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مّنت آنها را بکشید
صادقانه خدمت کنید، خدمت بکنید، گامن  نکنید که شام یک کاری که برای 

آنها]خانواده شهدا و جانبازان[ انجام می دهید یک مّنتی بر آنها دارید. مّنت آنها را 

بکشید، خدمت بکنید، احرتام بکنید از آنها. اینها خانواده شهدا هستند. و معلولین 

و خانواده های معلولین که ارزششــان آن قدر اســت، و ما باید خدمتگزار به آنها 

باشیم. هر عملی که انجام می دهیم، هر خدمتی که به آنها انجام می دهیم عملی 

اســت که در پیشگاه خدا مقبول اســت. و ما باید با کامل خرسندی مّنت آنها را 

بکشیم و خدمت به آنها بکنیم.
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امکان انتقال پول صادرات نیست
مجبوریم از آفریقا هم کاال وارد کنیم
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سرویس سیاسی-
روحانی به تازگی در پاسخ به کسانی که گفته بودند دولت باید به مردم پاسخگو باشد گفت که ایشان سخنگوی مردم 
نیســتند که از دولت طلب پاســخگویی به مردم را دارند و رئیس جمهور از هر کسی برای سخنگو بودن شایسته تر است! 
روزنامه اعتماد در گزارشی به واکنش ها نسبت به این گفته رئیس  دولت پرداخته و مقام سخنگویی مردم را برای روحانی 
تایید کرده  اما روزنامه بهار نظری به غیر از این دارد؛ همچنین روزنامه آفتاب یزد نوشته همچنان امکان انتقال پول صادرات 

به داخل کشور وجود ندارد!
روزنامه آفتاب یزد در تیتر اصلی شماره دیروز با عنوان »افزایش قابل تأمل واردات از آفریقا« نوشت: »آمارهای تجارت 
خارجی کشور در 11 ماهه منتهی به بهمن ماه نشان می دهد میزان واردات از برخی کشورها به صورت قابل توجهی افزایش 
یافته است. به عنوان مثال در صدر فهرست کشورهایی که بیشترین افزایش واردات را به ایران داشته اند، اتیوپی قرار گرفته 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2380 درصد افزایش واردات داشته است. واردات از نیجریه نیز 1590 درصد و 
همچنین واردات از  تانزانیا 800 درصد افزایش یافته است. واردات از ساحل عاج و تونس نیز نزدیک به 170 درصد افزایش 
یافته است و از طرفی میزان واردات از کشور پاراگوئه در مقایسه با 11 ماهه منتهی به بهمن سال قبل با رشد 3300 درصدی 
روبرو شده است. در این مدت واردات از اروگوئه به عنوان کشور دیگری از حوزه آمریکای التین با افزایش 2400 درصدی 
همراه شده است. گفتنی است اطالعات مربوط به جزییات اقالم وارداتی کشورها در پانزده ماهه منتهی به بهمن در سایت 
گمرک منتشر نشده است.« در ادامه این گزارش، »سید احمدخانی« مدیرکل روابط عمومی گمرک در مصاحبه با این روزنامه 
گفت: »به دلیل وجود تحریم ها، امکان انتقال پول صادرات به داخل ایران وجود ندارد.بنابراین در دولت یازدهم و دوازدهم 
یکی از محورهایی که برای توسعه صادرات به آن توجه شده، کشورهای آفریقایی بوده اند. طبیعی است که وقتی ما به این 
کشورها صادرات داریم، در مواردی امکان انتقال ارز از این کشورها به ایران وجود ندارد و ناچاریم که از آنها کاال وارد کنیم.«
الزم به ذکر است که یکی از انجمن های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه ای که در اواخر فروردین ماه سال جاری 
خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری نوشت، رسماً از ایجاد مشکالت عدیده برای شرکت های پتروشیمی 

داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده بود.
گفتنی است صادرات کاالهای کارخانه ای در سال 95 به میزان 15 درصد نسبت به سال 94 کاهش داشت و در شش 
ماهه اول 96 به میزان 5 درصد دیگر کمتر از شش ماهه مشابه سال قبل بود. اگر شرایط به همین ترتیب ادامه یابد، در 

سال های آتی نیز با کاهش بیشتر صادرات مواجه خواهیم بود.
یادآور می شود 20 درصد کاهش صادرات نسبت به سال 94 )سال شروع اجرای برجام( درحالی است که دولتمردان 

ادعا می کردند با توافق، صادرات غیرنفتی رونق می گیرد.
شما سخنگوی مردم نیستید!

روزنامه زنجیره ای بهار در گزارشی انتقادی به اظهارات چند روز قبل رئیس جمهور مبنی بر اینکه »اگر قرار بر سخنگویی 
فردی از جانب مردم باشد آن فرد رئیس جمهور است« پرداخت و نوشت: »زمانی می توان از سخنگویی واقعی از جانب مردم 
ســخن گفت که ســخن هر سه بخش جامعه؛ چه آنان که به روحانی رای داده اند چه افرادی که منتخبشان رئیسی بود و 
چه گروه سوم که عدم حضور در انتخابات را  ترجیح دادند جایی در نگاه و تصمیمات تصمیم گیران داشته باشد. نمی توان 
از یک سو به خواسته ها و مطالبات موجود در جامعه بی توجهی نشان داد و حتی انتقادات همراهان سیاسی را برنتافت اما 

از طرف دیگر خود را سخنگوی مردم نامید.«
این روزنامه در ادامه نوشت: »از این واقعیت گریزی نیست که شاهد یک جّو نارضایتی در سطح جامعه هستیم به شکلی 
که چه حامیان دولت اعتدال، چه آنان که به رقیبان دولت تمایل دارند و چه گروه سومی که از این هر دو عبور کرده اند هر 
یک به نحوی نسبت به وضعیت موجود گالیه مند و معترضند. از همین رو به نظر می آید که هیچ یک از طرف های دعواهای 
سیاسی این روزها در ساختار سیاسی کشور نمی توانند مدعی سخنگویی از جانب مردم باشند و هر کدام تنها بخشی از 

مطالبات و اعتراضات موجود در سطح جامعه را شنیده و به آن توجه نشان می دهند.«
صورت مسئله را پاک نکنید

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »ممکن است برخی ضعف عملکردها، به مرور بعضی از رای دهندگان را ناراضی کند. 
اما این نارضایتی به تدریج اتفاق می افتد نه طی چند ماه. در این میان یک مقدار حوادث اعتراضی دی ماه، به نظر می رسد 

رویداد تازه سال 96 باشد.«
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »نمی توان باور کرد کسانی که در دی ماه اعتراض کردند همان کسانی بودند که 
به آقای روحانی رای داده بودند. ایران 80 میلیون جمعیت دارد و حدود 18میلیون نفر هم در انتخابات اخیر رای ندادند. اگر 
فرض کنیم یک سوم این 18میلیون هم اصوال به نظام و سازوکارهای حاکم بر آن باور نداشته باشند و اگر یک صدم آنها 

