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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* کســانی که دل در گرو اســام دارند و خود را حسینی و امام زمانی 
می دانند قطعاً با حضور خود در صحنه انتخابات دل امام زمان و نایبش 
را شــاد و دشــمنان امام زمان یعنی رژیم های خبیث شیطان بزرگ، 
صهیونیسم و نوکران منطقه ای شان را مایوس خواهند کرد. آنان می دانند 
که عدم مشارکت در این صحنه عمل به توصیه های دشمن و شاد کردن 

دل پرکینه آن است.
7250---0919 و 6960---0936 و 3453---0992
* بعد از شهادت مظلومانه شهید عزیزمان فخری زاده توسط رژیم جاد و 
کودک کش صهیونیست، دست انتقام الهی مغز متفکر صنایع هوا فضای 
این رژیم جعلی را به هاکت رساند. البته این جانی به اندازه بند کفش 

آن شهید بزرگوار ارزش نداشت!
دوالبی
* اگر دولتمــردان در قوه مجریه از غیــرت و مردانگی مردان میدان 
برخوردار بودند این اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورمان نبود؟!
0922---8994

* در انتخابات گذشته دولت ها سعی می کردند برای حفظ ظاهر هم که 
شده تا زمان برگزاری انتخابات حداقل قیمت ها را ثابت نگه دارند ولی 
در این دوره کامًا برعکس شــاهد روند افزایش قیمت ها و کمبودها و 
مشکات در روزهای منتهی به انتخابات هستیم. گویا قصدشان عصبانی 
کردن بیشتر مردم اســت تا آنها را از حضور در پای صندوق های رأی 

باز دارند.
0915---1396

* نامزدهایی که به جای برنامه به تخریب ارکان نظام و ســایر نامزدها 
می پردازند صاحیت قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری را ندارند.
0911---8495

* برخــی از نامزدها که ادعــای اصاح طلبی هم دارند با عملکرد خود 
می دانند رأیی ندارند و صرفاً برای اهانت و وقت تلف کردن آمده اند!

0915---7215
* مردم باید کارنامه کاندیداها را در طول چهار دهه انقاب مرور کنند و 
کسی را برگزینند که برنامه قطعی و روشن و قابل اجرا دارند نه کسانی 

که گویا فقط برای تخریب رقیب به انتخابات وارد شده اند.
0910---3629

* بنده به عنوان ترک زبان از عملکرد ناصواب آقایان مهرعلیزاده و همتی 
برائت می جویم. از شرف ترک ها به دور است که در رأی دادن، میراث 

ستارخان و باکری ها را به تاراج دهند.
0912---0861

* به آن دو نامزد ریاست جمهوری که خودشان می دانند چه کسانی را 
می گویم عرض می کنم با پیامک های ترکی نمی توانند از ما ترک زبانها 
برای جمع آوری رأی استفاده کنند. حنای شما رنگ ندارد. شما در محل 

تولد خود رأی ندارید چه رسد به کل ترک زبان ها؟!
0914---3087

* آقای همتی در گفت وگوی ویژه درخواســت سه ساعت مناظره در 
حوزه اقتصاد با آیت اهلل رئیسی را داشتند... آیا واقعاً آقای همتی نمی داند 
معیشــت پر رنج امروز مردم حاصل عملکرد نادرست همکاران اوست؟ 

راجع چه چیزی می خواهد بحث کند؟
0912---7239

* از مجری مناظره های تلویزیونی آقای حیدری درخواســت می کنم 
در صورتی که نامزدها به جای پرداختن به ســوال طرح شده و یا ارائه 
برنامه هــای خود به تهمت، افترا و متلک پرانــی روی می آورند و نظام 
مقدس جمهوری اســامی برآمده از خون شهدا را زیر سوال می برند و 

از فتنه گران حمایت می کنند میکروفن آنها را قطع کند.
عبدالکریم حیاتی- تهران
* آقای همتی تمجید از سردار سلیمانی را از شما بپذیریم یا سیاست 
تعامل را که منظورتان کسب رضایت آمریکای جنایتکار است؟! سخن 
صداقت و تخصص را بپذیریم یا دروغ و تهمت به افراد و اشــخاص از 

سوی شما را؟! 
0916---6979

* دولت آمریکا دولت ما را با برجام بازی داد و آن را تا قتلگاه کشــاند 
و حاال با شمشیر تیز FATF که دولت آن را سراب می بیند آماده ذبح 

کشور است!
0919---6858

* برخی نامزدها که از افزایش قیمت ســوخت سخن می گویند آیا به 
تبعات افزایش آن یعنی قیمت بسیاری از اجناس بازار هم خبر دارند؟ 
هرگاه صد تومان به قیمت ســوخت افزوده می شود از فرق سر تا نوک 
پــا به قیمت همه چیز افزوده می شــود. نامزدها راهکار بدهند که چرا 
کشــاورز ما با این همه سختی و مشقت وقتی می خواهد دسترنج خود 
را مشاهده کند باید بنشیند و گریه کند که هندوانه، پیاز، سیب زمینی، 

سیب درختی و... او در باغ ها می پوسد و خریداری ندارد؟!
حسنی
* روزهای پایانی عمر دولت تدبیر گویا قرار اســت با افزایش فشــار بر 
مردم سپری شود! قبوض برق مصرفی ما تا به حال 24 هزار تومان بود، 
بــا وجودی که هنوز از کولر اســتفاده نمی کنیم به یکباره به 54 هزار 
تومان افزایش یافته اســت، یعنی بیش از 100 درصد افزایش! قرار بود 
برق افراد کم مصرف و مناطق کم برخوردار مثل ما که در منطقه 2 رشت 

هستیم رایگان شود، این بود رایگان کردن؟!
علیرضا قاسمی
* از نامزدها درخواست می شود قول مردانه دهند که بسته های معیشتی 
فصلی یا 6 ماه یک بار برای مردم در نظر بگیرند که خانواده ها مطمئن 
باشــند برای نیازمندی های ضروری مثل نخود، لوبیا، برنج، ماکارونی، 
گوشــت، مرغ و... مشــکل نخواهند داشت و دیگر کسی پیدا نشود در 
کشور که سال بر او بگذرد و از مصرف گوشت و حبوبات بی بهره باشد.
0905---5164
* خدا نگذرد از کسانی که پول کشور را از ارزش واقعی آن انداختند و 

کشور را به این روز درآوردند.
0992---8857

دروغگفتیم؛رئیسجمهور
خیلیهماختیاراتدارد)!(

با نزدیک شدن به روز رای گیری و نیاز اصاح طلبان به رای مردم، یک روزنامه 
اصاح طلب در یادداشتی تصریح کرد: هیچ کاره بودن رئیس جمهور صحت ندارد و 
رئیس جمهور اختیارات گسترده ای دارد. این ادعا که رئیس جمهور اختیارات ندارد 
و تدارکاتچی اســت، گزاره ای است که اصاح طلبان چه در اواخر دولت خاتمی و 
چه در چند سال اخیر تکرار کرده اند تا پاسخگوی وعده های خود و مطالبات مردم 
نباشند. جالب این است که حتی بهزاد نبوی برای باورپذیر کردن ادعا چندبار گفت 
اختیارات رئیس جمهور 15 درصد نیست، بی آنکه بگوید این درصد را از کجا و بر 

