
نیروی هوافضای ســپاه در رزمایش پیامبر اعظم ۱۵ نشــان 
داد که چگونه می تواند عالوه بر خنثی کردن تهدید شــلیک 
موشک کروز از شناورهای آمریکایی، از سپرهای دفاع موشکی 

نیز عبور کند.
زمایش پیامبر اعظم ۱۵ نیروی هوافضای ســپاه از روز جمعه 
در کویر مرکزی ایران با شــلیک انبوه موشک های بالستیک 
تاکتیکی آغاز و در دومین مرحله این رزمایش، انهدام ناوهای 
هدف در عمق اقیانوس هند با شلیک موشک های بالستیک 

دوربرد تمرین شد.
این رزمایش که در دو بخش پهپادی و موشــکی برگزار شد، 
دارای نــکات و تاکتیک های در خور توجهی بود که برخی از 

آنها برای اولین مرتبه در جریان رزمایش اجرایی شد.
در مرحلــه اول رزمایش پیامبر اعظــم۱۵، عملیات ترکیبی 
پهپادی و موشــکی به نمایش گذاشته شد که نمونه آن قبال 
در جریان عملیات ضربت محرم در ســال ۱397 و در جریان 

هدف قرار دادن مواضع داعش در شرق فرات دیده شده بود.
در بخش پهپــادی این رزمایش، انــواع پهپادی های نیروی 
هوافضای سپاه ماموریت های متنوعی را تمرین کردند. پهپاد 
شاهد ۱4۱، شاهد ۱6۱ و شاهد ۱29 با پرواز فوجی در آسمان 
منطقه رزمایش با بمب های هوشــمند و نقطه زن »سدید« 

اهداف خود را با دقت باال منهدم کردند.
ماموریت بعدی پهپادهای سپاه حمله به سایت های پدافندی 
و سایت های شبیه سازی شده سپر دفاع موشکی بود. در این 
بخش از رزمایش پهپادهای انتحاری و نقطه زن سپاه با استفاده 
از فناوری هوش مصنوعی، ســایت های پدافندی و سپر دفاع 
موشکی دشمن فرضی را با دقت باال منهدم کردند تا راه برای 
شــلیک موشک های بالســتیک و در هم کوبیدن پایگاه های 

دشمن فراهم شود.
در این رزمایش انهدام ســایت های پدافندی و ضد موشکی 
دشمن به عهده پهپادهای انتحاری گذاشته شد. این نکته از 
آن جهت حائز اهمیت است که پهپادهای انتحاری که سپاه در 
این رزمایش استفاده کرد بسیار ارزانتر از موشک های بالستیک 
بوده و با توجه به ابعاد و وزن کم، قابل استفاده در محیط های 
مختلف جغرافیایی است و زمان آماده سازی و پرتاب آنها نیز 

بسیار کمتر از موشک های بالستیک خواهد بود. 
اخالل در شبکه پدافندی دشمن با هدف انحراف سامانه های 
راداری از دیگر ماموریت های پهپادهای سپاه بود. این پهپادها 
با پرواز در منطقه دشمن، توجه سامانه های راداری و پدافندی 

را بــه خود معطوف کرده و پس از آنکه ســامانه های راداری 
توان خود را برای انهدام این پهپادها متمرکز کردند، پهپادهای 
بمب افکن و یا موشک های بالستیک و کروز با یورش به سمت 

هدف آن را منهدم می کنند.
از آنجایی که یک ســامانه پدافندی تــوان درگیری با تعداد 
محــدودی از اهداف را دارد، قادر بــه رهگیری تعداد زیادی 
هواگرد نبوده و پرواز فوجی پهپادهای هدف در منطقه دشمن 

موجب اخالل در شبکه پدافندی دشمن می شود.
در بخــش دوم این رزمایش، نوبت به انجام عملیات توســط 
موشک های بالستیک و نقطه زن سپاه در کالس های مختلف 
رسید. در مرحله اول رزمایش، شلیک همزمان چندین فروند 
از موشک های بالستیک تاکتیکی در کالس ذوالفقار، دزفول و 

