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اخبار كشور
جروزالم پست:

یادداشت میهمان

تایتانیک آمریکا
میان امواج مقاومت!

 -۱رهبر معظم انقالب در سخنان خود در عید قربان تصریح داشتند
در ماههای اخیر«آمریکا و رژیم صهیونیســتی با ابزار تحریف و آدرس
غلط دادن در مورد ایران ،دارند خودشان را خفه میکنند» و تالش دارند
«با صدها زبان و جنگ رسانهای روحیه مردم و جوانان را تضعیف و القا
کنند که ملت ایران باید با آمریکا کنار بیاید و مقاومت نکند ،اما ملت ایران
آمریکا را شناخته و میداند دروغ میگوید».
 -۲نه تنهــا ملت ایران متوجه ایــن دروغگوییهای آمریکاییها
شدهاند بلکه این دروغگوییها موجب تسریع در افول آمریکا نیز شده
ی که بعد از جنبش والاستریت و حاال بعد از جنبش ضد بیعدالتی
به طور 

و سرمایهداری و اعتراضات گســترده ضد نژادپرستی در خیابانهای
ایالتهای مختلف آمریکا ،تجمع مقابل کاخ سفید به یک چالش بزرگ
کاخ سفید تبدیل شده است که نه میتوانند آن را سانسور و انکار کنند
و نه میتوانند مانع از آن شوند.
 -۳تحلیلگران بینالمللی و حتی اندیشکدههای آمریکایی به وضوح
دریافتهاند که شــعار اخراج آمریکاییها از منطقه با یک عزم جدی در
حال محقق شدن است .مارا کالین و کافمن ویتس در مقاله خود در فارن
افرز با استداللهای فراوان اذعان میکنند «منافع باقیمانده آمریکا در
منطقه معدود شده است و آمریکا مجبور است حضور خود در خاورمیانه
(غرب آســیا) را کاهش دهــد ».برخی از مراکز مطالعــات امنیتی و
اندیشکدههای آمریکایی و اروپایی نیز بر پایه استداللهای این مقاله عنوان
کردند «کاهش نه ،بلکه باید پایان دهد ».مارتین ایندایک نیز در روزنامه وال
استریت ژورنال بااشاره به قدرت و ابتکار عمل جمهوری اسالمی در منطقه
استدالل میکند که «محدود شدن منافع آمریکا در منطقه و خسارات
احتمالی ارزشش را ندارد که وارد جنگ شویم ».دانیل بنیام و جک سالیوان
هم در پایگاه اینترنتی فارن افرز بعد از اینکه اذعان میکنند «دیگر زمان
جوالن هزاران نظامی آمریکا در منطقه گذشته» ،میگویند «گرایش به
سوی مینیمالیسم(حداقل حضور آمریکا) در خاورمیانه گسترده شده و
دوران اگزوتیسم یا غریبهگرایی به پایان رسیده است!» اندیشکدههای
ســیا و پنتاگون با این مرثیهسراییها درخصوص کاهش نفوذ و حضور
آمریکا در منطقه ،به دنبال راهی برای جبران این شکست سیاسی -نظامی
تاریخی واشنگتن هستند و ادعا کردهاند «آمریکا دیپلماسی واقعی را باید
جایگزین ابزار نظامی در خاورمیانه کند ».لذا این نشان میدهد که چرا
آمریکا در مقابل محور مقاومت و جمهوری اسالمی ناتوان از بهکارگیری
قدرت نظامی و نیازمند مذاکره است»! فارن افرز راه محدود کردن قدرت
موشکی و فناوری ایران و برگشت توازن قوا را بعد از «جنگهای نیابتی»
بدون نتیجه« ،دیپلماسی نیابتی» و تحقق «مذاکره با حمایت آمریکا و
بدون حضور آمریکا» از طریق نزدیک کردن عربســتان به ایران عنوان
کرده ،که گمانهزنیهای مربوط به میانجیگری احتمالی مصطفی الکاظمی
در سفرهای برنامهریزیشده به عربستان و ایران و آمریکا در همین راستا
قابل ارزیابی است! ساقط کردن پیشرفتهترین و سریترین پهپاد آمریکا
( )RQ Global Hawkو استقرار سامانه پدافند هوایی سوم خرداد در
سوریه که این پهپاد را در خلیجفارس سرنگون کرد ،هدف قرار گرفتن
پایگاه عیناالســد ،نفوذ به تلفن همراه بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل،
حمالت سال گذشته به نفتکشها در سواحل فجیره امارات و پاالیشگاههای
آرامکو و بقیق عربستان ،شلیک مداوم موشکهای گروههای مقاومت
عراقی به پایگاههای نظامی آمریکا در این کشــور و به نمایش گذاردن
ج فــارس و...
توانمندی موشــکهای کروز هدایتشــونده در خلی 
روابط راهبردی ایران با چین و روسیه و عراق مصادیق رویایی و عجیب
و غریبی برای جریان مقاومت در منطقه نیست و پیامدهای آنها عالو ه بر
غربیها ،ریاض و ابوظبی را هوشیار هم کرده که سیاست ترامپ و امثال
ترامپ نهتنها نمیتواند منافع خود آمریکا را در منطقه حفظ کند ،بلکه
حاکمیت و تمامیت ارضی آنها را نیز در معرض تهدیدات موشکی و پهپادی
قرار داده و باید مسیر دیگری در پیش گیرند و با این ارزیابی ،تماسهای
غیرمستقیم با تهران و سفرهای مستقیم به روسیه و چین را در دستور
کار خود قرار دادهاند .با همه این داستانسراییها تحلیلگران غیروابسته به
آمریکا تاکید دارند که راه پایان دادن به چالشهای منطقه ،نه حضور نظامی
و نه حضور دیپلماسی آمریکا ،بلکه دخالت نکردن آمریکا در منطقه است.
