
محصول مردمساالری کرونایی و نفی 
اقتدار حاکمیتی، روزی ۵۰۰ کشته رو 

به تصاعد

۱. محصول  »مردمس��االری کرونایی« و نفی اقتدار 
حاکمیتی، روزی ۵۰۰ کش��ته رو به تصاعد اس��ت. 
ارزش تعادل میان »قانون« و »آزادی« اگر در اقتصاد 
و سیاست، هنوز مجهول مانده باشد، اما وقتی بحث 
مرگ و زندگی اس��ت، بس��رعت تصدیق میشود. به 
میانگین شعور مردم در هر جامعه در چنین مواردی 
میتوان بدون ش��رمندگی نمره داد.  وقتی تابوتها به 
حرکت در میآیند، میبینید چگونه مردمساالریها در 
همه جهان به قیدهای محک��م تن میدهند؟ ۲.چرا 
کرونا نه تنها استاندارد بهداشت و سالمت بلکه اغلب 
معیارها در اقتصاد و به تدریج سیاست جهانی و حتی 
مش��هورات نظام حقوقی و اولویته��ای اخالقی ر ادر 
بخش مثال توس��عه یافته جهان،مش��کوک و عقب و 
جلو کرد؟ آبروداری گاه تف سرباالست. ظاهراً تاکنون 
کرونا ضعیفک��ش نبوده و   ضدس��رمایهداری عمل 
کرده! بیش��ترین تلفات و صدمات به آمریکا و اروپا و 
کمترین تلفات در آفریقا؟ اگر یکی دو کشور آسیایی 
را استثنا کنیم، عجز جهان سرمایهداری با بیشترین 
تلفات، یک شکست آشکاراست. واقعا چرا ضعیفترین 
کارکرد و بیش��ترین تلف��ات در آمری��کا، انگلیس و 
فرانسه؟ آیا »سیستم سالمت« و »سیستم سیاست« 

آمریکا، رهبرغرب همزمان در زوال است؟
دموکراسی مس��خره آمریکایی، هر ایالت یک روال و 
به شدت غیرشفاف و کوچهخیابانی، تعیین سرنوشت 
صندوقها با رأی مردگان، تعداد آرای بیشتر از تعداد 
شهروندان،  زدوخوردهای خونین خیابانی، اردوکشی 
مسلحانه در ایالتها و... همزمان سیل مردگان کرونایی 
و باالترین رکورد نعشکشی در جهان چه معنا دارد؟ 
ظاهرا دیگر شاه برهنه است ولی کسی جرأت نمیکند 
با صدای بلند اعالم کند. کارآمدی سیستم بهداشت 
چین و ش��رق آسیا و ناکارآمدی آن در غرب و جهان 
س��رمایهداری به چه معناس��ت؟ آیا عصر دیگری در 
تمدن جهانی آغاز ش��ده و این بار ش��رق در اقتصاد 
و عل��م و مدیری��ت، جل��ودار میش��ود؟ در این پیچ 
تاریخی، مسئولیت نهادهای علمی و مدیریتی ایران 
در ابعاد ملی و بین المللی چیس��ت و آیا پتانس��یل 
فروخورده جوانان ما شکوفا خواهد شد یا چشم رأس 

تصمیمگیران همچنان به غرب است؟

یادداشت

سه کشور اروپایی با وجودی که به تعهدات خود در برجام 
عم��ل نکرده اند و این بی عملی را نیز نمی توان به حس��اب 
ناتوانی آنها نوش��ت، در یک بیانیه مشترک ادعا کردند که 
جمهوری اس��المی ایران، با وجود حسن نیت آنها مرتکب 

»نقض جدی« توافق هسته ای شده است.
در بیانیه تروئیکای اروپایی گرچه نسبت به خروج آکریکا از 
برجام ابراز تأسف شده است، که البته پیش از این نیز بارها 
به این موضوع اش��اره داشته اند اما از زمان خروج ترامپ از 
برجام اروپا هیچ اقدامی برای اجرای تعهدات خود نداش��ته 
اس��ت و در واقع آنها نیز راه آمری��کا را طی کرده اند با این 
تف��اوت که اروپا خ��ود را پایبند برجام نش��ان می دهد اما 