زلزال و انهدام پایگاه های دشمن به مرحله اجرا در آمد.
در این مرحله موشک های بالستیک تاکتیکی نیروی هوافضای 
ســپاه که به ســرجنگی های قابل هدایت تا لحظه اصابت به 
هدف با قابلیت اخالل در ســامانه های راداری مجهز شده اند، 

با دقت باال اهداف خود را منهدم کردند.
تصاویر منتشر شده از اصابت موشک ها به اهداف خود نشان 
می دهد سرجنگی آنها در فاز پایانی اصابت به هدف به حالت 

پالســما یا گداخته در آمده اند که نشان دهنده آن است که 
سپاه به جمع دارندگان موشک های بالستیک هایپرسونیک 

)ابر صوت( وارد شده است.
دستیابی به این فناوری و رسیدن سرجنگی موشک به سرعتی 
فراتر از ســرعت صوت امکان رهگیری و درگیری سامانه های 

پدافند موشکی با موشک های سپاه را بسیار مشکل می کند.
اصابت همزمان چند موشک به یک هدف عالوه بر آنکه امکان 
واکنش و تخلیه آن محل از تجهیزات برای دشــمن را تقریباً 
غیرممکن می کند، موجب وارد آمدن خســارات قابل توجه و 

تخریب کامل هدف هم می شود.
در مرحلــه نهایی رزمایــش پیامبر اعظــم ۱۵ نیز نوبت به 
موشک های بالستیک دوربرد رسید تا با انهدام اهداف متحرک 

دریایی، قدرت و دقت خود را به رخ دشمن بکشند.
در این مرحله، موشک های بالستیک سوخت جامد »سجیل« 
و موشک های سوخت مایع »عماد« و »قدر« از فاصله ۱800 
کیلومتری اهداف شبیه ســازی شــده ناوهــای هواپیمابر و 

رزم ناوهای دشمن در عمق اقیانوس هند را هدف قرار دادند.
F موشک های بالستیک سوخت مایع عماد )جلویی( و قدر

اجرای این عملیات از آن جهت حائز اهمیت اســت که روش 

مرسوم در دنیا برای هدف قرار دادن ناوهای دشمن، استفاده 
از موشــک های کروز ضدکشتی اســت اما هدف قرار دادن 
اهداف متحرک در عمق دریا مانند ناوهای رزمی که بعضا به 
سامانه های ضد موشکی هم مجهز هستند مستلزم دستیابی 
به سطح باالیی از فناوری است که دستیابی به آن سپاه را در 

جمع معدود دارندگان چنین فناوری قرار می دهد.
با اســتفاده از این روش، النچرهای پرتاب موشــک از پاسخ 
متقابل دشمن مصون می مانند. همچنین با توجه به اصابت 
موشــک از باال به ناو، امکان رهگیری و انهدام موشک توسط 

سامانه های دفاع موشکی ناوها بسیار مشکل می شود.
در مورد ناوهای هواپیمابر که ابعاد بزرگتری از رزم ناوها داشته 
و سامانه های دفاعی کمتری به نسبت رزم ناوها دارند، شلیک 
چنین موشک هایی که ســرعت آنها در فاز نهایی شیرجه و 
اصابت به هدف، به ســرعت مافوق صوت هم می رسد، بسیار 

خطرناک تر است.
تا پیش از این، موشــک های بالســتیک دریایی سپاه مانند 
موشک »خلیج فارس« و »هرمز۱« بردی معادل 300 کیلومتر 
داشتند. بعد از آن و با رونمایی از موشک »ذوالفقار بصیر«، این 
برد به 700 کیلومتر افزایش پیدا کرد و حاال برد موشک های 

