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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* حرکت های اعتراض آمیز مردم آمریکا علیه حکومت این کشــور نشان داد 
 لیبرال دموکراسی غرب در حال افول است. قتل ناجوانمردانه یک سیاه پوست 
به دســت پلیس وحشــی این کشور فقط یک جرقه بود تا آتش خشم مردم 

آمریکا از نظام سلطه شعله ور شود.
0912---6406
* متأسفانه باید گفت فقط اندکی از حوادث داخل آمریکا به بیرون منعکس 
 می شــود و بســیاری از جنایت هایی که صورت می گیرد پنهان باقی مانده و 
پوشش خبری داده نمی شود. ترامپ با این حوادث گور خودش را کنده است.
0902---3107
* تظاهرات اعتراض آمیز مردم آمریکا علیه دولت و حاکمان این کشور ثابت 
 کرد که اعتراض و انتقاد ده  ها ساله ملت و مسئولین ایران به نظام سلطه  جهانی

بر حق استوار بوده و باطل رفتنی است.
0991---8190
* شایسته است در این اوضاع به هم ریخته جامعه آمریکا علیه ظلم و بی عدالتی 
 علیه بشــریت به ویژه سیاهپوستان، دستگاه دیپلماسی   ما تحرک و فعالیتی 
در حمایت از مردم آمریکا و علیه اســتبداد سیســتم حکومتی این کشور از 

خود نشان دهد.
0992---8857
* در تمام دنیا علیه نژادپرستی و خشونت دولت آمریکا صدای اعتراض بلند 
شده ولی از ســلبریتی های دوتابعیتی و اصالح طلبان صدایی بلند نشده آیا 

وجدان و فطرت خود را نیز فروخته  اند؟
0936---6158
 * نمایندگان محترم مجلس شــورای اسالمی! بی تردید تا ریل لیبرالی که از 
دولت ســازندگی در ایران نهادینه شــده برچیده نشود، هر تالشی فقط یک 

مسکن است و نه درمان درد. لطفا مشکل اساسی را حل کنید.
ابوالقاسمی
* ایران اســالمی در حوزه ســاخت تجهیزات نظامی و دفاعی رتبه مناسبی 
در میان 10 کشــور برتر دارد شاید بهتر است از نیروهای مسلح برای انتقال 
تجربه و کمک به تولید و صنعت بیشتر کمک گرفته شود. البته اگر عد ه ای 
دالل صفت بگذارند و باز از مزایای قرارداد بســتن با شــرکت های خارجی یا 

واردات سخنی نگویند.
هراتی
* ایران گنجایش و ظرفیت جمعیت تا 150 میلیون نفر را دارد مشــکل از 
مدیران و مسئوالن است که همت کار و تالش ندارند و به روزمرگی افتاده اند.
0939---4326
* کاش سپاه پاسداران در ساخت خودرو ورود پیدا می کرد و مشکل خودروی 
ملی کشور را برای همیشه حل می کرد. مدیریت لیبرال و فاسد حاکم در صنعت 
 خودرو سالیان ســال است که با انحصار کامل درآوردن این صنعت مردم را 

بیچاره کرده و سود کالن به جیب می زند.
0911---0049
* پیشنهاد می کنم تدبیری اندیشیده شود که دارندگان باالی سه ماشین با 
کمتر از 3 ســال از تاریخ ساخت خودرو مشمول پرداخت عوارض و مالیات 
ســنگین بشوند. این کار قدمی در مســیر عدالت اجتماعی در کشور است. 
شناسایی افراد دارای این ویژگی از بهره مندی نیز سخت نیست و با هماهنگی 

دستگاه ها اجرایی است.
0915---1027
* مجلس تازه نفس یازدهم باید عملکرد دولت در بخش مسکن را مطالبه نماید. 
دولتی که طی 7 سال آجر روی آجر نگذاشت و مسکن مهر را که بسیاری را 
صاحب مسکن کرده بود مزخرف تلقی کرد چه دستاوردی در بخش مسکن 
داشته است؟ جز این که قیمت ها را 3 تا 4 برابر کرد و بی خانه ها را از خانه دار 

شدن ناامید ساخت؟
5170---0916 و 3949---0912
* اینستاگرام به غیر از صفحات سیاسی، دینی و فرهنگی بسیار آلوده است 
و به راحتی به تبلیغ همجنس گرایی، حیاشــکنی و فحاشــی و... می پردازد. 
دســتگاههای مسئول به ویژه وزارت ارتباطات آیا به وظیفه شرعی و قانونی 
خود عمل می کنند؟ چنین صحنه هایــی جلوی جوان بیکار، مجرد و... قرار 
داده می شود. از چنین جوانی می توان انتظار دینداری و جوانمردی داشت؟! 
خدا نگذرد از کســانی که در پســت و مسئولیتی که هستند به وظیفه ذاتی 

خود عمل نمی کنند.
0935---1758
* مگر طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی به کارگیری بازنشستگان در مراکز 
دولتی ممنوع نیست؟ پس چرا تشریفات ریاست جمهوری و دستیاران وزیر 

امور خارجه اغلب از بازنشستگان هستند؟
0937---7439
* حدود 2 میلیون خانه خالی در تهران وجود دارد که از تعداد مســتأجران 
بیشتر است آیا زمان اخذ مالیات از این خانه های مسکونی فرا نرسیده است؟
0939---7929
* نظر به اینکه امکان و احتمال جعل امضاء در قول نامه های نوشته شده در 
بنگاههای امالک زیاد اســت پیشــنهاد می کنیم به جای امضاء از اثرانگشت 

الکترونیک استفاده شده و اجباری شود.
حسینی
* باغداران برای حفاظت از درختان و میوه های خود نیاز دارند که در گوشه 
باغ یک آلونک نگهبانی احداث کنند ولی دولت مانع شده و جلوگیری می کند! 

این مشکل چگونه باید حل بشود؟
یک باغدار در مشهد مقدس
* جناب دکتر قالیباف ما شما را هم قطار سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی 
یار رهبری می دانیم. از برکت دولت تدبیر و امید باید یخچالمان را جاکفشی 
کنیم! فرزندانمان با تحصیالت عالیه بیکارند. لطفاً به صورت جهادی حقوق 
بازنشستگان فرهنگی و همسان سازی را اجرا کنید. آبرویمان در خطر است.
0912---8142
* متأسفانه در دولت تدبیر و امید به ایثارگرانی که درس و زندگی را رها کردند 
و در 8 سال دفاع مقدس تا مرز شهادت پیش رفتند و امروز با حداقل حقوق 
بازنشســته اند و با ســختی های زیادی در این تورم و گرانی زندگی را سپری 
می کنند، توجهی نشد. اعطای وام اشتغال یا ساخت و ساز و... از اقداماتی بود 

که دولت می توانست به وسیله آن ها دست این ایثارگران را بگیرد.
0916---2943
* از بانک مرکزی درخواســت می شود برای بازنشستگان از کار افتاده که در 
بستر افتاده اند و قادر به انجام امور بانکی و دریافت و تمدید کارت عابر خود 
نیستند تســهیالتی فراهم نماید. یک فرد 90 ساله در بستر آرمیده چگونه 

قادر است شخصاً در بانک حاضر شود؟!
نظری- بازنشسته تأمین اجتماعی- تهرانسر
* چرا افزایش حقوق بازنشسته ها و مستمری بگیران تأمین اجتماعی انجام 
 نمی شــود. به خدا قســم برای خرید مایحتاج اولیه زندگی مشــکل داریم.

