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سردار حاجی زاده:

موشک ابزار تولید قدرت است

اصالح طلبان به شــدت دغدغــه انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 1400 را دارند. 
تکاپــوی آنها مدت ها اســت در این زمینه 
آغاز شده و نشســت انتخاباتی حزب ندای 
ایرانیان نیز گواه آن اســت.در این نشســت 
اکثر جریان های اصالح طلب شرکت کردند 
و نقطه نظــرات خود را در بــاره انتخابات، 
نامزد ریاست جمهوری خود، نامزد اجاره  ای 
و دیگر مســائل در زمینــه بازآفرینی چهره 
تخریب شــده خود در میــان افکار عمومی 

بیان کردند.
آنچــه در نشســت حــزب نــدای ایرانیان 
توجهات را به خود بیشتر جلب کرد سخنان 
صادق خــرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان 
و محمد رضــا عارف بود. ســخنان صادق 
خرازی نشــان از پشیمانی داشت، پشیمانی 
از آن کــه چرا از یک نامزد اجاره ای حمایت 
کردند و اکنــون حمایت آنها نتیجه اش این 
اســت که همگان می بینند. صادق خرازی 
در این نشســت گفت؛»امروز مسائل داخلی 
و خارجی یک پیام دارد، نباید نســخه های 
انتزاعی بــرای دوای دردهــا تبیین کنیم. 
نمی شود مسائل فلســفی و انتزاعی را برای 
اقتصاد پیش برد. ما اشــتباه کردیم. باید از 
رئیس جمهور اجاره ای خودمان توبه کنیم.« 
اما یک سیاســتمدار نباید از نسخه انتزاعی 
تبعیــت کند و آن را برای اداره کشــور نیز 
پیــاده کند.انتزاعی به این مفهموم اســت 
کــه آنچه به ذهن مرتبط اســت و از جهان 
ملموس به دور، اصالح طلبان از این مفهوم 
تبعیت کردند و اکنون کشور به خاطر همین 
رویکرد دچار مشکالت اقتصادی شده است. 
ایدئولــوژی حاکم بر تفکــر اصالح طالبان 
است که برای کشور مشکل ساز است، به نام 
اصالحات وارد میدان می شوند، با تبلیغات و 
بهره گیری از فضای رسانه ای مردم را با خود 
همــراه می کنند و پــس از آن که به نتیجه 
رسیدند، وعده های داده شده کنار گذاشته 
می شــود و فرامــوش می کنند کــه مردم 
به چــه وعده هایی رأی داده انــد. اگر حتی 
اصالح طالبان توبه هم بکنند، آیا می توانند 
خساراتی که به کشور به واسطه تفکران آنها 
وارد شــد، جبران کنند؟ اکنون نیز اصالح 
طلبان دل در گرو جو بایدن رئیس جمهور 
تازه کار آمریکا بســته اند که 20 ژانویه قرار 
است مراسم تحلیف او در میان تدابیر شدید 
امنیتــی که همچون یــک حکومت نظامی 
اســت برگزار شــود. دولت و رئیس جمهور 
اجاره ای که اصالح طلبــان چنین لقبی به 
دولت تدبیر و امید داده اند نیز در ســال 92 
به امیــد مذاکرات و توافق هســته ای روی 
کار آمد و با حمایت هــای اصالح طلبان به 
قدرت رســید. نتیجه چنین رویکردی برای 
ایران و مردم کشــورمان چه بــود؟ نگاه به 
بیرون اصالح طلبان اســت که باعث تشدید 
مشکالت اقتصادی کشور شده است، اکنون 
نیز چنین نگاهی در میان اصالح طلبان دیده 
می شــود. آنچه که از برآیند تفکرات اصالح 
طلبان دیده می شــود، اصالح به مفهوم تن 
دادن به خواســت دشمن است نه اصالح در 
شیوه مدیریتی کشور که بیش از 32 سال از 

عمر انقالب در دست آنها بوده است.
آقای صــادق خرازی چندی پیش گفته بود 
که حتی حضرت امام هم به خاطر حمایت از 
بنی صدر از مردم عذرخواهی کرد، اما حتی 
اگر این نقل قول درست هم باشد، نمی تواند 
توجیه مناسبی برای ســرپوش گذاشتن بر 
اشــتباهات و بیراهه هایی که اصالح طلبان 
پیمودند باشــد.  برای آگاهی دبیرکل حزب 
ندای ایرانیان نظر حضرت امام را نســبت به 
بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسالمی 
ایــران را می آوریم که فرمــوده بود؛ »من از 
بنی صدر حمایت نمی کنم. برای من بنی صدر 
مهم نیست، برای من آن 11 میلیون انسانی 
مهم اند که به بنی صدر رأی دادند و باید مردم 
رأی شــان را پس بگیرند. هرچه به او دادند 
از او بگیرنــد...« اصالح طلبــان یکبار برای 
همیشه کاله خود را قاضی کنند که آیا فتنه 
78، فتنه 88 و دیگر اقدامات آنها برای مردم 
و نظام جمهوری اســالمی ایران هزینه های 
ســنگینی را تحمیل کرده است یا نه؟! هنوز 
تبعات فتنه 88 که زاییده اصالح طلبان بود،

مخالفت اصالحات با 
دولت انقالبی
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کشورهای اروپایی هیچ کاری برای حفظ برجام انجام نداده اند

وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره به اینکه سه کشور اروپایی برای اجرای تعهدات خود باید از آمریکا اجازه 
بگیرند، تاکید کرد:  این به خاطر ایران است که برجام زنده است، نه سه کشور اروپایی.

