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نتیجه انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا 
روش��ن شد، »جو بایدن« نامزد دموکرات در 
این رقابت به پیروزی رس��ید و دونالد ترامپ 
رئیس جمهور کنونی ایاالت متحده باید کاخ 
س��فید را در 20 ژانویه س��ال آینده میالدی 

تحویل بایدن بدهد.
اما در این میان واکنش ها نسبت به پیروزی 
بای��دن و شکس��ت ترامپ تش��ابه زیادی به 
انتخابات ریاس��ت جمهوری دوره پیشین در 
این کش��ور دارد، در آن زم��ان نیز برخی در 
داخل به ویژه جریان سیاسی اصالح طلب در 
یک پیش بینی اش��تباه، از پیروزی هیالری 
کلینت��ون ذوق زده ش��دند و تیت��ر و عکس 
رس��انه های این جریان سیاس��ی به پیروزی 

نامزد دموکرات ها اختصاص یافت.
در آن زمان کلینتون پیروز نش��د، اما دراین 
دوره ه��م حزب��ی او یعن��ی ج��و بای��دن به 
پیروزی رس��ید و بار دیگر ای��ن ذوق زدگی 
در میان تیترها و عکس های منتش��ر ش��ده 
در رس��انه های جریان سیاسی اصالح طلب 
خودنمای��ی می کند. آیا رفت و آمد روس��ای 
جمهوری گوناگون تاکن��ون برای جمهوری 

اسالمی ایران و مردم تفاوتی داشته است؟
چگونه اس��ت که برخی نمی توانند میان دو 
حزب قدرتمند در آمریکا تفاوتی قائل شوند 
و تمیز دهند که اهداف و راهبرد آمریکا علیه 
جمهوری اس��المی ایران یکی است و تنها از 

نظر شکلی تفاوت دارد؟!
اس��تقبال از ورود بای��دن به کاخ س��فید در 
ش��رایطی که جمهوری اس��المی ای��ران در 
دوران ب��اراک اوباما رئیس جمهور دموکرات 
آمریکا ش��دیدترین تحریم ه��ای اقتصادی و 
حتی تهدید نظامی را پش��ت سر گذاشت آیا 
چیزی جز امید داشتن به یک اتفاق واهی و 
پوچ نیس��ت. باراک اوباما در دوران  ریاست 
جمهوری خود 13 مورد تحریم های اقتصادی 
و غیراقتص��ادی علیه ایران اعمال کرد که در 
این زمینه رکورددار رقابت تحریمی روسای 
جمهور در آمریکا اس��ت. ج��و بایدن معاون 
اوبام��ا بود و در این تحریم ها نقش داش��ت. 
باراک اوباما در حالی که با مذاکرات فشرده و 
البته هدفمند ایران را وادار به پذیرش توافق 
هس��ته ای ک��رد، اما در مقاب��ل به هیچ یک 
از تعهدات خود در زمان ریاس��ت جمهوری 
عمل نک��رد. اوبامای دموک��رات دارایی های 
ایران را مسدود کرد، از دارایی های کشورمان 
در آمریکا به بهانه های واهی برداش��ت کرد، 
بانک مرکزی و همه بانک های ایران را تحریم 
کرد، بانک ها را تح��ت تحریم قرار داد، نفت 
و فراورده های نفتی را تحریم کرد، بس��یاری 
تحریم های دیگر که حتی ش��امل داروهای 
حس��اس و تجهیزات پزش��کی نیز می شود. 
حال چگونه می توان به فردی که چهار سال 
پیش از این در اعم��ال تحریم ها علیه ایران 
نقش داشته اعتماد کرد و اعتقاد داشت که با 
روی کارآمدن بایدن جمهوری اسالمی ایران 

روی خوش خواهد دید؟!
جمهوری اس��المی ای��ران با وج��ود فردی 
چون ترامپ چهار س��ال پرتنش را پشت سر 
گذاشت، در حالی که در طول این چهار سال، 
سیاست های نظام جمهوری اسالمی ایران و 
مقاومت مردم توانست فشار حداکثری علیه 

خود را ناکام بگذارد.
اوبام��ا و ترامپ آرزوهای برب��اد رفته زیادی 
دارند، آرزوی آنها نابودی جمهوری اس��المی 
ایران بود، تا جایی که حتی ادعا کردند بهمن 

