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* یک نفر به دولتمردان این دولت نصیحت کند به جای خط دادن به دشمن 
مدتی مقاومت از خود نشان بدهند و به اقتصاد مقاومتی بپردازند. به خدا 
قسم ما که بی سواد هستیم هم می دانیم که اگر دشمن تیری انداخت نباید 

آدرس داد که به کجا اصابت کرده است.
0918---8631

* یکی از آمریکایی ها گفته بود موشک های ایران فتوشاپ است! می شود 
آزمایش کرد و یکی از این موشک ها را روانه یکی از پایگاه های آمریکا در 

منطقه کرد تا به واقعیت مسئله پی ببرند!
0912---8612

* وقتی اصالح طلبان در قتلی که قاتل به دوربین خبرنگار زل زده و گفته 
من همســرم را کشتم تشکیک می کنند معلوم است که در صحت نتیجه 
انتخابات تشکیک کرده و فتنه به پا می کنند و با زمینه سازی تحریم ها از 

این طریق کشور را چندین سال عقب می اندازند.
0939---0312
* متاسفانه دولت مدعی تدبیر 6 سال مسکن کشور را به یک مدیر اشرافی 
سپرد و خود نیز تمام تالش را به اجرای یکطرفه برجام بدفرجام و نگاه به 
کدخدا صرف کرد و وضع مسکن را به جایی رساند که زن بی سرپرست با 
250 هزار تومان درآمد منزل را که سال قبل 12 میلیون رهن کرده امسال 
باید به باالی 20 میلیون رهن کند و300 هزار تومان هم کرایه بدهد! یکی 
از اعضای دولت به جای این خانم نحوه هزینه کردن را برنامه ریزی کند؟!

0916---2805
* مسئولین اجرایی دائم از عدم کمبود کاال سخن می گویند! هیچ ایرانی 
منکر این مطلب نیست. سخن مردم این است که کاالیی در کشور به وفور 
یافت می شود چرا وقتی از دست تولیدکننده زحمتکش با ثمن بخس خارج 
می شود قیمت آن اوج می گیرد آقایان به خود نگاه نکنند که از افزایش حقوق 
3-2 میلیون تومانی در سال برخوردارند اکثریت مردم که حقوق بگیر نیستند 
و 5 میلیون بازنشسته اکثرا از افزایش میانگین 300-200 هزار تومانی حقوق 
در سال برخوردارند و هنوز هم بسیاری زیر یک میلیون )مثال مستمری 600 

هزار تومانی( و 1/5 میلیون و 2 میلیون حقوق می گیرند؟!
8834---0911 و 2842---0910
* خانه ای که در سال گذشته رهن آن 10 میلیون بوده است با تدبیر دولت 
آقای روحانی با 30 میلیون تومان نمی توان رهن کرد. متاسفانه دولتمردان 
خودشان را به ناشنوایی زدند. خداوند از آنان نگذرد که زندگی را بر ما مردم 

فقیر و بیچاره این قدر سخت کرده اند.
0912---4515

* وقتی دولت توان حل حداقل مشکالت معیشت قشر زحمتکش فرهنگی 
را ندارد چرا وزیرش استعفا نکند؟! این قشر که با تعلیم و تربیت نونهاالن 
آینده کشور را می سازند چرا همانند نجومی بگیران و از ما بهتران به جای 
افزایش 400 هزار تومانی با افزایش سه میلیونی برخوردار نباشند؟ آیا نباید 
این قشر زحمتکش از نظر مادی تامین باشد تا با فراغ خاطر به فکر تربیت 
آینده ســازان این جامعه باشد؟! چرا باید دغدغه این قشر پرداخت اقساط، 
اجاره مســکن و... باشد؟! در گذشته به فرهنگیان در هر فصل حواله های 
کمک غیرنقدی تحویل می شد چرا دیگر خبری از این حواله ها نیست؟! و...
0918---4070

* به روزنامه های زنجیره ای ماموریت داده شده در سطح گسترده به مدح 
و ثنای وزیر نفت بپردازند. اما کافی است مقداری از مسائل پشت پرده این 

وزارتخانه بیرون ریخته شود. آن گاه آبرویی برای آنان باقی نمی ماند.
0990---2914

* سلبریتی های کم مایه در انتخابات ریاست جمهوری رای به کسی و کسانی 
داده اند که مســبب مشکالت طاقت فرسای اقتصادی امروزند، ولی همین 

سلبریتی ها امروز از نظام طلبکارند! واقعا وقاحت تا چقدر؟
0912---5364

* اصالح طلبان هنوز آقای نجفی قاتل قصاص نشــده برای او عزاداری راه  
انداخته اند. چرا برای قربانیان این حادثه ناراحت نیستند؟

0912---1006
* در فرانســه وحشی گری لیبرالیســم مخالفین را کور می کند. داعش و 
وهابیت عربستان هم گردن می زنند. اصالح طلبان هم داخل حمام با سالح 
گرم دست به قتل می زنند بعد هم انواع اتهام برای مقتول ردیف می کنند.
0936---5530
* مکرون به جای همراهی با شیطان بزرگ و احمق ترین رئیس جمهور دنیا، 
به سرکوب مردم فرانسه پایان دهد و با کناره گیری حل مشکالت کشورش 

را به مردم واگذارد تا فرد دلخواه خود را تعیین نمایند.
0921---2274

* رئیس جمهور محترم از کمبود اختیارات سخن می گویند در حالی که 
در کمال اختیار از اجرای مصوبه های مجلس سرپیچی می کنند چرا مصوبه 

مجلس در مورد افزایش حقوق را اجرا نکردند؟!
0917---4190
* چگونــه ایران خودرو می خواهــد دنا پالس پیش فــروش 96 را بدون 
سان روف تحویل دهد آن هم با چندین ماه تاخیر ولی برای همین خودرو 
با دنده اتوماتیک ثبت نام 18 خرداد 98 را دارای آپشــن سان روف تحویل 
مشتری می دهد؟ اگر قطعه نیست چرا برای ثبت نام 98 هست ولی برای 
ثبت نام 96 نیست؟ نقش نظارت و سازمان حمایت از مصرف کننده در این 

بی تعهدی ها چیست؟
0913---0158
* زحمت کشیده  شد و از کمیک استریپ شهید حججی رونمایی صورت 
گرفت ولی مهم این اســت که زندگی نامه این شهید در کتاب های درسی 