آمریکا رسماً از آن خارج شده است.
دونال��د ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا که ت��ا پایان دوران 
خود دو ماه فرص��ت دارد، تحریم های اقتصادی علیه ایران 
را افزای��ش داده و در م��دت باق��ی مانده نیز س��عی دارد 

تحریم های دیگر را نیز وضع کند.
ایران در ۵ مرحله که بر اساس چارچوب برجام بوده است، 
تعه��دات خود را کاه��ش داده که حتی از س��وی چین و 
روس��یه که اعضای برجام هستند، واکنش��ی قانونی اعالم 
ش��ده اس��ت چرا که آمریکا برجام را زیر پا گذاشته و اروپا 

نیز به تعهدات خود عمل نکرده است.
با وجودی که مسئولین دولتی پس از انتخاب جو بایدن به 
ریاس��ت جمهوری آمریکا سعی کردند نشان دهند خواهان 
مذاکره با آمریکای دوران بایدن هس��تند، اما می بینیم که 
آمری��کا ترامپ اقدامات خ��ود را علیه ای��ران افزایش داده 

است.
چه بس��ا دلیل اقدامات خصمانه تر ترامپ علیه ایران اعالم 
مواض��ع دولتم��ردان کش��ورمان از رئیس جمه��ور تا وزیر 
خارجه برای مذاکره با دولت جو بایدن باشد چرا که ترامپ 
ت��الش زیادی ک��رد که ایران را وادار به نشس��تن پای میز 
مذاک��ره کند و اکنون ک��ه به روزهای پایان��ی دولت خود 
نزدیک می ش��ود، می بیند که دس��تاورد مذاکره با ایران را 

از دست داده است.

۳ کشور اروپایی طرف توافق هسته ای در بیانیه  خود مدعی 
شده اند که با وجود تالش های مبتنی بر »حسن نیت« آنها، 

ایران اقدامات متعددی در نقض توافق انجام داده است.
انگلی��س، آلمان و فرانس��ه مدعی ش��ده اند ک��ه به عنوان 
طرف ه��ای مش��ارکت کننده در »برجام« ب��رای حفظ این 
توافق هس��ته ای تالش کرده و از خ��روج آمریکا از آن ابراز 

تأسف کرده اند.
در این بیانیه آمده اس��ت: »ما به عنوان مشارکت  کنندگان 
برج��ام بار دیگ��ر بر ت��داوم تعهد خود ب��رای حفظ توافق 
هس��ته ای و اجرای کامل آن تأکید می کنیم. ما سه کشور 

اروپایی سخت برای حفظ این توافق تالش کرده ایم.«
این ادعاها در حالی مطرح می شود که اروپا تاکنون به هیچ 
یک از تعهدات خود عمل نکرده و در راستای سیاست های 
تحریمی آمریکا گام برداش��ته اند اما اکن��ون توقعدارند که 

ای��ران باید به ط��ور کامل به تعه��دات برجامی خود عمل 
کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: »همواره صراحت داشته ایم 
که از خروج آمریکا از برجام و احیای تحریم ها متأس��فیم. 
ما تحریم ها را به نحو پیش بینی ش��ده در برجام رفع کرده 
و اضافه بر آن از طریق ایجاد س��از و کار مالی اینس��تکس، 
تالش هایی اضافی برای مجاز کردن تجارت مشروع با ایران 

به کار بسته ایم.«
این ادعا در حالی مطرح می شود که اینستکس نیز نتوانست 
حقوق ای��ران را در برجام محقق کن��د، همچنان مراودات 
اقتص��ادی ای��ران و اروپ��ا و دیگر کش��ورها در تحریم های 
اقتصادی قرار دارد، حتی در ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا 
اروپایی ها از فروش تجهیزات و داروهای پزش��کی به ایران 
امتناع کردند، اما ادعا می کنند که تحریم ها را به نحو پیش 

