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اخبار كشور
وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اعتراف کرد

ارتش اسرائیل میداند توانمندی عملیاتی
برای حمله به ایران را ندارد

یادداشت روز

نیاز کاذب
روزنه نفوذ!

بحرانهای اجتماعی یا اقتصادی بر عکس آنچه برخی تصور میکنند ،نه همیشه
حقیقی هستند و نه ماهیتی یکسان دارند ،گروهها و اتاقفکرهای نظامیافتهای وجود دارند
که با شبیهسازی یک مسئله واقعی در الگویی آزمایشگاهی ،مطالعات گوناگونی را روی
آن انجام میدهند و حاصل این مطالعات را همچون دستاوردی گرانبها دستمایه اقدامات
بعدی خود میکنند .این دست اقدامات معموال سیر مطالعاتی پر هزینه و طوالنیمدتی
دارد که گاه چند دهه در یک کشور به طول میانجامد! اما فایده صرف این همه هزینه
و زمان طوالنی چیست؟ برای متخصصان عملیات روانی و بحرانسازی ،تاثیرگذاری بر
افکار عمومی و الزام حاکمان به ایجاد تغییرات و تن دادن به برخی خواستهها ،اهداف
ارزشمند و گرانبهایی است که سرمایهگذاری در آن در مقایسه با محصول بدست آمده،
از معاملهای پرسود خبر میدهد.
القــاء نیاز ،تهدید به خطری بزرگ و قریبالوقــوع ،بزرگنمایی برخی حوادث و
مشکالت و ...از اصلیترین روشها برای دستیابی به نتیجه مورد نظر بحرانسازان است
که هریک به تنهایی یا بصورت توامان در کشورهای گوناگون مورد آزمایش قرار گرفته
اســت .اما این قبیل اقدامات نیازمند دو عنصر کلیدی و مهم است نخست فرماندهی
منسجم و مســتقر و سپس رسانههای گوش به فرمان و یکپارچه .بدون این دو عنصر
عملیات روانی اتاق بحران شکل نمیگیرد .در باب این شبیهسازی و عناصر آن و نسبت
آن با شــرایط کنونی کشور و تالش برای نفوذ دشمن به ایران اسالمی نکاتی هست که
با هم مرور میکنیم:
 -1چند سال پیش ،جان نگرو پونته جانشین پل برمر نخستین فرمانده و سیاستگذار
آمریکا در عراق بعد از صدام شد .او مرد توانمندی بود که حضورش در منطقه آمریکای
التین به عنوان سفیر ،مصادف بود با کودتاها و ترورهای فزاینده! نگرو پونته هم پس از
مدتی به آمریکا بازگشت و مسئول هدایت «جامعه اطالعاتی و امنیتی آمریکا» (که از سیا
تا اف بیای را دربر میگرفت) شد .مشهور است که او اندکی پیش از پایان ماموریتش،
از یکی از رهبران سیاسی عراق پرسیده بود« :میدانی چرا در آمریکا هیچوقت کودتا
نمیشود؟!» مقام عراقی دالیل زیادی از توزیع قدرت تا دموکراسی و … را برشمرده بود
اما نگرو پونته در یک جمله به او گفته بود« :زیرا آمریکا در واشنگتن سفارت ندارد !».این
عبارت گویای نقش کلیدی سفارتهای دشمن در کشور هدف ،به عنوان مرکز فرماندهی
کودتاهاست که نمونههای آن را در آشوبها و بحرانهای گوناگون سالهای اخیر به ویژه
در منطقه آسیای میانه دیدهایم .تا آنجا که در جریان ناآرامیهای اوکراین،برخی سفرا و
نمایندگان سیاسی کشورهای اروپایی مستقیما در جمع متحصنین حاضر شده و حتی به
توزیع غذا بین آنها پرداختند! اکنون و با اینکه سالهاست جاسوس خانه آمریکا در ایران
تعطیل شده ،بازگشایی سفارت انگلیس را باید به دیده تردید و حساسیت نگریست و
آن را در همین راستا ارزیابی کرد.
 -2هرچند رســانهها در این ساختار نقشی مستقل دارند اما قطعا در غیاب مرکز
فرماندهی ،نقش آنها مهمتر و کلیدیتر میشــود .سالها قبل رسانههایی در کشورمان
داشــتیم که مقاله و تحلیل و یادداشت بیبی سی را بدون ذکر ماخذ و به عنوان تولید
خودشان چاپ میکردند و در همین حد به پادویی برای آنها مشغول بودند! اما اکنون
وضع پیچیدهتر شده و دشمنان ما برای نفوذ به رفتارهای حساب شدهتری نیاز دارند.
آنها اکنون به این نیاز دارند که در جامعه از یکســو دائما اینگونه اعالم شود که برای
رسیدن به زندگی بهتر هیچ راهی جز دست کشیدن از ارزشها و آرمانها و کنار آمدن
با صاحبان دنیا یعنی غرب و آمریکا وجود ندارد و از سوی دیگر هم اعالم شود که بدون
این رخداد ،ما در سیر قهقرایی به سراشیبی سقوط میرویم و روز به روز وضعمان بدتر
میشود! همزمان با این دو القاء مسموم چند کار دیگر هم انجام شود تا معجونی از ترس
و وحشت وتوهم به جامعه تزریق شود؛ مثال خطر جنگ (!) برجستهسازی شود ،یا توان
مدیریت و دانش داخلی حقیر و ناتوان جلوه داده شود ،منابع موجود کشور را برای اداره
آن بســیار ناکافی و ناچیز جلوه دهند و خالصه گشایش در همه امور زمین و زمان را
به تحکیم و تجدید رابطه با آمریکا و غرب پیوند دهند .این اصلیترین نیاز غرب برای
نفوذ در ایران است و آنها به خوبی درک کردهاند که بدون این القائات مسموم ،تودههای
هوشیار مردم،کمترین اهمیتی به حضور یا عدم حضور آنها نمیدهند و حاضر نیستند
برای وصال آنها ،با آرمانهایشان وداع کنند.
 -3اما انتخاب سوژه در این پروژه آزاد نیست! یعنی پیادهنظام رسانهای عملیات نفوذ،
حق ندارند نیازهای اساسی کشور را در زمره مطالبات و حتی آرزوهایشان بگنجانند!
بلکه برعکس نیازسازی برای جامعه باید به نوعی تحقیرآمیز هم باشد اما به گونهای که
مخالفت با آن ،مخالفت با آزادیها و مطالبات عمومی قلمداد شود! در این روش آزموده
شده،مک دونالد اهمیت بیشتری از صنایع مادر و حساس دارد! کوکاکوال ،نماد و سمبل
آزادی و خوشبختی اســت و افتتاح یک بانک خارجی  -بدون آنکه معلوم باشد با چه
هدفی و چه میزان ســرمایهای به کشور میآید -نشانه گشوده شدن در اقتصاد جهان
به کشور است! شاید باور این همه تحقیر برای خوانندگان سخت باشد اما بررسی یک
نمونه تاریخی ،صحت این ادعا را روشن میسازد .اقتصاد شوروی در ایام فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی ،و باز شدن درهای آن کشور پس از هفتاد سال به سوی اقتصاد جهانی،
