
اخبار كشور
صفحه 2
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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* آقای روحانی عنوان کردند صدای مخالفت اروپایی ها در مخالفت با رفتار آمریکا 
روز به روز بلندتر می شــود. اما این صدا را چرا مردم نمی شنوند؟ اروپا در همسویی 
کامل با آمریکا بارها مواضع خود را اعالم کرده که برنامه موشکی و دفاعی جمهوری 

اسالمی ایران را نمی پذیرد.
0912---8756
* وابستگی متقابل اقتصاد آمریکا و اروپا اجازه نخواهد داد که اروپا منافع اش را بدون 
توجه به آمریکا جست وجو کند. لذا توهمی بیش نیست که تصور کنیم اروپا به انجام 

تعهداتش در برجام و جبران خسارت های ایران اهمیت می دهد.
0902---4610

* باید اجازه دهند قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( به طرح های ملی ورود پیدا کند. کارنامه 
درخشان این قرارگاه امروز شاخص ترین سمبل این آرمان است که ما می توانیم.

021---1522
* اگر دولت تصمیم جدی گرفته تا در برابر زیاده خواهی آمریکا بایستد ابتدا باید از 
برجام خارج شود و دوم کنوانسیون ها و معاهده های ظالمانه خارجی را از دستور کار 
خارج کند و در آخر به جوانان ایران اسالمی اعتماد کند و امور را به جوانان بسپارد 

تا شاهد ایرانی مقتدر باشیم.
021---5244

* نماینده کاشمر گویا از معلومات و درک سیاسی و اقتصادی هیچ بهره ای نبرده و از 
میزان خسارت جنگ تحمیلی)هزار میلیارد( بی اطالع است. او اظهار داشته که چرا 
جمهوری اسالمی به عراق و سوریه کمک می کند! واقعا یک نماینده مجلس این قدر 
درک نداشــته باشد که اگر اهتمام جمهوری اسالمی نبود االن خانواده وی امنیت 
نداشت و ما می بایست با تروریست های تکفیری در درون کشور می جنگیدیم و قطعا 
خسارت آن چندین برابر این کمک های ناچیز کشورمان به سوریه و عراق می بود؟!
حامد پیری از همدان
* خداوند سایه رهبر معظم انقالب را تا ظهور دولت حضرت حجت بن الحسن)عج( 
مستدام بدارد و ما را قدردان نعمت والیت قرار دهد که در حقیقت موهبت الهی به 
این ملت است و اگر چنین نعمتی بر سر ملت نبود با برخی از این مسئوالن معلوم 

نبود چه بالیی بر سر این کشور و مردم می آمد!
4603---0919 و 7250---0919
* محتکرین تنها در سکه و ارز ورود نکردند بلکه به احتکار خودروهای سنگین نیز 
رو آورده اند. شرکت]...[ اتوبوس های خود را به دالالن می دهد و وقتی تقاضای خرید 
دارید به یک میلیارد تومان به صورت نقد تحویل می دهند در حالی که قیمت آن 870 
میلیون تومان است! از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی هم مرتب اعالم می کند این 
همه اتوبوس های از رده خارج در دست داریم که باید نوسازی شوند؟! از مسئوالن امر 

بازرسی و نظارت درخواست برخورد با محتکرین را دارم.
کردبچه

کیهان: نام شرکت مورد اشاره در دفتر روزنامه محفوظ است.
* برگزاری میتینگ گروهک نفاق در پاریس حجت را بر توجیه کنندگان الحاق به 
کنوانســیون FATF و ملحقات آن را تمام کرد. اگر تا دیروز می شد توجیهات این 
جماعت را بر سادگی و جهل و بی خبری آنها تلقی کرد ولی با این میتینگ و با آن 
ترکیب سران خائن اروپایی، آمریکایی در جمع قاتالن 17 هزار شهید، چه قضاوتی 

می توان داشت.
مهدی عالی نژاد- خرم آباد

* اجرای قانون FATF توسط بانک کشاورزی شهرستان گرمسار از 6 ماه قبل آغاز 
شده است. اگر بخواهید بیش از ده میلیون تومان در بانک کشاورزی این شهرستان 
حســاب باز کنید باید فرمی پر کنید و در آن مشخص کنید این مبلغ را از کجا به 

دست آورده اید!
0912---7396
* ای کاش دولت هزینه برق وارداتی از ارمنســتان را صرف صفحه های خورشیدی 
می کرد تا هم مردم خودشان برق تولید کنند و قدر این نعمت الهی را بدانند و هم 
برق اضافی را به دولت بفروشند تا مجبور به وارد کردن برق نباشند. درک این مسئله 
پیچیده نیست اگر تعقل شود. نه اینکه حتی از جوانان تولیدکننده آن حمایت نکند.
0912---9704
* اکثر روزها با شماره تلفن 61156115 وزارت امور خارجه تماس می گرفتم و پیام 
انتقادی خود را به گوش مسئوالن این وزارت می رساندم ولی گویا از انتقادات بی شمار 
مردم به ستوه آمده و از تاریخ 97/4/12 دسترسی به شماره تلفن مزبور را قطع کرده اند.
علیمردانی
* تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. فالن فوتبالیست مرفه و اشرافی 
که از معرفت دینی بی بهره است کمبود آب شرب و مشکالت مردم خونگرم خوزستان 
را بهانه قرار می دهد تا عقده های درونی خود را نسبت به عشق مردم به دین و اهل 
بیت بگشاید! نمی فهمد که بازسازی عتبات مقدسه عراق با کمک خودجوش مردم 
متدین و شیعیان سراسر دنیا از جمله کشورمان صورت می گیرد. این عقده گشایی ها 

تنها درون افراد فرومایه را نمایان می سازد.
یک هم وطن
* وزیر نیرو اظهار می دارد بیشتر برق کشور از آب های پشت سدها تأمین می شود. چرا 
آقایان تدبیری نیندیشیدند که مشکالت خاموشی های  اخیر رخ ندهد؟ آیا نمی توانستند 
توربین های بادی، پنل های خورشیدی و توربین های جدید راه اندازی کنند؟ درست 
اســت که کمبود آب فقط مشــکل کشور ما نیست ولی با اتکای به دانش داخلی و 
روحیه ما می توانیم می شد بسیاری از این مشکالت فعلی را ظرف 5 سال گذشته حل 
کرد ولی گویا کل دولت سرگرم برجام بدفرجام بودند و از امور اصلی غفلت کردند؟!
0938---7582
* پس از استیالی اصالح طلبان بر شهرداری تهران متأسفانه حرکت قطارهای مترو به 
ویژه تجریش- کهریزک با تأخیر صورت می گیرد، چرا؟! خطوط 7 و 6 مترو در دوره 
شهرداری دکتر قالیباف افتتاح شد و مردم مشتاق افتتاح ایستگاههای این مسیرها 
بودند ولی متأسفانه تدبیر آقایان کل خطوط 7-6 را مسدود کرد و بر گره های ترافیک 
شــهر افزود. چرا؟! چندین بار هم اعالم کردند در نیمه اول سال 97، هفته اول تیر 

