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درمکتب امام

ابرقدرتهاازاجتماعاتمسلمینمیترسند
قدرت های بزرگ از این سازمانی که بدون اینکه دست واحدی در 
کار باشد که آنها را مجتمع کند، خود به خود ملت را به هم جوشانده اند 
در سراسر یک کشور، کشور پهناور، در ایام عاشورا و در دو ماه محرم و 
صفر و در ماه مبارک، ]می ترسند[. این مجالس است که مردم را دور 

هم جمع کرده است. 
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نگاهیبهدیروزنامههایزنجیرهای

گرا دهندگان تحریم 
می گویند القای یأس نکنید!

سرویسسیاسی-
وضوح خسارات و ضررهای مطلق برجام بر کشور آنقدر مفرط و سرشار شده که حامیانش با جنجال و هیاهو 

و بکار بردن الفاظ و شیوه های خاص برای فرار از پذیرش مسئولیت آن، تالش می کنند. 
این رویه ناشایســت را دیروز روزنامه ایران اینطور پیش گرفت:»در این روزها، برخی رسانه های داخل ایران با 
حروف دُرشت تیتر می زنند که »مادر تحریم ها« در راه است! برخی دیگر از »سیاه چاله« تحریم ها سخن می گویند. 
عده ای دیگر قانون »کاتســا« را »تحریم ویروســی« می نامند که قرار است در تار و پود بدنه کشور رخنه کند و به 
تدریج همه چیز را از میان ببرد! برخی فروپاشــی شــیرازه اقتصاد ایران را وعده می دهند. بعضی دیگر مردم را از 
سقوط نظام بانکی می ترسانند. بعضی دیگر در شبکه های اجتماعی همه خالقیت و ذوق هنری و استعداد طنز خود 

را به کار می گیرند تا به هر نحوی شده پیام یأس و شکست را به بدنه جامعه منتقل کنند.«
این روزنامه همچنین نوشت: »جا دارد کسانی که به هر دلیل صالح می دانند اقدامات کنگره را در داخل کشور 
بزرگ نمایی کنند، به آثار زیانبار این بزرگ نمایی بر فضای کسب و کار و سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز توجه 

داشته باشند. مختل کردن فضای روانی یکی از دو بال تأثیرگذاری تحریم هاست!«
آقایان به مردم وعده رفع تمام تحریم ها و گشایش اقتصادی را با رسیدن به توافق هسته ای دادند و 4 سال حل 
همه مشکالت را به آن گره زدند و امکانات و ظرفیت های بسیاری را صرف دستیابی به برجام کردند، اکنون که این 
توافق بارها و بارها نقض شده و در اعتمادشان ناکام و در امیدشان مأیوس شدند، می گویند تحریم ها را بزرگ نمایی 
نکنید و یأس به جامعه منتقل نکنید. به جای آنکه مســئولیت این خســارت محض را بپذیرند و سعی و کوشش 
خود را مصروف جبران آن کنند. این تحریم ها آن قدر پیچیده است که احتیاجی به بزرگ نمایی ندارد تا جایی که 

شرکت های اروپایی از ترس جریمه های آمریکا از همکاری با ایران صرف نظر کرده اند. 
برخالف ادعاهای سفسطه آمیز مطلب فوق، گرای تحریم را دشمن از داخل کشور دریافت کرد. آنجا که مقامات 
ارشد دولتی از خالی بودن خزانه و سهولت نابودی تجهیزات نظامی کشور توسط دشمنان گفتند و به حریف بال و 

فرصت الزم را برای امتیازگیری از ایران در مذاکرات دادند.
این طیف، این روزها حل و هوای جالبی ندارند چراکه پس از ناامید شدن از آمریکا، به اروپایی دلخوش کردند 
که بر لزوم فشار بر ایران بر سر توانمندی موشکی و نقش آفرینی منطقه ای تأکید و ثابت کرد که حمایت لفظی اش 
از برجام، با هدف تحقق زیاده خواهی ها و دســتیابی به برجام های بعدی بوده اســت. بدین ترتیب چنین ســبک و 
سیاقی در روزنامه های اصالح طلب و حامی دولت در این برهه به روشنی نشانگر تالش برای انحراف افکار عمومی 

از خسارت محض است.
عصبانیت از بر مالشدن ابعاد پروژه مذاکره نیابتی

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »درحالی که باید از اجماع سازی مجدد کشورهای اروپایی با محوریت آمریکا 
جلوگیری شــود، مشاهده می شود که به صورت هماهنگ  شــده ای، کشورهای اروپایی مورد انتقاد قرار می گیرند. 
آن هم کشورهایی که به تداوم برجام اصرار و مواضعی خالف آمریکا دارند. اتخاذ مواضعی درجهت مخالف خوانی با 

اتحادیه اروپا محل تامل و نگرانی است«.
همان جماعتی که دیروز- همزمان با عهدشــکنی های گســترده آمریکا در برجام- تاکید داشتند که »امضای 
کری تضمین است« و »آمریکا به واسطه یک توافق اعتبار بین المللی خود را خدشه دار نمی کند« و »اروپایی ها آقا 
اجازه هســتند و آمریکا کدخداست؛ بستن با کدخدا راحت تر است« و »ما به مذاکره با آمریکا خوش بین هستیم« 
پس از ناکامی در خوش بینی به آمریکا، حاال به اروپای آقا اجازه- به تعبیر مقامات ارشد دولت آقای روحانی- دل 

خوش کرده اند! 
این در حالی است که مقامات اروپایی بارها اعالم کرده اند که همه طرف ها- از جمله آمریکا- به تعهدات برجامی 

خود پایبند بوده اند و اعتراض ایران درخصوص عهدشکنی آمریکا در برجام را نپذیرفته اند.
سکوت عملی اروپا در قبال پیمان شکنی آمریکا و در عین حال دادن هشدار درباره موشک های دفاعی و قدرت 
منطقه ای ایران، به صورت آشــکار نشــان می دهد که 3 دولت اروپایی، ادای »شریک قافله« را در می آورند اما در 

