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راه پرخطای آمریکا در یمن

دولت ایاالت متحده آمریکا که «تنها پنج روز» تا
پایان عمرش باقی مانده ،چند روز قبل انصارا ...را
در فهرست گروه های تروریستی قرار دارد .همان
فهرستی که پیشتر سازمان منافقین خلق با ترور
بیش از  13هزار نفر و جنایت جنگی در کردستان و
عملیات های مختلف علیه شهروندان ایرانی از آن
خارج شد .وزارت خزانهداری آمریکا نیز همزمان با
تصمیمدولتاینکشوراعالمکردهرهبرانجنبش
انصارا ...از جمله عبدالملک حوثی ،عبدالخالق
بدرالدین الحوثی و عبدا ...یحیی الحاکم را در
فهرست تحریمهای جدید خود قرار خواهد داد .با
این حال این اقدام می تواند تبعات مختلفی داشته
باشد که در ادامه به آن می پردازیم:
 - 1گروهی این اقــدام را آخرین کمک ترامپ
به گروه بی (نتانیاهو ،بن زاید و بن سلمان) در
منطقه می دانند و معتقدند این تصمیم می تواند
در دولــت بایدن تعدیل شود یا تغییر کند .این
گروه با تحلیل آمریکای خوب -آمریکای بد بیش
از آن که با واقعیت پرونده یمن آشنا باشند به
کاخ سفید خوش بین هستند .این تصمیم در
حالی گرفته شده است که بایدن و دولت اوباما
مجوز حمله عربستان را صــادر کردند و اولین
حامی جنگ در یمن بــودنــد .بر همین اساس

بعید است که بایدن در این پرونده عقب نشینی
کند و تصمیم وزارت خارجه آمریکا به طور حتم
با هماهنگی تیم بایدن صــورت گرفته اســت.
 - 2قــرار گرفتن نام انصار ا ...در فهرست می
تواند پرونده های مذاکرات سیاسی را با چالش
مقبولیت از سوی آمریکا مواجه سازد .برخالف
ترامپکهقدرتبسیجعمومیعلیهمحورمقاومت
نداشت ،بایدن خــوب می تواند اروپــایــی ها را
همراه سازد و پرونده جدید سیاسی علیه مقاومت
بگشاید.اینموضوعبرایآیندهمذاکراتسیاسی
یمن مسئله ساز خواهد بود .به طور مثال برای
تبادل زندانیان ،مذاکرات قدرت و حتی تعیین
دولت توافقی یا احتمالی آینده صنعا با بازیگری
انصار ا ...هزینه های سیاسی ایجاد می شود .به
ویژه آن که عربستان تمایل دارد پس از شکست
هایش در میدان ،طرح تجزیه یمن را با سناریوی
تقسیم قدرت در صنعا و عدن اجرایی کند.
 - 3مسئله دیگر ،قدرت انصارا ...در میدان است.
آمریکا در این سال ها از اقدام نظامی و اطالعاتی
تاتحریمهایسیاسی،اقتصادی،داروییوغذایی
علیه انــصــارا ...و یمن حمایت و به این موضوع
مستقیم ورود کرد ،با این حال در میدان شکست
خورد،درصنعاپیروزنشد،دربندرالحدیدهمجبور
به عقب نشینی شد و هم اکنون پیروزی ها در
الجوف و مأرب به نفع انصارا ...است.
عمال این خبر تاثیری در میدان ندارد و بعید به نظر
میرسدباجایگاهانصارا...اینگروهازقدرتیمن
حذف شود؛ راهپیمایی های یمنی ها زیر آتش
موشکی و توپخانه عربستان گواه این ادعاست.
البته باید اذعان کرد ،پس از وابستگی و تزلزل
گروه هایی چون طرفداران علی عبدا ...صالح
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و عبدربه منصور هادی ،مردم یمن دریافتند که
آینده یمن تنها در صورتی درخشان است که با
محور مقاومت به ویژه انصار ا ...همراه شوند .این
موضوعدرهمراهیقبایلبامقاومتوکمیتههای
مردمی در استان الجوف کامال مشخص است.
 - 4برخالف خبر اعالمی ،انصارا ...وارد دولت
سازی در یمن شده است .انصارا ...تنها یک گروه
نظامی یا شبه نظامی نیست .بخش قابل توجهی
از کادر این گروه پس از فرار عناصر سرسپرده
هادی و صالح به عربستان ،در ساختار قدرت یمن
وارد شدند و اتفاقا موثر عمل کردند .در حوزه های
درمانی ،اقتصادی ،فرهنگی و حتی امنیتی،
دستاوردهای کادر انصارا ...غیرقابل انکار است
و عمال انصارا ...در دولت سازی یمن وارد شده
و در کنار احزاب با سابقه این کشور ،بیش از پنج
سال است که صنعا را اداره می کند .اگر تصمیم
آمریکا می خواست کارآمد یا حتی موثر باشد می
بایست قبل از جنگ علیه یمن گرفته می شد .در
حقیقت مقاومت در یمن ریشه دار شده و نمی
تــوان به این موضوع بی توجه بــود .هر چند که
آمریکا در روزهای اخیر بیشترین هجمه را علیه
مقاومت به کار گرفته است .در یمن نام انصارا...
را به فهرست تروریستی ادعایی خود اضافه می
کند و در عراق علیه فالح الفیاض رئیس سازمان
الحشدالشعبی عراق تحریم هایی در نظر می
گیرد .آمریکا در حال فشار برای بقاست و این
فشار حداقل در میدان موثر نخواهد بود .ضمن آن
که تحریم های آمریکا تنها برای آمریکاست و هنوز
سازمان ملل و نمایندگان این سازمان با دولت
مستقر در صنعا ارتباط دارد که رئیس دولتش از
کادرهای ارشد انصارا ...است.