ماه 97 در ایران خواهند بود!
ترام��پ رفت، بدون آن که سیاس��ت های او 
علیه ایران دس��تاوردی برای رژیم حاکم در 
آمریکا داشته باشد، اکنون نیز جو بایدن اگر 
راه ترامپ و دیگر روس��ای جمهوری آمریکا 
را طی کند، چه بس��ا در نیم��ه راه همچون 
ترامپ شکستی مفتضحانه تر را تجربه کند. 
ایران در جنگ اقتصادی، جنگ نرم و جنگ 
سیاسی که آمریکا علیه جمهوری اسالمی به 
راه انداخته اس��ت، گرچه زیان دیده است اما 

تاکنون پیروز میدان بوده است.
پیروزی ایران مقابل هجمه گسترده و شدید 
آمریکا به هزین��ه آن می ارزد، چرا که اکنون 
می بینی��م تحریم ه��ای آمریکا علی��ه ایران 

کارآیی خود را از دست داده است.

ترامپ و بایدن، سر و 
ته یک کرباس!
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محسن رضایی:

سریال کاغذی و قهرمان بازی 
عده ای در ایران و آمریکا با 

شکست برجام کامالً آشکار شد
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت با بیان اینکه دولتی در آمریکا 
آم��ده ایران را تحریم ک��رده و دولت دیگری می آید و آن را در 
کاغذ بر می دارد، گفت: سریال کاغذی و قهرمان بازی عده ای در 
ایران و آمریکا با شکست برجام کاماًل آشکار شده است. محسن 
رضایی، دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در یادداشتی در 
صفحه اینس��تاگرام خود از س��ریال خوشبینی نسبت به غرب 
انتقاد کرد. رضایی نوشت: »خوشبینی دولت های گذشته نسبت 
به امریکا و اروپا، بارها به ملت ایران آس��یب زده اس��ت. سریال 

چهل ساله سیاست تحریم و برداشتن تحریم از سوی دولت های 
آمریکا و خوش خیالی برخی از دولتمردان ایران طی چهل سال 
گذشته فرصت های اقتصاد ملی ما را از بین برده است. دولتی 
در آمریکا آمده ایران را تحریم کرده و دولت دیگری می آید و 
آن را در کاغذ بر می دارد. سریال کاغذی و قهرمان بازی عده ای 
در ایران و آمریکا با شکس��ت برجام کاماًل آش��کار شده است. 
بنابراین از س��ویی رئیس جمهور جدید آمری��کا باید در اولین 
فرصت، کلیه تحریم ها را بردارد، از ملت ایران به خاطر اقدامات 
گذشته عذرخواهی کند، خسارات اقتصادی ناشی از تحریم ها 
که به ملت ایران وارد شده را جبران کند و از سوی دیگر نباید 
منتظر برداشتن تحریم ها بمانیم بلکه با استفاده از توانایی های 
خود و قوی شدن در اقتصاد، فرهنگ و تقویت امنیت در داخل 
و جبه��ه مقاومت در منطقه از دی��وار نیمه ویران امریکا که در 
مقابل ملت ایران قرار دارد، بپریم. ما دنبال جنگ نیس��تم ولی 

حقوق ملت خود را با اقتدار می ستانیم.«

رکورد هولناک کرونا

 ۴۵۹ بیمار دیگر قربانی شدند

س��خنگوی وزارت بهداش��ت گفت: 459 بیمار مبتال به کرونا 
جان باختند.

س��یما سادات الری س��خنگوی وزارت بهداش��ت در تشریح 
آخرین وضعیت ش��یوع بیماری کرونا در کش��ور گفت: از رئز 
ش��نبه تا روز یکش��نبه 1۸ آبان 1399 و بر اساس معیارهای 
قطع��ی تش��خیصی، 9 ه��زار و 23۶ بیمار جدی��د مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایی شدند که دو هزار و 712 نفر از 
آنها بستری هس��تند. مجموع بیماران کووید19 در کشور به 

۶۸2 هزار و 4۸۶ نفر رسید.
به گفته الری، متاس��فانه در این مدت 459 بیمار کووید19 
ج��ان خود را از دس��ت دادند و مجموع ج��ان باختگان این 

بیم��اری ب��ه 3۸ ه��زار و 291 نفر رس��ید. خوش��بختانه تا 
کن��ون 520 هزار و 329 نفر از بیم��اران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی خاطرنشان کرد:  5523 نفر از بیماران مبتال به کووید19 
در وضعیت ش��دید این بیماری تحت مراقب��ت قرار دارند. تا 
کن��ون پن��ج میلیون و 224 هزار و 252 آزمایش تش��خیص 

