صفحه 2
پنجشنبه  ۲۰دی ۱۳۹۷
 ۳جمادیاالول  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۰۹۷

اخبار كشور
گزارش خبری تحلیلی کیهان

یادداشت روز

کاسهای که
زیر این نیم کاسه بود!

داستان دروغین شکنجه اسماعیل بخشی یکی از افراد
بازداشــتی در ماجرای اعتراضات هفت تپه بالفاصله پس
از مطرح شــدن از جانب وی به خبر برجسته روزنامههای
زنجیرهای و سایتها و شبکههای مجازی و رسانههای بیرونی
تبدیل شد! این حجم انبوه از پوشش خبری به ادعای یک
بازداشتی آنهم یکماه پس از آزادی وی به وضوح از هماهنگی
قبلی رســانههای بیرونی و دنبالههای داخلی آنها حکایت
میکرد .ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیسجمهور دســتور
رسیدگی صادر کرد! رئیسقوه قضائیه اعالم کرد در صورت
صحت این ادعا با متخلف برخورد میشود! فراکسیون امید
از مسئوالن وزارت اطالعات خواست برای بررسی این ادعا
به مجلس بیایند! رئیسمجلس با بررســی ادعای شکنجه
اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی موافقت کرد! و...
در فاصلهای کوتاه تمامی دستگاهها و مقامات عالیرتبه نظام
برای رســیدگی به این ادعا صف کشیدند و با شمشیرهای
آخته به وزارت اطالعات و سربازان گمنام امام زمان -ارواحنا
لتراب مقدمه الفداء -تاختند! چرا؟!
یک سوی این ماجرا تهمتی بود که از جانب یک مجرم
مطرح شده بود و در ســوی دیگر ماجرا سربازان گمنام و
فداکار وزارت اطالعات قرار داشتند که همگان بارها و بارها،
ایمان و صداقت آنان را آزموده بودند .سربازان گمنامی که
جان خویش بر کف گرفتــه بودند تا امنیت و جان و مال و
ناموس مردمان از کف نرود .کدام انسان عاقل و فرهیختهای
در اولین نگاه -تاکید میشــود در اولین نگاه -ادعای یک
مجرم را بر جماعتی مؤمن و صادق ترجیح میدهد؟! خداوند
تبارک و تعالی در آیه دوازدهم ســوره نور ،مسلمانان را به
این علت که با شایعهپراکنی منافقان نسبت به برخی از افراد
مؤمن دچار ســوءظن شده بودند ،به شدت مالمت و توبیخ
میکند و خطاب به آنان میفرماید« :ل َ ْو َل إِ ْذ َس ِم ْع ُت ُمو ُه َظ َّن
َات ب َِأن ُف ِس ِه ْم َخ ْی ًرا َو َقالُوا ه ََذا إِ ْف ٌ
ِین...
ُون َوال ْ ُم ْؤ ِمن ُ
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ک ُّمب ٌ
چرا هنگامىکه آن [بهتان] را شنیدید مردان و زنان مؤمن
گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این بهتانى آشکار است».
آیا سران محترم سه قوه مشــمول این توبیخ نمیشوند و
مخاطب مالمتی که در این آیه شریفه آمده است نیستند؟!
ممکن است رؤســای محترم دولت و مجلس و قوه قضائیه
بگویند که ما درباره ادعای این مجرم آزاد شــده قضاوتی
نکردهایم و فقط دستور رسیدگی دادهایم که باید گفت مگر
مملکت در و پیکر ندارد و مگر مراکز و دستگاههای خاصی
برای بررسی اینگونه ادعاها درنظر گرفته نشده است؟! و با
عرض پوزش این پرسش نیز از سران سه قوه در میان است
که چرا درباره اخراج دیپلماتهای ایرانی از چند کشــور
اروپایی و بازداشــت چند ماهه یکــی از آنان که هنوز هم
ادامه دارد دستور رسیدگی سریع صادر نفرمودید؟! و ...البته
انصاف حکم میکند که گفته شود رئیسمحترم قوه قضائیه
ضمن صدور دستور رسیدگی به ادعای مجرم مورداشاره بر
این نکته که حاکی از درایت ایشان است نیز تاکید کرد که
«برخورد رسانهها به ویژه رسانههای دشمن با این موضوع
نشان میدهد این ماجرا میتواند در ادامه پروژههای تخریبی
دشمن علیه نظام باشد».
دیروز معلوم شد که شکنجهای در کار نبوده و اسماعیل
بخشــی به اعتراف خود و به گواهی اســناد موجود عضو
«حزب کمونیســت کارگری» بــوده و ماموریت گروهکی
او ،ایجاد آشــوب و برپایی اعتراضات کارگری بوده است
و با این منظور ســعی در بهرهبــرداری از مطالبات برحق
 تاکید میشود مطالبات برحق -کارگران مظلوم هفت تپهداشته است .توضیح آنکه «حزب کمونیست کارگری» یکی
از گروهکهای وابسته به تروریستهای «کومله» است.
اکنون سؤال این است که آیا نباید مجرم مورداشاره و
سایر تهمتزنندگان به سربازان جان برکف وزارت اطالعات
تحت تعقیب قرار بگیرند؟ آنها نه فقط به سربازان گمنام و
فداکار وزارت اطالعات بلکه به کل نظام تهمت زدهاند.
از فراکسیون امید و برخی از نمایندگان دیگر مجلس و
روزنامههای زنجیرهای و بیبیسی و صدای آمریکا و رادیو
صهیونیستی زمانه و امثال آنها انتظاری نیست که به اخالق
اسالمی و منافع ملی کمترین توجهی داشته باشند ولی از
مســئوالن عالیرتبه نظام این انتظار بود که هوشمندی و
درایت به خرج دهند و با مشاهده حجم انبوه هجوم داخلی
و خارجی علیه وزارت اطالعات به این فکر فرو روند که چه
کاسهای زیر این نیم کاسه نهفته است؟ آیا تصور نمیفرمایند
که تمامی این ماجرا برای آن بوده است که اقدام دیروز اروپا
در تحریم وزارت اطالعات را موجه! جلوه بدهند؟! امید است
که بیش از این در چنبره فریب دشــمن گرفتار نشده و با
جوسازی سریالی دشمنان بیرونی و دنبالههای داخلی آنها
زمینه را برای اهداف پنهان دشمن فراهم نیاورند.
حسین شریعتمداری

در درس خارج مطرح شد

روایت آیتاهلل نوری همدانی از قیام  19دی مردم قم
«جنایات پهلوی تبیین شود»

