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کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* رسانه های غربی نشست سران 3 کشور روسیه، ایران، ترکیه را تبلیغات مناسبی 
برای ایران اسالمی ارزیابی کردند و سعی داشتند اهمیت این نشست را تنها برای 
ایران و حل اختالفات میان سه کشور خوراک رسانه ای برای مخاطبان کنند اما 
این نکته را متوجه نبودند که رفتار خودشــان نشــان می دهد بی صبرانه منتظر 
اخبار خروجی نشست و تصمیمی هستند که برای آینده سوریه گرفته شده است.
ص. جعفری
* دستگاه قضایی باید با شــایعه بی شرمانه دو روزنامه زنجیره ای درباره زائرین 
عراقی در مشــهد مقدس برخورد محکمی بکند. فتنه ای که دشــمنان در حال 
اجرای آن هســتند می تواند باعث به خطر افتادن منافع دینی و مذهبی پیروان 

اهل بیت)ع( در دو کشور بشود.
0916---3748

* وقتی مســلمانان گرفتار تحریم شدند سه ســال را پیامبر اعظم)ص( با آنان 
در شــعب ابی طالب)ع( گذراندند به گونه ای که همسر خود را نیز در اثر همین 
مشــکل از دســت دادند... حال دولت اگر صداقت دارد و از مردم می خواهد با 
اتحاد و همدلی این برهه را پشت سر گذاریم، پیشنهاد می کنم حقوق های همه 
اعضــای دولت و مجلس را همانند کارگران به زیر 3-2 میلیون کاهش دهند تا 
هم درد و رنج مردم را متوجه شوند و هم همانند مردم به حداقل ها اکتفا کنند 
و کشــور سروســامان بگیرد! ولی اگر فقط حرف اســت و حرف است و حرف!!! 

گرهی باز نخواهد شد!
8495---0911 و امراللهی
* اقدام های اخیر حضرت آقا در انتصاب روحانیون جوان، در حقیقت اشاره ای است 
به مسئوالن که از وجود جوانان استفاده کنند، که از توان و چاالکی برخوردارند 

نه از مدیران 70-60 ساله دارای سوابق مدیریتی بسیار ضعیف.
0912---9284
* آقای رئیس جمهور اگر صادقانه معتقد به وحدت است از افراد انقالبی متخصص 
و دلسوز کشور برای گره گشایی از مشکالت اقتصادی به وجود آمده استفاده کند. 

گفتار و شعار دیگر افاقه نمی کند.
0914---6912

* افزایش نرخ دالر، قاچاق سوخت را افزایش داده است و نبود ساز و کاری برای 
جلوگیری از قاچاق سوخت از کشــور باعث شده رانندگان خودروهای سنگین 
مجبور شــوند چند روزی را تا تهیه گازوئیل توقف کنند. بنده به عنوان راننده 
تریلی پیشنهاد می کنم، سهمیه را کاهش دهند و اجازه سوختگیری در روز فقط 

یک بار امکان پذیر باشد، الاقل این طوری سوخت به همه می رسد.
0919---2434
* مطابق اخبار اعالم شده در طی یکی دو ساعتی که سایت شرکت خودروسازی 
ســایپا باز بوده حدود 6 میلیون نفر از مردم برای خرید خودرو اقدام به ثبت نام 
کرده انــد. خداونــد از بعضی از دولتمردان نگذرد که با شــوک های اقتصادی و 

کمبودهای ساختگی و مصنوعی همه افراد جامعه را به دالل تبدیل کرده اند.
علیمردانی

* خودروسازان داخلی باید شفاف سازی کنند که چگونه در سایت ظرف مدت 2 
ساعت تمام خودروها ثبت نام شده است؟ اصاًل چند نفر از خریداران، مصرف کننده 

واقعی هستند؟
021---0965

* ماجــرای احتکار چندین هزار خودرو شــرکت های دولتــی در تبریز حکایت 
از ایــن واقعیــت می کند که دســت های آلوده در خود دولت هســتند و با این 
حرام خواری ها قصد ضربه زدن به اقتصاد کشــور و اعتماد مردم به نظام را دارند. 
حق این است که مسئولین دستگاه قضایی بدون مماشات عوامل این احتکار را 

به سزای اعمالشان برسانند.
0938---6263
* تا زمانی که مسئولین نمی خواهند بپذیرند خودروسازان داخلی مرتکب احتکار 
شــده اند و موارد اینچنینی در کارنامه شــان زیاد وجود داشته است نباید انتظار 

داشت که مجموعه خودروساز در کشور متعهدانه عمل کند.
021---9866

* دشمنان ایران اسالمی از شرایط اقتصادی کشورمان بسیار خرسند هستند و 
این اوضاع را به سود خودشان می دانند پس می توان نتیجه گرفت که افرادی که 
در کشــور عامالن بی ثباتی در اقتصاد، قیمت ارز و... هستند، سربازان دشمن اند 
و در جنگ اقتصادی بر علیه مردم ایران هر روز، به هر بهانه ای توطئه می کنند. 
واقعاً تعجب  آور اســت که برخی از نمایندگان مجلس مخالف تشدید حکم این 
مفسدان هستند. این سؤالی است که اکنون در ذهن اکثر مردم شکل گرفته است.
021---9019

* اینکه آن قدر به اصطالح آش شور شده که صدای آشپز هم درآمده، حکایت 
دولت ماســت که برخی افراد منصف و کارشناسان اقتصادی حامی دولت اظهار 
می دارند ما این وضعیت را پیش بینی و به دولت و شــخص رئیس جمهور حدود 
یک ســال قبل متذکر شــدیم و... چرا پس هیچ اقدامی از سوی دولت مالحظه 
نشد؟! خود را به غفلت زدند یا اینکه بعضی ها در دولت می خواستند اطرافیانشان 

از سود کالن افزایش ارز بهره مند شوند یا عامل دشمن اند.
بیگ زاده

* آقــای همتی رئیس بانک مرکزی می گوید ناموس من دالرهای بانک مرکزی 
است! اما ناموس ملت،  زنانی هستند که برای به دست آوردن لقمه نانی تا کمر 
در مخزن زباله ها خم می شوند! وظیفه شما این است با پول نفت ملت،  نوسانات 

ارز را کنترل کنید و نگذارید نوامیس ملت بیش از این آسیب ببینند.
مهدی مروی

* از رادیو پخش مستقیم مجلس را گوش می کردم که خانم نماینده ناشناخته ای 
به نام سلحشــوری صحبت می کرد. حیف از خانه ملت که جای امثال شــهید 
مدرس ها در آن خالی اســت! کارخانه ها یکی پس از دیگری تعطیل شد، ارز به 
مرز 15 هزار تومان رســید،  سکه به مرز پنج میلیون! قیمت مسکن سر به فلک 
می ســاید و ازدواج جوانان بیکار به معضل مهمی تبدیل شده و... آن وقت امثال 