این انتظار منطقی را ایجاد کرده بود که سیل سرمایهگذاران به آن دیار سرازیر شوند اما
در نهایت تعجب ،مک دونالد اقدام به تاسیس شعبی در مسکو نمود! آنها برای تحقیر
کامل یک ملت ،رسانههای مزدور را مامور نیازسازی کردند و این شعار را جا انداختند
که« مردم روسیه در فالن روز خاص ،طعم آزادی و فرهنگ جهانی را با مک دونالد تجربه
خواهند کرد»! و سپس در اقدامی کثیف فیلمی از صف مردمی که تحت تاثیر این القاء
به خیابان آمده بودند را در رسانههای دنیا نشان دادند! رهبر انقالب سالها قبل شیوه و
شگرد عملیات روانی آن روزهای غرب در شوروی سابق و تالش برای تکرار آن در ایران
را به روشــنی تبیین کردند«:طرح (فروپاشی شوروی) یک طرح نظامی نبود .در درجه
ا ّول یک طرح رسانهای بود که عمدتًا بهوسیله تابلو ،پالکارد ،روزنامه ،فیلم و غیره اجرا
شد .اگر کسی محاسبه کند ،میبیند که حدود پنجاه ،شصت ِ
درصد آن مربوط به تأثیر
رسانهها و ابزارهای فرهنگی بود ...بعد از عامل رسانهای و تبلیغی ،در درجه دوم ،عامل
سیاســی و اقتصادی بود .عامل نظامی هیچ نبود .اما این طرح چه بود؟ گورباچف وقتی
در سال  1985ســ ِر کار آمد ،شعاری که مطرح کرد ،شعار پروستریکا در درجه ا ّول و
گالسنوست در درجه دوم بود .تعبیر فارسی پروستریکا ،بازسازی و اصالحات اقتصادی
است؛ و گالسنوست یعنی اصالحات در زمینه مسائل اجتماعی ،آزادی بیان و امثال اینها.
در یکی ،دو سال ا ّول ،به وسیله رسانهها ،آواری از حرف و تحلیل و تفسیر و تشویق و
جهتدهی و پیشنهاد بر سر گورباچف فرو ریخت و کار بهجایی رسید که توسط مراکز
آمریکایی ،گورباچف به عنوان مرد ســال معرفی شد!  ...این آغوش باز غرب ،بهعنوان
یک مش ّوق بزرگ ،گورباچف را فریب داد!  ...او به غربیها و آمریکاییها اعتماد کرد؛...
گورباچف کتابی به نام پروستریکا  -انقالب دوم  -نوشته که انسان نشانههای این فریب
خوردگی را در آن مشاهده میکند ..مدتی گذشت ،سیل تبلیغات غربی و فرهنگ غربی
و نمادهای غربی  -ســمبلهای لباس «مکدونالد» و از این چیزهایی که در واقع جزو
سمبلهای آمریکایی است  -در شوروی راه پیدا کرد)79/4/19(»....این سخنان به وضوح
از نقش و کارکرد رســانهها و دل بستن آمریکا به وطنفروشان برای ساقط کردن یک
نظام خبر میدهد .البته در همان سخنرانی رهبر معظم انقالب چندین دلیل در ضعف و
خطای تحلیلی قیاس ایران با شوروی سابق برشمردند که موضوع این نوشتار نیست .
 -4اما چرا و چگونه ممکن است تبلیغات رسانهای ،نمادسازی و تبلیغات جهتدار
تاثیری اینچنین داشته باشد؟! باید قبول کرد که رسانههای کمتیراژ و کم محتوا فینفسه
و به تنهایی نمیتوانند کاری از پیش ببرند .بخصوص وقتی نیازهای حقیری مثل مک
دونالد یا پرواز مستقیم تهران  -نیویورک و خواستههای مهوع و کوچکی از این دست
را در دســتور کار خود قرار دهند! اما اگر پروژه نفوذ را برنامهای هوشــمند و طراحی
شــده با محاسبات دقیق بدانیم نباید از نقش عوامل دیگر این سناریو غفلت کنیم ،از
نقش دستهای پشت پرده اقتصادی که آمادگی دارند در صورت زمین ماندن مطالبات
رسانهای ،با اقتصاد ملی بازی کنند و مثال درکوتاه زمانی نرخ دالر را افزایش بدهند تا به
زعم خودشان مردم را از ایستادگی پشیمان کنند و آنها را وادار به کوتاه آمدن بکنند!
(درست شبیه همان گرایی که فتنهگران در سال  88برای تشدید تحریمها با هدف به
زانو در آوردن جمهوری اسالمی به آمریکا دادند) آیا برای این دسته و نقش آنها در ایجاد
نارضایتی ملی فکری شده است!؟ از نقش کسانی که با تندترین ادبیات در پی شکستن
مرزهای اعتقادی و ملی و فکری مردم و ناامیدی آنها از هر بهبود و سامانی هستند! کسانی
که در کسوت کارشناس و متخصص ،دستاوردهای بومی را صرفا هزینهزا و مشکلآفرین
معرفی میکنند و روحیه ذلت و یأس به جامعه تزریق میکنند! برای اینها چه فکری شده
است و تکلیف آنها چیست!؟ در کنار اینها میتوان به ناراضیسازی و تشدید مشکالت
مردم اشاره کرد؛ مثال هرگاه درگشودن گره از کار مردم تعلل شود ،رسانههای وابسته
بهتر میتوانند زمینه را برای پذیرش منجی بیرونی فراهم کنند .اصال گاهی این افراد
بخشــی از پروژه را به عهده دارند و کمکاری و ایجاد نارضایتی ،سهم تعیین شده برای
آنها به حساب میآید! افزون بر این عوامل ،مقهور و مرعوب شدن خواص نیز به پیشبرد
پروژه نفوذ دامن میزند .عدهای از خواص در برداشتی نادرست و به دلیل آنکه به معنی
واقعی در بین مردم حضور ندارند ،تصور میکنند تبلیغات رسانهای ،خواست همه مردم
اســت و به خود اجازه اظهار نظر مخالف نمیدهند! عدهای عافیتطلبی را بر اظهارنظر
و روشــنگری ترجیح میدهند حاضر نمیشوند باردیگر پای آرمانها فداکاری کنند و
عدهای دیگر ،خســته از مبارزه و انقالب ،خستگی خود را به پای مردم مینویسند به
کنج عزلت خزیده ،سکوت میکنند! طبیعی است که در اثر سکوت و روشنگری نکردن
خواص ،دامن زدن دائمی به نیازهای واقعی و ساختگی جامعه و باالخره ناراضیتراشی
عامدانه ،نیل به عملیات نفوذ برای دشمن ،توهمی دست یافتنیتر قلمداد میشود و هر
روز به نحوی بر دامنه آن افزوده میگردد! روزی با اختالفافکنی بین وفاداران به انقالب،
روزی با قرار دادن «اقتصاد» در برابر «استقالل» و روزی با ایجاد بحرانهای ساختگی ،با
کوتاهی در رسیدگی به حال مردم ،با حمله به ارکان نظام توسط عواملی از درون نظام !
آنها با سرعت و شتابی چشمگیر به تعداد و تکرار ضربات و همزمان به نشان دادن در
باغ ســبزها ادامه میدهند تا بلکه به زعم خود کار را یکسره کنند! در چنین شرایطی
تکلیف آحاد جامعه و البته خواص سنگینتر نیست!؟

