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یاد  د  اشت طنز سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

مرگ درمانی ننه ی غضنفر
ده سـالی می شـد که قربون علـی دومیلیـون تومن
بـه آقـا سـیروس داده بـود تـا بـه زخـم زندگیش
بزنـه امـا چـون چـک و سـفته ای نگرفتـه بـود ،
آقـا سـیروس زیـر بـار بدهـی نمی رفـت و عیـن
خیالـش هـم نبـود و دم بـه تلـه نمـی داد و مطمئن
بـود کـه دسـت قربـون علـی بـدون سـند و مدرک
به جایـی بند نیسـت  .تنهـا دغدغه ی آقا سـیروس
نـخ سـبیلی بـود کـه بـه توصیـه ی ننـه ی غضنفـر
بـه رسـم امانـت بـه قربونعلـی سـپرده بود تـا بعد
از تسـویه حسـاب در کمـال احتـرام برگشـت داده
بشـه ! تو مـرام آقا سـیروس که ادعـای لوطی گری
می کـرد یـه نخ سـبیلش خیلـی اعتبـار داشـت ! اما
قربـون علـی کـه از بدحسـابی و امـروز و فـردای
آقـا سـیروس حسـابی شـاکی بـود بـه هـر جمع و
محفلـی کـه می رسـید نخ سـبیل آقـا سـیروس رو
از الی دسـتمال کاغـذی درمـی آورد و بـرای اثبات
ایـن که هنـوز پولـی دریافت نکـرده به ایـن و اون
نشـون مـی داد و همیـن مسـئله برای آقا سـیروس
حیثیتـی و ناموسـی شـده بـود و راضی نبـود که نخ
سـبیلش اسـباب بـی آبرویی بیـن اهل محل باشـه
تـا این کـه یه روز کـه قربـون علی رفته بـود حمام
عمومـی دو نفـر از پاچـه ورمالیده هـای دسـت کـج
و از عوامـل مافیایـی آقـا سـیروس کـه از قبـل زاغ
سـیاه قربونعلـی رو چـوب زده بودنـد  ،همیـن کـه
قربونعلـی پـا گذاشـته بـود بـه حمـام عمومی رفته
بودنـد تـو رختکـن حمـام و دسـت کـرده بودنـد
تـو جیـب قربونعلـی و تخم خودشـون رو گذاشـته
بودنـد ! قربونعلـی تـوی رختکـن حمام خبردار شـد
کـه جا تر هسـت و بچـه نیسـت .فردای اون روز آقا
سـیروس آفتابـی شـده بـود و بـه قربونعلـی گفتـه
بـود فـردا بیـا خونـه ی ننـه ی غضنفـر و نخ سـبیل
هـم یـادت نـره  ،میخـوام باهـات تسـویه حسـاب
کنـم  .قربونعلـی هـم که بـه دلـش برات شـده بود
ماجـرای سـبیل دزدی زیـر سـر همیـن دم بریـده
هسـت و بایـد کاسـه ای زیـر نیم کاسـه باشـه  ،نخ
سـبیل خـودش را برداشـت و بـرد بـرای تسـویه
حسـاب امـا آقـا سـیروس دبـه درآورد کـه این نخ
سـبیل مـن نیسـت ! قربونعلـی هم دسـت بـه دامن
ننـه ی غضنفر شـد !
اینجـا بـود کـه ننـه ی غضنفـر عزمـش جزم شـد
بـرای پیگیری نحـوه ی به سـرقت رفتن سـبیل آقا
سـیروس و بـه کمک پـری خوشـکله و فضـه خانم
هیـأت تحقیـق و تفحصی راه انداختن و دسـت آخر
بـه ایـن نتیجه رسـیدند که نخ سـبیل آقا سـیروس
در فاصلـه ی بیـن حمام عمومـی و بازارچـه محل به
سـرقت رفتـه چـرا کـه قربونعلی بـرای آخریـن بار
ایـن نخ سـبیل را بـه منوچهر عطـار نشـون داده و
بعـدا وارد حمـام شـده  ،روی همین حسـاب فاصله
بیـن حمـام عمومـی و عطـاری آقـا منوچهـر وجب
بـه وجـب تفتیـش شـد و ننـه ی مـش غضنفـر به
