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* اگــر چنانچه جنگنده های آمریکایی موفق به فریب ســامانه پدافند 
ســوریه می شدند و هواپیمای مسافربری ماهان سقوط می کرد آمریکا 
بــا به میدان آوردن تمــام عوامل خود در داخل و خارج ایران اقدام به 
تحریک احساســات ایرانیان علیه ســوریه می کرد و چه بسا عده ای را 
برای آشــوب آماده کرده بود. ولی خدا خواست در این توطئه طراحی 

شده نیز شکست بخورند.
0938---8688
* هنرپیشه هایی که برای جلوگیری از حکم اعدام سه سارق مسلح شرور 
و جنایتکار هشــتگ اعدام نکنید راه انداختند چرا در قضیه حادثه ای 
که با شرارت آمریکا برای مسافرین ایرانی هواپیمای ماهان در آسمان 
کشور سوریه بوجود آمد سکوت مرگبار گرفته اند و صدایی از آنان بلند 
نمی شود؟ معلوم شد که آن ها تنها زمانی موضع گیری می کنند که ارباب 

آنها یعنی آمریکا اجازه چنین کاری به آنها بدهد.
0919---7442

* از طنزهای تلخ روزگار ما این است که سلبریتی هایی که با رقص و 
پایکوبی به حمایت از نامزد مورد نظرشان پرداختند حاال معترض وضع 

موجود شده اند که خودشان بر کشور تحمیل کرده اند!
0939---1156

* امثال آقای علی ماجدی که سالهای طوالنی مسئولیت های دیپلماتیک 
داشــته اند واقعاً متوجه نیســتند که اگر قدرت نظامی و اقتدار نداشته 
باشیم چطور در برابر استکبار جهانی تا دندان مسلح می توان پایگاهی 
مثل عین االسدها را شخم زد به طوری که سرکرده اصلی ظلم و جنایت 
دنیا یعنی شــیطان بزرگ جرأت اقدام متقابل نداشته باشد؟ آیا بدون 
اقتــدار می توان به رونق اقتصادی رســید و بنزین و تجهیزات نفتی و 
غذا به ونزوئال صادر کرد و با چین قرارداد 25 ســاله منعقد ســاخت؟! 
این آقا با آن همه سابقه، سخنان دشمنان ملت را می خواهد به خورد 

جامعه بدهد؟!
0933---2977
* ایــران، لبنان، ســوریه، عراق، یمن و بحریــن و... به عنوان محور و 
نیروهای مقاومت تا محو غده ســرطانی از پای نمی نشینند و از مردم 

مظلوم فلسطین حمایت می کنند.
0922---7819
* این ویروس منحوس ذره بینی کرونا قدرت و عظمت خداوند و عجز 
و ناتوانی بشر را به رخ او می کشد که ای انسان ها تا دیر نشده از خواب 
غفلت بیدار شوید که فردا دیر است. به یکدیگر رحم کنید و از گناهان 
فاصله بگیرید که مرگ در کمین شماست. به زودی همه باید پاسخگوی 

اعمال خویش باشند.
9871---0912 و 3949---0912

* تحمل مشــکالت اقتصادی برای مردم زمانی راحت تر اســت که در 
آن جامعه فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی کم باشــد و از همه مهم تر 
این که مســئولین نظام به تبعیت از ولی فقیه ساده زیست باشند. علت 
اینکه مردم حاضرند جانشان را نثار ولی فقیه و رهبر عزیز نمایند همین 
سادگی و تالی تلو معصومین)ع( بودن معظم له است. ای کاش مسئولین 
نیز این گونه بودند و ایشان را الگوی رفتار و عمل خویش قرار می دادند.
0811---0914 و 2842---0910
* در خبرهــا آمده بود که آلمانی ها در کشــور کارخانه فرآوری میوه 
راه اندازی کرده اند. این خبر مایه شرمســاری است. مگر نقدینگی کم 
داریم یا افراد متعهد و متخصص جوان عاشق کار و تالش نداریم؟ چرا 
کاری که توسط هموطنان قابل اجراست به بیگانگان سپرده می شود؟
دوالبی

* چند ماهی اســت که روزنامه های زنجیره ای اقدام به کپی برداری از 
مطالب منتقدین مذاکرات هســته ای و نشــر آن به نام خود مشغولند. 
عن قریب اســت که خود را منتقد برجام جلــوه دهند! واقعاً که با این 

چشمان خود چه عجایبی که ندیدیم!
0916---6043

* دولت چه سودی در واگذاری قند و شکر هفت تپه داشته که با دست 
خود برای خود و کارگران کارخانه مشکل درست کرده و هر روز خوراک 

تبلیغات برای ضدانقالب درست می شود.
0902---3107

* در حالــی که کره جنوبی در تبعیت از اوباش جمهوری اســالمی را 
مورد تحریم قرار داده و میلیاردها دالر ما را به گروگان گرفته اســت 
چرا صدا و سیما در شبکه های مختلف سریال های تولیدی کشور کره 

جنوبی را پخش می کند؟!
گروسی

* وزارت ارشاد در نمایشگاه دائمی خود در شهر رشت کتاب »دستان 
طالیی ترامپ« را که چگونه ثروتمند شــدن او را از طریق برپا کردن 
قمارخانه و عشرتکده شرح داده به فروش گذاشته است. بنویسید این 

دولت با غرب زدگی خود ما مردم را به کجا می برد؟
زاهد

* به نظر می رسد طرح مجلس و دولت برای اجاره نشینان و افراد فاقد 
مســکن به تنهایی کارساز نخواهد بود باید با حذف دالالن و واگذاری 

زمین به تعاونی ها مشکل مسکن را به صورت ریشه ای حل کرد.
کریمی

* چگونه اســت که وزارت بهداشت از یک طرف به دلیل خطر شیوع 
ویروس کرونا اجازه باز شــدن مساجد و ســینماها را نمی دهد ولی از 
طرف دیگر اقدام به برگزاری آزمون حضوری دســتیاری تخصصی در 
تهران می کند؟ آیا نمی شــد این آزمون برای یک سال به تعویق بیفتد 

یا چاره دیگری برای آن کرد؟
0939---3950

* از زمانی که صحبت از تحقیق و تفحص از وضع مخابرات و اینترنت 
بــه میان آمده هزینه مصرف اینترنــت بنده به یک دهم کاهش یافته 

است و این بسیار مسرت بخش است!
0915---1382

* چرا شبکه های یک، دو، سه و... پس از پایان خبر شبانگاهی، اوقات 
شرعی را نه زیرنویس می کنند و نه بیان؟ 

قطبی- تهران
* علت اجرا نشــدن طرح فروش 30 درصد سهام عدالت وکالت داده 
شــده به بانک ها  چیست؟ تکلیف ما ســهامداران را روشن کنند و از 

