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خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* نبرد دو جریان حق و باطل در کل تاریخ جاری اســت. در هر زمانی 
عاشــورا و کربال درحال وقوع می باشــد. مهم این است که ما به وظیفه 
عاشورایی خود عمل کنیم و با اقتدا به امام حسین)ع( پرچم ضدظلم و 

ضداستکبار جهانی را برافراشته نگه داریم و جلو ببریم.
0917---8122

* قوه قضاییه بارها ســیف را احضار کرده و پرونده اش در حال بررسی 
اســت و حکمی مبنی بر برائت او صادر نشــده است. چگونه به عنوان 

مشاور اقتصادی رئیس جمهور انتخاب می شود!؟
013---3061
 * رئیس سابق بانک مرکزی به خاطر کاهش ارزش پول ملی و عملکرد 
ناصوابش در چوب حراج زدن به ارز و سکه و ایجاد تالطم در بازار و کاهش 
قدرت خرید اکثریت جامعه، باید پاســخگوی عملکرد ناصواب خویش 

باشد نه اینکه رئیس جمهور او را مشاور اقتصادی خود انتخاب کند!
کرمی - تهران

* به گفته یکی از نمایندگان مجلس رئیس سابق بانک مرکزی سه بار 
به دادســرا احضار شــده و ممکن بود در این روزها بازداشت شود ولی 
رئیس جمهور با این حکم مشــاوری، او را از بازداشت رهانید. واقعا این 

کارها شایسته رئیس قوه مجریه است؟
عسگری

*  رئیس جمهور یک روز از اتحاد و همدلی سخن می گوید و روز دیگر 
بر طبل اختالف می کوبد و با بیان اینکه با تخریب دولت نمی توانید در 
سال 1400 رای بیاورید، مشخص نیست به دنبال چه اهدافی است! آیا 
برای بار ســوم قصد کاندیداتوری دارد! خطاب به ایشان عرض می کنم 
کشور را که 5 سال به عقب بردید قیمت ارز و سکه را که 4 برابر کردید 
و پول ملی را به نازل ترین ارزش رســاندید، حاال دیگر به جای فرافکنی 

به اصالح امور بپردازید!
سوری

* هر روز به تعداد بیکاران افزوده می شــود آن وقت دولت مدعی است 
شغل ایجاد کرده است. مجلس هم میلی به پرسیدن این سوال از دولت 
ندارد که این مشاغلی را که می گویید ایجاد کرده اید نشان دهید. امیدمان 

تنها به قوه قضاییه است تا به مطالبات مردم از دولت رسیدگی کند.
066---0580

* عمران خان نخســت وزیر پاکستان ظرف کمتر از دو ماه از شروع به 
کار خود خودروها و کاخ های تجملی و جلوه های اشرافی گری در دولت 
پاکســتان را برای رفع محرومیت کشــورش و رونق کارخانه ها فروخت 
و به آمریکا و اروپا هشــدار داد که پاکستان مستعمره آنها نیست... و با 
اقدام خود باعث رشــد بورس پاکستان و نزول قیمت دالر و طال شد... 
دولتمردان ما یاد بگیرند و عمل کنند و به درون تکیه کنند نه به خارج!
وحیدی

* مسئوالن کشور دانسته یا ندانسته تمام کشور را وابسته به دالر آمریکا 
کرده انــد. چرا باید کربال رفتن ما ایرانی هــا از دالر آمریکا تاثیرپذیری 

داشته باشد.
قمی پور

* هنوز مسئوالن داخلی برای عنوان ارزش کاال یا ... از واحد پولی دالر 
اســتفاده می کنند، تا وقتی که دالر از محاسبه قیمت ها، زبان، نوشتار و 

... حذف نشود نمی توان به حذف دالر از معامالت خوشبین بود.
0912---7158

* ایران خودرو محصولی با قابلیت نصب روی خودروهای دیگر ساخته 
که باعث کاهش آلودگی هوا خواهد شــد اما چرا در اعالم هزینه تمام 

شده قیمت این محصول از واحد پولی دالر استفاده کرده اند؟
0902---4610

* طرح شفاف ســازی رای نمایندگان مجلس اگر تصویب می شد مردم 
نسبت به مواضع و افکار نماینده خود آگاهی پیدا می کردند و می دانستند 
که در دوره بعد به او رای بدهند یا ندهند. خالصه کمتر فریب می خوردند.
0914---9590

* معاون حقوقی رئیس جمهور گفته از طلبه ای که در مدرســه فیضیه 
پالکارد علیه رئیس جمهور حمل می کرد شــکایت شده است؟ به ایشان 
که باالخره پس از مدت ها بیکاری، کار به این مهمی و راهگشایی انجام 

دادند خسته نباشید عرض می کنم!
0912---1298

* رسانه های انقالبی و آتش به اختیار همت کنند از فردا با ایجاد کمپین 
»گــران نمی خریم« به مقابله با افزایش قیمت های کاذب اخیر بپردازند 

تا شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
دشتی

* به دســتگاه دیپلماسی کشورمان پیشــنهاد می کنم به جای ارسال 
پیام هــای مبهم به اروپا، غنی ســازی 20 درصد راشــروع کنند و بعد 
به آنها پیام بدهند، هر وقت درصدد جبران اشــتباهات و عهدشــکنی 
آمریــکا برآمدند، ما هم غنی ســازی 20 درصد را مجددا به 3/5 درصد 

برمی گردانیم! شاید اقدام عملی ایران، آنها را وادار به جدیت نماید.
0916---5208

* حاصل برجام دولت آقای روحانی این شــده که در کشورهای دیگر 
به نوبت به ســفارتخانه جمهوری اسالمی ایران حمله کنند و سخنگوی 
وزارت خارجه در اینجا مصاحبه کرده و محکوم کند این دولت واقعا خون 
به دل ملت کرده است. چرا دوره اش این قدر به کندی سپری می شود؟!
0912---8412

* دولت برای واکنش به نقض برجام از سوی آمریکا هیچ برنامه ای ندارد. 
منتظر مانده که اتفاقی بیفتد. در این میان فشار به مردم وارد می شود، 
ناراحتی بنده این اســت که دشمن ناتوانی دولت ما را به حساب قدرت 

خودش می گذارد.
0935---7354

* آخوندی این روزها در این وانفســای اقتصادی و کســاد بازار مسکن 
مهر به جای تالش برای اتمام پروژه های مسکن مهر، به افتتاح پل های 
کوچکی که می بایست توسط فرماندار یا استاندار افتتاح می شد مشغول 