اصل »رفیق دزد« هستند.
ابراز اعتماد بالوجه برخی دولتمردان و رســانه های به ظاهر حامی دولت به اروپا طی هفته های اخیر در حالی 
اســت که در یک توافق، یکی از چند طرف قرارداد کالهبرداری کرده اســت. دیگر طرف ها نیز که کنار آن راهزن 
بوده اند، برخالف تعهد، کمترین اعتراضی به کالهبردار نمی کنند هیچ، بلکه از مالباخته می خواهند اگر ســالح و 

چماقی برای دفاع از خود دارد، در فرآیند مذاکره ای جدید، آن را هم واگذار کند!
روحانی در مرداد ماه ۱3۸4، در روزهای پایانی مأموریت خود در ســمت دبیری شورای عالی امنیت ملی طی 
نامه ای تاریخی خطاب به محمد البرادعی دبیرکل ســابق ســازمان انرژی اتمی گزارشی از روند فراز و فرود پرونده 
هسته ای ایران ارائه کرد که خالصه آن نشان می دهد روند دو سال مذاکرات هسته ای در دولت اصالحات با تروئیکای 
اروپایی)انگلیس،فرانسه و آلمان( به طور کامل به »شکست« رسید و در حالی که جمهوری اسالمی ایران واو به واو 
تعهداتش را در این مدت اجرا کرد و بسیاری از تاسیسات هسته ای خود را به حالت تعطیلی و تعلیق درآورد، سه 

کشور اروپایی حتی یکی از تعهداتشان را نیز اجرایی نکردند.
در حــال حاضر مقامات آمریکایی-کاخ ســفید و کنگره- در کنار مقامات اروپایــی و همصدا با مقامات رژیم 
صهیونیســتی تاکید دارند که باید محدودیت های برجام دائمی شــده و خسارت محض برجام به دیگر مولفه های 
قدرت ایران از جمله توان موشکی و قدرت منطقه ای تعمیم داده شود. آمریکا و هم پیمانانش برای اجرای این پروژه 

باز هم به سراغ ترفند پرکاربرد اما نخ نمای »پلیس خوب-پلیس بد« رفتند.
گویا روشنگری درخصوص ابعاد این پروژه مغایر با منافع ملی، روزنامه های زنجیره ای مدعی »دانستن حق مردم 

است« را حسابی عصبی کرده است.
زنجیره ای ها همچنان به دنبال روز کوروش!

واقعیات بازار کار و نامیزان بودن چرخ معیشت مردم در اثر بیکاری، چیزی نیست که قابل انکار و پنهان کردن 
باشد. نگاهی به نتایج نظرسنجی های اخیر نشان می دهد مردم همچنان مطالبه اصلی شان حل مشکالت اقتصادی 
است. از سوی دیگر، واشنگتن به واسطه برجام،برای چندمین بار آن روی بی نقاب خود را نشان داده است.اما با این 
وجود، روزنامه های مدعی اصالحات همچنان به دنبال برجســته سازی موضوعات فرعی و به حاشیه راندن مسائل 

اصلی کشور هستند. 
در همین رابطه روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در مطلبی در صفحه اول با عنوان »روز کوروش مشخص می شود« 
نوشت: »روز دوشنبه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس، از راه اندازی کارگروه علمی و اجرایی برای 
مشــخص کردن یک روز به عنوان روز کوروش و ثبت در تقویم ملی خبر داد... یکی از کاربران در این مورد نوشــته 
است: »روزی؟! االن یعنی سر روزش کارگروه تشکیل دادن؟«،فرد دیگری نوشته است: »کارگروه تشکیل دادن برای 
تعیین روزی غیر از روز ۷آبان برای کوروش؟«شخصی نیز عنوان داشته است: »حاال فردا در میاد که ۲۹ اسفند رو 
روز بزرگداشت کوروش گذاشتن. هیچ مشکلی هم نیس، هر کی وقت داره پاشه بره پاسارگاد«، فرد دیگری گفته 

است: »چرا از اول در تاریخ ثبتش نکردن ؟؟؟چرا باید مردم جوش بیارن تا ثبت بشه«.
با یک مرور کوتاه در کارنامه مدعیان اصالحات پی می بریم که این جماعت با دغدغه های عموم مردم فرسنگ ها 

فاصله دارد.
زیاده خواهی اصالح طلبان، ایجادکننده فاصله

روزنامه اعتماد در گزارش هایی در صفحات سیاسی خود به موضوع لزوم ائتالف اصالح طلبان در انتخابات آینده 
پرداخته است. جریان موسوم به اصالحات از هم اکنون مباحث مربوط به انتخابات آینده را در پیش گرفته است. 
روزنامه اعتماد نیز در مطالبی با عنوان »فعال راهی جز ائتالف نداریم« و »ائتالف شــرط پیروزی اصالح طلبان در 

انتخابات« به این موضوع پرداخت.
اما دیگر مطلب این صفحه گزارشــی اســت که به اظهارات عارف رئیس فراکســیون امید در مجلس شورای 
اسالمی اختصاص دارد. در بخشی از این گزارش آمده است: »پیش از این اما محمدرضا عارف، رئیس شوراي عالي 
سیاستگذاري اصالح طلبان روز ۱3 آبان و در دیدار با اعضاي انجمن اسالمي مهندسان ایران با بیان اینکه جریان 
اصالحات تمام انرژي خود را براي پیروزي روحاني در انتخابات اردیبهشت ۹۶ به کار برد، نسبت به فاصله دولت از 
اصالح طلبان هشدار داده و گفت: »جریاني مي خواهد بین اصالح طلبان و دولت فاصله بیندازد؛ باید در مقابل اینگونه 

تحرکات هوشیار باشیم و دولت هم باید مراقبت کند در ایجاد این فاصله سهیم نباشد.«
 حال آنکه در ابتدای همین گزارش به ســخنان عارف اشــاره شده که به صراحت گفته است: »برخي تغییرات 
نشانه فاصله گرفتن دولت از حامیانش است.« هشدار عارف نسبت به روندي است که روحاني در دولت دوم پیش 
گرفته است. او گرچه سه روز پیش ترجیح داد در لفافه به این ماجرا  اشاره کند اما دیروز صراحتا از »حسن روحاني 
دوم« گالیه کرد و نســبت به روندي که پیش گرفته هشــدار داد. محمدرضا عارف روز گذشته در دیدار با فعاالن 
مدني استان چهارمحال و بختیاري و اعضاي هیئت موسس بنیاد امید ایرانیان شهرکرد از روند برخي تغییرات در 
بدنه دولت ابراز نگراني کرد و برخي از این تغییرات را فاصله گرفتن دولت از جریان اصلي حامي آن توصیف کرد«.