این خانم، دغدغه آزادی سران نفاق از حصر را دارد.
0912---8068
* سه شــنبه 97/6/13 وقتی نماینده ای به نام سلحشــوری در مجلس صحبت 

می کرد فقط به نظرم پرچم آمریکا را روی میزش کم داشت!
0912---1300
* خانم سلحشوری در تاریخ 97/6/13 در نطق پیش از دستور اظهار داشت برای 
بهبود اوضاع اقتصادی، باید نیروهای نظامی به پادگان ها برگردند! به ایشــان که 
گویا از نظر دانش و شــم سیاسی دچار کاستی هستند عرض می شود، کشور به 
تالش اقتصادی نیروهای انقالبی و کســانی که قانون اساسی آنان را به حفاظت 
از دســتاوردهای انقالب امر کرده اســت نیاز دارد. نه آنها به کار اقتصادی؟! در 
ضمن اگر اقتدار اینها نبود االن جای امثال شــما به جای مجلس یا مخفی گاه و 
یا خانه های عوامل داعش بود. آیا در جمع نمایندگان، واقعاً عنصر انقالبی وجود 

ندارد که پاسخ این نفوذی های النه کرده و ستون پنجمی ها را بدهند؟!
قاسمی- تهران
* یک نماینده ای روز 97/6/13 گفت قصد دارد در استان اردبیل کانون فرهنگی 
تفریحی ایجاد کند! با سابقه ای که از این عناوین داریم عرض می کنم این استان 
از اســتان های والیتمدار و مفتخر به ارادت ویژه به ســاقی دشت کربال حضرت 

ابوالفضل)ع( است. لطفاً آن را مثل برخی از دیگر شهرها آلوده نکنید.
بهبودی
* چرا پوشک بچه باید چند روز در صدر اخبار کشور باشد؟ موضوع مشابه بعدی 
که قرار است رخ دهد کدام کاال خواهد بود؟ چرا به جای یک اقدام مثبت در کنترل 
بازار شاهد هرج و مرج بیشتری هستیم؟ دستگاه های بازرسی و نظارتی در طی 
این سال ها چه کار می کردند که برنامه ای برای مقابله با جنگ اقتصادی ندارند؟
خوبرو
* پوشــک بزرگسال به 120 هزار تومان رســید و گیر هم نمی آید. خواهرم کر 
و الل و فلج اســت... خودم هم بازنشسته با زیر 2 میلیون حقوق و جوان بیکار! 

چگونه می توانم از عهده مخارج زندگی ام با این درآمد برآیم؟!
رجب پور
* با این بی تدبیری های دولت در حفظ ارزش پول ملی )ریال( و افزایش روزافزون 
قیمت ارز و ســکه، فکر می کنم بعضی از افراد اگر دستشان می رسید واحد پول 

کشور را نیز از ریال به دالر تغییر می دادند.
0935---6712
* دولت اگر واقعا توان کنترل قیمت ارز و سکه را ندارد این کار را همانند کشف 

کاالهای احتکاری به بسیج واگذار کند.
وحیدی
* بعضی از مشــکالت اقتصادی ساختگی اســت. گویا عده ای مردم را گروگان 
گرفته اند که به هر قیمتی شده مذاکره با آمریکا انجام گیرد. ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا گفته بود که 6 ماه بعد دولت ایران پای میز مذاکره خواهد آمد البته این 
خواب او تعبیر نخواهد شــد ولی هیچ بعید نیست که آن کارها و این اظهارنظر 

با هماهنگی باشد.
2486---0935 و 5364---0912

تمجید شبکه دولتی انگلیس
از حمله سازمان یافته به شورای نگهبان

دم خروس جنجال چند هفته اخیر علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان، 
از شبکه دولتی انگلیس بیرون زد.

ظرف هفته های اخیر برخی نمایندگان و نشــریات اجاره ای، برای فرار از 
پاســخگویی درباره بزک توافق شــیطان بزرگ و تحمیل خسارت های بزرگ 
اقتصادی و سیاسی به کشور، اقدام به حمله هماهنگ علیه نظارت استصوابی 
شورای نگهبان شــده و ادعا کردند اگر این نظارت نبود، منتخبان قوی تر در 
مجلس حاضر می شدند. پدرخوانده های افراطیون حتی در این زمینه، پادوهایی 
چون سلحشوری و حیدری را در مجلس وادار به خودزنی و خودتحقیری کردند!
دیروز شبکه دولتی بی بی سی، ضمن یادداشت مفصلی نوشت: »اعتراض به 
نظارت استصوابی، بازسازی گفتمان نیروهای سیاسی میانه رو است. پیشنهاد 
»مبارزه با نظارت اســتصوابی« به علل گوناگون جدی گرفته شــده. ایران با 
چالش های بی سابقه در سیاست های داخلی و خارجی و اقتصادی روبرو است 
و نیروهای سیاسی برای اینکه بتوانند راه حل هایی برای مدیریت و بهره برداری 

از این شرایط ارائه دهند به تالش افتاده اند.
چالش های اخیر سیاسی در ایران نیروهای میانه رو را به بازسازی گفتمان 
خود واداشته است. در بررسی این تالش ها، طی یک ماه گذشته، می توان برخی 
روندها را شناسایی کرد، ازجمله استراتژی نوین میانه روها عناصر متفاوتی دارد 

و »مبارزه با نظارت استصوابی« یکی از آنها است.
پیشنهاد بی بی سی برای بازسازی جبهه فروپاشیده افراطیون درحالی است 
که طی هفته های اخیر، حزب غربگرای کارگزاران به خاطر تشدید سوءمدیریت 
دولت، بیانیه ای تند و علنی علیه دولت و حزب  اعتدال و توســعه صادر کرد. 
همچنین برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید با مردم و منتقدان در انتقاد 
از عملکــرد عقیم برخی مدیران دولتی همراه کردند. اکنون به نظر می رســد 
پدرخوانده هــای افراطیون با هدایت بیگانگان تالش دارند. مطالبات اقتصادی 
مردم را با حاشیه های سیاسی منحرف کنند تا تکنوکرات های غربگرا را از زیر 

ضرب انتقاد مردم و صاحب نظران خارج کنند.
بی بی سی در یادداشت خود از خاتمی و طیفی از اصالح طلبان که بحث هایی 