 -۴بعد از حرکت اقتدارآمیز نفتکشهای ایرانی به سوی ونزوئال در
مقابل چشم رادارها و ناوهای جنگی و جنگندههای آمریکایی و پهلو گرفتن
موفقیتآمیز در سواحل آمریکای التین در آن سوی دنیا ،ماجرای نفتکش
«ام تی نوتیک» که ناگهان در سواحل فجیره امارات و از صفحه رادارهای
منطقه ناپدید و بعد از چند روز در سواحل ایران رویت ،و یا در سواحل الوان
و خارک ناپدید و در سواحل دیگر کشورها رویت میشود و یا با تغییر نام
به «اسکای گلف» حتی ماهوارههای جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی
هم نمیتوانند آن را ردیابی و موقعیتسنجی کنند ،حکایت از این دارد که
مهم
اوال «انتقال کشتی به کشتی» و «تجارت بدون پهلو گرفتن» یک ابزار ِ
پیچیدهای است که کشورهای تحت تحریم میتوانند میلیونها بشکه نفت
را با دور زدن تحریمها به سراسر جهان منتقل کنند بدون اینکه آمریکا و
یا هر کشور دیگری بتواند آن را ردیابی کند! ثانیا نشان میدهد نفتکشها
میتوانند در مالکیت شــرکت یک کشور و خدمه آنها از کشور دیگری
باشــند ،اما توسط شرکت کشور ثالثی اداره شوند و تحت پرچم کشور
چهارمی تردد کنند! و بالفاصله یک رسانهای در گوشه دیگری از جهان
تیتر بزند «خدمه نوتیک در راه خانه»! این داستان ،دنیای محمولههای نفتی
و نفتکشها را به شدت مبهم و ردگیری آنها را به مراتب دشوار میکند.
به همین دلیل شکایت حقوقی آمریکا از کشتی نوتیک به جایی نرسید
و ناتوانی و عجز آمریکا و رژیم صهیونیستی را نشان داد تا جایی که موساد
با اظهار درماندگی از پی بردن به چگونگی فعالیت و تردد این نفتکش،
مستقل ردیابی حملونقل نفتی
دست به دامن سایتهای آنالین به ظاهر
ِ
مثل  Tanker Trackersمیشود؟!
 -۵اویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در مصاحبه با
کانال عربیزبان اسرائیل گفته «آنچه برای ناو آمریکایی در سندیگو در
سواحل کالیفرنیا روی داد بیسابقه بود و این احتمال قوی وجود دارد که
عامل انفجار و آتشسوزی در آن یک گروه سیاهپوست در ارتش آمریکا
باشند که از ایران الهام میگیرند ».ادعای بزرگ و اعترافی بزرگتر است!
ســخن از به حرکت درآمدن یک گروه قدرتمندِ الهامگرفته از مقاومت
در قلب ارتش آمریکا تحت عنوان «پلنگهای سیاه آمریکایی» است.
اینکه این سخن چقدر واقعیت دارد باید منتظر آینده باشیم تا زوایای
آن روشــنتر و از ادعای سخنگوی ارتش اسرائیل رمزگشایی شود .اما
بدون توجه به اینکه آینده چه پاســخی به ما خواهد داد ،در گذشــته
پاسخی شفاف داده شده که «زمان بزن در رو تمام شده است» ،از جمله
سخنگوی نیروهای مسلح کشورمان اخیرا بااشاره به دروغپراکنیهای
صهیونیستها درخصوص حمله به مواضع ایران در سوریه« ،شب موشکی»
پس از حمله صهیونیستها به پایگاه تیفور سوریه را رسانهای کرد که
چگونه با فرود ۵۰فروند موشک در جوالناشغالی ،نتانیاهو به وحشت افتاد
و نتوانست رجزخوانی کند ،چون نمیتوانست حقایق «شب موشکی» را
انکار کند .لذا آمریکا و صهیونیستها پیام سخنان فرمانده سپاه قدس
بعد از حادثه ناو عظیمالجثه آمریکایی در سواحل این کشور را به خوبی
دریافت کردند که «روزهای سختتری برای آمریکا و رژیم صهیونیستی
در پیش است ».به قول روزنامه رایالیوم «ایرانیها توانایی شگفتانگیزی
در جنگ ســایبری و جنگ اطالعاتی -امنیتی و «مهار الکترونیکی»
دشمنان خود دارند و تایتانیک آمریکا در منطقه برای غرق شدن آماده
میشود»!
 -۶با هدف قرار گرفتن ماکت ناو هواپیمابر نیمیتز-کالس آمریکایی
در خلیجفارس با موشکهایی که از عمق زمین شلیک شدند ،و همچنین
اصابت موشکهای بالســتیک ،در نزدیکی دو پایگاه نظامی آمریکا در
سواحل امارات و قطر ،آمریکاییها در عمل دیدند که «ما میتوانیم» هر
شــناوری حتی ناو آمریکا را در منطقه به راحتی یک آب خوردن بزنیم
و زدیم! پس باید هوشیار و مراقب باشند که به جای ماکت ،موشکهای
بالســتیک روی خود ناو قفل نشــود .عالو ه بر اینکه صهیونیستها
در وحشــت انتقام سخت شــهادت علی کامل محسن به سر میبرند،
به قول رسانههای منطقه «انتقام ســخت مقاومت در سطوح مختلف
نه تمام شــده و نه هنوز درک شــده اســت» و به فرمایش رهبری
«جمهوری اسالمی شهادت شهید سلیمانی را فراموش نمیکند و قطع ًا
ضربه متقابل را به آمریکاییها خواهد زد».
 -۷این حقایق نشان میدهد که «مشکل آمریکا با ایران این است که
نه میتواند ما را حذف کند و نه میتواند تسلیم کند و اگر تحریف شکست
بخورد ،تحریم هم کامال شکست خواهد خورد ،زیرا جنگ ارادههاست».

