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* پیوستن به FATF، نرم افزار آن الین اطالعات مبادالت مالی و پولی کشور 
را در اختیار دشمن غدار و تحریم گر می گذارد و کوچک ترین حرکت کشور 
به منظور دور زدن تحریم را به دشــمن نشــان می دهد. تحریم گران از یک 
ســال قبل این برنامه ننگین را در کشور مطرح کردند تا مطابق آن قبل از 
تحریم های بزرگ FATF در مجلس تصویب شود و زیرساخت کنترل پولی 
کشــورمان به طور کامل در دست دشمن باشد! اگرچه اکنون نیز با اجرای 
غیرقانونی و پیشدستانه آن، بخشی از اطالعات گرانبهای مالی تحویل دشمن 
شده است ولی در آینده مسببین تصویب و قانونی کردن این خیانت با توجه 

به روشن شدن ابعاد خطرناک آن هیچ عذری نخواهند داشت.
0912---6111

* قراردادها و پیمان های بین الدولی مانند برجام و FATF کشــور و ملت 
را در چنگال دشــمن قرار خواهد داد. چرا دولتی ها و گروهی از نمایندگان 

مجلس متوجه این خطر برای ملت و نظام نیستند.
0919---8895

* واقعاً شرم آور اســت که نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح شفافیت 
آراء خود رأی نمی دهند ولی برای پیوستن به FATF سینه چاک می کنند!
سوری از تهران
* عوامــل بیگانــه از جملــه انگلیس خبیث و فرانســه بدعهــد و برخی 
حاشیه نشــین های خلیج فارس در نوسانات قیمت ارز و سکه مؤثر بوده اند 
این واقعیت باید با جدیت مد نظر مســئوالن دولتی و دستگاه های امنیتی 

قرار گیرد.
8728---0912 و 3949---0912
* ساکن کرمانشاه هستم. اخیراً به طور اتفاقی متوجه شدم عده ای دالر در 
داخل کشــور خریداری می کنند و به رابط های کشــور امارات در سلیمانیه 
عــراق تحویل می دهند و تأکید می کردند که نباید اجازه دهند قیمت دالر 

کاهش پیدا کند.
0918---5766
* از نیروهای امنیتی و انتظامی به خاطر تعقیب و دستگیری عامالن افزایش 
قیمت کاذب ارز و ســکه تقدیر و تشکر می کنم. ان شاءاهلل شاهد تداوم این 

روند تا رسیدن به قیمت واقعی دالر باشیم.
0918---8631
* به دســتگاه قضایی پیشنهاد می کنم حکم اعدام مفسدان اقتصادی برای 

عبرت مفسدان دیگر در میدان فردوسی تهران اجرا شود.
جان نثاری
* اگر وزارتخانه های اقتصادی با هم هماهنگ بودند به راحتی می توانستند 
بازار را کنترل کنند و مانع رشد قارچ گونه قیمت ارز و سکه و اقالم مصرفی 
مردم می شــدند... حال چرا مشکل هماهنگی دارند و اجازه می دهند برخی 
ســایت های ضد انقالب کنترل قیمت ارز و سکه را در اختیار داشته باشند 

خدا می داند!
دشتی
* روی کار آمــدن ترامپ در آمریکا یک موهبت الهی اســت حیف که در 
کشورمان دولتمردان مدیران ضعیفی هستند و نمی توانند از این فرصت برای 
تکیه بر امکانات و استعدادهای داخلی و پیشرفت کشور و صرف نظر کردن 

از نگاه به دست غرب بهره ببرند.
0911---0049
* در تاریخ 97/7/11 در پاتوق های خرید و فروش ارز شــهر مشــهد قدم 
می زدم، خریداران با تلفن های 3 ثانیه قیمت را می پرســیدند و بعد قیمت 
باالی دالر را فریاد می زدند! ولی وقتی فروشنده حاضر می شد دبه می کردند 
و نمی خریدند! به نظر می رسد یک جو تبلیغاتی کاذب، برای باال نگه داشتن 

قیمت ارز توسط سوداگران شکل گرفته است!
0935---9020
* اعالم خرید دالر توســط بانک ها به قیمت بازار ثانویه موجب توقف افت 
قیمت ارز شد. چرا که با این سیاست و تصمیم دولت صاحبان دالر و دالل ها 

خیالشان بابت فروش راحت شد.
0913---6807
* متاســفانه درآمدهای نجومی بادآورده و پول های کثیف، بدون مالیات و 
شناسنامه از طریق داللی کاذب مثل ارز و سکه، خودرو، احتکار کاال، رانت 
و... توســط سوداگران و دالالن وارد بازار مســکن شده و مصرف کنندگان 
واقعی را شدیدا دچار مشکل کرده است. در هیچ کجای دنیا مسکن کاالی 
سرمایه ای و سوداگری نیست و دریافت مالیات از عایدی سرمایه این بخش 
یک اصل تلقی می شــود. لذا وزارت راه و شهرســازی باید به جای حاشیه 
رفتن، به اجرای قانون مصوبه 94، اخذ مالیات از خانه های خالی از ســکنه 

اقدام و با دالالن و سوداگران مسکن برخورد کند.
0919---9478

* چرا در کنار 35 متهم که در زمان دستگیری شان دالر 9 هزار تومان بود 
متهمین که دالر را به 19 هزار تومان رساندند محاکمه نمی شوند؟

021---0293
* خطاب به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری بنویسید عذرخواهی 
شــما در این شرایط به چه درد مردم می خورد؟ حق این است که به جای 

پوزش بگذارید کشور توسط مدیرانی دردآشنا و جهادی نجات پیدا کند.
0914---8902
* آقــای جهانگیری در طی مدتی که ارز رونــدی صعودی را طی می کرد 
خنثی عمل می کردند. چه شــده که به محض ریزش قیمت ارز و ســکه در 

بازار سعی دارد این ماجرا را مصادره به مطلوب کند؟
0901---4362

* فتنه اقتصادی اخیر آخرین توطئه جبهه اســتکبار نخواهد بود لذا آنچه 
که حائز اهمیت اســت آمادگی کامل برای مقابله با تهدیداتی اســت که در 
اتاق جنگ های دشــمنان مثــل وزارت خزانه داری آمریــکا و... در مراحل 

تکمیلی است.
021---3885

* مردم کشورمان می توانند با گران نخریدن جلوی رشد قیمت ها را در بازار 
بگیرند. اگر عطش خرید ارز توسط مردم پایین بیاید نرخ ارز به پایین ترین 

نرخ سقوط خواهد کرد.
0914---9590
* ســران بعضی از کشــورهای عربی مثل عربستان تا چقدر می خواهند در 
مقابل آمریکا خوار و ذلیل باشند. ایستادن محمدبن سلمان ولیعهد عربستان 
مانند غالم خانه زاد در مقابل ترامپ رئیس جمهور آمریکا دل هر مسلمان را 
به درد می آورد. ترامپ هم که دائما این بدبخت های دنیا و آخرت را تحقیر 

می کند و ادامه حیاتشان را منوط به حمایت آمریکا اعالم می کند.
علیمردانی
* رای دیوان بین المللی الهه نشــان داد برجام هیچ دستاوردی برای کشور 
نداشــته است و نخواهد داشت و از این طریق به هیچ چیز نخواهیم رسید. 