اساس کدام محاسبه ریاضی استخراج کرده است.
اما با نزدیک شدن به انتخابات، ادبیات یادشده به کناری رفت و اصاح طلبان 
از 14 نامزد خواســتند ثبت نام کنند و اکنون نیز به طور جد، ســتادهای همتی و 
مهرعلیزاده را تجهیز می کنند؛ بی آنکه بخواهند هزینه حمایت رســمی از این دو 

نامزد )با رای های یک تا 4 درصدی در نظرسنجی های دولتی( را بپردازند.
در همین رویکرد جدید، روزنامه آرمان در یادداشــتی به قلم محمد فاضلی 
نوشت: می شنویم که »رئیس جمهور هیچ کاره است.« این گزاره صحت ندارد؛ و به 
همان اندازه این گزاره که رئیس جمهور اختیاردار اجرای برنامه ها و اهدافش است، 
صحیح نیست. چند دلیل: یک. رئیس جمهور یک نفر نیست، بلکه مدیر شبکه ای 
از آدم هاست. کیفیت افکار، ایده ها و توانمندی های این شبکه، اثر تعیین کننده ای 
دارد. ایدئولوژی و جهت گیری آنها هم اثرگذار اســت. شبکه آدم های احمدی نژاد 

و خاتمی فرق می کردند و تفاوت عملکردها محصول تفاوت این شبکه هست.
دو: رئیس جمهور، کنشگر با قدرت ثابت نیست. مقداری اختیارات و قدرت برای 
رئیس جمهور از قبل تعریف شده، و نوع و کیفیت بهره گیری از قدرت تعریف شده، 
به عاوه ساختن صورت هایی از قدرت که تعریف نشده اند – نظیر قدرت ناشی از 
ارتباط گیری صحیح با مردم، ناشــی از اعتمادسازی، ناشی از موفقیت پله پله در 
برخی عرصه ها و ... – از قبل تعریف نشده است بلکه رئیس جمهور آنها را می سازد.

ســه: رئیس جمهور مدیــر هدایت کننده هزاران نفر مدیری اســت که به کار 
می گمارد، تنظیم کننده روابط و جریان های قدرت مؤثر بر صدها هزار میلیارد تومان 
منابع مالی، قدرت اثرگذار بر تعریف روابط خارجی )در چارچوب، تعامل یا تعریف 
دســتور کار برای شورای عالی امنیت ملی(، و دارای قدرت نهادسازی است. چند 
مثال: در این باره محمود احمدی نژاد تعریف کننده و پیش برنده تأثیرگذار مسکن 
مهر، هدفمندی یارانه ها و ریل هایی در سیاست خارجی است. اثرات این سه کار وی 
تا دهه ها ایران را متأثر می سازد. حسن روحانی نیروی مؤثر بر شکل گیری برجام 
است – بخواهیم یا نخواهیم – و هر دولتی در آینده هم ناگزیر از پذیرش میراث 
اوســت. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با برنامه تعدیل اقتصادی، و محمد خاتمی با 
دستور کار توسعه سیاسی، و شماری دستاوردهای اقتصادی مهم بر تاریخ ایران اثر 
گذاشته اند. وزیری نظیر آذری جهرمی با همراهی رئیس جمهور حسن روحانی بر 
روند توسعه اینترنت و شبکه های اجتماعی در ایران اثر گذاشته؛ و حسن قاضی زاده 
هاشــمی با اجرای طرح تحول سامت بر سرنوشــت نظام سامت و حتی نظام 
بودجه ریزی این کشور اثری ماندگار – کاری به خوب و بدش ندارم – گذاشته است. 
درخصوص اغلب بقیه مقامات ارشد نیز می توان چنین اثرگذاری هایی را سراغ گرفت.
چهار: قدرت یک رئیس جمهور در میزان توانایی برای »ساختن روح یک ملت« 
تعریف می شــود. رئیس جمهور فرصت دارد هر لحظه که اراده کند با مردم سخن 
بگوید، در فضای مجازی باشــد، در رســانه های معتبر خارجی سرمقاله بنویسد، 
توئیت های مهم بزند، و حتی عکس هایی از او منتشر شود که معناهای مهم داشته 
باشد. او شــکل دهنده به یک نظام ارتباطی است؛ و ارتباط گیری بر محور زبان و 
نمادها یکی از بزرگ ترین دارایی ها و اختیاری است که به رئیس جمهور داده می شود 
تا قدرت بسازد و روح یک ملت را تعریف کند. حرف زدن رئیس جمهور مهم است.
پنــج: رئیس جمهور تعیین کننده 18 وزیر، چندیــن معاون رئیس جمهور، با 
اختیار تعریف کردن معاونت های جدید، نیروی مؤثر بر تعیین ده ها سفیر، قدرت 
تأثیرگذار بر تعیین و کیفیت ده ها معاون وزیر، دارای اختیار تعریف دســتور کار 
برای چندین شورای عالی، دارای قدرت اثرگذاری بر دستورکار سازمان های عظیمی 
نظیر سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مناطق آزاد، 
سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان امور مالیاتی، گمرک و... است. رئیس جمهور 
قدرت بامنازع نیست؛ در هیچ نظامی حتی در آمریکا هم قدرت بامنازع نیست. 
محدودکننده های قدرت او و دولت هم فقط رقبا، مخالفان یا قانون نیستند. قدرت 
او را شیوه به کارگیری قدرت، ظرفیت دولت، کم و زیادی منابع، شیوه ارتباط گیری 
با مردم، کیفیت آدم هایی که به کار می گیرد، و مســیرهایی که در پیش می گیرد 
تعیین می کند. قدرت رئیس جمهور امر ثابت نیست، محدوده تغییرات دارد، بیشتر 
می شــود یا افت می کند. یکی از دروغ هایی که باید در برابر آن ایستاد و نگذاشت 

باعث فرار از مسئولیت پذیری شود، گزاره »هیچ کاره بودن رئیس جمهور« است.
بلوفکارگزارانراباورکنیم

یاجازدنخاتمیرا؟!
ارگان حزب اشرافی کارگزاران در یک چشم بندی جالب توجه، نامزدی را که 
در رتبه چهارم نظرسنجی های انتخاباتی قرار دارد، هم طراز نفر اول با فاصله رای 

بیش از 60 درصدی قرار داد.
روزنامه ســازندگی که پیش از این در چند نوبت تمام صفحه اول خود را با 
تیترهایی مانند »مستقل هستم«، »صدای سوم« و »برگ برنده]...[«، به نامزد مذکور 
اختصاص داده بود، این بار نامزد مذکور را در مقابل نفر اول همه نظرسنجی های 
دولتی برابر کرده و مدعی شده که نامزد مطلوبش با نامزد اول، بیش از سایر نامزدها با 
استقبال مردم روبه رو شده اند)؟!( این ادعا در حالی است که در همه نظرسنجی های 
دولتی، آقای رئیســی باالی 65 تا 70 درصد رای دارد اما نامزد مدنظر کارگزاران، 
در رتبه چهارم میان هفت نفر )با 2 تا 4 درصد رای( ایستاده است. به عبارت دیگر 
تفاوت رای دو نامزد، حداقل 60 درصد )در برخی نظرسنجی ها، 65 درصد( است.