چرا مسئوالن امر درک نمی کنند؟
0992---6329
 * من بازنشســته سال 95 حقوقم چهار میلیون و دویست هزار تومان است 
و بازنشسته سال 99 همکار من هشت میلیون؟! مبنای این نحوه تعیین حقوق 

چیست و چه قدر عادالنه است؟
یک فرهنگی بازنشسته

* قرار بود اول خرداد ماه سایت طرح معیشت را باز کنند و از افراد جامانده 
ثبت نام بشود ولی در عمل خبری نیست. آیا خدا را خوش می آید که تاکنون 

هفت مرحله از دریافت حق معیشت خود محروم باشیم.
0991---7448
* تمامی نفتکش های ایران به ونزوئال رسید تا همگان بدانند در سایه اقتدار ناشی 
از مقاومت بنا به فرمایش امام راحل)ره( و خلف صالحش، آمریکا هیچ غلطی 
 نمی تواند بکند ولی در سایه شعارهایی مثل تنش زدایی و گفت وگوی تمدن ها 

و مذاکره و دوران موشک نیست هر غلطی می تواند بکند!
0915---7165
* آیا با مذاکره، اعزام نفتکش هایمان به سواحل ونزوئال شدنی بود؟! هرگز! اما 
منطق و تفکر مقاومت علی رغم عربده کشــی های شیطان بزرگ در برابر دید 
و تیررس آنها نتیجه داد و هیمنه پوشالی شان را شکست و این ابتدای به بار 
نشستن و ثمردهی خون مطهر سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس و جبهه مقاومت است و راهی است که تا محو رژیم کودک کش و 

فراری دادن شیطان بزرگ از منطقه ادامه خواهد یافت. ان شاءاهلل.
طاهری - عزیز آباد

ابهامات مالقات با فرماندار سابق 
و درس های بی اعتنایی به بازی مذاکره

سخنگوی وزارت امور خارجه ، خبر مالقات بیل ریچاردسون، فرماندار سابق 
آمریکا با وزیر خارجه ایران برای آزادی دو زندانی دو کشور )مایکل وایت و دکتر 

مجید طاهری( را تایید کرد.
ســید عباس موســوی اعالم کرد »بیل  ریچاردسون« چند ماه پیش درباره 
آزادی »مایکل وایت« تبعه آمریکایی زندانی در ایران با محمدجواد ظریف دیدار 

و گفت وگو کرده است. 
سخنگوی وزارت خارجه توضیح نداده که چرا شان وزارت خارجه در این قبیل 
تعامل و تبادل ها رعایت نشده؟ در دنیای دیپلماسی هرگز فرماندار سابق، هم طراز 
وزیر امور خارجه قلمداد نمی شــود و اگر بنا بوده فرماندار سابق آمریکایی طرف 
مبادله باشد، منطقا باید یک مقام رده پنجم یا سابق وزارت خارجه - در صورت 
ضرورت- به چنان مالقاتی فرســتاده می شد. جالب این که در عرف دیپلماتیک 
 »فرماندار ســابق«، از کمترین صالحیت حقوقی و سیاسی نیز برخوردار نیست.
»بیــل ریچاردســون« کــه در ســال های 2003 تــا 2011 فرمانــدار ایالت 
»نیــو مکزیکــو« بــوده، از محمدجــواد ظریــف و مجیــد تخــت روانچــی 
نماینــده ایــران در ســازمان ملــل به عنــوان دو نفــر از مقام های ارشــدی 
 نــام بــرده که بــا آنهــا در خصــوص آزادی »وایــت« مذاکره کرده اســت.
نکته قابل تامل دیگر، عدم انتشار خبر چنین مالقات ها و قول و قرارهایی از سوی 
طرف ایرانی است. و صرفا هنگامی که خبر از سوی طرف غربی منتشر شد، خبر 
توسط طرف ایرانی تایید می شود! چرا؟ از سوی دیگر در دیدار ظریف با ریچاردسون، 
طرف ســومی هم حضور داشــته و آن، میکی برگمن افســر سابق ارتش رژیم 
صهیونیستی است! این مالقات غیرشفاف، چند هفته قبل از ترور سردار سلیمانی و 
 در قطر انجام شده است. ریچاردسون از حامیان گروهک تروریستی منافقین است.
نکته مهم دیگری که باید توجه داشت، درباره دو نوع متفاوت واکنش آمریکا در 
قبال درخواست مذاکره یا بی اعتنایی ایران است. اوایل بهمن 98 در حالی که بیش 
 از سه هفته از جنایت ترور  سردار سلیمانی نمی گذشت، آقای ظریف در اظهاراتی 
نا به  جا و درباره احتمال مذاکره با آمریکا در پی ترور سردار سلیمانی، به مجله 
اشپیگل گفت: »خیر، من هرگز این احتمال را رد نمی کنم که افراد، رویکردهای 
خود را تغییر دهند و حقایق را درک کنند. برای ما مهم نیســت که چه کســی 

در کاخ سفید نشسته باشد. 
آنچه مهم است، نوع رفتار آنها است. دولت ترامپ می تواند، گذشته خود را 
اصــالح کنــد، تحریم ها را لغو کند و به میز مذاکره بازگردد. ما همچنان در میز 
مذاکره هســتیم«. این اظهارات که در دنیا به عنوان بها ندادن به جنایت بزرگ 
آمریکا تعبیر شــد، با دهن کجی ترامپ مواجه گردید. ترامپ آن روز در پاســخ 
 پیشنهاد ظریف، از موضعی تحقیرآمیز در توییتر به فارسی نوشت »نه مرسی!«.
امــا در ماجرای اخیر صــرف نظر از رفتار غلط عدم رعایت شــأن وزیر خارجه 
کشورمان در مالقات با فرماندار سابق آمریکایی - و بدتر از آن، مالقات با افسر 
ســابق صهیونیست- ترامپ مجبور شــده به خاطر بی اعتنایی ایران به نمایش 
مضحک و بی ســرانجام مذاکره، دو بار از ایران تشــکر کنــد که تبعه آمریکایی 

