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ارتش؛ محبوب و مقتدر
اگـر کشـوری تـوان تولیـد و حفاظـت از اسـتقالل
و تمامیـت ارضـی و تامین امنیـت خود را نداشـته
باشـد ،نه تنهـا قطعـا نمـی تواند امیـدی به رشـد و
پیشرفت ،تعالی و سرافرازی و آینده ای روشن در
تولید علم ،خود اتکایی ،ایجـاد رفاه و تولید ثروت
و  ...داشـته باشـد بلکـه حتـی در چنیـن کشـوری
نمـی تـوان بـه چرخیـدن چـرخ زندگـی روزمـره
مـردم و دسـتیابی بـه امکانـات اولیـه امیـدوار بود
و البته قطعـه قطعه شـدن ،تجزیه و سـلطه پذیری
و زانـو زدن در مقابـل سـلطه گـران و ُکرنـش در
مقابـل زورگویـان و «گدایـی تامیـن امنیـت» از
دیگـران سرنوشـت دور از انتظـاری نیسـت.
و اگر امـروز در ایـران عزیز بـه رغم همه مشـکالت
اقتصـادی و تورم و گرانی افسـار گسـیخته ناشـی
از کـم تدبیـری برخـی مسـئوالن و تحریـم هـای
ظالمانـه در بسـیاری از عرصـه هـا از جملـه تولیـد
علـم ،تبدیـل شـدن بـه صادرکننـده بسـیاری از
محصـوالت از جملـه بنزیـن و انـواع تولیـدات
پتروشـیمی و  ،...شـاهد دسـتیابی بـه توفیقـات
قابـل توجـه در صنعـت و کشـاورزی ،طراحـی
و سـاخت عظیـم تریـن سـکوهای نفـت و گاز و
پیشـرفت هـای محیرالعقـول در عرصـه هـای
گوناگـون پزشـکی و تجهیـزات و صنایـع دفاعـی
و  ...هسـتیم ،همـه و همـه محصـول شـکوفایی
اسـتعدادها و تـوان ایرانـی در محیـط «امـن»
ایـران بـزرگ اسـت ،امنیتـی کـه حاصـل تلاش،
جـان فدایـی ،ایثـار و دالورمـردی غیورمردانـی
اسـت کـه لبـاس مقـدس سـربازی دیـن و میهـن
را بـا افتخـار بـه تـن دارنـد و امنیـت کـم نظیـر
کشـورمان آن هـم در ایـن منطقـه خـاص را بـه
بهتریـن شـکل تامیـن مـی کننـد ،در منطقـه ای
کـه یکـی از کشـورهای همسـایه ،بـزرگ تریـن
تولیدکننـده تریـاک و قاچـاق مـواد مخدر اسـت و
آن دیگـری النه تروریسـت هـای خانگـی و فراری
و آن دیگـری همچنـان درگیـر تامیـن امنیت خود
و مبـارزه بـا تروریسـت هـای باقـی مانـده داعـش
و  ...و تلاش شکسـته بسـته بـرای بیـرون کـردن
نیروهای آمریکایی و  ...و آن سـوتر سـعودی های
وهابی کـه مرکز نشـر تفکـر تکفیری و تروریسـتی
و تربیـت و صـادرات تروریسـت هسـتند .آری
در چنیـن منطقـه و شـرایطی دالور مـردان بـی
ادعایـی کـه لبـاس ارتـش و سـپاه و مرزبانـی و
بسـیج و نیروهـای انتظامـی و امنیتـی را لبـاس
غیـرت و دفـاع از دیـن و نامـوس وطـن مـی دانند،
با پوشـیدن این لباس عاشقانه مشـغول خدمت و
تامیـن و حفاظـت از اسـتقالل و امنیـت و تمامیت
ارضـی وطـن هسـتند .وطنی کـه اسـتقالل مثال
زدنـی و کـم نظیـر و امنیـت پایـدار امروزش آسـان
بـه دسـت نیامـده بلکـه خـون هـای فراوانـی از
بهتریـن فرزنـدان ایـن سـامان بـر زمیـن ریختـه
تـا ایـران ،امـروز امـن و مسـتقل و سـرافراز باشـد،
خـون بیـش از  230هـزار شـهید انقلاب و دفـاع
مقـدس کـه بیـش از  45هـزار نفـر از ایشـان در
قالـب نیروهـای وظیفـه و کادر مفتخـر بـه برتـن
داشـتن لبـاس هـای مقـدس ارتـش بـوده انـد.
ارتشـی کـه اسـتقاللش ،کارآمـدی و اقتـدارش،
مردمـی بـودن و ایمانـش ،آمادگـی و نظـم و
انضباطـش و عـزت و اعتبـار و محبوبیتـش زبانـزد
اسـت و خـاص دوران دفـاع مقـدس نبـود بلکـه بـه
خاطـر پـای کار و در کنـار مـردم بودنـش همچـون
دیگـر نیروهـا در حـوادث گوناگـون از جمله سـیل
و زلزلـه و  ...ایـن عزیـزان همچنـان و امـروز نیـز
همچـون دیگـر حافظـان اسـتقالل و امنیـت و
تمامیـت ارضـی کشـور و دیگـر خدمتگـزاران
واقعـی ،محبـوب انـد و در دل مـردم جـای دارنـد.
ارتشـیان غیـور ،سـرافراز و دالورمـردی کـه
حتـی در شـرایط کرونـا ماننـد بسـیاری دیگـر از
نیروهـا ،جوانمردانـه در کنـار مـردم هسـتند و
بـرای حفاظـت از جـان و سلامت مـردم در کنـار
مدافعـان سلامت فداکارانـه و ایثارگرانـه در
میـدان حاضرنـد .جمعـه شـب  27فروردیـن بـود
کـه خانـم دکتـر سوسـن عزیزمحمـدی ،رئیـس
بیمارسـتان هاجر ارتش در برنامه «بدون تعارف»
شـبکه دو سـیما وقتی از شهادت همسـرش دکتر
ابوالفضـل محمدعلیـزاده ،جـراح مغـز و اعصـاب
بـر اثـر کرونـا و حیـن خدمـت سـخن بـه میـان
آورد ،از شـهادت  15ارتشـی در جریـان مبـارزه با
کرونـا خبـر داد ،خبـری کـه دیگر بـار از رشـادت و
ایثارگری و ایمان و اخالص و تعهد فرزندان نیک
نـام و سـرافراز ایـران اسلامی حکایـت مـی کنـد.
ای ارتشـیان و ای همـه خدمتگـزاران و حافظـان
امنیـت و اسـتقالل و عـزت کشـور درود بـی
پایانتـان بـاد.
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در پیامی به مناسبت روز ارتش