محمد جواد ظریف در صفحه توئیتر خود نوشت:  »رهبران سه کشور اروپایی– که برای اجرای تعهدات خود 
ذیل برجام بر امضاء و اجازه کارگزاران اوفک )دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا( متکی هستند  
هیچ کاری برای حفظ برجام انجام نداده اند. آیا ابتکار مرده زاده شــده امانوئل ماکرون یا خودداری انگلستان از 
پرداخت بدهی مقرر در حکم دادگاه را به یاد دارید؟ این به خاطر ایران اســت که برجام زنده اســت، نه ســه 
کشور اروپایی.« این توئیت ظریف پس از اظهارات ژان ایو لودرایان وزیر خارجه فرانسه مطرح شد. این دیپلمات 
فرانســوی در مصاحبه با ژورنال دو دیمانش  گفته اســت : کارزار حداکثر فشار علیه تهران که از سوی دولت 
ترامپ انتخاب شده بود، عمال موفقیتی نداشته و تنها موجب افزایش ریسک و خطر و تهدید شده است. این 
روند باید متوقف شود زیرا ایران- این مساله را به طور شفاف می گویم- در مسیر دستیابی به ظرفیت تسلیحات 
هسته ای است. وزیر خارجه فرانسه در ادامه مدعی شد: این به تنهایی برای دو طرف کافی نیست که به توافق 
هسته ای بازگردند، بلکه باید بر اهمیت مذاکره درباره اشاعه موشک های بالستیک و رفتارهای بی ثبات کننده 
ایران در منطقه نیز تاکید شود. ظریف در توئیتی دیگر افزود:  »همکار محترم: شما دوران کاری ات در کابینه 
را با فروش جنگ افزار به جنایتکاران جنگی سعودی آغاز کردی. از بیان حرف های پوچ و مهمل در مورد ایران 

دست بردار. یادآوری واقعیت: این شما هستید که منطقه ما را بی ثبات می کنید.
از حفاظت جنایتکارانی که منتقدان خود را با اره تکه تکه می کنند و از جنگ افزارهای ساخت شما برای سالخی 

کودکان در یمن استفاده می کنند، دست بردارید.«  تسنیم

پیکر ۵۵ شهید دفاع مقدس از شلمچه وارد کشور شد

پیکر ۵۵ شهید ایرانی دوران دفاع مقدس و 7۶ کشته شده عراقی در مرز شلمچه تبادل شدند. روز جمعه 
در مرز بین المللی شــلمچه پیکر ۵۵ شهید دوران دفاع مقدس به خاک کشور بازگشت و جسد 7۶ کشته 
شده نیز تحویل دولت عراق شد. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروی مسلح در حاشیه این 
مراســم در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با وجود همه تغییراتی که در زمین عملیاتی از نخســتین ساعات 
در زمان جنگ تحمیلی توســط یگان های مهندسی دشمن ایجاد شــده و تغییراتی که در حوزه صنعتی، 
کشــاورزی و عمرانی به وجــود آمده و همچنین تغییراتی که در اثر فعالیت اجتماعی و تغییرات زیســت 
محیطی مثل ســیالب سال گذشته ایجاد شده، نیروهای مسلح در طول ۵۵ روز گذشته ۵۵ شهید دوران 
مقدس را کاوش کردند. سردار سیدمحمد باقرزاده افزود: این شهدا از مناطق عملیاتی فکه، مجنون، شرق 
دجله و شلمچه کاوش شدند و مربوط به عملیات والفجر مقدماتی، کربالی ۵، خیبر، بدر و تک های دشمن 
در سال های ۶۵ و ۶7 بوده اند. بنا به گفته وی، این شهدا برای انجام کارهای شناسایی و انتقال به زادگاه، 

به تهران منتقل می شوند و مراحل بعدی متعاقباً اعالم خواهد شد.
ســردار باقر زاده همچنین به تحویل جسد 7۶ جان باخته عراقی دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: 
همچنین 7۶ جســد مربوط به کشته شدگان عراقی در جنگ تحمیلی که در ایران کاوش شده اند، تحویل 

مقامات عراقی شد.  مهر

۸۶ فوتی و ۶۰۱۶ ابتالی جدید کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد شناسایی و فوتی ناشی از کووید19 در کشور را اعالم کرد.
دکتر سیماســادات الری گفت: از روز شنبه تا روز 28 دی 1399 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 

۶ هزار و 1۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشور شناسایی شد که ۵23 نفر از آنها بستری شدند.
وی گفت: مجموع بیماران کووید19 در کشور به یک میلیون و 330 هزار و 411 نفر رسید.

الری ادامه داد: متاسفانه در طول این مدت، 8۶ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۵۶ هزار و 803 نفر رســید. ســخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تاکنون 
یک میلیون و 119 هزار و 137 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند. الری 
ادامه داد: 4374 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

ســخنگوی وزارت بهداشــت افزود: تا کنون 8 میلیون و ۵27 هزار و 307 آزمایش تشخیص کووید19 در 
کشور انجام شده است.  فارس
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تحلیف بایدن در پادگانی به وسعت آمریکا
حکومت نظامی با استقرار هزاران نظامی بر سراسر ایا ت متحده حکمفرما شد


