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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* همان گونه که در زمان جنگ تحمیلی فرماندهان نیمه های شب پوتین 
نیروهای خود را بدون اینکه کسی متوجه شود واکس می زدند و حاضر 
نبودند شــناخته شوند امروز هم از فرزندان همان نسل انقالبی عده ای 

شب ها به ضدعفونی کردن خیابان ها و اماکن  شهر مشغول هستند.
0912----7345
*  همدلی مضاعف در کشــور برای تامین نیازهای بهداشتی، اقدامات 
پیشگیرانه و آموزشی و آماردهی متناوب وزارت بهداشت و رسانه ملی،  
طوری است که تجربیات موفق این رزمایش بیولوژیکی تا اینجای کار، 
مولفه قدرت ملی ایران را در عرصه بهداشتی درمانی هم به دنیا نشان 
داده است. این یک الگوی موفق جهانی برای عبور از یک اپیدمی است.
0918----0291

* آغاز سال 1399 را به محضر امام زمان )عج( و امام خامنه ای عزیز و 
ملت سرافرازمان تبریک و تهنیت عرض می کنم و از باب الحوائج حضرت 
امام موسی بن جعفر)ع( که روز اول سال نو با شهادت این حضرت شروع 
می شــود درخواســت می کنم ملت ما را برای پیروزی بر این ویروس 
منحوس دعا کنند تا ان شــاءا... شاهد برپایی اجتماعات و عزاداری ها و 
جشن های اعیاد شــعبانیه و نیمه  رمضان و شب های پربرکت رمضان 
و شــب های قدر و... باشیم. سال 99 ان شاءا... سال پیروزی و نصرت و 
اقتدار و پیشــرفت و کاهش تورم و بیکاری و رواج سنت  نبوی ازدواج 

در بین جوانان باشیم.
طاهری

* اگر در این بحران بیوتروریسم دشمن صبور باشیم و مقتدرانه عمل 
کنیم به جهانیان ثابت خواهد شــد که ایران در مقابله با این ویروس 

خطرناک رتبه اول را دارد.
0902---3107

*  یادداشــت روز کیهان 98/12/26 به قلــم آقای محمد ایمانی واقعا 
خواندنــی بــود به ویژه اشــاره ای که بــه رها بودن فضــای مجازی و 
بی مســئولیتی وزارت ارتباطات شده بود. به چه زبانی بگوییم که خط 
شایعه از طرق فضای مجازی بالی جان ما مردم شده است. چرا مسئولین 

امر برای کنترل این فضا برنامه ندارند.
0911----0049
* شــبکه های معاند نظــام با هدف جنگ روانــی تبلیغ می کنند که 
مســئولین کشور ورود ویروس کرونا به ایران را با 50 روز تاخیر اعالم 
کرده اند. با این حســاب باید از کشور چین هم زودتر اقدام می کردیم! 

از قدیم گفته اند دروغگو حافظه ندارد.
یک هموطن

*  در این ایام دو هفته ای تعطیالت که مردم از سفر و دید و بازدیدهای 
هم محرومند برای پیروزی بر کرونا،  رســانه ملی بهترین ابزاری است 
که می توانــد مردم را از برنامه های متنوع علمی،  آموزشــی و معارف 
دینی و اخبار صحیح کشــور بهره مند سازد تا از اخبار کذب و شایعات 

مصون بمانند.
عبداللهی 
*  در  اخبار آمده که شــایعه پراکنان تعطیلی پمپ بنزین ها دســتگیر 
شــدند ولی چه فایده اگر پس از چند روز مشــمول رأفت نظام واقع 

شده و آزاد شوند؟
0911----0049
* سال گذشته اعالم شد یک وزارتخانه برای حفظ تلگرام بیش از تعداد 
600 سرور در اختیار پوسته های تلگرام گذاشته است. عرض می کنیم 

چرا این سرورها در اختیار پیام رسان های داخلی قرار نمی گیرد؟
0914---5030
* اگر 14 روز برای قرنطینه ویروس کرونا کافی است اعالم کنید به اجبار 
تمام ارگان های دولتی و واحدهای صنفی به جز فروشگاه های زنجیره ای 
و مراکز خیلی حســاس مثل داروخانه ها، نانوایی ها و سوپرمارکت ها و 
قصابی هــا کــه مایحتاج مردم را تأمین می کنند تــا 14 فروردین 99 
تعطیل شوند تا ان شاءاهلل هرچه زودتر جشن غلبه بر کرونا اعالم شود.
0935---1758
* دولت در قضیه کرونا سیاســت یک بــام و دوهوا را در پیش گرفته 
از یــک طرف از مردم می خواهد که مســافرت نروند و در خانه بمانند 
از آن طــرف بلیت هواپیما را کاهش می دهد و هم وطنان را با این کار 
تشویق به مسافرت می کند! مبلغ بلیت پرواز تهران به مشهد در مورخه 

19اسفندماه به 100 هزار تومان هم رسیده بود!
0919---4020
* منکر خطر مرگبار ویروس کرونا در کشــور نیستیم ولی این فضای 
وحشتی که دشمنان و ضدانقالب علیه کشور ما راه انداخته اند و پی درپی 
اضطراب و بی اعتمادی به جامعه تزریق می کنند با هدف براندازی صورت 
می گیرد. می خواهند مردم را عصبانی ساخته و مقابل نظام قرار بدهند.
0911---7758
* این احتمال وجود دارد که آمریکا سربازان آلوده به ویروس کرونا را 
به منطقه غرب آســیا مثل کشور عراق اعزام کرده باشد که هم از شر 
آنان خالص بشــود و هم منطقه را آلوده بکند. از این شــیطان بزرگ 

انجام هر شرارتی برمی آید.
بیگ زاده

* گفته شده هنگام شستن دستها 20 ثانیه زمان کافی است. همه که 
در کنار دستشویی ساعت ندارند که به ساعت نگاه کنند. بنده امتحان 
کردم دیدم فرســتادن 5 صلوات برای شــفای بیماران 20 ثانیه زمان 
می برد. خوب است عزیزانی که مبادرت به شستن دستها می کنند 10 
ثانیه نیز با 2 صلوات دیگر به شســتن صورت و دستها به نیت وضو از 

ثواب الهی بهره مند شوند.
بایگان و فرخی

* ســتاد برگزاری نماز جمعه سیاســتی اتخاذ کند که در هر استان و 
شــهر از طریق فضای مجازی خطبه های نمازجمعه ایراد و به سمع و 

