
خشم اصالح طلبان از دعوت کیهان
به انصاف درباره پناهیان!

اخبار کشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* چند ســال قبل وقتی  نشــریه شارلی ابدو به ساحت مقدس پیامبر 
اعظم)صلــی ا... علیه و آله( اهانــت کرد، رئیس جمهور به جای محکوم 
کردن آن، وزیر امورخارجه را راهی فرانســه نمود تا در مورد مســائل 
هسته ای و برجام گفت وگو کند! متاسفانه در قبال اهانت جدید فرانسه 

نیز رئیس جمهور هیچ واکنشی نداشته است.
احسانی

* مایه تعجب اســت کــه افرادی دم از تدبیر می زننــد ولی به دنبال 
مذاکره و برجام 2 با بدعهدترین های جهان هستند! در حال حاضر نیز 
با فرانســه بدعهد که به پیامبر اعظم )صلی ا... علیه و آله( نیز جسارت 

کرده می خواهند مذاکره کنند؟! بی تدبیری از این باالتر؟!
سروی- قم

* با توهینی که فرانسه به پیامبر اکرم)ص( کرده چه لزومی داشت بازی 
فوتبال تیم ملی این کشور از سیمای جمهوری اسالمی پخش بشود؟
0911---8622
* آبرسانی 25 روزه به غیزانیه خوزستان توسط قرارگاه سازندگی خاتم  
سپاه پاسداران نشان داد با بودن مدیریت جهادی در عرصه اجرایی کشور 
به راحتی مشکالت حل خواهد شد. متاسفانه در دولت چنین مدیریتی 

دیده نمی شود و هر روز مشکالت مردم بیشتر می شود.
0911---0049
* به رغم همه فشــارهای دشــمن و ناتوانی دولت در اداره امور نباید 
مأیــوس شــد با توکل بر خــدا و مقاومت فعال می تــوان از همه این 
دشواری ها عبور کرد. آینده روشن است و با تحول مدیریتی در دستگاه 

اجرایی کشور مشکالت حل خواهد شد.
0938---6263
* اگر یک عده خائن در سال 88 خیانت نمی کردند تحریم ها در حال 
فروپاشی بود. در نتیجه چند سال بعد برجام سراسر خسارت محض به 

نظام تحمیل نمی شد و امروز این همه مشکل نداشتیم.
0916---6043

* در حال حاضر کشــور در بدترین وضعیت رشــد جمعیتی قرار دارد 
و علی رغم هشــدار چندین باره رهبر معظم انقالب درباره بحران پیری 
جمعیت طی 10 سال اخیر اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته است. 
بیگی و فرخی و قاری

* شــرکت لبنی ...  شــیر خام را از ما دامداران محلی با قیمت ارزان 
می خــرد در حالی که قیمت خوراک دام هر روز باالتر می رود. تو را به 

خدا مشکل ما را در این ستون منعکس کنید.
0911---9739
* وقتی در کارها و امور اجرایی به جای تدبیر، روزمرگی حاکم باشــد 
نهاده هــای دامی با 5 ماه تاخیر در اختیار مرغداران قرار می گیرد و در 
نتیجه قیمت تخم مرغ و مرغ پرواز می کند و برگشت به قیمت قبل را 
در خواب هم نخواهیم دید. این که بازار خودرو در این 6 ماه چه حال 

و روزی داشته است خود مثنوی هفتاد من کاغذ است.
نیک بین

* قــوه مقننه و قضائیه ثابت کرده  اند که اگر دولت نیز همپای این دو 
قوه به کار جهادی روی بیاورد هیچ مشــکل الینحلی باقی نمی ماند... 
اگر دولت به کار جهادی اعتقاد داشــت تخم مرغ  شانه ای 15-14 هزار 
به 30 هزار تومان، پراید 20-10 میلیونی به باالی 100 میلیون تومان، 
ارز 5-4 هزار تومانی به 23 هزار تومان، ســکه تمام بهار 1/200/000 
تومانی به باالی 10 میلیون، مســکن متری 3-2 میلیون به باالی 30 

میلیون و ... نمی رسید!
وحیدی

* اگر در فرانسه آزادی بیان وجود دارد به محققان همسو با پروفسور 
روژه  گارودی اجازه دهند تا کنفرانســی همراه با نشــر مقاالت درباره 

حقایق هولوکاست در فرانسه برگزار کنند!
سید معظم مرتضوی- اصفهان

*  با توجه به ســابقه 40 ســاله ام در تدریس، روشی که شبکه شاد و 
تلویزیون برای آموزش و یادگیری دانش آموزان در پیش گرفته اســت 
به فهم و یادگیری آنان منجر نمی شود. چرا مسئولین آموزش و پرورش 
توجه نمی کنند؟ آموزش باید دانش آموز محور باشد نه سخنرانی معلم! 
با ایــن روش هم دانش آموزان دچار مشــکل درک و فهم و یادگیری 

می شوند و هم اولیا به مشقت می افتند.
یعقوبی گرجی- دماوند

* حدود 10 سال پیش به دنبال تصادف و آسیب رسیدن به ما پیگیر 
هزینه هــای آن بوده ایم... به علــت ناتوانی در گرفتن وکیل تا به امروز 
موفق نشده بودیم. حال که وکیل گرفته ایم بیمه اعالم می کند که اسناد 

10 سال قبل را به خمیر تبدیل کرده است!
حسینی- اراک 
* بیش از دو سال است فردی در همسایگی ما به کار بساز و بفروشی 
مشغول است و بر اثر بی توجهی و عدم رعایت مقررات فنی و مهندسی، 
دیوارساخته شده تخریب و حیاط منزل ما،  به مخروبه تبدیل شده است 
با تماس های مکرر با شهرداری منطقه 6، و 15 بار مکاتبه با شهرداری 
ناحیه، منطقه، شهردار تهران، بازرسی، مسجد جامعی و سه بار با رئیس 
شورای شهر و... هیچ گونه اقدامی برای بازسازی دیوار ما نکرده اند؟ چطور 

می خواهند مردم از شورای شهر و شهرداری راضی باشند؟!
قاسمی 
* 200 هزار تومان به شرکت مخابرات واریز کردم و اینترنت سه ماهه 
70- 160 گیگ خریدم. ولی هر روز 8-7 ساعت در هنگام اوج نیاز به 
اینترنت قطع است! و من طی این سه ماه تنها حدود 10 گیگ استفاده  

کرده ام! چه کسی باید جلوی این شرکت را بگیرد؟
عیسی زاده- کرج

* شــهرداری منطقــه 13 پول زیــادی را هزینه خط کشــی جنگل 
ســرخه حصار در شــرق تهران کرده که در بازدید از این منطقه دیده 
بشــود. متاسفانه اولویت ها جابه جا شده و تمام کارها حالت تشریفاتی 

به خود گرفته است. چرا؟
0912----2457
* با وجود این همه چراغ قرمز برای بی آر تی آزادی- تهرانپارس نسبت 
به سواری ها در این مسیر و طوالنی تر شدن زمان تردد آنها،  دیگر چرا 

به آنها تندرو می گویند. آیا نباید زمان چراغ ها برعکس شود؟!
0935----0701
* برای ثبت نام فرزندم در دبیرستان شاهد مراجعه کردم و کل شهریه 
را از من گرفتند. در حالی که دارای دو برادر شهید و یک برادر جانبازم 
تخفیفی قائل نشدند اما به فرزندان فرهنگی 50 درصد تخفیف می دهند!
0913----7552