است!
0914---5414

* در بخش الوار شهرستان اندیمشک استان خوزستان یک مورد اختالس 
رخ داده و قاضی پرونده چند مسئول محلی را بازداشت کرده است. ولی 
در حال حاضر فشار زیادی به قاضی می آورند که پیگیر پرونده نباشد. لطفا 
صدای عدالت خواهی ما مردم محروم این منطقه را به گوش مســئوالن 

رده باالی قوه قضائیه برسانید.
0916---3278

* مســئوالن محلی استان سیستان و بلوچستان به جای اینکه هر روز 
نسبت به وضعیت بد هوای استان هشدار بدهند و دل شهروندان را خالی 
کنند دســت به دست یکدیگر داده مردم را نیز بسیج کنند و برای رفع 

این مشکل کاری انجام بدهند.
0912---1183

* در این شــرایط سخت زندگی کمک های کمیته امداد امام خمینی و 
بنیاد برکت مثل توزیع لوازم التحریر دانش آموزان در مناطق محروم کشور 
واقعا اقدامی قابل تقدیر است. خداوند به همه دلسوزان انقالب خیر بدهد.
0938---6263

* افتتاح نمایشگاه شیرینی و شکالت در ماه محرم چه معنایی دارد؟ آیا ماه های 
دیگر را از مسئوالن کشور گرفته اند؟

0913---6963

FATF ارائه اطالعات صرافان به
همدستی در تحریم ها و گران کردن ارز!

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید اطالعات صرافی های کشورمان 
به FATF داده شده است!

علی اصغر یوسف نژاد به جام جم گفت: بحران ارزی در شش ماهه گذشته 
ناشی از تصمیمات  اشتباه اقتصادی بود، ارائه اطالعات مالی صرافی ها در قالب 
تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می شود اما بخشی دیگر ناشی 

از تصمیمات  اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد.
وی با بیان اینکه تصمیمات تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست تصریح 
کرد: از ابتدای سال تاکنون چندین بخشنامه برای ارز صادر شد که این کار 

باعث می شود تا روند تجارت به سختی انجام شود.
وی در پاسخ این پرسش  که آیا از ارائه اطالعات مالی صرافی ها در قالب 
تعهدات FATF خبر دارید یا خیر گفت: بله اما بهتر اســت خیلی در مورد 

جزئیات آن صحبت نکنیم و به حد خبری که منتشر شده اکتفا کنیم.
یــک نماینده دیگر مجلس نیز ضمن تایید ارائه اطالعات مالی صرافی ها 
در قالب تعهدات FATF، اظهار داشــت که به علل امنیتی ترجیح می دهد 

درباره این مطلب مصاحبه نکند.
جام جم با تاکید بر نقش FATF در آشفتگی بازار ارز نوشت: بخش اعظم 
مبادالت ارزی کشــورمان در وهله اول از طریق بانک ها و در گام دوم توسط 
صرافی ها انجام می شــود؛ اما در شــرایط تحریمی که کار با بانک های ایران 
برای خارجی ها محدود می شود، صرافی ها نقش بیشتری پیدا می کنند، چراکه 
صرافی ها خصوصی هستند و محدودیت ها و تحریم ها که عمدتا علیه بانک ها 

و تراکنش های رسمی ایران اعمال می شود را ندارند.
بررسی ها نشان می دهد آمریکا با همکاری برخی کشورهای عربی، راه های 
دور زدن تحریم های بانکی را که در سال های قبل از برجام مورد استفاده قرار 
می گرفت، مسدود کرده است. یکی از این راه ها، استفاده از ظرفیت صرافی ها 
بــود. از آنجا که ایران مورد تحریم بانکی قرار گرفته بود، در دوره پیش اکثر 
نقل و انتقاالت مربوط به صادرات و واردات کشــور از طریق صرافی ها انجام 

شد، اما در سال جاری صرافی ها نیز با مشکل مواجه شدند.
به نظر می رســد اطالعاتی که FATF به دســت آورده، نقش مهمی در 
این زمینه داشــته اســت. رئیس  آمریکایی FATF نیز که در ماه های اخیر 
با ســفرهای دوره ای به کشورهای شریک تجاری ایران، تالش بسیاری برای 
اعمــال تحریم ها کرده، چند روز پیــش از موفقیت آمریکا در به هم ریختن 

بازار ارز ایران خبر داده بود.
مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه داری 
آمریکا که بطور همزمان ریاســت »گروه ویژه اقــدام مالی )FATF(« را به 
عهده دارد، مســئول اصلی احیای تحریم ها علیه ایران پس از خروج آمریکا از 

توافق هسته ای برجام است.
یادآور می شــود جنبش عدالتخواه دانشــجویی طی نامه ای به رحمت ا... 
اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشت: واحد اطالعات مالی 
ایران در اقدامی عجیب و طبق تعهدات ایران در FATF فهرست صرافی هایی 
را کــه به نوعی تحریم ها را دور می زدند بــه واحد اطالعات مالی طرف های 
خارجی ارائه داده که این امر منجر به شناسایی این صرافی ها و ایجاد بحران 

ارزی اخیر شده است.
صادرات ایران به عراق

5 برابر صادرات به 28 کشور اروپایی
بررسی آماری نشان می دهد مجموع صادرات کاال و خدمات ایران به عراق، 
5 برابر صادرات ایران به 28 کشور اروپایی است. شاید این راز تحرکات اخیر 

برای تخریب روابط ایران و عراق است.
روزنامه فرهیختگان در این زمینه می نویسد: ایران سومین تامین کننده نیاز 
بازار کاالیی )غیرنفتی( عراق پس از ترکیه و چین است. در سال 96 عراقی ها 
حدود 14/5 درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را خریداری کرده اند که در 
مقایســه با خرید فقط سه درصد از کاالهای غیرنفتی ایران توسط 28 کشور 

عضو اتحادیه اروپا، صادرات به عراق رقمی بسیار چشمگیر است.
همکاری های مشــترک در زمینه خدمات فنی و مهندسی، همکاری در 
زمینه صادرات برق، همکاری های گســترده و بسیار نزدیک امنیتی در دوره 
پساصدام و مخصوصا همکاری دو کشور برای از بین بردن داعش و همچنین 
تحرکات جدایی طلبانه در کردســتان عراق، وجود ارتباطات بسیار گسترده 
و اشــتراکات فرهنگی و مذهبی عمیق، موجب حساســیت دشمنان این دو 
کشور شده است که بیش از پیش درصددند مانع ادامه این همکاری ها شوند.

