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* واقعا ننگ بر کسانی که نام خود را سلبریتی می گذارند و در برابر حقایق 
نابینا می شوند. از یک سو شعار نه غزه و لبنان سر می دهند و از سوی دیگر 
وقتی با کمک های انساندوستانه مردم عراق و حشدالشعبی مواجه می شوند 
آشفته می شوند که اینهایی که یک روز با ما در جنگ بودند چرا حاال کمک 
می کنند! این قدر هم نمی فهمند که اینها در جنگ تحمیلی نیروهای همراه 

ما در مبارزه با صدام بوده اند.
0919---7899
* از دســتگاه قضایی درخواست می شــود جلوی تاخت و تاز سلبریتی های 
بیســواد و نادان را در فضای مجازی بگیرد. آنها در بسیاری از اوقات مطالب 
بی اساس و دور از نزاکت و دیکته شده بیگانگان را در این فضا منتشر می کنند.
0901---9087
* خبیث ترین دشمن ملت، عزیزترین و کارآمدترین نیروی مدافع انقالب و 
کشور را تروریست تلقی می کند آن وقت یک روزنامه وابسته و زنجیره ای و 
پایگاه دشمن می نویسد که بهترین زمان است که با شیطان بزرگ وارد مذاکره 
شویم! چرا دستگاه های قضایی امنیتی با این مزدورنامه ها برخورد نمی کنند؟!
شکیبا
* شواهد حاکی از آن است که خسارات و تلفات جانی و خرابی های حاصل از 
سیل های اخیر در کشور، ناشی از کوتاهی ها و بی توجهی های برخی مسئوالن 
ادارات و سازمان های ذی ربط )استانداری  ها، فرمانداری ها، شهرداری ها، سازمان 
جنگل ها و مراتع، جهاد کشاورزی، محیط زیست و...( می باشد. باید به اینها 

رسیدگی شود.
محمود بلیغیان - اصفهان
* رئیس مجلس که زورش به رئیس هواشناسی که یک خانم است رسیده و 
برای توضیح پای ایشان را به مجلس کشیده چرا با دولتمردان ناتوان و فاقد 
مدیریت که وضعیت اسفناک اقتصادی فعلی را برای مردم به وجود آورده اند 

این برخورد را نمی کند.
0912---5364
* االن وقت تسویه حساب نیست ولی باید یک روزی مدیرانی که می توانستند 
در کاهش خســارت های ســیل کار بکنند و نکردند به قصور و کوتاهی شان 

رسیدگی شود.
0936---8873

* عدم حمایت برخی نشــریات زنجیره ای از ســپاه پاسداران حکایت از آن 
دارد که عوامل غرب زده و وابســته به آمریکا از هر آنچه اسباب تکدر خاطر 
غربی ها را فراهم سازد پرهیز می کنند. این درجه از بی وطنی واقعا نوبر است!
0919---5276
* با ســالم بر تمام ســروقامتان حافظ دین محمدی)ص( و درخت سرسبز 
انقالب اسالمی، یعنی سپاه پاسداران انقالب، آرزوی قلبی ام هم رکاب شدن 

با این عزیزان بوده،  هست و خواهد بود!
عباس احمدی میانه
* ترامپ رئیس جمهور احمق آمریکا باید قبل از تروریست اعالم کردن سپاه 
پاســداران با مشاوران مشــورت می کرد و تمام جوانب تصمیم خود را مورد 
مالحظه قرار می داد. در حال حاضر تمام نیروها و سربازان آمریکا در منطقه 

مشکل امنیت پیدا کرده اند.
0914---8901
* ســیل بهاری بود آمد و رفت ولی ما امدادگران فارس، ترک، مســلمان و 
مسیحی که از سراسر ایران در مناطق سیل زده جمع شده ایم برای امدادرسانی 
به هم وطنان خود تا روز آخر پای کار هستیم و برای راحتی عزیزان سیل زده 

از هیچ  کوششی دریغ نمی کنیم.
0916---0832
* رئیس ســازمان هالل احمر گفت؛ واریز کمک های نقدی مردم کشورهای 
جهان برای سیل زدگان کشورمان و هالل احمر کشورمان به علت بسته بودن 
سوئیفت میسر نشد! باید به دولت تدبیر و امید برای این همه دستاوردهای 

برجام تبریک گفت!
حسامی
* وقت عملی کردن پیشــنهاد کیهان یعنی ایجاد محدودیت برای صادرات 
نفت عربســتان از طریق تنگه هرمز و دریای سرخ فرا رسیده است. یا امنیت 

برای همه یا برای هیچ کس.
0933---2977

* اگر آمریکا به خودش حق می دهد بین خود و مکزیک دیوار بکشد چرا ما 
حق نداشته باشیم تنگه هرمز را به روی بیگانگان ببندیم.

0912---5364
* خوب اســت سینه چاکان غرب در هر قشــر و لباسی که هستند گزارش 
نیویورک تایمز در مورد یکی از افراد شــاغل در نیروی هوایی آمریکا که در 
جنگ اول خلیج فارس شــرکت کرده و امــروز از طریق زباله گردی زندگی 
می کند را بخوانند. وقتی با خودشــان این گونه برخورد می کنند معلوم است 

که با نوکرصفتان اجنبی خود چه خواهند کرد.
0917---4190
* افشاگر ویکی لیکس )جولیان آسانژ( که پرده از جنایات ضدبشری دولت و 
ارتش آمریکا در جریان حمله به عراق برداشت، توسط دولت خبیث انگلیس 
بازداشت و به زندانی که گوانتاناموی لندن نام دارد منتقل شد. این سرکوبگری 
دولت انگلیس که نقض آزادی بیان است، ثابت می کند لندن برخالف ادعای 
اتوکشــیده اش، کشور خفقان با دولتی وحشی و انسان کش است. الزم است 
نســبت به این دیکتاتورمآبی لندن و وجود ضدبشری زندان های هولناک در 
لندن و به خاطر نقش لندن در حمایت از قاتلین مردم عراق، افغانستان، یمن، 
فلسطین و... یک جبهه جهانی از آزادیخواهان دنیا شکل گرفته و محاکمه و 

