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استاندار تهران خبر داد:

تمدید محدودیت های کرونایی در 
تهران تا پایان هفته جاری

ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی روزهای اخیر 
بارها و بارها به موضع گیری در قبال جمهوری 
اسللامی ایران پرداخته است چنانکه در یکی 
از سللخنانش ضمن تکرار اتهامات قبلی علیه 
تهللران، تاکید می کند کلله ایرانی ها را راهی 
جهنم کرده ام و آنها ورشکست شده اند. حال 
این سوال مطرح اسللت که مواضع ترامپ در 
قابل ایران چرا شللدت گرفته است؟ در پاسخ 
به این پرسللش چند نکته قابل توجه اسللت. 
نخست آنکه متاسفانه عملکردهای اقتصادی 
کشللور و تورم لجام گسللیخته، این اشللتباه 
محاسباتی را در اذهان سللران آمریکا و اروپا 
ایجللاد کرده که سیاسللت تحریم نتیجه داده 
و با استمرار این سیاسللت می توانند ایران را 
تسلللیم و حتی سیاسللت قدیمی براندازی را 
اجرایی سازند حال آنکه به اذعان کارشناسان، 
80 درصد مشللکات کشور به دلیل مدیریت 

نادرست و نه اثر تحریم هاست. 
دوم آنکلله ترامپ به رغم تبلیغات گسللترده 
مبنللی بر اجللرای رونللد سللازش، در نهایت 
نتوانست سللازش عربی با رژیم صهیونیستی 
را محقق سللازد چنانکه به جز امارات سللایر 
کشورها حاضر به روابط با رژیم صهیونیستی 
نشللده و حتللی بحرین نیز به جللای امضای 
معاهده صلح، امروز بیانیه مشترک با تل آویو 
صادر می کند. این مسللئله بللرای ترامپ یک 
چالش انتخاباتی اسللت لذ با برجسته سازی 
ایران هراسللی و ادعای پیروزی در برابر ایران 
به دنبال پنهان سللازی ناکامی طرح سللازش 
اسللت.جالب توجلله آنکه ترامللپ همزمان با 
معرفللی ایران به عنوان تهدید امنیت جهانی، 
از رویکللرد اجباری تهران به مذاکره با آمریکا 
پللس از پیللروزی اش در انتخابات می گوید تا 

خود را ناجی مردم آمریکا معرفی نماید. 
 سوم آنکه از امروز تحریم های تسلیحاتی ایران 
بر اسللاس قطعنامه 2231 لغو خواهد شللد و 
ایران حق خرید و فروش تسلیحات را خواهد 
یافت. این امر در شللرایطی رقم می خورد که 
یک نکته مهم در قبال آن مطرح اسللت و آن 
اینکه این لغو نه دستاورد برجام که دستاورد 
مولفلله ای به نام مقاومت فعال اسللت.  برجام 
بر اساس اصل لغو تمام تحریم های اقتصادی 
تدوین شده بود اما در نهایت هیچ کدام از این 
تعهدات اجرا نشد. در حوزه تحریم تسلیحاتی 
نیز هر چند اروپا تاش نمود تا مخالفتهایش 
با قطعنامه های آمریکا در شورای امنیت مبنی 
بر تمدید تحریم های تسلیحاتی را برگرفته از 
اصل حفظ برجام نشان دهد، اما حقیقت امر 
ورای این مسللئله اسللت چرا که اگر اروپا به 
برجام پایبنللد بود تحریم های اقتصادی ایران 
را لغو کرده بود. نکته مهم آن اسللت که اقدام 
اروپا در تصویب قطعنامه در شورای حکام علیه 
ایران، اقدامی برای بازکردن پرونده تحریم های 
تسلللیحاتی در شللورای امنیت بللود چنانکه 
کشللورهای اروپایللی در بیانیه های متعددی 
نگرانی خود را از لغو تحریم تسلللیحاتی ایران 
اعام داشتند. نمایندگان پارلمان انگلیس نیز 
با صدور بیانیه ای خواستار تمدید تحریم های 
تسلیحاتی ایران شدند. با توجه به این رفتارها 
می تللوان گفت آنچلله اروپا را بلله عقب گرد 
واداشت، هشللدارهای ایران درباره پیامدهای 
عدم لغللو تحریم های تسلللیحاتی بود که در 
قالللب مقاومت فعال صللورت گرفت. در اصل 
سیاسللت مقاومت فعال و عدم عقب نشینی 
از حقوق ایران، زمینه سللاز آن شللد که امروز 