حرف مردم

رهبر انقالب :آمادگی ها را تا سرحد نیاز افزایش دهید
فرمانده معظم کل قوا بهمناسبت روز ارتش
جمهوری اسالمی و حماسهآفرینیهای
نیروی زمینی ،پیامی صادر کردند.
متن پیام حضرت آی ـتا ...خامنهای به این
سید عبدالرحیم
شرح است:امیر سرلشکر ّ
موسویفرمانده محترم کل ارتش جمهوری
اسالمی ایران
سالم من را به همه کارکنان عزیز ارتش و
خانواد ههای محترم شان برسانید .امروز
ارتش در صحنه و آماد ه انجام مأموریت است.

تلفن051 37009111 :

ایــن آمادگیها را همچنان تا سر حد نیاز
افزایش بدهید و نقشآفرینی کنید.

اتفاق عجیب در پخش سریال های رمضان
ســریــال مــاه رمــضــانــی شبکه پنج بــا وجــود
برنامهریزی در یک سال گذشته و دو بار تأخیر
در پخش ،از کنداکتور ماه رمضان تلویزیون
حذف شد  .شب گذشته شبکه پنج در اطالعیه
ای نوشت« :به رغم برنامه ریــزی در بیش از
یک سال گذشته بــرای پخش سریال رعد و
برق ،اما به دلیل سنگینی پــروژه ،حجم زیاد
جلو ههای ویــژه و تــروکــا ژهــای زیبا ،عوامل
سازنده رعد و برق موفق نشدند این سریال را

به موقع و در زمان تعیین شده به آنتن برسانند،
لذا این مجموعه تلویزیونی به صورت موقت
ازکنداکتور ماه رمضانی شبکه پنج سیما حذف
شد » .سریال «با هم» محصول  ۲۰۲۰چین با
موضوع شیوع بیماری کرونا و برخورد با این
بیماری در کشور چین جایگزین این سریال
می شود .در این سریال اتحاد ملی و مبارزه
بــرای ریشه کن کــردن ویــروس کووید  ۱۹به
تصویرکشیده میشود.