هم حاضر باشند برای نظرات خود به خیابان بیایند، همان اتفاقی رخ می دهد که در دی ماه رخ داد.«
مدعیان اصالحات، به پاک کردن صورت مسئله عالقه زیادی دارند. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت- دی 96- گفته 
بود: » اوضاع به این صورت که در فضای مجازی جلوه داده می شود، نیست. مردم هنوز دولت را دوست دارند و اگر عده ای 
عنوان می کنند که پشیمان هستند به نظر می رسد باید از آنان پرسید که شما کی رای دادید؟ شاید خیلی از آنان جزو کسانی 
نباشند که رای داده بودند.« چندی پیش یکی از رسانه های حامی دولت در واکنش به بی توجهی دولتمردان به مطالبات 
مردم و انداختن تقصیرها به گردن طرف مقابل و پاک کردن صورت مسئله توسط مقامات ارشد دولت نوشته بود: »فردی 
به روحانی رای داده است و حاال پشیمان است و فکر می کند رئیس جمهور نمی تواند به وعده های خود عمل کند. آیا باید 
به او تاخت و گفت تو اصال کی رای داده ای و او را تحقیر کرد؟ مردم به گرانی های اخیر اعتراض دارند باید به آنها گفت که 
مسائل اقتصادی را بهانه کرده اند. چرا به جای شنیدن حرف این مردم سریع می خواهید بگویید کار رقبای شماست؟ برخي 
از اعضاي دولت دوازدهم فکر مي کنند کار براي روحاني تازه شروع شده است و فراموش کرده اند روحاني وارد سال پنجم 
ریاست خود شده است. مردم وقتي اعتراض مي کنند به یک روند 4 ساله اعتراض مي کنند نه 7، 8 ماه. فرض کنیم برخي از 
این اعتراض ها هم کار رقباي دولت است. این نشان مي دهد که وضعیت اقتصادي کشور مناسب نیست که عده اي توانسته اند 
در این فضا موج سواري کنند. بهتر است برخي از اعضاي دولت ادبیات خود را تغییر دهند و فکر نکنند پشت هر اعتراضي 
دست پنهاني نهفته است. مردم دوست دارند زندگي آرام و بدون دغدغه اي داشته باشند. بهتر است به جاي متهم کردن 
آنها به راي ندادن کاري کنیم راحت زندگي کنند. لطفا به این نوع حرف زدن پایان دهید. دود این ادبیات شاید امروز نه ولي 

قطعا در انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات ریاست جمهوري 1400 به چشم اصالح طلبان اعتدال گرایان خواهد رفت.«
کج فهمی اصالح طلبانه از توسعه 

روزنامه اصالح طلب همدلی در یادداشــتی با عنوان »ایران با کره جنوبی برابر بود« به بهانه احتمال مذاکره میان کره 
شمالی و آمریکا نوشت: »می گویند ایران و کره جنوبی در سال های دهه 1960 تصمیم گرفتند روند مدرنیزاسیون و توسعه 
کشــورهای خود را آغاز کنند. اکنون که بیش از نیم قرن از آن ســال ها می گذرد کره جنوبی جزو بیست کشور پیشرفته 
اقتصادی جهان به شمار می آید و ایران هنوز اندر خم یک کوچه است. در این روزها که سخن از احتمال مذاکره و دیدار 
میان رهبر کره شــمالی و رئیس جمهور آمریکا می رود این پرســش به ذهن متبادر می شود که آیا کره شمالی نیز از ایران 

سبقت می گیرد و »برجام«ی را به امضا و تصویب می رساند که سرانجام آن دستیابی به پیشرفت و توسعه خواهد بود؟«
ای کاش این روزنامه یک کشور را مثال بزند که برجامی را امضا کرده و سرانجام دستیابی به پیشرفت و توسعه که هیچ 

سرانجامی به خیر و عافیت نصیبش شده؛ لیبی نمونه آشکار در برابر اینها است اگر ببینند.
در این مورد باید گفت که متاسفانه طیف شبه روشنفکر در ایران به هیچ عنوان نمی خواهد دالیل جهش اقتصادی برخی 
کشــورهای آسیای دور را بفهمد. در این باب آنها چون طوطی تکرار کننده آموزه های رسانه ای غرب هستند. تلقین نظام 
سلطه این است که سرسپردند و پیشرفت کردند چنانکه در همین سطرهای روزنامه همدلی ببینید که می گوید »برجامی 
را به امضا می رساند که سرانجام آن پیشرفت است.«! گویا این جماعت معنای پیشرفت را نمی داند. حتما تصور روزنامه های 
زنجیره ای از پیشرفت؛ باز شدن درهای صادرات بدون هیچ تحریمی و بدل شدن جامعه به مصرف کننده تولیدات لوکس و 
شیک غرب. چرا که غرب چه با برجام و چه بدون آن در نقش صادر کننده تکنولوژی قرار نمی گیرد. وقتی پیشرفت صورت 

می گیرد که مسئوالن و رسانه ها و روزنامه های آن به جای باورمندی به بیگانه، جوانان خویش را باور کنند.
راز موفقیت نظیر این کشورها نه در نزدیکی و دوری از فالن کشور، بلکه در توجه به ظرفیت های داخلی، تربیت نیروی 
انسانی متعهد )نه واداده(، در روحیه سخت کوشی، شکست ناپذیری و دوری از  اشرافی گری نهفته است. در حالی که دنیا به 
پیشرفت های ستایش برانگیز ایران در بعضی رشته ها اذعان دارد برخی از همین مدیران غربگرا در حال تزریق »ما نمی توانیم« 

به جامعه بودند و می گفتند فقط می توانیم آبگوشت بزباش و قرمه سبزی درست کنیم.
پروفسور هاجون چنگ، استاد کره ای اقتصاد دانشگاه کمبریج، مشاور پیشین بانک جهانی و بانک توسعه آسیا و مولف 
14 کتاب، در کتاب »نیکوکاران تبهکار« راز پیشرفت کره جنوبی را فاش می کند. به گفته این استاد برجسته جهانی، دلیل 
جایگاه اقتصادی امروز کره جنوبی و بســیاری از کشــورهای دیگر دقیقا عکس چیزی است که امروز تبلیغ می کنند! وی 
می گوید: »مورد کره، موردی استثنایی نیست و عمال تمام کشورهای توسعه یافته امروز، از جمله بریتانیا و ایاالت متحده، 
یعنی کشورهایی که زادگاه بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد پنداشته می شوند، بر اساس سیاست هایی ثروتمند شده اند که 

با اقتصاد نولیبرالی  در تضاد است.« 
نقش ترامپ در استیضاح!