چون استناد این دادگاه به پیمان مودت بود نه برجام.
0990---2914

* چرا کار خروج کامل انبارها از داخل شــهرها به مناطق مشــخصی که از 
قبل آماده شــده اســت صورت نمی گیرد؟ تعداد زیاد انبارها در داخل شهر 
نقش اصلی در مخفی کردن کاالها داشته است. چون کشف این انبارها در 

زوایای پنهان شهرها دشوار است.
021---3152

* در بانــک ملی منتظر نوبتم بودم که تلویزیون ســاخت کره جنوبی نصب 
شــده در بانک توجه مرا به خود جلــب کرد. با خود گفتم وقتی بانک ملی 
ارزشی برای تولید ملی قائل نیست چه توقعی از دیگران می توان داشت؟!

بهبودی
* آقای روحانی بنده جانباز جنگ تحمیلی هســتم، فرزندانم زمان ازدواج 
کردنشان گذشته است، شغلی ندارند، اگر توان دولت شما فقط همین مقدار 

است اجازه بدهید نیروهای انقالبی وارد میدان شوند.
0935---9836
* دولتمردان شهر فردوس را در ردیف شهرهای کمتر توسعه یافته تعریف 
کرده و برای آن بودجه خاص تعیین و ابالغ کرده اند و در مورد شهر قائن این 
نظر را ندارند. عرض بنده این است که شهر قائن چه فرقی با فردوس دارد؟
0915---5255
* فرزند جانباز و متأهل هســتم. با شــرکت در آزمون استخدامی خواستار 
جایگزین شــدن شــغل پدرم در دانشگاه پیام نور اردســتان می باشم ولی 
سنگ اندازی می کنند. بنویسید تمجید زبانی از جانبازان و ایثارگران به چه 
درد می خورد؟ راست می گویند مشکل اشتغال فرزندان جانبازان را حل بکنند.
0913---0596

FATF چرا سرنخ نفوذ و خرابکاری
در بازار ارز دنبال نمی شود؟!

یک عضو فراکســیون امید مدعی شد منتقدان FATF حامی قاچاق 
و پولشویی هستند.

محمود صادقی ضمن توئیتی در توییتر نوشــت: تبلیغات گسترده ای 
که محافل خاص علیه لوایح مبارزه با پولشــویی به راه انداخته اند به طور 
ضمنی داللت بر این دارد که اذعان دارند در سطح گسترده مرتکب قاچاق 
و پولشــویی و تامین مالی تروریسم هستند و نگرانند با تصویب این لوایح 

جلوی آن گرفته شود.
او همچنیــن آثار منفی پولشــویی را این گونه برشــمرده؛ »کاهش 
رقابت پذیری، اثرات منفی بر نرخ تورم و نرخ بهره، تاثیر در نرخ ارز، کاهش 

سرمایه گذاری مولد، کاهش انتقال مولد و افزایش بیکاری.«
وی درباره آثار مبارزه با پولشویی می گوید: »مبارزه موثر و کم هزینه با 
مفاسد اقتصادی، مقابله با جرایم سازمان یافته، شفاف سازی و بهبود فضای 

کسب و کار، تسهیل و تقویت مراودات تجاری بین المللی.«
یادآور می شــود پیش از این روزنامه هایی نظیر آفتاب یزد، از محمود 
صادقی به عنوان »مهره انتحاری« نام برده اند بنابراین باید از پدرخوانده های 

اصالح طلبان که صادقی صرفا بازیچه آنهاست پرسید:
 1- مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم و... 
مگر در داخل امکان پذیر نیست که حتما باید اطالعات کشور- از صرافی ها 
و بانک ها و همه تراکنش های مالی با اطالعات سری نظامی و امنیتی- را 

به دشمنان کشور در جنگ اقتصادی داد؟!
2- اعضای فهرســت ائتالف امید کــه بنابر اذعان برخی اصالح طلبان 
معترض، هر کدام مجبــور به پرداخت های چندصد میلیونی تا میلیاردی 
برای حضور در فهرست انتخاباتی شدند، این پول ها را از کجا تامین کرده 

و به چه کسانی دادند؟!
3- اصالح طلبان مدعیان شــفافیت چرا نقض قانون توســط دولت و 
عدم اجرای ماده 29 قانون پنج ساله درباره انتشار شفاف حقوق و مزایای 
دریافتــی مدیران دولت را مورد اعتــراض قرار نمی دهند؟ یا چرا پیگیری 
نمی کنند که دریافت کنندگان رشــوه های کالن از شرکت های کرسنت و 

استات اویل و توتال و... چه کسانی هستند؟
4- امثال محمود صادقی چرا در قبال واگذاری رانتی 18 میلیارد دالر 
به قیمت 4200 تومان)رانت 150 هزار میلیاردی(، رانت گرانفروشی خودرو 
و رانت واگذاری 7 میلیون سکه خفه خون گرفته اند و مردم را با سوژه هایی 

مانند FATF دنبال نخود سیاه می فرستند؟!
5- محمود صادقی ســواد ندارد یا می داند و خود را به نادانی زده که 
برنامه اقدام  FATF دو سال است با تعهد پنهان وزیر اقتصاد وقت اجرایی 
شــده اما به بحران شــدید اقتصادی دامن زده است؟ چرا نمی گوید آمار 
صرافی ها را به دشمن دادند و موجب گرانی نرخ ارز شدند؟! چرا در همین 
دوره رکود اقتصادی و تورم و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاد؟!