دانش آموزان گنجانده شود و راه شهیدان ادامه یابد.
0912---4253

* دانشگاه فرهنگیان در تعطیالت چند روز گذشته عید سعید فطر و 14 
و  15 خرداد دانشــجویان را باالجبار مرخص کرده اند در حالی که هزینه 
اقامت را از دانشجویان اخذ می کنند و برای دانشجویان هزینه ایاب ذهاب 

در حد حقوق یک ماه را به ما تحمیل می کنند.
0911---8495

* در شهرک مخابرات منطقه فرحزاد تهران روبه روی پارک ژوراسیک تعدادی 
دختر و پسر با سر و وضع نامناسب تجمع کرده و کارهای خالف اخالق انجام 

می دهند. می خواستم بدانم وظیفه نیروی انتظامی در این مورد چیست؟
0912---2037

* شهرستان گنبد کاووس دومین شهرستان گلستان به شمار می رود. شهرت 
این شهر بیشتر به خاطر قرار گرفتن برج قابوس تنها برج آجری جهان در این 
شهر است ولی معلوم نیست چرا در گرگان مرکز استان اجازه داده شده که 
برج دیگری احداث شود و برج نارنجی قابوس استان تحت شعاع قرار بگیرد.
0912---5431

* آقای صالحی مدیرعامل صندوق بازنشســتگی در سیما خیلی حرف از 
انصاف زدند به ایشان بفرمایید این انصاف است 2 بازنشسته با یک مدرک 

یکی 6 میلیون و بیشتر و دیگری دو و نیم میلیون دریافتی اش باشد؟!
0916---2805

* درخواســت می شود شــرکت برق ساعت های اوج بار، میان بار و کم بار 
برق در طول شــبانه روز را در پشت قبوض برق مشترکین درج کند تا ما 

شهروندان مطلع باشیم.
0912---1003

رایالیوم:مقاومتایرانیها
دولتترامپرابهگداییانداختهاست

یک تحلیلگر ارشد جهان عرب تصریح کرد: ایرانیان مردانی واقعی هستند 
ودولت ترامپ به خاطر مقاومت ایرانی ها، به گدایی مذاکره افتاده است.

عبدالباری عطوان در رای الیوم نوشت: ایرانیان مردانی واقعی هستند که 
نه تنها در برابر شرط های آمریکا تسلیم نشده و نمی شوند بلکه کاری کرده اند 

که واشنگتن برای گفت وگو با تهران گدایی کند.
امارات، عربستان و نروژ که نفتکش های آنها در بندر الفجیره منفجر شد، 
یک ماه پس از انفجار، گزارش اولیه ای به شــورای امنیت سازمان ملل ارائه 
کردند. مسئله قابل توجه در این گزارش این است که آنها به هیچ عنوان به 
ایران اشاره نکردند و گفتند برخی طرف های ناشناس اقدام به این حمله کردند.
چرا آنها به نام ایران اشــاره نکردند؟ آنها گفتند که فقط یک کشــور 
می تواند چنین حمله ای انجام دهد. چرا این کشــور ناشناس است؟ پمپئو 
مدعی شــده بود ایران این حمله را انجام داده اســت. بولتون هم گفته بود 
همه گمانه زنی ها علیه ایران است. پس چرا آنها ترسیدند نام ایران را ببرند؟ 
آنها به دو علت ترسیدند. علت اول این است که آنها ادله کافی ندارند چون 
عملیات بسیار با دقت انجام شده بود. آنها اگر بخواهند به نفتکش های حامل 
نفت حمله کنند، باعث ایجاد بحران در منطقه خلیج فارس خواهند شــد. 
تصور کنید چهار نفتکش غول پیکر منفجر شــد. غواصان به این نفتکش ها 
رسیدند و در آنها مین قرار دادند و نفتکش ها را منفجر کردند. غواصان عمدا 
به نفتکش هایی که حامل نفت نبودند، حمله نکردند. آنها عمدا طوری حمله 
کردند که هیچ نفتی از نفتکش ها نشت نکند. این ها پیام است. غواصان اقدام 
به این حمالت کردند و با قایق های تندرو به عقب بازگشــتند و هیچ کس 
آنها را رصد نکرد. شما که صدها میلیارد دالر برای دستگاه های رادار و برای 
رصد کردن و به دست آوردن اصالعات هزینه می کنید، چطور این قایق های 
تندرو را ندیدید؟ فایده این ســالح ها و رادارها و میلیاردها دالری که تلف 

می کنید، چیست؟
مسئله دوم به نظر من این است که اگر آنها بگویند ایران این حمالت را 
انجام داده است، در این صورت آمریکا باید پاسخ دهد. اما آمریکا نمی خواهد 
پاسخی دهد. چون دچار وحشت شده است. اگر آمریکا پاسخ دهد، در این 
صورت همه هواپیماها، کشتی ها و نفتکش های این کشور منفجر خواهد شد. 
این یک پیام بود؛ مبنی بر اینکه ما توانستیم به چهار نفتکش برسیم و مسئله 
تمام شد. همه منطقه خلیج فارس پُر از نفتکش است. اگر آنها تنگه هرمز 
را نبندند، در این صورت نفتکش ها را ویران می کنند. در این صورت آمریکا 
می خواهد چه کار کند؟ آمریکایی ها ترسیده اند. آمریکا اکنون برای گفت وگو 

)با ایران( گدایی می کند.
ایرانیان مرد هستند. آنها می گویند ما نمی خواهیم بازیچه باشیم و با شما 
گفت وگو کنیم. باید در وهله نخست تحریم ها را لغو کنید. ما درباره مسئله 
موشک های بالستیک به هیچ عنوان مذاکره نمی کنیم و باید )آمریکا( به توافق 
هسته ای بازگردد. کسی که قوی باشد شرط های خود را تحمیل می کند. اما 
ما )عرب ها( فرمانبر و مزدور هستیم.  این فاجعه ای است که ما )عرب ها( با 
آن روبه رو هستیم. ایرانیان تظاهرات روز قدس را برپا کردند. میلیون ها نفر 
در این روز تظاهرات کردند. اما ما قدس و فلسطین را فراموش کرده ایم. آنها 
)حکام عرب( می گویند نزاع میان فلسطین و اسرائیل است. آنها برای اجرای 
معامله قرن بسیج شده اند و می خواهند نشستی در این زمینه در منامه برگزار 
کنند اما اکنون فهمیده اند که هیچ کس در این نشست شرکت نمی کند. آنها 
فهمیدند پیش از آن که در بحرین گرد هم آیند، محور مقاومت معامله قرن 
را نابود کرد. این مردانگی است. آنها )مقاومت( کامالً معامله قرن را لغو کردند. 
موشــک های مقاومت و سخنرانی سیدحسن نصراهلل در روز جهانی قدس، 