نظیر نظارت استصوابی را پیش می کشند تمجید کرد. بی بی سی می نویسد:
بحث »مبارزه با نظارت استصوابی« طی ماه اخیر به تدریج اوج گرفت. شاید 
بتوان گفت که کار با مصطفی تاجزاده و محمد خاتمی آغاز شــد. تاجزاده »با 
صراحت« اعالم کرد که با نظارت استصوابی مخالف است. چندروز بعد خاتمی 
در مالقاتی گفت »محدودیت های بی جا« را نمی پذیرد و ضروری است »زمینه 
برگزاری انتخابات باز و آزاد با محوریت مردم« فراهم آید. ســپس، گروهی از 
فعاالن اصالح طلب برخی از همان پیشنهادها را در بیانیه »نجات ایران« آوردند 
و اعالم کردند نظارت اســتصوابی ارکان انتخاباتی را بی معنا کرده اســت. سه 
هفته بعد مهدی کروبی، طی نامه ای خطاب به مجلس خبرگان، موضع مفصل 

و مشروحی درقبال این موضوع گرفت.«
مردم گرفتار تورم مسکن
وزیر، سرگرم مقاله نویسی

وزیر راه و شهرسازی در بحبوحه آشفته بازار مسکن، درباره دریا و دریانوردی 
مقاله می نویسد.

عبــاس آخوندی که پیش از ایــن هم درباره ایرانشــهری و نوروز و... 
قلمفرســایی کرده، در روزنامه همشهری می نویسد: »دریانوردی در ایران، 
ریشه ای دیرینه دارد. این دیرینگی را با مراجعه به اسناد مختلف می توان به 
اثبات رساند، اما در جهان مدرن امروز که هر مفهومی ارزش های چندگانه 
دارد، دریانوردی ایرانیان نیز مثل همیشه تاریخ،  جایگاه مهم و چند وجهی 
در فرآیند دریانوردی،  تجارت، حمل و نقل و ترانزیت بار در دنیا یافته است. 
بخــش عمــده ای از حمل و نقل تجاری در جهان امــروز از طریق خطوط 
کشــتیرانی و با تکیه بر ناوگان بزرگ دریانوردان انجام می شــود و ایران به 
عنوان کشــوری با مرزهای آبی گسترده در شمال و جنوب، جایگاه خود را 
به عنوان یکی از اثرگذارترین و قدرتمندترین کشورهای دنیا در این عرصه 

تثبیت کرده است.
یکی از نشــانه های ایــن حضور قدرتمند را می تــوان در قدمت عضویت 
ایران در سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( دریافت؛ نهادی که در طول 
نزدیک به 70 ســال کوشیده با تصویب و تدوین کنوانسیون ها، آیین نامه ها و 
مقــررات فنی و تخصصی، راه را برای امنیت، ایمنی و محیط زیســت دریا و 

دریانوردی هموارتر کند.
اکنون، پس از 70 سال، برای نخستین بار مهم ترین عضو این نهاد کانونی 
دریایی جهان، مهمان ایرانیان شــده است. حضور آقای کیتاک لیم، دبیر کل 
سازمان بین المللی دریانوردی، در مناسبتی که جهان آن را به عنوان پاسداشت 
زحمات دریانوردان به این نام ثبت کرده، ارزشــی دوچندان برای میزبانی که 

ما هستیم،  خواهد داشت.«

سرگرمی وزیر راه و شهرسازی با این قبیل مطالب در حالی است که بنابر 
گزارش روزنامه های اصالح طلب حامی دولت،  در پنج ســال گذشته به اندازه 

یک سال مسکن ساخته شده است.
بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، قیمت مسکن در تهران در مقایسه با مرداد 

ماه سال گذشته 62 درصد افزایش یافته است.
بر اساس قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی در سال 94 
مکلف به ایجاد سامانه ثبت امالک و مسکن و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی 

خالی در شهرهای باالی 100 هزار نفر جمعیت است.
طبق آمار رســمی، تعداد واحدهای خالی )احتکار شده( در کشور از سال 
90 تا 95، به میزان 60 درصد افزایش داشــته و از 1/6 میلیون واحد به 2/5 

میلیون واحد مسکونی رسیده است.
وزیر راه در 5 سال گذشته بیشترین بدگویی را علیه مسکن مهر داشت که 
2 میلیون خانوار را صاحب خانه کرد. او از 20 سال پیش مدعی ساخت مسکن 
اجتماعی است اما نه تنها هنوز حتی یک واحد از این مسکن ساخته نشده بلکه 

حتی یک نقشه و تصویر طراحی شده از آن نیز به مردم عرضه نشده است.
ناگفته  ای نمانده جز اینکه 

18 میلیارد دالر را به چه کسی دادید؟!
رئیس جمهور برای چندمین بــار چنین القا کرد که حرف های ناگفته  ای 
داشته اما بنابر مصلحت، از گفتن آنها در روز پاسخگویی به سوال نمایندگان 

مجلس صرف نظر کرده است.
روحانی دیروز در جشنواره شهید رجایی گفت: بعد از حضورم در مجلس و 
پاسخگویی به سواالت نمایندگان، یکی از دوستان خوبم نامه ای برای من نوشت 
و در آن به من گفت که ای کاش فالن مطلب را در پاسخ به سواالت می گفتی 
اما من در پاسخ به او تنها در چند پاراگراف نوشتم که همه حرف هایت درست 
است اما این حرف ها برای شرایط صلح است؛ اگر دشمن به میدان نیامده بود 
و آمریکا نیز شمشــیرش را از غالف خارج نکرده بود، من جور دیگری سخن 

می گفتم اما امروز روز جنگ با دشمن است.
وی افزود: مردانگی، مروت، اخالق، اصول انقالب و منافع ملی همه اقتضا 
می کند که امروز در کنار یکدیگر باشیم و همدیگر را یاری کنیم. چراکه دولت 
نمی تواند از یک طرف با آمریکا مبارزه کند و از طرفی دیگر حواسش به راست 
و چپ باشــد؛ دولت که نمی تواند در سه جبهه بجنگد. امروز روبه روی دولت، 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی ایستاده است و راست و چپ به عنوان دو جناح 
باید حامی دولت در این میدان جنگ باشند وگرنه اگر من بخواهم به راست 

یا چپ جواب دهم، ما به جایی نمی رسیم.
روحانی با اشــاره به انتخابات مجلس یازدهم که در ســال آینده برگزار 
می شود، گفت: من می فهمم که سال دیگر انتخابات است و من به نوعی این 
کاره هستم و سال ها در انتخابات شرکت کردم و می دانم شرایط انتخابات به 
چه معناست اما امروز همه چیز را باید کنار بگذاریم چراکه امروز روز آزمایش 

