به بهانه چهلمین سالروز آغاز جنگ ایران و عراق
ژانر «جنگی» در سینمای ایران مرور شد

خاکریزهای  ۴۰ساله
روی پرده نقرهای

پیشخوان
 ۶ماهه دوم ۹۹؛ هم سوداگران و هم خریداران واقعی
از بازار مسکن خارج میشوند

رکود تورمی در کمین مسکن

در مکاتبه با وزیر کشور مطرح شد

درخواست ابتکار برای در ج
نام مادر روی کارتهای ملی

صفحه 9

صفحه 4

فرمانده مقابله با کرونا در کالنشهر تهران
اعالم کرد

شرایط کامال قرمز در تهران
صفحه 3

صفحه 3

«ماشه» روانی روی سر اقتصاد ایرانی

گروه بازار و سرمایه  -اخیرا حواشی فعال شدن مکانیسم ماشه تیتر رسانهها را به خود
اختصاص داده است .ماجرا از آنجا شروع شد که در مذاکرات وین ،آمریکا موفق شد بندی
را در توافق نهایی بگنجاند که امکان بازگرداندن تمامی تحریمها در صورت تخطی ایران از
اجرای تعهدات را فراهم میکرد ۳۰ .مردادماه وزارت خارجه آمریکا با ارسال نامهای رسمی به

سرمقاله
رضا دهکی

اطالع شورای امنیت رساند که قصد دارد «مکانیسم ماشه» را درباره پرونده هستهای ایران
و برجام فعال کند .بر اساس این نامه آمریکا رسما اعالم کرد که  ۳۰شهریور مکانیسم ماشه
را علیه ایران فعال میکند .حال مهمترین پرسش این است که در صورت عملی شدن این
تصمیم چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آمد؟
شرح درصفحه 10

 40سال جنگ
امروز ،چهلمین سالروز آغاز جنگ میان ایران و عراق است.
روزی که از پس روزها تهدید و اقدامات خصمانه پراکنده،
عراق رسما حرکت نظامی به سوی مرزهای ایران را آغاز کرد و
آتش جنگی را افروخت که  8سال ادامه یافت .البته که دامنه
آن جنگ ،به آن  8سال محدود نشد و امروز ،هنوز ،ردپای
آن جنگ بر چهره هر دو کشور ایران و عراق دیده میشود.
این ردپا ،تنها آثار و نشانهای ملموسی اعم از ویرانیهای
بازسازی نشده ،قبور کشتگان ،پا و دستهای جا مانده در
میدان جنگ ،یاد و فراق جوانان پرپر شده و فرهنگی شکل
گرفته حاصل سالهای طوالنی جنگ نیست ،بلکه عوارض
این جنگ و تاثیراتش بر حوزههای گوناگون سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تا به امروز کشیده شده است.
درواقع اگر نبود این جنگ ،شاید بسیاری از رویدادهای پس
از آن به گونه دیگری رخ میدادند یا اصال رخ نمیدادند.
اگر از یکی دو سال اول پس از انقالب اسالمی بگذریم،
حضور جنگ در ادبیات سیاسی ایران یک حضور دائمی
است؛ نه فقط جنگ  8ساله ،که پس از آن در دوران موسوم
به سازندگی – که چنان که تا امروز مشهود است ،هنوز هم
تام و تمام انجام نشده – به گونهای حضور داشت ،در دوران
اصالحات به «جنگ نرم» تعبیر شد و از دوران دولتهای
نهم و دهم به گونهای ملموس به شکل «جنگ اقتصادی»
در آمد .به گونهای کنایهوار ،امروز هم رئیسجمهوری از این
نکته سخن میگوید که در شرایط جنگی و نه تحریم هستیم.
از این منظر« ،جنگ» هیچ گاه تمام نشده است.