روزنامه ایران در سرمقاله خود به قلم یک نماینده مجلس عضو فراکسیون امید برای زیر سؤال بردن طرح استیضاح سه 
وزیر دولت، آسمان و ریسمان را به هم بافت و حتی پای ترامپ را هم به این استیضاح باز کرد. در این یادداشت آمده است: 
»سهم عملکرد و کارنامه وزارتخانه ها را در این استیضاح می توان سهمی حداقلی دانست که اگر قرار بود مالک اصلی برای 
استیضاح باشد- چنانکه باید اینگونه باشد- چنین طرحی اساساً نمی بایست به جریان می افتاد. اما عوامل بیرونی یا محیطی 
است که زمینه را برای سه استیضاح همزمان فراهم کرده اند. آن هم در شرایطی که همزمانی سه استیضاح تاکنون در تاریخ 
ایران سابقه نداشته است. مجموعه این عوامل را می توان به مواردی چون اعتراضات دیماه، فشارهای آمریکا به توافق برجام 
و بحث تحریم های جدید این کشور، مجموعه نارضایتی های موجود در کشور، اتفاقات و سوانح ماه های اخیر و نهایتاً نوع 

ادبیاتی که در برخی مقاطع از دولت شنیده می شود، تقسیم بندی کرد.«
ایران نوشت: »تشدید فشارهای آمریکا و رجزخوانی های ترامپ و برخی کشورهای دیگر علیه کشورمان نیز فضا را برای 
فشار مضاعف طیف مخالفان دولت به دستگاه اجرایی فراهم کرده که اکنون خود را به شکل این طرح های مکرر استیضاح نشان 
می دهد. ضمن اینکه برخی دلخوری ها از ادبیات مقامات دولت هم مشوق به جریان افتادن چنین استیضاحی است. با چنین 
تفسیری باید اذعان کرد که سه استیضاح اخیر دارای پایه های محکم فنی و کارشناسی نیستند و پاسخ دادن به یک سری 
عوامل بیرون از اختیار وزرا با استیضاح آنها، هم انطباقی با منافع عمومی ندارد و هم نوعی سیاسی کاری محسوب می شود.«
این نماینده طیف موســوم به اصالح طلب که از نقش تشــدید فشارهای آمریکا و رجزخوانی های ترامپ در استیضاح 
می نویســد، کســانی هستند که با دیدن یک مقام غربی دست از پا گم کرده، به گرفتن عکس های یادگاری پرداختند که 

عزت یک ملت را جریحه دار کرد.

بقیه از صفحه 2
در واقع، با اجرای کامل این بندها توسط ایران، 
بســتر مناســب برای اجرای تحریم های اقتصادی 
دولت آمریکا در خاک کشــورمان توسط نظام بانکی 
ایران فراهم می شود. با توجه به اینکه 223 فرد، نهاد 
و موسســه ایرانی در لیست تحریم های ثانویه بانکی 
آمریکا قــرار دارند و همچنین 87 فرد و نهاد ایرانی 
کماکان در لیست تحریمی قطعنامه 2231 شورای 
امنیت ســازمان ملل قرار دارد؛ در صورت شناسایی 
ذی نفع واقعــی و به اشــتراک گذاری اطالعات آن، 
شــاهد اعمال تحریم ها از سوی بانک ها و مؤسسات 
اقتصادی ایرانی که در لیســت تحریــم قرار ندارند، 
علیه افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم قرار 
دارند، خواهیم بود. چراکه بانک های داخلی در صورت 
همکاری مســتقیم یا غیرمستقیم با افراد و نهادهای 
تحریمــی دوباره در لیســت تحریم قرار می گیرند و 
قادر به انجــام روابط بین المللی بانکی نخواهند بود. 
درنتیجه، با اجرای کامــل بندهای 21و31 »برنامه 
اقــدام«، بازیگران اقتصادی ایرانــی غیرتحریمی یا 
بایــد با نهادهای تحریمی ایرانی همکاری کنند و در 
مقابل، عدم همکاری بانک های خارجی و قرار گرفتن 
مجدد در لیست تحریم را تحمل کنند و یا نهادهای 
تحریمی ایرانی را تحریم کرده و از فضای ایجادشده در 
پسابرجام استفاده  کنند. در این شرایط، طبیعی است 
که برخی از بازیگران گزینه دوم را انتخاب می کنند. 
به عنوان نمونه، واحد ارزی شــعبه مستقل مرکزی 
بانــک ملت در خردادماه 95 با صدور نامه ای به یکی 
از نهادهای باقی مانده در لیست تحریم های آمریکا و 
شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به »شرایط دوره 
پساتحریم، و با توجه به مفاد سند برجام« به این نهاد 
اعالم کرد که کارسازی خدمات ارزی برای این نهاد 

امکان پذیر نیست.
باز شدن دست تکفیری ها در منطقه

FATF نتیجه  قطعی بازی در
در صــورت تحقــق اجرای کامــل برنامه اقدام 
FATF، وضعیت برای افراد، نهادها و موسسات ایرانی 

که در لیست تحریم های ثانویه بانکی آمریکا و یا لیست 
تحریمی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 
قرار دارند به شــدت مشکل خواهد شد زیرا تبادالت 
بانکی در داخل ایران به شــدت شفاف می شود و در 
نتیجه، بستر مناسب برای اجرای تحریم های اقتصادی 
دولت آمریکا در خاک کشــورمان توسط نظام بانکی 
ایران فراهم می گردد و بسیاری از بازیگران اقتصادی 
ایرانی غیرتحریمی هم دیگر ریسک همکاری با این 
افراد و نهادها را نمی پذیرند. به عبارت دیگر، این افراد 
و نهادها دچار خودتحریمی شدیدی می شوند. یکی 
از مهمترین نهادهای مذکور، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و زیرمجموعه های آن مانند سپاه قدس است. 
با محدود شــدن ارتباطات سپاه با نظام بانکی ایران، 
قدرت این نهاد نظامی مهمی که بزرگترین و مهمترین 
دشــمن تکفیری ها از جمله داعش در منطقه است، 
به شــدت کاهش می یابد و در نتیجه، مجددا دست 
تکفیری ها برای گسترش فعالیت هایشان در منطقه 
فراهم خواهد شد. این موضوع تبعات سیاسی و امنیتی 
زیادی برای جبهه مقاومت در منطقه با محوریت ایران 

به دنبال دارد.
دور باطل و بی نتیجه همکاری گســترده 

FATF با
برطرف شدن موانع همکاری بانک های خارجی 
با ایران در شرایط پسابرجام، مهمترین علت همکاری 
گسترده ایران با FATF در دولت روحانی است. این 
در حالی اســت که برخالف تصور برخی از مسئوالن 
ارشــد کشــورمان مانند رئیــس کل بانک مرکزی، 
همکاری ایران بــا FATF  تالش بی نتیجه ای برای 
افزایش تمایل بانک های خارجی با کشــورمان است 
زیرا هرچه ایران تالش کند تا با افزایش شــفافیت، 
ریســک همکاری با خود را کاهــش دهد، آمریکا با 
افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحریمی اثر آن را خنثی 
خواهد کرد. عالوه بر این، آمریکا می تواند با افزایش 
جریمه نقض تحریم ها همچون تصویب قانون کاتسا 
و الصاق برچسب حامی تروریسم به افراد و نهادهای 
ایرانی، هزینه همکاری با ایران را بسیار افزایش دهد تا 