بررسی داده های آماری گمرک ایران نشان می دهد صادرات غیرنفتی ایران 
به عراق از دومیلیارد و 762 میلیون دالر در ســال 1387  به پنج میلیارد و 
150 میلیون دالر در سال 90، پنج میلیارد و 949 میلیون دالر در سال 92 
و 6 میلیارد و 424 میلیون دالر در ســال 96 رسیده است. این میزان یعنی 
صادرات 6/4 میلیارد دالری در ســال 96 به عراق، ایران را پس از ترکیه با 
بیــش از 9 میلیــارد دالر و چین با 8/4 میلیارد دالر در رتبه ســوم مبادی 

وارداتی عراق قرار می دهد.
برای تصور میــزان اهمیت بازار عراق در تجــارت خارجی ایران همین 
مقدار کافی اســت که بدانیم صادرات غیرنفتی ایران به عراق در ســال 96 
تقریبا 4/1 برابر صادرات غیرنفتی ایران به کل 28 کشور عضو اتحادیه اروپا 
در همین ســال است )صادرات 6 میلیارد و 425 میلیون دالری به عراق در 
مقابل یک میلیارد و 549 میلیون دالر به اروپا(. همچنین عراق پس از چین 
که 9 میلیارد دالر و امارات که 6/7 میلیارد دالر از کاالهای صادراتی غیرنفتی 
ایران را می خرند، ســومین خریدار کاالهای ایرانی با 6/4 میلیارد دالر است. 
درآمد حاصل از خدمات فنی و مهندسی ایران به عراق نیز 3/4 میلیارد دالر 
اســت. صادرات برق به عراق نیز، درآمــدی 2 میلیارد دالری را جذب کرده 
است. از سوی دیگر، 32 درصد کل گردشگرانی که به ایران می آیند و هزینه 

می کنند، عراقی هستند.
وقتی نظارت کافی وجود ندارد

خود مردم دِر شورای شهر را گل می گیرند!
محافل رسانه ای مختلف معتقدند فقدان نظارت، برخی شوراهای شهر را 

به فساد و سقوط کشانده است.
»راه دانا« در این زمینه نوشت: چند ماهی است که اخبار و حواشی زیادی 
شــوراهای شهر استان های مختلف در صدر اخبار رسانه ها قرار می گیرد و به 
ســوژه داغ رسانه ها و کاربران شــبکه های اجتماعی تبدیل می شود. اخباری 
که خبر از تخلفات اخالقی و اقتصادی در بین اعضای شورای شهر می دهد.

از جمله این اخبار می توان به خبر دســتگیری عضو شورای شهر مشهد 
در پارتی مختلط  اشاره کرد.

ایــن فرد که به همراه جمعی از زنان و مردان بدپوشــش در یک پارتی 
شبانه در یکی از باغات اطراف مشهد حاضر شده بود دستگیر شده و در این 

محل انواع بطری ها و مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.
اخیراً هم خبر دستگیری تعدادی از اعضای شوراهای شهر استان تهران در 
رسانه  ها سر و صدای زیادی به پا کرد. اواخر مرداد ماه بود که استانداری تهران 
از بازداشت 9 نفر از اعضای شوراهای استان تهران به علت تبانی، سوءاستفاده 

از موقعیت شغلی و اعمال خارج از روابط قانونی خبر داد.
 هفته گذشته نیز رسانه ها از بازداشت  5 عضو شورای شهر بابل به علت 
تخلفات اقتصادی خبر دادند. نخســتین جلســه رسیدگی به موارد مطروحه 
اعضای شــورا همان روز در یکی از شــعب دادگاه کیفری اســتان مازندران 

برگزار شد.
 امام جمعه بابل »فساد جنسی« را به عنوان اتهام اعضای بازداشت شده 
شورای شــهر بابل اعالم کرد و گفت: »این افراد در شورای شهر با همکاری 
برخی از افراد در بیرون، گردن کلفتی کردند، زنی را در این رابطه به فحشــا 
کشاندند و دام پهن کردند، پول های کالنی برای حذف فیلم های غیراخالقی 
خود رشــوه دادند. اعضای شورا به هم رحم نکردند. یکی 370 میلیون، یکی 
450 میلیــون تومان و یکی دیگر یک میلیــارد و 200 میلیون تومان برای 

محو فیلم هزینه داد.«
پس از انتشار این اخبار توجه بسیاری از اهالی رسانه و کاربران شبکه های 
اجتماعی به مســئله احراز صالحیت کاندیداهای انتخابات شورای شهر جلب 
شده است، انتخابات شوراها انتخاباتی است که شورای نگهبان بر آن نظارتی 
ندارد و امر نظارت در این انتخابات بر عهده مجلس گذاشته شده است. عده ای 
عدم نظارت کافی و سیاســی کاری در بررســی کاندیداها را علت اصلی ورود 

چنین افرادی به شورای شهر می دانند.
خبر آن الین ســایت نزدیک به دولت نیز در گزارشــی نوشت: از بابل تا 
زابل، از کرمانشاه تا بروجرد، در چهارگوشه کشور، این روزها شوراهای شهر 
حال و روزگار خوشــی ندارند. این طور که از شواهد پیداست، شوراهای شهر 

و روستا در مسیر سراشیبی قرار گرفته اند.
در روزهای اخیر اخبار تکان دهنده ای از رســوایی اخالقی در شورای شهر 
بابل منتشــر شده اســت. 4 یا به روایتی 5 نفر از اعضای شورای این شهر به 
همراه 2 نفر بیرون از شــورا )برادر یکی از اعضای شــورا و شهردار سابق این 
شهر( با برقراری روابط غیراخالقی با یک زن که گفته می شود آتلیه عکاسی 

و فیلمبرداری دارد، فضای افکار عمومی این شهر را به تشنج کشیدند.
بروجرد از اســتان لرستان هم دچار بحران مدیریت شهری است. شورای 
این شهر بیش از 2 ماه است تشکیل جلسه رسمی نداده و دعوا بر سر برکناری 

شهردار و تعیین شهردار جدید، همچنان ادامه دارد.
کالن شــهر کرج هم در دوره شــورای پنجم دچــار تنش های زیادی در 
مدیریت شهری شده اســت. این نهاد شهری از ابتدای دوره پنجم )شهریور 

96( تاکنون 3 شهردار را انتخاب و مجبور به استعفا کرده است.

ماجرای پرسر و صدای کشف اختالس چند میلیاردی در مدیریت شهری 
زابل، آنچنان تنش زا بود که منجر به بی اعتمادی شهروندان آن خطه نسبت به 
منتخبان خود شد. شهردار زابل به همراه چند تن از همکارانش بازداشت شد.