بینی شده در برجام رفع کرده اند!
سه کش��ور اروپایی در ادامه بیانیه خود مدعی شده اند؛ »با 
وجود تالش های مبتنی بر حس��ن نی��ت، ایران اکنون یک 
س��ال و نیم اس��ت که مرتکب اقدام��ات متعددی در نقض 
جدی تعهدات هس��ته ای خود ش��ده اس��ت. ما کماکان به 
ش��دت از اقدام��ات ایران که در حال ته��ی کردن توافق از 

مزایای اصلی آن در زمینه منع اشاعه است نگرانیم.«
س��ه کشور اروپایی در ادامه این بیانیه خاطرنشان کرده اند: 
»اکنون اهمیت حیاتی دارد که ایران به س��رعت اقداماتش 

را به عقب برگردانده و به پایبندی کامل برجام برگردد.«
روش��ن اس��ت که بیانیه تکراری تروئیکای اروپایی نش��ان 
دهنده آن است که تنها عضو باقی مانده در برجام که باید 
به تعهدات خود عمل کند ایران است در حالی که آنها هیچ 
اقدامی برای اجرای تعهدات خود در برجام انجام نداده اند.

حتی بیانیه تروئیکای اروپایی پیامی به جو بایدن است که 
باید وضعیت فشار حداکثری علیه ایران ادامه داشته باشد.

گرچ��ه بایدن در رقابت های انتخابات��ی خود ادعا کرده که 
آمری��کا را به برج��ام باز می گرداند ام��ا در عوض گفته که 
راه های هوش��مندانه تری وجود دارد که ایران را تحت فشار 

قرار دهد.
این راه های هوش��مندان با هم��کاری اتحادی��ه اروپا اجرا 
خواهد شد که اکنون با بیانیه خود همراهی با بایدن رئیس 

جمهور منتخب را اعالم کرده اند.
آقای روحانی رئیس جمهور و آقای ظریف وزیر خارجه بی 
موقع نظر خود را در باره مذاکره با آمریکا دورا بایدن اعالم 

کردند و حتی آشنایی ۳۰ ساله محمد جواد 
ظری��ف با ج��و بایدن امتیازی نیس��ت که بت��وان روی آن 

حساب کرد.
آق��ای صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی کش��ورمان نیز 
رو در روی ارنس��ت مونی��ز وزیر ان��رژی آمریکا که در دهه 
7۰ میالدی اس��تاد صالحی بود قرار گرفت و حتی س��ابقه 
ش��اگردی و استادی این دو نیز نتوانست در به وجود آمدن 

یک توافق برد برد کمک کند.

مجتهد شبستری:

گرانی گوجه فرنگی که 
تقصیر آمریکا نیست

عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه همه معضالت داخلی 
م��ا ربطی به تحریم ها ندارد، گفت: مش��کالت مربوط به 
برخی کاالها مانند گوجه فرنگی و گوشت قرمز ناشی از 

این است که برخی مسئولین کفایت الزم را ندارند.
حجت االس��الم جواد مجته��د شبس��تری عضو مجلس 
خب��رگان رهبری با اش��اره به تأثیر انتخاب��ات آمریکا بر 
مس��ائل داخلی ایران، اظهار داشت: کس��انی که با رویه 
سیاس��ت خارجی آمریکا آشنا باش��ند، می دانند که در 
طول چند دهه پیروزی انقالب اس��المی سیاست آمریکا 
تغییر چندانی در قبال جمهوری اس��المی نداشته است 
یعنی این چنین نیست که یک دولتی بیاید و مواضعش 
با دولت قبلی تفاوت کلی داش��ته باش��د. یعنی این طور 
نیس��ت یک دولتی بیاید معتقد به تحریم و دولت دیگر 