6- چــرا نمی گوینــد به بهانه شــفافیت و مبارزه با پولشــویی و... به 
خودتحریمــی و خودزنی اقتصادی در داخل پرداختند و بخشــی از تورم 

فعلی محصول همین خیانت است؟!
7- چرا توضیح نمی دهند تکلیف چک برگشت خورده برجام و وعده های 
نسیه آن درباره رونق اقتصادی چه شد تا بعدا رویشان بشود درباره ملحقات 

FATF وعده های سر خرمن بدهند؟!
8- چرا به مردم توضیح نمی دهند آمریکا و برخی دیگر از موسســان 
و گردانندگان FATF، همان طرف های جنگ و تروریســم اقتصادی علیه 
ایران هستند که ایستگاه های قاچاق و خروج ارز از ایران را در اسالمبول، 
دوبی، هرات و اربیل راه انداخته اند و یکی از این مراکز با 417 عضو ایرانی 

و غیر ایرانی در ترکیه توسط نیروهای امنیتی متالشی شده؟!
گفتنی اســت اخیرا شبکه آمریکایی - ایرانی قاچاق نیم میلیارد دالر 
ارز از ایران به ترکیه و آمریکا، توســط نیروهای امنیتی و دادستانی ترکیه 
متالشــی شد و برخی از این افراد، با یهودیان ایرانی تبار در آمریکا از یک 

سو و برخی عوامل اخاللگر در ایران مرتبط بودند.
با این اوصاف و درحالی که آمریکا )رئیس مافیای FATF( علنا مشغول 
جنگ و تروریسم اقتصادی - ارزی علیه کشورمان است و در این مسیر از 
اطالعات جمع آوری شده توسط FATF برای ایجاد مضیقه های بیشتر علیه 
ایران اســتفاده می کند، پیشنهاد می شود دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
گاف های اســتاد)!( محمود صادقی در بزک کردن اف ای تی اف را به عنوان 
نشتی بشکه و سرنخ شبکه نفوذ و خرابکاری جدی بگیرند، احتماال از این 

طریق می توانند شبکه اصلی را شناسایی کنند.
راغفر: نوسانات نرخ ارز
زیر سر خود دولت است

یک کارشناس اقتصادی حامی دولت تصریح کرد بازیگر اصلی نوسانات 
نرخ ارز، خود دولت و مجلس هستند.

حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا که مدتی است موضع انتقادی درباره 
سیاســت های اقتصادی و ارزی دولت می گیرد، به خبرگزاری ایلنا درباره 

کاهش نرخ ارز گفت: بخشــی از این کاهش مربوط به هشدار اقتصاددانان 
اســت که به صراحت به سران ســه قوه اعالم کردند که تحوالت اخیر از 
مرحله بحران عبور کرده و وارد مرحله فاجعه شــده است و پیامدهای آن 
متوجه خود آنها خواهد شــد. بخش دیگر آن مربوط به رو شــدن دست 

آقایان در این بازی است که متهم ایجاد آن هستند.
وی ادامه داد: وقتی مشــخص شد که این بازی خود دولت و مجلس 
اســت، آنها ســعی کردند با منحرف کردن افکار عمومی این افزایش را به 
عوامل خارجی مانند ســایت های خارجی حواله دهند، مگر این سایت ها 

یک شبه بوجود آمدند؟
وی تصریــح کــرد: این کاهش و با این ســرعت در عــرض یک روز 
نشــان دهنده وجود عوامل داخلی در پشــت این قضایا اســت و بازیگران 
اصلی نوســانات اخیر در باال و پایین بردن آن، عوامل داخلی هســتند و 
سعی می کنند با القای شوک به جامعه این طور وانمود کنند که نرخ دالر 

کاهش یافته است.
ایــن اقتصاددان با رد کاهش نــرخ دالر گفت: حتی نرخ دالر ده هزار 
تومانــی را نیز نمی توان کاهش نرخ تلقی کرد، چراکه در این صورت نرخ 
دالر نسبت به سال گذشته تقریبا سه برابر شده است و استفاده از عبارت 
کاهش نرخ دالر درجهت فریب افکار عمومی است و بهتر است از افزایش 

سه برابری نرخ دالر استفاده کرد.
راغفر متذکر شد: حتی دالر پنج هزار تومانی نیز تولید را نابود خواهد 
کرد و پیامد آن نیز گسترش فقر در جامعه است. برخی از مردم نیز بازی 
آقایــان را خوردند و تحت تاثیر این اقدامات مخــرب قرار گرفتند و باید 

پرسید چه کسی مسئول و پاسخگوی این شرایط است.
احمق نباشید! آمریکا نمی تواند
به ایران در سوریه فشار بیاورد

وزیر دفاع پیشــین آمریکا گفت این تصور کــه می توانیم ایران را در 
سوریه به کاری مجبور کنیم، احمقانه است.

»چاک هیگل« وزیر دفاع اسبق آمریکا، با انتقاد از مواضع دولت آمریکا 
در قبال ایران گفت کارت های بازی آمریکا در سوریه محدود است.

وی که با پایگاه »دیفنس وان« گفت وگو می کرد، در انتقاد از اظهارات 
»جان بولتون« مشــاور امنیت ملی دولت آمریکا که اخیرا گفته نیروهای 
آمریکایی تا زمان حضور ایرانی ها در ســوریه ، در این کشور خواهند ماند، 
گفت: »ایرانی ها آنجا [در آن منطقه] زندگی می کنند. ایاالت متحده آنجا 
زندگــی نمی کند. مگر آنکه به نحــوی واقعیات ژئوپلتیکی را حذف کنید. 

موفق باشید! آقای بولتون.«
او که طی ســال های 2013 تا 2015 وزیردفــاع آمریکا بوده، افزود: 
»ایاالت متحده حتی نیمی از ســوریه را هم کنترل نمی کند. منظورم این 
است که شما فقط 2000 نیروی آمریکایی را در گوشه شمال شرق سوریه 
مستقر کرده اید. منظورم این است که شما نمی توانید با 2000 نیرو ایرانی ها 

را از سوریه بیرون کنید. این کامال احمقانه است.«
هیگل ادامه داد: »اینکه تصور کنید که می توانید با تهدید سوریه ای ها، 
روس ها یا ایرانی ها را به انجام کاری مجبور کنید، کامال احمقانه است. آنها 

کارت های بسیار بیشتری از ما، در اختیار دارند.«
تورم 72 درصدی مسکن

و یادداشت وزیر برای زادروز مارکس!
وزیر راه و شهرسازی آسوده خاطر از سروسامان حوزه مسئولیتی خود، 

برای دویستمین زادروز کارل مارکس یادداشت نوشت.
عباس آخوندی در این یادداشت می نویسد: »امسال دویستمین زادروز 
کارل مارکس بود. مجله نگاه نو شماره تابستان خود را با عکس روی جلد 
به او اختصاص داده بود. در این دو سه روز، هر چه کردم مجله را به زمین 
بگذارم نشد. مقاالت بسیار جالبی در باره اندیشه ها، سیر تحول زندگی او 
و مارکس های فراوانی که پس از مرگ وی براســاس قرائت های مختلفی 
که از اندیشه های او در کشورهای متعدد خلق شدند گردآوری شده بود.