نظر شهروندان همان شهر برسد.
7250---0919 و 7215---0915 و 2672---0914
* آیا وقت آن نرسیده که همه آن سلبریتی هایی که با شبکه های معاند 
ضدانقالب مثل من و تو و... همراهی کرده اند بابت این رفتار ســخیف 

خود از ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنند؟!
0935---9920
* چرا وام مســکن مشمول مهلت سه ماهه نمی شود؟! از مسئولین امر 

درخواست می شود برای این وام ها نیز این مهلت را مقرر دارند.
2748---0912 و 6960---0936
* در تاریخ 98/12/19 طی تماس با اتحادیه قالیشــویان تهران طرح 
شــکایت کردم. خیلی راحت اعالم کردند تا بعداز تعطیالت پاســخگو 

نیستند! 
0912----4800
* اتحادیــه اروپــا اعالم کرده ایــران باید به آژانس هســته  ای امکان 
دسترســی به اماکن معین را بدهد. بنویســید روزگار برعکس شده و 
وقاحت اروپایی  ها به جایی رســیده که به جای پاســخگویی به انجام 
ندادن تعهدات خود در برجام ادعای طلبکاری دارد! پاســخ گستاخی 

دشمن را ندهیم گستاخ تر خواهد شد.
0918-----0291

*  بانک ها در پرداخت حقوق بازنشســتگان به صورت روز شــمار سود 
می برند از ســوی دیگر بابت انتقال پول هم مبلغی از حساب مشتریان 
خود کســر می کنند. حداقل در امر انتقال پول بین بانک های هم نام از 

دریافت هزینه چشم  بپوشند.
0937----9654
*  خطاب به مسئولین شهر پردیس عرض می کنیم قبل از اینکه حادثه 
دلخراشــی برای ســاکنین منطقه اتفاق بیفتد فکری برای جمع آوری 
ســگ های ولگرد این شــهر بکنند. مرتب از طریق سامانه 197 پیگیر 

موضوع هستم ولی نتیجه نداده است چرا؟
0912----0877

دورباطلاروپاییها
ویازدهتعهدبرزمینماندهدربرجام

»ژوزف بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و رئیس کمیته مشترک 
برجام طی هفته های اخیر، بارها تاکید کرده اســت ایران و اتحادیه اروپایی هر دو 
باید از مزایای توافق هسته ای بهره مند شوند، یعنی ایران به برخی امتیازات اقتصادی 
دســت پیدا کند و در مقابل، به »همه تعهدات برجامی« خود بازگردد. مســئوالن 
محترم دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان نیز این سخنان بورل و دیگر 
مقامات اروپایی را نماد »خواست اروپاییان برای حفظ برجام«)!( قلمداد کرده اند. در 
روزهای ابتدایی اسفندماه امسال، در حالی که نشست کمیسیون مشترک برجام در 
شهر وین با مشارکت نمایندگانی از کشورهای ایران، فرانسه، انگلیس، آلمان، روسیه 
و چین برگزار شد، یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه اعالم کرد: »تاکنون 
هیچ برنامه زمانی برای حل و فصل اختالفات در زمینه برجام میان طرفین مقرر نشده 
است اما تالش ها در این راستا ادامه خواهد یافت. ما خواستار حفظ برجام هستیم، 

به نحوی که بازرسان بتوانند به کار خود در ایران ادامه دهند«.
همان گونه که از اظهارات این دیپلمات ناشناخته اروپایی برمی آید، اصلی ترین 
خواسته مقامات اروپایی بازگشت جمهوری اسالمی ایران به »همه« تعهدات خود در 
برجام است. به عبارت بهتر، مقامات اروپایی به دنبال فرصتی هستند تا تمام 5 گام 
کاهنده تعهدات برجامی ایران )وفق استراتژی مقاومت فعال( را بازگردانده و دوباره 
ایران را در موضع »تنها طرف متعهد« قرار دهند. سوال اصلی اینجاست: چرا »ژوزف 
بورل« و دیگر مقامات اروپایی، درباره چگونگی تامین منافع ایران در برجام، سخنی 
به میان نمی آورند؟! نکته مهم تر اینکه طی روزهای اخیر، بار دیگر شــاهد برجسته 
شدن کلید واژه »اینستکس« در مناسبات برجامی ایران و اتحادیه اروپایی هستیم. به 
عبارت دقیق تر، تنها راهکار مقامات اروپایی برای تامین حداقلی منافع ایران در برجام، 
راه اندازی »اینستکس« و گسترش این ساختار مبهم و قطره چکانی است! اما سوال 

اصلی اینجاست: چرا این اقدام نمی تواند در حفظ برجام موثر باشد؟
نخســت اینکه ظرفیت واقعی اینســتکس بســیار محدود اســت. شاید در 
خوشبینانه ترین حالت ممکن، یک درصد اقتصاد بخش دولتی اروپا نیز در ساختار 
اینستکس به گردش درآید زیرا اروپاییان نشان داده اند قصد ندارند با تمرکز اقتصاد 
دولتی خود در مسیر حفظ توافق هسته ای با ایران، خود را در مقابل آمریکا قرار دهند. 
صدر اعظم آلمان بارها تاکید کرده  اتحادیه اروپایی قصد ندارد بر سر موضوعاتی مانند 
برجام، خود را در تقابل با کاخ سفید قرار دهد! امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
و بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس نیز صراحتا از ایران خواسته اند از »برجام« 
فاصله گرفته و خود را برای پذیرش »توافق جدید« که دربرگیرنده خواسته های دونالد 
ترامپ است، آماده کند! براستی در چنین شرایطی ادعای مقامات اروپایی از جمله 

بورل درباره لزوم حفظ برجام، چگونه قابل توجیه است؟
واقعیت امر این است که تروئیکای اروپا قصد دارد با تکیه دوباره بر ساختار مبهم، 
قطره چکانی و ناکارآمد اینستکس، تاکتیک »مدیریت وضع موجود« را دنبال کند. 
متعاقب خروج ترامپ از توافق هسته ای با ایران در 18 اردیبهشت ماه سال گذشته، 
تروئیکای اروپا یعنی 3 کشور  انگلیس، آلمان و فرانسه، با صدور بیانیه ای در بروکسل، 
موارد یازده گانه را اعالم و تعهد داد به آن عمل کرده و نیاز های ایران مانند تراکنش های 
مالی که مطابق برجام پیش بینی شــده بود یا موضوعات بیمه، صادرات و واردات را 
برطرف کند. مقامات اروپایی در آن زمان، به صورت کامال دروغین اعالم کردند نسبت 
به تعهدات یازده گانه خود در بیانیه بروکسل پایبند خواهند بود اما پس از برگزاری 
آن نشست، اتحادیه اروپایی »وقت کشی هدفمند« را در دستور کار خود قرار داد. در 
حالی که نزدیک به 2 سال از خروج آمریکا از برجام می گذرد اروپا عمال ساختار های 

حداقلی، و قطره چکانی اینستکس را هم عملیاتی نکرده است. 
این موضوع صرفا نشان دهنده ناتوانی اروپا نیست، بلکه انعکاسی از بدعهدی های 

عامدانه اتحادیه اروپایی است.
آرمان:اصالحطلبیاصالحطلبان
ازحیزانتفاعساقطشدهاست

یک روزنامه اصالح طلب با تأیید بر این که نیاز کشــور عملگرایی این است نه 
رویاپردازی و خیال اندیشی، از پایان اصالح طلبان خبر داد.