بزرگ ملی ماست.
آقای روحانی در روز پاســخگویی نیز با لحنی منت گذارانه درباره ناگفتن 
برخی مســائل سخن گفته بود و چون این ادعا تکرار می شود، نیازمند نقد و 

بررسی است.
در اینکه امروز باید بیش از گذشته وحدت و همدلی در کشور حاکم باشد 
و همه دســتگاه ها و صاحبان ســالیق سیاسی در کنار هم و در مقابل دشمن 
باشــند، تردیدی نیســت. اتفاقا از همین منظر می توان فهمید اصرار بر ایجاد 
دوقطبی های سیاســی دشمن پســند در انتخابات 92 و 94 و 96 برای جمع 
کردن چند رای بیشــتر، چه قدر بی انصافانه و جفاکارانه بوده است؟ اتفاقا آن 
روز هم برخی طیف های همســو با آقای روحانی و احیانا خود وی، به برخی 

تقابل ها و اختالف ها بر سر اصول دامن می زدند.
نکته دوم این است که امروز منتقدان دلسوز غالبا نجابت به خرج می دهند 
و از 100 اعتراض، یکی را آن هم با مالحظه و مماشات بیان می کنند. در نقطه 
مقابل، احزاب تندرویی مانند کارگزاران و ... قرار دارند که بیشترین سهم را از 
غنیمت های انتخاباتی برده اند اما اکنون دولت را صریحا دچار سرگشتگی معرفی 
می کنند. آقای روحانی خود باید راسا تکلیف خود را با مدعیان اصال ح طلبی که 
دولت را رحم اجاره و شخص او را -با عرض پوزش - ساندیس معرفی کردند، 

معلوم و مرزبندی کند که متاسفانه تاکنون نکرده است.
اما درباره ادعای وجود ناگفته ها و منت گذاشتن بر سر نظام و مردم مبنی 
بــر اینکه آنها را نگفته تا وحدت و امنیت کشــور به خطر نیفتد، مالحظاتی 
هست. اوال اگر ناگفته منصفانه و واقعی - نه سیاست بازی و شانتاژ و عملیات 

روانی - درباره علل سوءمدیریت دولت و نابسامانی اقتصادی موجود در میان 
است، چرا نباید گفته شود و مردم مطلع شوند و مسئوالن راه آن را ببندند. مثال 
دولت چرا توضیح نمی دهد که در کدام فرآیند تصمیم گیری رانت 18 میلیارد 
دالری و واگذاری ارزان قیمت 7 میلیون سکه را ایجاد کرد و چه کسانی با کدام 
رانت های اطالعاتی از این واگذاری ها سود بردند؟ و... سئواالتی از این قبیل.

اما اگر مقصود، جنجال سیاســی و ترور شــخصیت  سایر نهادها به قصد 
فرافکنی )نقشــه دشــمن و نفوذی ها و پادوهای بیگانه( است، باید پرسید 
مگر حرف ناگفته ای هم در عملیات روانی و دروغ ســازی و منفی بافی علیه 
نهادهایی مانند ســپاه پاسداران، شورای نگهبان، قوه قضاییه و از این قبیل 
باقی مانده که نگفته باشــند و تازگی داشته باشد؟ مگر در همین انتخابات 
96، کم دروغ و سیاه نمایی علیه سپاه پاسداران و شورای نگهبان و ... گفته 
شد؟ و فراتر از اینها مگر ادعا نشد اینها 38 سال است می خواهند چوبه های 
دار بلند کنند و در پیاده روها خیابان بکشــند و ... حرف هایی که ســازمان 
تروریستی منافقین و ســلطنت طلبان در رسانه های بدنامی چون BBC و 

VOA را سر ذوق آورد؟
و باالخره اینکه سوءمدیریت اقتصادی،  نیازمند بازنگری در راهبرد اقتصاد، 
تیم اقتصادی دولت و تغییر نگرش شخص رئیس دولت از خارج به ظرفیت های 
انبوه داخلی است. هر پاسخ غیراقتصادی و سیاسی کارانه پس از 5 سال وعده 
و وعید به مردم و اخذ امتیازات کم ســابقه، مســموع نیست وگوینده)گان( را 
بیشــتر از گذشته، از چشم عوام و خواص می اندازد. فراموش نکنیم یک عضو 
حزب کارگزاران بود که گفت اگر به یک چوب خشک، اختیارات داده شده به 

دولت را واگذار می کردند، اقتصاد اکنون سامان یافته بود.
واقعیت این است که متاسفانه آقای روحانی با علم به اینکه حرف ناگفته ای 
ندارد، وسوسه می شود از فضاسازی محافل ضدانقالب و نفوذی درباره ناگفته ها، 
به شــکلی متفاوت استفاده کند و منتی هم برای اینکه دوباره به رادیکالیسم 

دامن نزده، سر مردم بگذارد!
پاسخ اعتدال و توسعه

به منطق کارگزارانی رها کردن نرخ ارز
عضو حزب اعتدال و توســعه گفت: مدافعان اقتصــاد آزاد در دولت باید 

پاسخگوی شرایط اقتصادی باشند.
مرتضی محمد خان وزیر اقتصاد دولت هاشمی در گفت وگو با فرهیختگان 
اظهار داشت: در روزهای اخیر اکثر رسانه ها به گفت وشنودهای یک هفته اخیر 
بیــن اعتدالی ها و کارگزارانی ها پرداخته اند که بازیگر نقش اول این ماجرا هم 
آقای حســین مرعشی، از دوســتان عزیز و بزرگوار ما بود. حرف اصلی آقای 
مرعشــی این است که آقای نوبخت عملکرد خوبی نداشته و باید فرد دیگری 
جایگزین وی در ســازمان برنامه و بودجه شــود. نظر شخصی و حزبی آقای 
مرعشی است و ضمن احترامی که برای حرف هایش قائلم، الزم می دانم بگویم 
تصمیم گیری حول چنین مواردی در صالحیت رئیس جمهور مملکت است و 
نظر آقای مرعشــی در مورد اینکه چه کسی تصدی مسئولیت سازمان برنامه 

و بودجه را داشته باشد، مالک نیست.
وی با انتقاد از هجمه های کارگزاران به نوبخت و سازمان برنامه و بودجه 
می افزاید: اینکه عده ای بگویند عملکرد آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه 
بد بوده است که نشد حرف! باید بیایند و استدالل کارشناسی برای حرف شان 
بیاورند. زیر سؤال بردن عملکرد سازمانی که متخصصان بسیاری در آن مشغول 
به کار هستند و کار کارشناسی هم انجام می دهند، آن هم بدون هیچ استدالل 
خاصی قابل قبول نیست. باالخره آقای نوبخت این کارشناسان را از خانه اش که 