را آزاد کند.
ترامپ پس از تبادل دو زندانی و آزادی زندانی آمریکایی، ابتدا در توییتی نوشت: 
»از زمانی که من سر کار آمده ام، ما بیش از 40 گروگان و زندانی آمریکایی را به 
خانه آورده ایم. از ایران ممنونم؛ این نشان داد که توافق ممکن است!« ترامپ چند 
ساعت بعد در توییتی دیگر نوشت: »خیلی خوب و هیجان انگیز است که ما مایکل 
را در خانه مان داریم. از ایران تشکر می کنم. برای توافق جدید تا انتخابات آمریکا 
 صبر نکنید! من برنده خواهم شــد. اکنون می  توانید توافق بهتری داشته باشید!
یادآور می شود اتباع ایرانی بازداشتی طی سال های اخیر، برخالف اتباع مجرم آمریکایی 
 که در ایران محکوم شده اند، کمترین تخلف و محکومیتی در دادگاه های آمریکا نداشته اند.

این نکته هم گفتنی اســت که دولت آمریکا اکنون در اثر بدعهدی های پاپی با 
دولت هــای مختلف، به عنوان دولتی غیرقابــل اعتماد برای توافق و قول و قرار 

شناخته می شود.
این نکته نیز شــایان ذکر اســت که همزمان با دعوت ترامپ به مذاکره و 
توافق، برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خواستار حمایت کشورها 
از تنظیم قطعنامه جدید برای تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران در شــورای 

امنیت سازمان ملل شد.
او گفته اگر تحریم های تسلیحاتی ایران تمدید نشود، با استفاده از »مکانیسم 

ماشه« برجام، تحریم های سازمان ملل را بر می گردانیم.
مشاور خاتمی: دوره ظریف

جهانگیری و عارف گذشته است
عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان می گوید: دوره ظریف و جهانگیری 
و عارف و الریجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تمام شده است.

بــه گزارش نامه نیوز اصالح طلبان بعد از شکســت در انتخابات مجلس، دو 
ســناریو را دنبال می کنند؛ گروهی معتقدند که باید برگشت و به احیای پایگاه 
اجتماعی جریان اصالحات پرداخت و مشــارکت در آوردگاه های سیاســی را در 

اولویت دوم قرار داد اما گروه دوم اصرار به کنشــگری فعال دارد و از هم اکنون 
گزینه های مستعد را برانداز و سبک سنگین می کند.

البته در میان همین گروه نیز اختالف نظر وجود دارد عده ای می گویند باید 
نامــزد اختصاصی به میدان آورد و گروه دیگر بــه گرفتن یار قرضی از اردوگاه 

رقیب بی میل نیستند. 
عبداهلل ناصری درباره سناریوی اصالح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری 
1400 گفت: اینکه تصمیم سازمانی جریان سیاسی اصالحات چیست، خبر ندارم 
و نمی دانم چه سناریوها و برنامه هایی را برای رقابت سیاسی آینده دنبال می کنند 
چراکه عماًل با تعلیق شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان رو به رو هستیم.

مشــاور خاتمی  افزود: از نظر شخصی معتقدم اصالح طلبان فارغ از آنکه چه 
سناریویی را برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برمی گزینند، باید 
نخست بتوانند مردم را برای شرکت در انتحابات سال 1400 متقاعد کنند چون 
اگــر همیــن روند فعلی تا آن زمان باقی بمانــد و اتفاق خاصی رخ ندهد، هرگز 

نمی توان پایگاه اجتماعی اصالح طلبان را متقاعد به مشارکت کرد.
وی که در گذشته دولت روحانی را رحم اجاره ای اصالح طلبان توصیف کرده 
بود، درباره تکرار ســناریوی سال 92 و انتخاب یار قرضی تأکید کرد: اگر فضای 

اجتماعی مناسب باشد، معتقدم اصالح طلبان باید با نامزد اصلی خود بیایند.
وی درباره احتمال حمایت اصالح طلبان از ظریف، جهانگیری، عارف و محسن 
 هاشــمی  یا حمایت از الریجانی و ناطق نوری ادامه داد: باز هم یادآور می شــوم 
تا نتوان جامعه را برای ضرورت رای دهی و مشــارکت در انتخابات قانع کرد، به  
نظرم هیچ فرقی بین حمایت از میان ظریف، جهانگیری، عارف، محسن  هاشمی، 

الریجانی و ناطق نوری وجود ندارد.
ناصری گفت: من موکدا معتقدم دوره همه این آقایان گذشــته اســت. هر 
دو جریان بعد از بررســی زمینه رای باید با چهــره نو و اصلی به میدان بیایند. 
مثال اصالح طلبان اگر قرار باشــد بیایند، باید با چهره هایی مثل آقایان معین و 
صفایی فراهانی که کاماًل بر ســر پیمان خــود می مانند باید در میدان انتخابات 

ریاست جمهوری سال 1400 حضور پیدا کنند.
 اشاره ناصری به مصطفی معین در حالی است که معین در سال 84 به عنوان 

نامزد حزب مشارکت وارد عرصه انتخابات شد اما جایگاه پنجم را کسب کرد!
کارنامه بدهید، نه شعار

فراکسیون امید به بایگانی تاریخ رفته
نامه رئیس فراکســیون امید به مردم درباره گزارش عملکرد این طیف در 
مجلس دهم، به جای پاســخگویی، از موضع کسی است که در خارج از کشور 

بوده است.
وبســایت الف در یادداشتی نوشــت: آنچه بیش از همه چیز در نامه جناب 
عارف، مخاطب را آزار می دهد رویکرد کلی ایشــان است. لحن نامه و محتوای 
این نامه متناســب با فردی است که سال هاست بیرون از گود قدرت نشسته و 
نظاره گر امور است؛ نه فردی که چهار سال ردای نمایندگی مردم با رایی باال بر 

تن او بوده و رئیس یکی از سه فراکسیون اصلی مجلس بوده است.
رویکرد عارف در این نامه می بایســت در مقام پاســخگویی و معطوف به 
کارنامه چهارســاله ایشان می بود. مثال ایشان در بخشی از این نامه به ضرورت 
شایسته ساالری در به کارگیری متخصصین به خصوص در انتخاب مدیران ارشد و 
وزرا تاکید کرده  اند. خوب بود ایشان پاسخ می دادند آیا خودشان این دستورالعمل 

را در هنگام رای اعتماد به وزرا در سال 9۶ و بعد از آن رعایت کرده اند؟
ایشان و فراکسیون متبوعشان حداقل می توانستند مانع ورود افراد بی کفایت 
به دولت شوند. آیا ایشان این کار را انجام دادند؟ این پرسش کلی از نقش ایشان 