بخشی از خطوط افتتاح می شود ولی به قول خود عمل نکردند. چرا؟!
8126---0910 و 6960---0936 و 2842---0910
* کوه  های جنگلی اســتانهای شمالی در سکوت مسئوالن محیط زیست به مزرعه 
گندم تبدیل شدند و گرمای تابستانش را مردم مظلوم این مناطق باید تحمل کنند. 
از مســئوالن دستگاه قضایی درخواست پیگیری، دستگیری و مجازات متخلفین و 

جبران خسارت وارده به جنگل های ملی را دارم.
ابراهیم مهربانی- گنبدکاووس
* مــا باالخره باید آب کم مصرف کنیم یا زیاد؟! آبفای منطقه 4 ابتدا به ما گفتند 
کنتورتان ایراد دارد وقتی امتحان کردند و مشکلی نداشت بعد از مدتی نامه ای دیگر 
واصل شد که استفاده تجاری می کنید؟! با مراجعه به منطقه گفتند باید چند میلیون 
واریز کنید! گفتیم منزل مسکونی است نه تجاری؟ گفتند بازدید می کنیم! وقتی نتیجه 
نگرفتند دو هفته بعد نامه ای دیگر واصل شد که به خاطر کم مصرف کردن منزل شما 
از دو واحد به یک واحد تقلیل می یابد؟ گویا به علت کم مصرف کردن گناه مرتکب 

شده ایم که در این گرمای تابستان باید به سازمان آب تردد کنیم!
0935---4684
* از فــردی بابت فروش اجناس مبلغ 200 میلیون تومان در ســال 94 طلب کارم 
که چکی به تاریخ 95/3/30 تحویلم داد که نتوانســت پاس کند و به زندان افتاد. 
درخواست اعســار نمود بعد از یک سال آزاد شد! متأسفانه دادگاه او را به پرداخت 
ماهانه یک میلیون تومان با 10 میلیون پیش محکوم کرد! یعنی من در عرض 16 
سال طلب 200 میلیون تومانی سال 94 را دریافت کنم. ارزش 200 میلیون من در 
سال 94 چقدر بوده و در سال 1410 چقدر می شود؟! من حاضرم 60-50 میلیون نقد 
بگیرم و از بقیه اش صرف نظر کنم. چرا برخی قضات به صدور چنین احکامی مبادرت 
می ورزند؟! انصافاً اگر همین قاضی خودش یا بستگانش چنین مبلغی می خواستند 

همین حکم را صادر می کرد؟!
جعفری- کازرون
* مسئوالن دولتی قول افزایش حقوق جانبازان را در سال جاری دادند ولی با گذشت 
بیش از سه ماه از آغاز سال 97 هیچ گونه افزایشی صورت نگرفته است. اگر قرار بر 

عدم افزایش بود چرا اعالم کردند که افزایش می یابد؟!
علی شنیدی- فارس

پلیس بلژیک به کاهدان زد
فرد بازداشتی، عضو مرکزیت منافقین است

فرد بازداشــت شده در بلژیک که ادعا می شده از طرف جمهوری اسالمی مأمور بوده 
همایش سازمان تروریستی منافقین را به هم بزند، از اعضای شناخته شده همین سازمان است.
یک روز پس از برگزاری همایش ضدایرانی منافقین در پاریس و همزمان با سفر اروپایی 
رئیس جمهور، پلیس بلژیک مدعی بازداشت 2 ایرانی شد که قصد داشتند به همایش ساالنه 

منافقین در پاریس حمله کنند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به سناریوی اخیر در بلژیک گفته 
بود: افراد بازداشت شده از اعضای شناخته شده گروهک منافقین هستند و آماده ایم با ارائه 

اسناد الزم در جهت روشن کردن ابعاد واقعی این سناریو، همکاری کنیم.
پلیس بلژیک ادعا کرده بود: مرد 38 ســاله به نام »امیر. س« و زن 33 ســاله به نام 

»نسیم . ن« که هر دو تبعه بلژیک هستند، به تالش برای اقدام تروریستی متهم شده اند.
اما تصاویر منتشره نشان می دهد که یکی از بازداشت شدگان که رسانه های بلژیکی از او 
به عنوان امیر. س نام می بردند، »امیر سعدونی« نام دارد و از اعضای شناخته شده سازمان 
تروریستی منافقین بوده و حتی با سران این سازمان از جمله مهدی ابریشم چی نفر دوم 

منافقین نیز عکس یادگاری دارد.
نکته جالب توجه و قابل تأمل در این میان، شانتاژ هماهنگ دولت های بلژیک و هلند 
و فرانســه و آلمان در یکی دو روز اخیر با موضوع دستگیری افرادی است که ادعا می شود 
می خواسته اند نشست منافقین را بر هم بزنند و این در حالی است که موضوع اصلی، دادن 
اجازه تردد و اقامت و فعالیت به سازمان جنایتکار و تروریستی منافقین با سابقه 17 هزار 

ترور می باشد.
با این سوءمدیریت اقتصادی

نمی توانیم از عملکرد دولت دفاع کنیم
یک فعال اصالح طلب گفت توان دفاع از عملکرد دولت را نداریم. 

فعال اصالح طلب و عضو ستاد مردمی روحانی در انتخابات گفت: »با توجه به وضعیت 
کنونی و کارنامه منفی دولت در حوزه اقتصاد و معیشت، حرفی برای دفاع از عملکرد دولت 

در مجامع عمومی نداریم.«
علی عزیزی روز سه شــنبه در نشســت فعاالن شهرستان رزن، اظهار داشت: پیش از 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به عملکرد و برنامه های درخشان دولت، اقدام 

به حمایت از دولت و سعی در کسب رای برای این داوطلب انتخاباتی کردیم.
وی اضافه کرد: اما هم اینک وضعیت اقتصاد و معیشت مردم به گونه ای است که هیچگونه 

نمی توان از عملکرد دولت دفاع کرد. 
وی گفت: اهمیت اقتصاد و معیشــت به گونه ای است که عنوان شده، شکم گرسنه، 

دین و ایمان ندارد.
دیگــر فعال اصالح طلــب رزن نیز بیان کــرد: توجهی به نظر و ایده اعضای ســتاد 
حجت االسالم روحانی به عنوان نیروهای وفادار به دولت در مشاوره گرفتن ها از جمله عزل 

و نصب مدیران نمی شود.
غالمرضا مختاری، افزود: کســی خدمات و مزایای فعالیت های صورت گرفته ازجمله 
علت و ضرورت داشــتن انرژی صلح آمیز هسته ای یا کمک مستشاری ایران به کشورهای 

منطقه را تبیین و آشکار نمی کند.
این فعال سیاسی با عنوان اینکه ترامپ های داخلی بیش از ترامپ بیرونی به کشور ضربه 
می زنند، گفت: اظهارنظر غیرمسئوالنه و ضدونقیض دولتمردان، گرانی پیوسته و بدون دلیل 

کاالها موید این است که دولت نمره خوبی نمی گیرد.
فروتن قائم مقام حزب اعتماد ملی در رزن نیز در این جلســه گفت: برخی از احزاب 
تنها اسم دارند و برخی تنها یک عضو دارند بنابراین باید برای سامان دادن به این وضعیت 