سرگردانی بیرون بیاورند.
0922----7695

* ابتــدای خردادماه برای درمــان نیاز به پول پیدا کردم. در نتیجه به 
بانک ... برای فروش 30 درصد از سهام عدالت خود وکالت دادم. نزدیک 
به دو ماه اســت که چشم انتظارم این پول به دستم برسد ولی خبری 

نیست چرا تکلیف ما را روشن نمی کنند؟
0914---8187
* برای پیگیری دریافت خســارت ســوختن یخچال به علت نوسانات 
برق، به شــرکت برق مراجعه نمودم. متوجه شدم علی رغم ردیف بیمه 
در کسورات قبض برق، متأسفانه تا به حال وزارت نیرو اقدام به تمدید 

قرارداد با بیمه نکرده است. چرا؟
0912---5464
* آیا دانشــجویان دکتری که نمرات امتحاناتشــان تازه اعالم شــده 
می توانند در آزمون جامع شرکت کنند. لطفاً مسئولین امر پاسخ دهند.
0936---9617
 * زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست که در مرکز پایتخت آن هم میدان

امام خمینی)ره( عده ای معتاد درســت در وسط میدان و زیردرختان 
بســاط اعتیاد پهن کرده و مشغول مصرف باشند و کسی متعرض آنان 

نشود!
0919---7250

مغالطه نکنید؛  »نه شرقی، نه غربی«
زوال پذیر نیست

یک ســایت حامی برجام می گوید: روابط با چین، پلی برای عبور از سیاســت »نه 
شرقی، نه غربی«، به »هم شرقی، هم غربی« است.

سایت »دیپلماسی ایرانی« به مدیریت صادق خرازی، ضمن اشاره به سند همکاری 
25 ســاله ایران و چین مدعی شد: »چینی شــدن رویکرد خارجی ایران می تواند تیغ 
فشار حداکثری را ُکند کند، اما از سوی دیگر راهی است که غایت آن از مسیری دورتر 
بازگشت به جامعه جهانی و سازش با نظم مسلط در روابط بین الملل است. به عبارت بهتر 
سنگین شدن وزنه شرق و عدول از »سیاست خارجی نه شرقی نه غربی«، در نهایت به 
یک توازن جدید از رهگذر قسمی موازنه مثبت می انجامد و نه شرقی و نه غربی مالوف، 
به »هم شرقی هم غربی« تبدیل می شود. این روند تا حدودی شبیه چرخش استراتژیک 
در سیاست خارجی چین است، هنگامی که در دهه هفتاد از ترس مسکو به واشنگتن 
نزدیک شد. این تحول مقدمه پذیرش نظم مسلط از سوی پکن بود. در نهایت اما چین 
به توازن مطلوب و منبعث از الزامات ژئوپلتیک خود رسید. واشنگتن بزرگ ترین شریک 
اقتصادی و مسکو نزدیک ترین همکار بین المللی آن شدند. به همین خاطر تحوالت اخیر 

را باید نقطه عطفی در سیاست خارجی به حساب آورد.«
درباره این تحلیل غلط انداز گفتنی است شعار »نه شرقی نه غربی« به مفهوم عدم 
ارتباط با شــرق و غرب )انزوا( نیســت، بلکه به مفهوم تاکید به استقالل کشور و نفی 
سلطه گری و سلطه پذیری است. این تصریح و تاکید ذیل اصول دوم و سوم قانون اساسی 
تحت عنوان »نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری و طرد کامل استعمار« مورد تصریح 
قرار گرفته، همچنان که در اصل 152 نیز تاکید شده است: سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقالل و تمامیت 
ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابرقدرت های سلطه گر و 

روابط صلح آمیز با ُدَول غیرمحارب استوار است«.
بنابراین اگر شعار »نه شرقی نه غربی« به عنوان شعار انقالب اسالمی و منطق مصرح 
در قانون اساسی، به مفهوم نفی سلطه و دفاع از استقالل کشور است، ادعای هم شرقی 

و هم غربی مبتنی بر نفی آن راهبرد، منطق وابستگی و غلط است.
متاسفانه برخی طیف های خوش بین یا ماموریت دار، در ماجرای برجام، رویکردی 
را در پیش گرفتند که خالف منطق استقالل و رعایت مصالح کشور بود و خوش بینی و 
اعتماد واگذاری یک طرفه امتیاز به دشمن سر موضع را توجیه می کرد و حتی از نظارت 
مجلس فراری بود. خروجی این روند، خسارت های آشکار شده برجام است، نقطه مقابل 
این رویکرد، خروج از اتکای به غرب و تنوع بخشیدن به شرکای سیاسی و اقتصادی آن 
هم با رعایت ضوابط قانونی، از جمله بررسی فرآیند همکاری در مسیر قانونی )مجلس 

شورای اسالمی( است.
ضمنا برخالف ادعای نویسنده متن فوق، گسترش همکاری با چین، قابل مقایسه 
با چرخش راهبردی چین به سمت آمریکا در دهه 1970 میالدی نیست. چه اینکه ما 
هرگز در حالت تخاصم با چینی ها نبوده ایم و ضمنا این روزها، مخاصمه شدید چینی ها 
و آمریکایی را می بینیم. در واقع چینی ها برخالف غربگرایان ایرانی، هرگز به آمریکا اعتماد 
نکرده و نسخه واگذاری توانمندی های خود در ازای جلب اعتماد و وعده های آمریکا را 
نپیچیدنــد بلکــه در طول این چند دهه، بر قدرت خود افزودند و در مقابل فشــارها و 

زیاده خواهی های واشنگتن کوتاه نیامدند.
دموکرات ها درباره ایران

تفاوت ماهوی با ترامپ ندارند
در حالــی که دموکرات ها بر طلبکاری های فرابرجامی از ایران تأکید دارند، برخی 
محافل داخلی اصرار دارند موضع این حزب و نامزد آن در انتخابات آمریکا را تحریف کنند.
برخی رسانه ها مدعی شدند در پیش نویس برنامه های جو بایدن نامزد دموکرات ها، 

»بازگشت به برجام و مذاکره با ایران« قید شده است.
عصر ایران در این زمینه مدعی شــد: این پیش نویس، مسیر فعلی دولت ترامپ با 
ایران را در مســیر تغییر رژیم و جنگ توصیف کــرده و تأکید دارد دولت دموکرات، از 
مسیر جنگ تغییر جهت داده و به سمت تنش زدایی، دیپلماسی هسته ای و گفت وگوهای 
منطقه ای حرکت خواهد کرد. همچنین در این پیش نویس تأکید شده آمریکا نباید در 
مسیر تغییر رژیم در سایر کشورها حرکت کند و این حزب سیاست تغییر رژیم درباره 

ایران را رد می کند.
این شــعبده بازی رسانه ای در حالی است که اوالً دموکرات ها در دولت اوباما،  فتنه 
و آشوب 88 را راه اندازی کرده و از آن در مسیر براندازی حمایت کردند. آنها همچنین 
با اســتقبال از پروژه جنگ نیابتی، داعش را در عراق و سوریه راه اندازی کرده و تهدید 
نظامی را در بحبوحه مذاکرات هسته ای، تا پشت مرزهای ایران کشاندند که با قدرت نمایی 

شجاعانه سردار سلیمانی و همرزمان منطقه ای اش، خنثی شد.
سردار سلیمانی در سخنان خود هدف از برجام یک را برجام 2 و 3 یعنی مقابله با 
نفوذ منطقه ای ایران و سپس کشاندن تهدید و جنگ به داخل کشور ارزیابی کرده و با 

آن مخالفت کرده بود.
ثانیاً دولت اوباما حتی پیشــگام نقض سیســتماتیک و پیاپی برجام بود و در واقع 
بــا گروگان گیری برجام و وعده های نســیه آن، از ایران می خواســت پای مذاکرات و 
امتیازدهی های جدید بیاید. تحریم های ویزا و کاتسا و آیسا، یادگار دولت اوباما و پس از 

انعقاد برجام برای برداشتن تحریم هاست.