اثر مثبت شفافیت خنثی شود. در نتیجه، این موضوع 
یک دور باطل از همکاری بدون انتها با FATF ایجاد 
می کند که به نفع منافع ملی ایران نیســت و سبب 
افزایش اثرگذاری بیشتر تحریم های ثانویه آمریکا را 
مهیا می کند. خاطرنشان می گردد تداوم عدم تمایل 
بانک های متوســط و بزرگ خارجی برای همکاری 
با کشــورمان علی رغم همکاری های گسترده ایران 
بــا FATF از اواخر ســال 94 تاکنون هم به خوبی 
درستی این تحلیل را اثبات می کند که این همکاری ها 
تغییر خاصی در روابط بانکی ایران با ســایر کشورها 
ایجاد نمی کند و مشــکل اصلی، حفظ کامل ساختار 

تحریم های بانکی آمریکاست.
FATFبررسی دقیق لوایح سه گانه درخواستی

آزمون تاریخی نمایندگان مجلس
همانطور که اشاره شد، لوایح سه گانه درخواستی 
FATF هم اکنون در مجلس در حال رسیدگی است 
و دولــت روحانی تالش می کند تا با ایجاد فشــار به 
نمایندگان، این لوایح هم مشــابه الیحه الحاق ایران 
به کنوانســیون پالرمو، در مدت کوتاهی به تصویب 
برســد. این در حالی اســت که در صورت تصویب و 
سپس اجرایی شدن این لوایح، کشورمان با تهدیدات 

امنیتی جبران ناپذیری روبه رو می شود زیرا:
1- در الیحه کنوانســیون مبارزه با تامین مالی 
تروریســم، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور 
به منظور مقابله با اســتعمار یا اشغال خارجی انجام 
می شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. جالب 
اینجاست که در ارسال این الیحه به مجلس، هیچ حق 

تحفظی دیده نشده است. 
2- در اصــالح قانــون مبارزه بــا تامین مالی 
تروریسم، FATF از ایران خواسته است که تبصره 
2 این مــاده مبنی بر معافیت جــرم تامین مالی 
تروریسم برای گروه های مشخص شده جهت تالش 
برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی 
را حذف نماید. این موضوع می تواند زمینه را برای 
پذیرش تعاریف بین المللی از تروریسم و مصادیق 

آن، هموار کند.

3- در الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشــوئی، 
وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشوئی جدا 
شده و در عوض، اختیارات وسیعی در حوزه پردازش 
و به اشــتراک گذاری اطالعــات مربوط به مبارزه با 
پولشــوئی و تامین مالی تروریسم، به واحد اطالعات 
مالی)FIU(  داده شده است. این امر با توجه به تاکید 
FATF  مبنــی بر ارائــه و عرضه اطالعات از طریق 
واحدهای اطالعات مالی به همدیگر بدون محدودیت، 
می تواند خطرآفرین باشد. از آنجایی که آمریکا تاکید 
دارد در همکاری کشــورهای مختلف با ایران، نباید 
 SDN( ذی نفع واقعی، جزو اعضای لیست تحریمی
LIST(  باشــد، دادن اختیارات وسیع به این نهاد و 
همچنین عدم محدودیت در همکاری های بین المللی، 
می تواند زمینه الزم برای تحقق این خواسته آمریکا 

را فراهم کند. 
عالوه بر این، الزم است نمایندگان مجلس به این 
نکته مهم توجه داشــته باشند که  FATFیک نهاد 
نظام سلطه اســت و با توجه به سیاست های آمریکا 
فعالیت می کند و در همین راستا هم شرایط تعلیق 
ایران را حفظ کرده است. در واقع، این نهاد بین المللی 
رفتاری شبیه آژانس انرژی اتمی در پرونده هسته ای 
ایران دارد و همواره با تهدید به اینکه ایران را در لیست 
سیاه قرار خواهد داد، کشورمان را وادار به انجام کامل 
مطالباتش می کند، همان مطالباتی که توضیح داده 
شد که زمینه الزم برای افزایش اثرگذاری تحریم ها 
فراهم می کند. پیش بینی می شود این شرایط ادامه 
داشته باشــد و این گروه هیچ گاه ایران را در لیست 
سیاه قرار ندهد زیرا FATF به دنبال تعامل با ایران 
در جهت فشــار بر کشور و امتیاز گیری بیشتر برای 

نیل به اهداف تحریمی کشور آمریکا است. 
با توجــه به آنچه گفته شــد، انتظــار می رود 
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لوایح سه گانه 
درخواستی FATF  دچار انفعال نشوند و با چشم باز 
و بدون عجله و بدون ترس از تهدیدهای غیرواقعی این 
نهاد بین المللی، این لوایح را بررسی کنند و مطابق با 

منافع ملی در این زمینه تصمیم گیری کنند.

دولت این هشدار را جدی بگیرد

FATF پای تکفیری ها را باز و دست اقتصاد را می بندد

تکمله ای بر آسیب شناسي سیاست هاي دولت 
در مقوله بافت فرسوده ـ 9

تولید شــکر در شرکت کشت و صنعت نیشــکر هفت تپه در استان 
خوزستان پس از یک هفته تعطیلي با توافق حاصل شده بین کارگران و 

کارفرما ازدیروز )دوشنبه( از سر گرفته شد.
کارگران بخش هاي مختلف این شرکت از روز یکشنبه 13 اسفند ماه به مدت 
یک هفته به دلیل پرداخت نشدن حقوق ماه هاي دي، بهمن و نیز پاداش و عیدي 

پایان سال دست از کار کشیدند و تولید شکر در این شرکت را متوقف کردند.
در پي توافق حاصل شده بین کارگران معترض و مدیریت این شرکت مقرر شد 
با از سرگیري فعالیت در این شرکت بزرگ تولید شکر، پرداخت حقوق معوقه دي ماه 
کارکنان از دیروز آغاز و از هفته آینده نیز عیدي و پاداش کارکنان پرداخت مي شود.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومي شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
با توجه به توافق حاصل شده بین نمایندگان کارگران و نیز مدیریت شرکت با حضور 

مسئوالن محلي، پرداخت مطالبات کارگران در دستور کار قرار گرفت.
پرداخت ســهمیه شــکر کارگران همزمان با ورود اولین کیسه شکر به انبار 
شــرکت، پرداخت حقوق دي ماه و عیدی پاداش تا قبل از پایان ســال و پرداخت 
حقوق معوقه بهمن ماه در اوایل سال آینده از جمله مواردي است که مورد توافق 

کارگران و کارفرماي شرکت قرار گرفته است.
با پایان تجمع و اعتراضات کارگري، کوره بخار، آســیاب و کارخانه شــرکت 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه روشن شده و چرخ تولید شکر در این شرکت بار 

دیگر به حرکت در آمد.
همچنین عملیات برداشت نیشکر از مزارع از عصر روز یکشنبه در این شرکت 

آغاز شده و انتقال نیشکر به آسیاب کارخانه نیز در حال انجام است.
حدود پنج هزار نفر از طریق فعالیت در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 

در شمال استان خوزستان امرار معاش مي کنند.
کشت و صنعت هفت تپه در 15 کیلومتري شهر شوش قرار دارد و قدیمي ترین 
کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن مي گذرد و 
طبق اصل 44 قانون اساسي اواخر سال 1394 از سوي سازمان خصوصي سازي از 

چرخه دولتي خارج و به بخش خصوصي واگذار شد.