خانه احزاب راه اندازی شود.
تیم اقتصادی؛ مسی آرژانتینی

یا عزیز بوهدوز مراکشی؟!
یک نماینده حامــی دولت در مجلس می گوید تیم اقتصادی دولت مثل تیم فوتبال 

آرژانتین است.
محمد دامادی در گفت وگو با تسنیم، ضمن تشبیه تیم اقتصادی دولت به تیم فوتبال 
آرژانتین گفت: این تیم با وجود داشــتن مســی از جام جهانی حذف شد، چون با یکدیگر 
هماهنگ نبودند. تیم اقتصادی دولت روحانی نیز باید ترمیم شــود تا کشــور از وضعیت 

کنونی خارج شود.
وی اظهار کرد: وزیر اقتصاد کمتر از یک سال است که وارد کابینه دولت شده، وضعیت 
اقتصادی کنونی نمی تواند محصول تصمیم گیری وی باشد. وی با بیان این که در مجموع 
دولت در حوزه اقتصادی نتوانســته عملکرد خوبی داشته باشد، تصریح کرد: حتما دولت 
باید کابینه خودش را ترمیم و جوان کرده و نگرش های جدید را وارد مجموعه دولت کند. 
وی افزود: دولت باید یک تفکر نو اقتصادی را معرفی کند، شاید افراد جزء به جزء خوب 
باشند اما ترکیب، ترکیب قدرتمندی نیست. وی ادامه داد: لیونل مسی بازیکن فوق العاده  خوبی 
است، بحثی هم در این نیست. اما آرژانتین از جام جهانی حذف شد چون ترکیب موفقی 
نداشــتند. شاید برخی از افرادی که در حوزه اقتصادی دولت کار می کنند افراد قدرتمند، 

سالم و پاکی باشند اما در کنار همدیگر نمی توانند کار کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت باید زودتر از اینها به این نقطه - ترمیم 
کابینه - می رسید، البته االن هم دیر نشده است و اگر دولت تصمیم گیری کند در این رابطه، 

مجلس حمایت خواهد کرد.

دامادی اظهار کرد: جمعیت کثیری از همین مردم که انتقاد می کنند به رئیس جمهوری 
رای دادند. این که کسی می گوید من - از رای دادن به روحانی - پشیمان شدم یا رای خودم 

را پس می گیرم ادبیات خوبی نیست.
این نماینده مجلس در اظهارات خود توضیح نداده که کدام یک از اعضای تیم اقتصادی 
را در حرفه ای و کاربلد بودن، مانند لیونل مسی بازیکن حرفه ای تیم ملی آرژانتین می داند؟ 
و چرا طیف متبوع وی در مجلس ظرف 5-4 سال گذشته هرگز به فکر پرسشگری جدی 
و اصالح ترکیب تیم اقتصادی و توانمند کردن آن نیفتاده اند؟ البته اگر مقایســه فوتبالی 
در میان باشــد، باید عملکرد برخی اعضای تیم اقتصادی را نه با لیونل مســی، بلکه با گل 
به خودی عزیز بوهدوز مراکشی، عزیز بهیچ استرالیایی، اتوبوی نیجریه ای و تیاگو چونیک 

لهستانی مقایسه کرد.
روزنامه آلمانی: اروپا

شجاعت رویارویی با آمریکا را ندارد
یک روزنامه آلمانی تأکید کرد اروپا شجاعت رویارویی با آمریکا به خاطر حفظ برجام 

را ندارد.
هندلزبالت با اشــاره به برنامه مذاکرات حســن روحانی در سوئیس و اتریش نوشت: 
کشــورهای پیشــرو اتحادیه اروپا پیش از این اعالم کرده اند مقابل ترامپ می ایستند و به 

برجام پایبند می مانند، اما واقعیت گویای چیز دیگری است.
شرکت هایی مانند توتال، پژو سیتروئن و یا ب آ اس اف )BASF( ایران را ترک کرده اند 

و واردات نفت اروپا از این کشور نیز کاهش یافته است.
در ادامه مطلب آمده اســت: حســن روحانی که در وین بــا صدراعظم اتریش دیدار 
کرد، احتماالً برجام را فسخ می کند. اواسط ماه می پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق 
هسته ای )18 اردیبهشت(، تهران 60 روز به اتحادیه اروپا فرصت داد تا اگر منافع اقتصادی 
جمهوری اســالمی را تضمین کند، همچنان در برجام بماند، ولی در اروپا سخنی در این 

باره گفته نمی شود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا شجاعت الزم رویارویی با ترامپ را ندارند و به جای اینکه 
از طریق بانک های مرکزی خود میلیاردها دالر صرف انتقال نفت ایران کنند به اســتقالل 
بانک های خود اشاره دارند. به جای اینکه منابع مالی برای پروژه های زیرساختی شرکت هایشان 
را در ایران تأمین کنند از ترس مشکالت مالی راه بازار آمریکا را پیش گرفته اند. هندلزبالت 
در پایان نتیجه گیری کرده است: اتحادیه اروپا هزینه عدم شجاعت خود مقابل ترامپ را که 

خواهان پایان روابط اقتصادی با تهران است، پرداخت خواهد کرد.
دولت های اروپایی همانطور که ســازمان انرژی اتمی )ایران( بارها اعالم کرده اعتبار 

سیاست خارجی خود را در این راه به خطر می اندازند.
دولت و نهادهای نظارتی

مبارزه با محتکران و دالالن را جدی بگیرند
دولت و نهادهای نظارتی باید با محتکران و دالالنی که بازار را به هم می ریزند به عنوان 

یغماگر برخورد کنند.
به گزارش تابناک، چند وقتی است به جای دولت و صنوف و نهادهای نظارتی، دالالن 
و یغماگران در بازار حکم رانی می کنند و نهادهای مزبور که انگار کارهای مهم تری از تنظیم 
بازار، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها، کاهش ارزش دارایی های مردم و له شدن اقشار 
ضعیف جامعه زیرچرخ های مرکب زیاده خواهی عده ای سوء استفاده گر دارند، هیچ توجهی 

به این شرایط ندارند و وضعیت مردم هر روز بدتر از روز گذشته می شود.
وضعیت در بازار ارز، طال و سکه چنان بهم ریخته است که ظرف مدت چند روز قیمت 
سکه 300 تا 400 هزار تومان افزایش یافته است. در بازار خودروهای خارجی تماماً کار در 
دست عده ای سودجو و دالل قرار گرفته که هم دالر دولتی از قوه مجریه می طلبند و هم 
به بهانه تحریم و افزایش قیمت ها از تحویل و فروش خودرو حتی با نرخ 6-7 هزار تومانی 

هم اجتناب می کنند.
بازار خودروهای داخلی هم اگرچه در انحصار تمام و کمال ایران خودرو و ســایپا قرار 
دارد، اما عدم فروش خودروهای تولیدی توسط این دو خودروساز که به گفته یک نماینده 
مجلس چیزی جز احتکار خودروها نیست؛ بازار را چنان متالطم کرده و در اختیار دالالن 

