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روی موج کوتاه

رهبر انقــاب روز میــاد پیامبر 
اکرم)ص( در ســخنانی کــه با مردم 
داشتند، با بیان اینکه »هیچ استداللی 
پشت گرانی ها نیست«، تاکید کردند: 
»هــم وزارت صمت، هم مســئولین 
تعزیرات، هم بســیج، هــم بعضی از 
دســتگاه های دیگری کــه مرتبط با 
قضّیه هســتند، گمرک و دیگران، با 

همدیگر همکاری کنند.«
بافاصله پس از این اظهارات، وزیر 
صمت اعام کرد که قیمت کاالهای 
اساسی در کشور در هفته آینده تغییر 
محسوسی خواهد داشت. وزیر جهاد 
کشاورزی نیز عنوان کرد: »در راستای 
سخنان امروز رهبری هماهنگی بسیار 
خوبی بین وزارت صمت، وزارت جهاد 
کشــاورزی، گمرک و بانک مرکزی 
صورت گرفته و مصوبه های بســیار 
مهمی در ستاد هماهنگی اقتصادی 

مصوب شد.«
پنداری که ایــن دو وزیر، پیش از 
ســخنان رهبری نمی دانســتند که 
همــکاری با یکدیگــر و کنترل تورم 
جزء وظایف ذاتی آنهاســت! و حاال با 
اشاره مقام معظم رهبری واقف به این 

امر شده اند!
تشکیل قرارگاه »هفده ربیع« 

برای مبارزه با گرانفروشی
این نوع واکنش های مایوس کننده 
از مردان دولتی، طبیعی است که مردم 
را بیش از پیش از آنان ناامید می کند. 
در مقابــل مردان نظامــی فرصت را 

غنیمت شمرده و ســعی در پر کردن 
این خا دارند. 

سردار حسین ســامی، فرمانده 
کل ســپاه دیــروز به دنبــال فرمان 
مقام معظم رهبری دربــاره کنترل 
قیمت هــا و مبارزه با گرانفروشــی و 
کمک بســیج در این راســتا، اعام 
کرد کــه قرارگاه »هفدهــم ربیع « با 
حضور وزرای جهاد کشاورزی، صمت، 
دادگستری و دادســتان کل کشور و 
همه دســتگاه های نظارتی و امنیتی 
که در این مســاله درگیر هســتند، 

تشکیل شد.
او تاکید کرد که سپاه ظرفیت های 
متنوعــی در اختیــار دارد که در این 
موضوع برای کمک به وزارتخانه های 
اقتصادی بسیج خواهد کرد تا کار به 

خوبی پیش برود.  
همچنین آنطور که او گفته، مقرر 
شــده که بین وزارت صمت و وزارت 
جهاد کشــاورزی  و بســیج، تعامل 
و هماهنگــی نزدیکی برقرار شــود، 
در واقع بســیج نقش خــودش را در 
نظارت و بازرسی و درخصوص عرضه 
مستقیم کاال به مردم  تعریف کرده و 

به عهده خواهد گرفت.
صحه گذاشتن بر بی کفایتی 

نهادهای ذی ربط دولتی
ورود نیروهای سپاهی و بسیجی 
به موضوع کنتــرل قیمت ها، صحه 
گذاشــتن بر بی کفایتــی نهادهای 
ذی ربــط دولتی برای رســیدگی به 

این مشکل است. حال بسیاری مطرح 
می کنند که »چندین سازمان و نهاد 
نظارتی برای کنترل بازار در کشــور 
وجود دارد ولی در این سال ها شاهد 
آن بودیــم که ُعرضه کنتــرل بازار را 
نداشتند و تنها به ادعاها اکتفا کردند. 
حال نکته اینجاست که اگر قرار است 
سپاه و بسیج به این مباحث ورود کنند 
چرا این سازمان ها و نهادهای فشل و 
ناکارآمد باید بودجه بگیرند؟! چرا این 
سازمان های هزینه ساز و بی فایده را 
منحل نمی کنید تــا بودجه عمومی 

تلف نشود؟!«
البته موضوع کنترل قیمت ها، تنها 
عرصه ای نیست که سپاه طی ماه های 
اخیر به آن ورود کرده اســت. چندی 
پیش هم رهبری به قوای مسلح فرمان 
دادند که برای کنترل کرونا به میدان 