*  بنده پارسال برای ارتقای بیمه سالمت به بیمه ایرانیان مراجعه کردم. 
مبلغ 300 هزار تومان از ما گرفتند، ولی امسال اعالم کردند نفری 670 
هزار تومان باید بپردازیم. خود دولت چرا قیمت ها را افزایش می دهد؟ 

اگر درست است خب حقوق ها را هم به همان میزان افزایش دهند.
021----8302

* تبلیغ خرید ســیم  کارت »رایتل« ما را به ستوه آورده است. ما اگر 
این تبلیغات بی خود را نخواهیم چه کسی را باید ببینیم؟! از مسئولین 

امر درخواست رسیدگی دارم.
0913----3303

* به یک پرده فروش سفارش پرده دادیم. با اینکه وجه پرده را به طور 
کامل پرداخت کردیم پرده فروش تقلب کرد و کار به شکایت و تعزیرات 
کشــیده شد بعد از دو سال رفت و آمد تعزیرات حکم داده این پرونده 

ارتباطی با این سازمان ندارد. جای دیگری شکایت کنید!
0912---7096

* دولت به داد ما بازنشستگان باالی 60 سال و دارای 10 سال سابقه 
بیمه تأمین اجتماعی برســد که بــا کمتر از یک میلیون تومان حقوق 

مستأجر نیز هستیم.
0936---9367

اصالح طلبان در انتخابات 1400
کارنامه قابل ارائه به مردم ندارند

افراطیون مدعی اصالحات پس از 7 سال سوءاستفاده از دولت، اکنون می گویند: 
دیگر دنبال »کاندیدای اجاره ای« نیستند.

این ادبیات سخیف در حالی است که طیف مذکور نه در سال 92 و نه در سال 96 
نگفتند روحانی نامزد اجاره ای آنهاست. اما اکنون که استفاده خود را کرده و ناکارآمدی 
خود را هم پای دولت روحانی نوشــته اند، سعی می کنند با تنّزه طلبی، کالهبرداری 

جدیدی را برای انتخابات سال آینده تدارک کنند.
در همین زمینه محمود میرلوحی به روزنامه آرمان گفت: به جز احزابی که در 
انتخابات مجلس لیســت دادند، دیگر احزاب اصالح طلب، طرفدار حمایت از نامزد 

اجاره ای در سال 1400 نیستند.
غالمعلی رجایی هم گفته است کاندیدای اجاره ای مشکل اصالح طلبان را حل 

نمی کند. آقای روحانی از فرصت های به دست آمده به خوبی استفاده نکرد.
وی افزود: عملکرد دولت آقای روحانی منتســب به جریان اصالحات می شود و 
مردم از اصالح طلبان به عنوان حامی این دولت می خواهند در مقابل عملکرد دولت 
پاسخگو باشند. آقای روحانی با وجود توفیقاتی که در مدیریت کشور بدون فروش 
نفت به دست آورده اما در عمل موفق نشده مشکالت معیشتی مردم را حل کند که 
در شرایط کنونی مهم ترین مشکل مردم است. سیاست های اقتصادی نامناسبی که 
دولت آقای روحانی در پیش گرفته نه تنها وجهه دولت اعتدال را تحت الشعاع قرار 
داده؛ بلکه به وجهه اصالح طلبان نیز در بین مردم آســیب زده است. آقای روحانی 
باید پایگاه اجتماعی خود را حفظ و به شکلی عمل می کرد که این پایگاه اجتماعی را 
پس از خود به جریان اصالحات تحویل می داد. این در حالی است که چنین اتفاقی 
رخ نداده و امروز اصالح طلبان با چالش پاســخگویی در مقابل عملکرد دولت آقای 

روحانی مواجه هستند.
رجایی گفت: اصالح طلبان با موانعی مواجه هستند که برخی از آنها خودساخته اند. 
به عنوان مثال اصالح طلبان نباید رویکردی در پیش می گرفتند که شهردار تهران سه 
بار تغییر کند. اگر از همان ابتدا اجازه می دادند فردی مانند محسن هاشمی به عنوان 
شهردار تهران انتخاب شود هم وضعیت تهران بهتر بود و هم نیاز به تغییر شهردار 
وجود نداشت. با این وجود انتخاب های دیگری در دستور کار قرار گرفت که پس از 
مدتی اصالح طلبان مجبور به عقب نشینی در مقابل هرکدام از آنها شدند. وضعیت به 
شکلی است که اصالح طلبان با توجه به عملکرد دولت، مجلس دهم و شورای شهر 

نمی توانند کارنامه قابل قبولی را درباره عملکرد خود به مردم ارائه کنند.
دو سال پشت هم اندازی اروپا
و 9 ماه فریبکاری سوئیسی

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ســوئیس مدعی شــد کانال مالی ســوئیس برای 
معامالت بیشــتر آماده می شود. شریف نظام مافی در گفت وگو با ایلنا در مورد سفر 
وزیرخارجه سوئیس به ایران گفت: بُعد اقتصادی این سفر راه اندازی و ادامه فعالیت  
کانال مالی بشردوســتانه ســوئیس )SHTA( و رفع مشکالت مربوط به آن است. 
همچنین جلســه با شرکت های سوئیســی که در ایران وجود دارند و رسیدگی به 
مشــکالت آنها از جمله دســتاورد های این سفر به شمار می رود. مسلما )!؟( چنین 
ســفری منجر به فعال تر شدن کانال بشردوستانه ســوئیس می شود. زیرا در حال 
حاضر این کانال که با توافق بانک مرکزی صورت گرفته است، بر سه صنف متفاوت 
 غالت، تجهیزات پزشکی و دارو تمرکز دارد که به معامالت تجاری کمک می کند.. 
نظــام مافی افــزود: ما تنها 60 روز با انتخابات آمریکا فاصله داریم، از همین روی تا 
 حدودی کانال مالی سوئیس برای حجم معامالت بیشتر پس از انتخابات آماده می شود.
این اظهارات تحریف آمیز در حالی است که سفیر سوئیس، آذرماه سال گذشته مدعی 
راه اندازی کانال مالی »سوئیس-ایران« برای مبادله کاالهای بشردوستانه شد اما ظرف 
9 ماه گذشته صرفا یک یا دو مبادله ناچیز دارویی انجام شده است و این ادامه وقت 
کشی هایی است که سه دولت عضو برجام به مدت دو سال پس از عهد شکنی آمریکا در 
برجام، با عدم راه اندازی کانال مبادالت مالی تحت عناوینی مانند اس پی وی و اینستکس 
 دادند و به هیچ کدام هم )حتی درپایین ترین سطح یعنی نفت در برابر غذا!( عمل نکردند.
آقــای تخت روانچی نماینده ایران در ســازمان ملــل، فروردین 99 یعنی چهار ماه 
 پس از ادعای ســفیر ســوئیس،  تاکید کــرد کانال مالی ســوییس کارایی ندارد.
مجــددا دولت ســوئیس مــرداد ماه امســال، از عملیاتی شــدن کانــال ادعایی 
)SHTA( بــا هــدف انتقال غــذا و دارو به ایــران خبر داد و اعــالم کرد به علت 
شــیوع ویروس کرونا راه اندازی این کانال با تأخیر همراه شــده اســت)!( سوئیس 
در عیــن حال طــی نه ماه گذشــته منتظــر اجازه دولــت آمریکا بــرای انجام 
 مبادالت بشــر دوســتانه که مســتثنا از تحریم ها در دنیاســت، باقی مانده است.

