
اخبار كشور

کارتونیست های 50 کشور دنیا
»افول آمریکا« را روایت می کنند

دبیر بخش کارتون ششــمین جشــنواره بین المللی هنر مقاومت با  اشاره به 
کیفیت باالی آثار دریافتی جشــنواره در بخش کارتون گفت: بیش از 1000 اثر از 

50 کشور دنیا به دست دبیرخانه این رویداد رسیده است.
نشست داوری آثار بخش کارتون ششمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت در 

حوزه هنری در حال برگزاری است.
سید مسعود شــجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و 
دبیر بخش کارتون ششــمین جشنواره بین المللی هنر مقاومت در حاشیه نشست 
داوری آثار دریافتی دبیرخانه این جشنواره گفت: بخش کارتون ششمین جشنواره 
بین المللــی هنر مقاومت با دو موضــوع »افول آمریکا« و » ما کرونا را شکســت 

می دهیم« در حال برگزاری است.
شــجاعی طباطبایی ادامه داد: بخش کارتون ششــمین جشنواره جهانی هنر 
مقاومت در نظر دارد تا این فروپاشــی نظام ســلطه را با عنوان »افول آمریکا« در 

معرض دید جهانیان بگذارد.
وی افزود: دبیری این بخش از جشــنواره به عهده من گذاشــته شده است و 
داوری این بخــش هم با حضور علیرضا ذاکری، مجید خســروانجم و محمدعلی 

رجبی در حال انجام است.
شــجاعی طباطبایی ادامه داد: کیفیت آثار دریافتی ششــمین جشنواره هنر 
مقاومت در بخش کارتون بسیار خوب است. بیش از 1000 اثر از 50 کشور دنیا به 

دست دبیرخانه این رویداد رسیده است.
دبیر بخش کارتون ششــمین جشــنواره بین المللی هنر مقاومت افزود: نگاه 
هنرمندان شــرکت کننده با موضوع »افول آمریکا« بسیار جالب و مورد توجه بود، 
چرا که به روز و پویا است. موضوع کرونا و مقاومت کادر درمان و اهالی پیرامون آن 
نیز بســیار مورد استقبال هنرمندان سراسر دنیا قرار گرفته است و با ایده های نو و 

جذاب به این موضوع پرداخته اند.
گفتنی اســت، ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت در هشت بخش توسط 
گروه هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی روایت فتح، بهمن ماه در تهران برگزار خواهد 

شد.
رونمایی از یک کتاب درباره جنگ الکترونیک

مراســم رونمایی از کتــاب تاریخ شــفاهی دفاع مقدس با عنــوان »جنگ 
الکترونیک« به روایت مرحوم علی اصغر زارعی و به کوشش یحیی نیازی با حضور 

مقامات لشکری و کشوری در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس انجام شد.
این مراســم با حضور سردار احمد غالمپور، ســردار محمداسماعیل کوثری، 
ســردار یعقوب زهدی، سردار فتح اهلل جعفری، سردار علی محمد نائینی و خانواده 

مرحوم دکتر زارعی، برگزار شد.
ســردار نائینی با بیان اینکه ایشان در کنار شــهید جهان آرا و سایر شهدا در 
شکستن حصر آبادان و سایر پیروزی های دفاع مقدس نقش داشتند، تصریح کرد: 
ســردار زارعی در 8 ســال دفاع مقدس با خالقیت های خــود در برابر معارضین، 
در حــوزه تخصصی مخابرات و رزمندگی دفاع مقــدس فعال و نقش آفرین بودند 
و ایشــان یکی از چند نفر اصلی ســطح راهبردی مخابرات، جنگال و شنود دوران 

دفاع مقدس بود.
یحیی نیازی نویسنده کتاب »تاریخ شفاهی جنگ الکترونیک« به شکل گیری 
تدوین کتاب پرداخــت و گفت: یکی از رده های تخصصــی دفاع مقدس موضوع 
مخابرات و جنگ الکترونیک است که متأسفانه گمنام و ناشناخته است. شکل گیری 

این کتاب توفیقی بود که به دنبال انتشار تاریخ شفاهی سردار اسحاقی رخ داد.
وی بــه اهمیت این رده مهم پرداخت و گفــت: در خاطرات فرماندهان دفاع 
مقدس داریم که با توجه به شــنود سیســتم مخابراتی رژیم بعث از تحرکات آنها 
مطلع می شدیم و همین موضوع باعث شد توپخانه آنها را هدف قرار دهد، همچنین 
در عملیــات فاو نیز قبل از حضور گارد رژیم بعث آن منطقه گلوله باران شــد و از 