دکتر محمدحسین محترم

رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی
بهدنبال تضعیف روابط ایران و چین هستند

جاشــوا رابیــن مارکــس،
ستوننویس روزنامه صهیونیستی
جروزالم پســت در یادداشتی به
بررســی تحلیلهای شماری از
اقتصاددانان و سیاستمداران درباره
توافق  ۲۵ساله میان ایران و چین
پرداخت.
مارکس نوشت« ،کارن ای.یانگ» از
محققان مؤسسه «آمریکن اینترپرایز»
این توافق را ادامه توافق «همکاری جامع
راهبردی» ایران و چین دانسته که در
دیدار روســای جمهور ایران و چین در
تهران در سال  ۲۰۱۶اعالم شده است.
جروزالــم پســت نوشــت ،چین
بزرگتریــن واردکننــده نفت خام در
جهان اســت .میزان واردات نفت چین
در ماه ژوئن امسال به  ۵۳/۱۹میلیون
تن رسید که حدود  ۳۴درصد بیشتر
از ماه مشــابه در سال  ۲۰۱۹میالدی
اســت .بزرگترین تأمینکننده نفت
چین عربستان ســعودی است که در
ماه ژوئن امسال  8/88میلیون تن نفت

خام به این کشور صادر کرده است .دیگر
تأمینکنندگان نفت چین در حاشــیه
خلیجفارس شامل عمان ،کویت و امارات
متحده عربی هستند.
ستون نویس جروزالم پست در ادامه
به اظهارات «هاوارد شاتز» اقتصاددان
شــرکت آمریکایــی ««RAND
درمصاحبــه با مدیا الین پرداخته و به
نقل از او نوشت« :چین تمایل دارد روابط
خوب خود با همه طرفها در خاورمیانه
را حفظ کند ،در سرمایهگذاری ،ایجاد
یا تقویت زیرساختهای این کشورها
ســهیم باشــد و بیــش از پیــش به
خاورمیانه بهعنوان محلی برای استقرار
زیرســاختهای ارتباطی خود و ایجاد
یک جاده ابریشم دیجیتال ،مینگرد».
بــه گفته شــاتز ،چیــن بهخاطر
گسترش همکاریهای تکنولوژیک با
رژیمصهیونیستی قصد ندارد این رژیم
را با خود غریبه کند .با این حال عدهای
از مسئوالن رژیم صهیونیستی از قرارداد
با چین نگران هستند.

مارکــس در ادامه نوشــت ،آیا رد
سرمایهگذاری چین در زیرساختهای
تکنولوژی ارتباطی از سوی آمریکا ،رژیم
صهیونیستی ،عربستان سعودی و امارات
متحده عربی ،میتواند توافق میان ایران
و چین را تسهیل کند؟ وی در پاسخ به
این سؤال به اظهارات «جان کاالبریس»
مدیر پروژه آسیا -خاورمیانه در «مؤسسه
ن اشاره کرد که
خاورمیانه» در واشنگت 
در مصاحبه با مدیا الین گفت ،نتیجه
چنین فشــار چند جانبهای نامشخص
خواهد بود.
کاالبریس در ادامــه توضیح داد:
«ممکن اســت تنظیم یا تحمل فشار
اســرائیل و عربستان سعودی و امارات
متحده عربی برای چین دشــوار باشد.
این کشورها در حال البی کردن برای
تضعیف ،کند کردن و بهنوعی تخریب
توافق [با ایران] هستند».
در ادامه این یادداشت آمده است،
تحلیلگران میگویند ،چین رویکردی
محتاطانه در قبال توافقهای تجاری در

پیش گرفته است تا بتواند روابط خوب
خود با همه طرفین را حفظ کند و این
سیاست خارجی میتواند درخصوص
هرگونــه توافق بــا ایــران نیز صدق
کند.
به گزارش فارس ،مارکس به نقل
از «رابرت موگیلنیکــی» از محققین
مؤسسهای در واشنگتن با نام مجعول
«کشورهای حاشیه خلیج عرب» مدعی
شد« :کشــورهای عرب حاشیه خلیج
شرکای تجاری مطمئنتری نسبت به
ایران هســتند و چین نیز قرار نیست
اثرگذاری خود بر منطقه را فقط بهخاطر
انداختن قایق نجات برای ایران به خطر
اندازد».
وی به نقل از موگیلنیکی نوشت:
«فارغ از اینکه رئیسجمهورترامپ در
ماه نوامبر پیروز شود یا خیر ،این مسئله
پابرجا خواهد بــود .اگر رئیسجمهور
ترامپ [در انتخابــات] ببازد ،خطرات
ارتباط تجاری عمیقتر [چین] با ایران
نیز ممکن است کاهش یابند.

روابط عمومی وزارت امور خارجه
با انتشــار اطالعیهای در پاسخ به
یادداشــت کیهان  99/5/7با عنوان
«چه کســانی کرهایها را گستاخ
کردند؟» آورده است:
 .۱اساســاً هیچگاه تماس تلفنی از
ســوی ســخنگوی وزارت خارجه کره با
سفیر محترم جمهوری اسالمی ایران در
سئول حاصل نشــده و این ادعا از اساس
نادرست است.
 .۲مالقات ســفیر جمهوری اسالمی
ایران در سئول با مدیرکل مسئول حوزه
خاورمیانه بوده و در این مالقات کمترین
اشارهای به اظهارات رئیس کل محترم بانک
مرکزی نشده است.
 .۳در پی این مالقــات ،خبرگزاری
کرهای یونهاپ خبری بیاساس مبنی بر
احضار سفیر جمهوری اسالمی ایران منتشر
و اظهاراتی را به سفیر منتسب کرد که طی
اطالعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه
در تاریخ  ۳۱تیر ماه اعالم شد« :متأسفانه
خبرگزاری یونهاپ در اقدامی غیرحرفهای،
خبری بیاساس را منتشر کرده است .سفیر
جمهوری اسالمی ایران در کره جنوبی به
وزارت خارجه محل احضار نشــده ،بلکه
دعوت شده است».
 .۴در دو ســال گذشــته ،تامیــن
دسترســی به منابع مالــی بانک مرکزی
در کره ،دستور کار اصلی و محوری روابط

با کره جنوبی بوده و در این راســتا ،عالوه
بر پذیرش فرستاده ویژه این کشور ،دهها
مالقات در تهران و سئول با مقامات کرهای
انجام شده است .بدیهی است که ماهیت
وظایف وزارت امور خارجه اقتضاء مینماید
که همه اقدامات خود را خبری نکند.
 .۵وزارت امــور خارجه طبق وظایف
ذاتی خود ،عمدتاً تســهیلکننده روابط
خارجی و از جمله روابط اقتصادی با سایر
کشورهاســت و در راســتای اجرای این
مأموریت ،در کنار سایر نهادهای کشور قرار
دارد .بدیهی است این امر نافی یا جایگزین
وظیفه ذاتی ســایر نهادها نبوده و وزارت
خارجه نمیتواند به جای آنها اقدام کند.
به همین دلیل طرح دعوی علیه بانکهای
متخلف کرهای در محاکم صالحه ،توسط
نهادهای ذیربط در دست پیگیری است
و این موضوع توسط ریاست محترم بانک
مرکزی اعالم شده است.