استاد برجسته درس خارج حوزه
بخشی از حوادث قیام  19دی مردم
انقالبی قم را روایت و تأکید کرد که
جنایات و خیانتهای رژیم ستمشاهی
باید تبیین شود.
آیتاهلل نوری همدانی در درس خارج
خود که در مســجد اعظم قم برگزار شد،
با گرامیداشت سالگرد قیام  19دی مردم
قم ،گفت 19 :دی یکی از ایام اهلل بســیار
مهم در تاریخ انقالب است که باید بزرگ
داشته شود.
به گزارش رسا ،این مرجع تقلید افزود:
 17دی سال  56روزنامه اطالعات به قلم
احمد رشــیدی مطلق علیه حضرت امام
مطلبی اهانتآمیز نوشــت ،مبارزه امام و
انقالبیون با رژیم ستمشاهی بسیار جدی
شــده بود و حضرت امام هیچگاه ساکت
نبودند ،از این رو رژیم پهلوی سعی میکرد
که اجازه تحقق انقالب را ندهد و جلوی
حرکت امام را بگیرد.
وی با بیان اینکه رژیم پهلوی سعی
میکرد امام و انقالبیون را بکوبد و انقالب
را از بین ببرد ،اظهار داشت :بعد از اهانت به
حضرت امام ما گفتیم که نمیتوانیم ساکت
باشیم ،بنده از اساتید و فضالی درجه اول
قم دعــوت کردم که تصمیم بگیریم چه
اقدامی انجام دهیم ،نتیجه این شد دروس
و بازارها تعطیل و حرکتی انجام شود.

استاد برجســته درس خارج حوزه
ادامه داد :مردم در منزل بنده جمع شدند
و وظیفه دانســتم روشــنگری کنم ،در
سخنرانی آن روز اعالم کردم کف روی آب
یعنی دشمنان و رژیم ظالم از بین میروند
اما آب یعنی امام و انقالب باقی میمانند و
انقالب به پیروزی میرسد.
آیتاهلل نوری همدانی ابراز داشــت:
بعد از ســخنرانی برای نماز و زیارت به
ســمت حرم مطهر حرکــت کردیم اما
جمعیت را به گلوگه بســتند و بنده را
دستگیر و به خلخال تبعید کردند ،این
حرکت به اندازهای در قم با عظمت بود
که منشأ حرکات دیگر در شهرها شد تا
شاهد پیروزی انقالب بودیم.
وی گفــت :زمانــی مــردم جرأت
نمیکردند اســم امام را ببرند و نسبت به
شاه ابراز تنفر کنند اما در قیامها شعار مرگ
بر شــاه طنین انداز شد ،بعد از مردم قم
مردم تبریز ،یزد ،قزوین ،تهران و شهرهای
دیگر دست به قیام زدند.
این مرجع تقلید با تأکید بر بزرگداشت
 19دی ،خاطرنشان کرد :وقتی امام به قم
تشــریف آوردند ،به منزل مــا آمدند و
فرمودند انقالب از آنجا شروع شده است؛
بنابراین باید  19دی را گرامی داشــت و
جنایات و خیانتهای رژیم ستمشــاهی
را تبیین کرد.

هجمه به وزارت اطالعات
عملیات مشترک اروپا و جریان آلوده داخلی

سرویس سیاسی-
این روزهــا یک جریان خارجی
و یک جریان داخلی به سان دو لبه
یک قیچی ،وزارت اطالعات جمهوری
اسالمی ایران را مورد هجمه قرار داده
است.
در روزهــای گذشــته خبرگــزاری
رویتــرز به نقل از وزارت خارجه دانمارک
و دیپلماتهای اتحادیه اروپا در گزارشی
نوشت که یک واحد از وزارت اطالعات و
دو ایرانی در لیست تروریس م اتحادیه اروپا
قرار گرفتهاند.
خبرنگار روزنامه وال اســتریت نیز
بــه نقل از وزیر خارجه دانمارک از اعمال
تحریمهای اتحادیه اروپــا علیه ایران در
ارتبــاط با ادعای واهی دســت داشــتن
ایــران در اقدامات خرابکارانه در پاریس و
کپنهاگ خبر داد.
اتهام واهی حمایت از تروریسم
رفتار گســتاخانه اروپــا درخصوص
تحریــم وزارت اطالعات ایــران به اتهام
واهی حمایت از تروریسم در حالی است
که برخی کشــورهای اروپایی سالهاست
به پایــگاه و پناهگاهی برای گروهکهای
تروریســتی و تجزیهطلب تبدیل شدهاند
و عم ًال به این گروهکها ســرویسهای
متنوعی ارائه میکنند .گروهک تروریستی
منافقین و گروهک تروریســتی االهوازیه
تنها دو نمونه از گروهک هایی اســت که
تحت حمایت برخی کشــورهای اروپایی
قرار دارد و در پایتخــت های اروپایی به
راحتــی میتینگ و همایــش برگزار می
کنند.
در خــرداد  ،۹۷دولت هلند به جای
عذرخواهی و پاسخگویی درباره پناه دادن
به دو تروریست ارشد منافقین و االهوازیه
(احمد نیســی و علی معتمد) که در آن
کشور کشته شدند ،دو نفر از دیپلماتهای
ایرانی را به دالیل واهی اخراج کرد«.علی
معتمد» همــان «محمدرضــا صمدی
کالهی» عامل انفجار دفترحزب جمهوری
اســامی و شهادت آیتاهلل بهشتی و ۷۲
تن از مســئوالن نظام در دهه  ۶۰بود که
سالها تحت حمایت کشور هلند و با هویت
جعلی در این کشور زندگی می کرد.
در تابستان  ۹۷نیز فرانسه -میزبان
و حامی و پناهگاه گروهک تروریســتی
منافقین -در اقدامی غیرقانونی و به دالیل
واهی یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد.
عالوه بر این در شهریور  ۹۷تعدادی
از اعضــای گروهکهای تروریســتی به
ســفارت ایران در فرانسه تعرض کردند.