قرار داده که هر روز شاهد قیمت های جدیدی برای خودروهای تولید داخلی هستیم.
مسکن هم حکایت دیگری از گرانی دارد. چند سالی بود که تقریباً بازار مسکن خوابیده 
و در رکــود بود. تقریباً خرید و فروش چشــمگیری صورت نمی گرفت و بازار از یک ثبات 
مطلوبی برخوردار بود. اما با بهم ریخته شــدن شــرایط اقتصادی از اوایل سال قیمت ها و 
رقم های آنچنانی برای خرید و فروش مسکن ذکر می شود که به گفته بسیاری از کارشناسان 

قیمت ها حبابی است.
در سایر بازارها نظیر بازار مواد غذایی، بازار لوازم خانگی و... هم شاهد همین سودجویی ها 
و بهم ریختگی ها هستیم و مردم از این ناحیه یعنی از بعد اقتصادی به شدت تحت فشار قرار 
گرفته اند؛ جز عده ای خاص که با چنین تغییر و تحوالتی تازه می توانند دست به سوداگری 

زده و به نان و نوایی برسند.
یکی از مهم ترین مطالباتی که مردم دارند این اســت که مسئوالن تمام وقت خود را 
صرف رتق و فتق امور کنند، اما آنچه از مسئوالن در قوه مجریه و نهادهای نظارتی شاهدیم 

این است که آنها همچون گذشته روال و رویه کاری خود را دارند و هیچ اقدام جدی برای 
رفع مشکالت و ساماندهی امور ندارند؛ موضوع و رویه ای که می توان گفت که تقریباً هیچ 

سنخیت و همخوانی با خواسته های مردم ندارد.
اگر بگیر و ببندی باشد اتفاقاً االن وقت آن است که با دالالن و سوء استفاده کنندگان 
از شرایطی که اقدامات آنان نظام اقتصادی را به چالش می کشد و بهم می ریزد و در نهایت 

دود اقداماتشان به چشم مردم و کشور می رود، برخورد شود.
برخی انگار که می خواهند خود و هفت جد و آبادشــان را از شــرایط ایجاد شــده در 
کشــورتأمین کنند و در طول چند روز و چند ماه سود ده ها سال را به دست بیاورند. این 
افراد را در هر بازار اقتصادی می توان مصداق همان یغماگر از دیدگاه شهید بهشتی خواند 
و حتماً باید متناســب با قوانینی که در حوزه اخالل در نظام اقتصادی وجود دارد، توسط 

نهادهای اجرایی و نظارتی مورد تعقیب قرار داده و محاکمه کرد.
کاری که این عده می کنند و ضربه ای که افراد مذکور بر پیکره کشور، وضعیت اقتصادی 
و بدنه مردم وارد می کنند، هیچ سنخیتی با اصول اقتصادی نداشته و به هیچ عنوان بویی 

از در نظر گرفتن منافع ملی و منافع مردم در آن نیست.
FATF این طرف پاریس، میزبانی

آن طرف پاریس، میزبانی تروریست ها!
حمایت فرانسه از سازمان تروریستی منافقین و اجازه برگزاری میتینگ، مهر ابطال بر 

FATF و ادعای مبارزه با تروریسم است.
روزنامه رســالت نوشــت: »اف ای تی اف« با انتشــار بیانیه ای آب پاکی روی دســت 
بزک کنندگان معاهدات استعماری ریخت و اعالم کرد حق تحفظ ایران را در تعریف تروریسم 
نمی پذیریم. این نهاد بین المللی که مقر آن در پاریس است اعالم کرد ایران را همچنان در 

فهرست سیاه خود نگاه خواهد داشت!
»اف ای تی اف« صریح گفته است کسانی که برای پایان دادن به اشغال خارجی و نیز 
مبارزه با استعمار و نژادپرستی تالش می کنند، مصداق تروریسم هستند و ایران نمی تواند 
این انسان ها را مشمول تعریف تروریسم نداند. »اف ای تی اف« رسما اعالم کرده است حق 
تحفظی برای ایران قایل نیســت و ایران را به دلیل حمایت از نهضت های آزادیبخش و به 
طور مشخص از حماس، حزب اهلل و مبارزه با داعش در عراق و سوریه و نیز پابرهنگان یمنی، 
مشمول تحریم های بانکی می داند و اصال پشیزی هم برای یک پیمان بین المللی که بین 

ایران و 6 قدرت جهانی تحت عنوان برجام بسته شده، ارزش قایل نیست.
این بیانیه در حالی در پاریس صادر می شود که منافقین به عنوان مصداق اتم تروریسم 
که دست آنها به خون 17 هزار ایرانی بی گناه آلوده شده است آزادانه در پاریس گشت و گذار 
نموده و میتینگ برگزار می کنند، منافقین در پاریس مقر دارند و دولت هایی چون آمریکا 
و فرانســه در تامین مالی آنها از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند. »اف ای تی اف« در حالی 
به چانه زنی از تعریف تروریسم با جمهوری اسالمی مشغول است که منافقین با سیاهه ای 
از عملیات تروریستی و جنایات بی حد و حصر در داخل ایران و عراق، زبانزد محافل حقوق 
بشری جهان هستند، به راحتی در پاریس میتینگ جنگ افروزانه برای براندازی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی برگزار می کنند.
دولت فرانســه با پناه دادن به تروریست های منافق، قطعنامه 1373 را که به وظایف 
دولت ها در قبال سازمان های تروریستی می پردازد، زیر پا له کرده است. ماکرون عمال در 

جنایات منافقین در قتل عام 17 هزار ایرانی توسط منافقین شریک است.
رئیس جمهور فرانسه در قتل عام کردها و نیز عشایر عرب در زمان صدام که منافقین 
نقش اصلی را در کشتار آنان بازی می کردند سهیم و شریک است. آمار قتل عام های منافقین 
در دو کشور ایران و عراق و نیز مشارکت آنها در کنار حزب بعث و در همراهی با صدام به 

روایت نشریات آنها بیش از اینهاست.
طبق آمار نشریات منافقین و کتاب جمع بندی به اصطالح مقاومت، شمار کسانی که 

مورد کشتار قرار گرفته اند 116630 نفر در 3740 عملیات تروریستی است.
کودن ترین رجال سیاسی و بی اطالع ترین افراد از حقوق بین الملل و معاهدات جهانی هم 
می دانند که برگزاری چنین میتینگ و حضور مقامات آمریکایی و فرانسوی و پشتیبانی های 
مالی و معنوی از منافقین تروریسم، مصداق بارز نقض قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان 
ملل در منع پشــتیبانی از ترور و تروریســم است. آن وقت همین جماعت روسیاه اروپایی 
و آمریکایی که مرکزیت »اف ای تی اف« را تشــکیل می دهند، می آیند با ایران روی تعریف 

تروریست و تروریسم چانه می زنند.
عقب افتاده تر از این جماعت، کسانی هستند که در داخل صدای ساز مذاکره مجدد را 
درمی آورند و هنوز امیدوارند که آبی از کنوانسیون های جهانی و معاهدات بین المللی برای 

ملت ایران گرم شود.
پوست خربزه زیر پای دولت گذاشتند
اما از قبول مسئولیت طفره می روند

روزنامه اطالعات خواستار استعفای دولت شد! ابوالفضل فاتح از اعضای ارشد ستاد 
موسوی که چند روز پس از فتنه 88، ایران را به مقصد انگلیس ترک کرد، در کسوت 
یادداشت نویس روزنامه اطالعات ظاهر شده و در یادداشتی،  سوءاستفاده ها از ارز و برخی 
اقدامات مدیران دولتی را رسوایی ملی نامید. او خواستار استعفا یا کناره گیری مدیران 

دولتی مذکور شده است.
حمله عضو ستاد فتنه به ناکارآمدی دولت در حالی است که افراطیون مدعی اصالحات 
و برخی نفوذی های فتنه ســبز، از عوامل اصلی انحراف در رویکرد دولت، مشغول شدن به 
حاشــیه های سیاسی و اعتماد به آمریکا و ناکارآمدی پنج ساله دولت بوده اند اما اکنون با 

تردستی سعی می کنند شانه از مسئولیت خالی کنند.