... ســهم االرث ما از آموزه های مارکس، مهندســی اجتماعی با هدف 
ســاختن جامعه ای با طراز فکــری خودمان، نقض حقوق مالکیت و گاهی 
حقوق مدنی به نفع حقوق عامه، عبور مکرر از اقتصاد رقابتی و برپا ساختن 
بســاط داغ و درفش قیمت گذاری و تعزیر به بهانه شکست بازار، مداخله 
گســترده دولت در همه چیز به بهانه عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه برای 

مردم و مسائلی از این دست است.«
یادآور می شــود این وزیر هزار میلیــاردی، هرچند وقت علیه مداخله 
دولــت در مدیریت و اقتصاد اظهارنظر می کند و این در حالی اســت که 
نوع مدیریت شخص وی- ترکیبی از فرافکنی، سوءمدیریتی و مشغله های 
تجاری و اقتصادی شخصی- موجب تورم 72 درصدی )آمار بانک مرکزی( 
در بخش خرید و اجاره مســکن فقط ظرف یک ســال اخیر شده است. او 
همچنین به خاطر عدم اجرای قانون مصوب ســال 94 درباره شفاف سازی 
واحدهای مســکونی خالی و دریافت مالیات بازدارنده از محتکران مسکن، 
موجب احتکار 2/5 میلیون واحد مســکونی شده است؛ احتکاری که اگر 
مورد مبارزه قرار می گرفت، می توانســت ســهم مهمی در کاهش تورم در 

بخش مسکن شود.
همچنین با کارشکنی های وی علیه مسکن مهر و به رکود کشیده شدن 
این حوزه، ظرفیت بزرگ تولید مســکن برای میلیون ها خانواده کم درآمد، 
ایجاد اشــتغال انبوه برای چند میلیون نفر فعال در بخش مسکن و رونق 

صنایع و تولیدات مرتبط با این بخش، معطل مانده است.

گفت و شنود

به شرط چاقو!
گفت: روزنامه های زنجیره ای با تیتر های درشــت در صفحه اول خود از 
پیروزی ایران در دادگاه الهه خبر داده بودند و به کیهان اعتراض کرده بودند 

که چرا خبر این پیروزی بزرگ را در صفحه اول خود نیاورده است!
گفتم: مثل همیشه در یک کالم چند تا دروغ گفته اند، اول آنکه 
کیهان این خبر را در صفحه اول خود آورده بود و دوم  این که حکم 
دادگاه الهه ضمانت اجرایی ندارد بنابراین چه پیروزی بزرگی است؟!

گفت: ولی همه آنها تیتر زده بودند؛ رای ممتاز دادگاه الهه به نفع ایران! 
دیــوان الهه، آمریکا را ملزم به رفع تحریم ها کرد! پیروزی دوباره در الهه! 

پیروزی تاریخی ایران مقابل آمریکا! و...
گفتم: روزنامه سازندگی که با تیتر درشت و تمام صفحه نوشته 
بود؛ »تعلیق تحریم های آمریکا« و خودش هم از قول وکیل حقوقی 
ایران در دادگاه الهه نوشته بود، این حکم ضمانت اجرایی ندارد، 

توقعات مردم را از این حکم باال نبرید!
گفــت: وقتــی این حکم ضمانــت اجرایی ندارد، پــس چرا این همه 

جار و جنجال راه  انداخته و شیپور پیروزی زده اند؟!
گفتم: از یارو پرسیدند؛ چه کاره ای؟ گفت؛ بادکنک می فروشم. 
گفتند؛ درآمدش خوب اســت؟ گفت؛ نه! پرسیدند؛ چرا؟ گفت؛ 

بادکنک ها را به شرط چاقو می فروشم!

سعداهلل زارعی

بــا انتخاب »برهم صالح« به ریاســت جمهوری عــراق و انتخاب »عادل 
عبدالمهدی« به عنوان نخست وزیر، چرخه تغییر سیاسی در عراق که پیش از 
این زمانی نسبتا طوالنی برای رسیدن به آن پیش بینی می شد، تقریبا در زمانی 
طبیعی به سرانجام رسید. فاصله برگزاری انتخابات در 22 اردیبهشت ماه تا تایید 
 نهایی نتایج آن در اوایل شــهریورماه و تا روز انتخاب رئیس  جدید پارلمان در 
24 شهریورماه، 4 ماه به درازا کشید که این زمانی طبیعی تلقی می شود، اما انتخاب 
رهبران قوا در حد فاصل 24 شهریور تا دهم مهرماه در یک دوره 16 روزه یک اتفاق 
مهم و بلکه »بسیار مهم« در عراق به حساب می آید چراکه در انتخاب هیچیک از 
این سه جایگاه مهم حقوقی راه همواری پیش رو نبود، اختالفات شدید داخلی در 
میان کردها، در میان شیعیان و در میان اهل سنت از یک سو و تالش های فراوانی 
که آمریکا، عربستان و امارات برای اثرگذاری بر جابه جایی های سیاسی در عراق 
داشتند، ازسوی دیگر راه انتخاب رئیس مجلس، رئیس جمهور و نخست وزیر را با 
سنگالخ زیادی مواجه کرده بود. از این رو می توان گفت ملت عراق علیرغم وجود 
دشواری زیاد توانست در زمانی کوتاه این مسیر را به خوبی طی نماید. با این حال 
از آنجاکه درمورد ماهیت و رویکرد تغییرات سیاسی عراق حرف های مختلفی 

که عمدتا هم نادرست است زده می شود، توضیحات زیر می تواند مفید باشد:
1- چهارمین انتخابات پارلمانی عراق در فضایی برگزار شد که پیامدهای 
برگزاری همه پرســی سوم مهرماه 96 منطقه کردستان بر گروه های کرد سایه 
انداخته و سبب درگیری بین آنها شده بود و از این رو معلوم بود که در این شرایط 
انتخاب یک رئیس جمهور کرد تا چه اندازه میان خود کردها مناقشه برانگیز است 
کمااینکه این تنش تا روز دهم مهرماه که یک رئیس جمهور کرد انتخاب شد ادامه 
پیدا کرد و در دور اول همه کردها به او رای ندادند. فشار خارجی هم برای انتخاب 
فرد دیگری در حدی بود که وزیر خارجه آمریکا یک ساعت پیش از رای گیری 
نهایی پارلمان از »برهم صالح« خواســت کنار رفته و راه را برای انتخاب شدن 