واکنش درس آموز فرمانده ارتش به پیشنهاد خانه الکچری
کارکنان نیروهای مسلح در همه کشورهای
جهان به دلیل شرایط خــاص وماموریت ها
ملزمبهجابهجاییوانتقالبهشهرهایمختلف
هستند،بعضی ازنظامیان در طول خدمت
حتی یک روز در شهر و منطقه خود خدمت
نکرده اند و این جابه جایی های متعدد مسائل
ومشکالت گوناگونی را به همراه دارد که
زندگی را برای خانواده نظامیان بسیار دشوار
می کند .یکی از این مشکالت نیز تهیه مسکن
مناسب است،قیمت باالی اجــاره مسکن در
یــک شهرغریب مصائب ومشکالت زیــادی
دارد که به منظور کم کــردن این دغدغه ها
برای نیروهای مسلح خانه های سازمانی را در
شهرهای مختلف پیش بینی می کنند .با این
حال ،خانه های سازمانی ارتش پاسخ گوی
نیاز این سازمان مردمی نیست وهمواره این
خانواده ها مشکل مسکن دارند .بنابراین برای
رفع این کمبود،نهضت ساخت خانه سازمانی
در ارتش از چندسال پیش شروع شد ولی این
اقدام در پی تشدید تحریم ها وسیاست فشار
حداکثری  ،مشکالت معیشتی متعددی را
برای مردم عزیز ایران و عالوه بر آن ها ،کارکنان

نیروهای مسلح ایجاد کرد .این مشکالت برای
خانواده های نیروهای مسلح چند برابر بود.
با این حال ،در این شرایط فرمانده کل ارتش
حاضر نشد به منزل سازمانی تعیین شده
برای جایگاه مسئولیتی خود برود .یک کاربر
فضای مجازی در توییتر نوشت :با تهاتر منزل
سازمانی فرمانده ارتــش  ،به ساخت ۳۱۳
واحــد مسکونی بــرای کارکنان ارتــش کمک
شده است.سرلشکر موسوی از زمان انتصاب
به فرماندهی ارتش حاضر نشده به این خانه
که در یکی از گرانقیمتترین مناطق شمال
تهران واقع شده ،برود.

وعده  100روزه روحانی درماه های پایانی دولت
رئیس جمهور از وعده  100روزه در ماه های
انتهایی دولت خبر داد و گفت :در  100روز
اول در دولــت یازدهم افتخاراتی داشتیم و
امیدواریم یک برنامه  100روزه پایانی هم
داشته باشیم .روحانی در دیدار فعاالن حوزه
زنــان و خانواده با اشــاره به وعــده 100روزه
ابتدای دولــت گفت :البته این  100روز را
تا آخرش هم نفهمیدند که ما چه میگوییم.
میگویند فالنی گفته من میخواهم همه

کارها را در  100روز درست کنم .نه .گفتم
یک برنامه  100روزه و یک برنامه چهار ساله
داریــم .وی افــزود :ممکن است کسی بگوید
چرا یک خانم را وزیر نکردید ،من دلم خیلی
میخواست در دولت یازدهم و دوازدهم ،توان
ما محدود است.من ارادهام این بود ،حتی در
دولت یازدهم دو تا خانم را به عنوان دو وزیر
انتخاب کرده بودم ،نشد به هر حال .ولی از
خانمها در رده باال استفاده کردیم.

