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الحاق در محاق؛چرا؟
طرح الحاق دوباره در محاق قرارگرفته است .قرار
بود ۱۱تیر الحاق بخش هایی از کرانه باختری
مطابق پروژه معامله قرن به رژیم صهیونیستی
صورت بگیرد .براساس ایده به اصطالح صلح
دولت ترامپ ،صهیونیست ها مجوز این را داشتند
تا  ۳۰درصد از اراضی کرانه باختری و دره رود
اردن را تحت سیطره خود بگیرند اما اجرای این
طرح بازهم به تعویق افتاد .چرا نتانیاهو مجبور
شده است طرحی را که شعار اصلی وی در سه
انتخابات یک سال گذشته رژیم صهیونیستی
بوده است به تعویق بیندازد؟پاسخ به این پرسش
در سه سطح قابل ارزیــابــی اســت -1 :ویــروس
کرونا ،تشدید بحران هــای دولــت هــا ،به ویژه
افزایش بحران های رژیم های ظالم منطقهای
را شکل خواهد داد؛ چــرا که فقدان سرمایه
اجتماعی در این کشورها ،مواجهه با بحران هایی
همچون کرونا را به علت غفلت از ظرفیتهای
درونی با مخاطرات جدی روبه رو کرده است.کما
این که جهش نرخ بیکاری در اسرائیل در ماههای
اخیر از  3.4درصد به  ۲۷درصد و تظاهرات های
گسترده علیه عملکرد نتانیاهو در کاهش تاثیر
کرونا بر جنبههای اقتصادی نیز از موضوعاتی
است که سبب شده درنهایت اجرای این طرح به
تعویقبیفتد.وزیرمهاجرترژیمصهیونیستینیز

دو روز پیش مقابله با کرونا را اولویت اصلی کابینه
رژیم صهیونیستی دانست و از خارج شدن طرح
الحاق از دستور کار کابینه رژیم صهیونیستی خبر
داد.این سخنان در کنار اظهارات بنی گانتز ،وزیر
جنگ و نخست وزیر آینده رژیم صهیونیستی ،که
پیشتر گفته بود :در حالی که اسرائیل با بحران
ویــروس کرونا مواجه است موعد اجــرای طرح
الحاق«،مقدس» و «فــوری» نیست» نشان داد
که فعال مقامات این رژیم تصمیمی برای اجرای
الحاق کرانه باختری ندارند-2 .مسئله نحوه
الحاقکرانهباختریهمچناناصلیترینموضوع
اختالف بین بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
رژیــم صهیونیستی و بنی گانتز ،وزیــر جنگ و
نخستوزیر آینده این رژیم است.تاکید اصلی
گانتز بر ضرورت جلب رضایت پادشاهی اردن
پیشازاجرایطرحالحاقازیکطرفوهمچنین
تاکید بر اجــرای ایــن طــرح به عنوان بخشی از
طرح صلح دولت ترامپ اساس این اختالف را
میسازد .از سوی دیگر با توجه به رقابت بسیار
نزدیک نتانیاهو و گانتز که هیچ کــدام قــادر به
کسب اکثریت مطلق در سه دور انتخابات متوالی
طی یک سال اخیر نشدند ،این احتمال وجود
دارد که باردیگر صهیونیستها گرفتار دور باطلی
از انتخاباتهای پارلمانی شوند که هیچ کس در
آن اکثریت الزم را با توجه به تجربه یک سال اخیر
به دست نخواهد آورد و در این صورت وارد شدن
به دور باطلی از انتخاباتهای متوالی و بی نتیجه
محتمل خواهد بــود که در ایــن شرایط الحاق
کرانه باختری حداقل در کوتاه مدت را بسیار به
سختی امکان پذیر کرده است ،هر چند نباید از
این نکته غفلت کرد که در اصل اشغالگری در
کرانه باختری میان مقامات این رژیم اختالفی
وجود ندارد-3.رژیم صهیونیستی در تمام مدت
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هفت دهه اشغال فلسطین ،سیاست ایجاد تفرقه
در میان فلسطینیها را بخش اول اقــدام خود
قرار داده است .ایجاد روند سازش و کشاندن
بخشی از فلسطینیها با فشارهایی که آن ها در
عرصه فلسطین و منطقه در دهه  1980ایجاد
کردند ،موجب به وجود آمدن شکافی عمیق بین
فلسطینیها شد و عم ً
ال آن ها به دو دسته تقسیم
شدند .پیروزی حماس در انتخابات سال 2006
پارلمان فلسطین ،مقاومت را به قدرت رساند و
موجبشدقدرتیکهآمریکاییهامیخواستندبه
سازشکاران فلسطینی بدهند در اختیار مقاومت
قرار گیرد .این قدرت گیری با مانع تراشیهایی
که با کمک صهیونیستها و آمریکاییها ایجاد
شد به تشکیل دو دولت در کرانه باختری و نوار
غزهختمشد.حاالنشستویدئوکنفرانسجبریل
رجوب و صالح العاروری دو رهبر جنبش فتح و
حماس به شدت صهیونیستها را نگران کرده
است .با توجه به قطع همکاری امنیتی حکومت
خودگردان و رژیــم صهیونیستی طی ما ههای
اخیر ،تأکید رهبران دو جنبش بر ایجاد یک
راهحل مشترک برای خروج از وضعیت کنونی
نکته مثبتی برای آغاز همکاری و مقابله با طرح
الحاق است .البته این همکاری در صورتی واقعی
خواهد بود که دست حماس در کرانه باختری
برای فعالیت نظامی علیه رژیم صهیونیستی باز
شود .افزون بر این ،نامههای اسماعیل هنیه به
رهبر انقالب اسالمی و سید حسن نصرا ...از
دیگر سو نشاندهنده آمادگی گروههای مقاومت
فلسطینی برای اقدام عملی علیه طرح الحاق
با هماهنگی سایر اعضای محور مقاومت است؛
اقداماتی که باعث تردید رژیــم صهیونیستی
برای برداشتن گام نهایی دراجرای طرح الحاق
شده است.