در گزارشــی که مرداد ماه از سوی رویترز منتشر شد، آمده بود: تحریم های آمریکا 
موجب ایجاد اخالل در مبادله اقالم بشردوســتانه با ایران عنوان شده است. در این 
گزارش به نقل از 5 مقام تجاری و مالی نوشته شده است که اگرچه اقالم بشردوستانه 
از تحریم ها مستثنی شده اند اما بانک  ها و دولت ها به دلیل واهمه از نقض ناخواسته 
این تحریم ها، تمایلی به انجام چنین مراوداتی با ایران ندارند. مقام های کره جنوبی و 
ژاپن از انتقال پول نقد به سوئیس برای مبادالت بشردوستانه با ایران بدون اجازه آمریکا 
 خودداری می کنند. این مسئله از سوی وزارت خارجه کره جنوبی نیز تأیید شده است.

گفتنی اســت در حالی از طریق کانال ســوئیس، کال 2 و نیــم میلیون دالر اقالم 
بشردوستانه وارد ایران شده بود که میزان دارو و ملزومات پزشکی که توسط بانک 
مرکزی تأمین ارز و در ســال گذشته وارد ایران شــد، بیش از 4 میلیارد دالر بوده 
است. ســخنگوی وزارت امور خارجه 14 شهریور خاطرنشــان کرد:  همانطور که 

قبال هم گفته شــده تاکنون دو مورد تراکنش از طریق کانال ســوئیس انجام شده 
که اولین آن به صورت آزمایشــی در بهمن ماه ســال گذشته صورت پذیرفت. در 
خرداد ماه ســال جاری هم اولین عملیات رسمی این  کانال انجام گرفت که هر دو 
 مورد شــامل انتقال اقالم دارویی با استفاده از منابع موجود مالی ایران در سوئیس 

بود.
کانال توخالی روی کاغذ را

چند بار افتتاح می کنند؟
در حالی که اروپایی ها به یازده تعهد خود عمل نکرده اند، بازنشر خبر افتتاح کانال 

مالی بی خاصیت سوئیسی چه ارزشی می تواند داشته باشد.
روزنامه وطن امروز با اشاره به سفر وزیر خارجه سوئیس به تهران نوشت: وزیر 
خارجه سوییس، از اینکه کشورش توانسته است کانال اختصاصی بشردوستانه این 
کشور اروپایی را برای انتقال غذا و دارو به ایران راه اندازی کند، بسیار خرسند است! 
برخی رسانه های اصالح طلب نیز این »خبر خوش« را با آب و تاب همیشگی منتشر 
کرده و آن را نماد موفقیت »دیپلماســی اروپایی« تلقی می کنند! اما ســؤال اصلی 
اینجاست: مگر »تاریخ رونمایی« از کانال دارویی و غذایی ادعایی سوییسی ها، االن 

بوده است؟! 
کانال مورد ادعای سوییســی ها، از سال گذشته آماده شده و در قالب آن، تنها 
یک تبادل دارویی)!( صورت گرفته است. فوریه 2020/ بهمن 98، مقامات سوییسی 
از راه اندازی کانال مبادالت دارویی و بشردوســتانه خود با هدف ارسال دارو و لوازم 
پزشــکی به ایران خبر داده بودند. ســفارت ســوییس در تهران نیز راه اندازی این 
کانال را نمادی از بشردوســتی و اســتقالل سوییس در نظام بین المللی دانست. اما 
زمانی که تنها 100 روز از راه اندازی این کانال سپری شده بود، »فابیان مینفیش« 
سخنگوی وزارت اقتصاد سوئیس اذعان کرد: »تاکنون هیچ مبادله ای از طریق کانال 
بشردوستانه سوئیس- ایران انجام نشده است. متأسفانه، این فرآیند به دلیل همه گیری 

»کووید-19«، بسیار کند شده است.«
بر همگان مســجل بود »کانال انتزاعی سوییســی ها«، مانند »ساختار خیالی 
اینســتکس«، تنها یک »شو تبلیغاتی« برای ترویج »چند جانبه گرایی و دیپلماسی 
اروپایی« محسوب می شود و هیچ گونه ارزش ذاتی و اقتصادی برای کشورمان ندارد. 
با این حال، وزرای اقتصاد و خارجه سوییس، جرأت نداشتند خطاب به افکار عمومی 
دنیا، سینه خود را سپر کرده و از کسب اجازه خود از کاخ سفید، برای اعالم راه اندازی 
این کانال بی خاصیت خبر دهند!  بهتر اســت وزیر خارجه سوییس به جای »افتتاح 
دوباره کانال خیالی« خود، به افکار عمومی ایران پاسخ دهد چرا و چگونه راه اندازی 
این کانال را منوط به کسب اجازه از خزانه داری آمریکا کرده و دفتر کنترل سرمایه های 
خارجی آمریکا )OFAC( را نادیده انگاشته است. کانال بشردوستانه سوییس، نه به 
لحاظ ماهوی، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ عملیاتی، ابعاد مشخصی ندارد و تنها 

روی »کاغذ« قابل ترسیم است!
بهتر بود وزیر خارجه سوییس دلیل سکوت خود را در برابر »اعالم نظارت آمریکا بر 
کانال ادعایی« نشان می داد! »استیون منوچین« وزیر خزانه داری آمریکا، سال گذشته 
رسما اعالم کرد بر این کانال نظارت می کند. همچنین خزانه داری آمریکا دسترسی 
شرکت های دارویی و پزشکی به این کانال را نیز محدود کرده و هرگونه مبادله دارویی 
با ایران را به مثابه یک »تجارت پرخطر«)!( معرفی کرده اســت. درچنین شرایطی 
»وزیر خارجه سوییس« به چه چیزی می نازد؟! آیا او در پایان سفرش، دستاوردی جز 

»افتتاح صدباره این کانال نامرئی« نداشته که آن را توئیت می کند؟!
فاتحه دیپلماســی اروپایی و متعاقبا دیپلماسی سوییسی زمانی خوانده شد که 
کشــورهای اروپایی  پس از خروج آمریکا از برجام و قرائت »بیانیه بروکسل« درباره 
تعهدات 11 بندی اروپا در قبال ایران، حتی به یک مورد از آنها عمل نکردند و اکنون 
پس از 2 سال و نیم ادعا، بهترین خبر آنها برای ملت ایران افتتاح کانالی منسوخ و 

بی خاصیت، آن هم برای تامین غذا و داروست!
دولت به خاطر غرور کاذب برجامی
حتی پاسخ چینی ها را هم نمی داد

یک روزنامه بزک کننده برجام بعد از هفت ســال می گوید: دولت به خاطر غرور 
کاذب برجامی، به روابط با چین بی اعتنایی کرد.

روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: این سوال ضروری است که چرا دولت بعد از 
امضای برجام و در شرایطی که روی همه دولتمردان ما به سوی غرب بود مذاکراتی را 
با چین در شرایط عزت ملی انجام نداده و قرارداد قبلی را اصالح نکرده است. بگذریم 
که در دوران غرور کاذب بعد از امضای برجام دولتمردان ما از معاون رئیس جمهور 
تا رئیس کل بانک مرکزی حتی پاســخ چینی هــا را نداده و به نوعی همراه نصفه و 
نیمه خود در تحریم  قبلی را با رفتار غیرحرفه ای دیپلماتیک آزردند. باید توجه کنیم 
برخالف آنچه که در رسانه گفته می شود در همین روزها شرکت های چینی به بهانه 
تحریم آمریکا از همکاری با ما سر باز زده یا کشتی های ما برای پهلوگیری در بنادر 
چینی مدت ها معطل تایید مقامات به بهانه تحریم  مانده و هزینه های مختلفی بر ما 
وارد می شود. پس هر مذاکره و هر تفاهم نامه ای باید واقعی و اجرایی بوده و طوری 
تنظیم شود که طرف مقابل نه آن را وسیله امتیاز گرفتن از آمریکا و غرب قرار دهد 
و نه با شــل و سفت شدن تحریم ها مفاد تفاهم نامه را تغییر داده یا در سخت ترین 

شرایط از اجرای آن سر باز زند.

باید گفت که تفاهم و همکاری با چین آن هم طی یک برنامه درازمدت استراتژیک 
نه تنها مفید بوده بلکه الزم است و دولت دوازدهم مقصر اصلی تاخیر در نهایی شدن 
این مهم می باشد. در این تفاهم تیمی حرفه ای در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد 
باید با محور قرار دادن عزت ملت ایران نســبت به نهایی کردن موارد اقدام و آن را 
عملیاتی کند. آنهایی هم که در همکاری درازمدت و توافق با چین دغدغه غرور ملی 
دارند، می توانند به آمار میزان واردات کاالهای چینی به کشورهایی همچون آمریکا 
یا فعالیت  شرکت هایی همچون هوآوی در کشورهای مختلف اروپایی پرداخته و توجه 
کنند که چین توانســته سهم بسزایی از اقتصاد دنیا را به خود اختصاص دهد. پس 
یک رابطه سالم با رویه برد - برد و با دید درازمدت حق ملت ایران است. قطعا ایران 
و چین به ترتیب به عنوان دارنده بیشترین ذخایر منابع انرژی )نفت و گاز( در دنیا 
و بیشترین مصرف کننده محصوالتی چون متانول می توانند، شرکای مناسبی بوده 
و با سرمایه گذاری مشترک در مناطقی چون هاب پتروشیمی مکران در منطقه آزاد 
چابهار آینده ای مطمئن تر در حوزه های اقتصادی - امنیتی برای منطقه ایجاد کنند.

فیل برادر االغ نیست
سگ زرد برادر شغال است

یــک روزنامه بزک کننده برجام، به جای آن که آرزوی موهوم خود برای پیروزی 
دموکرات ها در انتخابات آمریکا را بازگو کند، مدعی شــد منتقدان برجام مشــتاق 

پیروزی ترامپ هستند. 
ســرمقاله نویس روزنامه جمهوری اســالمی که مدتی است با خیانت در امانت 
پایه گــذاران این روزنامــه، در خدمت جریان غربگرا و تجدیدنظرطلب قرار دارد، در 
یادداشتی نوشت: برای مردم آمریکا شاید چندان تفاوتی میان فیل و االغ نباشد، زیرا 
آنها معتقدند و به چشم خود می بینند که هر دو حزب مطرح و معروف فقط به فکر 
جلب منافع برای خود هستند و در کارزارهای انتخاباتی نیز بدون آنکه مبانی اخالقی 

را رعایت کنند، به همدیگر می تازند.
وی می افزاید: آنچه از ماجرای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا به ما مربوط 

می شود این است که آیا فیل برادر االغ است یا با هم تفاوت دارند؟
نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در ایران حساســیت زیادی نســبت به 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد. علی رغم ظاهرسازی هایی که کاسبان 
تحریم می کنند و می گویند فرقی میان ترامپ و بایدن وجود ندارد و اصوال ما نباید 
مسائل کشور را با این انتخابات مرتبط کنیم، آنها از پیروزی درباره ترامپ استقبال 
می کنند زیرا از کارشــکنی های او  علیه برجام سود برده اند و رونق آینده سیاسی و 
اقتصادی خود را نیز در گرو ادامه ریاست جمهوری او می دانند، آنها با این واقعیت آشنا 
هستند که آمریکا فارغ از عملکرد تا حدودی متفاوت دموکرات ها و جمهوری خواهان، 
بر مبنای یک سیســتم استکباری مدیریت می شود که سلطه طلبی را در ذات خود 
دارد، ولی با این حال منافع جناحی خود را در تفاوتی جســت وجو می کنند که در 
عملکرد این دو حزب وجود دارد و در 4 سال ریاست جمهوری ترامپ توانسته به آنها 
در لطمه زدن به برجام کمک کند و به کاسبی شان از تحریم  رونق ببخشد حتی اگر 
استخوان های مردم خرد شود. درست در همین نقطه است که مشخص می شود اگر 

فیل برادر االغ هم باشد، برادر ناتنی است.
نویسنده بی آنکه بداند در صدر نوشته اش، استدالل پایانی اش را ابطال کرده است؛ 
آنجا که اذعان می کند هر دو حزب آمریکایی اخالق را رعایت نمی کنند و از نگاه مردم 

آمریکا نیز چندان تفاوتی ندارند چون فقط به فکر منافع خود هستند.
بــا این وصف و با وجود خدعه های دموکرات ها در تنظیم کالهبردارانه برجام و 
ســپس اجرای نامتوازن آن )در قالب بازگرداندن تدریجی برخی تحریم های ویزایی 
و...( معلوم نیست نویسنده چگونه عمال به سمت دموکرات ها غش می کند؟ نویسنده 
عمدا توضیح نمی دهد که اگر آمریکا توانست تعهدات برجامی را زیر پا بگذارد و دولت 
روحانــی نتواند اعتراض درخوری انجام دهد، مربوط به خدعه دموکرات ها در نحوه 
تنظیم توافق بود. آنها بودند که بیشترین تحریم و گسترده ترین تحریم ها را علیه ایران 
وضع یا اجرا کردند. آنها زیرساخت های تحریم های اجراشده توسط ترامپ را طراحی 
کردنــد و قبــل از آن هم، واضع و مجری تحریم های فلج کننده بودند و همان ها در 
دولت اوباما با توهین به روحانی، نامزد وی )حمید ابوطالبی( برای تصدی نمایندگی 

ایران در سازمان ملل را دیپورت کردند.
از ســوی دیگر مشاوران جو بایدن نامزد دموکرات ها بارها گفته اند که به برجام 
برنمی گردند و برای بازگشت به آن )وعده نسیه( شرط هایی مانند افزایش بندهای 
تحریمی جدید به برجام و تمدید تحریم ها و دریافت تعهدات جدید از ایران در زمینه 
مســائل منطقه ای و تسلیحاتی را دارند. در واقع آنها معتقدند فشار تحریمی دولت 
ترامپ ابزار فشار خوبی برای مجبور کردن ایران به مذاکره و واگذاری امتیاز مجدد 
می دانند. آنها نه تنها از اقدام ترامپ ناراحت نیستند بلکه همین رفتار را ابزار فشار و 

چانه زنی دوباره می دانند.
و باالخره اینکه نویسنده این تحلیل به جای فرار به جلو درباره برجام، باید توضیح 
دهد چرا با حمایت امثال این روزنامه، توافقی نوشته شده که ترامپ توانست آن را 
زیــر پا بگذارد و دولت روحانی را - بــا داللی اروپا - وادار به ادامه تعهدات یکطرفه 
کند؟ کاســبی واقعی به بزک کردن توافقی اینچنین خســارت بار است و باید دید 
امثال نویسنده چه سودی از اجرای یکطرفه تعهدات برجامی می برند؟! در عین حال 
منتقدان چنانکه بارها گفته اند سگ زرد را برادر شغال می دانند و تنها تفاوت دولت 
خبیث ترامپ با دولت خبیث اوباما را در این می دانند که دومی دســتکش مخملی 
روی دســت چدنی کشــیده بود اما اولی بدون ماسک و نقاب و دستکش، دشمنی 
آمریکا را آشکارا نشان می دهد. در این میان ترجیح بزک کنندگان اعتماد به شیطان 
بزرگ هم این است که افراد نقابدار و عوام فریب در آمریکا سر کار باشند تا کسانی 

که بدون نقاب دشمنی می ورزند.

