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* در اخبار ساعت 21 تاریخ 99/7/29 همگان شاهد بودیم که پوست 
شترمرغ که یک چرم بسیار مرغوب و قابل صادرات است به خاطر 
فراهم نیاوردن امکانات فرآوری، طعمه ســگ ها می شود! آفرین بر 

تدبیر دولت و دست مریزاد  ای دولت تدبیر و امید؟!
نیکنام
* روزنامه زنجیره ای شرق کنار عکس جان کری در شماره 99/7/28 
نوشته: جان کری مشاور سیاست خارجی بایدن می شود. حتما اگر 
بایدن پیروز شــود روز بعد تیتر می زند حضور جان کری در کابینه 

بایدن )مثل امضای او( تضمین است؟
0938---8688
* رهبری فرمودند؛ جنتلمن های پشــت میز مذاکره نشــین همان 
تروریســت های فرودگاه بغداد هســتند... حاال هر روز این مدعیان 
اصالح طلبی می گویند برویم با تروریســت ها مذاکره کنیم! اینها یا 

هنوز شیطان بزرگ را نشناخته اند یا همدست آنهایند.
0935---2746
* الحمدهلل کشورمان از ســرمایه های خدادادی فراوانی برخوردار 
اســت لکن به مدیــران الیق و جهادی و پاک نیازمند اســت تا از 
این ســرمایه های بالقوه داخلی برای آباد کردن کشور و رفع  فقر و 

بیکاری و... بهره ببرد.
زاهد رشت
* فروش نفت خام ضررهایش بیشــتر از منافع آن است به همین 
دلیل سیاســت نظام باید قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام 
باشــد. اگر در  دولت های بعد از انقالب بطور کامل به این سیاست 
عمل می شد با تغییر و تحول در قیمت نفت نوسان در قیمت اجناس 

و ارزاق به وجود نمی آمد.
0938---6263
* فردی مثل زلمای خلیل زاد نماینده آمریکا در امور افغانســتان با 
اینکه افغانســتانی است ولی در مذاکره با گروه های افغانی از طرف 
آمریــکا و برای منافع آمریکایی ها شــرکت می کند. درســت مثل 
 مدعیان اصالح طلبی کشــورمان که در جهــت منافع آمریکا قدم 

برمی دارند.
0919---6858
* از دستگاه قضایی درخواست می شود با قاتالن شهید امر به معروف 
و نهی از منکر با اشــد مجازات برخورد و در اسرع وقت حکم الهی 

را درباره آنها اجرا کند.
جالل  وفا - فرهنگی مازندرانی

* درباره به شهادت رسیدن یکی از جوانان بسیجی توسط تعدادی 
اراذل و اوباش در شرق تهران در هنگام امر به معروف و نهی از منکر 
می خواهم از مسئولین قوه قضائیه درخواست بکنم خیلی سریع به 
پرونده رســیدگی کرده و قاتلین را به سزای جنایت خود برسانند. 

نباید رسیدگی به این پرونده طوالنی بشود.
پرتو
* محســن هاشمی رئیس شورای شــهر تهران در حالی که حاضر 
به لغو طرح ترافیک تهران نیســت چطور از دولت می خواهد که دو 

هفته تهران را برای مبارزه با کرونا تعطیل کند؟!
0935---3509
* چند ماه اســت که دولت تبلیغ می کند از مهرماه به بعد حداقل 
حقــوق بازنشســتگان 4 میلیون تومان خواهد شــد ولی در مورد 
بازنشستگان تأمین اجتماعی به این وعده خود عمل نکردند. برعکس 
قیمت اجناس در بازار چندبرابر شده مگر مسئولین مجبورند وعده 

بی پایه و اساس به مردم بدهند؟
0913---2143

* بنویسید ارزپاشی ماهیانه 200 میلیون دالر به بازارنوعی هدردادن 
سرمایه کشور و در مقابل پرکردن جیب جماعت کثیف دالالن ارز 
است. چرا اجازه می دهند یک عده دانسته یا ندانسته به منافع ملی 

کشور آسیب بزنند.
0935---0958
* کاش همه مســئولین امور کشور به ویژه دولتمردان که مردم به 
آ نهــا اعتماد کرده بودند به قــول و قرارهای خود عمل می کردند و 
به رفاه مردم که پناهگاهــی جز خداوند ندارند، برای رضای خالق 
و آســایش مخلوق و راحتی وجدان خودشان و اعتبار کشور هم که 
شــده بیشتر رسیدگی و توجه می کردند و در این شرایط اقتصادی 
و مهمــان ناخوانده کرونا، رعایت حال مردم را می کردند و با تدبیر 
 و صــرف وقت زیاد، ملت را مورد حمایت همه جانبه بیشــتری قرار

می دادند.
محمود بلیغیان
* اســتاندار آذربایجان غربی گفته، ســه هزار فرزند شــهید بیکار 
داریم. عرض می کنم همه مردم ایران خانواده شهیدان این ملتند و 
از وضعیت اشــتغال رنج می برند. با همه این اوصاف، اجازه نخواهند 

داد نجومی بگیران صاحب این انقالب شوند.
طورانی- جانباز
* به نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی عرض می کنم فکری 
به حال مستمری بگیرانی که درآمد آنها یک میلیون تومان است و 

50 درصد آن را بابت اجاره می پردازند بکنند.
0905---8760
* بانک ها بر ســر راه پرداخت وام به مستأجرین هفت خوان رستم 
درست کرده اند. با وجود این موانع امکان گرفتن این تسهیالت وجود 

ندارد. متولیان امر گشایش ایجاد بکنند.
0912---8949
* چند سال است که در شعبه ده دادگاه عمومی استان اردبیل پیگیر 
احقاق حق خود هستم ولی متأسفانه رسیدگی نمی شود. قرار بوده 
هزینه های بنده را پرداخت بکنند ولی اقدامی صورت نمی گیرد چرا؟
0901---0400
* یک راه کمک به اقشار ضعیف جامعه این است که در استخدام های 
دولت این قشــر در اولویت باشند، امیدواریم که این پیشنهاد مورد 

توجه قرار بگیرد.
0916---0685
* بنده برای یک خودروی استپ وی در سال 97 ثبت نام کردم ولی 
متأســفانه تا االن نتوانســته ام این خودرو را تحویل بگیرم. هر قدر 
هم به شــرکت های ســایپا و پارس خودرو و نمایندگی و... مراجعه 
کردم جواب مشــخص و مناسبی دریافت نکردم و بیشتر پاسکاری 
به یکدیگر اســت. طبق اخبار هم به تعداد متقاضیان، خودرو تولید 

شده است. خواهشمندم رسیدگی فرمایید.
امامی

بزک کنندگان بایدن
معلولیت ذهنی دارند یا مأموریت؟!

