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محور مقاومت در مرحله دولت سازی
دی ماه  98بود که فرمانده محور مقاومت در
عراق به طور رسمی ترور شد و کاخ سفید این
ترور را پذیرفت .بر خالف ادعاهای واشنگتن نه
تنها حجم عملیات مقاومت کاهش نیافت بلکه
پیروزی های بزرگی نصیب محور مقاومت شد.
داعش نتوانست فعالیت خود را در عراق احیا
کند .عملیات داعش در شمال سامرا ،دیالی و
حتی نوار مرزی این کشور با سوریه ناکام ماند
و پیروزی بزرگی نصیب حشدالشعبی شد .در
شمالسوریهنیزادلبهمچنانمنتظرکنشگران
سیاسی است اما شواهد نشان میدهد از نظر
نظامی این عملیات انجام خواهد شد و ادلب
به آغوش دمشق بر می گــردد .با این که ادلب
مسیر زمینی بزرگی با ترکیه دارد اما از این منظر
عملیات در این محور بسیار سخت است.
در لبنان نیز تروریست ها در فتنه شمال این
کشور ضربه سختی خوردند و بعید است به
ایــن زودی هسته جــدیــدی از داعــش شکل
بگیرد .هرچند درایــت و اقــدام سید حسن
نصر ا ...بــازی را در بیروت به نفع حزب ا...
تمام کرد اما پروژه دولت سازی هنوز معطل
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تصمیمات کاخ بعبدا مانده است .در یمن اما
ماجرا کامال به نفع مقاومت اســت .چندین
عملیات مهم از زمان شهادت سردار سلیمانی
انجام شد که آخرین آن موشک باران و عملیات
ترکیبی با پهپادهای انتحاری صنعا علیه
مواضع عربستان در عمق بود .فلسطین نیز
وضعیت بسیار خوبی دارد .هنوز دیوارهای
محاصره غزه برچیده نشده که موج موشک
بــاران ترس جدیدی در دل شهرک نشینان
ایجاد کرده است؛ آرایش نظامی نیز در منطقه
به نفع مقاومت است و سردرگمی کاخ سفید
در انتقال قدرت از ترامپ به ریاست جمهوری
بعدی بازار را آشفته ساخته است .برکناری
وزیر دفاع این کشور تصمیمات را پیچیده تر
ساخته و عمال آمریکا با چالش مهمی در منطقه
مواجه شده است.
حذف و ترور شهید سلیمانی نیروهای آمریکایی
را به یک هدف بالقوه تبدیل کرده و این ترس
وجود دارد که واکنش ایران ادامه داشته باشد.
مرکز عملیاتی آمریکا در منطقه موسوم به سنتکام
نیز نگران واکنش مقاومت است و از این نظر
وضعیت به نفع مقاومت تمام شده است .نباید
فراموش شود چند هفته است که حزب ا ...سخن
از انتقام به میان می آورند و تا به امروز سید حسن
نصر ا ...خالف وعده عمل نکرده است و این را
صهیونیست ها خوب می دانند .نگه داشتن
ارتــش صهیونیستی در وضعیت بــاالی آمــاده
باش و کرونا بسیار شکننده است و از این منظر
در سرزمین های اشغالی نیز وضعیت به ضرر