در ادامه همین سیاســت خباثت آلود، دموکرات ها در دوره اخیر نیز تصریح دارند 
کــه طرفدار تهدید برخی محدودیت ها و تحریم هــای مدت دار نظیر بند غروب آفتاب 
برجام و تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران هستند. آنها می گویند شرط بازگشت شان 
به برجام، مذاکره ایران درباره دغدغه های آمریکا از جمله حضور منطقه ای و توانمندی 
نظامی اســت. در واقع سیاست دموکرات ها هیچ تفاوتی با منطق ترامپ ندارد، جز این 

که کمی پیچیدگی دارد.
هم به مدیریت قبلی بد گفتید

و هم با خدماتش عکس یادگاری گرفتید!
»وزیر نفت پس از هفت سال تحمیل انواع عقب ماندگی ها در حوزه نفت، سعی دارد 
دستاورد های دیگران را به نام خود سند بزند و این گونه القا کند که اگر او نبود، پارس 
جنوبی و غرب کارون به جایی نمی رسید. او روی نقاطی دست گذاشته که از قضا ارتباطی 
به عملکردش ندارد، اما چه می توان کرد وقتی چیزی برای عرضه نباشد، فریاد ها بلند 

می شود که اگر ما نبودیم هیچ چیز نداشتیم.«
روزنامه جوان ضمن انتشــار تحلیل فوق می افزاید؛ زنگنه می گوید پارس جنوبی و 
غرب کارون شاخص عملکرد ماست؛ روی کاغذ، در دولت یازدهم و دوازدهم میزان تولید 
گاز از پارس جنوبی دو برابر شده و به گفته وزارت نفت، میزان تولید از غرب کارون پنج 
برابر، اما آیا این عملکرد یک شــبه اتفاق افتاده است؟ قطعاً خیر. پس چرا وزارت نفت 

عالقه دارد روی این موضوع مانور دهد؟
از پارس جنوبی آغاز می کنیم؛ در دولت گذشته که سرمایه گذاری خارجی به دلیل 
فشار آمریکا و تحریم ها سخت شد، نظام تصمیم گرفت از منابع خود و توان شرکت های 
ایرانی، پارس جنوبی را توسعه دهد. بر همین اساس تمام فاز های بزرگ ترین میدان گازی 
جهان را میان شرکت های ایرانی توزیع کرد تا هر یک از این شرکت ها، کار را آغاز کنند. 
با آغاز توسعه فاز های پارس جنوبی در دولت دهم و اختصاص 20 میلیارد دالر از منابع 
بانک مرکزی به وزارت نفت، پروژه ها آغاز و با پیشرفت فیزیکی ۴0 تا 90 درصد در فاز های 
مختلف، تحویل دولت یازدهم شدند. به عنوان نمونه فاز 12 در سال 92، پیشرفتی معادل 

93 درصد داشت که زنگنه برای راه اندازی آن، دو سال معطل کرد.
در واقع چیزی که زنگنه افتتاح کرد، پروژه هایی بود که اصوالً ربطی به او نداشت و 
وزارت نفت در دولت جدید فقط آنها را تکمیل کرد، آن هم با یک کندی خسته کننده. با 
وجود این، پروژه ها یک به یک راه اندازی شدند و برای آنکه بگویند اگر ما نبودیم این گونه 
نمی شد، به دولت گذشته تاختند و گفتند در دوره گذشته شاهد یک »آشوب صنعتی« 

بودیم و در دولت روحانی با قوام یافتن کار ها همه چیز به خوبی پیش رفت.
تفکر حاکم بر این روز های وزارت نفت معتقد است باید به شرکت های غربی اعتماد 
کرد و اگر آنها نباشند صنعت نفت ما با خاک یکسان می شو د. به همین دلیل است که 
در هفت ســال گذشته هیچ اقدام بزرگی در صنعت نفت صورت نگرفته و تازه در سال 

پایانی دولت، قرارداد های نفتی با شرکت های ایرانی امضا می شود!
و اما درباره غرب کارون؛ این منطقه که هدف گذاری برای تولید نفت از آن، چیزی 
حدود 1/2 میلیون بشــکه در روز اســت، در دولت گذشته تحرک بزرگی به خود دید. 
قرارداد های میادین آزادگان شمالی، جنوبی، یاران و یادآوران با شرکت های ایرانی و چینی 
امضا شد و درست در اوج تحریم ها، کار شروع شد. پیمانکاران ولو با تأخیر کار خود را 
انجام دادند و توانستند چیزی حدود 300 هزار بشکه در غرب کارون تحویل دولت بدهند. 
این همان موضوعی است که مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت هم مجبور شد 
به آن اقرار کند و دیروز گفت که قرارداد های دولت گذشته در غرب کارون موفقیت آمیز 
بوده اســت. با وجود این وزیر نفت می گوید غرب کارون نماد کارایی وزارت نفتی است 
که در این منطقه تنها نظاره گر قرارداد هایی بوده که هیچ ارتباطی به عملکردشان ندارد. 
زمانی می توان افزایش تولید را به پای خود نوشت که صفر تا صد آن توسط یک دولت 
انجام شده باشد، نه آنکه دولتی دیگر قرارداد را امضا کند، کار توسعه را آغاز و تولیدش به 

دولتی برسد که مجبور به ادامه کار باشد.
مخلص کالم اینکه شــاخصی که وزیر نفت به آن  اشــاره می کند، مرهون عملکرد 

گذشتگانی است که بار ها مورد شماتت دولت تدبیر و امید قرار گرفته اند.
آسیاتایمز: فشارهای آمریکا

