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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* یک اقتصاددان لیبرال مسلک حامی دولت جواب بدهد چرا هنوز بایدن 
در آمریکا دولت را تحویل نگرفته نرخ دالر در ایران کاهش پیدا کرده؟ آیا 
جز این اســت که دست عامل داخلی در این نوسانات نرخ ارز در کار است 

و ربطی به خارج ندارد؟
0938---8688

* رئیس جمهور در گذشــته ای نه چندان دور از دولت قبل به خاطر تغییر 
لحظه ای قیمت ها انتقاد می کرد، اما حاال شرایط به مراتب از آن زمان بدتر 
شده است. بیشتر مشکالت و گرانی ها ریشه داخلی دارد، اگر قرار بود تمام 
مشــکالت اقتصادی و گرانی ها به دلیل تحریم ها باشد پس عوامل بنیادین 
تولید کشور هم باید تحت الشعاع قرار می گرفتند، اما در حال حاضر که شاهد 
وفور بسیاری از کاالها هستیم، چگونه می توان این گرانی ها را توجیه نمود؟
0912---7327

* به دولتمردان به ویژه آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان عرض می کنم 
آیا 8 سال نگاه به دست آمریکایی ها تجربه و درس عبرت نشده که مجددا 
با آمدن بایدن راه رفته بی نتیجه را از اول شــروع نکنند و کشور را از چاله 

به چاه نیندازند؟
0919---8313

* ترامپ دســتور ترور شهید ســلیمانی را صادر کرد و بایدن هم با صدور 
بیانیه سردار سلیمانی را مستحق آن دانست پس هر دو تروریست هستند 
و ســاده لوحانه است که کسی بخواهد با این تروریست های بالذات مذاکره 

داشته باشد.
0914---8902
* واقعا مایه تعجب و تأسف است که عده ای غرب زده و غربی تر از غربی ها 
شده اند و دل در گرو قماشی بسته اند که باالترین مقام آن کشور به عنوان 
رئیس جمهور اظهار می دارد، رأی مرا دزدیده اند، دموکراســی آمریکا بیمار 
اســت. انتخابات در آمریکا مریض است! چطور عده ای خودفروخته به این 

احمق ها دل خوش کرده اند و باز هم می خواهد به آنان باج بدهند؟!
مهربانی
* مایه تأسف است که برخی مسئولین چندین سال است نگاهشان متوجه 
آمریکا است بلکه یکی از دو حزب دموکرات یا جمهوری خواه مشکل کشور 
مــا را حــل بکنند مصیبت اینکه در این مدت با آمدن و رفتن هر دو حزب 

چیزی نصیبشان نشده است و باز هم دست بردار نیستند!
0935---7956
* از قرار معلوم بایدن نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسئول 
سیاست خارجی دولت و کابینه خود را انتخاب کرده و به او مأموریت داده 
که نقشه تجزیه کردستان عراق و سوریه را به اجرا بگذارد. می خواهم بگویم 

دولت ما به چه چیز این جنایتکار آمریکایی دل خوش کرده است.
0936---6158

* کسانی که غرب زده هستند قبله شان به سوی غرب است، شما اگر ده ها 
کالس و کارشــناس بگذارید که در گوششــان زمزمه کنند اینها قبله شان 
همان طرف اســت. االن می بینیم هر اتفاقی که در کشور می افتد آن ها آن  
را به غرب و آمریکا گره می زنند! واقعا اوباما، ترامپ، بایدن، چه فرقی با هم 

دارند؟ ما 42 سال است که تحریم هستیم.
اکبری
* شهرداری تهران بیش از سه سال است تمام  پروژه های زیربنایی تهران 
را تعطیل و نیمه تعطیل کرد تا به برداشتن نام شهدا از خیابان ها بپردازد و 
نام افراد پوچ گرا و بدسابقه را جایگزین آنها نماید؟! از افرادی مثل بازرگان، 
مصدق، شروع کردند و امروز نوبت مجسمه ساز صاحب آثار هنری ضداخالقی 

رسیده است؟! بی شرمی هم حدی دارد!
0911---0049
* ظاهرا در کشــور فقط قوه قضاییــه کار می کند و گزارش می دهد. بقیه 
دســتگاه های دولتی مگر تعطیل اند؟! این همه وزیر چرا مشکالت مردم را 
پیگیری نمی کنند و چرا از اقدامات خود گزارش به مردم ارائه نمی کنند؟!
5261---0918 و 3949---0912
* با اطالعاتی که بنده از تعدادی از نمایندگان به دست آوردم گویا مجلس 
انقالبی گام های بســیار خوبی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
برداشته است، ولی معلوم نیست چرا اطالع رسانی الزم صورت نمی گیرد؟

نیک نام از قم
* هر روز بحث برخورد با گرانفروشی و دستور رئیس جمهور به وزرای مربوطه 
است و در همان حال هم شاهد افزایش روزانه قیمت ها هستیم! برای نمونه 
شرکت کاله شیر 7500 تومانی را به یک باره به 12 هزار تومان رساند! بر 
چه اساس و مالکی قیمت ها را 60-50 درصد افزایش می دهند؟! حاال قرار 

است »بایدن« بر سر کار بیاید و این مشکالت برطرف شود؟!
2842---0910 و 0049---0911 و 6960---0936
* رشــته های نفتی دانشــگاه های خوزستان را یکی پس از دیگری تعطیل 
می کنند یا کاهش می دهند و در عوض در سمنان رشته نفت ایجاد می کنند 

تا افراد خاص راحت تر درس بخوانند و به استخدام شرکت نفت درآیند!
0911---8495
* بنابر گزارش های رســیده قاچاق احشام چندین برابر شده است. از قرار 
معلوم یک گوسفند به خریدار عمانی 7 تا 9 میلیون تومان فروخته می شود.
0911---6810
* برادر رئیس جمهور گفته به خاطر کتکی که برای انقالب خورده در زندان 
است! باید گفت در این چند سال همه این ادعاها را به پای نظام و انقالب 

فاکتور کردید و بهره مند شدید! آیا بس نیست؟
سوری
* 50 میلیون ســهامدار بورس فریادشــان به فلک رسیده است چون هر 
روز نســبت به قبل بیشتر ضرر می کنند. سازمان بازرسی باید برای بررسی 

وضعیت سازمان بورس ورود پیدا کند.
0915----0348
* فروشــگاه های زنجیره ای لوبیا قرمز را از کشاورز بیچاره کیلویی 9 هزار 
تومــان می خرنــد و به ما مردم هر بســته 900 گرمــی را 39 هزار تومان 
می فروشند. در این میان دستگاه عریض و طویل وزارت صمت چه می کند 