مجازات سیاسیون لندن و آمریکای پلید را پیگیری و اجرا کنند!
0918---0291

* تصویری از ارتش تروریستی آمریکا هست که نشان می دهد سربازان این 
کشــور سعی در برافراشتن پرچم کشورشان در هنگام اشغال کشور ژاپن را 
دارند، آمریکایی ها این یک تصویر را در قالب ســاخت مجســمه و... بازتاب 
گسترده ای دادند. در سیل اخیر کشورمان صحنه های ناب و حماسی بسیاری 
وجود دارد که باید در موزه ها، کتب درسی و... برای آیندگان به یادگار بماند.
مهاجری- آلمان و 1695---0219

* تا قبل از بارش های بهاری، رسانه های دشمن مدام از خشکسالی و کمبود 
آب سفره های زیرزمینی کشورمان اخباری ناامیدکننده منتشر می کردند اما 
به محض بارش بی سابقه و پرحجم باران دشمنان نظام و مردم به فکر گرفتن 
ماهی از آب گل آلود سیالب افتادند که البته با بصیرت و همدلی تمام مردم 

ایران با مناطق سیل زده، این توطئه کثیف ناکام ماند.
0902---4610
* برای تحقق »رونق تولید« ورود هر کاالیی که مشابه داخلی دارد به کشور 
باید ممنوع شــود و نظارت بیشــتری روی کیفیــت کاال و تولیدات داخلی 

صورت پذیرد.
021---2703

* کار مافیای جواهر در کشور فقط فروش جواهر قاچاق و به دالر است و خیلی 
راحت از مالیات ریالی فرار می کنند. مسئولین اتحادیه چرا سکوت کرده اند؟
0936---3885

* قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر کارایی مثبت و مطلوبی ندارد امیدواریم 
در سال جدید در این قانون برای کارآمد ساختن آن اقدامی صورت بگیرد و 

شاهد تجدیدنظر در این قانون باشیم.
0938---6263

* کارمندان بازنشســته دانشگاه در شهر کاشان برای بهره مندی از خدمات 
پزشکی و درمانی، به یک بیمارستان ارجاع داده می شوند که مشکالت متعددی 
را برای بازنشســتگان داشته است، ویزیت های گران و تجویز داروهای خارج 
از پوشش بیمه موجب پرداخت هزینه های زیادی از سوی بازنشستگان شده 

است، از مسئولین امر تقاضای رسیدگی دارم.
031---0883

از نتانیاهو و ترامپ و بن سلمان پول می گیرند 
به حشدالشعبی فحش می دهند

عضو سابق حزب منحله مشــارکت در اقدامی قابل تحسین به تبلیغات 
دروغین علیه نیروهای مقاومت مردمی عراق که به کمک هموطنان سیل زده  مان 

آمده اند، پاسخ داد.
حمیدرضا جالیی پور که به مناطق سیل زده سفر کرده، نوشت: تنها لودری 
که در منطقه گلدشت اهواز داشت برای ساختن سیل بند به ایرانیان عرب این 
محله محروم کمک می کرد مال حشدالشعبی )بسیج مردمی عراق( بود و اهالی 
محل هم به وضوح از کمک نیروهای مردمی همسایه عراقی شان راضی بودند.

وی می افزاید: کاری به مطلوبیت و نحوه حضور حشدالشعبی برای کمک 
به سیل زدگان خوزستان ندارم، اما بامزه است که کسانی با ژست ملی گرایانه 
و اســتقالل گرایانه بیشــترین حمله را به حضور و کمــک آنها به هم وطنان 
سیل زده شــان می کنند که خودشان وابســته به پول بن سلمان و نتانیاهو و 
ترامپ اند، در صف اول عکس یادگاری با ایران ســتیزان و حمایت از مداخله  
آمریکا و انواع تحریم علیه ایران و حضور نظامی آمریکا در منطقه اند و در خفا 
هم دلشان برای حمله نظامی آمریکا به ایران لک زده. انگار فقط حضور چشم 

آبی ها در ایران اشکال ندارد.
چرا آقای روحانی

تحمل نقد در جلسات کارشناسی را ندارد؟
پس از چندماه تعلل در برگزاری جلســات مربوط به شورای عالی انقالب 
فرهنگی و فضای مجازی، اعضای این دو شورا دیروز و امروز به جلسه دعوت 
شــدند. اما با تعجب تمام و در اقدامی ســلیقه ای و غیرقانونی، از دوعضو این 

شوراها دعوت نشده است.
عدم دعوت از آقایان حسن رحیم پور ازغدی و عزت اهلل ضرغامی، در حالی 
است که اواخر سال گذشته، اخباری مبنی بر عدم دعوت از این دوچهره فرهنگی 
در جلسات مذکور منتشر شده بود. به گفته رحیم پور ازغدی پس از انتقاداتی 
که وی در جلسات شــورای انقالب فرهنگی خطاب به رئیس جمهور مطرح 
کرده، روحانی اعالم کرده چند نفر ازجمله وی)رحیم پور( نباید به جلســات 
شورا بیایند. همچنین انتقادات مشابهی از سوی عزت اهلل ضرغامی خطاب به 
روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی )با موضوع حجاب و سانسور و..( 
مطرح شده بود که با عصبانیت روحانی همراه شد. روحانی حتی از ضرغامی 
خواسته بود به خاطر انتقادش از جلسه بیرون برود. و این در حالی است که 
اعضای هر دو شورا، منصوب آقای روحانی نیستند و او نمی تواند به میل خود 

و به صرف نقد و بحث اعضا، مانع از دعوت آنان شود.
جالب اینکه برای الپوشانی این اقدام غیرقابل دفاع،خبرگزاری دولتی ایرنا 
مدعی شــده بود عدم حضور آقایان ضرغامی و ازغدی در جلسات دو شورای 
مذکور، توصیه رهبری بوده اســت. اما به اعتبار کذب بودن مطلب مجبور شد 