در پیام روز سه شنبه رهبر معظم انقالب اسالمی که در واکنش به توطئه اهانت 
غرب به پیامبر اعظم صلوات اهلل علیه صادر گردید، چهار فراز و چهار نکته وجود 
داشــت؛ این اهانت »گناهی بزرگ« و ناشی از کینه غرب نسبت به اسالم است؛ 
تکیه به آزادی بیان بهانه ای عوام فریبانه است؛ در پشت این توطئه، آمریکا و رژیم 
صهیونیستی قرار داشته و هدف آن انصراف ذهن مسلمانان از عملیات غرب در 
جهان اسالم است و راه حل، یکپارچگی مسلمانان و هوشیاری در برابر آن می باشد. 
این پیام خیلی کوتاه بود، اما در آن اساســی ترین نکات آمد و تکلیف مسلمانان 
 هم در برابر آن به روشــنی بیان شــد. در عین حال در اطراف موضوع اهانت به 
پیامبر اعظم)ص( که موعود سایر ادیان هم بوده است، و در تشریح فرازهای پیام 

حضرت امام خامنه ای -دامت برکاته- گفتنی هایی وجود دارد: 
1- هجو پیامبر اعظم)ص( و مسلمانان در نشریات اروپایی سابقه دارد. برخورد 
هجوآمیز اروپا با پیامبر بزرگواری که »رسالتی جهانی« دارد و خاتم انبیاء شناخته 
می شــود و در نقطه کانونی معرفت بشر به خداوند متعال قرار دارد و سرچشمه 
فیض و معرفت محسوب می شود، در دوره اخیر به حدود 15 سال پیش برمی گردد. 
یعنی سال 2005 و بعد در مقاطعی این اهانت تکرار شده است؛ 2011، 2015 و 2020 
و جا دارد پرسیده شود چرا در این مقاطع چنین اهانت هایی صورت گرفته است؟ 
این سال ها، درست سال های ضعف اساسی غرب در مواجهه با جهان اسالم است 
و زمان هایی است که برنامه غرب در جهان اسالم به طور اساسی با مشکل مواجه 
شده است؛ 2005، سال بن بست نظامی آمریکا در عراق و افغانستان و اعتراف به 
آن اســت. یعنی زمانی که قدرت سخت غرب در برابر مردم مسلمان با شکست 
مواجه گردیده و لذا از نظر غرب، ریل منطقه باید عوض شود. حاال معلوم شده که 
با ارتش و قدرت میلیتاریزم نمی توان منطقه مسلمانان را اشغال و یا تجزیه کرد 
و طرح های آمریکایی در آن به اجرا گذاشت. سال 2011 سال آغازین خیزش های 
اسالمی علیه »خادمان آمریکا« در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاست، سال 2015 
آغاز شکست برنامه امنیتی غرب در سوریه است در این سال پیشروی  های داعش 
و النصره تمام شده و شکست هایی هم متحمل شده اند و حزب اهلل در دو عملیات 
سهمگین »القصیر« و »یبرود« قدرت خود را نشان داده و جهان در حال اعتراف به 
بقاء دولت سوریه است، دولتی که قرار بود در طرحی صهیونیستی از بین برود، تا 
ادامه حیات از حزب اهلل لبنان سلب شود. سال 2020 سال شکست توطئه سنگین 
غرب در لبنان، فلسطین و عراق است. برنامه غرب برای برهم زدن ساختار و نظام 
فعلی لبنان از اواسط این سال با بن بست مواجه گردیده است. برنامه ضد فلسطینی 
»معامله قرن« با وقفه مواجه شــده و الحاق بخش بزرگی از کرانه باختری به رژیم 
صهیونیستی به مانع برخورده و به اجرایی شدن کامل طرح جنجالی ظاهر سازی 
روابط پنهان عربی - اسرائیلی هم اطمینانی نیست. طرح آمریکا برای سیطره بر بغداد 
هم با چالش مواجه گردیده و کاظمی در برآوردن توقعات آمریکایی ها در شرایط 
سختی است. پس این اهانت ها در زمان هایی است که وضعیت آمریکا، اسرائیل و 

اروپا در جغرافیای مسلمانان، خوب نیست. 
واکنش غرب در مواجهه با این وضعیت، »اهانت« و چنگ انداختن به صورت 
مقدسات مسلمانان اســت. تحلیل آنان این است که در تحوالت منطقه، آنان از 
محمد)صلی اهلل علیه و آله( شکست خورده اند و نه فقط از آیت اهلل خامنه ای، نصراهلل، 
سیستانی، عبدالملک الحوثی و... حدود ده سال قبل، وقتی کشیش کلیسای کوچک 
فلوریدا »تری جونز« مورد سؤال قرار گرفت که انگیزه تو از پیگیری برگزاری برنامه 
قرآن سوزی در ســال 2011 چیست؟ با صراحت همین نکته را برمال کرد: »من از 
مسلمانان نفرت ندارم اما از سوزاندن قرآن برای هشدار درباره اصول اعتقادی و 
ایدئولوژیک اسالم که از آن نفرت دارم، استفاده خواهم کرد.« بله آنان معتقدند 