بیایند. 
برای این منظور نیز سپاه و ارتش 
قرارگاه تشکیل دادند، بیمارستان های 
خود را برای پذیرش بیماران کرونایی 
مهیا کردند، برای برپایی بیمارستان 
صحرایــی اعام آمادگــی کردند، از 
قدرت خود بــرای تامین ماســک و 
تجهیزات بهداشــتی و بیمارستانی 

استفاده کردند. 
ســپاه حتی برای انتقال پایتخت 
نیز اعــام آمادگــی کرده اســت. 
دهه هاســت کــه ضــرورت انتقال 
پایتخــت از تهران مطرح اســت اما 
هیچ یک از دولت هایــی که آمدند و 

 رفتنــد توانایی این کار را نداشــتند. 
چندی پیش یک نماینــده مجلس 
اعام کــرد که قــرارگاه خاتم االنبیا 
)ص( نامه ای را رسماً به رئیس جمهور 
ارسال و عنوان کرده بدون اینکه پولی 
از دولت بخواهد و هزینه ای بر دولت 
بار کنــد، آمادگی انتقــال پایتخت و 

ساماندهی تهران را دارد!
چنین نامه ای حاوی دو نکته مهم 
اســت؛ اول آنکه قرارگاه خاتم االنبیا 
آنقدر قدرت و توانایی مالی و عملیاتی 
دارد که بتواند این گره کور چندین و 
چند ساله را باالخره باز کند و دوم آنکه 

دولت چنین توانایی را ندارد. 
یک سردار کاندید می شود؟ 

نکته قابــل توجه دیگــر در این 
میــان اعــام اســامی کاندیداهای 
احتمالی نظامی برای انتخابات 1400 

است. از محسن رضایی که پای ثابت 
انتخابات های ریاست جمهوری است 
که بگذریم، نام های تــازه ای این بار 
مطرح می شــوند؛ از ســردار حسین 
دهقان گرفتــه تا سرلشــگر محمد 
باقری، فرمانده ســتاد کل نیروهای 

مسلح. 
تاکنون سکوت نسبی نظامیان در 
این خصوص، گمانه زنی ها را با تردید 
مواجه می کرد، دیــروز اما اظهارات 
یک چهره نظامی، این گمانه زنی ها را 

به تایید نزدیک کرد. 
سردار سعید محمد، فرمانده 52 
ســاله قرارگاه خاتم االنبیا دیروز در 
گفتگو با ایلنا در پاسخ به به اینکه اگر از 
شما خواسته شود در انتخابات کاندید 
شوید، چه تصمیمی خواهید گرفت، 
گفت: »بستگی به شــرایط دارد. باید 
توجه کنیم که شــرایط این دوره از 
انتخابات پیچیده اســت باید جلوتر 
برویم و ببینیم چه اتفاقاتی در انتظار 

ما است.«
او در واقــع با گفته خــود، امکان 
کاندیداتوری در انتخابات را رد نکرد 
و حتی ادامه داد: »ما اهل کار هستیم 
و کارگریم. قرارگاه ســازندگی خاتم 
االنبیا آن قدر ماموریت های مهم در 
زمینه اقتصاد مقاومتی در کشور دارد 
که تمام فکر خود را در تحقق منویات 
مقام معظــم رهبری در ایــن زمینه 

متمرکز کرده ایم.«
بخش دیگری از اظهارات او درست 
شــبیه به یــک کاندیدای ریاســت 
جمهوری است. او با بیان اینکه اصا 
نیازی به پول خارجی نداریم، گفت: 
آنقدر پول در کشــور داریم که نیازی 
به پول خارجی نباشــد اما نقدینگی 
سرگردان اســت و در بازارهای دیگر 
ارز و خــودرو، در بــازاری کاذب و 

سفته بازی می چرخد.
این چهره نظامی نســبتا جوان با 
اشاره به چالش هایی که بر سر راه تولید 
در کشور است، ادامه داد: اگر تولید در 
ایران باال برود این آمریکایی هستند 
که برای مذاکره با ایران باید خواهش 

و التماس کنند.
 دستی که باالی دست 

پاستور است
چنین اظهاراتی را می توان در یک 
کلیپ تبلیغاتی انتخاباتی نیز استفاده 
کرد. بدین ترتیب باید گفت هیچ بعید 
نیست که ایده رئیس جمهور نظامی 
برای ایران اجرایی شــود. هرچند که 
سه نمونه قبلی یعنی علی شمخانی، 

محسن رضایی و محمدباقر قالیباف 
پیشتر در رسیدن به پاســتور ناکام 

مانده اند. 
اما شرایط، این بار متفاوت است، 
چهره هایی که از آنها یاد می شود نیز 
متفاوت هستند. از سوی دیگر تصمیم 
حاکمیت در این خصوص نیز بســیار 