خاطرموفقیـت در گرفتـن رد سـبیل بـه یغمـا رفتـه
آقـا سـیروس در مملکتی کـه دکل نفتی گم میشـه ،
مـورد تقدیر اهـل محل قـرار گرفت  .هیـأت تحقیق
و تفحـص روز آخر دسـت از پـا درازتـر زیر درخت
چکنـم جلسـه گرفتـن ولـی ننـه ی غضنفـر دسـت
بـردار نبـود و به سـرعت با همدسـتی فضـه خانم و
پـری خوشـکله  ،زن آقا سـیروس رو راضـی کردند
کـه بـرای دفـع چشـم زخـم از شـوهرش وقتی که
خوابـه یـک نخ سـبیلش رو با قیچی جـدا کنه و دور
سـرش بچرخونـه و بعـدا به ننـه ی غضنفـر تحویل
بـده تـا یـه شـبی کـه مـاه کامـل میشـه سـبیلش
بـا آتیـش تاپالـه ی گاو دود داده بشـه و هـر قضـا
و بالیـی از او دور بشـه  .زن آقـا سـیروس هـم بـه
امیـد رفـع قضا و بلا دو نخ سـبیل شـوهرش رو با
قیچـی جـدا کـرد و گفـت کار از محکـم کاری عیب
نمی کنـه !
بـا وجـود ایـن کـه دو تـا نـخ سـبیل بـه جـای یه
نـخ سـبیل بـه قربونعلـی تحویل داده شـد ولـی آقا
سـیروس همچنـان زیـر بـار نمی رفـت و می گفـت
ایـن سـبیل من نیسـت ! به هر حـال دوتا نخ سـبیل
کـه بـه لعنت خـدا هـم نمی ارزیـد بـرای قربونعلی
پـول نمی شـد و این بنـده ی خـدا دیگه از مراسـم
سـبیل گردونـی هـم بـه جایی نمی رسـید .
ماجـرای بـد حسـابی آقـا سـیروس بـرای ننـه ی
غضنفـر بـه یک عقـده تبدیل شـده بود چـرا که آقا
سـیروس به قربونعلـی گفته بـود دیدار بـه قیامت .
امـا قهرمان داسـتان ما یعنـی ننه ی غضنفـر بیدی
نبـود کـه بـا این بادهـا بلـرزه ؛ روی همین حسـاب
بـه قربونعلـی گفت  :تـو باید بمیـری تا پولـت زنده
بشـه .قربونعلـی نفهمید ننه ی غضنفر چه نقشـه ای
تـو سرشـه  ،در عیـن حـال به ننـه ی غضنفـر گفت
چـون تـو سـابقه ی خوبـی تـو گره گشـایی داری
هـر کاری بگـی انجـام میـدم  .اینجـا بود کـه ننه ی
غضنفـر بـا زن قربونعلی نقشـه ای طراحـی کردند و
قرار شـد خبـر مـرگ قربونعلـی را در محـل پخش
کننـد  .ننـه ی غضنفـر هـم بـه کل صفـدر گفـت به
همـه ی اهـل محـل بگـو بـرای تشـییع جنـازه ی
قربونعلـی تـو خونـه ی اون مرحـوم حاضـر بشـن ،
وقتـی همـه اهـل محـل از جملـه آقـا سـیروس که
دیگـر خیالـش از بابـت بدهـی راحـت شـده بـود
تـو خونـه ی قربونعلـی جمع شـدند  ،ننـه ی غضنفر
رو کـرد بـه جسـد قربونعلـی و گفـت  :همـه ی ما را
حلال کـن  .دراینجـا بـود کـه قربونعلی بر اسـاس
نقشـه ی قبلـی بلنـد شـد نشسـت و گفـت  :همه را
حلال می کنـم ولی از سـر آقا سـیروس نمی گذرم
و دوبـاره مـرده غریـب بـازی درآورد و پا کشـید به
سـمت قبلـه ! همیـن که جسـد قربونعلی بـه حرکت
دراومـد  ،شـور و غوغایـی به پا شـد که آن سـرش
ناپیـدا بـود و همـه فکـر کردنـد کـه او نظـر کـرده
بـوده کـه تونسـته بعـد از مرگ زنـده بشـه و روی
اد امه د  ر ستون روبرو
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روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:

شورای عالی بورس برای حفظ تعادل در بازار سرمایه
تصمیمات الزم را اتخاذ کند
در یکصــد و نــود و هفتمیــن جلســه ســتاد
هماهنگــی اقتصــادی دولــت که روز سهشــنبه
بــه ریاســت حجتاالســام و لمســلمین
حســن روحانــی رییــس جمهــور برگــزار
شــد ،وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی
گزارشــی از تحــوالت بــازار ســرمایه ارایــه
کــرد کــه مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفت.
بــه گــزارش ایســنا ،رییــس جمهــور پــس از
ایــن گــزارش تاکیــد کــرد :شــورای عالــی
بــورس بایــد بــرای حفــظ تعــادل در بــازار
ســرمایه و شــفافیت و صیانــت از حقــوق

ســرمایهگذاران تصمیمــات الزم را اتخــاذ و
اجرایــی کنــد.

در ایــن جلســه همچنیــن وزیــر بهداشــت،
درمــان و آمــوزش پزشــکی گزارشــی از
تامیــن و توزیــع دارو و تجهیــزات پزشــکی و
نحــوه تخصیــص ارز ترجیحــی بابــت مصــارف
کاالهــای دارویــی و تجهیــزات پزشــکی ارایــه
کــرد کــه پــس از تبــادل نظــر دربــاره آن
تصمیمگیــری شــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش بــه منظــور کنتــرل
قیمــت دارو و تجهیــزات پزشــکی و شــفافیت
در حــوزه توزیــع و مقابلــه بــا سوءاســتفادهها
در ایــن زمینــه ،تمــام فهرســتهای ثبــت
ســفارش ارســالی بــه بانــک مرکــزی و

تخصیــص ارز در ســایت ســازمان غــذا و دارو
بارگــذاری میشــود تــا همــه فعــاالن ایــن
عرصــه بــه آن دسترســی داشــته و مصــرف
کننــده ،وارد کننــده و فروشــنده از فرآینــد
تولیــد و عرضــه دارو و تجهیــزات پزشــکی
اطــاع داشــته باشــند.
رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر اهتمــام دولــت
در زمینــه تامیــن نیازهــای ضــروری بخــش
بهداشــت و درمــان و ســامت مــردم ،گفــت:
دولــت بــرای اختصــاص ارز مــورد نیــاز بخــش
دارو و تجهیــزات پزشــکی اولویــت خاصــی
قایــل اســت.

یک کارشناس مسائل آمریکا:

بایدن نمیخواهد ایران را از دست بدهد
یــک کارشــناس مســائل آمریــکا اظهــار
کــرد :بایــدن تــاش خواهــد کــرد تــا نوعــی
آشــتی کنــان بــا اتحادیــه اروپــا ،روســیه و
چیــن داشــته باشــد و آمریــکا را از یــک جانبــه
گرایــی بــه چنــد جانبــه گرایــی برگردانــد.
علــی بیگدلــی در گفتوگــو بــا ایســنا بــا
اشــاره بــه تحــوالت ناشــی از تغییــر دولــت در
آمریــکا اظهــار کــرد :بایــدن بــه عنــوان رئیــس
جمهــور منتخــب آمریــکا ســه کار مهــم را در
ســه ســطح مختلــف در پیــش دارد .نخســت
اینکــه او بــه مشــکالت داخلــی آمریــکا
بایــد بپــردازد و بــا توجــه بــه قولــی کــه بــه
طرفدارانــش داده برایــش اهمیــت دارد و زمــان
زیــادی را از او می گیــرد.
وی تصریــح کــرد :از ســوی دیگــر او در تــاش
خواهــد بــود تــا یــک نــوع آشــتی کنــان
بــا اتحادیــه اروپــا ،روســیه و چیــن داشــته
باشــد و آمریــکا را از یــک جانبــه گرایــی بــه
چندجانبــه گرایی برگردانــده و از انزوا خارج کند.
ایــن اســتاد دانشــگاه خاطــر نشــان کــرد:
مســئله دیگــری کــه بایــدن بــه آن خواهــد
پرداخــت نــگاه بــه برجــام اســت کــه بــرای او
کار بســیار مشــکل و ســختی اســت آن هــم
بــا توجــه بــه تغییراتــی کــه در منطقــه خلیــج
فــارس رخ داده و پــای اســرائیل بــه منطقــه بــاز
شــده اســت .در واقــع برخــاف زمــان اوبامــا که
آمریــکا بــه صــورت یــک جانبــه بــا ایــران وارد
مذاکــره شــد ایــن امــکان بــرای بایــدن وجــود
نــدارد کــه بــه طــور مســتقل بــا ایــران وارد

مذاکــره شــود.
ایــن کارشــناس مســائل آمریــکا همچنیــن
بــا بیــان ایــن کــه از ســوی دیگــر بایــدن
نمی خواهــد ایــران را از دســت بدهــد ،ابــراز
عقیــده کــرد :او میدانــد کــه ایــران اگــر در
ایــن نقطــه ای کــه هســت باقــی بمانــد امــکان
امنیــت کامــل در خاورمیانــه نیســت .در نتیجــه
تــاش می کنــد تــا بــه نوعــی دیگــر بــا ایــران
وارد مذاکــره مجــدد شــود .البتــه آن طــور کــه