اولین جلسه دادگاه سوء استفاده ارزی  60میلیون یورویی برگزار شد

ارز دولتی برای واردات کاالییکه 11سال قبل وارد شده بود!

نخستین جلسه دادگاه اخالل ارزی  ۶۰میلیون
یــورویــی دی ــروز بــرگــزار و طــی آن کیفرخواست
هفت متهم حقیقی پرونده قرائت شد .بر اساس
توضیحات نماینده دادســتــان و کیفرخواست،
ماجرا از این قرار است که دو نفر با نام خانوادگی
روحینژاد واسکس اقدام به دریافت  60میلیون
یورو ارز با اسناد ساختگی می کنند .اتهام رسمی
افراد در این پرونده «مشارکت در اخالل در نظام
ارزی به صورت عمده از طریق قاچاق عمده ارز و
فروش  ۶۰میلیون یورو ارز دولتی در بازار آزاد و
کسب منفعت از آن» است.به گزارش میزان ،در

این پرونده چهار نفر نیز که ترخیص کار هستند
به خــانــواده روح ـینــژاد کمک کردند که دیــروز
کیفرخواست آن ها قرائت شــد .وهــاب نماینده
دادستان در توصیف اتهام این افراد گفت :در سال
 ۹۵که قیمت ارز در کشور دچار تالطم و نوسان
میشود ،خانواده روحینژاد به این فکر میافتند که
یخواهند
پروفرم جدید بسازند و وانمود کنند که م 
از روسیه کاال به کشور وارد کنند درحالی که نیت و
اقدام آنها این گونه بود که میخواستند کاالهایی
را که  ۱۱سال قبل به منطقه آزاد تجاری سلفچگان
برده شده بود و آنها توان ترخیص آن را نداشتند ،به

جای کاالهای وارداتی جا بزنند .وی افزود :خانواده
روحینژاد برای اجرای نقشه خود با یک شرکت
ترخیص کار هماهنگ میکنند تا کار ترخیص
کاال از منطقه آزاد تجاری سلفچگان انجام شود.
وهاب ادامه داد :پس از گرفتن اعتبارات ارزی الزم
و انتقال ارز به خارج از کشور ضمن کسب منافع
هنگفت ،زمینه ایجاد بدهیهای بالوصول کالن
ارزیبهبانکهارافراهمآوردند،زیراتضامینگرفته
شده از این قبیل اشخاص نیز عمدت ًا در قالب چک و
سفته و با نام اشخاص ثالث بوده که ایفای تعهدات
خود را نمیکردند.