حضور آنها ممانعت به عمل آمد.
رسالت گم شده سینمای ایران در یک کتاب

تازه ترین محصول نشــر جامعه اسالمی هنرمندان با عنوان »رسالت گم شده: 
صنعت ســینما و حاکمیت موضوعی با عنوان جنگ« به قلم مشترک »محمدرضا 
شاه حسینی« و »حمید شمس الدین خرمی« در دسترس عالقه مندان قرار گرفته 

است.
این کتاب در کنار سایر آثار نشر جامعه اسالمی هنرمندان مانند »۲۴ ساعت 
مهندســی فرهنگی«، »درآمدی بر سینمای اســتراتژیک« و »تجربه ای ۴0 ساله 
از لیبرالیزاســیون دولتی« با رویکردی راهبــردی و انتقادی، در ۲۳ فصل به نحوه 
مواجهه ُکلیت صنعت ســینمای ایران با پدیده »دشمن« پرداخته است و چرایی 
حیرانی و سرگشتگی این ابزار مهم و تأثیرگذار رسانه ای را در صد سال اخیر معین 

می سازد.
مستند »برگزیت«

به زودی از رسانه ملی پخش می شود
مستند »برگزیت«در دفتر نمایندگی سازمان صداوسیما در لندن تولید و آماده 

پخش شده است. 
به گزارش خبرنگار کیهان، مستند ۳0 دقیقه ای »برگزیت« به موضوع خروج 

انگلیس از اتحادیه اروپا از ابتدا تا پایان می پردازد. 
در این مســتند به تاریخچه شکل گیری اتحادیه اروپا پس از جنگ کشورهای 
اروپایی با یکدیگر  اشــاره دارد و نفع مشــترک اقتصــادی از اصلی ترین علت های 
پیشگیری از جنگ بین کشــورهای اروپایی بوده که با همین هدف اتحادیه اروپا 
شکل می گیرد، حزب محافظه کار انگلســتان درپی مشکالت اقتصادی این کشور 
همه پرســی خروج از اتحادیه اروپا را کلید می زند و با اعالم نتایج خروج از اتحادیه 
اروپا با فاصله بسیار کم رای می آورد، استعفای سه نخست وزیر از حزب محافظه کار 
)دیوید کمرون - ترزا می  و بوریس جانســون( از حواشی این جدایی بود، سرانجام 
در آخرین روز ســال میالدی ۲0۲0 با توافق اتحادیه اروپا و انگلیس این کشور از 

اتحادیه اروپا خارج شد. 
کارشناســان معتقدند شکاف و دودستگی که بین مردم بر اثر این همه پرسی 

ایجاد شده تا مدت ها  گریبانگیر این کشور خواهد بود. 
در مستند »برگزیت«با استناد به نظرات کارشناسان انگلیسی به مزایا و معایب 

این اقدام  اشاره می شود. 
مستند »برگزیت«بزودی بر روی آنتن شبکه های تلویزیونی رسانه ملی خواهد 

رفت.
چاپ دوم داستان یک روحانی
که بساط خان بازی را جمع کرد

چــاپ دوم کتــاب »از دامن مــادر«؛ روایت هایی از زندگی روحانی شــهید 
سیدمهدی اســالمی خواه، نوشــته محمد حکم آبادی به همت انتشارات »راه یار« 

منتشر و روانه بازار نشر شد.
این کتاب، روایت هایی اســت از دامن مادر تا معراج شــهادت ســید مهدی 
اسالمی خواه: طلبه ای مبارز و خستگی ناپذیر که برای تحصیل و تبلیغ، فرسخ ها و 
مدت ها از خانه اش دور می شد. آشنایی با افرادی چون سیدعلی اندرزگو، در نگاه و 

مشی سیاسی سید مهدی تأثیر فراوانی گذاشت. 
شــهید سیدمهدی اسالمی خواه چهاردهم آذر 1۳60 در بستان، بر اثر اصابت 

ترکش به شهادت رسید. 
در بخشی از کتاب می خوانیم:جهادی ها برای برگزاری اردو رفته بودند یکی از 
روستا های جنوب سبزوار. خان روستا با نوچه هایش جلوی ماشین جهاد را گرفته و 
راهشان نداده بودند. بچه ها برگشتند و خبر به سیدمهدی رسید. با بچه های جهاد 
رفت آنجا. اهالی روســتا که ماشــین جهاد و یک روحانی  را دیدند، سفرۀ دلشان 
را باز کردند: »دیروز، خان چند تا از بچه های روســتا رو به درخت بســت و کتک 
زد. این، دفعۀ اولش نیســت. روزگار ما رو سیاه کرده.« سیدمهدی رفت جلوی در 
خانۀ خان. صدایش زد. خان آمد جلوی در. ســیدمهدی توی چشم های خان زل 
زد و گفت: »می گن دیروز چند نفر رو به درخت بســتی و کتک زدی. راســته؟« 
خان ســرش را تکان داد و جواب داد: »آره زدم. تو سر پیازی یا ته پیاز؟!« تا خان 
خواست به خودش بیاید، سیدمهدی یقه اش را گرفت و دادش هوا رفت. تا جلوی 
طویله کشیدش و انداختش داخل طویله. دِر طویله را قفل زد تا صبح. نوچه هایش 
جرأت نکردند حتی جلو بیایند. خان، دیگر خان بازی را گذاشت کنار و اهالی، نفس 

راحتی کشیدند.