آرمان با نقد رویکرد عقیم مدعیان اصالح طلبی می نویسد: اصالح طلبی هرگز نمود 
نیاز عینی کشور به بهبود و کارآمدی مدیریت کالن نبوده است. پر بیراه نیست اگر گفته 
شود اصالح طلبی ملغمه ای از رویا، افسردگی، منفعت طلبی و... بود. اصالح طلبی برآیند 

تشخیص غیرکاربردی و رمانتیک صحنه سیاسی کشور در یک مقطع تاریخی بود.
سیاست ورزی و حکمرانی منهای فهم منافع ملی به عنوان یگانه هدف سیاسی؛ 
یعنی رویاپردازی، سوداگری، عدم صداقت، بی اخالقی و... به گواه شواهد فراوان تاریخی 
و تجربی، موفقیت سیاسی کم هزینه و پایدار در هر سطحی برآیند فهم و حرکت در 

راستای تحقق منافع ملی )جمعی( است.
پربیراه نیســت اگر گفته شــود یکی از چالش های اصلی عرصه سیاسی نوعی 
بی هویتی اســت که بستر شیوع انواع منفعت طلبان و ســوداگران سیاسی با انواع 

هویت های متافیزیکی، تاریخی، رومانتیک غربی و... شده است.
با شعار، رویا، افسردگی و آرزو و... نمی توان ایرانی امن، مقتدر و پایدار ایجاد کرد. 
ایران نیازمند وطن پرستان »عملگرا و نه رویاپردازانی که صرفاً شعار می دهند و ناتوان 

از هر نوع عملی هستند، می باشد.«
شــهروندان و به ویژه نخبگانی که اراده و توانایی ارجعیت منافع ملی بر منافع 
فردی و گروهی را داشته باشند و سربلندی، پایداری، توسعه، اقتدار و... ایران واالترین 
هدف شــان باشد، بی شک درک خواهند کرد که کاربردی و کم هزینه ترین عامل یا 
راهکار انسجام ملی که پیش نیاز برون رفت از شرایط پر چالش فعلی است؛ اجماع، 
همکاری، هم اندیشی و... در مسیر تحقق منافع ملی است. با توجه به جمیع شرایط 
اجتماعی، اصالح طلبی انعکاس نیازهای مبرم اجتماعی نبوده و نیست و در حال حاضر 

هیچ ریشه ای در اذهان شهروندان ندارد.
صورتحسابغیرقابلتحملکرونا
برایاغلبشهروندانآمریکایی

با توجه به شیوع ویروس کرونا، دولت آمریکا چقدر مردم خود را برای محافظت 
در مقابل این ویروس آماده کرده است.

نشریه »پیپلز دیلی« ضمن طرح این سؤال می نویسد: دکتر جروم آدامز، پزشک 
و جراح آمریکایی، در واکنش به هجوم مردم برای خرید ماسک، نوشته که »از خرید 
ماسک دست بردارید«. درنتیجه، مردم در مورد چگونگی محافظت از خود سردرگم 
شده اند. او نوشت ماسک در پیشگیری از ابتال به کرونا موثر نیست و بهترین راه ماندن 
در خانه هنگام بیماری است. اما بسیاری از مردم می گویند اگر ماسک تاثیری ندارد، 

چرا مددکاران  بهداشتی ماسک می زنند. 
دولت آمریکا نیز با انعکاس توصیه جروم، از افراد بیمار خواسته در منزل بمانند، 
ولی ماندن در خانه هنگام بیماری امکانی اشرافی است که همه از عهده آن بر نمی آیند. 
به نقل از داده های سال 2019  دولت آمریکا، حدود یک چهارم از کارگران در آمریکا 
از مرخصی اســتعالجی محروم هستند و این رقم در مورد کارگران پاره وقت به 60 
درصد می رسد. همچنین هیچ قانون فدرالی وجود ندارد که از شرکت ها بخواهد این 
نوع مرخصی را ارائه دهند. در نتیجه آمریکا تنها کشور پیشرفته در جهان است که 

در قانون فدرال آن الزامی برای دادن مرخصی استعالجی وجود ندارد.
به گزارش دیپلماسی ایرانی به نقل از پیپلز دیلی، دونا  بالمن، وکیل حقوقی و 
مدیر یک شرکت حمایت از کارمندان در فلوریدا، به شبکه خبری سی ان ان گفته 
است: از دست دادن  یک روز کاری می تواند برای کارمندان فاجعه مالی به بار آورد و 
آنها را در پرداخت اجاره منزل، قسط خودرو یا تغذیه خانواده خود دچار مشکل کند.

در حالی که دریافت مرخصی استعالجی برای بسیاری همانند یک اقدام اشرافی 
است، انجام آزمایش برای تشخیص کرونا نیز هزینه بسیار باالیی تا حدود 3500 دالر 
به دنبال دارد. یک شهروند آمریکایی می گوید آنها چگونه انتظار دارند یک شهروند 
عادی در حذف این بیماری مشارکت داشته باشد درحالی که بیمارستان ها برای یک 

آزمایش خون ساده و تست ریه 3270 دالر دریافت می کنند. 
بنابر اعالم دفتر سرشماری آمریکا، حدود 27/5 میلیون نفر یا 8/5 درصد از مردم 
آمریکا فاقد بیمه سالمت هستند. این مساله باعث می شود افراد تمایل کمتری برای 
دریافت خدمات بهداشتی هنگام ابتال به بیماری هایی از جمله ویروس کرونا داشته 
باشند. یک شهروند با اشاره به این نکته که بیمارستان های حاشیه ای اغلب با کمبود 
منابع مالی مواجه اند، گفت اکنون بیمه سالمت برای همه به شدت مورد نیاز است.