چند ساعت بعد ادعای خود را تکذیب کند.
اکنون صرف نظر از محتــوای انتقادهای آقایان رحیم پور و ضرغامی- که 
اغلب به جا و درست هم هست- مردم و ناظران رسانه ای می پرسند چرا آقای 
روحانی تحمل بحث و نقدهای کارشناسی صاحب نظران حوزه فرهنگ و رسانه 
را ندارد و به راحتی دســتور اخراج و حذف منتقدان را می دهد بدون آن که 

صالحیت حقوقی و قانونی این کار را هم داشته باشد؟ 
اگر ایشــان مدعی است که باید به خدا پناه برد از بستن دهان منتقدان، 
چرا این قدر در جلسات عالی تصمیم گیری و کارشناسی، خودرأیی و بی تحملی 

نشان می دهد؟!
اگر قرار باشد همه در شوراهای عالی، از آقای روحانی فقط تعریف و تمجید 

کنند، این جلسات به چه  دردی خواهد خورد؟!
یادآور می شــود در منطق دینی، سعه صدر ابزار ریاست شمرده شده )آلهًْ  
رئاسهًْ ســعهًْ الصدر( و خودرأیی موجب هالک خوانده شده است »من استبّد 

برأبه هلک«
امیری: روحانی خبرنداشت که

مطالبات سیل 95 خوزستان پرداخت نشده
معاون پارلمانی رئیس جمهور می گوید: آقای روحانی از عدم تحقق مطالبات 

سیل سال 95 خوزستان ناراحت شده است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه رئیس جمهور به شدت از 
جهت اجرایی نشدن مطالبات سیل سال 95 استان خوزستان برافروخته شده، 
گفت: رئیس جمهور به رئیس ســازمان برنامه و بودجه دستور داد که خیلی 

سریع مطالبات سال 95 برآورده شود.
حسینعلی امیری در جمع مردم شعیبیه خوزستان با اشاره به اینکه حضور 
مســئوالن دولتی در این منطقه برای این است که مشاهدات خود از آخرین 
وضعیــت منطقه را به رئیس جمهــور اعالم کنند، اظهار کرد: یکی از اعضای 
دولت، موضوع سیل سال 95 را در هیأت دولت مطرح کرد که رئیس جمهور 
بشــدت برافروخته شد و اصاًل نمی دانســت برای جبران خسارات سیل قول 

داده اند، ولی در پیچ و خم های اداری افتاده است.
وی ادامــه داد: رئیس جمهور به نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه 

دستور داد که خیلی سریع مطالبات سال 95 برآورده شود.
اظهارات معاون رئیس جمهور از چند جهت تأســف برانگیز است. اول از 
این جهت که دولتمردان و رئیس جمهور نمی دانسته اند برای جبران سیل 95 
قول داده اند. و حال آنکه طبیعتاً پیگیری سرنوشت سیل زدگان آن روز برعهده 

این دولتمردان بوده است.
ثانیاً به اذعان آقای امیری، ظرف سه سال گذشته به آن تعمد عمل نشده 

است.
ثالثاً می توان حدس زد اگر سیل اخیر در خوزستان نیامده بود و دولتمردان 
مجبور نمی شدند به میان مردم سیل زده بروند، البد بعد از این هم کسی به یاد 

نمی آورد که قول هایی به سیل زدگان سال 95 داده شده است.
بی تدبیری و حیف و میل 9 برابری

رقم درخواستی از صندوق توسعه ملی
چرا دولت هر جا با محدودیت مواجه می شود، فوراً می خواهد سراغ برداشت 

از صندوق توسعه ملی برود؟
این پرســش در ماه های اخیر در میان کارشناســان اقتصادی و ناظران 
رسانه ای فراگیر شده اســت. دولت سال گذشته هنگام تدوین الیحه بودجه 
98، خواستار کاهش درصد واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، از 
34 درصد )تکلیف برنامه توسعه( به 10 درصد شد و نهایتاً ضمن درخواست 
دولت از رهبر انقالب و در جهت همراهی ایشان با دولت، نهایتاً رقم 10 درصد 
به 20 درصد افزایش یافت. یعنی دولت مجوز گرفت به جای واریز 34 درصد، 

20 درصد درآمدهای نفتی را به صندوق واریز کند.
حاال هم با این توجیه که باید به سیل زده ها کمک کنیم، دولت بالفاصله 
خواستار برداشت مجدد از صندوقی شده که در طول چند سال اخیر، بارها با 
توجیهات و بهانه های مختلف، درخواست مجوز برداشت کرده و بعضاً موافقت 

هم شده است.
یادآور می شود کثرت این درخواست ها و برداشت های چند باره، صندوق 
توسعه ملی را که با هدف حمایت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان و در عین 
حال مقابله با مضیقه های درآمدی دوره تحریم طراحی شده، بی معنا می کند.

رهبر انقالب اخیراً در پاسخ به نامه رئیس جمهور تصریح کردند »مطلعید 
که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه های دیگر 
ممکن است لذا تأکید می شود که دولت سریعاً از محل هائی همچون؛ - پنج 
درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه - 
جابجایی در ردیف های بودجه های عمرانی - بیمه ها و تسهیالت بانکی اقدامات 
الزم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت 

از صندوق مزبور مورد تأیید این جانب خواهد بود.«
این نکته نیز گفتنی اســت که ســال گذشته فقط با یک قلم سوء تدبیر 
دولــت، 18 میلیارد دالر ارز کمیاب به قیمــت 4200 تومان ظرف 2 ماه در 
اختیار رانت خواران فرصت طلب قرار گرفت و این رقم 9 برابر رقم درخواستی 

دولت از صندوق به بهانه کمک به سیل زدگان است.
جبران کم کاری یا تغییر نام خیابان ها 