تحریم های تسلحیاتی لغو شود. 
بر این اسللاس ترامپ با جوسازی علیه ایران 
طی روزهای اخیر تاش نموده تا مسئله لغو 
تحریم های تسلللحیاتی و از آن مهمتر نقش 
مقاومللت فعللال در این عرصه را به حاشللیه 
کشانده و افکار عمومی را از این مهم منحرف 
سللازد. در اصل ترامپ به دنبال پنهان سازی 
شکست در برابر مقاومت فعال است تا ضمن 
اجللرای اهللداف انتخاباتی، مانللع  از آن بهره 
گیللری ایرانیللان از مقاومت فعللال به عنوان 
الگویی در حوزه اقتصاد کشللور گردد. الگویی 
کلله رویکرد صحیللح به آن زمینه سللاز حل 
مشللکات اقتصادی کشللور و شکسته شدن 
تمللام تحریم ها خواهد شللد چنانکه مقاومت 
فعال از امللروز خرید و فروش تسلللیحات را 
برای ایران آزاد سللاخته اسللت که به واسطه 
خودکفایللی ایران در حللوزه نظامی می تواند 
مولفه ای برای صادرات تسلللیحات و کسللب 

منافع اقتصادی بسیار در این حوزه باشد. 
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قاسم  غفوری

هجوم  مسافران به سواحل مازندران در روزهای بحرانی شیوع کرونا 
 بی تدبیری هایی که همچنان تاوان دارد

جوالن مسللافران در سللواحل مازندران به عنوان یک سناریوی تکراری با بی تدبیری های ستادی با 
وجود شللیوع بیماری کرونا همچنان تاوان دارد. وقتی به تقویم نگاهی می اندازیم و رنگ قرمزی بر 
روی عددی از ایام هفته ای نشللان داده می شللود برخاف سللال های گذشته رعب و وحشت بر دل 
مردم اسللتان های شمالی می افتد؛ مردم اسللتان هایی که به دلیل میهمانپذیری و خونگرمی زبانزد 
بسللیاری از مسللافران و گردشگران سراسللر کشور هسللتند. اما این بار از این مسافران می خواهند 
تا فعًا به استان هایشللان سللفر نکنند و دلیل آن را پس از گذشت هشللت ماه با آمدن این مهمان 
ناخوانده یعنی کووید 19 همه می دانند، همه یعنی از آن کودک دو ساله ای که می داند باید ماسک 
بر صورت بزند تا مبتا به این بیماری نشللود تا آن مدافع سللامتی که با وجود خسللتگی های زیاد 
همچنان وظیفه خود می داند عاوه بر خدمت رسانی به مردم تاکید بر دارد تا مردم در خانه هایشان 
بمانند و سللفر نکنند. اما با مشاهده این اعداد قرمز در تقویم شمسی و با وجود گزارش های آماری 
از سللوی وزارت بهداشللت مبنی بر افزایش فوت شللدگان و مبتایان از بیماری کرونا متاسفانه باز 
محورهای مواصاتی اسللتان های شمالی را شلوغ و پرازدحام از بار ترافیکی می بینیم و این اقدام را 
در شللهرهای ساحلی این استان ها نیز مشللاهده می شود و نمی دانیم چرا ستاد ملی مبارزه با کرونا 
در تصمیم گیری هللای خود همچنللان تدبیر مقتدرانه ای نمی گیرد تا جلوی تردد این مسللافران و 
گردشگران را به سوی این استان ها گرفته شود. تدابیری که کافی است با دستورالعملی به نیروهای 
امنیتی، راه های شللمالی در زمان تعطیات بر روی خودروهای سواری با پاک های غیرمرتبط این 
استان ها مسدود شود؛ دستورالعملی که متاسفانه همیشه دیر اقدام می شود و بعد از ورود مسافران 
به استان های مازندران، گیان و گلستان این محورها مسدود می شود و حتی پس از پایان تعطیات 
نیز این راه ها یک طرفه اعام می شود و این بی تدبیری باعث شیوع بیماری کرونا و افزایش بیماران 
بر روی تخت های بیمارستانی می شود.  در این روزهای پایانی اولین ماه فصل پاییز و تعطیات آخر 
صفر باز هم شللاهد هجوم این مسافران به اسللتان مازندران هستیم و عاوه بر شلوغی تفرجگاه ها، 