می کنــد او می خواهــد بــا دســت پــر پــای
میــز مذاکــره بنشــیند.
بــه اعتقــاد وی ایــران هــم بایــد تــاش کنــد تا
حــدی در سیاســت های خــود انعطــاف پذیــری
نشــان دهــد .ایــران بایــد بپذیــرد وارد دوره
جدیــدی از سیاســت جهانــی شــده کــه بــا دوره
اوبامــا متفــاوت اســت.
وی ادامــه داد :بنابرایــن بایــدن می خواهــد
طــرح جدیــدی از برجــام جدیــد را ارائــه دهــد

مقامــات مــا می گوینــد مــا بــا آمریــکا احتیــاج
بــه مذاکــره نداریــم بایــد ابتــدا ایــن ســوال را
مطــرح کننــد کــه چــرا آمریــکا مــا را تحریــم
کــرد.
بیگدلــی تصریــح کــرد :هــدف بایــدن ایــن
اســت کــه بــا رضایــت اروپــا ،روســیه و چیــن
وارد مذاکــره مجــددی بــا ایــران شــود امــا نــه
بــه ایــن معنــا کــه همــه تحریم هــا را حــذف

کــه در آن بحــث حقــوق بشــر و یــا حتــی
کنتــرل کــردن موشــک ها مطــرح باشــد کــه
ایــن موضــوع مــورد قبــول ایــران نخواهــد
بــود.
وی معتقــد اســت :بایــد در نظــر داشــته باشــیم
کــه اگــر ایــران تغییــری در اســتراتژی خــود
در منطقــه نداشــته باشــد امــکان حــذف
تحریم هــا وجــود نــدارد .در واقــع شــرایط
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سرلشکر سالمی:

ســخت تــر خواهــد شــد و ممکــن اســت بــه
ضــرر مــا باشــد و بــه شــورای امنیــت رفتــه
و ذیــل فصــل هفــت منشــور قــرار گیــرد .در
واقــع تحریم هــا ماننــد گــروگان اســت .البتــه
بحــث منــع ورود مهاجریــن کــه بایــدن مطــرح
کــرده بــه نوعــی چــراغ ســبز اســت تــا بتوانــد
طرفــداران جدیــدی را در ایــران داشــته باشــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه بــه واکنــش
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــه تروئیــکای
اروپــا هــم گفــت :آنچــه آقــای ظریــف در
پاســخ بــه لودریــان -وزیــر خارجــه فرانســه-
مطــرح کــرد مســئله حیثیتــی اســت ،می دانیــم
کــه ترامــپ از برجــام خــارج شــد و اروپایی هــا
هــم بــه وعــده خــود عمــل نکردنــد بنابرایــن
حــق بــا ایــران اســت امــا در حــال حاضــر
شــرایط ســختی اســت کــه بــا دوره اوبامــا
متفــاوت اســت .ایــران بایــد خــودش را آمــاده
بــرای نــوع دیگــری از مذاکــره کنــد.
ایــن کارشــناس مســائل آمریــکا همچنیــن بــا
بیــان ایــن کــه ایــران بایــد در نظــر داشــته
باشــد کــه مربعــی در منطقــه ایجــاد شــده
شــامل ترکیــه ،اســرائیل ،مصــر و عربســتان
کــه هــر روز حلقه هــای امنیتــی را بــرای
مــا تنــگ تــر می کننــد و مــا بایــد مراقــب
تحــرکات این هــا باشــیم ،ابــراز عقیــده
کــرد کــه از طرفــی در مســائل داخلــی هــم
مشــکالت معیشــتی مــردم دیگــر قابــل تحمــل
نیســت و در نتیجــه ایــران بایــد بــه ســمت
سیاســت انعطــاف پذیــری پیــش بــرود.