تقریبا به تمامی بندهای این نامه قابل تسریاست.
البته رویکرد عارف در این نامه که به جای پاسخگویی، از باید ها و نبایدها 
سخن بگوید رویکردی عمومی در برخی مدیران ماست. در این سال ها به خصوص 
در یکی دو ســال اخیر به کرات شــاهد فهرست کردن بایدها و نبایدها از جانب 
رئیس جمهور و معاون اول ایشــان بوده ایم. مشخص نیست تا چه زمانی روحیه 

طلبکاری مسئولین کشور ما جایش را به روحیه پاسخگویی خواهد داد.
مضاف بر اینکه روحیه پاســخگویی  در این نامه رعایت نشده، راه حل هایی 

که عارف ارائه داده، چیزی جز کلی گویی بی حاصل نیست. 
مشــکل بزرگتری که در یک ســال اخیر نه فقط گریبان عارف بلکه  گریبان 
اصالح طلبان را گرفته اســت مشکل کارنامه و دستاورد است. مردم و هواداران 
اصالح طلبان پس از تجربه این 7 سال گذشته به شدت از عملکرد اصالح طلبان 

ناراضی هستند و این نارضایتی منجر به سرخوردگی و یأس شده است.
چه اصالح طلبان بخواهند و چه نخواهند کارنامه دولت روحانی به حســاب 

ایشان نوشته شده است؟

از آنجایی که عملکرد دولت به خصوص در زمینه اقتصاد بسیار ضعیف بوده، 
مردم از اصالح طلبان ناراضی هستند.

عملکرد فراکســیون امید مجلس دهــم نیز چنگی به دل مردم و هواداران 
نمی زند. یک نمونه بسیار کوچک از ضعف عملکرد عارف عدم  اخراج محمدباسط 

درازهی از فراکسیون امید بود.
انتظاری که از عارف می رفت این بود که درازهی را بعد از آن افتضاح تاریخی 
از فراکسیون امید اخراج کند و بیانیه ای در برائت از او صادر کند. اما عارف نه تنها 
چنین نکرد بلکه مدتی بعد او را در جمع فراکسیون امید به دیدار خاتمی برد.
بدین گونه ســرمایه اجتماعی عارف پس از آن رای باال در انتخابات مجلس 
بدین میزان افت کرد که امروز اصالح طلبان هیچ استقبالی از همین نامه اخیر 

نکرده اند و سوت زنان از کنار آن رد شده اند.
نیوزمکس: ایران در پیشرفت موشکی 

به روسیه و چین نزدیک شده است
یک نشریه آمریکایی تأکید کرد برخالف ادعای مقامات واشنگتن، ماهواره 

و موشک ماهواره بر ایران بسیار پیشرفته است.
نیوزمکس نوشت: ژنرال جی ریموند، رئیس فرماندهی فضایی ایاالت متحده 
می گوید: »ماهواره ایرانی یک دوربین دســتی چرخان در فضاست و بعید است 
که بتواند اطالعات مورد نیاز را فراهم کند. بنابراین اولین پرتاب ماهواره ای ایران 

توسط سپاه پاسداران  تهدیدی محسوب نمی شود.«
اگر فرماندهی فضایی ایاالت متحده این مسئله را جدی نمی گیرد که ایرانی ها 
حاال می توانند یک ماهواره نظامی را بر فراز ایاالت متحده به حرکت در آورند و 
سپاه در حال توسعه سالح های فضایی است، پس کدام نهاد باید این مسئله را 
جدی بگیرد؟ هشدار پیرامون تهدیدات مربوط به سالح های فضایی باید اولویت 

اول فرماندهی فضایی ایاالت متحده باشد.
ماهواره نور یک ماهواره کوچک است، حجم آن تنها به چند لیتر می رسد 
و تخمین زده شــده که وزن آن بین 5 تا 14 کیلوگرم اســت. ماهواره ای بسیار 

کوچک برای اهداف جاسوسی در آسمان. 
ماهــواره نور به کمــک ماهواره بر قاصد در مدار قرار گرفت، مرحله ســوم 
 ایــن ماهواره بر، یک راکت با ســوخت جامد اســت. آرش-24 احتماال بیش از 

100 کیلوگرم و سلمان نیز احتماال بیش از 300 کیلوگرم وزن دارد. 
با احتســاب ماهواره نور-1 و مرحله ســوم، می بینیم که ســپاه پاسداران 
توانایی به مدار فرســتادن وزن خالصــی در حدود 105-334 کیلوگرم بر فراز 

ایاالت متحده را دارد. 
به نظر می رسد سپاه پاسداران عامدانه تالش می کند تا توانایی تسلیحاتی 
فضایی اش را با جداسازی نور-1 از مرحله سوم، کمتر از حد نشان دهد. به این 
امید که اهمیت ماهواره کوچکی مانند نور-1 نادیده گرفته شــود. یعنی همان 

اشتباهی که فرماندهی فضایی مرتکب شد.
بــا این حال، فرماندهی فضایی ایاالت متحده و دیگران به درســتی نگران 

موارد زیر هستند.
- استفاده موشک قاصد از موتورهای با سوخت جامد در مراحل دوم و سوم 

یک جهش بزرگ در فناوری موشکی ایران محسوب می شود.
- موتورهای ســوخت جامد به موشــک ها امکان پرتاب سریع، با کمترین 

آماده سازی و افزایش توانایی برای حمالت غافلگیرانه را می دهند.
- پرتاب کننده قاصد به سپاه این امکان را می دهد تا از هر جایی پرتاب را 

انجام دهد و توانایی حمالت غافلگیرکننده را افزایش می دهد.
- ســپاه، نور-1 را بدون اطالع قبلی پرتاب کرد و تصمیم داشــت تا همه 

را غافلگیر کند.
اگر سپاه بتواند موشک های بالستیک با سوخت جامد و پرتابگرهای متحرک 
را توسعه دهد، به روسیه، چین و کره شمالی می پیوندد که تنها کشورهای جهان 
با موشک های بالستیِک متحرک هستند. حتی ایاالت متحده نیز فاقد موشک های 

متحرک است که به حمالت غافلگیرکننده اختصاص دارند.
بــه نظر می رســد فرماندهی فضایی آمریــکا نه تنها از تهدیــدات بالقوه 
ماهواره های ســپاه در حال حاضر نگران اســت بلکه از تهدیدات موشــک های 

بالستیک ایرانی در آینده دور نیز نگرانی دارد.
سپاه پاســداران انقالب اسالمی، در آرزوی پیروزی جهانی اسالم در پایان 
تاریخ است. آنها برای این هدف هر کاری الزم باشد انجام می دهند. از راهبردهای 
ناامیدکننده تا فرصت های فناورانه. راهبرد سپاه بیش از آنکه بر کارایی نظامی 

استوار باشد بر تاثیرات روانی متمرکز است.
این دست از موشک های سپاه، قابلیت حمل کالهک های فوق العاده کوچک 
با وزن کمتر از 90 کیلوگرم را دارند. تهدید راهبردی ماهواره های اســپوتنیک 
)Sputnik( روسی بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد مشخص شد.