کووید19 در کشور انجام شده است.
الری افزود: استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، 
کرمانش��اه، کهگیلوی��ه و بویراحمد، گیالن، بوش��هر، زنجان، 
ایالم، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراس��ان شمالی، همدان، 
ی��زد و کردس��تان در وضعیت قرم��ز قرار دارن��د. وی گفت: 
اس��تانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان 

نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.  فارس

چهار سال سیاست خارجی زیان بار 
دولت ترامپ درس عبرتی برای 

سکانداران جدید کاخ سفید است

رئیس دفتر رئیس جمهوری اظهار داش��ت: 4 س��ال سیاست 
خارجی زیان بار دولت ترامپ می تواند درس عبرتی باش��د که 
س��کانداران جدید کاخ سفید از این فرصت برای تغییر مسیر 

و اصالح سیاست های غلط آمریکا استفاده کنند.
محم��ود واعظ��ی رئیس دفت��ر رئیس جمه��وری در صفحه 

ش��خصی خود در توئیتر خاطرنشان کرد: چهار سال سیاست 
خارجی زیان بار دولت ترامپ درس عبرتی برای س��کانداران 
جدید کاخ سفید است. متن توییت رئیس دفتر رئیس جمهور 
به شرح ذیل است:   شکست ترامپ و استقبال مردم آمریکا و 
اکثر کشورهای جهان از این اتفاق، به این معناست که دوران 
یکجانبه گرایی، تندروی، تنش زایی، زیر پاگذاشتن تعهدات و 

تجاوز به حقوق ملت ها به سر آمده است.  
چهار س��ال سیاس��ت خارجی زیان بار دولت ترامپ می تواند 
درس عبرتی باش��د که س��کانداران جدید کاخ سفید از این 
فرصت برای تغییر مس��یر و اصالح سیاست های غلط آمریکا 
استفاده کرده و با شرایط جدید نظام بین الملل همراه شوند.

کاهش قیمت برنج، روغن و کره تا ۱ ماه آینده

 برنامه ریزی برای تأمین ۶۰ میلیون 
تن کاالی اساسی

معاون توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت با بیان اینکه قیمت 
برنج و روغن و کره بر اس��اس نوس��انات ارزی شکل می گیرد 
گف��ت: امیدوارم ک��ه قیمت این محص��والت در یکی دو ماه 

آینده کاهش یابد. 
سعید عباسی صارمی معاون دفتر توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صمت عنوان کرد: در دفتر برنامه ریزی تأمین توزیع و تنظیم 
بازار کاالی اساس��ی کش��ور و در چند بخش به نمایندگی از 
تنظیم ب��ازار اقداماتی را انجام می دهیم اما اصلی ترین کار ما 
تأمین کاال بر اساس نیاز کشور به کاالی اساسی است، نسبت 

به تأمین با اولویت داخلی اقدام می کنیم.
وی اف��زود: جهاد کش��اورزی نس��بت به ب��رآورد تولید اقدام 
می کنند و ما بر اس��اس برنامه ریزی کسری ها را برای واردات 

انجام می دهیم که نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان 
اس��تاندارد و وزارت بهداشت و س��ازمان غذا و دارو و سازمان 

دفع آفات است که انجام شود.
این مقام مس��ئول ادامه داد: امس��ال برای تأمین ۶0 میلیون 
ت��ن کاالی اساس��ی برنامه ریزی صورت گرفته اس��ت، از این 
میان 35 تا 40 میلیون از محل کاالهای تولید داخلی تأمین 
می ش��ود و حدود 20 تا 25 میلیون هم باید از طریق واردات 
تأمین ش��ود. وی تصریح کرد: علی رغم همه مشکالت تحریم 
15 میلی��ون واردات قطعی انجام ش��ده اس��ت و با توجه به 
موجودی ای که در بنادر است ان شاءاهلل چیزی که الزم است 

از طریق واردات انجام می شود.
وی درب��اره کمیاب ش��دن و گرانی ه��ای گاه و بی گاه برخی 
کااله��ا نیز تصریح کرد: در برخی کااله��ا گرانی داریم و  در 
برخی گران فروش��ی، قیمت گوش��ت به دلیل اینکه قباًل برای 
مدت��ی با ارز 4200 تأمین می ش��د ثابت بود اما بعد از مدتی 
ب��رای حمایت از تولید داخل و مدیریت ارزی نوع ارز نیمایی 
ش��د و این باعث می ش��ود قیمت متأثر از نرخ ارز شود، همه 

کاالهایی که با ارز نیمایی وارد می شوند همین طور است.

