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ی ورود نفتکش های ایرانی
پیام ها 
به ونزوئال
حدود  200سال قبل ،ایاالت متحده آمریکا بر
اساس دکترین رئیس جمهور وقتش – مونروئه
– آمریکای التین را به عنوان حیاط خلوت و
عمق راهبردی خود قرارداد و به اروپایی های آن
زمان اخطار داد که از دخالت در این حوزه پرهیز
کنند .از آن زمان تاکنون این سیاست همواره
در دولت های مختلف آمریکایی اجرا شده و با
جنگ ها و کودتاهای مختلف سعی داشتند تا
کشورهای این حوزه را در راستا یا تحت نفوذ
سیاست های واشنگتن حفظ کنند.این روزها
نفتکش های حامل سوخت ایرانی پس از حدود
 12هزار کیلومتر دریانوردی به ونزوئال رسیده و
تاکنون حداقل دو نفتکش ما با اسکورت نیروهای
مسلح ونزوئال پهلو گرفته اند .این ها در حالی
اســت کــه هــم ایـــران ،هــم ونــزوئــا ،هــم شرکت
نفتکش ایران و هم فراورده های نفتی ایران در
تحریم های یک جانبه آمریکا هستند و رساندن
بیش از  1.5میلیون سوخت باکیفیت یــورو 4
در این شرایط نکات مهمی در خود نهفته دارد.
اول این که تا قبل از تصویب قطعنامه2231
در شــورای امنیت (تیر  )94که پس از توافق
برجام صورت گرفت ،بر اساس قطعنامه 1929
(خرداد  )89کشورمان با محدودیت های شدید
و غیرانسانی در حمل و نقل هوایی و دریایی خود
روبه رو بود .قطعنامه  1929شورای امنیت از
همه کشورها می خواست تا «همه محمولهها
به سمت یا از طرف ایران را در خاک کشور خود