معامله قرن را کاماًل لغو و نابود کرد.
وعدههایغذاییمردمرانشمرید

وظیفهشمامهارگرانیاستجنابوزیر
»انصاف نیســت که وزیر نیرو بگوید چینی ها با یک وعده غذا هم رفع 

گرسنگی می کنند و اینجا در ایران از سه وعده هم می گذرند«
روزنامه آرمان ضمن انتشار این نقد نوشت: در اقتصاد خانوارهای ما هم 
حتی با همین وضعیت فعلی، مردمی هســتند که با سیلی صورت خود را 
سرخ نگه  داشته اند و با همه فراز و نشیب های اقتصاد کالن که مسبب آن 
تصمیم سازان، تصمیم گیرندگان و دولت است، ساخته اند و کنار آمده اند و 
صدایشان هم در نیامده است. بنابراین نمی توانیم این مقایسه را انجام دهیم 
و بگوییم کمتر بخوریم و یک وعده بخوریم! چرا ساختار شکل گیری بافت 
مردمی ما با آمریکا و اروپا یا همین کشور ترکیه مورد مقایسه قرار نمی گیرد. 
ترکیه با یک سوم هزینه هایی که ما برای کشور اختصاص می دهیم، خود 
را اداره می کند و فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار کرده اســت اما ما 
حتی دلمان نمی آید که دو تا باشگاه پرسپولیس و استقالل را واگذار کنیم 

چون دولت می خواهد حتی دستی در فوتبال هم داشته باشد!
به نظر می رسد دولت و هرکدام از عزیزان وزرا باید سعی کنند در حیطه 
خود کار را به نهایت و درستی انجام دهند و یک رفاهی را برای شکل گیری 
حال مردم قرار دهیم. اگر آب، برق، گاز درست مصرف نمی شود و اگر مصرف 
بنزین در حد باالیی است، نگاه کنیم که به امکانات زیربنایی مثل سیستم های 
ریلی در حمل و نقل چقدر پایبند بوده ایم و چقدر در این زمینه سرمایه گذاری 
کرده ایم که مردم به  جای اســتفاده از ماشین های شخصی به خصوص در 
تعطیالت که جاده ها در حال انفجار است از آن سیستم استفاده کنند؟ در 
سیستم های حمل و نقل هوایی چقدر سرمایه گذاری وسیع انجام داده ایم که 

از مردم بخواهیم در این شرایط کمتر بنزین مصرف کنند؟
دور از انصاف اســت که بگوییم یک کشــور یک وعده غذا می خورند و 
اینجا از ســه وعده هم می گذرند! این نوع تحلیل نمی تواند قابل پذیرش و 
قابل ارزش برای مردم باشد بلکه دولت و مجلس باید برای رفاه مردم قدم 
بردارند. تصور کنیم که در این چندســال اخیر واقعاً چه قدمی برای مردم 
به لحاظ رفاه و اقتصادی برداشته ایم؟ آیا از دست دولت جز گران کردن کار 
دیگری هم برآمده؟ همه خدمات نظیر آب، برق، گاز، تلفن، ارز، متعاقب آن 
محصــوالت کارخانجات، صنعت و همه آنچه در اختیار دولت بوده و مردم 
نیاز داشتند، گران شده و مردم هم زیر بار این بار سنگینی تحمل کرده اند 

و صدایشان درنیامده است.
ما زندگی مردم را به اقتصاد نفتی گره زده ایم و اثر آن را با باال و پایین رفتن 
قیمت نفت روی ارز و تک تک آحاد مورد مصرف یک مصرف کننده شاهدیم. 
از کاالی مصرفی گرفته تا کاالهای سرمایه ای مثل مسکن و خودرو و امثالهم. 
قیمت یک پراید که به 20 میلیون تومان رسید یک باره به باالی 50 میلیون 
تومان رسیده و انگار نه انگار. مسکن یک باره چندبرابر افزایش پیدا کرد و به طور 
میانگین بیش از 50 درصد افزایش یافت و تمام اینها به این دلیل است که به 
عامل مردم توجهی نداریم. در حالی که نقدینگی کشور در اختیار 10 درصد 
جامعه و به همین میزان هم ســرمایه و پول در اختیار دارند، رستوران ها و 

خودروهای آنچنانی مورد استفاده این گروه اقلیت است.
همینجوریهمازچشممردمافتادهایم

دیگرجنایتنجفیراهمنزنیم!
یک روزنامه زنجیره ای، از اصالح طلبان خواست ماجرای جنایت محمدعلی 
نجفی علیه همسرش را درز بگیرند و موجب آبروریزی بیشتر علیه اصالح طلبان 

در شرایطی که از چشم مردم افتاده اند، نشوند.
آفتاب یزد می نویســد: مســئله پیرامون نجفی و اعترافات تلخ او طی 
روزهای اخیر بهانه ای برای برخی از اصالح طلبان جهت تسویه حساب های 
حزبی و فردی و انتقادات تند و تیز نسبت به برخی دیگر از احزاب این جریان 
به وجود آورد. مصداق بارز این وضعیت، توئیت و یادداشت اخیر غالمحسین 
کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی است. او در نخستین توئیتش 
طی واکنشی به قتل میترا استاد نوشته بود: »نمی توان مسئولیت کسانی را که 
این چاه ویل را برای اصالحات و نجفی حفر کردند، نادیده گرفت.« کرباسچی 
در روزنامه سازندگی به شفاف سازی درباره توئیت اخیرش پرداخت و حزب 
اتحاد و مشارکت را در شهردار شدن نجفی مقصر دانست و گفت که اصرار 
برخی از دوستان اصالح طلب علی رغم اطالع داشتن از مسئله نجفی منجر 

به شهردارشدن و در نتیجه حوادث مربوط به او شد.
در بحبوحه ماجرای قتل »میترا اســتاد« همســر دوم نجفی در حالی 
که رسانه ها و افکار عمومی، ناباورانه به ابعاد فاجعه و اعتراف شهردار سابق 
اصالح طلب می نگریســتند، توئیت غالمحسین کرباسچی دبیر کل حزب 
کارگزاران سازندگی شوک زدگی ها را دوچندان کرد او در شرایطی که افکار 
عمومی به دنبال چیستی و چرایی ابعاد فاجعه بودند، مسائلی را مطرح کرد 
که نه تنها به ابهامات پیرامون نجفی دامن زد بلکه به نحوی، اصالح طلبان را 

نزد افکار عمومی در این مسئله مقصر نشان داد.
اظهارات کرباســچی آنهم در شــرایط کنونی که فضــا چندان به نفع 
اصالح طلبان نیست، چه مفهومی جز سوء استفاده حزبی و فردی می تواند 
داشته باشد؟ امری جز زیان و ضرر متوجه مجموعه جریان اصالحات نمی سازد.