ژنرال امیر حاجی زاده از پاسخ منفعل ایاالت متحده به پرتاب نور-1 خوشحال 
اســت و در نشست مطبوعاتی گفت سپاه قصد دارد در ماه ژوئن نور-2 را وارد 
مدار کند. ایاالت متحده باید از همین حاال شبکه الکترونیکی ملی اش را سخت تر 

و سامانه های دفاع فضایی را مستقر کند.

 مذاکرات روز چهارشــنبه آینده -10 ژوئن- بغداد-واشنگتن که
با دستور کاری آمریکایی آغاز می شود، از مدت ها قبل با سؤاالت اساسی 
 مواجه گردیده اســت؛ موضوع اصلی این مذاکرات چیســت؟ ارتباط
این مذاکرات با توافقنامه امنیتی که در ســال 2008 به امضای جرج 
بوش و نوری مالکی رســید، چیســت؟ ارتباط این مذاکرات با مصوبه 
 بهمن ماه مجلس عراق -خروج نظامیان بیگانه از خاک عراق- چیست؟
این مذاکرات چــه فرصت ها و تهدیداتی بــرای دو طرف و نیز برای 
کشورهای همســایه عراق و به خصوص برای جمهوری اسالمی ایران 

دارد؟ درخصوص این موضوع توجه به نکات زیر اهمیت دارد: 
ماه( از ســوی هیئت آمریکایی  1- انتخاب روز 10 ژوئن )21 خرداد 
ماه یا همان 10 ژوئن روز سقوط  هوشمندانه تلقی شده است. 21 خرداد 
موصل به دست داعش در ســال 2014 )1393( می باشد و در کام هر 
شهروند عراقی و نیز در کام هیئت حاکمه عراق تلخ و خوفناک می باشد. 
در واقع رابطه ای وجود دارد میان تهدید عملیات تروریستی و توافق 
سیاســی. از نظر طرف آمریکایی، هیئت عراق باید بین دادن امتیاز 
سیاسی به طرف مقابل و تحمل خسارت ها و فشارهای ناشی از اقدامات 

تروریستی دست به انتخاب بزند. 
جالب این است که آمریکا و تروریزم تکفیری که در فاصله سال های 
1393 تا 1396 به امنیت مردم و زیرساخت های عراق آسیب جدی وارد 
کردند، دو مقوله رویارو نبودند. داعش توسط ارتش آمریکا پدید آمد و 
اسناد منتشر شده توسط همین دولت ترامپ به آن گواهی می دهد. اگر 
درست به صحنه نگاه شود، در واقع در این صحنه طرف عراقی میان دو 
گزینه رابطه با »آمریکا و تروریزم« و رابطه با »ایران و امنیت« قرار دارد 
و اگر عراقی ها عادالنه به صحنه نگاه کنند باید میز مذاکره با آمریکا را 
ترک کنند تا فرصت ارتکاب اقدامات تروریستی از آمریکا گرفته شود. 
اما آمریکایی ها مثل همیشه با داستان سرایی های دروغین تالش می کنند 
تا بــا حذف عنوان ایران از مذاکرات و خارج کردن آن از ادبیات طرف 
عراقی، او را با یک مسئله وهمی مواجه گردانند و به او بگویند توافق با 

آمریکا ضامن امنیت عراق و تمامیت ارضی این کشور است. 
2- میز مذاکره روز چهارشنبه، به درخواست و براساس تدبیر طرف 
آمریکایی چیده شده و اگر اوضاع بر منوال چند روز اخیر جلو برود، طرف 
عراقی به صورت منفعل در این مذاکرات حضور خواهد داشت و نتیجه 
آن امضای توافقی خواهد بود که نه تنها مشکلی از مشکالت عراق را 
حل نخواهد کرد بلکه خود به »ام المشکالت« عراق تبدیل خواهد شد. 
چرا که توافقنامه جدید بر مبنای استمرار حضور نظامی آمریکا در عراق 
استوار است و این حضور صرفاً برای انکادره کردن روابط خارجی عراق و 
محروم کردن آن از رابطه امنیتی با مهم ترین پشتیبانان منطقه ای عراق 
خواهد بود. این موضوع در جای خود عراقی ضعیف را پدید می آورد که 
می تواند به طعمه ای برای رژیم  هایی نظیر اسرائیل، عربستان، امارات و... 
تبدیل شده و مورد تهدید جدی واقع گردد. چنین توافقی در عین حال 
حتماً سبب ناخشنودی ایران خواهد گردید و جمهوری اسالمی ایران را 
وادار می کند تا برای تأمین امنیت و منافع ملی خود، دشمن شناخته شده 
آمریکایی خود در عراق را علی الدوام زیر نظر بگیرد که در این صورت 

نباید با گالیه دوستان عراقی مواجه گردد.
3- آمریکایی ها کــه به خوبی می دانند، عراقی ها در حال حاضر و 
پس از عبور موفق از بحران بزرگ امنیتی سال های اخیر، دغدغه عمده 
امنیتی نداشته و خود را در مواجهه با چنین تهدیدی توانمند ارزیابی 
می کنند -و واقعاً هم این توانمندی نظامی امنیتی در عراق وجود دارد- 
در مذاکرات روز چهارشنبه علی الظاهر یک بسته را روی میز خواهند 
بردارنده مجموعه ای از پیشنهادات اقتصادی، سیاسی،  گذاشت که در
امنیتی، صنعتی، پولی و... خواهد بود. اما پرواضح است که منظور آمریکا 
از این مذاکرات، فروش با قیمت گزاف همان چیزی است که از نظر طرف 