به نیابت از ملت ایران دستمان
روی ماشه است

رئیـس جمهـور آمریـکا در فرمانـی اجرایـی خرید و بـه کارگیری
سیسـتمهای هواپیماهـای بـدون سرنشـین از ''کشـورهای رقیب
آمریـکا'' را کـه نـام ایـران نیـز در میان آنهاسـت ،ممنـوع اعالم
کرد.
بـه گـزارش ایسـنا به نقـل از خبرگـزاری تـاس ،دفتـر مطبوعاتی
کاخ سـفید اعلام کـرد که دونالـد ترامـپ رئیس جمهـور آمریکا
در حالـی کـه یـک روز دیگـر از قـدرت کنـار مـی رود ،فرمانـی
اجرایـی را بـرای ممنوعیـت خرید سیسـتمهای هواپیماهای بدون
سرنشـین از «کشـورهای رقیب» که شـامل روسـیه ،چین ،ایران و کره شـمالی می شـود را ممنوع
اعلام کـرد .در این سـند امضا شـده آمده اسـت :سیسـتمهای هواپیماهای بدون سرنشـین به طور
مثـال بـرای کمـک به اجـرای قانون و پشـتیباتی از اقدامات امـداد و نجات در بالیـای طبیعی مورد
اسـتفاده قـرار می گیرنـد .بکارگیـری ایـن سیسـتم ها و اجـزای آن که توسـط رقبایمان تولید شـده
باشـند ،امنیـت ملـی و اقتصادی مـا را تهدیـد می کند.
ایـن فرمـان اجرایـی تاکیـد میکنـد :عملیات هـای دولـت آمریـکا کـه شـامل سیسـتم های
هواپیماهـای بدون سرنشـین می شـوند ،مسـتلزم دسترسـی پیدا کـردن ،جمع آوری و حفـظ داده ها
اسـت کـه ممکن اسـت اطالعـات حسـاس را فاش کنـد .بنابرایـن ،سیاسـت آمریکا این اسـت که
از بـه کارگیـری پـول مالیـات دهنـدگان آمریکایی بـرای تهیه ی سیسـتم های هواپیماهـای بدون
سرنشـینی کـه توسـط رقبـای خارجـی تولیـد می شـوند یا شـامل نرم افـزار یـا اجـرای الکترونیکی
مهـم سـاخته این کشـورها هسـتند و خطراتی غیرقابـل پذیرش ایجـاد می کنند ،جلوگیـری کرده و
بـه اسـتفاده از سیسـتم های هواپیماهـای بـدون سرنشـین تولیـد داخـل آمریکا تشـویق کند.

فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی گفت :برگــزاری رزمایش هــای اخیــر بــرای
دشــمنان جمهــوری اســامی این پیــام جــدی و واقعــی را داشــت کــه در مقابــل دشــمنان
همیشــه آمــاده هســتیم و دســتان مــا بــه نیابــت از ملــت عزیــز ایــران همیشــه روی ماشــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،ســردار سرلشــکر پاســدار حســین ســامی فرمانده کل ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی در حاشــیه همایــش سراســری مدیــران بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای
دفــاع مقــدس بــا اشــاره بــه رزمایــش پیامبــر اعظــم (ص) بیــان کــرد :ایــن گونــه رزمایش هــا
بخــش مهمــی از سیاســت بازدارندگــی جمهــوری اســامی ایران اســت کــه دشــمنان ایــن
مملکــت در محاســبات یــا برآوردهایشــان نســبت بــه قــدرت دفاعــی کشــور عزیــز ایــران دچــار
خطــا در محاســبه نشــوند و اراده ملــت عزیــز ایــران را بــرای دفــاع از همــه دســتاوردهای انقــاب
باشــکوه و دفــاع از اســتقالل و تمامیــت ارضــی و اقتــدار خودشــان ،کام ـ ً
ا بداننــد.
ســردار ســامی افزود :ایــن رزمایــش بــرای ملــت عزیــز ایــران مایــه آســایش ،آرامــش و امنیــت
و اعتمــاد بــه نفــس بــود و بــرای دشــمنان جمهــوری اســامی هم ایــن پیــام جــدی و واقعــی را
داشــت کــه مــا بــا هیــچ کســی در موضــوع دفــاع از هویــت و اســتقالل و عــزت و شــرف خــود
تعــارف نداریــم و در مقابــل دشــمنان همیشــه آمــاده هســتیم و دســتان مــا بــه نیابــت از ملــت
عزیــز ایــران همیشــه روی ماشــه اســت.
وی ادامــه داد :فرزنــدان انقالبــی ایــن ملــت چــه در مرزهــا و چــه در قلــب ســرزمین و اعمــاق
ســرزمین های دوردســت آمادگــی دارنــد کــه از ایــن ملــت در همــه شــرایط دفــاع کننــد .البتــه
مــا از ملــت عزیــز ایــران صمیمانــه تشــکر می کنیــم و قــدردان آنهــا هســتیم و خــود را فدایــی
آنهــا می دانیــم کــه در ســخت تریــن لحظه هــای تاریــخ صفحــات زرینــی از شــجاعت  ،صبــر ،
ایســتادگی و ثبــات قــدم آفریدنــد و الهامبخــش مــا در حرکت هــای دفاعــی شــدند.