از جمله بنادر و فرودگا هها بازرسی کنند» و
حتی به کشورها این مجوز را داد که «اقالمی
را که تامین ،فــروش ،انتقال و صــدور آن ها بر
اساس قطعنامه  1929و قبلی ها ممنوع اعالم
شده اند توقیف کنند یا از طریق نابود کردن،
اوراق کردن یا انبار کردن یا انتقال به کشوری
غیر از مبدا و مقصد از دست این اقــام خالص
شــونــد» .قطعنامه  1929حتی به یک کشور
کوچک مثل جیبوتی ایــن حــق را مــی داد که
کشتی های ایرانی را توقیف کند و ما نیز حق
اعتراض به کشورها را نداشتیم ،حتی آن ها که
ظاهرا دوست ما بودند! این قطعنامه ظالمانه
که در نوع خود یکی از سخت ترین قطعنامه ها
علیه یک کشور در تاریخ شورای امنیت به شمار
میرفت ،براساس بند  7قطعنامه  2231لغو
شد تا یک خطر و دشواری بزرگ در حوزه حمل
و نقل جمهوری اسالمی ایران از بین برود و هیچ
کشوری به خود اجازه توقیف و بازرسی محموله
های هوایی یا دریایی ما از جمله همین نفتکش
های اخیر را با استناد به این قطعنامه ندهد.
اما هنوز مشکل اصلی یعنی آمریکا باقی است.
ایــاالت متحده آمریکا را که ثابت کرده به هیچ
توافق و پیمان بین المللی تا زمانی که منافعی
در آن داشته باشد ،پایبند نیست ،چگونه مهار
کنیم؟ به ویژه ترامپ که در دومین سال دولتش
توافق برجام را زیر پا گذاشت و سخت ترین تحریم
های پس از انقالب را علیه تهران اعمال کرد.
برای مهار این تهدید بزرگ ،دیگر کار دیپلماسی
و قطعنامه اثر چندانی نــدارد .آن چه باعث شد
ایــن نفتکش هــا بــدون آزار آمریکا بــه ونزوئال
برسند ،نامه ها و پیام های نظامی و هشدارآمیز
مستقیم و غیر مستقیمی بــود که تهران قبل
و حین حرکت نفتکش ها به سمت ونزوئال از
طریق سفارت سوئیس ،دبیرکل سازمان ملل
و امیر قطر برای واشنگتن فرستاد و در آن ها به
صراحت با اشاره به توان باالی نیروهای مسلح
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جمهوری اسالمی در خلیج فارس و تنگه هرمز
و یادآوری بالیی که بر سر آخرین توقیف کننده
نفتکش های ایرانی در سال قبل آمــد ،اخطار
جدی را ارسال کرد .در این میان البته همراهی
برخی کــشــورهــای دوســت پــرقــدرت هــم موثر
بوده است که شاید در زمان مناسب گفته شود.
نکته دیگر این که ونزوئال در ســال 2008و در
اوج تحریم بنزین علیه ایران محموله های بنزین
خود را به ایران فرستاد و حاال ایران در جواب آن
محبت و در شرایط بسیار سخت امروز ،کاراکاس
را تنها نگذاشته تا عالوه بر سوخت و مواد اولیه
یــک مــاه پــاالیــشــگــاه هــای ایــن کــشــور ،برخی
تجهیزات پاالیشگاهی ونزوئال را نیز که توسط
صنعتگران ایرانی حوزه نفت تولید شده ،به این
کشور بدهد .قرار است در قبال این محموله،
کشورمان کاالهای مــورد نیاز خود را دریافت
کند .ایران یکی از وارد کنندگان آلومینا یا اکسید
آلومینیم است که در صنعت استفاده می شود و
به راحتی هم به ایران فروخته نمی شود ،از آن
سو ونزوئال از تولید کنندگان اصلی این ماده
است و این تبادل کاالیی سود مهمی برای ایران
نیز به همراه خواهد داشت.نکته آخر این که این
موفقیت را باید به پای بخش های مختلف نظام
نوشت .در واقع یک همکاری مناسب و راهبردی
میان دیپلماسی ،بخش نظامی و صنعت نفت در
باالدست و بخش های مختلف در پایین دست
باعث شد تا عالوه بر یک تبادل کاالیی مهم در
آن سوی جهان که فواید اقتصادی خاص خود
را دارد ،بتوانیم با شکستن دو حلقه محاصره
سنگین علیه ایران و ونزوئال ضمن آن که پیام
سیاسی مهمی را به جهان مخابره کردیم که نشان
دهنده مولفه دیگری از قدرت کشورمان است،
ثابت کنیم که هم سیاست های یک جانبه آمریکا
قابل شکست دادن است ،هم دیگر نمی تواند با
هیمنه سازی از خود ،کشورهای دیگر را به پیروی
از سیاست های قلدرمآبانه خویش وادار سازد.

مسکن در تهران ،طی یک ماه متری  1.5میلیون گران تر شد!
بر اسـاس آمـار وزارت راه و شهرسـازی متوسـط
قیمـت هـر مترمربـع واحـد مسـکونی طـی
اردیبهشـت مـاه از مـرز  ۱۷میلیـون تومـان
عبـور کـرده اسـت.به گـزارش مهـر ،دفتـر
برنامه ریـزی و اقتصـاد مسـکن وزارت راه و
شهرسازی ،آمار بازار مسکن دراردیبهشت ۹۹
تهران را منتشـر کـرد که بر اسـاس آن ،متوسـط

قیمـت هـر متـر مربـع واحـد مسـکونی در تهران
 ۱۷میلیـون و  ۶۶هـزار تومـان بـرآورد شـده کـه
نسـبت بـه مـاه گذشـته کـه متوسـط قیمـت هـر
متر واحـد مسـکونی  ۱۵میلیـون و  ۵۴۵هزار و
 ۷۰۰تومان بوده ،افزایش  1.5میلیون تومانی
را نشـان میدهد.متوسـط قیمـت هر متـر مربع
واحـد مسـکونی در اردیبهشـت سـال گذشـته