عراقی موضوعیت چندانی نداشته و اولویت او به حساب نمی آید.
آمریکا دنبال توافقنامه ای اســت که ظاهری اقتصادی ولی باطنی 
نظامی دارد و هدف آن امنیت بخشی به نیروهای نظامی آمریکا  امنیتی-
در عراق و تثبیت حضور درازمدت آنان است. آمریکا ممکن است در روز 
ماه  چهارشنبه به طور ضمنی خروج از عراق -و تن دادن به مصوبه بهمن 
پارلمان عراق- را بپذیرد اما در واقع درصدد به دست آوردن زمان برای 
خارج کردن مصوبه مجلس از دستور کار دولت مصطفی کاظمی است. اگر 
طرف عراقی به گمان اینکه می تواند با پذیرش تأخیر در اجرای مصوبه 
پارلمان، به حل و یا کاهش مشکالت اقتصادی که اخیراً به دلیل کاهش 
قیمت و کاهش صادرات نفت از یک ســو و تأثیرات اقتصادی-تجاری 
کرونا از سوی دیگر با آن مواجه گردیده، دست یابد، دچار خطای فاحش 
گردیده است. چرا که اوالً آمریکایی ها هیچ اراده ای برای بهبود شرایط 
اقتصادی عراق ندارند و آنچه از سوی سرویس های اطالعاتی آن به عنوان 
چشم انداز 2030 عراق ترسیم گردیده بر این موضوع صحه می گذارد. 
ثانیاً آمریکا در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار ندارد تا برای حفظ عراق، 
هزینه ای را بپذیرد و ثالثاً صادرات عراق به صدور نفت محدود گردیده 
است و آمریکا در هیچ کجای دنیا درصدد ساماندهی صادرات و یا قیمت  

نفت نیست تا در مورد عراق باشد. 
4- از نظــر آمریکایی ها، عراق از روز چهارشــنبه این هفته وارد 
فرآیندی جدید می شود و از نظر آنان این آغاز چرخش راهبردی عراق 
از نقش آفرینی به عنوان یک قدرت منطقه ای و یا به عنوان یک ضلع 
از یک بلوک منطقه ای به قبول ایفای نقش در یک پروتکل آمریکایی-
غربی است. آمریکا گمان می کند آنچه طرف عراقی را پای میز مذاکره 
آورده، هراس او از آینده ای است که قادر به اداره اقتصادی کشور خود 
نیست و فرسایش اقتصادی او را به کشور فشل تبدیل می کند. به همین 
جهت، آمریکا طی هفته های اخیر در تبلیغات سیاسی، تمرکز زیادی 
روی مشــکالت اقتصادی عراق و راه های حل آن کرده است. تصویری 
که محافل آمریکایی دائماً در حال بازتاباندن آن در فضای تصمیم گیری 
عراق هستند، این است که عراق باید از رابطه اقتصادی با ایران بکاهد 
و به روابط سیاسی-مذهبی بسنده کند. به همین جهت طی یک سال 
اخیر حکومت عــراق را با یک جدول زمانی مواجه کرده اند که به طور 

مالیم ولی دائمی از رابطه آن با ایران می کاهد. 
5- از منظــر طرف آمریکایی، عراق مهم ترین نقطه ای اســت که 
شــیعیان منطقه از عرب و غیرعرب می توانند حول آن جمع شده و 
به یک »مجتمع مؤثر سیاســی« تبدیل گردنــد و مانع جدی آمریکا 
در رســیدن به اهداف خود شوند. بر این اساس سیطره بر عراق برای 
آمریکایی ها یک هدف اســتراتژیک است و در این زمینه میان آنان و 
اروپایی ها )و سازمان ناتو(، صهیونیست ها، سعودی ها و حتی ترکیه و 
کردها وحدت نظر وجود دارد. در واقع آمریکا به گمان خود، تضعیف دولت 
عراق را به یک هدف راهبردی اجماع ساز تبدیل کرده و سعی دارد از این 
طریق قدرت فروپاشیده خود و رژیم هایی مثل اسرائیل را باز سازی کند. 
مذاکرات دهم ژوئن -یعنی چهارشنبه این هفته- از منظر آمریکایی ها 
یک نردبان باالبرنده است و موقعیت آمریکا، اسرائیل و متحدان عرب 
آنها را در منطقه بهبود می بخشــد و صدالبته برخالف تصور آمریکا، 
 دیوار عراق کنونی شفاف است و با نشــان دادن چهره خیانت کاران،

مانع تحقق خیانت می شود. 
6- یک نکته دیگر که دردمندانه باید گفت این است که یک جریان 
شناخته شده سیاسی که حل مسئله ایران با غرب را به مهم ترین راهبرد 
خود تبدیل کرده است و فروش عزت، استقالل و منافع کشور به دشمنان 
شناخته شده ملت ایران را برای خود حل کرده است، در ماه ها و هفته های 
 اخیر در تماس های مکرر با پاره ای از رهبران شیعه عراقی، تالش کرده
تا آنان را به سمت مذاکره و دادن امتیاز و در نهایت رها کردن موضوعات 
استراتژیکی مثل اخراج نظامیان آمریکا از عراق سوق دهد. از منظر این 
افراد عراق با توجه به جایگاه حساسی که در وضع منطقه ای ایران دارد، 
می تواند نقطه آغاز »چرخش اجباری« ایران در سیاست منطقه ای باشد. 
این البته توأم با نوعی خوش خیالی است. مذاکره با آمریکا و توافق با آن 
چیزی نیست که وصفی معما گونه داشته و اهداف و نتایج آن نامشخص 
باشد. امروز ملت های منطقه به خوبی می دانند که زمانی که یک طرف 
مذاکره، آمریکایی باشد، میز مذاکره میدان جنگی است که با هدف به 
زانو درآوردن طرف مقابل و به یغما بردن سرمایه های او چیده شده است.

عراق و                             خطرهای 10 ژوئن! 

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
یک شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 
۱۵ شوال ۱۴۴۱ -شماره 22۴۸2

گفت و شنود

ورشکسته!
گفت: وزارت ورزش مبلغ 2 میلیون یورو به مربی بلژیکی فوتبال 
دستمزد داده است! آنهم برای حضور در 3 بازی، که دوتای آن هم 

باخت بوده است!
گفتم: مگر کوه ابو قبیس را جابه جا کرده و یا بیستون را 

تراشیده است؟!
 گفــت:  ای عــوام! تازه یارو شــکایت کــرده و 7 میلیون یورو،

یعنی 124 میلیارد تومان می خواهد! 
گفتم: حاال این مبلغ کالن را در این وانفسای ارزی کشور 

از کجا آورده و پرداخت کرده اند؟
 گفت: از حســاب شرکت سرمایه گذاری شســتا که متعلق به 

سازمان تأمین اجتماعی است پرداخت شده!
گفتم: یعنی ایــن مبلغ کالن را از دهان کارگران مظلوم 

بیرون کشیده و به مربی بلژیکی داده اند؟! 
 گفــت: مگه همین ها نیســتند که از کمبــود بودجه می نالند

و دادشان به آسمان بلند است؟!
 گفتم: از یارو پرســیدند کســی که ورشکسته میشه

یعنی چی میشــه؟ گفت؛ بعضی ها واقعاً آس و پاس میشن، 
 بعضی ها هم پول هاشــونو توی جیب پیرهنشون میذارن

و کت و شلوارشونو به طلبکارها نشون میدن!