با طرح موضوع احتمال آزادسازی  7میلیارد دالر پول حبس شده ایران در یک کشور مطرح کرد:

وعده مشروط روحانی برای دالر16هزارتومانی

رئیس جمهور با تکرار وعده دالر  ۱۱هزارو ۵۰۰
تا  12هزار تومان برای سال آینده وعده داد که با
آزادسازی هفت میلیارد دالر پول بلوکه شده ایران
در یک کشور خاص ،قیمت دالر به  15تا  16هزار
تومان کاهش یابد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
ریاستجمهوری،حجتاالسالمحسنروحانیدر
نشست دیروز هیئت دولت ،به هدف گذاری دولت
در الیحه بودجه  1400برای افزایش ارزش پول
ملی اشاره کرد و با تکرار هدف گذاری قبلی خود
در خصوص قیمت ارز در سال آینده گفت :یکی

از مسائل بسیار مهم در الیحه بودجه  1400این
بوده که ارزش پول ملی را باال بردیم یعنی در حالی
که در کشور مثال قیمت دالر حدود  23تا  24هزار
تومان یا کمی باالتر در همین حدود بوده ،قیمت
دالر را برای سال آینده حدود  12هزار تومان تا
11هزار و 500تومان دیده ایم.وی افزود :تصمیم
ما این است که قیمت دالر را پایین بیاوریم و متوازن
و متعادل کنیم چون مشکلی که امسال داشتیم
این بود که بانک مرکزی ما منابعی که داشت در
دسترساش نبود.رئیس جمهور در ادامه با اشاره

به این که هفت میلیارد دالر منابع کشورمان در
بانک یک کشور دیگر حبس اســت ،افــزود :اگر
همین منابع فردا صبح در اختیار بانک مرکزی ما
قرار بگیرد ،قیمت دالر از  24یا  25تومان به حدود
15تا  16تومان پایین میآید .این سخنان رئیس
جمهور در حالی اســت که به نظر می رســد این
اظهارنظرها و ارقام در شرایطی که شرط تحقق آن
هنوز فراهم نشده است ،جز ایجاد تالطم در بازار و
شرطی کردن فعاالن اقتصادی به یک رقم خاص
نتیجه ای ندارد.

تدابیرکم عیار مدیران خراسان شمالی برای صف های سی ان جی
مدتی است صف های طوالنی خودروها در جایگاه
های سی ان جی بجنورد رانندگان را به زحمت
انداخته است و آن ها از تدابیر کم عیار مدیران
برای کوتاهی صف های سیا نجی گالیه مند
هستند .یکی از رانندگان که مدتی است با معضل
صف طوالنی در جایگاه های سی ان جی مواجه
شــده ،می گوید :چند هفته است که با مشکل
صف در جایگاه سیا نجی مواجه هستیم و هر
بار به شکل موقت صف ها کاهش می یابد اما
دوبــاره بعد از مدتی شاهد صف هــای طوالنی
خودروها در جایگاه ها هستیم« .محمدی» اضافه
می کند :وقتی به مسئوالن مربوط اعتراض