نیاورده است. اینها از قبل هم بوده اند و در آنجا فعالیت می کرده اند.
به نظر من منتقدان به عملکرد آقای نوبخت اگر می خواهند رفتاری منصفانه 
داشته باشند، باید بیایند و در مواردی مثل درآمدهای مالیاتی، بودجه عمرانی، 
بودجه جاری، تخصیص ارز و فروش ارز در کشــور، به ارائه نظر کارشناســی 
بپردازند. اینکه یک عده ای بیایند یکباره در عملکرد مسئوالن تشکیک ایجاد 
کنند خیلی ساده است، اما عقالنی نیست و متخصصان و فرهیختگان چنین 

کاری نمی کنند.
محمدخان درباره ادعای طرفداران اقتصاد آزاد مبنی بر سرکوب ارزی گفت: 
این تعبیر مربوط به آقای دکتر غنی نژاد است. این گونه نیست. سرکوب مال 
چیز دیگری است. لغت هایی می تراشند که چندان موضوعیتی ندارد. قیمت ارز 
متناسب با سایر کاالها باید باال می رفت. ارز با نخود و لوبیا و نخودچی کشمش 
فرق می کند. ارز تأثیر مستقیم روی توده های مردم و دارایی های مردم دارد. 
نمی شود شما عرضه و تقاضای ارز را با عرضه و تقاضای هندوانه یکسان بگیرید. 
این آقایان چیزهایی را به هم می بافند و از ســرکوب ســخن می گویند و باید 
آزاد شود. خب االن آزاد شد. جواب مردم را چه کسی می خواهد بدهد؟ مردم 
چه گناهی کرده اند که سرمایه شــان به یک سوم کاهش پیدا کرد؟ کجاست 
آن آدمی که اقتصاد آزاد را قبول داشــت. بعضی دوره افتاده اند و چیزهایی را 

که یاد گرفته اند، بر زبان می آوردند.

گفت و شنود

گریه!
گفت: وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی گفته است 
در جریان مذاکرات هسته ای وقتی عراقچی با یکی از بندهای 
توافق مخالفت کرد، من که خیلی نا امید شــده بودم شروع به 

 گریه کردم و گفتم تمام توافق به خطر می افتد!
گفتم: حتما آقای عراقچی متوجه ترفند او شده و از 

نظر خود کوتاه نیامده است؟
گفت:  ای عوام! وندی شــرمن می گوید عراقچی و روانچی 
کــه مبهوت شــده بودند با نظرم موافقــت کردند و آن بند را 

حذف کردند!
گفتم: از خانه یک آدم ســاده دل دزدی شده بود. 
پلیس بعد از بررســی گفت؛ این سرقت بین ساعت 2 
تا 4 نیمه شب صورت گرفته است. صاحبخانه ساده دل 
 با تعجب پرســید؛ پس آقای دزد! نماز شــبش را کی 

خوانده است؟!

1- بعداز سپری شــدن مرداد ماه که رئیس جمهور آمریکا براساس 
اطالعات غلِط نفوذیهای داخلی و با جنگ روانی امیدوار بود در این ماه، 
آشوب سراسر ایران را فرا گیرد و نظام ایران تغییر کند و ایرانیها تلفن بزنند 
و خواستار مذاکره شوند ولی با سخنان صریح ، قاطع و مستدل رهبرمعظم 
انقالب در 22 مرداد و همچنین در دیدار هیئت دولت، هجمه های روانی 
و فضاسازیهای سیاسی - رسانه ای علیه جمهوری اسالمی بخصوص در 
لحن و کالم بی ادبانه آمریکایی ها بطور محسوسی فروکش و رئیس جمهور 
آمریکا اعتراف کرد »بزرگترین اشــتباه آمریکا در طول تاریخ حضور در 
خاورمیانه بود و ما اصال نباید به خاورمیانه می آمدیم«. این یعنی اعتراف 
به شکست در مقابل جمهوری اســالمی! و این همان سیاست اصولی و 
حرف به حق جمهوری اسالمی اســت که حضرت امام ره و رهبر معظم 
انقالب از اول انقالب تاکنون بر آن تاکید داشتند که »آمریکا به چه حقی 
از آن طرف دنیا دستش را دراز می کند به این طرف دنیا و در کشورهای 
اسالمی دخالت می کند و می خواهد مقدرات کشورهای اسالمی را او تعیین 
کند؟.....«. رئیس جمهور آمریکا قبال هم اعتراف کرده بود »هفت تریلیون 
دالر در خاورمیانه هزینه کردیم اما چیزی بدست نیاوردیم«! این مواضع 
نشان می دهد آمریکایی ها علیرغم سرمایه گذاری های هنگفت، بتدریج 
متوجه شــده اند:»اینجا جمهوری اسالمی ایران است و با ملتی مقاوم و 

هوشیار روبرو هستند«!.
2- اما منطق شکست آمریکا در مقابل جمهوری اسالمی چیست؟ و چرا 
بین جمهوری اسالمی و آمریکا امکان ایجاد رابطه وجود ندارد؟.در تحلیل 
این موضوع باید گفت در آمریکا هر رئیس جمهوری که روی کار می آید 
ابتدا بدون اطالع از واقعیت های موجود تالش دارد براســاس فرضیات و 
ذهنیاتی که مشاوران صهیونیست و البی های قدرتمند اسلحه و کارتلهای 
نظام سرمایه داری و در حقیقت همان »دولت عمیق« برایش درست و او را 
کانالیزه می کنند، علیه جمهوری اسالمی موضع گیری و برنامه ریزی کند 
و با جنگ روانی و فشار سیاسی – رسانه ای به اجرا بگذارد. اما در مرحله 
اجرا علیرغم اینکه تصور می کند با یک دولت روبرو اســت و می تواند 
به نتیجه برسد، با یک ملت هوشــیار و رهبری مقتدر مواجه، و متوجه 
می شود »آنگونه که فکر می کند حل مسئله به این راحتی نیست!« به این 
منطق در »روانشناسی سیاسی« می گویند »منحنی یادگیری تدریجی و 
مسئله محور« و براساس این نظریه که هرمان ابینگ هاوس روانشناس 
آلماني برای اولین بار آن را مطرح کرد، ترامپ بعداز اینکه بتدریج برخی 
مشکالت داخلي و خارجي آمریکا را متوجه شده، در مصاحبه با خبرگزاري 
آسوشــیتدپرس گفت »من هرگز فکر نمي کردم که آمریکا تا این حد 
مشکالت اقتصادي داشته باشد«. منحني یادگیري ترامپ عالوه بر ایران 
در باره کره شــمالي، دیوار مکزیک، اصالحات بیمه سالمت، ناتو و روابط 
با روسیه و ســازمان های بین المللی... نیز کامال ملموس و مشهود است. 
ترامپ بعداز طی کردن منحنی یادگیری درباره بیمه سالمت گفت»شما 
باور نمي کنید که این مســئله تا چه حد پیچیده اســت و هیچ کس هم 
به من نگفته بود«!، با عقب نشــینی در باره ساخت دیوار مکزیک مجبور 
شــد بگوید »منظورم از دیوار، درختان و موانع طبیعي بوده است«! و در 
مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال اذعان کرد»متوجه شدم که حل 
و فصل مسئله کره شمالي اصاًل ساده نیست«! ترامپ فقط در توئیت هاي 
خود بیش از دویســت بار با اطالعات اشتباه و ضد و نقیص به ایران اشاره 
کرده است، بطوري که 90 درصد مخاطبانش، او را »فردي ناآگاه و بي شعور« 
درباره مسائل ایران توصیف کرده اند. جیسون برادسکي رئیس اتحاد علیه 
برنامه هسته اي ایران موسوم به یوآني مي گوید: »ترامپ یک تاجر است 
که در حال یادگرفتن این اســت که چگونه مي تواند یک سیاستمدار و 