باید از آقای عارف پرسید که به رغم اظهاراتی از اینکه بیشترین فاصله را میان طیف متبوع ایشان و دولت ایجاد 
می کند چطور است که او سعی در توطئه سازی علیه اصالح طلبان و مظلوم نمایی از این طیف دارد؟ به راستی کدام 

جریان می تواند میان اصالح طلبان و دولت فاصله ایجاد کند جز زیاده خواهی مفرط این طیف؟
به این اظهارات عارف توجه کنید که با وجود این همه پست ها و مناصبی که به اصالح طلبان واگذار شده باز 
اگر خبری از واگذاری یک پست آن هم نه به اصولگرایان بلکه به طیف موسوم به اعتدالگرا منتشر شود اعتراض ها 
شروع می شود: »انتظار است دولت همراهي شایسته اي با حامیان اصلي خود داشته باشد و به کارگیري این نیروها 
را در اولویت اول خود قرار دهد. ولي روند برخي تغییرات در بدنه دولت نشان از فاصله گرفتن از جریان اصلي حامي 

دولت است که امیدوارم این روند اصالح شود«.
بازی در زمین دشمن برای خلع ید ایران

روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالحات که تا دیروز با ماموریت بزک چهره شــیطان بزرگ، نقش پررنگی در 
قالب کردن سند خسارت بار برجام و قربانی کردن صنعت هسته ای در ازای مشتی وعده نسیه ایفا کرده بودند، این 
روزها اقتدار منطقه ای کشور را نشانه گرفته و با متهم کردن نظام اسالمی به جنگ طلبی به دنبال برجامیزه کردن 
قدرت منطقه ای ایران و تئوریزه کردن تفکر سازش و تسلیم در کشور هستند. در همین رابطه روزنامه زنجیره ای 
بهار نوشت:»ایران در پرونده هسته ای یکبار تجربه تجمیع تصمیم گیری ها در وزارت امور خارجه را داشته است و با 
اعتماد به دیپلمات ها توانسته نه تنها کشور را از انزوایی سخت خارج کند بلکه امکان بالقوه منزوی سازی ابرقدرتی 
مانند ایاالت متحده را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد. در موضوعات منطقه ای نیز می توان بار دیگر همان میزان 
از اعتماد به دیپلمات های کارکشته ایرانی را تجربه کرد تا آنان نیز از انزوای کشورمان و یا به وجود آمدن تنش های 

بسیار بزرگ در منطقه جلوگیری کنند«.
فشار داخلی روی اقتدار منطقه ای ایران که به نوعی مطرح می شود تا حساسیت مردمی که در همین دو سال 
اخیر ناکامی مذاکره و توافق در پرونده ای که نزدیک به ۱5 ســال در جریان را شــاهد بوده اند، کاهش دهد، حتما 
بخش مهمی از پروژه مشترک آمریکا و اروپا برای خلع ید ایران و در واقع برای خلع ید دولت ها و ملت های منطقه 
از اقتدار خویش است. بر این اساس هرگز نباید گمان کرد که این داعیه داخلی، تجزیه و تحلیلی شخصی از این و 

آن فرد و یا تجزیه و تحلیلی مبتنی بر حل مشکالت داخلی ایران است.
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حملهگروهکتروریستیداعشبهمجلسشورایاسالمیورسیدگی

بهاتهاماتآنهادرناحیه33دادسرایتهرانخبرداد.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی تهــران، عباس جعفری دولت آبادی در 
شانزدهمین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، 
از جمله تدابیر دادسرای تهران در افزایش کیفیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت 
را تخصصی نمودن رســیدگی به جرایم گروهک ها به ویژه گروهک تروریســتی 

داعش اعالم نمود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تا کنون برای چهار قاضی دادسرای تهران ابالغ 
ویژه برای رسیدگی به جرایم اعضای گروهک داعش صادر شده، اظهار داشت: تالش 
دادسرا بر تخصصی نمودن رسیدگی به جرایم سایر گروهک ها مانند پژاک و منافقین 

است تا با قدرت و سرعت بیشتری چنین متهمانی شناسایی و محاکمه شوند.
وی با اشــاره به شناســایی و دســتگیری ۲3 متهم مرتبط با پرونده حمله 
گروهک تروریســتی داعش به مجلس شورای اســالمی، از رسیدگی به اتهامات 
آنها در ناحیه 33 دادسرای تهران خبر داد و درخصوص پرونده دیگری که اخیراً 
درخصوص اعضای گروهک داعش به دادسرا ارسال شده، افزود: این پرونده موضوع 
اتهامات اشــخاصی است که با خانواده هایشان به قصد پیوستن به گروهک داعش 
از ایران خارج شــده و از راه ترکیه به ســوریه رفته بودند که پس از عقب راندن 

گروهک داعش از خاک سوریه، به ناچار به ایران بازگشته اند.
دادستان تهران ادامه داد: اکثریت این افراد زنانی هستند که شوهرانشان جزو 

سربازان گروهک داعش بوده و در جنگ به هالکت رسیده یا دستگیر شده اند.
جعفری دولت آبادی با اعالم اینکه پرونده این افراد به دادسرای شهید مقدس 
ارجاع شده است، درخصوص نحوه اقدامات زنان دستگیر شده گفت: این ها با علم 
به اینکه داعش گروهی مسلح و معاند است، با اخذ وجه و دستمزد به خدمت این 
گروهک درآمدند و حین دستگیری، وجوه قابل توجهی از آنها کشف شده است.

وی همچنیــن از تایید حکم اعدام یک عضو گروهک داعش در دیوان عالی 
کشور خبر داد.