حتی اگر اصرار اصالح طلبان منجر به شهردارشــدن نجفی و مشکالت 
کنونی پیرامون او شــده باشــد، باز هم طرح چنین مباحثی در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی جای هیچ گونه توجیه ندارد. چرا که طرح این قبیل از 
مسائل در رسانه ها بیشتر به شائبه ها و ابهامات پیرامون نجفی و اصالح طلبان 
دامن زده و اعتماد افکار عمومی را نسبت به این جریان تقلیل خواهد داد. به 

همین دلیل شرایط کنونی به ویژه پس از اعترافات شهردار سابق نسبت به 
قتل میترا استاد ایجاب می کند که دعواهای جناحی به سطح رسانه و افکار 
عمومی ســرایت نکند. به عبارتی، نه تنها مصالح حزبی بلکه منافع جامعه 
نیــز چنین الزامی را به وجود می آورد که هر یک از احزاب اصالح طلب که 
دیگری را در شهردار شدن نجفی مقصر می داند، مسائل مربوط به نجفی و 
سهم هر یک از اصالح طلبان در شهردار شدن او را پشت درهای بسته مورد 

نقد و بررسی قرار دهند.
سفره70درصدمردم

باسوءمدیریتدولتکوچکشد
 یک روزنامه حامی دولت می گوید گرانی ناشــی از بی تدبیری، ســفره

 70 درصد مردم را کوچک کرده است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: ادامه گرانی کاالهای اساسی سفره نزدیک 
به 70 درصد از مردم را کوچک کرد. دقیقاً کاالهایی با افزایش قیمت بیش 
از دو برابری روبه رو شــدند که دولت با 24 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی 
سعی در تامین و کنترل قیمت آنها در بازار را داشت . قیمت ها افزایش یافت، 

صف های طوالنی مردم تشکیل شد و ارزهای دولتی برنگشت.
 این سه جمله نتیجه سیاست های تجاری و تنظیم بازار دولت از سال 
گذشته تاکنون است . از طرفی بسیاری از تولیدی ها به دلیل مشکالتی که 
در تامین مواد اولیه با ارز دولتی یا حتی نیمایی داشتند قیمت محصوالت 
خود را به همان نسبت گران کردند و شرایط به گونه ای پیش رفت که بعضی 
از کاالها بدون مجوز ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گران شدند. بازاریان از کمبود می گفتند و دولتمردان تکذیب می کردند اما 
هر هفته عالوه بر خبر گرانی یکی از اقالم اساسی، خبرهای کشف انبارهای 
احتکار کاالهای اساسی )که برخی دولتی بودند( سوژه داغ بازار شد. نهادهای 
نظارتی انگشــت اتهام را به سمت یکدیگر گرفتند و وزیر »صمت« از ورود 
حدود ســه هزار بازرس به اصناف خبر داد. با مرور ماجرای گرانی کاالهای 
اساســی می توان دو عامل را دلیل آشــفتگی بازار دانست؛ ضعف دولت در 

مدیریت بازار و به دنبال آن حضور چشمگیر دالالن.
در کنار مدیریت، ضعف نظام توزیع بازار نیز بیش از پیش نمایان شد. با 
دستورالعمل های خلق الساعه تجاری روند واردات و صادرات کاال در گمرک 
و بنادر با مشکل روبه رو شد. این اتفاق صدای تجار را درآورد به طوری که 
آنها اعالم کردند دستور ترخیص کاال با تاخیرهایی صادر می شود و هزینه های 

مضاعفی را به واردکنندگان و تجار وارد می کند.
البته این اظهارات در واکنش به اعالم آماری مبنی بر میزان جابه جایی 
و تبادل کاال در بندر امام از سوی سازمان بنادر بود. از این رو گمرک نیز که 
بر اساس دستورالعمل های دولت روند نظارت و ترخیص کاالهای وارداتی و 
صادراتی را تشدید کرده بود بر اساس دستورالعمل هایی از ارائه راهکارهایی 
برای تسهیل امر تجارت خبر داد. اما سوال اینجاست که چرا پس از حدود 
یک سال آشفتگی بازار دولت تصمیم به ارائه راهکارهای تسهیالت تجاری 
گرفته است آن هم در زمانی که با محدودیت های منابع ارزی مواجه است؟ 
به نظر می رســد ضعف مدیریت و به دنبال آن قیام قیمت ها در بازار باعث 
شــده که دولت تصمیماتی کوتاه مدت صرفــاً برای مدیریت لحظه ای بازار 
بگیرد فــارغ از اینکه در تنش های اقتصادی تصمیمات کوتاه مدت باید در 
بستر سیاست های بلندمدت تبیین شوند. زنجیره مشکالت در بنادر، گمرک 
و بازار باعث شد که کاالهایی که قرار بود در شرایط جنگ اقتصادی به قیمت 
دولتی به دست مردم برسند، از ارز صادراتی »نیمایی« هم عبور کردند و با 

قیمت آزاد به بازار عرضه شدند.
بی نظمی نظام توزیع

مردم ضعف مدیریت تنظیم بازار را از سال گذشته به صورت مستمر در 
افزایش قیمت ها لمس کردند. به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماهه 

منتهی به فروردین ماه 1398 به 30/6 درصد رسیده است.
 آخرین آماری که بانک مرکزی ایران درباره تورم منتشر کرده به آبان 
ماه پارسال برمی گردد که نرخ آن را 18/4 درصد اعالم کرده بود و با احتساب 
فروردین و اردیبهشت امسال، حدود شش ماه است که بانک مرکزی گزارش 

جدیدی در این باره منتشر نکرده است .
نمی توان از مشــکالتی کــه تحریم های ایاالت متحــده آمریکا برای 
تجارت کشــور و تامین کاالهای اساسی ایجاد کرده گذشت اما بسیاری از 
کارشناسان ضعف مدیریت نظام توزیع را بیش از تاثیرات خارجی مسبب و 
دلیل آشفتگی های کنونی می دانند. یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی 
ایران و عراق و وزیر بازرگانی دولت سازندگی یکی از کارشناسانی است که 
ساماندهی نظام توزیع را ملزم می داند. او به »جهان صنعت« گفت: در حال 
حاضر که در بسیاری از کاالهای اساسی مانند گندم و شکر خودکفا هستیم 
این ضعف و فســاد سیستم توزیع اســت که مردم کاال را گران تر از قیمت 

واقعی خریداری می کنند.