طرف های معارض است اما دو نکته بسیار مهم
در شرایط منطقه وجود دارد:
 -1برخالف تبلیغات و حجم خبرسازی های
اخیر ،آمریکا در منطقه از سال  2016به این سو
شکست های سهمگینی خورده است .آمریکا
عمال سوریه را از دست داد و در بیروت انتخابات
به ضرر او تمام شد و احــزاب مقاومت در عراق
پیروز انتخابات شدند.
در یمن نیز با گذشت  5ســال هنوز صنعا در
اختیار نیروهای مقاومت است و تــرور سردار
سلیمانی نیز نتیجه ای به سود سعودی به دنبال
نداشته است .به واقع آمریکا برای ماندن باید
هزینه ای به مراتب سنگین تر متحمل شود که
بعید است تصمیم گیران آینده کاخ سفید در این
موضوع تمایل چندانی داشته باشند و احتمال
تکرار ماجرای ویتنام وجود دارد.
 -2مقاومت از فعالیت نظامی به دولت سازی
روی آورده است .هرچند نوک گروه های نظامی
به عنوان بازیگر مهم در منطقه همچنان وجود
دارد اما دولت سازی و تشکیل زنجیره دولت
های به هم پیوسته و قدرتمند دستور کار محور
مقاومت قــرار گرفته اســت .پــروژه اختالل در
دولــت عــراق و لبنان به همین سبب اســت که
بینتیجه ماند.این تحوالت هر چند در مسیر
این دولت سازی مشکالتی را نیز ایجاد کرده اما
نتوانست موفق باشد .به نظر می رسد باید اذعان
کرد وضعیت مقاومت به مراتب بهتر از چند سال
گذشته است و از این نگاه مقاومت دست برتر را
در منطقه دارد.

جزئیات جدید از محدودیت های کرونایی در 100شهر
رئیس جمهور :وزارت بهداشت بدون اغماض بر قرنطینه مبتالیان نظارت کند

سخنگوی دولت گفت :در نشست
روز یــک شنبه دولـــت بــا موضوع
مبارزه با کرونا قرار شد از شنبه اول
آذر تعطیلی شهرها اجرایی شود.
در ایــن تعطیلی گسترده حتی به
خروج از شهرها سختگیری خواهد
شد و تــردد از شهر به شهر ممنوع
خواهدبود.ربیعیگفت:درتعطیلی
گسترده صرف ًا تولید کنندگان و
تامین کنندگان کاالها و تولیدات
مورد نیاز و ضروری مشغول فعالیت
خواهند بود .امروز همچنین عالوه
بر تعطیلی گسترده بحث افزایش
تست نیز مطرح و مقرر شد سازمان
برنامه ،بودجهها را در اختیار وزارت
بهداشت قرار دهد تا تست به صد
هزار نفر برسد .وی با بیان این که
طرح مصوب شده حالت پویا دارد و
الزاما بعد دو هفته اجرای آن متوقف
نمیشود ،تصریح کرد :طرحی که
تصویب شده ادامه دار خواهد بود
و معطوف به دو هفته نیست .یعنی
اگــر پس از دو هفته در منطقهای
تــعــداد مبتالیان کاهش داشــت،
وضعیت تغییر خواهد کــرد و اگر
کاهش نــداشــت ،اجــرای آن قابل
تمدید خواهد بود .ربیعی با بیان این
که برخی گزارش ها نشان می دهد
دست کم  25درصد افراد مبتال در
یک روز در شهر فعال بودند و حرکت
میکردند ،گفت :وزارت ارتباطات
در این زمینه فعالیت های بسیار
خوبی داشته است و همه نتایج به

ایــن سامانه متصل خــواهــد شد.
ابتدا موارد از طریق  4030به افراد
تذکر داده خواهد شد اما در صورتی
که افــراد مبتال مــراعــات نکنند با
جرایم سختی روبه رو خواهند شد
و از ورود آنان به راه آهن ،هواپیما
و ادارات ممانعت خــواهــد شد.
ربیعی با بیان ایــن که  100شهر
ب ــا اجـــــرای ایـــن طـــرح ب ــه سمت
تعطیلی م ـیرود گفت :در اجرای
این طرح تجارب کشورهای دیگر
لــحــاظ شــده اســت البته خدمات
ب ــه مــــردم نــبــایــد تــعــطــیــل ش ــود.
ربــیــعــی بــا بــیــان ای ــن کــه مشاغل
ضــروری و خدمات عمومی نباید
تعطیل شوند ،تصریح کرد :بنابراین
چنین تعطیلی گستردهای نیازمند
ایــن بــود که یک هفته تمهیدات و
آمــادگــی ب ــرای آن ص ــورت بگیرد
بنابراین اگر ما از روز شنبه اعالم
میکردیم که از فردا میخواهیم این
تعطیلیرااجراکنیمبانواقصبسیار