یک سایت اصالح طلب و حامی دولت مدعی شد برخالف اظهارات رئیس جمهور 
مبنی بر اینکه انتخابات آمریکا مهم نیست، انتخابات آمریکا و پیروزی بایدن مهم است.
عصر ایران نوشت: رئیس جمهور گفته »برای ایران مهم نیست چه کسی و کدام 
حزب در انتخابات آمریکا پیروز می شود. هر دولتی که در آمریکا سر کار بیاید مجبور 
اســت در مقابل ملت ایران تسلیم شود.« این در حالی است که پیروزی جو بایدن 
به منزله بازگشــت به »برجام« هرچند با احتمال تعیین شروط و سخت گیری های 

حقوق بشری است و ماندن ترامپ هم به معنی تشدید فشارها.
روحانی می گوید مهم نیست. در حالی که مهم است و همه هم می دانند مهم 
است و از گفتار و رفتار او پیداست که منتظر نیمه آبان است. اما نباید بگوید مهم 
اســت چون سیاست این گونه اقتضا می کند! به قول یک شاعر »حال همه ما خوب 
است، اما تو باور نکن!« حاال حکایت »مهم نیست« آقای روحانی است. او باید بگوید 

»مهم نیست« اما ما نباید باور کنیم. چرا؟ چون مهم است!
تقالی این ســایت اصالح طلب برای غش و ریسه رفتن به نفع بایدن در حالی 
است که روزنامه کریستین ساینس مانیتور )نزدیک به دموکرات ها( به تازگی تاکید 
کرد بایدن قصد دارد از اهرم های فشار استفاده شده توسط ترامپ برای وادار کردن 

ایران به مذاکره در زمینه توانمندی موشکی و نفوذ منطقه ای ایران استفاده کند.
دموکرات ها و مشاوران بایدن بارها تاکید کرده اند بازگشت به برجام را مشروط 
به پذیرش شروط و مذاکرات جدید درباره )محدود کردن( توانمندی  نظامی و نفوذ 
منطقه ای ایران می دانند، و حال آنکه تعهدات برجامی دولت آمریکا)اوباما( بالشرط 
بوده است. آنان ضمنا گفته اند برجام را کافی نمی دانند و انجام تعهدات خود در آن 
را مشــروط به تغییرات جدید در برجام و افزودن بر تعهدات ایران )از جمله تمدید 
برخی تحریم ها که رو به پایان است( می دانند. شایان ذکر است دولت اوباما همزمان 
با تظاهر به بستن یک پنجره تحریم  در برجام، اقدام به گشودن پنجره های تحریمی 
چندگانه در قالب مصادره چند میلیاردی اموال ایران، اعمال تحریم های ویزایی )حتی 
در حد تروریست خواندن حمید ابوطالبی معاون دفتر روحانی و ندادن ویزای نمایندگی 
سازمان  ملل به او(، و پایه گذاری تحریم های کاتسا و آیسا کرد که در واقع همین فشار 
حداکثری امروز ترامپ است. انکار این بدیهیات از سوی برخی رسانه های زنجیره ای 
نشان می دهد که آنها به واسطه انکار حقایق مسلم و تحریف واقعیت ها، مشکلی فراتر 

از کودنی و نادانی دارند؛ و در واقع مأمورند.
مژده شما لغو تحریم های خودخواسته

بعد از 5 سال بود؟!
یک روزنامه حامی دولت نوشت: کاش رئیس جمهور به جای وعده لغو تحریم های 

تسلیحاتی، مژده بهتری به مردم می داد.
تحریم های تســلیحاتی بعد از 5 ســال در حالی لغو شد که به غلط و به شکل 
داوطلبانه، برای ترغیب آمریکایی ها به توافق سریع تر)!( از سوی تیم ظریف پذیرفته 
شــد و این در حالی اســت که چین و روسیه همان موقع از پذیرش این تعهد ابراز 

تعجب کرده بودند.
اکنون روزنامه اقتصادی جهان صنعت در یادداشتی می نویسد: آقای روحانی بعد 
از چند روز که گفته بود به زودی مژده بزرگی به مردم خواهد داد، به وعده خود وفا 
کرد و در حالی که مردم از فشــار گرانی ها، کمبودها و نایابی برخی کاالها خصوصاً 
اقالم دارویی به ستوه آمده و انتظار داشتند مژده رئیس جمهور به مسائلی چون کاهش 
قیمت ها و رفع تحریم های نفتی و بانکی مربوط باشد، ایشان مثل رئیس دولتی که تازه 
یک هفته از انتخابش به این سمت می گذرد و هنوز به طور کامل در جریان جزئیات 
مربوط به وضعیت اقتصاد و حال و روز مردم قرار نگرفته، در روز موعود با خوشحالی 
زایدالوصفی اعالم کرد از امروز با رفع مدت زمان تحریم های تسلیحاتی می توانیم از 
هر جا که مایلیم سالح خریداری کنیم و به هر کس که مایلیم سالح و ساز و برگ 
نظامی بفروشیم.  مژده آقای رئیس جمهور و شور و شعفی که در بیان ایشان برای 
اعالم مژده مورد نظرشان وجود داشت، بسان آب سردی بود که بر سر مردم کالفه از 
گرانی و بیکاری و تورم کمرشکن ریخته شد. در اینکه تقویت بنیه نظامی برای دفاع 
از مرز و بوم و تمامیت ارضی کشــور در برابر تهدیدات دشمنان بالقوه یک ضرورت 
انکارناپذیر است، کمترین تردیدی وجود ندارد و باز شدن دست کشور برای خرید 
آزادانه ساز و برگ و تجهیزات مورد نیاز قوای نظامی و متقابالً کسب درآمدهای ارزی 
از راه فروش ســالح به کشورهای دیگر در جای خود یک اتفاق خوشایند است اما 
دولت به موازات آن باید با ایجاد شرایط زیست مناسب برای آحاد مردم جامعه هم 
در حوزه تامین نیازهای مادی چون خوراک، پوشاک و بهداشت و درمان و آموزش 
و پرورش را فراهم کند. این نکته بسیار حساس و سرنوشت سازی است که گویا از 

چشم آقای رئیس جمهور و دولت ایشان پنهان مانده است.
آفتاب یزد: دولت دست ما نبود

شورای شهر که دست اصالح طلبان بود!
یک روزنامه اصالح طلب تصریح کرد: غیراز عملکرد دولت، کارنامه شورای شهر 