حسین شمسیان

وزیــر جنگ ســابق رژیم
صهیونیســتی در مصاحبهای
تلویزیونی مدعی شد این رژیم
در ســال  2011، 2010و  2012به
حمله به تاسیسات هستهای ایران
بسیار نزدیک بود.
ایهــود باراک که پیش از این به
عنوان نخستوزیر رژیم صهیونیستی
نیز منصوب شده اســت اعالم کرد:
اســرائیل برای حمله به ایران در آن
سالها آماده بود اما در  2010فرمانده
ســتاد کل ارتش اعالم کرده بود که
اسرائیل فاقد «توانمندی عملیاتی»
برای حمله به ایران اســت .در سال
 2011نیــز دو وزیر مهم اســرائیل
در لحظــه آخر با این حمله مخالفت
کردند.
وی در ادامه گفت که در ســال
 2012نیز زمانبندی انجام شده برای
حمله بــه دلیل رزمایش مشــترک
آمریکا -اسرائیل و همچنین سفر وزیر
دفاع آمریکا به اسرائیل مناسب نبود.
گفتنی است طی سالهای اخیر
بارها رژیمصهیونیستی با راه اندازی
جنجــال رســانهای از نزدیک بودن
حمله به ایران ســخن گفته است اما
این تهدیدها هرگز از سطح بلوفهای
سیاسی و رسانهای فراتر نرفتهاند چرا
که مقامــات تل آویو بهتر از هرکس
دیگری میدانند آغاز تجاوز به ایران،
پایــان موجودیت ایــن رژیم جعلی
خواهد بود.

اسرائیل
به آمانو اعتماد دارد

«افریم هالوی» رئیس پیشــین
موســاد در مصاحبه با «پی بیاس»
گفت :اسرائیل همیشه برای ارزیابیها
و قضاوتهای آمانو ارزش قائل بوده
است.
هالوی افزود :من بــر این باورم
کــه مقرراتــی که بیــن طرفهای
مذاکرهکننده مورد توافق قرار گرفته
است ،مقرراتی است که حداقل برای
یک دهه به ما یک پاســخ معتبر در

قبال تهدید نظامی ایران میدهد.
وی در ادامــه گفت :ایرانیها در
مرحله نخســت موافقت کردهاند تا
تاسیسات اتمی اراک را تغییر دهند،
تاسیساتی که قادر به تولید پلوتونیوم
بــوده اســت و این بدان معناســت
که قابلیت تولیــد پلوتونیوم از بین
خواهد رفت.
رئیس پیشــین موســاد تصریح
کرد :رآکتور آب سنگین اراک از بین
خواهد رفت.
بــه گــزارش تســنیم ،هالوی
افــزود :تاسیســات اتمی فــردو که
ســانتریفیوژهای زیادی در آن نصب
شده نیز تبدیل به یک مرکز تحقیقاتی
محدود خواهد شد.
وی در ادامــه گفت :در خصوص
تاسیسات هســتهای نطنز نیز مسیر
شفاف تری برای نظارت بر فعالیتهای
آن وجود خواهد داشت.

ترفند آمریکا
برای عدم پرداخت پولهای
بلوکه شده ایران

روزنامه والاســتریتژورنال در
گزارشــی نوشــت :دولت آمریکا از
دیوان عالی این کشــور خواســت با
درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی
ایــران برای جلوگیــری از پرداخت
حــدود  ۲میلیارد دالر از داراییهای
مسدود شده بانکی ایران به شاکیان
یک پرونده مخالفت کند.
پیــش از ایــن در فروردین ماه
ســال جاری گزارش شــده بود که
دیوان عالی آمریکا از «باراک اوباما»،
رئیسجمهوری آمریکا خواسته درباره
برداشت  1/75میلیارد دالر از حساب
بانک مرکزی ایران جهت پرداخت به
این افراد اعالم نظر کند.
مطابق گزارش والاستریتژورنال،
«دونالــد وریلــی» ،چهارمین مقام
بلندپایه وزارت دادگستری آمریکا در
اطالعیــهای خطاب به دیوان عالی از
قضات آن دادگاه عالیرتبه خواست با
درخواست تجدید نظر بانک مرکزی

پیچیدهسازی برجام
برای طفره از بررسی مجلس!