تعیین کننده است. 
محمدصــادق جوادی حصــار، 
تحلیلگر اصاح طلــب، چندی پیش 
در مصاحبــه ای در ایــن خصــوص 
گفته بــود: »اینکه در کشــور چقدر 
آمادگی پذیرش یــک چهره نظامی 
وجود دارد و چقدر یک چهره نظامی 
می تواند شانس پیروزی داشته باشد، 
به اســتراتژی نظام بســتگی دارد. 
ممکن اســت در مقطعی دســتگاه 
حاکمه بــه تصمیم برســد که برای 
هماهنگ کردن کشور - اعم از قوای 
نظامی و غیرنظامــی - به یک گزینه 
نظامی در رأس قوه مجریه نیاز است. 
در این شــرایط باید منتظر باشــیم 
چهره هــای برجســته تر نظامی در 
عرصه انتخابات حضور یابند اما در این 
شرایط حاکمیت باید به رأی حداقلی 
اکتفا کند؛ چراکــه رئیس جمهوری 
نظامــی احتمــال رأی آوری پایینی 

دارد.«
حال باید مانــد و دید که تا 1400 
چه خواهد شد. اما حتی اگر ایده یک 
رئیس جمهور نظامی برای انتخابات 
پیش رو اجرایی نشــود، تصویری که 
نهادهای نظامی و در رأس آنها سپاه 
از قدرت و توانایی خود ارائه می دهند، 
نشانی از این است که دست آنها باالی 

دست پاستور است.

ورود سپاه به ماجرای »کنترل قیمت ها«

نهادهای ذی ربط عُرضه کنترل بازار را نداشتند

خبر

با حضور فرمانده کل سپاه، از سامانه خودکار و 
هوشمند پرتاب های پیوسته و متوالی موشک های 
بالستیک دوربرد)تیربار موشکی( نیروی هوافضای 

سپاه رونمایی شد.
سردار حسین ســامی در این مراسم توان 
اطمینان بخش موشکی را ضامن تداوم حیات و 
بازدارندگی نظام عنوان و تاکید کرد: به فضل الهی 
ما روز به روز شــاهد درخشش های جدید در این 
عرصه هستیم و امروز نیز شاهد یک پدیده نو و یک 

دستاورد جدید با عنوان قابلیت پرتاب همزمان یا 
متوالی موشک با فاصله های زمانی دلخواه هستیم 
که این گونه پرتاب ها از لحاظ عملیاتی و تاکتیکی 
ارزش های افزوده زیادی برای ما به همراه خواهد 

داشت.
وی با اشاره به خباثت ها و توطئه های دشمنان 
علیه انقاب اســامی و ملت ایــران و ضرورت 
آمادگی تمام عیارو مستمر برابر تهدیدات، خطاب 
به فرماندهان و رزمندگان نیروی هوافضای سپاه 

تاکید کرد: دست های شــما همواره روی ماشه 
باشد؛ شاهدیم که دشمنان گاهی بر طبل تهدید 
می کوبند؛ آن ها را باید مهار و سیطره روانی و تسلط 
فنی، تکنیکی، تاکتیکی، عملیاتی و استراتژیک 
نظام را به آنــان ثابت کنیم؛ بدون این ســیطره 

نمی توانیم آزاد و آرام زندگی کنیم.
سرلشــکر ســامی با تاکید بر اینکه قدرت 
موشــکی ما ضامن عقب نشینی دشمنان است، 
گفت: تا به امروز هم این قــدرت در صحنه های 

مختلف اعم از مبارزه با داعش، مبارزه با ضد انقاب 
در غرب کشور و در مناطق دوردست و نیز اسقاط 
اراده و انصراف دشمن از تهدید نظام وملت ایران 
کارکرد و تاثیرات خود را به خوبی نشان داده است.

فرمانــده کل ســپاه در پایان بــا قدردانی از 
مجاهدت های فرماندهان، رزمندگان و تاشگران 
عرصه موشکی دربه ثمر نشاندن دستاورد های این 
عرصه اقتدارآفرین، خطاب به ملت ایران تاکید کرد: 
به مردم عزیز و شــریف ایران اطمینان می دهیم 

قدرت ما فائقه اســت؛ ما همیشه پیروزیم و برای 
دفاع از حیثیت، شرف، استقال، منزلت و کرامت 
این ملت عزیز هیچ نگرانــی و کمبودی نداریم و 
پیشمرگ و فداییشان هســتیم؛ آن ها با آرامش 

خاطر زندگی کنند.