دادستان تهران درخصوص اقدامات اخیر شمار معدودی در حمله به بانک ها 
و برخی اماکن عمومی اظهار داشــت: حمله بــه بانک ها و احراق اماکن عمومی، 
جرم علیه امنیت اســت، زیرا به قصد مقابله با نظام محقق می شود و به این  گونه 
جرایم در دادسرای شهید مقدس رسیدگی می شود. جعفری  دولت آبادی افزود: از 
خانواده هــا می خواهیم جوانان خود را کنترل کنند تا گرفتار فراخوان های فضای 

مجازی برای اقدام علیه امنیت نشوند.
کالهبرداریازطریقتشکیلپروندههایتصادفاتصوری

وی از تشــکیل پرونده اتهامی یک باند کالهبرداری از طریق تشکیل پرونده 
تصادفات صوری و دریافت خسارت  از شرکت های بیمه در دادسرای بعثت خبر داد 
و گفت: اعضای این باند به صورت سازمان یافته موفق شد ه اند با ایجاد تصادف های 
صوری از صندوق بیمه اجباری و شرکت های بیمه، چندین میلیارد تومان به عنوان 
خســارت و دیه دریافت کنند.آنها پس از بیهوش کردن فرد و شکستن استخوان 
عضو یا مجروح کردن برخی اعضا و ایجاد تصادفات ساختگی از شرکت های بیمه 
خسارت دریافت می کردند که تحت عنوان کالهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته اند.

دخالتنمایندهمجلسدرپروندهقضایی
مغایراستقاللقضاییاست

دادستان تهران درخصوص نتیجه پرونده فیش های نجومی گفت: این پرونده 
که قریب به یک سال است در دادسرای تهران مفتوح شده، درخصوص ۱۶ نفر با 

صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
جعفری دولت آبادی با اشــاره به نامه ای که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در حمایت از متهمان این پرونده به رئیس مجتمع قضایی کارکنان 
دولت نوشــته و با این اســتدالل که موضوع حقوق های نجومــی قباًل در دیوان 
محاسبات رســیدگی و پرونده مختومه شده، ورود دادسرا به موضوع را بالجهت 
دانسته است، پاسخ داد: اصل تفکیک قوا ایجاب می نماید که قوای سه گانه به ویژه 
قوه قضائیه از دیگر قوا مســتقل باشــد و دخالت نماینده مجلس در پرونده های 

قضایی مغایر با استقالل قضایی است.
وی با بیان اینکه دادسرای تهران مبنای حقوق نجومی را ۲0 میلیون تومان 
قرار داده و درخصوص تعدادی از متهمان احراز مجرمیت کرده و کیفرخواســت 
صادر نموده است، رسیدگی به چنین پرونده هایی که مطالبات نظام و مردم است 
را جزو وظایف دادسرا خواند و افزود: اینکه قشری از مردم از دریافت اندک حقوق 
محروم هســتند و در مقابل عده ای حقوق های میلیونی و حتی مازاد بر مصوبات 

دستگاه ها دریافت کنند، قابل توجیه نیست.
دادســتان تهران رسیدگی دیوان محاســبات را نافی رسیدگی های قضایی 
ندانســت و گفت: نظر دیوان محاســبات برای قوه قضائیه و دادســرا الزم االتباع 
نیست، همچنان که رسیدگی به تخلفات کارمندان در هیئت تخلفات اداری، مانع 

از رسیدگی به وصف مجرمانه رفتار ارتکابی در مرجع قضایی نمی باشد.
دادســتان تهران از صــدور کیفرخواســت در پرونده مربوط بــه اهانت به 

رئیس جمهور در روز قدس و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد.

دادستانتهرانخبرداد

دستگیری 23 متهم مرتبط با پرونده 
حمله تروریستی به مجلس شورای اسالمی

فرماندهکلســپاهوژنرالقمرباجوادر
دیداریدینمبیناسالمرامهمترینعامل
وحدتدوکشورتوصیفوازتوسعهروابط
وهمکاریهایسپاهوارتشپاکستانخبر

دادند.
به گزارش ســپاه نیوز؛ ژنرال قمر جاوید باجوا 
رئیس ستاد ارتش پاکستان که در رأس یک هیئت 
عالی رتبه نظامی به تهران سفر کرده است دیروز 
با سرلشــکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 

دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار دو طرف بر گســترش مناسبات 
نظامی و دفاعی و توسعه همکاری ها و تعامالت در 
زمینه تأمین امنیت مرزهای مشــترک در برخورد 

قاطع با  اشرار و تروریست ها تأکید کردند. 
سرلشکر جعفری در این دیدار با بیان اینکه دو 
ملت ایران و پاکســتان از گذشته تعامل و دوستی 
خوبــی با هم داشــته اند، گفــت: فرهنگ و زبان 
مشترک بخش هایی از مردم پاکستان با مردم ایران 

نشان دهنده عمق این ارتباط است.
فرمانده کل سپاه همچنین با  اشاره به تجربیات 
ارزشمندی که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران و سپاه از دوران دفاع مقدس به همراه دارند 
گفت: حضــور و نقش پذیری مــردم در حفظ و 
حراســت از انقالب اســالمی و خــاک میهن که 
موجب ایجاد دگرگونی در سرنوشــت جنگ شد؛ 
از مهم ترین مؤلفه های پیروزی بخش دوران دفاع 

مقدس قلمداد می شود. 
وی افزود: امروز نیز این الگوی الهام بخش ، به 
سایر کشــورها منتقل شده و در عراق و سوریه از 
هنگامی که تصمیــم به ورود نیرو های مردمی در 
صحنه نبرد گرفته شــد،حضور سازماندهی شده و 

دفاع جانانه مردم در کنار ارتش در مقابله با داعش 
ورق را برگرداند و شکســت امــروز تکفیری ها را 
رقم زده اســت.  فرمانده کل سپاه در ادامه با بیان 
اینکه مــردم و دولت های منطقه هر یک به نوعی 
با دشــمنی های آمریکا و رژیم صهیونیستی روبه 
رو هســتند، گفت: مطلع شــدیم در پاکستان نیز 
تالش هایی برای ناامن سازی و گسترش آن صورت 
می پذیرد که اقدامات پیشگیرانه با اتکا به نیروهای 
مردمی در کنار نیروهای مسلح و امنیتی می تواند 

مانع ایجاد ناامنی در این کشور گردد. 
وی تصریح کــرد: جمهوری اســالمی ایران 
بــا برخورداری از تجربه 40 ســاله برابر تهدیدات 
دشمنان، آماده انتقال تجربه دفاع و مقاومت مردمی 

به پاکستان است.
ژنرال قمر باجوا نیز با ابراز خرسندی از حضور 
در ایــران اظهار کرد: دو ملت ایران و پاکســتان 
دارای تمدن و تاریخ کهن ارزشــمندی هستند و 

این مســئله باعث شــده که زمینه های همکاری 
بیشتری داشته باشیم. 