اختالس چند میلیاردی در شــهرداری، کبریتی بود که به ناگاه بشــکه 
باروت خشــم مردم را منفجر کرد و آنها با حضوردر مقابل ساختمان شورای 
شــهر، تجمع بزرگی را ترتیب دادند. پس از آنکه یکی دو ساعت، شعارهای 
تند و تیز علیه اختالس و دزدی و فســاد مالی ســر دادند، بلوک و ســیمان 
آوردند و ورودی شورای شهر را تیغه گرفتند و یکی دو شهروند زابلی هم در 
اعتراض به عملکرد ضعیف این نهاد، تابلوی شــورای شهر را با ِگل، پوشاندند 
و رسانه ها هم خبر نوشتند: مردم زابل، شورای شهر را ِگل گرفتند. اختالس 

مشابهی نیز در شورای شهر مرودشت رخ داده است.
کرباسیان: هنوز مفهوم

جنگ اقتصادی را درک نکرده ایم
وزیر معزول اقتصاد می گوید هنوز نقشــه تحریم  و جنگ روانی دشمن 

را درک نکرده ایم.
کرباسیان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: این روزها بیشتر بین مردم 
هستم و در دیدارهای کاری هم افرادی که حضور پیدا می کنند، راحت تر از 
گذشــته صحبت می کنند. از سر کنجکاوی  و نگرانی با دقت بخش مهمی از 
تحلیل ها و یادداشت های منتشر شده در رسانه ها را می خوانم. فضای عمومی 
جامعه یعنی درک مردم از وضعیت اقتصاد به شــدت منفی شده و البته که 
فشــارهای اقتصادی شدیدی روی دوش طبقه متوسط و طبقه محروم وجود 
دارد. نقطه قابل تامل اینکه بحران جدی و بزرگ جامعه، فاصله طبقاتی است. 
دو تصویر پیش روی آن هاست که یکی داللت براین دارد که مثال فالن کاالی 
مصرفی نایاب شده و دیگری نشان می دهد که خودروی گرانقیمت در خیابان 
ویراژ می دهد. به طور مشخص در دام روانی تحریم ها افتاده ایم. همانطور که 
نویسنده کتاب »هنر تحریم« گفته بود، مکانیزم ها را طوری برنامه ریزی کرده 
بودند که کاالهای لوکس بدون مشــکل به کشور سرازیر شود ولی کاالهای 
عمومی به سختی تامین شود. تعارض این وضعیت ذهن مردم را آزار می دهد.

به نظر می رسد هنوز مفهوم »جنگ اقتصادی« را درک نکرده ایم چراکه 
دقیقا در همین دوران نهاد قانون گذار کشــور روزهای تعطیالت را پشت سر 
می گذارد و نمایندگان محترم که دغدغه مردم و آینده اقتصاد کشور را دارند، 

فعال در دسترس نیستند.
کرباسیان البته توضیح نداده که چرا رأسا در زمان مدیریت وزارت اقتصاد  
و امور دارایی، کمتر به درک مردم از مشــکالت و نیز تدارک دشــمن برای 
جنگ روانی و تحریمی اهتمام داشــت. به عنوان مثال چرا وزارت اقتصاد و 
دارایی برای مدیریت تقاضای مصنوعی )مهندســی شده( از طریق ابزارهایی 

مانند شفافیت معامالت و مالیات بازدارنده تأکید نکرد؟!
سوالنا: اروپا به خاطر ایران

مقابل آمریکا نمی ایستد
مسئول اسبق سیاست خارجی اروپا تصریح کرد: اروپا چاره ای جز پیروی 

از تحریم های آمریکا علیه ایران ندارد.
در حالی کــه برخی محافل غربگرا به دروغ چنین القا می کنند که اروپا 
مقابل تحریم های آنها می ایستد، خاویر سوالنا گفت اروپا در برابر تحریم های 

آمریکا سر خم می کند.
شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی با عنوان »حامی توافق هسته ای ایران 
می گوید اتحادیه اروپا به ناچار در برابر تحریم های آمریکا ســر خم می کند« 
نوشــت: سوالنا که از ترویج دهندگان قدیمی دیپلماسی با ایران است، گفت 
نفوذ مالی آمریکا به این معنا است که تالش های اتحادیه اروپا برای دورزدن 

تحریم ها محکوم به شکست است.
سوالنا در مصاحبه ای در مادرید و درباره موفقیت اقدامات اروپایی ها برای 
دور زدن تحریم ها گفت: »کاش می توانستم پاسخ مثبت دهم. اما قدرت وزارت 
خزانه داری آمریکا در تحریم معامالت انجام شــده به دالر به شــکل موثری 

چنین طرح هایی را نابود می کند.
بلومبرگ نوشت: فرانسه و آلمان می گویند به دنبال راه هایی برای دور زدن 
مجازات های آمریکا هســتند و »برونو لومیر« وزیر دارایی فرانسه ماه گذشته 
به تالش برای »ایجاد یک ابزار مالی مســتقل اروپایی یا فرانسوی- آلمانی« 

برای جلوگیری از مشکالت در برابر اقدامات آمریکا اشاره کرد.
ســوالنا افزود: وقتی توتال خارج می شــود خودتــان دیگر نقش آفرینان 

کوچک تر را تصور کنید.
سوالنا به علت سفر به ایران در فهرست سیاه وزارت امنیت داخلی آمریکا 

قرار دارد و به همین دلیل از سفر به آمریکا منع شده است.
براســاس قوانین جدید دولت آمریکا، ســوالنا باید برای ورود به آمریکا 
درخواست روادید بدهد چرا که پیشتر چندین بار به ایران سفر کرده است.

این قانون برخالف روند برجام و در دوره اوباما تصویب و برای اجرا امضا 
شد. سوالنا از سال 1999 تا 2009 مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

و پیش از آن از سال 1994 دبیرکل ناتو بود.

