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عربستان التین!
ایران و
ِ
وزیــر خارجه جمهوری اسالمی ایــران در سفر
دورهای خود به کشورهای آمریکای التین ،پس از
ورود به کاراکاس ،پایتخت ونزوئال اعالم کرد که
هدف ما باز گرداندن آرامش به این کشور است.
کشوری که ماههاست درگیر ناآرامیهای داخلی
بوده و وضعیت نابهسامان اقتصادی نیز اوضاع را
وخیمتر کرده است .پرسشی که در این جا مطرح
می شود این است که به طور کلی ونزوئال و دیگر
کشورهای این منطقه چه جایگاهی در مختصات
منافع ملی کشورمان دارند و آیا کنشورزی در
کشوری با فاصلهای بیش از 14هــزار کیلومتر
منطقیاست؟
قدرت در روابط بینالملل ،یک مقوله درصدی
است .به عنوان مثال ،هر مقدار که از توجه و قدرت
ایــاالت متحده صــرف مقابله با روسیه شــود ،به
همان اندازه از ظرفیت آمریکا در پرداختن به دیگر
مسائل خارجی کاسته میشود .نتیجه راهبردی
این قاعده این است که هر مقدار که این کشور –به
عنوان اصلیترین دشمن جمهوری اسالمی -در
مسائلیجزایرانمشغولشود،ازتواناعمالفشار
علیهکشورمانکاستهخواهدشدبنابراینسیاست
اصولی ایران باید حفظ سنگرهایی باشد که توان
ایاالت متحده را به خود مشغول کردهاند و در این
مسیر همه از جمله چریکهای چپ انقالبی تا
مسلمانان جای میگیرند .در این صورت است که
ایران از ظرفیت راهبردی دشمنی آمریکا کاسته و
توان خود را برای کنشورزی افزایش میدهد .در
واقع ،یکی از اصلیترین دالیلی که روسیه و چین
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نیز از دولت مادورو پشتیبانی کردند ،همین بود.
انرژی و نفت علت دیگری است که میتوان به آن
اشارهکرد.چندگروهعمدهدرباشگاهفروشندگان
نفت در جهان حاضر هستند که مالک تقسیم
بندی آنها ،رویکرد عالی سیاسی است .بعضی
از فروشندگان نفت مانند عربستان ،امــارات و
کانادا در چارچوب اصولی آمریکا حرکت می
کنند و در تصمیمات خود ،سیاستهای آن را در
نظر میگیرند .به عنوان مثال ،پس از تحریم نفتی
قرار بود عربستان و امارات جایگزین نفتی ایران
شوند .اما قسمت دیگری از این فروشندگان مانند
ایران ،روسیهو ونزوئالدر سیاستهاینفتی خود،
مقابله با آمریکا را هم در نظر میگیرند .قاعدتا
ایــاالت متحده به دنبال تضعیف و کم اثر کردن
گروه مقابل خود است .در این میان ،ونزوئال که به
واسطه ذخایر عظیم نفتی آن ،عربستان آمریکای
التین نام گرفته ،جایگاه ویــژهای دارد .مجموع
ذخایر نفت سبک و سنگین ونزوئال بیش از دیگر
کشورهای جهان و حتی عربستان است .اگرچه
اینکشورهماکنوندروضعیتاقتصادیمناسبی
برایبهرهبرداریازاینمنابعنیستامادرصورتی
که در این کشور ،دولتی غرب گرا روی کار باشد،
توانمندی باشگاه غرب گرایان انــرژی در حوزه
عرضه و قیمتگذاری بسیار باال خواهد رفت و این
کامال به ضرر ایران و روسیه است.
از سوی دیگر ،روابط بینالملل چیزی جز توانایی
ابزارسازی در حوزههای مختلف نیست .کشورها
به انــدازه توان تولید کارتهای بازی در عرصه
بینالمللی قدرت دارنــد .بیتردید ابزارسازی
در حیاط خلوت آمریکا میتواند کامال اثرگذار
عمل کند و روسیه و چین نیز دقیقا با همین هدف
مشغول سیاستورزی در این منطقه هستند.
ایــران نیز پس از شش ســال بیتوجهی به این
منطقه پر اهمیت ،اکنون باب ارتباطات جدید
را گشوده و بحران داخلی ونزوئال ،دوباره توجه
نخبگان دولتی را به این منطقه مهم جلب کرده