رئیس ستاد ارتش پاکستان در پایان با قدردانی 
از اعالم آمادگی سپاه برای انتقال تجارب دوران دفاع 
مقدس و بسیج مردمی به پاکستان ، گفت: معتقدیم 
که مهم ترین عامل موفقیت شــما در برابر دشمن 
همین پشــتیبانی مردم بوده است و امیدوارم این 
سفر مبنای انتقال تجربه بسیج و الگوی بکارگیری 

نیروهای مردمی ایران به پاکستان قرار گیرد.
هدفازحمالتنظامی

تخریبوکشتارمردمیمنچیست؟
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور 
کشــورمان نیز در دیدار عصر دوشنبه ژنرال »قمر 
جاوید باجوا« فرمانده ارتش پاکستان اظهارداشت: 
حضور ایران در عراق و سوریه برای مبارزه با داعش و 
سایر گروهک های تروریستی و به دعوت دولت های 
این کشورها انجام شده و نتایج مثبت آن نیز برای 

این دو کشور و منطقه اکنون کامال مشهود است؛ اما 
سؤال بزرگ این است که هدف از حمالت نظامی، 

تخریب و کشتار مردم یمن چیست؟
فرمانده ارتش پاکستان نیز در این دیدار روابط 
ایران و پاکستان را روابطی برادرانه، ریشه دار و عمیق 
خواند و تاکید کرد که اسالم آباد خواهان گسترش 
همکاری های نظامی و دفاعی خود با تهران، همپای 

مناسبات تاریخی و اقتصادی است.
امنیتپاکستانرا

امنیتخودمانمیدانیم
وزیر دفاع نیز در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان 
با  اشاره به تحوالت منطقه ای و بین المللی، حضور 
ژنرال قمرجاویــد باجوا در تهران را تحکیم بخش 

ثبات، امنیت و توسعه روابط دوجانبه عنوان کرد.
امیرســرتیپ حاتمــی در این دیــدار گفت: 
متاســفانه برخی کشــورهای منطقه و فرامنطقه 
اقدامات بی ثبات کننده خود را رها نســاخته و در 
دام توطئه های آمریکا و رژیم صهیونیستی گرفتاره 
شده اند و پس از حمله به افغانستان و عراق، ایجاد 
داعش در عراق و ســوریه و جنگ یمن، اکنون در 
پی تجزیه کشــورهای منطقه و آشوب هستند که 
این وضعیت زیبنده منطقه و جهان اسالم نیست.

ژنرال قمرجاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان 
نیز در این دیدار با  اشاره به اشتراکات تاریخی، دینی 
و فرهنگی دو کشــور ایران و پاکســتان گفت: در 
دیدارم با رئیس جمهوری اسالمی ایران، رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح، وزیر امورخارجه، بر این نکته 
تأکید کردم که می بایســت مرزهای مشترک ما با 
ایران مرز دوستی، ثبات و امنیت بوده و برای مقابله 
با دشمنان مشترک ضرورت دارد تعامالت خود را 

دوچندان کنیم.

دردیدارسرلشکرجعفریبارئیسستادارتشپاکستانمطرحشد

توسعه روابط و همکاری های سپاه و ارتش پاكستان

سرویس سیاسی-
در برجام اجرای پیگیری رئیسســتاد
اظهارنظریعجیــبگفت:برجامیکنمونه
شــفافوروشــنازموفقیتدیپلماسیو
مذاکرهاســتکهمیتواندجایاختالفو

جنگرابگیرد.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس ستاد 
پیگیری اجرای برجام در مراســم بزرگداشت روز 
ملل متحد که به مناسبت هفتاد و دومین سالگرد 
تاســیس ســازمان ملل متحــد در کتابخانه ملی 
برگزار شد،گفت: برجام یک نمونه شفاف و روشن 
از موفقیت دیپلماســی و مذاکره است که می تواند 

جای اختالف و جنگ را بگیرد.
به گزارش مهر، عراقچی افزود: سازمان ملل باید 
از اجرای همه جانبه برجام حمایت کند زیرا برجام 

باید به عنوان مشعل امید روشن بماند.
لغوبالمرهتحریمها!

روحانی پس از اعالم جمع بندی و توافق نهایی 
در مذاکرات هسته ای در گفت وگوی زنده تلویزیونی 
در ســالن اجالس سران- ۲3 تیر ۹4- با هیجان و 
افتخار اعالم کرد که همه تحریم های بانکی و مالی 
و موشکی و نظامی بالّمره در روز اجرای توافق- دی 

ماه ۹4- لغو خواهد شد و نه تعلیق.
در همان ایام برخی دولتمردان به بیان وعده و 
وعیدهای رنگارنگ پرداختند.از جمله:»تحریم های 
ظالمانه باید از بین برود تا ســرمایه بیاید و مشکل 
محیــط زیست، اشــتغال، صنعــت و آب خوردن 
مردم حل شــود، منابع آبی زیاد شــده و بانک ها 
احیا شــوند«،»با توافق هسته ای بذر اقتصاد ایران 
بــه ثمر می نشیند«،»امســال اقتصــاد ایران بعد 
از توافق هســته ای شــکوفا خواهد شد«،»منتظر 
هجوم ســرمایه های خارجی بعد از توافق هسته ای 

باشید«،» اکنون کشور از بیکاری رنج می برد، جوانان 
مشکل عدم اســتطاعت مالی برای ازدواج دارند و 
دولت وظیفه دارد این مشــکالت را برطرف کند و 
امیدوارم با لغو تحریم ها این مشکالت برطرف شده 
و کارهای عمرانی نیز با سرعت بیشتری انجام شود«.

روزنامه هــای زنجیره ای مدعی اصالحات نیز با 
تیترهایی همچون »تحریم ها به تاریخ پیوســت«، 
»کلید تدبیر قفل تحریم ها را گشود«، »فتح الفتوح 
دیپلماسی ایران«، »غروب تحریم، ساحل توافق« ، 
»مهــر تدبیر بر پیشــانی تحریــم«، »صبح بدون 
تحریم«، »فروپاشی تحریم«، »اینک بدون تحریم«، 
»تحریم رفت«، »پیروزی، بدون جنگ« و...به بزک 

برجام پرداختند.
هستهایرفت،تحریمهاماند!