پالس مذاكره به آمریکای درمانده
اشتباه محض است

سرویس سیاسی- 
وزیر امور خارجه کشورمان در 
آمریکای  به  حقارت آمیز،  توئیتی 
مستاصل و درمانده، پالس مذاکره 

داد!
د    ونالد     ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
روز جمعه د    ر توئیتي نوشــت: »خیلي 
خوب است که مایکل وایت به خانه اش 
بازگشته اســت. وي تازه رسید    ه است. 
بســیار هیجــان زد    ه هســتم. از ایران 
متشکرم. تا پس از انتخابات آمریکا براي 
انعقاد     توافقي بزرگ صبر نکنید    . شما االن 

مي توانید     به توافقي بهتر د    ست یابید    «.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
در حســاب کاربری خود در توئیتر در 
پاسخ به توئیت ترامپ نوشت: ما برخالف 
اقدامات زیردســتان شــما، به تبادل 
انسان دوســتانه دست یافتیم. ما زمانی 
که شــما وارد دفتر ]ریاست جمهوری[ 
شدید، توافقی داشــتیم. ایران و دیگر 
اعضای برجام هرگز میز را ترک نکردند. 
ظریف در ادامه نوشت: مشاوران شما 
- که اکثراً تا االن اخراج شده اند - قمار 
احمقانه ای انجام دادند. اینکه چه زمانی 
بخواهید آن اشــتباه را اصالح کنید، به 

شما بستگی دارد.
ارسال پیام ضعف 

به آمریکای مستأصل!
متاســفانه وزارت امــور خارجه و 
شخص وزیر در سال های اخیر همواره 
از موضع ضعف و حقــارت با آمریکا و 

تروئیکای اروپایی مواجه شده است.
وزیــر امور خارجــه در این توئیت 
عهدشکنی های دولت ترامپ در موضوع 
برجــام را به مشــاوران رئیس جمهور 
منتسب کرده و به نوعی ترامپ را بزک و 
تطهیر کرده است. این در حالی است که 
در پسابرجام روسای جمهور آمریکا)هم 
اوبامــا و هم ترامپ( نقــش ویژه ای در 

عهدشکنی واشنگتن ایفا کردند.
پیش از این نیز ظریف در تحلیلی 
غلط، با کلیدواژه »تیم بی«، نظام سلطه 
به ســرکردگی آمریــکا را به چند نفر 

محدود تقلیل داده بود. 
در ماه های گذشــته، نوع مواجهه 
آمریکا با شــیوع ویروس کرونا رسوایی 
بزرگی برای ســاختار حاکمیتی ایاالت 
متحده بــه بار آورد. پــس از آن، قتل 
بی رحمانه یک شــهروند سیاهپوست 
آمریکایی توسط پلیس نژادپرست این 
کشور، ایاالت متحده را دچار التهاب و 

آشــوب کرد و همچنان تعداد زیادی از 
شهرها و ایالت های آمریکا صحنه آشوب 

و التهاب است. 
ساختار حاکمیتی آمریکا اکنون در 
حالت اســتیصال و درماندگی است. در 
ســوی مقابل ایران با کارنامه درخشان 
در مواجهــه با کرونا و در ادامه با پرتاب 
موفقیــت آمیز اولین ماهواره نظامی به 
فضا و همچنین ارسال پنج نفتکش ایرانی 
حامل بنزین به ونزوئال، اکنون بیش از 
پیش در موضع اقتدار و پیشرفت است.

اما با این حال، آقای ظریف در پیامی 
تحقیرآمیز خطاب به ترامپ، از موضع 

ضعف پالس مذاکره می دهد!
تشویق ترامپ به گستاخی!

ترامپ با حقه بازی، تبادل زندانیان 
را به عنوان مقدمه ای خوب برای مذاکره 

و معامله جا زده است. 
دولت مستکبر،غارتگر و تروریست 
آمریکا تاکنون بارها ایرانیان را به صورت 
غیرقانونی و به دالیل واهی بازداشــت 
و زندانــی کــرده اســت. قطعا چنین 
رویکردی محکوم است و هر اقدامی در 
جهت آزادی ایرانیان بازداشت شده در 
 آمریکا، قابل تقدیر و حمایت و پیگیری

است.
 آمریکا موظف اســت که ایرانیانی 
که به صورت غیرقانونی در این کشــور 
بازداشت شده اند را آزاد کرده و دستگاه 
دیپلماسی کشورمان نیز باید با تمام قوا 
در این مسیر قدم بردارد. اما دولتمردان 
و مدیران ارشــد وزارت خارجه باید به 
این مسئله دقت کنند که موضوع آزادی 
زندانیان ایرانی در آمریکا، »تک مسئله« 
است و هدف و نقطه پایان آن مشخص 
اســت و آن چیزی نیســت جز آزادی 
ایرانیان محبــوس در آمریکا. برهمین 
اســاس نباید به این »تک مسئله« به 
عنوان »نقطه آغازی برای مذاکره مجدد 

با آمریکا« نگاه کرد.
حقارت آمیز  توئیــت  متاســفانه 
ظریف، نتیجه ای جز تشویق ترامپ به 

گستاخی در پی نخواهد داشت.
گفتنی اســت در زمســتان سال 
گذشته در حالی که هنوز خون سردار 
ســلیمانی بر دســتان آمریکایی های 
تروریســت خشک نشــده بود، ظریف 
در مصاحبه با  اشپیگل در اظهارنظری 
تأمل برانگیز از امکان مذاکره با آمریکا 

سخن گفت!
همچنین در روزهای اخیر سخنگوی 

وزارت خارجــه ایران خبر مالقات بیل 
ریچاردســون، فرماندار سابق آمریکا با 
وزیر خارجه ایران برای آزادی دو زندانی 
دو کشــور را تایید کــرد. این در حالی 
است که در دیپلماسی جهانی، فرماندار 
سابق هرگز همطراز وزیر خارجه قلمداد 

نمی شود.
مذاکره نمی کنیم

علی شــمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران 
روز جمعه در پیامی توئیتری ضمن رد 
اظهارات نمایشی رئیس جمهور آمریکا 
تأکید کرد که در آینده هیچ مذاکره ای 
 بین تهران و واشــنگتن انجام نخواهد 

شد.
شمخانی در این خصوص در توئیتر 
نوشت: »اوضاع ترامپ چه در تقابل های 
بین المللــی، چــه در افتضاح مدیریت 
کرونا و چه در آتش افروزی نژادپرستانه 
در داخل آمریکا به قدری خراب اســت 
که تیمش چاره ای جز تولید و نمایش 
موفقیت های ساختگی برای او ندارند. 
تبادل زندانیان، نتیجــه مذاکره نبوده 
و هیچ مذاکره ای هــم در آینده انجام 

