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33916546 تمام ساعات شبانه روز

* از دانشــمندان هسته ای که غنی ســازی 60  درصدی را در کشورمان آغاز کردند 
و ســیلی محکمی به شــیطان بزرگ و اروپایی های بدعهد زدند تشــکر می کنیم. 
خداونــد جزای خیرشــان دهد و بر عزت و طول عمر با برکــت امام خامنه ای عزیز 
 بیفزایــد که صنعت هســته ای و کشــور را در تالطم دشــمنان و منافقین داخلی

حفظ کردند.
3453---0992 و 3949---0912 و 6960---0936
*  حرکــت بجــا و تاثیرگذار در روند مذاکرات هســته ای در وین این بود که بعد از 
خرابکاری در سایت هسته ای نطنز و به ویژه اینکه آمریکایی ها آن را محکوم نکردند 
تیم مذاکره کننده کشــورمان بالفاصله میز مذاکــره را ترک می کرد تا عزت و اقتدار 

ایران حفظ شود.
0915---9937
* اگر دستگاه دیپلماسی ما از ذکاوت و شم سیاسی برخوردار باشند نباید به اروپای 
بدعهد آقا اجازه)به قول رئیس جمهور( خوشــبین باشند و باید در اسرع وقت وین را 

ترک کنند.
0912---8712
* دولتمردان این دولت چگونه ادعای سیاستمداری می کنند در حالی که نمی دانند 
آمریکا و اســرائیل هم پیمان هســتند و حتی صهیونیست ها بر آمریکا و آمریکایی ها 
سیطره کامل دارند در نتیجه اجازه نخواهند داد ایران در برجام به حق و خواسته های 

قانونی خود برسد.
ظریف

* رئیس جمهــور اظهار می دارد چرا مردم نگــران مذاکره اند! بفرمایید برای اینکه به 
قول خودتان آدم مگر دیوانه باشــد که با شــیطان بزرگ با این همه نامردی ها که 8 
سال شما را سر کار گذاشته مذاکره کند؟! جناب رئیس جمهور مذاکره با شیطان در 
پایان عمر دولت شما چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا برای رضای خداست یا چند رای 
بیشتر کسب کردن با نمایش عمومی یک آب نبات دشمن؟! 8 سال عمر دولت را به 
مذاکره ای گره زدید که نتایج آن شده »هیچ«. از جان این مملکت چه می خواهید؟
ابراهیمی

* خــود رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشــورمان واقفند که در شــرایط فعلی، 
تحریم، تنها حربه برای مهار کشــورمان می باشــد که از سوی استکبار طراحی و از 
آن اســتفاده می شــود و لذا هرگز آن را لغو نخواهد کرد بلکه به تشدید آنها مبادرت 
می ورزد. مشکل اصلی دولت اعتیاد مزمن به کدخدا و شرطی کردن همه چیز کشور 

به اخم و رضایت اوست.
0903---9219

* این چه لجبازی است که آقای رئیس جمهور به جای سرمایه گذاری برای تسریع در 
به تولید انبوه  رساندن واکسن داخلی تمام هم و غم خود را برای خرید و وارد کردن 
انواع واکســن های خارجی صرف کرده است؟ در حالیکه تمام کارشناسان بهداشت 
و درمان معتقدند رعایت شــیوه نامه  های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی حتی در 

شرایط واکسیناسیون عمومی بهترین روش و راه نجات از ویروس کرونا می باشد.
0902---3107

* نفوذ امنیتی به تاسیسات هسته ای نطنز، ماحصل برجام و مذاکره بود. چه تضمینی 
وجود دارد که بعد از نطنز با واکسن های معیوب دالالن بین المللی به حوزه سالمت 

نفوذ نکنند؟!
0919---7000
* وزیر امور خارجه کشــورمان اظهار داشته، ایران با ماندن در توافق برجام سربلند 
بیرون آمد! از کی وارد کردن خسارات میلیاردی به کشور سربلندی محسوب می شود؟! 

سربلندی نشان دادن اقتدار کشور و حفظ منافع کشور است.
0911---4622

* جنــاب آقای رئیس جمهور! دیگر زحمت به خودتان ندهید. فعال وعده همان صد 
روز اول دولت را که داده بودید پس از 90 ماه عملی کنید، رفع تحریم ها پیشکش؟! 

شما مشکل نیافرینید حل مشکل پیشکش؟!
0915---1713
* حادثــه نطنــز مهر تاییدی بر ســریال گاندوی 2 بود و راه فــرار را بر نفوذی ها و 

دولتی ها بست.
0915---1382
* کاش رئیس جمهور که برای ورود واکسن خارجی می گویند که برای رفع مشکالت 
با دفتر من مکاتبه کنید در مورد رفع مشکالت دانشمندان عزیز و گمنام کشورمان 
که شبانه روز زحمت تهیه واکسن داخلی را می کشند نیز این درخواست را داشتند؟! 
یاد این شــعر افتادم که: ســال ها دل طلب جام جم از ما می کرد/ آنچه خود داشت ز 

بیگانه تمنا می کرد!
0917---4190

* از همان زمان که نظر آقای رئیس جمهور و وزیر خارجه کشــورمان این شــد که 
هر توافقی بهتر از عدم توافق است معلوم بود که برجام نتیجه ای برای ایران نخواهد 

داشت چرا که عقل می گوید عدم توافق بهتر از توافق بد است.
0912---8712
* همان طور که ملت فریاد می زند انرژی هســته ای حق مســلم ماســت در حادثه 
تروریستی نطنز نیز فریاد می زنند انتقام حق مسلم ماست و تأخیر جایز نیست دوران 

بزن در رو تمام شد!
0912---2907
* بهترین تصمیم برای نامزدهای انقالبی تمکین بر وفاق جمعی است تا هم اعتماد 

مردم و هم تجمیع آرا حاصل شود.
0905---2292
* حمله انصاراهلل یمن به عربستان و هدف قراردادن مراکز حیاتی این کشور متجاوز 
در این روزها خبر اعجاب آوری است مجاهدان یمن مدام معجزه می آفرینند. برایشان 

دعا کنیم.
0911---0049

* بنده یک کارمند معمولی هستم. دیروز یک بسته حلوا ارده به وزن 2۵0گرم خریدم. 
قیمتش ۳2 هزار تومان بود! کارخانه تولید کننده با اطمینان از اینکه هیچ کس جلودارش 
نیست، قیمت ۳2 هزارتومان را هم روی بسته حلوا ارده چاپ کرده است. 2۵0 گرم 
حلوا ارده ۳2 هزار تومان؟! سازمان های عریض و طویل بازرسی و نظارت چه می کنند؟
یک شهروند از تهران

گروگان گرفتن معیشت یعنی
تحمیل تورم 800 درصدی به مردم

رئیس جمهور در حالی که رژیم صهیونیســتی به کارگردانی و دستور آمریکا 
در تاسیســات هسته ای ایران خرابکاری می کند، به منتقدان داخلی می گوید: »از 