داغ شد و در نهایت هم این شرکتها از
ترس ارباب آمریکاییشان در ظاهر بازار ما
را رها کردند .البته همه واقعیت این نبود
بلکه این دو شرکت با یک تیر دو نشان
زدند یعنی هم بــا خروج ظاهری از بازار
ایران از جریمههای آمریکا مصون ماندند
و هم از پرداخت عوارض گمرکی اندکی
که به ما بابت واردات رسمیکاالهایشان
میدادند فرار کردند .به عبارتی سامسونگ
و الجی باز هم به لطف حامیان داخلیشان
سود سرشار بازار ایران را به جیب زدند
فقط اینبار از طریق قاچاق!» .و در ادامه
یادداشت به اقدام غیرقانونی دولت کره که
مبلغ  ۷میلیارد دالر دارایی ایران را به بهانه
تحریمهای آمریکا بلوکه کرده و حاضر به
بازگرداندن آن نیست ،پرداخته و از قول
آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده
بود که «اگر بانکهای کرهای به توافقات
بینالمللی خود با ما پایبند نباشند ،ما این
حق را داریم که تحت قوانین بینالمللی
به اقدامات قانونی روی آوریم و ما مقامات
کرهجنوبی را در این فرآیند مســئول
میدانیم».
در یادداشت کیهان آورده بودیم که
دولت کره به اظهارات جناب همتی اعتراض
کرده ولی سفیر جمهوری اسالمی ایران در
پاسخ به اعتراض سخنگوی وزارت خارجه
کره اظهار داشته است که نظر آقای همتی
موضع رسمیدولت ایران نیست!

وزارت امور خارجه کشــورمان این
خبر را که از ســوی خبرگزاری رســم
دولت کره «یونهاپ» منتشــر شده بود،
تکذیب کرده است و توضیح داده است
که «متأســفانه خبرگزاری یونهاپ در
اقدامی غیرحرفهای ،خبری بیاســاس
را منتشر کرده اســت .سفیر جمهوری
اســامی ایران در کرهجنوبی به وزارت
خارجه محل احضار نشده ،بلکه دعوت
شده است!».
گفتنی اســت موضوع مورد انتقاد
کیهان ،اظهارات ســفیر کشورمان در
پاســخ به مقام وزارت خارجه دولت کره
است که گفته بود؛ اظهارات آقای همتی
موضع رســمیدولت ایران نیست! ولی
جوابیــه وزارت خارجه در این خصوص
ساکت است و تنها به این اکتفا کرده است
که سفیر ایران احضار نشده بلکه دعوت
شده است! و حال آن که موضوع انتقاد
کیهان اظهارات غیرمسئوالنه سفیر است
و نه احضار و یا دعوت از ایشان!
از ســوی دیگر خبرگزاری یونهاپ،
خبرگزاری رســمی دولت کر ه جنوبی
است و چنانچه وزارت خارجه کشورمان
خبر آن خبرگزاری را کذب و غیرواقعی
میداند ،باید رســم ًا اظهارات ســفیر
درباره موضع آقای همتی را تکذیب کند
و نه اینکه احضار سفیر و یا دعوت از ایشان
را به مناقشه بکشد!

جوابیه وزارت خارجه و پاسخ کیهان

کیهان :در یادداشــت روز کیهان

 ۷مردادماه جاری با عنوان «چه کسانی
کرهایها را گستاخ کردند؟» به گستاخی
دولت کــره جنوبــی و نمونههایی از
قانونشکنی دو شرکت «سامسونگ» و
«الجی» اشاره شده و آمده بود « اوایل
سال  ۹۷و پس از اعمال تحریمهای جدید
آمریکا که در پی خروجترامپ از برجام
صورت گرفت زمزمه تــرک بازار لوازم
خانگی ایران از سوی دوقلوهای کرهای

خبر ویژه
نقش برخی بانکها
در احتکار و گرانکردن مسکن
نقشآفرینی منفی برخی بانکها در آشفتهبازار مسکن ،مورد توجه و هشدار
کارشناسان قرار گرفته است.
خبرگزاری ایرنا از قول نایبرئیس اتحادیه امالک تهران نوشــت :در حالی
که دولت تالش میکند مســکن از کاالی ســرمایهای به مصرفی تبدیل شود،
چند بانک با هدف افزایش ســرمایه خود با ساخت واحدهای لوکس و با متراژ
بزرگ و احتکار آن ،قیمتهای خانه در مناطق مختلف شهر را باال میبرند.
وزارت راه و شهرســازی همزمان با شناســایی بخش اعظمی از خانههای
خالی به بانکهایی رســیده که سالهای طوالنی در خأل اجرای قانون مالیات
بر خانههای خالی ،واحدهایی الکچری ساخته و وارد بازار نکردهاند.
معاونت مســکن وزارت راه به تازگی اعالم کرده که  1000واحد مسکونی
در اختیار یک بانک اســت که سالهای طوالنی خالی مانده است و بخشی از
سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
«حسام عقبایی» نایب رئیس اتحادیه امالک تهران درباره فعالیت بانکها
در حوزه مسکن ،گفت :براساس قانون بانکداری ،فعالیت بانکها در حوزه اموال
غیرمنقول اعم از ساخت و خریدوفروش خانه ،ویال،زمین و هر نوع ملکی ممنوع
اســت اما در یک دهه گذشــته بانکها وارد عرصه ساخت و ساز ملک شدند.
بســیاری از بانکهای دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مســکونی
هســتند و حاشــیه سود بســیار باالیی که در حوزه خرید و فروش ساختمان
وجود دارد ،دلیل آن است.
وی گفت :برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون سرمایه هزار میلیاردی
یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است که در این مدت با فعالیت
بانکداری نمیتوانست به چنین سودی دست یابد.
عقبایی با تأکید بر اینکه فعالیت بانکها در خرید و فروش و ساختوساز
اموال غیرمنقول ممنوع است ،گفت :بانکها هلدینگهای مختلفی راه انداختهاند
عالوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانکها در هلدینگ کاال و کاالی
تجاری هستیم که آن نیز خالف قانون است.
نایبرئیــس اتحادیه امالک تهران گفت :اکنون بانکها نه تنها بنگاهداری
میکنند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شدهاند.
خبرگزاری ایلنا هم از قول خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک نوشت:
بخشی از خانههای خالی متعلق به بانکها و شرکتهای دولتی است.
مصطفی قلی خســروی درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت :به
غیر از موضوع بازارهای موازی اثرگذار بر بازار مسکن ،مهمترین عامل افزایش
قیمت مسکن کمبود عرضه است .در کنار کمبود عرضه ،با احتکار مسکن هم
مواجه هستیم .هرگز مالکان خرد نمیتوانند عامل احتکار باشند و به طور قطع
بخشی از خانههای خالی متعلق به بانکها و شرکتهای وابسته به دولت است.
بیانضباطی مالی دولت و بانکها
عامل اصلی افزایش نقدینگی تورمزا
یک کارشناس اقتصادی میگوید علت اصلی رشد نقدینگی و تورم حاصل
از آن ،بیانضباطی مالی دولت و بانکهاست.
وحید شقاقی شهری درباره رشــد بیسابقه نقدینگی به «تابناک» گفت:
سه عامل در چند سال گذشته موجب رشد نقدینگی شده و یا به عبارت بهتر
موتور رشد نقدینگی بوده؛ کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض
از بانک مرکزی و نظام بانکی ،باال بودن نرخ ســود بانکی و خلق پول توســط
بانکها بهدلیل ناترازی در ترازنامه.
عضو هیئت علمیدانشــگاه خوارزمیادامه داد :برای جلوگیری از رشــد
نقدینگی ،باید اول جلوی کسری بودجه دولت گرفته شود و دولت از دستدرازی
به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی خودداری کند .دوم نرخ ســود بانکی باید
کاهش یابد چون زمانی که نرخ سود بانکی را افزایش میدهید ،رشد نقدینگی
ایجاد میشود و شما دوباره باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید که این نقدینگی
به سمت بازارهای دیگر سرازیر نشود و این چرخه اشتباه مدام تکرار میشود.
سوم باید جلوی خلق نقدینگی توسط بانکها گرفته شود و بانک مرکزی باید
در اینجا بهصورت جدی ورود کند .ناترازی در نظام بانکی باالست و داراییها
با بدهیهای نظام بانکی همخوانی ندارد .بانکها برای پوشــش ناترازی شروع
به خلق پول میکنند.
شــقاقی گفت :وقتی شاهد رشــد باالی نقدینگی در اقتصاد هستیم باید
چالشهــای گوناگونی چون افزایش قیمت داراییهای مختلف ،افزایش قیمت
کاالها و خدمات و ...را تجربه کنیم .به عبارت بهتر ،ریشــه افزایش نرخ تورم،
همین رشــد باالی نقدینگی اســت .زمانی که ما از یکســو رشــد نقدینگی

