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33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- صبح روز دوشنبه درحالی که خبر زلزله ۷/3ریشتری شب قبل، 

ملت را عزادار کرده بود و صدها تن از هموطنانمان در غرب کشور جان 
باخته و هزاران نفر مجروح و بی خانمان شده بودند و انتظار آن بود که 
کمک رسانی به زلزله زدگان دغدغه اصلی دولت باشد، آقای جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور در اولین واکنش نســبت به فاجعه یاد شده 
گفت:»بیشــتر خانه های تخریب شده در استان کرمانشاه متعلق به 
مسکن مهر بوده است«! و توضیح نداد در حالی که فقط چند ساعت 
از وقوع زلزله گذشــته و بیشترین ســاعات آن نیز در تاریکی شب 
سپری شده است جناب معاون از کجا به این نتیجه قطعی رسیده اند 
که»بیشترین خانه های تخریب شده متعلق به مسکن مهر بوده است«؟!
 اما سایت ها و روزنامه های زنجیره ای حامی دولت، از اظهارات آقای 
جهانگیری خط ماموریت را دریافت کردند! و به جای ترغیب مسئوالن 
به کمک رسانی بی وقفه به زلزله زدگان و نجات زیر آوار ماندگان، آوار 
ســنگینی از دروغ را بر سر ملت و مجروحان و جان باختگان سرازیر 
کردند که چه نشسته اید ؟ همه این فاجعه زیر سر دولت احمدی نژاد بوده 
است!!...  یکی خطاب به احمدی نژاد نوشت؛ آشی که تو پختی، مسکن 
مهر دقیقا مصداق روشن سوء مدیریت دولتی است که میان مایگان در 
ایران ساختند«! دیگری با تیتر درشت » قصر اندوه«! نوشت،»دومین 
مجموعه مسکن مهر در سرپل ذهاب در برابر زمین لرزه مقاومت نکرد«! 
روزنامه دولتی ایران نوشت »وضعیت مسکن مهر در سر پل ذهاب بدتر 
از بقیه جاهاست«! آن دیگری اساس زلزله را به مسکن مهر نسبت داد 
و با تیتر درشت»زلزله مسکن مهر«! نوشت»مسکن مهر که ساکنانش 
تمام پس انداز خود را به امید خانه دار شدن و تحمل سختی ها صرف 
این پروژه کردند، حاال نگرانی ها را درباره سرنوشــت سایر واحدهای 
مسکونی این پروژه در سراسر کشور افزایش داده است«! و...  تیترهایی 
نظیر»بی مهری های مسکن مهر«،»افتخار هشت ساله دولت مهرورز 
به قبرستان تبدیل شده است«!»با وجود مسکن مهر هر زلزله ای در 
ایران»زلزله مهر« خواهد بود«! »پروژه ده ساله مسکن مهر، تابوت هایی 
برای ساکنانش خواهد شد«! »مسکن مهر به جای آنکه محل آرامش 

مستضعفان باشد به محل دفن آنها تبدیل شد«! و... 
گفتنی اســت شبکه فارسی زبان بی بی سی، ارگان رسمی دولت 
انگلیس هم با استناد به اظهارات جهانگیری همان خط خبری که معاون 
رئیس جمهور کلید زده و روزنامه ها و سایت های زنجیره ای پی گرفته 

بودند! با جدیت دنبال کرد!
2- آقای رئیس جمهور که دیروز برای بازدید از مناطق زلزله زده 
به سر پل ذهاب رفته بود نیز طی سخنانی در جمع مردم مصیبت زده 
گفت»در این حادثه برخی ساختمان هایی که به صورت تعاونی و دولتی 
ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان کمی می گذرد، تخریب و دچار 
حادثه شده اند«رئیس جمهور در ستاد بحران استان نیز گفت»وقتی 
به ســر پل ذهاب رفتیم دیدیم که چگونه خانه های مردم که در کنار 
خانه های مسکن مهر بود حتی شیشــه هایش هم نشکسته بود اما 
خانه های مسکن مهر تخریب شده بودند«! و از این طریق اذهان را به 
سوی ساختمان های مسکن مهر توجه داد و گفت:»دولت مطمئنا این 
مسائل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد 
کرد«! و بدین ترتیب آقای رئیس جمهور هم دقیقا همان خط اعالم شده 
جهانگیری و پی گرفته از سوی مجموعه زنجیره ای ها را دنبال کرد و 
ترجیح داد در این ماجرا نیز مانند چهار سال و چند ماه گذشته همه 
خرابی ها را بر گرده مسکن مهر و دولت ما قبل دولت خود سوار کند!

3- و اما مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه 
که نزدیکترین و ذیصالح ترین مسئول دولتی برای اظهار نظر در این 
ماجرا بوده اســت آب پاکی را روی دست آقایان ریخت و رسما اعالم 
کرد»تعداد افراد فوت شده بر اثر زلزله ۷/3 ریشتری در مسکن مهر 
استان کرمانشــاه 2 نفر بوده است«بدیهی است که به طور طبیعی و 
قانونی نظر ایشان که مسئول مستقیم استان در وزارت راه و شهرسازی 
بوده است صائب ترین و قابل قبول ترین نظر ارائه شده در این زمینه 
باشد ضمن آنکه فقط یک محاسبه سر انگشتی و مراجعه به آمار رسمی 

نیز نظر ایشان را تأیید می کند.
و اما در این باره گفتنی هایی هست،بخوانید!

الف- اظهار نظر رســمی مســئوالن اداره کل شهرسازی استان 
کرمانشاه که تعداد فوت شدگان مسکن مهر را دو نفر اعالم کرده اند 
نشــان می دهد که اظهارات آقایان رئیس جمهور و معاون اول ایشان 
خالف واقع است و این پرسش پیش می آید که چرا قبل از بررسی و 
کسب اطالعات الزم انگشت اتهام را به سوی مسکن مهر گرفته اند؟!

