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* برخی افراد در داخل کشور اصرار دارند که هیئت ایرانی مذاکره کننده با 4+1 
تدابیر دیپلماتیک خود در این مذاکرات را فاش کند. پذیرش این خواسته، ایجاد 
شــفافیت معنی نمی شود. البته مردم ما نامحرم نیستند اما وقتی با علنی شدن 
اسرار تدابیر دیپلماتیک خودی، عرصه برای غربی ها و نقشه های مکارانه شان در 
مذاکرات باز شود، اولین متضرر خود مردم خواهند بود و به همین دلیل راضی 
به فاش شدن این تدابیر نخواهند بود. در واقع کسانی که خواهان این به اصطالح 
شفافیت هستند، اگر آگاهانه باشد، قصد واقعی شان پر کردن دست دشمنان است.
025----9363
* اگر حافظه مان را به همین سه ماه قبل برگردانیم آنچه به یاد خواهیم آورد فوت 
روزانه 700 هموطن در اثر کرونا، صف های طوالنی واکسن، داروی کرونا، مرغ و... 
را به یاد می آوریم. امروز تعداد فوتی های روزانه کرونا به یک دهم آن موقع رسیده، 
واکسن به محض مراجعه به مرکز واکسیناسیون تزریق می شود و مردم به جای 
صف می توانند در مقابل منزل شــان کاالهایی مثل مرغ و... را با قیمتی کمتر از 
قبل دریافت کنند. انصاف باید داد، این وضعیت در ماه سوم دولت جدید، کسانی 
را که مسبب مشکالت گذشته و حال بوده اند خوش نمی آید و طبیعی است که در 
بازار ارز و... و نیز رسانه های مکتوب و مجازی شان به دنبال التهاب آفرینی باشند.
0912---3112

* نمایندگان انقالبی باید با اصالح قوانین مانع زیر پا گذاشته شدن اجرای قوانین 
مثال ساخت ماهواره، پاالیشگاه و... توسط رؤسای قوه مجریه شوند. چرا باید وقتی 
یک دوره رئیس جمهور مردمی و انقالبی انتخاب می شود شاهد پیشرفت باشیم 

ولی در دوره قبل شاهد تعطیلی این امور بشویم!
بیگی
فعل های  * در این 100 روزی که از شروع به کار دولت جدید گذشته وسعت ترک 
دولت و دولتمردان قبل بیشتر آشکار شده است. سوال این است که زمان رسیدگی 

به این کم کاری ها کی فرا می رسد؟
0903---9219

* دیدار ریاست محترم جمهوری از کودکان معلول نشانه اهتمام و توجه دولت به 
این قشر از جامعه است. معلوالن جامعه اگرچه در عضوی از بدن ناقص هستند 

ولی از جهات دیگر استعدادهای ویژه ای دارند که باید شکوفا شود.
0938---6263

* با این یله بودن برخی از مطبوعات و نشــریات کشور باید هر روز منتظر یک 
توطئه علیه مردم و دولت منتخب آنان باشیم.

0902---3107
* شــبکه چهار ســیما گاه فیلم های مبلغ سیاســت دولت کارگزاران مثال در 
مورد فرزند کمتر زندگی بهتر در دهه 70 را پخش می کند ! فیلم لیال ســاخته 
 داریوش مهرجویی که در دهه 70 ساخته شده هفته گذشته مجددا پخش شد. 

چرا؟!
ابوطالبی - صومعه سرا
* از وقتی که آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت جدید روی کار آمده و کار را 
شروع کرده شاهد تجمع های اعتراض آمیز در گوشه و کنار کشور به بهانه مشکالت 
روی زمین مانده از قبل هستیم. اگرچه مطالبات معترضین ممکن است برحق 
باشد ولی از آنجایی که این دولت مقصر نیست شبکه های ضدانقالب و بیگانگان 
این اعتراض ها را ســوژه تبلیغاتی علیه نظام کرده اند. خالصه دست هایی در کار 

است که چرخ دولت را از حرکت بیندازند و مشکالت حل نشود.
0936---6158

* از آموزش و پرورش درخواســت می شــود نسبت به اســتخدام مربیان طرح 
حافظان مساعدت کند.

0935---4192
* با کالهبرداری ها و انحراف هایی که در سایت های همسریابی بوجود آمده باید 
گفت این ســایت ها جز بدنامی آورده ای ندارند. مگر اعالم نشــده که هیچ یک 

از این سایت ها قانونی نیستند؟ چرا دستگاه قضایی آن ها را تعطیل نمی کند؟
0935---0220
* بــرای مرحلــه دوم نام نویســی در طرح نهضت ملی مســکن، دولت مطالبه 
20میلیونی را در دستور کار قرار داده است که از توان پرداخت عده ای برنمی آید. 
کاش این امکان فراهم شود که پرداخت این مبلغ برای اقشار کم درآمدتر پس 

از دریافت وام صورت بگیرد.
0903---9219

* ســامانه پیامکی که با ارسال کد ایستگاه اتوبوس های درون شهری که سالها 
زمان رسیدن با تأخیر اتوبوس خطوط آن ایستگاه را به مسافرین اعالم می کرد 
دو هفته است غیرفعال شده است. شهرداری و مخابرات مشکل را برطرف کنند.
0935---0701
* از وزیر ارتباطات درخواســت می کنیم جلوی تبلیغــات پیامکی ناخوانده به 

تلفن های همراه مردم را بگیرد.  واقعاً کالفه شدیم از این همه پیامک.
دشتی- فرهادی
* از شهرداری ها درخواست می شود نسبت به تعویض دکه های مطبوعاتی قدیمی 
که از فایبرگالس و چوب تهیه شده و در صورت وقوع آتش سوزی با توجه به اینکه 
در کنار مراکز تجاری قرار دارند باعث خســارت های زیادی خواهند شد اهتمام 
ورزند. در ســال های اخیر دکه های فلزی جایگزین آنها شده است که کار خوبی 

است. شهرداری ها باید به ایمنی هم توجه کنند.
سید خادم زاده

* برخی از فروشــگاهها برای تبلیغ محصوالت خود جوایز دهها میلیون تومانی 
راه انداخته اند. نیاز اســت سازمان های نظارتی برای بررسی چگونگی تأمین این 
همه هزینه ورود پیدا کنند. چون در بدو امر به نظر می رسد غیر از کشیدن روی 

قیمت اجناس راه دیگری وجود ندارد.
0935---0220
* از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی اکیداً انتظار می رود که 
به طور جدی و قاطع یک بار برای همیشــه قانون تغییر فصلی ســاعت رسمی 