پلیس فرانسه علیرغم اطالع قبلی ،برای
جلوگیــری از این تعرض در محل حاضر
نشد!
الزم به ذکر اســت که پیش از این
و در تیرماه  ۹۶تنها  ۴۸ســاعت پس از
بازگشــت ظریف از فرانسه ،پاریس رسماً
میزبــان نشســت گروهک تروریســتی
منافقین شد.
دروغ شکنجه!
در روزهای گذشته ،اسماعیل بخشی،
یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه
مدعی شد که از ســوی وزارت اطالعات
تحت شکنجه قرار گرفته است.
نکته قابل توجه اینجاســت که وی
یکماه بعد از آزادی و حضور در محل کار،
این ادعای مضحک را مطرح کرد.
حشــمت اهلل فالحت پیشه ،رئیس
کمیسیون امنیت ملی مجلس در روزهای
گذشــته گفته بود«:اسماعیل بخشی در
دوران زنــدان اعتراف کــرده که با حزب
كمونيست كارگری که پایگاه این حزب
در اروپا است همکاری داشته است».
امــا ادعای اســماعیل بخشــی با
استقبال گسترده اپوزیسیون و رسانه های
ضدانقالب مواجه شــد .در همین رابطه
«م.ع» از ضدانقالبیون بدنام در حســاب
کاربری خود در یکی از صفحات اجتماعی
تاکید کرد که «اسماعیل بخشی کارش را
انجام داد و حاال نوبت ماست».
متاسفانه در داخل کشور نیز برخی
رســانه های زنجیره ای و فعالین مدعی
اصالحــات در کنار برخــی نمایندگان
فراکسیون امید مجلس ،با این موج سازی
همراه شــده و وزارت اطالعــات را مورد
هجمه قرار دادند.

«علی نجفی خوشرودی» سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش
به ادعای شــکنجه و هجمه بــه وزارت
اطالعات گفت«:وزیر اطالعات و مدیران
وزارت اطالعات ضمن ارائه گزارشــی از
رونــد و اقداماتی که منجر به بازداشــت
و دســتگیری آقای بخشی شــد تاکید
کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران
بازداشــت وزارت اطالعات شکنجه نشده
است».
همچنین «محمود واعظی» رئیس
دفتر رئیس جمهور نیز روز چهارشــنبه
در حاشیه جلسه هیأتدولت و در جمع
خبرنگاران گفت«:بر اساس دستور هفته
گذشته رییس جمهور و هیاتی که به آنجا
رفته بود و با خود بخشی صحبت کرده بود
امروز وزارت اطالعات گزارش داد که این
موضوع صحت نداشته و حق برای وزارت
اطالعات و نظام هست که از این شخص
شکایت شود».
توصیه بی بی سی به روحانی!
روز سه شــنبه «ح.ب» که چندی
پیش شــبه مســتندی با عنوان «بهتان
بــرای حفظ نظــام» را علیــه جمهوری
اسالمی ایران ساخته بود در یادداشتی در
بی بی ســی با عنوان «تکلیف نامشخص
رئیس جمهور ایــران با وزارت اطالعات»
نوشــت«:همزمان با تحریم یک معاونت
وزارت اطالعات ایران به اتهام اقدام برای
حذف فیزیکی مخالفان حکومت در اروپا،
مشــاور حســن روحانی از صدور دستور
رئیس جمهور برای رسیدگی به شکایت
اسماعیل بخشــی از این وزارتخانه خبر
داده اســت .این دو خبر ظاهرا بیارتباط،
در واقع برجسته کننده پدیده ای واحد،

مرحله ســوم تولیــد بنزین
پاالیشگاه ستاره خلیجفارس در
بندرعباس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایرنا ،مدیرعامل شرکت
نفت ستاره خلیجفارس دیروز در مراسم
آغاز مرحله تولید بنزین این پاالیشگاه
گفت :ظرفیت جدید تولید بنزین 12تا
 15میلیون لیتر است که مجموع تولید
بنزین در ســتاره خلیجفارس تا هفته
آینده به میزان 45میلیون لیتر در روز
تثبیت خواهد شد.
محمد علــی دادور افــزود :برای
بهرهبرداری از این فاز60 ،میلیون دالر
عالوهبر هزینههای مرحلههای یک و دو

و مشترکات مرحله سه ،هزینه شده است.
وی درباره کیفیت بنزین تولید شده
اظهار داشت :پیش از راهاندازی مرحله
ســه ،روزانه  31میلیون لیتر بنزین با
کیفیتی باالتر از استانداردهای تعریف
شده تولید میشود.
بــه گفتــه مدیرعامــل ســتاره
خلیجفارس ،میزان بنــ َزن مجاز چهار
درصد اســت که میــزان آن در بنزین
تولیــدی بین چهــار دهــم ( )0/4تا
0/6درصد اســت و میزان گوگرد مجاز
نیز 10پیپیام است که میزان گوگرد
اندازهگیری شده در بنزین تولیدی حدود
نیم پیپیام است.