با گذشت یک هفته از آغاز عملیات اجرایی احداث
خط آهن چابهار  -زاهدان بدون حضور هندی ها
در این پــروژه ،یک رسانه هندی اعالم کرد :دولت
ایران به علت تاخیر طرف هندی در تامین بودجه و
آغاز پروژه ،تصمیم گرفته است احداث این خطآهن
را خــودش انجام دهد.به گــزارش فــارس ،نشریه
د هیندو،چهارسالپسازاینکههندوایرانتوافقی
برای احداث خط آهن از بندر چابهار تا زاهدان هم
راستا با مرز افغانستان امضا کردند ،دولت ایران
به علت تاخیر طرف هندی در تامین بودجه و آغاز
پروژه ،تصمیم گرفته است تا احداث این خط آهن
را خــودش انجام دهد.به گــزارش ایرنا ،اظهارات
خیر ا ...خادمی ،معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در
مراسم آغاز به کار این پروژه نشان داد که منابع مالی
این طرح از محل فروش سهام ،منابع اعتباری قانون
بودجه ،تسهیالت صندوق توسعه ملی و نیز منابع

مالی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا تامین خواهد
شد و نامی از هند در تامین مالی و اجرای این خط
آهن دیده نشده است.به گزارش این رسانه ،پروژه
خط آهن میان شرکت راه آهن ایران و شرکت دولتی
ساخت راه آهن هند که درباره آن گفت وگو شده بود،
بخشی از تعهد هند به توافق سه جانبه میان هند،
ایرانوافغانستانبرایاحداثیکمسیرجایگزینبه
افغانستان و آسیای میانه بود.در جریان سفر نارندرا
مودی،نخستوزیرهندبهتهراندرخردادسال،95

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• این قدر برای کنکوری ها تصمیم نگیرید .
دو ماه عقب افتادگی کافیه با این طرز تفکر
فقطماراخستهمیکنید.بهداشتاگررعایت
شود هیچ مشکلی پیش نمیاد.
••جوا نهای ما دربرابر دیدگان والدین به
فنا میروند وما پدرومادرها جز نگاه ودعا
چیزی برایشان نداریم .فقط از خدا می خواهم
فرزندان مسئوالنی که با پول بیت المال در
آغــوش آمریکا واروپــا افتاده اند و خوش می
گذرانند به روزی بیفتند که روزی صدبار
آرزوی مرگ کنند.خدا از آن ها نگذرد.
•• احمدی نژاد سابقه ایستادن مقابل رهبری
را دارد و 80درصد در حوادث  88مقصر است
و باید قبل از  1400فکری به حال آن کرد.
••از بس از کرونا در آمریکا می گویند از شنیدن
اخبار بیزار شدم .انگار در مملکت خودمان
اصال بی مدیریتی نیست و مردم روز به روز
بیشتر احساس آرامش میکنند.
••شعار دولتمردان ما این است :بخر وسایل
ازشرق  /بچه هات رو بفرست غرب!
••دول ــت هــر کیلو گــنــدم را  2500تومان
می خرد .هر کیلو گندم  300تومان هزینه
کمباین و کرایه حمل تا سیلو دارد .حاال
حساب کنید بقیه هزینه ها از اول سال تا حاال
چقدر شده است؟ جناب آقای روحانی تجدید
نظر بفرمایید و گرنه کشاورزان مثل سال های
قبل با گندم خداحافظی می کنند وبه جای آن
زیره سبز و زعفران می کارند.
••شما در روزنامه تان نمی خواهید از بازار
آهن و میلگرد گزارش تهیه کنید؟ به خداقسم
دربــازار آشوب است و هیچ کسی جواب گو
نیست .لطفا گزارشگر بفرستید.
•• تــورم در کشور فقط ریشه در بی تدبیری
و بیلیاقتی مدیران دارد و بس ....تحریم
و کرونا فقط بهانه اســت .چطور دو کشور
همسایه افغانستان و عراق که مسائل بسیار
بدتری نسبت به ما دارنــد ایــن جــور تورمی
نــدارنــد؟ وقــتــی مــدیــران کــان بــا مسائل
اقتصادی و سیاستی آشنایی ندارند بهتر
است در خانه بنشینند .کمر مردم شکست!