معلوم نیست!
0912-----4470
* دلیل اینکه مشکل گرانی در کشور حل نمی شود این است که مسئولین 
و مدیران زیادی با حقوق های نجومی و تســهیالتی کــه از آنها برخوردار 
هستند مشــکل معیشت و سختی های زندگی مردم را احساس نمی کنند. 
امیدواریم نیروهای انقالبی به قدرت برسند و بتوانند مردم را از این وضعیت 

نجات بدهند.
0911----0084
*  صــرف اعالم تعداد مبتالیان به ویروس کرونا که روزانه به باالی 9 هزار 
نفر رسیده دردی را درمان نمی کند. مهم قرنطینه کردن این افراد است که 
متاسفانه توجهی نمی شود و هیچ دستگاهی برای آن کاری انجام نمی دهد.
0935----3509
* فلســفه ایجاد اتحادیه مشاوران امالک در کشور چه بوده است؟ اتحادیه 
باید با قیمت گذاری کارشناسی شــده ثابت منطقه ای مانع افزایش قیمت 

کاذب مسکن شود. آیا در این جهت حرکت کرده است؟
بخشی زاده

»پاسخ روابط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی رجا« 
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه کیهان مورخ 5 آبان 1399 در ستون 
کیهان و خوانندگان با موضوع استرداد غیرحضوری بلیت، به آگاهی می رساند: 
شــرکت حمل و نقل ریلی رجا در بین کلیه شــقوق حمل و نقلی، اولین 
شــرکت در سراسر کشور بوده که به صورت غیرحضوری استرداد اینترنتی 
بلیت را در لحظه و بر خط از طریق وب سایت رجا و وب  سرویس ها، سوپر 
اپلیکیشــن ها و دفاتر مجاز برای فروش بلیت قطار همچنین سامانه ارتباط 
با مشتریان رجا از طریق تلفن 1539 )تماس از سراسر کشور( و راه آهن از 
طریــق تلفن 5149-021 برقرار و تاکنون میلیاردها ریال بلیت متقاضیان 

را از این طریق استرداد کرده است.«

این کارنامه اقتصادی 
افتخار دارد، آقای روحانی؟!

آقای روحانی دیروز در اظهارنظری عجیب که به پالســی غلط برای مذاکره با 
آمریکا تعبیر شد، گفت: »ملت ایران ثمره مذاکره با دنیا را در سال 95 و 96 دیدند. 
شــرایط ما در این دو سال در بهترین شرایط 40 سال اخیر بود. تورم ما یک رقمی 

بود. باالترین رشد اقتصادی جهان را داشتیم«.
اوال فعال بر سر سرنوشت انتخابات آمریکا، میان بایدن و  ترامپ دعوای جدی در 
جریان است، و اگر آمریکا از این دعوا جان به در ببرد، تازه دو ماه و نیم دیگر شاهد 
تشــکیل دولت جدید خواهد بود و در واقع دولت جدید - در صورتی که مشــکلی 
پیش نیاید- تا پایان سال ما، گرفتار تشکیل و  ترکیب بندی خود خواهد بود. بماند که 
تکلیف دولت جدید ایران هم در انتخابات خردادماه معلوم می شود. با وضعیت آمریکا، 
اصال مسئله جو بایدن و تیمش، مذاکره با ایران نیست؛ چنانکه برخی دولتمردان به 
مبتذل ترین شکل ممکن القا می کنند. باید توجه داشت که مذاکره با رژیم عهدشکن 
آمریکا )با دو صورت اوبامایی و  ترامپی( ذاتا بیهوده و منتفی است؛ اما به فرض محال 
حتی اگر بنای بر مذاکره هم بود، نوع فاکتور درســت کردن شــخص آقای روحانی 
برای آمریکایی ها هم در نوع خود، قابل تأمل و تأسفبار است. حرف اخیر ایشان در 
واقع، آمریکای بدهکار را طلبکار می کند؛ چرا که بهبود ادعایی رشد اقتصادی را هم 

صراحتا، به مذاکره با آمریکا نسبت می دهد!
 اما از بُعد اقتصادی، روشن نیست که ما آقای روحانی پُز چه چیزی را می دهد؟! 
هفت سال مدیریت ایشان، انباشته از بی ثباتی اقتصادی و تشدید رکود و تورم بوده 
است. سیاست تعلیق و انتظاری که او به اقتصاد تحمیل کرد، ابتدا در قالب »رکود 
عمیق« خودنمایی کرد؛ چنانکه چهار وزیر در اقدامی بی سابقه، در میانه سال 94، 

نامه ای هشدارآمیز به او نوشتند و درباره رکود و تعطیلی اقتصاد هشدار دادند.
پس از اجرای برجام، آمریکا به مدت کوتاهی، اجازه تنظیم چند قرارداد )خرید 
هواپیما، پژو و توتال( را و همچنین فروش نفت بیشتر به طور موقت را داد؛ در حالی 
که همزمان بر خریداران نفت فشار می آورد تا در فواصل سه تا شش ماهه، خرید نفت 
ایران را کاهش دهند. دولت اوباما همزمان سرمایه گذاران را تهدید به تحریم می کرد.

افزایش فروش موقت نفت، موجب افزایش درآمد شد و بنابراین در محاسبات خام 
رشد اقتصادی به چشم آمد؛ اما این رشد به تعبیر کارشناسان حامی  دولت )مومنی، 
راغفر و...( »رشد بی کیفیت و بی خاصیت« بود که اقتصاد ما را معتاد تر و بی رمق تر 
می کرد و اتفاقا تأثیر ویرانگر بر تولید داشت که در معرض واردات بی رویه قرار گرفته بود.
این مجال موقت چرا داده شــد؟ یکی برای اثرگــذاری بر انتخابات مجلس و 
ریاســت جمهوری در بهمن 94 و خرداد 96، و دیگری برای شرطی سازی و فریب 
ایران، در جهت احساس نیاز بیشتر و اجبار به نشستن پای میز مذاکره. در این مدت، 
کال سه فروند هواپیما به ایران فروخته شد، تا بر انتخابات مجلس اثر بگذارد. هدف، 

صرفا شیرینی آدامسی بود.
سال 96 اتفاقا یکی از تلخ ترین سال ها به لحاظ مدیریت اقتصادی است. دو سه 
ماهه اول ســال، با شیرین کردن کام برخی گروه ها مثل معلمان و بازنشستگان و... 
گذشت تا انتخابات؛ اما پس از آن، واقعیت مدیریت دولت در قالب اعتراضات معیشتی 
پدیدار شد، چنانکه تابستان، شاهد تعطیلی برخی کارخانه ها و اعتراضات کارگری 

بودیم و سپس فتنه دی ماه 96.
آقای روحانی درباره تورم یک رقمی موقت درست می گوید؛ اما نمی گوید که در 
چند سال اول، تورم را به قیمت تحمیل رکود اقتصادی شدید، زمین خوردن تولید، 