به جای گفت و شنود

شیطان گیج شده بود!
در ســالروز عاشورای حسینی)ع( و در ســوگ ساالر شهیدان، این 
ستون را به دلنوشته ای در وصف آخرین دقایق حیات این جهانی موالی 

شهیدمان اختصاص می دهیم؛
***

 بعد از ظهر آن روز غمزده، ساعتی قبل از آنکه موالی مظلوم 
ما »ســر« بدهد، ندای »هل من ناصر« ســر داده بود و شیطان 
انگشت حیرت به دندان گزیده بود که فرزند رسول خدا)ص( را 
چه می شود؟ چه کسی را به یاری می طلبد؟ در این سو که یارانش 
همه به خون غلتیده اند و در آن سوی، دشمنانش با شمشیرهای 

آخته به ریختن خونش ایستاده اند!
پس حســین روی سخن با که دارد؟ و در این صحرای داغ و 
تب دار، کدام لبیک را انتظار می کشــد؟ شیطان دیده بود که در 
صحرای »منا« ماجرای ذبح  اســماعیل با »فدیناه بذبح عظیم« 
خاتمه یافته بود، اینجا اما، اسماعیل ها به خون غلتیده اند و از »ذبح 
عظیم« خبری نبوده است. اینجا، در کربال، سخن از »ان اهلل شاء أن 
یراک قتیال« در میان است. شیطان گیج شده بود، ساعتی بیشتر 
از حیات این جهانی حســین باقی نمانده است ولی او همچنان 
ندای »هل من ناصر ینصرنی« بر لب دارد! فرزند  زهرا با که سخن 
می گوید؟ و کدام جماعت را به یاری می طلبد؟ اینجا که کســی 
نیست!... شیطان نمی دانست -و حرامیان نیز- که کربال سرزمینی 
است به پهنای همه سرزمین ها و عاشورا، روزی است به درازای 
همه روزها... نمی دانست که کربال آغاز راه است و عاشورا، شروع 
ماجرا... حسین ما،  اما می دانست که »عصرخمینی« در راه است و 
ندای »هل من ناصر« عصر عاشورای او در گوش زمان می پیچد و در 
 »عصر خمینی« به گوش کربالیی هایی می رسد که آن روز به کربال 

نرسیده بودند.

شاید تیتر این مطلب تعجب برانگیز باشد اما واقعیت است: 
1-رهبر معظم انقالب در دیدار هفته گذشته والدیمیر پوتین»تحریم های 
آمریکا را یک نقطه  اشتراک بسیار قوی برای انجام مبادالت و معامالت اقتصادی 
خارج از چارچوب دالر« دانستند. ایشان همکاری ایران و روسیه در سوریه 
را یک نمونه از»مهار آمریکا« برشــمردند و تاکید کردند » همین ایستادگی 
و موفقیت های جمهوری اسالمی یک نمونه موفق دیگر مهار آمریکاست و 
همکاری های ایران و روسیه در مسائل جهانی می تواند آمریکا را مهار کند«. 
با تبیین و تحلیل این سخنان رهبری در می یابیم که مواضع ایشان ناظر بر 
واقعیت های منطقه و صحنه بین المللی و بیانگر »عمق نگاه راهبردی« ایشان 

به مسائل آینده جهان و منطقه است.
2-آمریکایي ها در موقعیت دشواري قرار گرفته اند و مجبورند علی رغم 
هزینه های دیپلماتیک زیاد ، از اجراي »سیاســت به صفر رساندن صادرات 
نفت ایران« عقب نشیني کنند چرا که می دانند زمانی در اجرای این سیاست 
موفق خواهند شد که بتوانند خبر بستن شدن تنگه هرمز را در روزنامه هاي 
صبح بخوانند، بدون آنکه نگران افزایش بهاي سوخت خودروهاي خود در 
بعدازظهر باشند!، تا جایي  که باب وودوارد نویسنده آمریکایي کتاِب »ترس« 
اذعان مي کند »شکست و عصبانیت ویژگي این روزهاي کاخ سفید است«. 
به دلیل همین آمریکا اعالم کرد راهکارهای الزم براي معافیت کشــورها از 

مجازاتها را در پیش می گیرد!.
3- تجربه موفق ایران در مقاومت و دور زدن تحریم هاي قبلی، مخالفت 
کشورهای مختلف با تحریم های جدید، تحریم دیگر کشورها از سوی آمریکا... 
و نهایتا به وجود آمدن»عزم الزم برای ایستادگی در برابر سیاستهای تحریمی 
آمریکا در جهان«، موجب شــده تا تیغ »سالح تحریم آمریکا« کندتر از هر 
زمان دیگری شــود. اندیشکده های آمریکایی شوراي آتالنتیک، هریتیج و 
مرکز مطالعات راهبردي و بین الملل در گزارش های جداگانه ای اعالم کرده اند 
»مالحظات پیچیده اقتصادی و ژئوپلیتیکي پیش بیني در باره اثر بخش بودن 
تحریم ها را به شدت دشــوار کرده و توئیت هاي ترامپ در باره شدیدترین 
تحریم های تاریخ علیه ایران فقط یک جنگ روانی است«. دیوید فریدمن سفیر 
آمریکا در تل آویو هم در پاسخ به سؤال خبرگزاری اسرائیل هیوم می گوید »من 
پیغمبر نیستم که آینده تحریم ها را پیش بینی کنم«! لذا استفاده بیش از حد 
امریکا از تحریم ها علیه بیش از بیست کشور جهان سبب شده تا این کشورها 
به فکر تشکیل»بلوک اقتصادي–سیاسی« جدیدی بیفتند که می تواند در روابط 
بین الملل سرآغازي بر سقوط نظام سلطه باشد.کما اینکه شواهد حرکت به 
این سمت آشکار شده است.کارشناسان بین المللی هشدار داده اند»تحریم های 
آمریکا سبب ایجاد »اکوسیستمي از بازیگران تحت تحریم« شده که مي توانند 
براساس»سیاست هاي مستقل« و»منافع مشترک« تحریم ها را ناکارآمد کنند«.
روسیه الیوم هم می نویســد »در آینده نزدیک کشورهای تحریم شده در 
نخستین و سریع ترین اقدام با جایگزین کردن پول ملي در تعامالت تجاري 

خود، دالر را کنار خواهند گذاشت«.
4-نکته مهم این اســت که در بلوک اقتصادی جدید از کشوری شیعه 
مثل ایران تا کشورهای سنی مثل ترکیه و تا دیگر کشورهای غیرمسلمان 
مثل چین و روســیه حضور دارند و دیگر فضاسازی های رسانه ای به آمریکا 
این اجازه را نمی دهد تا جمهوری اسالمی را به تشکیل هالل شیعه متهم کند 
و ناتو عربي تشکیل دهد!. موضوعی که موجب ناخرسندی آمریکا شده این 
است که پاکستان در دوره نخست وزیری عمران خان به مخالف آمریکا تبدیل 
و به همراه مالزی و اندونزی از اردوگاه عربســتان خارج و در کنار جمهوری 