چین و روسیه و ایران را به هم نزدیک تر کرد
»روابط در حال شــکل گیری میان چین و ایران و روســیه، روابطی راهبردی در 
مقابل جبهه غربی است.« روزنامه آسیا تایمز در تحلیلی به قلم یون سون مدیر برنامه 
چین و آسیای شرقی در »مرکز نیکسون« واشنگتن، نوشت: اطالعات انتشار یافته اخیر 
درباره توافقنامه ای بین چین و ایران برای تقویت روابط اقتصادی و امنیتی آنها بسیاری 
را شــگفت زده کرده اســت. برخی این را عجیب می دانند که پکن می خواهد استرس 
بیشتری به رابطه هم اینک تیره شده خود با واشنگتن اضافه کند. برخی دیگر نیز منطق 
اقدام پکن برای اتحاد آشــکار با تهران و ضربه توازن ظریف بین روابط چین با ایران و 
عربستان را مورد تردید قرار می دهند در حقیقت چین دقیقا به دنبال توافق هایی مانند 
توافق با ایران برای ایجاد ائتالف هایی در بین کشورهای »هم فکر« برای  مقابله با ائتالف 

ضد چینی  تحت رهبری آمریکا است. این ائتالف ها مهم تر از چیزی است که آمریکا فکر 
می کند و به همین صورت شکننده تر از چیزی است که چین ممکن است امیدوار باشد.

در یادداشت یون سون »مدیر برنامه چین و آسیای شرقی که در تارنمای« »مرکز 
استیمسون«  واشنگتن منتشر شده و آسیا تایمز آن را بازتاب داده آمده است: »وخیم 
شدن روابط بین پکن و واشنگتن در سال های اخیر چین را مجبور کرده که برای ایجاد 
روابط جدید تالش کند. در میان کشورهای مهم برای رقابت قدرت های بزرگ که هنوز 
عضو باشــگاه غربی نیستند، روسیه و ایران دو کشــوراز مهم ترین »نیروهای دوست« 
برای چین محســوب می شــوند. ایران با نفوذ منطقه ای خود در خاورمیانه و همچنین 
دلخوری ها از واشنگتن به طور فزاینده ای برای استراتژی بزرگ چین جذاب شده است. 
ارزش و مطلوبیت ایران به عنوان یک متحد برای چین در سال جاری به علت سردی 
روابط آمریکا و چین در پی شیوع کرونا هم افزایش یافته است. »روزنامه خلق« چین در 
سرمقاله ای خاطرنشان کرده که »پیچیدگی های بی سابقه در محیط خارجی« پکن را در 
مسیر برخورد مستقیم با بسیاری از کشورها از جمله استرالیا، هند، کانادا و ژاپن و برخی 

کشورهای اروپایی قرار داده است.
در حالی که روابط چین با آمریکا و ائتالف تحت رهبری آمریکا به پایین ترین سطح 
رسیده پکن به دنبال نیروهای همدلی است که بتواند موضع بین المللی چین را تقویت 
کند. حتی پیش از شیوع جهانی کرونا، چین و روسیه و ایران تمایل خود را به ائتالف 
حول یک هدف استراتژیک نشان داده بودند. دسامبر گذشته این سه کشور اولین رزمایش 
مشترک نظامی خود را در دریای عمان برگزار کردند و این اقدام به عنوان سرسختی در 

برابر ارتش آمریکا در منطقه ارزیابی شد.
توافقنامــه ایــران و چین تا جایی که از مواد و اطالعات منتشــره قابل تفســیر 
اســت، شامل فایناس زیرساخت های ایران توســط چین در ازای دریافت نفت ایران با 
تخفیف اســت. چین خروج آمریکا از برجام را علــت افزایش تنش در منطقه می داند 
 و همچنین از خســارات وارد شده به خود به خصوص مجازات شرکت های چینی برای 

داد و ستد با ایران ناخشنود است.
اگر این توافقنامه اجرا شود، محتمل ترین کانال از طریق نظام پایاپایی است که دو 
کشور از مدت ها پیش وارد آن شده اند. این سامانه از معامالت مستقیم مالی پرهیز می کند 
و از محصوالت و خدمات چینی برای تجارت نفت ایران استفاده می کند. به عالوه، این 
اعتقاد دیرینه وجود دارد که آمریکا برای تحریم  نهادهای مالی بزرگ چین مانند »بانک 
چین« و شرکت های مهم دولتی مانند »شرکت ملی نفت چین« تردید دارد زیرا از تاثیر 
آن بر اقتصاد آمریکا نگران است. بنابراین در حالی که دولت ترامپ تمایل بی سابقه ای 
برای تحریم  نهادهای چینی نشــان داده اما پکن روی این مسئله شرط بندی کرده که 
واشنگتن تا حد تحریم  شرکت های بزرگ برای تجارت پایاپای )با ایران( پیش نخواهد رفت.
ایران آشــکارا به دنبال سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی است و چین به دنبال 
مشارکت، حمایت  و متحدان بالقوه است. این نیاز دو جانبه راهبردی ضرورت این توافق 
را ایجاد می کند. اما اینکه این توافق از لحاظ اقتصادی برای هر دو طرف امکان پذیر یا 
مطلوب باشد را باید دید. رقابت قدرت های بزرگ به  طور فزاینده  ای در حال تقسیم جهان 
به دو اردوگاه است. چین و ایران در کنار روسیه می توانند در روایت غربی به عنوان »دول 

محور« جدید ظاهر شوند.
دولت راه بهانه  جویی در افزایش قیمت
در حوزه های نامرتبط با ارز را ببندد

روزنامه رســمی دولت خواســتار مهار انتظارات تورمی در حوزه هایی شد که اصاًل  
ارتباطی با ارز و قیمت آن ندارد.

روزنامه ایران به قلم کامران ندری نوشــت: نوسانات و تغییرات قیمت ارز بر هزینه 
تولید اثر می گذارد در حالی که اثر این شاخص بر تورم ناشی از فشار هزینه باال نیست 
چرا که بخش عمده عوامل تولید در داخل تامین می شود. البته این موضوع برای صنایع 
مختلف متفاوت است. میزان وابستگی صنایع  به واردات در تعیین موضوع نقش اساسی 
دارد. وزارت صمت می تواند پاسخ متقنی به این موضوع بدهد که در مجموع وابستگی 
صنایع کشور به صادرات به چه میزان است. به عنوان مثال این رقم در حوزه کشاورزی 
خیلی پایین است و طبعا افزایش نرخ ارز نباید در هزینه های بخش کشاورزی اثرگذار باشد.
در بخش خدمات مانند هتل داری و رستوران ها هم افزایش نرخ ارز نباید منجر به 
افزایش قیمت ها شود. از سوی دیگر کاالی نهایی وارداتی هم نداریم که تاثیر مستقیم 
از افزایش نرخ ارز بگیرد. همه این ها یعنی عمده تورم از ناحیه عوامل تولید باید منتقل 
شود که در هر صنعت متفاوت است اما اگر تاثیر این شاخص را بر کل اقتصاد بسنجیم، 
تورم ناشی از فشار هزینه  نباید تورم خیلی باالیی باشد. در واقع مسئله اصلی که افزایش 

نرخ ارز ایجاد می کند، همان انتظارات تورمی است که به تبع آن ایجاد شده است.
در واقع می توان گفت پیامد آشــکار افزایش نرخ ارز، افت ارزش ریال در نظر مردم 

است. مردم دیگر تمایلی به نگهداری و حفظ ریال ندارند.
آنچه اتفاق می افتد، کاهش تقاضا برای پول اســت و عرضه پول هم که در اقتصاد 

کشور باالست و نتیجه این  ها افزایش انتظارات تورمی است.
به عبارت دیگر تاثیر روانی افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت ها بیشتر از تاثیر واقعی 
و حقیقی این پدیده در اقتصاد است. به عنوان مثال بالفاصله بعد از افزایش قیمت ارز 
شاهد افزایش قیمت کرایه تاکسی هستیم. موضوعی که جزو ابعاد روانی و همان انتظارات 
تورمی ناشی از بروز این پدیده در اقتصاد است و اال خدماتی که تاکسیرانی ارائه می دهد 

متأثر از افزایش قیمت ارز نیست.