مبا رزه با آفات با دست خالی
هرچند بارندگی های دو سال گذشته همه و
به ویژه کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی
را امیدوار به بازگشت به دوران ترسالی کرد
اما قهر دوباره طبیعت در سال زراعی جاری که
بنا به گفته کارشناسان طی نیم قرن گذشته
بی سابقه اســت ،سبب شد تا بازهم شاهد
آثــار بد خشکسالی در حــوزه های کشاورزی
و دامــداری باشیم.به گزارش«خراسان» قهر
دوبــاره طبیعت سبب شده است تا آفــات کرم
چوب خوار ،زنگ زرشک ،پسیل پسته و ...هم
طغیان کنند و تیشه به ریشه درختانی بزنند
که جان سالم از خشکسالی ها به در برده اند.
گزارش خبرنگاران «خراسان جنوبی» از نقاط
مختلف استان حکایت از طغیان آفت هایی

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

چون کــرم چوب خــوار ،زنگ زرشــک و پسیل
پسته دارد که در سال های قبل از خشکسالی
جزو آفات درجه  2و  3به حساب می آمدند اما
استمرار 22ساله قهر طبیعت سبب شد تا حاال
در رده آفات درجه یک قرار گیرند و تیشه به
ریشه دسترنج چندین ساله کشاورزان بزنند.
در این بین نکته جالب این جاست که هیچ گونه
اعتباری از محل منابع خشکسالی و مدیریت
بحران بــرای مقابله با آفــات تخصیص نیافته
است و کشاورزان مجبور هستند در این بحران
اقتصادی سم را با نرخ ارز نیمایی تهیه کنند در
حالی که توان مالی اغلب کشاورزان به تامین
سم با نرخ های باال نمیرسد.مشروح این خبر
را در  khorasannews.comبخوانید.

پیامك2000999 :

•• با دیدن صف های طوالنی مرغ در شهر یاد
قرن گذشته افتادم یادش به خیر .سال 89
می رفتم مرغ فروشی ،سه تا مرغ متوسط می
خریدم  10هزار تومان هم نمی شد ،حاال با
10هزار تومان نمی شه به یک مرغ نگاه کرد!
•• ما بازنشستگان تامین اجتماعی با حداقل
حــقــوق(ســه میلیون و )900بـــا  30سال
خدمت با این تــورم و گرانی و اجــاره خانه و
مشکالت دیگر چطور زندگی می کنیم؟ آیا
بــرای دولــت و مجلس مهم است که با دیگر
بازنشستگان فرق می گذارند؟
••تدبیر یعنی این که جلوی سفرهای نوروزی،
قشم ،کیش ،سفر به انگلیس و ترکیه با ۵۸
شهر قرمز رو نگیری و تمام ایام تعطیالت نوروز
ـردم تحت
مردم آزاد باشند بعد همین که مـ ِ
فشار شدید اقتصادی ،کسب و کارشون رو
آغاز می کنند همه جا رو تعطیل کنیم! ملت
هنوز فکر می کنید مشکل تحریم هاست!
••چقدر جا ی صاحبصدا ی نغمهملکوتی
ل واقع ًا خالیاست.
ر ّبنا در رمضانامسا 
•• قابل توجه اون آقایی که فرموده بودند
کسانی که مدام از افزایش قیمت ها دم می
زنند مگر نمی بینند که کشور در چه وضعیتی
است؟عمو ،داداش ،برادر من که نمی دونم
چه کاره ای و پشتت به کجا گرمه؟ بیا یک ماه
با حقوق کارگری تامین اجتماعی زندگی
کن اون وقت متوجه ناراحتی مردم می شی.
••مدیر اتحادیه مواد غذایی مشهد می خواهم
بسته پنیر و دیگر مواد بسته بندی را باز کند
ببیند چقدر دارد ،بعد بگوید لبنیات گران
نشده .تخلف در روز روشن می کنند! آقایان
خسته نباشید.
••خــراســان چــرا ایــن قــدر بــا احــمــدی نــژاد
لجی؟زشته خجالت بکش.
•• بیمارستان فــارابــی چــرا سونوگرافی را
نوبت سه ماهه می دهد؟ مریض بمیرد از درد
تا سه ماه چه کار کند؟در صورتی که قادر
است روزانه تمام بیماران را بپذیرد .به خدا
با پرداخت حق بیمه زیاد خدمات صفر است!
•• آپارتمان نشینی فقط اون جاش که وقتی