اسالمی قرار گرفته است. 
5-هرچند امریکایي ها با  اشــاره به قدمت صدساله دالر درصدد القاء 
خطرناک بودن کنار گذاشتن دالر هســتند اما اوال ارزش فعلی دالر، خود 
مبالغه آمیز است و از پشتوانه مالي شناخته شده اي مثل طال یا دیگر فلزات 
گرانبها برخوردار نیســت. ثانیا باتوجه به باز بودن درهاي تجارت جهاني، با 
گسترده شدن دایره جبهه»جنگ علیه دالر«، قرباني اصلي خود دالر است. ثالثا 
مخالفت با سیاست تحریمي در داخل خود امریکا نیز به چالشي اساسي براي 
دالر تبدیل شده است. از یک سو فدرال رزور امریکا در گزارش خود هشدار 
داده »شرکت هاي جهان به خاطر پیش بیني تنش هاي تجاري بین المللي ناشي 
از تحریم هاي امریکا، سرمایه گذاري در این کشور را کاهش داده اند« و ازسوي 
دیگر بیش از شصت اتحادیه صنعتي–تجاري امریکا از تشکیل ائتالفي براي 
مقابله با سیاست تحریمي امریکا خبر دادند«. قبال نیز یکي از دستیاران ارشد 
ترامپ از تشکیل هسته مقاومت در مقابل سیاستهاي رئیس جمهور امریکا خبر 
داده بود. لذا زمان تغییر نظام های دیگر بوسیله تحریم و دالر سپري شده، به 
طوري که آمریکا پس از هفت سال مداخله نظامي خونین در سوریه و هزینه 
میلیاردها دالر نتوانست در سیاست براندازي نظام سوریه موفق شود و اکنون 

دست از پا درازتر در حال ترک نه تنها سوریه بلکه منطقه است.
6- بلوک اقتصادی–سیاسی جدید می تواند اوال روابط تجاری کشورهای 
عضو را با حذف کامل دالر تسریع و نقش دالر را در اقتصاد جهانی به چالش 
بکشاند. ثانیا کشورهای عضو می توانند در اقدامی هماهنگ تمام دارایی های 
خود را از بانک های آمریکا و غرب خارج و در کشــورهای خود و یکدیگر 
سرمایه گذاری کنند که در اولین اقدام روسیه در حال خارج کردن ذخایر طالی 
خود از آمریکاست.این اقدام عالوه  بر تاثیرات شگفتی که بر اقتصاد کشورهای 
عضو می گذارد، می تواند با ایجاد چالش در اقتصاد آمریکا و کشورهای غربی 
مانع از آن شود تا این کشورها با بلوکه کردن اموال دیگر کشورها، اعمال تحریم 
و فشار کنند. ثالثا در چنین وضعیتی می توان اروپایی ها را نیز مجبور به معامالت 
تجاري با خود حداقل با یورو کرد که به سقوط تسلط دالر نیز کمک فراوانی 
خواهد کرد. رابعا این بلوک جدید می تواند با پیمان های دوجانبه و چندجانبه 
پولی به حذف کامل دالر از تجارت بین کشورهای عضو کمک کند. خامسا بلوک 
اقتصادی–سیاسی جدید می تواند با گسترش سازمانهایی مثل همکاری های 

شانگهاي تشکیل شود و یا می تواند به کمک آنها مقابل دالر بایستد.
7-جمهوری اســالمی با تجربه ایجاد بلوک دفاعی-نظامی در منطقه با 
محوریت جریان مقاومت و شکســت تروریستهاي آمریکایي، می تواند در 
تشکیل بلوک اقتصادی–سیاسی جدید نقش محوری و اساسی ایفا کند، به 
شرط اینکه دولت با کنار گذاشتن سیاست انفعال، سیاست مقاومت را در مقابل 
آمریکا در پیش گیرد و با ناامیدی از اروپایی ها و فعال کردن تمام ظرفیت های 
دیپلماتیک خود، درک کند »تعامل با جهان« فقط به معنی رابطه با آمریکا 
و چند کشور اروپایی نیست!. متاسفانه باتوجه به اینکه حذف دالر به عنوان 
ارز واسط، تکلیف برنامه ششم بوده است و60 درصد تجارت ما با کشورهاي 
دیگر مي تواند با پیمان دوجانبه پولي شکل بگیرد، ایران هنوز بطور عملی با 
هیچ کشوري پیمان دوجانبه پولي ندارد!؟ درحالی که چین و روسیه اکنون 
با حدود35 کشور جهان موافقتنامه پولي دوجانبه دارند و در دیدار چندروز 
قبل شی جین پینگ با پوتین در مسکو دو طرف اعالم کردند در معامالت با 
همه کشورهاي خاورمیانه، آفریقا، آسیا و آمریکاي التین از پول ملی استفاده 
خواهند کرد. برخالف ادعای آقای ظریف که معتقد است »دنیا آمادگی ندارد 
مقابل سیاستهای آمریکا بایستد« باید گفت این واقعیت صحنه بین المللی است 
که »آمریکا علیه جهان و جهان علیه دالر« قیام کرده است و »اجماع سازی 
علیه آمریکا و دالر« می تواند مانع مهم و پایداری در مسیر »اجماع سازی علیه 
جمهوری اسالمی« باشد. متاسفانه دولت و وزارت خارجه به جای پیگیری این 
موضوع مهم، به دنبال تصویب FATF هستند که بر خالف فضاسازی ها، موجب 
خواهد شد عالوه بر اروپا، دیگر کشورها هم نتوانند با ایران داد و ستد کنند!. 
آنگونه که رهبرمعظم انقالب هشدار دادند»پیوستن به کنوانسیون هایي که 

ما از عمق آنها بي اطالع هستیم ضرورت ندارد«.
8-همان گونه که با پیروزی انقالب اسالمی هیبت ابرقدرتی آمریکا در 
جهان فرو ریخت، اکنون می توانیم شاهد فرو ریختن»سلطه دالر« باشیم.این 
یک ادعای خوشبینانه نیست بلکه یک واقعیت است زیرا تنفر از سیاست های 
آمریکا به شدت نه تنها در منطقه غرب آسیا و کشورهاي اسالمي بلکه در 
سراسر جهان در حال تشدید شــدن است و قبل از بروز هرگونه تغییری 
در کشــور دیگری، طوفان خشم جهاني علیه دالر شاید منجر به تغییر در 
نظام خود آمریکا شود. حتی بسیاري از سیاستمداران اروپایي هم علی رغم 
مقاومت سرانشان در مقابل ائتالف های ضدآمریکایی، به این نتیجه رسیدند 
که منافع کشورهاي شان مقاومت در برابر تحریم های آمریکاست. ولفگانگ 
ایشــینگر دیپلمات کهنه کار آلماني و سفیرسابق این کشور در آمریکا که 
ریاســت کنفرانس امنیتي مونیخ را برعهده  دارد در آستانه انتشار کتابش 
باعنوان››جهان در خطر« در مصاحبه با رویترز تاکید کرد»با سیاست های 
آمریکا، ضرورت فاصله گرفتن از آمریکا بیشتر احساس می شود و قدرت 
گرفتن هرچه بیشــتر ائتالف هاي ضد آمریکایي و سوق یافتن کشورها به 
سوي ائتالف ایران، روسیه و چین بیشتر شده است«. وزیر کشور و معاون 
نخست وزیر ایتالیا هم با هشدار در باره زیان های تحریم ها، در شبکه آرتی 
اعالم کرد »تحریم ها فاقد منطق است و برای تغییر این سیاست به تالشهای 
خود ادامه می دهم«. این همان ســخن رهبری در نوشهر است که فرمودند 
»تحلیل گران سیاسی و هوشمندان عالم از اینکه ایران قدرت های جهانی 
را ناکام گذاشــته، شــگفت زده اند و به این واقعیت اذعان می کنند« لذا 
باید»سیاست نخست آمریکا« را شکست خورده تلقی کرد و باور داشت نه 
تنها جهان بلکه خود آمریکا هم ناخواسته علیه دالر قیام کرده و زمان »مهار 

آمریکا« با »سقوط دالر« فرا رسیده است!