ب- آقای رئیس جمهور فرموده اند:»دولت مطمئنا این مســائل را 
دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد«! که 
سخن بجایی است ولی باید به خاطر ایشان آورد که 53۷1 واحد مسکن 
مهر در استان کرمانشاه در تاریخ 19 بهمن ماه 1394 از سوی مسئوالن 
محترم دولت یازدهم و با حضور معاون وزیر راه کابینه ایشان افتتاح 
شده است. بنابراین بر فرض صحت نظر دولت محترم درباره مسکن 
مهر، اگر به قول آقای رئیس جمهور قرار به»شناسایی مقصران و معرفی 
آنان باشد«باید مسئوالن دولت یازدهم و مخصوصا مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازی که شناخته شده نیز هستند با عنوان مقصر به مردم 
معرفی شوند! شایسته نیست که هنگام افتتاح 53۷1 واحد مسکن مهر 
با آن عکس یادگاری بگیرند و در رسانه ها با بوق و کرنا بدمند که این 
تعداد فراوان از مسکن مهر نیمه ساخته را در استان کرمانشاه تکمیل و 
افتتاح کرده ایم و حال که به قول خودشان- و نه به واقع- دچار آسیب 

شده، گناه آن را به دیگران نسبت بدهند!!
ج- فرموده اند»ببینیــد خانه هایی که مردم ســاخته اند حتی 
شیشه هایش هم نشکســته ولی خانه های مسکن مهر تخریب شده 

است«! که باید گفت؛
اوال؛ به قول خود جناب رئیس جمهور»11 هزار خانه روســتایی و 
4500 مســکن شهری تخریب شده است«و سهم مسکن مهر در این 
میان 2 فوتی بوده است. خب! بفرمائید 42۸ کشته و ۷۸1۷ مجروح 

دیگر فاجعه زلزله کرمانشاه کجا ساکن بوده اند؟!
ثانیا؛ مگر»11 هزار خانه روســتایی و 4500 مسکن شهری«که به 
گفته آقای رئیس جمهور تخریب شــده را مردم نساخته بودند؟! چرا 
که مطابق آمار رسما اعالم شده کمتر از نیم درصد  عزیزان فوت شده 

ساکن مسکن مهر بوده اند.
ثالثا؛ بــه یقین دولت محتــرم فراموش نکرده اســت یکی از 
ساختمان های ویران شده، بیمارستان تازه ساز اسالم آباد غرب است که 
نه به دست مردم بلکه توسط دولت یازدهم ساخته و اواخر فروردین ماه 
96 با حضور وزیر محترم بهداشت افتتاح شده بود! آقایان در این باره 
چه نظری دارند؟ و چه کســانی را باید به عنوان مقصر شناسایی و به 

مردم معرفی کنند؟!
4 - بر خالف ادعای آقای جهانگیری، ساختمان های مسکن مهر 
در زلزله کرمانشــاه کمترین آسیب را دیده اند و به گفته مدیر روابط 
عمومی و شهرسازی استان کرمانشــاه و علی رغم ادعاهای مطرح 
شده»خوشبختانه در واحدها و مجتمع های مسکن مهر شاهد ریزش 
به این معنا که سقف بر روی ساختمان آوار شود نبودیم« بنابراین جای 
این پرسش است که آقایان بر چه اساس و با استناد به کدام شاهد و 
سند میدانی به جای آنکه همه تالش و توان خود را صرف رسیدگی به 
امور زلزله زدگان مصیبت دیده و اکثرا محروم کنند، انبوهی از اظهارات 

خالف واقع را بر سر این بندگان مظلوم خدا آوار کرده اند؟!
5 - و باالخره پرسشی هم از شورای عالی امنیت ملی، هیئت نظارت 
بر مطبوعات و دادستانی تهران در میان است و آن اینکه نزدیک به 
10 میلیون نفر از مردم که عمدتا از اقشار محروم و شریف کشورمان، 
یعنی قریب به12/5درصد جمعیت کشور در ساختمان ها و مجتمع های 
مسکن مهر ساکن هستند. سؤال این است که آیا ایجاد دلهره و ترس 
از تخریب احتمالی مسکن و فرو ریختن آوار بر سرشان که روزنامه های 
زنجیره ای آن را در شیپور های فریب خود می دمند»خالف مصالح و 
منافع ملی«نیست؟!... »مســکن مهر تابوت ساکنان آن است«! »از 
همین حاال باید تمامی ســاکنان مسکن مهر در سراسر کشور تخلیه 
شــوند«! »بعید نیست در آینده مسکن مهر شاهد آنچه در موصل و 

حلب دیدیم باشیم«.
این نکته نیز گفتنی است ظاهرا کسانی که درباره زلزله۷/3ریشتری 
کرمانشاه اظهار نظر کرده اند حتی زحمت یک مراجعه دم دستی برای 
شناخت علمی زلزله را نیز به خود نداده اند که اگر کمترین زحمتی به خود 
داده بودند درباره زلزله ای با این شدت ویرانگری اینگونه سخن نمی گفتند!

خوش بین!حاشیه های پررنگ تر از متن!

حسین شریعتمداری

* حادثــه دلخراش زلزله در غرب کشــور را که موجب جــان  باختن صدها نفر 
و مجروحیــت بیش از 6 هزار نفر از هم وطنان عزیزمان شــده اســت به رهبر و 
مقتدایمان و امت حزب اهلل کشــورمان به ویژه خانواده معزز و داغدار حادثه دیده 
تســلیت عرض کرده، از خداوند منان صبر و اجر برای بازماندگان و غفران الهی 

برای درگذشتگان خواستارم.
طاها قاری
* این دو روز توقیف کیهان ما عزادار بودیم. راه حق و روشنگر و بصیرت افزا را ادامه 
دهید. درود بر شما. شما سربازان امام زمان)عج( و نایب االمام خامنه ای هستید و 

طبعاً دنیاطلبان و مرفهان بی درد از مشی شما خشمگین و عصبانی اند!
روزبه افخمی و طاهری و حیدری و حسن از شوشتر
* مطالب کیهان در جهت اهداف انقالب اسالمی که حمایت از محرومین و نیازمندان 
است نوشته می شود و طبیعی است که در این مسیر، مرفهین بی درد و افراد آلوده 

به فساد از مخالفان این روزنامه باشند.
025---5۷96

* برخی در داخل کشور درصدد کم کردن مخاطبان کیهان بودند اما عکس قضیه 
رخ داد. این مردم بودند که روز بعد از توقف چاپ روزنامه در صبح اول وقت انتظار 
تهیه روزنامه را می کشیدند. به قول آقای شریعتمداری مخالفان کیهان بدجوری 

به جدول زدند.
0912---۸592

* در محله ما وقتی روزنامه کیهان بعد از توقیف روی پیشخوان باجه روزنامه فروشی 
رسید در مدت زمان کوتاهی همه روزنامه به فروش رفت این نشانه میزان عالقه 