این روزها خبر سفر نخست وزیر ژاپن به ایران با تعابیری همچون 
»واسطه ای از سرزمین آفتاب تابان« به موضوع داغ رسانه های زنجیره ای 
تبدیل شــده است. این رسانه ها با آب و تاب، سفر مقام ژاپنی را یک 
»سفر تاریخی«! نامیده و آن را »عامل دورشدن سایه جنگ از ایران«! 
و »مسبب بهبود اقتصاد کشور«! و »نشانه دیپلماسی قوی دولت«! جا 

می زنند.
در این میان، کلیــدواژه »آفتاب تابان« ماجرای قابل تأملی دارد. 
توافق هسته ای میان ایران و 1+5 )برجام( در تیرماه 94 در شهر وین، 
پایتخت اتریش امضاء شــد. آقای روحانی- اسفند 94- )حدود 2 ماه 
پــس از اجرای برجام( گفت:»برجام یک، مانند آفتاب تابان بود و اگر 
کسی چشمانش را می بندد و می گوید شب است، باید چشمانش را باز 

کند تا آفتاب را ببیند«. 
رئیس جمهور محترم، برجام را آفتاب تابان نامیده بود و منتقدان را 
به انکار دستاوردهای این توافق متهم کرد. رسانه های زنجیره ای نیز در 
آن مقطع با تیترهایی همچون »تحریم ها به تاریخ پیوست«، »فروپاشی 
تحریم«، »خالص شدیم؛ سالم بر ایران بی تحریم«، »صبح بدون تحریم«، 
»تحریم ها تمام شد« و... به تعریف و تمجید از برجام پرداخته و مدعی 
شدند که به واســطه برجام سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده و 

مشکل رکود و بیکاری و گرانی نیز رفع می شود. 
دولتمردان تاکید کرده بودند که به واسطه رویکرد دولت در دو حوزه 
اقتصاد و سیاست خارجی، ارزش پول ملی افزایش یافته و چنان رونقی 
در کشور ایجاد می شود که دیگر مردم هیچ نیازی به پول یارانه نداشته 
باشند. منتقدان با دالیل فنی و کارشناسی تاکید کردند که گره زدن 
معیشت مردم به توافق با آمریکا، اقدامی  اشتباه و خسارت آفرین است؛ 

اما متاسفانه از جانب دولتمردان به جهنم حواله داده شدند!
قریب به سه سال از امضای برجام گذشت، آقای روحانی- اردیبهشت 
97- گفت:»چهار سال گذشته می رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس 
تهیه می کردیم، در هواپیما می گذاشتیم، بیمه می کردیم، در فرودگاه 
با ماشین مسلح ارز را در بانک مرکزی می آوردیم... صبح چند گونی 
دالر را به صرافی ها می دادیم، صرافی ها هم خداوند عاقبت همه ما را به 
خیر کند. چطور تقسیم می کردند و به کی می دادند؟ جنس هایی هست 
در میوه فروشی، وقتی پرتقال می آید میوه های خوب را زیر می گذارد 

و می گوید قبالً فروختم! پرتقال خوب زیر می ماند برای از ما بهتران«!
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه- اسفند 97- در مصاحبه با 
روزنامه سوییسی »بازلرتسایتونگ« صراحتا اعالم کرد که فروش نفت 

ایران در مقایسه با قبل از توافق هسته ای، کمتر شده است.
»عبــاس عراقچی« معاون سیاســی وزیر امــور خارجه- آذر 
97- در سومین سمینار همکاری های هسته ای ایران و اتحادیه اروپا 

گفت:»مزایای برجام نزدیک به صفر شده است«.
قیمت دالر که تا پیش از برجام حدود 3 هزار تومان بود، در پسابرجام 
تا حــدود 20 هزار تومان افزایش یافت. قیمت پراید از 20 میلیون در 
پیش از برجام به حدود 50 میلیون در پسابرجام افزایش یافت. سکه 
از یک میلیون تومان به حدود 5 میلیون تومان رسید. بر همین اساس 

در پسابرجام، ارزش پول ملی کاهش و سفره مردم نیز کوچک شد.
در اردیبهشت 97، دولت آمریکا از برجام خارج شد. مقامات ارشد 
دولت پیش از آن اعالم کرده بودند که در صورت وقوع چنین اتفاقی، 
پاسخ ایران فوری، غیرقابل تصور، پشیمان کننده و دردناک خواهد بود. 
امــا در نهایت آقای روحانی اعالم کرد که مزاحم رفت و ما برجام را با 

دیگر اعضاء و از جمله اروپا ادامه می دهیم.
25 اردیبهشــت97 – یک هفته پس از خروج آمریکا از برجام- 
رسانه های منطقه ای محتوای مذاکرات دولت آمریکا با اروپا را فاش کردند 
که نشان می دهد آمریکا قبل از خروج از برجام از اروپا برای ادامه فشار 
به ایران درخصوص اجرای یکطرفه برجام و مقدمه چینی برای اجرای 

برجام موشکی و منطقه ای تضمین گرفته است.
منتقدان تاکید کردند که تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانسه، آلمان( 
در توافق سعدآباد- از سال 82 تا 84- و همچنین در توافق برجام- از 
سال 94 تا 97- مردود شده و ثابت کرده اند که در مقابل آمریکا هیچ 

اراده ای برای احقاق حقوق ایران ندارند. 
اما در مقابل دولتمردان و رســانه های زنجیره ای تاکید کردند که 
»اروپا پشت ماست« و »حمایت اروپا از برجام بهتر از انتظارها بود« و 
»حمایت های اروپا از ایران تا آبان 97 عملی می شود« و موگرینی گفته 

است »هر چه تهران بگوید« و...
یک ســال از خروج آمریکا از برجام گذشت. ظریف- اردیبهشت 
98- اعالم کرد: »اروپا کمتر از یک درصد از تعهدات برجامی خود را 
انجام داده است«. شورای عالی امنیت ملی در سالگرد خروج آمریکا 
از برجام )اردیبهشت 98( ضرب االجل 60 روزه ای را خطاب به اعضای 
باقیمانده در برجام صادر کرد. این اقدام دولت، دیرهنگام و حداقلی 

ولی مهم و تاثیرگذار بود.
پیش از آن روزنامه زنجیره ای شــرق- بهمــن 97- در اعترافی 
دیرهنگام نوشته بود: »کم کاری اروپا در تأمین منافع اقتصادی ایران از 
برجام در اطمینان آنها از عدم خروج ایران از این توافق ریشه دارد«. 