شامگاه پنجشنبه گذشته، دو فروند جنگنده آمریکایی، ضمن نقض حریم 
هوایی سوریه، برای هواپیمای مســافربری ایران مزاحمت ایجاد کردند. این 
هواپیما به سمت فرودگاه بیروت حرکت می کرد. مقامات آمریکایی ادعا کرده اند 
جنگنده های آنها در مأموریت هوایی روتین در مجاورت پایگاه التنف سوریه، 
اقدام به بازرسی بصری )!!( کرده اند و حال آنکه، هم حضور آنها در این منطقه 
غیرقانونی است و هم اینکه هواپیمای مسافربری حتی با چشم غیرمسلح، از 

فاصله دور قابل مشاهده است.
این اقدام چه ارزشی دارد و واکنش ایران چگونه است؟

1- در ارزیابی اتفاقاتی از این دست، نباید نگاه موردی و نقطه ای داشت. بلکه 
باید آن را در ظرف ارزیابی راهبردی قضاوت کرد. ماجرا چنان نیست که آمریکا 
بتواند ضربه ای بزند و سپس بگریزد. ظرف 79 سال گذشته، ضربه ای نبوده که 
امکان زدن آن به ملت ایران باشــد و آمریکا دریغ کرده باشد. اگر هم ضربه ای 
نزده، امکانش فراهم نبوده است. تحمیل دیکتاتوری مانند محمدرضا پهلوی، 
ارتکاب چند کودتا و تحمیل جنگ و  ترور و تحریم، همه خاطره ای اســت که 
سران کاخ سفید برای مردم ما برجا گذاشتند. با این مالحظه که هرچه در این 
چهار دهه بعد از پیروزی انقالب، جلو تر آمده ایم، دست ملت ایران برای ضربت 

متقابل گشوده تر و دست آمریکا بسته تر شده است.
2- سرنگونی رژیم پهلوی، سیلی بی سابقه ای بود. پس از این رویداد، ورق 
چنان برگشته که منطق قوی جمهوری اسالمی بر راهبرد آمریکا در بسیاری 
از تحوالت غرب آســیا چیره شده. ممکن است آمریکا در این میان رفتارهای 
عقده گشایانه ای مانند  ترور بزدالنه سردار سلیمانی را هم مرتکب شده باشد، 
اما این رفتار ها نه تنها گرهی از گرفتاری آمریکا نگشوده بلکه بر حجم آن افزوده 
است. موضوع کانونی، استراگیجی آمریکا و گم شدگی راهبرد به ویژه در دو دهه 
اخیر است. یا دقیق تر بگوییم؛ خروجی تحرکات آمریکا، ضد راهبردی بوده است.

3- اکنون موازنه قدرت به گونه ای اســت که رهبر حکیم انقالب در دیدار 
نخست وزیر عراق تأکید می کند »آمریکایی  ها به دنبال حکومتی همچون حکومت 
پل برمر حاکم آمریکایی در اوایل سقوط صدام هستند. جمهوری اسالمی ایران 
انتظار دارد تصمیِم دولت، ملت و مجلس عراق برای اخراج آمریکایی  ها پیگیری 
شود زیرا وجود آنها موجب ناامنی است. جنایت آمریکا در  ترور سردار سلیمانی 
و ابومهدی المهندس، یک نمونه از نتیجه  حضور آمریکایی  هاست. آنها میهمان 
شــما را در خانه  شما کشتند و صریحاً به این جنایت اعتراف کردند. جمهوری 
اسالمی ایران، هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد و قطعاً ضربه  متقابل را 
به آمریکایی ها خواهد زد. گسترش روابط ایران و عراق، مخالفینی دارد که در 
رأس آنها آمریکا است ولی به  هیچ  وجه نباید از آمریکا  ترسید زیرا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند«. این بیان قاطع، به مراتب پُر ضرب تر از ضربت موشکی عین االسد 
بود. کافی است سفر های دوره ای مقامات ارشد ایران و عراق را که با تشریفات 
کامل انجام می شــود، با سفر دزدانه  ترامپ به پایگاه عین االسد )پنجم دی ماه 
97( مقایسه کنیم. این، همان پایگاهی بود که دی ماه پارسال درهم کوبیده شد.

4- اقدام  تروریســتی در آسمان امن یک کشــور دیگر و مزاحمت برای 
هواپیمای مسافربری، ســند انکارناپذیر درماندگی است، نه اقتدار. تحرکات 
ایذایی اینچنینی، هیچ عایدی برای مرتکبان ندارد؛ جز اینکه مشت شــان را 
باز می کند و نشــان می دهد فاقد گزینه معتبر هستند. رژیمی  که زمانی جزو 
تهدید های رعب آورش، عبارت »همه گزینه ها روی میز اســت« بود و با کنایه، 
حریف را از میدان به در می کرد، حاال کارش به  جایی رسیده که برای هواپیمای 
مسافربری ایجاد مزاحمت می کند! چنین رفتاری، فاقد کمترین ارزش نظامی یا 