ضد کشتی سپاه به ۱800 تا 2000 کیلومتر رسیده است.
دستیابی سپاه به چنین موشــک هایی یعنی در صورتی که 
شناورهای آمریکایی برای شــلیک کروزهای خود در فاصله 
2000 کیلومتری سواحل ما نیز مستقر شوند باز هم در برد 
موشک های بالستیک ضدکشتی ایرانی هستند و این به معنی 

بی اثر کردن این تهدید آنهاست.
عالوه بر این، چندی پیش سرلشــکر محمد باقری در جریان 
الحــاق ناوهای زره و مکران به نیروی دریایی ارتش گفته بود 
که در پی تعرضات محدود برخی کشــورها با ناوگان تجاری 
ایران در دریای سرخ این منطقه مجددا در منطقه گشت زنی 

ناوگروه های ایرانی قرار خواهد گرفت.
وی در جریــان رزمایش پیامبر اعظم ۱۵ نیز گفت که  »اگر 
دشمنان جمهوری اسالمی نیت سوئی نسبت به منافع ملی، 
مسیرهای تجارت دریایی و سرزمین ما داشته باشند، با اقدام 

موشکی مورد هدف قرار گرفته و منهدم خواهند شد.«
این ســخنان رئیس ستادکل نیروهای مسلح حاوی یک پیام 
آشکار به برخی کشــورهای منطقه و نیروهای فرامنطقه ای 
اســت که در صورت هرگونه تعرض به ناوگان تجاری ایران با 

پاسخ متقابل و موشکی ایران مواجه خواهند شد.  تسنیم

میرتاجالدینی:

دولت قانون اعطای یارانه 
معیشتی را به درستی اجرا کند

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از اجرای نادرست 
قانون اعطای یارانه معیشتی، گفت: مجلس در بودجه سال آینده به دنبال 

یکپارچه سازی یارانه ها است.
حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی با انتقاد از اجرای نادرست قانون 
الزام دولت به تأمین کاالهای اساسی اظهار داشت: قانون مجلس درباره 
طرح یارانه معیشــتی کامالً روشن است و طبق مصوبه مجلس باید این 
یارانه به 60 میلیون نفر از مردم داده شود و دولت نباید با تفسیر خود، این 

قانون را اجرا کند و تعداد مشموالن این قانون را کاهش دهد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
متأســفانه دولت به صورت کامل قانون الــزام دولت به تأمین کاالهای 
اساســی را اجرا نمی کند در حالی که دولت نباید نسبت به اجرای قانون 

استنکاف کند و به هیچ وجه درست نیست که دولت بخشی از قانون را 
اجرا و بخشی از ان را اجرا نکند و انتظار داریم که دولت به صورت کامل 

به این قانون عمل و آئین نامه آن را نهایی کند.
وی متذکر شد: برای تصویب طرح الزام دولت به تأمین کاالهای اساسی، 
مجلس جلسات متعددی را با حضور کارشناسان و دولتی ها برگزار کرد و 
بر این اساس باید به صورت کامل عملیاتی شود و ضرورت دارد که در این 

شرایط اقتصادی از مردم حمایت جدی شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی گفت: ما به دنبال یک 
کاسه کردن یارانه ها در بودجه سال ۱400 هستیم و اگر امکانپذیر باشد، 
ممکن است مبلغ یارانه را افزایش دهیم. نایب رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس گفت: یکپارچه سازی یارانه ها موضوعی بسیار مهم است و 
اگر در این دولت این موضوع محقق نشود در دولت بعدی باید حتماً این 
موضوع انجام و یارانه ها یکپارچه شود. میرتاج الدینی تاکید کرد: یکی از 
اولویت های اصلی مجلس شورای اسالمی، حمایت از معیشت مردم بویژه 
اقشار ضعیف جامعه است و بر این اساس دولت باید مصوبات مجلس از 
جمله یارانه معیشــتی را به درستی اجرا کند و به این نکته توجه داشته 
باشد که قانون مجلس کامالً روشن است و نیاز به تفسیر ندارد.  مهر