گفت و شنود

انگل!
گفت: یکی از اخاللگران بازار با 2 تن سکه طال دستگیر شد! 

گفتم: حاال قرار است با او چه کنند؟! 
گفت: چه عرض کنم؟! زندگی مردم را که فلج کرده است، بسیاری 
از خانواده ها را که به خاک سیاه نشانده است، آشوب و نا امنی بسیاری 

که ایجاد کرده است و...
گفتم: با چه جرأتی دست به اینهمه جنایت زده است؟!

گفت:  احتماال سبیل بعضی ها را چرب کرده که از فردا او را کارآفرین! 
و نابغه اقتصادی! و... معرفی کنند طرف هم به ریش ملت بخندد!

گفتم:  یک انگل را گذاشته بودند زیر میکروسکوپ، دیدند 
به جای اینکه وحشت کنه داره دست تکون میده!

دكترمحمدحسین محترم 

1- پس از هشدار رهبر معظم انقالب در سال 94 درخصوص هدف آمریکا 
برای نفوذ در حوزه های مختلف کشور از طریق برجام، در چند مطلب با قرائن 
و مستندات غیرقابل انکار، سناریوها و مجاری»نفوذ جریانی و موردی« در 
جهت عملیاتی کردن پروژه براندازی نظام را تحت عناوین »هشدار! نفوذ در 
سایه توافق هسته ای« تبیین کردیم، این هشدار با واکنش جریان غربگرای 
حامی دولت مواجه شد و ادعا کردند مثل»توهم توطئه«، برخی »توهم نفوذ« 
دارند. »دستاورد هیچ« و »خسارت محض« و »جنگ اقتصادی« با دالر 10 هزار 
تومانی و سکه 3 میلیون تومانی به مدد برجام در سایه فریب افکارعمومی 
و عملیات روانی و دوقطبی سازی های کاذب، به خوبی صحت آن هشدارها و 
تبیین ها را آشکار کرد.اما در شرایط کنونی با هشدار در باره »نفوذ اجتماعی 
در پسابرجام« باید گفت آمریکا تالش دارد در سایه غفلت برخی مسئوالن 
کشور با استفاده از نتایج نفوذ سیاسی و اقتصادی اش، در حوزه اجتماعی نفوذ 
کنند و بین ملت و نظام جدایی بیندازد و به اهداف خود برسد. اتفاقات روزها 
و هفته های اخیر و تالش رسانه های بیگانه برای القاء فرصت طلبی »کاسبان 
تحریم و برجام«در کــف بازار به عنوان اعتراضات مردمی همزمان با ادعای 
طرح تغییر نظام جمهوری اسالمی از سوی آمریکا با شروط دوازده گانه پمپئو 
نمی تواند عادی و اتفاقی باشد، چنانکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر 
برنامه ریزی برای ادامه اغتشاشات در ایران تاکید کرده است.موضوع این قلم 
هماهنگی سیاسی-رسانه ای و اطالعاتی- امنیتی عوامل داخلی و خارجی فتنه 
با راهبرد جدید رئیس جمهور آمریکا علیه ملت و نظام است و آشکار می کند 
آنان که قبال سر در آخور انگلیس داشتند، اکنون چگونه سر در آخور آمریکا 
کرده اند.هرچند عوامل داخلی و خارجی فتنه در سال 88 اوج هماهنگی خود 
را برای ایجاد انقالب مخملی علیه ملت ایران به طور کامل آشکار کردند، اما 

این بار هم »سرشان باز به سنگ خواهد خورد«. 
2-اپوزیســیون خارج نشــین»کنگره ملی ایرانیان« و »مجلس سنا«! 
تشکیل داده اند و رئیس  خودخوانده این سنا در گفت وگو با صدای آمریکا از 
رفت وآمدهایش به کاخ سفید و کنگره برای دریافت کمک های مالی- سیاسی 
سخن گفته و اظهار کرده که پشت اغتشاشات دی ماه گذشته آمریکا، و این 
جماعت عامل سازمان سیا بوده اند.وی ادعا کرده »پیشنهاد براندازی جمهوری 

اسالمی االن روی میز دولت آمریکا قرار دارد«!
3-پایگاه خبری پارلمان انگلیس، پلیتیکس هوم، در گزارشی اعالم کرد 
نمایندگان مجلس عوام این کشور برای حمایت از طرح براندازی جمهوری 
اسالمی»کمیته آزادی ایران« تشکیل داده و به عضویت این کمیته درآمده اند. 
لرد التون یکی از این نمایندگان انگلیسی گفته »اروپا دیگر نمی تواند پشت 
برجام پنهان شود و باید آشکارا در همراهی با آمریکا از اعتراض های داخل 
ایران حمایت کند«. وی با  اشاره به نشست های متعددی که برای حمایت از 
جریان غربگرا و به اصطالح میانه رو داخلی در جهت ایجاد آشوب و فتنه صورت 
گرفته، اذعان می کند »آمریکا اکنون بر روی طرح گسترده تری از طریق برجام 

و تحریم ها برای ایجاد اعتراضات داخلی ایران متمرکز شده است«
4-فرزند شــاه خائن در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ از طرح »نظام 
پارلمانی ســکوالر« خود رونمایی کرده و این خبرگزاری براساس گزارش 
واشنگتن پست از تربیت و هدایت ربع پهلوی از دهه 1980 توسط سازمان سیا 
خبر داده است. روئل مارک جرکت افسر سابق سازمان سیا هم که مسئولیت 
مستقیم هدایت پسر شاه معدوم را برعهده داشته در مصاحبه با این خبرگزاری 
فاش کرده است، پسر پهلوی دوست جین شارپ متخصص و پدر انقالب های 
مخملی و رنگی است. خود او نیز در مصاحبه با این خبرگزاری با اذعان به اینکه 
تحت تاثیر ایده های انقالب های رنگی شارپ برای یک انقالب سکوالر قرار 

گرفته،ادعا کرده »وقت آن رسیده تا دموکراسی غربی را وارد ایران کنیم«!
5-منافقین تروریست نیز که از چهل سال قبل قرار است تهران را سه 
روزه فتح کنند!، با حمایت دولت های آمریکا و کشورهای غربی و حضور مقامات 
آنها در نشستی در پاریس، چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی را »سال 