تهران هم موجب بی اعتمادی مردم به این طیف شده است.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی می نویسد: انتخابات شورای شهر سال 96 در تهران 
شرایط ویژه ای را به همراه داشت، از آنجا که تایید صالحیت ها در شورای شهر با مجلس 
است و شورای نگهبان در این زمینه ورود نمی کند، مجلس اعتدالی دهم این فرصت 
را برای اصالح طلبان فراهم کرد تا قریب به اتفاق همه کاندیداهای اصالح طلب تایید 

صالحیت شوند. به عبارت دیگر اصالح طلبان با همه توان خود برای شورای شهر تهران 
آمدند! این موضوع طبیعتاً دست این جریان را برای انتخاب بهترین لیست ممکن باز 
گذاشته بود. با این حال به  نظر می رسد اصالح طلبان در این زمینه در حالی که تمامی 
21 کرســی شورای شهر تهران را نیز بدست آوردند اما بازهم در عملکرد به جایی 
نرسیده اند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اصالح طلبان هم اکنون به دنبال 
این هستند تا از زیر بار عملکرد نامطلوب دولت روحانی با این بهانه کنار بروند که در 
دولت روحانی مجالی به اصالح طلبان نداد و قدرت در اختیار افرادی چون واعظی، 
نوبخت و نهاوندیان بود! با این حال گویی شــورای شهر فعلی تهران مثال نقضی از 
این اســت که حتی حضور 100 درصدی اصالح طلبان نیز نتوانسته اقدام خاصی را 
به همراه بیاورد! برای تایید این موضوع شاید نیازی به آوردن استدالل هایی از سوی 
چهره های مخالف یا منتقد شورا نیست بلکه آنچه محسن  هاشمی  به عنوان رئیس 
این شــورا در تابستان امسال گفته خود گویای بسیاری از واقعیات است. »در طول 
سه سال اخیر حتی یک کیلومتر مترو در پایتخت ساخته نشده و در طول هفت سال 
گذشته نیز حتی یک دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت اضافه 
نشده است. حتی دستگاه های حفار مدرنی که برای کندن تونل های مترو و ساخت 
سازه تونل در دوره گذشته از سوی خودم تامین و به کشور وارد شده بود، االن سه 
سال است که بیکار افتاده است. در  حالی که اصوال ساخت تونل مترو بسیار کم هزینه 

است و مشکل مالی یا اجرایی ندارد.«
درباره کارایی شورای شهر از همان ماه های اول نیز  تردیدهایی وجود داشت. از 
جمله علیزاده طباطبایی در آبان 97 در مصاحبه ای گفت: »افرادی باید در شورای شهر 
تهران حضور داشته باشند که به مدیریت شهری و چالش های پیش روی آن آگاهی 
داشته باشند. این در حالی است که اصالح طلبان در انتخاب اعضای لیست انتخاباتی 
خود خاله بازی کردند و یک لیست کامالً سیاسی بستند. در نتیجه بحران های مدیریتی 
در شهر تهران نتیجه خاله بازی است. اصالح طلبان بسیاری از چهره های متخصص و 
متعهد را تنها به دلیل اینکه سهمیه هیچ حزب و گروهی نبودند در لیست خود قرار 
ندادند و با ســهمیه بندی سیاسی لیست انتخاباتی خود را بستند. در شرایط کنونی 
یک جمع صددرصد اصالح طلب مدیریت شهر تهران را برعهده گرفته اند که با هم 
ناهمگن هستند.« احمدی حکیمی پور عضو اصالح طلب شورای شهر چهارم نیز درباره 
عملکرد دوره پنجمی ها در آذر 97 گفت: »اغلب کسانی که در شورای شهر پنجم 
حضور دارند برای بار اول است که در این موقعیت قرار می گیرند و به همین دلیل از 
تجربه کافی در این زمینه برخوردار نیستند. به همین دلیل شورای شهر پنجم ورود 

صحیحی به مسائل شهر تهران نداشت.
آرمان: چه جشنی آقای روحانی؟

مشکالت اقتصادی مردم را حل کردید؟
یک روزنامه حامی دولت معتقد اســت برخالف تبلیغات دولت و رئیس جمهور 
کسی در کشور برای لغو تحریم تسلیحاتی جشن نگرفت چون وعده های برجامی، 

چیز دیگری بود.
آرمان در یادداشتی با عنوان »چرا کسی در جشن روحانی شرکت نکرد؟«، نوشت: 
رئیس جمهور اخیراً با آب و تاب از پیروزی گفت و اینکه طبق تقویم برجامی تحریم 
تسلیحاتی رفع شده است. تحریم هایی که بنا بود طبق توافق های برجام در ماه اکتبر 
برداشته شود. در طول این مدت البته که آمریکایی ها تالش های زیادی در راستای 

جلوگیری از این موضوع کردند.
البته مقامات آمریکایی تهدید کرده اند که هر کشوری بخواهد به ایران تسلیحات 
بفروشد، تحریم خواهند کرد. در این میان مقامات دولت از شکست سیاسی ترامپ 
می گویند و البته گروهی هم معتقدند آنچه در عمل اتفاق می افتد چیزی است که 
در بحث تحریم های یکجانبه آمریکا بعد از خروج ترامپ از برجام علیه ایران رخ داد 
و آن همراهی سایر کشورها با آمریکاست. جدای از این موضوع اما بعضی سیاسیون 
معتقدند همین که ایاالت متحده به صورت قطعنامه یا اقدامی دیپلماتیک نتوانسته 
حرفش را برای لغو رفع این تحریم ها به کرسی بنشاند باید جشن گرفت. اما از سویی 
دیگر آنچه در این میان عیان است اینکه آن پیروزی بزرگی که روحانی تالش داشت 
تا در روز یکشنبه به مردم بگوید و جشن بگیرد، در میان ایرانیان چندان به چشم 
نیامده و از ســویی چه بسا خود این سخنان روحانی نیز برعکس تفسیر شد. مردم 
جشنی را که روحانی گفته بود لمس نمی کنند. حقیقت امر این است که در شرایط 
کنونی اقتصادی، دیگر اظهارات رسانه ای روحانی به چشم نمی آمد؛ اظهاراتی که نه تنها 
مورد استقبال قرار نگرفته بلکه ممکن است تأثیر معکوس نیز داشته باشد. مشکالت 
عدیده اقتصادی باعث شده تا کسی در جشن روحانی شرکت نکند. حسن روحانی 
تالش داشت تا با بیان اینگونه اظهارات به برنده شدن از بعد حقوقی در مقابل آمریکا، 
از این اظهارات بهره برداری های سیاسی کند اما این ماجرا روی دیگری هم داشت روی 
دیگری که با این قرائت سیاسی و رسانه ای و شعارگونه متفاوت بود. بی تردید مردم 
خواستار رفع مشکالت در بخش های اقتصادی هستند و نه خرید و فروش اسلحه. 
در این میان هم عده ای معتقدند که توان اقتصادی ایران در شرایط فعلی به گونه ای 
نیست که بخواهد حتی با بازگشت تبادالت تسلیحاتی، اقدام به خرید تسلیحات از 
کشورهای مختلف کند؛ به عبارتی ممکن است حتی با رفع این تحریم ها نیز ایران 
با توجه به وضعیت ارز، تبادالت و مشــکالت اقتصادی خرید قابل توجه تسلیحاتی 

نتواند انجام دهد. ظاهراً مردم برای جشن گرفتن منتظر نبودند.