اما از شــیرین کاری حزب کارگزاران که بگذریم، تردســتی جالب تر را خود 
نامــزد مذکور انجام داده که با وجود توقــف رای وی در حوالی 2 تا 4 درصد در 
نظرسنجی های دولتی، مدعی شد 60 درصد مردم را نمایندگی می کند)!( او توضیح 
نداده که در روز روشــن چگونه توانسته 56 درصد رای )15 برابر رای خود( را به 

آرای خود اضافه کند؟!
در همین حال انتشار خبر تکذیب حمایت خاتمی از نامزد مذکور نیز معنادار 
است. چرا که خاتمی پشت پرده از نامزد مذکور حمایت کرده و اصاح طلبان هم به 
ستاد وی پیوسته اند اما در پی مرور نتایج نظرسنجی ها، گویا به این نتیجه رسیده اند 
که نباید رسما و علنا از وی حمایت کرده و هزینه رای نیاوردن او را متقبل شوند.

این هم البته داســتانی است که اصاح طلبان حاضر به علنی کردن حمایت 
خود از یک نامزد نباشــند اما روزنامه اصاح طلب مدعی شود همین نامزد، رقیب 

دوشادوش نامزد اول نظرسنجی هاست!
خبرنداریدکهترامپ

باکمکچهکسیازبرجامخارجشد؟!
یک روزنامه حامی دولت به اســم »رونمایــی از مغالطه ای تاریخی« مرتکب 

مغالطه و تحریف شد.
روزنامه جمهوری اســامی در سرمقاله خود نوشت: »تشکیل دولت دوازدهم 
در عین حال که موفقیتی برای آقای روحانی محسوب می شد، زمینه ای نیز برای 
بی اعتبار ساختن او توسط مخالفان بود. آنها از همان زمان تصمیم گرفتند هرطور 
شده دولت دوازدهم را ناکارآمد جلوه دهند و البته سکوت رئیس جمهور و ضعف 
تعدادی از وزرای او نیز به مخالفین کمک کرد و مغالطه از همین  جا شکل گرفت. 
در ایــن مغالطه، هرگز مغالطه کنندگان نگفتند این ما بودیم که به ترامپ کمک 
کردیم از برجام خارج شود و آن همه تحریم علیه ایران شکل بگیرد، نگفتند این 
ما بودیم که مانع تصویب FATF شــدیم و تمام راه های تنفسی اقتصاد کشور را 
بستیم، نگفتند این ما بودیم که اجازه ندادیم دولت با کشورهای مختلف وارد تعامل 
شــود، نگفتند این ما بودیم که هر روز یک ماجرا خلق کردیم تا دولت نتواند کار 
کند، نگفتند این ما بودیم که با تسلطمان بر منابع اقتصادی امور معیشتی و حتی 

در تأمین نیازهای اولیه مردم را مختل کردیم تا دولت را ناکارآمد جلوه دهیم.
حاال نامزدهای ریاســت  جمهوری از این مغالطه اســتفاده ابزاری می کنند تا 
بــا نفی این دولت، خود را اثبات کنند. ضعف بزرگ دولت دوازدهم اینســت که 
دست های پشــت پرده را رو نمی کند و به اصحاب مغالطه میدان می دهد هرطور 
می خواهند افکار عمومی را شکل بدهند. این، ضعف کمی نیست هرچند گذشت 

زمان پرده ها را کنار خواهد زد«.
از نویسنده این تحلیل و روزنامه مدعی وجود پشت پرده، باید پرسید چرا به 
جای کلی گویی، یکی از مصادیق همین پشت پرده ها را مستنداً منتشر نمی کنید؟! 
ثانیاً درباره ادعای کمک به ترامپ برای خروج از برجام، اخبار و اسناد روشن به اندازه 
کافی وجود دارد که چه کســانی به ترامپ - و قبل از آن به دولت اوباما - جرأت 
نقض تعهدات را دادند. به خاطر داریم که تا دو سال پس از اجرای برجام در همان 
دوره عهدشکنی های دولت اوباما، برخی مقامات دولتی می گفتند هنوز نقض فاحش 
برجام انجام نشده یا وزیر خارجه آمریکا قول داده با نامه های آرام بخش جبران کند 
و یا این ادعا که در نقشه اسرائیل و عربستان برای مقابله  به  مثل وارد نمی شویم)!(

این خبر هم رسماً در رسانه ها منتشر شد که چند هفته پس از اعام خروج 
ترامپ از برجام، خانم فدریکا موگرینی مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
گفت که از روحانی تضمین گرفته در صورت خروج آمریکا از برجام، مقابله  به  مثل 
نکند و از توافق خارج نشود. خب! وقتی آمریکا از طریق واسطه اروپایی اطمینان 
پیدا کرده بود که دولت روحانی هیچ واکنش جدی نشان نمی دهد، چرا باید انجام 
تعهدات خود را متوقف نمی کرد؟ با این وجود چرا نویســنده تحلیل،  شیپور را از 
ســر گشــاد آن می نوازد و به جای انتقاد از شخص آقای روحانی، دون کیشوت وار 
به آســیاب های بادی حمله می کند و منتقدان را متهم می ســازد؟ ثالثاً، دولت با 
شتابزدگی، توافق را چگونه تنظیم و اجرا کرد که دولتین آمریکا به مدت 5 سال 
توانسته اند تعهدات خود را اجرا نکنند و طلبکاری هم بکنند؟ چرا نویسنده روزنامه 
جمهوری اسامی به جای مؤاخذه دولت، به منتقدانی که این خدعه و خیانت آمریکا 

را پیش بینی می کردند، می تازد و چه چیزی نصیبش می شود؟
رابعــاً تعهد دادن مخفیانه به FATF و اجرای 39 بند از 41 بند برنامه اقدام 
تدوین شده، موجب مؤاخذه است و حامیان این اقدام غیرقانونی باید با شرمندگی 
پاسخگو باشند که با وجود اجرای 39 بند، تحریم ها نه تنها برداشته نشد بلکه بیش 
از دو برابر شد. نویسنده سرمقاله روزنامه جمهوری اسامی واقعیت به این روشنی 