مذاکرات وین نترسید. ما منطق قوی داریم. می توانیم دشمن را مجاب کنیم«.
روزنامه رسالت با طرح این موضوع نوشت: معلوم نیست مخاطب آقای روحانی 
کیست؟ چه کسی گفته است مذاکرات وین ترسناک است؟ رئیس جمهور محترم 
در حالی که دیپلمات های ما در وین مذاکره می کنند، اتحادیه اروپا سه نهاد ایرانی 
و چند فرد ایرانی را به تحریم  های ظالمانه خود به بهانه نقض حقوق بشــر اضافه 
کرده انــد، می گوید: »هیچ جناحی حق ندارد معیشــت مردم را برای انتخابات به 
گروگان بگیرد«. مردم انتظار دارند رئیس جمهور به خاطر خرابکاری صهیونیست ها 
و ادامه خصومت آمریکا و سه شرور اروپایی آن هم وسط مذاکرات وین، فریادش 
علیه دشمن بلند باشد اما ناباورانه می بینند او علیه جناحی در کشور فریاد می زند 

و نسبت های ناروا می دهد که وجود خارجی ندارد.
چه کســی 8 سال اســت مملکت را به خاطر یک توافق خیالی معطل کرده 
است؟ چه کسی معیشت مردم را در این 8 سال به گروگان گرفته است؟ و مدام 
وعده می دهد تحریم ها برداشــته می شــود. اما نه تنها آب از آب در این مدت در 
مورد تحریم ها تکان نخورده، بلکه بر حجم و اندازه آن مدام افزوده می شود، حتی 

در  حین مذاکرات وین؟!
آقای رئیس جمهور می فرمایند: »بگذارید مردم راحت باشند، مردم زندگی کنند 
و تحریم ها برداشته شود«. چه کسی است که نمی گذارد مردم در این 8 سال راحت 
زندگی کنند؟ چه کســی است که با کاهش قدرت ارزش خرید مردم به اندازه 6 
برابــر و تورم 700 و 800 درصدی در مســکن، خودرو، طال و... نمی گذارد مردم 
زندگی کنند؟! آیا یادتان است قیمت ارز را از دولت قبلی چند تحویل گرفته اید و 
االن چند تحویل می دهید؟! قرار است در وین چه اتفاقی بیفتد که قبال در لوزان 
و واشنگتن که رفتید گفت وگو کردید و به برجام بی فرجام رسیدید، نیفتاده است؟!
آمریکا و اروپا دارند با شــما بازی می کنند چرا متوجه نیســتید؟ چرا امنیت 
ملی و منافع ملی را به حراج گذاشتید؟ برای کسب چند رای؟! آقای رئیس جمهور 
یک نظری به نظرسنجی های نهادهای دولتی بیندازید و ببینید کجا ایستاده اید؟!

بــا چه رویی »ایــن« و »آن« را متهم می کنید در حالی که در جایگاه متهم 
اصلی ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد و سیاســت خارجی ایستاده اید! بگذارید 
کســانی که بی ادعا کارهای بزرگی برای کشور کرده اند بیایند خرابی ها را اصالح 

کنند و یک آواربرداری از خساراتی که به کشور زدید، بکنند.
مردم حق دارند از شما بپرسند کجا دارید می روید و مملکت را با این قدرت 

عظیم ملی می خواهید به کجا ببرید!
شما باید به این پرسش پاسخ دهید کاری را که ظرف 8 سال نتوانستید بکنید، 
چطور در مذاکرات چند روز وین می خواهید بکنید، آن هم بدون راستی آزمایی؟!

معاون سابق دفتر روحانی
تحقیر شد اما عبرت نگرفت

مشاور روحانی و معاون سیاسی سابق دفتر رئیس جمهور، در توجیه مواضع 
دولت آمریکا، مذاکره مستقیم را راه حل، حل مسئله برجام توصیف کرد.

حمید ابوطالبی در توییتر نوشــت: آیا بازگشت بدون مذاکره و یا بی برنامه 
طرفین به برجام خطایی استراتژیک نیست؟

ابتدا باید مشخص شود بازگشت آمریکا به برجام وفق کدام محمل حقوقی- 
برجامی خواهد بود؟ چرا که بازگشــت یکباره و غیر حقوقی، هم تایید کننده 
ضمنی خروج یک جانبه آمریکا است و هم هر گونه ادعا و انتظار ایران و ایجاد 

زمینه برای استحکام تعامالت و... را انفعالی و بی اعتبار خواهد کرد.
وی می افزاید: آیا بازگشت طرفین به برجام، با توجه به اسنپ بک و ساختار 
انتقال تحریم های دوجانبه و بین المللی کردن آن، و ناتوانی آمریکا در لغو تمامی 
تحریم ها و صرفاً تعلیق برخی از آنها، به نفع ایران اســت، یا به نفع آمریکا؟ آیا 

فشاری است بر ایران، یا بر آمریکا؟ آیا ابهام در وضعیت ایران است یا آمریکا.
بایــدن به احتمال قوی نخواهد پذیرفت بــدون مذاکره به برجام بازگردد؛ 
و اعــالم کرده که خواهان مذاکره ای همه جانبه با ایران برای بازگشــت و رفع 
تحریم هاســت. ایران چه استراتژی روشنی در این برهه برای بازگشت طرفین 

دارد؟ و چه اهدافی را برای تأمین منافع ملی دنبال خواهد کرد.
ابوطالبی می نویسد: مبنای هر مذاکره در سیاست خارجی، نه قابل اطمینان 
بودن طرفین اســت و نه قابل اعتماد بودن و نه دســت برداشتن از خلق و خو؛ 
هدف مذاکره در روابط خارجی، صرفاً تأمین منافع ملی اســت؛ نه ایجاد تغییر 

در مسئولین کشورها.
هــر گونه رد یا تعلیق مذاکرات، حل ناقص و بدون راهبرد، شــروط مبهم 
پیــش از مذاکرات، و بازگشــت آمریکا و ایران بــدون مذاکره واقعی به برجام، 
خطاهایی اساســی و استراتژیک اند؛ که نتیجه ای را جز خدشه دار نمودن منافع 

ملی ایران رقم نمی زنند.
آقای ابوطالبی در حالی نســخه مذاکره دوباره می پیچد که قباًل مذاکره به 
مدت 2 سال انجام گرفته و محصول پرطمطراق آن، برجام بوده است؛ توافقی که 

به خاطر ترکیب »غرور، بی سوادی و نفوذ زدگی« نوشته شد و آن قدر بی چفت 
و بســت بود که آمریکا توانســت آن را زیر پا بگذارد. کسی به یاد نمی آورد که 
در آن زمان، معاون سیاسی وقت دفتر رئیس جمهور، جز به تمجید و تحسین، 

کلمه ای گفته و نوشته باشد.
نتیجه قبول آن توافق نامتوازن این شد که آمریکا به شخص آقای ابوطالبی 
توهین روا دارد و او را که به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل از سوی روحانی 
نامزد شده بود، با برچسب »تروریست« دیپورت کند! با وجود این توهین و تحقیر، 

