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 سوختن های مکرر 
پشت پرده امنیتی دارد یا خأل ایمنی؟

معمای آتش 

سياست 2

تقریبا روزی نیست که خبر آتش ســوزی در یک گوشه از ایران به 
گوش نرســد. گاهی روزها تعداد حوادث آتش سوزی از یک مورد هم 
تجاوز می کند و به موارد متعدد می رسد. در میان آنها آتش هایی که در 
مراکز صنعتی و تولیدی، پارک ها، نیروگاه ها و پتروشیمی ها و جنگل ها 

رخ می دهند، آمار بسیار باال و قابل توجهی پیدا کرده اند. 
تقریبا می توان گفت که از خرداد ماه ترافیک آتش در کشور راه افتاده 
است و هنوز هم شعله می کشــد. از آن جایی که وقوع این حوادث هر 
روزه شده است، دیروز هم سازمان آتش نشانی از آتش سوزی گسترده 
در شــهرک صنعتی جاجرود خبر داد که بیش از دو هزار و 500 متر از 

سوله های این شهرک را سوزاند. 
آتش ســوزی جنگل ها نیــز کماکان ادامــه دارد. همیــن دیروز 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان بوشهر گفت: آتش سوزی در 
منطقه حفاظت شده بیرمی اســتان بوشهر مهار شد. ابتدای هفته هم 
خبرگزاری ها از وقوع آتش در منطقه ابر و قطری شاهرود خبر دادند.  
برخی این آتش سوزی ها را ناشی از غفلت های انسانی می دانند، برخی 
دیگر دلیل آن را فرسودگی تاسیســات و افت ایمنی در ایران تفسیر 
می کنند که اتفاقا با اجرای تحریم ها وضعیت آن بدتر هم شــده است. 
برخی دیگر نیز معتقدند که این حوادث همه ساله وجود داشته و امسال 

صرفا انعکاس بیشتری پیدا کرده است. 
»بازی در منطقه خاکستری«

برخی دیگر اما با استناد به شواهد و قرائن، دست های پنهان سیاسی 
و امنیتی را در آتش سوزی های پیوسته، دنبال می کنند. به ویژه هرچه 
زمان می گذرد و از شمار این حوادث کاسته نمی شود، گمانه زنی ها در 

مورد عمدی و امنیتی بودن آنها شدت می گیرد...

نگاهی به ابعاد و تبعات توافق نفتی آمریکا و کردهای سوریه 

کارتِ جدید واشنگتن برای بازی در دمشق
جهان 5

شهرنوشت 6

 آموزش امسال در حالی مجازی است که همه دانش آموزان 
به تبلت و گوشی هوشمند دسترسی ندارند

 خطر بازماندگی از تحصیل
 ۳.2 میلیون دانش آموز

رئیس  جمهوری ناامید کــردن مردم و 
تضعیف رزمندگان خــط مقدم جبهه نبرد 
اقتصادی را از نمونه هــای عملکرد جریان 
تحریف دانســت و گفت: القای ناکارآمدی 
دولت و نظــام و تحریف توانایی هــا و انکار 
یا ضعیف جلــوه دادن موفقیت های بزرگ 
کشــور و ملت، محور اصلــی جنگ روانی 

دشمنان است.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، حســن روحانی دیروز 
در یکصد و پنجاه و هفتمین جلســه ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت، با اشــاره به 
فرمایشــات اخیر رهبر معظــم انقالب در 
زمینه اهداف شوم کوتاه مدت و بلندمدت 
دشمنان دیرینه ملت ایران برای جلوگیری 
از پیشرفت اقتصادی کشور، گفت: دو جریان 
تحریف و تحریم همزمــان به دنبال محقق 
کردن ایــن هدف از طریــق توقف حرکت 
اقتصادی کشــور و ســیاه نمایی نسبت به 

دستاوردها و یأس نسبت به آینده هستند.
رئیس جمهوری ناامید کــردن مردم و 
تضعیف رزمندگان خــط مقدم جبهه نبرد 
اقتصادی را از نمونه هــای عملکرد جریان 
تحریف در یک جنگ فرساینده، هوشمند 
و ســخت اقتصادی به عنوان ستون پنجم 
دشمن دانست و اظهارداشــت: با توجه به 
آشکار شــدن نشانه های شکســت و عدم 
موفقیت دشــمن در تحقق اهداف اساسی 
جنگ اقتصادی، القــای ناکارآمدی دولت 
و نظام و تحریف توانایی ها و انکار یا ضعیف 
جلــوه دادن موفقیت های بزرگ کشــور و 
ملت، محور اصلی جنگ روانی دشــمنان 