دیپلمات باشد«.
 3-با توجه به اینکه نظرســنجي ها از جمله نظرســنجی شــبکه 
 ان بي سي آمریکا پیش از انتخابات 2016 و نظرسنجی مشترک چندروز قبل 
ان بی سی و واشنگتن پست ،نشان می دهد، بیش از 61 درصد مردم آمریکا 
،ترامپ را فاقد تجربه سیاســي و صالحیت الزم براي اداره کشورشان 
مي دانند و ترامــپ از زمان پیروزي در انتخابات نیز این موضوع را ثابت 
کرده اســت، سؤال این است که چرا و چگونه وی به عنوان رئیس جمهور 
آمریکا انتخاب شد؟! تحلیلگران بین المللی معتقدند ترامپ دو روي سکه 
دارد و کارشناسان روانشناسی سیاسی به این نتیجه رسیدند که ریاست 
جمهوري ترامپ تصادفي نیست و ترامپ با استفاده از روی اولش یعنی 
دیوانه نمایی که شخصیت واقعی اوست، براي ریل گذاري روی دومش یعنی 
ساختار و سیاستهاي کالن آمریکا که شخصیت حقوقی اوست،آمده است. 
براساس این تحلیل او نه جمهوري خواه و نه دموکرات است، و آنچه را که 
انجام مي دهد، اگر چه خشم افکارعمومي را برمی انگیزد،  اما هیچ کدام 
از دو حزب اصلي آمریکا متهم نخواهند شد. لذا واقعیت این است که او 
تالش دارد با سیاست »فشار بیاور– امتیاز بگیر« توافق نامه های بین المللی 
و دو جانبه و چندجانبه را با توجه به تغییر شرایط جهانی و فضای کنونی 
دنیا مورد بازنگری قرار دهد تا منافع بلندمدت آمریکا با سیاســتهاي 

جدید تضمین شود.
4- اما درباره ایران بیش از چهار دهه از زمان پیروزي انقالب اسالمي 
روســای جمهور آمریکا درحال یادگیري تدریجی هســتند. جان فینر 
در نشــریه آمریکایي پولیتیکو تاکید می کند »ترامپ واقعا نمي داند که 
چه چیزي در موضوع ایران درســت است«. از اول انقالب تاکنون هفت 
رئیس جمهور در آمریکا با فضا سازی و جنگ روانی تالش داشتند جمهوری 
اسالمی را به زانو درآورند اما پس از آشنا شدن با واقعیتهای ایران و طی 
کردن هرچند سینوسی »منحنی یادگیری تدریجی«، هیچگاه به »منحنی 
یادگیری مسئله محور« نرسیدند و نتوانستند درعمل به حل مشکالت بین 
دو کشور که اساسی و اصولی هستند، بپردازند که نشان می دهد مشکل 
نه در ایران بلکه در سیســتم هیئت حاکمه آمریکاست. تا جایی که سي 
ان ان در گزارش خود تاکید می کند» یقیناً تحریمها موجب صلح جهاني 
نمي شود و امیدوار نباشید تحریمها ایران را پاي میز چانه زني بکشاند، 
زیرا کارتر و کلینتون و بوش هم 20 ســال چنین حرکتي را علیه صنعت 
نفت و تجارت و بانک هاي ایران امتحان کردند، اما تاریخ تکرار مي شود و 
ایران به همان اندازه که آمادگي ایستادن در برابر کارتر و بوش و کلینتون 

را داشت، آمادگي کامل ایستادگي در برابر ترامپ را هم دارد«!. 
5-ترامپ پس از دیدار با پوتین در هلسینکی در توئیتی علت وخامت 
روابط روسیه و آمریکا را نتیجه»حماقت آمریکا« خواند و در مصاحبه با 
فاکس نیوز اذعان کرد»موضوع روســیه در آمریکا ترفندی ساختگی و 
شیطانی است که عده ای ایجاد کردند تا میان واشنگتن و مسکو فاصله 
انداخته شود«. اما ترامپ بعداز اینکه به آمریکا برگشت مجبور شد تحت 
فشار »دولت عمیق« و هیئت حاکمه آمریکا و البی صهیونیستی که او را 
متهم به خیانت به آرمان های لیبرال دمکراسی کردند، حرف خود را پس 
بگیرد و در سخنانی متناقض روسیه را بعنوان خطر برای آمریکا معرفی 
کند. پس گرفتن سخنان رئیس جمهور آمریکا بخوبی نشان داد این »دولت 
عمیق« است که تصمیم ساز و تصمیم گیر است و رئیس جمهور چه دمکرات 