همزمان با ضرب االجــل 60 روزه ایران، آمریکا به تکاپو افتاد. از 
الف زنی و گزافه گویی درباره حمله نظامی به ایران و سپس عقب نشینی 
مفتضحانه از این الف زنی و اعالم شماره تلفن از سوی کاخ سفید برای 
تماس مقامات ایرانی با ترامپ و پس از آن فرستادن دالل ها-نخست وزیر 

ژاپن و وزیر خارجه آلمان- به ایران.
روزنامه »ماینیچی« ژاپن در گزارشی به نقل از مقامات آگاه در دولت 
این کشور با اشاره به سفر نخست وزیر ژاپن به ایران نوشت: »هدف اصلی 
این سفر، تشویق تهران به مذاکره با واشنگتن است«. همزمان با انتشار 
این خبر، »مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه اختصاصی 
با »یورونیوز« در پاسخ به پرسشی درباره مذاکره بدون پیش شرط با 
ایران گفت: »در یک سال گذشته رئیس جمهور ترامپ اعالم کرده که ما 
حاضریم بدون هیچ پیش شرطی درباره مسائل مختلف از برنامه هسته ای 
گرفته تا برنامه موشکی و فعالیت های نظامی و منطقه ای ایران گفت وگو 

کنیم و این موضوع تازه ای نیست«.
پیش از این مقامات دولت اوباما )رئیس جمهور سابق آمریکا( بارها 
به صراحت اعالم کرده بودند که بدون شلیک حتی یک گلوله، توان 
هســته ای ایران را از کار انداختیم و حــال نوبت دولت بعدی )دولت 
ترامپ( اســت که همین روش را برای از کارانداختن توان موشکی و 

قدرت منطقه ای ایران به کار گیرد.
با کنار هم قرار دادن سه مقطع »امضای برجام«، »خروج آمریکا از 
برجام )آغاز برجام اروپایی(« و »فرستادن واسطه ها به ایران« به این 
نتیجه می رسیم که هدف اصلی طرف مقابل- به سرکردگی آمریکا و 
نوچه هایش )آلمان و ژاپن و...(- دائمی کردن محدودیت های برجامی 
ایران و تعمیم خسارت محض توافق هسته ای به حوزه های راهبردی از 

جمله موشکی و منطقه ای است.
در این میان بهبود اوضاع اقتصادی ایران و رفع مشکالت معیشتی 

مردم هیچ جایگاهی در این پروژه ندارد. 
تجربه ثابت کرده است که دولت آقای روحانی در حوزه های مختلف 
و به خصوص حوزه سیاست خارجی، حداقل پس از یک سال تازه، به 
حرف منتقدان رسیده و مستقیم یا غیرمستقیم بر  اشتباه بودن رویکرد 

خود اذعان می کند.
همان قدر که برجام )در دولت اوباما و سپس ترامپ( و بسته های 
اروپا )تحت عنوان اس پی وی و اینســتکس( به بهبود اقتصاد کشور 
کمک کرد، سفر افرادی همچون نخست وزیر ژاپن نیز معیشت مردم 

را بهبود خواهد داد.
رهبر معظم انقالب- 9 اردیبهشت 94- فرمودند:»کلید حل مشکالت 
اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه 
باید مسئولیت های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان 

»تنها راه عالج مشکالت اقتصادی« انجام دهند«.
موکول کردن حل مشکالت اقتصادی کشور به مذاکره با آمریکا، و 
سپس دلخوشی به برجام اروپایی و پس از آن موکول کردن همه چیز 
به سفر چند دالل- که کشورهایشان به توسری خوردن از آمریکا شهره 
هستند- در حقیقت، ارسال پالس ضعف به دشمن و گستاخ کردن طرف 

مقابل در دیکته کردن زیاده خواهی خود است.
راه عالج مشکالت کشور، اهتمام جدی به اقتصاد مقاومتی و تکیه 

بر توان عظیم داخلی است. 

آفتاب تابان
از وین تا توكیو!

گفت و شنودیادداشت روز

بی خیال!
گفت: یک ســایت زنجیره ای نوشته است؛ همین که کیهان سفر 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن به تهران را بی فایده و منفی دانسته است 

نشان می دهد که این سفر دستاوردهای مثبتی دارد!
گفتم: کاش فقط به یک نمونه از پیش بینی های کیهان که 
دقیق و صحیح نبوده است  اشاره می کرد و بعداً برای خوشامد 

ژاپنی ها و هم حزبی های خود نوشابه باز می کرد!
گفت: مرد حسابی، از این زنجیره ای ها چه توقعات بی جایی داری؟ 
مامورند و معذور! درباره همین برجام چه کف و ســوتی زدند و چقدر 
پاچه خواری کردند که چه نشســته اید فتح الفتوح شده، همه تحریم ها 
برداشته شده! و... اما حاال که خواجه حافظ هم فهمیده حق با کیهان بود 
که به طور مستند با آن مخالفت می کرد، به جای عذر خواهی و توبه از 
دروغ هایی که تحویل ملت داده اند باز هم به کیهان بد و بیراه می گویند.

گفتم: بی خیال نان به نرخ روز خورها! به قول شاعر؛
 هر کــس بد ما بــه خلق گوید

 مــا دل به غمش نمي ســپاریم
او به خلــق گوییم  ما خوبــي 

 تا هــر دو دروغ گفته باشــیم

مسعود اكبری
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تازه ترین نوع بهره برداری آمریکا از منافقین فاش شد

»حشمت علوی« چهره ضد انقالب وجود خارجی ندارد
آمریکا بارها به او استناد كرده بود!

