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* جبهه مقاومت انصاراهلل یمن توانســت بزرگ ترین مرکز نفتی در عمق 
خاک عربســتان را مورد هدف حمله پهپادها قرار دهد و مشخص شد که 
پیشــرفته ترین سامانه های راداری عربستان نتوانست پهپادهای راهبردی 

انصاراهلل را رهگیری و منهدم کند.
برزگر

* موضع گیری انقالبی پدر سحر خدایاری که گفته فدایی نظام هستم به 
مذاق مدعیان اصالح طلبی خوش نیامده اســت. این پدر با بصیرت توطئه 
دشمنان خارجی و داخلی را خنثی کرد و موجب رسوایی این جماعت شد.
0912---2907

* جنجال آفرینی های مدعیان اصالحات مانند پروژه به خودکشی رساندن 
دختر آبی توســط این جماعت برای این اســت که مبارزه قوه قضائیه در 
برخورد با فساد و مفسدین اقتصادی تحت الشعاع قرار گیرد و متوقف شود. 
دستگاه های اطالعاتی و امنیتی کشور وظیفه دارند عوامل پشت پرده این 

سناریوها علیه نظام را شناسایی و به سزای خیانت هایشان برسانند.
علیمردانی

* وزارت اطالعات موظف است علت و چگونگی همسویی اظهارات بعضی 
نمایندگان و بازیگرهای بی هویت با ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
ماجرای سحر خدایاری را بررسی و نتیجه را به اطالع ملت برساند. دست 

خیلی ها باید رو بشود.
0912---6790

* بعضی هنرپیشه های بی هویت که آلت دست مدعیان اصالح طلبی شده اند 
بنابر مأموریتی که به آنان واگذار شــده بود در قضیه خودســوزی ســحر 
خدایاری اقــدام به جعل اکاذیب زیادی در فضای مجازی کردند که مثاًل 
مشهور بشوند. خطاب به این جماعت بی آبرو باید گفت یزید و ابن زیاد هم 
با دروغ پردازی های خود علیه حقیقت به اندازه کافی معروف و مشهور شدند.
0912---5364

* به آقای علی مطهری وکیل الدوله باید گفت جای تأسف دارد که همصدا 
با بی بی سی فارسی شده اید و آب به آسیاب دشمن می ریزید. سحر خدایاری 
اصالً محکومیتی نداشت و شــما مرتکب جعل اکاذیب و تشویش اذهان 

شده اید و باید پاسخگو باشید.
نیک نام از قم

* چرا یک بار اتفاق نیفتاده آقای علی مطهری در صحن علنی مجلس به 
نمایندگی از مردمی که تحت فشار شدید اقتصادی هستند اعتراضی هم 

به دولت و دولتمردان بکند؟
0936---5775
* افــراد مدعی اصالح طلبی نفوذی در دولت خیلی تالش می کنند برای 
باقی ماندن در قدرت پای بیگانگان را به داخل کشــور بکشند باید دست 

این جماعت برای مردم رو بشود. مردم باید آگاهی پیدا کنند.
0912---1194

* دولت کانادا اموال کشورمان را دزدیده است امیدوارم دولت به خصوص 
وزارت امور خارجه هرچه سریع تر اقدام متقابل ایران را در مورد دزدی دولت 
کانادا اعالم کند و انتظار داریم پاسخ مناسبی به این دست درازی داده شود.
0936---1700
* اســتقرار پلیس امنیت اقتصادی در مبادی گمرک به صورت دائم نقش 
مهمی در ریشه کن شدن قاچاق کاال خواهد داشت. البته تعهد و پاکدستی 
و همچنین وجدان کاری کارکنان و مسئوالن گمرک در مبارزه با قاچاق 

حرف اول را می زند.
0938---6263
* قرار بود در کتاب های درســی، از عبرت برجام برای آیندگان درسی در 

نظر گرفته شود چرا تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده است؟
021----3152
* انحصار کانون وکال تا کی باید ادامه داشته باشد؟ چرا برای دانش آموخته های 

حقوق مجوزی که شامل همه حقوقدانان باشد صادر نمی شود؟
0911---8495

* از وقتی که آقای قالیباف ازشهرداری رفته در ایستگا ه های مترو و داخل 
واگن هــای قطار خبری از بنــر و تابلوهایی با محتوی احادیث از حضرات 

معصومین علیهم السالم نیست.
هاشمی

* دولــت به رغم مصوبه مجلس و تایید شــورای محتــرم نگهبان قانون 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرا نمی کند ولی شعار قانون گرایی 

هم سر می دهد. چرا؟
0912---8142

* یک سال اســت که اضافه کاری ما معلمان رسمی آموزش و پرورش را 
نداده اند. واقعا تاســف آور است که دولت قشر فرهنگی کشور را تا این حد 

تحقیر می کند و حقوق آنان را ادا نمی کند.
خسروی

* عملیات احداث پل جدید نهر آب زابل پس از چند ســال به دلیل عدم 
اختصاص اعتبار بودجه نیمه کاره رها شده. دولت حداقل با دریافت عوارض 
از اتومبیل های عبوری نسبت به تکمیل و به بهره برداری رساندن این پل 

اقدام کند.
0915---6290
* خیلی از جوانانی که در رشــته صنایع عذایی لیســانس گرفته اند بیکار 
هستند. آیا انصاف است که جوانان تحصیلکرده گوشه خانه غمبرک بزنند و 
بازنشسته های نورچشمی باالی 60 سال مجددا دعوت به کار بشوند. پس 

تدبیر دولت به چه درد می خورد؟
0915---0396
* انتظار به حق مردم ملزم ساختن پزشکان به استفاده از کارتخوان است 
اگرچه بعضی از پزشک ها به رغم داشتن کارتخوان مبلغی را به صورت نقد 

دریافت می کنند.
0915---1648
* راننده اســنپ هستم. به دلیل مشکالت زندگی مجبورم با چند شرکت 
حمل و نقل دیگر کار بکنم. ولی مســئولین شرکت اسنپ حساب بنده را 
مســدود کرده و برای بنده مشکل درست کرده اند. می خواهم بدانم قانون 

در این مورد چه می گوید؟
طاهری

* از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست داریم اصالح اساسی در سازمان 
زندان ها انجام بدهند چه معنا دارد که مدیران و مسئوالن خالفکار مجرم 
شــناخته شده در زندان های با امکانات بهتر به سر ببرند، یک روز زندانی 
بودن این افراد در زندان های افراد عادی جامعه مثل زندان شهید کچویی 

در کرج مساوی با چند سال زندان خواهد بود.
بوربور

* به کارگیری تعدادی نیروی جوان مرد به عنوان دبیر در دادگاه ها و شورای 
حل اختالف در امور خانواده کار مفیدی نیست. این کار حاشیه درست کرده 

و می کند از سوی دیگر موجب رفع اختالف در خانواده ها نیز نمی شود.
0911----8495

ترکان: دولت و مجلس هم
مثل رئیسی را می خواهد

مشاور ســابق رئیس جمهور می گوید باید در مجلس و دولت هم شخصی 
ضدفساد مانند رئیسی داشته باشیم.