مشکل اصلی آنان، خود اسالم و نبی مکرم)ص( آن است. 
2- آنچه در نشریات اروپایی علیه نورانی ترین چهره تاریخ بشر اتفاق افتاده 
و خواهد افتاد، در عین آنکه واکنشــی ذلیالنه به شکست از مسلمانان است، از 
کینه توزی شــدید آنان علیه مسلمانان و اسالم نیز حکایت می کند. واقعیت این 
است که اروپایی ها هنوز شکست از مسلمانان در جریان جنگ های صلیبی - اواخر 
قرن یازدهم میالدی- را فراموش نکرده اند و در مواجهه با مســلمانان تنها »خط 
خون« را به رسمیت می شناسند. در آن زمان فرانسوی ها محور جنگ های صلیبی 
بودند و پیشــتازی امروز آنان در اهانت به اسالم هم به دلیل آن است که در زمان 
جنگ های صلیبی طالیه دار و فرمانده جنگ های شکست خورده صلیبی بوده اند. 
پیش از آن، در سال 732 میالدی »شارل مارتل« فرانسوی در جریان جنگ تور، 
قوای »عبدالرحمن قافعی« را در شبه جزیره ایبری متوقف کرد. او در این جنگ از 
فرانک ها که یک قوم وحشی بودند، علیه مسلمانان استفاده کرد و سال ها از سوی 
بقیه فرانسوی ها و حتی اروپایی ها تجلیل شد، تا جایی که بعدها فرانک ها )در زبان 
محلی فرنک ها( فرنگی ها خوانده شده و به بقیه هم اطالق گردید. کما اینکه حمله 
صلیبی ها علیه بالد اســالم در سال 1095 با صدور فتوای »پیتر راهب«، یک پاپ 
فرانســوی تبار در »کلرمون« فرانسه شروع و به آن همه جنایت ختم شد. وقتی 
در سال 800 میالدی، »شارل لومانی« به قدرت رسید که نوه مارتل بوده به سبب 
شدت عمل علیه مسلمانان، »شــارل مقدس« خوانده شد! نام شارل ، در تاریخ 
 فرانسه با همین انگیزه تکرار شد و به »شارل دوگل« رسید و حاال نشریه فرانسوی 
»شارل ابدو« )Charlie hebdo( با اهانت به چهره نورانی پیامبر اسالم)ص(، در حال 
تداعی کردن همان خط است. صحبت کینه ورزی اروپاییان از اسالم و مسلمانان است 
که شکست چند دهه اخیر از اسالم و انقالب اسالمی نیز به این خشم افزوده است، 
تا جایی که وقتی به سردبیر این هفته نامه که قصد داشت »جنایت خطرناک« خود 
علیه پیامبر را تکرار کند، هشدار دادند، گفت »این چیزی است که نمی توانم از آن 
بگذرم« و نگذشت و نیز امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با آنکه می توانست 
با استناد به قوانین داخلی فرانسه و اروپا نیز اقدام شارلی ابدو را رد کند، مدعی 
شد: »در جایگاهی نیستم که بتوانم علیه تصمیم نشریه برای انتشار کاریکاتورها 
حکم صادر کنم. این مصداق بیان آزاد عقاید اســت« و جالب است که او حداقل 
می توانست با استناد به حکم 25 اکتبر 2018 )3 آبان 1397( دادگاه حقوق بشر اروپا 
که در بررسی پرونده یک شهروند اتریشی اهانت کننده به ساحت پیامبر رحمت، 
به اتفاق آرا حکم کرد که »طبق ماده 10 اصول  اندیشه آزاد کنوانسیون حقوق بشر 
اروپا هتک حرمت حضرت محمد)ص( در حوزه آزادی بیان وجود ندارد«، بگوید با 

کار شارلی ابدو موافق نیست، اما این کار را هم نکرد. 
این نکته هم گفتنی است که شارلی ابدو جانشین مجله کم تیراژ »هاراکیری« 
است که در سال های 1339 و 1340 در پاریس منتشر می شد و به اتهام توهین به 
»ارزش های ملی« تعطیل شــد. شارلی ابدو نیز در سال 1349 به خاطر توهین به 
»شارل دوگل« توسط وزارت کشور فرانسه تعطیل گردید و 22 سال بعد یعنی در 
سال 1371 با همان کادر قدیمی شارلی، تحت عنوان »شارلی ابدو جدید« منتشر 
شد. بنابراین اهانت به اشخاص در حقوق فرانسه هم محکوم است و مجازات دارد. 
اما چرا دولت فرانسه امروز از آن حرفی نمی زند؟ همان طور که در پیام رهبر معظم 
انقالب اســالمی آمد: »گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی... بار دیگر 
عناد و کینه شرارت بار دستگاه سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسالم و جامعه 

مسلمانان را آشکار ساخت.«
3- آنچه از ســوی غرب علیه جهان اسالم و با هدف از صحنه خارج کردن 
اسالم از طریق روش های »اهانت آمیز« صورت می گیرد، اقدامی سیستماتیک است. 
نشانه های آن این است که اوالً این اقدامات وجوه مختلف دارد و در نشریه محدود 
نیست و ثانیاً در همه جغرافیا و به خصوص در نقطه های کانونی آنان جریان دارد. پس 
این اقدامات، سیستماتیک دنبال می شود و عملیاتی ترین الیه آن استفاده از »هجو« 
است، هجوی که به قول هفته نامه »اشپیگل«، به اهانت هایی زمخت تبدیل شده  است. 
پروفسور »جک شاهین« در دو کتابی که اخیراً منتشر کرد، نشان داد  هالیوود 
در صدها فیلم سینمایی، کارتون ها و حتی فیلم های انیمیشن، قوم عرب و فرهنگ 
اســالمی را مورد تحقیر و تمسخر قرار  داده است. شاهین می گوید  هالیوود ابتدا 
اسالم را مساوی عرب قرار  داده و سپس در هر فیلم یک عرب در حال قتل و غارت 

و بمب گذاری و تجاوز و دشنام به تصویر می کشد. 
آنچه در این صحنه اتفاق افتاده این اســت که این بار غرب حرف خود علیه 
مســلمانان را صریح تر زده اســت نه اینکه خبر جدیدی باشد. غرب در ادبیات 
سیاسی رسمی می گفت با اســالم موافق و با »مسلمانان افراطی« مخالف است، 
حاال آمده و می گوید با مســلمانان موافق و با اصل اسالم مخالف است و اما البته 
این یک وجه سیاسی هم دارد و آن مخالفت با قدرت گرفتن مسلمانان است که 
 در عنوان »جبهه مقاومت« در حال گسترش می باشد. پس آدرس میدانی دشمن 
»شارلی ابدو« و »پاریس« نیست، آدرس میدان درگیری بیروت و بغداد و... است و 
مبادا که این نکته اساسی را فراموش کنیم. متقابالً اصل قضیه ما مسلمانان هم این 
است که فرانسه، آمریکا، انگلیس و... را از غرب آسیا یعنی از منطقه خود اخراج کنیم 
نه اینکه حواسمان یکسره به اقدام »ژرار بیاد« سردبیر مفلوک یک نشریه جلب شود. 
4- اما نکته مهم و بســیار مهمی که در پیام امام خامنه ای -دامت برکاته- 
اشاره ای کوتاه به آن شد، توطئه سهمگینی است که این روزها برای از میدان به در 
کردن اسالم، در خانه خود صورت می گیرد. مسئله یهودی  سازی فلسطین و تصرف 
کامل قدس توسط رژیم صهیونیستی و تالش برای تغییر وضعیت عراق از کشوری 
مستقل به کانونی برای مداخالت منطقه ای آمریکا و در لبنان تالش برای به زنجیر 
کشیدن سالحی که نتوانسته اند آن را از بین ببرند و ماشینی که در منطقه برای 
یهودی  سازی جنوب خلیج فارس راه افتاده است. اینها مسایل مهم منطقه ما هستند.
5- در نهایت باید گفت اهانت غرب به پیامبر بزرگ الهی از یک سو برخاسته 
از عمق حقد و کینه ای اســت که غرب از اسالم و مسلمانان دارد و از سوی دیگر 
سرپوشی بر توطئه ای است که در جغرافیای اصلی جهان اسالم یعنی غرب آسیا 
دنبال می شود. البته در زمانی که مسلمانان قدرت گرفته اند، حزب اهلل در لبنان به 
خوبی آموخته است که در مواجهه با توطئه های مشترک غرب علیه خود چگونه 
عمل نماید. حزب اهلل تجربه های مختلف دارد و اجازه نمی دهد تفکر عادی  سازی 
رابطه با تل آویو به بیروت برسد. غرب می خواهد از طریق اقتصاد، لبنان را به سمت 
عادی  سازی ببرد و کاری کند که مردم پس از دیدن یک دوره فشار شدید و آمدن 
این دولت و آن دولت تصور کنند که تنها یک راه برای گشایش دارند و آن تعویض 
سالح با غذا است کما اینکه آمریکایی ها همزمان با متهم کردن حزب اهلل به اقدامات 
تروریستی، از واگذاری -دروغین- 10 میلیارد دالر تسهیالت صندوق بین المللی 

به لبنان خبر دادند. 