قرار بود با اجرائی شــدن برجام، صدها میلیارد 
دالر از دارایی هــای کشــورمان که بلوکه شــده 
است، آزاد شــود، تمامی تحریم ها آنگونه که آقای 
رئیس جمهور به صراحت اعالم کرده بود، لغو شود، 
فروش هواپیما و قطعات آن از تحریم خارج شــود، 
گشایش اقتصادی ایجاد شود، روابط تجاری که الزمه 
آن گشــایش »ال سی« در بانک های خارجی است 
از بن بســت خارج شود، چرخ معیشت مردم همراه 
با ســانتریفیوژها به چرخش درآید، سرمایه گذاری 
خارجی صورت پذیرد، تورم از میان برداشته شود و 
تولید از رکود خارج شود ولی طرف مقابل ما یعنی 
۶ کشور ۱+5 و مخصوصاً آمریکا به هیچ یک از این 
تعهدات خود عمل نکرده است و این واقعیت تلخ را 

مقامات ارشد دولت نیز انکار نمی کنند.
در حال حاضر نه تنها تحریم ها لغو نشد، بلکه 
با طرح هایی همچون »مادر تحریم ها« زیرساخت 
آن محکمتر شد. در نهایت با اجرای یکطرفه برجام، 

هسته ای رفت و تحریم ها پابرجا ماند.

توجیهبرجاِمبهگلنشسته!
اکنون با اجرای قانون کاتســا)مادر تحریم ها( 
دیگر چیزی از برجام باقی نمانده است.اما متاسفانه 
آقای عراقچی و دیگر اعضای تیم مذاکره کننده، به 
جای پیگیــری نقض فاحش برجام و اقدام متقابل 
در برابر عهدشــکنی های آمریکا، صرفا به توجیه و 

دستاوردسازی موهوم برای برجام می پردازند.
اما این اولین بار نیست که برای توجیه برجاِم به 
گل نشسته، به این قبیل دستاوردسازی های موهوم 
پرداخته می شود. نخستین بار مجید انصاری- معاون 
پارلمانــی رئیس جمهــور در دولــت یازدهم- در 
اردیبهشت ماه ۹5 از دستاورد جدید برجام رونمایی 
کرد! وی گفتــه بود: »در دیدار آقــای روحانی با 
رئیس جمهوری فرانسه، ایشان به آقای دکتر روحانی 
گفتند تصمیم ما برای حمله به ایران قطعی بود ولی 
برای زمان آن تردید داشــتیم و انتخابات ریاست 
جمهوری و توافق هســته ای سایه جنگ را از سر 
ایران برداشــت«. در ادامه این روند رئیس جمهور 
هنگام سفر به همدان- شهریور ۹5- گفت:»امروز 
با حمایت شما مردم و تالش دولتمردانی که از سوی 
شما انتخاب شده اند چهره واقعی ایران به دنیا معرفی 
شــده و بعد از ۲۲ ماه تالش و مذاکره به نقطه ای 
رسیدیم که توانستیم سایه شوم جنگ را از سر مردم 
برداشته و امنیت واقعی را به این کشور بازگردانیم«. 
مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت 
یازدهم بار دیگر -آذر ماه ۹5- در مراســم رونمایی 
از منشــور حقوق شــهروندی که با حضور حسن 
روحانی برگزار شد، گفت:»مسئله هسته ای کشور 
را تا آستانه جنگ پیش برد اما دکتر روحانی با تدبیر 
خود و با انتخاب تیم شایسته از سوی رئیس جمهور 
نه تنها ســایه جنگ برداشته شد، بلکه مردم ایران 
اولین ثمره استقرار یک رئیس جمهور حقوقدان را 

دیدند«. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی دولت 
یازدهم و وزیر صنعت معدن تجارت دولت دوازدهم 
نیز در این رابطه بیان داشت:»تنها دستاورد برجام 
دور کردن سایه شوم جنگ از کشور نبود که برخی 
به آن اشــاره می کنند. بلکه ایجــاد ثبات و آرامش 
در اقتصاد کشــور نیز از جمله دستاوردهای برجام 
است«. رضا صالحی امیری، وزیر ارشاد دولت یازدهم 
نیز  اظهار کرد:»اگر دولت در برجام موفق نمی شد، 
شــرایط به گونه ای پیش می رفت که ما به سمت 

جنگ پیش می رفتیم«.
توهمسایهجنگ!

دستاوردســازی موهــوم دولتمــردان درباره 
»دورشدن سایه جنگ به واسطه برجام« در حالی 
است که رسانه ها و دولتمردان غربی به هیچ عنوان 

به چنین گزینه ای باور ندارند.
به گفته آمارهــا و تحلیل های صاحب نظران، 
آمریکا در ضعیف ترین شرایط خود نسبت به چند 
دهه گذشــته قرار دارد تا جایی که دونالد ترامپ با 
شعارهای داخلی و ترمیم اقتصاد داخلی توانست به 

کاخ سفید وارد شود.
هشتقدرتبزرگ2۰1۷

در مجموع باید گفت ادعای دور شــدن سایه 
جنگ از سر کشــور به مدد برجام، صرفاً پوششی 
برای فرافکنی و به حاشیه راندن ناکامی در تحقق 
وعده هایی است که قرار بود در پسابرجام رخ دهد؛ 
بنابراین به دالیل متعدد می توان گفت که این ادعا 

بیشتر شبیه به یک شوخی است.
امنیت بی بدیل و مثال زدنی ایران در این منطقه 
آشوب زده و کاسه خون و آتش در حالی است که 
حتی دامن کشورهای غربی نیز از آتشی که خود در 
این منطقه افروخته اند در امان نیست و کمتر روزی 
است که خبری از انفجار و انتحار و حمله تروریستی 

در یکی از کشورهای غربی به گوش نرسد. البته این 
نعمت آســان و بی هزینه نیز به دست نیامده است. 
هزاران پدر و پســر در جنگ هشت ساله بر زمین 
افتادند تا آمریکایی ها حساب کار دستشان بیاید و 
امروز هم عده ای گمنام و بی ادعا در آن سوی مرزها 
جانانه ایســتاده اند و مظلومانه بر زمین می افتند تا 

