویم که ما هیچوقت کش��ور صادرکننده نبودیم ،ٌخب االن 
هم  نمی توانیم چون فرهنگ و سابقه آن را نداریم  و الفبایش 
را هم نداریم، اما واردکنندگی در خونمان اس��ت یا درساخت و 
ساز برنده ایم در دنیا، مثال االن درحال ساخت ساختمان های 

معلق هستیم.
ما آدم های پایمردی نیس��تیم مثال یک یا دو سال تجارت می 
کنیم ؛اگر موفق نش��دیم، بیخیال میش��ویم و ماندگار نیستیم 
درصورتی که ما باید در راه صدبار زمین بخوریم و بلند ش��ویم 
تا موفق شویم. من مجوز انحصار 35سال پاالیشگاه برای ایران 
در یکی از کشورهای آفریقایی گرفتم، قرارداد آن را نیز با یک 
رئیس جمهور آفریقایی بس��تم و به وزارت نفت دادم اما وزارت 
نف��ت ما آنرا رد کردو نتیجه آن ش��د که یک ش��رکت اروپایی 

هروله کنان دوید و دوید و تا آفریقا آمد و پاالیشگاه را ربود.
لبنانی ها ظرفیت های بس��یاری دارند. نه فق��ط اقتصادی و نه 
فق��ط از حیث علم��ی و آی تی و انفورماتی��ک ،حتی از حیث 
سیاس��ی نیز در جهان متنفذ هستند. یکی از رقبای همیشگی 
روس��ای جمهور آمریکا، آقای نادر نادر است که خوب و مدافع 
محیط زیس��ت اس��ت  و معموالً با یکی از رقبای دموکراتیک 
و جمه��وری خ��واه اتالف می کن��د. یعنی حض��ور او و حزبش 
در ائت��الف با یک��ی از آنها کفه ترازوی را به نحوی س��نگینی 
می کن��د؛ در این زمینه اتفاقات بس��یاری را به ی��اد می آورم. 
لبنانی ها یا مس��تقیم در قدرتهای سیاس��ی کشورها حضور و 
نق��ش دارند و یا از طریق ارتباط ش��ان  و دولت هایش��ان ویا 
از طریق ش��راکت اقتصادی بامقامات کشورها عماًل در تدوین 
سیاس��ت ها و سیاس��ت گذاری های داخلی و خارجی آنها موثر 
هس��تند. یادم هس��ت در زمان اوج گیری بح��ران نهایی میان 
آمریکا و ایران ،تقریباً س��ال های 80 تا ۱384 که مشاور آقای 
دکت��ر کمال خ��رازی وزیر ام��ور خارجه وقت ب��ودم، ایرانی ها 
خیلی برای کاهش مناقش��ات ایران و آمریکا تالش می کردند. 
لبنانی ها دوس��تان نزدیک مقام��ات آمریکایی و معتمد و افراد 
وزرا و نمایندگان مجلس هر دو طرف بودند و تالش می کردند 

که جنگ لفظی به بحران ختم شود.
 مثاًل در زمان اش��غال س��فارت آمریکا باز س��ردبیر النهار آثار 
آقای غس��ان توینی لبنانی، پیام های آمریکایی ها را برای امام 
خمینی می آورد و پاسخ می برد. تالش های لبنانی ها تا امروز 
ادام��ه دارد.  این نمونه را فقط ب��رای گواه آوردم یکی از لبنان 
و دیگری متاثر از جامع��ه لبنانی. و گرنه دهها نمونه دیگر هم 
آمده اند و رفته اند در سیاست ، اقتصاد ، رسانه، آی تی و حمل 
و نقل و البی گری س��عی کردند شرکای ایران باشند. لبنانی ها 
ملتی هستند که در دنیا کم نظیر هستند به سبب آنکه جامعه 

کم جمعیت ، کوچک و پلورالیست  و متکثرهستند. 
لذا ذاتاً اهل تس��امح و گفتگو هستند؛ از سوی دیگر چون ذاتاً 
تاجر و بازرگان هس��تند ،فعل »نه« برایش��ان معنا ندارد. هیچ 
مذاکره ای با لبنانی ها به بن بس��ت نمی رسد و راه حلی برای 
آن پی��دا م��ی کنند. و چون چند مذهبی هس��تند، همکاری ، 
همزیس��تی و آزادی کالم و احترام به رس��میت شناختن غیر 
خودی را ذاتاً آموختن��د. لذا واقعاً در همه زمینه ها می توانند 
ش��ریک تجاری ایران باش��ند همکاری ایرانی ها با لبنان باعث 

آموختنی خوبی های لبنانی ها هم می شوند.