شهیدمدافعحرم،مصطفیتاشموسی)وصیتنامه(: 
در طی ســال ها زندگی، بهترین دوران را در ســپاه داشتم و 
بهترین دوســتان را در ســپاه انتخاب کردم و بهترین آدم ها 
در روی زمین پاســداران می باشــند... افتخــار می کنم که 
 ســربازی کوچک بــرای حرمین خانم حضــرت زینب)س( 

و خانم حضرت رقیه)س( -اگر قبول کنند- باشم.
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1500 تحریم به كشور تحمیل شده
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خبري در راه است
اســت راه  در  خبــري  آمــد،  خبــر 

ســرخوش آن دل که از آن آگاه اســت
شــاید ایــن جمعــه بیایــد، شــاید

شــاید... گشــاید،  چهــره  از  پــرده 
مرحومآقاسی

در خلوت  دل 
چه  زیباست  روی  تو در خواب  دیدن 

نــگاه  تــو در آب  دیــدن فــروغ  
 چه  زیباســت  رخسار خورشیدی  تو

پس  از پــرده داری  مهتــاب  دیدن
 چه  زیباست  در چشمه  نور چشمت 

شــکوفایی  روشــن  نــاب  دیــدن
 چه  زیباســت  دور از شکوه  حضورت 

نــگاه  تو در چشــم  احبــاب  دیدن
 چــه  زیباســت  تصویــر روحانی  تو

بــه  یکبــاره  در پیکر قــاب  دیدن 
چه  زیباست  در خلوت  دل  نشستن 

جمــال  تو دور از تــب  و تاب  دیدن
 چه  زیباست  در جست وجویی  عطشناک 

لب  عاشــقان  تــو ســیراب  دیدن
 چه  زیباســت  در چشــم  دریایی  تو

نــگاه  خروشــان  گــرداب  دیــدن
 چــه  زیباســت  در اقتــدای  نمازم 

تــو را در تجــالی  محــراب  دیدن
 چه  زیباست  گر پا گذاری  به  چشمم 

نشســتن  کناری  و ســیالب  دیدن 
عباسبراتیپور

مسیح من!
دلمــرده ام! قبول، ولی  ای مســیح من!

یــک جمعه هم، زیــارت اهل قبور کن
لب های پر از دعا

دلــم قــرار نبود از شــما جدا بشــود
دلــم قــرار نبــود از غمت رها بشــود

شبم قرار نبود این چنین َرَود در خواب
ســحر بیاید و این ســینه بی صفا بشود

قرار بــود که هر شــب بــرای نافله ها
غالم تــو بــه صــدای امیر پا بشــود

قــرار بــود کــه دار و ندار عاشــقتان
کمــی ز گــرد و غبار ره شــما بشــود

قرار بــود که مــن یار خوبتان باشــم
گــدا قرار نشــد دشــمن خدا بشــود

قرار نیست مگر من ِرَسم به کوچه  تان؟
قرار نیســت که وصلت نصیب ما بشود؟

قرار بود که مــن بین روضه جان بدهم
قــرار بــود که خاکــم به کربال بشــود

ســر قــرار شــما آمــدی نبــودم من
امان از آن که ســرش پر ز اّدعا بشــود

بیــا قــرار گذاریــم بــاز هــر جمعه
دم غــروب لب مــن پر از دعا بشــود
مجیدخضرایی

سیصد و سیزده
یــادت نــرود چــه نوبهــاری داریــم

داریــم یــاری  بهــار،  از  محبوب تــر 
هنــگام ورود خــود به ما گفــت بهار -

با »ســیصد و ســیزده« قــراری داریم!
سعیدحدادیان

ایل خورشید
 روزی ســوار ســبز بــاران خواهد آمد

آبی تریــن رؤیــای انســان خواهد آمد
روزی نســیمانه تمــام جاری عشــق

تا مــرز دل با رمز طوفــان خواهد آمد
آرام آرام  شــب  اقیانــوس  شــرق  از 

آن ماه اطلــس پوش پنهان خواهد آمد
مردی شــبیه آســمان از ایل خورشید

بــا کوله بار نــور و عرفــان خواهد آمد
پــای تمام چشــمه ها نرگــس بکارید

نــور دل چشــم انتظــاران خواهد آمد
یاس ســپید من به صبح عشق سوگند

روزی شــب ما هم به پایان خواهد آمد
محمدحسینی

شايد اين جمعه بيايد، شايد

اقتدار۹۹نیرویزمینی درجریانرزمایش
ارتش،براینخســتینبارازسامانههایپایش
الکترواپتیکیسیار»جالل«وکنترلوفرماندهی
جیآیاسمتحرکاستفادهشــد.اینسامانه
نیازمندیهایضرورییکفرماندهراجهتکنترل
وهدایتعملیاتدریکمنطقهدورافتاده،مناطق