است.جدایازمواردیکهگذشت،همکاریهای
اقتصادی جایگاه ذیقیمتی در این روند دارد.
مردم ونزوئال ،ایــران را با تراکتور تبریز ،سمند
و خانههای باکیفیت میشناسند .این کشور،
اقتصادی کامال مصرف کننده داشته و با استفاده
از ظرفیت سیاسی میتوان این بازار صادراتی را
به کاالهای دیگر نیز توسعه داد.طبق بررسیهای
کارشناسی ،حداقل در هفت زمینه  .1نفت و
انــرژی  .2بانکی و پولی  .3صنعت و تولید .4
رفاه و حمایتهای اجتماعی  .5دارو و تجهیزات
پزشکی  .6مسکن و ساخت و ساز و  .7نظامی و
دفاعی امکان همکاریهای تجاری وجود دارد.
آنها در بحرانیترین سالها و در مجامع مختلف
مانندسازمانمللودرجمعآوریآرایکشورهای
آمریکای التین به نفع ایران اقدام کرده و از اعتبار
خود خرج کردهاند .حال ما میتوانیم بر اساس
نقشهای راهبردی وارد آمریکای التین شویم و از
فرصتهایبیشمارآندرحوزههایژئوپلیتیک،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی استفاده کنیم.
در این میان ،گرچه تقویت تبادالت تجاری بر
مبنای همکاریهای بین دولی قرار دارد ،اما باید
جمهوری اسالمی به صورتی هوشمندانه ،بنیان
ارتباط خود را با مردم این منطقه قرار دهد .چرا
که طبق تجربه 40ساله سیاست خارجی کشور،
هرگاه ایــران بنای ارتباط خود را با مــردم قرار
داد ،از تغییر دولتها ضرر نکرد و توانست یکی
از عمیقترین روابط را در نهایت بازدهی برقرار
ســازد .بنابراین ،سفر دکتر ظریف به سه کشور
ونزوئال ،نیکاراگوئه و بولیوی در همین چارچوب
تفسیر شده و ایران باید از دولتهای چپ منطقه
آن هم در زمانی که دولتهای راستگرا مانند
دولت جدید برزیل و آرژانتین عمال فعالیت ضد
ایرانی خود را توسعه دادهاندحمایت و در مقابل
سقوط آنهــا ،ایستادگی منطقی کند و نفوذ
اعتقادیخودرامیان 30میلیونمسلمانمنطقه
گسترش دهد.

اوج سرسپردگی ؛ مریم رجوی با نتانیاهو دیدار کرد
دیپلمات فرانسوی :این سفر با همکاری منافقین و موساد ارتباط مستقیم دارد

سرکرده گروهک تروریستی منافقین در سفر
محرمانه به تلآویو با مقامات رژیم صهیونیستی
بر سر تشدید اقدامات علیه ایران گفت و گو کرده
است .در هفته های اخیر منافقین به علت انتشار
تصاویر یگان های سایبری شان و پیرمردها و
پیرزنهایهشتگساز،بهشدتتحتفشارافکار
عمومی و حتی نیروهای داخلی خود قرار گرفته
بودند و حاال به گفته یک دیپلمات فرانسوی مقیم
اسرائیل ،مریم رجوی برای دیدار با نخست وزیر
رژیم صهیونیستی و رئیس موساد وارد فلسطین
اشغالیشدهاست".پییرکوشار"دیپلماتسفارت
فرانسه در سرزمین های اشغالی ضمن اعالم این
خبر گفته که "رودی جولیانی" شهردار سابق

نیویورک و وکیل فعلی ترامپ که به تازگی مهمان
ویژه مریم رجوی در آلبانی بوده ،نقش اصلی را
در هماهنگی و انجام این سفر داشته است .پییر
کوشار همچنین به نارضایتی فرانسه از این سفر
اشاره کرده و نوشته است« :سفر مریم رجوی از
تیرانا به تلآویو بدون اطالع پاریس در حالی که
پناهندگیازدولتفرانسهدارد،موجبتعجبمن
و همکارانم شده است ».این دیپلمات فرانسوی با
اشاره مختصر به همکاری بسیار نزدیک موساد و
منافقین برای جاسوسی و اقدامات خرابکارانه
در ایران ،تأکید کرد که این سفر ارتباط مستقیمی
با همکاری منافقین و موساد دارد .همکاری
منافقین و ســازمــان موساد چه در فضاسازی

علیه برنامه هسته ای کشورمان و چه در ترور
دانشمندان هسته ای و چه در ایجاد خرابکاری
و ترور در داخل کشور ،سابقه ای طوالنی دارد
که از جمله آن می توان به اقدامات خرابکارانه در
سال  96و همچنین ایجاد جنگ روانی در فضای
مجازی علیه ایران اشاره کرد .حتی اسناد منتشر
شده اخیر پلیس آمریکا نشان می دهد منافقین
در جریان اسقاط هواپیمای مسافربری ایرانی
هم با آمریکا هم افزایی داشته اند! در همین حال
نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته در
دیدار با یک وزیر آمریکایی خواستار حفظ فشار
تحریمها علیه ایران شد و گفت :کشورها باید با
آمریکا علیه ایران همراه شوند.