آیا مسئولیت برجام  نافرجام را پذیرفتید؟
ادامه از صفحه اول

همیشگی، فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری 
اسالمی ایران را افزایش دادند. 

با توجه به ش��رایط موجود که از س��وی دشمنان علیه 
جمهوری اسالمی ایران دنبال می شود، حتی با پیوستن 
ایران به اف.ای.تی.اف و اجرای کنوانسیون های تحمیلی 
پالرمو و س��ی.اف.تی، نه تنها اتفاق مثبت��ی برای ایران 
نخواهد افتاد، بلکه شرایط را بر جمهوری اسالمی سخت 

تر خواهد کرد.
برجام نیز که قرار بر آن داشت تا همه مشکالت اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی کشور را حل کند، با وعده های بزرگ 
به توافق رس��ید، اما با وجود همه آن وعده هایی که برای 
همراه کردن افکار عمومی داده شده بود، نتیجه ای حاصل 
نشد، نتیجه برجام بر خالف آنچه که تبلیغ می شد، به بار 
آمد، برجام خسارت بار بود چرا که برای دست یافتن به آن 
هزینه های مالی و سیاسی سنگینی به کشور تحمیل کرد.

اگر توافق هس��ته ای بر اساس آنچه که در برجام وجود 
دارد، پیش می رفت، احتمال آن که ایران درباره پیوستن 
به اف.ای.تی.اف، نرم تر رفتار کند و سخت گیری کمتری 
از خود نشان دهد وجود داشت، مولوی در شعری چنین 
س��روده »آفتاب آمد دلیل آفتاب � گر دلیلت باید از وی 
رو متاب« برجام آفتابی است که نمایانگر بدعهدی همه 
طرف های غربی آن اس��ت و ب��ه خاطر همین آفتاب که 
دلیل اس��ت، نباید از آن روی برگرداند، بلکه عبرتی باید 
باش��د در براب��ر آن هایی که بار دیگر س��عی دارند ایران 
با پیوس��تن به اف.ای.ت��ی.اف، گرفت��اری دیگری برای 

جمهوری اسالمی ایران به ارمغان آورند.
غربگرایان همچنان بر سیاست خود اصرر دارند و اعتقاد دارند 
که باید با آمریکا کنار آمد تا مش��کالت حل شود، اما برای 
این هدف دلیل منطقی ارائه نمی دهند، حتی پس از ناکامی 
کامل در توافق هسته ای که با قول ها و وعده های بزرگی از 
سوی دولتمردان و غربگرایان همراه بود، اینبار برای هدف 
خود نه تنها تضمین نمی دهند که پیوستن به اف.ای.تی.اف 
می تواند مشکالت پیش آمده را برطرف کند، بلکه تهدید 

می کنند، تبعات نپیوستن به آن برعهده مخالفان است!
آی��ا چنین اس��تدالل و منطقی، قابل قبول اس��ت؟ آیا 
موافقان برجام اکنون تبعات این قرارداد زیر پا گذاش��ته 
شده را برعهده می گیرند؟ تبعاتی که هزینه های زیادی را 

به کشور تحمیل کرده است؟
حتی موافقان توافق هس��ته ای تالش کردند تا مسئولیت 
پذیرفتن برجام را بر عهده رهبری بیندازند و اعالم کنند که 
ایشان موافق مذاکره با آمریکا و برجام بوده اند، اما واقعیت 
چیز دیگری اس��ت و س��خنان و مواضع حضرت آیت اهلل 
خامنه ای درباره مذاکره و توافق با آمریکا موجود اس��ت و 
ثابت می کند که رهبر انقالب برخالف ادعای برخی، موافق 