 ۱۲میلیـون و  ۷۱۲هـزار و  ۶۰۰تومـان بود که
طی یک سـال رشـد چهـار میلیـون و  ۳۰۰هزار
تومانـی در هـر متـر مربـع داشـته اسـت.قیمت
مسـکن نیـز در تهـران در اردیبهشـت امسـال
نسـبت بـه فروردیـن رشـد  9/4درصـدی و
نسبت به اردیبهشت سـال گذشته رشد 33/8
درصـدی داشـته اسـت.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• اینچه مدیریتیدرکشورماستکهیکروز
درگیر گرانی خودرو هستیم ،یک روز درگیر
قیمتلبنیات،یکروزقیمتحبوبات،یکروز
سکه و هزاران مشکل دیگه .مسئولین چه کار
می کنند که ما مردم حتی یک روز هم آسایش
نداریم؟بهخدادیوانهشدیم.
••همسان ســازی حقوق بازنشسته ها چرا
اجرایی نمیشه؟ یعنی کمبود اعتبار ،فقط
برای این قشر ضعیفه؟ اگه اعتبار کمه نذارین
برخیهاحقوقچندمیلیونیبگیرن.اگرشب
استهمهجاشباست.
•• واقعا جای تعجب است که حقوق فرهنگیان
شاغل از سال گذشته تابه حال بیش از 50
درصد افزایش داشته ولی حقوق بازنشستهها
فقط 15درصداضافهشدهاست!اینچهقانون
وچهعدالتیاست؟چراهیچمسئولیپیگیری
نمیکند؟
•• خدا نگذره از کسانی که مسکن مهر و ...را
تعطیل کردند و مسکن دیگری هم نساختند
تا امکان خانه دار شدن کارگران ،صفر شود.
بعضی ها با گران کردن صدها برابری قیمت
مسکنسودهایحرامبهجیبزدند.
•• سلطان سکه اعدام شد ،سکه گران تر شد.
فردا هم سلطان خودرو اعدام می شود و باز هم
خودروگرانمیشود؟
••واقعا ایــن نماینده ها تــوی ایــن چهارسال
چقدرزحمت کشیدند؟ چقدر گرانی ها را
کنترلکردند؟آقایان!واقعاخستهنباشید.اگه
قبول دارید خدا شاهد اعمال شما بوده آماده
جوابگوییباشید.چونمردمکهنمیتواننداز
شمابپرسندکهتویاینچهارسالچهکردید؟
••آقای همتی ،رئیس بانک مرکزی که مدام به
مردمهشدارمیدهیدربازارارزسرمایهگذاری
نکنناگرواقعاتواناییشودارینرخارزراپایین
بیار تا این داللهــای زالو صفت ضرر کنن .به
عملکاربرآیدبهسخندانینیست.
•• 15-10سال پیش پــدرم ،پیکان کهنه و
قراضه اش را فروخت و خانه ای خرید .بعد از
چندماههمدوبارهیکماشینسادهدیگرخرید.
پــدرم دکتر یا مهندس نبود ،با پول کارگری
زندگی مــان به راحتی می گذشت و هرماه
حداقل دو سه مرتبه رســتــوران و شهربازی
میرفتیم .حاال پدرم 20-10برابر آن وقتها
حقوق می گیرد اما برای این که گرسنه نمانیم
بازهمکارمیکند!شهربازی،رستورانوخرید