»اکبر  ترکان« بــه روزنامه ایران گفت: »در چند وقت اخیر و با ورود آقای 
رئیسی به قوه قضائیه مقابله با فساد جان گرفته است و نقطه امیدواری اینجاست 
مقاماتی که مرتکب فساد درون سیستم شده اند، درحال شناسایی هستند و من 
از این موضوع که آقای رئیسی در برخورد با فساد جدی هستند بسیار خشنودم. 
ایشــان مبارزه با فساد را از الیه های باالی قوه قضائیه آغاز کردند. با این شیوه 
می توان تا حدودی جلوی رانت خواری را گرفت. هرچند که در حال حاضر فساد 
بسیار گسترده شده و در هر سه قوه رخنه کرده است. باید در هر قوه فردی مانند 

آقای رئیسی حضور داشته باشد که با فساد برخورد کند«.
ترکان در ادامه گفت: »در زمان وزارت آقای طیب نیا سیســتم های مدرن 
نرم افــزاری برای کنترل گمرک، بنادر، انبارداری و حســاب ها به قیمت ۷00 
میلیارد تومان خریداری شد که متأسفانه با رفتن ایشان متوقف شده است. اگر 
این سیستم فعال شود هیچ فردی نمی تواند خطا کند. این اقدام یکی از همان 
ابزارهای کنترلی است که می تواند جلوی فساد را بگیرد. من از وزیر جدید دارایی 
می خواهم که مسیر و سیستم آقای طیب نیا را ادامه بدهد. نباید با رفتن آقای 

طیب نیا این سیستم و این روش متوقف شود«.
وی تأکید کرد: »رانت خواری یک موضوع اســت و تعبیه کردن رانت یک 
موضوع دیگر. همه می دانیم که رانت توسط دولت ها تعبیه می شود. در بررسی 
این موضوع نباید انگشت اتهام را به سوی سرمایه داران گرفت چرا که رانت جویی 
شغل ســرمایه داران و جزو طبیعت آنهاست در واقع آنچه باید مورد مراقبت و 
مواظبت باشد تعبیه کردن رانت توسط دولت هاست. آن هایی که رانت را تعبیه 

می کنند فساد را می سازند«.
تورم و بیکاری را سر سفره کارگران گذاشتند

حاال مرثیه عدالت سر می دهند
حزب کارگزاران سازندگی در بیانیه ای به بهانه چالش های کارگری نوشت: 

راه عدالت از توسعه می گذرد.
در بیانیه این حزب که در روزنامه سازندگی منتشر شد، ضمن ادعای حمایت 
از چند کارگر هفت تپه که حکم اولیه برای آنها صادر شده بود و دستور بررسی 
مجدد داده شد، آمده است: صدور احکام حبس برای تعدادی از کارگران شرکت 
نیشکر هفت تپه به واکنش های اجتماعی منتقدانه ای انجامیده است که با توجه 
به حساســیت های اجتماعی و امنیتی به خصوص در استان خوزستان و جامعه 
کارگری کشور باید هوشمندانه و به دور از هیجان زدگی با آن برخورد کرد. به 
نظر ما رویکرد صرفا امنیتی و قضایی از یک سو و رویکرد صرفاً اجتماعی و حقوق 
بشری در دیگر سو برای فهم این چالش ها کافی نیست و باید راهبردی سیاسی 

و اقتصادی از موضع ملی را در برابر این مسائل در پیش گرفت...
مشــکالت کارگری حل نمی شود مگر آنکه مشکالت کارآفرینی حل شود. 
بدون کارآفرینان مستقل از دولت و حاکمیت و سرمایه گذاران ملی، امکان حل 
بحران های اقصادی و اجتماعی وجود ندارد. تا کارآفرین نباشد، کارگر نیست و 

تا کارگر در رفاه نباشد، کارآفرین در آسایش نیست.
ایراد پرونده اخیر در اصل خصوصی ســازی نیســت، بلکه در عدم رعایت 
قواعد خصوصی ســازی و در فقدان آزادسازی اقتصادی است. ما بارها گفته ایم 

خصوصی سازی قبل از آزادسازی به اختصاصی سازی و رانت خواری می انجامد.
ما به عنوان یک حزب مدافع کارآفرینان، از حقوق کارگران دفاع می کنیم و 
دفاع از حقوق کارگران را به جای شعارهای سیاسی و عوام فریبی های مارکسیستی 

در حمایت از کار و تولید می دانیم که راه عدالت از توسعه می گذرد.
برطرف کردن موانع سیاسی داخلی و خارجی توسعه به خصوص تأمین امنیت 
سرمایه گذاری ملی و بین المللی سبب خواهد شد به جای کاسبان بحران های 
کارگری، کارگران و کارآفرینان شریف و میهن دوست چرخ تولید و توسعه کشور 

را بچرخانند و مانع تشدید تضادهای اجتماعی شوند.
ما به عنوان حزبی مدافع توسعه و عدالت آماده ایم همه استعداد ملی و محلی 
خود در کارگزاران سازندگی ایران را در خدمت تبدیل این تضاد اجتماعی به یک 
تعامل مدنی میان »مرکز- پیرامون«، »حاکمیت - اپوزیسیون« و از همه مهم تر، 
»کارآفرین- کارگر« تبدیل کنیم. راه روشن است: برای رسیدن به عدالت راهی 

جز توسعه وجود ندارد.
ژست جانبداری از حقوق کارگران توسط حزب اشرافی کارگزاران در حالی 
است که برخی سران این حزب در ماجرای واگذاری و تعطیلی کارخانه رشت 
الکتریک همچنان مورد اعتراض خانواده های کارگری قرار دارند. از سوی دیگر 
مدیریت اشرافی و تبعیض آفرین همین حزب در دولت سازندگی موجب رکورد 
تورم 49 درصدی و برخی اعتراضات حاشیه نشین ها در اسالمشهر و مشهد و... 
شــد. همچنان که دولت ائتالفی فعلی که کارگزاران بخشی از آن است رکورد 
تورم 42 درصدی را برجای گذاشته و واگذاری پرمسئله کشت و صنعت مغان، 
نیشــکر هفت تپه، پاالیشگاه کرمانشاه، ماشین ســازی تبریز، هپکوی اراک و 

آلومینیوم المهدی میراث همین مدیریت در چند سال اخیر بوده و به اعتراضات 
کارگری دامن زده است.