و به نام خود زدن پروژه های دوره قالیباف!
اصالح طلبان برای پنهان کردن کم کاری خود در شهر تهران دو تاکتیک را 
به کار بسته اند؛ اول تغییر نام معابر و خیابان ها و رزومه سازی برای خود و دوم 

افتتاح تکراری پروژه هایی که در زمان قالیباف راه اندازی شده اند.
به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا؛ عملکرد اعضای تماما اصالح طلب 
شــورای شهر تهران در حالی زیر ســوال رفته که این شورا تنها ظرف مدت 
یکســال 3 شهردار تغییر داد. اما اصالح طلبان هنوز به دنبال کارهای سیاسی 
و جناحی در شورا هستند و بیشتر از اینکه به امر مشکالت شهری رسیدگی 

کنند کار و مدیریت نمایشی را سرلوحه کار خود قرار داده اند.
یکی از همین کارهای نمایشی که بسیار در شورای شهر پنجم اصالح طلبان 
روی آن حســاب باز کرده اند تغییر نام های خیابان ها و معابر پایتخت اســت. 
اصالح طلبان دقیقا در این امر در حال سرمایه گذاری هستند تا به نوعی خود 

را نزد افکار عمومی فعال نشان دهند.
اعضای شورای شهر تهران در جریان پنجاه و سومین جلسه شورای شهر 

تهران به تغییر خیابان نفت به نام دکتر مصدق رای مثبت دادند.
در ابتدا اعضای شورای شهر تهران تصمیم گرفته بودند که خیابان کارگر 
شمالی را به نام مصدق تغییر دهند اما بسیاری در فضای مجازی منتقد این 

موضوع بودند که چرا اگر قرار اســت نام خیابانی تغییر کند باید نام کارگران 
که از جمله قشر زحمت کش و مستضعف هستند از خیابان ها زدوده شود.

در این میان شنیده شده که بعضی از اعضای شورای شهر تهران تصمیم 
گرفته اند که ســاختمان شماره دو شــورای شهر را به نام »سعید حجاریان«  

تئوریسین جریان اصالحات نامگذاری کنند اما این اقدام منتفی شد.
شورا همچنین نام خیابان »ج« را به جمشید مشایخی تغییر دادند.

مرتضــی الویری در واکنش به این پیشــنهاد گفت: من از عالقه مندان و 
دوستداران مرحوم جمشید مشــایخی هستم اما واقعیت این است که نباید 
این پیشنهاد با قید دو فوریت به شورای شهر بیاید، چرا که دو فوریت معنای 
خاص دارد و به این معنا اســت که ضرر و زیانی متوجه شــهر می شــود ، اما 
حاال اگر این تغییر نام در این جلسه انجام نشود، چه زیانی به شهر می رسد؟

جالب اینجاست که اصالح طلبان برای پنهان کاری کم کاری خود در شهر 
تهران دو تاکتیک را به کار بسته اند. اول تغییر نام معابر و خیابان ها و رزومه سازی 
برای خود در حوزه شهر تهران و از سوی دیگر افتتاح تکراری پروژه هایی مانند 
خط مترو 7 تهران که اصالح طلبان سعی کردند عملکرد »محمدباقر قالیباف« 
را به نام خود بزنند این درحالی بود که بیان می کردند که شهر تهران یک شهر 

سوخته است و از این جهت عملکرد قالیباف را زیر سوال می بردند.
در همین زمینه یک فعال توییتر در توییتی نوشــت: خط 7 مترو تهران 

اخیرا مجددا افتتاح شد!
این خط که در زمان باقر قالیباف افتتاح شده بود در دوره نجفی به بهانه 
ایمن ســازی بســته شد و پس از یک ســال و نیم بدون هیچ تغییری توسط 

حناچی مجددا بازگشایی شد!
خدارو شــکر که بعد از لیست تکرار این بار شاهد پدیده جدید #افتتاح-

تکراری هستیم...
اکونومیست: اقدام نمایشی ترامپ

واقعیت قدرت سپاه را تغییر نمی دهد
هفته نامه اکونومیست در گزارشی تصریح کرد اقدام آمریکا در تروریستی 
معرفی کردن ســپاه پاسداران، تنها یک نمایش و عرض اندام است اما واقعیت 

قدرت سپاه را نمی پوشاند.
این نشــریه انگلیسی می نویسد: تحریم سپاه پاسداران از بعد فنی قضیه، 
چیزی را تغییر نداده منهای اینکــه »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 

ناخواسته وارد بازی تندروهای ایران شد.
این اولین بار بود که کلیت یک نیروی مسلح یک کشور خارجی به عنوان 
تروریست معرفی می شود. ترامپ مقرر کرده هر شرکت و شخص حقیقی که 

با سپاه کار کند او هم تروریست قلمداد خواهد شد.
این نیروی نظامی، 180 هزار سرباز و بهترین سالح ها و تجهیزات نظامی 

را در اختیار دارد.
فقط چند ســاعت پس از اعالم اقدام ترامپ در مورد ســپاه، این نهاد هم 
متقاباًل فرماندهی مرکزی آمریکا را که 200 هزار پرسنل در خاورمیانه و آسیای 

مرکزی دارد به عنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت آمریکا اولین بار در سال 1984 جمهوری اسالمی را حامی تروریسم 
در جهان معرفی کرد. چند ســال بعد در سال 2007، »نیروی قدس« بازوی 
قوی برون مرزی سپاه به عنوان سازمان تروریستی معرفی شد. نیروی قدس 
بازوی کارزار جنگ نامتقارن ســپاه اســت که حوزه فعالیت آن هم سرتاسر 
خاورمیانه اســت. اما روند حوادث خاورمیانه به گونه ای چرخید که چند سال 
بعد، نیروهای مســلح آمریکا مجبور شدند همراه نیروی قدس به عنوان یک 