عملیاتیومناطقرزمایشیتأمینمیکند.
روز دوم و پایانــی رزمایش اقتــدار ۹۹ نیروی 
زمینی ارتش دیروز چهارشــنبه در سواحل مکران 
برگزار شد. در این رزمایش انواع تاکتیک های خالقانه 
بومی به منظور ارزیابی مهارت های چندگانه تیپ های 

حرفه ای نزاجا عملیاتی شد.
رصد شناورهای بیگانه توسط پهپادهای ارتش

گــروه پهپاد نیــروی زمینی ارتــش در جریان 
رزمایش اقتدار ۹۹ با بهره گیری از انواع سامانه های 
پهپــاد از جمله پهپادهــای ارتقایافته مهاجر ضمن 
اجرای عملیات شناســایی هوایی منطقه رزمایش، 
رصد و شناسایی شناورهای بیگانه در محدوده آب های 

بین المللی منطقه رزمایش را انجام دادند.
یکی از ویژگی های این رزمایش کســب مهارت 
در به کارگیــری همزمان پهپادهــا، انواع بالگردها و 
هواپیماهای ترابری در یک مقطع زمانی کوتاه بوده 

که با موفقیت انجام شد.
اجرایعملیاتمتحرکهوایی
توسطنیروهایمخصوص

همچنین تیپ ۲۲۳ نیروی مخصوص در رزمایش 
اقتدار ۹۹ نزاجا عملیات متحرک هوایی و تاخت در 
نوار ســاحلی را با موفقیت انجام داده و با پشتیبانی 
بالگردهای هوانیروز در کمترین زمان ممکن به نقطه 

مبدأ بازگشتند.
تیــپ ۲۲۳ نیــروی مخصــوص در جریان این 
رزمایــش عملیات متحرک هوایی را با پشــتیبانی 
10 فرونــد بالگرد ۲1۴ انجام داده و پس از هلی برد 
نســبت به طرح ریزی و اجــرای عملیات تاخت و 
انهدام پایگاه های ساحلی اقدام و اهداف مورد نظر را 

با موفقیت منهدم کردند.
سامانه»جالل«

دررزمایشنزاجاعملیاتیشد
عالوه بر این، برای نخستین بار در جریان رزمایش 
اقتدار ۹۹ نیروی زمینی ارتش از سامانه های پایش 
الکترواپتیکی ســیار جالل و کنتــرل و فرماندهی 

جی آی اس متحرک استفاده شد.
به گزارش فــارس، پایش دقیق مناطق مختلف 
و اهداف تعبیه شــده در رزمایــش اقتدار ۹۹ برای 
نخستین بار توسط سامانه پایش الکترواپتیکی سیار 

جالل استفاده شد.
این سامانه در جهاد خودکفایی و مرکز بهینه سازی 
شهید زرهرن نیروی زمینی ارتش طراحی و ساخته 
شــده و با قابلیت انتقال تصاویر به دوردســت و در 
تاریکی شــب به کلیه مراکز کنتــرل و فرماندهی، 

می تواند داده های راداری و اپتیکی را تلفیق کند.
همچنیــن در این رزمایش ســامانه کنترل و 
فرماندهی جی آی اس متحرک به منظور تســهیل 
در کنتــرل و هدایــت عملیات و تهیــه و تولید 
انواع داده های جغرافیایی و نقشــه های عملیاتی 

بهره برداری شد.
این سامانه نیازمندی های ضروری یک فرمانده را 
جهت کنترل و هدایت عملیات در یک منطقه دورافتاده، 

مناطق عملیاتی و مناطق رزمایشی تأمین خواهد کرد.
آمادگینیرویزمینی

دراجرایعملیاتهایویژهوترکیبی
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در جریان رزمایش 
اقتدار ۹۹ نیروی زمینی ارتش، اظهار داشــت: این 
رزمایش بخشــی از توان نیروی زمینی ارتش را که 
با پشــتیبانی نیروی هوایی و حضور مؤثر هوانیروز و 
تیپ های نیروی زمینی در منطقه حساسی از کشور 

برگزار شد به منصه ظهور رساند.
وی با  اشاره به توان رزمی و برد عملیاتی تیپ های 
حرفه ای نیروی زمینی ارتش و بیان اینکه طی این دو روز 
چندین نوع عملیات ترکیبی در جریان رزمایش اقتدار 
۹۹ نزاجا انجام شد، اظهار داشت: در این رزمایش تلفیقی 
از جنگ افزار و تجهیــزات را از نیروهای چندمهارته و 