سردارحاجیزادهدررزمایشپیامبراعظم)ص(:

موشک ابزار تولید قدرت است
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه از مرحله نهایی 
رزمایش پیامبر اعظم)ص( ۱۵ به عنوان تمرین 
ناکارآمد سازی نقاط قوت دشمن در بخش های 
دریایــی یاد کرد و گفت: موشــک  ابزار تولید 

قدرت و امنیت برای ایران است.
امیرعلی حاجی زاده در حاشیه برگزاری مرحله 
نهایی رزمایش پیامبر اعظم )ص( ۱۵ با اشاره 
به مراحل مختلف این رزمایش و بیان اینکه دو نوع تهدید متصور را پیش 
رو داریم گفت: اگر دشمنانمان روزی بخواهند شیطنت کنند یک بخش 
اســتفاده از پایگاه های ثابت و زمینی است که در مرحله اول رزمایش با 
ترکیبی از اســتفاده پهپادها و موشک های زمین به زمین مقابله با آنها 
تمرین شد؛ تهدید دوم نیز جنبه دریایی دارد که مقابله با ناوگان متخاصم 
دشــمن فرضی در مرحله نهایی این رزمایش به خوبی انجام شد. وی با 
بیان اینکه در گذشــته تا محدوده 300 کیلومتری در خلیج فارس این 

اقدام صورت گرفته بود اظهار کرد: امروز هدف ما انهدام ناوگان دشمن در 
شمال اقیانوس هند و در فاصله هزار و 800 کیلومتری بود که موشک های 
بالستیک به سمت این منطقه روانه شد و اهداف را منهدم کرد. فرمانده 
نیروی هوا فضای سپاه از مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم )ص( ۱۵ به 
عنوان تمرین ناکارآمد سازی نقاط قوت دشمن در بخش های دریایی یاد 
کرد و گفت: در صورتی که دشمنان ما در شعاع 2 هزار کیلومتری ناکارآمد 
شوند، در واقع با ناکارآمدی قطعی مواجه و توان شلیک موشک های کروز 

را نداشته و دیگر هواپیمایی نمی تواند از روی این ناوها بلند شود.
سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه روند ارتقای توان موشکی جمهوری 
اسالمی را باید از اعتراف دشمن به این توان بازدارنده شنید گفت: همین 
که دشــمنان ما روی مسئله موشکی متمرکز شــده اند و دائماً در این 
خصوص ابراز نگرانی کرده و از محدود کردن آن سخن می گویند به دلیل 

قدرتی است که وجود داشته و روز به روز در حال رشد است.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه پیش از انقالب به هیچ عنوان 
توان موشــکی زمین به زمین نداشتیم و این توانمندی ها تنها مختص 
قدرت ها بود، اظهار کرد: موشک ها ابزار تولید قدرت و امنیت برای ملت 
شریف ایران هستند و امروز به فضل الهی از ایده تا محصول همه ایرانی 

سید نظام الدین موسوی تاکید کرد: رزمایش های می باشند.  سپاه نیوز
ســپاه و ارتش فضای امنیت را برای کشــور به 
ارمغــان می آورد و زیر چتر ایــن امنیت فراگیر، 
مردم، دولت و سیاسیون ما می توانند با قدرت در 
حوزه های سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک وارد 

تعامل با دنیا شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به رزمایش نظامی ارتش و سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی در جنوب کشــور و تاثیر آن بر 
معادالت فعلــی منطقــه ای و بین المللی اظهار 
داشــت: با توجه به شرایطی که در سطح جهانی 
و بیــن المللی وجــود دارد و قــدرت دفاعی هر 
کشــور بر میزان اقتدار و تاثیر آن کشور در دنیا 
و منطقه اثرگذار اســت اثرگذاری این رزمایش ها 
حائز اهمیت بوده و پیامی به دشمنان ایران است.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران ثابت کرده که 
هیچگاه به دنبال تهاجم نظامی به هیچ کشــور 
نیست و توان نظامی هم که به نمایش می گذارد، 
توان تدافعی در برابر کســانی هست که ممکن 
است در ذهنشان بحث تعرض به ایران را داشته 

باشند.