خوانندگان مشتاق کیهان است.
طالب نصیری- قرچک ورامین
* روزنامه وزین کیهان که یک رســانه ارزشی، انقالبی است و بدون وابستگی به 
احزاب و جریانات به رسالت روشنگری و بصیرت افزایی عمل می کند، به بهانه های 
آبکی مورد خشــم دولتمردان قرار گرفت و برخــالف قوانین و مقررات در دولت 
مدعی تدبیر و اعتدال و امید، دو روز توقیف شد! این درحالی است که بسیاری از 
قلم به مزدها در روزنامه های زنجیره ای به مقدســات اهانت می کنند ولی صدایی از 

دولت تدبیر و امید و دادستانی تهران بلند نمی شود.
علیمردانی
* حرکت های کوردالنه برخی افراد فقط به نفع کیهان تمام شــد. من تا به حال 
کیهان نمی خواندم ولی به لطف اشتباه این افراد که در حق کیهان کردند مثل بنده 

خیلی ها به جمع کیهان خوان ها اضافه شدند. خداوند پشت و پناهتان.
021---۸659

* بیان عباراتی مثل خزانه خالی است، آب خوردن ما به برجام گره خورده، شیطان 
بزرگ با یک بمب می تواند تمام مراکز نظامی و... ما را با خاک یکسان کند، فراری 
دادن دانشمندان هســته ای، بتن ریزی دستاوردهای دانشمندان، تعطیلی صدها 
کارخانه و کارگاه و... خالف امنیت ملی نیست؟! فقط سخن کیهان که برگرفته از 
ســخنگوی ارتش یمن است خالف امنیت ملی است؟ نکند امنیت و مصالح ملی 

مساوی با شرکت های نورچشمی ها در دوبی است!
طورانی، عباس احمدی، قلی زاده و...

* همه فهمیدند که دشمنان کیهان کاسه لیس  آن کدخدای ادعائی هستند و دیگر 
برای مردم اعتباری ندارند.

021---9۷15
* قسمتی از صفحه اول روزنامه می تواند به تیترهای گذشته ای اختصاص یابد که 
بارها بدون استدالل منطقی مورد هجمه قرار گرفت اما نتوانستند کاری از پیش ببرند 
و این موضوع و تکرار آن می تواند یادآور حقایق گذشته و چراغی برای ادامه راه باشد.
021---9293

* تمــام والیتمــداران و انقالبی به کیهان بابصیرت و بصیرت افزا و در خط والیت 
و امامت عالقه مندند و بدخواهان راه به جایی نخواهند برد. پیروز و موفق باشید.

علی ماهوری
* واقعا خجالت آور است. انگاری قرار است کیهان با موشک های خود دبی را هدف 

قرار دهد که به مذاق حضرات خوش نیامده است!
0912---30۸4

* ایــن دو روز توقیف کیهــان موهبتی بود تا کیهان مجهزتر خود را برای مبارزه 
بی امان با مرفهین بی درد و استکبار جهانی و اذنابش آماده کند!

هاشمی- اراک
* با توجه به محل سکونتم در تهران علت اصلی عصبانی و بهم ریختگی حضرات 
نسبت به کیهان را به تهدید دبی توسط مسئوالن یمن و انعکاس آن توسط کیهان 
می دانم! احتماال برخی حضرات برج هایی در دبی دارند که با این خبر هراسان شدند 
و گویــا منافع خود را در خطر دیدند لذا بــا عصبانیت اقدام به توقیف روزنامه ای 
کردند که فقط خبر تهدید بازدارنده ارتش یمن نسبت به مراکزی مثل دبی داده 

بود! توقیفی که هیچ گونه محمل قانونی نداشت.
منوچهری
* توقیف 2 روزه کیهان توجیه قانونی نداشــت. از صبر و منش کیهان نســبت به 
نامالیمتی که به این روزنامه روا داشتند تقدیر می کنم. این قانونمداری کیهان بار 

دیگر جریان فتنه را ناکام گذاشت.
021---4001

* تیتر کیهان مانند تیری به قلب دشــمن اصابت کرده است، قطعا کیهان سرباز 
انقالب است زیرا حمایت از مظلوم را رها نکرده است.

093۷---6541
* روزنامه گرانســنگ کیهان! کسب مدال افتخار توقیف در دولت فخیمه تدبیر و 
امید را به شــما تبریک می گویم. مطمئنا این مدال دلیل درستی راهی است که 

پیموده اید و خواهید پیمود!
دوالبی- قم
* ضمــن محکوم کردن توقیف روزنامه کیهــان، باید گفت با این اقدام، حقانیت 
روزنامه کیهان بیش از پیش آشــکار و ارادت ما نســبت به این روزنامه و به ویژه 

حاج حسین شریعتمداری بیشتر از قبل شد.
عسگری
* مطلب کیهان که به نقل از یکی از فرماندهان یمنی عنوان شده خالف امنیت 
ملی است یا گرا به دشمن دادن با عباراتی مثل خزانه  خالی است و آمریکا با یک 

اشاره می تواند تمام توان نظامی ما را در یک لحظه نابود کند؟!
سوری
* این دو روز واقعا جای کیهان در جامعه خالی بود و دریغ از زنجیره ای ها که یک 
تحلیلی از استعفای آن دست نشانده لبنانی در عربستان داشته باشند و یا حتی در 
حد یک خبرنامه به اخبار کشور و جهان بپردازند؟! البته نمی خواهم بگویم کیهان 

گل بی خار است ولی کیهان کجا و زنجیره ای ها کجا!
اسداهلل عشقی
* برخــی روزنامه های زنجیــره ای از هم اکنون بحث انحرافــی انتخابات 1400 
ریاســت جمهوری را مطرح می نمایند تا اذهان عمومی را از مشــکالت بیکاری، 
رکود، تورم و دهها مشــکل بزرگ و قول های صد روزه منحرف سازند و کسی در 

این موارد سوال نکند.
ادیانی

پاسخ روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی
در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه کیهان، مورخ 96/8/14 با موضوع »هر دولتی 
که آمد به مردم ورامین قول راه اندازی خط ریلی تهران - ورامین را داد. سرگذشت 
این خط ریلی تا کی قرار است به وعده سرخرمن مسئوالن ادوار مختلف خالصه 

شود؟« به آگاهی می رساند:
یکی از اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید، توسعه خطوط ریلی بخصوص خطوط 
حومه ای در اطراف کالنشــهرها به منظور کاهش سوانح جاده ای، مصرف سوخت، 

آلودگی هوا و تغییر نگرش سکونت درداخل شهرهای بزرگ می باشد.
در این راســتا راه آهن از سال 1394 و با انتقال دستگاه اجرایی طرح احداث خط 
حومه ای تهران - گرمسار از مترو تهران به راه آهن، مبادرت به اجرای خطوط مزبور 
نمود که به صورت خاص در شهر ورامین با هزینه ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال 
تقاطعــات مهمی همچون پل روگذر امام رضــا)ع( و پل زیرگذر 15 خرداد که از 