آتش جنگ به این آب و خاک سرایت نکند.
پایــگاه »امریکن اینترســت«-بهمن ۹5- در 
گزارشی تحت عنوان »هشت قدرت بزرگ ۲0۱۷« 
به قدرت های برتر جهان پرداخته و در این گزارش 
ایران را در شــمار هشت قدرت برتر دنیا و در رده 
هفتم معرفی کرده و باالتر از رژیم صهیونیســتی 
)متحد نخســت آمریکا( آورده شده است. آمریکا، 
چین، ژاپن، در رده های اول تا سوم این لیست قرار 
گرفته اند و روسیه و آلمان و هند رده چهارم تا ششم 
را تشــکیل می دهند و ایران بعد از این کشورها در 

رده هفتم قدرت سال ۲0۱۷ قرار دارد.
در خرداد ماه سالجاری در اجالس ریاض که با 
حضور ترامپ و سران کشورهای عربی برگزار شد، 
دونالد ترامپ یک قــرارداد 500 میلیارد دالری با 
آل سعود امضا کرد که ۱۱0 میلیارد دالر آن به فروش 
تسلیحات به عربستان اختصاص داشت. این اجالس 
نشان داد که دیپلماسی انفعالی دولت یازدهم، برخی 
از سران مرتجع منطقه را که قبل از روی کار آمدن 
دولت یازدهم با اظهار عجز آشکار در مقابل دشمنان 
بیرونی جرات نداشتند حتی تصور مقابله نظامی با 
ایران را به مخیله خود راه بدهند تا آنجا جری کرد 
که بدون پرده پوشــی از تشکیل ناتوی عربی برای 
مقابله نظامی با ایران سخن بگویند. برخی رسانه ها 
در واکنش به این اتفاق نوشتند: »دولت آقای روحانی 
در اولین روز انتخاب خود به ریاست جمهوری ایران 

سایه جنگ را برای ملت سوغات آورد«.

دستاوردسازی ناشیانه برای برجام        عراقچی: برجام جای جنگ را گرفت!

سرویس سیاسی-
درموضوعحاشیهآفرینیهاپیرامون
گزارشاخیرکیهانازهدفقرارگرفتن
کشورهایمتجاوزبهیمنتوسطانصاراهلل،
تیترکیهانبــدوندرنظرگرفتناصل
خبرکهاشارهبهعملیشدنتهدیدات
مبارزانیمنیداشــت،نقلشــدودر
اینمیانعدهایبرایامنیتملیاشک
ریختندکهحتیسابقهآشوبآفرینی

درکارنامهخوددارند.
در پی حمله موشــکی انصاراهلل یمن به 
فرودگاه ملک خالد ریاض، روز دوشنبه روزنامه 
کیهان با این تیتر منتشر شد: »گزارش کیهان 
از عملیاتی شــدن تهدیدهای یمن / شلیک 
موشک انصاراهلل به ریاض هدف بعدی، دوبی« 
پس از انتشار این شماره هجمه به کیهان 
آغاز شــد آن هم با این بهانه که منافع ملی 
توسط این روزنامه در نظر گرفته نشده است. 
استدالل این جماعت )که سعی داشتند تا آن 
را به بدنه جامعه نیز تزریق کنند( این بود که 
کیهان هدف بعدی مجاهدان یمنی را مشخص 

کرده است و این به ضرر منافع ملی است!
چرااصلخبرراندیدند؟!

در اینکــه این جماعت با بغض و کینه ای 
که نســبت به کیهان دارند عامدانه اصل خبر 
را ندیده اند حرف و ســخنی نیســت اما چرا 
سخنگوی دولت به گزارش مربوطه )گزارش 
کیهان از عملیاتی شــدن تهدیدهای یمن( 

توجه نکرده اند؟
دیروز »محمدباقر نوبخت«، ســخنگوی 
دولت در پاســخ به پرسشی در زمینه دیدگاه 
دولت درباره تیتر کیهان درباره اصابت موشک 
یمن به پایتخت عربستان سعودی، اظهار کرد: 
»این یک تخلف آشکار رسانه ای است و برخورد 
قانونی با این تخلف در حال اجرا است که آرزو 
می کنیم با قاطعیت بیشتری انجام شود. هیچ 

چیز برای ما مهم تر از منافع ملی نیست!«
باید از آقای نوبخت پرسید که اعالم یک 
خبر، از عملی شدن تهدید متجاوزان توسط 
مجاهدان یمنی تخلف رسانه ای است و منافع 
ملی را تهدید می کند؟ کیهان در آن شماره به 
قولی از فرماندهان ارشد انصاراهلل ارجاع کرده 

و روتیتر آن شماره نیز به وضوح »از عملیاتی 
شدن تهدیدهای یمن« نام برده بود. در گزارش 
کیهان به وضوح این جمالت آمده: »چرا که 
آنها ]آل سعود[ فهمیده اند تهدیدات روزهای 
اخیر »عبدالملک الحوثی« رهبر انصاراهلل یمن، 
کامال جدی است و موشک های یمن عالوه بر 

برد کافی که دارند، نقطه زن نیز هستند.«
منظور کیهان از تهدیدات اخیر، سخنان 
انصاراهلل یمن  الحوثی«، رهبــر  »عبدالملک 
است که کمتر از دو ماه پیش، در ۲3شهریور 
توســط شبکه المســیره پخش شد و از قضا 
با واکنش تمســخرآمیز »انور قرقاش« وزیر 
مشــاور دولت امارات در امور خارجی روبرو 
شد. الحوثی در آن سخنان به صراحت اظهار 
داشت: »امارات در تیررس موشک های ماست. 
ما آزمایش موشکی موفقیت آمیزی داشته ایم و 
موشک هایمان امکان دارد امارات را هدف قرار 
دهد. شرکت های خارجی از امروز به بعد دیگر 
نباید امارات را کشوری امن به حساب بیاورند.«

الحوثی عربســتان را نیــز تهدید کرد و 
گفت: »یگان موشــکی یمن توانسته مرحله 
مابعد ریاض را محقق کند و همچنان روند و 
خطوط تولید درحال پیشرفت و توسعه است. 
برد موشک های ما اکنون از پایتخت عربستان 

عبور کرده است.«
همچنین دیروز خبرگزاری العالم خبری 
را به نقل از ســرتیپ »شرف لقمان« منتشر 
کرد. به موجب این خبر، ســخنگوی رسمی 
نیروهای مســلح یمن گفت: »موشکی که به 
ســوی فرودگاه ملک خالد شــلیک شد تیر 
هشــدار بود و به تمامی شــرکت ها هشدار 
می دهیم که از حضــور هواپیماهای خود در 
فرودگاه های عربســتان و امــارات خودداری 
کنند.« ســرتیپ شرف لقمان در ادامه افزود: 
»از تجربه روسیه و کره در توسعه برد و دقت 

موشک ها استفاده کردیم.«
بازهمهمانترفندقدیمی!