بهرهبرداری از مرحله سوم تولید بنزین
پاالیشگاه خلیجفارس

تیمار کردن عنصر دروغگو
به جای رسیدگی به مشکالت کارگران
علی مطهری در حالی با کارگر مدعی شکنجه توسط وزارت اطالعات مالقات کرد
که طی سالیان اخیر هرگز حاضر نشده به عنوان یک تکلیف پیگیر جدی مشکالت
اقتصادی و معیشتی کارگران باشد و حقوق مشروع آنان را از مدیران دولتی ذیربط
مطالبه کند.
اخیرا اسماعیل بخشی که گفته میشود ،عضو یک حزب کمونیستی ضدانقالب
هم میباشد ،مدعی شــد هنگام بازداشت از سوی وزارت اطالعات شکنجه شده
است .اما طی دو روز اخیر پس از بررسیهای انجام گرفته ،این ادعا از سوی رئیس
دفتر رئیسجمهور ،رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ،و
وزیر اطالعات تکذیب شــد .با این وجود فرزانه زیالیی وکیل اسماعیل بخشی از
دیدار مطهری با بخشی خبر داده و گفته است :دعوت آقای مطهری روز سهشنبه
 18دی بنا به درخواســت وکیل آقای مطهری ،نشســتی با اینجانب و اسماعیل
بخشــی ،درخصوص موضوع اقرارهای موکلم ،فشار روحی و اذیت و آزار بدنی در
ایام بازداشت ،انجام شد.
وی اضافه کرد :دعوت نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی از موکلم
واکنش به دردنامه انتشار یافته در روزهای اخیر از جانب آقای بخشی بود.
اکنون سؤال این است که چرا مطهری حاضر است به دروغپراکنی علیه وزارت
اطالعات  -آن هم در حالی که رسما در لیست تحریمهای اروپا قرار گرفته  -بها بدهد
اما حاضر نیست سراغ کارگران هفتتپه یا برخی کارخانههای مشابه برود ،و حقوق
و مطالبات همین کارگران را از وزرا و مدیران دولتی پیگیری نماید؟ چرا هرگز امثال
مطهری درباره واگذاریهای بیضابطه از دولت سؤال نمیکنند؟ چرا این طیف هرگز
یک مدیر ارشد دولتی را به خاطر سوءمدیریت اقتصادی زنجیرهای که موجب نابودی
اندوخت ه ارزی ،و ایجاد رانت و تزریق تورم به معیشــت طبقات پایین شــد ،به شکل
جدی مؤاخذه نمیکنند اما وقتی چالش و التهاب ایجاد شد ،کنار جریان رسانههای
دروغپراکن ضدانقالب قرار میگیرند؟!
تعارف و تهدید کافی است
در عمل مقابله به مثل کنید
سخنگوی وزارت خارجه گفت :در مقابل تحریم وزارت اطالعات و چند تبعه ایرانی
از سوی ایران ،مقابله به مثل میکنیم.
به گزارش خبرگزاریها ،بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه محکومیت
تصمیم اتحادیه اروپا که بر پایه اتهامات بیپایه و اساس ،چند تبعه ایرانی را مورد تحریم
قرار داده ،این اقدام را نشــانه عدم صداقت کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم
خواند و افزود :اتحادیه اروپا به جای قرار دادن نام گروههای تروریستی و جنایتکاری
همچون منافقین و االحوازیه در فهرصت تحریم خود ،آنان را در اقدامات ضدانسانی
و تروریستی خود آزاد گذارده و حتی تحت حمایت خود قرار میدهد؛ اما جمهوری
اسالمی ایران را که پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه بوده و اروپا امنیت خود را
مدیون آن است ،مورد اتهام قرار میدهد.
قاسمی تصریح کرد :جمهوری اسالمی ایران در پاسخ به این اقدام و در چارچوب
عمل متقابل مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.
خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از یک مقام آگاه دیپلماتیک نوشته با توجه به حمایت
کشورهای اروپایی از گروههای شناخته شده تروریستی ،جمهوری اسالمی ایران در
حال تجدیدنظر در همکاری اطالعاتی و امنیتی خود با این کشورهاست و به زودی
تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
کیهان امیدوار است این تاکید و تهدید ،به سرنوشت تهدیدهای قبلی وزارت خارجه
دچار نشــود و موجب بیاعتباری و نامعتبر شمردن تهدیدهای این وزارت نباشد .به
عنوان مثال قریب  6ماه است اروپاییها برخالف آداب دیپلماتیک ،آقای اسداهلل اسدی
دبیر سوم سفارت کشورمان در اتریش را با اتهامات و ادعاهای واهی بازداشت کردهاند؛
و درســت و عزتمندانه این بود که وزارت خارجه بالفاصله دست به اقدام متقابل در
همان زمان بزند و الاقل احترام پاسپورت ایرانی را برای دیپلماتهایمان حفظ کند .این
بازداشت اهانتآمیز مقارن با سفر آقای روحانی به اتریش ،صورت گرفت .دولت فرانسه
نیز مقارن سفر وزیر خارجه به پاریس ،اجازه برگزاری نشست به سازمان تروریستی
منافقین با شــعار براندازی را داد که متاسفانه با واکنش درخور وزارت خارجه روبرو
نگردیــد .اکنون باید دید آیــا وزارت خارجه میتواند در تراز عزت و اقتدار جمهوری
اسالمی ظاهر شود و معطل فربیکاری و خدعه اروپاییها نماند؟!
الپوشانی تحریمهای اروپا
در نشریات بزککننده برجام
روزنامههــای بزککننده برجام ،خبر مربوط به وضع تحریمهای جدید در اروپا
علیه ایران را در صفحات اول خود (و اغلب حتی در صفحات داخلی) سانسور کردند.
وزیر خارجه دانمارک پریروز گفت اتحادیه اروپا با تحریم علیه ایران موافقت کرد.
درحالیکه برخی کشورهای اروپایی میزبان گروههای تروریستی ضدایرانی هستند،
«اندرس ساموئلسن» وزیر خارجه دانمارک نوشت؛ اعضای اتحادیه اروپا با اعمال تحریم
علیه یکی از سرویسهای اطالعاتی ایران به دلیل اتهامات مربوط به طرحریزی ترور

یعنی «نوع ارتباط رئیس جمهور با وزارت
اطالعات» هستند».
وی در ادامه نوشــت«:موضع دولت
آقای روحانی ،ممکن اســت این باشد که
دست داشــتن ماموران وزارت اطالعات
در ماجراهــای اروپایی اخیر و شــکنجه
اسماعیل بخشی -یا اساسا وقوع هر گونه
تخلف جــدی را در مجموعه اطالعات-
قبول نکند ،یا اتفاقات ایــن وزارتخانه را
خارج از کنترل رئیس جمهور بداند».
رســانه روباه پیر ،به رئیس جمهور
توصیه کرده است که درخصوص وزارت
اطالعــات به جنجال ســازی روی آورده
و اعالم کند که اقدامــات این وزارتخانه،
خارج از کنترل رئیس جمهور است.
همانطور که پیش از این نیز اشــاره
شد ،این روزها یک جریان خارجی و یک
جریان داخلی به سان دو لبه یک قیچی،
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران را
مورد هجمه قرار داده است.
این جریان در پی آن است تا ضمن
جاده صاف کنی برای تحریم مردم ایران،
یک فضای دوقطبی در کشور ایجاد کرده
و وزارت اطالعات را محــل مجادله قرار
دهد.
اقدامات تحســین برانگیــز وزارت
اطالعات جمهــوری اســامی ایران در
شناسایی و انهدام گروهک های تروریستی
و جاسوســی ،جریان معاند و یک جریان
خاص در داخل کشور را حسابی آشفته و
عصبی کرده است.
ت اطالعــات ایــران از معــدود
وزار 
وزارتخان ه هایی به شــمار مــی رود که
بخش عمــده ای از توفیقات حاصله در
آن مرهون همکاری مردم و گزارشــهای
مردمی در جلوگیری از توطئه و ناامنی در
کشور بوده است.
وزارت اطالعات در چند سال گذشته
با ضربه به تیم های تروریســتی و کشف
مــواد منفجره ،و انهدام چند باند اشــرار
و قاچاق سالح نســبت به تامین امنیت
شــهروندان اهتمام جدی ورزیده و جان
آحاد جامعه را حفظ کرده است.
همچنیــن وزارت اطالعــات از بدو
شکل گیری تاکنون با انهدام شبکههای
جاسوســی متعدد و شناسایی افرادی که
در دام سازمانهای اطالعاتی گرفتار شده
اند ،از آلوده شــدن آنها و خروج اطالعات
اســتراتژیک و ذیقیمت و دسترســی
بیگانگان به منابع حیاتی کشــور و انجام
عملیاتهای خرابکارانه در زیرساختهای
کشور پیشگیری کرده است.