مشکالت مهم ترافیکی در سطح شهر بودند احداث گردیدند.
ازطرفی زیرگذرهای باغ صالح و موسی آباد نیز در محل خطوط حومه ای از عرض 
2 متر به 8 متر تعریض شد که درصورت تامین اعتبارات طرح و انتقال خط گرم 
بــه خطوط جدیداالحداث، امکان تعریض زیرگذرهای فوق در زیر خطوط 1 و 2 
نیز میسر خواهد شد. ضمنا با راه اندازی خط سوم قطار حومه ای، هم اکنون 10 زوج 

قطار حومه ای در مسیر تهران - ورامین درحال تردد می باشد.«
پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 10

در پاســخ به مطلب مندرج در ستون پیام های مردمی روزنامه وزین کیهان مورخ 
96/8/16 درخصوص رفع سد معبر حدفاصل خیابان میمنت و دامپزشکی به آگاهی 
می رساند: چرخ دستی آدرس مذکور جمع آوری گردیده و با توجه مشاهده موارد 
مشــابه، اکیپ رفع سد معبر به صورت دائم و مستمر در حال گشت زنی وکنترل 
 این محدوده می باشــند و تاکنون مقداری چرخ دســتی از این محل جمع آوری 

شده است.

پاس و آبشار دولت
و نشریات زنجیره ای روی ویرانه زلزله

هم پوشانی برخی دولتمردان با رسانه های زنجیره ای )مطبوعاتی و مجازی( در 
حاشیه سازی برای زلزله کرمانشاه و کوبیدن مسکن مهر سؤال برانگیز شده است.

رئیس جمهور دیروز در جلسه ستاد مدیریت بحران کرمانشاه در اظهارنظری 
متناقــض گفت: نباید در موقــع حادثه مچ همدیگر را بگیریــم اما در همین 
سرپل ذهاب مســکن های مهر را دیدیم که چطور شده اند و کنار آن خانه خود 

مردم است که حتی شیشه آنها نشکسته است.
وی افزود: وقتی گســل این منطقه در یک مسیر است چرا یکی از خانه ها 
خراب شــده و دیگری نشــده؟ مردم باید خودشان برای خودشان خانه بسازند 
در این صورت خودشــان بهتر می ســازند. گاهی دولت در مواردی ناچار است 
تصدی گری کند. هرچه کارها را به مردم واگذار کنیم، بهتر، ارزان تر، دقیق تر و 

زودتر انجام می دهند.
وی همچنیــن در جمع عده ای از مردم ســرپل ذهاب گفت: در این حادثه 
برخی ساختمان هایی که به صورت تعاونی و دولتی ساخته شده و از عمر احداث 
آنها زمان کمی می گذرد، تخریب و دچار حادثه شده اند، گفت: باید اشکاالت و 
کاستی های موجود در ساخت این بناها بررسی شود و دولت مطمئنا این مسایل 

را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد.
قبل از روحانی و درســت به فاصله چند ساعت از زلزله، جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، گرای حاشیه ســازی و جنجال را به رسانه های زنجیره ای داد 
و بی هیچ بررســی مستندی مدعی شد: بیشتر خانه های تخریب شده در استان 

کرمانشاه متعلق به مسکن مهر است)!؟(
دیــروز هم روزنامه های زنجیره ای پای کار آمدند و تیترها و مطالبی از این 

قبیل را منتشر کردند؛
- شرق: )کابوس مسکن بی مهر(

ـ ایران: مسکن مهری که مزار شد
ـ قانون: گسلی به نام مسکن مهر

- بهار: زلزله مهر
- شهروند: مسکن بی مهر

- آفتاب یزد: مسکن )بی(مهر
- آرمان: مسکن مهر، بی مهری کرد؛ میراث احمدی نژاد با زلزله فرو ریخت.

- جامعه فردا: لرزه بر اندام مهر
- ایران: مردودی مسکن مهر در زلزله

و ...
این رویکرد به موازات خط دهی مدیران ارشــد دولت درحالی اســت که 
ابهامات و سؤاالت مختلفی در ذهن مردم وجود دارد؛ ازجمله اینکه اگر نباید 
مچ گیری کرد، پس دولتمردان آن هم با ادعایی از اســاس دروغ، مشغول چه 
کاری هســتند؟ همین دیروز مدیر روابط عمومی راه و شهرسازی کرمانشاه 
برخالف همه جوســازی های چنــد روز اخیر تصریح کــرد: »تاکنون تعداد 
فوتی ها در واحدهای مسکن مهر 2 نفر اعالم شده است. خوشبختانه در این 
واحدها و مجتمع های مسکن مهر شاهد ریزش به این معنا که سقف بر روی 
ســاختمان آوار شود، نبودیم.« این یعنی اینکه 47 دهم درصد درگذشتگان 

ساکن مسکن مهر بوده اند.
مردم مایلند بدانند معاون اول رئیس جمهور در همان چند ســاعت اول از 
کجا فهمید اکثر ســاختمان های ویران شده، مسکن مهر است؟! ثانیا آیا غیر از 
این اســت که 5371 واحد مســکن مهر در تاریخ 1394 )2 سال و نیم پس از 
تشکیل دولت یازدهم( توسط مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی افتتاح شد؟ 
چه کسی بر ساخت آنها نظارت کرده و تایید نموده است؛ جز مسئوالن همین 
دولت؟ آیا جز این اســت که فاز دوم بیمارستان اسال م آباد فروردین امسال )در 

آستانه انتخابات( توسط وزیر بهداشت افتتاح شد و فرو ریخت؟
حتی اگر ادعای جهانگیری و روحانی درســت بوده باشد - که واقعیت غیر 
از این اســت - آنگاه آیا باید مقصران را جز در وزارت راه و شهرسازی یا وزارت 
بهداشت )در ماجرای بیمارستان اسالم آباد( جست وجو کرد؟ مگر رئیس جمهور 
در جلســه رای اعتماد برای کابینه دوم خود درباره وزیر راه و شهرسازی اذعان 
نکرد »ما در دولت یازدهم در حوزه مسکن نتوانستیم با آقای آخوندی به توافق 
برسیم«؟ چرا چنین فردی اصال وزیر شد و چرا برای دومین بار معرفی گردید و 
نقش وی در ارتقا یا انحطاط بخش مسکن ازجمله در مناطق محروم و بافت های 
فرســوده چه بود؟! و آیا درمقابل نمی توان گفت که جایگزینی برخی بافت ها یا 
خانه های فرســوده با مسکن مهر، طبیعتا در کاهش آمار تلفات وخسارات موثر 