راهبردی است.
5- در قالب ارزیابی راهبردی، باید به این پرســش پاسخ داد که ایران، و 
آمریکا و رژیم صهیونیستی، هرکدام دو دهه قبل در چه موقعیتی بودند و اکنون 
در کدام جایگاه ایستاده اند؟ واقعیت این است که تیر نقشه های آمریکا و اسرائیل 
در منطقه دائماً کمانه کرده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی دو دهه است که نه 
تنها هیچ بهره ای از اقدامات نظامی نبرده اند، بلکه دچار خسارت های مضاعف در 
عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن شده اند. ضمنا ابهت نظامی که از آنها 
هیوال می ساخت و دیگران را وادار به انفعال می کرد، به شکل غیرقابل جبران فرو 
ریخته است. شبیه این مصیبت، به خاطر  اشغال افغانستان، بر سر شوروی آمد و از 
عوامل موثر در فروپاشی آن رژیم بود. قدرت نظامی و بمب اتمی، نه تنها شوروی 
را از شکست تحقیرآمیز در افغانستان نجات نداد، بلکه مانع از فروپاشی هم نشد. 
نظیر این باتالق در ابعادی متفاوت، به دست خود آمریکا و اسرائیل در منطقه 
ساخته شد. طبق برخی تحلیل ها، صهیونیست ها نقش مهمی  در درگیر کردن 
آمریکا در منطقه  ایفا کردند. اما آیا هزینه هفت هزار میلیارد دالری، موجب ارتقای 
قدرت آمریکا شد؛ یا موجبات سرشکستگی اش را فراهم کرد؟ از جمله دالیل 
رأی  آوردن  ترامپ در انتخابات 2016، تخطئه گفتن این حقیقت تکان دهنده بود؛ 
»جنگ اشتباه بود. با پول مداخالت نظامی در خاورمیانه می توانستیم دوبار آمریکا 
را بازسازی کنیم... پل های ما فرسوده شده و پول ساخت مدرسه در فرانکلین یا 

لس آنجلس را نداریم«. کرونا این ناتوانی را زیر ذره بین برد.
6- بگذارید ابزار قضاوتی روشن را در قالب چند پرسش ارائه کنیم. آیا مثال 
بعد از  ترور ســردار سلیمانی، اوال تعداد حمالت به نیروها و مراکز آمریکایی و 
تلفات و خسارات ناشی از آن کمتر شد یا بیشتر؟ قطعا بیشتر و چند برابر شده 
است. از غزنی تا دیوانیه و بغداد و...، هفته ای نیست که یک پایگاه و کاروان نظامی 
یا هواپیمای آمریکایی مورد هدف قرار نگیرد. ثانیا اگر آمریکایی ها نظرسنجی 
بکنند، تصور می کنند پس از ضربه ای که در عین االسد متحمل شدند، در انظار 
جهانی پُر ابهت تر شدند یا ابهت شان فرو ریخت؟ همین پرسش را می توان درباره 
جنگ صهیونیست ها با مقاومت لبنان و فلسطین پرسید که آیا دو جنگ 2005 
و 2006، به نفع بازدارندگی اسرائیل بود؛ یا تصویر قدرت پوشالی ساخته شده 

در طول چند دهه را نابود کرد؟
7- آمریکایی ها بهتر از هرکس می دانند که نباید گول شــبکه رسانه ای 
دست ساز خود را بخورند؛ شــبکه مزدوران که با رندی و پشت نقاب »افکار 
عمومی ایران« )!؟( نســخه انفعال و کوتاه آمدن در برابر شرارت های دشمن را 
می پیچد و نام آن را هم صبر استراتژیک می گذارد. بله، جمهوری اسالمی، صبر 
استراتژیک دارد؛ اما این صبر، فعاالنه و توام با اقدام و ضربت موثر متقابل است، 
و نه بی عملی و تماشاگری. صبر برای ما یعنی مقاومت شجاعانه و حکیمانه به 
دور از انفعال یا واکنش موضعی ِصرف. »ملت ایران«، همان است که پای پیکر 
پاک شهید سلیمانی، آن حماسه خیره کننده در دنیا را آفرید. یعنی اینکه پای 

مقاومت و هزینه های آن ایستاده است.
8- کســانی گفته اند باید تا انتخابات آبان ماه آمریکا صبر کرد و »گزک« 
دست  ترامپ و اسرائیل نداد. این گزاره، کامالً ابطال شده است. ما تا انتخابات 
آمریکا صبر نمی کنیم و اگر کسی دست از پا خطا کند، بالشک مجازات می شود و 
تاوانی سخت تر از گذشته خواهد داد. این واقعیت، به اعتبار سرنگونی هواپیمای 
جاسوسی و موشکباران عین االسد، ثابت شده است؛ و البته پرونده انتقام خون 
شهید سلیمانی، شهید ابومهدی مهندس و همراهان شان بسته نشده. ما در زمین 
هیچ دشمنی بازی نمی کنیم، و زمین و نحوه بازی را خودمان تعیین می کنیم؛ 
اما نه اینکه تن به انفعال بدهیم. این بار اگر الزم باشد، فراتر از اهداف نظامی، به 

مراکز و منافع اقتصادی حیاتی دشمن هم ضربه می زنیم.
9- انتخابات آمریکا، نه خط قرمز ما برای ضربت متقابل است و نه برای ما 
موضوعیت دارد. به شهادت آمد و رفت دموکرات ها و جمهوری خواهان در چند 
دهه اخیر، سگ زرد برادر شغال است؛ و دموکرات ها در خباثت، کم از  ترامپ و 
جمهوری خواهان نداشته اند. کافی است فهرست طوالنی خیانت و جنایت های 
دولت اوباما در نقض پیاپی برجام،  ترساندن کشورها و شرکت ها از تجارت با ایران، 
مصادره اموال کشورمان در آمریکا و اروپا، اعمال تحریم های ویزایی، ریل گذاری 
تحریم های کاتسا و آیسا، عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی )نماینده منتخب 
آقای روحانی جهت نمایندگی ایران در سازمان ملل(،  ترور دانشمندان هسته ای 
و خرابکاری های ســایبری، و تحمیل جنگ نیابتی ) تروریسم داعش( در اوج 

مذاکرات را به یاد آوریم.
ضمنا برای یادآوری باید تأکید کرد که ایران در همین دولت  ترامپ، هواپیمای 
جاسوسی فوق مدرن »گلوبال  هاوک« را به خاطر تجاوز به حریم هوایی ساقط 
کرد، در حالی که همزمان می توانست هواپیمای نظامی سرنشین دار را ساقط کند. 
یادمان نرفته که  ترامپ به خاطر همین مراعات، مجبور به تشکر از ایران شد. این 
زبان قدرت است. در همین دوره بود که پایگاه نظامی ظاهرا امن عین االسد را با 
موشک های قدرتمند و نقطه زن منهدم کردیم و هیچ کاری از رادار ها و سامانه های 
پدافندی آنها بر نیامد. از نگاه ما، خط قرمز امکان ضربه به آمریکا، مدت هاست 
شکسته شده.  ترور بزدالنه »فرمانده مبارزه با  تروریسم در منطقه«، هیچ حرمت 
و امنیتی برای  تروریست های آمریکایی در منطقه و فراتر از آن باقی نگذاشته 
است. هفته ای نیست که نیروهای آمریکایی گرفتار تیر غیب نشوند و از نیروهای 
مردمی در منطقه سیلی نخورند. جمهوری اسالمی ایران چنانکه ولی امرمسلمین 
 ترسیم فرمودند، مجازات کامل  تروریست های آمریکایی را اخراج آنها از منطقه 
می داند و تا به ســرانجام رساندن این راهبرد، کوتاهی نخواهد کرد؛ و در عین 
حال، هر تعرض موردی و موضعی را به شکل متقارن و نامتقارن عقوبت می کند. 
رفتار های ایذایی مثل مزاحمت برای هواپیمای مسافربری، صرفا بر اراده و سرعت 

حرکت راهبردی محور مقاومت می افزاید. 
10- گفته می شود صهیونیست ها پشت پرده برخی اقدامات تحریک آمیز و 
پُرخطر هستند. اسرائیل، سگ زنجیری آمریکاست. قطعا در صورت درگیری میان 
آمریکا و ایران، این سگ زنجیری ضربات جدی خواهد خورد و جزو اولین مراکزی 

که ظرف زمانی کوتاه آماج حمالت کوبنده قرار می گیرد، حیفا و تل آویو است.