قالیباف:

برای نخستین بار در رزمایش اقتدار  ۹۹نزاجا اجرا شد؛

آمادگی داریم نام وزارت خارجه به
"وزارت خارجه و تجارت بینالملل" تغییر کند

عملیات مشترک هوابرد با تجهیزات
مکانیزه هجومی

رییـس مجلس شـورای اسلامی اظهار کـرد که وزارت امـور خارجـه میتواند به نـام وزارت خارجه
و تجـارت بینالملـل تغییـر نـام یابـد کـه البته ایـن به معنـای انجام تجـارت توسـط وزارت خارجه
نیسـت .بـه گـزارش ایسـنا ،محمـد باقـر قالیباف در جلسـه علنـی صبح دیـروز (سهشـنبه) مجلس
شـورای اسلامی در پـی طرح سـوال نماینـده پاکدشـت از وزیر امور خارجـه در موضوع دیپلماسـی
اقتصـادی گفـت:اینکـه وزارت خارجـه بـرای موضـوع اقتصـادی یـک معاونـت اقتصـادی قـرار
داده یـک گام برداشـته اسـت امـا ایـن کار نیازمنـد ایـن اسـت کـه علاوه بـر سـتاد در مجموعـه
سـفارتخانهها هـم ایـن اتفـاق بیفتد.
وی ادامـه داد :همچنیـن نگـرش وزارت امـور خارجـه از بحثهای سیاسـی و امنیتی باید به سـمت
موضوعـات اقتصـادی و سیاسـی بـرود و ایـن موضـوع در اولویـت قـرار گیـرد .حتـی نـام وزارت
خارجـه میتوانـد بـه نـام وزارت خارجـه و تجـارت بینالملـل تغییـر کنـد .البتـه منظور این نیسـت
کـه تجـارت از سـوی وزارت خارجـه انجام شـود.
رییـس مجلـس شـورای اسلامی اضافه کـرد :در خیلـی از جاهـا سـفرا نقـش پیگیـری ،بازاریابـی
و ارتباطـات حـوزه بینالملـل را برعهـده دارنـد و اصـل کار در حـوزه تجـارت و اقتصـادی در
وزارتخانههـای مرتبـط انجـام میشـود .مجلـس شـورای اسلامی هم ایـن آمادگـی را دارد که اگر
دولـت در ایـن زمینـه الیحـه بدهد همـکاری کند یا اینکـه در صـورت تمایل وزارت امـور خارجه
طرحـی در ایـن زمینـه تهیه شـود.

سـخنگوی رزمایـش اقتـدار  ۹۹نیـروی زمینـی ارتـش
گفـت :در مرحلـه اول رزمایـش اقتدار  ۹۹نیـروی زمینی
ارتـش برای نخسـتین بار عملیات مشـترک تهاجمی تیپ
هوابـرد بـا بهـره گیـری از انـواع سلاح ها و تجهیـزات
مکانیـزه در سـواحل مکـران اجرا شـد .به گزارش ایسـنا
بـه نقـل از ارتـش ،امیر سـرتیپ شـرفی معـاون عملیات
نیـروی زمینـی ارتـش و سـخنگوی رزمایـش اقتـدار ۹۹
نیـروی زمینـی اظهـار داشـت :تیـپ  ۵۵هوابـرد نیـروی
زمینـی ارتـش در مرحلـه نخسـت رزمایـش بـا اجـرای عملیـات چتربـازی و بـا اسـتفاده از نفربرهـای
 BMP۲کـه بـرای نخسـتین بـار در جریـان ایـن رزمایش به صـورت ترکیبـی انجام شـد؛ طرح های
عملیـات آفنـدی را اجـرا کردند.
وی ادامـه داد :نیروهـای هوابـرد در قالـب صدهـا چتربـاز طی یک عملیات از پیش تعیین شـده توسـط
چندیـن فرونـد هواپیمـای سـی  ۱۳۰نیـروی هوایـی ارتش با پـرش هماهنـگ و دقیق در نقـاط تعیین
شـده فـرود آمدنـد و همزمـان بـا بارریـزی تسـلیحات و تجهیـزات نظامـی از جملـه موتور سـیکلتها،
موشـک اندازهـای  ۱۰۷میلیمتـری و توپ هـای  ۲۳میلیمتـری در منطقـه عمومی رزمایـش ،بـا بهـره
گیـری از ایـن تجهیـزات اهـداف تعییـن شـده در سـاحل را مـورد حمله قـرار داده و تصـرف کردند.