بوده که تعمدا ناگفته می ماند؟!
آقای روحانی با تخطئه مسکن می گوید مردم باید خودشان برای خودشان 
خانه بســازند و هرچه کارها را به مردم واگذار کنیم بهتر، ارزان تر و دقیق تر 
انجام می دهند. این ادعای خیالین، چه قدر با واقعیت  زندگی طبقات پایین 
و محــروم یا حتی متوســط جور درمی آید؟! آن 2 میلیــون خانوار )حدود( 
10 میلیون نفر از اقشــار ضعیف و متوسط جامعه که به واسطه مسکن مهر 
صاحب خانه شدند و در آرزوهایشان هم نمی گنجید، بدون کمک دولت چگونه 
می توانستند صاحب خانه شوند؟! درثانی، دولت برای همین واگذاری کار به 
مردم در عمل چه مســاعدت و تمهیداتی کرده است؟! 20 سال شعار دادن 
وزیر راه فعلی درباره مسکن اجتماعی، آیا موجب ساخته شدن ولو یک واحد 

نمونه وپایلوت شده است؟
اصال آیــا امکان دارد مدیران و وزیران میلیــاردر - و بعضا هزار میلیاردی 
- از مناطق ویالیی باالی شــهر بتوانند رنج مســکن مردم را بفهمند و برای آن 

چاره جویی کنند؟
مگر یکی از همین وزرا چندی پیش به روزنامه شرق نگفت »8، 9 سال پیش 
ماشین پرادو داشــتم، ولی پرادوها زود چپ می کرد. دنبال همین ماشین های 
شاسی بلند بودم که گفتند این بهترین ماشین است )پورشه کاین( که من هم 
خریــدم؛ آن موقع حدود 200 میلیون تومان... از روزی که وزیر شــدم تا االن، 
یک ثانیه هم پشت آن ماشین ننشسته ام... با وجود فشاری که همسرم داشت، 
برای اینکه آن را بفروشم، من می گفتم ما به جاده می رویم و باالخره باید ماشین 
امن باشد.« آیا دولت برای این شکاف طبقاتی در زندگی وزیران و مدیران خود 
با مردم عادی کمترین چاره جویی انجام داده که حاال ســنگ مردم را به سینه 
می زند؟ چرا به جای بسیج همه ظرفیت های ملی برای امدادرسانی به زلزله زدگان 
و تسکین آالم آنها، نمک بر زخم شان می پاشند و همچنان بر دوقطبی عقل سوز 
دولت قبلی - دولت فعلی اصرار می ورزند. اگر هم دولت قبل مقصر زلزله کرمانشاه 

باشد، دولت قبل، دولت آقای روحانی است.
مدیر توتال: تحریم ها برگردد

در توافق با ایران تجدیدنظر می کنیم
مدیر شرکت توتال برای چندمین بار تصریح کرد در صورت اعمال تحریم های 

جدید، به همکاری با ایران پایان می دهد.
به گزارش ســی ان  ان، پاتریک پویانه گفته است: »در صورتی که چارچوب 
قانونی داشته باشیم، می توانیم توافقمان را با ایران به طور قانونی ادامه دهیم. اما 
در صورتی که نتوانیم به دالیل قانونی و تغییراتی که در ساختار تحریم ها اتفاق 

می افتد به این توافق ادامه دهیم، باید در توافقمان تجدیدنظر کنیم.«
»ســی ان ان« نوشــت: »ترامــپ در ماه گذشــته سیاســت های جدید و 
سخت گیرانه ای علیه ایران اعمال کرده است. او ایران را به نقض توافق هسته ای 

متهم کرده و پایبندی ایران به تعهداتش را تأیید نکرده است.«
»پویانه« به ســی ان ان گفت: »اگر ساختار تحریم ها علیه ایران وجود داشته 
باشــد، ما باید با دقت به آن توجه کنیم ما با آمریکا کار می کنیم و دارایی هایی 
در آمریکا داریم و به دنبال دستیابی به دارایی های بیشتر در این کشور هستیم.«
»پویانه« همچنین گفته: مــا روی این پروژه کار می کنیم. مناقصه هایی را 
برگزار کردیم و باید تا ماه ژانویه قراردادهایی را امضا کنیم. امیدوارم تا آن زمان 
کنگره پاسخ رئیس جمهور را داده باشد و رئیس جمهور هم باید در تأیید پایبندی 

ایران به برجام تجدید نظر کند.
این اتفاق در حالی اســت که قباًل برخی مقامات مانند وزیر نفت می گفتند 
امکان بدعهدی مدیر توتال وجود ندارد ضمن اینکه امکان ندارد تحریم ها برگردد!

آدمی را در سفر باید شناخت
اصالح طلبان را در مواقع بحرانی!

اصالح طلبان به خوبی نشان داده اند که حاضرند منافع ملی را به پای اغراض 
سیاسی ذبح کنند! فرقی هم نمی کند زلزله کرمانشاه باشد یا ساختمان پالسکو ...

ســایت جهان نیوز در نقد رویکرد بیمار مدعیــان اصالح طلبی به زلزله 
کرمانشاه نوشت: از همان ساعات اولیه خبر وقوع زلزله در استانهای غربی کشور 
اکثر ســایت ها و کانالهای این جریان سیاسی بسیج شده اند تا بگویند مقصر 
تخریب واحدهای مســکن مهر در چندین شهر زلزله زده، دولت احمدی نژاد 

اســت! یکی تصویری از کج شــدن یک برج در کشور مصر را بازنشر کرده و 
به عنوان تخریب مسکن مهر به خورد مخاطب می دهد و دیگری عکسی از 
زلزله ایتالیا را جای کرمانشاه جا زده تا بهانه ای باشد برای حمله به مسئولین 

دولت قبلی!
معاون اول رئیس جمهور جناب جهانگیری نیز که گویا هنوز در حال و هوای 
انتخابات اســت و تمام نارسایی های دولتشان را متوجه احمدی نژاد می داند به 
وزیر راه و شهرســازی دســتور داده تا به دقت به این موضوع رسیدگی کند که 
چرا خانه های مســکن مهر تا این حد آسیب پذیر بوده اند؟ این در حالیست که 
مشارالیه گویا حافظه اش را از دست داده و نمی داند که 5371 واحد مسکن مهر 
در بهمن 94 توسط دولت جناب روحانی تکمیل و افتتاح شده است و اگر ایمنی 