تعطیلی کارخانه ها و اخراج کارگران، تک رقمی  کرد!
اینجا هم کارشناســان - حتی حامی  دولت-  می گویند تحمل تورم، بر رکود 
 ترجیح دارد؛ چرا که رکود به معنی زمینگیر شدن و تعطیلی اقتصاد و بیکاری است 

و طبعا به دنبال خود، موج تورمی  بزرگ تری هم می آورد.
این واقعیت گزنده را به ویژه در ســه سال اخیر شاهد هستیم. در واقع، برآیند 
هفت ســال - سوء-  مدیریت آقای روحانی، کلکسیونی از رکورد های »تورم )بعضا 
بیش از صد در صد در یک سال!(، رکود بی سابقه، افزایش ضریب جینی، متوسط رشد 

اقتصادی منفی، سختی کسب وکار، بیکاری، و نقدینگی« است.
نکته بسیار مهم: از نگاه اغلب کارشناسان، علت نود درصد این به هم ریختگی های 
اقتصادی فعلی، سوءمدیریت است و نه تحریم یا عدم مذاکره. بلکه نتایج مذاکره پُرخطا 

هم، در تشدید این وضعیت اثر جدی داشته است.
رکود تحمیلی به بخش های مسکن و برخی پیشران های مهم، نابسامانی بازار 
گوشت و گوجه و مرغ و تخم مرغ و  روغن و پوشک، و هفته ها معطل ماندن یا دپو شدن 
کاال ها در برخی بنادر و گمرکات یا در انبار های محتکران، اسناد متواتر بر این ادعاست.

آرمان: خوش خیالی خسارت است
بایدن تحریم ها را افزایش می دهد

یک روزنامه اصالح طلب با وجود فضاســازی گســترده در استقبال از پیروزی 
دموکرات ها در انتخابات آمریکا طی چند روز گذشــته، اذعان کرد: بایدن به دنبال 

تحریم های هوشمند و تحریم های جدید علیه ایران خواهد بود.
اعالم پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا اثرات روانشناختی جدیدی بر فضای 
جامعــه حاکم کرد؛ به گونه ای که در ابتدای این اعالم شــاهد کاهش نرخ ارز دالر 
بودیم. شعار بازگشت به توافقات بین المللی از سوی جو بایدن باعث شده که امیدی 

در راســتای بازتولید برجام پدید آید اگرچه این رخداد به دور از انتظار نیســت، اما 
باید اذعان کرد که شرایط کنونی ایران و منطقه به خصوص موقعیت آمریکا می تواند 

سناریوی متفاوتی را پیش آورد.
روی کار آمدن جو بایدن که ارتباط نزدیکی با کشــورهای اروپایی دارد و قول 
بازگشــت سریع به پیمان های بین المللی را داده است، باعث نزدیکی و شکل گیری 
دوباره جبهه واحد غرب خواهد شد. به سادگی قابل تصور است تحریم های موجود 
با اعمال تحریم های جدید توســط دولت همراه شود. اکنون این سناریو قابل تصور 
است که دولت بایدن با ادعای حقوق بشری، آزادیخواهانه، توسعه و عدم دستیابی 
ایران به ســالح های هسته ای شــرایط جدیدی را پیش روی ایران قرار خواهد داد. 
بدون تردید دولت جو بایدن با حفظ شــرایط تحریمی موجود و نوعی دیپلماســی 
هوشمند به دنبال کسب امتیازات جدید خواهد بود. به نظر می رسد برای این منظور 
تحریم های اثرگذار جدیدی در راه باشد. براین مبنا بایستی در مدت زمان کوتاهی 
شاهد دیپلماسی تنش زدایی آمریکا با کشورهای غربی بوده و سپس منتظر افزایش 
فشاربه ایران جهت کشاندن به پای میز مذاکره به منظور استیالی حداکثری بود. 
آنچه روشــن اســت تحریم های جدید ایاالت متحده با توجه به سبک دیپلماسی 
دموکرات ها کامال هوشمندانه بوده و با جلب همکاری حداکثری اعضای دیگر برجام 
تحریم های اثرگذارتری را به مراتب شاهد خواهیم بود. در نهایت اینکه خوش بینی 
 بــه تغییرات در ایاالت متحده آمریکا می تواند نتایج غیرقابل جبرانی را به کشــور

تحمیل کند.
دموکرات ها درباره برجام

کدام نقشه را اجرا می کنند؟
دموکرات های آمریکا بازی شــناخته شــده ای دارند. آنها احتمــاالً به برجام 
برمی گردند، بدون تعلیق تحریم ها. این همان کاری است که 5 سال قبل هم کردند.
این ارزیابی را روزنامه وطن امروز منتشر نموده و تأکید کرده است: دموکرات ها 
تاکید دارند »برجام«، نقطه آشکارســاز امکان تغییر استراتژی ها و ثوابت سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران است. یکی از مهم ترین دالیل تاکید دموکرات ها بر 
»احیای ظاهری برجام« همین مسئله است. انتقاد دموکرات ها از ترامپ، بابت چرایی 
»عهدشکنی« یا »عدم بهره مندی ایران از منافع برجام« نبود، بلکه آنها معتقد بودند 

ترامپ با خروج از برجام، »دروازه ورود به حوزه استراتژیک ایران« را تخریب کرد. 
دموکرات ها »برجام« را یک »ابزار« و نه یک »سند حقوقی« یا »هدف« قلمداد 
می کنند! بر همین اســاس، قطعا دولت بایدن پس از حضور در کاخ ســفید، تن به 
تعلیق تحریم های ایران )حتی در صورت اعالم بازگشت به برجام( نخواهد داد. بایدن 
و دموکرات ها معتقدند اگر تحریم های بانکی، نفتی، اعتباری، بیمه ای و... در قبال ایران 

تعلیق شود، اهرم »فشار هوشمندانه علیه ایران« از بین خواهد رفت.
سؤال اصلی اینجاست: دموکرات ها در این باره چه تدابیری را اندیشیده اند؟ پاسخ 
این ســؤال مشخص است: »بازگشــت به برجام« در عین »عدم تعلیق تحریم های 
ایران«! دموکرات ها در مدیریت این بازی ید طوالیی دارند! ســال 2015 میالدی، 
زمانی که توافق هســته ای میان ایران و اعضای 1+5 مورد تایید کنگره آمریکا قرار 
گرفت، »جان کری« و »جک لو« وزرای اسبق خارجه و خزانه داری آمریکا در بیانیه ای 
به شــرکت ها و مؤسسات اعتباری و بانکی در سراسر اروپا و جهان اعالم کردند در 
عین تعلیق تحریم های ایران، آنها باید مراقب »ضریب ریسک پذیری سرمایه« خود 
در آینده باشند! آنها تعلیق تحریم های ایران را با چاشنی »هشدار« به شرکت های 
بین المللی اعالم کردند. در این میان، هزاران شرکت و کمپانی خصوصی در جهان، 
پیام دموکرات ها را به وضوح دریافت کردند! در نهایت، تعداد انگشت شماری از بانک  ها 
) آن هم به صورت محدود( با ایران وارد تعامل شدند. نتیجه این بازی هدفمند، عدم 