عجیب است که ابوطالبی نسخه، مذاکره )بخوانید قماری( دیگر را می پیچد!
از ســوی دیگر آقای ابوطالبی در این رشته توییت با زبان بی زبانی، اذعان 
می کند که دولت روحانی کفایت یک توافق ضابطه مند در قالب برجام را نداشته 
و حاال بازگشت به همان توافق، خسارت بار است! با این وصف، چگونه می توان به 
همین دولت و تیم مذاکره کننده اش اجازه داد که برای واگذاری امتیازات چند 
برابر بیشتر مذاکره کند؟ و اصاًل با آمریکایی که توافق موجود را زیرپا گذاشته و 
نمی خواهد به تعهدات موجود برگردد، برای چه و چگونه باید مذاکره جدید کرد؟
در این میان جای سؤال است که چرا ابوطالبی به دولت بایدن حق می دهد 

که به برجام- بدون مذاکره دوباره- برنگردد؟!
کنایه نامزد انتخابات 96

به نامزدهای فاقد سابقه اجرایی
اعــالم نامزدی برخی فعاالن سیاســی و رســانه ای که فاقد ســابقه اجرایی 
موثر هســتند، موجب اعتراض مصطفی هاشــمی طبا نامزد دوره قبلی انتخابات 

ریاست جمهوری شد.
هاشمی طبا به نامه نیوز گفت: می بینیم که نام برخی افراد به عنوان نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری مطرح می شود که در زندگی شان یک آجر روی آجر نگذاشته اند 
و برخی که اصال سابقه روشنی در تصمیم گیری نداشته اند می آیند که قدرت را به 
دست بگیرند و برایشان مهم نیست چه بالیی سر مردم می آید. برخی آنقدر ضعیف 
هستند که اصال نباید نامشان مطرح شود و من واقعا نمی دانم چنین افرادی مگر 

تخم دو زرده کرده اند که انتظار دارند از مردم رای بگیرند؟«
وی خاطرنشان کرد: من نمی گویم مشکالت کشور حل نشدنی است اما واقعیت 
این اســت که حل مسائل خیلی پیچیده است و کشور درگیر مشکالتی پیچیده 
است. نامزدهایی که نامشان مطرح است هیچ برنامه ای ندارند. مردم وقتی فضای 
انتخاباتی را نگاه می کنند، می بینند که یک عده از راه رسیده اند و مدام می گویند 
ما می خواهیم رئیس جمهور شــویم و نمی گویند که فردای ریاست جمهوری چه 

کار می خواهند انجام دهند.
یادآور می شود هاشمی طبا در دولت اصالحات، معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان تربیت بدنی بود. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 توانست 214 

هزار و 441 رای کسب کند.
شما که قصه چوب خشک را

می دانید آقای لیالز!
عضو شورای مرکزی کارگزاران با انتقاد از دعواهای علنی دولتمردان، از آنها 

خواست این اختالفات را به عرصه عمومی نیاورند.
سعید لیالز در گفت وگو با خبرآنالین با اشاره به بروز برخی اختالفات میان 
اعضای دولت، اظهار کرد: این روزها از یک طرف بین آقای همتی با آقای دژپسند 
و از سوی دیگر میان آقای دکتر نمکی با سایر اعضای دولت بحث هایی هست 
که نه بازتاب بین المللی و نه بازتاب داخلی مطلوبی دارد. و از جهت سوءاستفاده 
معاندان، برای دوستان دولت و کسانی که به آقای روحانی و به موفقیت ایشان 

عالقه مند هستند، از هیچ جنبه ای قابل دفاع نیست.
وی افزود: اوال به لحاظ اخالقی اگر شــبهه این باشــد که چون اواخر عمر 
دولت دوم آقای روحانی اســت، کســی دارد زنبیل خودش را در سایر جاهای 
حکومت جاســازی می کند که در چیدمان منافع و قدرت در دولت های آینده 
جایی برای خودش دســت و پا کند، این نهایت بی اخالقی اســت و اگر فقط و 
فقط بحث های کارشناســی است، جای آن به هیچ عنوان در محل مناظره ها و 

در مناظر عمومی نیست.
لیالز تاکید کرد: ما در ایران از آنجایی که در ۳2 ســال گذشته تحت نظام 
حاکمیت دوگانه قرار داشتیم، همواره در ماه ها پایانی عمر دولت های دوم دچار 
چنین حالت هایی می شــدیم ولی به نظر می رسد که این با مقدار این وضعیت 
شدیدتر شده است؛ بعضی بحث های فوق العاده کارشناسی از جمله اینکه آیا بانک 
مرکزی به دولت بدهکار اســت یا دولت به بانک مرکزی بدهکار و حتی بعضی 
بحث های کارشناســی تر  از آن و تخصصی تر از آن مثل اینکه آیا باید واکسن را 
تولید کرد یا باید وارد کرد، اگر باید وارد کنیم چه کسی باید وارد کند و از کجا 
وارد کند، اینها به جای اینکه در تخصصی ترین و محرمانه ترین سطوح دولتی و 

حکومتی کشور بحث شود االن به منظر عمومی آمده است.
وی افزود: در ســنت های ریاســت جمهوری در همه دنیا 100 روز اول را 
داشتیم اما این ابتکار جالبی بود که آقای روحانی گزارش 100 روز آخر را هم 
مطرح کردند و اتفاقا شــواهد و شرایط نشــان می دهد که ما در 100 روز آخر 
چه در حوزه سیاســت خارجی و چه در حوزه سیاست داخلی و همین طور در 
جنبه های اقتصادی و مبارزه با پاندمی کرونا کارهای بســیار بزرگی می توانیم 
انجام دهیم. اولین شرط این است که بر دولت آرامش درونی حکمفرما باشد و 
در این زمینه توجه آقای جهانگیری، آقای واعظی جلب شود که انسجام دولت 
را به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر بدانند و با شکنندگان این اصل برخورد شود.

لیالز گفت: به هر حال الزم است هشدارهایی داده شود که فورا در این 100 
روز آخر جلوی این شکاف ها گرفته شود.