انتقاد سخنگوي دولت از تبديل
اليحه بودجه به طرح مجلس

سـخنگوي دولـت با بيـان اينکه اظهـارات کلي ،مبهم ،سـلبي و
شـعاري مشـکلي از بودجـه و از مـردم حل نمي کند ،يادآور شـد
کـه بودجـه از اختيـارات دولـت و رييـس جمهـور اسـت و نبايد
اليحـه بودجـه به طرح مجلـس تغيير داده شـود.
بـه گـزارش ايسـنا ،علـي ربيعـي سـخنگوي دولت در نشسـت
خبـري هفتگـي خـود کـه در راسـتاي رعايـت پروتکلهـاي
بهداشـتي ،بـه صـورت ويدئوکنفرانـس برگزار شـد ،گفـت :فردا
دولـت شـرور ترامـپ بـه پايـان راه خود خواهـد رسـيد و آمريکا
رئيـس جمهـور تـازه اي خواهـد داشـت .رئيـس جمهـوري کـه
فرصـت دارد تـا نماينـده اي بـراي صـداي بلنـد مـردم آمريـکا
بـراي تغييـر رويه هايي باشـد که حداقل در چهار سـال گذشـته
موجـب تحقيـر ،آشـفتگي و انـزواي آمريکا شـدند.
دولت جديد آمريکا نبايد گزينشي جبران کند
وي بـا بيـان اينکـه امـروز مسـئوليت پذيـري آمريـکا و احتـرام
آن بـه قوانيـن و هنجارهـاي بيـن المللـي يک خواسـت جهاني
اسـت ،تصريـح کرد :دولت جديـد آمريکا نبايد ميـراث و در واقع
لکـه ننگـي که دولت پيشـين بـه جا گذاشـته را بطور گزينشـي
جبـران کنـد .بدتـر از آن ميراث ،تلاش براي اسـتفاده از آن به
عنـوان ابـزار فشـار بـر ملت هاسـت .مقاومت مـردم ما تـا امروز
نبايد جاي شـکي باقي گذاشـته باشـد که فشـار و تحريم هرگز
نمـي توانـد مـا را وادار بـه تسـليم در برابر زيـاده خواهي کند.
وي افـزود :آمريـکا بـزودي فرصـت تـازه اي خواهد داشـت که
بـه جـاي عمـل به وسوسـههايي که حاصـل آن نقض گسـترده
حقـوق بيـن الملـل و جنايت عليه بشـريت به شـيوه هايي ظاهراً
متمدنانـه بـه بهـاي بـه خطـر انداختن صلـح و امنيـت جهاني و
منافـع مـردم ايـران و آمريکاسـت ،بـا نيـت و عمـل صادقانـه،
بـي قيـد و شـرط بـه تعهـدات خـود مطابـق قطعنامـه 2231
شـوراي امنيـت بازگـردد و افق هـاي جديـدي را پيـش روي
مناسـبات خـود بـا ايـران و جامعـه جهانـي ترسـيم کنـد.
رسوايي ماندگار فشار حداکثري در تاريخ
سـخنگوي دولـت همچنيـن خاطرنشـان کرد:امـا در هـر حـال،
ايـن واقعيـت تغيير نخواهد کرد که سياسـت فشـار حداکثري بر
مـردم ايران به رسـوايي مانـدگاري در تاريخ تبديل شـد؛ نه تنها
بـراي آنهايـي کـه متوهمانـه درد و رنـج بـي سـابقه اي را بـه
مـردم معصـوم و بيگنـاه مـا تحميـل کردنـد بلکه بـراي آنهايي
در رسـانه هاي فارسـي و غيرفارسـي زبان در خارج از کشـور که
بـي شـرمانه بـا دميـدن به ايـن توحـش مـدرن ،در تحميل اين
درد و رنج سـهيم شـدند.
وي افزود:مـردم عاملان و همدسـتان ايـن جنايـت سـازمان
يافتـه اقتصـادي را نـه فرامـوش مي کننـد و نه مي بخشـند .اما
متاسـفيم کسـاني نيـز در داخل بودند کـه به نام انتقـاد از دولت
و بـا چشـم بسـتن بـه رفتارهـاي مجرمانـه آمريـکا و پيامدهاي
ويرانگـر آن بـر زندگي مـردم ،دولت را در خط مقـدم اين مبارزه
بـي امـان تخريـب کردنـد در حاليکه بـا حداقلـي از انصاف مي
توانسـتند ببيننـد کـه نـه تنهـا ايـن دولـت در سـال هاي قبل از
آوار شـدن تحريم هـا بـر سـر مـردم ما ،يکـي از درخشـان ترين
دوره هـاي رشـد اقتصـادي را مديريت کرد بلکه حتـي در همين
دوره نيـز در شـرايطي کـه بسـياري انتظار ابرتورم را براي سـال
جـاري داشـتند ،مانع از تحقق آن شـد و ايـن مديريت اقتصادي
درسـت در زمانـي اتفـاق افتـاد که بحـران غيرمنتظـره ويروس
کرونـا بـار مضاعفـي بر گـرده دولـت تحميل کـرده بود.
ربيعـي در ادامه با يادآورشـد که مردم ما امـروز و فردا مي توانند
منصفانه قضاوت کنند و سره را از ناسره سوا کنند.
ابتلا و مـرگ و مير کرونـا در ايـران برعکس جهان
کاهشـي است
سـخنگوي دولـت در ادامـه بـا تاکيـد بـر اينکـه مـا در کرونـا با
بيـم و اميـد روبـرو هسـتيم ،گفـت :تالشـهاي صـورت گرفتـه
در هفته هـاي قبـل شـرايطي را فراهـم کـرده کـه امـروز ايران
معکـوس جهـان حرکـت مـي کنـد و ابتلا و مـرگ و ميـر هـر
دو کاهشـي اسـت و از  10هـزار و  200مـرگ هـم وطنـان
جلوگيـري شـد .امـا از يـک سـو گونه هـاي جهـش يافتـه از
کرونـا در انگليـس و بزريـل و آفريقـاي جنوبـي افزايـش يافتـه
و از سـوي ديگـر بـا انجـام سـفرهاي غيرضـرور و عـدم رعايت
پروتکل هـاي روبـرو هسـتيم و مـا با مـوج جديد روبرو هسـتيم.
تنها مسـير پيـش روي دولـت جديد آمريـکا انجام
تعهدات  2231اسـت
ربيعيـدر ادامـه ايـن نشسـت خبـري در پاسـخ بـه سـوالي در
رابطـه بـا مذاکـرات ايـران بـا آمريـکا بـر سـر بازگشـت بـه
برجـام و موضوعـات موشـکي اظهـار کـرد :تمرکـز مـا احيـاي
کامـل برجـام از سـوي همـه طرف هـاي توافـق اسـت .انتظـار
داريـم تمرکـز دولـت جديـد آمريکا هـم جلـب اعتماد ايـران از
راه انجـام کامـل و فوري تمام تعهداتشـان باشـد .موضـع ايران
دربـاره بازگشـت امريـکا بـه برجـام بارهـا اعلام و تکرارشـده
اسـت .دولـت آمريکا بايـد ابتدا تعهـدات خود را براسـاس برجام
و قطعنامـه  2231انجـام دهـد و ايـن تنهـا مسـير پيـش روي
دولـت جديد آمريکاسـت .در ضمـن ما هيچ پيامـي از طرف تيم
بايـدن دريافـت نکرديـم و تا زماني کـه اطمينان پيـدا نکنيم که
آمريـکا ضمـن بازگشـت بي قيد و شـرط به تعهـدات خودش به
ايـن مـوارد قانونـي بـه طـور کامل عمـل نکنـد ،مذاکره اساسـا
بي معناسـت.