نخواهد شد«.
اشتباه محض

حســین کنعانی مقدم کارشناس 
مســائل بین الملل با اشــاره به پاســخ 
توئیتــری ظریف به دونالــد ترامپ در 
زمینه بازگشت به برجام، اظهار داشت: 
به نظر می رسد که ترامپ ارزش پاسخ 
دادن به توئیت هایش و حتی پیام های 
 رســمی خود را نیــز از دســت داده 

است.
کنعانی مقدم ادامه داد: ترامپی که 
در کشور خود دچار بحران مشروعیت 
شده، منادی نژادپرستی بوده و دستش 
به خون مردم آغشته است و همچنین 
در خود ایاالت متحده آمریکا جایگاهی 
ندارد، پاسخ دادن به پیام های وی  اشتباه 
محض است و وزیر امور خارجه کشورمان 

نباید وارد این دام ترامپ شود.
وی افزود: ترامپ به دنبال این است 
که ارتباطات خود را در ایران همچنان 
حفظ کند؛ ولی باید بگویم که پاسخ ما 
قاطع بوده است. ما پاسخ خود به آمریکا 
را در عین االسد، شکستن تحریم های 

نفتی و در صحنه های نبرد داده ایم.
کارشــناس مســائل بین الملل در 
ادامه گفت: به نظر می رسد که اینگونه 
پروپاگاندای ترامپ در آستانه انتخابات 

نوامبــر 2020، حاکی از آن اســت که 
رئیس جمهور آمریکا بــه دنبال امتیاز 
گرفتن است و نه امتیاز دادن و ما نباید 
فریب اقدامات کسی را بخوریم که حتی 
جایگاهی در کشور خود نداشته و اصاًل 
مشخص نیست که وی بتواند انتخابات 

آینده را پیروز شود.
به گــزارش مهــر، کنعانی مقدم 
خاطرنشان کرد: در موضوع برجام ما به 
طور کامل از آمریکا ناامید هستیم. آمریکا 
در چارچوب برجام نه به تعهدات خود 
عمل کرد و نه در حال حاضر حضوری 
در این توافق دارد. از سوی دیگر، پیش 
از این، دریچه هایی برای مذاکره با آمریکا 
وجود داشت؛ ولی با ترور شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی توسط واشنگتن، هیچ 

روزنه ای دیگر وجود ندارد.
وی یــادآور شــد: افــرادی که در 
سراب مذاکره با آمریکا به سر می برند، 
به نظر می رسد کسانی هستند که درک 
 صحیحــی از تحوالت ایــران و جهان

مدیر کل ضدجاسوسی وزارت اطالعات:  ندارند.

مایکل وایت به دلیل تشدید بیماری
و دالیل انسانی از كشور اخراج شد

ضدجاسوســی  مدیرکل 
مایکل  گفت:  اطالعات  وزارت 
وایــت، نظامی آمریکایی پس 
از گذشــت حدود دو سال از 
تشــدید  به دلیل  محکومیت؛ 
انسانی و طی  بیماری و دالیل 
فرآیند قضایی از کشور اخراج 

گردید.
مدیرکل ضد جاسوسی وزارت 
اطالعات در مورد جزئیات پرونده 
اظهار داشت:  آزاد شده  آمریکایی 
مایــکل وایــت یکــی از نظامیان 
آمریکایــی بود که دو ســال قبل 
با پوشــش توریســت وارد کشور 
داشــت  قصد  مشــارالیه  گردید. 
بــرای تأمین فرصت جاسوســی؛ 
با روش هــای فریبنده و ارتباط با 
اتباع ایرانی، پوشــش حضور خود 
در کشور را بدست آورد که توسط 
ضدجاسوســی وزارت اطالعــات 
شناسایی و دســتگیر گردید؛ این 
درحالــی اســت که هــم زمان با 
شکایت شاکی خصوصی نیز مواجه 
شــد. نهایتاً پس از گذشت حدود 
دو ســال از محکومیت؛ مشارالیه 

به دلیل تشــدید بیماری و دالیل 
انســانی و طی فرآینــد قضایی از 

کشور اخراج گردید.
وی درخصوص پیام های پی در 
پی و سخنان تشکر آمیز ترامپ از 
ایران بابــت آزادی وایت، تصریح 
کــرد: ترامــپ به شــدت محتاج 
جلب حمایــت افکار عمومی پس 
از استیصال و درماندگی در قضیه 
مدیریت بیماری کرونا و همچنین 
مدیریت اعتراضات علیه تبعیض و 
نژادپرســتی است لذا در اقداماتی 
اختالفات  دارد  سعی  غیرحرفه ای 
مبنایی جمهوری اسالمی ایران با 
رژیم آمریکا را به مســائل سطحی 
تنازل داده و از هر موضوع بی ربط 
و کوچکی به عنوان بستر مذاکره با 
ایران بهره برداری حداکثری نماید. 
ترامپ که دچار سندروم بازاریابی و 
نمایش خیابانی برای جلب مشتری 
است، در موضوع مذاکره با ایران نیز 
مصداق بارز »الغریق یتشبث بکل 
حشیش« می باشــد که البته این 
نوع رفتارها از رئیس جمهوری که 
از حوزه کسب وکار و شرکت داری 

به کاخ سفید قدم گذاشته، دور از 
انتظار نیست.

وزارت  ضدجاسوسی  مدیرکل 
اطالعات در ادامه گفت: اطالعات 
وزارت  ضدجاسوســی  معاونــت 
اطالعات نشان می دهد که برخی 
سیاســیون در آمریــکا من جمله 
برایــان هوک در نظر داشــتند از 
فوت مایکل وایت به دلیل بیماری 
مزمن حداکثر بهره برداری سیاسی 
را علیه جمهوری اسالمی ایران و 
در قالب یک بمب خبری به عمل 
آورند که با آزادی وی؛ این فرصت 
 رفتار غیرانســانی نیز از آنان سلب 

گردید.
جاسوســی  ضــد  مدیــرکل 
وزارت اطالعــات تاکید می نماید 
بــا تیزبینی و  همچون گذشــته 
اشراف حداکثری اطالعاتی، هرگونه 
سرویس های  ضدامنیتی  تحرکات 
اطالعاتی متخاصم و به ویژه آمریکا 
در ایران و تحت هر پوششــی را با 
قوت در نطفه خفه خواهد نمود و 
با حرفه ای ترین روش با آن مقابله 

می نماید.

تصحیح و پوزش 
در ســتون نکته دیروز با عنوان »ِعرض خود می بری و کذا و کذا« 
این بیت از غزل حافظ » ای مگس عرصه ســیمرغ نه جوالنگه توست/  
ِعرض خود می بری و زحمت ما میداری« اشتباهاً به مثنوی مالی رومی 
نســبت داده شــده بود که ضمن پوزش از خوانندگان و تشکر از تذکر 

آنان، تصحیح می گردد.