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

می ری توی راه پله بوی قرمه سبزی و کباب
کوبیده و  10تا مدل غــذای خوشمزه میاد
ولی وقتی می ری خونه تون می بینی افطار
نیمرو دارین.
•• این قدر روحانی واکسن وارد نمی کنه تا
اعــام کند هر کس می تواند بیاید واکسن
را وارد کند بعد از مدتی به آقــا زاده های
خودشان و دور و بری ها ارز  4200تومانی
می دن وارد می کنن چهار تا هم نمایش تو
تلویزیون نشون می دن که تزریق شد و بقیه
ناصر خسرو با قیمت های باال به فروش می ره.
این داستان واکسن هست دوستان.
••دربــاره اون آقایی که ادعا می کنه دولت
حقوق کارکنانش را باال می بره می خوام بگم
عین بعضی از شما کسبه نیستیم که اختالف
قیمت یک بطری روغن در دو مغازه به فاصله
500متر صدهزار تومان و اختالف قیمت
یک آجیل در دو مغازه  160هزار تومان است.
به کجا چنین شتابان؟ بعد توقع داریم خدا
بهمون رحم کنه .تازه این ها دو قلم ناچیز
است از هــزاران گرانفروشی و کم فروشی
برخی.
•• خراسانا! تو هر سا ل ما ه مبارکرمضان
ساعت اللیل مشهد و دیگر شهرستان های
استا ن را چاپو منتشر می کــردیامسا ل
چرا طبق سنوات قبل آ ن را چا پ و منتشر
نمی کنی؟!
••چندین دستگاه بــا کلی کارمند و کلی
تشکیل جلسه جــلــودارشــون معاون غــذا و
داروی دانشگاه هست.یعنی این قدر مشکل
بوده چند قلم دارو را که همیشه نیاز است و در
زمان ایجاد موج ها نیاز می شود پیش بینی
و انبار کــرد .کی فکرش رو می کرد داروی
فاموتیدین کمبود بشه؟
•• آق ــای واعــظــی درس ــت فــرمــودیــد .مــردم
دوگانگی و ریاکاری را تشخیص می دهند.
کامال تشخیص می دهند که از یک طرف
میفرمایید ما با ستاد ملی کرونا هماهنگیم از
طرف دیگه مردم را به صف مرغ ،روغن و دفاتر
پیشخوان می فرستید و سفرها را آزاد و نظارت

ضدونقیض
ازوین

عراقچی میگوید تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن
است امابایدن می گوید امتیاز عمده نمی دهیم
هادی محمدی – چهارمین جلسه از دور جدید
کمیسیون برجام هم روز گذشته در وین به پایان
رسید  .در این جلسه که حدود دو ساعت طول
کشید ،قرار بود گزارش کارگروه ها و مروری بر
آخرین وضعیت انجام شود  .سید عباس عراقچی
پس از پایان این دور از گفت وگوها با بیان این
که به نظر میرسد تفاهم جدیدی در حال شکل
گرفتن است و اشتراک در هدف نهایی االن بین
همه وجــود دارد  ،اظهار کرد  :مسیری هم که
باید طی شود ،مسیری است که االن یک مقدار
شناختهشد هتر اســت .البته این مسیر ،مسیر
آسانی نخواهد بــود ،اختالف نظرها این طور
نیست که پایان یافته باشد ،اختالف نظرهای
گاه جدی وجود دارد که باید طی مذاکرات بعدی
کاهش پیدا کند.این در حالی است که همزمان
مقامات آمریکایی حداقل در مواضع رسمی
همچنان از رفع ناقص تحریم ها سخن می گویند.
عراقچی  :آماده نوشتن متن مشترک برای
تعیین مسیر هستیم