است.
روحانی با اشاره به تالش جریان مرموز 
ناامیدساز و تحریف برای مانع تراشی های 
اقتصادی در دوران تحریم و ترســیم آینده 
مبهم و غیرواقعی از وضعیت کشور تصریح 
کرد: در حالی که تحریم کنندگان و دشمنان 
این ملت و ســرزمین بیش از همه شکست 

خود را شــاهدند، ترویج پی درپی شایعات، 
ســیاه نمایی از طریق ارائه آمار و اطالعات 
نادرســت و القای ناتوانــی و ناکارآمدی و 
شکاف میان مسووالن و قوای کشور و مهمتر 
از همه ایجاد فاصله میان مردم و مسووالن، 
به نوعی حرکت در راســتای تحقق توطئه 

دشمنان علیه کشور ونظام است.
رئیس جمهوری با تأکید بر لزوم انسجام، 
هماهنگی و همکاری میان همه مسووالن و 
کارگزاران نظام برای مقابله مؤثر با عملیات 
جنگ روانی، تحریم و تحریف دشــمنان، 
اظهارداشــت: ملت بزرگ ایــران، همواره 
پشتیبان مســووالن نظام و کشــور بوده و 
مطمئنا موفقیت ها و پیشرفت های عظیم 
کشور مرهون پشتوانه مردمی و هوشیاری، 
پایداری و اســتقامت ملت در برابر توطئه و 

فشار دشمنان است.
رئیس دولــت تدبیر و امیــد تاکید کرد: 
دولت در مدت بیش از دوسال و نیم اعمال 
فشار بی سابقه و جنگ تمام عیار اقتصادی 
توانسته است با کاهش چشــم گیر اتکا به 
درآمد نفت، کشور را مدیریت کرده و عالوه 
بر تامین مایحتاج ضروری و کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم، جریان صادرات غیرنفتی را 
ادامه داده و از تعطیل شدن تولید و تشدید 

بیکاری جلوگیری کند.
 پنجشنبه های جهش تولید خاری 

در چشم دشمنان است
روحانی افتتاح و راه انــدازی طرح های 
بــزرگ در بخش هــای مختلــف را که در 
»پنجشــنبه های جهش تولید« در سراسر 

کشــور انجام می شــود، خاری در چشم 
دشــمنان دانســت و گفت: جنگ افروزان 
اقتصادی و جریان تحریــف و تحریم از این 
توانایی و موفقیت ملت عصبانی بوده و برای 
القای ناکارآمدی دولت احساس درماندگی 
کرده و از این رو با ســوء اســتفاده از طرح 
مشــکالت موجود، تحریــف توانایی های 
ملت بزرگ ایران و انــکار خودکفایی های 
کشــاورزی و افزایش تولید در بخش های 

مختلف را در دستور کار خود قرار داده اند.
رئیس جمهوری با اشــاره به آسیب های 
سنگین شیوع کرونا بر اقتصاد جهان و حتی 
کشورهای پیشرفته و قدرتمند، تصریح کرد: 
دولت همزمان با نبرد در جبهه تحریم و اعمال 
فشــار اقتصادی، مقابله با بیمــاری ویرانگر 
کرونا چه در زمینه پیامدهای اقتصادی و چه 
در زمینه حفظ سالمت مردم، موفقیت های 
غیرقابــل انکار و بــه اذعان دیگر کشــورها 
پیشرفت های چشــمگیری داشته است، اما 
جریان تحریف و تحریم برای انکار و تضعیف 
این موضــوع که یــک دســتاورد داخلی و 
بین المللی محسوب می شود، تالش می کند.

روحانی ادامه داد: مقایسه وضعیت تولید 
در ایران با سقوط تولید ناخالص داخلی در 
دیگر کشورها که در اروپا بیش از ۱0 درصد 
و در آمریکا بیش از ۳0 درصد کاهش یافته 
است، به خوبی نشــان می دهد که در این 
ابتالی جهانــی، اقتصاد ایــران تاب آوری 

باالتری را به نمایش گذاشته است.
در این جلسه پیشــنهاد وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارائی و نفت برای استفاده 
از ابزارهــای متنــوع مالی مطرح شــد و 
طراحی های انجام شــده برای تســریع در 
عرضه بیشــتر و متنوع تر دارائی های مازاد 
دولت به بــورس و همچنین نوآوری و تنوع 
بخشی به بازار ســرمایه و مدیریت منطقی 
بورس مورد بحث و بررســی قــرار گرفت 
و تصمیمــات الزم در خصــوص هدایــت 

نقدینگی جامعه به بخش مولد اتخاذ شد.

خبر

روحانی: 

القای ناکارآمدی دولت، محور اصلی جنگ روانی علیه ملت ایران است
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