زیادی روبه رو میشدیم .وی یکی از
مباحث تصمیمات جلسه را تعداد
افراد در جلسات بیان کرد و افزود:
براساس تصمیم ستاد ملی کرونا و
پیشنهاد و اصــرار وزارت بهداشت
از این به بعد افــراد در زیر سقفها
بیش از تعدادی نباید جمع شوند.
ایــن موضوع ممکن بــود کل نظام
اداری ما را با مشکل روبه رو کند.
حضور یکسوم کارمندان بر سر
کار در نظام اداری به آمادگی نیاز
داشــت بنابراین تصمیم درستی
بـــود کــه اعــضــا پیشنهاد کــردنــد
رئیسجمهوری هــم پذیرفت که
تعطیالتازروزشنبهعملیاتیشود.
رئیس جمهور :وزارت بهداشت
بدون اغماض بر قرنطینه مبتالیان
نظارت کند

رئیس جمهور همچنین در آستانه
اعمال محدودیتهای شدید برای
مقابله با موج سوم کرونا در بیانیهای

خطاب به مردم ایران تاکید کرد :از
وزارت بهداشت و درمان میخواهم
به طور کامل و بدون اغماض ،طرح
نــظــارت بــر قرنطینه مبتالیان و
شناسایی حلقه تماس و هشدار
و در صــورت لــزوم جریمه را اجرا
کند .روحانی شب گذشته در این
بیانیه تصریح کرد :با توجه به جهش
ویــروس کرونا و اوج گیری مجدد
بیماری عالم گیر کووید  ۱۹در
کشور به پیشنهاد وزارت بهداشت
و درمان و قرارگاه عملیاتی کرونا،
«طرح جامع مقابله با کرونا» در ستاد
ملی کرونا به تصویب رسید که به
موجب آن ،اعمال محدودیتهای
شدید در شهرهای مختلف کشور از
هفته آینده الزامی میشود .در بند
سوم بیانیه ریاست جمهوری آمده
اســت :از سازمان برنامه و بودجه
میخواهم در اجــرای ایــن طرح،
اعتبارات مورد نیاز وزارت بهداشت
ودرمانودیگردستگاههایمسئول
در امر مقابله با کرونا را به فوریت
تأمین کند .روحانی در بند دیگری
در این بیانیه از نیروی انتظامی و
بسیج خواسته است اجرای کامل و
بدون استثنا ،تصمیمات انضباطی
مقررات فاصله گذاری اجتماعی و
محدودیت شدید بهداشتی را اجرا
کنند و ضابطین نسبت به جریمه
اقلیت بسیار کوچک متخلفین که
امنیت بهداشتی جامعه را به خطر
میاندازند ،اقدام کنند.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••هر چی بری بخری می گن گرون شده .هر
جا به مشکلی بخوری می گن کروناست .هر
چی کمیاب باشه می گن تحریمیم .کار اداری
کند پیش می ره می گن نت ضعیفه .بورس
سقوط می کنه می گن دالر رفته باال!
••چرا کسی در این موقعیت به فکر ما کارگران
ساختمانی نیست؟ چــرا مــا را فــرامــوش
کردهاند؟ مگر ما ایرانی نیستیم؟
•• چند تا دونه گوجه خریدم  12هزارتومان!
آقای روحانی کاری کردی که دیگه نمیتونیم
یک قاشق املت با خیال راحت بخوریم!
••بــرخــی مسئولین کــشــورکــه شعارمرگ
برآمریکا می دهند چرا بچه های شان در آن
جا تحصیل می کنند یا خانواده های شان در
آمریکا زندگی می کنند؟ خجالت بکشید.
•• کاش همین طور که مشاغل رو تعطیل می
کنن و می گن باید فعال از درآمــد بگذرید،
کارمندان دولت رو هم به اندازه حضورشون
در محل کار حقوق می دادن! حداقل در این
زمینه کمی انصاف رعایت می شد!
•• اشک من سهامدار از این روزهــای منفی
بورس نیست .آن لحظه ای اشکم درآمد که
پنجماهپیشدرخیابانامامخمینی(ره)دالل
دالر به من گفت پولت را نگذار توی بورس و
بیا دالر بخر .ولی من بهش خندیدم و گفتم
نه بورس حمایت دولت و نظام رو داره ولی
دالر پشتش چهار تا دالل بی سواد هستند.
این پیام را دادم که بگم آقای دالل ببخشید
من اشتباه کــردم .باید حرف شما را گوش
می کردم.
•• در شرایط خطرناک کرونا طی این روزها
چه ضرورتی داره تمام کارمندان اداره ها سر
کار حاضر بشن؟ بهتر نیست به صورت ۵۰
درصد حضورشان برنامه ریزی شود؟
••بیشتر پیشنهادهاتون برای صرفه جویی
و راه حل هاتون برای درست خرج کردن در
ضمیمه دخل وخرج هم غیرممکن است وهم
خنده دار .دیگه کار از کارگذشته .مردم این
روزهــا فقط در فکر سیر کــردن روزانــه شکم
شــان هستند .با ایــن گرانی وحشتناک با