یک مشکل دیگر در کنار ضعف در نظام سالمت و مراقبت های بهداشتی در امریکا، 
کمبود تخت های بیمارستانی است. طبق داده های سازمان توسعه و همکاری های 

اقتصادی، در آمریکا به ازای هر هزار نفر 2/8 تخت وجود دارد. 
استقراضخارجی5میلیارددالری
اقتصادکشورراآسیبپذیرمیکند

یک سایت حامی دولت تصریح کرد: درخواست وام 5 میلیارد دالری از صندوق 
بین المللی پول خطرناک است.

فرارو نوشت: عده ای معتقدند دولت رأسا نمی تواند درخواست استقراض خارجی 
کند و این موضوع باید به تصویب مجلس برسد.

وحید شقاقی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه درباره درخواست وام از صندوق 
بین ا لمللی پول گفت: »درباره مســئله کرونا و ضرر و زیان های آن به اقتصاد، دولت 
باید گام به گام حرکت کند. اولین موضوع این است که ما باید برآورد مشخصی از 
میزان ضرر و زیان و خسارت وارده از طرف بیماری کرونا در طول اسفندماه تا زمانی 
که احتماال ادامه خواهد داشــت، داشته باشیم. بدون یک برآورد مشخص از میزان 

خسارت هر اقدام دیگری کارساز نیست.«
او افزود: »اگر برآورد خسارت صورت بگیرد، روشن می شود که آیا با منابع داخلی 
می توان ضرر و زیان را پوشش داد یا نیاز به استقراض خارجی داریم. اگر با تخصیص 
اعتبار بانک مرکزی به پشــتوانه اوراق بدهی یا پول پر قدرت بتوانیم این موضوع را 
حل کنیم به صالح و صرفه اقتصاد ایران است. باید این موضوع مهم را به یاد داشته 
باشیم آنچه که باعث شده ما تاکنون در برابر تحریم های همه جانبه غرب مقاومت 

کنیم، بدهی اندک خارجی ایران بوده است. ایران 9 میلیارد دالر بدهی خارجی دارد 
و سر رسید ساالنه اش هم حدود یک و نیم میلیارد دالر است. چون بدهی خارجی 

اندکی داریم استقامت ایران در  برابر تحریم ها باال رفته است.«
این استاد دانشگاه ادامه داد: »انتشار اوراق یا پول پرقدرت هزینه هایی دارد که 
یکی از آنها هزینه های تورمی اســت، اما اگر با تخصیص خط اعتباری مسئله حل 

شود، بهتر است با همین روش ضرر و زیان کرونا جبران شود.«
شــقاقی گفت: »اگر برآورد صورت گرفت و روشــن شد که هزینه ها باالست و 
امکان پوشش ضرر و زیان با منابع داخلی وجود ندارد، راهکار استقراض از کشور ها و 
سازمان های بین المللی مطرح می شود. در حوزه استقراض به نظرم ایران دو گزینه دارد؛ 
گزینه اول و اولویت دار این است که ایران قبل از تحریم به برخی کشور ها نفت صادر 
کرده است مثل ژاپن و چین. ایران می تواند با رایزنی گسترده دیپلماتیک از کشور های 

وارد کننده نفت ایران وام بگیرد، اما آنها باید بپذیرند در ازای این وام نفت بگیرند.
شقاقی درباره اینکه تبعات اقتصادی گرفتن وام چه می تواند باشد، گفت: »وام 
خارجی طبیعتا تبدیل به ریال می شود یعنی دولت به ازای 5 میلیارد دالری که وام 
می گیرد، ریال تزریق می کند. هر تزریق ریالی بار تورمی دارد، انتشار پول پرقدرت 

بانک مرکزی هم بار تورمی دارد.
محسنهاشمی:اصالحطلبان

قدرفرصتهایخدمتراندانستند
رئیس کارگزارانی شورای شهر تهران می گوید: اشکاالت عملکرد اصالح طلبان در 

قدرت، موجب رویگردانی مردم از صندوق های رأی می شود.
محسن هاشمی در یادداشتی که از سوی روزنامه سازندگی منتشر شده تصریح 

کرد: اصالح طلبان با عدم مشارکت در انتخابات، بی نتیجگی خود را پوشش دادند.
به گزارش مشــرق، وی خاطرنشان کرده است: »در مجموع می توان گفت که 
تصمیم اصالح طلبان برای عدم مشارکت در انتخابات، نوعی رفتار سیاسی با هدف 
آبروداری بوده تا فقدان عملگرایی و نتیجه گیری را در دولت، مجلس و مدیریت شهری 
پوشش بدهند.« این جریان عالوه بر فرصت سوزی در دولت اصالحات، قدر فرصت 

گرانبهای دیگری را نیز برای خدمت آن طور که انتظار می رفت، ندانست.
معیشتطبقاتپاییننباید

قربانیدالالنومحتکرانشود
یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید سیاست های حمایتی در قبال کسانی 

که شغل و معیشت آنها تحت الشعاع ویروس کرونا قرار گرفته، در نظر گرفته شود.
دکتر ابراهیم رزاقی در گفت وگو با نامه نیوز ضمن انتقاد از برخی سودجویی ها و 
اهمال در مقابل آنها اظهار داشت: »اولین نکته ای که درباره وضعیت نابسامان اقتصادی 
این روزها می توان گفت این است که چرا ده ها  واسطه در مقابل 20 مصرف کننده 
وجود دارند؟ واقعیت این اســت که در ایران سود تولید بسیار اندک است و کاالی 
مشابه را می توان از خارج از کشور با هزینه بسیار کم وارد کرد و می دانید که در این 
چرخه عمال تولیدکننده نابود می شود. وارد کردن جنس برای دولت بسیار سودآور 
است زیرا با دالر 4 هزار تومانی جنس را وارد می کند و با دالر 15 هزار تومانی آن را 
به مصرف کننده تحویل می دهد. با نوع سیاست های اقتصادی که دولت در پیش گرفته 
است عمال اقتصاد وابسته به خارج از مرزهاست. موضوع آسیب زننده دیگر سود باالی 
موارد غیرتولیدی است. یعنی در ایران خرید مسکن می تواند بسیار سودآور باشد و 
وقتی عمده مغازه دارها مغازه را از مالک اجاره کرده اند سودی برایشان وجود ندارد«.
او ادامه داد: »در چنین شرایطی قربانیان فقط جان باختگان ویروس کرونا نیستند 
بلکه مردم فقیر هم قربانی هستند. اکنون باید سیاست های فوق العاده در نظر گرفته 
شود. یک سیاستی از دوران آقای هاشمی در پیش گرفته شده بود که نفت را بفروشیم 
و همه چیز وارد کنیم که هنوز هم در دولت آقای روحانی عینا رعایت می شود. چنین 
سیاستی نه تنها زمینه تولید را فراهم نکرد که همه را دالل کرد و ظرفیت های تولید 
همه نابود شد. نفت روزی تمام می شود که آن روز اصال دور هم نیست؛ بنابراین دولت 