وزیر خارجه میگوید برجام ،توافق بینالمللی نیست که نیاز به تصویب
مجلس داشته باشد.
محمدجواد ظریف در مصاحبه با سایت الف گفته است :من معتقد هستم
برجام یک توافق بینالمللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.
به عنوان یک فردی که چند وقتی حقوق درس داده اســت عرض میکنم
که «برجام» در واقع نحوه مدیریت تعدادی از قطعنامههای شورای امنیت
است که توسط یک قطعنامه دیگر ،قطعنامههای قبلی را لغو کرده و نشان
میدهد که االن باید چه کاری صورت گیرد.
وی میافزاید :برجام در واقع همانطور که اسمش مشخص است ،برنامه
جامع اقدام مشترک است به این دلیل که شما تعدادی قطعنامه دارید که
حاال میخواهید آنها را کنار بگذارید ،چگونه؟ به این روش که یک قطعنامه
جدید آمده که بســیاری از قبلیها را کنار گذاشته است و یک قسمتی از
این روشها که در برجام آمده مورد توافق هســت و خود قطعنامه هم که
خارج از این توافق است .ولی روشی است که این توافق را اجرایی میکند.
لذا از نظر حقوقی یک توافق نیست .به همین دلیل است که همین دوستانی
که میگویند این توافق بینالمللی است ،همانها میگویند چرا این ترجمه
فارســی ندارد! اول فرض کردهاند که این یک توافق بینالمللی اســت .بله
شــما وقتی که یک معاهده دوجانبه دارید یک نسخه فارسی و یک نسخه
به زبان دیگر دارید اما این که آنگونه نبوده .این یک معاهده نبوده که شما
یک نســخه فارسی و یک نسخه انگلیسی داشته باشید .این برنامهای بوده
که شما با شش کشور خارجی دیگر نشستید و به تفاهم رسیدید مشکلی
که در اجرای تعهدات قبلی شما به عنوان عضو سازمان ملل متحد و عضو
انپیتی وجود داشته (که ما آن مشکالت را غیرقانونی و نامشروع میدانیم)
در قالب یک چارچوب حل کنیم .این چارچوب در واقع چارچوبی اســت
برای حل مشــکالت گذشته و یک توافقنامه بینالمللی نیست که نیاز به
تصویب مجلس داشته باشد.
ظریف همچنین در پاسخ این سؤال که «اگر درباره وضعیت موشکهای
بالســتیک و آزمایشهای موشکی در برجام و قطعنامه بفرمایید و این که
اگر ایران بخواهد موشــکهای بالســتیک را آزمایش کنــد امکان دارد با
بهانهجوییهای غربیها مواجه شــود؟ گفت :بسیاری از این حرفها با مزه
است! موشکهای بالستیک مگر تازه ابداع شده است؟ قطعنامه  1929در
بند  9را بروید بخوانید در مورد موشک بالستیک چه میگوید و همچنین
ماده  3نامه ضمیمه در مورد اعضای دائم موشکهای بالستیک را بخوانید.
در قطعنامــه  1929تحت فصل هفت ،با عبارت فصل هفتی ،آمده« :ایران
نباید هیچ موشــک بالستیک که قابلیت حمل سالح هستهای داشته باشد
طراحی یا آزمایــش بکند»؛ اما در اینجا که اوالً خود قطعنامه تحت تأثیر
فصل هفت نیســت و عباراتی هم که میگوید از ایران خواسته میشود نه
ایران باید و عبارات الزامآور بکار نمیبرد.
این اظهارات در حالی اســت که مقامــات وزارت خارجه بارها تصریح
کردهاند که ضمن صدور بیانیه ،بر عدم اجرای قطعنامه ( 2231جمعبندی
 6قطعنامــه قبلی) تأکیدکردهاند و در عیــن حال اکنون میگویند برجام
برای «نحوه مدیریت تعدادی از قطعنامههای شــورای امنیت است» و «با
آمدن قطعنامه جدید ،قطعنامههای قبلی کنار گذاشته میشود» .به عبارت
دیگر مسئله این است که قطعنامه  2231و برجام (به عنوان پیوست الف
قطعنامه) ،تعهداتی برای اجرا هست یاخیر؟ روشن است که هم برجام و هم
قطعنامهای که طبق توافق در برجام ،به تصویب رسیده ،برای اجرا میباشد
و حاوی تعهدات مهمی برای کشورمان هست .بنابراین طبق اصل  77قانون
اساســی و استفساریه آن از شورای نگهبان ،هر توافق خارجی که متضمن
تعهد برای کشور باشد ،باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
درباره بند موشکی (بند  3پیوست ب قطعنامه) نیز هر چند  2تفسیر
وجود دارد ،اما تعبیه عبارت «تا  8سال» معلوم میکند کدام تفسیر درست
است .منتقدان معتقدند که بند موشکی شامل هر نوع موشک دوربرد میشود
اما تیم مذاکره کننده میگویند ممنوعیت پرتاب موشکی ،صرفاً مربوط به
موشکهای طراحی شده برای نصب و پرتاب کالهکهای هستهای میباشد.
اما آنچه نظر منتقدان را تأیید میکند «ممنوعیت  8ســاله» است .روشن
است که اگر موشکهای طراحی شده برای حمل کالهک هستهای مد نظر
بود ،این ممنوعیت دایمی بود و نه  8ساله که پس از  8سال مجاز باشد!

اعتراف وزیر اقتصاد فرانسه
به نمایشی بودن سفر فابیوس

چند هفته پس از سفر نمایشی فابیوس به تهران ،وزیر اقتصاد فرانسه از
شرکتهای این کشور خواست برای رفتن به ایران عجله نکنند.
به گزارش پایگاه اینترنتی نشــریه لزاکو ،امانوئل ماکران روز پنجشنبه
تأکید کرد نباید ضعف نشان داد اما با توجه به شرایط موجود ،شرکتهای

که در داراییهای بلوکه شده ذینفع
است ،مخالفت کند.
انفجــار ســال  1983در پایگاه
نیــروی دریایی آمریــکا در بیروت
 241سرباز آمریکایی را به کام مرگ
کشاند .این سربازان بخشی از نیروهای
بینالمللی حافظ صلح در لبنان بودند.
ایران هرگونه مداخله در این حادثه را
رد کرده است.
ایاالت متحده آمریکا و فرانسه به
رغــم این جنبش حزباهلل و ایران را
به دست داشتن در این حادثه متهم
کردهاند و به همین دلیل بازماندگان
قربانیان آمریکایی این بمبگذاریها
خواســتار پرداخت غرامت از سوی
جمهوری اسالمی ایران شدند.
یــک دادگاه در نیویورک تیرماه
سال گذشــته با رد درخواست بانک
مرکزی ایران دســتور داده بود یک
میلیارد و  750میلیــون دالر اموال
ایران میان خانوادههای آمریکایی که
از جمله در بمبگذاری سال 1983
در بیروت کشته شدهاند توزیع شود.
پرونده تازه در ســال  2010به
جریان افتــاد زمانی که خانوادههای
قربانیــان بمبگذاری بیروت متوجه
شــدند اموال مرتبط با بانک مرکزی
ایران در حســابی در «سیتی بانک»
نیویورک نگهداری میشود.
در ماه ســپتامبر ســال 2013
دادگاهی فــدرال در نیویورک تحت
نظر قاضی «کاترین فارست» به نفع
خانوادههای قربانیان رای داد.
بانک مرکزی ایران همان ســال
درخواست تجدید نظر داده و استدالل
کرد کــه این حکم ناقــض تعهدات
آمریکا براســاس معاهــده  1955با
ایران اســت .بانک مرکزی پس از رد
این تجدید نظر سپس به دیوان عالی
آمریکا رجوع کرد.