را نمی فهمد، یا مطالب دیکته شده را بدون مطالعه بازنشر می کند؟!
خامساً دولت جز با آمریکا و یکی دو کشور اروپایی، با کدام قطب های سیاسی 
و اقتصادی دیگر در دنیا وارد تعامل جدی شده که نگذاشته باشند تعامل کند؟ با 
همسایگان؟ با چین؟ روسیه؟ شرق آسیا؟ آمریکای التین؟ برای دولتی که فقط 5 
ماه در پکن سفیر نداشته، تعامل چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ این که تنظیم 
سند همکاری راهبردی مثًا با چین، بالغ بر 5 سال معطل نگاه به غرب می ماند، 

بوی تعامل با کشورهای مختلف را می دهد؟!
خودراگولنزنید

جنگاقتصادی،نتیجهبرجاماست
یک ســایت حامی دولت درباره اظهارات اخیر روحانی نوشــت این سخنان، 

نوشدارو پس از مرگ سهراب است.
عصر ایران با اشاره به سخنان دیروز روحانی، نوشت: از رئیس جمهوری خواسته 
بودیم از الک ســکوت بیرون بیاید و توضیح را به بعد موکول نکند. او هم چنین 

کرد. پس، همین جای استقبال دارد. حسن روحانی گفت:
»- در این انتخابات )مناظره ها و تبلیغات انتخابات( فهمیدیم چقدر زنان، خوب 

هستند. چقدر اقوام خوب هستند. همه از زنان و اقوام می گویند.
- من وعده داده بودم نگذارم جنگ شود و نگذاشتم. به وعده های اقتصادی هم 
در دولت اول عمل کردم. در دولت دوم اما درگیر جنگ اقتصادی شدیم. شدیم یا 

نشدیم؟ در سال95 تورم 5 درصدی را به 15 درصد رساندیم یا نه؟
- بله، در سال 97 شرایط عوض شد. اما چرا عوض شد؟ چون وارد یک جنگ 
تمام عیار اقتصادی شــدیم. آقای صدا وســیما! در سؤاالت خود می پرسیدی وارد 

جنگ اقتصادی شدیم یا نشدیم؟
- در سؤاالت مناظره ها جنگ اقتصادی مطرح نشد. گویی اصا ترامپ نبوده 

است! بدترین جمهوری خواهان مگر کنار او نبودند تا ریشۀ ما را بکنند؟
- آقای صدا وسیما! می پرسیدی برجام آری یا نه؟ تحریم که معلوم است بد 

است. برجام را بپرس.
- کســانی که با من سینه به ســینه می شدند و پرونده درست می کردند که 
فضای مجازی باید فیلتر شــود حــاال از پهنای باند حرف می زنند . قبا این پهنا 
چقدر اذیت شان می کرد و حاال چقدر خوب شده این پهنای باند! خدا را شکر که 

دیگر هیچ کس نمی تواند بگوید طرفدار فیلترینگ است.«
نویسنده می افزاید: سخنان روحانی صریح و روشن است. اما آیا می توان آن را 

نوش دارو پس از مرگ سهراب دانست؟
تا ســهراب چه باشــد. اگر سهراب، صلح و برجام اســت نمرده است و دولت 
اصول گرا و رئیس جمهور اصول گرا هم ناگزیر از اجرای آن است چه رسد به همتی 

که با چند اگر و شاید روی کاغذ، بخت دارد.
اگر ســهراب، اعتماد و سرمایۀ اجتماعی است شاید مرده باشد. اگر سهراب، 

ایران باشد ایران اما زنده است.
نویسنده عصر ایران توضیح نداده که اوالً اگر عملکرد دولت، به سرمایه اعتماد 
اجتماعی در حد مرگ آســیب زده، زنده بودن برجام چه ارزشی می تواند داشته 
باشد؟ ثانیاً زنده بودن برجام چه ارزشی دارد وقتی تحریم ها با وجود آن چند برابر 
شده و وزیرخارجه آمریکا نیز می گوید حاضر به بازگشت به توافق قبلی )!برجام( 
نیستیم. ثالثاً جنگ اقتصادی ادعایی، اتفاقاً از گور برجام بلند شده و هر دو دولت 
اوبامــا و ترامپ با اطمینان از این که روحانی خود و کشــورش را گروگان اجرای 
توافق به هر قیمت نگه می دارد، شروع به پایمال کردن توافق و اعمال تحریم های 

ویزا، سیسا)1( آیسا و کاتسا کردند.
این خباثت البته از ســوی صاحب نظران پیش بینی می شد و هشدار هم داده 
شد منتها در آن زمان آقای روحانی تمسخر منتقدان را مد روز کرده بود تا نه خود 
و نه دولتمردان وی صدای هشــدارها را نشنوند. بنابراین اینجا هم او مقصر است. 
همین جا گفتنی اســت که در ارزیابی هر کاری، روند و ســرانجام و کارنامه آن را 
می سنجند، نه با نگاه مقطعی و نقطه ای. آمریکا همان یک سالی که اجازه فروش 
محدود نفت طبق برجام را می داد، در حال تدارک زیرســاخت تحریم های چند 
برابر بود و ضمناً صادرات و واردات ایران را کانالیزه می کرد؛ و تبعات پذیرش ورود 
به این کانال محدود شونده بود که سقوط شدید منابع درآمدی و رشد اقتصادی 

را در برآیند دولت روحانی تدارک کرد.
اجماالً این که برجام، آن هم با اجرای یکطرفه آن از سوی دولت روحانی- و 
تضمین دادن به آمریکا مبنی بر این که در صورت پایمال شدن حقوق ایران هم در 
توافق می ماند- یک خسارت بی سابقه در تاریخ کشورمان است که صرفاً به عنوان 
یک عبرت، جســد آن قابل تشریح است. وگرنه همین دیروز معاون وزیر خارجه 
تصریح کرده که آمریکا حاضر به لغو مؤثر تحریم ها )در حد بازگشت به سال 96 

که مستلزم لغو 150 تحریم می باشد( نیست.

صفحه 2
پنج شنبه 2۰ خرداد ۱۴۰۰
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روایت عزیزی از نشست کمیسیون امنیت ملی 

عراقچی: تحریم های اولیه، ثانویه و 500 تحریم برجامی 
باقی مانده است

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
امورخارجه  گفت: معاون وزیــر 
اعالم کــرد؛ علی رغــم 5 دور 
ثانویه  اولیه،  مذاکره، تحریم های 
و 500 تحریم برجامی باقی مانده 

است.
ابراهیــم عزیــزی درخصــوص 
جزئیات جلســه کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجــی مجلس با 
سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور 
خارجه گفت: در این جلسه عراقچی 
گزارشی از دور پنجم مذاکرات وین به 
کمیسیون ارائه داد. قرار است از روز 
شنبه هفته آینده دور ششم مذاکرات 

ایران و 1+4 آغاز شود.