کشور را لغو کنند.
0656---0937 و 6960---0936 و 3949---0912 
 6455---0910 و 3751---0993
* همانطوری که وزارت بهداشت بر روی اثرات سوء برخی داروها نظارت دقیق 
دارد و گرفتن مجوز داروخانه نیاز به تأیید ســخت گیرانه دارد باید معاونت طب 
ســنتی نیز در وزارت بهداشت تشکیل شود و بر داروهای گیاهی که این روزها 

بازارشان گرم است نظارت دقیق نماید تا هر کسی نسخه برای افراد نپیچد.
0936---6158

عطریانفر:حتیاگرهمهنامزدهایاصالحطلبان
تاییدمیشدند،راینمیآوردند

عضو شورای مرکزی کارگزاران می گوید: حتی اگر شورای نگهبان، همه نامزدهای 
اصالح طلبان را در انتخابات تایید می کرد، باز هم احتمال پیروزی آنها ضعیف بود و 

در هیچ شرایطی به پیروزی نمی رسیدیم.
محمــد عطریانفر در گفت وگو با روزنامه اعتماد درباره عملکرد جبهه اصالحات 
در انتخابات ریاســت جمهوری اخیر گفت: میزان دوسوم رای اعضا برای امور معمول 
سیاسی میزان و ضریبی بسیار سنگین است و به  نظر می رسد دوستان ما در جبهه 
اصالحات بعضا دچار توقع بیش از اندازه از خود شده و درنتیجه نتوانستند به گزینه 
واحد برسند. اگر بخواهم به طور مصداقی اســـتدالل کنم که چرا معتقدم این مالک 
دوسوم در بحث حمایت از کاندیداهای انتخابات مالک سـنگینی اسـت، می توان به 
نحوه عملکرد خوداین دوستان در قبال این مالک سنگین ارجاع بدهم. به این  ترتیب 
که دوستان وقتی کاندیداهایی همچون آقایان مهرعلیزاده یا همتی نتوانستند دوسوم 
آرای جبهه اصالحات ایران را به دســت بیاورند، دوســتان در مواجهه با این مهم که 
چنین نصابی بسیاردشوارودست نیافتنی اسـت، مجدداً توافق کردند که هر حزب و 
تشـکلی مجاز است مطابق با توافق سیاسی درون تشکیالتی و درون حزبی خود گام 
بردارد. حال آنکه نفس تصمیم و توافق دوم به این معناســت که توافق نخست ناظر 
بر نصاب دوســوم آرا، مالکی بلندپروازانه بوده و به تعبیری می توان گفت که مالک 
دوم مالک نخســـت را نقض کرده است. به خصوص آنکه در بحث خاص انتخابات 
ریاســت جمهوری سیزدهم، اگرچه آقای مهرعلیزاده کمتر رای آورد اما آقای همتی 
برای رســیدن به نصاب دوسوم از مجموع آرای اعضا و احزاب جبهه اصالحات ایران 
تنها یک رای کم داشـت. درنتیجه این سـوال مطرح می شـود که چطور ممکن اسـت 
کاندیدایی که مورد احترام اصالح طلبـان و احزاب اصالح طلب است، موفق به کسـب 
چیزی حدود ۶2 تا ۶۳ درصد آرای اصالح طلبان شود اما اصالح طلبان نتوانند به طور 

فراگیر و اجماعی از او حمایت کنند. 
وی افزود: از نظر بنده و بسیاری از دوستان واقع بین تنها گزینه ای که احتمال 
پیروزی او، آن هم در صورت رسیدن به مرحله دوم مطرح است، آقای ظریف بود. حتی 
این احتمال را نسـبت به پیروزی دومرحله ای دوست ارزشمندمان آقای جهانگیری 
متصور نبودیم و متعاقبا دیگر افرادی که وارد گود کاندیداتوری شــده بودند نیز به 
همین  ترتیب به نظر ما شانسی نداشتند. حال اگر قرار بر این باشد که نظریه کسانی 
که مدعی چنین دیدگاهی بودند که تنها زمانی باید وارد رقابت انتخاباتی شویم که 
پیروزیمان قرین به تحقق باشد، به هیچ عنـوان نباید وارد گود انتخابات می شـدیم؛ 
به خصوص آنکه آقای ظریف هم پیشاپیش خودراازاین مسئولیت معاف کردو حاضر 
به ورود به رقابت انتخابات نشد؛ لذا اگر قائل به این دیدگاه بودیم، اصالح طلبان همگی 
باید خود را از حضور در صحنه انتخابات معاف می کردند. به نظرم این نظریه تمامیت 
خواهی که توقع پیروزی در هر شـرایطی را دارد، نظریه ای محکوم به شکست است. 
عطریانفر همچنین گفته اســت: اگر شــورای نگهبــان تصمیم می گرفت همه 
کاندیداهای جبهه اصالحات از جمله آقایان جهانگیری، پزشکیان، شـریعتمداری و 
دیگران را تایید می کرد، باز احتمال پیروزی ما بسیار اندک بود و شخصا معتقد بودم که 
در هیچ شرایطی به پیروزی نخواهیم رسید. حال اگر این اتفاق می افتاد و کاندیداهایی 
که  اشــاره شــد، امکان حضور در صحنه را می یافتند اما شکست می خوردیم، آیا باز 
دوســتان چنین دیدگاهی را مطرح می کردند؟ بعید می دانم! بنابراین فارغ از اینکه 
انتخابات با چه کم و کیفی برگزار می شـــود، توان ما در جلب آرای مردم و پیروزی 
در انتخابات تا چه میزان اســـت و در عرصه تبادل قدرت از چه توانی برخورداریم، 
ابتدا باید از این جهت تکلیف مان را با امر سیاست ورزی روشن کنیم که نگاه مان به 
رقابت سیاســی و انتخاباتی چیست. متأســفانه ماهمواره فکر کردیم باید روی اسب 
برنده شرط بندی کنیم؛ حال آنکه این امکان در عرصه سیاست به ندرت پیش می آید. 
وی در ادامــه درباره پیام دادن به حاکمیت با قهر یا تحریم انتخابات هم گفت: 
اگر تصورمان بر این اسـاس استوار باشد که حاکمیت در پی دریافت این پیام و این 
دست پیام ها، دودستی چیزی را تقدیم اصالح طلبان می کند، تصوری نادرسـت و غلط 
اســت و اصال اتفاق نمی افتد. داســتان این است که ما دچار نوعی بی عملی سیاسی 
شــدیم. مردم به این نتیجه رســیده اند که جریان اصالحات تکالیف سیاسی خود را 
انجام نمی دهد و همیشــه دوست دارد قدرت را بدون کوچک ترین دشواری و به طور 
رایگان به دسـت بیاورد. طبیعتاً وقتی چنین احساسی به جامعه منتقل شود، رویکرد 
جامعه نسبت به جریان اصالح طلب منفی می شود. باور من این است که با این رویکرد 
برخی دوستان که نســـبت به انتخابات موضع امتناع اتخاذ کردند، نه تنهـا چیزی 
بــر رای آنها نیفزود و پیام تازه ای به حاکمیت منتقل نکرد، بلکه زمینه و اســتعداد 