موسوی ادامه داد: تمرکز ما بر بحث دفاع است و 
عقل هم ایجاب می کند که در شرایطی که برخی 
دشمنان در شرایط مختلف گزینه نظامی را علیه 
ما مطرح می کنند باید توان و پیشرفت نظامی و 

دفاعی خودمان را به نمایش بگذاریم.
نماینده مــردم تهران در مجلس ضمن اشــاره 
به اینکه این مانورها و رزمایش هایی که ســپاه و 
ارتش برگزار می کنند قطعاً پیام های جدی برای 
دشــمنان ما ارســال می کند، اظهار داشت: این 
رزمایش هــا آنها را مطمئــن می کند که به هیچ 
عنوان در ذهنشان بحث تعدی جمهوری اسالمی 

را نپرورانند.
وی بــا بیان اینکه این موشــک های نقطه زن و 
صنایع تجهیــزات نظامی که ســپاه و ارتش به 
نمایش گذاشــتند برای دشــمنان ما این پیام را 
ارســال می کند که آمادگی دفاعــی در ایران در 
باالترین حد ممکــن وجود داردو هیچ قدرتی در 
دنیا توان این را نخواهد داشت که به ایران تعرضی 
کند و از این تعرض جان سالم به در ببرد، تصریح 
کرد: پیام این رزمایش ها این است که اگر کسی 
بخواهد علیه ایران وارد درگیری در هر ســطحی 
بشود، شاید شــروع با او باشد ولی پایان دیگر با 

او نیست.
نماینده مردم تهران در مجلــس افزود: در همه 
دنیا امنیت شرط اساسی برای پیشرفت در حوزه 
های مختلف اســت و ما خدا را شاکر هستیم که 
نیروهای مسلح ما توان برقراری چنین امنیتی را 
دارند و من هم به عنوان نماینده مردم در مجلس 
شورای اســالمی از ســپاه و ارتش عزیز و سایر 
نیروهای مســلح که چنین امنیتی را به نمایش 

می گذارند تشکر می کنم.  فارس

گزارش

باید روی تولید واکسن ایرانی تمرکز کنیم
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: واکسن با 
سالمت مردم سروکار دارد و با در نظر گرفتن این نکته قطعا تولید واکسن 
داخلی برای ما حائز اهمیت اســت و باید روی تولید واکسن ایرانی تمرکز 
کنیم. علی اکبر کریمی با بیان اینکه باید از تولید واکسن ایرانی در کشور 
حمایت کنیم، گفت: هنوز در دنیا در رابطه با تهیه واکسن کرونا هیچ تجربه 
تائید شــده ای وجود ندارد با این حال عقل حکم می کند که ما به واکسن های 

تولید داخل روی بیاوریم.
این نماینده مجلس ادامه داد: این در حالی اســت که ما یک ســابقه صد ساله در 
تولید واکســن داریم و نهاد ها و موسســات علمی مختلفی هم در خصوص تولید 
واکسن کرونا تحقیقات خود را شروع کرده و به نتایج خوبی هم دست پیدا کرده اند.