خبر ویژه
در خاک اروپا موافقت کرده است.
رویترز به نقل از وزارت خارجه دانمارک و دیپلماتهای اتحادیه اروپا در گزارشی
نوشت که یک واحد از وزارت اطالعات و دو ایرانی در لیست تروریسم اتحادیه اروپا
قرار گرفتهاند.
تصویب تحریمهای جدید علیه کشــورمان در اروپا در حالی اســت که اروپا از
اردیبهشــتماه گذشــته به دنبال خروج آمریکا از برجام 3 ،بار وعده کرد که مقابل
تحریمها میایســتد اما در آبانماه و سپس اول ژانویه ،مجددا ً بدعهدی کرد تا اینکه
اخیرا ً با تصویب تحریمهای جدید به بهانههای واهی ،حجت را بر بزککنندگان غرب
و برجام تمام کرد.
اما روزنامههای آفتاب یزد ،شرق ،هفت صبح ،اعتماد ،سازندگی ،آرمان ،همشهری،
اطالعات ،جمهوری اسالمی ،ایران و  ...به سیاق همیشه ترجیح دادند این خبر را در
صفحه اول خود منعکس نکنند .اغلب این روزنامهها البته اصل خبر را حتی در صفحات
داخلی نیز منتشر نکردند.
این روزنامهها در سالهای اخیر سهم مهمی در بزک آمریکا و سپس اروپا داشته
و وعدههــای فریبکارانه و بیتضمین آنها را بارها تبدیل به تیتر یک خود کردند اما
اکنون خبرهای واقعی را که نشانه بدعهدی و بیصداقتی و خباثت اروپا و آمریکاست،
سانسور میکنند.
اغلب این روزنامهها همچنین دیروز ،اظهار وزیر اطالعات و رئیس کمیسیون امنیت
ملی مجلس درباره دروغ بودن ادعای شکنجه یکی از کارگران بازداشتی نیشکر هفتتپه
را هم سانسور کردند؛ حال آنکه اصل ادعای دروغ را با آب و تاب و با مدد گرفتن از
برخی نمایندگان معلومالحال مجلس پوشش داده بودند.

چرا برای دفاع از توتال
به هر دستاویزی چنگ میزنید
وزارت نفت با چه توجیهی نمیخواهد موضوع پرداخت رشــوه از سوی شرکت
توتال را پیگیری کند؟
روزنامه جوان ضمن طرح این پرسش نوشت :چندان زیبنده نیست که بگوییم
نقل شــرکت رشــوهدهنده توتال برای وزارت نفت ،نقل «ناموسی» است که این
وزارتخانه نمیخواهد خطا و خیانت آن را ببیند و برای پردهپوشی و توجیهتراشی
برای آن ،معتقد است توتال هر کاری کند حق دارد؛ اگر منافع کشور هم به خطر
افتاده ،پنج ســال است که توسعه فاز  11با یک قرارداد «نیمبند» ،به خطر افتاده
فدای ســرش .طی چند هفته گذشــته ،روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به
رسانههایی که از طرف رشوهگیرنده ،قراردادهای توتال را سراغ گرفته و رها شدن
ایــران در قرارداد فاز  11را دلیل میجویند با واکنشهای عصبی و به دور از ادب
روابط عمومی وزارت نفت مواجه میشوند.
به این وزارتخانه و مقام عالی وزارت نفت توصیه میشود گزارشی که درباره فساد
توتال و رشــوهگیرندگان تهیه شده بود را منتشر کنند .در دور نخست وزارت زنگنه
بر نفت ،وی ماموریتهایی به برخی نزدیکان خود داد تا با بررسی فساد رخ داده در
برخی پروژهها ،روشن سازند چه کسانی فساد کرده و رشوه گرفتهاند ،اما گزارشی هم
تهیه شد و شخص وزیر نفت آن را برای مقامات عالی کشور ارسال کرد که بهتر است
این وزارتخانه ،پس از  15ســال آن را منتشر کند ،کد هم میدهیم؛ همان گزارشی
که توســط یکی از معاونان فعلی وزیر نفت که نقش اصلی را در تدوین آن داشت و
محتویات جالبی دارد.
چرا وزارت نفت به جای پاسخگویی به مسئله اصلی توتال که پر از رشوه و فساد
است ،همچنان از این شرکت فرانسوی حمایت میکند و هر نقدی که به این شرکت
وارد میشود ،با رگ غیرتی همنشین میشود؟!
در نوع خود عجیب است که این وزارتخانه برای دفاع از توتال حاضر است به هر
دستاویز چنگ بزند ،حتی به قیمت معطلی پنج ساله مرزیترین فاز پارسجنوبی؛
چه اتفاقی رخ داده است؟ اینکه ریز اطالعات پارسجنوبی در اختیار توتال قرار گرفته
و این شرکت پس از دریافت آن ،ایران را ترک کرده واقعا جای نگرانی ندارد؟ مگر جز
این است که توتال شریک قطر در بهرهبرداری از میدان مشترک پارسجنوبی است؟!
یعنی وزارت نفت متوجه اتفاقات رخ داده نیست؟!
چرا نه وزیر نفت و نه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت یکبار برای همیشه
به این موضوع پاسخ نمیدهند که دلیل خروج توتال از ایران چه بوده است؟ وزیر
نفت یک بار در حاشــیه دولت در پاسخ به ســوال خبرنگاری درباره امکان خروج
توتــال از قرارداد فاز  11گفت :این شــرکت تنها در حالتی میتواند ایران را ترک
کند که ایران مشمول تحریمهای شورای امنیت و اتحادیه اروپا شود .شاید آلزایمر
مصلحتــی وزارت نفت نمیخواهد مرور آن فــرازی از صحبتهای وزیر نفت را به
خاطر بیاورد که گفته بود در متن قرارداد قید شده که شرکت توتال از تحریمهای
یکجانبه آمریکا تبعیت نمیکند!

کیهان و خوانندگان

گفت و شنود

رای!

گفت :چه خبر؟!
گفتم :مدتی است که مدعیان اصالحات َدم گرفتهاند که
رای روحانی مدیون حمایت اصالحطلبان است!
گفت :دیگه چی؟!
گفتم :آقای منتجبنیا گفته اســت رای روحانی حداکثر
 ۵میلیون بود ولی وقتی اصالحطلبان از ایشان حمایت کردند
سبد رای روحانی سنگین شد!
گفت :موز اگر قوت داشت کمر خودش را راست میکرد و اینطور
دوال دوال راه نمیرفت! اصالحطلبان اگر رای داشــتند نامزد اصلی
خودشان را به زور وادار به استعفا نمیکردند!
گفتم :طرف در انتخابات نامزد شــده بود ولی فقط  ۲تا
رای آورد! همسرش گفت؛ای فالن فالن شده! زیر سرت بلند
شده؟! من که به تو رای ندادم .یک رای مال خودت است ،آن
رای دیگر مال کیست؟!