اجتماعی شان را نیز از دست دادند. 
آفتابیزد:برجام

دیگربرایمردممهمنیست
برخالف فضاسازی رسانه های زنجیره ای برای بزرگ نمایی برجام، روزنامه آفتاب 

یزد نوشت: »برجام، دیگر برای مردم مهم نیست«.
این روزنامه که در گذشــته از طرفداران دوآتشــه برجام و از جمله نشــریات 
اغراق کننده در این زمینه بوده، اکنون در گزارشی می نویسد: به نظر می رسد حساسیت 
مردم نســبت به مذاکرات هسته ای در مقایسه باقبل بسیار کمتر شده است و دیگر 
پیگیری سابق را در این خصوص ندارند. برای مثال در اوایل دولت قبل مردم پیگیر 
مذاکرات هســته ای بودند و اخبار این حوزه رصد می شد اما این روزها نه تنها در این 
خصوص حساسیتی وجود ندارد بلکه حتی کمتر از قبل اخبار این حـوزه مورد رصد 

مــردم قرار می گیرد. درباره چرایی ایــن امر فرضیه های متفاوتی وجود دارد. عده ای 
بر این نظر هستند که این شرایط نشات گرفته از تجربه بد ما در این زمینه است و 
مردم به این نتیجه رسیده اند که نتایج مذاکرات تأثیری در زندگی آنها ندارد. از سوی 
دیگر برخی دیگر می گویند مردم شــیفته شعار دولت شده اند که معتقد است مسیر 

رشد کشور ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد. 
جعفر بای جامعه شــناس و محقق اجتماعی در این باره به آفتاب یزد گفت: »به 
لحاظ تاریخی در ذهنیت جامعه این موضوع وجود دارد که مذاکرات تأثیری در زندگی 
عموم مردم ندارد. شکست سابق یکی از دالیل بسیار مهمی  است که حساسیت مردم 
نسبت به مذاکرات هسته ای کم شده است. زیرا در دوره ای درباره مذاکرات با اغراق 
صحبت می شد در نهایت اوضاع کشور نه تنها بهتر نشد که روزگار مردم به تلخی و 
گرفتاری کشــیده شد. در نتیجه خود به خود مردم این موضوعات را از پیش تعیین 
شــده می دانند و هیچ رغبتی نسبت به آن ندارند. مردم در دوره ای به این مذاکرات 
عالقه مند بودند زیرا تصور می کردند در آینده ای نه چندان دور شاهد حل مشکالت 
و گرفتاری های همه جانبه خودشــان خواهد بود اما این موضوع محقق نشد. کلیت 
مذاکرات به عنوان شــاه کلید حل مشکالت مع االسف به جایی رسید که ما وضعیت 
کاماًل بحرانی و وخیم را تجربه کنیم و مردم دچار گرفتاری های مضاعف شدند. کلیت 
قضیه برای مردم شرایطی را فراهم ساخت که متاسفانه مردم ناامید شدند. اکثریت به 
لحاظ تجارب تلخ مذاکرات قبل نه تنها به مدینه فاضله دست نیافتند دچار مشکالت 

جدیدتری شدند.« 
وی ادامه داد: »آنچه برای مردم حائز اهمیت اســت این است که نتایج حاصله 

را حس کنند.«
 مجید ابهری رفتارشناس هم در این باره به آفتاب یزد گفت: »مذاکرات هسته ای 
که با نام برجام شناخته شده است اکنون چندمین سال خود را پشت سر می گذارد. در 
دولت جدید تعهدی به ادامه مذاکرات برای حل مشکالت داخلی بیان نشـده چراکه 
حل مشکالت داخلی با مسئله هسته ای گره نخورده است. لذا دولتمردان قول دادند 
که به هر شــکل مشــکالت داخلی را حل کنند چه برجام امضا شود و چه این اتفاق 
رخ ندهد. حساســیت مردم به این دلیل کم شده است که در دولت های گذشته هر 
روز و هر لحظه اخبار و مطالبی در مورد این گفت و گوها منتشــر می نمود به شکلی 
که یکی از مسائل جاری و مهم زندگی روزمره مردم ایران مذاکرات برجام شده بود. 
مردم نیز با حساسیت این گفت و گو ها را امیدوارانه دنبال می کردند که متأسفانه باید 

عرض کنم که عدم موفقیت در سرانجام گفت و گوها باعث دلسردی مردم گردید.
افزایشنفوذایران

ومهارتحریمهاباسوآپگازی
سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان می گوید: قرارداد سه جانبه سوآپ گازی، 

موقعیت ایران را در منطقه ارتقاء می دهد.
در حالی که برخی محافل رســانه ای همسو با دولت سابق، برای کوچک نمایی 
و بی اهمیت نشــان دادن قرارداد مذکور تالش می کنند، خبرآنالین از قول محســن 
پاک آیین نوشــت: قراردادی که امضا شــد در واقع این گونه اجرا می شود که سالیانه 
بین یک و نیم تا دو میلیارد متر مکعب گاز  ترکمنستان به آذربایجان از مسیر ایران 
منتقل شــده یا به اصطالح سوآپ می شود. ما گازمان را در مرز  ترکمنستان دریافت 
می کنیم و بعد در آستارا از مسیر خط لوله ای که به باکو می رود آن را به آذربایجان 

تحویل می دهیم. 
آثار مثبت این شــکل از همکاری کم نیســت و چند بعد دارد. در بعد سیاسی 
نشان دهنده اراده سیاسی ایران است برای تقویت روابط با کشورهای همسایه و  ترمیم 
روابط با برخی از کشورهایی که با آنها اختالف نظر داشته ایم و ما مدتها بر سر انتقال 
گاز از  ترکمنستان به ایران اختالف نظر داشتیم. این کشور معموال در مقاطعی قیمت 
گاز را افزایش می داد. به خصوص در زمستان در مناطق شمال و شمال شرقی کشور 
به ویژه مثال خراسان شمالی و جنوبی و رضوی با مشکل گاز مواجه بودیم. یکی از آثار 
مثبت این ماجرا این است که گاز را تحویل گرفته و می توانیم در این مناطق تزریق 
کنیم و در مناطقی مانند آســتارا که گاز بیشتر است، می توانیم گاز را به آذربایجان 