یادداشت روز

 سعداهلل زارعی 
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با دستور رئیس جمهور 

58 طرح ملی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویژه اقتصادی کشور به بهره برداری رسید

رئیس جمهور روز پنج شنبه 12 
طرح در منطقه آزاد ارس، 11 طرح در 
منطقه آزاد کیش، 14 طرح در منطقه 
آزاد قشم و 21 طرح در مناطق ویژه 
اقتصادی پیام، سرخس، شیراز، کاوه 

و یزد را افتتاح کرد.
ایــن طرح هــای ملی بــا مجموع 
ســرمایه گذاری 4 هزار و 800 میلیارد 
تومان، 434 میلیــون یورو و 4 میلیون 
و 400 هــزار دالر افتتاح شــد. مجموع 
طرح هایی که روز پنجشنبه در مناطق 
آزاد تجاری، صنعتــی و ویژه اقتصادی 
کشور افتتاح شــد، برای 4 هزار و 412 

نفر  اشتغال زایی به همراه داشته است.
افتتاح کارخانه تولید لوازم خانگی 
مادیــران، 2 واحد تولیــدی تجهیزات 
پزشــکی و آرایشی-  بهداشتی، 8 واحد 
تولید و مونتاژ و 2 واحد مرکز داده و رمز 
ارز، مجموع طرح هایی است که در منطقه 
ویژه اقتصادی پیام به بهره برداری رسید.

مجموع سردخانه و انبار 42هزار تنی، 
واحد تولید انواع لوازم آرایشی و بهداشتی 
رونیکا، واحد متریال ضدحریق و فوم عایق 
سرد بتا، طرح هایی بود که در منطقه ویژه 

اقتصادی شیراز به بهره برداری رسید.
واحد کاشی و ســرامیک تندیس 
ابریشــم، در منطقــه ویــژه اقتصادی 
سرخس، واحد تولید کاالهای الکتریکی 
توســعه  پــروژه  و 3  الکترونیکــی  و 
زیرساخت های صنعتی در منطقه ویژه 
اقتصادی شهر صنعتی کاوه و همچنین 
واحد صنایع چوبی و بسته بندی مارینا 
پالستیک در منطقه ویژه اقتصادی یزد 
از جمله دیگر طرح هایی بود که با دستور 

رئیس جمهور در این مراسم افتتاح شد.
رئیس جمهــور همچنین هتل پنج 
ســتاره پانورامای کیش، ســه مجتمع 
مســکونی، مجتمع خدماتی پارسیس، 
طرح تولید انواع سیستم تهویه مطبوع، 
طــرح تولید مبلمان منزل و ســرویس 
چوبی، یک مرکز نوآوری، زیرساخت برق 
و آب و راه دسترسی فرودگاه و همچنین 
زیرساخت فیبر نوری زمینی و دریایی را 

در منطقه آزاد کیش افتتاح کرد.
مجتمع گلخانــه ای80 هکتاری با 
روش هیدرویونیــک، طرح تولید فوالد 
مجتمــع آذرآبــاکان ارس، پنــج طرح 
تولید گلخانه ای ســیفی جات به روش 
هیدرویونیــک، طــرح تولیــد ظروف 
ســرامیکی، طرح تولید مقاطع فوالدی 

ســاده کربنی و کم آلیاژی، و همچنین 
سه طرح تولید البسه از جمله طرح هایی 
بود که با دستور رئیس جمهور در منطقه 

آزاد ارس افتتاح شد.
روحانی همچنین پایانه صادراتی و  
ترمینال نفتی دیرســتان طرح بهسازی 
معابر روستایی، بیســت مدرسه، طرح 
عملیات راهسازی برون شهری، طرح بتن 
و قطعات بتنی پیش ساخته، سه سایت 
65، 98 و 155 هکتاری، طرح های عمران 
شهری و کمپ پارک آفتاب، سه باب هتل، 
و همچنین  ترمینال کانتینری شــهید 
رجایی را در منطقه آزاد قشم افتتاح کرد.

لزوم برداشتن موانع تولید
در سال جهش تولید 

حجت االسالم روحانی روز پنجشنبه 
در مراســم بهره برداری رســمی  از 12  
طرح در  منطقه آزاد ارس، 11 طرح در 
منطقــه آزاد کیش، 14 طرح در منطقه 
آزاد قشــم و 21 طــرح در مناطق ویژه 
اقتصادی پیام، ســرخس، شیراز، کاوه و 
یزد گفت: در شراط تحریم، فعال کردن 
سرمایه های اقتصادی کشور بیش از پیش 

یک ضرورت است.
رئیس جمهور گفت: ایران اسالمی با 
داشــتن منابع بسیار عظیم، آب و هوای 
متنوع و شرایط سهل برای سرمایه گذاری، 
برای ســرمایه گذاران مکانی ارزشمند و 
جذاب است و همه استانداران و مدیران 
مناطــق آزاد و ویژه این آمادگی را دارند 
که ســرمایه های داخلــی و خارجی را 

جذب کنند.
روحانــی بــا  اشــاره بــه بیانات و 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی 
به سران قوا برای تقویت تولید در کشور 
و رفع موانع گفت: باید همه امکانات الزم 
را در اختیار سرمایه گذار بگذاریم و موانع 

تولید را در سال جهش تولید برداریم.
رئیس جمهور با بیان اینکه مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در شــرایط تحریم 
اقتصادی می توانند نقش بسیار ارزشمندی 
را در حل مشــکالت بانکداری، بیمه و 
انبارداری  ایفا کنند، تصریح کرد: از آغاز 
دولت تدبیر و امید تأکید بر این بوده است 
که مناطق آزاد باید از مناطق وارد کننده 
به مناطق صادرکننده و جذب گردشگر 

داخلی و خارجی تبدیل شوند.
رئیس جمهــور در بخــش دیگری 
از ســخنان خــود به شــرایط خاص و 
ویژه کنونــی در عرصه جهانی و جهان 

اسالم  اشــاره کرد و افزود: از یک طرف 
صهیونیست ها در منطقه مشغول توطئه 
هستند و متأســفانه برخی کشورهای 
مسلمان و عرب منطقه را که باید نسبت به 
مسئله فلسطین حساسیت داشته باشند، 
اغفال می کنند و اذنابشان هم همزمان 
مســیر توطئه و اهانت به پیامبر اسالم 
را در برخی مجالت، بازآفرینی می کنند 
که همه اینها بدان معنا است که در یک 
شــرایط حساسی در دنیا هستیم و باید 
از ایران، منافع اسالم و ارزش هایمان به 

خوبی دفاع کنیم.
بر اساس تصمیم دولت عراق 

مراسم راهپیمایی اربعین امسال 
امکان پذیر نیست

رئیس جمهور همچنین روز پنجشنبه 
در جلســه روســای کمیته های ستاد 
ملی مقابلــه با کرونا برگزاری مراســم 
عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت 
ابا عبداهلل الحســین)ع( با رعایت دقیق 
دســتورالعمل های بهداشــتی را به یاد 
ماندنی خوانــد و تأکید کرد که تمامی 
این دســتورالعمل ها تا پایان مراســم 
عزاداری های مــاه صفر به طور دقیق از 
ســوی مردم و بانیان برگزاری مراسم و 