رئیس کمیته امنیت مجلس ادامه 
داد: معاون وزیر امور خارجه اعام کرد 
تا پایان دور پنجم مذاکرات از 1500 
تحریم حقیقی و حقوقی هسته ای و 
برجامی، 1000 تحریم برداشته شده 
و 500 تحریم کیفی باقی مانده است. 
عاوه بر این تحریم های اولیه و ثانویه 

نیز پابرجاست.
وی تأکیــد کرد: با توجه به باقی  
ماندن این حجم از تحریم ها، وعده های 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه تحریم ها 
لغو شــده و دیوار آن شکسته شده، 
محقق نشده اســت و در مدل فعلی 

مذاکرات محقق نخواهد شد.
نماینده مردم شــیراز ادامه داد: 

بــه گفته عراقچــی، تاکنــون برای 
راســتی آزمایی تعهدات غرب مدلی 
تعریف نشده، بنابراین نمی توان ادعای 
به نتیجه رسیدن مذاکرات را مطرح 
کرد. عزیزی در گفت و گو با مهر تصریح 
کرد: کمیســیون امنیت ملی تأکید 
دارد که باید مذاکرات به گونه ای ادامه 
پیدا کند که قدرت بازگشــت پذیری 
هســته ای ایران تضمین شــود، زیرا 
اهرم مهم ایــران در مذاکرات همین 

موضوع است.
از ایران انتظار 

اجرای تعهدات هسته ایش را 
تحت برجام نداشته باشید 

از سوی دیگر »کاظم غریب  آبادی« 

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسامی 
ایران نزد سازمان های بین المللی در 
وین و همچنیــن آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  دیروز )چهارشــنبه( در 
پاســخ به درخواســت ها برای توقف 
اقدامات جبرانی هســته ای، گفت: از 
ایران انتظار نداشــته باشید در حالی 
که تحت تحریم های یکجانبه و ظالمانه 
است، همچنان تعهدات هسته ایش را 

تحت برجام اجرا کند.
وی همچنیــن تأکید کرد: ایران 
تصمیم گرفت تفاهــم فنی را این بار 
تمدید نکند و تصمیــم گرفت تا به 
ضبــط و نگهداری داده ها برای مدت 

زمان حداکثر یک ماه ادامه دهد.

اطالعیه مهم دفتر رهبر انقالب 
درباره یک استفتاء

روابــط عمومی دفتــر مقام 
معظــم رهبــری در اطالعیه ای 
اعالم کــرد: مطلبی کــه درباره 
صالــح و اصلح در رســانه های 
 اجتماعی منتشــر شــده است

اعتبار ندارد.
به گــزارش پایگاه اطاع رســانی 
دفتر مقــام معظم رهبری در پی درج 

استفتائی از حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در برخی صفحات رسانه های اجتماعی، 
روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری 
اعام کرد: هر متنی که حاکی از نوعی 
ورود در انتخابات باشــد از طرف دفتر 
مردود و بی اعتبار است. مطلبی نیز که 
اخیراً درباره صالح و اصلح عنوان شده 

است، اعتبار ندارد. 

گفت و شنود

عابر چی شد؟!
گفــت: دولت در اعتراض به مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاســت 
جمهوری از نامزدها پرســیده است در یک کلمه بگوئید برجام خوب 

بوده یا بد؟!
 گفتم: خود دولت بگوید که فایده برجام چه بوده اســت؟ 
قرار بود تحریم ها لغو شود که نه فقط لغو نشد، بلکه صدها تحریم 

دیگر هم به آن اضافه شد!
گفت: می گویند در برجام کاپ اخاق گرفتیم و بین اروپا و آمریکا 

شکاف  انداختیم!
گفتم: اروپا و آمریکا که در هــر اقدامی علیه ایران با هم 

مشترک و خاله خواهر زاده اند!
گفت: چه عرض کنم؟!

ناگهان  اتوبــوس می گفت؛ وســط خیابان   گفتم:  راننده 
متوجه شــدم که کاله عابری را باد بُــرده و او دنبال کالهش 
می دود. برای اینکه با آنها تصادف نکنم با هزار زحمت اتوبوس 
را کنترل کردم تا باالخره توانستم کاله را َرد کنم! گفتند؛ آفرین! 
 عابر چی؟ عابر چه شــد؟ گفت؛ هیچی! عابر رفت زیر ماشین 

و عمرشو داد به شما!

1- » راز پرشکوه ماندگاری جمهوری اسالمی و نظام امام خمینی، با وجود 
همه پیش بینی های دشمنان در باره زوال این نظام، همراهی دو کلمه »جمهوری« 
و» اسالمی« یعنی حاکمیت توامان اسالم و مردم است و از این پس نیز همراهی 
همین دو کلمه تضمین پیشرفت مستمر خواهد بود.« )رهبر انقالب، سخنرانی 

تلویزیونی 14خرداد(
انقالب مــردم ایران، نهضتی از جنس حرکت انبیا و قیام اولیاء الهی در 
جهت احیا حفظ کرامت انســانی و مبارزه با طواغیت و جریانات استکباری 
ضد بشــری بود. همان طور - که به قول استاد شهید مطهری-»امام حسین 
علیه الســالم  با حرکت قهرمانانه خود روح مردم مسلمان را زنده کرد و... به 
اجتماع اسالمی شخصیت داد...« مردم ایران نیز با تاسی از این الگوهای ممتاز 
و بی بدیل بشری، برای نجات خود از چنگال استعمار و استبداد و پایان دادن 
به عقب ماندگی اجتماعی و انحطاط فرهنگی و قرار گرفتن در مسیر تحول و 
پیشرفت، از میان مکاتب رنگارنگ مادی و الحادی  اسالم ناب را به عنوان نسخه 
شفابخش برگزیدند و بر این مبنا و برای تحقق آن اهداف، انقالب برپا کردند. لذا 
میان مردم ایران و انقالب اسالمی یک رابطه ماهوی و ناگسستنی وجود دارد.

2- این سخن امام خمینی)ره( که کمتر از یک سال قبل از رحلت فرمودند 
معروف اســت و فراموش شدنی نیست و همه، خاصه آنها که صاحب منصب 
و مســئولیت هســتند باید همواره آن را در نظر داشــته باشند و مبنای 
سیاست گذاری و برنامه ریزی و اقدام و عمل خود قرار دهند: »مردم ایران ثابت 
کرده اند که تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند ولی تحمل شکست انقالب و 
ضربه به اصل آن را هرگز نخواهند داشت.« سخنی روشن و سرراست که برای 
فهم و فهماندن آن به هیچ توضیح و تفسیر و تبیین نیاز ندارد، اصول انقالب 
مگر چیزی جز استقالل و آزادی و قانونمداری و عدالت گستری و مردم ساالری 
و عزتخواهی و ذلت ناپذیری و فقر و فساد و تبعیض زدایی و... است؟! مردم ایران 
به راستی طی 42 سال گذشته ثابت کرده اند که  انحراف از اصول و لغزش از 
ارزش های انقالب را از هیچ فرد و جناحی، و به هیچ توجیه و بهانه ای، چه به 
اسم مسلمانی و انقالبی گری و تحجر و چه به اسم روشنفکری و مقتضیات زمان 
و تغییر شرایط و... نمی پذیرند. این مردم اسالم ناب را می خواهند و انقالب 
کرده اند تا اصول و موازین و ارزش های آن را در زندگی فردی و اجتماعی خود 
پیاده و به منصه ظهور برسانند. اگر مسائل و مشکالت و بحران هایی که این 
ملت در سال های پس از انقالب از درون با آن مواجه بوده است مورد ارزیابی 
و سنجش عالمانه - و نه سطحی و سفارشی و مغرضانه!- قرار گیرد بی تردید 
این نتیجه حاصل می شــود که مستقیم و غیرمستقیم ریشه در انحراف از 
 اصول و ارزش های اســالمی و انقالبی دارد. باز از یکی از جمالت حکیمانه و 
در عین حال همه فهم امام راحل برای تبیین ادعای خود بهره می گیریم که در 
خرداد سال 60 که ماجرای بنی صدر و منافقان می رفت به یک بحران همه جانبه 
ختم شــود، هشدار داد »ملت با اسالم است، نه با من است و نه با شما و نه با 
دیگری، من اگر یک کلمه برخالف اسالم بگویم، همین ملت می ریزند و من را 
از بین می برند، ملت اسالم را می خواهد... ملت می خواهد قوانین اسالم در این 
مملکت پیاده بشود. ملت این همه زحمت کشیده که دین اسالم را برقرار کند...«