قیام کامل« ! اعالم کرده است.
6- در داخل کشور اصالح طلبان با تایید یکی از سران فتنه که در جریان 
فتنه 88 با جرج سوروس آمریکایی مجری و اسپانسر انقالب های مخملی 
جین شارپ دیدار کرده بود، »پارلمان اصالحات« برای بومی سازی طرح های 
آمریکایی و فضاسازی های سیاسی–رسانه ای منسجم در داخل کشور تشکیل 
داده اند. چگونگی تحقق این اهداف نیز به قول رئیس  یکی از احزاب اصالح طلب 

»تشکیل احزاب رنگارنگ«! و فشار از پایین است.
7- نکته خنده دار این است که رسانه های غربی در اقدامی برنامه ریزی 
شده از سوی سازمان سیا ادعا می کنند سه گروِه وارثان خاندان پهلوی که 
منافع ملت ایران را به کمک آمریکا غارت کردند و منافقین تروریست که با 
حمایت آمریکا دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و عوامل 
فتنه آمریکایی 88 وجریان غربگرای داخلی جایگزین نظام برآمده از آرای 

ملت ایران هستند!!
8- نقطه اوج هماهنگی این جریانها در سناریوی براندازی سازمان سیا، 
اکنون در پیشنهاد مستقیم با آمریکا خود را نمایان کرده است. این جریانها 
که قبال از فتنه 88 و پیش از آن، نامه سرگشاده ومرعوبانه نمایندگان مجلس 
ششم به رهبری و همچنین نامه ذلیالنه و حقیرانه رئیس اصالحات به بوش 
رئیس جمهور سابق آمریکا مبنی بر پذیرش تمام زیاده خواهی های آمریکا در 
منطقه از جمله توقف تقویت قدرت دفاعی و موشکی کشور و...حمایت کرده 
بودند، اکنون نیز در حمایت از نامه خائنانه پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا 
به میدان آمده اند، هر چند در مواضعی متناقض و فریبکارانه ادعا کرده اند ما 
چنین پیشنهادی را مشروط کردیم که اگر رئیس جمهور آمریکا تضمین بدهد!
9-دو نکته مهم در تشکیل پارلمان اصالحات این است که اوال پیشنهاد 
دهنده آن حزبی اســت که خود را سرتا پا لیبرالی و به قول سیدحسن تقی 
زاده عضو فراماسونری ، »ســرتا پا غربی«!! می داند. ثانیا رئیس شورای این 
حزب پیشنهاد خائنانه مذاکره مستقیم با آمریکا در شرایط کنونی را اولین بار 
رسانه ای و دبیرکل آن حزب این پیشنهاد ذلیالنه را امضا کرده است.ثالثا هدف 
این حزب از پیگیری تشکیل پارلمان اصالحات، بهره برداری برای انتخابات 
ریاست جمهوری 1400 با کاندیداتوری یکی از اعضای خود و دور زدن سایر 

احزاب همسو است.
10- سال گذشته در مطلب »بازی خطرناک برجام2« هشدار داده بودیم 
خبرهای محرمانه ای وجود دارد که پیشنهاد»مکمل برجام برای توقف برنامه 
موشکی و مقابله با نفوذ ایران در منطقه«را همین نفوذیهای داخلی که گرای 
تحریمها را به آمریکا داده بودند، به طرفهای غربی–آمریکایی داده اند. از آن 
زمان تاکنون قرائن و شواهد زیادی دال بر این هشدار آشکار شد، اما انتشار 
نامه پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا با امضاء برخی لیدرها و سمپات های 

اصالح طلب، موجب شفافیت بیشتر شده است.
11-هرچند عملکرد ضعیف دولت تدبیر و امید در حل مشکالت اقتصادی 
مردم و انفعالش در برابر جنگ روانی دشــمن، با نگاه خوشبینانه ناخواسته 
بخشی از سناریوی دشمن علیه ملت ایران ارزیابی می شود که توسط نفوذیها 
در سیستم اجرایی رخ داده، اما درآستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اســالمی باید هوشــیار بود آنچه که در حوزه اجتماعی و پشت پرده برای 
سوءاستفاده از اعتراضات داخلی باجنگ اقتصادی -روانی قرار دارد، فراتر 

از ناتوانی دولت است.
12-در این خصوص آنچه باعث نگرانی ملت ایران می شود، بازی آگاهانه 
یا ناآگاهانه برخی مســئوالن در زمین و پازل دشمن است. از جمله پاسخ 
وزیرامورخارجه به شروط دوازده گانه پمپئو با ادعای منزوی شدن آمریکاو 
ایجاد شکاف بین آمریکا و اروپا را باید تکرار مکررات و خیال پردازی براساس 
موهومات برای توجیه افکارعمومی داخلی تلقی کرد. مقاله توییتری ظریف با 
ادعای اینکه »اگر آمریکا به ایران تضمین بدهد، شرایط برای حرکت مشترک 
)مذاکره مستقیم!( مهیا می شود«!، و ادعای اینکه »اکنون ایران در خطر است 
و موافق و مخالف جمهوری اسالمی در یک کشتی نشسته اند«! روی دیگر 
پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا و فضاسازی دیپلماتیک برای آن و در 
حقیقت پازلی از تالش هماهنگ جریان نفوذی و نظام سلطه می باشد که اوال 
محصول همان نیم جمله »برجام به عنوان زیربنای تعامل سازنده در منطقه« 
است که به قول موگرینی به اصرار طرف های ایرانی در برجام 104 صفحه ای 
گنجانده شد. ثانیا محصول عدم حذف تحریمهای دفاعی-نظامی در برجام 
توسط تیم مذاکره کننده ایرانی علیرغم اصرار روس ها و چینی ها است که 
بقول الوروف »ایرانی ها با آمریکایی ها مصالحه« کردند! ثالثا محصول به وسط 
کشیدن مسائل داخلی و انتخابات در مذاکرات با غربی ها توسط آقای ظریف 
است که ادعا کرده بود اگر برجام امضا نشود مخالفین دولت و رابطه با آمریکا! 
در انتخابــات آینده رای خواهند آورد و نیروهای میانه رو طرفدار برقراری 
رابطه با آمریکا منزوی خواهند شد! رابعا هدف از این پیشنهاد فضاسازی 
برای انتقال هزینه های شکست برجام و عدم حل مشکالت اقتصادی مردم 
در پسا برجام بر دوش نظام است! و خامسا هدف، فضاسازی برای پذیرش 
بسته پیشــنهادی اروپایی ها بدون دریافت هیچ تضمینی و به هر قیمتی 
اســت که اکنون »توافق هسته ای« را به »توافق بسته ای« تبدیل کرده، تا 
همچنان با فریب افکار عمومی ملت ایران را امیدوار و در سایه این امیدواری 
 کاذب، آمریکا به اهداف خود برســد که البته »این خواب آشــفته تعبیر 

نخواهد شد«!

نفوذ اجتماعی در پسابرجام!