محکومیت  11ساله وزیر سابق رژیم صهیونیستی
به اتهام جاسوسی برای ایران

وزیر پیشــین انرژی رژیم
صهیونیســتی که پیش از این
متهم به جاسوســی برای ایران
شده بود از ســوی دادگاه به 11
سال حبس محکوم شد.
به گــزارش فارس به نقل از آی
« ،24گونن ِسگِو» وزیر پیشین انرژی
رژیم صهیونیســتی که پیش از این
متهم به جاسوســی برای ایران شده
بود از سوی دادگاه به  11سال حبس
محکوم شد.
در جلســات دادگاه ،ســازمان
امنیــت داخلی رژیم صهیونیســتی
«شــاباک» ،سِــگِو  ۶۲ســاله را به
برقــراری تماسهــای غیرقانونــی
با عوامــل ایران ،افشــای اطالعات
محرمانه درباره زیرساختهای نظامی
و غیرنظامــی رژیم صهیونیســتی و
جاسوسی متهم کرده بود.
منابع رســانهای صهیونیســتی
نیز گزارش دادهاند ،جزئیات پرونده
گونن سگو نشان میدهد وی زمانی

که به عنوان پزشک در ابوجا فعالیت
میکرده با منابع دیپلماتیک مختلف
نیجریــهای ،ایرانی و صهیونیســتی
ارتباط داشته است.
پیش از ایــن ،روزنامه هاآرتص
تحلیــل کرده بود که اگــر اتهامات
مطرح شــده علیــه وزیر پیشــین
انرژی اســرائیل صحت داشته باشد،
اســتخدام او به عنوان جاســوس و
عامل اطالعاتــی ،یک پیروزی برای
ایران است.
روزنامه جروزالم پست نیز نوشته
بــود که جذب وزیر پیشــین انرژی
اســرائیل توســط ایران را نمیتوان
نادیــده گرفت زیرا او میتوانســته
عالوهبــر ارائــه اطالعــات حیاتی،
مقامات دیگر را برای تبدیل شــدن
به جاسوس ،به ایران معرفی کند.
گونن سگو در خرداد سال جاری
پــس از رســانهای شــدن اتهامات
جاسوســی ،توســط پلیــس رژیم
صهیونیستی بازداشت شده بود.

نمازجمعه این هفته تهران به
امامت حجتاالسالم والمسلمین
محمد حســن ابوترابــی فرد در
مصالی امام خمینــی(ره) اقامه
خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز
جمعه تهران ،مراســم نماز جمعه این
هفته از ساعت  10:45در مصالی امام

خمینی(ره) آغاز میشــود و در ادامه با
سخنرانی نادر طالبزاده دبیر جشنواره
فیلم عمار بــا موضوع « 40ســالگی
انقالب؛ فرصتهــا و تهدیدها» همراه
خواهد بود .حجتاالسالم والمسلمین
محمد حســن ابوترابیفرد نیز به ایراد
خطبهها خواهنــد پرداخت .دربهای
یشود.
مصال از ساعت  10باز م 