3- بســیاری از  اشــکاالت و انحرافات از این  اشتباه ناشی می شود که 
بعضی از کســانی که در این مملکت اســالمی و انقالبی مسئولیت دارند و 
گاه مســئولیت های مهمی هم دارند علی رغم شواهد و اسناد غیرقابل انکار 
تاریخی در میزان صداقت و خلوص » اسالم خواهی« و الجرم »انقالبی بودن« 
این مردم شک دارند. فکر می کند چون خودش عمیقا به اسالم باور ندارد و 
برای رسیدن به پست و مقام و جیفه دنیا به ناچار! »مسلمان نمایی« می کند و 
ادای انقالبی بودن درمی آورد و چون خودش با دودوتا چارتای تاریخ این مردم 
و سرزمین آشنایی ندارد، و در عمق وجودش در برابر غرب احساس حقارت 
می کند و غربزده است، مردم ایران را هم با متر و معیارهای خودش می سنجد 
و بر مبنای این توهم و اساس غلط، رفتار هایی می کند که الجرم خیلی جاها 
با باورهای اعتقادی و آرمان های تاریخی و اهداف این مردم در تضاد و تعارض 
قرار می گیرد و دردســرآفرین می شود و کسانی را که به او هشدار می دهند 
و از او به حق انتقاد می کنند به بی ســوادی و از مرحله پرت بودن و ناآشنا با 
واقعیات جهان امروزی و ایده آلیست و افراطی! معرفی می کند و چون بر اساس 
توهمات و القائات عمل می کند الجرم کارهای مردم و اداره امور جامعه پیش 
نمی رود و به مشکالت برمی خورد، مظلوم نمایی می کند که »نمی گذارند«!! این 
جماعت مصداق همان نااهالن نامحرمی هستند که امام)ره( در وصیت نامه خود 
با قاطعیت هشدار می دهند اجازه ندهید انقالب و سرنوشت مردم به دست 
آنها بیفتد. کسانی که برخالف شعارهایی که می دهند و یقه ای که می درانند 
 در عملکرد و رفتارشان عیان و ملموس اســت نه به مردم و» جمهوریت« 
و نه به »اســالمیت« نظام اعتقاد دارند و آن وقت اینجا و آنجا مســئول و 
مدیر»جمهوری اسالمی« هستند! و با رویکردها و روش های غلط خود، زحمات 
و مجاهدت های این ملت را با خطر مواجه می سازند.کسانی که خاصه در دوران 
انتخابات و در مناظرات انتخاباتی)مثل همین روزها( برای عوامفریبی و جلب آرا 
مردم خیلی دم از مردم و در خطر بودن جمهوریت نظام می زنند و مردم را به 
پای صندوق های رای و حضور در صف انتخابات می خوانند، اما وقتی خرشان 
از پل گذشت، با عملکردهای غیرمردمی، مردم را به صف مرغ و تخم مرغ و 
روغن و کشک و... حواله می دهند و بزرگ ترین عامل یأس و دلیل دلسردی 
مردم و رویگردانی و خطر عدم مشارکت حداکثری آنها در انتخابات که خواسته 

و آرزوی بدخواهان این مردم و کشور است، می شوند.
4- از نگاه امام، مردم صاحبان اصلی انقالب و نظام هستند.  بر این واقعیت 
و اصل اساسی رهبر معظم انقالب هم در سخنرانی اخیر خود )14 خرداد( تاکید 
و تصریح کردند. بنابراین کسانی که اینجا و آنجا، در این و آن قوه صاحب پست 
و مسئولیت و مقام می شوند، کارگزار و خدمتگزار مردم هستند، و جز این هر 
شأنی برای خود قائل شوند،الجرم به انحراف و ناکامی کشیده می شوند. این 
اســت که امام راحل همواره با توجه و هشیاری بر این نکته تاکید می کنند 
که حتی ایشان به عنوان رهبر یکی از بزرگ ترین انقالب های ضداستعماری 
و آزادیبخش و تداوم بخش نهضت های ضداستکباری انبیای الهی)ع(، برای 
خودش باالتر از شأن خدمتگزاری صاحبان اصلی انقالب و نظام یعنی مردم، 
قائل نیست. این جمله ایشان بسیار معروف است که» اگر به من خدمتگزار 
بگویید، بهتر است تا رهبر بگویید«، همچنین در وصیت نامه خود این گونه بر 
این معنا تاکید می کنند»... با رفتن یک خدمتگزار، خللی در عزم آهنین ملت 
به وجود نمی آید...« یعنی این انقالب چون اسالمی است و برپایه اصول مکتبی 
شکل گرفته قائم به فرد نیست، مردم )حتی اگر بعضی خواص و یاران اولیه کم 
بیاورند، از گذشته انقالبی خود توبه و تغییر جهت دهند و عصر امام خمینی و 
البد پیامبر! را به موزه بسپارند و...(پس از امام نیز پای انقالب و نظام برآمده از آن 
و به تعبیری دیگر پای آرمان های تاریخی و باورهای اعتقادی خود می ایستند. 
این واقعیتی است ملموس و عینی که حتی نویسندگان و پژوهشگران خارجی 
و غربی در رسانه ها و آثار تحقیقی خود بر آن صحه می گذارند. اما این معنا و 
واقعیت کلیدی را الزم است بیش از هرکس، آنها که در این مملکت صاحب 
پست و مسئولیت هستند و مثال برای منصب بسیار مهم ریاست جمهوری 
داوطلب می شوند و برای رسیدن به آن که فقط از طریق رای مردم ممکن است 
در رقابتی سخت و نفسگیر حاضر می شوند، آویزه گوش خود کنند، و بدانند در 
کجا و برای کدام مردم و چه آرمان ها و باورهایی و کدام کشور  و چه موقعیت 
تاریخی و جغرافیایی و جهانی، نامزد احراز پست و مقامی چنین مهم با انواع 
مشکالت و معضالت داخلی و بین المللی شده اند. عدم فهم عمیق نسبت به 
این مسایل و عمل و اقدام بر اساس توهمات یا القائات دشمنان یا نفوذی های 
مشاورنما و... موجب اتالف وقت و هدر رفتن فرصت های طالیی و نارضایتی 