واکنش مقام سابق آژانس به
سند ادعایی آسوشیتدپرس

«طارق رئوف» مقام سابق آژانس
انــرژی اتمــی گفت :ســند ادعایی

آسوشــیتدپرس درباره توافق ایران و
آژانس فاقد اصالت است.
گفتنی است ،آسوشیتدپرس روز
چهارشنبه در گزارشی مفصل نوشت
که آژانس وظیفه بازرسی از پارچین
را به ایران داده اســت.پس از آن نیز
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و وزارت
خارجه آمریکا در بیانیههایی حاوی
عباراتــی مبهم بطــور ضمنی اعالم
کردنــد که ادعاهای مطــرح در این
گزارش نادرست است ،اما از اظهارنظر
خاص در مورد ترتیبات دوجانبه ایران
و آژانس خودداری کردند.
عالوه بر «آسوشیتدپرس» ،برخی
رســانههای دیگر مانند خبرگزاری
«فاکسنیــوز» نیز همین ســند را
در گزارشهای اختصاصی منتشــر
کردهاند .محتوای ســند منتشر شده
در رســانههای آمریکایــی علیرغم
تفاوتهایــی در تنظیم خبر مقدمه،
کام ً
ال یکسان است.

نشریه کنگره آمریکا :توافق وین
یک توافق بسیار خوب است

«هیل» نشــریه کنگــره آمریکا
در گزارشــی اعالم کــرد 30 :ژنرال
و دریــادار بازنشســته آمریکایی به
جمع حامیان توافق هســتهای ایران
پیوستند.
در ادامه گزارش آمده است :پیش
از این  100ســفیر سابق آمریکا29 ،
دانشمند 60 ،مسئول امنیتی آمریکا و
یازده مسئول امنیتی و نظامی اسرائیل
نیز از این توافق حمایت کرده بودند.
این گــزارش میافزاید :همه این
افراد اعــام کردهاند که توافق ایران
چه از نظر خــود توافق و چه از نظر
پیامدهــای احتمالی آن برای امنیت
خاورمیانه و آمریکا یک توافق بسیار
خوب است.
نشــریه کنگره آمریکا در خاتمه
تاکید کرد :هیــچ دلیل خوبی برای
مخالفت بــا این توافق وجود ندارد و
تنها دالیلی که مطرح میشود سیاسی
و حزبی هستند.

خبر ویژه
فرانسوی برای انعقاد قرارداد به شرکتهای ایرانی عجله نکنند.
وزیر اقتصاد فرانســه تأکید کرد« :من نمیخواهم موضوع بانک ب.ان.پ
پاریباس یک بار دیگر تکرار شود ».آمریکا سال  2014این بانک فرانسوی را
به علت نقض تحریمهای ایران هشت میلیارد و  900میلیون دالر جریمه کرد.
لزاکو در ادامه نوشت :هیئتی متشکل از نمایندگان  80شرکت فرانسوی
به ویژه در بخشهای انرژي و خودروســازی قرار است اواخر ماه سپتامبر به
ایران سفر کند.
لزاکو میافزاید :تعجیل در عزیمت شرکتهای فرانسوی به ایران اشتباه
است.

ماجرای بازدید فائزه هاشمی
از مزار(!) شاه در مصر

فائزه هاشمی میگوید درحوادث تیرماه  78به شکل خانوادگی در کوی
دانشــگاه حضور داشت .او همچنین میگوید برای آموزش زبان انگلیسی به
انگلیس رفته و حضورش بر ســر قبر شــاه نیز در حاشیه سفر ورزشیاش به
مصر بوده است.
وی در مصاحبه با یک روزنامه زنجیرهای درباره آشوب تیرماه  78و ماجرای
کوی دانشگاه میگوید :یادم است که ما هر شب خانوادگی به کوی میرفتیم.
یکی از درگیریهای گروههای فشار با من هم ،همانجا بود .یادم است هر بار
که به کوی دانشگاه می رفتیم ،جمعیتی از موافق و مخالف ،جمع میشدند و
بحث در میگرفت .یادم است گروههای فشار آنقدر عصبانی بودند که وقتی
در ماشین نشستیم ،آنها دور ماشین را گرفته بودند و میخواستند ماشین را
بلند کنند .ماشین را تکان میدادند و حالت حمله داشتند .شرایطی بود که
بچههای من از ترس زیر صندلی پنهان شده بودند .همه ترسیده بودند .یادم
است یک بار که من رفتم ،شلوار جین به پا داشتم.
عضو مرکزیت کارگزاران درباره سؤال خبرنگار مبنی بر «بازدید از مزار ]![
شاه»  -که پس از توقیف روزنامه زن به خاطر چاپ پیام فرح پهلوی صورت
گرفت -میگوید :من یک ســفر ورزشی به مصر داشتم .یک سمینار درباره
زنان بود و من هم یکی از سخنرانان آن بودم .به هر جای دنیا که سفر کنید،
باالخره به آثار تاریخی هم ســری میزنید؛ مثال مزار مائو در میدان تیانآن
من چین یا مزار لنین در میدان سرخ مسکو .همه را رفتهام یا معابد در نپال
و هند و ...آن وقت شاه و تاریخ خودمان را نبینیم؟ این به معنی ارزشگذاری
نیست .همانگونه که تائید مائو یا لنین هم نیست و بودایی هم نیستیم که به
دیدن معابد میرویم .اما این موضوع برای آن زمان خیلی حرکت تندی بوده
است .تاریخ زمان ندارد .جریان این بود که بازدید ما از مسجد رفاعی چند روز
قبل از یکی از مراســمهایی که مربوط به شاه میشد؛ حاال یا تولد یا فوت او
بود .یکی از افراد سلطنتطلب هم آمده بود تا آنجا را برای مراسم آماده کند.
فائزه هاشــمی با بیان اینکه ترجیح میدهد درباره انتخاب نشــدنش در
انتخابات مجلس ششم صحبت کند و «به نحوی به خاطر رأی ندادن به من
رنجیدم و تصمیم گرفتم فعالیت سیاسی را کنار بگذارم» ،به نامزدی موسوی
و حمایت از وی اشاره میکند و میگوید :احساس وظیفه و تکلیف بود .فکر
کردم که دیگر جای قهر کردن و دلشکستگی نیست».
او ســپس در پاسخ این ســؤال که «در مورد سفرتان به انگلیس توضیح
دهید .شــما آنجا مســکن ثابتی دارید؟ خیلی در این مورد حرف و حدیث
هســت» میگوید :نه؛ من در انگلیس جایی ندارم .جریان این بود؛ هنگامی
که من در انتخابات مجلس ششم رأی نیاوردم و از بسیاری فعالیتها کناره
گرفتم .فرصت خوبی بود تا به خودم برسم .مسئولیتی نداشتم و فعالیتهایم
کم شده بود .یکی از نیازهایی که همیشه احساس میکردم ،یادگیری خوب
زبان انگلیســی بود .به دلیل فعالیتهایم در فدراسیون اسالمی ورزش زنان
که یک تشکیالت بینالمللی بود خیلی نیاز داشتم .در ایران هم خیلی معلم
خصوصی و کالس زبان داشتم .ولی مفید نبود .فکر کردم فرصت خوبی است
که به انگلیس بروم تا زبانم تقویت شــود .عالوه بر این خواســتم تا خارج از
کشور در یک مقطع تحصیلی درس بخوانم و تجربه جدیدی کسب کنم .به
این دالیل رفتم .هیچ جایی هم نداشتم .چهار سال و نیم بیرمنگام بودم .شش
ماه کالس زبان رفتم و بعد هم یک ســال ،فوقلیسانس حقوق بشر خواندم.
خانه هم اجارهای بود.
فائزه هاشمی ادامه میدهد :با پسرم رفتم .دختر و همسرم هم میآمدند
و میرفتند .ما هم در رفتو آمد به ایران بودیم .بعد از آن وارد مقطع دکترا
در رشــته حقوق بشر شــدم .اما نمیخواستم به لندن بروم .در لندن ،ایرانی
زیاد بود .رســانهها فعال بودند و شــناخته میشدم و نمیشد راحت زندگی
کرد .بعد از اینکه پســرم دانشگاه قبول شــد ،لندن را انتخاب کرد .من باید