اصل حرف لیالز که اختالفات دولتمردان نباید به عرصه عمومی کشیده شود 
درســت. اما نسبت دادن آن به حاکمیت دوگانه خالف واقع است. وارونه گویی 
عضو کارگزاران درباره حاکمیت دوگانه در حالی است که اختالفات موجود میان 

اعضای دولت است و نه مثال دولت با حاکمیت!
به عنوان مثال بحث جدی میان رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس 
ســازمان بودجه درگرفته که کدام یک از این دســتگاه ها، مقصر ایجاد کسری 
بودجه و نقدینگی و تشدید تورم است. یا مثال وزیر بهداشت نسبت به سوءتدبیر 
آقای روحانی در شــب عید و برداشتن محدودیت های سفر که موجب 6 برابر 
شدن قربانیان روزانه کرونا تا به دیروز شده، حرف دارد و این حرف مورد تایید 

و اتفاق همه کارشناسان است.
از طرف دیگر همین آقای لیالز یادش رفته که در گفت وگوی علنی با شبکه 
تلویزیونی یورونیوز به ســوءمدیریت روحانی حمله کرد و گفت اگر با اختیارات 
داده شــده، چوب خشک به جای روحانی بود، وضعیت اقتصاد بهتر از وضعیت 
فعلی بود)!( همین طور بیانیه شدید و غلیظی که حزب کارگزاران منتشر کرد و 

دولت روحانی را متهم به ناتوانی، بی کفایتی و سوء مدیریت نمود.
دیگــر فعاالن اصالح طلب مانند عبداهلل رمضان زاده و علی صوفی و دیگران 
هم بارها گفته اند روحانی فاقد توان مدیریت دولت اســت و همین موجب حل 

نشدن اختالفات اعضای کابینه و عدم انسجام آن شده است.
اعتماد: جهش قیمت ها

باورکردنی نیست
روزنامه های حامی دولت می گویند: دولت در مهار تورم ناموفق عمل کرده است.
روزنامــه اعتماد در گزارشــی با عنوان »جهــش باورنکردنی قیمت کاالهای 
اساســی در پایان سال گذشته« نوشت: بر اســاس آمارهای وزارت صمت قیمت 
برخی کاالهای اساســی خوراکی در اسفند 99 نسبت به اسفند 98 افزایشی بین 
40 تا 11۳ درصدی داشته است. نکته در این است که بیشترین افزایش ها مربوط 
به کاالهایی مانند برنج، شکر و گوشت مرغ است که مهم ترین اقالم سبد مصرفی 

خانواده ها را تشکیل می دهند.
مرکز آمار نیز در گزارش هفته گذشته اعالم کرده بود که قیمت ۳9 قلم از ۵۳ 
قلم کاالی خوراکی منتخب در اسفند سال گذشته، باالتر از نرخ تورم نقطه ای 48/7 
درصدی افزایش قیمت داشته اند. در حالی قیمت کاالهای خوراکی طی اسفند 98 تا 
99 افزایش های چند ده درصدی داشته که نرخ پایه برای حقوق و دستمزد یکسان 
بــوده و دولت نیز بارها از تالش برای جلوگیری از تداوم روند قیمت ها به خصوص 
برای برخی کاالها مانند گوشت، کره، تخم مرغ، مرغ و... گفته بود. اما آنچه تا امروز 
در بازارها دیده می شود، نبود مرغ و خالی بودن ویترین مغازه ها همچنین موافقت 

با افزایش قیمت 4۵00 تومانی است.
روزنامه همشهری نیز در گزارشی با عنوان »شوک دوم قیمت ها به بازار« نوشت: 
مقایسه قیمت ها در بازار نشان می دهد ظرف یک ماه گذشته در 2 مقطع، یعنی هم 
در شب عید و هم در آغاز ماه رمضان، نرخ اقالم خوراکی با افزایش مواجه شده است.
در حالی که هنوز رشد قیمت اقالمی چون گوشت و مرغ و تخم مرغ و میوه در 
ایام عید فراموش نشده، همان تجربه در ماه رمضان هم تکرار شد. در هفته گذشته 
ستاد تنظیم بازار و مسئوالن دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی از افزایش توزیع 
کاالهای اساسی در ماه  رمضان سخن گفتند و اعالم کردند مردم نگران تغییر قیمت 
کاالها نباشند، اما حاال کمتر کاالیی را می توان پیدا کرد که قیمت درج شده روی 

آن، برای تولیدات اسفند و فروردین یکسان باشد.
بسیاری از کاالها در طول یک سال گذشته رشد قیمت بیش از 100 درصدی 
را تجربه کردند، حتی کمبود و گرانی برخی اقالم از جمله مرغ، تخم مرغ و روغن 
در مقاطعی از سال، بازار این کاالها را وارد فاز بحرانی کرد؛ بحران هایی که اغلب 
به مشــکالت توزیع و واسطه گری نسبت داده شد. با این حال با نزدیک شدن به 
پایان سال، مسئوالن از توزیع وسیع کاال، کنترل بازار و ثبات قیمت ها گفتند، اما 

قیمت ها در اسفندماه هم سیر صعودی خود را ادامه داد.
گزارش فروردین ماه مرکز آمار از متوســط قیمت کاالهای خوراکی در اسفند 
99 نشــان می دهد از ۵۳ قلم خوراکی منتخب که تغییرات قیمتی آنها در مرکز 
آمار دنبال شده، درصد تغییر ساالنه ۳9 کاال، از نرخ تورم نقطه ای کل، یعنی 48/7 

درصد باالتر بوده است.

هرکس به جاى خدا، شــیطان را دوست گیرد، بی شک زیانی آشكار 
دیده اســت / او با وعده دادن، آنها را در آرزوها می افكند و به آنان جز 

وعده فریب نمی دهد. )سوره نساء، آیه 119/ 120(
مبارک بودن ماه رمضان، جداى از آنكه به خاطر میهمانی گســترده 
خدا براى بندگان مؤمن و آمرزش گناهان آنهاست، به این دلیل نیز هست 
که شیطان در بند است. هرچند که نفس اماره آزاد است و شوربختانه تا 
َدم مرگ همراه آدمی  می ماند و به بدى و فحشا دستور می دهد و در نبود 
شــیطان کارها را خراب می کند ولی همین شیطاِن دربند یعنی شكست 
بزرگ جبهه کفر و طغیان. یعنی شكاف در جبهه اى که طاقت ما ضعیفان 
را تاق کرده و روح را به نفس نفس و بندگی مان را از رونق انداخته اســت. 
یعنی مجالی براى نفس کشــیدن جاِن آدمی  و مهلتی براى تجدید قوا و 
مدتی که می توان بدون بیگانگان، با خدا خلوت نمود و نفس تازه کرد و با 
خدا سفره دل باز کرد. می توان کمی  طعم بهشت را چشید و نه ناز یار را 
کشید که او ناز ما می کشد. می توان نداى عاشقانه معشوق را شنید و در 
هواى حبیب، پر کشید. »اى بندگانم که بر خود ستم و اسراف کرده اید از 
رحمت خدا ناامید نشوید که تمامی گناهان را می آمرزد، چون که آمرزنده 

و رحیم است«.1
ماه رمضان است و تمرین بندگی. می دانیم بندگان خدا، بنده هوا و هوس 
و شیطان نیستند. آنكه براى خدا بندگی می کند، بندگان خدا را رفیق است 
و خدمتشان می کند و آنها از دست و زبان و تصمیماتش در امان اند. اهل 
خیانت نیست. اهل جنایت، هرگز. نه ظلم می کند و نه زیر بار ظلم می رود 
و نه ظلم نامه امضا می کند. چون زیرک است و باهوش، دشمنان در او طمع 
نمی کنند. آزاده است و دروغ نمی گوید. رضایت خدا را با دنیا عوض نمی کند 
و شرافتش را به جیفه اى که به عطسه بز هم نمی ارزد نمی فروشد. می داند 
که بهاى جانش بهشت است و جز به آن نمی فروشدش. و این ماه بهترین 