بنابراین از زبان کارگران باید به این حزب اشرافی گفت ما را به خیر تو امید 
نیست شر مرسان! در واقع همین مدیریت موجب ایجاد بحران در کارخانه هایی 
مثل نیشــکر هفت تپه شد اما حال متهمان ماجرا، قیافه مدعی وکیل مدافعی 
برای کارگران گرفته اند و تازه می خواهند بین اپوزیسیون و حاکمیت و کارگر و 

کارفرما و... را هم آشتی بدهند!!
اویل پرایس: ایران

در دور زدن تحریم های نفتی استاد شده است
یــک پایگاه خبری بین المللی در حوزه نفت ضمن گزارشــی تصریح کرد 
ایران در هنر پنهان کردن نفتکش هایش از تحریم های آمریکا استاد شده است.

اویل پرایس نوشت: ایران روش های مختلفی برای انتقال مخفیانه محموله های 
نفتی اش دارد، به طوری که بسیاری از مراکز رهگیری محموله ها تالش می کنند به 
اطالعات موثقی در این زمینه دست یابند اما تهران در این زمینه استاد شده است.
»دوین گوگگان« مدیر جهانی اطالعات نفتی موسسه »گن اسکیپ« گفت: 

ایران بهتر از آنچه دیگران انتظار داشته اند، نفت خود را به دیگران می فروشد.
سرویس ردیابی نفتکش ها موسوم به »تانکر ترکرز« نیز اعالم کرد ایران بیش 
از سطح انتظار دیگران، خوب عمل می کند به طوری که بیش از 800 هزار بشکه 
در روز نفت خام و محصوالت میعانی صادر کرده که از این رقم، مقصد بیش از 

400 هزار بشکه در روز، ناشناخته است.
به گفته »ســمیر مدنی« یکی از موسسان سرویس ردیابی نفتکش ها، این 
بشکه های نفتی در نهایت از طریق انتقال کشتی به کشتی، سر از کشتی دیگری 
درمی آورند و به احتمال زیاد، کشتی های چینی دریافت کننده این محموله ها 

هستند.
منابع رازدار در صنعت ردگیری محموله های نفتی نیز اعالم کردند مشکل 
اینجاســت که نفتکش های ایرانی به محض ترک بنادر، چراغ خاموش حرکت 

می کنند تا در راه رسیدن به بندر مقصد، از ردگیری مصون مانند.
»فلوریان تالر« مدیر اولین تحلیلگر نفتی دیجیتال جهان تحت عنوان »اویل 
ایکس« نیز گفت برای ردگیری موقعیت یک نفتکش با دستگاه گیرنده و فرستنده 

خاموش، به سیستم های بسیار پیشرفته ای نیاز است.
این سیستم در دسترس همگان نیست و مسئله پیچیده تر آنکه، نفتکش های 

مختلف از روش های مختلف رهگیری محموله ها استفاده می کنند.
به عالوه، انتقال محموله ها از کشتی به کشتی به روش دور زدن تحریم ها 
برای ایران تبدیل شــده و ردگیری محموله های نفتی از ایران به مقاصدشان را 

دشوارتر کرده است.
محاسبات شرکت تحلیل داده های گن اسکیپ حاکی است که از سه ماهه 
نخست سال 2018، تولید نفت ایران تنها به میزان تقریبی 15 درصد کاهش 

یافته است.
تحلیلگران این شرکت همچنین یادآور شدند با تولید حدود سه میلیون و 
900 هزار بشکه نفت در روز در ایران، صادرات این کشور احتماال به یک میلیون 

بشکه در روز می رسد.
به زیر کشیده شدن سبز اموی

و پرچم سیاه داعش شما را افسرده کرد
یک روزنامه اجاره ای مدعی شد سیاه پوش کردن شهر )در ایام عزاداری ساالر 

شهیدان(، موجب افسردگی و افزایش خودکشی می شود!
روزنامــه همدلی که به گروهک نهضت آزادی و برخی اصالح طلبان تندرو 
نزدیک اســت، در یادداشــتی با عنوان »آیا رنگ تشیع سیاه است« نوشت: »از 
نظر روانشناسی رنگ ها ، رنگ مشکی حزن و اندوه و افسردگی ایجاد می کند و 
می تواند باعث حالت تهوع شود. به همین خاطر است که در هواپیما از رنگ سیاه 
هیچ استفاده ای نمی شود. رنگ سیاه، نماد ظلمت است، شادی و انبساط خاطر 
را از بین می برد و زمینه خودکشی در افرادی که در بحران اند، افزایش می دهد. 
این رنگ آثار روانی مخربی دارد. در یک پژوهش نشان داده شده هنگامی که یک 
پل که رنگش سیاه بود و خودکشی های بسیار روی آن انجام می گرفت را به رنگ 
سبز تغییر دادند، آمار خودکشی بر روی آن به میزان قابل توجهی کاهش یافت.«

این روزنامه می افزاید: »تزریق این همه ســیاهی به جان فضای عمومی و 
طبل کوبی های گوشخراش و آلودگی های صوتی و سوءاستفاده از نام حسین بزرگ 
برای مقاصد دنیوی مبتذل، انحراف از پیام بیدارکننده و عزت بخش عاشوراست... 
موافقان سیاه پوشی می گویند: مخالفان سیاه پوشی همان وهابیون سعودی هستند. 
در پاسخ باید گفت که اتفاقاً این خود وهابیون هستند که رنگ سیاه را برای خود 
برگزیده اند. گروه هایی مثل طالبان و داعش و جبهه النصره که ریشه وهابی دارند، 

در رنگ سیاه غوطه می خورند و حتی پرچم داعش سیاه است... سیاه پوش کردن 
فضای عمومی بدعتی مخرب در دین است«.