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ماشینوخانه بخوردتویسرمان!
••مسئوالن محترم! قیمت برنج پاکستانی
خیلی گران شده .دیگر توانایی خرید نداریم.
فکرچارهکنید.
••لطفا بیایید درست رانندگی کنیم .این همه
خصوصیت خــوب داریــم ،بعد یک گردشگر
دانمارکی(در پرونده فردی که بدون هواپیما
سفرمیکرد)درمدتکوتاهیبعدازحضوردر
ایرانبهرانندگیمانایرادمیگیرد.
••خ ــودروس ــازی دیــتــرویــت آمریکا در حال
ورشکستگی اســت .هلدینگ خودروسازی
هرتز به خاطر کرونا تعطیل شد .رنو چندهزار
میلیاردضررکرده وایرفرانسهمتعطیلشده
است.آنوقتایرانخودرووسایپا،برایفروش
خودرو به مردم قرعه کشی می کنند! هرروز با
یکفرمولی،قیمتراباالمیبرندوماشینهای
بیکیفیتتریتولیدمیکنند!یاللعجب!
••چند سال جراید و رسانه ها تیتر می زدند
که مــردم ونزوئال بــرای خرید لــوازم خانگی و
هزینه خورد و خــوراک با یک کیسه پول وارد
فروشگاه ها می شوند و وای به حال بیچاره
ها و چه دولت بی عرضه ای و !...حاال امروز،
خودمان با دو کیسه پــول بــرای خرید ،وارد
فروشگاه ها میشویم .جراید آن ها به نظرشما
چهتیتریبایدبزنند؟!
••رشد جمعیت به زیر یک درصد رسید .واقعا
نمیدانم چرا بــرای فــرزنــدآوری هیچ کاری
نکردند .چرامسئوالن وظایفشان را انجام
نمیدهند؟
•• دلیل عجیب مردان برای استفاده نکردن
از ماسک که در صفحه خانواده بهش اشاره
کردین،اصالهمعجیبنیست!خیلیازمردها
به همین دلیل تو زمستون هم کاله سرشون
نمیکنن .مثل داداش من که دقیقا همین
جوریهورویموهاشخیلیحساسه.
••خدا شاهده با حداقل مستمری نمی توانیم
جواب گوی زندگی و مستاجری باشیم ،چرا
مستمریماراافزایشنمیدهید؟!
•• درعجبممگهتاحاالخودکارخانههایتولید
اتومبیل و دیگرمسئولین از احتکار این همه
خودروخبرنداشتندکهحاالباارزونترشدنش
این همه از انبارها ،خودرو پیدا کردند؟ حتما
دســت هایی درک ــاره اگــه بازهم قــوه قضایی
واردعمل نمی شد این احتکارها پیدا نمیشد
چقدرخوبه دربــاره کلیه مایحتاج مــردم این

نمابر05137009129 :

کارصورتبگیره.
•• اگر پیام هایم را چاپ نمی کنید لطفا بگید تا
دیگهمزاحمنشم!
••نمایندگان مجلس و آقای الریجانی بدانند
با تصویب نکردن قانون همسان سازی حقوق
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین
اجتماعیآهونالهونفرینچندمیلیونیرابرای
خودبهارمغانبردند.
•• باوجودبرخیسلبریتیهایبیهنر،حضور
اندیشه فوالدوند در دورهمی متفاوت و جالب
بود.
•• سندملکیششدانگ،قولنامه،سنداوقاف،
آستانه ای ،وکالتی و ...چه خبر است؟ چرا یک
مدرک درست و قطعی برای همه امالک صادر
نمی شود تا مردم این قدر سرگردان نشوند؟
اوضاعاینقدروخیمهکهمدرکملک،قیمتآن
را مشخص می کند! یعنی از نظر قانون ،ارزش
مدارکصادرشدهقانونیباهمفرقمیکند؟
•• کمبوداعتبارفقط برای بازنشسته هاست؟
ایــن همه دروغ ،دیگر بــس اســت .خجالت
بکشید.
••درهرکوچهوخیابانیچندینبنگاهامالکباز
شدهوچندنفرداخلآننشستهاند.هیچکاری
نمی کنند اما بهترین ماشین ها را سوار می
شوند .حتما از این اوضاع نابه سامانی قیمت
هاپولدرمیآورند.کاشکسیرسیدگیکند.
•• وام ازدواج اس ــت یــا وام خ ــون جــگــر؟!
میخواستم ضامن وام ازدواج پسرم شوم
،گفتند چون حقوق شما کمتر از پنج میلیون
استبایددوضامنداشتهباشیدیا60میلیون
سپردهبگذارید.
••آقایوزیرآموزشوپرورشپاداشآخرخدمت
بازنشستگان را کی پرداخت می کنید تایک
پرایدبخریم.
•• عــده ای ازمــردم در گذشته بــرای ثبت نام
ســهــام عــدالــت مــوفــق نــشــده انـــد استدعا
میشودشرایطی فراهم شودتاجاماندگان
ثبتنامکنند.
•• دولتمحترمیکشمارهحساببدهدماهانه
یک چیزی پرداخت کنیم تا این قدر مردم را به
دفاترپیشخواندولتنکشاند.پیرمردوپیرزن
و زن و بچه بابت انواع و اقسام دریافت کد ورمز
وبارکد واسم نویسی در صف دفاتر پیشخوان
هستند.یکباریکیازمسئولینجرئتمیکند
دراینشرایطکروناییبهآنجابرود؟