و چه جمهوری خواه فقط مجری این سیاستها خواهد بود.
6- کمی تامل در ایجاد »گروه اقدام علیه ایران« بخوبی نقش »دولت 
عمیق« را آشکارتر می کند. برایان هوک که بعنوان رئیس این گروه منصوب 
شده کسی است که در کارزار انتخاباتی مخالف سیاستها و ریاست جمهوری 
ترامپ بود و به همراه 120 نفر دیگر از شخصیتهای آمریکایی با امضاء نامه ای 
علیه ترامپ موجب بروز جنجال سیاسی در آمریکا شدند.اما همین فرد 
بطور تعجب آوری در تیم ترامپ جایگزین می شود و مهم ترین تصمیمات 
سیاســت خارجی آمریکا با نظر او اجرا می شود، بطوریکه در برخورد با 
جمهوری اســالمی نقش اصلی در خروج آمریکا از برجام را ایفا می کند. 
نقش »دولت عمیق« در آمریکا آنقدر آشکار است که حتی اروپایی ها هم 
هنگام مذاکره با آمریکایی ها اولین سؤالشان این است »چه تضمینی وجود 
دارد توافقات آنها مورد تائید تصمیم گیران اصلی آمریکا باشد؟!« تا جایی 
که هنگام مذاکره با تیلرسون دریافته بودند وی مورد تایید دولت عمیق 
نیست و نکته جالب اینکه بعداز اخراج تیلرسون و تیمش از وزارت خارجه 
آمریکا، تنها عضوی که از این گروه در وزارت خارجه آمریکا و تیم پمپئو 

باقی ماند، برایان هوک رئیس گروه اقدام علیه ایران است! 
7-لذا مواضع جمهوری اسالمی آنقدر از استدالل منطقی برخوردار 
است که رسانه های جهان بعد از این همه جنگ روانی علیه ایران تاکید 
می کنند »رد هرگونه مذاکره با آمریکا از ســوی ایران سخني بي پایه 
نیست و فقط ریشه در تجربیات ایران ندارد، بلکه سیاست آمریکا همواره 
براساس پایبند نبودن به قول و قراردادهایش استوار است«. رسانه های 
غربی– عربی با  اشاره تلویحی به شکست جنگ رسانه ای خود علیه ایران 
تاکید می کنند »رئیس جمهور آمریکا با عقل اندک و جهلش نســبت به 
تحوالت بین المللی قابل آموزش دادن نیست« البته این خصلت ترامپ 
ارثی است.جان اف کندي هم هنگام دادن پیشنهاد پست مشاور امنیت 
ملي به رابرت مک نامارا گفته بود»فکر نمي کنم هیچ مدرســه اي براي 
روساي جمهور آمریکا وجود داشــته باشد و من هم احساس نمي کنم 

شایسته ریاست جمهوری باشم«...!!! 

منحنی یادگیری ترامپ ! 

دكتر محمدحسین محترم

یادداشت میهمان

پیشــین  خارجه  امور  وزیر 
آمریــکا بــا انتقــاد از اقدام 
برای  این کشــور  رئیس جمهور 
خروج از بر جام گفت  که دونالد 
ترامپ ثابت کرد که بی اعتمادی 
بوده  درست  آمریکا  به  ایرانی ها 

است.
جان کــری، وزیر امــور خارجه 
پیشــین آمریــکا  در گفت وگــو با 
انتقاد  بار دیگر به  شبکه ســی ان ان 

ترامــپ،  دونالــد  از سیاســت های 
رئیس جمهور کشورش پرداخت.

کری در پاســخ به سؤالی درباره 
از توافق هســته ای  خروج آمریــکا 
ایران و گروه موســوم به 1+5، گفت : 
این یــک اقدام بســیار خطرناک و 
غیرعاقالنــه بود که بــر مبنای هیچ 
اســتراتژی درســتی نبوده است. به 
نظر من  این اقدام بیشتر تحقق یک 
وعده انتخاباتی بود که رئیس جمهور 

در کارزار انتخابــات آن را مطــرح 
کــرد و هیــچ مبنایــی در مســیر 
دســتیابی به اهداف رئیس جمهوری 
 ندارد. البته اگر اساســاً هدفی وجود 

داشته باشد.
وی همچنیــن تصریح کرد: این 
توافق که رئیس جمهور آن را بدترین 
توافق می خوانــد در واقع قوی ترین، 
توافق  پاســخگو ترین  و  شفاف ترین 
در تمام جهان است. رئیس جمهور با 

ایــن کار  به تندروها در ایران قدرت 
داده اســت، به آنهایی که می گفتند 
نمی توانید بــه آمریــکا اعتماد و با 
آن مذاکــره کنید، چرا که شــیطان 

بزرگ است.
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه 
پیشــین آمریکا که نقش کلیدی در 
مذاکرات هســته ای داشــت، افزود: 
دونالد ترامپ ثابت کرد که آنها درست 
می گویند او روحانی و آنهایی که قصد 
حرکت در مسیر منطقی و معقول تری 
داشتند، را در شرایط سیاسی بسیار 

سخت تری قرار داد.
وی در پایان تاکید کرد  که این 
اقدام آمریکا کامال برخالف منافع این 

کشور است.

یــک مجلــه آمریکایی در 
گزارشی با اشاره به »جنگ مخفی« 
رژیم صهیونیستی علیه ایران در 
سوریه نوشت که دستیابی اسرائیل 

به اهدافش بعید است.
مجله آمریکایی فارین پالیسی در 
گزارشی تحت عنوان »گسترش جنگ 
مخفی اســرائیل علیه ایران« نوشت: 
اسرائیل به طور کامل به نبرد در سوریه 
ملحق شــده، اما مشخص نیست که 
اســرائیل بتواند به هیچ یک از اهداف 

خود در آنجا برسد.
این گــزارش با بیــان اینکه »به 
تازگی مشــخص و واضح شــده است 
که اسرائیل درگیر جنگی مخفی علیه 
ایران در ســوریه است« این جنگ را 
شامل حمالت هوایی و کار اطالعاتی، 

کشتار هدفمند عنوان کرده و هدف آن 
را خروج »نیروهای ایران و متحدانش« 

از سوریه خواند.
فارین پالیســی افزود: با توجه به 
راهبرد اسرائیل، دستیابی به این هدف 
بعید است. اما هدف کمتر از آنکه ایجاد 
اختــالل در تحکیم و تقویت ایران در 

سوریه است، قابل رسیدن است.
این گزارش نوشــت که اسرائیل 
حمالت خود علیه مواضع ارتش سوریه 
و حــزب اهلل را افزایش داده اســت و 
عنــوان کرد که این اتفاقــات از زمان 
کمرنگ شدن »شــورش« در سوریه 

رخ داده است.
به گزارش تسنیم، فارین پالیسی 
نوشــت: تا زمانی که شــورش شــبه 
نظامیان)بخوانید اقدامات گروهک های 

نیابتــِی تکفیری تروریســتی( وجود 
داشت، اســرائیل راضی بود و از کنار 

نظاره گر بود.
این گــزارش به رابطه اســرائیل 
با تروریســت ها در قنیطره اشاره کرد 
و نوشــت: هدف ارتباط با شورشیان 
در قنیطره بــرای حصول اطمینان از 
این بود که جنــگ تا مرز بلندی های 

جوالن نرسد.
فارین پالیسی پیشتر و در گزارشی 
دیگر از کمک اسرائیل به تروریست ها 
در ســوریه خبر داده بود. این گزارش 
نوشــته بود که رژیم صهیونیستی در 
قالب برنامه ای مخفیانه اقدام به تسلیح 
و تأمیــن مالی دســت کم 12گروه از 
تروریستها در جنوب این کشور کرده 

است.