میکنیم در جواب مقصر این اتفاق را افت فشار
گاز اعالم می کنند .وی ادامــه می دهد :ما هم
می دانیم که افت فشار گاز مشکل ایجاد کرده
امــا انتظار داریــم مسئوالن فقط به جــای بیان
دلیل برای برطرف کردن مشکل هم کاری انجام
دهند تا وقت رانندگان خودروهای مسافربری
به جای خدمت رسانی به مردم در صف ها هدر
نرود .مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش
فــراورده های نفتی خراسان شمالی نیز دلیل
به وجــود آمــدن صف هــای طوالنی در جایگاه
های سی ان جی را افت فشار گاز ذکر می کند.
«برومند» اظهارمی کند :به دلیل مصرف بی رویه

آمریکا  ۲فرد و  ۱۶نهاد ایرانی را
در فهرست تحریم ها قرار داد

روز سیاه در تاریخ رمزارزها

وزارت خزانهداری آمریکا از تحریم چندین فرد
و نهاد ایــرانــی از جمله آستان قــدس رضــوی و
متولی آن خبر داد .به گــزارش تسنیم ،عالوه
بــر آســتــان قــدس رض ــوی و متولی آن «حجت
االسالم و المسلمین احمد مروی» ،محمد مخبر،
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم به فهرست
تحریمهای آمریکا اضافه شــده اســت .وزارت
خزانهداری آمریکا نام بنیاد دانش بنیان برکت،
سازمان اقتصادی رضوی ،شرکت معادن رضوی،
شرکت نفتوگاز رضوی و چندین شرکت ایرانی
دیگر را به فهرست شرکتهای تحت تحریم
دفتر کنترل دارای ـیهــای خارجی (اوفــک) که
از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه به شمار
مـــیرود ،افـــزوده اســت .دولــت ترامپ از زمان
خــروجــش از بــرجــام در اردیبهشت ســال ،97
تحریمهای مختلفی را به بهانههای واهی علیه
ایران وضع کرده است تا بهزعم خود ایران را پای
میز مذاکره بیاورد اما در حالی که تنها یک هفته
به پایان حضور ترامپ در کاخ سفید باقی مانده
است ،وی در رسیدن به این هدف ناکام مانده و
حتی نتوانسته است بهطور غیرمستقیم با ایران
مذاکره کند.

بیت کوین در هفته های گذشته یکه تاز بازار
ارزهـــای دیجیتال بــود و چندین بــار دســت به
رکوردشکنی زد ،امــا ایــن رونــد چندان پایدار
نبود و قیمت بیت کوین بــزر گ ترین سقوط
روزانــــه خ ــود را تــجــربــه کـــرد .بــیــت کــویــن که
به بیش از  ۴۰هــزار دالر رسیده و ارزش بازار
ارزهـــای دیجیتال را بــه بیش از یــک تریلیون
دالر رسانده بــود در مــدت  ۲۴ساعت ۹۰۰۰
دالر سقوط کرد و به زیر  ۳۲هــزار دالر رسید.
از مــاه مــارس که بیت کوین از ۳۸۵۰دالر به
قیمت کنونی رسیده ارزش این ارز دیجیتالی
محبوب بیش از  ۹۰۰درصد افزایش یافته است
و با توجه به ورود بانک های مرکزی به عرصه
راه ان ــدازی ارز دیجیتالی و مقبولیت بیشتر
رمزارز ها در پرداخت های الکترونیکی انتظار
می رود ارزش آن ها بیش از پیش افزایش یابد.
با این حال برخی از معامله گران و کارشناسان
معتقدند صعود ارزهــای دیجیتالی بیش از حد
بوده و هر لحظه امکان ترکیدن حباب قیمتی آن
ها وجود دارد.ارزهای دیجیتالی هنوز وابستگی
بسیار زیادی به بیت کوین دارند و اگر این ارز به
هر دلیل دچار ریزش سنگینی شود ،سرنوشت
مشابهی برای دیگر ارزها رقم خواهد خورد.