یگان های چندمنظوره ارتش مشاهده کردیم.
فرمانده کل ارتش در تبیین عملیات ترکیبی و 
چند وجهی گفت: عملیات ترکیبی از پیچیده ترین 
نوع عملیات ها اســت که معموالً توســط نیروهای 
واکنش ســریع و تیپ های حرفه ای انجام می شود 
و نیــروی زمینی در این رزمایش نشــان داد که در 
باالترین ســطح آمادگی جهت اجرای عملیات های 

ویژه و ترکیبی قرار دارد.
امیر سرلشکر موسوی افزود: سلسله رزمایش هایی 
که در طول یک ماه گذشــته در ســطح نیروهای 
مسلح کشور برگزار شــد که شما گوشه ای از آن را 
مشاهده کردید در واقع هشداری برای دشمنان ملت 
و بدخواهان نظام بزرگ ایران اســالمی است که در 
صورت بروز هرگونه حرکتی که بر پایه محاسبات غلط 

انجام گرفته باشد پشیمان خواهد شد.
تقدیرسرلشکرباقری

ازفرماندهانارتشوسپاه
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: قدرت های 
استکباری فرامنطقه ای بویژه رژیم تروریست ایاالت 
متحــده و ارتجاع منطقه آگاه هســتند که ضربت 
متقابل، ســهمگین و ویران کننده نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایران فراتر از حد تصور، مهیای 
پاســخ آنی و واکنش سریع به خطای راهبردی آنان 

است.
ســردار سرلشــکر محمد باقری رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح در پیامی با قدردانی از فرماندهان کل 
ارتش و ســپاه به دلیل برگزاری موفق رزمایش های 
اخیر، تاکید کرد: ایــن رزمایش های غرورانگیز که 
در عرصه های زمینی، دریایی، پدافندی، موشکی و 
پهپادی رقم خورد، جلوه های شکوهمندی از قدرت 
خیره کننده درون زای دفاعی و نظامی فرزندان ملت 
ایران در ارتش و ســپاه برابر هر نوع تجاوز، تعرض و 
تهاجم دشمنان را پدیدار و تحسین دوست و دشمن 
و شگفتی کارشناسان زبده نظامی و رسانه های معتبر 

جهانی را برانگیخت.
در بخشــی از این پیام آمده اســت: قدرت های 
استکباری فرامنطقه ای به ویژه رژیم تروریستی ایاالت 
متحده آمریکا و ارتجاع منطقه آگاه هستند که ضربت 
متقابل، ســهمگین و ویران کننده نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایران فراتر از حد تصور، مهیای 
پاســخ آنی و واکنش سریع به خطای راهبردی آنان 
در طمع ورزی به استقالل، امنیت و تمامیت ارضی 

میهن اسالمی است.

روزدوموپایانیرزمایشاقتدار۹۹نیرویزمینیارتش

سامانه »جالل« در رزمایش نزاجا عملیاتی شد

سرویس سیاسی- 
درحالیکهماحصل7ســالونیممعطل
کردنهمهظرفیتهایکشوربهپایخسارت
محضبرجــاموضعبیشاز1500تحریمعلیه
کشورمانازســویاوباماوترامپبودهاست،
مشخصنیسترئیسجمهورازکدامبرجامزنده
وسرحالحرفمیزند؟حقوقپایمالشده،یا

تعهداتیکطرفهشدهایران؟!
جلسه دیروز )چهارشنبه 1 بهمن ( هیئت دولت 
به ریاست حجت االسالم روحانی در حالی برگزار شد 
که با ســخنانی متاثر از تحوالت آمریکا توامان بود و 
نشان می داد که حتی در ماه های پایانی دولت تدبیر و 
امید هم در بر همان پاشنه سابق می چرخد و روحانی 
اصرار به طی همان مسیری دارد که در 7 سال و نیم 

گذشته پیموده است.
بخش قابل توجهی از ســخنان دیروز روحانی به 
رفتن ترامپ از کاخ ســفید و آمدن نامزد دموکراتها 
اختصاص داشــت که در ادامۀ روند شــرطی کردن 
اقتصاد کشور به مذاکره و خوش بینی به غرب و دولت 
آمریکا قابل ارزیابی و تحلیل است. تاسف آور تر اینکه 
همچنــان جای خالی راه حل های مدیریتی و نگاه به 
ظرفیت های داخلی به عنوان عالمت سؤالی بزرگ در 