متحد غیررسمی، با »داعش« بجنگند.
امــا موضوع این اســت که ترامپ فقط دارد در مقابــل بلند پروازی های 
جمهوری اســالمی به نوعــی عرض اندام می کند. این برچســب زدن، هیچ 
چیزی را عوض نمی کند. ســپاه پاسداران پیش از این هم در سال 2017 به 
عنوان سازمان تروریستی معرفی شده بود. اتفاقاً در آن هنگام سختگیری های 
بیشــتری علیه سپاه معمول شده بود. تحریم هایی که آن موقع دولت ترامپ 
علیه سپاه اعمال کرد به مراتب سخت تر از تحریم هایی بود که هفته گذشته 

علیه این نهاد وارد شد.
از جمله اینکه در سال 2017 مقرر شده بود هر شخص و نهادی که با سپاه 

کسب و کار می کند مشمول تحریم های ثانویه واقع می شود.
در راســتای اقدام جدید ترامــپ، وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده که با 
تحریم های جدید، هیچکدام از اعضای ســپاه حــق ورود به خاک آمریکا را 
ندارند. اینکه تحول تازه ای نیســت. ممنوعیت صــدور ویزا برای اتباع ایرانی 

همین حاال هم اعمال می شود.
»دنی گالســر« از مقامات سابق وزارت خزانه داری آمریکا که کار نظارت 
بر حســن اجرای تحریم های ایران را برعهده دارد نیز همین عقیده را دارد و 

می گوید: »از بعد فنی کار، چیزی تغییر نکرده است.«
از بعد سیاسی هم اقدام آمریکا نهایتاً به نفع سپاه پاسداران تمام خواهد شد.

گفت و شنود

چراغ موشی!
گفت: حضور یکپارچــه مردم ایران و نیروهای مقاومت از افغانســتان 
و عــراق و ســوریه و لبنان و... در مناطق ســیل زده و کمک ایثارگرانه آنها 
 به ســیل زدگان بدجــوری اجق وجق هــای کاســه لیس را عصبانی کرده 

و به پرت و پال گویی  انداخته است.
گفتم: یک وقتی با هزینه همین مردم برای خودشان برو بیایی 
داشتند و حاال که دیگر از رمق افتاده اند و کسی محلشان نمی گذارد، 

اینجوری ابراز وجود می کنند!
گفت: یکی می گوید اگر طلبه هایی که برای کمک رفته اند راست می گویند 
عمامه هایشــان را بردارند! آن یکی می گوید عراقی ها همان ها هستند که با 

ما جنگیدند و... 
گفتم: اگر طلبه ها عمامه شان را بردارند، همین کاسه لیس ها برای 
خوشامد آمریکایی ها می گویند چرا روحانیون برای کمک نرفته اند؟! 
و اگر عمامه داشته باشند می گویند چرا عمامه را برنمی دارند! به آن 
یکی هم باید گفت؛ نیروهای مقاومت عراق همان هایی هستند که 
با صدام می جنگیدند و شــهید و مجروح می شدند و همان جوانان 
عراقی هستند که در مقابل داعش و آمریکا و آل سعود ایستاده اند و...

گفت: حیف نیست خودشان را هیزم آتش دشمن کرده اند؟! 
گفتم: چه عرض کنم؟! باید بهشون گفت؛

وفــا مجوی ز دشــمن که پرتــوی ندهد 
چراغ موشــی دشــمن کنار لیزر دوست!

محمد صرفی

»امروز منتهاالیه حاشــیه  اروند مرکز تاریخ اســت. از 
اینجاست که عاقبت زمین معین مي گردد. اگرنه، به من بگو 
که در کدامین نقطه  کره  زمین حادثه ای از این عظیم تر در 
جریان است. آیا قرن پانزدهم هجری قمری قرنی است که در 
آن کشتی طوفان زده  تاریخ به ساحل آرام عدالت مي رسد؟ 
آنها با  اشتیاق از میان گل و الیی که حاصل جزر و مد آب 
خور است خود را به قایق ها مي رسانند و ساحل را به سوی 
جبهه های فتح ترك مي کنند...رزمنده ای پشت خاکریز، با 
بیلچه خاك ها را کنار مي زند تا سنگر انفرادی حفر کند...برو 
به آنها سالم کن، دستشان را بفشار و بر شانه های پهنشان 
بوســه بزن. آنها مجاهدان راه خدا هستند و علمداراِن آن 
تحول عظیمی که انساِن امروز را از بنیان تغییر مي دهد. آنها 
تاریخ آینده  بشریت را مي سازند و آینده  بشریت آینده ای 

الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد.
یکی از حوزه آمده است و دیگری در مشهد لبنیات فروشی 
دارد و این سومی کشاورز است. و این همه، تو گویی همان 
حماسه های صدر اسالم اســت که با وسعتی بیشتر تکرار 

مي شود.«
این روزها که مناطق مختلف کشور درگیر سیل و تبعات 
آن اســت و مردم کشورمان حماسه ای دیگر در این آزمون 
خطیر آفریده اند، چقدر جای کلمات آسمانی و صدای گرم 
سید شــهیدان اهل قلم خالی است، تا روایتگر این شکوه 
باطنی برآمده از بالی ظاهری باشد. آن چند سطر نخست، 
بخشی از روایت سیدمرتضی آوینی در مستند »پاتک روز 
چهارم« اســت که جلوه ای از فتح فاو در عملیات والفجر8 

در سال 1364 است. 
امروز هم خوزستان میعادگاه حماسه سازان است. یکی 
دانشجوست و آن دیگری طلبه، یکی کارمند و آن یکی کارگر 
و... آمده اند تا حماسه دوران دفاع مقدس را بار دیگر تکرار 
کنند. آن روز رگبار آتش بود و امروز طغیان آب. برای آن که 
اهل معرفت است و مسئولیت شناس، آب و آتش چه تفاوت 
 دارد. به گاه جنگ به میانه آتش می روند و به روز ســیل، 
دل به دریا می زنند. آنان که گمان می کنند اعتقادات مردم 
سست شده و دنیاپرست و عافیت طلب شده اند، نگاهی به 
گلستان و لرستان و خوزســتان بیاندازند و با چشم خود 

ببینند که ملت چه شاهکاری آفریده اند. 
بگذار دشمنان ابله روی چند قومی بودن کشور حساب 
کنند و برایش نقشه بکشند. بگذار به خیال خام خود سعی 
کنند میان شیعه و سنی اختالف افکنی کنند و برادر را علیه 
برادر بدبین سازند. سیلی می آید که اگرچه دام و کشاورزی و 
خانه عده ای را با خود می برد، اما بی برکت هم نیست و برکت 
فقط پر شدن سدها و تاالب ها و دریاچه ها نیست. کدام برکت 
و نعمت باالتر از این اتحاد و انســجام ملی؟ کدام تصویر از 
این زیباتر که روحانی شیعه، پیرمرد روحانی اهل سنت را بر 
دوش گرفته و از آب گرفتگی می رهاند؟ و باز هم چقدر جای 
قلم ملکوتی و صدای گرم سیدمرتضی این روزها خالی است.