اد  امه از ستون روبرو

همیـن حسـاب شـروع کردنـد بـه نثـار پـول و هر
کسـی هر چـه تو جیبـش بود خالـی کـرد و عده ای
از اهالـی محـل کـه احساسـاتی شـده بودنـد چنگ
انداختنـد بـه لبـاس قربونعلـی کـه بـرای تبـرک با
خودشـون ببرنـد و حتـی از سـر تنبون ایـن بیچاره
هـم نگذشـتند وقربونعلـی بیچاره لخت و عور شـد.
در ایـن میـان آقـا سـیروس هم کـه از بـی آبرویی
فشـارش افتـاده بـود قول مردونـه داد که بـی خیال
سـبیلش بشـه و طلـب قربونعلـی رو بـه بچه هـای
اون مرحـوم بپردازه!
بعدهـا آقا سـیروس کـه حسـابی دماغش سـوخته
بـود بـه ننـه ی غضنفـر پیغـام داد کـه ایـن چـه
نقشـه ی شـیطانی بـود کـه بـرای مـن کشـیدی و
راضـی شـدی قربونعلـی به دسـت اهـل محل لخت
و عـور بشـه و ننـه ی غضنفرهـم در پاسـخ گفـت :
بـرو خـدا رو شـکر کـن کـه بـا یه نخ سـبیل قسـر
دررفتـی  ،وای بـه حـال کسـانی کـه ریششـون در
گـرو مطالبـات مردمـه !!