باید مالیات باال بگیرد تا همه را به سمت تولید سوق دهد«.
رزاقی ادامه داد: »من نمی گویم که آن چند میلیون واســطه باید نابود شــوند، 
خیر سخنم این نیست همان طور که آن هفت میلیون خانواده بی مسکن و کارگرانی 
که با حقوق دو میلیون و خرده ای زندگی می گذرانند، نباید نابود شوند. رنج اخیر، 
نتیجه سیاست های لیبرالی است. آقای روحانی باید در چنین شرایطی سیاست های 

فوق العاده اتخاذ کند«.
رزاقی در پاسخ به این پرسش که در مقطع کنونی دولت مشخصا باید چه اقدامی 
برای کاهش ضرر خرده فروش ها انجام دهد، گفت: »باید به آنها یارانه داده شود و از 
ثروتمندان کالن بگیرند و به تهی دستان بدهند. در مقطع کنونی مشخصا می توان 
به همان سیاســت دوره دفاع مقدس رجوع کرد. این مشکل در دوران دفاع مقدس 
حل شده بود و به مردم کاالبرگ داده می شد. به یاد داریم که در آن زمان تولیدات 
با قیمت ارزان تر به وزارت بازرگانی و تعاونی ها داده می شد که به توزیع کنندگان با 
قیمت کم بدهند تا در این چرخه هم کاال با قیمت کم به دســت مردم برســد هم 
توزیع کنندگان که همان مغازه دارها باشند، متضرر نشوند. دولت می تواند خودش برود 
از کشــاورزان محصوالت را بخرد تا دست دالالن کوتاه شود. عالوه بر تجربه دولت 
جنگ به کشورهای موفق دنیا نگاه کند. ما می توانیم تعاونی های تولید و توزیع را راه 

بیندازیم تا از این شرایط عبور کنیم«.

روزهای پایان سال برای هر فردی، فرصتی است برای نگاهی 
به پشت ســر و مرور کارنامه خویش. محاسبه نفس در سالی 
که گذشــت؛ آنچه انجام دادیم و ندادیم. این محاسبه ضروری 
می تواند هم در سطح فردی انجام شود و هم در سطوحی کالن تر. 
اگر محاسبه ای در کار نباشد، چشم انداز و برنامه ای برای سال 
پیــش رو نیز در کار نخواهد بود و اهداف، چیزی جز آرزوهای 

دست نیافتنی و خیاالت محال نیستند. 
سالی که گذشــت پر فراز و نشیب بود و درس و دستاورد 
و عبرت کم نداشــت. با سیل آغاز شد و با کرونا در حال پایان 
است و در میانه این دو، ماجراها و اتفاقاتی روی داد که به جرات 
می توان گفت هیچ ناظر و تحلیلگری آن را پیش بینی نمی کرد. 

سال 1398 دو قهرمان داشت؛ حاج قاسم سلیمانی و ملت. 
مردی که پس از 4 دهه مجاهدت و افتخارآفرینی، مزد جهاد 
ایثارگرانه و بی منت خود را به زیباترین شکل ممکن دریافت 
کرد و به دست شقی ترین انسان نماهای روی زمین ترور شد. 
او که شهید زنده بود و سال ها در کوه و دشت و بیابان به دنبال 
گمشده خویش می گشت، سرانجام در بامدادان به آرزوی خود 

دست یافت و خلعت آسمانی شهادت را بر تن کرد. 
حاج قاســم مصداق و آیه ای امروزین از مردان خداست. 
همانانی که خدای متعال در قرآن )سوره مبارکه احزاب، آیه 23( 
در وصفشان می فرماید؛ ِمَن الُْمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلل 
لُوا تَْبِدیاًل  َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر َوَما بََدّ
)در میان مؤمنان مردانی هســتند که بر سر عهدی که با خدا 
بستند صادقانه ایستاده اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند 
)و در راه او به شهادت رسیدند(، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و 
هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.( آنان که با 
خدا معامله می کنند، از این و آن تمنای مزد ندارند. خدمتشان 
به مردم بی هیاهوست. با »زنده باد« راست و »مرده باد« چپ، 

از صراط مستقیم خود منحرف نمی شوند. 
قهرمــان ما، آن که پشــت دیوان و ددان یــورش آورده 
از مغرب زمین بر ســرزمین های مقدس را بــر خاک مالید و 
مردمان رنج دیده از جنایت و ستمکاری دست پرورده های این 
کودک کشان را نجات داد، وقتی در خلوت خود با معبودش راز 
و نیاز می کند، اینگونه زبان به عشق بازی می گشاید؛ »خداوند، 
 ای عزیز! من ســال ها است از کاروانی به جا مانده ام و پیوسته 
کسانی را به سوی آن روانه می کنم، اما خود جا مانده ام، اما تو 
خود می دانی هرگز نتوانســتم آنها را از یاد ببرم. پیوسته یاد 
آنها، نام آنها، نه در ذهنم بلکه در قلبم و در چشــمم، با  اشک 

و آه یاد شدند.
عزیز من! جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن 
]است[ کسی که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ 
خالق من، محبوب من، عشــق من که پیوسته از تو خواستم 
سراســر وجودم را مملو از عشق به خودت کنی؛ مرا در فراق 
خود بســوزان و بمیران.« او که حتی دشــمنانش به هیبت و 
قدرتش اعتراف دارند و به درستی معمار آینده خاورمیانه اش 
می دانند، در مقام عبودیت و بندگی چنان با معبود خود سخن 
می گوید که گویی عارفی خلوت گزین و زاهدی گوشه نشین و 
دور از قیل و قال دنیاســت. دریغا که او از میان ما رفته است 
اما قهرمانان و پهلوانان هرگز نمی میرند و از همین روست که 
رهبر معظم انقالب فرمودند؛ »به شهید حاج قاسم سلیمانی به 
چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به چشم یک مکتب، یک راه و یک 