بدهیم. لذا این مشکل که ممکن است در شمال شرق پیش بیاید حذف می شود. 
منافع این اقدام برای هر ســه کشور اســت و ما بطور طبیعی حق  ترانزیت هم 
دریافت می کنیم لذا اقدامات انجام شــده در مجموع اقدامی مثبت و خوب و مفید 
برای تقویت سیاســی روابط بین ایران و آذربایجان و  ترکمنستان است. این قرارداد 
همچنین نشان دهنده اراده هر سه کشور است برای اینکه بتوانند شرکای اقتصادی 

خوبی برای هم باشند. 
سفیر سابق ایران در کشورهای ازبکستان، تایلند، زامبیا و جمهوری آذربایجان در 
ادامه گفت: وقتی همچین قراردادی اجرا می شــود و وزرای دو کشور قرارداد را امضا 
می کنند به این معناست که اراده سیاسی هر سه کشور بر تقویت روابط استوار است. 
در این مقطع وقتی سه کشور گفت وگو می کنند و به توافق می رسند به این معناست 
که به دنبال تقویت روابط و مراقبت از آن اســت. ارتباطات را هم می خواهند تقویت 
کنند که نشان دهنده این است که کشورها به دنبال تامین منافع اقتصادی خود هم 
هستند. بنابراین می توانیم بگوییم که سوآپ گازی و قراردادی که امضایش منافع هر 

سه کشور را تامین خواهد کرد. 
پاک آیین خاطرنشــان کرد: به هر میزان که ارتباطات اقتصادی ما با همسایگان 
تقویت شود به طور طبیعی آثار تحریم ها مرتفع می شود. این کار مثبتی بوده و به هر 
میزانی که همکاری های اقتصادی ما بیشتر شود، به طور طبیعی آثار کارآمدی تحریم 
کاهش می یابد و ما فضاهای بیشــتری را برای مدیریت تحریم و عبور از این مسئله 
پیدا می کنیم.  وی خاطرنشان کرد: ایران یکی از قطب های انرژی بوده، به خاطر وجود 
ذخایر نفت و گاز در دریای عمان قطب بوده. این قراردادی هم که امضا شــد بطور 
طبیعــی نقش ایران در حوزه انرژی را در منطقه تقویت می کند. حضور ما در حوزه 
انرژی در شمال کشور با این اتفاق افزایش پیدا می کند. قباًل این مسئله فقط در جنوب 
و حوزه خلیج  فارس بوده اما با سوآپ گازی در حوزه شمال هم دارای نفوذ می شویم.

1- اگر سنجش »صد روز فعالیت دولت«، در مقایسه با شرایط ناگوار چند 
سال اخیر باشد، و به این شرایط، جنگ ترکیبی دشمن و برخی خیانت های 
داخلی را هم اضافه کنیــم، باید گفت عملکرد دولت جدید، موفقیت آمیز 
بوده است. شیوع افسار گسیخته کرونا در ماه های پایانی دولت سابق، آمار 
مرگ و میر روزانه را به بیش از 700 نفر رساند و اگر این روند ادامه می یافت، 
می توانســت آمار را به بیش از هزار نفر برساند و دِر کسب و کار ها را تخته 
کند. به صف های آزاردهنده در مقابل اورژانس بیمارستان ها، داروخانه ها و 
مراکز واکسیناسیون، صف های گوشت و مرغ و تخم مرغ و روغن و... را هم 

اضافه کنید که از اختالل در سامانه مدیریت حکایت می کرد.
 2- اما ســوءمدیریت، ابعاد دیگری هم داشــت. دولت مدعی تدبیر، 
در 4 ماه پایانی، با تشدید چاپ پول، پایه پولی را 58 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش 
 داد. حجم نقدینگی از 430 هزار میلیارد در سال 92، به 4067 هزار میلیارد تومان
 رســید و فقط در ســال پایانی، 40/5 درصد )637 هزار میلیارد تومان(

افزایش یافت. دولت همچنین رکورد استقراض از بانک مرکزی را با افزایش 
12 برابری شکسته و فقط در 5 ماه پایانی، بیش از 55 هزار میلیارد تومان از 
تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود. در عین حال، معادل 50 میلیارد دالر 
از صندوق توسعه ملی قرض گرفت و تسویه نکرد. در عین حال، با فروش 
 پرحجم اوراق، پرداخت ماهانه 11 هزار میلیارد تومان سود )500 هزار میلیارد

 برای چهار ســال آینده( را به ارث گذاشــت. و البتــه رقم کلی بدهی 
بر جا مانده، بیش از 1500 هزار میلیارد تومان اســت. دولت با این وجود، 
در ماه های پایانی اصرار داشــت به جای مهار تــورم و حفظ قدرت خرید 
 عمومی، حقوق ها را افزایش دهد که در تشــدید نقدینگی و تورم تقریبا 
 50 درصدی موثر بود. کارشناســان می گویند آثار »زنجیره سوءتدبیر«، 
دســت کم تا اواخر امسال ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر، آمار تجارت 
کاالیی )بدون نفت خام( در فروردین  99 نشان می داد ارزش صادرات نسبت 
 به ســال قبل، با 36 درصد کاهش مواجه شــده و از 2/595 میلیارد دالر،
 به 1/652 میلیارد دالر کاهش یافته است. همزمان خبرگزاری ها گزارش دادند 
 کاهش صادرات نفت ایران در ماه  آوریل )فروردین/ اردیبهشت امسال( رکورد زده 

و به 70 هزار بشکه رسیده است.
3- دولت آقای رئیســی اوایل شهریور ماه، در چنین شرایط دشواری 
تشکیل شــد و در همین سه ماه توانست با وجود کسری بودجه تحمیلی، 
صف های واکســن و دارو و مرغ و گوشت و روغن را با مدیریت نسبی بازار 
جمع کند؛ هر چند که در ابتدای مســئولیت دشوار ساماندهی و با ثبات 
به ارث   ســازی اقتصاد قرار دارد. دولت در این مدت تالش کرده، از سهم -
رسیده- خود در به هم ریختن اقتصاد بکاهد. از جمله کاهش 0/3 درصدی 
پایه پولی، محدود کردن استفاده از منابع بانک مرکزی و کاهش خلق پول در 
بانک  ها، نظارت بر بازار، ابالغ ضوابط جدید برای توسعه صادرات و مدیریت 
واردات، کاهش رسوب کاال در گمرکات و سرعت بخشیدن به ترخیص کاال.