آنها ایرادی داشته همین دولت باید پاسخگوی مردم باشد!
بگذریم! بنا نداریم که از مصیبت بارترین وقایع کشور برای مقاصد بی ارزش 
سیاسی بهره برداری کنیم لکن اصالح طلبان به خوبی نشان داده اند که حاضرند 
ذبح کنند منافع ملی را به پای اغراض سیاسی! فرقی هم نمی کند زلزله کرمانشاه 

باشد یا ساختمان پالسکو ...
گاردین: 2 سال پس از برجام 

هیچ بانک اروپایی نمی تواند با ایران همکاری کند
بــا وجــود تبلیغات دروغیــن درباره رفــع تحریم ها پــس از برجام، یک 
 روزنامــه انگلیســی تصریح کرد هیچ بانــک بزرگ اروپایــی نمی تواند با ایران 

همکاری کند.
روزنامه گاردین در گزارشــی نوشــت: موضوعات کلیدی در جریان ســفر 
آتی بوریس جانســون به تهران احتماال شــامل ادعای خسارت ایران در رابطه 
با شــرکت هایی که طی سال های تحریم آسیب دیده اند، رفع موانع بانکی برای 
شرکت ها و فعاالن اقتصادی در انگلیس و از همه دشوارتر کاهش تهدید تحریم های 

آمریکا علیه شرکت های فعال در ایران خواهد بود.
در پی لغو تحریم های هســته ای علیه ایران در ژانویه 2016 )دی 1394(، 

تهران برای اتصال به مدار اقتصاد جهانی با موانع جدی مواجه بوده است.
از نظر تهران، انگلیــس تمایلی ندارد تا گام های محکمی را برای اطمینان 

بخشی به بازار جهانی برای تجارت با ایران و حل موانع بانکی بردارد.
هنوز پس از گذشت دو سال از توافق هسته ای، هیچ بانک بزرگ اروپایی به 
دلیل ترس از تحریم های وزارت دارایی آمریکا علیه ایران با این کشور مراودات 
مالی نداشــته است. فضا در انگلیس به گونه ای است که حتی سفارت ایران نیز 

که از آگوست 2015 بازگشایی شده، قادر به افتتاح حساب نبوده است.
ایران همچنین از اینکه انگلیس حتی بانک »آربی اس« که ســهم بیشترش 

متعلق به دولت است را برای تعامل با ایران متقاعد نساخته گالیه مند است.
وال استریت ژورنال: وضعیت عربستان

 بسیار شکننده است
یک روزنامه آمریکایی درباره روند بی  ثباتی در عربستان نوشت وضعیت این 

حکومت مستبد بسیار شکننده است.
وال اســتریت ژورنال با اشاره به بازداشت های گسترده اخیر در میان وزرا 
و ســرمایه داران خاندان سعودی می نویسد: دیگ سعودی در حال جوشیدن 
است و خبرهای جاری در این کشور، خبر از وقوع درگیری ها و رویارویی های 
آتی می دهد. وضعیت این حکومت مســتبد در روزگار تغییر، بسیار شکننده 

به نظر می رسد.
»محمدبن سلمان« ولیعهد سعودی تحمل شنیدن مخالفت های کوچک را 
هم ندارد این بازداشــت ها بیانگر آن است که تغییرات و تحوالت موردنظر برای 

او مشکالت و سختی های بسیاری به بار خواهد آورد.
این روزنامه آمریکایی مثالی برای این مشــکالت بیان کرده و آورده است: 
ایران تالش خواهد که از هر ناآرامی و تنشی )در عربستان( به نفع خود استفاده 
کند؛ شاید این همان پیامی اســت که استعفای »سعد الحریری« نخست وزیر 

مستعفی لبنان در دل خود داشت.
وال استریت ژورنال با اشاره به موشک شلیک شده از سوی حوثی ها به سمت 
ریاض نوشت:  این نشان می دهد که حوثی های یمن در جنگی که ائتالف عربی 

به رهبری عربستان علیه یمن هدایت می کند، با شکست فاصله زیادی دارند.
از فرصت به دســت آمده از سقوط داعش بهره برداری می کند تا سیطره و 

نفوذش در منطقه را افزایش دهد.
در همین حال روزنامه »واشنگتن پست« درباره تحوالت عربستان نوشت: 
این بازداشت ها »تالشی افسارگسیخته« از سوی بن سلمان برای تقویت نفوذش 

در کشور قبل از مرگ پدرش یا واگذاری قدرت به اوست.

گفت: در خبرها آمده که قرار است دولت با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا 
در ایران موافقت کند!

گفتم: ولی این اتحادیه در هیچ کشــور غیر اروپایی دفتر 
ندارد و سفارت کشوری که در هر دوره ریاست اتحادیه اروپا را 

برعهده دارد، رابط اتحادیه با کشور میزبان است.
گفت: ای عوام! »ریچارد هاویت« تهیه کننده سند راهبردی اتحادیه 
اروپا گفته است، حاال که آمریکا در ایران سفارتخانه ندارد، ما با ایجاد 

دفتر اتحادیه اروپا به جای آمریکا وارد عمل می شویم.
گفتم: همین مقام ارشــد اروپایی گفته است نیروهایی در 
داخل ایران در حال فشار بر نظام هستند و ما امیدواریم باعث 

تقویت آنها بشویم!
گفت: با آنهمه کینه توزی اروپایی ها علیه کشــورمان که همراهی 
کامل با آمریکا در تحریم ایران و اعتراف صریح به حمایت از دشمنان 
نظام، فقط بخشــی از آن است، چگونه می توانیم به تأسیس دفتر آنها 

در کشورمان خوش بین باشیم؟
گفتم: چه عرض کنم؟ همانطور کــه به آمریکا خوش بین 
بودیم و فاجعه برجام را تحمیل کرد... می گویند سگی از جوی 
آب بیرون آمد و خــودش را تکان داد و آب نجس را به لباس 
یک رهگذر چکاند. طرف گفت؛ سگ نیست، بُز است. در همین 
حال سگ شروع به عوعو کرد و یارو گفت؛ یاللعجب، بُز را ببین 

که صدای سگ در می آورد!