ارزیابی راهبردی 
یک راهزنی هوایی

یادداشت روز

محمد ایمانی

صفحه 2
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ 
۶ ذی الحجه ۱۴۴۱ -شماره 22۵2۳

گاردین:  

پمپئو، ترامپ را برای صدور فرماِن
ترور ژنرال سلیمانی قانع كرد

ان بی سی:   

اقدام آمریکا علیه هواپیمای ماهان
 تداعی كننده حمله به ایرباس در سال 1988 بود

تسلیت به همکار
با نهایت تأســف مطلع شــدیم همکارمان جناب حجت االســالم 
والمسلمین سید ابوالحسن موســوی طباطبایی در غم از دست دادن 
مادر گرامیشان سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحومه 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

در  گاردیــن  روزنامــه 
گزارشی نوشت: وزیر خارجه 
صدور  به  را  ترامپ  آمریکا، 
قاســم  ژنرال  ترور  فرمان 

سلیمانی متقاعد کرد.
ســایمون تیســدال، معاون 
ســردبیر گاردین و ستون نویس 
ایــن روزنامه با هشــدار درباره 
مواضع خطرناک »مایک پمپئو« 
وزیر خارجه آمریکا خبر داد، این 
پمپئو بود که رئیس جمهور این 
کشــور را به صدور فرمان ترور 
سردار  قاسم ســلیمانی مجاب 

کرد.
در ایــن یادداشــت آمــده 
اســت: ارتــش آمریــکا بامداد 
13 دی مــاه 1398 طــی یک 
عملیات تروریســتی به دستور 
دونالد ترامپ رئیس جمهور این 
کشور، سردار سلیمانی و شماری 
از همراهــان ایشــان از جمله 

لحظاتی  را  المهندس  ابومهدی 
بعد از ترک فــرودگاه بغداد به 

شهادت رساند.
در گــزارش گاردیــن آمده 
اســت: پمپئو ترور مــاه ژانویه 
ژنرال قاسم سلیمانی را این طور 
توجیــه کرد کــه او یک تهدید 
»قریب الوقوع« برای منافع ایاالت 

متحده بود.
ســایمون تیســدال در این 
یادداشت نوشت: اگنس کاالمارد 
گزارشگر ویژه سازمان ملل طی 
ماه جاری این قتل را غیرقانونی 
خواند و اعالم کرد که شواهدی 
مبنی بر حمایت از ایده )پمپئو 
درباره وجود تهدید قریب الوقوع 
سردار ســلیمانی برای آمریکا( 

وجود نداشت.
طبــق  افــزود:  تیســدال 
پمپئــو کــه یک  گزارش هــا، 
ایران ستیز  تندروی  شــخصیت 

است، ماه ها خواستار هدف قرار 
گرفتن )ســردار سلیمانی( شده 
بود و در نهایت او بود که ترامپ 
را به صــدور فرمــان این قتل 

متقاعد کرد.
وی ادامه داد: پمپئو ســال 
گذشــته در جریان ســخنرانی 
در دانشــگاه اِی اَنــداِم تگزاس 
 )TexasA&M University(
با خوشحالی اذعان به دروغگویی 
کرد و گفت »من مدیر سیا بودم. 
مــا دروغ می گفتیــم، ما تقلب 
می کردیم، ما دزدی می کردیم و 
این طور بود که ما یک دوره کامل 
آموزشی )برای دروغگویی، تقلب 

و دزدی( داشتیم«.
از نظر ستون نویس گاردین، 
»دولت ایاالت متحده دو چهره از 
خودش به جهان نشان می دهد: 
اولی، چهــره خیرخــواه، باز و 
کامال سخاوتمند است. دومی اما 

چهره تحت تسلط محاسبه گری 
خودخواهانه و در نهایت متکی به 
توسل به زور بی رحمانه است«.

بــه گزارش فــارس، معاون 
سردبیر این روزنامه افزود: پمپئو 
که تاثیرگذارترین مشاور ترامپ و 
جانشین احتمالی اوست، چهره 
بی پرده و عصبانی از شکل دوم 
قدرت مخل، مزاحم و دروغگوی 

آمریکا است.
اخیرا »جان بولتون« مشاور 
سابق امنیت ملی کاخ سفید در 
دولت  کرد،  اعــالم  مصاحبه ای 
دونالد ترامپ از مدت ها قبل از 
زمان اصلی ترور ســردار شهید 
قاســم ســلیمانی بــرای انجام 
 این عملیــات برنامه ریزی کرده 

بود. 

یک شبکه خبری آمریکایی 
به تروریسم هوایی  با اشــاره 
اخیر آمریــکا علیه یک فروند 
به  ایران،  مسافربری  هواپیمای 
و  شهروندان  شدید  عصبانیت 
مقامات ایــران به اقدام خالف 

قانون ایاالت متحده پرداخت. 
آمریکایــی  خبــری  شــبکه 
»ان بی سی« شنبه شب به وقت تهران 
در زمینه اقدام خالف قانون آمریکا 
در ایجاد مزاحمت برای هواپیمای 
مسافربری خطوط هوایی »ماهان« 
این هواپیمای  برای  نوشت، حادثه 
تداعی کننده  ایرانــی  مســافربری 
ســرنگون شــدن هواپیمای دیگر 
مسافربری این کشور در سال 1988 

از سوی آمریکا بود.
این شــبکه خبری با اشاره به 
حادثه تلخ حدود 30 سال قبل که 
جمعی از هموطنان ایرانی با شلیک 
یک موشک از سوی کشتی جنگی 
آمریکا مســتقر در خلیــج فارس 
به شــهادت رســیدند به ماجرای 
هواپیمای  علیــه  پنجشنبه شــب 

خطوط هوایی ماهان پرداخت.
»حبیب عبدالحسین« دانشجوی 

دکترا در گفت وگو با ان بی سی گفت: 
نزدیک بود یک ســانحه هوایی رخ 
دهد. دفعه بعد تضمینی وجود ندارد 
که مسافران خوش اقبال باشند و به 
سرنوشت مسافران پرواز ۶55  ایران 

ایر دچار نشوند.
 به نوشــته این شبکه خبری، 
در آن ماجرا حدود 30 ســال قبل 
رزم ناو »وینسنس« آمریکا هواپیمای 
ایرباس خطوط هوایی ایران ایر را با  