4- اکنون در حالی که اطمینان نسبت به توانمندی »نهاد دولت« افزایش 
یافته، بانک جهانی در گزارش خود پیش بینی می کند اقتصاد ایران رشــد 
بهتری را در سال میالدی پیش رو تجربه خواهد کرد: »اقتصاد ایران هر چند 
با چالش تورم، رکود و بیکاری، خشکسالی و اختالل در تامین انرژی  برای 
صنعت مواجه است، توانسته با افزایش تدریجی تولید نفت و مهار کرونا، از 
رکود دو سال اخیر خارج شود«. همچنین صندوق بین  المللی پول، در گزارش 
اواخر مهرماه خود پیش بینی کرد روند تورم در ایران نزولی شود و در سال 

میالدی پیش رو، با 11/8 درصد کاهش، به 27/5 درصد برسد.
5- گزارش ســوم، مربوط به رسانه »ِمنا فیوچرز« وابسته به »انستیتو 
خاورمیانه« در آمریکاست: »ایران بعد از سه سال تحریم و رکود، به ثبات 
رسیده است. برخی شاخص  ها مثل تورم، همچنان نگران  کننده هستند؛ اما 
تولید ناخالص داخلی، به محدوده رشد نزدیک شده که نشانگر تاب آوری 
اقتصاد ایران در برابر انبوه فشــارهای خارجی و داخلی است. کارشناسان 
توافق دارند که تنوع فعالیت های اقتصادی، دلیل کلیدی این رویداد است. 
ایران روی جایگزینی واردات از طریق ایجاد ظرفیت های داخلی - از جمله 
گسترش ظرفیت  های پاالیشگاهی و پتروشیمی- کاهش وابستگی به منابع 
فناوری غرب، تجارت با چین و روسیه و گسترش تجارت با همسایگان تمرکز 
داشته است. این سیاست  ها اقتصاد ایران را به ثبات رسانده، هر چند حفظ 

این مسیر آسان نیست«.
6- در حالی که طبق گزارش چند ماه قبل سازمان تجارت جهانی، روند 
صادرات ایران در سال های اخیر کاهشی بود و فقط در در دو سال گذشته، 
36درصد و 19 درصد کاهش داشــت، آمار جدید از رکوردشکنی 27 ماهه 
صادرات حکایت می کند. در حالی که برخی رسانه ها فروردین امسال اعالم 
کردند، صادرات نفت ایران به 70 هزار بشکه رسیده، پایگاه خبری اویل پرایس 
دو ماه قبل، از افزایش صادرات نفت ایران خبر داد و نوشت: »ایران با وجود 
تحریم  هــای آمریکا صادرات نفت خود را افزایش داده و با صادرات نفت به 
لبنان توانسته مشتری جدیدی پیدا کند. عالوه بر لبنان و سوریه، افغانستان 

هم وابسته به واردات نفت از ایران برای تامین نیاز خود به انرژی است«...
7- مدتی بعد، رویتر به نقل از منابع آگاه، از افزایش صادرات نفت ایران 
به برخی کشورها از جمله چین خبر داد و نوشت: »با اینکه تحریم ها، مانع 
صادرات نفت ایران شده، اما صادرات مواد پتروشیمی  و سوخت افزایش یافته 
و به سرعت در آسیا و اروپا گسترش می  یابد، به  گونه  ای که اکنون درآمد ایران 
از صادرات محصوالت نفتی، دو برابر درآمد صادرات نفت خام است«. برخی 
گزارش هــای بعدی نیز حاکی از این بود که فروش نفت ایران در مهرماه به 
باالی یک میلیون بشکه )طبق برخی برآوردها 1/5 میلیون بشکه( رسیده 

و فروش میعانات نسبت به سال گذشته، دو برابر شده است.
8- اهتمام دولت به بهبود روند های اقتصادی، بی اعتنا به گروکشــی 
 برجامی آمریکا، به حدی چشمگیر بوده که به عنوان یک نمونه، پایگاه خبری

اویل پرایس اخیرا در گزارشــی تاکید کرد: »توافق سوآپ گازی ایران با 
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، جدید ترین نمونه از سلسله تحوالتی 
است که عزم این کشور برای غلبه بر تحریم ها را نشان می دهد. برنامه ایران 
برای افزایش تولید نفت به پنج میلیون بشکه در روز و بهبود روابط تجاری 
نشان می دهد بایدن نمی تواند این کشور را به مدت طوالنی تری عقب نگه 
دارد و ایران مصمم است با برجام یا بدون آن، صنعت نفت خود را احیا کند«.

9- خبر خوب دیگری که آبان ماه منتشــر شد، رکوردشکنی صادرات 
پس از 27 ماه بود. بر اساس گزارش گمرک، مهر امسال 19/5 میلیون تن کاال 
به ارزش 9/886 میلیارد دالر میان ایران و کشورهای دیگر مبادله شد، که 
5/268 میلیارد دالر آن به صادرات اختصاص داشت. این رکوردشکنی که 
نشانه خروج ایران از تاثیرات شوک  کرونا و تحریم است، 8 درصد بیش تر 
از مهر 99 بوده است. همچنین، حجم تجارت خارجی در 8 ماه اخیر با رشد 
40 درصدی به 63/1 میلیارد دالر رسیده است. معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزارت خارجه هم خبر داده؛ »در 2 ماه گذشته، شاهد رشد 30 تا 40 درصدی 
در زمینه صادرات به همسایگان بودیم و امیدواریم تا پایان سال به 50 درصد 
افزایش یابد«. نکته بسیار مهم این است که نوع این اتفاقات مثبت، در حالی 
رخ داد که ایران در لیست سیاه FATF بود، کارشکنی تحریمی آمریکا روند 

افزایشی داشت و مذاکرات فرسایشی به بن بست رسیده بود.
10- اکنون جای طرح یک پرســش کلیدی است: در حالی که ارزیابی 
محافل اقتصادی غرب، بر خروج اقتصاد ایران از رکود و فشلی داللت دارد، 
چرا مثال قیمت ارز ناگهان افزایشی می شود و برخی رسانه های زرد توجیه 
می کنند که علت آن، مقاومت ایران در مذاکرات و پیش بینی منفی از آینده 
اقتصادی است؟ آیا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از قاطعیت ایران در 
مذاکرات و خباثت غرب خبر نداشته و آن ارزیابی های مثبت را انجام داده اند؟ 
یا با آگاهی از این واقعیت که ایران، اتکا به برجام و مذاکرات را در برنامه ریزی 
خود کنار گذاشته، اعالم کرده اند اقتصاد ایران پویاتر و با ثبات تر می شود؟ اگر 
گزاره دوم درست است -که همین هم هست- پس برخی نوسانات در بازار 