آمریکا در استفاده از مکانیسم ماشه برجامی که قبولش نداشت ،تنها ماند

تکنوازی بیصدای تحریم

خودانتقادی یک نماینده مجلس یازدهم

رئیسجمهوری در واکنش به شکست آمریکا در فعالسازی مکانیزم ماشه :سیام شهریور  99روزی به یاد ماندنی در تاریخ دیپلماسی کشورمان خواهد بود
نمایندگان نسبت به اقدام تحریمی اخیر آمریکا واکنش نشان داده و آن را شکست خورده خواندند؛ بازتاب «ماشه» آمریکایی در صحن علنی مجلس

یک سوزن به خودمان بزنیم
و بعد جوالدوز به دولت
صفحه 2

صفحههای  11و 2

خبر
پس از اعالم عادی سازی روابط میان اسرائیل با بحرین و امارات ،رئیس
جمهوری آمریکا که از این مساله به عنوان ابزاری تبلیغاتی برای انتخابات
نوامبر بهره می جوید مدعی شد در آینده  ۷الی  ۸کشور دیگر به این توافق
میپیوندند و مدعی شد کویت هم به این مساله تمایل دارد.
به گزارش ایسنا ،در همین رابطه مرکز اطالع رسانی فلسطین در تحلیلی
در این باره به بررسی این ادعا و این که در نهایت کویت به قطار عادی
سازی روابط میان کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی میپیوندد یا خیر
پرداخته و نوشت :دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری آمریکا در جریان استقبال
از شیخ ناصر صباح احمد صباح پسر بزرگ امیر کویت در کاخ سفید اظهار
کرد که کویتیها در قبال آنچه در خاورمیانه اتفاق افتاده است ،شور و
اشتیاق دارند .ترامپ با اینکه مدعی شده ممکن است کویت هم خیلی
سریع به جریانی که در خاورمیانه در حال شکلگیری است (اشاره به توافق
بحرین و امارات با رژیم صهیونیستی) ملحق شود ،اما صراحتا از صلح با
اسرائیل سخنی نگفته و اشارهای به این مساله نداشته است.
وی با اشاره به عادیسازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی
تاکید کرد که کسی فکرش را نمیکرد چنین کاری شدنی باشد ،اما همانند
تکههای پازل این کار خیلی راحت صورت گرفت!
اما ادعاهای ترامپ در حالی مطرح میشود که کویت به شدت با هرگونه
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی مخالف است و اعالم کرده که بر
موضع همیشگی خود در حمایت از مساله فلسطین ثابت است .محافل
رسمی و مردمی کویت طی روزهای گذشته بارها مخالفت قاطع خود را
با هرگونه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی اعالم کردهاند .اظهارات
جارد کوشنر ،داماد و مشاور ترامپ در مورد موضع کویت نیز واکنشهای
گستردهای را درپی داشته است .کوشنر نه فقط از موضع کویت در قبال
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی ،بلکه از حمایتهای این کشور از
مساله فلسطین هم انتقاد کرده است .انتقادات کوشنر از موضع کویت
خود گواهی بر این مدعا است که این کشور عربی مخالف سرسخت
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی است و به ملت فلسطین پشت
نخواهد کرد .در همین راستا ،شماری از اعضای پارلمان کویت از جمله
مرزوق الغانم ،رئیس پارلمان بر ضرورت تسریع در تصویب قوانینی در
رابطه با تحریم رژیم صهیونیستی و هرگونه عادیسازی روابط با آن تاکید
کردند .همچنین  ۴۱نماینده از مجموع  ۵۰نماینده کویتی قاطعانه اعالم
کردند که کشورشان همچنان به مساله فلسطین به عنوان مساله نخست
امت اسالمی و عربی پایبند خواهد بود .کویتیها بارها تاکید کردهاند که
جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را هرگز فراموش نمیکنند
و از رهبران سیاسی خود به خاطر پایبندی به موضعشان در قبال مساله
فلسطین تشکر میکنند .کویتیها اظهارات اخیر کوشنر را دخالت آشکار در
امور داخلی این کشور خواندند و تاکید کردند که کویت قاطعانه در برابر
عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد.
معاون وزیر خارجه کویت اخیرا اعالم کرد که موضع کویت کامال
واضح و روشن است و هیچ اقدامی در راستای عادیسازی روابط با رژیم
صهیونیستی انجام نخواهد داد .موضع رسمی و مردمی کویت در رابطه
با عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر قدس همسو با دستور «شیخ صباح
السالم» امیر فقید کویت درباره جنگ دفاعی علیه گروههای صهیونیستی
در سال  ۱۹۶۲اتخاذ شده است .شیخ صباح آن زمان در دستور خود اعالم
کرد که کویت از امروز وارد جنگی دفاعی با گروهکهای صهیونیستی در
فلسطین اشغالی خواهد شد .کویت همواره جزو حامیان اصلی فلسطین به
ویژه در محافل بینالمللی بوده است و مواضع امیر کویت و مرزوق الغانم
رئیس مجلس امت کویت در این زمینه کامال مشهود است.