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• این چه وضعشه؟ چرا بانک سپه ،پول فروش
سهام عدالت مردم رو واریز نمی کنه؟ یک ماه
پیش ثبت سفارش کردم و همزمان با من ،یک
نفر دیگه در بانک ملت این کار رو انجام داده
بود .او  15روز پیش پولش را گرفته ولی در
بانک سپه همچنان چشم انتظاریم.
•• مگر مــســئــوالن تــو ایــن مملکت زندگی
نمی کنند؟ ما به نــان شبمان مانده ایم.
چرا اجناس را کوپنی نمی کنید؟
•• دست کارگران و خدمت گزاران بیمارستان
ها و مراکزدرمانی درد نکند .واقعا در خط
مقدم کرونا هستند.
• • فقط همین رو کم داشتیم که در این روزهای
کرونایی ،قلبمون هم بشکنه و به این سندروم
مبتالبشیم.کیتموممیشهاینروزهایسخت؟
••در ستون هشتگ روز۲۱تیر ماه در خصوص
مصاحبه احمدی نژاد فقط نظرات مخالفان رو
نوشتید و هیچ نظر موافقی راجع به او نبود.
••شهرداری مشهد در بعضی از خیابان ها مثل
سی متری طالب مشهد وسط بولوار درختچه
هایی کاشته است .درختچه ها حاال بزرگ
شده اند و نه راننده ،عابر پیاده را می بیند نه
عابر پیاده ماشین ها را .تا حاال چند بار تصادف
شده و چند نفر راهی بیمارستان شده اند.
چندبار پیگیری کردم ولی خبری نشد.
••یک غصه و ناراحتی در عکس چاپ شده
از نیمار دریا هست که حالم را گرفت .کاش
مسئوالن ورزش ،قدر این استعداد را بدانند.
•• واحــد کوچک  ۶۰متری داخــل کوچه
۲متری که پارکینگ هم ندارد برای مادرم
که یک نفر بیشتر هم نیست اجاره کردم به
مبلغ ۵میلیون تومان رهن و ۸۰۰هزارتومان
اجــاره ولــی حــاال صاحبخانه می گوید ۳۰
تومان رهن و یک تومان اجاره! مانده ام چه
کار کنم؟
•• سال ۹۷خودم رابیمه اختیاری کردم ماهی
 300هزار تومان ،امسال شده  640هزار
تومان آخه سالی چنددرصد افزایش؟ پس این
نماینده ها چه کار می کنند؟ بااین افزایش تا
چند سال دیگه می شه بیمه رد کرد؟

تاخت و تاز کرونا در  ۲۵استان

طی  ۲۴ساعت ۱۲ ،استان به فهرست وضعیت هشدار و قرمز افزوده شد

گزارش یک رسانه هندی و اظهارات معاون وزیر راه کشورمان نشان داد:

هند از پروژه خط آهن چابهار  -زاهدان کنار گذاشته شد

حرف مردم

برای امضای توافق چابهار با رئیسجمهور ایران
و رئیسجمهور افغانستان ،دو شرکت یادداشت
تفاهمی با یکدیگر امضا کردند و شرکت دولتی
ساخت راه آهن هند متعهد شد تا  1.6میلیارد دالر
برای اجرای این پروژه فراهم کند.