با دالر 30 هزار تومانی
ظریف و جهانگیری چه دارند به مردم بگویند

یک روزنامه اصالح طلب در گزارشی تأکید کرد افرادی مانند اسحاق جهانگیری 
و جواد ظریف، چهره های جذابی برای مردم و نامزدی در انتخابات 1400 نیستند.

آفتاب یزد می نویسد: گمانه زنی نام هایی که برای انتخابات مطرح می شود چندان 
دلگرم کننده نیســت. یعنی کاندیداهایی که مطرح می شــوند جذب کننده به نظر 

نمی رسند. چند کاندیدا را در این گزارش مورد بررسی قرار می دهیم.
یکی از نام هایی که مطرح شده بود ناطق نوری است! او آخرین بار که به طور 
فعال در عرصه سیاسی حاضر شده انتخابات 1376 است یعنی 23 سال قبل! البته 
همان انتخابات را هم شکســت خورد. این سال ها گرایش های ناطق نوری تا حدی 

عوض شده است اما به هرحال در اصل ماجرا تفاوتی نمی کند. 
اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی هم یکی از گزینه هایی است که اصالح طلبان 
به آن دل بسته اند. اما پای جهانگیری در عملکرد نامناسب دولت روحانی بیش از آنکه 
برخی اصالح طلبان گمان می کنند گیر است! ناصر قوامی فعال سیاسی اصالح طلب 
کاندیداتوری اسحاق جهانگیری را اشتباهی بزرگ خوانده و گفت: »آقای جهانگیری 
در این هشت سال چه کرده که حاال دوباره کاندیدا شود؟! دالر شده 31 هزار تومان. 
واقعا خنده دار اســت که بخواهد کاندیدا شود و فکر کند که مردم نمی گویند شما 
در این مدت چه کردی که به خاطر آن به شــما رای بدهیم«. جهانگیری در یکی 
از سخنرانی های خود گفته بود قدرت تعویض منشی خود را ندارد. معاون اولی که 
نمی تواند منشــی خود را عوض کند چگونه می تواند وضعیت مردم ایران را عوض 
کند؟ بنابراین گزینه جهانگیری نه تنها جاذبه ای ندارد بلکه دافعه هم خواهد داشت!

یکی دیگر از گزینه هایی که مطرح شده و اصالح طلبان به آن توجه ویژه ای دارند 
محمد جواد ظریف اســت. البته خود او تاکید کرده تمایلی برای انتخابات ریاست 
جمهوری ندارد چرا که اساســا مهارت ها و تجربه های الزم را در این زمینه ندارد. او 
همیشه در جایگاهی بوده که دستورات را اجرا کند. ظریف هیچگاه تصمیم گیر نبوده 
بلکه همیشــه مجری اوامر بوده است. از سوی دیگر این گزاره که ظریف محبوبیت 
الزم برای جلب مردم را دارد، نشان می دهد برخی اصالح طلبان همچنان در سال های 
94 و 95 گیر کرده اند. مهمترین دســتاورد ظریف که همان برجام بود سرنوشتی 
ناکام داشت. در همه این سال های اخیر اکثر پیش بینی های او همچون اینکه آمریکا 
نمی تواند از برجام خارج شود اشتباه درآمد تا امروز که ایرانی ها زیر تحریم و دالر 31 
هزار تومانی روز را شب می کنند. بنابراین، این گزاره که ظریف کاریزمای الزم برای 

جلب نظر مردم را دارد چندان منطقی نیست!
ماجرا تحریف نشود

اروپا حامی ادامه تحریم های تسلیحاتی بود
مراقب باشیم لغو توأم با تأخیر پنج ساله تحریم های تسلیحاتی، به عنوان سند 

دفاع اروپاییان از حقوق ایران فاکتور نشود!
روزنامه وطن امروز ضمن انتشــار این هشدار نوشت: در جلسه معروف شورای 
امنیت در ماه جوالی/ تیرماه؛ که با هدف بررســی پیشنهاد آمریکا مبنی بر تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران برگزار شد، اصرار آمریکا مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران با استقبال دیگر اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه 
نشد. 3 کشــور انگلیس، آلمان و فرانسه نیز در این نشست، با هرگونه پیش نویس 
دولت آمریکا مبنی بر »تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران« مخالفت کردند. اکنون 
طرف اروپایی قصد دارد به بهانه لغو تحریم های تسلیحاتی ایران، این »اقدام هدفمند« 
خود را به مثابه یک »فداکاری در حق برجام و ملت ایران«)!( به دستگاه دیپلماسی 
کشــورمان تفهیم کرده و پس از »بدهکار کردن ایران«، فاکتور این بدهی را به نام 
»نظام و ملت ایران« صادر کند. اروپاییان در بیانیه های خود وقیحانه مدعی می شوند 

برای حفظ برجام، بیشتر از حد تعهدات خود نیز تالش کرده اند!
در ایــن میان واقعیتی وجود دارد که نمی توان منکر آن شــد! به رغم مخالفت 
ظاهری اتحادیه اروپایی )به ویژه تروئیکای اروپا( با تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی 
ایران از طریق رای گیری در شورای امنیت، آنها سعی داشتند با استناد به رایزنی های 
دیپلماتیک )در قالب دیپلماســی پنهان( کشورمان را درباره پذیرش داوطلبانه این 
موضوع )تمدید موقت تحریم های تسلیحاتی( مجاب کنند. حتی »هایکو ماس« وزیر 
خارجه آلمان در دیدار »گابی  اشکنازی« وزیر خارجه رژیم  اشغالگر قدس در برلین، 
صراحتاً تاکید کرد کشورهای اروپایی درصدد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از طرق 
دیگر )اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران( هستند. به عبارت آشکارتر، 
مخالفت ظاهری اروپاییان با پیشنهاد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، 
به معنای »ایستادگی اروپا در برابر زیاده خواهی واشنگتن« نبود! حتی سران کشورهای 
اروپایی طرح های »تمدید 3ساله«، »تمدید یکساله« و »تمدید 6 ماهه« تحریم های 
تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران را در جلسات خود آماده کرده و نسخه هایی از آن 