حضور شرکت های خارجی در ایران بود. 
دولت بایدن به شــرکت ها و کمپانی های بین المللی هشدار خواهد داد مراقب 
ســرمایه های خود در تعامل با ایران باشند! در عین حال، بایدن تاکید خواهد کرد 

جلوی این شرکت ها را جهت سرمایه گذاری در کشورمان نخواهد گرفت)!( 
شاید برخی افراد ساده لوح تصور کنند دموکرات ها تا االن صرفا روی پیروزی در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 متمرکز بوده و بتازگی قصد چینش قواعد و 
تاکتیک های بازی خود در قبال کشورمان را دارند! حتی در مواضع برخی دولتمردان 
ما در قبال پیروزی بایدن در انتخابات 2020، این رویکرد اشــتباه و خطرناک قابل 
مشاهده است. فراتر از همه این موارد، دموکرات ها با بازگشت اعالمی به برجام، در 
آینده قدرت پیدا می کنند با عنوان »عضو حاضر در توافق هسته ای«، تهدید استناد 
به مکانیسم ماشه علیه ایران و کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل 

متحد را پیدا کنند! 
امیدواریم کسانی که به لبخندهای جو بایدن و عشوه های کریه دموکرات های 
بدسابقه دل بسته اند، هر چه سریع تر متوجه شوند دموکرات ها حتی از جمهوری خواهان 

نیز خطرناک ترند.

کارچاق کن سیاسی حزب منحله
و مفسد بزرگ صندوق فرهنگیان

مدیر صندوق ذخیره فرهنگیان که به اتهام فساد مالی سنگین در حال محاکمه 
است، از جمله حامیان تحصن تندروها در مجلس ششم بود. شهاب غندالی از جمله 
افراطیون مدعی اصالحات است که در دوره موسوم به اصالحات، در پوشش فعالیت های 
صنفی فرهنگیان، ســعی می کرد معلمان و فرهنگیــان را در خدمت فعالیت های 

ساختارشکنانه حزب مشارکت و دیگر احزاب تندرو به خدمت بگیرد.
به گزارش رجانیوز، تاکنون افراد بسیاری از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره 
وقت بانک سرمایه، از جمله علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی اعضای 
وقت هیئت  مدیره که به 20 سال حبس محکوم شدند، گرفته تا بدهکاران کالن بانکی 
از جمله حسین هدایتی معروف به عابر بانک، هادی رضوی داماد شریعتمداری وزیر 

رفاه و احسان دالویز در این پرونده محاکمه شدند.
در طول چند ســال اخیر در عمده جلسات رسیدگی به پرونده متهمان بانک 
ســرمایه، نام غندالی به عنوان نخ ارتباط شکل گیری این فساد بزرگ بانکی شنیده 
می شد. از 27 مرداد ماه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و 32 متهم دیگر 
آغاز شده است و تاکنون ده جلسه از دادگاه برگزار شده است. حال عالوه بر غندالی 
نام همسر وی نیز این روزها در پرونده رسیدگی به اتهامات محمد امامی بسیار شنیده 
می شود.  در واقع حضور همسر دوم شهاب الدین غندالی، رئیس پیشین صندوق ذخیره 
فرهنگیان از جمله نکات قابل توجه جلسات اخیر دادگاه محمد امامی بوده است. اما 

نقش همسر دوم غندالی در این پرونده فساد اقتصادی چیست؟ 
خانم »ف - ش« در این پرونده متهم است به معاونت در اخالل عمده در نظام 
اقتصادی کشور از طریق تسهیل در فرآیند دریافت غیرقانونی ضمانت نامه ها و تسهیالت 
به نفع شرکت های منتسب به محمد امامی و امیررضا فرزان راد و پولشویی به شرح 
مذکور در بند »ب« از اتهامات شهاب الدین غندالی از طریق تحصیل اموال و وجوه 
با علم به منشأ مجرمانه. در واقع شهاب الدین غندالی با هدف اختفای منشأ مجرمانه 
اموال و وجوه دریافتی، نسبت به انتقال آنها به نام همسر دومش و فرزند همسرش 
اقدام نموده اســت. از جمله این هدایا، خودروی لکسوس، دو ملک در ساختان بام 

نیاوران و همچنین ملکی در شمشک و دیزین.
گفتنی اســت بــا روی کار آمدن دولت روحانی غندالــی از جمله گزینه های 
سکان داری وزارت آموزش و پرورش بود که برای این وزارتخانه برنامه هم داده بود. 
او 23 مهرماه ســال 92 از سوی سرپرســت وقت وزارت آموزش و پرورش به عنوان 

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شد.
یکی از نکات قابل توجه در سابقه مدیریتی غندالی، استعفای او از معاونت توسعه 
مدیریت و پشــتیبانی آموزش و پــرورش در دوره اصالحات در دفاع از متحصنین 

مجلس ششم می باشد.
حجم فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان است.

مقاومت ایران
ترامپ را به هزیمت کشاند

ترامپ با وجود قلدری بسیار و دستاوردهای اقتصادی که به آن افتخار می کرد، 
از جایی ضربه خورد که به مخّیله کسی نمی رسید.

عبداله گنجی در یادداشت روزنامه جوان، از منظر اعتقادی به شکست ترامپ 
پرداخته و می نویســد: ترامپ بیکاری در آمریکا را در 40 سال گذشته به کمترین 
رقم رســاند. با قرارداد 400 میلیارد دالری با ســعودی ها رونق کسب و کار را به راه 
 انداخت. ترامپ قله دســتاورد های خود را رفع بیکاری می دانســت و مرتب از واژه
The First America )اول( برای آمریکا در همه زمینه ها استفاده می کرد. ناسیونالیسم 
آمریکا را تولید و بازتاب می داد و از قضا بزرگ ترین خدمت را به صهیونیســت ها با 
 ضمیمه کردن بلندی های جوالن به اســرائیل و انتقــال پایتخت به بیت المقدس

انجام داد. 
نویسنده می افزاید: ترامپ از جایی خورد که به مخیله هیچ کس نمی رسید.