مدرسه درس آموز نگاه کنیم.«
قهرمان دیگر سالی که گذشت، ملت ایران بود. این سخن 
نه تعارف اســت و نه ادعا. ماجرای سیل را به خاطر بیاورید. 
سیل چند استان کشور را درگیر کرده بود اما بسیاری از سایر 
اســتان ها پای کار آمدند و هر کس توانست به نحوی پای در 
میدان نهاد تا به هموطن گرفتار خود کمک کند. اگر ســعدی 
از فردی حکایت می کند که در قحطســالی دمشق، با آنکه او 
را گزندی نرسیده اما به خاطر رنج و درد دیگران رنجور و رنگ 
پریده است، بخش قابل توجهی از ایرانیان در دوران حاضر این 

حکایت را به طور واقعی به نمایش گذاشتند؛
که مرد ارچه بر ساحل است، ای رفیق

غریق دوســتانش  و  نیاســاید 
 مــن از بی نوایی نَیــم روی زرد

غــِم بینوایــان رخــم زرد کرد
نخواهد کــه بیند خردمند، ریش

نه بر عضِو مردم، نه بر عضِو خویش
منم تندرســتان  از  اول  یکــی 

تنم بلــرزد  ببینم،  ریشــی  که 
این روزها که مردم گرفتار ویروسی واگیر شده اند و از شرق 
و غرب زمین خبر می رســد که فروشگاه ها را خالی می کنند 
و در ینگه دنیا از ترس غارت، مقابل فروشــگاه های اســلحه 
صف کشــیده اند، اینجا ملت از همدلــی و ایثار، صحنه های 
زیبا و ماندگار می ســازند. چنانکه نویسنده آمریکایی که این 
روزها مهمان ایران اســت، می نویسد: »برخی افراد داوطلبانه 
دســتگاه های خودپرداز را ضدعفونی می کننــد، برای افراد 
بی خانمان دستکش تهیه می شود، برخی صاحبخانه ها دو ماه 
از مستاجران خود کرایه نمی گیرند، در برخی مناطق به درب 
منازل می روند و رایگان دســتکش و مواد ضدعفونی کننده به 
مردم می دهند، برخی کارگاه تولید ماسک راه اندازی کرده اند، 
کمپینی برای حمایت از کســب و کارهای آسیب دیده به راه 
افتاده است و...این چیزها را با سایر نقاط دنیا مقایسه کنید و 
ببینید ایران چقدر متفاوت است. من آرزو می کنم بقیه مردم 
دنیا در مواجهه با کرونا، از ایرانیان یاد بگیرند. اینها در حالی 
اســت که مردم ایران تحت تحریم هستند. با این وضعیت، به 
نظرم، من اگر در ایران باشم آرامش بیشتری دارم تا اینکه به 
آمریکا برگردم. چون در اینجا الزم نیســت عالوه بر ویروس 
وحشتناک کرونا، با ویروس وحشــتناک رفتار اطرافیانم هم 

روبرو باشم.«
ملت قهرمان ایران در سال 98 با مشکالت و مصائب ریز و 
درشت متعددی روبرو بودند و اغراق نیست اگر بگوییم از تمامی 
آنها ســربلند بیرون آمدند. اما بزرگ تر از مشکالت و مصائب 
اقتصادی و اجتماعی و... مصیبت هجمه و حمله به روح و روان 
آنان بود که بی وقفه و شبانه روزی انجام می شد و همچنان در 
حال انجام اســت. این حمالت بی امان که اتاق فکر و عملیات 
اصلی آن در خارج از کشــور اســت با همراهی برخی عناصر 
داخلی نیز همراه است که اساسًا تا خائنین نباشد، تیر دشمن 
بردی ندارد. همان تیر زهرآگینی که امید، همت و همدلی ملت 
را نشانه رفته است و در سایه خواب آلودگی و سستی متولیان 
دفاع از افکار عمومی، روز و شب مشغول تیرباران هستند. این 
چالش از سیل، کرونا، تحریم و ترور اساسی تر و همه گیرتر است. 
مدافعان امنیت و سالمت مشغول جانفشانی و ایثار هستند و 
از ملت در برابر تهدید دفاع کرده و تهدید را به فرصت تبدیل 
می کنند اما مدافعان افکار عمومی کجا هستند و چه می کنند؟!
سخن را با این دعای پرمغز به پایان بریم که؛ یا مقلب القلوب 
و االبصار، یا مدبرالیل و النهار، یا محول الحول و االحوال، حول 
حالنا الی احسن الحال. اما یادمان نرود برای تبدیل حالمان به 
احســن احوال، باید قابلیت نیز در خود ایجاد کنیم که دعای 

بدون همت و تالش را سودی نیست. به قول مولوی؛
آن که غافل بود از کشــت و بهار

روزگار؟ این  قیمــت  داند  او چه 
از بهاران کی  شود سرسبز سنگ

خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ
سال ها تو ســنگ بودی دلخراش

آزمون را یــک زمانی خاک باش

حاج قاسم و ملت
دو قهرمان امسال

یادداشت روز

صفحه 2
چهارشنبه 2۸ اسفند ۱۳۹۸ 
2۳ رجب ۱۴۴۱ - شماره 22۴۳۱

گفت و شنود

اوس شعبون نترس!
گفت: بعد از بســته شدن حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها به علت 
پیشــگیری از کرونا چند نفر با ادعای دوستی حضرت، به حرم حمله کرده 

و یکی از درها را شکسته اند!
گفتم: بســتن حرم برای حفظ سالمت زائران دلیل عاقالنه ای 
دارد ولی حمله به حرم و تخریب آن فقط می تواند نشانه دشمنی 

با حضرت باشد.
گفت: حمله کنندگان از فرقه موسوم به شیعه انگلیسی بوده اند. همان 
فرقه منحرفی که دولت انگلیس 16 کانال تلویزیون ماهواره ای در اختیارشان 
گذاشــته است و رهبرشان در مقابل اعتراض دیگران گفته بود جد و نسب 
ملکه انگلیس به پیامبر اسالم)ص( می رسد! آنها چند هفته قبل هم ضریح 
مطهر را لیس زده و فیلم و عکس تهیه کرده و به انگلیس فرستاده بودند!