یادآور می شــود طیف های همســو با گروهک ها در فضای مجازی، با آغاز 
محرم، تبلیغات پرحجمی را برای تشکیک و شبهه افکنی عقبه عزاداری ساالر 
شهیدان)ع(، توزیع غذای نذری بین مردم و... آغاز کردند که نشان می دهد این 

حرکت، سازمان یافته است.
بازی روزنامه زنجیره ای با رنگ ها و تخطئه رنگ سیاه و ترویج رنگ سبز در 
حالی است که فتنه گران در سال 88، رنگ سبز را هم سرپوش نفاق و آشوب افکنی 
خود کردند و هرچند در آغاز شعار یاحسین میرحسین می دادند، اما 8 ماه بعد در 
ایستگاه روز عاشورا، علنا علیه مساجد و هیئت ها و تکیه های مربوط به عزاداری 
حضرت سیدالشهدا بی حرمتی کردند و آنها را به آتش کشیدند. در این روز برخی 
عناصر بهایی و وابسته به سازمان منافقین تحرک سازمان یافته داشتند و انتظار 
می رفت ســران فتنه )موسوی و خاتمی و کروبی( از این عمل ضدانقالب اعالم 
برائت و بیزاری کنند اما پس از آن تاریخ هم سران فتنه، از فتنه سبز اموی حمایت 
کردند و موسوی حرمت شکنان وحشــی روز عاشورا را مردان خداجو توصیف 
کرد. بعدها رادیو فردا در یادداشتی به قلم یکی از مدعیان فراست اصالح طلبی 
خاطرنشان کرد که آنچه سد راه  جنبش )فتنه( سبز و موجب شکست آن شد، 

نه جمهوری اسالمی بلکه اسالمگرایی و تدین مردم بود.
عجیب اینکه چند ســال و پس از فتنه انگیزی داعش و النصره در سوریه، 
دست اندرکاران فتنه سبز، از جنگ نیابتی تروریست ها )که پرچم سیاه هم بر 

دست داشتند( حمایت کردند و آن روز نسبت به آن سیاهی اعتراض نکردند.
گلوبال ریسرچ: ایران دروغ می گوید

یا اسرائیل که از نظارت آژانس فراتر است؟!
یک پایگاه اینترنتی کانادایی درباره ادعاهای گاه و بیگاه نتانیاهو علیه ایران 

می گوید جهان به دروغ های اسرائیل عادت کرده است.
گلوبال ریسرچ نوشت: اسرائیل مسلح به تسلیحات هسته ای و خطرناک 
یک تهدید جهانی محسوب می شــود و این یک حقیقت انکارناپذیر است. 
اسرائیل ذخایر غیرقانونی تسلیحات شیمیایی، بیولوژیکی و دیگر تسلیحات 
 تروریستی دارد. جامعه جهانی و رسانه ها در ارتباط با این تهدید موجودیتی 
برای صلح و ثبات منطقه ای ســکوت اختیار کرده اند. این در حالی است که 
برنامه هســته ای مشروع ایران که شامل بخش نظامی نمی شود، در معرض 

شدیدترین بازرسی ها در جهان قرار دارد.
 هر بار که بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ســایت های ایرانی 
بازرسی می کنند در واقع تأیید می کنند که این کشور به معاهده ان پی تی و 
برجام پایبند است. اگر انگلیس، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا به تعهدات خود در 
قبال توافق هسته ای عمل کنند، دست کشیدن ایران از تعهدات داوطلبانه اش در 
توافق هسته ای - که بر اساس بند های 26 و ۳6 توافق به سبب عدم پایبندی 
دیگر امضا کنندگان برجام مجوز آن صادر شده است-  قابل بازگشت است.

سال هاســت که نتانیاهو و دیگر تندرو های اسرائیلی همواره علیه برنامه 
هســته ای مشــروع ایران صحبت کرده اند و در ارتباط با تهدیدی که وجود 
خارجی ندارد، دروغی بزرگ می گویند. در آستانه برگزاری انتخابات اسرائیل 
در روز 1۷ ماه سپتامبر، نتانیاهو که آینده سیاسی اش در معرض خطر قرار 
دارد بار دیگر از تاکتیک ایجاد ترس به عنوان یک اهرم انتخاباتی و جمع آوری 

رأی استفاده کرده است. 
نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 

2012 از کاریکاتوری برای توصیف خطر ایران استفاده کرد. 
وی اخیرا بار دیگر به اشتباه ادعا کرد ایران در پی هسته ای شدن است و 
این در حالی است که شواهدی معتبر دال بر حمایت از دروغ بزرگ او وجود 
ندارد. در ماه مه سال 2018, همزمان با خارج شدن ترامپ از توافق هسته ای 
ایران، او به اشتباه ادعا کرد اسرائیل هزاران سند و عکس و ویدئو در اختیار 
دارد که نشان می دهد تهران سال ها به جامعه بین المللی دروغ گفته است. 
او بدون  اشاره به هیچ گونه شواهد معتبر به دروغ ادعا کرد ایران یک برنامه 
تسلیحات هسته ای مخفی به نام طرح آماد دارد که برای »طراحی، تولید و 
آزمایش پنج کالهک است که هر یک از آن ها، ده کیلوتن تی ان تی دارند.«

 با آنکه بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی که دسترسی کاملی به 
تأسیســات هســته ای ایران دارند »اجرای کامل تعهدات هسته ای ایران را 
تأیید کرده اند«، نتانیاهو به دروغ ادعا می کند ایران یک »انبار اتمی مخفی« 
برای تولید و آزمایش سیســتم های انفجاری« احداث کرده است. هیچ گونه 
شــواهدی دال بر تأیید اتهامات جعلی او درباره ایران در گذشته و در زمان 

کنونی ارائه نشده است. 
در ســال 1995, مقامات آمریکایی و اسرائیلی ادعا کردند ایران تا سال 
2000 به یک بمب دســت پیدا خواهد کرد. از زمان انقالب سال 19۷9 در 
ایران که سبب پایان یافتن یک نسل دیکتاتوری فاشیستی در این کشور شد، 
دروغ های بزرگ در ارتباط با تهدید ناشی از ایران از سوی مقامات آمریکایی 

و اسرائیلی مطرح و توسط رسانه ها تکرار شد.