مردم و عمل مطابق میل  و خواسته دشمنان قسم خورده این کشور است.
5- امروز نیاز اصلی کشور و خواسته ضروری مردم برسر کارآمدن دولتی 
به معنای واقعی انقالبی است که با تکیه بر اصول عقالیی و موازین اسالم دست 
به اصالحات واقعی بزند. دولتی که فراتر از جناح گرایی و سرگرم شدن به بازی 
با کلماتی چون اصولی و اصالحی و اعتدالی و... به مبارزه قاطعانه و بی امان با 
فساد گسترده و رخنه کرده در بسیاری از حوزه ها و عرصه ها از اقتصاد گرفته 
تا فرهنگ، از آموزش و دانشگاه گرفته تا سینما و  ورزش، برخیزد و به جنگ 
باندهای فاسد و داللی افسار پاره کرده ای برود که همراه و همگام با تحریم ها 
و فشــار قدرت های شیطانی و جنایتکار دنیا رسما و علنا به محاربه با مردم 
نجیب و مقاوم ایران برخاسته اند و در سایه حمایت یا بی عملی یا وادادگی یا 
حتی شراکت عناصر رخنه کرده در دستگاه های دولتی بی رحمانه و داعش وار 
به سفره و  معیشت مردم حمله کرده اند. دولتی که شان خدمتگزاری و نوکری 
مــردم را بزرگ ترین افتخار خود بداند و جز خدمت صادقانه به مردم و رفع 
مشکالت زندگی و تنگناهای اقتصادی و معیشتی مردم خاصه طبقات ضعیف 
و مستضعف جامعه )که بزرگ ترین حامیان و فداکاران انقالب هستند( که به 
اوج خود و حالت فلج کننده ای رسیده و باالخره تحقق آرمان های انقالبی این 
ملت به هیچ چیز دیگر فکر و عمل نکند. دولتی که راه  برون رفت از مشکالت 
را نه در برسررحم آمدن قدرت هایی که با ایران انقالبی تضاد ماهوی  و کینه ای 
تمام نشدنی دارند، بدانند و سرنوشت و آینده یک ملت و سرزمین را به آن 
گــره بزنند بلکه دولتی که در عین تعامل عزتمدارانه و ســازنده با دنیا، بر 
داشته های سرشار مادی و ظرفیت های غنی و کم نظیر انسانی تکیه کند و با 
راه اندازی و گسترش  و جهش تولید، تحریم های ظالمانه و ضدانسانی دولت 
پلید و تروریســت آمریکا را خنثی و دشمنان غدار و بدخواهان این ملک و 
ملت تحول خواه و ان شــاءاهلل تمدن ساز را بیش از پیش نومید کند، بدیهی 
اســت، انتخاب درست و از سربصیرت و آگاهی مردم در ایجاد چنین دولتی 

بزرگ ترین نقش را بازی می کند.

یادداشت روز

سید محمدسعید مدنی

ملت با اسالم است!

ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  
مجلس گفت: اگر آمریکا بدون قید 
و شرط به برجام برگردد، مکانیسم 
ماشه را فعال می کند، پس باید در 
این زمینه تضمین هایی از آمریکا 

گرفته شود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، 
در  ذوالنوری  مجتبی  حجت االســام 
امام خمینی)ره( پردیسان قم  مسجد 
گفت: هیچ فرد و مسئول اصولگرایی را 
نمی شناسم که مخالف اجرای برجام و 
رفع تحریم ها باشد، اما باید شرط ها و 

تضمین هایی را قرار بدهیم. 
زمینــه  ایــن  در  گفــت:  وی 
تضمین های قابل دریافتی وجود دارد 

و اگر در سال های گذشته فرصت سوزی 
نشده بود، می توانستیم غربی ها را زودتر 

به پای میز مذاکره بکشانیم. 
رئیس  کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس با  اشاره به 
قانون اقدام راهبردی و جرم انگاری برای 
عدم اجرای درســت آن، تصریح کرد: 
یکی از شرط ها برای بازگشت به برجام 
باید عدم ارسال اورانیوم غنی سازی شده 
کشورمان به روسیه باشد که می تواند 
زیر نظــر آژانس در داخل ایران پلمب 

شده و باقی بماند.
 وی افزود: یکی دیگر از شــرط ها 
بــرای بازگشــت به برجــام باید عدم 
جمع آوری ســانتریفیوژها باشد و آنها 

می توانند زیر نظر آژانس خالی شده و 
به آنها گاز تزریق نشود و هر دو هفته 
نیز مورد بررســی و بازدید قرار بگیرند 
تا در صورت نقــض عهدهای مجدد، 
بتوانیم بافاصله آنها را راه اندازی کنیم. 
ذوالنوری با بیان اینکه اگر قرار است ما 
با رعایت همه بندها و شرایط به برجام 
برگردیم، آمریکا نیز باید خسارت و ضرر 
به قول خودشان 1000 میلیارد دالری 
به کشورمان را جبران کنند، گفت: امروز 
باید نسبت به این مسائل بسیار حساس، 

آگاه و هوشیار باشیم. 
وی اظهار کــرد: اگر در انتخابات 
ریاست جمهوری فردی اصلح که ارزشی، 
انقابی و دلســوز ملت است، انتخاب 

شود بسیاری از مشکات امروز کشور 
برطرف می شود. 

وی تصریح کرد: امروز از حوزه های 
علمیه این انتظار می رود که براســاس 
نیازهای روز و با اســتفاده از وســایل 
نوین به حجم انبوهی از شبهات فکری 

و فرهنگی پاسخ بدهند. 
ذوالنوری با بیان اینکه دشمنان در 
دوران انتخابات فضای جامعه را غبارآلود 
می کننــد، گفت: ما باید در هر دوره و 
زمان، شرایط و مقتضیات روز جامعه را 
به خوبی بشناسیم و بشناسانیم و مراقب 
باشــیم که در این فضای استکباری، 
برجام موشــکی و منطقــه ای را به ما 

تحمیل نکنند.