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

درآمدهای کم ،نمک بر زخم مردم نپاشید.
•• دولت محترم! درست است ویروس کرونا
خطرناک اســت ولــی کــادر پزشکی واقعا
خسته شده است .دولت باید همکاری محکم
تــری بــرای بهداشت انجام دهــد و در کنار
کادر پزشکی و پرستاران باشد .مردم فقط
می توانند بگویند پرستاران عزیز ودوست
داشتنی خسته نباشید.
•• مگه نمی گن ویروس تا دو هفته عالیمی در
بدن نداره؟ خب دو هفته قرق کامل کنید هر
کسی هم مثبت شد خودش و خانواده اش رو
قرنطینه کامل کنید .وقتی دو هفته ترددی
نباشه انتقال ویروس هم به حداقل می رسه.
•• اگر قــراره اخاللگران بــورس شناسایی و
مجازات شوند ،پس باید با شناسایی آن ها
سودهای سرشاری که باعث زیانهای 70
درصدی مردم شده به عنوان جبران خسارت
به حساب همان سهامداران برگردد نه این که
مانند جرایم تعزیرات به جیب دولت برگردد!
••چرا با وجود این که خراسان رضوی بدترین
شرایط کرونایی کشور را دارد ،کل خراسان
رضوی را حداقل دو هفته تعطیل نمی کنن،
یا دورکــاری چرا اجرا نمی شه؟ این مسئله
به جون مردم مربوط می شه و مهم تر از آن
چیست؟
••به یک صاحب مغازه گفتم ساعت هفت شبه
ولی هنوز تعطیل نکردی .گفت نظارتی که
نیست .تاحاال یک نفر هم نیامده تذکر بده.
برای چی ببندیم و ضرر کنیم؟ بعد فهمیدم
که دولت هم شل گرفته .برای همین کسی
حساب نمی بره.
••آقای احسان قاضی زاده از این که مسائل
فساد در فوتبال و قــرارداد ویلموتس را در
کوتاه ترین زمان حل کردید ذوق زده شدیم.
بقیه مشکالت کشور را هم به همین شکل
حل کنید.
•• کسی که خریدی داره تا ساعت 6عصر
خرید می کنه ،یعنی با این وضعیت ساعت
خرید خود را مدیریت می کنه نه این که خرید
نکنه ،پــس کسبه نباید نــگــران باشند .در

نمابر05137009129 :