فعالیت کارخانه نیشکر هفت تپه
 از سر گرفته شد 

دولت در طرح ساماندهي بافت فرسوده 
به دنبال چیست؟

رضا کرمی* 
شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران با 16 عضو به ریاست وزیر 
راه و شهرســازي، وظیفه تنسیق امور کالن عمراني شهرهاي کشور را 
طبق قانون تاسیس کمیته هاي فني این شورا مصوب 1351 بر عهده 
 دارد. این شورا در مورخ 1385/2/11 براساس مصوبه مورخه 84/3/16 
، شاخص هاي شناسایي بافت هاي فرسوده را در سه عامل معرفي نمود. 
1( ریزدانگي بلوک هاي شهري 2( ناپایداري ابنیه بلوک هاي شهري 3( 
نفوذناپذیري معابر و شــوارع بلوک هاي شهري. بسیار بجا خواهد بود 
که این وزارت خانه این امکان را فراهم آورد تا به لحاظ منطق توسعه 
شــهري در این باب با خبرگان گفت وگو شود تا با رویکرد رسالت هاي 
عصر نظام مقدس جمهوري اسالمي که مطلع تمدن نوین اسالمي را 
نوید مي دهد، تناقض چنین تشــخیص هایي با توسعه کالبدي شهرها 
واضح گردد. اما در این فرصت رسانه اي، براي تبیین درستي یا نادرستي 
شاخصه هاي فوق به عنوان عوامل شناسه فرسودگي در بافت ها، مواردي 
را به عنوان نقد سیاست هاي متناقض مدیریت کالن عمراني کشور با 

مخاطبان در میان مي گذاریم.
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران در مورد شاخص هاي 
شناســایي بافت فرسوده در شــهرها، طبق مصوبه فوق، ریزدانگي را 
این گونــه تعریف مي کند که بافت هایي که بیش از 50٪ بلوک هاي آن 
مساحتي کمتر از 200 مترمربع داشته باشند، فرسوده محسوب شده و 
راه برون رفت از این فرسودگي از نظر این کارشناسان، تجمیع بلوک ها 
و درشــت دانه شدن آنهاست تا بتوان با  اشغال سطحي کمتر و تراکم 
ارتفاعي افزون تر، بافت را نوســازي و روزآمد کرد. اولین و اساسي ترین 
ســؤال با این منظر این است که درشت دانه شدن بافت هایي که خود 
نوعاً محصور در میان محالت شــهري و بافت هاي اطراف خود هستند 
و افزایش تراکم نفر به هکتار آنها چگونه و با کدام منطق دسترسي و 
فرمول عرضه و تقاضاي سفرهاي درون شهري قابل جمع است؟ واضح 
است که بافت فعلي با تراکم یک یا دو طبقه و شوارعي که میان همین 
ریزدانه ها به شکل اُرگانیک جریان یافته است و در حال عملکرد شهري 
اســت، در مجموع تراکم کمتري از نفر/ ماشین نسبت به پایان طرح 
خواهد داشــت. از طراحان این طرح باید پرســید که شما چگونه این 
زون هاي محصور در بافت کلي شــهر را با دسترسي مناسب و مطابق 
سلسله مراتب دسترسي به بافت کلي شهر متصل خواهید کرد؟ ضمن 
اینکه بر فرض نادیده گرفتن این اشکال اساسي باز هم این سؤال مطرح 
است که بافت جدید شما که با تجمیع پالک و درشت دانگي تراکم در 
ارتفاع و آپارتمان سازي در آن خواهد شده با کدام سلسله مراتب شهري 
از تراکم کم حاشیه تا متوسط و زیاد در مرکز، قابل توجیه است؟ تصویب 
چنین شاخصه اي در شوراي عالي معماري و شهرسازي براي تشخیص 
و اعمال طرح بافت هاي فرســوده و عجیب تر از آن، راهکار پیشنهادي 
براي اصالح بافت هاي فرسوده، نگاهي غیرمنطقي و غیرعلمي و ناشي 
از شتاب زدگي و عدم توجه به شرایط طبیعي رشد شهرها و همچنین 
عدم مراعات سلسله مراتب حاشیه تا مرکز و غیرهمسو با رشد اُرگانیک 
شهرهاست. از طرف دیگر هر گونه قانوني که در شوراي عالي شهرسازي 
و معماري تصویب مي شو د نباید با قوانین باالدستي و سیاست هاي کلي 
نظام معماري شهرســازي مغایرت داشته باشد. این در حالي است که 
الگوي مساحت مفید واحدهاي مسکوني در کشور با توجه به مطالعات 
صورت گرفته و ناظر بر هزینه ساخت، مصرف انرژي، هزینه هاي نگهداري 
و اساساَ کمبود 9 میلیون واحد مسکوني تا سال 1405، واحدهایي زیر 
یکصد مترمربع تعیین شده که با سیاست هاي درشت دانگي بلوک هاي 
ناســازگار و در صورتي که ادعا شود منظور از تجمیع بلوک ها، از این 
بهــره وري در تعداد واحدهاي آپارتماني و آزادي زمین در این مناطق 
اســت، باز مشکل تراکم در سطح و دسترسي ها به سرانه هاي مختلف 
آموزشي، ورزشي، فرهنگي و... وجود داشته و نقض کننده سیاست هاي 
توسعه شهري است. بنابراین توجیهي براي کارشناسان در جهت دفاع 
از طرح ســاماندهي بافت هاي فرسوده با این شاخص که وزارت راه و 
شهرســازي تصویب نموده، باقي نخواهد مانــد و باید اذعان نمود که 
پیشنهاد این شاخصه حاصل فقر علم شهرسازي یا حداقل بي توجهي 
به روند رشــد و توسعه شهرهاي ایران انجام شده است اما با نگاه غیر 
خوش بینانه، مدیریت عمراني وابسته به داده هاي برون مرزي و غیرملي 
و بومي و داده پردازي مهندسي سکوالر و بي تعهد به ارزش هاي عصري 

انقالب اسالمي را در پس این گونه طرح ها مي توان دید. 
ـــــــــــــــــــــ

* کارشناس ارشد معماری و شهرسازی

دومین جلسه رســیدگی به پرونده عامل 
شهادت سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در 
غائله خیابان پاسداران به ریاست قاضی کشکولی 
و با حضور اولیای دم، نماینده دادستان، نماینده 
حقوقی نیروی انتظامی و متهم پرونده به همراه 

وکالی تسخیری و تعیینی برگزار شد.
به گــزارش میزان، قاضی شــهریاری به عنوان 
نماینده داســتان با حضور در جایگاه بیان داشــت: 
اتوبوس به مدت 15 شب در محل پارک بوده است، 
متهم صندلی ها را جمع آوری کرده است و اینها نشان 