 34درصدی را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد نرخ رشد اقتصادی منفی
 7درصدی در سال گذشته بودیم ،عم ً
ال این شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ
رشد اقتصادی ،به تورم در بازار تبدیل میشود .پیشبینی این است که با این
وضعیت باید شاهد نرخ تورم حداقل بیش از  34درصدی در سال جاری باشیم.
«آیا هدایت این نقدینگی به سمت بازار سرمایه ،فرصت است یا تهدید؟».
شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش گفت :هدایت نقدینگی به سمت بورس
زمانی فرصت است که بازار اولیه توسعه پیدا کند و این بدان معناست که داریم
از نقدینگی در جهت رشــد تولید استفاده میکنیم .متأسفانه چون بازار اولیه
توسعه پیدا نکرد ،آمدن نقدینگی به بورس باعث شد که بازار ثانویه توسعه پیدا
کند و این مسئله به انتظارات تورمیو افزایش نرخ تورم در سایر بازارها دامن زد.

این حرفها را چرا
در انتخابات  92و  96به مردم نگفتید
عضو مجمع روحانیون ادعا کرد حمایت اصالحطلبان از حســن روحانی،
انتخاب میان بد و بدتر بوده است!
ناصر قوامی عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم درباره اظهارات اخیر
روحانی به نامهنیوز گفت« :اینکه آقای روحانی در سخنان گفتهاند که زندگی
مردم در حداقل ضرورتشان به خوبی اداره شده است یا آنکه گفتهاند کاالها به
وفور در اختیار مردم قرار دارد ،نشان از بیاطالعی آقای رئیسجمهور از وضع
مردم دارد .یک بزرگی یک بار به من گفت خودت به خرید میروی؟ گفتم بله
خودم میروم و احســاس میکنم که چه هزینههای سنگینی بر مردم تحمیل
میشود .آقای روحانی که خودش به خرید نمیرود و نمیداند که صرف وجود
کاال کافی نیست و باید مردم قدرت خرید داشته باشند».
او میافزایــد« :دولت خود را از مردم جــدا کرده و اکنون که دیگر آقای
روحانــی خود را نیازمند رای مردم نمیداند بــرای او اهمیتی ندارد مردم در
چه ســطحی زندگی میکنند .واقعیت این است که مردم برای آقای روحانی
هیچ اهمیتی ندارند .مردم این روزها به شــدت احساس نارضایتی میکنند و
تصور میکنند رها شدهاند .یک کارگر که ماهی  2میلیون و  500هزار تومان
درآمــد دارد ،چهطور میتواند تمام کاالهای ضروری زندگیاش را تأمین کند؛
بهخصوص با وضعیت تورمی که ایجاد شده است.
اگر مسئوالن قدری به واقعیت زندگی مردم نزدیک شوند ،متوجه خواهند
شد که اتفاقا زندگی مردم در حد ضرورات اصال به خوبی اداره نمیشود».
قوامی اظهار کرد« :دولت باید پاســخ دهد که از چه منبعی میخواهد وام
 50میلیونی ودیعه مســکن را تأمین کند؟ آیا میخواهد اسکناس چاپ کند؟
و در این صورت به عواقب تورمی آن اندیشــیده اســت؟ دولت در اداره امور
ناتوان شده و نمیتواند یک تصمیم بهنگام و درست بگیرد ،نمیتواند به اوضاع
اقتصادی سامان دهد».
قوامــی درباره این که آیا بعد از گذشــت این ســالها از حمایت خود از
روحانی پشــیمان اســت یا خیر ،گفت« :ما بین بد و بدتر روحانی را انتخاب
کردیم؛ هرچند در ســال  92من مخالف حمایت از روحانی بودم اما به دلیل
حمایت آقــای خاتمی از او ما هم حمایت کردیم .در آن زمان اولویت مطرح
شــده برداشــتن سایه جنگ از سر کشــور بود و واقعا هم این اتفاق رخ داد و
حتی در دولت اول آقای روحانی انعقاد برجام رخداد بســیار مهمی بود .اما در
ادامه با خارج شدن آمریکا از برجام اوضاع تغییر کرد و روحانی و دولتش هم
هیچ تالشی برای ساماندهی اوضاع نکردند».
تعبیــر «انتخاب میان بد و بدتر» درباره روحانی در حالی اســت که اوالً
اصالحطلبان هم در سال  92و هم سال  96ادعا میکردند دولت مورد حمایت
آنها شقالقمر میکند و از طریق روحانی به اقتصاد کشور رونق میدهند .اما
بر اساس بسیاری از شاخصهای اقتصادی ،عملکرد دولت برجام به مراتب بدتر
از عملکرد دولت ماقبل آن اســت و اصال عملکرد ضعیف این دولت با عملکرد
دولت قبل از خود قابل مقایســه نیست .جالب این که خاتمی به عنوان رئیس
شــورای اجرایی مجمع روحانیون ،خواستار رای دوباره به روحانی در سال 96
با شــعار «تکرار میکنم» ،شده بود و برادر وی نیز گفته بود ما اصالحطلبان،
تضمین روحانی هستیم.
ثانیــاً افراطیون مدعی اصالحطلبی امثال عــارف و جهانگیری را در گود
انتخابات داشتند اما با این وجود از روحانی حمایت کردند؛ بی آن که در تبلیغات
سال  92یا  96به مردم بگویند بین بد و بدتر ،از روحانی حمایت میکنیم.
اما درباره برداشته شدن سایه جنگ از سر کشور نیز گفتنی است که سایه
تهدید و ناامنی را سردار شهید سلیمانی و همرزمان او از سر کشور دور کردند
وگرنه دشــمن در جنگ نیابتی تا پشــت مرزهای ایران پیش آمده بود .دولت
اوباما در حالی این تهدید را پشت مرزهای ما فربه میکرد که پای میز مذاکره
و توافق (به ادعای روحانی برد -برد) نشسته بود.
این نکته هم عبرتانگیز و درسآموز است که مدعیان اصالحطلبی نه درباره
روحانی و هاشــمی و نه خاتمی و عارف و ســایر فعاالن سیاسی ،هرگز جانب
ادب و احترام را رعایت نکرده و به وقتش با ادبیات توهینآمیز درباره این افراد
سخن گفتهاند و در مراحلی جز نگاه نردبانی و اجارهای ،نگاه دیگری نداشتهاند.