منافقان به آن مؤمنان گفتند لشكر بسیاری از مشرکین مكه و پیروان 
ابوســفیان علیه شما فراهم شده، از آنان بترسید. ولی اين تبلیغات به جای  
ترسان نمودن آنها بر ايمانشان افزود و گفتند در مقابل همه دشمنان، تنها 
خدا ما را کافی است و خوب ياوری است... خداوند هرگز مؤمنان را اينگونه 
که مؤمن و منافق به يكديگر شبیه اند وانگذارد تا آنكه به آزمايش، خبیث را 

از پاك جدا کند و خدا شما را از راز غیب آگاه نسازد.
اين آيات و چند ده آيه ديگر قرآن، داســتان موريانه های انسان نمايی 
است که همیشه در میان امت پیامبران بوده و لولیده اند و امت هیچ پیامبری 
را نمی توان يافت که دچار اين آفت نبوده باشند. اين موريانه ها که در اسالم 
به نام منافق، فاســق، ُمرجف و... معروفند در اديان ديگر به نام خود خوانده 
می شوند و هر کدام نام خود را دارند. قابیل که پیغمبرزاده بود و به ظاهر برای 
خدا انفاق کرد ولی ِکرم ايمان خوار نفاق او را به کشتن برادر بی گناهش واداشت. 
شمعون و يهودا نیز که پیغمبرزاده و برادر يوسف نبی)ع( بودند، همسر نوح)ع(، 
همسر لوط)ع(، سامری، يهودای حواری عیسی)ع( و... منافقین مدينه که گرد 
رسول خدا جمع شده بودند. با او می نشستند و برمی خاستند و می گفتند و 
می شنیدند ولی اثر نمی گرفتند و دائماً غر و نق می زدند و روحیه ها را داغان و 
پیچ ُشل می کردند و مواقع حساس، رشته ها را پنبه می کردند و نُه َمن شیر را 

می ريختند. مثل جنگ احد... و لََعَن اهللُ َمن تََخَلَف َعن َجیش أُساَمه.
اخالق اين قوم بدقلق، بعد از ســقیفه عیان تر شــد وقتی که رود را از 
چشــمه جدا کردند و راه را بريدند و بیراهه کردند. سه جنگ بزرگ جمل و 
صفین و نهروان با همین به ظاهر مسلمانانی بود که بر امام و خلیفه شوريدند 
و کافر شدند و وقت هدايت امت توسط امامشان را گرفتند. با دخیل بستن به 
شتر موقرمز و قرآن به نیزه بستن و »الُحكم إال هلل« گفتن، به تفرقه و جنگ 
داخلی رو آوردند و برادرکشی را باب کردند. عدالت علی)ع( را تاب نیاوردند 
و توانش را فرسودند و فرقش را شكافتند و امیرالمؤمنین اگرچه چشم فتنه را 
کور کرد ولی ای کاش فرصت می کرد تا آن چشم لوچ را از حدقه بیرون آورد و 
راحتمان می کرد. هم با صلح مخالف بودند هم با جنگ. هم به گرمی  هوا معترض 
بودند و هم به سردی آن. هدفشان غائله بود و بلوا. غوغازيستانی بی ريشه 
که ای کاش نسلشان منقرض می شد. با امام مجتبی)ع( هم همین گونه بودند 
و سیدالشهدا)ع( را نیز همین ها دعوت کردند و داغ بر دلمان گذاشتند. آه از 
مهمان نوازانی که در دشت بال، میزبان سیراب و کام میهمان خشكیده است. 
اينها تا امروز و در انقالب ما نیز بسیار وجود داشته و دارند و خواهند ماند؛ 
از همان سه فرقه ای که امیرالمؤمنین به آنها مبتال بود. در انقالب، منافقینی که 
اسلحه کشیدند هالك شدند ولی منافقاِن پنهان، ماندند. و بیش از آنها مذبذب 
و بیش از آنها حزب بادی و کم عقل ماندند. وجود اينان در جامعه دينی به اين 
معنی نیست که مؤمنین از دين خود امرار معاش می کنند و نیرنگ جزو دين 
است، نه. از اين بابت است که جامعه دين محور و اخالقی که فضیلت انسان ها بر 
طهارت و برتری به تقواست، عده ای فرصت طلب و نخاله را که هويت مستقلی 
ندارند برای کسب وجهه، به گندم نمايی و جوفروشی وامی دارد و آنها به کسوت 
مؤمنین درمی آيند تا برای خود، آبرويی رو به راه کنند و اعتبار بگیرند. با علی 
نماز می خوانند و بر سفره معاويه می نشینند. اگر جامعه بر مدار اصولگرا باشد، 
اصولگراتر از همه می شوند. اگر اصالح طلب بشود اصل اصالحات می شوند و 
اگر بنفش مد شود بنفشه می شوند. اين بیماران اگر در پُست و مقام باشند، 
برای حفظش به هرکاری دست می زنند و هر حرفی می گويند. شايد نتوان در 

تاريخ، الگويی گوياتر از شبث بن ربعی برای اين طايفه معرفی کرد. 
 اين قشر کم بهره از معرفت و انصاف و پرتزوير، باعث بدبینی ساده  دالن 
و ســطحی نگران به دين می شوند و اگر خود، دشمنی عیان نكنند، بهترين 
ابزاِر تخريِب ديِن در دسترس دشمنان بوده و هستند. با شپشی که دشمن 
به کالهشان می اندازد، چنان به هیجان می آيند که گاه بیش از توقع دشمن 
اوضاع امت و مملكت را به هم می ريزند. گزافه نیست اگر بگويیم ِکشتی بیشتر 
پیروزی های بزرگ دشمنان اسالم و انقالب اسالمی بر امواج جهل و توهم و 
تزوير اينان حرکت کرده است. جاهالنشان نه می دانند کی سخن بگويند و 
چگونه بگويند و نه می دانند کی بايد سكوت کنند و برای چه. و عاقالنشان 
که دست در دست دشمن دارند و ارادتی پنهانی به اجانب و قولی در خفا به 
حربیان داده اند، خوب می دانند که چگونه ايمان مسلمانان را بلرزانند و اتحاد 
را فرو بريزانند. اين وجیزه درصدد شخصیت شناسی و تیپولوژی اين موجودات 
نیست وگرنه گونه های مختلفی از اينان را با رفتارهايشان می توان برشمرد که 
متأسفانه در تاريخ ثبت است که بسیاری از پیروزی های تاريخی پیامبران را 
همین جانوران جويده اند و جفاها کرده اند و »أُولِئَک َجزاُؤُهْم أََنّ َعَلْیِهْم لَْعَنْهًَ 

اهللِ َو الَْمالئَِكْهًِ َو الَنّاِس أَْجَمعین «. 
وجود اين گروه ها، همیشــه موجب طعِن دهن بینان و کوته نظران بوده 
اســت که می گويند »دين آفت توده هاست«، »دين تظاهر می آورد«، »دين 
ريــاکار می آفريند«، »دينداران تزويرگرند« و... و از همه تفكرات و مبارزات 
سیدجمال الدين اسدآبادی با انگلیس و تفرقه انگلیسِی بین مسلمین، همین 
يک جمله غلط و منتسب به او را مدام تكرار می کنند که »به غرب رفتم اسالم 
ديدم ولی مســلمان نديدم و به مشرق برگشتم اسالم نديدم، ولی مسلمان 
ديدم« و امثال اينها که دائماً به صورت شــبكه ای و توســط ستون پنجم و 
موريانه ها در جامعه تزريق می شود و به وفور در دست و بال عوام مردم است. 
غافل از اينكه اينها همه از ســنخ همان جنگ روانی است که کمی  از سابقه 
تاريخی آن گفته شد. متأسفانه بايد گفت آن روحیه و روش شیطانی که باعث 
شد به خانه لوط نبی حمله آورند يا مردم را به داوود نبی)ع( بدبین کنند يا 
به مريم عذرا)س( تهمت بزنند يا... يا در داستان افک و... هنوز زنده است و 
در میان مردم. و حكايت چسبندگی آن به جامعه حكايت چسبندگی انگل 