جهانگیری:شرمندهمردمهستیم

نامهالریجانیبهروحانیدربارهتخلف
دراجرایمصوبهافزایشحقوق

معاون اول رئیس جمهور گفت:
مــردم ایــران در سال های اخیر
متحمل فشارهای فراوانی شده
اند که ما شرمنده آ نها هستیم.
ب ــه گـــــزارش فـــــارس ،اســحــاق
جهانگیری در حاشیه بازدید از
مجتمع پرورش و تکثیر ماهی کرج و نمایشگاه دستاوردهای عشایری
و کشاورزی استان البرز در جمع خبرنگاران گفت :آمریکایی ها بر
اساس خوی دشمنی با جمهوری اسالمی ایران ،فشارهای خود را به
خصوص در بخش اقتصادی بر ملت ایران افزایش داده اند و مردم ایران
در سال های اخیر متحمل فشارهای فراوانی شده اند که ما شرمنده
آنها هستیم .وی افزود :این نوید را به مردم می دهیم که از شوک های
مهمی عبور کرده و در شرایط ثابت قرار گرفته ایم و تالش می کنیم،
شرایط پیش رو از نظر اقتصادی بهبود یابد و بتوانیم موانع را پشت سر
بگذاریم و در زمینه اشتغال ،معیشت مردم و توسعه کشور گام های
بلندتری برداریم.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس
شـــورای اســامــی از نامه رئیس
مجلس بــه رئــیــس جمهور بــرای
اجرای دقیق قانون افزایش حقوق
کارمندان خبر داد .به گــزارش
فــارس ،اســدا ...عباسی در جمع
خبرنگاران گفت :متاسفانه دولت مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت بر
اساسفرمولیراکهمجلسمشخصکردهبود،اجرانکردهاستوبههمین
دلیل رئیس مجلس نامه هیئت تطبیق قوانین را درباره نقض اجرای قانون
به رئیس جمهور ارسال کرده است .براساس مصوبه مجلس قرار بود حقوق
کارمندان دولت  400هزار تومان به اضافه تا  10درصد افزایش یابد .وی
اظهارکرد :دولت مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت را بر اساس الیحه
خودشاجراییکردهاست،بهگونهایکهفردیکه ۱۵میلیونتومانحقوق
می گیرد مشمول افزایش ۲۰درصدی حقوق شده اما کسی که دو میلیون
تومان حقوق دریافت می کند افزایش حقوق کمی دارد و این مسئله فاصله
حقوقیکارکناندولتراافزایشمیدهد.

بااشارهبهفشارهایاقتصادیبهمردم

داخلیسازیکامپیوترخودروکلیدخورد
مدیرعامل گروه تولیدی قطعات خودرو کروز اعالم
کرد :این شرکت تولید کامپیوتر خــودرو ( )ECUو
تجهیزات برقی متناسب با خودروهای روز و مدرن
تولیدی کشور از جمله پــژو  ،۲۰۰۸پــژو  ۳۰۱و
سیتروئنرادردستتوسعهدارد.
به گزارش ایرنا« ،نادر سخا» افــزود :این مهم بدون
حضور شرکت مادر «کندیننتال» آلمان از اواسط
شهریورماهآیندهبهتولیدانبوهخواهدرسید.ویبیان
کرد :کامپیوتر تولیدی قابل نصب روی خودروهای
پژو ۲۰۷اتوماتیکودناپالساتوماتیکخواهدبود.
پیشبینیمیشودتولیداینقطعهصرفهجوییارزی
 ۳۵تا ۴۰درصدیبرایخودروسازیکشوربهدنبال
خواهدداشت.
وی همچنین در خصوص تولید ایربگ (کیسه هوا)
دراینگروهقطعهسازی،گفت:اینقطعهچندبخش
اصلی دارد که چاشنی انفجاری و پارچه کیسه آن