45 روز بعد از شهادت حاج  قاسم خداوند متعال ناگهان علل و اسبابی را فراهم 
کرد که قله های دستاورد های ترامپ را یکی پس از دیگری منهدم کرد. کرونا گرچه 
جهانی است، اما امثال کشور ما، چون در تحریم بود تکانه های حداکثری نخورد، اما 
The First America ناگهان به اول شدن در مرگ و میر و بیماری، رشد بیکاری، 
درگیری های نژادی، سرگردانی کشتی های نفت در سواحل، رفتن قیمت نفت به زیر 
منفی و ناتوانی دولت در کنترل بیماری و مواجهه سطحی رئیس جمهور با مسئله 
)مثل خوردن وایتکس( باعث شد که همه نقاط قوتی که ترامپ روی آن مانور می داد 

خاکستر شود و نه اقتصاد دیگر سر جای خودش بود و نه سالمت مردم. 
شاید هیچ عاملی مانند پیدایش ناگهانی کرونا و پیامد های آن به وی ضربه نزد 
و این هم دست غیبی است که هیچ کس گمان نمی کرد آمریکای اول در همه چیز 
را به آمریکای اول در هیچ چیز تبدیل کند. ترامپ این قدر بی دستاورد شده بود که 
می گفت ایرانی ها منتظرند من رأی بیاورم و بیایند مذاکره کنند و...، اما آنچه را نباید 
در تحلیل اعتقادی دور از ذهن داشــته باشــیم، مقاومت ملت ایران بود. اگر ترامپ 
بعد از 42 سال توانسته بود این مقاومت را بشکند حتماً بزرگ ترین برگ برنده را در 
انتخابات داشــت، اما مقاومت و همراهی ملت با مسئوالن کشور این دستاورد را به 

خواب تعبیرناشدنی تعبیر کرد.

31 شهریور 1359 وقتی ارتش بعث عراق حمله به خاک ایران را آغاز 
کرد، برخی »رونالد ریگان« رئیس جمهور تازه به قدرت رسیده آمریکا از 
حزب جمهوری خواه را حامی جنون جنگ طلبانه »صدام حسین« معرفی 
می کردند. روایتی که اگرچه بخشی از حقیقت بود اما تمام آن نبود. ماه ها 
پیش از او »جیمی کارتــر« رئیس جمهور دموکرات ایاالت متحده که با 
شعار حقوق بشر برسرکار آمد و با انقالب ایران شکست خورد، آتش بیار 
جنگ شده بود. سال 1981 »الکساندر هیگ« وزیر خارجه وقت آمریکا 
طی گزارشی از سفرش به غرب آسیا نوشت: »رئیس جمهور کارتر از طریق 
ملک فهد به عراقی ها برای حمله به ایران چراغ ســبز نشان داده بود.« 
ریگان در تجهیز و تشویق ماشین جنگی صدام مسیری را ادامه می داد 
که کارتر آغاز کرده بود. با این حســاب جمهوری خواهان و دموکرات ها 
 در آمریکا به یک اندازه عالقه خود به ایران اســالمی را نشان می دادند! 
به تعبیر جان پیلجر روزنامه نگار استرالیایی حمایت از صدام برای جلوگیری 
از ســرایت »ویروس انقالب اسالمی ایران« به کشورهای تحت حمایت 

آمریکا در جهان عرب بود.
12 سال بعد یک دموکرات دیگر به نام »بیل کلینتون« در آمریکا بر سر 
کار آمد. این بار رئیس جمهور دموکرات ایاالت متحده مسیری را ادامه داد 
که سلف جمهوری خواه خود در غرب آسیا آغاز کرده بود. تحریم هایی که 
دولت بوش پدر علیه عراق آغاز کرده بود در دولت کلینتون آنچنان تشدید 
شد که سال 1997 مسئول هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل 
در عراق با اعتراض به آن از ســمت خود استعفا داد و در استعفانامه اش 
نوشت: »علت استعفای من سیاست کامال ورشکسته تحریم های اقتصادی 
است. ما داریم جامعه ای را تماماً نابود می کنیم؛ به همین سادگی. ماهانه 
پنج هزار کودک می میرند. من دیگر حاضر نیستم مسئول انجام برنامه ای 
باشم که نتیجه اش چنین ارقامی است.« »دنیس هالیدی« سال بعد پس از 
بازدید از بیمارستان »المنصور« بغداد گفت: »امروز ما در این بیمارستان 
مدارک قتل هایی را دیده ایم که مســئولیتش بر دوش دولت های عضو 
شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه »بیل کلینتون« و »تونی بلر« است. 
آنها باید اینجا می بودند و معنی اثرات ادامه تحریم اقتصادی شــان را به 
چشم خود می دیدند.« »هانس فون اسپونک« جانشین هالیدی نیز اندکی 
بعد به همان علت اســتعفا داد و در توصیف اوضاع عراق گفت: »من در 
گذشته نمی خواستم واژه نسل کشی را به کار ببرم، اما حاال می بینم که این 
واژه اجتناب ناپذیر است.« کمیته تحریم سازمان ملل که تحت نفوذ آمریکا 
و انگلســتان قرار داشت بسیاری از داروها و حتی تجهیزات اولیه مورد 
نیاز مردم عراق را به بهانه »استفاده دوگانه تسلیحاتی« تحریم کرده بود. 
مواردی مانند اکسید نیتروس)دارویی برای توقف خونریزی پس از زایمان(، 
آسپیرین، آنتی بیوتیک ها، ماشین های تجزیه پالکت خون)برای بیماران 
سرطانی(، داروهای شیمی درمانی، مواد ضدعفونی کننده مانند کلر، حتی 
گرانیت مورد استفاده در مداد و بعضا چرخ دستی نیز شامل این تحریم ها 
می شد. کار به جایی رسید که برخی اعضای شورای امنیت نظیر فرانسه 
نیز به این تحریم ها اعتراض کردند اما نمایندگان آمریکا و انگلستان با 
اعمال حق وتو عماًل مانع بهبودی هر چند کوچک اوضاع می شدند. سال 
1999 یکی از کارکنان ارشد دولت کلینتون به روزنامه »واشنگتن پست« 
گفت: »هر قدر که بیشتر بتوانیم در شورای امنیت بازی درآوریم و همه 
چیز را در حالت ســکون نگه داریم، بهتر خواهد بود.« همان سال هفت 
نفر از اعضــای کنگره آمریکا طی نامه ای به رئیس جمهور این کشــور 
تحریم ها علیه عراق را »کودک کشی با پوشش راهکار سیاسی« خواندند 
و از کلینتون خواستند به این روند خاتمه دهد. دولت دموکرات آمریکا 
اما قبال جواب آنها را داده بود وقتی سال 1996 »مادلین آلبرایت« سفیر 
 وقت آمریکا در ســازمان ملل به مجری تلویزیون CBS که از او پرسید 
»نیم میلیون کودک در نتیجه تحریم های عراق جان باخته اند، آیا الزم 
بود چنین بهایی پرداخت شود؟« پاسخ داد: »ما فکر می کنیم این ارزش 
را داشته است.« دولت جمهوری خواه بعدی یعنی جورج بوش پسر با حمله 