سرویس سیاسی-
در شــرایطی که مردم کشور 
به دنبال کمک رسانی به هموطنان 
آسیب دیده در حادثه تلخ زمین لرزه 
در استان کرمانشاه هستند، مدعیان 
سیاسی  دروغ پردازی  با  اصالحات 
درباره تخریب گسترده مسکن مهر، 

بر مصیبت ملت افزودند.
یکشنبه شــب زلزله ای به بزرگی 
7/3 ریشــتر، منطقه ســرپل ذهاب و 
قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه را 
لرزاند که لرزش آن در بسیاری از مناطق 
غربی و مرکزی کشورمان احساس شد. 
در پی وقوع این حادثه تلخ، تعدادی از 
هموطنانمان جان خود را از دست دادند 

و تعدادی نیز زخمی شدند.
از  عــده ای  کــه  شــرایطی  در 
هموطنانمان در زیــر آوار گرفتار بوده 
و تعــداد زیادی از هم میهنانمان نیز در 
انتظار کمک رســانی هستند و دغدغه 
اصلــی افکار عمومی، کمک رســانی به 
حادثه دیدگان است، عده ای در این سو 
دور از معرکه و با دهان های باز به کمین 
نشسته تا از درد و رنج مردم برای منافع 

قبیله ای خود ارتزاق کنند! 
»کاسبان سیاسی« همواره مترصد 
فرصتی هســتند تا آبی گل آلود شــود 
و ماهــی ای بــه چنگ آیــد! بر همین 
اســاس، در شــرایطی که عموم مردم 
به دنبال راهی جهت کمک رســانی به 
هموطنانشــان هستند و یکی با اهدای 
خــون و دیگری بــا ارســال مایحتاج 
ضروری به همراهی بــا حادثه دیدگان 
می شتابد، روزنامه های زنجیره ای مدعی 
اصالحات با دروغ پردازی سیاسی درباره 
تخریب گسترده مسکن مهر، بر مصیبت 

ملت افزودند.
جنجال قبیله گراها!

ایران-  در همین خصوص روزنامه 
ارگان رســانه ای دولــت- در مطلبــی 
نوشت:»وضعیت مسکن مهر در سرپل 
ذهــاب بدتر از بقیه جاهایی اســت که 
از صبح آنها را دیده ام. ســاختمان های 
مکعبی که نمای آنها به کلی پایین آمده 
و اگر پس لرزه ای دیگر رخ دهد، چه بسا 
باقیمانده اش کاماًل فرو  بریزد و تصویری 
شبیه به آن چیزی  شود که در موصل و 

حلب دیده ایم«.
روزنامه زنجیره ای شرق نیز در تیتر 
اصلی شماره امروز با عنوان »قصر اندوه؛ 

دومین مجموعه مســکن مهر در سرپل 
ذهاب در برابر زمین لرزه مقاومت نکرد« 
نوشت:»تصاویر گویاست؛ ساختمان های 
مسکن  مهر فروریخته اند و ساختمان های 
دیگر با تخریب هایی کمتر، هنوز بر قامت 
خود ایستاده اند. این نمای کلی از مسکن  

مهر سرپل ذهاب است«.
این روزنامه مدعــی اصالحات در 
ادامه نوشــت:»گفته می شود بیشترین 
آمار کشته  شده در سر پل ذهاب مربوط 
به آپارتمان های مسکن مهر بوده  است. 
عالوه بر تخریب شــدید خانه ها در این 
آپارتمان ها تجمع انســانی نیز در این 

منطقه بسیار باال بوده  است«.
روزنامه زنجیــره ای همدلی نیز در 
گــزارش اصلی با عنوان »آشــی که تو 
دقیقاً  مهــر  نوشت:»مســکن  پختی« 
مصداق روشن سوءمدیریت دولتی است 
که میان مایگان در ایران ساختند. دولتی 
که می خواست به هر قیمت بگوید هوادار 
مستضعفان است، چه آنکه انقالب، وام 
از همیــن واژه می گرفــت. دولتی که 
هرطور بود می خواســت نشان دهد- و 
فقط نشــان دهد- که پشتیبان مردمی 
است که رنج کشــیده روزگاراند، اما اگر 
بگوییم تیشــه بر ریشه همان مردم زد، 
بیــراه نگفته ایم. مگر یادمان می رود که 
طی هشت سال ســفره های مردم، هر 
روز کوچک و کوچک تر شــد و»چاره«، 
گمشــده ای بــود که همــه در ذهن و 
زندگی شــان به دنبالش می گشتند. ما 
امروز تصویر خانه های ویران شــده مهر 
در ســرپل ذهــاب را به شــکل عکس 
سلفی محمود احمدی نژاد با دستپخت 

دولت داری اش می بینیم«.
این روزنامه مدعــی اصالحات در 
ادامه نوشــت:»با خودمان روراست اگر 
باشیم، باید از همین حاال تمام ساکنین 
مسکن های مهر در سراسر کشور تخلیه 

شوند و اسکانی تازه داده شوند«.
روزنامــه هفــت صبــح نیــز در 
گزارشــی با عنــوان »زلزله مســکن 
مهر« نوشــت:»تصاویری کــه از صبح 
دیروز از مســکن مهر شهرستان سرپل 
ذهاب منتشر شــده،تصاویر دلخراشی 
است. مســکن مهر که ساکنانش تمام 
پس اندازشان را به امید خانه دارشدن و 
تحمل سختی ها صرف این پروژه کردند، 
حاال نگرانی ها را درباره سرنوشت سایر 
واحدهای مسکونی این پروژه در سراسر 

کشور افزایش داده است«.
روزنامــه زنجیره ای قانــون نیز در 
مطلبی با عنوان » بی مهری های مسکن 
مهر« نوشت:» قرار بود روحیه مهرورزی 
و نیک اندیشــی منجر به خانه دار شدن 
اقشــار کم درآمد و ضعیف جامعه شود 
اما حال به تلي از خاک ســرد بر پیکر 
هموطنان مان تبدیل شده است. افتخار 
هشت ســاله دولــت مهرورز امــروز به 
قبرســتاني براي حداقل سه هزار نفري 
که در انبوه ویرانه هاي مسکن بي مهري 

دفن شده اند، بدل شد«.
روزنامه زنجیره ای بهار در مطلبی 
با عنوان »زلزله مهر« نوشت:»ما بارها 
و بارها از ســوراخ زلزله گزیده شده ایم 
و با وجود مســکن هایی کــه قرار بود 
نمودی از »مهر« باشــند و تســکینی 
بــر آالم فقرا، پس از ایــن هم گزیده 
خواهیم شد. تمام بندها و آئین نامه های 
مقاوم سازی شهرداری را به درک واصل 
کرده ایم و شهرهامان را در برابر زلزله، 
مین گذاری کرده ایم. این مین ها پس از 
این هم منفجر خواهند شد. مین های 
بلندمرتبه ای که در تمام شهرهای ایران 
به اهتزاز درآمده اند. پس از این، هر زلزله 
در ایران، »زلزله مهر« خواهد بود. اگر 