ارز و برخی بازارهای مشابه کجا مهندسی و دستکاری می شود؟
11- در جنگ ترکیبی دشــمن )جنگ اطالعاتی، اقتصادی، سیاسی 
و رســانه ای در خدمت عملیــات روانی و عملیات فریــب(، موفقیت ها 
سانسور و فراموشانده می شــوند؛ مذاکرات فرسایشی وین بزرگ نمایی، 
اما موفقیت های ایران در سازمان شانگهای و اکو کوچک نمایی می شود؛ با 
 شیوع کرونا، به ملت ایران می گویند کار شما تمام است )به قول اکبر گنجی: 
»وظیفه ما وحشت    افکني است. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاري 
را که شدیدترین تحریم  های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم 
با کرونا هراسي انجام دهیم«(، اما وقتی دولت توانست بر این چالش بزرگ 
فائق آید، الپوشانی کرده و سوژه دیگری را چاق می کنند؛ یا اگر آمریکا با 
حقارت از افغانســتان گریخت، به جای اشاره به شکست های پیاپی او در 
منطقه، سعی می کنند حس شکست و ترس را در افکار عمومی ایران بدمند 
و حال آنکه هدف اصلی این جنگ مغلوبه، چیدن پر و بال اقتدار منطقه ای 

ایران اعالم شده بود.

تکاپوی ۱۰۰ روزه دولت
و پاتک غرب و غربگرایان

یادداشت روز
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صفحه 2
دو  شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰
اول جمادی االول ۱۴۴۳ - شماره 22۹۰۷

گزارش خبری تحلیلی کیهان 

باقری: از لغو همه تحریم ها
عقب نشینی نمی كنیم

عراقچی:  

آمریکا مسئول اوضاع نابسامان فعلی در افغانستان است

سرویس سیاسی-  
ارشــد  مذاکره کننــده 
ایران در  جمهوری اســالمی 
جریان مذاکرات وین بار دیگر 
بر مواضع صریح تهران مبنی بر 
لغو تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیه ملت ایران تأکید و تصریح 
در  اسالمی  که جمهوری  کرد 
این مسیر، از خواسته های خود 

عقب نخواهد نشست.
»علی باقری« معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه و مذاکره کننده 
ارشــد جمهوری اســالمی ایران 
در مذاکــرات وین در گفت وگو با 
خبرگزاری »آنســا« ایتالیا با بیان 
اینکــه جمهوری اســالمی ایران 
از درخواســت های خود در مسیر 
احیای توافق هسته ای سال 201۵ 
عقب نخواهد نشســت، افزود: از 
بودند  آمریکایی ها  این  آنجایی که 
که توافق را در ســال 201۸  ترک 
کردند، وظیفه آنها اســت که گام 

اول را بردارند. 
طبــق گــزارش این رســانه 
 ایتالیایــی، وی در اظهاراتــی در 
هواپیما هنگام بازگشت از مذاکرات 
پنــج روزه وین، تأکیــد کرد که 
پیشنهادات ایران منطقی و مستند 

است.
در ادامه این گزارش در  اشاره 
به دو ســند ارائه شــده از سوی 
ایران یکی درباره رفع تحریم ها و 
دیگری درباره موضوعات هسته ای، 
ذکر شده که براساس آنچه باقری 
توضیح داد، مورد اول باید به وضوح 

اولویت داشته باشد.
مذاکره کننــده ارشــد تهران 
گفت: حتــی دولت جو بایدن هم 
معتقد اســت که خــروج ایاالت 
متحده از توافق )به تصمیم سلف 
او، دونالد  ترامپ( اقدامی غیرقانونی 
بوده است. بنابراین برعهده آنهاست 
که اولین گام برای احیای توافق را 
بردارند. در مورد اروپایی ها نیز، آنها 
هــم به تعهدات خود برای جبران 

اقدام آمریکا احترام نگذاشتند.
باقری بــا رد انتقادات غرب از 
پیشــنهاداتی که در وین از سوی 
ایران مطرح شــد، گفــت: »این 
پیشــنهادات منطقی و مســتدل 
هســتند و می تواننــد به عنــوان 
مبنایی برای مذاکره مورد استفاده 
قــرار گیرند. طرف هــا می توانند 
پیش نویس های خود را ارائه کنند، 
اما ما انتظار داریم که پاسخ منطقی 

به پیشنهادات ایران بدهند. 
 طبــق گــزارش خبرگزاری 
ایتالیایــی، وی بــا بیــان اینکه 
جمهوری اسالمی ایران به مذاکرات 
بــاور دارد و حتی دربــاره نتایج 
احتمالی خوشــبین است، افزود: 
اما رفتار غیرسازنده گذشته سایر 
امضاکنندگان توافق و نقض مکرر 
تعهدات از سوی آن ها، ما را ملزم 

می کند که خوش باور نباشیم. 
با این حال، باید دید که از دور 
بعدی مذاکرات که باید در روزهای 
آینده انجام شــود، چه نتیجه ای 

بیرون می آید.
پیشنهادهای ایران

به طرف های برجامی چه بود؟
مقام هــای آمریکایی بارها در 
مناســبات مختلف با شانه خالی 
کردن از بار مســئولیت واشنگتن 
در قبال تعهداتی کــه باید برای 
بازگشــت به برجام ایفا کند، توپ 
را به زمین ایران انداخته اند و مدام 
از گزینه های جایگزین برای روزی 
که مذاکرات وین شکست بخورد، 

صحبت به میان می آورند.
مذاکــرات  ایــن  در  ایــران 
برنامه هــای خــود را در قالب دو 
متن پیشــنهادی، یکی با موضوع 
لغو تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
و دیگــری با موضوع هســته ای 
به طــرف مقابل ارائه کــرد. این 
پیشــنهادها مبنایی برای مذاکره 
اســت و طرف مقابل باید پاســخ 
مستند به پیشنهادهای تیم ایران 

ارائه کند. 