کیهان و خوانندگان

گفت و شنود

تاکسی
گفت :آقای رئیسجمهور در جمع استانداران سراسر کشور تاکید
کرده اســت که «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق میتوانیم هر
طور که بخواهیم حرف بزنیم»!
گفتم :یعنی بستن دهان منتقدان هم یکی از مفاد توافق
وین است؟!
گفت :مگر آمریکا در تنظیم متن توافق چه بالیی بر سرمان آورده
است که پیشاپیش میگویند مبادا علیه آنها حرفی بزنید؟!
گفتم :چه عرض کنم؟! یارو از تاکســی پیاده شد و در را
محکم بست که د ِر تاکسی جا خورد و در همان حال به راننده
گفــت؛ خودتی! راننده گفت؛ من هنــوز چیزی نگفتهام که
میگویی خودتی! و یارو گفت؛ اینجوری که من د ِر ماشینت را
به هم زدم ،بعدا یک چیزی میگویی!

افخم:

ادعاهای اوباما
بیاساس و تکراری است

ســخنگوی وزارت امور
خارجه اتهامات و ادعاهای
مطرح شده علیه جمهوری
اسالمی ایران در مقاله رئیس
جمهور آمریکا را بیاساس
دانست و آن را رد کرد.
به گــزارش ایرنا از اداره کل
دیپلماســی رســانهای وزارت
امــور خارجه،مرضیــه افخــم
گفت :ادعاهای تکراری مقامات
آمریکا که همسو با منافع رژیم
صهیونیســتی و برای کســب
رضایت البیهای طرفدار اسرائیل
مطرح میشــود ،نشانگر تردید
و عمق ســردرگمی مسئولین
آمریکایی در ترجیح منافع ملی
خود است.
سخنگوی وزارت امور خارجه
با بیان اینکه سیاســت خارجی
آمریکا بشدت اسیر رقابتهای
سیاسی و حزبی داخل این کشور
است ،افزود :وجه مشترک جنگ
طلبان و مدعیان دیپلماسی در
آمریکا ،تکیه بر ایدههای موهوم
و خطرنــاک و هــراس افکنی

اســت که تاکنــون هزینهها و
خسارتهای جبران ناپذیری را
برای جهانیان در پی داشته است
و امروز یکی از ریشههای اصلی
ناامنی بینالمللی است.
افخــم تصریح کــرد :رژیم
صهیونیســتی مهمترین منبع
بیثباتی و گســترش تروریسم
در خاورمیانه اســت و حمایت
دولتهای آمریــکا از این رژیم
و سیاســت ایجاد و حمایت از
گروههای تروریستی و آموزش
و تجهیز آنها؛ آمریکا را در موضع
متهم قرار داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه
با تاکیــد بر اینکــه جمهوری
اســامی ایــران در دفــاع از
خویش درعرصههای سیاســی،
نظامی و امنیتی محدودیتی را
نمیپذیــرد ،اضافه کرد :تهدید
به حمله نظامی خالف منشور و
اصول ملل متحد بوده و موجب
مسئولیت بینالمللی برای دولت
و مقامات ایاالت متحده آمریکا
میباشد.

بیرمنگام تنها میماندم و لندن را هم دوســت نداشــتم .در ضمن ،چیزی
را که از انگلیس میخواســتم ،کسب کرده بودم .زبانم راه افتاده بود .فوق
لیســانس را گرفتم و چون قابلیت انتقال رشــته به ایران را هم داشتم ،به
ایران بازگشتم و دکترا گرفتم.
وی درباره حضور مهدی هاشمی در انگلیس نیز گفت :مهدی مأموریت
داشت برای سرزدن به دانشگاههای آزاد خارج از کشور ،یعنی با این هدف
از ایران خارج شــد .وقایع بعد از ســال  88بود .شرایط حاد شد و حمالت
زیادی به او صورت میگرفت .بزرگان مشــورت دادند که برنگردد .مهدی
وقتی دید که قرار است برخالف میل خودش بماند ،از فرصت استفاده کرد
و برای گرفتن دکترا وارد دانشگاه آکسفورد شد.