معتقد به برداشتن تحریم باشد.
مجتهد شبس��تری افزود: تجربه نش��ان داده اس��ت که 
آمریکا در طول این ۴۰ سال، همیشه به نحوی دشمنی 
خودش را اظهار کرده اس��ت. ممکن است از نظر شکلی 
و ظاهری یک تفاوت هایی وجود داش��ته باش��د و شدت 
و ضعف های��ی در برخی رویکردهای سیاس��ت خارجی 
آمریکا و خصومت ش��ان با مردم ایران دیده ش��ود اما در 
کل با توجه به اینکه صهیونیس��ت ها گردانندگان اصلی 
آمریکا هستند و در پشت پرده حرکت های رئیس جمهور 
و هیئت حاکمه را هدایت می کنند، طبعاً از دشمنی شان 

با جمهوری اسالمی کم نشده است.
وی افزود: ما در طول این چند سال اخیر ندیدیم که 

دول��ت منتخ��ب دموکرات ها به رفع تحری��م و منتخب 
جمه��وری خواه ها به وضع تحریم قائل باش��د بلکه همه 
این ه��ا آن اص��ل کلی دش��منی با ملت ای��ران را هدف 
خودشان قرار دادند و ممکن است در شکل کار، مقداری 

تفاوت ها و چرخش هایی وجود داشته باشد.
عضو مجلس خب��رگان رهبری در ادامه گف��ت: اوباما و 
بایدن از لحاظ سیاس��ت های حزبی مش��ترکند اما آیا ما 
در دوران اوبام��ا تأثی��ری در روابط مان با آمریکا دیدیم؟ 
آی��ا اوباما نبود که تحریم ها را علیه ایران تش��دید کرد؟ 
بنابراین این رفت و آمد رؤس��ای جمهور آمریکا، تأثیری 

بر میزان خصومتشان با مردم ایران نگذاشته است.
مجتهدشبس��تری تاکید ک��رد: ش��اید حماقت هایی که 
ترام��پ انجام داد را بایدن در ظاه��ر انجام ندهد اما آن 
کینه ای که از ملت ایران به دل دارند، یکس��ان اس��ت و 

تغییری نمی کند.
وی در ادامه با بیان اینکه کسی نمی تواند تأثیر تحریم ها 
را در اقتصاد انکار کند، خاطرنشان کرد: سوالی که امروز 
مطرح است اینکه تحریم ها علت تامه تحریم هاست؟ آیا 
تأثی��ر کامل دارد به نحوی که ما تمام مش��کالت را باید 
از ناحی��ه تحریم ها ببینیم؟ برخ��ی اقتصاددانان متمایل 
به جناح اصالح طلب و دولت می گویند ش��اید تحریم ها 
حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تأثیرگذار باشد اما قسمت عمده 

مشکالت، منشأ داخلی دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: شما ببینید مشکالت 
اخی��ری که در ارتباط با برخ��ی کاالها به وجود آمد، آیا 
به تحریم ها ربط داشت یا به ناهماهنگی بین مسئولین؟ 
بعد از فرمایش رهبرانقالب دولت جدی تر وارد کار ش��د 
و وزیر صمت به گمرک رفت و به طور مستقیم اقداماتی 
را انج��ام داد. آی��ا این کار را زودتر نمی توانس��تند انجام 

دهند؟
مجتهد شبس��تری اف��زود: ناهماهنگی ک��ه بین وزارت 
صمت و وزارت جهاد کشاورزی وجود داشت به تحریم ها 
مربوط است؟ مثاًل مش��کالت مربوط به برخی مایحتاج 
داخلی مانند گوجه فرنگی و گوش��ت قرمز ناشی از این 
اس��ت که مس��ئولین توج��ه و کفای��ت الزم را ندارند و 
هماهنگی هایی که الزم بود قبل از بروز چنین مشکالتی 
بین ارگان های مس��ئول در زم��ان مقرر صورت بگیرد تا 

مردم تحت فشار قرار نداشته نباشند، انجام ندادند.
وی تصری��ح کرد: مس��ئولین دولت بای��د تدبیر کنند نه 
اینک��ه پس از افزایش سرس��ام آور قیمت ها و اعتراض و 
نارضایت��ی مردم تازه ب��ه فکر چاره بیفتند. این دس��ت 
مس��ائل قطعاً به تحریم ها مربوط نیس��ت بلکه به دلیل 
ناهماهنگی بین مس��ئولین و ناشی از عدم تدبیر الزم در 