گفتم: این جماعت در مقابل حمله تکفیری ها به حرم حضرت 
زینب)س( و ائمه اطهار )ع( در ســوراخ موش خزیده بودند و حاال 
مثل تکفیری ها به حرم های مطهر حمله می کنند؟ اینها با وهابی های 

تکفیری چه فرقی دارند؟! 
گفت: اینها شیعه انگلیسی هستند و تکفیری ها سنی آمریکایی و مثل 

دو لبه یک قیچی عمل می کنند!
گفتم: اوس شــعبون، که مســئولیت نگهداری از پلنگ باغ 
وحش ناصرالدین شــاه را برعهده داشــت، جیره روزانه پلنگ را 
خورده و حیوان از گرسنگی مرده بود. یکی از روزها خبر دادند که 
ناصرالدین شاه قصد بازدید از باغ وحش خود را دارد. اوس شعبون 
که به وحشت افتاده بود، تصمیم گرفت در پوست پلنگ برود و هنگام 
بازدید ناصرالدین شاه، ُدمی تکان بدهد و چند قدمی درون قفس راه 
برود تا ماجرا ختم به خیر شود. اما ناصرالدین شاه هنگام بازدید از 
قفس پلنگ به فکر افتاد که شــیر و پلنگ را به جان هم بیندازد و 
جنگ این دو حیوان درنده را تماشا کند!... شیر را وارد قفس پلنگ 
کردند. اوس شعبون، مثل بید به خود می لرزید. در همین حال صدایی 
شنید. صدا از دهان شیر بیرون می آمد که آهسته می گفت؛ اوس 

شعبون! نترس، من هم اوس قربونم، مسئول قفس شیر!...

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

سرمشق سال جدید
الگوی سلیمانی در تبدیل تهدید به فرصت

سرویس سیاسی- 
از شاخصه های اصلی  یکی 
ســردار شــهید حاج قاسم 
سلیمانی، تبدیل کردن تهدیدها 
به فرصت هاست و به فضل الهی، 
اجرایی  جدید،  سال  سرمشق 
کردن این امر مهم خواهد بود.

ســردار حاج قاسم سلیمانی-  
اســفند 97-  در اجالسیه کنگره 
6 هزار و 500 شهید استان کرمان 
گفت: »تهدید دشــمن برای مردم 

ایران به فرصت تبدیل شد«.
»تبدیــل کــردن تهدیــد به 
مهمی بود  بســیار  نکته  فرصت«، 
که سردار سلیمانی در طول حیات 
پربرکت خود بارها بر آن تأکید کرده 
بود و البته هنر حاج قاسم نیز تبدیل 

تهدید به فرصت بود.
یکی از شاهکارهای سردار حاج 
نابودی خالفت  قاسم ســلیمانی، 
خودخوانده داعش بود. در آبان ماه 
سال 96، پس از سال ها مجاهدت 
شبانه روزی مدافعان حرم و محور 
مقاومــت- به فرماندهی ســردار 
سلیمانی-  کمر داعش شکسته شد 
و رویای آمریکایی- اسرائیلی »دولت 
اسالمی در عراق و شام« بر باد رفت.

هیالری کلینتون، وزیر خارجه 
اسبق آمریکا در کتاب خود با عنوان 
»گزینه های دشــوار« اذعان کرده 
است که داعش ساخته دست آمریکا 
با هدف تقســیم خاورمیانه)غرب 
آســیا( بود.کلینتون در این کتاب 
نوشته بود:»قرار بود ما در روز پنجم 
ماه ژوئیه سال 2013 در نشستی با 
دوستان اروپایی خود دولت اسالمی 
را به رسمیت بشناسیم. من به 112 
کشور سفر کردم تا نقش آمریکا و 
توافق با بعضی از دوستان را درباره 
به رسمیت شناختن دولت اسالمی 
بالفاصله پس از تشکیل آن، توضیح 

دهم«.
از صبح بدون تحریم تا صبح 

بدون داعش
محور مقاومت در نبرد دشوار 
و پیچیــده ای پیــروز شــدند که 
تحلیلگران ارشــد آمریکایی، آن را 

جنگ جهانی سوم خوانده بودند.
فتح الفتوح و کار کارستانی که 
سردارسلیمانی و همرزمان گمنام 

او از ایران و افغانســتان و عراق تا 
سوریه و لبنان و پاکستان کردند، 
بســیج قدرتمندانــه ظرفیت های 
مقاومــت و پیروزی در منطقه بود 
و این بسیج گری هنرمندانه چنان 
ابهت داشــت که حتی روســیه را 
نیز پس از ســفر مهم حاج قاسم 
 به مســکو، پای کار جنگ سوریه

آورد.
ایــن فتح الفتــوح در حالی به 
وقوع پیوست که پیشتر آمریکائی ها 
اعالم کرده بودند نابودی داعش و 
گروه های  تروریســتی بین 20 تا 
30 ســال طول می کشد و سردار 
ســلیمانی،کار داعش را 24 سال 
زودتــر از برنامه ریزی آمریکایی ها 
بــه پایان رســاند و محاســبات و 
برنامه ریــزی آمریکایی ها را از بین 

برد. 
این اتفاق مهــم در حالی رخ 
داد که مدعیان اصالحات پیش از 
آن بارها اعالم کرده بودند که نبرد 
نظامــی با داعــش منطقی و قابل 
قبول نیست! و در نهایت راه و روش 
دیپلماسی جواب می دهد و سوریه 

نیز برجام می خواهد!
مدعیان اصالحات در سال 94 
با جنجال رســانه ای  و تیترهایی 
همچــون »صبح بــدون تحریم«، 
»تحریم ها به تاریخ پیوست«، »کلید 
تدبیر قفل تحریم ها را گشــود«، 
ایران«،  دیپلماســی  »فتح الفتوح 
توافق« ،  ســاحل  تحریم،  »غروب 
»مهر تدبیر بر پیشــانی تحریم«، 
بدون  »اینک  تحریم«،  »فروپاشی 
تحریم«، »تحریم رفت«، »پیروزی، 
بدون جنگ« و... به استقبال برجام 

رفتند.
یقین به وعده الهی و خودباوری 
و مجاهــدت خســتگی ناپذیر در 
میدان های سخت، در کنار اعتماد 
به جوانان مومن و پرتالش در نهایت 

صبح بدون داعش را رقم زد. 
در نقطــه مقابــل، اعتماد به 
و  زورگــو  دولت هــای خارجــی 
توانمندی های  از  غفلــت  بدعهد، 
عظیــم داخلی و عدم خودباوری و 
کم تحرکی در پیشبرد امور کشور، 
موجب شــد تا صبح بدون تحریم 

هیچگاه به وقوع نپیوندد.

شجاعت و تدبیر
 الزمه تبدیل تهدید به فرصت

یکــی از شــاخصه های اصلی 
شــهید بزرگوار، سردار حاج قاسم 
ســلیمانی این بود که دو خصلت 
شجاعت و تدبیر را توامان دارا بود.