می دهد که ساماندهی وجود داشته است.
وی همچنیــن گفت: متهم در اظهاراتش عنوان 
کرده اســت که جلوی خود را نمی دیده اما در فیلم 
نشان می دهد که وی در گلستان هفتم اول به سمت 
راست می رود بعد فرمان را به سمت چپ می چرخاند 
و سپس مستقیم حرکت می کند یعنی دقیقا متوجه 

بوده است که در حال انجام چه عملی است.
سرپرست دادسرای امور جنایی خاطرنشان کرد: 
متهم از سالمت روانی کامل برخوردار است که به این 
موضوع هم خودش اذعان دارد و هم پزشکی قانونی 

تایید کرده است پس اولیای دم تقاضای قصاص دارند 
و بنده هم تقاضای قصاص دارم و همچنین در زمینه 

اخالل در نظم عمومی نیز تقاضای مجازات دارم.
ســرهنگ فالح زاده، نماینــده حقوقی نیروی 
انتظامی نیز در این جلســه اظهار داشــت: ماموران 
حدود 19 روز در آنجا حضور داشــتند و با اقدامات 
مواجه شــده مدارا و صبوری کردند و اقدامی نکردند 
ولی شما می گویید که یک لحظه عصبانی شدم و با 
اتوبوس به آنها حمله کردم؟ شهید بایرامی فقط 40 
روز از ازدواجش گذشته بود اما 19 روز از همین 40 

روز را در آنجا برای امنیت مردم حضور داشت.
وی ادامه داد: شــهید بایرامــی در زمان حمله 
اتوبوس آنقدر به فکر مردم بود که دائما در آن لحظه 
فریــاد می زد که مردم فرار کنیــد و بروید کنار، در 
مظلومیت و معرفت پلیــس همین بس که 19 روز 
ایــن غائله را تحمل کرد و اقدامی نداشــت، در آنجا 
حتی مردم منطقه هم از پلیس گالیه داشــتند که 

چرا اینقدر مدارا می شود.
جلسه سوم رسیدگی به این پرونده در تاریخ 27 

اسفند ماه برگزار خواهد شد.

دومین جلسه رسیدگی 
به پرونده راننده اتوبوس جنایتکار برگزار شد

بنابر اعالم پلیس اتریش، یک مرد 2۶ ساله اتریشی 
یکشنبه شب با سالح سرد به محل اقامت سفیر ایران در 

وین حمله کرده که به ضرب گلوله از پای درآمده است.
تلگــراف گــزارش داد که در ســاعت 11 و 30 دقیقه روز 
یکشــنبه 11 مارس، سرباز 23 ساله ارتش اتریش که در محل 
اقامتگاه ســفیر ایران در وین در حال خدمت بود متوجه حضور 
یک فرد مشکوک شد. این فرد به سمت سرباز آمد و با چاقویی 
که از کاپشــن خود خارج کرد، به او حمله کرد. نگهبان تالش 
کرد او را با اسپری فلفل دور کند اما نتیجه نداد. تصاویر ویدئویی 
ضبط   شده نشان می دهند که نگهبان و مهاجم با یکدیگر درگیر 
شده اند تا اینکه سرانجام در پی چند شلیک به فرد مهاجم، وی 

زخمی و از پا درآمد.

هارالد سوروس، سخنگوی پلیس محلی در این باره گفت 
که مهاجم یک مرد اتریشی 26 ساله بوده که با چاقو به یکی از 
محافظان محل اقامت سفیر ایران در اتریش حمله کرده و محافظ 
این مکان دیپلماتیک نیز با شلیک گلوله او را از پای درآورده است.

به گفته مقامات پلیس، مهاجم در وین زندگی می کرد اما 
اصــال اهل منطقه تیرول اتریش بوده اســت. پلیس پس از این 
حمله دستور افزایش تدابیر امنیتی در کلیه مراکز دیپلماتیک 

در شهر وین را داده است.
این حمله به مقر دیپلماتیک جمهوری اســالمی ایران در 
اتریش در حالی رخ داده که به تازگی گروهی از طرفداران یک 
فرقه مذهبی با حمله به سفارت کشورمان در لندن پرچم ایران 

را پایین کشیدند.

حمله با چاقو  به محل اقامت سفیر ایران در اتریش
 مهاجم به ضرب گلوله پلیس کشته شد

دبیر شورای عالی امنیت ملی توانمندی های 
دفاعی کشور را غیرقابل مذاکره عنوان کرد و 
افزود: جای تعجب اســت که برخی کشورهای 
مدعی که حتی توانایی تامین امنیت سفارت ایران 
در پایتخت شان را ندارند به خود اجازه می دهند 

در مورد امنیت ایران اظهارنظر کنند.
علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی عصر دیروز در گردهمایی 
بزرگ اساتید بسیجی دانشگاه های تهران که در محل 
تاالر ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد 

مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت.
شــمخانی در این مراسم طی سخنانی با اشاره به 
اهمیت ایفای نقش جهــادی و حفظ روحیه انقالبی 
در مدیریت کالن کشــور اظهار داشــت:  مجموعه 
سیاســت های کالن کشور از جمله دربخش سیاست 
خارجی  بر اســاس قانون اساسی، تابع اصول و مبانی 
مشــخصی اســت که از ســوی رهبر معظم انقالب 
تعیین و ابالغ می شــود و مسئوالن مختلف از دکتر 
ظریف که عهده دار اداره دستگاه دیپلماسی هستند تا 
سردار سلیمانی که ظرفیت های مستشاری کشور در 
پشتیبانی از کشورهای خط مقدم مبارزه با تروریسم را 
فرماندهی می کنند، هر یک در حوزه ماموریت خود با 
رویکردی واحد و همگرا تامین کننده اهداف عالی نظام 

و انقالب هستند.
وی افزود: راهبرد غیر قابل تغییر جمهوری اسالمی 
ایران در سیاست خارجی، توسعه روابط همه جانبه با 
کشورهای غیر معارض بر محور تامین منافع و امنیت 
ملی  و عدم پذیرش هر نوع اعمال فشار و تحمیل اراده 

خارجی استوار است.
فرهنگ بسیج فراتر از جناح بندی های سیاسی

شمخانی در ادامه با اشاره به جایگاه و نقش فرهنگ 
بســیجی در مدیریت بحران های سیاسی، اقتصادی، 
امنیتی و فرهنگی کشور افزود: بسیج باید نماد جذب 
حداکثری و دفع حداقلی به منظور افزایش انسجام ملی 
و همدلی و جلب مشارکت همه ایرانیان معتقد به قانون 

اساسی در مسیر رفع مشکالت کشور باشد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اشاره به تجربه 
درخشان دفاع مقدس  و زمینه ایجاد شده برای حضور 
و مشــارکت همه اقوام و ادیان و مذاهب و نگرش های 
سیاســی درون نظام برای دفاع از کشور خاطرنشان 
کرد: فرهنگ متعالی بسیج که حق گویی و حق جویی 