کنترل امور و قیمت ها است.  مهر

سردار یزدی:

سپاه ظرفیت های خود 
را برای کنترل قیمت ها 

بسیج خواهد کرد
فرمان��ده س��پاه ته��ران گفت: 
س��پاه ظرفیت های متنوعی در 
اختیار دارد که در این موضوع 
ب��رای کمک ب��ه وزارتخانه ها و 
دستگاه های متصدی در حوزه 
کنت��رل قیمت ه��ا و نظارت بر 

بازار بسیج خواهد کرد.
سردار محمد رضا یزدی فرمانده 
س��پاه محمد رس��ول اهلل )ص( تهران بزرگ با اش��اره به 
تشکیل »قرارگاه ۱7 ربیع« برای کنترل قیمت ها و با بیان 
اینکه مقابله با گرانی ها به سپاه واگذار نشده است، گفت: 
س��پاه در مقوله کنترل قیمت ها با دس��تگاه های متصدی 

در حال همکاری اس��ت. وی ادامه داد: سپاه ظرفیت های 
متنوع��ی در اختیار دارد که در ای��ن موضوع برای کمک 
به وزارتخانه ها و دس��تگاه های متص��دی در حوزه کنترل 
قیمت ه��ا و نظارت بر بازار بس��یج خواهد ک��رد تا کار به 

خوبی پیش برود.
فرمانده سپاه تهران گفت: کاری که ما در سپاه تهران انجام 
داده ایم این اس��ت که تقریباً در تم��ام تیم هایی که برای 
بازرس��ی و برخورد با محتکران و گران فروش��ان و خدایی 
ناکرده کسانی که کاالهای تقلبی توزیع می کنند، یک نفر 
هم از بسیج حضور دارد. ما با اطالعاتی که از مردم و شبکه 
عمومی م��ردم جمع آوری می کنیم س��عی می کنیم این 
تیم ها به جاهای دقیق اعزام شوند و وقت آنها کمتر گرفته 
شود. س��ردار یزدی در ادامه با اشاره به شناسایی و کشف 
انبارهای احتکار اقالم بهداشتی و… از ماه مبارک رمضان 
تاکنون گفت: در این ایام ۸۰ هزار حلقه الستیک خودرو، 
۲۴۳ دستگاه خودرو تویوتا، ۲۵۵ هزار ماسک، هزار و 77۰ 
فیلتر ماسک، هزار و ۶۰۰ عینک محافظ چشم، دو میلیون 
و ۳۰۰ هزار دس��تکش پزش��کی، مقادیری الکل، ۸۶ هزار 
لیتر مواد ضدعفونی کننده، محلول ضدعفونی دست، لباس 

گان و تب سنج کشف شد.  مهر

نسخه دریایی سوم خرداد عملیاتی شد

الحاق ناو شهید رودکی به 
نیروی دریایی سپاه

آئین الحاق »ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی« به نیروی 
دریایی سپاه برگزار شد.

آیین الحاق ناو اقیانوس پیمای ش��هید رودکی به نیروی 
دریایی س��پاه روز پنجش��نبه با حضور س��ردار سرلشکر 

پاسدار حسین سالمی فرمانده کل
س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی و جمعی از مقامات و 

مسئولین  لشکری و کشوری برگزار شد.