را نیز به محافل آمریکایی- صهیونیستی ارسال کرده بودند. 
در چنین شــرایطی مراقب باشیم »لغو تحریم های تسلیحاتی ایران« به عنوان 
سند »دفاع اروپاییان از حقوق حقه و حداقلی کشورمان« از سوی آنها مورد استناد 
قرار نگیرد. هدف آمریکا و تروئیکای اروپا، هر دو یکسان و معطوف به »تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران« بود و تنها اختالف آنها، مربوط به چگونگی این تمدید و نحوه 
وادارســازی ایران به عقب نشینی از حقوق خود بود. تعجب دارد که چرا وزارت امور 
خارجه، ملت ایران را در جریان فشارهای پشت پرده اروپاییان به دیپلمات های کشورمان 

درباره »تمدید داوطلبانه تحریم های تسلیحاتی« قرار نمی دهد!

رهبر معظم انقالب اسالمی روز شنبه در دیدار با ستاد ملی مقابله 
با کرونا ضمن برشمردن راهکارهای مؤثر و توصیه های گره گشا برای 
مبارزه با این ویــروس فراگیر، به موضوعی نیز پرداختند که ارتباط 
معنایی مستقیمی با موضوع جلسه یعنی بررسی وضعیت و راهکارهای 
مقابله موثرتر با همه گیری کرونا نداشت. ایشان در این دیدار به اقدام 
اخیر برخی ها در مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهور  اشاره کردند 
و گفتند: »اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این 
کار غلط بود و این موضوع را به طور صریح اعالم می کنم.« درباره این 

بخش از بیانات رهبر معظم انقالب چند نکته گفتنی است؛
1- واکنش منفی و صریح رهبر انقالب نسبت به چنین برخوردهایی 
با مسئوالن دولت فعلی منحصر به تذکر صریح روز شنبه نیست. ایشان 
22 تیر امسال در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس تذکر مشابهی 
داده و فرموده بودند؛ »روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون 
و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته 
باشــد اما توهین و دشنام و نسبِت بدون علم به دولتمردان به هیچ 
وجه جایز نیست و برخی از این نسبت ها حرام شرعی است.« واضح 
است که مخاطب این انذار و هشدار تنها نمایندگان مجلس نبودند و 
همه آحاد جامعه را شامل می شود. اگر به آن توصیه عمل شده بود، 

نیازی به تذکر مجدد روز شنبه نبود.
2- حساســیت رهبر انقالب نســبت به هتک حرمت افراد و 
 دســت زدن به اعمال و بیان مواضع مغایر با اخالق و منش اســالمی
- و در عیــن حال تأکید بر ضــرورت نقد- منحصــر به دولت و 
رئیس جمهور فعلی نیست. مروری بر مواضع سابق ایشان نشان می دهد 
مسئله رعایت اخالق در موضع گیری های سیاسی همیشه برای ایشان 
موضوعیت داشته و نسبت به آن حساس بوده اند. نمونه ها و مصادیق 
این قضیه متعدد است. پس از مناظره های جنجالی انتخابات سال 88 
و طرح مباحثي درباره فساد مالي اطرافیان آقاي هاشمي رفسنجاني 
و آقاي ناطق نوري از سوی احمدی نژاد، فرمودند: »البته کسي، خود 
این آقایان را به فساد مالي متهم نکرد اما هر کس هر ادعایي در مورد 
بستگان آنها نیز دارد نباید قبل از اثبات در مراجع و مجاري قانوني، 
در رســانه ها بیان کند، چرا که اینگونه اقدامات در جامعه و بویژه در 
اذهان جوانان، تلقي نادرست ایجاد مي کند.« ایشان در همان سخنرانی 
)خطبه های نماز جمعه 29 خرداد( نسبت به برخوردهای تخریبی با 
رئیس جمهور وقت هم واکنش نشــان داده و به شــدت از آن انتقاد 
کردند؛ »از یک طرف صریح تریــن اهانت ها به رئیس جمهور قانونی 
کشور شــد. حتی از دو سه ماه قبل از مناظرات هم این سخنرانی ها 
را برای من می آوردند و من می  دیدم یا گاهی می شنیدم؛ تهمت هایی 
زدند، حرف هایی گفتند... فحاشی کردند؛ رئیس جمهور را خرافاتی، 
رمال، از این نســبت های خجالت آور دادند؛ اخالق و قانون و انصاف 
را زیر پا گذاشــتند.« این مصادیق و سایر موارد نشان می دهد نفس 
عمل هتاکی و بداخالقی، مذموم و مورد انتقاد ایشــان است، اینطور 
نیســت که هتاکی نسبت به کسی مذموم و نسبت به دیگری مقبول 

و مورد تایید باشد. 
3- هتاکی و بداخالقی از ســوی هرکســی و نســبت به هر 
شــخصیتی غیرقابل قبول اســت اما اگر این عمل خالف از کسانی 
سر بزند که در طیف انقالبیون و حزب اللهی ها حضور دارند، بی شک 
 ناپسندتر است. جریان انقالبی و حزب اللهی باید نسبت به این قضیه 
 بیش از دیگران حساس باشد. در تذکر روز شنبه، رهبر انقالب فرمودند
»در میان این برادران، افراد خوبی هم هســتند«، که نشان می دهد 
افراد مورد اشاره بدخواه و بداندیش نیستند و بر این نکته نیز تأکید 
دارند که افراد خوب نیز ممکن اســت به دالیل مختلفی گرفتار این 
عمل ناروا شــوند. ایشان ده سال پیش نیز همین مضمون را فرموده 
بودند؛ »فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه، یکی از آن چیزهایی 
است که اسالم مانع از آن است؛ نباید این اتفاق بیفتد. فضای هتک 
حرمت، هم خالف شرع است، هم خالف اخالق است، هم خالف عقل 
سیاسی اســت.... من به خصوص به جوانها توصیه مي کنم. بعضی از 
این جوانها بالشــک مردمان بااخالص و مؤمن و خوبی هم هستند، 
اما خیال مي کنند این وظیفه است؛ نه، من عرض مي کنم این خالف 
وظیفه است، عکس این وظیفه است.« متاسفانه امروزه فضای مجازی 
بستری برای اینگونه برخوردهای ناروا شده و بخشی از بدنه جریان 
انقالبی نیز گرفتار این آفت شده اند. از ضدانقالب و معاند و سکوالر و 
الئیک انتظاری نبوده و نیست که در مواجهه با مخالف خود، اخالق را 
رعایت کنند -که نمی کنند- اما بی شک از جریان انقالبی این انتظار 
می رود که در دام عصبی سازی و چرخه توهین و هتاکی نیفتاده و با 