شلیک موشک سرنگون کرد.
»آرشــین ادیب مقــدم« یک 
تحلیلگر ایرانی نیــز در این زمینه 
به ان بی سی گفت، آن حادثه برای 
ایرانی ها یک ضربه روحی محسوب 
می شود و هرساله یاد و خاطره آن 

گرامی داشته می شود.
به گزارش فارس، »سید محمد 
مرندی« اســتاد دانشگاه تهران نیز 
به این شــبکه خبــری آمریکایی 
یادآور شد: آشکار است که ایرانیان 
بــر این باورند که آمریکا برای جان 
مردم بی گناه اهمیتی قائل نمی شود. 
تهدید مســافران خطــوط پروازی 
غیرنظامی تنها خصومت ایرانی ها را 
به آمریکا همانند عصبانیت از حمله 

در سال 1988 بیشتر می کند.
این رسانه در خاتمه با اشاره به 
واکنش مقامات رسمی ایران به این 
حادثه اخیر نوشــت، »سید عباس 
صالحی« وزیر فرهنــگ ایران روز 
جمعه در توییتی نوشت، تروریسم 
دولتی آمریکا در آســمان، زمین و 

دریا ادامه دارد.
 » یــف ظر د  ا جــو محمد «
وزیــر خارجه ایــران نیز مزاحمت 
پرواز  برای  آمریکایی  جنگنده های 
ماهــان را بی قانونی توصیف کرد و 
گفت قانون شــکنان را باید قبل از 
اینکه فاجعه بیافرینند، متوقف کرد.

سخنگوی ســازمان تروریستی 
آمریکا«  مرکزی  فرماندهی  »ستاد 
)ســنتکام( امــا با تاییــد نزدیک 
شــدن جنگنده هــای آمریکایــی 
بــه هواپیمــای مســافربری ایران 
مدعی شــد: »جنگنده اف-15 در 
ماموریــت هوایی روتیــن خود در 
التنف در ســوریه  مجاورت پایگاه 
اقدام به بازرســی بصری هواپیمای 
مسافربری ماهان ایران و در فاصله ای 
 ایمــن در حــدود 1000 متــری

از این هواپیما پرداخت.

گفت و شنود

مفت نیست!
گفت: روزنامه اعتماد بد جوری از کیهان عصبانی شده و خودش 

را به درو دیوار کوبیده است!
گفتم: ُخب حق دارد! چون کیهان از مجیزگویی روزنامه 
اعتماد برای خاندان کثیف آل ســعود و دولت انگلیس پرده 

برداشته است.
گفت: اعتماد نوشــته ما یک مســتند با حضور مسعود بهنود از 
مدیران بی بی سی و رمضان پور، مدیر شبکه سعودی ایران اینترنشنال 

ساخته ایم و کیهان قبل از پخش به آن اعتراض کرده است!
گفتم: کینه توزی مســعود بهنود با ایران و اســالم که 
اظهر من الشمس است و رمضان پور مدیر شبکه سعودی ایران 
اینترنشنال است که برای مقابله با ایران و تشیع راه اندازی 
شده و یکسره به دروغ پردازی علیه ایران و اسالم و حمایت 
از بن سلمان مشغول است. شناسایی این جرثومه های فساد و 

نوکران بن سلمان نیازی به دیدن مستند ندارد!
گفت: خجالت نمی کشــند که از بن سلمان و آل سعود و انگلیس 

حمایت می کنند؟!
گفتم:  ای عوام! به قول یکی از اســاتید حقوق دانشگاه 
تهران؛ بعضی ها حرف مفت می زنند، ولی مفت حرف نمی زنند!

سلیمی، نماینده محالت و دلیجان:  

آقای روحانی! علیه گران فروشی 
كه اتفاقًا بخشی از آن در دولت است اقدام كنید

عضو هیئت رئیسه مجلس 
به  خطاب  اســالمی  شورای 
رئیس جمهور گفت: لطفاً علیه 
گران فروشی که اتفاقاً بخشی 
از آن در دولت اســت اقدام 

کنید.
حجت االسالم علیرضا سلیمی 
مجلــس  هیئت رئیســه  عضــو 
شورای اســالمی در گفت وگو با 
خبرگزاری تســنیم، با اشــاره به 
اظهارات اخیر حجت االسالم حسن 
بر  روحانی رئیس جمهــور مبنی 
اینکــه شــرکت های دولتی حق 
ندارند به بهانه های مختلف قیمت 
جنــس را اضافه کننــد و آن را 
گالیه  گفت:  بفروشــند،  گران تر 
آقای روحانی رئیس جمهور  اخیر 
درباره گران فروشــی کاال توسط 
بود.  شنیدنی  دولتی  شرکت های 
آقای روحانی رئیس دولت هستند 
و اگر اراده و عزم جدی برای مقابله 

با گران فروشی دارد، اقدام کند.
آقــای  د:  دا مــه  دا ا وی 
ســخن  به نوعی  رئیس جمهــور 
می گوید که تصور می شــود قرار 
آقای  رئیس جمهور شــود،  است 
روحانی باید علیه گران فروشی که 
اتفاقاً بخشی از دولت است اقدام 

کند، مگر کسی مانع است؟
مجلس،  هیئت رئیســه  عضو 
اضافه کــرد: ســازمان تعزیرات، 
وزارت صمت  رقابــت،  شــورای 
و غیــره همه در اختیــار دولت 
است، آیا رئیس جمهور می خواهد 
جراحی کند، یا آنکه شرکای دولت 
اجازه نخواهند داد؟ آقای روحانی 
خودشان مخاطب بایدها هستند. 
امروز برای دولت زنگ انشــا تمام 
شده است و زنگ حساب رسیده 

است.
روحانی  حجت االسالم حسن 
رئیس جمهور هفته گذشــته در 

جلسه هیئت دولت گفت: اگر تمام 
دستگاه های اجرایی کشور نظارت 
دقیقی بر صادرات و واردات انجام 
دهند، قیمت ارز و اجناس متعادل 
خواهد بود. البته نسبت به قیمت 
اجناس، شــرکت هایی که دولتی 
هســتند حق ندارند به بهانه های 
مختلف قیمت جنــس را اضافه 
کنند و آن را گران تر بفروشــند و 
اگر قیمت جنسی در سال نسبت 
به سال قبل دو یا سه برابر شود به 
هیچ عنوان قابل قبول نیست. تمام 
قیمت اجناس را در اختیار ستاد 
تنظیم بازار قرار دادیم تا قیمت ها 
را کنترل کند و بر مبنای قیمتی 
که این ستاد تنظیم و ابالغ می کند 
همه موظف به اجرا هستند. نباید 
و  بوروکراســی  به خاطر  بگذاریم 
قوانین و مقررات گذشــته، مردم 
در این شــرایط حســاس کنونی 

تحت فشار قرار بگیرند.