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

سلمونی!

گفت :تعدادی از روزنامههای زنجیرهای که بزک آمریکا و برجام
را برای خودشان از نان شب واجبتر میدانند ،این روزها بدجوری
بــه توافــق ایران و چین بند کــرده و هر روز علیه آن یادداشــت
و گزارش مینویسند!
گفتم :ولی کمترین نتیجه این توافق دور زدن تحریمها
و رونق تجارت آزاد اســت و به همین علت جیغ آمریکا را
به آسمان بلند کرده است.
گفت :کاش این روزنامهها فقط به این سؤال جواب میدادند که
نظر آنها درباره توافق ایران و چین با نظر رســماً اعالم شده آمریکا
و اســرائیل و انگلیس چه فرقی دارد؟! انــگار یک روح در دو بدن
هستند!
گفتم :یــارو عکس خودش را توی آیینه دید و با تعجب
گفت؛ قیافه این یارو خیلی برایم آشناســت! نمیدونم کجا
دیدمش ،بعد از چند دقیقه گفت؛ آهان فهمیدم ،هفته قبل
که رفته بودم سلمونی روبروم نشسته بود!

نکته

آدرس غلط
بعد از غرق مصنوعی!

غرق مصنوعی  -waterboarding-یکی از ترفندهای
رایج در عملیات روانی اســت .واژه غرق مصنوعی از نوعی
شکنجه که در آمریکا و انگلیس رایج بوده و هنوز هم هست
گرفته شده اســت .آمریکاییها از غرق مصنوعی یا القای
حس خفگی برای اعتراف گرفتن از چریکهای «خمر سرخ»
در کامبوج و اعترافگیری از اســرای طالبان در بازداشتگاه
مخوف گوانتانامو استفاده میکردند .با این توضیح که زندانی
را برهنه کرده و روی یک تخت چوبی میبســتند به گونهای
که ســر زندانی پائینتر از پاها باشد و سپس پارچهای روی
صورتش میگذاشتند و با فاصلههای کوتاه جریان تند آب را
روی پارچه میریختند .زندانی در این حالت احساس میکرد
که در حال خفه شدن است و شماری از آنان برای نجات جان
خود به خواسته شکنجهگران تن میدادند! آمریکاییها از این
ترفند به گونهای دیگر و با همان هدف القای حس خفگی در
عملیات روانی نیز استفاده میکنند .آمریکا در حوزه عملیات
روانی علیه ایران اسالمی ،همه تالش خود را به کار میگیرد تا
شرایط کشورمان را غیرقابل تحمل و مشکالت را صدها برابر از
آنچه که هست سختتر و شکنندهتر جلوه بدهد به گونهای که
مردم احساس کنند به پایان راه رسیدهاند! یعنی همان غرق
مصنوعی و حس خفگی! انسانی که احساس میکند در حال
غرقشدن است به هر وسیلهای که در آن احتمالی از نجات
هست چنگ میزند (الغریق یتشبث بکل حشیش -شخص
که در حال غرقشــدن است{برای نجات خود} به هر خس
و خاشاکی چنگ میزند).
حاال به این نکته از بیانات حکیمانه و راهگشــای اخیر
حضرت آقا توجه کنید« :ا ّما آن مسئل ه ا ّول که تضعیف روحیه
مردم و ضعیفکردن نشــاط و تح ّرک و امید مردم است ،از
ا ّول انقالب بوده .از ا ّول انقالب ،خط ثابت دشــمن همین بود
که خطاب به مردم ایران ،به وســیل ه تلویزیونها ،رادیوها
البتّه آن وقت محدودتر بود ،حاال که دیگر وسیع هم شدهو انواع و اقسام راههای ارتباطی وجود دارد -به مردم ایران
تفهیم کنند که بیچاره شدید ،دیگر مث ً
ال کارتان تمام است
و هیچ کاری از عهد ه کســی برای شما برنمیآید ،اوضاعتان
خراب است و غیره».
دشــمن اگر ترفند خود را موثر ببیند و احساس کند که
توانسته اســت مردم را به ناامیدی بکشاند ،مرحله دوم این
ترفند را به صحنه میآورد و خواســته خــود را به عنوان
را ه خروج مطرح میکند .یعنی «آدرس غلط»!
از حضرت آقاست که «یکی ،ضربه به روحی ه مردم است
که حاال من عرض میکنم که چهجوری میخواهند به روحیه
مردم ضربه بزنند؛ یکی [هــم] آدرس غلط دادن برای رفع
مشکل تحریم است ...در آن بخش د ّوم[ ،یعنی] آدرس غلط
دادن ،آدرس دادنشــان این جوری است که میگویند «اگر
میخواهید تحریم برطرف بشــود ،در مقابل آمریکا کوتاه
خالصه حرف این است که باید کوتاه بیایید در مقابل