به عراق و  اشغال آن کار نیمه تمام کلینتون را به اتمام رساند.
8 ســال بعد »باراک اوباما« یکی دیگر از نامزدهای حزب دموکرات 
آمریکا در این کشــور به ریاست جمهوری رسید. اوباما با همان مهربانی 
همیشــگی دموکرات های آمریکایی گام در مسیری گذاشت که سلف 
جمهوری خواه اش طراحی کرده بود. آبان 1387 »محمدجواد ظریف« سفیر 
سابق ایران در سازمان ملل با  اشاره به اقدامات دولت بوش در برگزاری 
کارگا ه های نافرمانی مدنی برای گروه های ایرانی در خارج از کشور گفت: 
»واشنگتن در حال توطئه برای ایجاد اختالف میان ایرانیان است تا دولت 
تهران را سرنگون کند... انقالب مخملی در ایران را نباید نگرانی بی اساس 
دانســت.« کمتر از 7 ماه بعد اقدامات دولت بوش در دوره اوباما و پس از 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران به ثمر نشست. تنها یک هفته 
از انتخابات ایران گذشته بود که رئیس جمهور دموکرات ایاالت متحده در 
گفت وگو با تلویزیون CBS پشتیبانی آمریکا از آشوبگران را اعالم کرد و 
گفت در کنار آنها ایستاده است. اوباما 29 بهمن همان سال نیز در حالی 
که آشوب های خیابانی به روزهای پایانی خود رسیده بود به خبرگزاری 
فرانسه گفت: »ایرانی ها باید شجاعت الزم برای آزادی بیان را داشته باشند 
و به اعتراضات خود ادامه دهند.« یک سال بعد در 3 آبان 1390 »هیالری 
کلینتون« وزیر خارجه وقت آمریکا با صراحت بیشتری درباره آن روز ها به 
تلویزیون بی بی سی فارسی گفت: »دولت آمریکا از بیرون ایران هر حمایتی 
از دستش بر می آمد از معترضان کرد، از جمله از سایت توییتر خواست 
کــه اعمال تغییرات خود را مدتی به تعویق بیندازد.« او پیش از این نیز 
در اوج آشوب های تهران، 19 مرداد 1388 در گفت وگو با CNN راهبرد 
دولت دموکرات آمریکا در حمایت از آشوب طلبان را توضیح داده بود: »ما 
پشت پرده کار می کردیم . ما کارهای زیادی می کردیم تا بدون اینکه سر 
راه واقع شویم، واقعاً به معترضان قدرت ببخشیم، ما به حمایت لفظی و 
پشتیبانی از مخالفان ادامه می دهیم .« کلینتون 28 سپتامبر 2012 نیز به 
عنوان وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای گروهک آدمکش مجاهدین 
خلق)منافقین( و حامیانش را از فهرست سازمان های تروریستی ایاالت 
متحده خارج کرد. اما این تنها مسیری نبود که دولت جمهوری خواه بوش 
پیش پای دولت دموکرات اوباما گذاشته بود. 22 می 2007 »ای بی سی نیوز« 
 از دســتور بوش برای اجرای یک »عملیات مخفیانه« خبر داد و نوشت: 
»این طرح شــامل تخریب اقتصاد ایران با دستکاری نرخ ارز و معامالت 
مالی بین المللی اســت.« »بروس ریدل« افسر بازنشسته CIA در امور 
ایران و منطقه غرب آسیا در این زمینه به ای بی سی نیوز گفته بود: »فشار 
اقتصادی بر ایران می تواند مؤثرترین ابزار در دست CIA باشد. به خصوص 
پیگیری حساب های مورد استفاده برای تأمین بودجه برنامه هسته ای و 
معامالت سپاه پاسداران.« این طرح در دوران اوباما با جدیت دنبال شد. 
رئیس جمهور دموکرات ایاالت متحده دست کم 9 »فرمان اجرایی« برای 
تحریم ایران صادر و پای 5 قانون تحریمی تصویب شده کنگره را نیز امضا 
کرد. این آمار در دولت جمهوری خواه بوش تنها شامل یک دستور اجرایی و 
تصویب 3 قانون تحریمی می شد. »قانون جامع تحریم ها، مسئولیت پذیري 
و محرومیت«)CISSADA( اصلي ترین و پایه اي ترین قانون تحریمي ایران 
بود که 24 ژوئن سال 2010 در سناي آمریکا به تصویب رسید و اول جوالي 
همان ســال با امضاي اوباما رسمیت پیدا کرد. قانونی که در آن بارها به 
آشوب های سال 88  اشاره شده و در مقدمه اش خواستار تخصیص بودجه 
اضافی برای حمایت از عوامل آن شده بود. با این حساب می توان باراک 

اوباما را »آقای تحریم ها« لقب داد.
حاال 4 ســال پس از »آقای تحریم ها«، معــاون او به عنوان نامزد 
حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا معرفی و پس از انتخاباتی 
بحث برانگیز از سوی رسانه ها پیروز انتخابات اعالم شده است. »جو بایدن« 
نیز به اندازه همه دموکرات های دیگر آمریکا مهربان اســت. او سیاست 
»فشار حداکثری« دونالد ترامپ را به نفع ایران خواند و در مقاله ای برای 
CNN نوشت: »راه هوشمندانه و حساب شده دیگری نیز برای سخت گیری 
علیه ایران وجود دارد.« بایدن مقاله اش را با این جمالت به پایان رساند: »با 
استفاده از توافق کمک های امنیتی آمریکا و اسرائیل که در زمان معاونت 
ریاست جمهوری من امضا شد، آمریکا از نزدیک با اسرائیل همکاری خواهد 
داشت تا اطمینان حاصل کند که تل آویو می تواند از خودش در برابر ایران 
و بازیگران نیابتی آن دفاع کند. ما همچنین به اســتفاده از تحریم های 
هدفمند علیه نقض حقوق بشر در ایران، حمایت این کشور از تروریسم و 
برنامه موشک  های بالستیک ادامه خواهیم داد. اگر ایران تقابل را انتخاب 
کند، من آماده هستم تا از منافع حیاتی و نیروهای مان دفاع کنم.« ماجرای 
مهربانی بایدن با ایران تازه شروع شده است. مسلما این مقاله را می توان 
چند ســال دیگر با جزئیاتی جدید به روز کرد اما اصال دوست نداریم آن 
روز عالوه بر فناوری هســته ای، ظرفیت های دیگر کشور را هم معلق و 
تحریم ها را پابرجا ببینیم و همچنان مجبور باشیم برای عده ای از سابقه 

دموکرات های مهربان بگوییم.