سپاه از سامانه موشکی جدید خود رونمایی کرد؛

»تیربار موشکی« با قابلیت شلیک رگباری موشک های بالستیک دوربرد
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موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف 
مجازات تعدادی از محکومان 

به مناسبت فرا رسیدن میاد با سعادت حضرت 
ختمی مرتبــت محّمد مصطفــی)ص( و والدت 
حضرت امــام جعفر صــادق)ع(، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات سه هزار 
و هفتصد و هشتاد تن از محکوماِن محاکم عمومی 
و انقاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات 

حکومتی موافقت کردند. 
    

از سوی خطیب زاده صورت گرفت؛
 تکذیب توقف مذاکرات 
قرارداد ۲۵ ساله با چین 

ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه درباره توقف مذاکرات ایران و چین از طرف 
چینی ها تا اعام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، گفت: این موضوع را تکذیب می کنم، چنین 
موضوعاتی از سوی رسانه های معاند مطرح شده و 
واقعیت ندارد. وی تصریح کرد: مذاکرات جمهوری 
اسامی ایران و چین ذیل قرارداد 25 ساله با جدیت 
در حال انجام است و هیچ ارتباطی به انتخابات هیچ 

کشوری به ویژه ایاالت متحده آمریکا ندارد. 
    

سخنگوی دولت توضیح داد؛
دالیل گرانی های اخیر

علی ربیعی، سخنگوی دولت در رابطه با تاکید 
رهبری برای رصد و کنترل قیمت ها و برنامه دولت 
در این زمینه اظهار کرد: خوشبختانه در چند جلسه 
اخیر ستاد اقتصادی دولت، این موضوع در دستور 
جلسه بود. بعضی از افزایش قیمت ها به دلیل این است 
که نتوانستیم ارز را به موقع وارد کنیم، کاالها دیر وارد 
کشور شدند و با تمهیدات انجام شده، استفاده از ارز 
صادراتی و تهاتــر، نهاده هایی که روی قیمت مرغ و 

تخم مرغ تاثیر داشت، مورد توجه قرار گرفت.
    

استقبال از ظریف در کاراکاس
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسامی ایران در اولین مقصد سفرش به سه کشور 
آمریکای التین وارد ونزوئا شــد. ورخه آریزا، وزیر 
خارجه ونزوئا در توییتی نوشت: در ساعت ۳:45 
دقیقه صبح پذیرای برادرمان ظریف از ایران بودیم. 
هر بازدید سطح باال باعث تعمیق اتحاد راهبردی 
و برادری ما می شــود. او ادامه داد: ونزوئا و ایران در 
مواجه با حمات همبستگی و شجاعت از خود نشان 
داده اند. ما در طول اقامت تان برنامه کاری فشرده مان 

را تکمیل خواهیم کرد.
    

۲۵ الیحه اقتصادی تقدیم مجلس 
شده است

حســینعلی امیری معــاون پارلمانی رییس  
جمهوری با بیان اینکه دولت 67 الیحه به مجلس 
تقدیم کرده، گفت: چند مورد هم با رئیس و هیات 
رئیســه محترم مکاتبه و درخواســت بررسی این 
لوایح را تکــرار کردیم. از لوایح مورد اشــاره حدود 
25 مورد اقتصادی است. خلط مبحثی که در این 
مورد صورت گرفته به دلیل ماک و معیاری است 
که ما با نمایندگان مجلس از لوایح اقتصادی دارند. 
ممکن است الیحه ای اسما الیحه اقتصادی نباشد؛ 
اما مفادش اقتصادی باشد و ما آن را از جهت قانونی و 

اقتصادی، اقتصادی تبیین می کنیم.
    

نوروزی: 
فرانسه و کاالی فرانسوی را برای 

همیشه فراموش کنیم
حجت االســام حســن نوروزی، نایب رییس 
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر 
لزوم اتحاد مسلمین جهان در اعام انزجار از اقدام 
اخیر دولت فرانسه در حمایت از توهین کنندگان به 
ساحت مقدس پیامبر اسام)ص( گفت: کشورهای 
اسامی باید کاالهای فرانســوی را تحریم کنند تا 
فرانسه متوجه شــود که در مقابل چه جمع متحد 
و پیوســته ای قرار دارد، همه اندیشمندان، علما و 
اساتید دانشگاه های اسامی به این مهم باید توجه 
کنند و ما باید برای همیشه فرانسه و کاالی فرانسوی 

را فراموش کنیم.
    