فرصت براى کسب فضایل و ازاله رذایل است اگر قدر بدانیم.
بیمارى امان جهان را بریده و همه را غیر آنها که تمكن بریدن از اجتماع 
دارند، گرفتار مرگ و معیشــت کرده است. جهانیان مستأصل و بی پناه و 
حیران، به عاقبت کار می اندیشند. سوداگرى اندیشكده هاى صهیونی در 
ایجاد »نُرم جدید« است یا بره کشان کارخانه هاى واکسن سازى، یا تصفیه 
نژادى آنگلوساکسون ها فعاًل بماند، ولی آنچه مهم است بالى تولیدشده 
توسط علم بی ایمانی است که حیات خود را در مرگ دیگران می بیند. شاید 
آینده اى دورتر از امروز مشــخص شود که کرونا بیمارى مهم، خطرناک و 
کشنده اى بود که استكبار جهانی آن را به دروغ هاى بزرگ تكثیر کرد تا 
اقتصاد رو به افول غرب را نجات دهد و شیپورى شد تا با آن خیابان ها را 
خالی کنند و جوانمردانشان را به مسلخ بكشانند و دین و فرهنگ، آموزش، 
اقتصاد و معیشت و خانواده آنها را به یغما برند تا نظم نوین شیطانی شكل 

بگیرد. هرگز و مبادا.
باید از سالمتی خود و دیگران مراقبت نمود تا این بالى بزرگ هم از سر 
مردم برود و خاطراتش با درس ها و عبرت ها بماند. آیندگان باید بدانند که 
هم کروناى انگلیسی مردم را به ستوه آورد و هم نفوذى هاى انگلیسی. یكی 
سالمت مردم را نشانه رفت و یكی سفره مردم را فشرد و روز عید نوروز، 
مــردم را براى دو عدد مرغ، به صف کرد. باید بماند که دغدغه انقالبیون، 
نجات ایران از فقر و فساد و تبعیض بود و دغدغه انحرافیون توزیع فقر و 
فاصله طبقاتی و تولید فیش نجومی و به اسارت کشیدن ایران اسالمی. 
برجام در تاریخ ماندگار شد به عنوان سندى که با آن هم چرخ سانتریفیوژها 
را منفجر کردند و هم چرخ معیشت مردم را شكستند و تمام همت دو دولت 
اعتدالی اصالحات، صرف قراردادى شــد که در میان خنده هاى بی دلیل، 
نخوانده امضا شد. باید بماند که براى آنكه ایران خانه خوبان شود، عده اى 
رنج دوران بردند و عده اى دیگر گنج دوران را غارت کردند. ظاهر ایرانی 
داشتند ولی حتی جنس لباسشان هم ایرانی نبود. بی نشان از اخالق و غیرت 
ایرانی. فرزندانشان یا زاییده غرب و یا دوتابعیتی و مفتخور. خودشان وقیح 

و دروغگو و کالفه کننده.
هرچه ایرانیان براى استقاللشان کردند اینان براى وابسته کردن ایران 
کردند. هرکارى جز قوى شدن و قوى ماندن. هر ذلتی به جاى عزت. و هر 
تحقیر و تمسخرى را از جانب دشمنان به جان خریدند تا بتوانند مأموریت 
برجام 1 و 2 و 3 را به سرانجام برسانند. باید به خاطر سپرد تا مبادا اشتباه 
تَكرار شــود که دیگر فرصتی نیست و هرگز نباید به پراشتباه هاى پُررو، 
مغرور، کم توان، نفوذى و مرموز اعتماد کرد که به خیِر تدبیرشان امیدى 
نیست، فقط َشر نرسانند و بروند و برنگردند. باید به یاد سپرد زمانی که 
دشمن در زمین واقعی می جنگید اینان پاسخش را در فضاى مجازى توئیت 
می کردند. نطنز را اراذل صهیون به آتش کشــیدند و اینها به جاى تنبیه 
دشمن، رو به خودى چرخاندند و لغز نوشتند که جواب قطع برق،  ترک وین 
نیست. ندانستند که جواب حماقت و خیانت هم رحمت و مغفرت نیست. 

همان گونه که براى  اشعث و شبث و ابوموسی نبود.
در روزگار کرونا به جاى تقویت تلویزیون که در همه خانه ها هســت، 
دانش آموزان ایرانی را در فضاى رهاشــده مجازى رها کردند. بچه هاى 
برخی روستاها براى دریافت آنتن باید از تپه ها باال می رفتند و اینها براى 
کالب هوس خود، جوش زدند و پیگیر شدند و آنها که از استبداد رأى به 
خدایشــان پناه بردند، پربیننده ترین سریال تلویزیون را ممنوع کردند. 
منشور شهروندى در  تراکم اتوبوس و مترو، له می شد و اینها براى قبرستان 
شهر، کیک تولد قاچ می کردند و مشغول تغییر نام خیابان ها شدند. این 
حقایق تلخ می ماند که پزشكان و پرستارانی شب و روز را به تیمار بیماران و 
مبارزه با ویروس  هار کروناى انگلیسی سپرى کردند و برخی حتی به اندازه 
ممنوع کردن مسافرت هاى نوروزى به  ترکیه سراسر آلوده و کیش و قشم و 
شمال حاضر به هزینه نشدند و بعد از عید که آمارها 4 و 5 برابر شد، مرز 
عراق را باعث آن دانســتند و دیگر هیچ. کسب وکارها را تعطیل کردند و 

مسافرت ها به ظاهر ممنوع و نوشدارو بعد از مرگ سهراب.
 آیندگان باید بدانند که مردم، عزیزانشان را در دفاع از وطن و حرم 
و سالمت کشور تقدیم کردند و برخی براى فرزندانشان در کشور دشمن، 
جا نرم کردند تا پس از سردرآوردن از تخم، بیایند و اداى ژنرال هاى پیروز 
را درآورند و ادامه راه ریپورترها را پی بگیرند. چه می شود با جماعت حرف 
و حذف گفت وقتی اقتصاد را ویران کردند و یارانه را از 38 دالر به یک و 
نیم دالر رساندند و می گویند اقتصاد را برتر از آلمان کرده اند. چنان رونق 
اقتصادى ایجاد کردند که قیمت روغن هم نجومی شد و سیب زمینی هم 
روى خود را با ســیلی سرخ کرد، بعد هم از گزارش صد روز پایانی دولت 
خبر می دهند که خدا به خیر کند و ان شاءاهلل و به امید خدا همان گونه که 
گفتند، با رفتن دولت، سایه شوم کرونا و تحریم هم از این مملكت کم شود 