است به موجودات زنده.
  امروز هم برخی مأموريتی جز حاشیه ســازی و هزينه تراشی ندارند و 
نمی دانند که مردم می دانند داستان آقاسلطان و دختر آبی و قرمز و استاديوم 
بهانه نخ نمای نادرستی دشمنان است و گرنه اگر کسی به دنبال حل مشكالت 
بانوان اســت و خدا می شناسد بايد بداند مشــكل امروز زنان جامعه، مورد 
سوءاستفاده قرار گرفتن، نه از سوی اراذل و اوباش، بلكه از جانب گروه های 
سیاسی زاويه دار با انقالب و برخی ستون پنجم های پُست گرفته است که برای 
به دست آوردن يا حفظ صندلی سبز و سیاه، به هر قاذوری خود را می آاليند. 
گروهی هرکاری می کنند جز مسئولیت خود، و نمايندگی هر کسی را می کنند 
جز مردم، و در هر نامربوطی دخالت می کنند جز آنچه به آن مأمورند و برايش 
رأی و ُحكم گرفته و قسم خورده و حقوق می گیرند. البته نبايد غافل شد از: 
ايام انتخابات و نیاز به جیغ کشیدن و جلب توجه و نیاز به پرت کردن حواس ها 
از برجام و ارابه تحريم ها که گفته شد شكسته و خباثت جديد کانادا که خانه 
دوم برخی مديران و آقازدگان است و مؤاخذه نكردن آنها که می گفتند زبان 
دنیا را بلدند و... و شكسته شدن ابهت آمريكا و غرب و روسیاهی آل سعود و 
شكست رژيم صهیونی و شروع قوس صعود جبهه مقاومت و... که همه اينها 

را می توان در تحلیل ها جا داد.
زمانی زنی، توسط شوهرش که شهردار ســابق تهران و تحصیلكرده 
ماساچوست بوده و کارنامه اش پر است از مقام و منصب و مديريت، از مشاور 
اقتصادی رئیس جمهور و... تا وزير علوم، وزير آموزش و پرورش، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، عضو شورای شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنايع 
دستی و گردشگری و... در دولت های جنگ، سازندگی و اصالحات و اعتدال؛ به 
ضرب گلوله کشته می شود و توسط عده ای به بدترين تهمت ها متهم می شود 
ولی هیچ کس از نمايندگان مجلس، دولتی ها، سیاسیون هم حزبی های ضارب 
و...، مدال گرفتگان نوبل، ســلبريتی های همسو با باد، شبكه های ماهواره ای 
ســمپات، خاله قزی های سیاسی و... کلمه ای در دفاع از مقتول نمی گويند و 
حتی خودشان آن بینوا را پرستو صدا می کنند و... و به هرحال، با پادرمیانی يا 
هرچه، قاتل از قصاص می رهد و همین خیل هماهنگ، باز هم از هیچ حقی دم 

نمی زنند و توهین های خود به مقتول را پس نمی گیرند و. ... 
و حاال کافی است در کشور 85 میلیونی، خطايی از يک فرد مذهبی سر بزند 
يا کسی امر به معروف کند و بادی از دماغی کم شود يا قوه قضا خرخره مفسدی 
را بفشارد و نیروی انتظامی  به تكلیف قانونی خود عمل کند يا دختر بی حجابی 
دل پیچه کند يا بینوايی، قرص نخورده به خیابان بیايد و کاری بكند و... آنگاه 
همین کذاها به صورت خودجوش ولی سازمان يافته! هرکدام زحمت مديريت 
گوشه ای از پروژه علیه مردم و انقالب را بر عهده می گیرند. يكی آرتروزش را 
پای چادر می نويسد. آن بی حجاب، شپش خود را از چارقد می داند. يكی ارث 
نداشته خود را از سفره انقالب می قاپد. يكی به دهه شصتی ها توهین می کند. 
يكی برای زايیدنش در خارج، تنگ بودن فضای سیاسی و فرهنگی داخل را 
بهانه می کند. يكی فراری از مالیات و سربازی و کنكور ملی را فرار نخبگانی 
می نامد و... و يكی هم که اصالً از موضوع خبر ندارد فقط هوار می کشد و يک 
عده ديگر هم به اسم روشنفكری، توئیت هايی می زنند که اصالً معلوم نیست 
يعنی چه و يک عده هم در اين وسط پشت سِرهم فقط می گويند »در مورد 
ديگران قضاوت نكنید« ولی دائماً برای خنداننده شو بودِن به هر قیمت، پدر و 
مادر و مردم خود را تحقیر می کنند و... و بعداً هم معلوم می شود که داستان 
»فیک« و قالبی بوده و سِرکاری و سناريوی دشمنان باهوش... و راز ادامه اين 

حكايت تكراری شايد همین است که خبیث از طیب مشخص شود. همین.

حکایت تکراری   

گفت و شنود

حیف شد!
گفت: چه خبر!

گفتم: آقای روحانی گفته اســت دولت بايد رنج مردم را 
کاهش بدهد.

گفت: آقای جهانگیری هم گفته است دولت باید از افزایش قیمت 
کاال جلوگیری کند.

گفتم: آقای روحانــی می گويد دولت بايد کاری کند که 
 مردم بــه 45 هزار تومان يارانه ماهانه احتیاجی نداشــته

 باشند.
گفــت: آقای جهانگیری می گوید دولت باید به فکر اشــتغال و 

ازدواج و مسکن جوانان باشد.
گفتــم:  ای دل غافــل! خیلی حیف شــد! کاش آقای 
روحانــی رئیس جمهــور و آقای جهانگیــری معاون اول 
 رئیس جمهور بودند تا همه اين پیشنهادها و طرح ها جامه عمل

 می پوشید!