دموكرات های مهربان!

یادداشت روز

سید محمدعماد اعرابی

صفحه 2
پنج شنبه 22 آبان ۱۳۹۹
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گزارش خبری تحلیلی کیهان از سخنان دیروز رئیس جمهور 

مهار تورم
به تدبیر نیاز دارد نه مذاكره

دیدار نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران با سعودی ها

سرویس سیاسی-  
مواضــع دولت بــه نتایج 
ریاســت جمهوری  انتخابات 
آمریکا که در آن پالس مذاکره 
حالی  در  است  مشهود  مجدد 
است که بعید است دولتمردان 
از 7 ســال آزمون  آنهم پس 
و خطا بــه درک این واقعیت 
نرسیده باشند که مهار تورم و 
حل بسیاری از مشکالت امروز 
کشور به مذاکره یا تحریم ربطی 
ندارد و با اندکی تدبیر قابل حل 

است.
نــی،  روحا حجت االســالم 
چهارشــنبه،  دیروز  رئیس  جمهور 
)21 آبان( در جلسه هیئت دولت 
با  اشاره به نتیجه اعالم شده انتخابات 
گفت:  آمریکا  در  ریاست جمهوری 
رئیس جمهوری که همواره به دنبال 
تحقیر ملت ها بود و صراحتاً اســم 
گاو شــیرده را بــه  کار می برد، در 
یــک انتخابات بــا مخالفت قاطع 
مردم مواجه شد و این بسیار حائز 

اهمیت بود.
روحانی با  اشاره به پیروزی جو 
بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا گفت: ایــن آقایی که آمده 
از ابتــدای تبلیغات انتخابات گفته 
می خواهیــم به برجــام برگردیم. 
خــب ما که در داخل برجام بودیم 
و 1+4 هم داخل برجام بوده، حاال 
در تعهدات سستی کرده اند و ما هم 
متقاباًل تعهدات را کاهش داده ایم، 
ولــی باالخره همه در داخل برجام 
بوده ایم. این برعهده آنهاست. اگر به 
وظیفه خود عمل کردند می توانند 
راه جدیدی عمل کنند. ما برنامه مان 
را در داخل کشور به اراده آنها پیوند 
نمی زنیم، بلکه برنامه ما به اصول ما 

پیوند خورده است.
روحانی تصریح کرد: امیدواریم 
مردم آمریکا شرایط را به گونه ای رقم 
بزنند که شاهد این باشیم که کاخ 
ســفید بر مبنای منافع این کشور 
و بدون تحقیــر ملت های دیگر و 
پایبندی به تعهدات خود به مسیر 

درست برگردد.
وی بــا بیان اینکــه ما هرکجا 

ببینیم که شرایط برای لغو تحریم 
آماده است از این فرصت استفاده 
خواهیم کــرد، گفت: هدف ما این 
است تحریم ظالمانه لغو شود و به 
راحتی در تعامل در جهان باشیم و 
هدف این اســت فشار تحریم را از 
شانه مردم برداریم. هر کجا فرصت 
فراهم باشــد اقدامــات و وظایف 
خودمان را انجام می دهیم. کســی 
حق ندارد فرصت سوزی کند. باید 
از فرصت ها بر مبنای منافع ملی و 

وحدت ملی استفاده کنیم.
پالس مجدد مذاکره 
به خاطر منافع ملی؟!

و  دولتمــردان  متأســفانه 
جریــان سیاســی حامــی  دولت 
ضمــن خوش خیالی بــه پیروزی 
دموکرات هــا این تصــور را دارند 
که این حزب سیاســی آمریکایی 
می تواند حل المسائل کشور بوده و 
روی کار آمدن آنها فشار تحریم را 

منتفی خواهد کرد.
از این رو پس از پیروزی »جو 
با  انتخابــات آمریکا  بایــدن« در 
بررسی مواضع برخی دولتمردان به 
راحتی می توان دریافت که »پالس 
مذاکره« را با ذوق زدگی سیاسی به 
طرف غربی که هنوز در کاخ سفید 
مســتقر نگردیده، به طور آشــکارا 

ارسال می کنند.
»محمدجواد ظریف« وزیر امور 
خارجه ایران نیــز در گفت وگو با 
شبکه خبری سی بی اس نیوز عنوان 
کرده بود که اظهارات اردوگاه بایدن 
امیدوار کننده تر است، اما باید منتظر 
ماند و دید. وی در پی ســفرش به 
ونزوئال در گفت وگویی تصریح کرد: 
مشخص است بین بایدن و  ترامپ 

تفاوت است.  
عالوه  بر روحانی و ظریف؛ »علی 
ربیعی« ســخنگوی دولت نیز روز 
شنبه در یادداشــتی تحت عنوان 
»ســاکن ژانویه کاخ ســفید« در 
واکنش به انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا نوشــت: »به تفاوت بالقوه 
روســای جمهور آمریــکا بی توجه 
نیســتیم« و »آمریکا می تواند به 

خط مشی عاقالنه برگردد.«

همچنین اســحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور و محمود 
واعظــی رئیس دفتر رئیس جمهور 
نیز در واکنــش به نتایج انتخابات 
آمریکا موضع  ریاســت جمهوری 
معنــا داری داشــتند کــه به نظر 
می رسد که پاستورنشینان به نوعی 
با ارســال پالس مذاکــره از  نامزد 
پیروز انتخابات آمریکا می خواهند 

پای میز مذاکره بیاید.
برهوت تدبیر و سراب مذاکره 

این در حالی است که رسانه ها و 
روزنامه های زنجیره ای حامی  دولت 
نیز طی روزهای گذشته با هیجان و 
ذوق زدگی تمام تیتر صفحه نخست 
خــود را به »جو بایدن« اختصاص 
داده و او را بازگشــت امید به ایران 
و راه گشــای برون رفت از بن بست 

موجود عنوان کردند.
مدعیــان اصالحات که طی 7 
سال گذشته همه مسائل اقتصادی 
کشور را به آمریکا و برجام گره زده  
و ســفره مردم را هر روز کوچک تر 
از روز قبل کرده اند، این روزها  بار 
دیگر به انتخابات آمریکا دخیل بسته 
و آینده اقتصاد کشور را در پیروزی 
این یا آن نامزد ریاســت جمهوری 
آمریــکا جســت وجو می کند. این 
جریان سیاسی که هیچ  برنامه ای 
برای برون رفت مشــکالت کشور 
ندارند در تالشند  با ایجاد دوقطبی 
مخرب دیگری و دادن آدرس غلط 
کشور را وارد دور باطل تازه ای کنند. 
نکته قابــل تأمل اینکه خوش 
خیالی تأسف بار دولتمردان و جریان 
سیاسی حامی دولت به نامزد پیروز 
حزب دموکرات هــای آمریکا برای 
مذاکره و حل مشــکالت کشــور 
درحالی است که مواضع بایدن به 
خوبی نشان می دهد دولت محترم 
بار دیگر در برهوت تدبیر به دنبال 

سراب است. 
ادعای بازگشت بایدن 

به برجام، گشایش 
یا تشدید محدودیت ها؟!