ادبیات دولت و رئیس جمهور دیده می شود. 
دربدولتتدبیر

برهمانپاشنهسابقمیچرخد!
به رغم شکســت فاحش دولت تدبیــر در رفع 
تحریم هــا که محور مرکزی گفتمــان روحانی در ۲ 
انتخابات ۹۲ و ۹8 و مذاکرات برجام بود و ما حصلی 
جز انباشت بیش از 1500 تحریم برای کشور و مردم 
نداشــت، رئیس جمهور اما دوباره از ادعاهایی نظیر 
خاتمه تحریم های آمریکا از مسیر دیپلماسی و زنده 

و سرحال بودن برجام سخن می گوید.
روحانی در نشست هیئت دولت و در میان وزرای 
خود گفت: »توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن 
اســت اگر برگردند و به تعهــدات عمل کنند ما هم 
بــه تعهدات خود عمل می کنیم. ترامپ ُمرد، زندگی 
سیاسی او تمام شد و برجام زنده ماند. تمام تالشش 
ایــن بود که برجام را از بین ببــرد که ناموفق بود و 
نتوانست. برجام امروز زنده است و سرحال تر از دیروز 
است. علیرغم آنچه که تندروهای آمریکا می خواستند، 
آن رفت با آن پرونده سیاه خود و این ماند همچنان 
مقاوم. دیگر این وابســتگی دارد به 1+5، اگر آنها به 
تعهدات خــود عمل کردند بدانند ما هم به تعهدات 

خود عمل می کنیم.«
رئیس جمهــور در ادامه تصریح کرد : » خواهش 
می کنم از رســانه ها، دوستان، از آنهایی که با دولت 
میانه خوبی ندارند همه واقعیت و حقیقت را بگوییم 
ایــن واقعیت را نمی شــود پنهان کــرد، حقیقت را 
نمی شود پنهان کرد. آنچه در این سه سال به سر ما 
آمد، توطئه های ترامپ بود.واال اگر توطئه های ترامپ 
را کنار بگذاریم یعنی در این سه سال اگر عادی بود 
مثل همیشه نفت می فروختیم، بانک ما همین فعالیت 
را داشــت، بیمه ما، کشتیرانی ما، همه آنهایی را که 
تحریم کردند، شــرایط ما کامــال متفاوت بود و یک 

شرایط جدیدی بود.«
دولتدرحالبرجامبازی

بایدندرحالوضعتحریمهایشدیدتر!
نکته قابل تامل اینکه به فاصله چند ساعت قبل از 
این سخنان، وزیر خارجه جدید آمریکا در مجلس سنا 
در حال تشریح رویکرد دولت بایدن در قبال ایران بود 
و تاکید کرد »ایران بزرگ ترین بانی تروریسم است«. 

سناتور لندزی گراهام در جلسه سنا از بلینکن پرسید 
»آیا هنوز ایران را بزرگ ترین بانی تروریســم در دنیا 

می دانید؟« و او بالفاصله با قاطعیت گفت »بله!«.
بلینکن همچنین گفت »ما خواهان محدودیت  های 
طوالنی  تر و قوی  تر هســتیم! بایدن معتقد است اگر 
ایران به توافق بازگردد، ما هم به توافق برمی گردیم. 
اما، همراه با متحدان مان، به عنوان سکویی برای یک 
توافق طوالنی  تر و قوی تر برای رســیدگی به مسئله 
موشکی و فعالیت  های بی  ثبات  کننده ایران استفاده 

خواهیم کرد«.
مفهوم ســخنان بلینکن، تداوم رفتار خصمانه با 
ایران اســت. دولت ترامپ با هماهنگی دموکرات ها 
و جمهوری خواهان کنگره، تحریم های گســترده را 
به بهانه تروریســم و اقدامات بی ثبات کننده ایران به 
اجرا گذاشــت. زیر سازی کاتسا )مادر تحریم ها( نیز 
در دولت اوباما آغاز شده بود؛ همچنانکه تحریم های 
سیسادا و آیسا و ویزا، یادگار دولت اوست. مجموعه این 
تحریم ها در واقع اعالم جنگ با ایران بوده و اقدامات 

خصمانه آمریکا ادامه خواهد داشت. 
از طــرف دیگر حتی اگر تحریم های هســته ای 
هم تعلیق شــود -که با اما و اگر روبه روست- انبوه 
تحریم های پسا برجامی و ضد برجامی سر جای خود 
است و هیچ تحریم نفتی و بانکی و مالی موثری لغو 
نخواهد شــد. این البته ربطی به اقدامات فریبکارانه 

ندارد.
آشفتگیبازاروکوچکشدنسفرهمردم

نتیجهبرجامسرحالاست!
همچنین اظهارات رئیس جمهور درباره سرحال 
بودن برجام و گره زدن دوباره حل مشــکالت کشور 
به دولت آمریکا در حالی است که نتیجه این سیاست 
خسارت بار آشفتگی در بازار خودرو، ارز و سکه، مسکن 
و کاالهای اساســی مردم و کوچک و کوچکتر شدن 