متانت و حفظ اصول پیش رود. 
4- چرا هتک حرمت خالف عقل سیاســی است؟ به سه دلیل؛ 
اوالً مسائل مردم و کشور را به حاشیه می راند. انرژی و توانی که باید 
مصروف بررسی مشــکالت و راه حل ها شود، وارد بیراهه جدال های 
بی پایان شده و تنها نتیجه آن دلسردی و ناامیدی مردم خواهد بود. 
نکته دوم آنکه حتی از منظر سیاســی صرف نیز این برخورد غلط 
است، چرا که دولت و فرد مورد توهین قرارگرفته را در موضع مظلوم 
می نشاند. کمتر کسی امروز در کشور درباره ضعف های متعدد و عمیق 
دولت فعلی شــک و تردید دارد، تا جایی که حتی طیف اصالح طلب 
که خود بارها اذعان کرده اند باعث و بانی روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امید بوده اند، مدت هاســت می کوشند با انواع و اقسام ترفندها و 
لطایف الحیل حساب خود را از دولت مستقر جدا کرده و حتی برخی 
از آنان ایده استعفای دولت را نیز مطرح کرده اند. یکی از ترفندهای 
سیاســی دولت نیز درخصوص ناکارآمدی هــا و وعده های برزمین 
مانده، اتهام زنی به دیگران و ادعای ســنگ اندازی رقبا و منتقدان 
اســت. با چنین نگاه واقع گرایانه ای نسبت به اوضاع کشور، فحاشی 
و هتاکی به رئیس جمهور و مسئوالن دولتی -عالوه  بر غیراخالقی و 
بودن- نشانگر ضعف تحلیل سیاسی نیز هست. چرا که  غیراسالمی 
با ایــن کار ابزاری را به طرف مقابل اعطا می کنید که در به در دنبال 

آن می گردد؛ مظلوم نمایی و حاشیه سازی برای فرار از پاسخگویی. 
نکته ســوم و البته مهم تر آنکه اگر از دایره رقابت ها و اختالفات 
درونی کشور بیرون آمده و از منظری باالتر به صحنه بنگریم، امروز 
کشور درگیر یک جنگ چندوجهی، تمام عیار، پیچیده و تحمیلی است. 
بدون شک در چنین شرایطی بیش از همیشه نیاز به اتحاد و انسجام 
داریم. توهین و هتاکی به مقامات کشور را می توان به شلیک در سنگر 
خودی در بحبوحه نبرد تشبیه کرد. شلیکی که همسنگران عاقل را 

نگران و آشفته و دشمن را خرسند و امیدوار می کند. 
5- بی شــک هتاکی به رئیس جمهور و دیگر مســئوالن کشور 
مذموم اســت اما بد نیست جناب رئیس جمهور هم نگاهی به ادبیات 
خود طی این سال ها نسبت به منتقدان داشته باشند. لیست عبارات 
تند و هتاکانه در این ادبیات شامل ده ها مورد می شود؛ بزدل، بروید 
به جهنم، دین نشناس، جیب بر، بی شناســنامه، هوچی گر، متوهم، 
عصر حجری، بی عقل، ترســو و... اینها مشتی نمونه خروار است که 
جناب آقای روحانی طی این ســال ها نثار منتقدان کرده است. و در 
میــان منتقدان هیچ نمونه ای را نمی توان آدرس  داد که از این الفاظ 
رکیک علیه رئیس جمهور و یا دولتمردان ایشان استفاده کرده باشد. 
البته که این ادبیات غیرقابل قبول، مجوزی برای استفاده از عبارات 
مشابه برای منتقدان فراهم نمی کند و پاسِخ »های«، »هوی« نیست.

6- نهی رهبر انقالب از هتاکی نسبت به دولت و رئیس جمهور و 
سایر مسئوالن نظام، همان طور که ایشان نیز تاکید کردند به معنای 
بستن راه نقد نیست. نقد مسئله محور است و بر موضوع تمرکز دارد 
و از این روی با هتک حرمت فاصله فراوانی دارد. اســالم همان قدر 
که از توهین و هتاکی برحذر داشته، بر امر به معروف و نهی از منکر 
تاکید داشــته و حتی آن را واجب می داند. اگرچه با کمال تأســف 
باید گفت، دولت محترم نســبت به نقدهای دلسوزانه و کارشناسانه 
بســیاری از منتقدان نه فقط بی توجه بوده است بلکه در مواردی نیز 
نقدها را با ناســزاگویی به منتقدان پاسخ داده است و این در حالی 
است که گذر ایام درستی و صحت نظر منتقدان را تأیید کرده و دولت 
نیز در پاره ای از موارد به همان نقطه ای بازگشــته است که منتقدان 
عبور ازآن را ناصواب و خســارت بار می دانند، نظیر اتکاء به خارج، 
اغراق درباره برجام، ســرانجام اعتماد به دشــمنان بیرونی و یا در 
سوی، مخالفت با مسکن مهر، حذف کارت سوخت، بی توجهی به   این 
تولید داخلی، واردات بی رویه و...  این همه اما، بدیهی است که قابل 

نقد است بی آنکه در انتقاد از مرزهای ممنوعه عبور شود.

یادداشت روز

محمد صرفی

صفحه 2
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
۹ ربیع االول ۱۴۴2 - شماره 22۵۹۴

با دستور رئیس جمهور 

51 هزار واحد مسکن مهر و طرح ملی مسکن 
افتتاح شد

مراســمی  رئیس جمهور طی 
و  راه  وزارت  ملــی  طرح هــای 
شهرسازی را برای ساخت مسکن 
در قالب طرح های مســکن مهر  و 
استان های  اقدام ملی مسکن  در 

مختلف کشور افتتاح کرد. 
افتتاح 40 هزار و 180 واحد مسکن 
مهر در پردیس، افتتاح 11 هزار و 560 
واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن 
در هشت اســتان و بافت های فرسوده 
شــهری، واگذاری زمین برای ساخت 
135 هزار واحــد به صورت گروهی به 
واجدین شــرایط در قالــب طرح اقدام 
ملی مسکن از جمله طرح هایی بود که 
روز پنج شــنبه )یکم آبان ماه( با دستور 
رئیس جمهور بهره برداری و یا عملیات 

اجرایی آن آغاز شد.
 همچنین معرفی 253هزار و 500 
واحد به واجدین شرایط به پروژه ها در 
قالــب طرح اقدام ملی مســکن در 31 