از ویژگی های بارز آن است قابل محدود سازی در دایره 
تنگ نگاه های سیاسی، جناحی و گروهی نبوده و زایش 
مستمر ارزش ها و ظرفیت های بی شمار آن در گرو حفظ 
و ارتقای زمینه های جذب حداکثری و مشارکت جویی 
است. شــمخانی با تبیین اقدامات برنامه ریزی شده 
دشمنان برای ایجاد و توسعه ناامیدی در کشور و رسالت 
دانشگاهیان برای مقابله با این جریان ضد امنیت ملی 
افزود: دانشگاهیان به عنوان قشر پیشرو و مرجع با هر 
نگرش و سلیقه ای باید با روشنگری واقع گرایانه با موج 
ناجوانمردانه و مخرب تبلیغات دروغین رســانه های 
بیگانه که کارآمدی نظام اســالمی را هدف گرفته اند، 

مقابله کنند.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام  توســعه 

توانمندی های دفاعی کشور را که در چارچوب تامین 
امنیت وارتقاء توان بازدارندگی پیگیری می شود، غیر 
قابل مذاکره عنوان کرد و افزود: جای تعجب است که 
برخی کشورهای مدعی که حتی توانایی تامین امنیت 
ســفارت ایران در پایتخت شان را ندارند به خود اجازه 
می دهند در مورد امنیت سرزمین پهناور ایران اظهارنظر 
کنند. نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به تحوالت 
اخیر منطقه و روشــن شــدن نقش مخرب و مرموز 
داعش سازان و حامیان فرامنطقه ای آنها تصریح کرد: 
حضور و نقش آفرینی منطقه ای ایران به طور کامل در 
خدمت امنیت، ثبات و پیشرفت منطقه و نجات مردم 

از فتنه تروریسم تکفیری بوده است.
وی افزود: برای ما قابل درک است که آمریکا، 
رژیم صهیونیســتی، برخی کشــورهای اروپایی و 
ارتجــاع عربی از دســتاوردهای همپیمانی ایران، 
عراق و ســوریه که نقشه های آنان را ناکام گذارده 
و ســرمایه گذاری های کالن و بلندمدت آنها برای 
تجزیه کشورها و تثبیت ناامنی را خنثی کرده است، 

عصبانی و برآشفته باشند.
به گزارش فارس، شمخانی گسترش حمایت های 
مســتقیم نظامــی و اطالعاتی آمریــکا از گروه های 
تروریســتی مانند جبهه النصره در سوریه و سکوت 
شــورای امنیت ســازمان ملل در برابر این اقدامات را 
پیگیری سیاست های شکست خورده گذشته در عراق 
و افغانستان عنوان کرد و افزود: مردم آمریکا باید چون 
گذشته هزینه کم عقلی و بلند پروازی های بی حاصل 
کابوی های متوهم کاخ سفید را با  صرف سرمایه های 

مادی و انسانی خود پرداخت کنند.

شمخانی در گردهمایی اساتید بسیجی دانشگاه های تهران:

مدعیانی كه امنیت را در پایتخت شان نمی توانند تامین كنند
درباره امنیت ایران سخن می گویند!

وزرای خارجه ایران و پاکستان در اسالم آباد 
ابعاد مختلف مناســبات دوجانبه را بررسی و 
درباره تحوالت منطقه ای و بین المللی به گفت وگو 

نشستند.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که 
یکشنبه شب در رأس یک هیئت سیاسی و اقتصادی 
و به منظور انجام سفری سه روزه وارد اسالم آباد شد، 
صبح دیروز با »خواجه محمد آصف« همتای پاکستانی 
خود دیدار و ابعاد مختلف مناســبات دوجانبه را مورد 

بررسی و گفت وگو قرار داد. 
وزیر خارجه در دیدار همتای پاکستانی بر ضرورت 

تقویت همکاری ایران و پاکســتان درخصوص امنیت 
مرزهای 2 کشــور و جلوگیری از نفوذ تروریســت ها 

تأکید کرد.
ظریف در ادامه رایزنی ها با مقامات این کشــور با 
»شاهد خاقان عباسی« نخست وزیر پاکستان دیدار و 
گفت وگو کرد. دولتمردان ایرانی و پاکســتانی در این 
دیدار درباره خط لوله صلح به صورت مفصل گفت وگو 
کردند و مقرر شد وزارتخانه های نفت 2 کشور مذاکرات 

فنی را در این زمینه پیگیری کنند.
همچنین وزیر خارجه کشــورمان با وزیر کشور 
پاکســتان دیــدار کرد. در این دیــدار طرفین ضمن 

گفت وگو درباره موضوعات امنیتی و حفاظت از مرزها، 
قرار شد فعالیت کمیته های امنیتی بین 2 کشور افزایش 
یابد. تاکید بر افزایش همکاری های کنسولی بین ایران 
و پاکستان از دیگر محورهای گفت وگوی 2 مقام بود.

الزم به ذکر است که وزیر خارجه کشورمان پس 
از ورود به اسالم آباد در جمع خبرنگاران درباره اهداف 
این سفر عنوان کرده بود: پاکستان یک همسایه بسیار 
نزدیــک جمهوری اســالمی ایران اســت و ما روابط 
بسیار ویژه ای با پاکستان داریم، در این سفر در ادامه 
گفت وگوهای بســیار خوبی که در چند سال گذشته 
مخصوصا ماه های گذشــته در سطوح عالی سیاسی و 

نظامی بین 2 کشــور بوده، این ســفر را همراه با یک 
هیئت سیاسی و اقتصادی انجام دادیم.

وی اظهار داشت: ما افزایش قابل توجهی در حجم 
ارتباطات اقتصادی بین دو کشــور داشتیم، اما هنوز 
ظرفیت بسیار بیشتری داریم. ما به دنبال این هستیم 
که با راحت تر شدن روابط بانکی و  همینطور تسهیالت 
تعرفه ترجیحی به ســمت تجارت آزاد و گســترش 
همکاری های دو کشــور در حوزه اقتصادی برویم. در 
حوزه سیاســی ارتباطات ما بسیار خوب است. رفت و 
آمدهای بسیار خوبی داشتیم و امیدواریم که بتوانیم 

این رفت و آمدها را بیشتر گسترش دهیم.

امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم و خط لوله صلح  محورهای اصلی رایزنی ظریف در پاکستان

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای 
از انهدام خودروی انتحاری و هالکت تروریست ها در 

شرق سیستان و بلوچستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی قــرارگاه قدس نیروی 
زمینی ســپاه، شامگاه یکشــنبه )20 اسفند( عوامل 
گروهک های تروریستی و  اشرار مسلح با یک دستگاه 
خودروی حامل مهمــات و مواد انفجاری قصد انجام 
عملیات انتحاری و هدف قرار دادن یکی از پاسگاه های 
مرزی نیروی زمینی ســپاه در منطقه سراوان استان 

سیستان و بلوچستان را داشتند که با هوشیاری و اقدام 
به موقع رزمندگان اسالم ناکام ماندند.

در این اطالعیه تصریح شده است: همچنین یکی 
از  اشرار که در نزدیک شدن به پاسگاه ناکام مانده بود، 
جلیقه انتحاری خود را منفجر کرد و به هالکت رسید.