قدم های بانک مرکزی
در مسیر گشایش ارزی
صفحه 9

ادامه درصفحه 2

آیا کویت به قطار عادی سازی روابط با اسرائیل میپیوندد؟

عبدالناصر همتی تشریح کرد
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اقدام یکجانبه آمریکا در بازگرداندن تحریمهای پیش از برجام چه تاثیری بر اقتصاد کشور دارد؟

سخنگوی وزارت امور خارجه:

تلخترین روزهای آمریکا در حال رقم خوردن است
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد :پیام
تهران به واشنگتن روشن است ،به جامعه جهانی برگرد،
به تعهدات خود عمل کن ،دست از یاغیگری بردارد که
در این صورت جامعه جهانی تو را خواهد پذیرفت.
به گزارش ایسنا ،سعید خطیب زاده صبح امروز یکشنبه
در نشست مطبوعاتی خود با بیان اینکه وزیر امور خارجه
کشورمان در روز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل
سخنرانی می کند گفت :آقای رئیس جمهوری نیز در روز
سه شنبه در این مجمع سخنرانی خواهد کرد که البته اینها
برنامهریزیهای اولیه است و با توجه به برگزاری آنالین
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل ممکن است
در وقت این سخنرانیها تغییراتی ایجاد شود.

اقدامات آمریکاییها یک هیاهو برای هیچ است
بزاده درمورد اظهارات پمپئو و ادعای
سعید خطی 
آمریکا مبنی بر بازگشت تحریمهای پیشین شورای
امنیت علیه ایران با بیان اینکه آمریکاییها با اقدامات
خود ناامنی ،جنگ ،خشونت در عرصه جهانی به وجود
آوردهاند ،گفت :ما در حال حاضر شاهد میراث شوم
سال ها حضور آمریکا در مناطق مختلف دنیا به ویژه
غرب آسیا هستیم.
وی با اشاره به مخالفت جهانی با اقدام آمریکا گفت:
اقدام آمریکا یک نوع گردن کشی و قلدری است و آنها یک
اقدام جدیدی را به لیست قلدری های خود اضافه کردند.
این دیپلمات ارشد کشورمان افزود :اقدامات آمریکاییها
یک هیاهو برای هیچ است ،من فکر میکنم که آمریکاییها
در حال گذراندن تلخترین روزها و ساعتهای تاریخ خود
هستند .انتخاب آمریکا این بوده که در طرف اشتباه تاریخ
بایستد.
خطیب زاده افزود :پیام تهران به واشنگتن روشن است،
به جامعه جهانی برگرد ،به تعهدات خود عمل کن و دست
از یاغیگری بردار ،در آن صورت جامعه جهانی تو را خواهد
پذیرفت.
وی با بیان اینکه امیدوارم آمریکا پیام دنیا را گرفته باشد
تصریح کرد :فضای دنیا در حال تغییر است و به دلیل
سیاست های کوته بینانه ترامپ و شرکای آن اولین قربانی
تغییر در نظام بینالملل آمریکا است.
پیامهای الزم به آمریکا داده شده است و بار دیگر داده
میشود
سخنگوی وزارت خارجه درمورد اقدام احتمالی آمریکا
برای بازرسی از کشتیها و هواپیماهای ایرانی گفت :هر نوع
اقدامی که ناقض حاکمیت جمهوری اسالمی و قوانین و
مقررات بینالمللی باشد از سوی ایران با جدیت و بدون
لحظهای تردید پاسخ داده خواهد شد.
خطیب زاده در همین ارتباط خاطرنشان کرد :پیامهای
الزم در ادوار مختلف به آمریکا داده شده است و بار دیگر