»فواد حسین« نامزد حزب بارزانی باز کند.
وضع انتخاب نخست وزیر از میان گروه های شیعی از این هم دشوارتر بود 
چرا که در انتخابات 22 اردیبهشت ماه، الاقل شش فهرست شیعه وجود داشت 
و در نهایت هر کدام بین 57 تا 19 کرسی داشتند و اگرچه در نهایت به دو گروه 
تقسیم شــدند اما فشار پی درپی هر کدام به دیگری برای ریزش کرسی طرف 
مقابل از یک ســو و تالش آمریکا و عربستان برای خارج کردن اختیار انتخاب 
نخست وزیر از دست شیعیان کار را با دشواری زیادی مواجه کرد. مثالً در یک 
مرحله، سفیر آمریکا با استفاده از دالرهای سعودی منتخبین شیعه، سنی و کرد 
پارلمان را به »هتل بابل« فراخواند و اصرار داشت با تکیه بر یک مدل جدید که 
توأم با کنار زدن هنجارهای حقوقی پیشین بود، انتخاب نخست وزیر را از روال 
طبیعی خارج کند که نتیجه آن اعالم وجود 104 کرسی بود که در مقابل آراء دیگر 
به جایی نرسید. در این بین ورود مرجعیت به صحنه و اعالم اینکه »نخست وزیر 
از مدیران ارشد گذشته نباشد« گره را باز کرد و فشارهای درونی و بیرونی علیه 
طیف شیعه کاهش پیدا کرد و به مشخص شدن سرنوشت نخست وزیری حتی 

پیش از مشخص شدن سرنوشت ریاست پارلمان منجر شد.
وضع داخلی اهل سنت هم بهتر از این نبود. آنان با چند طیف وارد انتخابات 
شده و حتی بعضی از آنان وارد بعضی از لیست های شیعیان شده بودند. وضع 
احزاب و طیف های سنی در حد فاصل 1393 تا 1397 تحت تأثیر اشغال استان های 
سنی نشین توسط داعش بشدت بغرنج بود و به این دلیل طیف های سنتی سنی 
در انتخابات 2018 دچار کاهش شدید آراء شدند. سنی ها اگرچه در یک ائتالف 
تحت عنوان »المحور الوطنی« اجتماع بیشتری داشتند اما خود این ائتالف از شش 
طیف رقیب شکل گرفته بود کما اینکه بعضی از اعضای آن در رقابت با »محمد 
الحلبوسی« فردی که از سوی ائتالف »القوی« معرفی شد، رقابت کردند. با این 
وصف انتخاب رئیس پارلمان که اولین گام در تغییرات سیاسی به حساب می آمد 
با دشواری روبرو بود. باید به این موضوع اضافه کرد که آمریکا و عربستان با هدف 
انتخاب فرد دیگری بعنوان رئیس مجلس، فشار زیادی برای کناره گیری الحلبوسی 
وارد کردند که تا نیم ساعت پیش از رأی گیری 24 شهریور پارلمان استمرار داشت.
2- با نگاه به شخصیت و روند انتخاب عادل عبدالمهدی، برهم صالح و محمد 
الحلبوسی می توان گفت یک رویداد مهم در کشور همسایه ما رقم خورده است. 
این اتفاقی بین حفظ ســنت ها و پذیرش تغییرات به حساب می آید. آمریکا و 
سعودی تالش می کردند تا بنام »ملی گرایی« به جای قوم و یا مذهب گرایی ساختار 
توافقی قبلی را که خود جنبه ای ملی هم داشت کنار بزنند و با نقض حق اکثریت 
در انتخاب نخست وزیر عوامل خود را در عراق بر سر کار آورند و یا اگر فعالً قادر 
به انجام آن نیســتند، زمینه آن را برای دوره های بعد فراهم نمایند و از این رو 
می گفتند ایرادی ندارد که نخست وزیر شیعه باشد ولی چرا در چرخه انتخاب 
او فقط شیعیان حق رأی داشته باشند و این در حالی بود که شیعیان پذیرفته 
بودند که در مورد انتخاب فردی بعنوان رئیس جمهور تنها کردها حق کاندیداتوری 
داشته باشند و در انتخاب رئیس پارلمان فقط سنی ها. این یک طرف ماجرا بود 
که ملت عراق عمالً در برابر آن ایستاد و اجازه نداد ساختار جوان حقوقی عراق 

دستخوش تغییر شود.
طرف دیگر ماجرا این بود که انتخاب فردی بعنوان نخســت وزیر با صبغه 
گروهی می توانست دشواری زیادی پدید  آورد و در اداره عراق طی چهار سال 
پیش رو نیز دشواری فراوانی ایجاد می کرد. چرا که نه یک طیف از میان شعیان 
به آنچنان اکثریتی رســیده بود که ترجیح او سبب پذیرش طیف های دیگر 
شیعه شود و نه پیوستن طیف هایی از شیعه و کنار ماندن حتی یک طیف شیعه 
از چرخه  انتخاب نخست وزیر به صالح بود چرا که به آینده آنان لطمه اساسی 
وارد می کرد از این رو اگرچه بحث انتخاب فردی بعنوان نخست وزیر و یا تشکیل 
»کتله-گروه- بزرگتر« پارلمانی به درازا کشید و هر روز گمانه زنی هایی را در پی 
آورد ولی در نهایت اکثریت قاطع نمایندگان شیعه از طیف های مختلف به »عادل 