سفره معیشت مردم بوده است. 
هرچند نرخ تورم اعالمی توسط دستگاههایی مثل 
مرکز آمار و بانک مرکزی فعال در محدوده ۳0درصد 
قرار گرفته است اما قیمت بسیاری از کاالهای مصرفی 
مردم در دوره مدیریت هشت ساله دولت بعضا افزایش 
5 تا 10 برابری را تجربه کرده اســت. به عنوان مثال 
قیمت مســکن در این دوره افزایش کم سابقه ای را 
شاهد بود و قیمت خودرویی مثل پراید از ۲0 میلیون 
تومان به بیش از 100 میلیون تومان رسید. همانطور 
که اشاره شد ارزش پول ملی نیز در این دوره کاهش 
بی ســابقه ای را تجربه کرد و افزایش قدرت دالر در 
برابر ریال در مقطعی به بیش از 10 برابر هم رسید.

در زمــان آغاز بکار دولــت نقدینگی در حوالی 

۳00هزار میلیارد تومان بــود اما امروز نقدینگی به 
حدود ۳ هزار هزار میلیارد تومان رســیده است. این 
رشد بی ســابقه نقدینگی در طی هفت سال خود به 
تنهایی یک رکورد بی سابقه در مدیریت حوزه پول و 
بانک می باشد. نکته جالب توجه اینکه پایه پولی یا پول 
پر قدرت بخصوص در یکی دوسال اخیر رشد چشم 
گیری داشته است . بسیاری از کارشناسان معتقدند 
رشــد اخیر پایه پولی ناشی از دست اندازی به منابع 
بانک مرکزی بدون دسترسی این بانک  به ارزهای نفتی 
بوده است. این موضوع در قالب شکواییه ای از سوی 
رئیس کل بانک مرکزی در ماجرای تســعیر ارزهای 

صندوق توسعه ملی نیز مطرح شد.
در دوران پســا برجام همچنین ما شاهد رکورد 
تکرار نشدنی در قیمت مسکن بوده ایم.یکی از حقوق 
اولیه ای که در قانون اساسی کشور به آن اشاره شده 
است بحث تامین سرپناه و مسکن برای عموم مردم 
است. بر اساس آمارهای رسمی حدود ۳0 تا ۴0 درصد 

خانوارهای کشور مستاجر هستند.
 این درحالی اســت که قیمت میانگین هر متر 
مســکن از حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان به حدود ۲5 
میلیون تومان افزایش یافته و از این جهت یک رکورد 
بی سابقه در تاریخ اقتصادایران ثبت شده است. بعید 
اســت که این رکورد عجیب به این زودیها در کشور 
تغییــر کند. هرچند با وجود این نیاز دائمی مردم به 
مســکن بعید است تا پایان دولت عزم جدی در این 
حوزه یعنی ساخت مسکن برای اقشار مختلف مردم 

وجود داشته باشد. 
زیانچندهزارمیلیاردیمردم

وسقوطوحشتناکبورسدرپسابرجام
حــوزه بورس هم در روزهای اخیر باعث خشــم 
بســیاری از مردم شده اســت. آقای روحانی که در 
دوران رکورد وحشــتناک مذاکرات برجامی در سال 
۹۴ زیان ۲1 هزار میلیاردی را به بازار بورس تحمیل 
کرده بود، در آخرین ســال مدیریت خود و در دوران 
برجام زنده و سرحال هم به فکر ورود به بورس احتماال 
با هدف جبران بخشی از کسری بودجه دولت افتاد. 
به همین ترتیب با تشویق مستقیم مردم برای ورود 
به این عرصه شاخص بورس تا ۲ میلیون واحد رشد 
کرد اما از مرداد ماه به این طرف همه چیز تغییر کرد 
و یکی از بی سابقه ترین سقوطهای تاریخی در بورس 

ایران شکل گرفت. 
هم اکنون شاخص بورس در محدود 1/1 میلیون 
واحدی است و سرمایه های مردم تا 50 درصد نیز آب 
رفته است. رئیس سازمان بورس بعد از 8 ماه فعالیت 
در روزهای اخیر استعفا کرده است و مشخص نیست 

در این وضعیت بحرانی آیا کسی حاضر است سکان 
بورس تهران را بــر عهده بگیرد یا خیر. نکته جالب 
توجه اینکه دولت با رونق مصنوعی بورس حدود ۴0 
هزار میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال سهام، 
۳0 هزار میلیارد تومان از محل فروش ســهام دولت 
و160 هزار میلیارد تومان اوراق در بازار بدهی فروخته 
و از این محل درآمد قابل توجهی کسب کرده است. 
اکنون باید از آقای روحانی پرسید که از کدام برجام 