وی با یــادآوری این مطلب که اصال عالقه مند و
به دنبال مذاکرات فرسایشی و طوالنیمدت
نیستیم  ،گفت  :ما فکر میکنیم مذاکرات االن
به مرحلهای رسیده است که طرفها میتوانند
روی یک متن مشترک کار کنند .نگارش متن
حداقل در آن حوزههایی که اشتراک نظر وجود
دارد ،میتواند شــروع شود و به همین منظور
هیئت ایرانی متون مد نظر خودش را هم در حوزه
هستهای و هم در حوزه رفع تحریمها آماده و این
موضوع را به همه طر فهای دیگرارائه کرده
است  .به اعتقاد ما این متونی که معرفی کردیم
میتواند مبنای مذاکرات و مبنای رسیدن به
توافق نهایی باشد البته نه این که لزوما توافق
نهایی عینا متون ما خواهد بود ،اما این متون

مبنای مذاکره خواهند شد و در چارچوب این
متون ما فکر میکنیم که رسیدن به یک توافق
که خواستههای ایران را تأمین کند و خواسته
طرف مقابل را هم برای بازگشت ایران به تعهدات
خودش در برجام تأمین کند ،مسیر روشن است.
در جلسه روز گذشته کمیسیون مشترک برجام،
حاضران به بررسی روند گفتوگوها در روزهای
گذشتهپرداختندوگزارشگروههایکارشناسی
در خصوص حــوز ههــای تحریم و هستهای را
دریافت کردند .همچنین در این نشست مقرر
شد گفتوگوهای دو و چندجانبه و رایزنیهای
فنی در روزهای آینده ادامه یابد و در صورت نیاز
کمیسیون مشترک بار دیگر تشکیل جلسه دهد.
بایدن  :برای برگشتن به برجام« ،امتیازات
عمده» نخواهیم داد

با این حال جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
در نخستین واکنش رسمی به مذاکرات وین
با بیان این که هنوز بــرای اظهارنظر دربــاره
نتایج مذاکرات هستهای زود است ،افزود« :ما
از حرف ایران که گفته میخواهد اورانیوم با
غلظت  ۶۰درصد غنیسازی کند ،نه حمایت
میکنیم و نه از نظر ما کمکی به حل مسئله
میکند».بایدن غنیسازی  ۶۰درصــدی
اورانــیــوم از ســوی ایـــران را «خــاف توافق»
هستهای خواند و در عین حــال افــزود « :ما
خرسندیم که ایــران پذیرفته مــذاکــرات غیر
مستقیمباماوشرکایمانرادربارهاینکهچگونه
پیش برویم و چه کاری الزم است که بتوانیم به
برجام برگردیم ».وی گفت «:از مذاکرات برای
بازگشتن به برجام حمایت می کنم اما بدون
این که امتیازات عمده ای را بدهیم».بایدن
همچنین با تاکید براین که «اصال از نظر من
،نباید از برجام خارج میشدیم بنابراین مذاکره
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ها را صفر می کنید و جان مردم و کادر درمان
را به خطر می اندازید .بله مردم خوب ریا کاری
و دوگانگی را تشخیص می دهند.
••افسوس می خورم که چرا برای یک بار هم
که شده «شوق خدمت» و «احساس تکلیف»
سراغ من نمی آید تا مرا وادار به ثبت نام در
یک انتخابات کند؟
••شــهــرداری بلوکه هــای خیابان فردوسی
نزدیک میدان استقالل را که سالم هستن
داره عوض می کنه که پولی نصیب دوستان
پیمانکارشان بشه .این ها پول بیت الماله! به
جای اون ،خیابان هایی رو که آسفالت الزم
داره آسفالت کنه.
•• نزدیک یک ماه است که چند متر کابل در
محله ما سرقت شده و تلفن های چند خانواده
قطع است .هر روز به مخابرات زنگ می زنیم
می گویند بودجه نیست .خودتان کابل بخرید
واقعا که مملکت گل و بلبلی داریم.
••کمک معیشت ماه رمضان بنا بود هر نفر
همانند کمک هزینه سوخت باشد ولی در
واریزی گویا مبلغ کاهش داشته و برای  ۵نفر
عائله  ۱۸۰هزار تومان واریز شده .این هم از
گفته های دولت! برای یک بار هم نمی شود به
گفته های آن ها باور داشت.
•• نسل جدید هیچ وقت لذت گواهی پزشکی
جور کردن برای مدرسه نرفتن رو نمی فهمن.
چون همیشه تعطیل اند.
••اگه توی ماه رمضون کسی ازتــون پرسید
چرا چاق شــدی؟ بگین غمباده ،از ندیدن
شماست .بعد زل بزنین توی چشم هاش ،هر
کی دیرتر خندید!
••آقــای وزیــر بهداشت وقتی کارها را شل
میگیرید ،سفت می خورید! مگر شما نمی
دانستید که از یک سال پیش کرونا هست
پس چرا مرزهای کشورمان را کنترل نکردید
که حاال دست روی دست بزنید که کرونای
انگلیسی با اصطالح خــودتــون چموش تر
شده .مگر بزه که چموش بشه؟! بی تدبیری
است از چینی ها یاد بگیرید که با اون جمعیت
بیماری را در نطفه خفه کردند.