این بار حماسه، مرزهای جغرافیا را نیز درنوردیده است. 
عده ای گمان می کردند و می کنند که وقتی از محور مقاومت 
می گوییم، ســخن از تفنگ و گلوله است. بر دشمن حرجی 
نیست که چنان در چاه ویل خباثت فرو رفته و غرق تاریکی 
است که روز و شب را از هم تشخیص نمی دهد. روی سخن 
با آنان است که گرفتار عجوزه دنیای مجازی هستند و زیر 
بمباران تبلیغاتی دشمن که سیاه را سفید و سفید را سیاه 
جلوه می دهد و می فروشد. محور مقاومت، یعنی محور همدلی 
و انســانیت در برابر محور شرارتی که از آنسوی دنیا آمده 
است و جز به بردگی ما راضی نمی شود. محور مقاومت اگر 
تفنگ به دست می گیرد و عزم جهاد می کند، از سر جنگ 
دوستی و غنیمت طلبی نیست. وقتی که دشمن بی پرده و پروا 
دست به تهاجم زده و خون ریزی و غارتگری در پیش گرفته 
است، ایستادگی تنها گزینه روی میز است و چه بیچاره اند 
آنان که گمان می کنند اگر تسلیم شوند در امان می مانند. 
حضرت علی)ع( در حکمت 233 نهج البالغه خطاب به امام 
حسن)ع( می فرمایند؛ » هرگز کسي را به مبارزه دعوت مکن 
و اگر به مبارزه دعوت شدي بپذیر، زیرا کسي که دعوت به 
مبارزه کند ظالم است و ظالم همواره شکست خورده است.« 
ما به واشنگتن و کالیفرنیا و لس آنجلس لشکرکشی کرده ایم 
یا آنان هر گوشــه منطقه ما، پایگاهی زده اند و شاخ و شانه 
می کشند و می گویند این آقا که اهل کرنش نیست باید برود 

و فالن گاو شیری باید بماند؟!
بیچاره تر از همه در این میان آن غرب پرستانی هستند 
که مرزهای حماقت )یا مزدوری؟!( را به تنهایی جابه جا کرده 
و می گویند چرا فالن گروه جهادی عراقی که برای کمک به 
ســیل زدگان آمده، با خود پرچم عراق را آورده است! اینها 
همان جماعتی هستند که با هواپیمای اروپایی عکس سلفی 
می گیرند و دلشــان غنج می رود و احساس ذلت و خواری 
که هیچ، حتی به غرب پرستی خود افتخار نیز می کنند اما 
اگر برادری از کشور همســایه به یاری بیاید، ناگهان رگ 

میهن پرستی شان بیرون می زند!
99 سال پیش سیدحسن تقی زاده در روزنامه کاوه نوشت: 
»امروز چیزی که به حّد اعال برای ایران الزم اســت و همه 
وطن دوستان ایران با تمام قوا باید در آن راه بکوشند و آن 
را بر هر چیز مقدم دارند ســه چیز است که هرچه درباره 
شدت لزوم آنها مبالغه شــود کمتر از حقیقت گفته شده: 
نخســت قبول و ترویج تمدن اروپا بالشرط و قید و تسلیم 
مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتیب 
و علوم و صنایع و زندگی و کّل اوضاع فرنگستان بدون هیچ 
استثنا. این است عقیده نگارنده  این سطور در خط خدمت 
به ایران: ایران باید ظاهراً و باطنًا، جسمًا و روحًا فرنگی مآب 
شود و بس.« اگر تقی زاده زنده بود باید در محضر غربگرایان 
امروزی زانوی شــاگردی به زمین می زد. )البته تقی زاده در 
اواخر عمر نســبت به این رویکرد خود ابراز پشیمانی کرد. 
میزان صداقتش با خــودش و تاریخ نگاران!( نمونه اش آن 
کوته فکر مدعی دیپلماســی که می گوید اگر اروپا به همه 
تعهدات برجامی اش عمل نکرده تقصیر خودمان اســت که 
دغدغه های آنها را در زمینه موشــکی و حقوق بشری رفع 
نکردیم. یا آن جماعتی که کرکره فکر را پایین کشــیده و 
دهان گشوده اند که جمهوری اسالمی خود عامل سیل است! 
در مقایسه با اینان، تقی زاده ادای غربگرایی را درمی آورد. 
از ماجرای سیل دور نشــویم. کاش مسئولین قدر این 
سرمایه اجتماعی را بدانند و از آن مهم تر، کاش مردم قدر 
خود را بدانند؛ قدر این همدلی و انســجام و انسانی فکر و 
عمل کردن را، که در روزگار حاضر و دنیای فعلی کیمیاست. 
ملتی که اهل فرهنگ شــهادت است، نه بن بست دارد و نه 
می توان آن را به زمین زد، چه تحریم بی سابقه در تاریخ، از 
سوی آمریکا باشد چه سیالب ناشی از بارش های بی سابقه 

در یک قرن اخیر. 