از خارج وارد می شود ،چاشنی انفجاری یک قطعه
فوقایمنیاستوقطعهسازانبهآنورودنمیکنند.
این مقام تولیدکننده ادامه داد :مطالعه روی قطعه
 ACUمربوط به قسمت کنترلی ایربگ از حدود سه
سال و نیم پیش در این شرکت آغاز شده و تا چهار ماه
آیندهداخلیسازیخواهدشد.
وی در عین حال اعالم کرد :هرچند تولید پارچه
کیسه هوا در حوزه کار قطعه سازان نیست ،اما کروز
بایکشرکتتوانمندداخلیدراینزمینهبرایتولید
آن همکاری می کند و نخ آن را در اختیار شرکت یاد
شده قرار خواهد داد تا ببینیم قادر به ساخت آن
است یا خیر؟
سخا یادآور شد :فناوری تولید  ACUایربگ به هیچ
عنوانانتقالدانشازخارجنبوده،بلکهصفرتاصدآن
حاصلتالشمهندسانکروزودانشگاههایشریف،
تهرانوامیرکبیربودهاست.
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ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111:

پیامك2000999:

•• مـن یـک مسـتأجربادوبچه هسـتم کـه االن
بدون سـرپناه مونـدم ،بـه هـردری زدم نشـد .ای
که دسـتت می رسـدکاری بکـن .خراسـان عزیز
چندبار پیام دادم ولی ظاهرا پیـام بی پول ها هم
قابل چـاپ نیسـت!
•• فکـر مـی کنـم بایـد قبـول کنیـم کـه بـرای
مسـئوالن سـخت اسـت که باارزان ترشـدن نرخ
دالر ،قیمـت خـودرو و کاالهاراپاییـن بیاورنـد .
باخودشـان مـی گوینـد این مـردم خیلـی نجیب
اند وبه این گرانـی ها عادت کـرده اندوهمچنان
مـی سـازند! واقعـا هـم همیـن طـور اسـت ،مـی
سـوزیم و مـی سـازیم وبـرای خودروهـای حتـی
گـران تـر از ایـن هـم ،صـف مـی کشـیم و در ایـن
خصلـت مـا ،بـی خبـران حیـران انـد!
•• خانـم هـا ازمهریـه کـم و منطقـی شـکایت
دارنـد .خـب خانـم عزیـز مهریه حـق توسـت ولی
زمانـی کـه برایـت خواسـتگارمی آیـد بسـنج کـه
آیـا آن خواسـتگار تـوان پرداخـت مهریه سـنگین
غیرمنطقـی تـو را دارد یـا نـه؟ اگـر نداشـت قبول
نکنزنشبشی!وهمانجلسهاولخواستگاری
بگـو مـن مهریـه ام را نقد مـی خواهـم تـا بعدها به
علـت ناتوانـی شـوهرت به مشـکل بـر نخـوری!
•• مدیرعامـل آب وفاضلاب مشـهد مـی
گویـد منـزل مـن یـک طبقـه اسـت وماهـی 10
هزارتومـان آب بهـای مـن اسـت! خـب مـن هـم
منزلم یک طبقه اسـت و آخریـن آب بهایم حدود
 300هزارتومان شـده .ایشان لطف کنند نحوه
استفاده شان را شـرح دهندتا ما ومردم دیگرهم
یـاد بگیریـم!
•• وام ۳۰میلیونـی ازدواج بـه تنهایـی مشـکلی
راحـل نمـی کنـد ،بایداشـتغال داشـت تـا بـرای
بازپرداخـت آن اقـدام کـرد .متاسـفانه دولـت
همچنـان درخـواب اسـت.
•• دردادگاه هـاو بـه خصـوص شـورای حـل
اختلاف رفتـار مسـئوالن بـا اربـاب رجـوع
درسـت نیسـت ،مگرهرشـخصی کارش بـه قـوه
قضاییه افتـاد مجرم اسـت که با زشـتی باایشـان
رفتارشـود؟ امیدوارم بـا مدیریت جدید حـاج آقا
رئیسی به این مهم رسـیدگی شودتاشاهد رشد
هرچـه بیشـتراین قـوه باشـیم.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• در نیـروی انتظامـی چنـد سـال پیـش سـهام
مهـرگان بـه کارکنـان فروختنـد امـا حـاال چنـد
سـاله کـه نـه جـواب مـون رو میـدن نـه از سـود
خبـری هسـت.
••آقـای روحانـی ،دولـت محتـرم ،نماینـدگان
مجلـس ،آقایـان مسـئوالن و !...مـردم ضعیـف و
طبقـه سـه جامعـه ازگرانی هـا و تـورم جـا ماندند
و نتوانسـتند خـود را برسـانند .خریـد مسـکن و
حتـی حـاال یـک خانـه اجـاره ای ،ازدواج ،دادن