محمدهادی صحرایی

صفحه 2
دو شنبه 2۵ شهریور ۱۳۹۸ 
۱۶ محرم ۱۴۴۱ - شماره 222۸۳

معاونت تربیت و آموزش نیروی زمینی ارتش 
در نظر دارد بازسازی و بهینه سازی میادین تیر در 
سطح یگان های تابعه نزاجا را از طریق مناقصه به 
پیمانکار واجد شــرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
می توانند ظرف مدت 10 روز کاری پس از انتشار 
این آگهی جهت ارائه قیمت شرکت در مناقصه با 

شماره ذیل تماس حاصل فرمایند.
تلفن تماس: 021-22488895

آگهی مناقصه مرحله دوم

گزارش کیهان از هجوم هماهنگ به قوه قضائیه

نوبت به محاكمه دانه درشت ها و مدیران كه رسید
جیغ بنفش بلند شد!

سرویس سیاسی- 
هیاهو، فشــار و چوب الی 
چــرخ قوه قضائیه گذاشــتن 
در موضوع برخورد با مفاســد 
برخی  از ســوی  اقتصــادی، 
دولتی هــا و مدعیان اصالحات 
در حالی اســت که اين قوه در 
اين قضیه سراغ دانه درشت ها و 

برخی مديران رفته است.
بعد از حاشیه های جلسه دو روز 
پیش شورای هماهنگی اقتصادی و 
اعتراض روحانی به رئیسی در مورد 
مبارزه با فساد، روز گذشته مدعیان 
اصالحــات از فراکســیون امیــد تا 
محکومین فتنه 88 و نهضت آزادی 
در بیانیه هایی جداگانه که حاکی از 
زنجیره ای از فشــار علیه قوه قضائیه 
است، آیت اهلل رئیسی و دستگاه قضا را 
آماج تهمت و نیرنگ خود قرار دادند.

دور جديد فشارها
 علیه قوه قضائیه

بعد از ناراحتی مدعیان اصالحات 
از اقدامــات قاطعانه قوه قضائیه در 
مبارزه با مفاســد اقتصــادی، غائله 
دخترآبــی و صدور احــکام پرونده 
شرکت هفت تپه، بهانه ای شد تا دور 
جدیدی از فشارها علیه قوه قضائیه 

آغاز شود.
1. در جلسه شورای هماهنگی 
اقتصــادی که روز شــنبه با حضور 
سران قوا برگزار شد، برخی افراد از 
جمله رئیس جمهور نسبت به روند 
دادگاه های مفاسد اقتصادی به رئیس 
قوه قضائیه انتقاد کردند که با واکنش 
آیت اهلل رئیســی و حجت االســالم 
اژه ای معاون اول دستگاه قضا مواجه 
شــدند. رئیس جمهور معتقد است 
اقتصــادی برخورد  با مفاســد  که 
جناحی شــده اســت. بــه گزارش 
فارس، در این جلسه آیت اهلل رئیسی 
ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از 
دولتمردان و آقای روحانی خواسته 
اســت که هر پرونــده ای که دولت 
مدعی اســت با آن برخورد جناحی 
شده، اعالم نماید تا مورد رسیدگی 
قــرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به 

اطالع مردم برسد.

2. بعد از این جلسه و در واکنش 
به برنامــه »بدون توقف« شــبکه 
۳ ســیما، روابط عمومی ریاســت 
جمهــوری در روز شــنبه با ادعای 
مطرح شــدن مطالب کذب در این 
برنامه طی اطالعیه ای در بخشــی 
از آن بــا القای اینکــه دادگاه های 
ویژه رســیدگی به مفاسد اقتصادی 
ایراد حقوقی داشــته و رهبری آن 
را تأیید کرده، نوشــت: »گفته شد 
که در این شــورا طرح دادگاه های 
جدید علیــه اخالل اقتصادی بدون 
در نظر گرفتن قوانین مربوط به آیین 
دادرسی به رهبری پیشنهاد داده شد 
و ایشان موافقت کردند، که این هم 
کاماًلً برخالف واقع است. رئیس قوه 
قضائیه وقت طرحی را در جلســه 
مطرح کردنــد که ایرادهای فراوانی 
به آن طرح در همان جلســه مطرح 
شــد. پس از آن جلسه، رئیس قوه 
قضائیه وقت، طرحشان را مستقیم 
برای رهبری فرســتادند و معظم له 

نیز تأیید کردند.«
۳. روز گذشــته )یک شنبه( نیز 
محمود صادقی، نماینده مردم تهران 
در مجلس از نامه فراکســیون امید 
به رئیــس قوه قضائیــه خبر داد و 
در حســاب توییتری خود نوشت: 
»در دیــدار اینجانــب و تعدادی از 
اعضای فراکســیون امیــد و رئیس 
شــورای عالی استان ها با سخنگوی 
قــوه قضائیه نامه رئیس و جمعی از 
اعضای فراکســیون امید خطاب به 
رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت 
اصالح رویکرد دستگاه قضا نسبت به 
خبرنگاران و اصحاب رسانه را تحویل 

ایشان دادم.«
منحل  گروهک  همچنیــن   .4
شــده نهضت آزادی روز گذشته به 
بهانه خودسوزی سحر خدایاری در 
بیانیه ای به سیاه نمایی، وارونه نمایی 
و اتهام زنی علیه قوه قضائیه پرداخت.

5. از طرفی بیش از 120 نفر از 
فعاالن مدنی مدعی اصالح طلبی طی 
نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار 
اصالح ساختار و سازوکار قضایی این 

دستگاه شدند!

6. گفتنی اســت که جمعی از 
فعاالن سیاســی و مدنی مدعی که 
اغلب آنان جزو محکومین فتنه 88 
بودند روز جمعه در راستای عملیات 
روانی و تبلیغی و مخدوش سازی علیه 
قوه قضائیه، تحت عنوان آنچه آن را 
»اعتراض به احکام سنگین قضایی 
و پیشنهادهایی برای اصالح ساختار 
بیانیه ای  خواندند،  قضا«  دســتگاه 

منتشر کردند.
موارد فوق که به مذاق رسانه ها و 
عناصر ضدانقالب و اپوزیسیون خوش 
آمده است، تنها در سه روز گذشته 
اتفاق افتاده و صدالبته باید اقدامات 
و انتقــادات مدعیان اصالحات علیه 
قوه قضائیه در هفته های اخیر را به 
آن اضافه کــرد؛ از بهره برداری های 
سیاســی در مورد دعوای ساختگی 
دو رئیس پیشــین قــوه قضائیه تا 
کیهان  مدیرمسئول  علیه  اتهام زنی 
در ذوالقرنین خواندن آیت اهلل رئیسی 

و در نهایت در موضوع دختر آبی.
اینکــه رئیس جمهــور و برخی 
مدعیان اصالحات، برخورد با مفاسد 
اقتصادی را سیاسی می دانند و روز 
بعد روابط عمومی ریاست جمهوری 
در اطالعیه ای عنــوان می کند که 
دادگاه های ویژه رسیدگی به مفاسد 
اقتصادی، ایرادات فراوانی دارد، ناظر 
به پرونده هایی اســت کــه در آن، 
مقامات قضایی برخی از دولتمردان 
را به پای میز محاکمه کشانده است.