عبدالمهدی« رسیدند.
عبدالمهدی اگرچه سابقه عضویت در یک گروه شیعه )مجلس اعالی اسالمی 
عراق( را دارد ولی از دو سال پیش و به دنبال اختالف با عمار حکیم از این تشکل 
خارج شــد و پس از آن نه حزبی تشکیل داد و نه در حزب دیگری وارد شد و 
نه حتی کاندیدای انتخابات گردید تا صاحب حتی یک کرسی در پارلمان باشد. 
گروه های شــیعه عراقی با انتخاب او در واقع مانع این شدند که گروهی خود را 
پیروز و گروهی خود را مغبون تلقی کند ضمن آنکه حاال همه می توانند خود را 
پیروز به حساب آورند و در شکل گیری کابینه همکاری جدی داشته باشند. باید 
اضافه کرد که با اعالم بی طرفی کردها در رقابتی که در دو طیف بزرگ شــیعی 
وجود داشت از یک سو انتخاب نخست وزیر در یک فرایند درون شیعی روی دارد 
و از سوی دیگر با انتخاب فردی »فراجناح« نوعی سنت شکنی هم اتفاق افتاد و 
این خود می تواند به شکل گیری یک دولت قوی تر در عراق منجر شود. دولتی 
که تا پیش از این اگر ناگزیر به پذیرش هر فرد معرفی شده از سوی گروه ها بود 
هم اینک می تواند خود دست به انتخاب بزند حتی اگر از میان اعضای جناح ها 
باشد کما اینکه عبدالمهدی طی نامه ای از طیف های مختلف خواست برای هر پست 
الاقل پنج نفر را معرفی کنند تا نخست وزیر بتواند کابینه یک دستی تشکیل دهد.
3- عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر، برهم صالح به عنوان رئیس جمهور 
و محمدالحلبوسی به عنوان رئیس مجلس در واقع »فراجناح« محسوب شده و 
هویت ملی قوی تری نسبت به افراد قبلی دارند و این می تواند اعتماد به نفس 
داخلی بیشتری به حکومت عراق بدهد. شکست طرح های آمریکایی- سعودی 
در اثرگذاری بر انتخاب این ســه می تواند اعتماد به نفس خارجی این سه را در 
حد بسیار باالیی افزایش دهد و به شکل گیری یک حکومت مقتدرتر و فعال تر در 
عرصه منطقه ای بیانجامد. بر این اساس می توان گفت در چهارسال آینده عراق 
روزهای داخلی بسیار بهتری خواهد داشت و در محیط منطقه »هویتی پررنگ تر« 
پیدا می کند. یک نمونه از این مسئله موضعگیری متفاوت روسای جدید پارلمان و 
دولت نسبت به دو نفر قبلی در موضوع تحریم  های آمریکا علیه ایران می باشد. 
رئیس جدید سنی پارلمان عراق در روز اول انتخاب خود در تماس تلفنی با رئیس 
مجلس شورای اسالمی ایران با صراحت گفت »مسئوالن جدید عراق هرگونه فشار 
یا تحریم اقتصادی علیه ایران اسالمی را ظالمانه دانسته و در برابر آن خواهند 
ایســتاد« پیش از این حیدر العبادی نخست وزیر شیعی ضمن ابراز ناراحتی از 
تحریم های جدید علیه ایران گفت »عراق به این تحریم ها »ملتزم« خواهد بود«.
4- حسب آنچه مشــاهده می شود، عراق در این 4 سال پیش رو به ایران 
نزدیکتر خواهد بود و فراجناح بودن این سه فرد منتخب، نوید حکومتی مقتدرتر 
را خواهد داد، کما اینکه شکست دو تجربه تجزیه طلبی در مناطق کردی و سنی 
و مجهز شــدن این دو بخش وسیع عراق به نوعی »خودکنترلی« بیانگر ثبات 
بیشتر در کشور عراق می باشد. اینک زمان آن است که به موازات این تحول، 
نگاه جمهوری اســالمی به عراق و توسعه روابط در ابعاد مختلف تقویت شود. 
عراق یک کشور با ظرفیت است هرچند به دلیل پاره ای نارسایی های سیستمی 
و مخالفت های برون سیستمی گرفتار انواعی از مشکالت است ولی ما می توانیم از 
حسن اعتماد دولت و ملت عراق و مسئوالن ارشد آن برای حل مشترک مشکالت 
ایران و عراق استفاده کنیم. این نیاز به اصالحاتی در قوانین و روندهای اداری 
جمهوری اسالمی و توجه ویژه به درگیر کردن بخش خصوصی ایران دارد. »ستاد 
عراق« که نزدیک به 13 سال پیش در دولت جمهوری اسالمی شکل گرفته، نیاز 

به تحول عمده در روند خود دارد.

تحوالت جدید عراق 
و انتظارات راهبردی ما

یادداشت روز

گفت:  آلمان  خارجــه  وزیر 
را  اهداف مشــترکی  با آمریکا 
درقبال ایران دنبال می کنیم. ما 
فقط از نظر مسیرهایی که دنبال 
اختالف  یکدیگر  بــا  می کنیم 

داریم.
»هایکــو ماس« وزیــر خارجه 
آلمان که چهارشــنبه هفته گذشته 
بــرای دیدار بــا »مایــک پامپئو« 
همتای آمریکایی خود به واشنگتن 
ســفر کرده بود، بعد از دیدار با وی 
گفت: با آمریکا اهداف مشــترکی را 
در قبال ایران دنبــال می کنیم. ما 
فقط از نظر مســیرهایی که دنبال 

می کنیم با یکدیگر اختالف داریم.
با  وزیر خارجه آلمــان هم صدا 
اظهارنظری  در  آمریکایــی  مقامات 
گســتاخانه از برنامه موشکی ایران 
ابراز نگرانی کرد و مدعی شــد که  

از ســوریه عقب نشینی  باید  تهران 
کند. ماس در حالی این ســخنان را 
در دیدار با پامپئو بیان کرد که هفته 
گذشته ســه کشور انگلیس، فرانسه 
و آلمان در جریان حاشیه برگزاری 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد 
از ایجــاد ســاز و کار مالــی برای 
تجارت با ایران با وجود تحریم های 

آمریکا خبر داده بودند.
از  اروپا  اتحادیــه  با وجودی که 
ایجاد قوانین مسدودساز در حمایت 
از ایران و شــرکت های اروپایی در 
قبــال تحریم هــای آمریکا ســخن 
می گوید، بســیاری از کارشناســان 
معتقدنــد که ایــن قوانین در عمل 

کارایی چندانی نخواهد داشت.
»آنگال  فــارس،  گــزارش  بــه 
و  آلمــان  صدراعظــم  مــرکل« 
نخســت وزیر  نتانیاهو«  »بنیامیــن 

پنجشــنبه  صهیونیســتی  رژیــم 
هفته گذشــته با حضور در نشست 
خبری مشترک در فلسطین اشغالی، 
دربــاره  را  تکــراری  ادعاهــای 
برنامه  و  منطقــه ای  فعالیت هــای 

هسته ای ایران مطرح کردند.
مرکل با مشــروع دانستن حق 
رژیم صهیونیســتی بــرای دفاع از 
خــود و عملیات در ســوریه، گفت: 
بایــد هرکاری کــه می توانیم انجام 
دهیم تا ایران را از رسیدن به قدرت 

هسته ای بازداریم.
وی بــا بیــان اینکــه نیروهای 
ایرانی باید از بلندی های جوالن دور 
نگه داشته شوند، اضافه کرد آلمان 
در قبــال حضور ایران در ســوریه، 
سیاســت تحمل صفــر را درپیش 
گرفته و این کشور را تهدیدی برای 

تل آویو می داند.