جهیزیه ،درسـت کردن سیسـمونی ،حج ،دادن
ولیمـه ،عقیقه کـردن ،خریدوسـیله نقلیه ،حتی
خرید یک موتورسـیکلت و خیلی چیزهای دیگر
برای این طبقه یک رؤیای دسـت نیافتنی شده!
فکـری بکنید .شـما مسـئول هسـتید!
•• کارگرپمپ بنزیـن هسـتم ،درقـرارداد کاری،
حقوقم طبق قانون کار به امضا رسـیده اما موقع
حسـاب کردن مبلغ آن فقط پایه حقوق حسـاب
می شـه و حق مسـکن ،اضافه کاری ،بـن خرید و
پایهسنواتدرکارنیست.بهادارهکارشهرستان
رفتـم .بازرسـان آمدنـد امـا با گرفتـن رشـوه و بی
اعتنایی بـه مارفتند.
•• از ایرانسـل نـت خریـدم ،دوبـاراز حسـابم پـول
برداشـت کـرده چـه کنـم؟
•• واقعا با چه حقی نماینده مشـهد آقای کریمی
قدوسـی آن هـم در شـهر تربـت جـام از نماینـده
شهرشـان آقـای جهـان آبـادی ایـراد گرفتـه؟ در
واقـع وی در صـدد تخریب نماینـده ای اسـت که
بـا رای مـردم همیـن شـهر انتخـاب شـده .دفـاع
نماینده تربت جـام به جـا و قانونی بـود و کاش ما
در حـوزه نمایندگی خود فعال باشـیم .شـما اگر
راسـت مـی گویـی عملکـرد خـود را بسـنج .مـن
تربـت جامـی نیسـتم ولی بـه رای مـردم آن شـهر
احتـرام بگذاریـم.
• •درمدرسـه هـای الکچـری نوشـته صبحانـه یک
میلیون و 550هزار تومـان که احتماال مال مینی
آقازاده هاست .به خدا قسم من خانواده ای رومی
شناسـم که خرج پنج نفری شان درسـال به اندازه
صبحانهیکنفرنیست.حاضرمکسیرابامدرک
معرفی کنم که فقط بایارانـه زندگی می کند.
•• مـی خواسـتم از شـبکه بهداشـت ودرمـان
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سـوال کنم که آدم حرف چه کسـی را بـاور کند؟
چـون روزنامـه خراسـان مـی نویسـد زالوهـا از
خـون حیواناتـی تغذیـه مـی کننـد کـه ممکنـه به
بیمـاری آلـوده باشـند و از طرفـی اخبـار سـاعت
16خراسان رضوی از خوب بودنش تعریف می
کنـه! مـا کـدام حـرف را بـاور کنیـم؟
•• ازباجه بانک شـهر اول الهیه برای شارژ همراه
اول اقدام کردم ،پس ازکسـر هزینه آن در پاسـخ
نوشـته بـه علـت نداشـتن کاغـذ از دادن رسـید
معذوریـم .ایـن یعنـی چـی؟ پول مـا چی می شـه
پـس؟
جوابیهزندانمرکزیمشهد
در پاسخ به انتشار مطلبی در ستون حرف مردم
 18تیرماه با عنوان« :من یک زندانی در مشهد
هستم .چرا زندانی نباید کتاب دراختیار داشته
باشه و ». ...به استحضار می رساند« :زنــدان
مرکزی مشهد دارای  13کتابخانه است که
30هــزار نسخه کتاب در آن موجود می باشد
و همه ساله کتاب ها به روزرســانــی می شوند
و در سال گذشته جزو کتابخانه های برتر در
استان معرفی گردید .زندانیان می توانند در
کلیه ساعات روز از کتابخانه های مستقر در
اندرزگاه خود استفاده نمایند .الزم به ذکر است
نشریات و روزنامه ها نیز در دسترس زندانیان
می باشد .همچنین در زندان مرکزی مشهد 3
سالن ورزشی وجود دارد که به طور اختصاصی
زندانیان می توانند برابر برنامه تنظیمی اداره
تربیت بدنی زندان از آن ها استفاده نمایند که
هریک از آن ها تحت نظر کارشناس ارشد رشته
تربیت بدنی و استادان فدراسیون ها بوده که
در جهت تمرین و گذران اوقات فراغت زندانیان
فعالیتمینمایند.امادرخصوصاشتغالبهکار
زندانیانوآموزشهایفنیوحرفهایدرزندان
مشهد ،معادل  34رشته آموزشی حرفه آموزی
صورت می گیرد و . ...خوانندگان محترم می
توانند اهم فعالیت های زنــدان های خراسان
رضــوی را در  khorasanprisons.irدنبال
نمایند».
علیعبدی،مدیرزندانمرکزیمشهد