داده میشود .ما به آنها تاکید میکنیم دست از راهزنی
دریایی و هوایی بردارند .چرا که دوران راهزنی تمام شده
است.
هر اقدامی که بخواهد این مهر و موم را باز کند به معنای
پایان برجام است
این دیپلمات کشورمان در پاسخ به سوالی درمورد
اظهارات وزیر خارجه انگلیس مبنی بر اینکه برجام کامل
نیست و نیازمند این است که در آن تمهیداتی ایجاد شود،
گفت :واقعیت این است که بارها پاسخ اینگونه اظهارات
داده شده است ،برجام توافقنامه ای است که یک بار با
مذاکره جمعبندی و نهایی شد ،امضا شد و مهر و موم
شد و هر اقدامی که بخواهد این مهر و موم را باز کند به
معنای پایان برجام است .از تمام کشورها میخواهیم که
به بدیهیات حقوق بینالملل و تعهدات خود پایبند باشد.
خرابکاری در نطنز
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این نشست خود که با
حضور تعداد محدودی از خبرنگاران و با رعایت پروتکلهای
بهداشتی برگزار شده بود در پاسخ به سوالی درمورد حادثه
خرابکاری نطنز و اینکه آیا کشور خارجی در این زمینه نقش
داشته است یا نه؟ گفت :من دفعه پیش نیز در این ارتباط
گفتم که جمعبندی این موضوع در اختیار دستگاه های
اطالعاتی و امنیتی ایران است و اگر چیزی از آن به سیاست
خارجی و دستگاه دیپلماسی برگردد ،ما اقدام جدی انجام
میدهیم .هنوز چیزی در این ارتباط به ما گفته نشده است
و مطمئن هستیم که در مسیرهای خود پیامها داده شده،
پیامها گرفته شده و دیده شده است.
پیشرفتهایی در بحث دریافت طلب ایران از کره جنوبی
حاصل شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال
دیگری درمورد ادامه رایزنیهای ایران و کره جنوبی جهت
وصول طلب ایران از این کشور و آزادی داراییهای بلوکه
شده ایران در این کشور آسیایی گفت :من به شما می
گویم که ما محکم برای دفاع از حقوق مردم ایران ایستاده
ایم .سنت سنت و ریال به ریال این حق برای ما مهم است.

وی ادامه داد :البته در این فرآیند باید بین کسانی که
عامدا حقوق ایران را پرداخت نمیکنند و کسانی که قصد
دارند این اقدام را انجام دهند و موانعی بر سر این راه وجود
دارد تفکیک قائل شد.
وی افزود :رایزنیهای ایران در ارتباط با موضوع مورد
اشاره با کره جنوبی ادامه دارد .پیشرفتهایی حاصل شده
است ولی آنچه که برای ما مهم است اقدام است نه کالم،
ما از تمامی امکانات خود استفاده می کنیم تا حقوق ملت
ایران حفظ شود.
عاقالن دانند که فشار حداکثری ادعایی آمریکا موثر بوده
است یا مقاومت حداکثری ملت ایران