بیایید»؛
آمریکا ،باید ایستادگی نکنید».
اگرچه آمریکا و متحدانش ،طی  ۴۱سال گذشته و مخصوص ًا
چند ســال اخیر برای ناامید کردن مردم و قبوالندن آدرس
ط خود به آنان با همه توان بــه صحنه آمدهاند و به قول
غل 
حضرت آقا «خودشان را دارند خفه میکنند» ولی به جرأت
میتوان گفت که در این میدان ناکام ماندهاند.
ناکامی دشــمن را بیش از همه در سه عرصه میتوان
جستجو کرد ،اول و بااهمیتتر از همه روشنگری حکیمانه
رهبر معظم انقالب که خود حدیث مفصلی بیرون از محدوده
این وجیزه ناچیز اســت .دوم آن که مــردم ما آمریکا را
میشناســند و از جنایات هولناکی که علیه همه ملتها و
مخصوص ًا ملت ایران مرتکب شــدهاند باخبرند ،از این روی
اگرچه با مشکالتی روبرو هستند ولی کوتاه آمدن در مقابل
آمریکا را نه فقط گرهگشا نمیدانند بلکه از آن تلقی خودکشی
دارند .و ســوم این که آمریکا امروزه با بحرانهای سخت و
چندجانبه اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی ،جانی و  ...روبروست
تا آنجا که بسیاری از صاحبنظران معتقدند شمارش معکوس
برای افول آن آغاز شده است و...
در این میان اما ،همراهی برخی از رســانههای داخلی و
شماری از افراد به ظاهر خودی با دشمن را نمیتوان نادیده
گرفت و نباید از کنار دروغپردازی آنان به نفع اهداف تعریف
شــده دشــمن که بیتردید نوعی از وطنفروشی است به
آسانی عبور کرد ...و شرح این ماجرا اگرچه به درازا میکشد
ولی ضروری اســت و با ذکر جزئیات در آینده نزدیک به آن
خواهیم پرداخت.
حسین شریعتمداری

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
 33916546تمام ساعات شبانهروز
سامانه پیام کوتاه 30002323

* توصیههای پدرانه رهبر معظم انقالب در روز عید قربان روشنیبخش و امیدآفرین
بود .امیدواریم همه مسئوالن نظام از باال تا پایین این توصیهها و رهنمودها را به کار
ببندند .در این صورت بدون تردید بسیاری از مشکالت کشور برطرف خواهد شد.
0914---2878
* دســتاورد اعجابانگیز پرتاب موشک بالستیک بدون سکوی پرتاب و از عمق
زمین توسط پاســداران جان برکف را به ملت عزیز و قهرمان کشورمان بهویژه
فرمانده کل قوا و نایب امام زمان(عج) تبریک میگوییم.
 0902---3107و 0910---2842
* تحقیر ایرانیان با ادعای این که فقط در پخت آبگوشت بزباش قدرت رقابت با
دنیا دارند یکی از مصادیق عینی جریان «تحریف» برای ایجاد ناامیدی در داخل
کشور است که اگر شکست بخورد تحریم آمریکا هم شکست خواهد خورد.
0902---3107
* مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسالمی خود را دلسوز مردم نشان داده و گفته
چین و روسیه سروته یک کرباسند چرا ایشان و همفکران او همین اعتقاد را به
غرب و کشورهای غربی ندارند و کرباس آمریکا را رها نمیکنند؟
0916---6043
*فائزههاشمیمجددا ًاظهارفضلکردهوگفتهآمریکامهددموکراسیوحقوقبشراست.
آن هم در زمانی که همه دنیا شاهد برخورد بسیار خشن و وحشیانه پلیس آمریکاست.
حقوق بشر مورد نظر این خانم عاشق دیده شدن را باید در آن سیاهپوست بیچاره
که پلیس آنقدر زانویش را بر گردن او فشــار داد تا جان داد! دید .البته از قدیم
گفتهاند کسی که زیاد حرف میزند از روی عقل صحبت نمیکند.
0912---2907
* شیطان بزرگ با کمک رژیم جعلی و حکام آلسعود غرب آسیا را چند سالی
اســت که به آتش کشیده است ولی فکر نمیکرد که روزی این شرارت خرمن
خودش را به آتش بکشد .انشاءاهلل گسترش این آتش به زودی دامن رژیم جعلی
صهیونیستی و آلسعود را هم بگیرد.
0938---8688
* حاصل یک سال تالش شبانهروزی کشاورز میشود گندم کیلویی  2700تومان
در حالی که نیازهای خود مثل ســم و کود و ...را با دالر  23هزار تومانی تهیه
میکند! این تصمیم و مدیریت کدام کارشناس دلسوز ملت و کشور است؟دل
کشاورزان چگونه به ادامه کار و رنج و مشقت کاشت و برداشت امیدوار باشد؟ از
نمایندگان انقالبی درخواست میشود مشکل کشاورزان زحمتکش را درک کنند
و به رفع مشکالت آنان که کشور را در برابر بیگانگان بیمه میکنند اهتمام ورزند.
0991---1298
* دولت که مدعی تامین داروهای مورد نیاز است چرا با صداقت با مردم سخن
نمیگوید؟ بســته  100تایی قرص «پالویکس» را  200هزار تومان میخریدم
در تاریــخ  99/5/9به  520هزار تومان خریدم! درد بیماری از یک طرف گرانی
و کمبود دارو از ســوی دیگر و عدم صداقت برخی مســئولین هم از سوی دیگر
بالی جان ما شده است.
0905---2830
* مدتی است که داروی تکنسخهای «کرون  »25000در هیچ داروخانهای پیدا
نمیشــود و جان هزاران بیمار «سی-اف» به مخاطره افتاده است .از مسئولین
وزارت بهداشت درخواست میشود مشکل داروی این بیماران را که واقعا حیاتی
است حل نمایند.
دکتر محقق
* چرا برخیها میگویند وعدههای رئیسجمهور در سال  92تحقق نیافته است؟
ایشان یکی از وعدههایشان این بود که کاری خواهند کرد که مردم به یارانه توجهی
نکنند! و با این تورم و گرانی که رقم زدند ارزش مبلغ یارانهها در حد پول جیبی
بچههای مدرسه ابتدایی شده است.
0903---8582
* به آقای احمدینژاد نصیحت میکنم هرکس با نظام زاویه پیدا کند و از قطار
انقالب پیاده شود منزوی خواهد شد.
0933---2977
* مدتی است که سلبریتیها به حرفه اصلی خود یعنی تبلیغ آبمیوه و سرو چای
و ...در صدا و سیما برگشتهاند! وقتی حرفه اصلی اینها این نوع تبلیغ است چرا
پای خود را به عرصههایی میگذارند که هم بر ملت گران تمام شــود و هم بر
خودشان .شایسته نیست کسی که فهم پزشکی یا سیاسی و یا فهم فقهی ندارد
در آن امور دخالت کند!
0938---8688
* مطابق آمار اعالمشده هر  86ثانیه یک جنین در کشور سقط میشود .درست پنج
برابر کشتههای کرونا بچههای سقطشده داریم! چرا صدای هیچ کس درنمیآید؟
0910---9149
* در انتهای بلوار انرژی اتمی رجاییشهر کرج دو روستای محمودآباد و سیاهکالن
واقع شده که اخیرا ً تعدادی سرمایهدار اقدام به ساخت برج در این منطقه کردهاند
و بدتر اینکه اداره راه و شهرســازی دستگاه کوهتراش بزرگ کار گذاشته و کوه
را میتراشند .با یکی از مسئولین اداره راه و شهرسازی تماس گرفته و معترض
شدم ،در کمال تعجب از کوهتراش دفاع و بنده را تهدید کرد.
واعظی
* چرا شــهرداری در کوچههای تنگ و باریک مجوز ساخت واحدهای  8تا 16
طبقه بدون یک وجب عقبنشــینی و تصرف پیادهروها و قطع درختان را صادر
میکند؟! با این روش غلط متأسفانه در واگذاریهای آب و برق نیز خریداران این
واحدها با مشکل مواجه میشوند و کسی هم پاسخگو نیست.
نظرآباد هشتگرد -ساوجبالغ
*  15سال است برقکار هستم .در این دولت بیشتر روزهای هفته بیکارم .مشکل
ویروس کرونا نیز اضافه شــده در اداره زندگی واقعاً ماندهام .از طرفی سه فرزند
دارم و نمیدانم چه باید بکنم؟
0910---9149
* بیشتر نانواییها اصول پخت را رعایت نمیکنند در نتیجه نانی که دست مردم
میرسد یا خمیر یا خشک و سوخته است .مسئولین اتحادیه نانوایان و شورای
آرد و نان برای چه مسئولیت گرفتهاند؟
0938---6263
* برنجکاران در شالیزارهای شمال و نقاط حاصلخیز دیگر کشورمان با زحمت زیاد
بهترین برنج مرغوب ایرانی را که شهرت جهانی دارد تولید میکنند آن وقت عدهای
سودجوی بعضاً وابسته به بیگانگان،کشتی کشتی برنجهای خارجی بسیار بیکیفیت
راهی بازار کشورمان مینمایند و با ترفند هر کارت ملی یک کیسه  10کیلویی
و به قیمت  70هزار تومان به خورد مصرفکننده ناتوان و کمدرآمد میدهند!
محمود بلیغیان -اصفهان
* به رغم حجم فراوان خودرو در خیابانها و کوچهها ،هنوز هم شــاهد ساخت
و ســازهای غیرقانونی آپارتمان و هتل به ویژه در شــهرهای بزرگ و زیارتی و
در کوچههای بســیار کمعرض و خیابانهای غیراستاندارد هستیم .گویا برخی
شهرداریها فقط پول را مد نظر قرار میدهند نه وضعیت شهرسازی را.
0911---8495
* اهالی استانهای مرزی به ویژه ایالم و کردستان و کرمانشاه در دهه اول انقالب و
درگیریها و جنگ تحمیلی بیشترین فشار را متحمل شدند .در میان این اقوام مردم
کردستان قهرمان که با جان و مال خود از کشور و نیروهای مسلح اعم از بسیجی،
ارتشی و سپاهی حمایت کردند شایسته تقدیرند و نباید هرگز فراموش شوند.
 0902---3107و 0919---7250
* مسئولینی که به مردم توصیه میکنند از ماسک استفاده بکنند باید توجه به
این نکته داشته باشند که بعضی از مردم توان خریدن ماسک به قیمت 2500
تومان برای خود و اعضای خانواده را ندارند.
0915---1648