بایدن در 13 ســپتامبر سال 
جاری یادداشــتی را در سی ان ان 
منتشــر کرد که به موضوع ایران 

اختصاص داشت. او تیتر یادداشتش 
را این گونــه انتخــاب کــرد: »راه 
هوشمندانه تری برای سخت گیری 
بر ایــران وجــود دارد.« بایدن در 
این یادداشت بازگشت به برجام را 
آغازی برای تشدید محدودیت های 
هسته ای و برجامی عنوان کرده و 
فشار بیشتر بر ایران در حوزه های 
دیگر نظیر موشــکی، منطقه ای و 
حقوق بشری را در چشم انداز خود 
متصور اســت. بــه عبارتی، بایدن 
هدف از بازگشت به برجام را نه رفع 
تحریم ها، بلکه اجماع ســازی علیه 
ایران و فشار بر تهران در حوزه های 

متنوع است.
 از ســوی دیگر کارشناســان 
معتقدند  هیجان و ذوق زدگی برخی 
در داخل و بزک بایدن توسط این 
جریان و همچنین از ســوی دیگر 
اتخاذ سیاست های نادرست و ارسال 
پالس مذاکره نه تنها گره ای از کار 
کشــور باز نمی کند، بلکه میدان و 
دســت دموکرات ها را برای اعمال 

فشارهای بیشتر باز می کند.
7 سال گره زدن 

معیشت مردم به مذاکره 
کافی نیست؟!

این درحالی است که بعید است 
دولتمردان آن هم پس از 7 ســال 
آزمون و خطا به درک این واقعیت 
نرسیده باشند که مهار تورم و حل 
بسیاری از مشکالت امروز کشور به 
مذاکــره و تحریم ربطی ندارد و با 

اندکی تدبیر قابل حل است. 
هرچند  کارشناسان  عقیده  به 
شــیوع ویروس کرونا را شــاید در 
ماه هــای اســفند و فروردین 99 
بتــوان در زمینه افــت اقتصادی 
کشور تأثیرگذار ارزیابی کرد اما در 
ماه هــای بعد از آن این بیماری در 
 سطحی گسترده کنترل و مدیریت 

شد. 
در ســطحی دیگر باید توجه 
داشته باشیم که تحریم ها سنگین تر 
نشده و هرچه زمان سپری می شود، 
راه هایی بــرای مقابله بــا آنها در 

دسترس قرار می گیرد.

آمریکا  ویژه  فرســتاده 
در امــور ایران در ســفر به 
عربستان ســعودی با معاون 
وزیر دفاع این کشور و شماری 

دیگر دیدار کرد.
فرســتاده  آبرامز«  »الیــوت 
آمریــکا در امور ایــران با »خالد 
بن ســلمان« معــاون وزیر دفاع 

عربستان سعودی دیدار کرد.
خالد بن ســلمان در حساب 
توئیتری خود نوشــت: »در این 
دیدار همکاری مثبت مشــترک 
بــرای تقویت ثبــات در منطقه 
و راهکارهــای تعامــل با عوامل 
تهدیدکننده امنیت منطقه ای در 
چارچوب شراکت استراتژیک دو 

کشور را بررسی کردیم.«
فرستاده ویژه آمریکا در امور 
ایران همچنین با »عبدربه منصور 
هادی« رئیس جمهور مســتعفی 
یمن و مقیم عربســتان سعودی 

دیدار کرد.
الشرق االوسط نوشت که در 
این دیدار »مقابله با دخالت های 
ایران و تالش برای برقراری صلح 

در منطقه« بررسی شد.
در این دیــدار که در حضور 

»کریستوفر هنزل« سفیر آمریکا 
در یمن برگزار شــد، مســائل و 
موضوعات دارای اهتمام مشترک 
از جمله اوضــاع یمن و افق های 

صلح مورد بررسی قرار گرفت.
روابط  منصور هادی ســطح 
استراتژیک و متمایز بین آمریکا 
و یمن برای مقابله با چالش های 
مشــترک از جملــه پرونده های 
تروریسم و آنچه را »دخالت ایران 
در یمن و منطقه« خواند، ستود.

وی همچنیــن مدعی تالش 
ایران برای سیطره بر دریانوردی 
در دو تنگــه هرمز و باب المندب 
شــد و تالش آمریکا برای حفظ 
وحــدت در یمن و تأمین امنیت 
دریانــوردی در باب المنــدب را 

ستود.
به گزارش فارس، فرســتاده 
ویژه آمریکا نیز با  اشاره به اینکه 
این دیدار در چارچوب همکاری 
و رایزنی مشــترک در مســائل 
اهتمام مشترک  راهبردی دارای 
و مقابلــه با دخالت هــای ایران 
در منطقه و تهدید کشــورهای 
ابراز  همســایه صورت گرفــت، 

خرسندی کرد.

گفت و شنود

به خیر گذشت!
گفت: یاللعجب!... جل الخالق!

گفتم: چی شده؟... چه اتفاقی افتاده؟
گفت: طی 41 ســال گذشــته همــه رؤســای جمهور آمریکا و 
نخست وزیران انگلیس و رژیم جعلی اسرائیل و... جمهوری اسالمی ایران 
را تهدید به فروپاشی کرده اند ولی همه آنها خاک شده و پوسیده اند و 
یا در صف قبر نوبت گرفته اند، اما ایران اسالمی روز به روز قدرتمندتر 

شده است.
 گفتم: عالوه بــر ایران، همه هم پیمان هــای ایران هم

بر دشمنان خود غلبه کرده اند. حزب اهلل در لبنان، بشار اسد 
در سوریه، حشدالشعبی در عراق، انصاراهلل در یمن، مادورو 

در ونزوئال، لوئیس آرک در بولیوی و... 
گفت: حیوونکی ها هنوز هم علیه ایران رجز می خوانند و قمپز در 

می کنند و نمی دانند چه سرنوشتی در انتظارشان است!
گفتم: یارو از پشت بام یک برج 25 طبقه پرت شده بود، 
 به طبقه پانزدهم که رســید گفت؛ خوشبختانه تا اینجا که

به خیر گذشت!
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تسلیت به همکار
 با نهایت تاســف مطلع شــدیم همکارمان آقــای محمدتقی زارع 
در دفتــر نمایندگی کیهان در اصفهان در غم از دســت دادن یکی از 
 نزدیکان خود ســوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحومه 

رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.