فارین پالیسی:

اسرائیل درگیر جنگی مخفی علیه ایران است
 ولی به اهدافش نمی رسد

با  اشاره به خروج واشنگتن از برجام

جان كری: ترامپ ثابت كرد بی اعتمادی ایران به آمریکا
 درست بوده است

روز گذشته پنج فروند موشک 
زمین به زمین، مقر تروریست های 
حزب دموکرات کردستان عراق را 

هدف قرار داد.
وبســایت »کردستان 24« اعالم 
کرد کــه دفتر اصلی حزب دموکرات 
کردستان در شهرستان کوی سنجق 
از توابع اربیل، هدف حمله موشــکی 

قرار گرفته است.
ایــن منبع به نقــل از »ابراهیم 
جوکلی« نوشت که »تعدادی موشک 
از جانب ]خاک[ ایران به دفتر مرکزی 
حزب ]گروهک دموکرات[ در فاصله 
65 کیلومتری مرز ایران اصابت کرده 

است.«
کردســتان 24 با بیان اینکه این 
حملــه چند کشــته و زخمی بر جا 
گذاشته است، نوشت که یک مسئول 
دیگــر ]در گروهــک[ گفته که پنج 
نفر کشــته و بیش از 35 نفر مجروح 
شده اند. اما برخی منابع دیگر تعداد 

کشته ها را 11 نفر ذکر کرده اند.
طبــق این گــزارش، »مصطفی 
مولودی« دبیرکل  و »خالد عزیزی« 
دبیــرکل پیشــین ]گروهک[ حزب 
دموکرات در میان مجروحان هستند.
این منبــع به نقل از شــاهدان 
عینی نوشــت که تعدادی پهپاد در 

آسمان منطقه دیده شده که احتماال 
ماموریت آنان ثبت حمله و نتیجه آن 
بوده است. کردســتان 24 نوشت از 
22 سال پیش تاکنون به این منطقه 

حمله ای از جانب ایران نشده است.
هنوز هیچ منبع رسمی در ایران 
بــه این خبر واکنش نشــان نداده یا 
منبع دیگری این ادعای منابع کردی 

را تایید نکرده است.
حزب  مقرهای  نزدیکــی  بدلیل 
دموکــرات کردســتان ایران)حدکا( 
وحزب دموکرات کردستان)حدک( هر 
دو حزب اعالم کردند مورد هدف قرار 
گرفته اند و حزب دموکرات کردستان 
اکنون به کشته شدن 2تن از اعضای 

خود اعتراف کرده است. 
این گروهک با صــدور بیانیه ای 

گفته که نمی داند حمله هوایی بوده 
یا موشــکی، اما تایید کرده اند که 9 
تن از اعضای این گروهک به هالکت 
رسیده و 30 نفر دیگر زخمی شده اند.
شبکه کردســتان 24 وابسته به 
مســعود بارزانی اعالم کرد: مصطفی 
مولــودی دبیرکل حــزب دموکرات 
کردستان )حدک( نیز در بین زخمی 

شدگان می باشد.
تروریســت ها  گذشــته،  تیرماه 
با حمله به پاســگاه مــرزی قرارگاه 
زمینی  نیروی  سیدالشهدا)ع(  حمزه 
ســپاه واقع در روستای دری منطقه 
مریوان در استان کردستان و متعاقباً 
انفجار زاغه مهمــات، تعداد 10 تن 
از رزمنــدگان ایرانی را به شــهادت 

رسانده بودند.

ده ها تروریست کشته و زخمی شدند

حمله موشکی 
به پایگاه تروریست های »حزب دموكرات كردستان«

نتایج مطالعات انجام شده از 
آمریکایی  اندیشکده  یک  سوی 
حاکی از آن اســت که برخالف 
ادعاهای مقامــات آمریکا، هیچ 
مدرکی دال بر همــکاری ایران 
و القاعــده در انجــام حمالت 

تروریستی وجود ندارد.
خبرگزاری رویترز در گزارشــی 
نوشــت: نتایج مطالعات انجام شــده 
از ســوی اندیشــکده »آمریکای نو« 
حاکیست که برخالف ادعاهای مقامات 
آمریکا، هیچ مدرکی دال بر همکاری 
ایــران و القاعــده در انجام حمالت 

تروریستی وجود ندارد.
نتایج این مطالعات که بیانیه های 
دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریــکا در زمینه ارتباط نزدیک بین 

ایــران و القاعده را زیر ســؤال برده 
اســت، بر مبنای بررسی دقیق اسناد 
به دســت آمده از پناهگاه »اسامه بن 
الدن« پس از کشته شدن او در حمله 
نیروهای آمریکایی در سال 2011 در 

پاکستان است.
رویتــرز تاکید کرد که یافته های 
اندیشکده آمریکای نو با اظهارات ترامپ 
و وزیــر خارجه اش مبنی بر همکاری 

ایران با القاعده در تناقض است.
ترامــپ ماه مه به هنــگام اعالم 
خروج آمریکا از توافقنامه هســته ای 
گفت کــه ایران از عوامــل نیابتی و 
شبه نظامیان تروریست مانند القاعده 

حمایت می کند.
همــان زمان نیــز تعــدادی از 
کارشناســان آمریکایی ایــن ادعای 

ترامــپ را رد کرده و گفتند که ایران 
ارتباطی با القاعده نــدارد و ادعاهای 
رئیس جمهوری آمریکا صحیح نیست.

بهرام قاســمی سخنگوی وزارت 
خارجه ایران نیز پیش از این در پاسخ 
به ادعاهای مطرح شــده در این باره 
گفته بود : دولت جمهوری اســالمی 
ایران همواره بر عزم راسخ خود جهت 
مقابله با گروه های تروریســتی تأکید 
ورزیده و در راستای تعهدات بین المللی 
مربوطه اقدامات الزم را به عمل آورده 

است.
به گزارش ایرنا، اندیشکده آمریکای 
نو یــک اندیشــکده غیرحزبی بوده 
و در زمینــه موضوعــات مختلف، از 
جمله مطالعات امنیت ملی، فناوری، 

بهداشت،انرژی و...فعالیت دارد.

اندیشکده آمریکایی:

مدرکی دال بر همکاری ایران و القاعده نیست