گاز خانگی افت فشار گاز جایگاه ها بیشتر شده و
تنها راه حل این مشکل صرفه جویی در مصارف
خانگی است .وی ادامه میدهد :با این که گاز
صنایع استان برای رفع مشکل قطع شده اما به
دلیل همکاری نکردن برخی ازمــردم در صرفه
جویی همچنان با افت فشار گاز در جایگاه های
سی ان جی مواجه هستیم .وی اضافه می کند:
در بجنورد شش جایگاه سوخت سی ان جی
فعال هستند که هیچ مشکل فنی ندارند و فقط با
افت فشار گاز مواجه هستند و این موضوع زمان
سوختگیری را افزایش داده و باعث گالیه شدید
رانندگان شده است.

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

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••سال  97برای کارت ملی هوشمند ثبتنام
کردیم .هفته پیش به دفتر پست مراجعه
کردم .می گن هنوز خبری نیست .چرا کسی
پاسخ گو نیست؟
••در حین پخش شــهــرآورد سرخابیهای
پـــایـــتـــخـــت از شـــبـــکـــه۳ســـیـــمـــا ایـــن
گونهزیرنویسشد :طرفدار کدامتیمی؟
 . ۱اســتــقــال .۲پرسپولیس.زگــیــل :ای
کاشگزینه سومی با عنوان «هیچ کدام» هم
لحاظ می کردند!
••یک طرفه به قاضی رفتن ،درست نیست.
مردم کارآمدی دولت در چهار سال اول را
دیدند و چشم بسته رای ندادند .گرانی و
مشکالت ام ــروز ،حاصل فشار حداکثری
آمریکا و تــرور اقتصادی کشور اســت و به
عملکرد دولتمردان ربطی ندارد.
••چرا ناظر بازار و سازمان بورس که حواس
شون به همه چی هست برای ظن دستکاری
در مــعــامــات،بــررســی بیشتر معامالت ،
ابطال معامالت و ...دولت و نوسان گیرهای
حقوقی رو از دارا یکم بیرون نمی کنه؟
دارایکم با  ۴۰ ، ۳۰درصد زیر ناوش داره
معامله می شه.
•• با توجه به فرصت انــدک مانده به کنکور
سراسری و با توجه به این که امتحانات پایه
دوازدهــــم نهایی اســت و از طــرفــی دانــش
آمــوزان به دلیل غیرحضوری شدن آموزش
واقع ًا مشکل دارنــد ،پیشنهاد می شــود در
تــرم دوم صرفا کــاس هــای پایه دوازدهــم
مــدارس حضوری شــود تا هم بچه ها برای
کنکور سراسری آماده و هم امتحانات و هم
پروتکلهای بهداشتی رعایت شود.
••چرا برق ها رو یکسره قطع می کنن؟ مگه
مجبورین برق رو صادر کنین! در حالی که
پولش رو نمی دن.
••جالبه که تــاالرهــای عروسی بــاز شــده اما
ممنوعیت شبانه همچنان بــرقــراره! یعنی
مردم برن عروسی موقع برگشت یه شاباش
هم به دولت بدن!
••چه کار کنیم با این دارا اول و دوم دولتی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

بورس!؟ به خاک سیاه نشستم .اول زندگیم
هرچی داشتم(یعنی وام ازدواج و )...را دادم
چند سهم پاالیش خریدم .االن هر پنج تومان
رو دو و نیم می خرن! هر روز هم چند درصد
کمتر می شه! نمیدونم بفروشم یا صبر کنم؟
کارم به طالق کشید سر این کار .واقعا کجای
دنیا این قدر به مردم شون دروغ می گن و
بیتوجه هستن؟
••اگه روزنامه شما جمع بشه ما چه کار کنیم
و از کجا بفهمیم همه دنیا بدبختن و فقط ما
خوشبختیم؟ خدا رو خوش نمیاد رتبه اول
افسرده ترین در دنیا باشیم!
•• چرا دولت وقتی خودمون برق نداریم ،برق
رو صادر می کنه ،تو هر محله می بینی برق رو
قطع می کنن.
•• خدا ازتون نگذره که مردم رو با فریب و نیرنگ
روانه بورس کردید .خوب پول الزم داشتید یک
صندوق اعالم می کردید تا مردم کمک کنند
این مردم که همیشه در صحنه اند! ...
•• بهای دفــع خــدمــات فــاضــاب دوره قبل
۷۸هــزار ریــال و این دوره ۱۷۸هــزار ریال
آمده!  !...بیچاره مردم بی پناه ....
••روزنامه به ظاهر وزیــن خراسان! شما که
این قدر در بوق و کرنا کرده اید که روزنامه از
یک چیپس هم ارزان تر است و کاغذ گران
است و ...چرا از  ۲۴صفحه آگهی کم نمی
کنید؟ روزنامه در کشورهای مترقی چهار
صفحه است .
••کــدام عقل سلیمی تصمیم به بازگشایی
مدارس گرفته است؟ آیا می خواهند با این
کارغیرعاقالنه مردم را به روزهای اوج بیماری
کرونا برگردانند؟
••چرا شما روزنامه نگارها از قلم تان استفاده
نمی کنید و درد مردم را نمی گویید؟ وقتی
همه مــدارس و دانشگاه ها تعطیل هستند
چرا باید برق کم باشد؟ آقای سردبیر به خاطر
از دست دادن میزت نترس!
•• زندگیسالم شماره اتداره یواشیواش
بهعدد خاص۱۸۰۰می رسه.رسیدنبهاین
کمیگم.امیدوارم
تتبری 
شبه 
عددروپیشاپی 