با ایــن وجود، منتظر خواهیم 
مانــد تــا ببینیــم در دور بعدی 
مذاکرات، کــه در ظرف چند روز 
آینده برگــزار خواهد شــد، چه 

نتیجه ای حاصل خواهد شد. 
مذاکره کننده ارشد ایران پیش 
از ایــن در گفت و گو بــا الجزیره 
هــم تأکید کرد کــه پیش نویس 
پیشــنهادهایی که طــرف ایرانی 
با هدف لغــو تحریم های ظالمانه 
آمریکا به گروه 1+4 داده، به گونه ای 
است که طرف مقابل نمی تواند این 

پیشنهادها را رد کند.
 به گفتــه باقری، ایــران در 
صورت پذیرش دو پیشنهاد قبلی 
که روز قبل به طرف مذاکره کننده 
ارائه شــده است، پیشنهاد سوم را 

نیز ارائه خواهد داد.
با ارائه پیشــنهادات تهران که 
حاکی از ابتکار عمل در وین است 
اکنون همه چیز به رفتار طرف های 
مقابل بستگی دارد و اگر طرف های 
اروپایی به طور کامل به تعهداتشان 
عمل کنند و طرف آمریکایی به این 
توافق بازگردد، توافق احیا می شود. 
با این حال واکنش غربی ها به 
این دور از گفت و گوها مأیوس کننده 
بوده است و نشان می دهد که تصور 
نداشــتند ایران با دســت پر در 
مذاکرات حضور داشته باشد. دور 
اول مذاکرات هســته ای در دولت 
ســیزدهم در حالــی روز جمعه 
گذشــته در وین پایان یافت که 
تیم ایران پیشنهادهای مشخصی 
به طرف های توافــق اعالم کرده 
و انتظار می رود ســایر طرف ها با 
رویکردی واقع بینانه این بسته ها 
و پیشــنهادات را بررسی کرده و 
پاسخ منطقی به این پیشنهادات 

ارائه کنند.
ایران پیشنهاداتی عملگرایانه 

روی میز گذاشت
یک مقام ارشــد وزارت امور 
خارجه در نشســتی توجیهی به 
تشریح آخرین وضعیت مذاکرات 

وین پرداخت و گفت که جمهوری 
پیشــنهادات  ایــران  اســالمی 
عملگرایانه روی میز گذاشــته و 
طرف های مقابل باید پاسخی درخور 
یا حتی پیشنهادات و ایده های تازه 
 خود را به صورت مکتوب و مشخص

ارائه کنند.
این مقام ارشــد ایرانی در باره 
اظهارات برخی مقامات آمریکایی 
از جمله وزیر خارجه این کشور که 
نسبت به نتیجه گفت وگوها تردید 
دارند، بیان کرد: بر خالف اظهارات 
مقام  های آمریکایی، من معتقدم که 
اگر طرف های مقابل ُحســن نیت 
داشته باشــند و از بازی بی فایده 
 مقصرنمایی دست بردارند، توافق در 

دسترس است.
وی افزود: تصور می کنم طرح 
اظهــارات منفی و صــدور چنین 
بیانیه هایی بیــش از آنکه مربوط 
به محتوای مذاکرات باشــد، یک 
تاکتیک مذاکراتی و ناشی از تالش 
طرف های مقابل برای مقصرنمایی 
از ایــران با هدف اعمال فشــار بر 

مذاکره کنندگان است.
 کافی است تا طرف های مقابل 
اراده سیاسی به خرج داده و برای 
برداشتن گام های عملی الزم اعالم 
آمادگی کننــد. در آن صورت راه 
برای توافق و حــل اختالفات باز 

خواهد شد.
تقالی مقامات صهیونیست 

برای اثرگذاری بر روند 
مذاکرات وین

از ســوی دیگــر مذاکــرات 
صریح، هدفمند و قاطع جمهوری 
اسالمی ایران در وین، تقالی رژیم 
صهیونیســتی برای اثرگذاری بر 
این دوره از مذاکرات را به باالترین 
میــزان خود رســانده تا جایی که 
تکذیــب ادعاهــای مضحک آنها 
از ســوی نهادهای بین المللی، بر 
سردرگمی  سران این رژیم افزوده 

است. 

راهبردی  شــورای  دبیر 
روابط خارجی در دیدار معاون 
سازمان  دبیرکل  ویژه  نماینده 
ملل، آمریکا را مسئول اوضاع 
نابسامان کنونی در افغانستان 
خوانــد و گفت: حضور آمریکا 
و  آشفتگی  آسیا جز  در غرب 
نابســامانی برای مردم منطقه 

چیزی به همراه نداشته است.
سیدعباس عراقچی دبیر شورای 
راهبــردی روابط خارجی در دیدار 
»مت کنودســن« معاون نماینده 
ویژه دبیــرکل ســازمان ملل در 
امور افغانســتان درخصوص طیف 
گسترده ای از مسائل افغانستان از 
جمله وضعیت جاری در این کشور، 
نگرانی های امنیتی،  تروریسم داعش 
و آینده حکمرانی در افغانســتان 

گفت وگو کرد.
دبیر شورا در این دیدار، موضع 
ایران را پیگیری رویکرد منطقه ای 
برای حل و فصل مسائل افغانستان، 

تشــکیل دولت فراگیــر در کابل، 
تضمیــن امنیت در این کشــور و 
همچنین امنیت مرزی با جمهوری 
اســالمی ایران خوانــد و بر توجه 
ویژه کشورمان به مسائل افغانستان 
به ویــژه با انتصــاب نماینده ویژه 
رئیس جمهور در امور افغانســتان 

تأکید کرد.
وی با مسئول خواندن آمریکا 
نابســامان کنونی در  اوضــاع  در 

افغانستان گفت: حضور آمریکا در 
منطقه غرب آســیا جز آشفتگی و 
 نابسامانی برای مردم منطقه به دنبال

نداشته است.
معاون نماینــده ویژه دبیرکل 
ســازمان ملل در امور افغانســتان 
هم در این مالقــات با قدردانی از 
نقش آفرینی مؤثر ایران در موضوع 
افغانســتان و پذیــرش آوارگان و 
پناهندگان افغانستانی، بر ضرورت 

حفظ و تداوم رایزنی های سازمان 
ملــل با ایران دربــاره این موضوع 

تأکید کرد.
کنودســن در همیــن حال با 
در  میدانــی  وضعیــت  تشــریح 
افغانستان، بر ضرورت توجه جدی 
جامعــه بین المللی به مشــکالت 
اساســی مردم افغانستان به ویژه با 
توجه به نزدیکی فصل زمســتان 

تأکید کرد.