اقامه نماز جمعه تهران
به امامت حجتاالسالم والمسلمین ابوترابی فرد

رویتر :ناوهای جنگی ایران
تا حیاط خلوت آمریکا پیش میروند
خبرگزاری رویتر در گزارشــی خاطرنشان کرد ،نیروی دریایی ایران به آبهای
آمریکا نزدیک میشود.
اخیرا امیردریادار «تورج حســنیمقدم» جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران درباره اعزام ناوگروه به اقیانوس اطلس گفته بود :اعزام این
ناوگروه از ماه مارس انجام خواهد شد.
رویتر ضمن انتشار این مطلب افزود :این اعزام در حالی انجام میشود که جمهوری
اسالمی ایران به دنبال افزایش دامنه عملیاتی نیروهای دریایی خود در حیاط خلوت
آمریکا ،دشمن سرسخت خود است.
ایران حضور ناو هواپیمابر آمریکا در خلیجفارس را به عنوان یک نگرانی امنیتی
قلمداد میکند و ناوگان دریایی این کشور به دنبال مقابله با آن از طریق نشان دادن
پرچم خود در نزدیک آبهای آمریکاست.
رویتر نوشت :ناوشکن سهند دارای عرشه پرواز برای بالگردها است و ایران میگوید
این عرشه به سالحهای ضدکشتی و ضدهوایی ،موشکهای سطح به سطح و سطح به
هوا مجهز میباشد و دارای قابلیتهای جنگی الکترونیک است.
امیردریادار حسنی ،دسامبر(آذر-دی) گذشته گفته بود ایران به زودی دو تا سه
فروند کشتی را برای انجام ماموریت در ونزوئال اعزام میکند.
یکمقامارشدنظامیایراننیزماهگذشتهگفتکهاینناومیتواندتاآبهایاطلسپیشبرود
زیراناوهایهواپیمابرآمریکاییاجازهیافتهاندبهاطرافآبهایبینالمللیاطرافایراننزدیک
شوند .این گزارش اضافه کرد :ناوگان دریایی ایران در سالهای اخیر دسترسی دریایی
خود را گسترش داده و کشتیهایی را به اقیانوس هند و خلیج عدن برای حفاظت از
کشتیهای ایرانی از خطر دزدان دریایی سومالیایی اعزام کرده است.
ایران هشــدار داده اگر تحت فشارهای آمریکا نتواند نفت خود را بفروشد ،هیچ
کشــور دیگری در منطقه قادر به فروش نفت خود نخواهد بود .این کشور همچنین
تهدید به بستن تنگه هرمز کرده است.
در سالهای اخیر خلیج فارس ،صحنه رویارویی گاه و بیگاه سپاهپاسداران انقالب
اسالمی و ارتش آمریکا بوده است.
مدیران ارشد دولت!
لطف ًا آرامش اقتصادی را به هم نزنید
تا فضای اقتصادی اندکی ثبات پیدا میکند ،برخی مدیران دولتی و نمایندگان
همسو فضا را ملتهب میکنند.
روزنامه هفت صبح از روزنامههای حامی دولت در یادداشتی با عنوان «نخواستیم
این شفافیتتان را» نوشت :هنوز  9ماه از ماجرای دالر  4200تومانی نمیگذرد که
عموم ما به رقم دو و نیم برابری آن راضی شدهایم .عجیب هم نیست؛ ما دالر  19هزار
تومانی را هم همین سه چهار ماه پیش تجربه کردیم که امروز به نصف رقم آن هم
رضایت میدهیم .این روزها اما مردم کمی دلشان قرص شده است به پیگیریهای
رئیس جدید بانک مرکزی.
همچنین این روزها اخاللگران ارزی به جای میدان فردوسی و سبزه میدان ،سر
از دادگاه در آوردهاند .قوه قضائیه هم با برخورد با مفسدان اقتصادی ،برخورد قاطعی
را به نمایش گذاشته است .از آن سو در استانبول و تفلیس و دوبی ،عدو شده است
ســبب خیر و بسته شــدن صرافیهای وطنی (با توجه به فشار و تحریم آمریکا) که
عموماً با پولشویی ،ارز جابهجا میکردند ،سبب شد تا نرخ ارز کشور دیگر به افق خلیج
فارس و قفقاز و دریای مرمره رقم نخورد .حاال همه فهمیدهاند که این دالر چموش
کم کم در حال رام شدن است.
درست روز کریسمس کاتولیکها ،این رئیسجمهور کشورمان بود که بر خاکستر
این آتش دمید .او در سخنرانی پیش از تقدیم الیحه بودجه  98گفت« :چرا یک مرتبه
در ماههای اولیه سال  97کشور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شد .دلیلش این بود که اوالً
تحریمها توانست بر بازار ارز عم ًال و روانا تأثیر بگذارد .مردم ما شاید همه ریزهکاریها را
ندانند ما در مقطعی در اوایل سال  97قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریباً صفر
بود ،منظورم اسکناس ارزی است و آن التهابها در بازار به وجود آمد و دولت ناچار
شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی و لو سخت و برای دولت با اولویت نه اول و دوم
بلکه سوم اجرا کند تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد ».معاون رئیسجمهوری هم
گفت« :نباید به مردم دروغ گفت ،بلکه باید شرایط سخت و دشوار را با مردم در میان
گذاشت تا از طریق اتحاد ،انسجام و وحدت ملی بتوان از آن خارج شد».
نماینده ارومیه در مجلس ،فردین فرمند ،هم که نخواسته دولت را در این موضع
تنها بگذارد دیروز گفت« :میترسم اگر جلسه غیرعلنی برای بررسی بودجه سال آینده
برگزار نشود ،دالر به باالی  20هزار تومان هم برسد».
دالر در بازار آزاد ،یک روز پس از صحبتهای ریاست جمهوری ،با نرخ  12هزار
تومان ،یک هزار تومان باالتر از نرخ چند روز اخیر آن مبادله شد؛ این در حالی است
که دالر در آخرین روزهای آذر ،نرخ خود را به زیر  10هزار تومان نیز کشانده بود .حال
دوباره نشانههایی برای کاهش ارز دیده میشود ،اما تا این ارز چموش میخواهد رام
شود ،یکی از مسئوالن است که احساس وظیفه میکند که باید با مردم شفاف سخن
بگوید .ما میانیم شما دلتان برای ما مردم میسوزد ،گفتیم شفافیت ،ولی دیگر نه آنقدر.
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* رهبر مقتدر و فرزانه با همه بیمهریهای داخلی و دشمنیهای خارجی ،انقالب اسالمی
را از میان امواج سهمگین فتنهها به ساحل امن رهنمون کرده و آثار این حقیقت هر
روز نمایانتر میشود .خروج آمریکا از سوریه و اجالس وابستههای نظامی  17کشور در
ایران یکی از این نشانههای اقتدار است .امید است کاسبان برجام دقت کنند که مذاکره
راهحل نیست ،اقتدار است که جواب میدهد!
طباطبایی
* نبود بصیرت در میان برخی مسئولین یعنی دادن اطالعات کشورمان از تریبون رسمی
کشور و یا اظهار ضعف آنها پیامهای بدی به دشمن ارسال میکند .این کار نشانه فقدان
بصیرت و اقدامی بر ضد امنیت ملی است.
021---3885
* از وزیر ارتباطات درخواست دارم امکانات بیشتری را برای نظارت به فضای مجازی
اختصاص دهد .در حال حاضر خانوادهها احساس میکنند هیچ نظارتی بر این محیط
نمیشود و فرزندانشان مستقیما در معرض تهاجم تروریستهای فرهنگی قرار گرفتهاند.
021---2811
* خودروسازان داخلی اعالم کردهاند قیمتهای فعلی که اعالم شده موقتی است و قرار
است خودرو به صورت پلکانی افزایش پیدا کند! یعنی اجازه میدهند خودروسازان دست
در جیب مردم کنند و هر چقدر که دلشان میخواهد بابت خودروهای بیکیفیتشان
پول از مردم دریافت کنند؟!
0902---4610
* درود بر آرین غالمی ،نوجوان متفکر شطرنجباز کشورمان که قهرمانی و دالر نتوانست
او را بفریبد و از بازی با حریف اسرائیلی امتناع نمود .وی قهرمان پیروزی بر نفس خویش