 میزان

قدرت موشکی و پهپادی ایران، ثمره تحریم های آمریکایی هاست
رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با بیان اینکه بدون اتکای به توان 
دفاعی، فضایی برای گفت وگوی عادالنه وجود ندارد، گفت: قدرت هوشمند 
موشکی و پهپادی امروز ایران، ثمره تحریم های سنگین آمریکایی هاست. 
سردار غالمرضا جاللی در یادداشتی نوشت: تجربه حضور ترامپ در مسند 
ریاست جمهوری آمریکا هرچه نداشت این تجربه را برای طیف غرب دوست 
در ایران داشت که در دنیایی که هر لحظه می تواند »تیغ در کف زنگی مست« 
باشــد به چه میزان توان دفاعی حیاتی و ناموسی اســت. دولت ترامپ ثابت کرد که دنیای 
امروز و فردا صرفا دنیای گفتمانها نیســت و اساسا بدون اتکای به توان دفاعی، فضایی برای 
گفت وگوی عادالنه وجود ندارد. آنچه مهم اســت آن است که این توانمندی ها جزو مسائل 
ناموســی انقالب و ایران اسالمی محســوب می شــوند. ما برای دفاع از مردمانمان در برابر 
یاغی هایی همچون ترامپ قطعا منتظر چراغ سبز پایتخت های اروپایی نخواهیم بود. فارس

راهکارهای نماینده مجلس برای کاهش قیمت مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت  مسکن نشأت 
گرفته از افزایش پایه پولی کشــور است، گفت: متاسفانه افزایش قیمت 
مسکن لجام گسیخته انجام می شود. احمد دنیامالی با اشاره به افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته، گفت: این افزایش قیمت ها 
بیشــتر نشــأت گرفته از افزایش پایه پولی کشور اســت. وی با اشاره به 
افزایش قیمت فوالد در ماه های گذشــته، ادامه داد: به صورت ســرجمع در 
صادرات محصوالت فوالدی اعم از آهن اســفنجی و ورق فوالد در حال حاضر تنها 20 
میلیون تن صادرات داریم، در حالی که ظرفیت کشور بیشتر از این عدد است. دنیامالی 
با تاکید براینکه صنعت ســاختمان یکی از صنایع اشــتغالزا است اظهار داشت:از سوی 
دیگر وقتی تولید مسکن کاهش پیدا می کند، اجاره نشینی افزایش پیدا می کند و برآیند 

این موضوع افزایش لجام گسیخته اجاره  بها در کشور می شود. تسنیم

پهپاد انتحاری؛ تدبیر سپاه برای عبور از سپرهای دفاع موشکی 

رد بالستیک های ایران در اقیانوس هند
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سرمقاله
ادامه از صفحه اول

 دامــن مردم را گرفته اســت،  چند ماه آشــوب و 
اغتشــاش و فتنه جای خود، امــا پس از آن بود که 
آمریکایی ها با دیدن اوضاع داخلی کشــور تصمیم 
گرفتند سیاســت براندازی نظام جمهوری اسالمی 
ایران را قوت ببخشــند و با شــدت هر چه تمامتر 
تحریم های اقتصــادی در دوران باراک اوباما رئیس 

جمهور وقت آمریکا علیه ایران وضع شد.
سیاســت اصالح طلبان بود که باعث شــد اوباما از 
تصمیم خود باز گردد و راه تحریم را در پیش بگیرد. 
باراک اوباما رئیس جمهــور وقت آمریکا که اکنون 
تیم او در انتخابات ریاســت جمهوری این کشــور 
پیروز شده اســت، در  سال ۱387 به حضرت آیت 
اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقالب نامه نوشــت که 
»ما دیگر دنبال براندازی حکومت ایران نیســتیم و 
می خواهیم روش خودمــان را تغییر بدهیم و همه 
مدیران متخصص تحریم را هم از کاخ سفید بیرون 
کــرد.« اما فتنــه 88 دوباره آمریــکا را به براندازی 
امیــدوار کرد و همه مدیــران مدافع تحریم به کاخ 
سفید بازگشتند و شدیدترین تحریم های اقتصادی 
را علیــه ایران اعمال کردند. اصــالح طلبان از روی 
کار آمدن یک دولت انقالبــی در ایران نگرانند چرا 
که می دانند چنین دولتی حتی با وجود ارثی که از 
دولت اجاره ای اصالح طلبان به آن می رسد، باز هم 
توانایی اداره کشــور را از دولتی اصالح طلب خواه، 
دولت صرفاً اصالح طلب خواه دولت اجاره ای را دارند 
و قطعــاً با روی کار آمدن دولت انقالبی جوان و پای 
کار، بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور حل خواهد 
شد. نگرانی آنها بجا است، چرا که ناکارآمدی اصالح 
طلبان برای مردم آشــکارتر خواهد گشت. مخالفت 
اصــالح طلبــان از روی کار آمدن دولــت انقالبی 
ممانعت از بهبود شــرایط کشور اســت. اگر حتی 
بخشــی از جریان اصالحات که پی به اشتباه بزرگ 
خود برده است، با جریان انقالبی همراه شود و خود 
را از ایدئولوژی مخــرب اصالح طلبان نجات دهد، 