سیل زده ها
و تقی زاده ها

یادداشت روز

تسلیت به همکار
با نهایت تأســف مطلع شدیم همکارمان آقای ملک محمد زمانی دهکردی در 
دفتر نمایندگی کیهان در شــهرکرد در غم از دست دادن مادر گرامی اش به سوگ 
نشسته است ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو داریم.

سرویس سیاسی-
مقامات  اخیر،  روزهای  در 
فرانســوی بارهــا مواضــع 
ایران  به  نسبت  گستاخانه ای 
اتخاذ کرده اند، اما متاســفانه 
امتناع  با  دولت  ارشد  مقامات 
از اقــدام عملی و قاطع، به رد 
و بدل کردن پیام های توئیتری 

اکتفا کرده اند!
»جرارد آرو« سفیر فرانسه در 
واشنگتن که گفته بود ایران پس 
از پایان محدودیت های برجام هم 
داشت،  نخواهد  غنی سازی  امکان 
توئیت های خــود در این مورد را 

پاک کرد.
آرو که کمتر از یک هفته دیگر 
بازنشســته می شــود، در روزهای 
گذشــته درباره آینــده برجام در 
توئیتر نوشــته بــود: اینکه گفته 
شــود ایران بعد از انقضای برجام 
مجاز به غنی سازی اورانیوم خواهد 
بود اشتباه اســت. ]ایران[ باید به 
موجــب »پیمان منع اشــاعه« و 
پروتکل الحاقی و تحت نظارت های 
شــدید ثابت کند که فعالیت های 
هستند.  صلح آمیز  هســته ای اش 
همان گونه که سال 2002 گفتیم 
کــه طبق پیمــان منع اشــاعه، 
غنی ســازی اورانیوم بدون داشتن 
یک برنامه  غیرنظامی باورپذیر در 
زمینه هســته ای غیرقانونی است، 
قادر خواهیم بود در ســال 2025 
هم در صورت لزوم واکنش نشان 
دهیم. آن موقع تحریم هایی اعمال 
مجدداً  می توانند  تحریم ها  شدند. 
اعمال شــوند. بعد از برجام، هیچ 

بند »زوال پذیری« وجود ندارد.
این اقدام ســفیر فرانســه در 
واشنگتن با واکنش توئیتری عباس 
عراقچــی، معاون سیاســی وزیر 
خارجه مواجه شد و پس از آن نیز 
سفیر فرانســه در تهران به وزارت 

خارجه احضار شد.
امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
خارجــه ایران نیــز در واکنش به 
ادعاهای سفیر فرانسه در آمریکا، در 
صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: 

»یک تذکر به سه شریک اروپایی 
ما در برجام؛ هیچ ممنوعیتی برای 
برجام،  اورانیوم ذیل  غنی ســازی 
اِن پی تی یا قطعنامه 2231 شورای 
امنیت ســازمان ملل وجود ندارد. 
نه اکنون، نه در ســال 2025 و نه 

پس از آن«.
اظهارات  بــه  واکنش  وی در 
سفیر فرانسه در آمریکا تاکید کرد: 
برای شــرکای اروپایی )ما( مفید 
است سندی را که خود امضا کرده 
و به دفاع از آن متعهد شدند، یک 

بار دیگر واقعا مطالعه کنند.
وقاحت فرانسه

در روزهــای گذشــته ژان ایو 
لودریان وزیر خارجه فرانســه در 
اظهارنظری گســتاخانه گفته بود: 
»مــا در اروپــا، قبــل از آمریکا و 
از ســال 2010، ســپاه پاسداران 
ایران را به دلیل اعمال تروریستی 
برنامــه  از  حمایت هایشــان  و 
موشک های بالستیک ایران تحریم 

کرده ایم«.
متهم کردن سپاه به تروریسم 
در حالی است که رژیم فرانسه بالغ 
بر 30 سال است که سران گروهک 
تروریستی منافقین را پناه داده و 
این گروه جنایتکار هر ســال چند 
نوبت در فرانسه نشست و میتینگ 
برگزار می کنند. پاریس با این حال، 
میزبان کمیته FATF برای مبارزه 
با تامین مالی تروریســم و جرائم 

سازمان یافته نیز هست!
همچنین در روزهای گذشته، 
کاخ الیزه فرانسه با انتشار بیانیه ای 
امانوئل  کرد،  اعالم  مداخله جویانه 
مکرون در گفت وگو با رئیس جمهور 
ایران، خواســتار آزادی نســرین 
ستوده ]از عناصر همکار با محافل 
ضد انقالب خارجی[ شــده است. 
فرانســه پیش از این به نســرین 
ستوده تابعیت داده و ماکرون، وی 
را عضوی کمیته مشــورتی »گروه 

7« کرده بود.
در شــهریور 97، تعــدادی از 
تروریســتی  گروهک های  اعضای 
به سفارت ایران در فرانسه تعرض 

کردند. نکته قابل تأمل اینجاست 
که پلیس فرانســه علی رغم اطالع 
قبلی، برای جلوگیری از این تعرض 

در محل حاضر نشد!
در تابســتان 97 نیز فرانســه 
در اقدامــی گســتاخانه یکــی از 
این  از  ایرانــی را  دیپلمات هــای 

کشور اخراج کرد.
همچنین بخشــنامه رســمی 
وزارت خارجــه فرانســه مبنی بر 
ممنوعیت سفر دیپلمات ها و حتی 
کارگزاران رســمی به ایران و عدم 
صدور کارت شناسایی)اقامت( برای 
و دختران دیپلمات های  همسران 
جدید ایرانی تا مادامی که کشــف 
حجاب! نکنند را نیز باید به فهرست 
اقدامات ضدایرانی فرانسه در حوزه 

دیپلماتیک اضافه کرد.
از 29 مهــر تــا 3 آبــان 97 
نمایشــگاه بین المللی مواد غذایی 
پاریس موســوم به SIAL برگزار 
شد. نکته قابل تأمل اینجاست که 
فرانسه، پاویون ایران در نمایشگاه 
مذکــور را بســت و در ادامه این 
رفتار خصمانه، حضــور بازرگانان 
و شــرکت کنندگان ایرانــی برای 
بازدید از این نمایشگاه را نیز ممنوع 