گفت و شنود

یونجه می كارم!
گفت: برخی از غربگرایان که فاجعه برجام را روی ســر مردم آوار 
کرده اند، حاال که تیم هســته ای بر لغــو تحریم ها تاکید دارد و آمریکا 

نمی پذیرد، به جای آمریکا، ایران را مقصر اعالم می کنند!
گفتم: مذاکرات هسته ای برای لغو تحریم ها بود که دولت قبل 
نه فقط نتوانست هیچ تحریمی را لغو کند، بلکه صدها تحریم 
دیگــر هم به آن اضافه کرد. بنابراین اگر غربگرایان برای وطن 
و مردم وطنشان اهمیت قائل هستند، باید از تالش تیم جدید 
برای لغو همه تحریم ها حمایت کنند، نه از آمریکا که حاضر به 

لغو تحریم ها نیست!
گفت: همین ها به اوباما نامه نوشــته و خواستار اعمال تحریم های 
فلج کننده علیه ایران شده بودند؟! یعنی هرچی آرزوی آمریکا و اسرائیل 

بود باید آرزوی اینها هم باشد؟!
گفتــم: آدم مفت خوری به مرد کشــاورز گفت؛ داری چی 
می کاری؟ هرچی بکاری می خورم! کشاورز گفت؛ دارم یونجه 

می کارم!
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نکته

1- روزنامه جمهوری اســالمی که تا چند ســال قبل 
ادعای انقالبــی بودن داشــت و مدتی اســت به جمع 
روزنامه های زنجیره ای و غربگرا پیوســته است، در شماره 
خود این خبر را نقل کرده است که »محب اهلل موفق   روز شنبه 
از تک تیراندازان ماهر گروه طالبان، شــهردار میمنه مرکز 
والیت فاریاب شد«. و در تفسیر آن نوشته است »شباهت های 
طالبان با ما، دارد آشــکارتر می شــود«! و از این طریق به 
کنایه، آقای دکتر زاکانی شــهردار جانباز تهران که همه 
عمر خود را در خدمت به اسالم و انقالب سپری کرده و در 
جبهه های جنگ تحمیلی به افتخار جانبازی نائل شده است، 

با تک تیرانداز طالبان مقایسه کرده و برابر نشانده است! 
2- خطا اگر یک، دو، سه و یا چند بار باشد می توان آن 
را خطا ارزیابی کرد ولــی چنانچه پی در پی بود و به تکرار 
نشست، »خط« است. متاســفانه بعد از پیوستن روزنامه 
جمهوری اسالمی به غربگراهای وطنی، نمونه هایی از این 
دســت،  اندک و کم شمار نیست و به طور طبیعی و منطقی 
این تلقی را پیش می آورد که مواضع یاد شده از نوع »خط« 

است و نه خطا! 
3- در این وجیزه اما، سخنی کوتاه و دوستانه با جناب 
آقای مسیح مهاجری، مدیر مســئول و سردبیر روزنامه 

جمهوری اسالمی در میان است و آن، اینکه؛
الف: جناب مهاجری چه شــباهتی میان تک تیرانداز 
طالبان و دکتر علیرضا زاکانی، شــهردار بسیجی و جانباز 
تهران دیده اید که باعث شده ایشان را با تک تیرانداز طالبان 

مقایسه کرده و برابر و همسان معرفی کنید؟!
ب: آیا شــهردار تهران را به ایــن علت که در جنگ 
تحمیلی حضور داشته است با تک تیرانداز طالبان که او نیز 
اهل جنگ بوده است، یکسان و هم طراز دانسته اید؟! یعنی 
حضرتعالی که در کسوت شریف روحانیت هستید، نمی دانید 
»جنگجو« بودن به تنهایي نمی تواند مالک ارزیابی باشد که 
حضور دکتر زاکانی در جنگ تحمیلی و دفاع ایشان از جان 
و مال و ناموس مردم این مرز و بوم را با حضور تک تیرانداز 
طالبان در جنگی که دستکم در گذشته آمریکا و اسرائیل 
مدیریت آن را برعهده داشته اند، برابر دانسته اید و این دو 
 را شــبیه یکدیگر معرفی کرده اید؟! جناب آقای مهاجری! 
به یقین منظور شما طالبانی نیست که امروزه -ولو به ظاهر- 
با آمریکا در ستیز است، چرا که در این صورت مشکل دیگری 
نیز پیش می آید و آن اینکه حضرتعالی مقابله با آمریکا را 

هم زشت و ناپسند می دانید؟!
 آیا ده ها آیه از کالم خدا و از جمله، این آیه از ســوره 
مبارکه نســاء به گوشتان آشنا نیســت که » الَِّذیَن آَمُنوا 
یَُقاتُِلوَن ِفي َســِبیِل اهلل َوالَِّذیَن َکَفُروا یَُقاتُِلوَن ِفي َسِبیِل 
اُغوِت - آنان که ایمان آورده اند، در راه خدا می جنگند؛  الَطّ
 و کسانی که کافر شــده اند، در راه طاغوت می جنگند«؟!

هر دو می جنگند اما، این کجا و آن کجا؟!
ج: جناب آقای مسیح مهاجری! دکتر زاکانی یک پزشک 
متخصص است و در جنگ تحمیلی به افتخار جانبازی نائل 
 شده اســت. حاال با عرض پوزش جای این سؤال است که

در آن هنگام بنده و شما کجا بودیم؟! 
4- و باالخره، علی رغم مواضع چند سال اخیر روزنامه 
جمهوری اســالمی، این احتمال هر چند ضعیف نیز وجود 
دارد که مطلب یاد شــده از سر غفلت در آن روزنامه آمده 
و آقــای مهاجری از آن بی اطالع بوده اند که در این صورت 

پوزش رسمی و صریح ایشان را می طلبد...
و... آخر دعوانا أَِن الَْحْمُد هلِلِ َرِبّ الْعالَِمین.

دوستانه 
با آقای مسیح مهاجری 

حسین شریعتمداری

ساری-خبرنگار کیهان:
معاون امور بازرگانی و توسعه 
تجارت صنعت، معدن و تجارت 
مازندران گفت:  طی هشت ماه 
گذشــته 592هزار تُن کاال به 
ارزش بیش از 182میلیون دالر 
از استان مازندران به 10 کشور 

جهان صادر شده است.
ابراهیــم یعقوبی با بیان اینکه 

فرآورده های لبنی از لحاظ ارزشی 
در صدر کاال های صادراتی مازندران 
قرار دارد افزود: عمده کاالی صادر 
فرآورده های  انواع  شــده شــامل 
لبنی، ســیمان، مواد معدنی، مواد 
پالستیکی، اجزا و قطعات خودرو، 
فرآورده های گوشــتی، گل و گیاه، 

کیوی و آب میوه بوده است.
وی افزود: ایــن کاال هــا بــه 

کشورهای عراق، روسیه، قزاقستان، 
ازبکستان،  ترکیه،  ترکمنســتان، 
آذربایجان، افغانستان، امارات و هند 

صادر شده است.   
ن  نشــا طر خا بــی  یعقو
کرد: صــادرات کاال از مازندران از 
فروردین تا آبان امسال در مقایسه 
با ســال گذشــته به لحاظ وزنی 

4۹درصد افزایش داشته است.

صادرات ۱۸۲میلیون دالری كاال از مازندران به ۱۰ كشور جهان