و بروند و هرگز هم تَكرار نشوند.
انتخابات پیش رو بی شک مهم ترین انتخاباتی است که برایمان جاى 
هیچ اشتباهی باقی نگذاشته است و شوراى محترم نگهبان هم به عنوان 
امین امام و امت باید بیش از پیش مراقبت کند و شــرط امانت به جا آورد 
تا دیگر افراد اشتباهی یا به اشتباه در این عرصه نیایند. متأسفانه جایگاه 
مهم ریاست جمهورى با اختیارات وسیعش با اشتباهات مكرر، ندانم کارى 
و یــا به دالیل دیگر و نیز با کارنامه تقریبــاً خالی دو دولت اخیر، چنان 
مخدوش شده که هرکســی به خود اجازه حضور در این عرصه خطیر را 
می دهد و برخی از مردم را نیز به حضور در انتخابات مردد کرده است که 
همین دلخورى رفراندومی  است علیه بی کفایتی آنهایی است که به جاى 
پاسخگویی، حاشیه می سازند و به جاى کار، حرف می زنند و یكجانشین اند. 
مثال عجیبی است که می گوید نعلی به خاطر یک میخ افتاد و اسبی به خاطر 
آن افتاد. سردارى از روى اسب به زمین افتاد و سپاهی به خاطرش شكست 
خورد و دشمن پیروز شد و کشورى به غارت رفت. این حكایت یک اهمال 

است که می تواند یک انتخاب اشتباه باشد. 
تقسیم کار دشمنان اســت که بعد از بررسی نشانی هاى داده شده 
نفوذى ها، با قراردادهایی که باید نخوانده امضا شوند، دست ها را می بندند 
و طبق آن خرابكارى و  ترور می کنند و به بهانه بازرسی، اثرسنجی می کنند. 
کار نفوذى، نفوذ اســت و تأثیرگذارى. دشمنانی در لباس دوست. چهره 
آراسته و سرشت پلید و مرِض در دل ها را نهان کرده. اداى دوست دارند و 
رفتارشان به دشمن می ماند. آشنا نیستند، غریبه اند و حتی اجنبی. زبان 
دشمن در دهان دارند و فكر اهریمنی می پرورانند. در خلوتشان فتنه گرند 
و اهل تمسخر و بی ایمان به آرمان ها. با حضور آنها دشمن، با جنگ پرهزینه 
خود را بی آبرو نمی کند و نیازى به غارت ندارد چراکه اینها هرکدامشان 
به اندازه یک لشگر مغول غارتگر و تخریبگر اند. در ماه مبارک رمضان که 
شیطان در بند است، باید از اینها به خدا پناه برد تا مبادا با اقدامی دیگر، 
مردمشان را در بند شیطان بزرگ کنند. باید دانست هرچه بكاریم همان 
بدرویم و باید به امید روزهاى خوب و آزادى و با حضور حداکثرى و آگاهانه، 
فردى را شایسته مردم نجیب ایران و آرزوهاى بزرگش برگزید و به امید 

خدا وطن را دوباره آباد و سرافراز کرد. ان شاءاهلل. 

آنچه نباید فراموش شود!

محمد هادی صحرایی

صفحه 2
دو شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
۶ رمضان ۱۴۴2 - شماره 22۷2۶

گزارش خبرى تحلیلی کیهان 

آمریکا تحریم های اصلی را لغو نمی كند
تیم ایرانی در وین معطل چیست؟

سرویس سیاسی- 
هدف آمریكا و اروپا این است که 
مذاکرات حول برجام را به مذاکراتی 
و در مرحله  بدل کرده  فرسایشی 
اول »بدون لغو تحریم ها« به برجام 
بازگشته و در مرحله بعد در جایگاه 
طلبكار نشسته و ایران را بدهكار 

جلوه دهند. 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در 
جدیدترین اظهارنظر خود درباره برجام 
تاکید کرده: »هنوز زود است که معلوم 
شود مذاکرات برای احیای توافق موفق 
خواهد شــد یا نه. ما برای بازگشت به 

توافق، امتیازات عمده نخواهیم داد«.
در ســوی مقابل عباس عراقچی، 
معاون سیاسی وزیر خارجه و رئیس تیم 
مذاکره کننده ایران در وین در اظهارنظری 
عجیب گفت:»به نظر می رســد تفاهم 
جدیدی در حال شــکل گرفتن است 
و  اشــتراک در هــدف نهایی بین همه 
وجود دارد و مسیری که باید طی شود 
مسیری است که مقداری شناخته شده  تر 
است. البته اختالف نظرهای بعضا جدی 
وجود دارد. ما فکر می کنیم مذاکرات به 
مرحله ای رسیده که نگارش متن، حداقل 
در حوزه هایی که  اشتراک نظر وجود دارد 

شروع شود«.
فروشنده بدهكار!

ایــن دو اظهارنظر کامال شــبیه 
اظهارات مقامات دولت روحانی و دولت 
اوباما، پیش از امضای برجام است. در اوج 
مذاکرات هسته ای ایران و 1+۵ و دقیقا 
در مقطعی که طرفین در پی امتیازگیری 
حداکثری بودند، ظریف در اظهارنظری 
عجیب و تأمل برانگیز گفت:»امضای هر 

توافقی، بهتر از عدم توافق است«.
در ســوی مقابل، جان کری، وزیر 
امور خارجــه دولت اوباما گفت:»توافق 
نکردن، بهتر از توافق بد اســت«. رفتار 
دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی 
و به طور ویژه رفتار دولت در مذاکرات 
هســته ای و برجام، طــرف مقابل را به 
اطمینان رســاند که دولت روحانی به 
شــدت نیازمند »امضای توافق به هر 

قیمت« است.
بر همین اساس بود که رادیو فرانسه 
در تحلیلی نوشت:» ارزیابی غرب از دولت 
روحانی، تعامل با فروشــنده بدهکار و 
مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش 
حقوق ملی می بیند. طبق این جمع بندی 
اگر خریدار صبور باشد، فروشنده، قیمت 

را کمتر خواهد کرد«.
حاال بایدن در ادامه مســیر اوباما 
و ترامــپ، با طلبــکاری و تکبر تاکید 

می کند که »هنوز زود است که معلوم 
شود مذاکرات برای احیای توافق موفق 
خواهد شــد یا نه« و در ســوی مقابل 
عراقچی با ذوق زدگی اعالم می کند که 
»تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن 
است و اشتراک در هدف نهایی بین همه 

وجود دارد«
مگر نگفتید برجام 
قابل مذاکره نیست؟!