یادداشت میهمان

چین با تاکید بر حفظ مودت 
با ایران با درخواست های آمریکا 
برای قطع واردات نفت از ایران 

مخالفت کرد.
خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
چین در نشســت خبری  هفتگی 
با درخواســت های آمریــکا برای 
ایــران  از  نفــت  واردات   قطــع 

مخالفت کرد. 
به نوشته »وبگاه وزارت خارجه 
چین« »لو کانگ« سخنگوی این 
وزارتخانه در پاسخ به سؤالی درباره 
درخواست آمریکا در توقف خرید 
نفت خام از ایران و میزان همراهی 
پکن با واشنگتن در این زمینه، پاسخ 
داد: در ارتباط با این سؤال باید بگویم 
که چین همواره مخالف تحریم های 
یک جانبه و گسترش قلمرو قضایی 
خارج از حیطه صالحیت است. چین 
و ایران دوست هم هستند و ما روابط 
و همکاری های خود با ایران را در 
چارچوب تعهدهای مرتبط با قوانین 

بین المللی حفظ می کنیم.
به گزارش فارس، »هیثر نوئرت« 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
نشست خبری با امتناع از اظهار نظر 
رئیس جمهور  صحبت های  درباره 
کشــورمان مبنی بر اینکه آمریکا 
نمی تواند صادرات نفــت ایران را 
کاهش دهد، افزود که این مسئله 
هدف آمریکا است و آن را اجرا نیز 

می کنند.
گفتنی است روحانی در روزهای 

گذشــته در دیــدار ایرانیان مقیم 
بود:»آمریکایی ها  ســوئیس گفته 
مدعی شده اند که می خواهند بطور 
کامل جلوی صــادرات نفت ایران 
را بگیرنــد. آنها معنی این حرف را 
نمی فهمند، چرا که این اصال معنی 
ندارد که نفت ایران صادر نشــود و 
آن وقت نفت منطقه صادر شــود. 
اگر شما توانستید این کار را بکنید 

تا نتیجه اش را ببینید«.
در روزهای گذشته خبرگزاری 
رویترز در گزارشی نوشت:عربستان 
به ترامپ اطمینان داده است که این 
کشور در صورت نیاز می تواند تولید 
نفت را افزایش دهد و ریاض دارای 2 
میلیون بشکه ظرفیت تولید ذخیره 
است که می تواند جهت آرام کردن 
بازار و جبران کاهش عرضه ایران و 

ونزوئال به بازار سرازیر شود.
ترامپ روز شــنبه در توئیتی 
نوشت که عربستان موافقت کرده 
کــه تولید نفت خــود را به میزان 
2 میلیــون بشــکه افزایش دهد، 
هرچند که کاخ سفید در بیانیه ای 
که متعاقبا منتشر کرد از این ادعا 

عقب نشینی نمود.
 به گزارش تسنیم، در حالی که 
ترامپ خواستار افزایش 2 میلیون 
بشــکه ای تولید نفت عربســتان 
شده،تحلیلگران معتقدند عربستان 
با هر سناریویی به زحمت می تواند 
تولید خود را تنها یک میلیون بشکه 

افزایش دهد.

با تاکید بر حفظ مودت با ایران

پاسخ منفی چین به آمریکا 
برای قطع واردات نفت از ایران 

روز  صهیونیستی  رسانه های 
و  آمریکا  دادند  گزارش  سه شنبه 
رژیم صهیونیستی تیمی مشترک 
تشــکیل داده اند کــه هدف آن 
و  دیپلماتیک  فشارهای  افزایش 

اقتصادی علیه ایران است.
روز  صهیونیســتی  رســانه های 
سه شــنبه گزارش دادند این رژیم در 
حین همکاری با آمریکا برای تضعیف 
حکومت ایــران کارزاری را راه اندازی 
کرده که هدف آن ایجاد نارضایتی در 
داخل ایران، ناآرام کردن این کشور و 
راه اندازی اعتراضــات و همراه کردن 
کشــورها با رویکرد »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا علیه ایران است.

ز  و ر یــکا  مر آ ئیس جمهــور   ر
8 می )18 اردیبهشت ماه( به طور یک 
جانبه آمریکا را از برجام خارج و فرمانی 
را برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران 
پس از دوره های زمانی 90 و 180 روزه 

امضا کرد.
تالش  که  اروپایــی  کشــورهای 
گســترده ای را برای جلوگیری از این 
اقدام ترامپ آغاز کرده بودند گفته اند 
قصد دارند توافق هســته ای با ایران را 
بدون آمریکا حفظ کرده و با بهره مند 
کردن ایران از مزایای اقتصادی آن را 

حفظ کنند. 
رژیــم  تلویزیــون   10 کانــال 
صهیونیســتی و روزنامــه عبری زبان 
روز سه شــنبه گزارش   Hadashot
دادند تالویو طرحی »مخفیانه« با هدف 
تقویــت تالش های واشــنگتن جهت 
منزوی کردن ایران از لحاظ دیپلماتیک 

و اقتصادی تدوین کرده است. 
دیپلمات هــا گفته انــد این طرح 
صورت دادن برخی اقدامات علیه ایران 
در ســازمان ملل متحد، بانک جهانی، 
صنــدوق بین المللی پول مقر اتحادیه 
اروپــا در بروکســل و مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد را شامل خواهد شد.

 Hadashot یک سند که به رویت
رســیده می گوید این برنامه همچنین 
فعالیت های مخفیانه ای را شامل خواهد 
شد که نمی توان آنها را ردیابی کرده و 

به رژیم صهیونیستی نسبت داد.
مطابــق ایــن گــزارش، رژیــم 
صهیونیســتی همچنیــن قصد دارد 
گماشته هایی را به »کشورهای دوست« 
در اروپــا، آمریکای التین، اســترالیا، 
کانادا، ســنگاپور، کره جنوبی و ژاپن 

اعزام کند. 
تلویزیون 10 رژیم صهیونیســتی 

نیز با استناد به یک مقام صهیونیست 
از راه اندازی تیمی مشترک از مقام های 
این رژیم و آمریکایی خبر داده که قصد 
دارند از »اختالفات داخلی« در ایران 
به عنوان اهرم فشــار استفاده کرده و 
فشارها بر این کشور را افزایش دهند.

ایــن رســانه همچنیــن گزارش 
داد رژیــم صهیونیســتی و آمریکا از 
ماه پیش کارگروهی مشــترک  چند 
تشــکیل داده اند که بــر روی تالش 
برای راه اندازی اعتراض در داخل ایران 
و اعمال فشار روی حکومت این کشور 

متمرکز است.
این گزارش، مقام های دو  مطابق 
طرف در طول چند ماه گذشته چندین 

بار با یکدیگر دیدار کرده اند. 
صهیونیســتی  رژیم  مقام هــای 
گفته انــد در دیدار »جــان بولتون«، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید و همتای 
صهیونیست خود که چند هفته پیش 
در کاخ سفید انجام شد، درباره اوضاع 
داخلــی ایران و همکاری های این تیم 

مشترک بحث و تبادل نظر شد.
کانال 10 اســرائیل گزارش داده 
اســت بولتون و مشاور امنیت داخلی 
رژیم صهیونیستی هر دو معتقدند وارد 
کردن فشار روی ایران در داخل روی 
رفتارهای این کشور در منطقه اثر دارد.