پارک های جنگلی و تفریحی، سواحل این استان نیز ازدحام مسافران دیده می شود.
در بازدید از سللواحل سرخرود و محمودآباد به عنوان نزدیک ترین شهرهای ساحلی مازندران برای 
مسافران تردد بی شمار افرادی را می بینیم که اکثریت آنها بدون رعایت به پروتکل های بهداشتی 

چون فاصله گذاری و ماسک زدن برای ساعتی آرامش به این سواحل آمدند.
 آرامشی که ممکن است پس از سپری کردن چند روز از آن با مبتا شدن به این بیماری رعب آور 
و حتی مرگ آور کرونا مواجه شوند. آقایی که دست دو نوه نوجوان خود را به همراه پسرش گرفته و 
به ساحل سرخرود آورده بود در گفت وگو با خبرنگار تسنیم از محمودآباد خود را اهل تهران معرفی 

کرد و گفت: ما در این شهر خانه داریم و برای این تعطیات آمدیم تا چند روز استراحت کنیم.
وی افزود: امروزم به سللاحل آمدیم با رعایت کامل بهداشللتی به خصوص با زدن ماسک تا نوه هایم 
استراحت کنند و کمی از این ساحل لذت ببرند. این مسافر تهرانی با تاکید بر اینکه ما همه اصول 
بهداشللتی را توجلله می می کنیللم، بیان کرد: اگر به این مسللافران به خصوص جوانللان نگاه کنید 
متاسللفانه می بینید که هیچ یک از آنها موارد بهداشللتی را رعایت نمی کنند که این باعث شللیوع 

بیماری کرونا می شوند.
در ادامه این بازدید مادر و دختری را می بینیم که هیچ یک ماسللک بر صورت نزده بودند و وقتی 
علت آن را می پرسللیم، می گویند: در ماشللین ماسللک داریم اما بیرون نزدیم چون می دانیم کرونا 
نمی گیریم. به آنها گفتیم: اگر شما ماسک نزنید ممکن است به عنوان یک فرد ناقل این بیماری را 
به دیگران انتقال دهید و این یعنی فاجعه، و مادر قول داد که زود از ساحل خارج و به منزل یشان 
بر گردند. مرد میانسللال و جوانی که بدون ماسللک بر صورت در سواحل مازندران محمودآباد وقتی 
از آنها پرسللیدیم مسافرید و از کجا آمدید به تصور اینکه ممکن است ماموری باشیم هر سه سریع 

ماسک بر صورت زدند و خود را آبادانی معرفی کردند.
و در پایان طی ادامه بازدیدمان از پارک ساحلی محمودآباد که هر گوشه و کنار آن خانواده ها چادر 
و زیلو پهن کرده و بسللاط چای و غذا چیدا بودند اکثریت شللان بدون ماسللک و فاصله اجتماعی 
اسللکان گرفته بودند و وقتی از آنها پرسیده می شود ماسک هایتان کجاست، هرکدام سریع ماسک 
های خود را از جیب و کیفشللان در می آورند و می گویند: ماسللک داریم و از آن در مواقع ضروری 
اسللتفاده می کنیم. واقعا اشتباه در کجاست!؟ و به این افزایش بیماران کرونا و افزودن فوت شدگان 
به صورت نزولی آن هم روزانه در جامعه آماری وزارت بهداشللت، علت اساسللی آن در کجاست؟ آیا 

به سهل انگاری و بی تدبیری ما بر می گردد یا مسئوالن امر؟  فارس

توسل غرب به گروهک تروریستی منافقین 
همزمان با لغو تحریم های تسلیحاتی

همزمللان برچیده شللدن تحریم تسلللیحاتی ایران، کشللورهای غربی که 
گروهک تروریسللتی منافقین را پناه داده اند، بار دیگر این ُمهره سوخته را 

به بازی گرفته و با عروسک خیمه شب بازی خود مشغول شده اند.
بر اسللاس توافق برجام و قطعنامه 2231، تحریم تسلللیحاتی ایران امروز 