رهبر معظــم انقالب- 18 دی 
98- در تبیین خصایص ســپهبد 
شهید سلیمانی، شجاعت و تدبیر را 
دو ویژگی برجسته وی برشمردند 
و فرمودند: »برخی شجاعت دارند 
اما تدبیر و عقل الزم را برای به کار 
بردن شجاعت ندارند و برخی اهل 
تدبیرند اما اهل اقدام و عمل نیستند 

و دل و جگر کار را ندارند«.
همین شاخصه مهم در شهید 
سلیمانی موجب می شد تا تهدیدها 

به فرصت تبدیل شود.
شهید سلیمانی، ادامه دهنده 

راه سردار سلیمانی
دولت  تروریســت آمریکا- 13 
دی 98- در اقدامــی جنایتکارانه، 
سردار حاج قاسم سلیمانی را دزدانه 
به شــهادت رساند. سران آمریکا و 
دیگر دولت های مستکبر به خیال 
خــام خود تصــور می کردند که با 
شهادت ســردار سلیمانی و حذف 
فیزیکی وی، هم ســردار سلیمانی 

کاماًل حذف خواهد شد و هم ایران 
با تهدیدی بزرگ مواجه می شود.

شهادت این سردار بزرگ، مردم 
ایــران و دیگر مســلمانان و مردم 
آزاده در سراســر جهان را داغدار 
کرد اما به فضل الهی شهادت حاج 
قاسم سلیمانی، باز هم تهدید را به 
فرصت تبدیل کرد. تشییع میلیونی 
و باشــکوه و وحدت آفرین سردار 
حاج قاســم سلیمانی در شهرهای 
مختلف کشــورمان، رفراندومی در 
تایید مقاومت بود. شعارهای مردم 
عزیز و بصیــر ایران در این حضور 
باشکوه بسیار قابل تأمل بود.»مرگ 
بر آمریکا«، »مرگ بر اســرائیل«، 
»مرگ بر منافق«، »نه ســازش نه 
تسلیم، نبرد با آمریکا«، »این همه 
لشکر آمده، به عشق رهبر آمده« و... 
نمونه ای از شعارهای مردم در این 
مراسم بی نظیر بود. تشییع سردار 
سلیمانی، درس مقاومت، اقتدار و 

عزت بود.
از سوی دیگر، تحوالت مهمی که 
از زمان شهادت سردار سلیمانی تا 
امروز در منطقه روی داد، نشان داد 
که این بار نیز دشمن دچار  اشتباه 

محاسباتی خطرناکی شده است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

وزارت خارجه در مواجهه با آمریکا مماشات می كند؛
هیچ كشوری مجاز نیست جلوی دارو را بگیرد

ابوالفضل حسن بیگی با انتقاد از 
عملکرد وزارت خارجه گفت: وزارت 
خارجه باید گام های بلندتر و اقدامات 
موثرتری صورت دهد و از کانال سفرا 
به کشورها فشار بیاورد تا داروی مورد 

نیاز کشور و مردم را تامین کند.
کمیسیون  عضو  حســن بیگی، 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اشاره به عملکرد وزیر امورخارجه 
در مواجهــه بــا کرونــا و نامه او به 
گوترش، اظهار داشت: یکی از وظایف 
ذاتی وزارت خارجه برقراری ارتباط با 
222 کشور عضو سازمان ملل است.
 وی تصریــح کــرد: در چنین 
شرایطی طبیعتاً وزارت خارجه باید 
ســفارتخانه های خود را فعال کند. 
نســبت به خباثت آمریکا و اقدامات 
خصمانه ترامپ برخورد و به مجامع 

بین المللی شکایت کند. این وزارتخانه 
باید صدای مردم مظلوم کشور را به 
گوش همه جهانیان برساند و با قدرت 

از حقوق مردم دفاع کند.
 نماینده مردم دامغان در مجلس 
با تاکید بر این که یکی از پروتکل های 
مهم و اساســی در سطح بین الملل 
موضوع دارو و رســیدگی به درمان 
اســت، گفت: هیچ کشــوری مجاز 
نیست مجروح جنگی را به کشورش 
راه ندهد و یا نســبت به تحریم دارو 
و درمــان مجروح جنگی اقدام کند. 
کرونا قطعاً و یقیناً اقدام تروریستی 
است که از ناحیه آمریکایی ها انجام 

شده است. 
 وی افــزود: وزارت خارجه باید 
گام های بلندتر و اقدامات موثرتری 
صــورت دهــد و از کانال ســفرا به 

کشورها فشار بیاورد تا داروی مورد 
نیاز کشــور و مردم را تامین کند. از 
طرفی هم در شرایط عادی تولید دارو 
در داخل می تواند کمبودها را جبران 

و جوابگوی نیازها باشد.
 حسن بیگی با اشاره به این که 
وزارت خارجه در این مسئله ضعیف 
عمل می کنــد گفت: وزارت خارجه 
همواره سعی می کند مماشات کند 
و در واقع طــوری حرکت می کند 
که فریاد مــردم ایران و حتی فریاد 

ملت های دیگر هم بلند شده است.
 وی ابراز کــرد: آقای ظریف به 
چه دلیل آنقدر نسبت به آمریکایی ها 
ضعف نشــان می دهد؟ چرا اقدامات 
اساســی را انجــام نمی دهد؟ هیچ 
کشوری مجاز نیســت جلوی دارو 
را بگیــرد. ظریف می تواند از جایگاه 

وزارت خارجه و از طریق همه سفرا 
اعم از کوچک ترین و کم جمعیت ترین 
تا بزرگ ترین کشــورها مثل چین 
اقدامات اساسی را انجام دهد. دولت 
به دلیل ضعف دســتگاه دیپلماسی 
به دنبال وام میفتد. چرا دولت قوی و 

محکم برخورد نمی کند؟
 حســن بیگی در مصاحبــه با 
دانــا گفــت: قرنطینــه در خانــه 
و  اقتصــادی  فشــار  بزرگ تریــن 
 سخت ترین تحریم اقتصادی بر مردم

است. 
وزارت خارجــه ضعیف برخورد 
می کند و نمی تواند از جایگاه قانونی 
ملت ایران دفاع کند و الزم اســت 
اقدامات اساسی تری انجام دهد و آقایان 
 باید خودشان را از قرنطینه حقوقی

خارج کنند.

شماره بعدی روزنامه
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹  منتشر می شود
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