همچنین برخی کارشناســان و 
تحلیلگران معتقدند که سنگ اندازی 
دولت و مدعیــان اصالحات در راه 
مبارزه با مفاســد اقتصادی به دلیل 
نوع عملکرد قضــا در پرونده برخی 
مانند حسین  سیاســی  چهره های 
فریدون )برادر رئیس جمهور(، شبنم 
نعمت زاده )دختر وزیر سابق صمت( 
و  هادی رضوی )داماد وزیر کار، رفاه 
تأمین اجتماعــی( و دادگاه های  و 
مانند بانک سرمایه )زیر نظر صندوق 
ذخیره ارزی و وزارت علوم( با 400 
متهم! و... بوده اســت. روشن است 
برخی از نزدیکان دولت و کسانی که 
در مظان اتهام قرار دارند و طی این 

وزير علوم، تحقیقات و فناوری 
گفت: بازرســی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی  از دانشــگاه ها بدون 
هماهنگی با وزارت علوم، تحقیقات 

و فناوری صورت گرفته است.
»منصور غالمی« درباره بازرسی 
آژانس انرژی اتمی از دانشگاه ها اظهار 
کرد: بازرسان آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی  قباًلً از چند دانشــگاه بازدید 
کردند و حتی اسامی  این دانشگاه ها 
توسط سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
 رسانه ای شده اســت. این بازرسی ها 
صحت دارد اما در دوره مسئولیت من 

اتفاق نیفتاده است!
وی با بیان اینکــه در حال حاضر 
موضوع بازرسی از دانشگاه ها منتفی شده 
است، افزود: شورای عالی امنیت ملی قباًلً 
برای فراهم کردن زمینه بازدید بازرسان 
آژانس انرژی اتمی  از دانشگاه ها مستقیماً 
خودش با مسئوالن دانشگاه های مربوطه 
هماهنگ می کرد و به وزارت علوم مربوط 

نمی شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
گفت و گــو با آنا اذعان کرد: نکته مثبت 
بازرسی ها این است که بازرسان آژانس 
انرژی اتمی  به دنبال بهانه و پیداکردن 

چیزی در دانشگاه ها بودند اما موردی را 
پیــدا نکردند. با توجه به اینکه تعهدات 
جمهوری اسالمی نسبت به برجام کاهش 
پیداکرده، دیگر از دانشــگاه ها بازدیدی 

صورت نمی گیرد.
گفتنی اســت، این بازرسی ها در 
حالی اتفاق افتاده که پیش از این هیچ 
رئیس دانشگاهی در این باره اظهارنظر 
نمی کرد تا اینکه رئیس سازمان انرژی 
اتمی  و سخنگوی آن از این مسئله پرده 
برداشــتند. باید منتظر ماند و دید که 
این تأیید و تکذیب ها تا چه زمانی ادامه 

خواهد داشت.

وزير علوم:

بازرسی آژانس انرژی اتمی  از دانشگاه ها صحت دارد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: 
آمريكايی ها سیاستی به نام فشار 
حداکثری را علیه ايران در پیش 
گرفتند که به دلیل ناکامی ها به 
ســمت دروغ حداکثری گرايش 

پیدا کرده است.
سیدعباس موســوی سخنگوی 
وزارت امــور خارجه به اظهارات وزیر 
امور خارجه آمریکا و یکی از سناتورهای 
آمریکایی درخصوص حمالت پهپادی 
به تاسیســات نفتی عربستان توسط 
یمنی ها واکنش نشــان داد و اظهار 
داشت: حدود 5 سال است که ائتالف 
ســعودی با تجاوزات مکرر به یمن و 
ارتــکاب انواع جنایــات جنگی آتش 

جنگ را در منطقه شعله ور نگاه داشته 
و یمنی ها نیز نشان داده اند در مقابل 

جنگ و تجاوز ایستادگی می کنند.
موســوی با  اشــاره به سخنان 
وزیــر امــور خارجه آمریــکا، افزود: 
چنین اتهام زنی هــا و اظهارنظرهای 
و بی حاصــل در چارچــوب  کــور 
دیپلماتیک غیرقابل درک و بی معنی 
اســت. در روابــط بین المللی حتی 
»خصومت ورزی« هم دارای حداقلی 
از باورپذیری و چارچوب های منطقی 
اســت که مقامات آمریکا این اصول 

حداقلی را نیز درنوردیده اند.
وی بیان کرد: این گونه اظهارنظرها 
و اقدامات بیشــتر شبیه برنامه ریزی 

سازمان های مخفی و اطالعاتی برای 
تخریــب وجهه کشــوری به منظور 
زمینه سازی برای اقداماتی در آینده 
اســت. آمریکایی ها سیاستی به نام 
»فشار حداکثری« در پیش گرفتند که 
ظاهرا به دلیل ناکامی ها به سمت دروغ 

حداکثری گرایش پیدا کرده است.
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت 
امور خارجه، تنها راه حل ایجاد آرامش 
در منطقــه و پایــان دادن به بحران 
بی حاصــل در یمن را توقف حمالت 
و تجــاوزات ائتالف ســعودی، قطع 
کمک های سیاســی و تســلیحاتی 
کشورهای غربی به متجاوزین و تالش 
برای یافتن راه حل های سیاسی دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

آمریکا سیاست دروغ حداكثری را علیه ایران در پیش گرفته است

ســال ها با رانت و البی، بیت المال 
را به تاراج برده انــد از برخوردهای 
قاطعانه قوه قضائیه در امان نباشند 
و به دلیل  ترس از محاکمه و به زیر 
کشیده شدن از سریر قدرت، با قاضی 

مجادله و منازعه کنند.
فشــار و چــوب الی چرخ قوه 
قضائیه گذاشــتن از ســوی برخی 
دولتی ها و مدعیــان اصالحات در 
حالی است که روحانی بارها بر مسئله 
مبارزه با فساد و شفافیت تأکید کرده 
و گفته اســت »باید با فساد مبارزه 
و مالحظه هیچ کــس را نکنیم« و 
»هیچ خط قرمزی بــرای مبارزه با 

فساد ندارم«!

یادداشت میهمان