در جریان است»،درباره نتایج دو دور مذاکرات
در وین ،گفت« :فکر میکنم هنوز برای قضاوت
دربار هنتیجهنهایی این مذاکرات زود است،
زیرا طرف ها هنوز در حال مذاکره هستند».از
سوی دیگر یک منبع آگاه ایرانی به پرس تی
وی گفت  :جمهوری اسالمی ایــران تقسیم
تحریمها به قابل رفع ،قابل مذاکره و غیرقابل
رفع را قبول نــدارد و تمام تحریمها باید یک
جا لغو شود.برخی رسانههای غربی گزارش
دادند آمریکا قصد ندارد همه تحریمها را لغو
کند .بر اساس این گزارشها ،تحریمهایی هم
که آمریکا قصد برداشتن آن ها را دارد ،تنها
پس از امتیازات اضافهای که تهران باید بدهد،
برداشته مـیشــود.در اظهاراتی دیگر سعید
خطیب زاده ،سخنگوی وزارت خــارجــه در
واکنش به سوال برخی خبرنگاران در خصوص
شایعات و گزارش های مخدوش منتشر شده
در بــاره رونــد مــذاکــرات ،تأکید کرد که اخبار
مــذاکــرات فقط از طریق کانا لهای رسمی
وزارت امور خارجه ،سخنگوی وزارت خارجه
و رئیس هیئت مذاکرهکننده منتشر میشود و
رسانهها به هیچ وجه نباید به جریانسازیهایی
که با استناد به «منابع آگــاه و مطلع» منتشر
میشود توجه کنند.
نیویورک تایمز :کارگروه رفع تحریمهای
ایران در وین پیشرفتی نداشته است

روزنامه «نیویورک تایمز» در یادداشتی آورده
اســت :با این که اقدامات الزم از سوی ایران
بــرای بازگشت به برجام مشخص شد هاند،
نحوه لغو تحریمها همچنان دچار ابهام است.
این یادداشت افزوده است« :مذاکرهکنندگان
بر تشکیل دو کارگروه توافق کردند .وظیفه
یکی از آنها این است که درباره گامهایی که
ایران باید برای بازگشت به تعهدات برجامی
بردارد تصمیمگیری کند و دیگری مسئول تهیه
فهرستی از تحریمهایی است که آمریکا باید لغو
کند .در دور اول گفتوگوها ،بر سر فهرست
اقدامات الزم از سوی ایران توافق حاصل شد
اما دربــاره تحریمهایی که باید از سوی ایاالت
متحده لغو شوند ،پیشرفتی حاصل نشد».در
پایان این یادداشت آمده است« :اگر گشایشی
در وین حاصل نشود و تهران به این جمعبندی
برسد که ایاالت متحده تحریمها را برنمیدارد،
مسئلههستهایممکناستواردپیچخطرناکی
شود و به صورت بالقوه ایاالت متحده را به سمت
جنگ دیگری در خاورمیانه سوق دهد .دولت
بایدن باید با برداشتن تحریمهای دوران ترامپ
ورسیدنبهنقشهراهیمعتبربرایاحیایتوافق
هستهای که ایران و آمریکا با آن موافق باشند،
دست به اقدام قاطعانه بزند».