است ،جوانی از جنس جوانان  8سال دفاع مقدس .این است رویشهای انقالب.
0917---4190
* اگر آقای رئیسجمهور به انقالب اسالمی و آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) التزام
دارد بایــد مدیران نفوذی در دولت را کنار بزند و به نیروهای انقالبی میدان بدهد که
هیچ چشمداشتی غیر از فراهم آمدن امکان خدمت صادقانه به نظام و مردم ندارند.
0912---8712
* چرا در این شرایط جنگ اقتصادی ،دولت به اشتباه خود در برجام اعتراف نمیکند و
چرا در کابینه ،فارغ از جناح و باندبازیهای سیاسی ،از ظرفیت مدیران جهادی استفاده
نمیکند تا حربه تحریم را به شکست بکشانند؟!
0922---7991
* اصرار دوباره کمیســیون امنیت ملی مجلس بر مصوبه خود در خصوص الیحه ضد
امنیتی  CFTکه امنیت ملی کشور را هدف گرفته یک نشانه دیگر از نفوذ در ارکان
تصمیمساز و تصمیمگیر کشور است.
0918---5411
* خبرنگاری از رئیس فراکســیون امید (عارف) سؤال کرد ،نظر شما در مورد پرونده
تحصیلی حسین فریدون چیست؟ پاسخ داد مسئله اصلی کشور االن این نیست! راست
میگوید مسئله اصلی کشور از نگاه نمایندگان تصویب خودتحریمی با  FATFو CFT
است تا مشکل آب خوردن و اقتصاد مردم حل شود!
سوری -تهران
* انقالب اسالمی سال  1357برای مبارزه با اشرافیگری بود .بنابراین هر مسئولی که
امروز زندگی اشرافی دارد باید به مردم پاسخگو باشد که چرا برخالف آرمان انقالب و
امام راحل(ره) عمل کرده است.
021---6329
* روزنامه ایران به تبعیت از دولت مدعی تدبیر از هر فرصتی و بهانهای استفاده میکند
تا دولت قبل از خود را تخریب کند .بیش از  6سال است در عرصه قدرتند و جز تورم،
گرانی ،بیکاری ،رکود ،نقدینگی افسارگسیخته در کنار بتنریزی فعالیتهای هستهای
چیزی برای گفتن ندارند .آن وقت هنوز هم این حرفهای تکراری را رها نمیکنند.
نادری -تهران
* آیا اینکه وزیر ورزش با انتخاب روز هفدهم دی یعنی سالروز فاجعه خونین مسجد
گوهرشاد به دست رضاشاه قلدر به عنوان روز پیشکسوتان ورزش موافقت کرده ،بوی
تالش برای فراموش شــدن روزهای تاریخی و سرنوشتســاز این مردم و پاک کردن
جنایات پهلوی در نزد نسل سوم و چهارم انقالب میدهد .هر چه زودتر این اشتباه و یا
خدای ناکرده اقدام تعمدی باید جبران شود.
قاجار دولو
* اروپای نادان و مغرور باید بداند شیطان بزرگ اگر الزم باشد همه آنها را قربانی رژیم
اشغالگر قدس خواهد کرد .فرانسه به عنوان پیشقراول خوش خدمتی به رژیم صهیونیستی
مدتها باید آشفتگی و به هم ریختگی جامعهاش را تحمل کند ،مگر اینکه به خواسته
ملتش تن دهد و از حمایت سرمایهداران و رژیم جعلی صهیونیستی دست بردارد.
0920---1013
* نایب رئیس مجلس گفته ،برجام هزاران میلیارد دستاورد داشته است .البته ملت که این
هزاران میلیارد را ندید شاید نجومی بگیران دیده باشند ...لطف کنند بفرمایند این هزاران
میلیارد در کجاها هزینه شده است .به نظرم ترامپ بدآورده و به سرآمد دروغگویان معروف
شده است! برخی نمایندگان و دولتیها در این ویژگی اخالقی چیزی از او کم ندارند!
صارمی
* قابل توجه مســئوالن و کارگزاران به ویژه رئیس جمهــور! حضرت امام صادق(ع)
میفرماید ،خردمند عاقل کســی اســت که از انجام کاری که از توان او خارج اســت
چشمپوشی کند!
بلیغیان -اصفهان
* نایب رئیس اول مجلس گفته در حق نماینده ســراوان جفا شــد! باید گفت یکی
در حق ایشــان و دیگری در حق داماد جنابعالی جفا شــده که بدون هیچ تخصصی،
قائم مقام گردشــگری شده در حالی که جوان دیگری با مدرک باال در سطح شهر به
دستفروشی مشغول است.
0912---1298
* چرا مسئولین و متصدیان دستاندرکار برای (سفرهخانه سنتی) که بهتر است بگوییم
قلیانکشخانه ،یکی پس از دیگری مجوز صادر میکنند؟ آیا به عواقب خطرناک این کار
فکر میکنند؟ پیامدهایی مثل مشکالت روحی و روانی جوانان و خانوادهها سوق دادن
جوانان به سمت موادمخدر و اعتیاد و نادیده گرفتن حقوق دیگر شهروندان در استفاده
از هوای پاک و ســالم .در دو ماه اخیر در منطقه  11تهرا ن خ ابوســعید و خ معیری ...
چهار قلیانخانه جدید آغاز به کار کرده است.
تهران  -بدری
* بازنشسته تامین اجتماعی هستم با حقوق یک میلیون و دویست هزار تومان! پس
این همسانسازی که شعارش را دولت میدهد کی قرار است اجرایی شود؟ بیشتر از
دوســوم عمر دولت تمام شد! وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی همانگونه که مشکل
وزارت صمت را حل کرد ،این مشکل ما را هم حل کند!
0911---5794
* بیمار سرطانی هستم و باید به مدت  35روز تحت درمان باشم و برای رادیوگرافی به
بیمارستان دولتی  7تیر میروم .پنجشنبه و جمعه را گفتند تعطیل است ،رضایت دادم
که نروم .وســط هفته هم که زنگ میزنم میگویند دستگاه خراب است! پس تکلیف
افرادی مثل من چه میشود و باید چگونه مشکل درمانی خود را حل کنند؟!
کردبچه
* به وزیر آموزش و پرورش بفرمایید  4ماه از آغاز ســال تحصیلی ســپری شد ولی از
حقوق حقالتدریسیها خبری نشد .چرا؟ مگر ما در این جامعه زندگی نمیکنیم؟ مگر
ما اقساط و اجارهبها و خورد وخوراک نداریم؟ آیا انصاف است همه اول ماه حقوق بگیرند
و ما بعد از قریب  4ماه معلوم نیست کی حقوق خواهیم گرفت؟! آقای وزیر قول داده
بودند که امسال به موقع حقوقمان را پرداخت کنند.
0910---7392
* چند روز قبل از یکی از ســوپرمارکتهای حصارک کرج رب گوجه یک کیلوگرمی
به نام «اسپادانا» خریدم پس از باز کردن در آن با کمال تعجب دیدم که نصف قوطی
خالی اســت! تنها کاری که از دستم برآمد ،عکسی از نیمه خالی و نیمه پر آن گرفتم
و در فضای مجازی نمایش دادم .چون هیچ دستگاه نظارتی را نمیشناسم که درحال
حاضر به ظلم و اجحافی که به مصرفکنندگان میشود ،رسیدگی کند!
تهرانی
* دو دانشآموز در حین درگیری توسط مدیر مدرسه از هم جدا میشوند ،پدر یکی از
آنها پس از مراجعت فرزندش به منزل و بیان گزارش ،تصور میکند که مدیر مدرسه مقصر
است مطلب نزاع را رسانهای میکند و آبروی مدیر مدرسه را میبرد .چرا مسئوالن آموزش
و پرورش استان اصفهان و وزارت به راحتی راضی میشوند که آبروی یک مدیر ریخته
شود .یکشنبه  97/10/16شبکه استان و دوشنبه  /10/17شبکه سراسری این مطلب را
منعکس میکند! حاال میگویند طوری نیست مدیر بیاید عذرخواهی کند تمام میشود!
یک فرهنگی از اصفهان (اسفرجانی)
* مدت یک هفته اســت که تلفن ثابت منزلمان واقع در خیابان شــوش شرقی قطع
است دائم با  118و  2017تماس میگیرم متاسفانه یکی پاسخگو نیست و یا میگویند
حتما داخل ساختمان مشکل دارید ،درحالیکه اصال مشکل داخلی نیست .چندین بار
امتحان کردهایم.
گلزاری  -تهران