سقوط قیمت نفت
به خاطر لفاظی نسنجیده مقامات مسئول

یک روزنامه اصالحطلب اذعان کرد برخی لفاظیهای بیجای مقامات
دولتی عامل سقوط قیمت نفت بوده است.
روزنامه شرق دریادداشتی به قلم سیدمحمد علی خطیبی (نماینده سابق
ایران در اوپک) نوشت :در نشست اوپک ،همه اعضا سقف تولید روزانه 30
میلیون بشکه را پذیرفتند؛ اما عمال با اضافه تولید هم مخالفتی نشد .این در
شرایطی است که نفت ایران هنوز به بازار عرضه نشده است و اعضا نیز قرار
بود تالش کنند جا برای ورود نفت ایران باز شود ،اما دسته دوم از عواملی
که بر قیمت نفت تاثیر زیادی دارند ،عوامل روانی هستند .در اوضاع فعلی
که عوامل بنیادین بازار نفت در شرایط نامساعدی به سر میبرند ،اظهارات
مقامات نفتی کشورمان هم میتواند به روند نزولی قیمت نفت در بازارهای
جهانی کمک کند .افزایش عرضه نفت ایران در حالی به عنوان یک عامل
روانی مؤثر بر بازار نفت جهانی ظاهر شده است که هنوز نه تحریمهای ایران
لغو شده و نه تولید افزایش یافته ،اما ساز آن کوک شده است.
خطیبی میافزاید :اظهارنظرهای پیدرپی پیرامون ورود نفت ایران به بازار،
اعالم اینکه هرچه شود و قیمت نفت به هر کجا برسد ،به تولید نفت ایران اضافه
خواهد شد و مسائلی از این دست هم به جو روانی موجود دامن میزند .چرا
باید چند ماه جلوتر از اینکه این عامل بخواهد اثرگذار شود ،بر آن اصرار کنیم
تا بازار متأثر شــود؟ این در حالی اســت که موعد لغو تحریمها و اضافهشدن
تولید نفت ایران ،احتماال به اواخر پاییز و اوایل زمستان میرسد و در آن زمان
مطمئنا افزایش تقاضای فصلی ،به راحتی میتواند اضافه تولید ایران را جذب
کنــد .پس دلیلی برای این حجم اظهارنظر وجود ندارد .فراموش نکنیم نفت
ایران هر ســنت ارزانتر فروخته شود ،برخالف منافع ملی و به زیان مردم و
کشور است .پس در شرایطی که همه عوامل بنیادین و روانی دست به دست
ن بیاید ،حتما باید برای موضعگیریهای
هم دادهاند تا قیمت نفت هر روز پایی 
کارشناسی مبتنی بر شناخت فضای روانی موجود ،تدبیر داشت.
در همین حال وبســایت الف در تحلیلی خاطرنشان کرد :در حالی که
قیمت نفت به  41دالر رســیده و چشــمانداز کاهش بیشتر قیمت آن نیز
بر بازار سایه افکنده ،خطر تشدید رکود اقتصادی بیش از گذشته احساس
میشــود .کاهش تقاضای جهانی ،کاهش رشد چین ،ورود ایران به بازار و
بهبود تکنولوژی فرکنیگ که هزینه استخراج نفت شل را تا دامنه  30دالر
و کمتر از آن کاهش داده ،خطر جدیدی را به وجود آورده است.
از ســوی دیگر روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت:
کاهش بهای نفت به نفوذ بیشتر غرب در خاورمیانه و اجرای سیاستهای
خود که در این منطقه منجر میشود .بسیاری از کارشناسان معتقدند که
با برداشتهشــدن تحریمهای ایران و عرضه نفتهای انبارشده ایران ،بهای
نفت تا اندازه بسیار زیادی نیز کاهش یابد.
این روزنامه مینویســد :تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه تنها کسانی
نبودند که از افزایش بهای نفت در چند ســال اخیر سود میبردند .اقتصاد
روســیه پس از چند ســال رکود روند افزایشی به خود گرفت و سبب شد
والدیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه برای تحوالت اقتصادی در کشور با
دســت باز عمل کند .اقتصاد دیگر کشورهایی که اقصاد آنها بر پایه فروش
نفت استوار است مثل ونزوئال نیز روند صعودی به خود گرفت.
در ادامه این گزارش آمده اســت :مدتی است که جامعه جهانی شاهد
نقش کمرنگ کشــورهای تولید و صادرکننده نفت درتعیین قیمت طالی
سیاه هستند و این کاهش نفوذ ،دست کشورهای غربی را برای ایفای نقش
بیشــتر در تنشهای منطقهای باز میگذارد .کاهش بهای نفت همزمان با
تحریمهای اقتصادی که غربیها در نتیجه تنشها درباره اوکراین سبب شده
است اقتصاد روســیه وارد رکود شود .بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران
اقتصادی پیشبینی میکنند که سال  2016میالدی نقطه عطفی در رکود
اقتصادی روسیه به شمار میرود.
این نشریه در پایان مدعی شد :کشورهایی مانند ایران و ونزوئال نیز که
اقصاد آنها به صادرات نفت خام گره خورده است ،دوران سختی را پیشرو
خواهند داشت.
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* در حالــی که هنوز تا زمان برگزاری انتخابات مجلس فرصت طوالنی باقی
مانده است ،ظاهرا ً دولتمردان کلید تبلیغات را از االن زدهاند.
ایرانی
* توافق هستهای که یک معاهده بینالمللی است و طبق قانون اساسی تمام
چنین توافقها و معاهدههایی باید از طریق مجلس که نمایندگان آن منتخب
ملتند به مرحله اجرا یا عدم اجرا برسد .امتناع دولت فقط شکستن پیمان اولیه
آن با مردم برای اجرای قانون است.
شهیدی
* با یک حساب دو دوتا چهارتا از دولت سؤال میکنیم اگر توافق هستهای در
یک جمع  250نفره که نمایندگان مردم هســتند به بحث و بررسی گذاشته
شــود بهتر است یا اینکه چشم بسته بگوییم هر چه چند دیپلمات محترم ما
گفتهاند درست است.
عربی
* در مورد توافق هســتهای که با دادن امتیازات زیاد به  5+1و عقبنشــینی
از منافع ایران همراه بوده اســت و مذاکره کنندگان آن را داوطلبانه میدانند
باید گفت شما فقط و فقط میتوانید از جانب خود داوطلبانه کار کنید مردم
چنین حقی به شــما نمیدهند که داوطلبانه درباره بود و نبود منافع کشــور
تصمیم بگیرید و اقدام کنید.
یک دبیر
* برجام نمیتواند بدون گذشتن از تصویب نمایندگان آحاد ملت در مجلس
وجاهت اجرایی پیدا کند چون برجام هستهای تعهدات همه جانبهای را برای
سالیان طوالنی به مردم تحمیل میکند این چیزی نیست که فقط یک شورا
یا یک تیم دربــاره آن نظر بدهد .قطعاً باید نمایندگان آحاد ملت حرف آخر
را بزنند و در نهایت شــورای نگهبان این مصوبه را تأیید یا ردکند .لذا اصرار
دولتیها به دورزدن مجلس امر مشکوکی است.
ابوالفضل کرمی
* آقای صالحی دائم میگوید ،این معاهده نیســت که مجلس بخواهد آن را