استان کشــور و شروع عملیات اجرایی 
ســاخت 157هزار واحد مســکونی در 
قالب تفاهم نامه ها و طــرح اقدام ملی 
مســکن از دیگر طرح های ملی وزارت 
راه و شهرســازی بود که در مجموع  با 
سرمایه گذاری 246هزار میلیارد تومان و 
اشتغالزایی برای یک و نیم میلیون نفر در 
این مراسم افتتاح یا دستور اجرای آن از 

سوی رئیس جمهور صادر شد .
حجت االســالم روحانــی در آئین 
بهره بــرداری از طرح هــای ملی وزارت 
راه و شهرسازی، »ساماندهی بافت های 
از  » شهرک ســازی«  را  و  فرســوده« 
سیاســت های دولت تدبیــر و امید در 
حوزه مسکن و شهرسازی دانست و اظهار 
داشــت: طرح احیا، بازسازی و نوسازی 
بافت های فرســوده به طور گسترده در 
این دولت پیگیری شــد و این موضوع 
به عنوان یکی از سیاست های دولت در 

بخش مسکن ادامه می یابد.

روحانی با بیان اینکه اقدامات دولت 
تدبیر و امید در حوزه مســکن درخور 
توجه است و وزیر راه و شهرسازی الزم 
است آمارهای مرتبط با این حوزه را ارائه 
کند، افزود:  از اینکه امروز 52 هزار واحد 
مسکونی را به بهره برداران عزیز تقدیم 
کردیم، بســیار خوشحالیم و امیدواریم 

این روند تا پایان دولت تداوم یابد.
 رئیس جمهور با اشاره به خودکفایی 
کشور در بخش تولید مصالح ساختمانی 
و همچنین مهندسین کارآمد در حوزه 
مســکن، گفت: امیدوارم به کمک هم 
بتوانیم در این امر مهم که برای اقتصاد 
ما بسیار مهم است، گام ارزنده ای برداریم.
روحانی اظهار داشت: امسال که سال 
جهش تولید است، قطعا یک بخش مهم 
تولید ما مسکن است و مسکن می تواند 
یک تحول بزرگ هم در تولید و هم در 

مسئله اشتغال به وجود بیاورد.
گفتنی اســت افتتــاح طرح های 

مسکن مهر توســط رئیس جمهور در 
حالی اســت که پروژه مســکن مهر از 
جمله طرح های مهم انبوه ســازی بود 
کــه در اواخر دولت دهــم کلید خورد 
و بســیاری را امیدوار به خانه دار شدن 
کرد. عالوه بر این بر بازار مســکن نیز  
تاثیر مستقیمی نهاد و سبب ساز تعدیل 
قیمت ها شد. این پروژه البته برای قشر 
ضعیف جامعه تدارک دیده شــده بود 
اما با کنترل تقاضا بر بازار اثرات مثبتی 
داشت. اما دولت روحانی رویکرد منفی 
را نسبت به این طرح ملی پیش گرفت 
تا جایی که عباس آخوندی وزیر وقت راه 
و شهرسازی پروژه مسکن مهر را مزخرف 
نامید و در انتهای کار خود عنوان کرد که 
افتخار می کنم حتی یک مسکن مهر را 
هم افتتاح نکرده ام. حاال دولتمردان که 
با مسکن مهر مخالف بودند این طرح را 
به عنوان یکی از طرح های خدماتی خود 

معرفی می کنند.

عالوه  بر دو مقام بلندپایه حزب اهلل لبنان

وزارت خزانه داری آمریکا، سفیر ایران در عراق را تحریم كرد
وزارت خزانــه داری آمریکا با 
تحریم سفیر  از  بیانیه  صدور یک 
ایران در عراق و دو تن از مقامات 

بلندپایه حزب اهلل لبنان خبر داد.
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد که »ایرج مســجدی« سفیر 
ایران در عراق و دو تن از مقامات بلندپایه 

حزب اهلل لبنان را تحریم کرده است.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا 
آمده اســت کــه »]ایرج مســجدی[ 
مشاور نزدیک ]ســردار شهید[ قاسم 
ســلیمانی، فرمانــده پیشــین نیروی 
قدس ســپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
در سیاســت های نیروی قدس ســپاه 
پاسداران در عراق نقشی تعیین کننده 

ایفا می کند«.
وزارت خزانــه داری آمریکا در این 
بیانیه ادعا می کند که ایرج مسجدی »بر 
برنامه آموزش و پشتیبانی از گروه های 
شــبه نظامی در عراق نظارت می کند و 
گروه هایی را هدایت یا پشتیبانی کرده 
که در اجرای حمالتی که به کشته و یا 
زخمی  شدن نظامیان آمریکا و نیروهای 
ائتالف در عراق منتهی شــده، دســت 

داشته اند«.
به گزارش مهر، وزارت خزانه داری 

آمریکا همچنین در ادامه مدعی شد که 
این دیپلمات ایرانی در مقام سفیر ایران 
در عراق مســئولیت نقل و انتقال های 
مالی به سود نیروی قدس سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی را برعهده داشته است.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین 
در بیانیــه ای جداگانه اعالم کرد که دو 
مقام شورای مرکزی حزب اهلل لبنان نیز 

تحریم می شوند.
ایران سفیر آمریکا در عراق را 

تحریم کرد
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امور خارجه در صفحه شخصی خود در 
توئیتر نوشت: »متیو تولر سفیر آمریکا در 
عراق در هماهنگی اقدامات   تروریستی 
در عراق و منطقه، در  ترور مجرمانه سردار 
سلیمانی و پیشبرد تحریم ها علیه ملت ما 

نقشی محوری داشته است«.
وی افزود: »ایران او و دو مقام دیگر 
رژیم آمریکا را که در این اقدامات نقش 
داشته اند، تحریم کرد. اقدامات ضدایرانی 

بی پاسخ نخواهد ماند«.
وزارت امــور خارجه نیز در همین 
زمینه بیانیه ای صادر کرد. در بخشــی 
از ایــن بیانیه آمده اســت: در اجرای 
تبصره یک ماده 4 و تبصره یک ماده5 

از »قانــون مقابله با نقض حقوق بشــر 
و اقدامات ماجراجویانه و  تروریســتی 
آمریکا در منطقه« مصوب بیست و دوم 
یک هزاروسیصد ونودوشــش  مردادماه 
مجلس شورای اســالمی، وزارت امور 
خارجه با همــکاری نهادهای ذی ربط، 
بر اســاس اطالعات و ادله مکفی اثبات 
کرده است که ماتیو تولر، سفیر ایاالت 
متحده آمریکا در بغداد، استیو فاگین، 
معاون ســفیر و راب والر، سرکنســول 
ایاالت متحده در اربیل، مشارکت موثر 
در سازماندهی، تأمین مالی، راهبری و 
ارتکاب اقدامات  تروریستی علیه منافع 
دولت و یا شهروندان جمهوری اسالمی 