مصرف برق و سوخت هم صرفهجویی می شه.
•• قصد دفــاع از تــرامــپ رو ن ــدارم ولــی اگه
مــرد ههــا رای دادن ــد بدبخت حــق داره که
اعتراض کنه.
•• همه آدم ها یک جور نیستند اگه کسانی
بــه حــداقــل هــا تــوجــه نمی کنند ولــی من
آقــای تعمیرکاری رو می شناسم چون مرد
صاحبخانه که با پانسیون او حیاط مشترک
داشت کرونا گرفته بود ،برای این که مبادا
بیمار شده باشه و افــراد دیگر ازش بیماری
نگیرند مغازه اش رو تعطیل کرده بود.
•• چرا در روش فــروش غیر مستقیم ،سهام
عدالت را آزاد سازی نمی کنید برای فروش؟
•• این سومین بار است که پیام می دهم و چاپ
می کنید ولی مشکلم حل نشده پس انعکاس
مشکالت مردم در این جا چه سودی دارد؟
سرپرست خانواده ام فوت کــرده و یارانه و
معیشتی قطع شده به رغم اقدامات الزم بعد از
سهماههنوزمبلغیبهحسابسرپرستجدید
خانواده واریــز نشده .قطع کردن چه آسان
است برای دولت .چرا کسی جوابگو نیست.
•• وظیفه بگیر دارایی مشهد هستم .چرا بعد از
این همه جار و جنجال دولت ،افزایش حقوق
فقط  ۸۶۰تومان بــوده؟ این یعنی تبعیض
و از مفهوم همسان ســازی به دور اســت .در
حالی که تورم بر اساس افزایش حقوقهای
باالتر از سه میلیون اســت .خواهشمندم
تمام معترضان شکایت خــود را به کانون
بازنشستگان و دیــوان اداری ارجــاع دهند
بلکه مانند اعتراض تامین اجتماعی تجدید
نظر شود.
••حدود دوسال پیش در روزنامه از دستگیری
سارقانی مطلب چاپ شده بود که یکی از آن ها
رشتهبرقخواندهبودوچندروزپیشدراتوبوس
ازخانمیشنیدمکههمسایهاششیمیخوانده
و درخانه شیشه درست می کند !
••حتما باید مشکلم رو به اینترنشنال و بی بی
سی و...بگم؟ چه کسی به مهاجران اجازه
می ده بدون مدرک ماشین بخرن و رانندگی
کنن؟

افزایش  10درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی
شــورای عالی هواپیمایی کشوری افزایش
 10درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی را
تصویب کرد .به گزارش سازمان هواپیمایی ،در
جلسه این شورا مقرر شد قیمت بلیت پروازهای
داخــلــی نسبت بــه جــدول نــرخ هــای مصوب
خرداد  99به میزان  10درصد افزایش یابد.
همچنین محدودیت ارزان ترین نــرخ برای

شرکت ها (کف قیمت) از جدول قیمت بلیت
ها حذف می شود اما از سوی دیگر هیچ شرکت
هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت ،باالتر از
سقف تعیین شده نخواهد بود.
توضیح درباره تست کرونای مسافران

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین درباره

مصوبه ابالغی برای تست کرونای مسافران
اعــام کــرد :این بخشنامه مربوط به افــرادی
است که تست کرونای آن ها مثبت بوده است،
این افــراد موظفند بــرای بهره مندی از سفر،
مجدد تست کرونا دهند و جواب منفی آن را
بــرای استفاده از خدمات حمل و نقل همراه
داشته باشند.

رکورد تازه؛ شناسایی  12هزار و  543کرونایی جدید
با شناسایی 12ه ــزار و  543بیمار جدید،
تعداد کل مبتالیان به کرونا در کشور به 762
هزار و  68نفر رسید .این تعداد مبتالی روزانه،
رکــوردی تازه در آمارهای  9ماهه اخیر است
هرچند که دلیل اصلی آن افزایش تست های
روزانــه است که با هدف شناسایی و قرنطینه
کردنبیماراناجراییشدهاست.وزیربهداشت

هم روز گذشته درباره افزایش تست های روزانه
توضیح داد و گفت« :ما میزان تستها را از ۲۳تا
 ۲۵هزار تست در روز به حدود  ۴۰هزار رسانده
ایم که همگی با شیوه  PCRاست و با تولید کیت
های داخلی و احتماال رسیدن کیت های کره
ای ،ما این اقدام را به روزی  ۱۰۰هزار مورد
افزایش خواهیم داد .دکتر «سعید نمکی»

افزود« :با تست هایی که به شکل رپید یا سریع
هستند ،نتیجه آزمایش کرونا در مدت ۲۰تا25
دقیقه مشخص خواهد شد».