چاره ای نیندیشیم.«
روزنامه زنجیــره ای اعتماد نیز در 
گزارشی با عنوان»پروژه 10ساله مسکن 
مهر، تابوت هایي براي ســاکنانش شد« 
نوشــت: »اگر تا دیروز منتقدان مسکن 
مهر از تبعات اقتصادي اجراي این طرح 
ســخن مي گفتند و مشکالت اجتماعي 
آتي را مورد استناد قرار مي دادند، امروز 
امنیت اندک این واحدهاي مسکوني و 
استاندارد نبودن شان تبعات جاني براي 
ســاکنان را به رخ مي کشــد... مسکن 
مهر هنوز شــمع 10 ســالگي را فوت 
نکرده تبدیل به بافت فرسوده مي شود 
و حاال، هنوز شــمع 10 ســالگي فوت 
نشده، مســکن هاي مهر بي مهري شان 
را رو کردند و تابوت هایي شــدند براي 

ساکنان شان«.
روزنامــه زنجیره ای ابتــکار نیز در 
گزارشی نوشت:»نکته قابل توجهی که 
در زلزله اخیر کرمانشــاه و ایالم وجود 
دارد موج انتقاداتی اســت که نســبت 
به مســکن مهر ایــن مناطق در فضای 
مجازی و واقعی مطرح اســت. نکته ای 
که مردم و برخی مسئوالن در این باره 

مطرح می کنند این است که چرا مسکن 
مهری کــه در دولت هــای نهم و دهم 
بودجه عظیمی را به خود اختصاص داد و 
به دلیل ساخت وسازهای غیراصولی مورد 
انتقادات زیادی بود، که البته برخی این 
انتقادات را سیاسی می دانستند، به جای 
اینکه محل آرامش مستضعفان باشد، به 

محل دفن آنها تبدیل شده است«.
اشک تمساح 

نکتــه قابــل تأمل این اســت که 
بی بی سی فارسی- ارگان رسانه ای ملکه 
انگلیس- نیــز دقیقا همان خط خبری 

روزنامه های زنجیره ای را پی گرفت.
بی بی ســی فارســی در گزارشی 
نوشت:» موضوع مسکن مهر، گل سرسبد 
برنامه های دولت محمود احمدی نژاد در 
کنار یارانه ها، یکی از پروژه های جنجالی 
دهه اخیر بود. موافقان، این پروژه را گامی 
بزرگ در فراهم کردن مسکن برای اقشار 
کم درآمد می دانند؛ اما مخالفان می گویند 
که »نصف کل پول های چاپ شــده در 
تاریخ ایران پای مسکن مهر ریخته شده« 
و مکان یابی پروژه و ساخت آن بر اساس 

استاندارد نبوده است«.
ادعای جهانگیری!

نکته قابــل توجه در گزارش بی بی 
سی فارسی این است که گزارش مذکور 
با اظهارات »اسحاق جهانگیری« معاون 
اول رئیس جمهور آغاز و به آن اســتناد 

شده است!
گفتنــی اســت جهانگیــری روز 
دوشنبه )صبح پس از حادثه( در جلسه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته 
بود:»بیشــتر خانه های تخریب شده در 
زلزله شــب گذشته در استان کرمانشاه 
متعلق به ســاختمان های مسکن مهر 
است، وزارت راه و شهرسازی با دقت این 
موضوع را که چرا خانه های نوساز تا این 

حد آسیب پذیر بوده اند، بررسی کند«.
همچنین اقای روحانی در سفر به 
کرمانشاه با اشاره به اینکه در این حادثه 
برخی ساختمان هایی که بصورت تعاونی 
و دولتی ســاخته شده و از عمر احداث 
آنها زمان کمی می گذرد، تخریب و دچار 
حادثه شــده اند، گفت: باید اشکاالت و 
کاستی های موجود در ساخت این بناها 
بررسی شود و دولت مطمئنا این مسائل 
را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و 

به مردم معرفی خواهد کرد!
بقیه در صفحه 10

علی رغم تب وتاب ملی برای کمک به زلزله زدگان

آوار دروغ 
سنگین تر از آوار مصیبت
جهانگیری: بیشترین تخریب متعلق به مسکن مهر است

اداره مسکن کرمانشاه: تنها 2 نفر در مسکن مهر فوت کرده اند

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
و سیاست خارجی مجلس گفت: 
رئیس جمهور فرانسه با اظهارات 
اخیر خود، به دنبال راه انداختن 
دالرهای  جذب  و  ایران هراسی 
نفتی کشــورهای ریزه حاشیه 

خلیج فارس است.
شهروز برزگر در گفت وگو با مهر، 
با اشــاره به اظهــارات اخیر امانوئل 
ماکرون رئیس جمهور فرانســه علیه 
اسالمی  موشــکی جمهوری  برنامه 
ایران در سفر به امارات اظهار داشت: 
ایــن بحث ها از ســفر چند ماه قبل 
ترامپ به منطقه و کســب دالرهای 
نفتی شروع شده و در واقع، ردپایی 
برای شــرکای دیگر باقی گذاشــته 
است تا با این حرف ها و راه انداختن 
ایران هراســی و جــذب دالرهــای 
کشورهای ریزه حاشیه خلیج فارس، 

جای خود را در منطقه باز کنند.
وی بــا بیان اینکه این مســئله 
بیداری کشــورهای حاشــیه خلیج 
فــارس را می طلبد تا وارد بازی های 
 طراحی شــده آمریکا و غرب نشوند، 
اســالمی  جمهوری  کــرد:  تصریح 
ایــران بارهــا در طــول تاریخ خود 
اثبات کرده که برنامه موشــکی اش 
 تهاجمــی نبوده و همــواره تدافعی 

بوده است.
برزگر با اشاره به پشت پرده سفر 
رئیس جمهور فرانســه بــه امارات و 
عربستان تاکید کرد: اعراب پولشان 
را بــا خریــد از آمریکا و  فرانســه 
هدر ندهنــد و بدانند که جمهوری 
اسالمی خیلی بهتر از آنها می تواند 
امنیت منطقــه را تامین کند و این 
 مســئله را در عراق و ســوریه اثبات 

کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

اظهارات ماكرون علیه ایران
برای جذب دالرهای نفتی 

منطقه است