رئیس  کمیسیون امنیت ملی مجلس:

آمریکا با بازگشت بدون شرط به برجام مکانیزم ماشه را فعال می كند

انگلیسی،  ســایت  وب  یک 
استنشاقی   - تزریقی  واکســن 
رازی کووپارس موسسه تحقیقات 
واکسن و سرم سازی رازی را جزء 
هشت واکسن استنشاقی کووید- 
19 در دنیا و پیشرو در شروع فاز 

دوم مطالعات بالینی معرفی کرد.
بــه گزارش خبرگــزاری فارس از 
کرج، یک وبســایت انگلیســی که به 
صورت تخصصی درباره مطالعات بالینی 
اطاع رســانی  بیولوژیک  فرآورده های 
می کنــد، در تازه ترین گــزارش خود 
واکســن  کاندیــد   96 از  نوشــت؛ 
داخل  واکسن  هشــت   ،19-Covid
بینی اسپری می شوند. از این تعداد، دو 
مرکز پیشرو بوده و در مطالعه بالینی فاز 
II قرار دارند. یکی از آنها در کشور چین 
و با مشارکت بنیاد ِسپی و مورد دیگر 
توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم 

رازی در ایران در حال ســاخت است. 
واکسن نوترکیب پروتئین اسپایک کرونا 
ویروس با نام Razi Cov Pars در سه 
دوز تجویز می شود. دو دوز اول تزریقی 
است و دوز سوم از طریق اسپری بینی 
استنشــاق می شود. دوز استنشاقی دو 
هفته پس از تجویــز، ایمونوگلوبولین 
IgA(A( دســتگاه تنفســی فوقانی 
فعال می کند و انتظــار می رود انتقال 
ویروس را به حداقل برساند. مرحله دوم 
واکسیناسیون استنشاقی اوایل ماه ژوئن 
بر روی 500 داوطلب انجام و پس از دو 

ماه مرحله سوم آغاز می شود.«
گفتنــی اســت، واکســن رازی 
تزریقی-  واکسن  نخستین  کووپارس، 
استنشــاقی پروتئین نو ترکیب جهان 
است که به دســت محققان موسسه 
تحقیقات واکســن و سرم سازی رازی 

ساخته شده است.

سایت انگلیسی: 

»رازی كووپارس« پیشتاز فاز دوم 
مطالعات بالینی واكسن های استنشاقی دنیا

در  آمریکایی  روزنامــه  یک 
ارزیابی جنگ اخیر اســرائیل و 
حماس نوشــت: ایــن جنگ به 
پیروزی مقاومت فلسطین و ایران 

ختم شد.
نیروهای  نوشت:  تایمز  واشنگتن 
اسرائیلی و فلسطینی، بعد از جنگ 11 
روزه که خاورمیانه را شوکه کرد اعام 
پیروزی کردند اما برخی در واشنگتن 
نگران آنند که ایران بیشترین موفقیت 
را از این درگیری در سطح تاکتیکی و 
راهبردی کسب کرده است. مقام های 
اطاعاتی آمریکا از مدتها پیش بر روابط 
ایران با ســازمان های حماس و جهاد 
اسامی -که آمریکا آنها را سازمان های 
تاکید  قلمداد می کنند-  تروریســتی 

کرده اند.

بنیامین بن طالب لو، کارشــناس 
ارشــد بنیاد دفاع از دموکراســی در 
این باره می گوید: این جنگ، فرصتی 
محک زدن سامانه های دفاعی چند الیه 
اســرائیل و وادار کردن اسرائیل برای 
هزینه کردن بیشــتر در زمینه چنین 

سامانه هایی بود.
رهبر ایران اوایل ماه مه گفته بود 
»جوانان فلسطینی قبا با پرتاب سنگ 
از خود دفاع می کردند اما آنها امروز با 
حمات دشمن شــان با موشک های 

دقیق پاسخ می دهند.«
از سوی دیگر، رســانه های ایران 
بر وفــاداری میان فلســطین و ایران 
تاکیــد می کنند. در اوج درگیری های 
القدس«  اخیر، ســخنگوی »ســرایا 
شاخه نظامی جنبش »جهاد اسامی« 

فلسطین، از یک موشک جدید به نام 
»قاســم« که به یاد قاســم سلیمانی 
فرمانده ســپاه قدس نامگذاری شده 

است، رونمایی کرد.
و  آمریکا  اطاعاتــی  مقام هــای 
اسرائیل، بر حمایت ایران از حماس و 
جهاد اسامی فلسطین نظارت دارند. 
وزارت خارجــه آمریکا ایــن دو نهاد 
فلسطینی را در فهرست سازمان های 
تروریستی قرار داده و از سال 1984، 
ایران را در فهرست حامیان تروریسم 

معرفی کرده است.
یک منبع اطاعاتــی آمریکا که 
خواست نامش فاش نشود، به واشنگتن 
تایمز گفت: حماس از حمایت و در عین 
حال آموزش نیروهایش در ایران بهره 
می برد و فلسطینی ها آموزش می بینند 

که در داخل فلسطین ساح بسازند. 
حمایت ایران از فلسطین، چالشی 
برای دولت بایدن اســت. بایدن وعده 
داده از حق اســرائیل در دفاع از خود 

حمایت خواهد کرد.
جاش باک کارشــناس موسسه 
هادســون و از هواداران اســرائیل در 
واشــنگتن گفت: این جنگ فرصتی 
برای ایران برای تضعیف روابط دوستانه 
نوظهور اســرائیل با برخی کشورهای 
عربی بــود و تداوم رویکرد سیاســی 
این کشــورها در قبال اورشلیم )بیت 
المقدس( را دشــوار خواهد ســاخت. 
گروه های تروریستی تبدیل به نیروهایی 
شده اند که در مقابل تاش های صلح 
)ســازش( مقاومت کرده و اسرائیل را 

تحت فشار قرار دهند.

شوک حمله به اسرائیل پیروزی متحدان ایران بود
ایران در  تیم ملی والیبال 
دور هفتــم رقابت های لیگ 
ملت های والیبال موفق شد با 

قدرت از سد آمریکا بگذرد.
تیم ملی والیبال مردان ایران 
در هفتمیــن دور از رقابت های 
لیگ ملت ها، دیشب ها از ساعت 
20:30 به مصــاف آمریکا رفت 
و در نهایــت موفــق شــد 3 بر 
 صفر و بــا امتیازهای 25 بر 19، 
25 بــر 23 و 25 بر 23 از ســد 
این حریف سرسخت خود بگذرد.
بلندقامتان ایران درحالی مقابل 
آمریکا قدرتمند صف آرایی کردند 
که در شــش بازی گذشــته به 
چهار پیروزی دست یافته بودند. 

ملی پوشــان ایران در بازی اول و 
دوم مقابل ژاپن و روســیه تن به 
شکســت داده  اما در بازی سوم 
تا ششــم مقابل هلنــد، کانادا، 
 ایتالیا و بلغارســتان به پیروزی 

رسیدند.
با  ایران  والیبال  ملی پوشــان 
ترکیب ســعید معروف، ســید 
محمد موسوی، میاد عبادی پور، 
میثم صالحی، مســعود غامی، 
صابــر کاظمی، آرمــان صالحی 
)لیبرو( مقابــل تیم ملی آمریکا 

قرار گرفتند.
تیم ملــی والیبال ایران امروز 
از ساعت 12:30 مقابل تیم ملی 
صربستان صف آرایی خواهد کرد.

درخشش دوباره جوانان ایرانی
 در لیگ ملت های والیبال؛

پیروزی مقتدرانه ایران بر آمریکا