مجالس عزاداری رعایت خواهد شد. 
رئیس جمهور تأکیــد کرد: با توجه 
به  نظر و تصمیم مســئوالن عراقی که 
امروز در آخرین گفت وگوی تلفنی وزیر 
بهداشت عراق با وزیر بهداشت کشورمان 
مورد تأکید قرار گرفته برگزاری مراسم 
راهپیمایی امســال امکان پذیر نیســت 
و آنهــا از مردم عراق نیز خواســته اند از 
هرگونــه راهپیمایی خــودداری کنند 
بنابراین باید مراسم امسال را به  گونه ای 
نمادین و با ابتکارات جدید از سوی صدا 
و سیما و گردانندگان شبکه های مجازی 

برگزار کنیم.
روحانی همچنین ابــراز امیدواری 
کــرد که روند اهدای نذورات به شــکل 
کمک های مومنانه در ماه صفر از سوی 

مومنان تداوم یابد.
اجرای دقیق دستورالعمل های 

بهداشتی و آموزش 
باید توام باشد 

رئیس جمهــور در ادامه به موضوع 
اهمیت تداوم روند آموزش دانش آموزان 
و دانشــجویان کشور  اشاره کرد و اظهار 
داشــت: اصل نخســت در مورد حضور 
دانشجویان و دانش آموزان در محیط های 

آموزشی این است که مراکز آموزشی باز 
بماند و آموزش جریان داشته باشد.

رئیس جمهور افزود: اصل دوم که باید 
مورد توجه قرار گیرد موضوع پرورشی و 
 تربیتی است که باید در کنار آموزش به 
آن پرداخته شــود اما تداوم روند جریان 
آمــوزش کشــور باید با اجــرای دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی در محیط های 

آموزشی توام باشد.
روحانــی تأکید کرد: هــر جا برای 
ســالمت دانشــجویان و دانش آموزان 
آمــوزش در قالب فضــای مجازی الزم 
باشد، اقدام خواهد شد و ضروری است که 
کمیته های آموزش و تبلیغات درخصوص 
اجرای دســتورالعمل های بهداشتی در 
محیط های آموزشــی، کارها و اقدامات 

گسترده تری انجام دهد.

گفت و شنود

پدر سوخته!
 گفــت: اعتراف اخیــر ترامپ دربــاره کرونا اعتراضات شــدید 

و پر سروصدایی را به دنبال داشته است.
گفتم: چه اعترافی؟!

گفت: ترامپ گفته است من از ابتدا خطر بزرگ ویروس کرونا را 
می دانستم ولی برای اینکه مردم آمریکا به وحشت نیفتند و نترسند 

آن را جدی نگرفتم!
گفتم: آمریکا بیشــترین تلفات کرونا را داشته و تعداد 
فوت شــدگانش به 200 هزار نفر رسیده که اگر ترامپ آن را 

جدی می گرفت، فاجعه به اینجا نمی رسید.
گفت: اعتراضات هم به همین علت است و ترامپ را مقصر می دانند 

که به بهانه جلوگیری از ترس مردم، آنها را به کشتن داده است!
 گفتم: از یارو پرســیدند؛ وقتی خانه تــان آتش گرفت 
 چرا پدرت را نجات ندادی و باعث شــدی در آتش بسوزد؟ 

گفت؛ تازه خوابش برده بود، دلم نیامد بیدارش کنم!

از  حق العمل کار  سایت  یک 
دفاع کیهان از پناهیان عصبانی 
شد و به مدیر مسئول آن حمله 

کرد.
پنج شــنبه هفته گذشته مدیر 
مســئول کیهان طی یادداشتی از 
موج تخریبی روزهــای اخیر علیه 
حجت االســالم پناهیــان انتقاد و 
حمله کننــدگان را بــه انصــاف و 
پیشگیری از سوء استفاده دشمنان 

دعوت کرد.
این یادداشــت و دفاع منطقی 
از یــک چهره فرهنگــی و مذهبی 
کشــور که این روزها مورد هجوم 
چند گــروه مختلف -از ضدانقالب 
خارج نشــین تا مدعیان اصالحات 
و برخی از مدعیان عدالت خواهی- 
قرار گرفتــه، به مذاق عــده ای از 
مدعیان اصالح طلبی که ســوژه ای 
برای حمله به نیروهای انقالب یافته 
بودند، خوش نیامد. سایت انتخاب با 
انتشار ویدیویی مدعی شد حسین 
شــریعتمداری بارها مخالفانش را 
مورد تهمــت و توهین قرار  داده و 
به همین خاطر اجازه ندارد دیگران 
را دعوت به اخالق کند. این سایت 
برای اتهامــات فراوانی که به مدیر 
مســئول کیهان وارد کرده اســت 

هیچ شــاهد و نمونه ای ارائه نکرده 
اســت و تنها با انتشار تصاویری از 
ســخنرانی ها و مصاحبه هــای وی 
بدون پخش صدای شــریعتمداری 
در آن به ایراد اتهام علیه او پرداخته 

است. 
این سایت حق العمل کار، شاهد 
ادعــای خود را نقدهای سیاســی 
کیهان به برخی از مدیران کشــور 
معرفــی کــرده و عامدانــه درباره 
تفاوت نقد سیاسی و ورود به حیطه 
خصوصــی زندگی افراد، خود را به 
تجاهل می زند و نمی گوید در کدام 
نقد کیهان به زندگی خصوصی آقای 
روحانی، ظریف، صالحی و دیگران 

پرداخته شده است؟!
نمونه بارز و شــاخص رویکرد 
کیهان درباره مســائل خصوصی و 
افراد را می توان  زندگی شــخصی 
در ماجرای شــهردار اسبق تهران 
مشــاهده کرد. در حالی که حتی 
رســانه های مدعی اصالحات نیز از 
نجفی  محمدعلی  جنایــی  پرونده 
نگذشــته و با آب و تاب فراوان به 
آن پرداختــه و بعضــاً بی انصافی و 
بی اخالقی دربــاره قربانی ماجرا را 
به اوج رســانده بودنــد، کیهان به 
حداقلی ترین شکل ممکن با ماجرا 

برخورد و فقط بــه ذکر اصل خبر 
به صورت بسیار خالصه بسنده کرد 
و یا مدیر مسئول کیهان در مصاحبه 
بــا واشنگتن پســت هنگامی که با 
پرســش خبرنگار در باره اختالفش 
با ظریف رو به رو می شود، می گوید 
ما با آقای ظریف اختالف سیاســی 
داریم ولی یک موی او را با تمامی 
اعضای تیم های مذاکره کننده 5+1 

عوض نمی کنیم. 
اصالحات  مدعــی  ســایت  از 
انتخــاب انتظاری جز دشــمنی و 
کینه تــوزی با کیهــان نداریم و به 
سایت  این  گردانندگان  دشــمنی 
بــا کیهان افتخار هــم می کنیم و 
همین  اندازه که برای اتهامات خود 
به مدیر مسئول کیهان هیچ شاهد و 
نمونه ای ارائه نکرده و صرفاً ادعاهای 
خود را روی تصویر شــریعتمداری 
گذاشــته اســت، برای کسانی که 
کمترین بهره ای از درک و شــعور 
دارند کافی است تا به هویت واقعی 

آن پی ببرند. 
حمله به کیهان البته نه عجیب 
است و نه جدید بلکه آنچه می تواند 
و باید عجیب باشد، خودداری این 
جماعــت از فحاشــی علیه کیهان 

است!
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آدرس پاریس نیست
بیروت و بغداد است