وندی شرمن:

سیاست ترامپ در قبال ایران شکستی دردناک و پرهزینه بوده است

مقام سابق وزارت خارجه آمریکا
سیاســت دولت فعلی این کشور
علیه ایران را شکستی «دردناک و
پرهزینه» توصیف کرده است.
وندی شرمن ،قائممقام اسبق وزارت
خارجــه آمریکا و سرپرســت اصلی تیم
مذاکرهکننده هســتهای این کشــور در
مذاکرات با ایران در یادداشتی از سیاست
خارجی دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
انتقاد کرده است.
شــرمن مقالهای با عنوان «نابودی
کامل سیاست خارجی در دوران ترامپ»

در نشــریه «فارنپالیسی» منتشر کرده
و سیاستهای دولت فعلی کشورش در
حوزههای مختلــف به خصوص در برابر
روسیه ،چین ،ایران و کره شمالی را به باد
انتقاد گرفته است.
مقام سابق آمریکایی نوشت :سیاست
ترامپ در برابر ایران ،یک مثال دردناک
و پرهزینه دیگر است .در مدت بیش از 2
سالی که از خروج دولت ترامپ از توافق
هستهای میگذرد ،ایران صاحب اورانیوم
غنیشده بیشتر ،تأسیســات هستهای
فعال بیشــتر ،فناوریهای پیشرفتهتر و

زمانگریز کوتاهتری برای ساخت سالح
هستهای شده است .دولت آمریکا بعد از
خروج از «برنامه جامع اقدام مشــترک»
یــا برجام تحریمها علیه ایران را از ســر
گرفته و به سیاســتهایی تحریکآمیز
علیه ایران ،از جمله ترور ســردار قاسم
ســلیمانی ،فرمانده نیروی قدس ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی روی آورده است.
ترامپ وعده داده بود با خروج از برجام و
پیگیری سیاست موسوم به «کارزار فشار
حداکثری» ایــران را به حضور پای میز
مذاکره برای رسیدن به «توافقی بهتر» -به

زعم او -مجاب خواهد کرد .در حالی که
بیش از  ۲سال از این وعده میگذرد دولت
آمریکا در تحقق این هدف ناکام مانده و به
همین دلیل ترامپ به خصوص در آستانه
انتخابات ریاســتجمهوری ماه نوامبر از
سوی گروههای مختلف در آمریکا آماج
انتقادات قرار گرفته است.
به گزارش فــارس ،منتقدان ترامپ
او را به نداشــتن راهبرد در قبال ایران،
تشــدید بیمورد تنشها با این کشور و
جدا کردن مسیر آمریکا از متحدانش متهم
کردهاند.