با موضوع هواپیمای اوکراینی صورت می گیرد؛
تداوم رایزنی ها در کی یف

به گــزارش خبرگــزاری اوکراین فــرم، دفتر 
مطبوعاتی وزارت امور خارجه اوکراین اعام کرد که 
منوچهر مرادی، سفیر کشورمان در اوکراین با یوهنی 
ینین معاون وزیر امور خارجه اوکراین در راستای 
تداوم رایزنی ها در خصــوص هواپیمای اوکراینی 
داشت. طبق بیانیه وزارت خارجه اوکراین، سفیر 
ایران آمادگی اش را برای حل و فصل مسائل در اسرع 
وقت و روشی مورد قبول برای دو طرف در دور بعدی 
مذاکرات که برای اواخر نوامبر و اوایل دسامبر 2020 

برنامه ریزی شده است، بیان کرد.

 بالفاصله بعد از بیانات 
مقام معظم رهبری در 

خصوص گرانی ها، وزیر 
صمت و جهاد کشاورزی 

اعالم کردند که درخصوص 
کنترل قیمت کاالهای 

اساسی اقدام خواهند کرد؛ 
پنداری که این دو وزیر، 
پیش از سخنان رهبری 

نمی دانستند که همکاری 
با یکدیگر و کنترل تورم 

جزء وظایف ذاتی آنهاست! 
و حاال به این امر واقف 

شده اند!

سردار محمد، فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیا در 

پاسخ به به اینکه اگر از شما 
خواسته شود در انتخابات 

کاندید شوید، چه تصمیمی 
خواهید گرفت، گفت: 

بستگی به شرایط دارد. 
شرایط این دوره از انتخابات 

پیچیده است باید جلوتر 
برویم و ببینیم چه اتفاقاتی 

در انتظار ما است

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در اســتقبال از 
بیانات مقام معظم رهبری بیانیه ای مطبوعاتی منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است: 
»ما از بیانات رهبر جمهوری اسامی ایران آیت اهلل سید علی 
خامنه ای در مورد درگیری ارمنستان و آذربایجان و پشتیبانی 
از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان قدردانی می کنیم. رهبر 
عالی با تکرار حمایت قاطع جمهوری اسامی ایران از موضع 
عادالنه آذربایجان که مبتنی بر قوانین بین المللی است، گفتند 

که تمام مناطق آذربایجان که توسط ارمنستان اشغال شده، باید 
آزاد شود و همه این مناطق باید به آذربایجان برگردانده شود.

ما از تاش های دولت دوســت ایران برای حل مناقشــه 
ارمنستان و آذربایجان، از جمله ســفر سید عباس عراقچی، 
معاون وزیر خارجه به عنوان نماینــده ویژه رئیس جمهوری 
اســامی ایران به منطقه و ارائه ابتکار عمل برای حل هرچه 
سریع تر این مناقشه قدردانی می کنیم. بر این باوریم که روابط 
بین کشورهایمان که بر پایه ریشه های تاریخی بنا شده اند با 

موفقیت پیشرفت خواهد کرد و این روابط در خدمت تأمین 
صلح، ثبات و رفاه در منطقه خواهد بود.«

گفتنی است همچنین پس از سخنرانی تلویزیونی رهبر 
انقاب اسامی به مناسبت ســالروز والدت رسول اکرم)ص( 

و امام صادق)ع( و تاکید بر آزاد شــدن همه ســرزمین های 
جمهوری آذربایجان از سوی ارمنســتان، خلف اف، معاون 
وزیر امور خارجــه جمهوری آذربایجــان در تماس تلفنی با 
سفیر جمهوری اسامی در باکو، مراتب قدردانی دولت و ملت 
جمهوری آذربایجان را از این بیانات به گفته او »مهم و عادالنه« 

اعام و بر دوستی و برادری دو کشور همسایه تاکید کرد.
وی همچنین سفر فرستاده ویژه ایران و ابتکار منطقه ای 
کشورمان برای حل بحران را مهم و همراه با حسن نیت خواند 

و از آن حمایت کرد.
خلف اف، همچنین بر اجرای ســریع و فوری دستورات 
و توافقــات رئیس جمهور آذربایجان در دیــدار با عراقچی  

تاکید کرد.

وزارت خارجه آذربایجان بیانیه مطبوعاتی داد؛

استقبال باکو از بیانات مقام معظم رهبری