در ماجرای اخیر باز هم شاهد همان رویکرد 
قدیمی و مضحک، یعنی همسو خواندن کیهان 
با آمریکا و رژیم صهیونیستی بودیم! این شعار 
را در مــواردی نظیر انتقادهایی که کیهان به 
برجام وارد می دانست مطرح کردند و نوشتند 

که تنها کیهان و رژیم صهیونیستی خواهان 
برهم خوردن برجام هستند! 

گذشــت زمــان ثابــت کرد کــه رژیم 
صهیونیســتی بر حفظ برجام تاکید دارد آن 
هم به ســبب محدودیت هایی که برای ایران 
ایجاد کرده است. حتی این رژیم خواهان مادام 
العمر شدن این محدودیت های برجامی است.

دروغگویانفرصتطلب
در مــورد اخیــر نیز یک ســایت مدعی 
اصالح طلبــی فرصت را مناســب دیده و در 
مطلبی که تهمــت و دروغ را توامان در تیتر 
و متنش دارد به موضوع تیتر کیهان پرداخته 
است. در تیتر این مطلب آمده است: »فرمانده 
سپاه ادعای ترامپ را رد کرد؛ کیهان تایید! / 
بازی ِ »مدعی خط انقالب و استکبارستیزی 

در پازل تندروهای آمریکا«
بالفاصله پس از حمله موشکی به ریاض 
ترامپ مدعی شد ایران به یمن موشک ارسال 
کرده و سپس فرمانده سپاه در سخنانی ضمن 
رد این اتهام گفت که یمن در محاصره کامل 
دریایــی، هوایی و زمینی اســت و در ادامه 
افزود: »ما اصال امکان انتقال موشک به یمن 
را نداریم و موشکها متعلق به خود آنها است 
که بردش را اضافه کردند  و در راستای انتقام 

خون شهدای شان استفاده کردند.« 
حــال باید از این مدعیان راســتگویی و 
شفافیت و صداقت پرسید که در کجای مطلب 
کیهــان تایید ادعای ترامپ وجود دارد مبنی 
بر اینکه ایران به یمن موشــک ارسال کرده 
اســت؟! از اینکه کیهان بر اساس تهدیدهای 
قبلی انصاراهلل نوشته است که یمن تهدیدات 
خود را مبنی بر هدف قرار دادن کشــورهای 
متجاوز و خاصه امارات جامه عمل پوشــیده 
اســت، چگونه این معنا را استخراج کرده اند 
که کیهان حرف ترامپ را تایید کرده است؟!
آشوبآفریناِننگرانامنیتملی!

سایت دیگری نیز براساس همین سیاست 
ناشایست به اظهاراتی از این قبیل پرداخت و 
در مطلبی ضمن اینکه نتوانســت خوشحالی 
خویش را از تذکر به کیهان پنهان کند همسو 
با سایت های معاند، کیهان را به خاطر دفاع از 

مظلومان یمن تندرو خطاب کرد. 

این ســایت در ادامه چند اظهار نظر در 
فضای مجازی را که عمدتا متعلق به خبرنگاران 
خود این رسانه ها است بیان کرد. مواردی که 
بیشــتر به آمال و آرزوهای برخی مدعیان و 
گردانندگان این قبیل رســانه ها شــبیه بود. 
نکته جالب توجه این اســت که رسانه هایی 
که با بهانه امنیت ملی به کیهان تاختند یا در 
ماجرای پس از انتخابات ۸۸ سابقه حمایت از 
فتنه را دارند و یا پس از آن دوره، مهر حمایت 
 از فتنه گران و آشوب آفرینان بر پیشانی آنها 

خورده است.
در این باره برخی از کاربران فضای مجازی 

نوشتند: 
» اغــراق در اثرات ضــد ملی تیتر کیهان 
ناشی از همان روحیه ایست که گمان می کند 
دشــمنی ها علیه ایران تماما تقصیر خودمان 

است.«
»نه شریعتمداری مســئولیتی  در کشور 
دارد، نه عربستان سیاست هایش را بر مبنای 

تیتر کیهان تنظیم می کند.«
»البته کشــورهای غربــی و عربی پر از 
روزنامه ها و نشریاتی هستند که  حمله نظامی 
به ایران و تجزیه اش و حتی کشــتار شیعیان 
را تبلیغ می کنند. کسی هم بابت این مطالب 
ضدایرانی نمی گوید ایران حق دارد »تحریک« 

شود.«
» حاال....ها  کارهایی که تو رزومه شــون 
امثال احمدشیرزاد )به قول کروبی سخنگوی 
اسرائیل( دارند که پشت تریبون مجلس عربده 
کشی می کرد که کشــور ما هسته ای داره و 
۱۹ســاله داره دنیــا رو فریب میده و باعث و 
بانی تمام تحریم ها شدند، بابت امنیت ملی به 

کیهان خرده نگیرند بهتره«
یکی از محکومان فتنه ۸۸ نیز در پستی 
نوشــت که کیهان خطرناک ترین! تیتر علیه 
امنیت ملی را زده اســت و تذکر گرفته است. 
واکنش در مقابل این اظهارات نیز جالب توجه 
بود، چنانکه یکــی از کاربران فضای مجازی 
خطاب به وی نوشــت:  »ابطحــی جان، اون 
جملــه معروف که تو دادگاه گفتی رو توییت 
کن تا فیو اســتارش کنیم: تقلب، اســم رمز 

آشوب شده بود.«

بازتاب یک گزارش