یکشنبه 2۷ مهرماه به پایان رسید.
این تحریم ها در حالی به پایان رسللید که آمریکا تاش بسللیاری را برای 
تمدیللد آن انجام داد و متحدان غربی واشللنگتن نیز با وجود آنکه با پایان 
یافتن این تحریم ها چندان موافق نبودند اما بنا بر دالیلی از همراهی با کاخ 
سللفید امتناع کردند تا همچنان بتوانند همان نقش همیشگی خود یعنی 

»گرگ در لباس میش« را ایفا کنند.
در چنین شرایطی اما رفع تحریم های تسلیحاتی ایران یک شکست ُمسلم 
بللرای آمریللکا و متحدانش که سال هاسللت تاش دارند با پیشللبرد پروژه 

»ایران هراسی«، منافع خود را در منطقه پیش ببرند محسوب می شود.
از همین رو کشللورهای غربی که گروهک تروریسللتی منافقین را با هدف 
اسللتفاده در مواقع ضروری پر و بللال داده و حمایت کرده اند، بار دیگر این 
ُمهره سللوخته را از پستو بیرون آورده و اتهامات خود علیه ایران را از زبان 

اعضای این گروه خودفروخته به اطاع رسانه ها رسانده اند.
در شللرایطی که اخیراً بنا بر ادعای رژیم صهیونیسللتی، آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بازرسللی هایی را از ایران داشته و همین بازرسی ها دروغ بودن 
ادعای صهیونیسللت ها را ثابت کرده، اعضای گروهک تروریسللتی منافقین 

ادعای مشللابهی را علیه ایللران مطرح کرده اند. در راسللتای همین پروژه، 
دو تللن از اعضای گروهک تروریسللتی منافقین در یللک کنفرانس خبری 
در واشللنگتن، مدعی وجود یک مرکز هسللته ای مخفی در سللرخه حصار 
تهران شدند. خبرگزاری فرانسه درباره ادعای این اعضای گروهک منافقین 
می نویسللد: در ایللن کنفرانللس خبری، علیرضللا جعفرزاده، از مسللئوالن 
گروهللک منافقین در آمریکا با نشللان دادن تصاویر ماهواره ای گفت مرکز 
هسللته ای سرخه حصار در شرق تهران، مورد استفاده سازمان پژوهش های 
نوین دفاعی اسللت. این عضو گروهک تروریسللتی منافقین مدعی شده که 
تمرکللز فعالیت های سللازمان پژوهش هللای نوین دفاعی در سللرخه حصار 
انفجارهای آزمایشی برای ساخت ساح هسته ای و ثبت نتایج این انفجارها 
توسللط لرزه نگارها اسللت. وی همچنین مدعی شده که جمهوری اسامی 
لرزه نگارهای حسللاس نظامی را به صورت مخفیانه و غیرقانونی از روسللیه 

خریداری کرده است.
طللرح این ادعا در چنین شللرایطی بدون شللک با اهللداف خاصی صورت 
می گیرد که اصلی ترین مورد آن حسللاس کردن جامعه جهانی علیه ایران 

است.
در شرایطی که آمریکا و متحدانش نتوانسته اند تحریم های تسلیحاتی ایران 
را تمدیللد کنند و دروغ بودن ادعاهای رژیم صهیونیسللتی علیه جمهوری 
اسامی نیز به اثبات رسیده طرح چنین مواردی از سوی اعضای گروهکی 
که کامل یک مهره سللوخته محسللوب می شود نشللان می دهد که دستان 

آمریکا در برابر ایران بیشتر از گذشته خالی است.
عاوه بر آن پوشش خبری این ادعاها از سوی رسانه های غربی نیز با هدف 
کمک به زنده نگه داشتن گروهکی است که سال هاست در نزد ملت ایران 

اعتبار خود را از دست داده است.  مهر
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عراقی زاده: 

نیروهای مسلح آماده برپایی 
بیمارستان های صحرایی هستند
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سخنان تکراری رئیس جمهور در باره صلح امام حسن مجتبی)ع( 

نتیجه مقاومت حداکثری
 لغو تحریم های تسلیحاتی

آغاز خرید و فروش تسلیحات از امروز

فرارسیدن ماه ربیع االول مبارک باد.