ناو اقیانوس پیمای ش��هید رودکی شناوری سنگین ،چند 
منظوره و دوربرد است که قابلیت حمل و عملیاتی کردن 
انواع پهپاد و س��امانه های موش��کی، پدافندی و راداری 

را دارد.
این ناو با تناژ ۱۲هزار تن و طول ۱۵۰ متر و عرض ۲۲ متر 
دارای رادار آرایه فازی س��ه بعدی ،موشک های سطح به 
سطح ،سطح به هوا ،سامانه های مخابراتی یکپارچه بسیار 
پیشرفته جنگال و موشکی س��وم خرداد با قابلیت حمل 
بالگردها، پهپادها و ش��ناورهای عملیاتی اس��ت که همه 
آنها از تولیدات داخلی بوده و به دست جوانان متخصص، 

مؤمن و انقالبی طراحی و عملیاتی شده است.
ناو سنگین رزمی، اطالعاتی و پشتیبانی شهید رودکی به 
مثابه یک شهر دریایی متحرک است که با تمام تجهیزات 
و امکانات الزم آماده انجام مأموریت های اقیانوسی با ایجاد 
امنیت پایدار خطوط مواصالتی دریایی و امدادرس��انی به 
ناوگان تجاری و صیادی جمهوری اس��المی و کشورهای 

منطقه ای است.
بن��ا بر این گزارش، با پیوس��تن این ش��ناور س��نگین به 
ظرفیت ه��ای نیروی دریایی س��پاه ،ماموری��ت دریادالن 
س��پاه برای حضور مقتدر در آب های دوردست، آغاز شد. 

 مهرسپاه نیوز

ادامه از صفحه اول
سرداده اند، نقاب از چهره برداشته و همراستا با آمریکا 
خواستار فشار بر ایران شوند. آنچه زمینه ساز تقویت 
این رویکرد ش��ده اس��ت، عدم مدیریت صحیح در 
عرصه داخلی کشور در مقابل با گرانی ها و چالش های 
اقتصادی است که موجب شده تا تصور نیاز ایران به 
مذاکره در غرب تقویت گردد. دوم آنکه غرب تالش 
داشت تا با زنجیره ای از اتهامات و درگیر سازی ایران 
در بازی چند الیه، تصمیم سازان و تصمیم گیران را 
دچار این اشتباه محاسباتی نماید که  جز مذاکره با 
غرب آن هم با کنار گذاش��تن شروط لغو تحریم ها و 
پرداخت خسارت چاره ای وجود ندارد. آمریکایی ها با 
این ترفند چند الیه برآنند تا ورودی مجانی به برجام 
داش��ته باشند و نیاز خود برای ورود به برجام را نیاز 
ایران نشان دهند و در ازای نه تنها امتیازی نپردازند 
بلکه با ادعای بازگشت به برجام و مذاکرات، به دنبال 
امتیازاتی گس��ترده از ایران باشند. امتیازاتی که در 
مواضع رسانه های آمریکایی و شخص بایدن و البته 
بیانیه سه کش��ور اروپایی بارها تکرار شده است که 
تمدید تعلیق فعالیت های هس��ته ای ایران) بخوانید 
نابودی تمام فعالیت های هس��ته ای(، احیای دوباره 
تحریم های تسلیحاتی ایران که ۲7 مهرماه لغو شده 
بود، برجام موشکی و منطقه ای محور این خواسته ها 
را تش��کیل می دهد.  نکته مهم آنکه آنها حتی یک 
تحریم را نیز لغو نخواهند کرد بلکه تحریم ابزار فشار 

آنها برای اجرای مطالباتشان از ایران خواهد بود. 
با توجه به آنچه ذکر ش��د به صراحت می توان گفت 
که اتهام زنی ها و جنگ روانی هس��ته ای، تروریسم 
و حق��وق بش��ری علیه ای��ران که البته با چاش��نی 
تحریم ها همراه اس��ت، کف های رو آبی هستند که 
هدف آنها، گرفتار سازی ایران در اشتباه محاسباتی 
ورود به بازی مذاکره برای مذاکره اس��ت. مذاکراتی 
که  در کنار ش��رطی س��ازی اقتصاد کشور که خود 
نوعی تحریم است، تکرار اشتباهات دوران مذاکرات 
برجامی یعن��ی دادن امتیاز ب��دون گرفتن امتیاز را 
دنب��ال می کند . رویکردی که راهکار مقابله با آن نه 
مذاکره، بلکه رویکرد به داشته های داخلی برای رفع 
چالش��های اقتصادی اس��ت که نتیجه نهایی آن نیز 
از میان رفتن ادعاهای هس��ته ای، تروریسم و حقوق 

بشری غرب علیه ایران خواهد بود. 