اینترسپت در گزارشی مشروح و 
با استناد به اظهارات چندین منبع 
مطلع و اعضای جداشــده گروهک 
منافقین، افشا کرد که حشمت علوی 
یک فرد واقعی نیست، بلکه اسم رمز 
پروژه ای تبلیغاتی است که توسط 
گروهــک منافقیــن در قالب یک 
حساب جعلی در بسترهای مختلف 
شبکه های اجتماعی از جمله توییتر 

و فیسبوک فعالیت می کند.
حســاب توییتــری ضدایرانی 
فردی موسوم به »حشمت علوی« 
برای کسانی که پوشش اخبار ایران 
در رسانه های خارج از کشور را دنبال 
این حساب  می کنند، آشناســت. 
توییتری در طول چند سال گذشته 
هزاران مطلب دروغ و تحریف شده 
علیه جمهوری اسالمی ایران منتشر 
کرده و از زمان روی کار آمدن دولت 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
نیز تالش می کرد واشــنگتن را در 
وهله نخســت به خــروج از توافق 
هسته ای، سپس افزایش تحریم ها و 
حتی درگیری نظامی تحریک کند.

با وجود آنکه هواداری آشــکار 
این حســاب توییتری از سرکرده 
گروهک تروریستی منافقین ماهیت 
آن به عنوان پروژه پروپاگاندای این 
گروهک را برای کاربران ایرانی آشکار 
کرده بود، اما این حساب برای سال ها 
فعال بود و توییتر نیز از مســدود 
کردن آن خــودداری می کرد. اما 
یکشنبه توییتر باألخره این حساب 

را تعلیق کرد.
به گزارش فارس، توییتر در مورد 
این اقدام توضیحی نداده است، اما به 
نظر می رسد این اقدام واکنشی باشد 
به گزارش افشــاگرانه ای که پایگاه 
تحقیقی »اینترسپت« در مورد پشت 
پرده این حســاب توییتری منتشر 
کرد. اینترسپت در گزارشی مشروح 
و با استناد به اظهارات چندین منبع 
مطلع و اعضای جداشــده گروهک 
منافقین، افشا کرد که حشمت علوی 
یک فرد واقعی نیست، بلکه اسم رمز 
پروژه ای تبلیغاتی است که در قالب 
یک حســاب جعلی در بسترهای 
مختلف شبکه های اجتماعی از جمله 
توییتر و فیسبوک فعالیت می کند. 
حسن حیرانی از اعضای ارشد 
سابق گروهک منافقین که می گوید 
مستقیما با این پروژه در ارتباط بوده، 
به اینترسپت گفته است: حشمت 
علوی شخصیتی مجازی است که 

توســط گروهی از اعضای شــاخه 
سیاسی مجاهدین خلق )منافقین( 
گردانده می شود. به گفته حیرانی، 
این حساب مجازی توسط گروهی 
از اعضای منافقین در آلبانی مدیریت 
می شود و هیچ وقت یک شخصیت 

واقعی نبوده و نیست.
اینترسپت نوشته است که تیمی 
سه نفره از اعضای گروهک منافقین 
مسئولیت مدیریت حساب حشمت 
علوی را بر عهده  دارند. رضا صادقی 
یکی دیگر از اعضای سابق گروهک 
منافقین که اکنون در کانادا زندگی 
می کند هم این موضــوع را تایید 

کرده است.
پروپاگاندای رسانه های آمریکا 

با استناد به حساب مجعول
با وجود جعلی بــودن هویت 
حشمت علوی، در سال های گذشته 
صدها یادداشت و مقاله با این نام در 
رسانه های دست راستی آمریکایی 
از جمله »وال اســتریت ژورنال«، 
»فوربس«، »هیل«، »دیلی کالر«، 
»فدرالیســت« و همچنین پایگاه 
سعودی »العربیه« منتشر شده است.

حیرانی در مورد تیم پشت این 
حساب، می گوید: آنها هرآن چیزی 
را که فرماندهانشان دستور دهند، 
می نویســند و از این اســم برای 
قرار دادن یادداشت ها در رسانه ها، 
اســتفاده می کنند. صادقی هم به 
اینترسپت گفته است که منافقین در 
سال های گذشته به شکلی فزاینده 
به اســتفاده از فضای مجازی برای 
پروپاگاندای ضدایرانی روی آورده اند. 
وی می گوید: ما همیشــه مشغول 
ساختن خبرهای غلط بودیم تا آنها را 
در رسانه های خارجی و ایران پخش 
کنیم. در اردوگاه اشرف، رایانه هایی 
برای عملیات هــای خبری آنالین، 
مســتقر شده بود. در طول سال ها، 
با شــکل گیری عرصه شبکه های 
اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر، 

این فعالیت تشدید شده است.
که  متعددی  یادداشت های  در 
با نام علوی در رسانه های آمریکایی 
منتشر شده، همواره ادعاهایی علیه 
جمهوری اســالمی ایــران عنوان 
شــده و نهایتا با این جمع بندی به 
پایان رسیده که یک نظام سیاسی 
به ریاســت مریم رجوی سرکرده 
منافقین جایگزین مناسبی برای نظام 
جمهوری اسالمی است. به نوشته 
اینترسپت، هیچ  یک از رسانه هایی 

که یادداشــت هایی با نام حشمت 
علوی منتشــر کرده اند، تاکنون نه 
چنیــن فردی را دیده اند و نه حتی 
با وی صحبت کرده اند. به گفته این 
رسانه ها، نویسنده این یادداشت ها، 
پولی هم برای نوشتن این مطالب از 

رسانه ها طلب نکرده است.
استناد کاخ سفید

 به نوشته های حشمت علوی!
بنابــر ایــن گــزارش، عالوه بر 
رسانه های دست راستی آمریکا، حتی 
کاخ سفید نیز در مواردی برای توجیه 
رســانه ای اقدامات ضدایرانی خود از 
جمله خروج از توافق هسته ای و اعمال 
تحریم های تازه علیه مردم ایران، به 
اطالعات مندرج در یادداشت های وی 