تصویب کند ،اگر برجام معاهده نیست ،پس چیست؟ آقایان سعی میکنند با
یک گفتار درمانی ،مجلس را دور بزنند .این موضوع که طوالنی مدت است و
همه ملت را در بر میگیرد نمیتواند بدون حضور و دخالت نمایندگان مجلس
به سرانجام برسد.
رضا منصوری
* گروهی که در انگلســتان تحت نام تشــیع برنامه اختــاف و تفرقه به راه
انداختهاند و از سوی دولت روباه انگلیس حمایت میشوند از شیعیان نیستند
و شیعیان حقیقی هرگز آنها را قبول ندارند.
سلیمان بلغار
* روزنامه کیهان و رســانهها شرعاً مسئولند که اطالعرسانی کنند که طیفی
خاص که گویا با دســتور و نقشه راه ،کار میکنند قصد دارند کشور را از نظر
اقتصادی به بنبســت و تعطیلی بکشــانند .تا راه نارضایتی عمومی و احیاناً
شکســت مواضع انقالبی را هموار کنند و متأسفانه دولت در این برهه شدیدا ً
تأثیرپذیر از این گروه است.
0912---3549
* به دولت محترم عرض میکنم کســانی با هزاران امید و آرزو به شــما رأی
دادنــد ولی با حضور عدهای مطرود و فتنهگر در اطراف دولت که نه دلســوز
دولتند و نه دغدغه دین دارند نه مصلحت کشــور و نظام را میخواهند تمام
امیدهایمان به نا امیدی گرایید .به نفع دولت است که به نصایح بزرگان گوش
کند .نیمی از عمر دولت سپری شد.
پرهیزکار
* با توجه به انتقاد مکرر وزیر نفت از هزینههای بیجا در این وزارتخانه و عدم
پرداخــت حقوق عقب افتاده کارگران پــارس جنوبی و نگرانی وی از هزینه
پرداخت یارانهها ،چگونه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت اقدام به برگزاری
مراســم جشن تولد ویژه کارمندان خود در هر ماه مینماید؟! هزینه برگزاری
این مراسم از جیب مدیر کل خرج میشود یا به خزانه نفت متصل است؟!
0912---3919
* آقای هاشمی گفته است حق مردم است که از بهترین کاالهای دنیا استفاده
کنند ولی واقعیت امر این است که این حق فقط برای اقشار متمولی همانند
خانواده ایشــان است واال اکثریت مردم که پول برای خرید کاالهای خارجی
ندارند و اگر هم داشــته باشند ســعی میکنند در ابتدا به فکر محصوالت و
اقتصاد کشور خودشان باشند.
0916---0487
* در خبرها آمده بود درآمد شرکت بایر آلمان از نفت ما بیشتر است! به نظر من
چاره ما این است که چنین مراکز صنعتی ایجاد کنیم و سپس مالیات جایگزین
درآمد نفت شــود .در آن صورت تحریم اثر نخواهد داشــت .به جای افزایش
قیمتها ،ایجاد ثروت کنیم .به اندازه کافی هم مهندس و متخصص داریم!
0912---8580
* اگر در کشوری غیرت رخت بربندد دیگر نیازی به لشکرکشی هم نخواهد
بود خود به خود تســلیم دشمن میشوند و نقشه دشمن عملی خواهد شد.
پس بر مســئولین فرهنگی است که از فرهنگ غیرت ایرانیان پاسداری کنند
نه اینکه جواز برنامههایی را بدهند که درصدد خشکاندن این غیرتاند .چون
این برنامهها پازل دشمن را تکمیل میکند.
0911---9871
* شهدای غواص با دستهای بسته مقاومت کردند و پیغام روشنی به ما دادند.
مراقب باشیم دشمنان به بهانه توافق و تعامل هستهای به برنامههای نظام نفوذ
نکنند و عزت مردم ایران را از بین نبرند.
0913---9291
* دلیل اینکه حضرت آدم به رغم مســجود مالئک بودن نتوانست شیطان را
بشناســد آن بود که تا آن موقع شیطان مرتکب خطا نشده بود .منظورم این
اســت که افرادی که ســابقه فتنهگری سال  88را در پرونده خود دارند برای
هیچ مســئولیتی نمیتوانند ورود پیدا کنند و شورای نگهبان هیچ توجیهی
برای ورود آنان به قدرت ندارد.
0915---7933
* واحد کنترل کیفیت خودروها باید نظارت و دقت بیشتری در ساخت و تولید
خودروهای داخلی داشته باشند .متأسفانه به نظر میرسد بخشهای مهمی از
شرکتهای خودروسازی از سر دلسوزی کار نمیکنند وقتی یک خودروی نو و
جدید ،الستیک آن مشکل دار است یا موتورش پایین میآید ،چطور میتوان
اعتماد به خودروهای تولید داخل را گسترش داد.
0912---9503
* برخی نمایندگان ســازمانهای خیریه که در مراکز خرید و بانکها از مردم
تقاضای کمک نقدی میکنند خیلی معتبر نیستند .چون وقتی با شمارههایی
که روی کارت درج میشــود تماس میگیریم کسی پاسخگو نیست .لطفاً به
این مسئله رسیدگی شود.
0919---7430
* با آنکه مریوان از شهرهای مرزی با عراق است متأسفانه با کمبود مراکز درمانی
مواجه است .حال آنکه میتوان با توسعه این بخش هم گردشگران و مسافران
بیشتری راجذب کرد و هم مردم منطقه را از محرومیت درمانی خارج ساخت.
کاسب
*  25ســال است که در آتشنشــانی شهرستان چابهار خدمت میکنم ولی
بنده را بازنشســته نمیکنند .در حالی که هر آتشنشــان با  20سال خدمت
باید بازنشسته شود .راهنمایی کنید برای احقاق حق خویش به کجا مراجعه
بکنم که رسیدگی بشود.
بامری
* چند ماهی اســت که یک دســتگاه یخچال فریزر ] [...خریدهام که بعد از
چند روز با مشــکل فنی روبرو شده اســت .طی تماس با نمایندگی مربوطه
متاسفانه کسی پاسخگو نیست و حتی اپراتور شما رهای که با صدای مشتری
در ضمانتنامه آمده است هم با رفتار تند و زشت برخورد میکند .مسئولین
بهویژه از متصدیان حمایت از حقوق مصرفکننده باید به تولیدکنندگان داخلی
تفهیم کنند که این رفتار با مصرفکننده ایرانی خیانت به تولید داخلی است.
0912---2914
کیهان :نام شرکت تولیدکننده در دفتر روزنامه موجود است.
* ما تعدادی (حدود  70نفر) از کارکنان شــورای عالی امور ایرانیان خارج از
کشور نهاد ریاست جمهوری هستیم که به دستور رئیسجمهور از نهاد ریاست
جمهوری انتزاع و به وزارت امور خارجه الحاق شــدهایم و اکنون با سابقه 15
ســال کار در بالتکلیفی به ســر میبریم .از مسئولین امر درخواست میشود
مشکالت ما را برطرف کنند.
0920---1603
* در شهرستان گنبدکاووس بیشتر مغازهداران داخل مغازه خود چاه کنده و
هر روز جلوی مغازه را با آب چاه شستشــو میدهند پیشنهاد بنده این است
که پلیس آب تشکیل بشود و با این بیقانونیها در مصرف آب برخورد بکنند.
0912---5431