نمابر05137009129 :

ی و تریلیاردیشوی!
ی و میلیارد 
میلیون 
•• باعث خجالت است که در بوق و کرنا کردند
که برای قشر مستضعف می خواهند ۱۲۰
هزار تومان یارانه در نظر بگیرند .حال کی
تصویب و به حساب شان واریــز شود با این
درایت مسئوالن خدا می داند! الاقل بگویید
خودتان با این مبلغ چه می کنید؟ چه دردی
از این قشر دوا می شود؟
•• این که مردم با مشکالت عدیده اقتصادی
و اجتماعی و فرهنگی و...مواجه هستند که
ناکارآمدی و بی تدبیری برخی مسئوالن
سهم عمده ای در ایجاد آن ها دارد ،کام ً
ال
واضح و آشکار است.
••یک کارگر برای دومیلیون و نیم حقوق باید
هرروز مثل روبات کار کند .او خودش زندگی
نمی کند و مثل یک روبــات کار می کند تا
شکم زن و بچه اش را سیر کند .ببینید با این
زندگی شهری و این همه استرس و ...یک
جوان چقدر عمر می کند؟
••ظاهرا وزیر کار و رئیس تامین اجتماعی این
همه شکایت بازنشستگان را بابت این حقوق
ها نمی شنوند .چون هیچ پاسخی ندارند.
البته باید رودر رو باشد تا ما بتوانیم از حقمان
دفاع کنیم .مجلس باید واقعا کاری کند چون
کامال مشخص است که این ها نمی خواهند
مشکل مردم را رفع کنند .همسان سازی
مرداد ماه امسال یک بازی بیشتر نبود توسط
این آقایان!
•• در حالی که در اخبار و اینترنت ،زلزله در
سنگ سفید اطــراف مشهد منعکس شده،
شبکه خبر سیما احتماال در خواب خرگوشی
است .اصال این خبر را اعالمنکرد .مگر خبر
زلزله هم سانسور داره؟ جل الخالق! به
جاش در زیرنویس شون زلزله در مرز روسیه
ن را نوشتند!
ومغولستا 
••چرا برای حال و روز کوچه های منزل آباد
فکری نمی شه؟ ترافیک سنگین ،خرابی
آسفالت ،نبود تلفن ثابت ،نداشتن مخزن
زباله ،نبود حداقل امکانات شهری و ...واقعا
باعث تاسفه!

سیاه ترین روز کرونایی جهان!
روز گذشته و همزمان بــا کشته شــدن 1564
نفر در انگلیس ،تعداد کشته های روزانــه کرونا
در جهان از عدد  ۱۵هــزارو  ۷۹۰نفر عبور کرد
تــا رکـــورد جــدیــدی در تلفات ایــن ویـــروس ثبت
شــود .طبق آخــریــن آمــار جهانی تــا روز گذشته

 ۹۲میلیون و  ۱۴ه ــزار نفر در ســراســر جهان
به بیماری کرونا -کــوویــد -۱۹مبتال شدهاند.
از مجموع تعداد مبتالیان در جهان ،تاکنون 65
میلیون و  850هــزار و  330نفر بهبود یافته و
توانستهاند این بیماری را شکست دهند .آمریکا با

بیشترین تعداد مبتالیان در جهان با افزایش223
هزارو 628مبتالدر 24ساعتگذشته،بهمجموع
 23میلیون و  369هزار و  732نفر رسیده است.
هند،برزیلروسیه،انگلیس،فرانسهوایتالیا دررتبه
هایبعدیبیشترینتعدادمبتالیانجهانهستند.