استناد کرده است.
کارشــناس  جیــاف گلبرگ، 
شــبکه های اجتماعی و مؤســس 
که  کارتوگراف«  »سوشال  شرکت 
حســاب حشــمت علوی را مورد 
بررســی قرار داده، می گوید دیگر 
حســاب های منافقیــن به صورت 
هماهنگ دائما مطالب این حساب را 
بازنشر می کرده اند تا این تصور ایجاد 
شود که تعداد زیادی از ایرانی ها از 
مطالــب آن و همچنین گروهک 
منافقین حمایت می کنند. گلبرگ 
می گوید: حســاب حشمت علوی 
بخشی از یک گروه حساب هاست، 
که سال ها مشغول فعالیت  هماهنگ 
غیراصیل )فعالیت با عناوین جعلی( 
هســتند. این حســاب به هزاران 
حســاب غیراصیــل متمرکــز بر 
مجاهدین خلق )منافقین( متصل 
اســت، که بســیاری از آنها دائما 
توییت های این حســاب را بازنشر 
می کنند. هدف از این تالش ها ایجاد 
توهم وجود حمایتی فراتر از آنچه که 

واقعا وجود دارد، است.
پیش از این، نشریه مادر جونز 
گزارش داد که گروهی متشــکل 
از بالــغ بر 400 حســاب کاربری 
در توئیتر هســتند که بطور منظم 
پیام هایی را در مخالفت با جمهوری 
اسالمی ایران منتشر می کنند. برخی 
از این حســاب های کاربری ربات، 
عــده ای کاربران واقعــی و عده ای 
دیگر ســایبورگ )حساب هایی که 
توسط افراد واقعی کنترل می شوند 
اما فعالیت آنها برای انتشار پیام های 
بیشتر و سریع تر توسط فعالیت های 
ماشینی تقویت می شود( هستند. 
این حســاب های کاربــری اغلب 

هیئت رئیســه  انتخابات 
کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلــس به دلیل ســفر علی 
نوبخت به آمریکا برای دیدار با 

فرزندانش به تعویق افتاد.
خبرگزاری مهر گزارش داد بنا بر 
خبرهای رسیده دلیل اصلی به تعویق 
افتادن انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
شورای اســالمی سفر »غیرکاری« 
علی نوبخت عضو کمیسیون بهداشت 

و درمــان به آمریکا بــرای دیدار با 
فرزندانش است.

نوبخت به نمایندگان همسوی 
خود در کمیســیون گفته اســت 
می خواهم نامزد ریاست کمیسیون 
باشــم، از ایــن رو تــالش کنید تا 
انتخابات هیئت  رئیســه برای یک 
هفته به تعویق بیفتد تا بتوانم پس 
از بازگشــت به ایــران در انتخابات 

شرکت کنم.

نمایندگان همسوی نوبخت نیز 
با اعضای کمیسیون رایزنی کردند 
و در نهایــت باعث شــد انتخابات 
هیئت رئیســه کمیسیون بهداشت 

هفته آینده برگزار شود.
علی نوبخت در حال حاضر عضو 
کمیســیون بهداشت مجلس است 
و در دوره دوم مجلــس دهــم نیز 
 ریاســت این کمیسیون را بر عهده

 داشت.

سخنگوی دولت درخصوص 
پیرامون  شده  مطرح  شایعات 
در  تغییرات  وقــوع  احتمال 
ترکیب کابینه، گفت: تغییرات 
نخواهیم  دولــت  در  دیگری 

داشت.
علی ربیعی ســخنگوی جدید 
دولت در پاســخ به سؤالی درمورد 
برخی شــایعات مبنی بر احتمال 
اســتعفای دو وزیر دیگر، هرگونه 
تغییــر در ترکیب دولــت اعم از 
استعفای وزیران را رد کرد و اظهار 
داشت: روز گذشته با وزیر صنعت 
و وزیر علوم دیدار داشــتم و هر دو 
نفر آنها از انتشار این گونه اخبار در 
رسانه ها و فضای مجازی ابراز گله و 

ناراحتی کردند.

این اظهارات در حاشیه نشست 
غیرخبری روز گذشــته )دوشنبه( 
ربیعی در کسوت سخنگویی دولت 
با خبرنگاران مطرح شــد. ربیعی 
همچنیــن از برگزاری نخســتین 
نشست خبری سخنگوی دولت در 
روز چهارشــنبه در حاشیه جلسه 

هیئت دولت خبر داد .
سه شــنبه 26 تیر 97 بود که 
آخرین نشست مطبوعاتی سخنگوی 
دولت با حضور خبرنگاران برگزار شد 
و پس از آن محمدباقر نوبخت برای 
آنچه تمرکز بیشــتر روی سازمان 
برنامه و بودجه خوانده شــد از این 
ســمت کناره گیری کــرد. دولت 
روحانی پس از اســتعفای نوبخت 
از سخنگویی دولت، نزدیک به یک 

موضوعی  نداشــت.  سال سخنگو 
که با توجه به شــرایط حســاس 
کشــور انتقادهای فراوانی از سوی 
محافل سیاسی و رسانه ای را متوجه 
دولت کرد. در نهایت ســوم خرداد 
رئیس دفتر رئیس جمهور از انتخاب 
علی ربیعی به عنوان ســخنگوی 

دولت خبر داد .
ربیعی روز گذشته در نشست 
غیررســمی با خبرنــگاران حوزه 
دولت، ضمن شنیدن نقطه نظرات 
و همچنین پیشــنهادات اصحاب 
رسانه برای تعامل بیشتر و بهتر با 
رسانه از ایجاد تحول در سخنگویی 
دولت خبر داد و خواستار همکاری 
و مشــارکت همه رســانه ها برای 

تاثیرگذاری مثبت در جامعه شد. 

ربیعی:

تغییر دیگری در دولت نخواهیم داشت

سفر علی نوبخت به آمریکا
 انتخابات كمیسیون بهداشت را به تعویق انداخت!

توئیت هایــی در حمایت از تغییر 
نظام ایران منتشر می کنند و بسیاری 
از آنهــا حامی گروه تروریســتی 
منافقین هســتند که حتی طبق 
آمریکا  خارجه  وزارت  تحقیقــات 
هیچ پایگاهی در میان مردم ایران 
ندارند. مارک آونز اســتاد دانشگاه 
اِگزتر انگلیس پس از بررسی نحوه 
عملکرد حســاب های توئیتری به 
الجزیره گفت: اکثر حســاب هایی 
ایران_را_آزاد_ که هشتگ های # 
کنیــد و # تغییر_رژیم_ایران را از 
اواخر دســامبر )اوایل دی 96( تا 
ِمِــی توئیت می کردند، در یک بازه 
زمانی چهار ماهه ایجاد شدند. این 
بدان معناســت که استفاده زیاد از 
این  نشــان دهنده  این هشتگ ها، 
است که آنها توسط ربات ها توئیت 

می شوند.