اعالم کرد.
عالوه  بر ایــن در مهرماه 97 
فرماندار شمال فرانسه در اقدامی 
خصمانــه فرمــان تعطیلی مرکز 
شیعی الزهرا واقع در »گراند سنت« 
شهر »دانکرک« را صادر کرد. 10 
مهرماه 97 نیز پلیس فرانســه با 
200 کماندو به دفتر مرکز اسالمی 
»الزهرا« حمله کرد و ضمن تخریب 
و توقیــف بخش مهمی از امکانات 
این دفتر، یازده تن از اعضای این 
مرکــز از جمله یحیی قواســمی 
)مدیــر مرکز اســالمی الزهرا( را 

بازداشت کرد.
فرانســه همچنین در ســال 
گذشته در اقدامی خصمانه اموال 
وزارت اطالعــات و دو ایرانــی در 

فرانسه را بلوکه کرد.
برنامه  علیه  فرانســه  جنجال 
موشــکی کشورمان و کشاندن آن 

به شورای امنیت سازمان ملل نیز 
از جمله اقدامات ضدایرانی پاریس 

در ماه های گذشته بود.
نمره مردودی در برجام

در طول مذاکرات هســته ای 
دولت روحانی با 1+5، کارشــکنی 
فرانســه بــه حدی زیاد شــد که 
در کنار آمریــکا لقب »پلیس بد 

مذاکرات« را گرفت.
پس از امضا و اجرای برجام نیز 
فرانسه کوچکترین اقدامی در جهت 

اجرای تعهدات خود انجام نداد.
»امانوئــل   97 مهرمــاه  در 
ماکــرون« رئیس جمهور فرانســه 
در مصاحبــه بــا فرانس 24 گفت: 
»احاطه کردن ایران با یک سیاست 
الزام آور، همان چیزی است که من 
همــواره بر آن تاکیــد دارم. برای 
من راهبرد با ایــران بر چهار مبنا 
اســت؛ حفظ توافق هسته ای، توان 
مدیریت فعالیت هسته ای ایران پس 
از سال 2025 )پایان برجام(، کنترل 
بالســتیکی  فعالیت موشــک های 
ایران و توان مقابله با نفوذ ایران در 
منطقه. من هیچ گاه در برابر ایران 
ســاده لوح و زودباور نبودم اختالف 
نظر ما با آمریکا بر سر شیوه رفتاری 

ماست«!
فرانسه که میزبانی از منافقین 
و عناصــر ضدانقالب را در کارنامه 
خود دارد و بــه تعهدات خود در 
برجام عمل نکرده است، به ایران 
بدهکار اســت ولی به دلیل انفعال 
عجیب دســتگاه دیپلماســی، در 
جایگاه طلبکار نشســته و هر روز 
بر گســتاخی خود علیه ایران می 

افزاید.
توئیتربازی!

در حالی که تنها پاسخ عملی 
و قاطع به گستاخی آمریکا و اروپا، 
عمل به 29 شــرط اجرای برجام 
بوده و هست، مقامات ارشد دولت 
و به خصــوص وزارت خارجه در 
اقدامــی منفعالنــه و تحقیرآمیز 
بــه پیام توئیتــری و نامه نگاری و 
بسنده  نمایشی  جلسات  برگزاری 

کرده اند!

دیپلماسی توئیتری 
جوابگوی گستاخی فرانسه نیست

اسالمی  شورای  رئیس مجلس 
باعث  آمریکایی ها  گفت: شیطنت 
شد فضای وفاق و همدلی در کشور 
به وجود بیاید که ارزشمند است و 
در حالی که نیت دیگری داشتند، اما 

موفق به تحقق آن نشدند.
علی الریجانی در دیدار با معاونان 
پارلمانــی وزارتخانه ها و دســتگاه های 
اجرایی کشــور ضمن تشکر از عملکرد 
معاونــان پارلمانی در ارتباط با مجلس 
و برقــراری ارتباط میان قوای مجریه و 
مقننه گفت: شیطنت آمریکایی ها باعث 
شــد فضای وفاق و همدلی در کشــور 
به وجود بیاید که ارزشــمند است و در 
حالی که نیت دیگری داشتند، اما موفق 

به تحقق آن نشدند.
به گزارش فارس بــه نقل از خانه 
ملت، وی با اشــاره به نامگذاری ســال 
جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت 
عنوان »رونق تولید« بیان داشت: برخی 
قوانین و مقررات سرمایه گذاری را سخت 
کرده لذا الزم است در دستگاه ها ستادی 
تشکیل شود تا ایرادات قانونی مشخص 

شود که البته به معاونت قوانین مجلس 
نیز گفته ایم تا تنقیح قوانین را در اولویت 
قــرار دهند. روان ســازی فعالیت های 
اقتصادی و جلوگیری از فساد نیازمند 

راه اندازی شبکه ملی اطالعات است
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: در حوزه های صنعت، کشاورزی 
و خدمات باید روند سرمایه گذاری روان 
سازی شــود و اگر قانونی مخل بوده یا 
ضرورت ندارد به مجلس اطالع داده شود 
تا اصالح شده یا در صورت لزوم همان 

آیین نامه ها و بخشنامه ها تغییر کند.
الریجانی با بیان اینکه روان سازی 
فعالیت های اقتصادی و جلوگیری از فساد 
نیازمند راه اندازی شبکه ملی اطالعات 
است، خاطرنشان کرد: در جلسه سران 
قوا نیز این بحث ضروری عنوان شــد و 
در حال حاضر این پــروژه تا حدی در 
برخی دستگاه ها و استان ها جلو رفته اما 
به یکدیگر متصل نیست، از این رو الزم 
اســت وزارت ارتباطات به عنوان اصل 
باشد و سایر دستگاه ها با این وازرتخانه 

همکاری کنند.

الریجانی:

شیطنت آمریکا 
باعث ایجاد وفاق در كشور شد