مقامات ارشــد کشور پیش از این 
تاکید کردند که در مسئله برجام، آمریکا 
باید ابتدا تمامی تحریم های ضدایرانی را 
یکجــا و دائمی لغو کرده و در ادامه این 
اقدام توسط ایران راستی آزمایی شده و 
در صورت تایید، ایران به اجرای کامل 

تعهدات برجامی باز می گردد.
مطالبه ایران کامال آشکار و بدون 
هرگونــه پیچیدگی اســت. بر همین 
اســاس هیچ نیازی به تفاهم جدید و 
متن مشترک وجود ندارد. عالوه بر این، 
مقامات ارشــد دولت پیش از این بارها 
تاکید کرده بودند که برجام قابل مذاکره 
مجدد نیست. به همین خاطر اظهارنظر 
عراقچی مبنی بر تفاهم جدید و تنظیم 
متن مشــترک قابل تأمــل و عجیب و 

غیرقابل پذیرش است.
زیر پا گذاشتن 

مطالبه مشروع ایران
وقتی طرف آمریکایی صراحتا اعالم 
کرده که حاضر نیست برای بازگشت به 
برجام، اقدام قابل توجهی انجام داده و 
وظایف بدیهــی خود را »امتیاز ویژه به 
ایران« جا می زنــد، پس در این میان، 
توافق نهایی که عراقچی از آن ســخن 

می گوید، چیست؟! 
دولت بایدن، اوال می گوید بسیاری 
از تحریم هــا را بر نمــی دارد و ثانیا نام 
انجام تعهد نقض شده خود را »امتیاز« 
می گــذارد! پــس از آن هــم می گوید 
»امتیازات عمده« نخواهد داد؛ یعنی اگر 
هم امتیازی بدهد، جزئی و حاشــیه ای 
خواهد بود که مغایر با مطالبه مشــروع 

جمهوری اسالمی است.
سراب

همزمان بــا اظهارات تأمل برانگیز 
عراقچی درباره تنظیم متن مشترک و 
تفاهم جدید، رســانه های زنجیره ای با 
تیترهایی از جمله »نبض اقتصاد به وقت 
وین«، »گشایش در رایزنی های برجامی 
در وین«، »شکل گیری تفاهم جدید در 
وین«، »پالس مثبت از مذاکرات وین« 
اینگونه القا می کنند که قرار است فتح 

الفتوحی اقتصادی در وین رخ دهد.
در هشت سال اخیر نیز این طیف 

بارها با نشان دادن سراب، معیشت مردم 
و اقتصاد کشور را به نشست و برخاست 
با مقامات آمریکایی و اروپایی گره زده و 
با این رویکرد خسارت بار، سفره مردم 

را کوچک کردند. 
برخی دولتمردان در کنار رسانه های 
زنجیره ای علیرغم تجربه های متعدد و 
پرهزینه، همچنان کلید حل مشکالت 
را در ویــن جســت وجو می کنند، این 
در حالی اســت که کلید حل مشکالت 
در پاستور است.مردم در حوزه مسائل 
اقتصادی و معیشتی گالیه مند هستند. 
همان طور که کارشناسان و صاحبنظران 
به دفعات تأکیــد کرده اند، مدیریت و 
تنظیم بازار اقالم مختلف از جمله بازار 
مرغ، به هیچ عنوان به تحریم ها و مذاکره 

ارتباطی ندارد.
مسئله مسکن، مدیریت بازار خودرو 
و بورس نیز همگی ریشــه در مدیریت 
امور توسط دولت داشته و هیچ ارتباطی 
به مذاکره و نشست و برخاست با طرف 

آمریکایی و اروپایی ندارد.
کارشناسان تأکید دارند که 70 الی 
80 درصد مشکالت ناشی از سوءمدیریت 
دستگاه های اجرایی است و تنها 20 الی 
۳0 درصد مشکالت ناشی از تحریم است.

بازى در پازل
 وقت کشی آمریكا

هدف آمریکا و اروپا این اســت که 
مذاکرات حول برجــام را به مذاکراتی 
فرسایشــی بدل کرده و در مرحله اول 
»بدون لغو تحریم ها« به برجام بازگشته 
و در مرحله بعد در جایگاه طلبکار نشسته 
و زیاده خواهی خود مبنی بر دائمی کردن 
محدودیت های هسته ای ایران و ضمیمه 
کردن توان موشکی و قدرت منطقه ای 

کشورمان به متن برجام را کلید بزنند.
با توجه به این نقشــه فریبکارانه و 
ضدایرانــی و البته با توجه به اظهارنظر 
توهیــن آمیــز و زورگویانــه اخیــر 
رئیس جمهور آمریــکا، دولت و وزارت 
خارجه باید مذاکــرات را متوقف کرده 
و لغــو یکباره و دائمی تمامی تحریم ها 
توســط آمریکا و تایید آن توسط ایران 
پس از راستی آزمایی را به عنوان پیش 
نیاز برای هرگونه اقدام جدید اعالم کنند. 
متاسفانه علیرغم هشدار دلسوزانه 
کارشناســان و صاحبنظــران، دولت و 
وزارت خارجــه و تیــم مذاکره کننده 
ایــران تاکنون از این اقدام امتناع کرده 
و همین مسئله در کنار اظهارات تأمل 
برانگیز برخی دولتمردان، شائبه انتخاباتی 
بــودن اقدامات دولت در وین را تقویت 

کرده است. 

گزارش به مقامات عالی!
کاظــم غریــب آبادی، ســفیر و 
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین و 
همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در اظهاراتی درباره مذاکرات جاری در 
ویــن بین ایــران و گــروه 1+4 اظهار 
داشت: آن چه در وین در حال پیگیری و 
گفت وگو است، ایجاد یک تصویر واضح و 
شفاف درخصوص لغو تحریم ها می باشد.

وی افزود: شناســایی و فهرســت 
کردن اقدامات لغو تحریمی، برای این 
شفاف سازی و سنجیدن جدیت آمریکا 
در ادعای خود برای بازگشت و پایبندی 
کامل به برجام و انطباق آن با سیاست 

اعالمی کشور، الزم است. 
غریب آبادی یادآور شد: مبنای تیم 
مذاکره کننده نیز اصولی است که از سوی 
مقام معظم رهبری به عنوان سیاســت 

نظام در این رابطه تعیین شده است.

مقام پیشین ام آى 6:

ایران به مرحله نوینی از بازدارندگی 
رسیده است

پیشــین  مقام  و  دیپلمات 
ایران  موشک هاى  گفت:  ام آى 6 
به طور گسترده اى دقیق هستند، 
تأثیرگذارند،  انبــوه  پهپادهاى 
ما شــاهد پیامــد آن در حمله 
سال گذشــته به آرامكو بودیم 
که موشــک ها دقیقا به اهداف 
برخورد کرده بودند و این مرحله 
متفاوتی از بازدارندگی است. این 
بازدارندگی نوینی است که ایران 

از آن برخوردار است.
آالســتر کالک، دیپلمات و مقام 
پیشــین ام آی6، در گفت وگویــی با 
اشاره به موشک های هوشمند کروز 
ایران، پهپادهای انبوه، گسترش نفوذ 
از یمن گرفته تا عراق، سوریه و غزه، 
گفت: این تهدید واقعی تر است و واقعا 
بازدارندگی در برابر اسرائیل هستند، 
این موشک ها به طور گسترده ای دقیق 
هستند، پهپادهای انبوه تأثیرگذارند، 
ما شــاهد پیامد آن در حمله ســال 
گذشته به آرامکو بودیم که موشک ها 
دقیقــا به اهداف برخورد کرده بودند 
و این مرحله متفاوتی از بازدارندگی 
است. این بازدارندگی نوینی است که 