آمریکا علیه دالر؟!

یادداشت میهمان

دكتر محمدحسین محترم

الجزیره گزارش داد

جنگ روانی مزدوران كیبوردی ترامپ
علیه افکار عمومی و ثبات ایران

نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
 تهــران به امامت حجت االســالم 
سید محمد حسن ابوترابی فرد در 

دانشگاه تهران اقامه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز 
جمعه تهران، مراســم نمــاز جمعه این 

هفته از ساعت 11:30 در دانشگاه تهران 
آغاز می شــود و در ادامه با ســخنرانی 
حجت االسالم علیرضا پناهیان با موضوع 
»مقاومــت و امید« همــراه خواهد بود. 
حجت االسالم سید محمد حسن ابوترابی 
فرد نیز به ایراد خطبه ها خواهند پرداخت.

اقامه نماز جمعه تهران
 به امامت حجت االسالم ابوترابی فرد

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: 
اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از 
برجام رویکرد اصالح تدریجی را در 
پیش گرفته و این مکانیسم مناسبی 

نیست.
علی اکبر صالحی رئیس ســازمان 
انرژی اتمی در کنفرانس عمومی ساالنه 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی در وین، 
خروج آمریکا از برجام را »بی مسئولیتی« 

این کشور خواند و محکوم کرد.
صالحی همچنیــن خروج آمریکا از 
توافق هسته ای برجام را نقض قطعنامه 
2231 شورای امنیت سازمان ملل خواند.

وی تاکید کرد که ایران به تعهداتش 
در برجام متعهد بوده و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی پایبنــدی ایران به توافق را 

تایید کرده است.
رئیس ســازمان انرژی اتمی اظهار 
داشت:به رغم دلگرمی از مواضع اتحادیه 
اروپا درباره برجام، اروپا باید اقدامات عملی 

و محکمی در رابطه با اجرای توافق بردارد.
صالحــی گفت: اتحادیــه اروپا باید 
تعهداتش را اجــرا کند. اتحادیه تاکنون 
رویکرد اصالح تدریجی را در پیش گرفته 

و این مکانیسم مناسبی نیست.
دیدار با رئیس روس اتم

به گزارش فارس، رئیس ســازمان 
انرژی اتمی در حاشیه کنفرانس عمومی 
انرژی اتمی  ســاالنه آژانس بین المللی 
در وین، با »الکســی لیخاچف« رئیس 
انرژی اتمی روســیه )روس اتم( دیدار و 

گفت وگو کرد.
در این دیدار، صالحی از همکاری های 
رو به گسترش هسته ای صلح آمیز بین دو 

کشور قدردانی کرد.
رئیــس روس اتم در دیدار با رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران ضمن اعالم 
حمایــت مجدد روســیه از برجــام ،بر 
تقویت همکاری های صلح  آمیز هسته ای 

با جمهوری اسالمی تأکید کرد.

صالحی در وین:

رویکرد اروپا پس از خروج آمریکا از برجام 
مکانیسم مناسبی نداشته است

تحلیلگران فضــای مجازی و 
اعضای جداشده گروهک منافقین 
می گویند ایــن گروهک تیمی از 
ایجاد  کاربــران فضای مجــازی 
کرده که بــا ربات های توئیتری و 
روزانه،  دستورالعمل های  دریافت 
موج های هشــتگی علیه ایران به 

راه می اندازند.
شبکه خبری الجزیره در گزارشی، 
ضمن مصاحبه با تحلیل گران سیاسی و 
عناصر جدا شده از گروهک تروریستی 
منافقین، به پشــت پــرده راه افتادن 
طوفان هــای توئیتــری و ترند شــدن 
هشــتگ های معاندان نظام جمهوری 

اسالمی ایران پرداخته است.
در این گزارش ابتدا به تعلیق شدن 
حســاب های طرفداران نظام جمهوری 
اســالمی ایران در فیســبوک و توئیتر 
به اتهام انتشــار مطالب نادرست اشاره 
شده و آمده: »ایران به جرگه کشورهای 
استفاده کننده از بســتر اینترنت برای 
بی ثبــات کردن کشــورهای متخاصم 

پیوسته است.«
الجزیره نوشــته: »در همین حال، 
مخالفــان دولت تهران، با دســتکاری 
اجتماعی،  شــبکه های  در  اطالعــات 
کمپینی گســترده در ایــن فضا به راه 
انداختند و بســیاری از تحلیل گران با 
واکاوی دشمنان ایران، در پی سرنخی 
برای یافتن افراد پشت پرده این کمپین 

بودند.«
یک خبرنگار نشریه »نیو آمریکا« 
گفتــه: »نقطه عطف واقعــی، انتخاب 
)دونالــد( ترامپ بود. وقتی مشــخص 
شــد که خصومت با ایــران )در دولت 

جدید آمریکا( بــاال می گیرد، به ناگاه 
حساب های کاربری زیادی در شبکه های 
اجتماعی ایجاد شد؛ حساب هایی متعلق 
به افراد بی نام که همگی فضای ذهنی 
مشابهی داشــتند و با اختالفی بسیار 
جزئی، همگی یک خط را در نوشته های 

خود دنبال می کردند.«
توئیتر هیچ گاه مبنــای خود برای 
»دروغ پراکن« بودن حساب های حامی 
جمهوری اســالمی ایران را علنی نکرد 
ولــی »مارک آونز« اســتاد دانشــگاه 
»اِگزتر« انگلیس، با بررسی نحوه عملکرد 
حساب های دارای عملکرد و رویه خبری 
یکسان، به نتیجه ای متفاوت با توئیتر و 