نبودند و هشدارها و شروط الزم را به دولت داده بودند.
در ماج��رای اف.ای.تی.اف نیز س��عی بر این اس��ت تا از 
رهبری نظام هزینه کنند و بگویند ایشان موافق پیوستن 
ایران به اف.ای.تی.اف و اجرای کنوانس��یون های پالرمو و 
سی.اف.تی هستند، در حالی که سخنان و مواضع ایشان 

درباره این موضوع نیز روشن است.
موافقان برجام تبعات لغو این پیمان بین المللی! را تاکنون 
بر عهده نگرفته اند و تبعات پیوستن به اف.ای.تی.اف را 
ه��م نخواهند پذیرفت. آیا عق��ل و منطق اجازه می دهد 
که نظام اس��المی ایران تن به قوانینی بدهد که به زیان 

جمهوری اسالمی و خود تحریمی واضح است؟

سرمقاله

عشق خرکی به ترامپ
خب��ر زیر یادآور کدام ضرب المثل ش��یرین فارس��ی 

است؟
جراید: ترامپ در مقایس��ه خودش با سگ "کونان" از 
نحوه تعامل رس��انه ها با خودش ش��کایت کرد.ترامپ 
در مقایس��ه خودش با س��گ "کونان" از نحوه تعامل 

رسانه ها با خودش شکایت کرد.
الف( آب، سوارخ راه آب را پیدا می کند.

ب( عاقبت گرگ زاده گرگ ش��ود / گ��ر چه با آدمی 
بزرگ شود

ج( از کوزه همان برون تراود که در اوست
د( گاوان و خران باربردار / به زآدمیان مردم آزار

بشاراسد: ترامپ بهترین رییس جمهور آمریکاست.
رونالد ترامپ: من نفت سوریه را دوست دارم.

با توجه به این دوگزینه عش��ق بش��ار اس��د به رونالد 
ترامپ به کدام یک از عشق های زیر شبیه تر است؟

الف( عشق جیگری
ب( عشق خرکی
ج( عشق مجازی

د( عشق الکی
وزارت بهداش��ت: ب��ه زودی نتیجه تحقیق��ات درباره 

بیماران ایدزی لردگان اعالم می شود.
منظور از "به زودی" در عبارت فوق کدام یک از گزینه 

های زیر است؟
الف( چهل سال بعد در چنین روزی

ب( هزاره چهارم
ج( وقت گل نی

د( هر وقت دلشون بخواد

ننجون

 خواهرزاده امام موسی صدر در گفت و گو با سیاست روز مطرح کرد؛

بزرگراه اقتصادی تهران- بیروت 
ما با این اخالقمان نمیتوانیم صادرکننده خوبی در دنیا باشیم

سارا    علیاری
sara.aliyari@gmail.com

گفتوگو

ص���ادرات، فرهنگ الزم دارد و ما چون کش���وری 
مص���رف کنن���ده بودی���م تجرب���ه ی تاریخیمان در 
ص���ادرات مح���دود به چن���د قلم ب���وده مثل نفت 
،خاوی���ار ،ف���رش و زعف���ران ب���وده ک���ه هم���ه می 
بردند و نیازی به بازار نداش���ت.تاریخ در ساخت 
ویژگ���ی های بچ���ه ی امروز موثر اس���ت، ما هیچ 
بچه ی امروزی نداریم که پدربزرگش صادرکننده 
ی صنع���ت باش���د.فرزندان ما فرزن���دان فرهنگ 
واردات هس���تند.ما باید عوض ش���ویم.ما با این 
اخالقم���ان نمیتوانیم صادرکنن���ده خوبی در دنیا 

باشیم.

م���ا هن���وز زبان تجارت دنی���ا را ی���اد نگرفتیم و در 
اقتص���اد م���ا قیمت تمام ش���ده ی کاالهای ما در 
رقاب���ت با جهان گ���ران اس���ت و مدیریت قیمت 
تم���ام ش���ده نداری���م، م���ا ان���رژی که ب���رای تولید 
اس���تفاده میکنی���م ق���درش را نمی دانی���م و پِرت 

تولیدمان زیاد است و کنترل بر تولید نداریم.