زنده و سر حال حرف می زند؟
بازهمحملهبهنمایندگانمجلس

آنهمبااطالعاتغلط!
روحانی در ادامه ســخنان خود به موضوع الیحه 
بودجه 1۴00 و روند رسیدگی به آن در مجلس شورای 
اسالمی اشــاره کرد و گفت: الیحه بودجه بسیار مهم 
است و زندگی و معیشت مردم، تولید کشور، صادرات 
و واردات و اقتصاد به آن مربوط می شود، بودجه جای 
ادبیات غیر اقتصادی و غیر کارشناســی و حرف های 

سیاسی نیست.
رئیس جمهور با اشــاره به سابقه ۲7 ساله فعالیت 
خود در دولت و مجلس، گفت:  در طول این ســالها 
برای نخستین بار است که چنین ادبیاتی را درمورد 
الیحه بودجه می بینم و اظهار نظرها امسال متفاوت 
با همه سال های گذشته بوده است، دلیل آن چیست 

و چرا؟
روحانــی با تاکید بر اینکه هر دوی ما در دولت و 
مجلس نماینده و وکیل مردم هســتیم و مردم از ما 
همکاری می خواهند، گفت: بودجه جای شعار و ادبیات 
سیاسی نیست بلکه جای اعداد و ارقام و محاسبه است، 
من بلد هستم که به همه شعارها پاسخ دهم، اما مردم 
چنین چیزی را از ما نمی خواهند، مردم بودجه خوب 

و زندگی و معیشت بهتر می خواهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه درنظر گرفتن فروش 
روزانه ۲ میلیون و ۳00هزار بشــکه نفت در بودجه 
1۴00 برای این بود که بگوییم تحریم شکست خورده 
اســت، گفت: متاسفانه بعضی ها به این موضوع مهم 
توجه نکردند و متوجه نشدند که منظور ما چیست.

روحانی افزود: ما با این اقدام به دنیا پیام می دهیم 
و می گوئیم که ترامپ و فشــار حداکثری شکســت 
خورده و ما می توانیم ۲ میلیون و ۳00 هزار بشــکه 

در روز نفت بفروشیم اما شما تردید می کنید. 
معنایاینسیاستورزی

قبولمذاکرهوتسلیماستنهپیامعزت!
رئیس جمهور دلیل قرار دادن فروش روزانه ۲.۳ 
میلیون بشکه نفت را مخابره پیام شکست فشار آمریکا 
به دنیا تعبیر کرده است این درحالی است که همین 
امروز برآوردها نشان می دهد دولت نمی تواند بیش از 
800 هزار بشــکه نفت در روز به فروش برساند، این 
میزان باالی فروش نفت به عکس تعبیر رئیس جمهور 
پیام عزت به دنیا نیست بلکه پیام ضعف و برخورد از 

موضع پایین با دولت جدید در آمریکاست. 
معلوم نیســت در دوره ای که حتــی گروه های 
کوچک در کشورهای همســایه ایران، از موضع باال 
پالس اقتدار به دولت جدید آمریکا مخابره می کنند 
چرا دولت جمهوری اسالمی باید این گونه پیام ضعف 
به جهان ارسال کند. امروز حتی مردم کوچه و بازار 
هم درک می کنند که لحاظ شدن فروش روزانه ۲/۳ 
میلیون بشــکه نفت در روز به روشنی به معنای قبول 
مذاکره با دشــمن مردم ایران و باال بردن دستها در 
مقابل آمریکایی ها است. و اگر قرار بر این کار بود که 
ما سه سال پیش در مقابل ترامپ تسلیم می شودیم 

و امتیاز دادیم.

مراسموداعوتشییعشهیدتازهتفحصشدهناجا،شهید
»کامبیزمرادینسب«درشهرستاندزفولبرگزارشد.

مراسم وداع با شــهید »مرادی نسب«دیروز )یکم بهمن ماه( ، در 
حسینیه ثار اهلل )ع( شهرستان دزفول برگزار شد. 

مراســم تشییع این شهید واالمقام امروز )دوم بهمن( ، ساعت ۹ 
صبح از حرم مطهر سبز قبا )ع( به طرف بهشت علی )ع( برگزار می شود.

بســیجی شــهید کامبیز مرادی نســب فرزند صادق، متولد اول 
فروردین 1۳۲0 در شهرستان خرم آباد از استان لرستان است. 

 او ســاکن شــهر دزفــول در اســتان خوزســتان و از نیروهای
ژاندارمری بود. 

شــهید مرادی نسب در تک دشمن در منطقه زبیدات در ۲1 تیر 
1۳67 به فیض شهادت نائل آمد و پیکر پاکش در منطقه مفقود االثر 
شد که با تالش کمیته جستجوی مفقودین، پیکر مطهر این شهید 

عالی مقام به تازگی تفحص و شناسایی شده است.

 برگزاری مراسم وداع
با شهید مرادی نسب
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