وزیر خارجه آلمان:

اهداف ما و آمریکا درباره ایران مشترک
اما مسیرمان متفاوت است

وکیل ایران در دادگاه الهه:

حکم الهه ضمانت اجرایی ندارد
در جامعه انتظارات نامعقول ایجاد نکنید

» از یمنی ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت 
می کنند. به جای لباس، لنگ می بندند و اسلحه به دست دارند و چند 
تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و سعودی ها از دست این ها 
عاجز شدند«. کجای این سخن ناپسند و درخور اعتراض است؟! و غیر 
از آمریکا و اسرائیل و آل سعود و امارات که به قتل عام مردم مظلوم یمن 
مشغولند و پادوهای داخلی آنها چه کسی از این اظهارات برمی آشوبد؟! 
هفته گذشته، دکتر والیتی که به مناسبت هفته دفاع مقدس در 
دانشگاه آزاد اسالمی سخن می گفت ضمن دفاع تمام قد و مستدل از 
جبهه مقاومت که با شواهدی از تاریخ اسالم و عمر چهل ساله انقالب 
اسالمی همراه بود، بر ضرورت ایستادگی در مقابل باج خواهی آمریکا 
و متحدانش تاکید کرد. ایشــان شعار »تا انقالب مهدی نهضت ادامه 
دارد« را خط اســتراتژیک نظام نامید و با انتقاد از کسانی که حضور 
منطقه ای ایران را زیر سؤال می برند گفت؛ »می گویند ایران در عراق 
چکار دارد؟ باید بگویم اگر همت ایران و مردم عراق نبود االن  تانک های 
اسرائیلی در مرزهای ایران بودند. اقتدار ما در منطقه به این شکل است 
که نتانیاهوی دوره گرد وقتی به اروپا رفته بود، گفته بود اگر بخواهیم 
مراکز هسته ای ایران را بزنیم، حزب اهلل با صد هزار موشک خاک ما را 
به توبره می کشد. برخی می گویند خودمان احتیاج داریم چرا باید به 
کشوری مثل لبنان کمک کنیم؟ باید گفت که جوانان لبنان جانشان 
را در دست گرفتند تا از ما و امنیت ما در منطقه دفاع کنند. دشمنان 
ما به دنبال پایین کشــیدن پرچم مقاومت در منطقه هستند و تالش 

دارند این فریاد و ندا را خاموش کنند...«.
دکتر والیتی در پایان ســخن خویش خطاب به کسانی که نسخه 
ســازش می پیچند گفت: »از یمنی ها یاد بگیریم که چگونه در برابر 
تهدید و تحریم مقاومت می کنند. به جای لباس لنگ می بندند و اسلحه 
به دســت دارند و چند تکه نان خشک دستشان است با پای پیاده و 

سعودی ها از دست این ها عاجز شدند«.
برخی از مدعیان اصالحات و کسانی که بارها در مقابل زورگویی های 
آمریکا نسخه سازش پیچیده اند موجی از اعتراض و انتقاد علیه ایشان 
به راه  انداختند. اعتراض ها در دو محور اصلی شکل گرفته بود؛ انتقاد به 
خانه مسکونی دکتر والیتی در سعدآباد و اعتراض به اینکه چرا ایشان 
به الگوی مردم یمن  اشاره کرده و گفته است باید از آنها یاد بگیریم! 
در بخش نخســت، تا آنجا کــه کیهان پی گیری کرده اســت، 
دکتر والیتی از مدت ها قبل و طی ســه مرحله، تمامی شــش دانگ 
خانه مســکونی مورد  اشاره را برای مراســم عزاداری حضرت امام 
حسین علیه  الســالم وقف کرده و اسناد آن در سازمان اوقاف موجود 
اســت. گفتنی است دکتر والیتی در دهه 60 به توصیه مراکز امنیتی، 
خانه ای را که در رستم آباد شمیران )او اهل رستم آباد است( داشت، 
با خانه کنونــی معاوضه کرده بود. بنابراین آقای والیتی هم اکنون در 
خانه ای که موقوفه اســت زندگی می کند و حقی که از آن برای خود 
و همســرش- و نه فرزندان-  قائل شــده و در وقفنامه آمده، همین 
بهره گیری در دوران حیات است. بخشی از آن خانه هم اکنون نیز به 

حسینیه تبدیل شده است.
و اما درباره بخش دوم که ریشه و علت اصلی انتقادها و برخاسته 
از روحیه سازشکاری بسیاری از منتقدان است، توصیه ایشان به الگو 
گرفتن از مقاومت مردم یمن است! می گویند چرا توصیه کرده ای که 
مردم ایران مانند انقالبیون یمن لنگ ببندند و نان خشــک بخورند؟! 
که باید پرســید این نتیجه را از کجای ســخن دکتر والیتی بیرون 
کشیده اید؟! آیا اگر کسی در تقدیر از استقامت مسلمانانی که در شعب 
ابیطالب )ع( محاصره شده بودند، بگوید هر چند نفر از آنها به خوردن 
یک خرما بسنده می کردند، منظورش آن است که امروز هم هر چند 
نفر باید به یک خرما اکتفا کنند؟! ایشــان در تقدیر از انقالبیون یمن 
به دســت های خالی و فقر آنان  اشاره کرده و نشان داده است آنان با 
همین توان ظاهری  اندک، 4سال است که ائتالف غربی، عبری و عربی 
را که به انواع تســلیحات مدرن و پیشرفته مسلح هستند، به ستوه 
آورده اند و نتیجه گرفته اســت که وقتی مردم مظلوم و بی سالح یمن 
می توانند در برابر قدرت های بزرگ و قارون های منطقه بایستند، نسخه 
سازشی که بعضی ها برای مواجهه با آمریکا می پیچند، نسخه ای ذلیالنه 

و خیانت آمیز است. آیا غیر از این است؟! 
در حملــه هماهنگ این روزها به دکتر والیتی » لنگ« رزمندگان 
جان برکف و تهی دست یمن بهانه است. این حمله هماهنگ را در دو 

نقطه دیگر باید علت یابی کرد.
 اول؛ دفاع تمام قد والیتی از جبهه مقاومت و توضیح مســتدل 
ایشان درباره ضرورت حضور ایران در منطقه که پته جریانات سازشکار 
داخلی و باج خواه بیگانه را روی آب ریخته اســت. در سخنان آن روز 
دکتر والیتی غیر از دفاع جانانه وی از جبهه مقاومت در ســوریه و 
لبنان و فلســطین و عراق و ضرورت ایستادگی در مقابل باج خواهی 
آمریکا و متحدانش نکته دیگری نبود. بنابر این به آســانی می توان 
فهمید که اظهارات ایشان چه کسانی را به خشم آورده است؟ بدیهی 
است وطن فروشانی که همســو با آمریکا و متحدانش نسخه سازش 
می پیچند و حمایت جمهوری اســالمی ایران از جبهه مقاومت را زیر 
ســؤال می برند، از اظهار نظر دکتر والیتی به خشم آمده و تاب تحمل 