یک مقام صهیونیست گفت: »هیچ 
کس به طور جدی به تغییر نظام ایران 
فکر نمی کند اما تالش این تیم آن است 
کــه ببیند آیا می تــوان از ضعف های 
داخلی حکومت ایران برای اعمال فشار 
بیشــتر بر این کشور و تغییر رفتارش 

استفاده کرد یا خیر؟!«
رسانه صهیونیستی یادآوری کرده 
در هفته های گذشــته نیــز مقام های 

این رژیم و هم مقام های آمریکایی در 
فضای مجازی تالش کردند پیام هایی 

را علیه حکومت ایران منتشر کنند.
تالش های نتانیاهو 

برای ماهی گیری
 از مشکالت داخلی در ایران

گفتنی اســت نخست وزیر رژیم 
شکست های  پی  در  صهیونیســتی 
متوالــی از ایران و از دســت رفته 
دیدن رویای برتری بر منطقه غرب 
آسیا و شمال آفریقا چندی پیش در 
پیامی به مردم ایــران که حاکی از 
اظهار ناتوانی این رژیم داشت، تالش 
کــرد از آب گل آلود ماهی بگیرد که 
با تــو دهنی قاطع بــازار و بازاریان 

مواجه شد.
بنیامیــن نتانیاهــو، در یک پیام 
ویدیوی مســابقات تیــم ملی فوتبال 
ایران را به اعتراضات در تهران گره زده 
و مدعی شد: »تیم ایران غیرممکن را 
ممکن کرد. می خواهم به مردم ایران 
بگویم شجاعت خود را در زمین فوتبال 
ثابت کردید و امروز هم شجاعت خود 
را در خیابان هــای ایــران به نمایش 
گذاشــتید. ایران مشــکالت بسیاری 
دارد. آیــا می توانید تصــور کنید که 
چه می شد اگر به جای هدر دادن پول 
شما در سوریه و یمن… این پول برای 
حل مشکالت در ایران سرمایه گذاری 

می شد!«
این پیام مضحک درحالی منتشر 
شــد که پیش از این نیز، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی دو پیام درخصوص 
مشکل کم آبی و آرزوی خود برای سفر 
به ایران منتشر کرده بود. وی در این 
پیام ها نیز به شــکلی کامال مضحک 
خود را ســوژه خنده جهانیان کرد تا 

بار دیگر نشان دهد به نوعی همچنان 
از قابلیت تبدیل شدن به زنگ تفریح 
افکار عمومی و پُر کردن اوقات فراغت 
آنها با طنــز و خنده برخوردار بوده و 
این ویژگی همیشــگی اش را از دست 

نداده است.
رژیــم  ســران  و  نتانیاهــو   
برتری  آرزوی  سال ها  صهیونیستی، 
بر منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا 
را در ســر می پروراندنــد و از هیچ 
جنایتی بــرای تحقق این رویا دریغ 
متوالی  با شکســت های  اما  نکردند 
در برابر جبهــه مقاومت به رهبری 
ایران مواجه شدند. گرگ خونخواری 
که هنوز هم بــا حمایت از داعش و 
امثال آن، در حال جنایت اســت به 
از  تحقیرآمیزش  شکست های  دلیل 
افتاده و  عربده کشــی به زوزه کشی 
برای مردم ایران قدرتمند، نســخه 

می پیچد.
باید خاطرنشان  نکته دیگری که 
برخی مدیران  آنکه بی کفایتــی  کرد 
داخلی تکمیل کننده پازل و نقشــه ای 
اســت که رژیم صهیونیستی و آمریکا 
برای تغییــر رفتار ایــران در منطقه 
طراحی کرده اند، دشــمنان این ملت 
در پی آن هســتند که با به استیصال 
کشیدن مردم ایران از طریق مشکالت 
اقتصادی که بی کفایتی برخی مدیران 
داخلی نیز این نقشه را تسریع و تکمیل 
می کند سیاست سازش و تسلیم را به 
عنــوان تنها راهکار باقــی مانده برای 
جمهوری اسالمی ایران القا کنند و این 
در حالی است که به اذعان کارشناسان 
راهکار حل مشکالت کشور در داخل 
بوده و تحریم ها نقش چندانی در ایجاد 

و یا تشدید این مشکالت ندارند.

رسانه های صهیونیستی اعتراف کردند

تشکیل تیم مشترک از سوی واشنگتن و تل آویو
برای ایجاد ناآرامی در ایران

نماز جمعه این هفته تهران بــه امامت آیت اهلل محمد امامی 
کاشانی در مصالی امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه 
این هفته از ســاعت 11:40 در مصالی امام خمینی)ره( آغاز می شود و 
در ادامه با ســخنرانی حجت االسالم ســید صدرالدین شریعتی پیرامون 
شخصیت امام جعفر صادق)علیه السالم( همراه خواهد بود. آیت اهلل محمد 

امامی کاشانی نیز به ایراد خطبه ها خواهند پرداخت.

اقامه نماز جمعه تهران 
به امامت آیت اهلل امامی کاشانی

سخنگوی وزارت خارجه ایران 
از احضار سفیر فرانسه به وزارت 
امور خارجــه به دلیل حمایت از 
تروریســتی  گروه  فعالیت های 

منافقین خبر داد.
»بهرام قاسمی«، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران روز چهارشــنبه از 
احضار سفیر فرانسه به دلیل حمایت از 
فعالیت های فرقه تروریستی منافقین 

خبر داد.  
خارجه  امور  وزارت  ســخنگوی 
گفت: »دستیار مدیرکل اروپای وزارت 
امور خارجه روز گذشته با احضار سفیر 
فرانســه در تهران حمایت این کشور 

از فعالیت های گروهک تروریســتی 
منافقین را شدیدا مورد اعتراض قرار 
داد. در این احضار به سفیر تاکید شد 
نبایــد اجازه داد تا برخی جریان های 
افراطی که دارای ماهیت تروریستی 
هســتند - اگرچه کوچک و بی ارزش 
- در پنــاه اصل آزادی بیان به ترویج 

افراط گرایی و تروریسم بپردازند.«
قاســمی افزود:  در ایــن دیدار 
همچنین با اشــاره بــه تجمع اخیر 
منافقین در پاریس و حضور مقامات 
تنــدرو و افراطی آمریکایی در آن، به 
حضور تعدادی از مقامات سابق و ایراد 
تفرقه افکنانه  و  مداخله گرانه  سخنان 

علیه مردم ایران اعتراض شــد. سفیر 
فرانسه اعالم داشت مراتب را بالفاصله 
به دولت خود منتقل و پاسخ را اعالم 

خواهد کرد.
گفتنی اســت این اقــدام وزارت 
امــور خارجه خیلی زودتــر و نه در 
پایــان برگزاری ســیرک ســه روزه 
تروریســت های گروهک منافقین در 
پاریــس باید انجــام می گرفت و اگر 
در عمل به اخراج ســفیر این کشور 
منتهی نشود صرفا احضاری نمادین 
بوده است و  ســال آینده نیز شاهد 
جوالن قاتالن 17 هزار ایرانی بی گناه 

در فرانسه خواهیم بود.

قاسمی: سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه احضار شد