در این اطالعیه روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی 
زمینی سپاه افزوده شده است: در جریان این اقدام که دو 
عامل تروریستی به هالکت رسیدند، دو تن از بسیجیان 

غیور این پاسگاه نیز مجروح شدند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعالم کرد

انهدام خودروی انتحاری و هالکت تروریست ها 
در سیستان و بلوچستان

خبرنگاران اصالح طلب این روزها در فضای 
مجازی به شدت با الگوگیری از آمدنیوز برای 
منافع جناحی و بعضا شخصیت سازی برای خود 
دست به انتشار اخبار کذب و جعلی می زنند 
که گاها منافع و امنیت ملی را تهدید می کند.
دروغ سازی و موج سواری بر اساس جعلیات، 
متاســفانه به یکی از شیوه های جریان سیاسی 
اصالحات بدل شده است. این نوع دروغ سازی ها 
که بعدها به طور کامال مضحکی هم افشا می شود 
ایــن روزها در نزد فعاالن مجازی به ســندروم 
آمدنیــوز تعبیر می شــود کــه اصالح طلبان به 
شدت از آن برای رسیدن به منافع سیاسی خود 

بهره برداری می کنند.
دروغ  در فضای جامعه می پیچید و افراد را تحت 
تاثیر قرار می دهد اما بعد به طور کامال غیرباورانه ای 
تکذیب می شــود. این دروغ ها اغلب به گونه ای با 
احساســات و عواطف مخاطب بــازی می کند که 
افکار عمومی را جریحه دار می کند و به نفرت پراکنی 
علیه ســاختارهای سیاســی منجر می شود. اخیرا 
خبرنــگاران جریان اصالحــات در این حوزه ورود 
زیادی دارند و اغلب با دروغ ســازی سعی می کنند 

توجه افکارعمومی به خود جلب کنند.
به گزارش مشرق، یکی از همین دروغ هایی که به 
شدت با احساسات افکارعمومی بازی کرد، خبر کذبی 
بود که یکی از سردبیران رسانه های اصالح طلب در 
توئیتر خود منتشــر کرد. خبــر از این قرار بود که 
دختران 9 ســاله که ماجرای حرکات موزون آنان 
جلوی چشمان »محمدعلی نجفی« ، شهردار تهران 

جنجال ساز شد، بازداشت و بازجویی شده اند!
وی همچنین در رشته توئیتی دروغ سازی خود 
را این گونه کامل کرد : »دختربچه می گفت طوری 
برخورد کردند انگار ما در برج میالد آدم کشــتیم. 
احضار و بازجویی این کودکان از شرم آورترین اتفاقات 

رخ داده در چند سال اخیر است«.
این جعلیات به ســرعت از سوی رسانه های 
اصالح طلب پمپاژ شد و فضای مجازی را پر کرد. 

کانال های تلگرامی و ســایت های خبری منتسب 
به این جریان به صورت وســیع این دروغ ســازی 
را پوشــش دادند . کار به جایی رســید که برخی 
چهره های سیاسی اصالح طلب نیز دنباله این خط 
خبر سازی دروغین را گرفته و درباره آن اظهار نظر 
هم کردند. آذر منصوری نماینده زن عضو لیست 
امید شــورای شهر تهران درباره این خبر دروغین 
و جعلی در توئیتر خود نوشــت : »در خبرها آمده؛ 
که هم کودکانی که در جشن شهرداری رقصیده 
بودند و هم شــهردار تهران را احضار کرده اند. این 
نیز بگذرد. اما همه اینها در تاریخ ثبت خواهد شد 
و آیندگان تاریخ این روزهای ما را ورق خواهند زد 
و قضاوت عادالنه خواهند کرد. هم امالک نجومی 

و اختالس ها را و هم رقص کودکان.« 
اما بعد از مدتی این موضوع توســط خبرنگار 
اصالح طلبــی که خود این اخبار کذب را منتشــر 
کرده بود، بدون عذرخواهی تکذیب شــد! وی در 
حساب کاربری خود در توئیتر نوشت : »توئیت اول 
من بر اساس سخنان مادر بچه در مقابل بازداشتگاه 
وزرا بود. االن هم باز توضیحات ایشــون رو نوشتم 
که روایت متفاوتی اســت. باز هم به دلیل اعتماد 
به ســخنان همان شخص و به دلیل دقیق نبودن 

اطالعات ، توئیت ابتدایی رو حذف می کنم«.
در همین رابطه بارها اصالح طلبان با دروغ سازی 
سعی کردند که افکارعمومی را به سمت خود جلب 

و علیه جریان مقابل نفرت پراکنی کنند.
ایــن خبرنگار اصالح طلب در حالی جعلیاتی 
را علیه یکی از نهادهای حکومتی مطرح می کند 
که پیش از این نیز سابقه دروغ پراکنی علیه یکی 
از مسئوالن جناح مقابل را داشت. وی در جریان 
سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران ، گزارشی 
درباره نصب بیلبورد توسط شهرداری تهران علیه 
فابیوس در شــرق نوشته بود که اساس آن دروغ 
بود و مسئوالن این روزنامه مجبور به عذرخواهی 
شــدند. مهدی رحمانیان مدیر مســئول روزنامه 
شرق در حســاب کاربری خود در توئیتر درباره 

دروغ پردازی این خبرنگار نوشــته بود : »گزارش 
مسعود کاظمی تخیلی و غیر واقعی بود. از قالیباف 

عذرخواهی کردم.«
این دروغ سازی ها در حوزه های دیگر هم ادامه 
دارد تا جایی که اصالح طلبان آن را جزو ابزارهای 
کار خود می دانند. در همین زمینه یکی از فعاالن 
رسانه ای اصالح طلب درباره دیدگاه خبرنگاران این 
جناح سیاسی درباره دروغ پردازی نوشت:  »خبری 
دروغی را پریروز بنده خدایی بهم رســاند گفتم 
دروغه و جوسازی ، گفت الزم داریم چون... گفتم 
نه من برندم خراب بازی ها نمی کنم ، نقد می کنم 

اما خبر دروغ نه. فردا صبح رسانه ای معتبر به نقل 
از منابع آگاه همون مطلب رو کار کرد. به رئیس 
 رسانه روند اطالع دادم تا عبرت باشه برای خبرنگار 

که بازیچه نشه.«
با این حال مشخص نیســت که چرا برخورد 
جدی با عوامل داخلی دروغ سازی و شایعه پراکنی 
که اغلب با امنیت و منافع ملی به طور مســتقیم 
بازی می کنند، نمی شود. به نظر می رسد آنچه مورد 
توجه قرار نمی گیرد اعتبار و اعتماد افکارعمومی به 
رسانه هاســت که با سیاسی کاری و ارجح دانستن 

منافع بر اخالق رسانه ای قربانی می شود.

دختران جشن شهرداری بازجویی شدند؟

دروغ پردازی مدعیان اصالحات و تهیه خوراک برای ضدانقالب و دشمن