آن را نداشته باشند! 
دوم؛ برخورد قاطع و بدون مالحظه دکتر والیتی با کســانی که 
دانشگاه آزاد اســالمی را ملک طلق خود می دانستند، انگیزه آلوده 
دیگری در تدارک حمله هماهنگ اخیر به دکتر والیتی بوده اســت. 
والیتی بعد از دریافت حکم ریاســت هیئت مؤسس و هیئت امنای 
دانشگاه آزاد اسالمی، پاکسازی این دانشگاه از نیروهای فاقد صالحیت 
را که با بهره گیری از رانت های حزبی و فامیلی در این دانشگاه جا خوش 
کــرده بودند، آغاز کرد. این حرکت دکتر والیتی که کماکان با جدیت 
ادامه دارد نارضایتی طیفی را به دنبال داشــته است که برخی از آنها 

در حمالت این روزها به وی دخیل بوده اند.
از این روی باید گفت دو طیف مورد  اشاره از لُنگ رزمندگان یمن 

برای پنهان کردن چهره خود استفاده کرده اند.
گفتنی است که برخی از نیروهای انقالبی نیز در اعتراض به دکتر 
والیتی سهیم بوده اند. ولی انتقاد این عده با دو طیف یاد شده تفاوت 
اساســی دارد، آنها به خانه بزرگ دکتر والیتی اعتراض داشــته اند 
و ســکونت ایشــان در آن خانه را با موازین انقالبی همخوان تلقی 
نمی کرده اند که به یقین می توان گفت از اینکه والیتی تمامی شــش 
دانگ خانه مزبور را وقف کرده و دیگر مالک آن نیست، با خبر نبوده اند.
حسین شریعتمداری

نکته

استفاده ابزاری 
از لُنگ رزمندگان یمن!

سرویس سیاسی -
در حالی که وکیل ایران در الهه 
طی گفت و گویی اظهار داشته است 
حکم الهه ضمانت اجرایی نداشته 
و نباید در جامعه انتظارات نامعقول 
ایجاد کرد رسانه های زنجیره ای که 
پیش از این در بزک کردن برجام به 
آب و آتش زده بودند ضمن استفاده 
از تیترهــای غیرواقعی مبنی بر 
تعلیق تحریم های آمریکا از کیهان 
به خاطر اینکه خبر مربوط به حکم 
موقت الهه را تیتر یک خود نکرده 

است گالیه کردند!
وکیــل ایــران در الهــه طــی 
گفت و گویی با روزنامه سازندگی گفت: 
تضمینی برای اجرایی شدن تصمیمات 
وجود  دادگســتری  بین المللی  دیوان 

ندارد.

دکتــر محســن محبــی در این 
گفت و گو اظهار داشت : در حقوق داخلی 
در صورت عــدم تبعیت محکوم علیه، 
محکوم له یا ذی نفع می تواند با کمک 
نیروهای عمومی محکوم علیه را ملزم به 
اجرای حکم دادگاه کند اما در حقوق 
برتری  بین الملل دولت واحد متمرکز 
وجود نــدارد. بنا بر این ســازوکاری 
برای اجرای اجباری تصمیمات دیوان 

بین المللی دادگستری وجود ندارد.
وی ادامه داد: بنا بر این اگر دولتی 
محکوم شــد و اجرا نکرد ســاز و کار 
اجباری وجــود ندارد و درصورت عدم 
تمکین دولت ها هزینه سیاسی برایشان 

خواهد داشت.
محبی در عین حال گفت : البته از 
نظر حقوقی اگر دولت تصمیمات دیوان 
بین المللی دادگســتری را اجرا نکند 

طبق ماده 94 منشور ملل متحد دولت 
محکوم لــه )در بحث با ایران( می تواند 
به شــورای امنیت مراجعه و تقاضای 

رسیدگی کند.
وکیل ایراد در الهه در سخن آخر 
خود اظهار داشت : نباید انتظارات غیر 

معقول برای جامعه ایجاد کنیم.
خط خبری برجام 

این بار درباره الهه پیگیری می شود
گفتنی است رسانه های زنجیره ای 
که پس از امضا و اجرایی شدن برجام 
از تیترهایی چون صبح بدون تحریم، 
تحریم ها به تاریخ پیوســت، فروپاشی 
تحریم، یک روز خوب برای دنیا، تحریم 
رفــت، آغاز عصر ایرانی، دنیا به احترام 
ایران ایستاد، جهان تغییر کرد، جهان 
به فصل پایان تهدید ایران آری گفت، 
ایران فردا، خورشید درخشان شد، حصر 

ایران شکســت و...استفاده کرده بودند 
پس از رای دیــوان الهه نیز از چنین 

تیترهایی بهره بردند!
به این تیترها توجه کنید: تعلیق 
تحریم های آمریــکا، پیروزی حقوقی 
ایــران بر آمریــکا، دادگاه الهه به نفع 
ایران رای داد، پیروزی دوباره در الهه، 
الهه در برابر آمریکا- به نفع ایران، رای 
ممتاز، ایست الهه به تحریم، الهه علیه 

تحریم ها و...
توجه به این تیترها و خط خبری 
واحد نشــان می دهد که علیرغم گفته 
وکیل ایــران در الهه کــه حکم این 
دیــوان ضمانت اجرا نداشــته و نباید 
انتظــارات غیر معقول در جامعه ایجاد 
کــرد زنجیره ای ها هماننــد برجام به 
دنبال پیگیری پروژه فریب جامعه هدف 

خود هستند.
امروز و پس از گذشــت بیش از 
دو سال و نیم از اجرایی شدن برجام 
نه تنها تحریم ها برداشته نشده است 
بلکه با خــروج آمریــکا تحریم های 
دیگری نیز به تحریم های قبلی افزوده 

شده است.
با این وجود روزنامه های زنجیره ای 
همان خط خبری را دنبال می کنند و 
این اگر خیانت نباشد بی شک جهالت 

هست.
نکته دیگر اینکه برخی رسانه های 
حامی دولت در فضــای مجازی و...از 
این ایراد گرفته اند که چرا کیهان خبر 
مربوط به دستور موقت الهه در صفحه 
نخســت کیهان روز پنجشنبه گذشته 

نیامده است.
فارغ از اینکه این رسانه ها عالوه بر 
کینه از کیهان دچار نابینایی نیز شده اند 
و کیهان به اندازه سطح و ارزش خبری 
حکم الهه آن را در صفحه نخست روز 
پنجشنبه پوشــش داده است بایستی 
گفت »کیهان بــا تیتر یک کردن این 
خبر بنا بــه گفته وکیل ایران در الهه 
انتظــارات غیر معقول در جامعه ایجاد 

نکرده است.«