حتی می تواند در ساختار مشارکت داشته باشد.

به قلم مدیر مسئول

نه چای، نه قند، نه طنز درست و حسابی، آخر ما 
دلمان  معاند  و  استکبارزده  پیرزن  این  کجای  به 
را خوش کردیم که هنوز این ستون را مثل رژیم 

اشغالگر، غصب کرده و از جایش تکان نمی خورد.
می گویم: ننجون از انتخابات آمریکا چه خبر؟

بلند جواب می دهد: شکست و سقوط دولت  بلند 
ترامپ در آمریکا نشانگر عدم پایان خوب قلدرمآبی، 
نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قانون در دنیا است.عدم 

پایان خوب قلدارمآبی که گفتی دقیقا یعنی چی؟
ادامه می دهد: پایان ترامپ پایان یک دولت نیست 
تروریزم  و  حداکثری  فشار  سیاسِت  شکست  بلکه 

اقتصادی علیه یک ملت بزرگ است.
و  قلدرمآبی  از  دست  که  خوشحالم  گویم:  می 
حرکات ددمشینانه برداشتی و رویکرد  مهربانینانه 

را در پیش گرفتی. آفرین ننجون.
می گوید: افزایش 2۵ درصدی قدرت خرید مردم 

در سال آینده، تاکید دولت است.
می گویم: این حرفها را جوبایدن زده؟ خودش که 
هیچی جد بزرگش باراک اوباما هم اینکاره نیست. 
ببین ننجون! تو تازه مواضعت خوب شده مبادا با 

این حرفها باز خدشه دارش کنی.
می دهد:  ادامه  گهربارم همچنان  پند  به  توجه  بی 
در الیحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شو چون 
امور برنامه و بودجه کشور بر اساس قانون اساسی 

مستقیم برعهده رئیس جمهور است.
نمایندگان  به  چرا  آمریکا  مردم  پس  می گویم: 
این عین دیکتاتوری است که  مجلس رأی دادند. 
رئیس جمهور آمریکا شخصاً برای همه چیز تصمیم 

بگیرد. 
می گوید: قیمت امروز دالر واقعی نیست.

می گویم: یعنی چی که واقعی نیست. مگر دالر واحد 
پول آمریکا نیست؟

سرک می کشم و می بینم سایت دولت را باز کرده 
را  خودمان  جمهور  رئیس  امروز  حرفهای  دارد  و 
تمام همکاران دستور  به  اینکه  با  قرائت می کند. 
داده بودم که حق ندارند در محل کار خود تفریح 
و  بردم  باال  شانه  موازات  به  را  راست  کنند دست 
به گونه چپ ننجون معاند فرود آوردم. فعال برای 
مرخص  است.  بیمارستان  در  معالجات  از  پاره ای 
بشود برای پاره ای توضیحات ایشان را فرامی خوانیم 
تا اصول روزنامه را در چشمهایش فرو کنیم. فقط 
خدا کند سالم برگردد چون پاره ای از مواضعش پاره 
... ببخشید آسیب دیده بود. به هر حال ننجون خود 

ماست و دلمان برایش تنگ می شود.

نمایندهمردمتهران:

دولت زیر چتر رزمایش های سپاه و ارتش وارد 
تعامل دیپلماتیک و اقتصادی با دنیا شود