کرونا در روزهــای بی رحمی اش 25استان
کشور را اکنون در شرایط ملتهب قــرار داده
اســت .آن طور که سخنگوی وزارت بهداشت
عصر دیــروز اعالم کرد  ۱۱استان در وضعیت
قــرمــز و  ۱۴اســتــان نــیــز در شــرایــط هــشــدار
هستند ضمن ایــن که در 24ســاعــت تا عصر
سه شنبه  ۱۷۹نفر بر اثر ابتال به این ویروس

جــان باختند .دکــتــر ســیــمــاســادات الری با
بیان ایــن کــه اســتــانهــای ایــام ،آذربــایــجــان
غــربــی و شــرقــی ،بوشهر ،خــراســان رضــوی،
خوزستان ،کردستان ،کرمانشاه ،گلستان،
مــازنــدران و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار
دارنــــد ،گــفــت :اســتــانهــای فـــارس ،تــهــران،
اردبــیــل ،اصفهان ،الــبــرز ،خــراســان جنوبی،
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•• این قدر برای استقالل ومجیدی حاشیه
درست نکنید .پاچه خواری تا کی خراسان؟!
•• آقای رئیسی ازتون خواهش می کنم برای
پرداخت وام ما کارگران هتل که بیکار شدیم و
توان پرداخت نداریم یک راه حلی پیدا کنید.
واقعا درآمدی ندارم که بخوام قسط بدم.
••هر چند وجــود تحریم ها مشکالتی برای
کشور و ملت به بار آورده اما حداقل یک حسن
داشــت  ،ایــن که مسئوالن را واداش ــت تا با
وضع قوانینی از درآمدهای باد آورده مالیات
دریافت کنند و ایران هم مانند دیگر کشورها
از محل دریافت مالیات اداره شود.
•• وقتی بــازار بــورس سهام از هیچ قاعده و
دستوری پیروی نمی کند و ارزش سهام از
طریق انبوه نقدینگی و سفته بــازان تعیین
می شود چطوردولت افراد را به سمت بورس
هدایت می کند؟
••به مدیری که برنامه ای را با سه ،چهار میلیون
مخاطب تعطیل می کند چه مدالی بدهیم؟
•• هنوز بانک 30درصــد سهام عدالت مارا
نریخته و امروز و فردا می کنه حاال خبر آمده
60درصد دیگه قراره آزاد بشه.
•• دولــت به فرهنگیان گوشی بدهد تا وارد
شبکه های آموزشی شوند .بنده 27سال
سابقه دارم گوشی ام نوکیا 1100است .پول
ندارم که گوشی بخرم.
••آخــه چــرا ایــن دولــت فکری بــرای ما که به
هردلیلی از ثبت نــام یــارانــه جــا ماندیم
نمیکند؟
••رئــیــس ســازمــان سنجش مــجــدد بــدون
هماهنگی با وزارت بهداشت تاریخ آزمون
اعالم کرده .دکترنمکی گفتند در فضای باز
یا ورزشگاه امتحانات باید برگزار شود.
•• باالخره تکلیف وامی که باید از بانک جهانی
میگرفتیم و آمریکا سنگاندازی می کرد
چه شد؟در مقابل این خالف آشکار آمریکا
و زورگویی نتوانستید از حق و حقوق کشور
دفاع کنید؟ لطفا با مردم روراست باشید.این
مردم همیشه و در همه حال پشتیبان رهبر و
کشور بوده اند و هستند.

سیستان و بلوچستان ،کــرمــان ،کهگیلویه و
بویر احمد ،لرستان ،همدان ،یزد و خراسان
شمالی هم در وضعیت هشدار قــرار دارنــد.
طی  ۲۴ساعت ۱۲ ،استان به فهرست وضعیت
هشدار و قرمز اف ــزوده شــده اس ــت.در همین
شرایط ،معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد که
اطالعات علمی موجود امروز نشان میدهد که
حتی در صورت کشف واکسن ،تاثیر ماسک در
پیشگیری از بیماری کرونا به شرط این که حدود
 ۹۵درصد مردم از آن استفاده کنند ،میتواند از
تاثیر واکسن موثرتر باشد.