این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در پاسخ به
اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه
بر اساس فشار حداکثری آمریکا علیه ایران تحرکات دریایی
ایران کاهش پیدا کرده و ایران میلیاردها دالر از درآمدهای
خود را از دست داده است ،گفت :عاقالن دانند که فشار
حداکثری ادعایی آمریکا موثر بوده است یا مقاومت
حداکثری ملت ایران ،عاقالن دانند که این آمریکاست
که بعد از  17سال جنگ و خونریزی در افغانستان اکنون
برای فرار آبرومند از این کشور متوسل به مذاکره شده
است یا ایران؟ عاقالن دانند که آیا این آمریکاست که بر
سر نخواستنش در عراق دعواست و پارلمان این کشور
درخواست اخراج نیروهای نظامی آمریکا از عراق را کرده
است یا که ایران در این موضع است.
خطیب زاده با بیان اینکه ایاالت متحده روزهای تلخی
را سپری می کند ،گفت :این نتیجه سیاست های مخرب
این کشور در طول سالها در منطقه است .آمریکاییها
در حال حاضر جز بیان ادعاهای واهی حرف دیگری نمی
توانند بزنند.
خسارتهایی که ناجوانمردانه با تحریم به ایران زدهاند را
نه فراموش می کنیم و نه میبخشیم
وی در ادامه گفت :ضررها و خسارت هایی که
ناجوانمردانه با تحریم به ایران زدهاند را ما نه فراموش
میکنیم و نه میبخشیم ،آنها باید خسارتهای وارده به
ایران را پرداخت کنند.
اگر روزی آمریکا بخواهد به جامعه جهانی برگردد باید این
خسارتها را پرداخت کند و آن موقع تازه اول ماجراست.
باید خیلی چیزها را جبران کند.
رژیم اشغالگر قدس در سرزمینهای اشغالی و منطقه
جایگاهی ندارد
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی
درمورد اقدام ارمنستان برای افتتاح سفارتش بر سرزمینهای
اشغالی ،گفت :رژیم صهیونیستی یک رژیم جعلی و
غاصب است .ما مواضع خود را در ارتباط با این موضوع
به مقامات سفارت ارمنستان در ایران اعالم کردهایم آنها در

جریان مواضع آنها هستند .رژیم اشغالگر قدس در سرزمین
های اشغالی و منطقه جایگاهی ندارد.
مناقشات منطقه قره باغ تنها با گفتوگو حل میشود
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درمورد مناقشات
موجود در منطقه قره باغ گفت :ما معتقدیم که هیچ
مناقشهای در منطقه به صورت نظامی حل نخواهد شد.
این مناقشات با گفت وگو و همکاری کشورهای منطقه باید
حل شود و ما مواضع خود را در این ارتباط اعالم کردهایم.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در بخش دیگری از
اظهارات خود در این نشست مطبوعاتی اعالم کرد :دولت
آمریکا و رژیم فعلی حاکم در کاخ سفید هیچ انتخابی ندارد
مگر اینکه به قوانین بینالمللی احترام بگذارد ،اقدامات
مجرمانه خود را متوقف کند ،تمام خسارتهایی را که به
ایران وارد کرده جبران کند و در این مسیر باید جامعه
جهانی یک صدا در برابر آمریکا بایستد.
سفر ظریف از آفریقا تا اروپا در حال برنامهریزی است
خطیب زاده همچنین درمورد سفر ظریف به اروپا و
برخی از حواشی ایجاد شده در این زمینه گفت :سفر آقای
ظریف از آفریقا تا اروپا در حال برنامهریزی است و بعید
میدانیم که به زودی انجام شود .بخاطر مسائل لجستیکی
و پروتکلهای کرونایی ،گرچه برخی افراد در این ارتباط از
هیچ چیزی مسازند.
محورهای سخنرانی رئیس جمهوری و وزیر خارجه در
سازمان ملل
خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
محورهای اصلی سخنرانی آقای ظریف و روحانی در مجمع
عمومی سازمان ملل چه خواهد بود گفت :قطعا در این
سخنرانیها ایران نگاهش را به تحوالت جاری در عرصه
جهانی تشریح خواهد کرد و به آنچه که در این صحنه در
این جریان است از نگاه خود پاسخ و واکنش نشان میدهد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ظریف برنامهای
برای سخنرانی در شورای روابط خارجی آمریکا دارد یا نه با
توجه به موضعگیری که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در
این ارتباط داشته است گفت :آقای ظریف هر موقع که به
نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل سفر
میکردند در تعدادی از اندیشکدههای آمریکایی سخنرانی
میکردند با رسانهها مصاحبه میکردند و ترس تیم ایران
هراس مستقر در کاخ سفید این بوده که صدای ارسالی
از ایران در جامعه جهانی شنیده شود .آنها همواره تالش
کردند که این صدا شنیده نشود و تحریم آقای ظریف در
این راستا صورت گرفت.
وی با بیان اینکه سخنرانی ظریف در اینگونه اندیشکدهها
امری طبیعی است و این نمونهای از مراودات ایران بوده
است ،گفت :معضل و مشکل ما رژیم مستقر در کاخ
سفید است.