فیسبوک رسیده است.
براندازهای روباتی که خود را 

ملت ایران جا می زنند
آونز می گوید گاهی برای تأثیرگذار 
بودن در فضای مجاری، برخی به ایجاد 
تعداد زیادی حساب کاربری در یک بازه 
زمانــی کوتاه و اســتفاده از ربات  روی 
می آورند. وی گفته: »اکثر حساب هایی 
که هشتگ های #ایران_را_آزاد_کنید و 
#تغییر_رژیم_ایران را از اواخر دسامبر 
)اوایل دی 96( تا ِمِی توئیت می کردند، 
در یــک بازه زمانی چهــار ماهه ایجاد 
شــدند. این بدان معناست که استفاده 
زیاد از این هشتگ ها، نشان دهنده این 
اســت که آنها توســط ربات ها توئیت 

می شوند.«
الجزیره نوشته که اکثر حساب های 
توئیتــری مخالف نظام ایران »به گروه 
مجاهدین خلق )منافقین( عالقه نشان 
می دادند.« شبکه خبری الجزیره برای 
راستی آزمایی این مسئله تالش می کند 

بــا کادر رهبری منافقین تماس بگیرد 
ولی آنها از مصاحبه سرباز می زنند.

»حســن حیرانی« عضو سابق این 
گروهــک تروریســتی در مصاحبه با 
»مجموعاً  گفته:  پســت«  »لیسنینگ 
چندین هزار حساب کاربری توسط هزار 
تا هزار و پانصد نفر از اعضای ســازمان 
اداره می شــود. این حساب ها به خوبی 
ســازمان دهی شــده اند و مدیرانشان، 
دستورالعمل های مشخصی برای آنچه 

باید انجام دهند دریافت می کنند.«
»حسن شهبازی« از دیگر اعضای 
جداشــده از منافقیــن، با شــفافیت 
بیشتری از فعالیت های این حساب های 
توئیتری و فیسبوکی برای دامن زدن به 
آشوب های دی ماه 96 پرده برداشته و 
گفته: »برای فعال شــدن هشــتگ ها، 
به ما گفته می شــد که دقیقا روی چه 
هشتگی کار کنیم. کار ما این بود که با 
جستجوی ویدئوهای اعتراضات و نشر 
و بازنشــر آنها، کامنت های خودمان را 

در ذیل همان ویدئوها پخش کنیم.«
وی در ادامــه گفته: »ما به صورت 
تمرکز  برای  دستورالعمل هایی  روزانه، 
بر روی مســائل جــاری ایران دریافت 
می کردیم، مســائلی ماننــد باال رفتن 
قیمت هــا، بیــکاری و فقر. مــا باید با 
اســتفاده از توئیتر، توجــه جهانیان را 
به این مســائل جلــب می کردیم و به 
هر طریقی، جمهوری اسالمی را مقصر 
نشان می دادیم. این وظیفه روزانه ما در 

فضای مجازی بود«.
تولید اخبار دروغ علیه ایران

دستور روزانه »مبارزان کیبوردی«
پیشتر نیز کانال4 انگلیس مستندی 

افشــاگرانه، به تمرکز شــدید گروهک 
تروریستی منافقین بر توییتر و ایجاد اخبار 
دروغ و جعلی درباره ایران پرداخته  بود . 
در بخشی از این مستند، یکی از اعضای 
سابق سازمان که موفق شده از آن خارج 
شود، بخشی از فعالیت های روزانه اش را 
به عنوان »مبارز کیبوردی« شرح و توضیح 
می دهد که منافقین چگونه با استفاده از 
افراد معدودی، در توییتر فضاسازی کرده 
و اخبار جعلی پخــش می کنند. بخش 
مهمی از فعالیت های این گروه سایبری 
منافقین، حمله به حســاب های واقعی 
افرادی اســت که از سیاست های ایران 
حمایت می کنند و یــا به جای جنگ با 
جمهوری اسالمی ایران، معتقد به برقراری 

دیالوگ با آن هستند.
اعتراض ظریف 

به مدیر عامل توئیتر 
در همین راستا محمدجواد ظریف، 
وزیــر امور خارجــه در یــک توییت 
به »جک دورســی« موســس توییتر، 
خواستار مبارزه او با ربات های توییتری 
شــد که به صورت هماهنگ شــده از 
آلبانی )مقر اعضای گروهک منافقین( 
برنامه تبلیغی واشنگتن برای تغییر رژیم 

در ایران را دنبال می کنند.
ظریف در توییت خود نوشته:»سالم 
جک. توئیتر حســاب کاربران حقیقی 
ایرانی شــامل مجری های تلویزیون و 
دانشجویان را با این تصور که بخشی از 
یک عملیات نفوذی هستند معلق کرد. 
چطور است به ربات های اصلی در تیرانا 
که برنامه تبلیغی واشنگتن برای تغییر 
رژیم در ایران را نشــخوار می کنند هم 

توجه کنی؟«

دوشنبه  روز  یونانی  رسانه های 
گــزارش داده اند اعضای یک گروه 
در  ایران  به سفارت  »آنارشیست« 

یونان تعرض کرده اند.
وب سایت »گریک ریپورتر« گزارش 
داده اعضــای گروه هــرج و مرج طلب 
»روویکوناس« صبح دوشنبه با قوطی های 

رنگ این حمله را انجام داده اند. 
تعرض کننــدگان حــدود 10 نفر 
بوده انــد و بعــد از انجام ایــن حمله با 
موتورسیکلت از صحنه متواری شده اند. 
به نوشته وب سایت گریک ریپورتر، پلیس 
تاکنون فردی را در ارتباط با این حادثه 

دستگیر نکرده است. 

یک ســخنگوی این گــروه هرج  و 
مرج طلب در صفحه اش در فیســبوک 
گفته ایــن حمله در حمایــت از آنچه 

»سرکوب گری ایران علیه ُکردها« خوانده 
شــده، انجام شده است. مجموعه اخبار 
قبلی وب ســایت گریک ریپورتر از گروه  

»روویکوناس« نشان می دهد این گروه 
چندیــن بار هم در حمایت از کردها به 
اماکن دیپلماتیک ترکیه در آتن حمله ور 

شده است. 
پیش از این، روز شنبه گزارش شده 
بود حدود 15 نفــر از اعضای گروهک 
»کومله« اقدام به پرتاب سنگ و اشیای 
مختلف به سمت سفارت ایران در پاریس 

کرده اند.
کومله،  تروریستی  گروهک  عناصر 
تاکنون بارهــا با اقدامات تروریســتی 
در مناطق غربــی ایران، موجب ناامنی 
 و شــهادت بســیاری از هموطنانمان 

شده اند.

سفارت ایران در یونان مورد تعرض قرار گرفت