باران آتش  جنگل توسکستان 
گلستان را مهار کرد

مدی��رکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلس��تان گفت: آتش 
سوزی جنگل توسکستان گرگان که وقوع این حادثه به علت 
وزش باد و سخت گذر بودن منطقه، کنترل و خاموش کردن 
کامل آن را با دش��واری همراه کرده بود، خوشبختانه بارش 
باران به داد جنگل رس��ید. ابوطالب قزلسفلو مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری گلس��تان افزود: بارش باران از حوالی 
س��اعت ۸ صبح رئز گذش��ته در دهنه گرمابدشت ارتفاعات 
توسکس��تان آغاز ش��ده و ت��داوم آن تا چند س��اعت آینده 
می تواند آتش این عرص��ه جنگلی را به طور کامل خاموش 

کند. باران به داد جنگل توسکستان رسید.
 مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلس��تان گفت: آتش 
جن��گل توسکس��تان گرگان از ش��امگاه یکش��نبه 11 آبان 
ش��عله ور شده و با وجود اعزام چندین باره نیرو های امدادی 
و بسیج مردمی و استفاده از چندین فروند بالگرد آب پاش، 

خاموش کردن و مهار کامل حریق ناممکن شده بود.
قزلس��فلو در رابطه با طوالنی ش��دن خام��وش کردن آتش 
گفت: مه آلودگی هوا و دش��واری دسترسی به منطقه محل 

وقوع آتش به دلیل س��خت گ��ذر و صخره ای بودن، یکی از 
دالیل اصلی طوالنی شدن روند خاموشی این آتش است.

وی بی��ان ک��رد: س��قوط درخت��ان نیمه س��وخته، ریختن 
برگ های پاییزی از دالیل اصلی خاموش نشدن آتش جنگل 
توسکستان است که پرت شدن آن ها به پایین دست موجب 
شعله ور شدن دوباره آتش می شود. مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری گلس��تان گفت: وزش ش��دید باد از روز جمعه 
موجب بیش��تر شدن آتش در جبهه غربی این آتش سوزی 
ش��ده بود. قزلسفلو ادامه داد: دود ناش��ی از سوختن آتش 
در جن��گل، کار نیرو های امدادی توس��ط بالگرد را ناممکن 
کرده و نیرو های امدادی و بس��یج مردم��ی با پای پیاده به 
مناطق آتش گرفته اعزام ش��دند. مدی��رکل منابع طبیعی و 
آبخیزداری گلس��تان درباره س��خت گذر بودن این منطقه 
گفت: دسترس��ی به این مناطق به دلیل سخت گذر بودن به 
حدود پنج ساعت کوهنوردی احتیاج دارد. سخت گذر بودن 
برخ��ی مناطق امکان خاموش کردن آتش در این مناطق را 
دش��وار و احتمال از بین رفتن بخش های دیگری از جنگل 
را بیشتر کرده اس��ت. وی توضیح داد: با وجود حضور چند 
بالگرد برای اعزام نیرو، شرایط جوی نامناسب موجب تأخیر 
در اجرای عملیات ها و لغو چند پرواز شد. خوشبختانه امروز 
یکش��نبه با بارش باران و تالش نیرو های اعزامی در منطقه 
توانس��تیم حریق را مهار و ب��ا ادامه باران حریق بطور کامل 

مهار خواهد شد.
وی درباره امار دقیق نابودی جنگل ، گفت: به علت نامساعد 
ب��ودن و وجود دود در جنگل هنوز به طور دقیق مش��خص 

نشده که چندهکتار از این جنگل در حریق سوخته است.
مدی��رکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری گلس��تان در پایان 
از مردم درخواس��ت کرد که در این فص��ل به دلیل ریزش 
برگ های درختان، از روشن کردن آتش در جنگل ها را جدا 

خودداری کنند، تا منابع طبیعی کشورمان نابود نشود.
 میزان

2 1

محسن رضایی:

سریال کاغذی و قهرمان بازی عده ای 
در ایران و آمریکا با شکست برجام 

کامالً آشکار شد
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ذوق زدگی برای آمدن و رفتن 
بایدن - ترامپ
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نگاهی به امید واهی برخی برای مذاکره با امریکا
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