ایران داشته اند.
در ادامــه بیانیه آمده اســت: افراد 
مذکور در حمایت از گروه های افراطی و 
 تروریستی از جمله داعش و جبهه النصره 
و از  تروریسم دولتی علیه مردم منطقه، 

نقشی موثر ایفا کرده اند.
در بیانیه وزارت امور خارجه تصریح 
شده است: همچنین به دلیل مشارکت 
در ارتکاب نقض قواعد اساسی و اصول 
بنیادین حقوق بین الملل ازجمله حقوق 
بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر علیه 
مردم منطقه، به ویژه به دلیل معاونت در 

 ترور سردار شــهید سپهبد حاج قاسم 
ســلیمانی، و نیز به دلیل نقشی که در 
اعمال تحریم های ظالمانه و غیرقانونی 
ایاالت متحده علیه مردم ایران داشــته 
و دارنــد؛ مصداق بارز  اشــخاص مورد  
اشــاره در بندهای سه تا پنج ماده 4 و 
بند دو ماده 5 قانون فوق به شمار رفته، 
و بدینوسیله از تاریخ صدور این بیانیه، 
دوم آبان ماه 1399، آنها را در فهرست  
اشــخاص مورد تحریم به گونه مقرر در 

قانون مذکور قرار  می دهد.
در پایان بیانیه آمده است:  اشخاص 
فوق االشاره از این تاریخ مشمول تبعات 
و الزامات منــدرج در »قانون مقابله با 
نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه 
و  تروریستی آمریکا در منطقه« خواهند 
بود و کلیه نهادهای ذی صالح طبق قانون 
اقدامات مقتضی جهت اثربخشی در این 

خصوص را اتخاذ خواهند نمود«.
تحریم 5 نهاد ایرانی

وزارت خزانه داری آمریکا در تارنمای 
رسمی  خود با انتشــار مطلبی مدعی 
تالش پنج نهــاد ایرانی برای اثرگذاری 
بر فرآیند انتخابات ریاســت جمهوری 
2020 آمریکا شــد و از مسدود کردن 
دارایی های و منافع تحت مالکیت این 

نهادها خبر داد. در مطلب منتشره، دفتر 
 )OFAC( کنترل دارایی های خارجی
وابســته به وزارت خزانــه داری ایاالت 
متحده پنج نهاد ایرانی را به تالش برای 
اثرگذاری انتخابــات در ایاالت متحده 
متهم کرد و مدعی شــد که حکومت 
ایران فرآیند انتخابات ریاست جمهوری 
2020 آمریــکا را هدف قــرار داده و با 
اقدامات بی پروایانه ای همچون انتشــار 
اطالعات جعلی بصورت آنالین و اجرای 
عملیات های نفــوذ بدخواهانه با هدف 
گمراه ســازی رأی دهندگان آمریکایی، 
درصدد ایجاد اختالف و تفرقه در میان 
جمعیت رأی دهندگان این کشور است.

در ادامه ادعاهای وزارت خزانه داری 
آمریکا آمــده اســت: »بخش هایی از 
حکومــت ایــران که تحت پوشــش 
خبرگزاری ها و رسانه های خبری فعالیت 
می کنند، در جهت تضعیف فرآیندهای 
دموکراتیــک در ایــاالت متحده اقدام 

می کنند«.
وزارت خزانــه داری آمریکا ســپاه 
 ،)IRGC( پاسداران انقالب اســالمی
نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی )IRGC-QF(، و مؤسســه 
بیان رسانه گســتر )بیان گستر( را به 

اتهام مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم 
در هرگونه مداخله خارجی در انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 ایاالت متحده- 
اعم از حمایت، فعالیــت مخفیانه و یا 
همدســتی- مشــمول فرمان اجرایی 
 13848 )Executive Order/E.O(
قــرار می دهد. افزون بر این ســه نهاد، 
اتحادیــه رادیــو و تلویزیون اســالمی 
اتحادیــه بین المللــی  )IRTVU( و 
رسانه های مجازی )IUVM( به دلیل 
آنکه در مالکیت یا کنترل نیروهای قدس 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی است، 
مشــمول این فرمان اجرایی 13848 
می شــوند. وزارت خزانــه داری آمریکا 
در ادامه ادعاهای کــذب و واهی خود 
افزود که »تالش هــای حکومت ایران 
برای انتشار اطالعات جعلی و نادرست 
کــه تحت پوشــش مجموعه متنوعی 
از رســانه های مخفی صورت می گیرد، 
مخاطبان را در سطح جهانی هدف قرار 
می دهند. عملیات های انتشار اطالعات 
جعلی از ســوی حکومت ایران با هدف 
ایجــاد اختالف و تفرقه افکنی در میان 
خوانندگان و از طریق پلتفرم های رسانه 
اجتماعی و اپلیکیشــن های پیام رسان 

انجام می شود«.

گفت و شنود

میمون!
گفت: جان رتکلیف، رئیس  سازمان اطالعات ملی آمریکا گفته 
اســت »ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دخالت می کند 
و با تحریک شهروندان آمریکایي قصد دارد در آمریکا جنگ داخلی 

راه بیندازد«.
 گفتــم: این همان ایران اســت که 41 ســال پی در پی 
 با همه توان به جانش افتاده اند ولی نه فقط نتوانســته اند 
هیچ غلطی بکنند بلکه امروز در معادالت جهانی به جایگاهی 

رسیده که از دخالتش در انتخابات آمریکا نگرانند!
گفت: بســیاری از تحلیلگران غربــی معتقدند، آمریکا به علت 
بحران های چند گانه با خطر فروپاشــی رو به روست و برای سرپوش 
نهــادن بر این واقعیت، دیگران را بــه مداخله در امور داخلی خود 

متهم می کند.
گفتم: کشیش برای دانش آموزان می گفت همه ما فرزندان 
حضرت آدم هســتیم. دانش آموزی که پدرش از طرفداران 
داروین بود گفت؛ پدر مقــدس! ولی پدر من می گوید ما از 
نسل میمون هستیم! کشیش گفت؛ ببین فرزندم، ما با مسائل 

خانوادگی شما کاری نداریم!

درگذشت همکار قدیمی
با نهایت تأسف و تأثر مطلع شدیم همکارمان آقای سید امیرمسعود 
حســینی دار فانی را وداع گفته است. ضمن تسلیت به خانواده محترم 
ایشان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزو داریم.

مرزهای ممنوعه!