سرمقاله

حسن رحیم پور ازغدی 

گزارش

صهیونیست ها همه توانشان را علیه بسیج به کار گرفته اند
سیامک مره  صدق گفت: طبیعی است افرادی که برای نظام و مردم موثرند، 
هیچ گاه محبوب مستکبران و صهیونیست ها نباشند و این دو تمام توانشان 

را برای آسیب زدن به بسیج و به حاشیه راندن آن به کار گیرند.
س��یامک مره صدق با اشاره به هفته بسیج گفت: یکی از میراث  گرانبهایی 

که امام راحل برای مردم ایران باقی گذاشتند بسیج است.
وی ادامه داد: آن زمان که امام با دش��من شناس��ی ویژه ای که داشتند دستور 
تش��کیل بس��یج ۲۰ میلیونی را صادر کردند و گفتند که مردم ایران همه باید به فنون 
نظامی آش��نا باشند شاید برخی افراد و به ویژه سیاستمداران لیبرال علت و اهمیت این 

مسأله را درک نمی کردند.
وی افزود: واقعا بسیج یکی از ذخایر عظیم انقالب، ذخایر عظیم ملت ایران و یک خاری 

در چشم استکبار و صهیونیست و دشمنان ملت ایران است.  فارس

انحصاری کردن جابجایی آرد تبعات امنیتی دارد
نماین��ده رباط کریم در مجلس گفت: ب��ا توجه به اهمیت موضوع آرد و 
نان در کشور امتیاز جابجایی و حمل و نقل آرد در کشور می تواند تبعات 
جبران ناپذیری را در کش��ور داشته باشد. حجت االسالم حسن نوروزی 
افزود: حمل و نقل آرد در کش��ور تنها در اختیار و انحصار یک ش��رکت 
به نام ش��رکت خلیج فارس اس��ت. وی اظهار داشت: اگر روزی راننده ها 
و کارکنان این ش��رکت اعتصاب کنند، این موضوع مستقیما در قوت مردم 
تأثیر دارد و کش��ور را از این حیث با بحران مواجه می کند و می تواند تبعات امنیتی 
جبران ناپذیری را برای کش��ور به همراه داشته باش��د. نوروزی خاطرنشان کرد: باید 
چند ش��رکت عهده دار حمل و نقل آرد در کش��ور باش��ند تا چنین خطراتی کشور را 
تهدید نکند و از س��وی دیگر این مس��أله از حالت انحصاری خارج ش��ود؛ چراکه این 

انحصار خود یک رانت محسوب می شود.  فارس

انتقاد از گشایش حساب خاص خارج از نظارت دولت
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:دولت از طریق افزایش حامل های انرژی و 
هدفمند کردن یارانه ها درآمد سرشاری دارد که هنوز مصارف آن را شفاف 
نکرده اس��ت. علی کریمی فیروزجایی ضمن انتقاد از سیاست های پولی 
دولت در چند سال اخیر گفت: کاهش ارزش پول ملی نتیجه سیاستهای 
نادرس��ت دولت در مهار تورم و افزایش نقدینگی اس��ت. وی با بیان اینکه 
دولت طبق قانون اساس��ی در راس��تای تنظیم سیاس��ت های پولی و بانکی 
مسئولیت کلیدی دارد، افزود: امروز ضعف سیستم نظارتی دولت در شبکه بانکی مشهود 
است و بانکها در زمینه خدمات بانکی مانند جزیره جدا ازهم عمل می کنند و این مهم 
نیازمند تقویت نظارت اس��ت در این راس��تا قانون بانکداری کشور باید مطابق ضوابط 
اسالمی بازنگری و اصالح شود. وی بر لزوم ورود هوشمندانه دیوان محاسبات مجلس به 

نحوه هزینه کرد اعتبارات دستگاه های دولتی تأکید کرد.  تسنیم

همکاری خباثت آمیز اروپا با ترامپ و بایدن
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