ایران از آن برخوردار است.
به گزارش کاوش مدیا، وی گفت: 

موســاد همیشــه می گفت ایران در 
آستانه انفجار از داخل است، دارد فرو 
می پاشد، اقتصادش تقریبا ویران شده 
اســت ولی ما همه می دانیم که این 
درست نبود، مسئله این نیست و در 
واقع اکنون ایران به سوی دوره نوینی 
از همکاری ها، اول با چین و همچنین 
با روسیه حرکت می کند که فقط در 
زمینه داد و ستد نیست بلکه در حوزه 
آموزش )نیروی نظامی( به اشــتراک 
گذاشتن اطالعات، مسائل امنیتی و 

رزمایش های مشترک نیز هست. 
مقــام پیشــین ام آی 6 افــزود: 
منظورم این اســت که تغییر بسیار 
بزرگی در حال رخ دادن است، ایران 
درست در هسته مرکزی برای هر دو 
طــرف بوده، منظورم این اســت که 
از زمان ناپدید شــدن آخرین جاده 
ابریشم در سال های 1۵00 میالدی 
همیشــه بازرگانان ایرانی بودند که 
بــر این راه های تجــاری فرمانروایی 
می کردنــد، تا ســال های 1۵00 که 
این جاده پا به افول گذاشــت. خب 
به این معناســت که )ایــران( برای 
چین و روســیه نه تنها در زمینه داد 
و ستد بلکه در حوزه مسائل امنیتی، 

حیاتی است.

گفت و شنود

بخاری!
گفت: چه خبر؟!

رژیم  وزیر خارجــه  اشــكنازى«،  »گابــی  گفتــم: 
صهیونیســتی گفته است؛ اســرائیل هر آنچه الزم باشد 
 انجام خواهد داد که ایران به ســالح هسته اى دست پیدا 

نكند!
گفت: غلط زیادی کرده. چون می دانند ما دنبال سالح هسته ای 
نیســتیم می خواهند آن را به حســاب خودشان فاکتور کنند! چرا 

نمی گویند مانع موشک های ایران می شویم؟!
گفتم: اتفاقاً، همین دیروز »اودى ِدِکل« یک مقام نظامی 
رژیم صهیونیستی گفت؛ اسرائیل نگران برنامه هسته اى ایران 
نیست. موشک هاى دوربُرد و نقطه زن، پهپادهاى تهاجمی و... 

براى اسرائیل مرگ آور است. 
گفت: این نظامی صهیونیســت می گوید گنبد آهنین در مقابل 
موشــک های ایران بازدارنده نیســت و باید برنامه دفاعی دیگری 

داشته باشیم!
گفتم: یارو می گفت؛ درسته که کولر این ماشین خوب کار 

نمیكنه اما ُوجداناً بخاریش حسابی ُخنک میكنه!

یادداشت میهمان
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جانشین  حجازى  ســردار 
پس  قدس  ســپاه  فرماندهی 
از عمــرى مجاهدت به لقاءاهلل 

پیوست.
بــه همیــن مناســبت، روابط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی اطالعیه ای صادر کرد.
متن اطالعیه روابط عمومی کل 

سپاه به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
 انا هلل و انا الیه راجعون

 در کمال تأثر و تألم به استحضار 
ملت عظیم الشأن ایران می رساند:

ســردار سرتیپ پاســدار سید 
محمد حسین زاده حجازی جانشین 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقــالب اســالمی پس از ســال ها 
مجاهدت و تالش های خستگی ناپذیر 
و مخلصانــه در عرصه های مختلف 
پاسداری از انقالب و خدمت به نظام 
و میهن اسالمی در اثر عارضه قلبی 

به ملکوت اعلی پیوست.
 آن ســردار مومــن، انقالبی و 
والیت مــدار در زمــره فرماندهان 
و مجاهدان شــاخص هشــت سال 
دفاع مقــدس بود که به ویژه نقش 
سترگ و ماندگاری در حوزه جذب ، 

سازماندهی و اعزام رزمندگان اسالم 
بــه جبهه های نبرد حق علیه باطل 
و مصــاف با ارتش بعثــی صدام و 
مزدوران استکبار جهانی در جنگ 

تحمیلی ایفا کرد.
 مرحوم ســردار حجازی پس 
از دفاع مقدس در ســپاه و بســیج 
و نیز ســتاد کل نیروهای مســلح 
و مهمی  مســئولیت های خطیــر 
عهده دار شد که از جمله آنها می توان 
به فرماندهی نیروی مقاومت بسیج 
به مدت 10 ســال ، ریاســت ستاد 
مشترک سپاه ، جانشین فرمانده کل 
ســپاه و معاونت آماد ، پشتیبانی و 
تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای 

مسلح اشاره کرد.
ســردار حجازی که در کارنامه 
خود مدتی مسئولیت سپاه در لبنان 
را داشت در سال های اخیر تجارب 
ارزنده خود را برای یاری بخشی به 
مدافعیــن حرم و کمــک به جبهه 
مقاومت اســالمی در عرصه مقابله 
با داعش و تروریسم تکفیری به کار 
گرفت و پس از شهادت سردار دلها 
سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی 
به پیشــنهاد سردار اسماعیل قاآنی 
فرمانده نیروی قدس سپاه ، با حکم 

ســردار سرلشکر حســین سالمی 
فرمانده کل سپاه، به سمت جانشینی 
فرماندهــی این نــوع منصوب و از 

خدمات ارزنده ای به یادگار گذارد.
 روابــط عمومــی کل ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی با تسلیت 
فقدان آن سردار عالیقدر ، وارسته و 
مخلص محضر مقام معظم رهبری 
و فرماندهی کل قــوا حضرت امام 
خامنه ای )مدظله العالی( ، ملت ایران ، 
خانواده مکــرم و آحاد فرماندهان ، 
مســئولین و همرزمان وی درسپاه 
پاســداران انقالب اسالمی و بسیج 
مستضعفین و نیز رزمندگان جبهه 
به آگاهی مردم شــریف  مقاومت، 
و قدرشــناس می رساند، آیین های 
تشــییع و تدفین پیکر پاک وی در 
چارچوب تدابیر و دستورالعمل های 
ســتاد مقابله با کرونا انجام خواهد 

پذیرفت.
کیهــان عــروج ملكوتی 
این ســردار بــزرگ و فداکار 
حضرت  محضر  به  را  اســالم 
 ولی عصــر )ارواحنا له الفداء(، 
 رهبر معظم انقالب، خانواده گرامی 
آن سردار عزیز و  جبهه گسترده 

مقاومت، تسلیت می گوید.

سردار حجازی جانشین فرمانده سپاه قدس
به لقاءاهلل پیوست


