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بامداد جمعه دو ناو آمریکایی »یو اس اس راس« و »یو اس اس پورتر« واقع در شرق 
ســواحل مدیترانه به صورت کامال ناگهانی با 59 موشک هدایت شونده، پایگاه هوایی 
»الشعیرات« ســوریه را در نزدیکی حمص هدف قرار دادند. این، شاید نخستین حمله 
»آشکار« و گسترده آمریکا به مواضع دولت سوریه است که طی آن مواضع نظامی علنا 
هدف قرار گرفته می شود؛ چرا که تا پیش از این اگر تجاوزی به سوریه از سوی آمریکا یا 
متحدانش صورت می گرفت، به اسم »مبارزه با داعش و تروریسم« اتفاق می افتاد که عوامل 
حمله یا در قبال آن سکوت اختیار می کردند، یا با اعالم اینکه»چند سرکرده تروریست را 
کشتیم« آن را توجیه می کردند. اگر هم غیرنظامیان را کشته و زیرساخت های سوریه را 

نابود می کردند نیز با جمله »اشتباه شد« سر و ته آن را جمع می کردند!
اما این بار دونالد ترامپ گفته، خود شــخصا دستور حمله به سوریه را داده و از آن 
ســو وزیر خارجه اش هم می گوید، با این حمله نخستین گام برای برکناری بشار اسد را 
برداشته اند! مقامات برخی کشورهای غربی و عربی نیز می گویند، این حمله با هماهنگی با 
آنها صورت گرفته است. خالصه این که حامیان غربی، عبری، عربی داعش و خود گروه های 
تروریستی، نه فقط وقوع این تجاوز را برخالف قبل، پنهان نمی کنند، بلکه به شدت از آن 

استقبال نیز می کنند و بعضا خواستار ادامه آن هم هستند!
آمریکایی ها می گویند در این حمالت-که با فاصله کوتاهی پس از انفجار شیمیایی 
خان شیخون رخ داد!- بسیاری از تجهیزات و اهداف نظامی سوریه را منهدم کرده اند و 
این که، پیش از انجام این حمله نیز با روسیه هماهنگی های الزم را به عمل آورده بودند 
تا روس ها با تخلیه تجهیزات جنگی خود، خسارتی متحمل نشوند. اگرچه وزیر خارجه 
آمریکا چند ساعت بعد اعالم کرد »لزومی ندیدیم روسیه را از انجام این حمله مطلع کنیم.«! 
منابع سوری اما ضمن تایید اصل وقوع این تجاوز می گویند پیش از وقوع حمله که 
منجر به کشته شدن حداکثر 10 نظامی سوریه شده، تمام جنگنده هایشان را از این پایگاه 
نظامی خارج کرده بودند و این حمالت خسارات و تلفات بسیار کمی بر جای گذاشته است. 
روس ها نیز با محکوم کردن این تجاوز گفته اند، تمام همکاری های نظامی خود با آمریکا 

را در سوریه متوقف کرده اند و کار را به شورای امنیت می کشانند.
بهانه آمریکایی ها برای انجام این حمله »انفجار شیمیایی« چند روز پیش در »خان 
شیخون« ادلب است که سازمان ملل در حال تحقیق روی این حادثه است و هنوز نتایج 

تحقیقات اعالم نشده است!
اما هدف رئیس جمهور آمریکا از انجام چنین حمالتی چیست؟ ترامپی که با اعالم 
مخالفت شدید با جنگ افروزی روسای جمهور پیشین آمریکا در منطقه، توانست به قدرت 
برسد، چرا چند ماه از ریاست جمهوری اش نگذشته، باید چنین خبطی کند؟ آیا ترامپ 
حاضر شــده شخصا وارد جنگ منطقه شده و با روسیه، ایران و مقاومت سرشاخ شود؟ 
رئیس جمهوری که گفته بود »می شد با آنچه در طول ریاست جمهوری اوباما در خاورمیانه 
هزینه شده، دو بار آمریکا را بازسازی کنیم.« به این زودی وعده هایش را فراموش کرده 
و قصد دارد مقاومتی را که 5 ســال است تمام دنیای غرب و عرب و رژیم صهیونیستی 
حریف آن نشــده اند، از میان بردارد؟ یا مسئله فراتر از سوریه و تحوالت منطقه است 
و طیفی از مســائل مهم دیگر را به طور غیر مستقیم در بر می گیرد؟ آیا این حمالت به 
انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری ایران که نزدیک به 40 روز دیگر برگزار خواهد 
شــد، می تواند مرتبط باشد؟ به تحوالت کره شمالی، ماجرای قدس غربی و به رسمیت 
شناخته شدن آن به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از سوی روسیه چطور؟ بخوانید:

برای بررسی درست تحوالت مهمی مثل حادثه بامداد جمعه سوریه، گاهی تمرکز 
ِصرف، روی آن واقعه کافی نیســت و الزم است به تحوالت دیگری که قبل یا بعد از این 

واقعه رخ داده یا قرار است رخ بدهند متمرکز شد.
پیش و حین وقوع این تجاوز، اتفاقات بسیار مهمی در منطقه رخ داده و اتفاقاتی نیز 
قرار است رخ بدهد. حادثه شیمیایی خان شیخون تنها یک بهانه است چرا که، سازمان 
ملل به کمک همین آمریکایی ها ســالح های شیمیایی سوریه را از بین بردند و سوریه 
اصوال سالح شیمیایی در اختیار ندارد که از آنها استفاده کند. از طرفی، با توجه به نزدیک 
شدن به پایان کار داعش در سوریه، ارتش سوریه نیازی به انجام چنین حمالتی نداشت.

آمریکا به دنبال ورود مستقیم به این جنگ هم نیست. با توجه به بدهی 19 تریلیون 
دالری آمریکا و یا هزینه 6 تریلیون دالری که این کشور از سال 2003 به این سو در جنگ 
خاورمیانه حیف و میل کرده است، به نظر نمی رسد این کشور »بتواند« آغازگر جنگی دیگر 
در منطقه باشد. کاخ سفید درست به همین دلیل چند سالی است سیاست های استعماری 
خود را با استفاده از شیوخ ثروتمند عرب و به شکل »مدیریت از راه دور« دنبال می کند. 
مهمتر این که، با وجود کشورهایی مثل ایران، روسیه، جنبش قدرتمند حزب الله لبنان و 
مقاومت در کنار سوریه، کمی بعید به نظر می رسد آمریکا بتواند وارد یک جنگ پرهزینه 
دیگر شود، به ویژه اینکه شانس پیروزی اش در آن بسیار ضعیف باشد. مگر اینکه کشورهای 
مرتجع عربی، با پذیرفتن هزینه های کمرشکن این جنگ، مسئولیت چنین حماقتی را که 
به آتش کشیده شدن منطقه نتیجه آن است،  بر عهده گرفته باشند که این امر هم کمی 
دور از عقل به نظر می رسد. در صورت آتش گرفتن منطقه، این آتش بیش از همه دامن 
همین مرتجعین عرب را هم خواهد گرفت. نکته مهمی که پنتاگون نیز به نوعی با گفتن 

این جمله که، »چنین حمالتی ادامه پیدا نخواهند کرد« آن را تایید می کند.
بنا بر این به نظر می رسد آمریکایی ها با انجام این حمله قصد ورود به یک جنگ دیگر 
حتی کوتاه مدت را هم ندارند. بنابر این می توان گفت قصد آنها صرفا ترساندن و رساندن 

پیام به گوش برخی ها بوده است!
با توجه به شخصیتی که طی ماه های گذشته از ترامپ در رسانه ها ساخته و به افکار 
عمومی دنیا پمپاژ شده است، نخستین پیامی که با شنیدن خبر این حمله خاص)خاص 
از این نظر که به طور ناگهانی و به شکل گسترده صورت گرفته و انجام چنین حمالتی با 
شخصیتی که از ترامپ ساخته شده سازگار است( به ذهن متبادر می شود این است که، 
وی فردی دیوانه است و با زیر پا گذاشتن تمام اصول و معیارهای شناخته شده جهانی در 
حوزه سیاست و روابط بین الملل، قادر به انجام هر کاری می باشد. در واقع این پیش زمینه 
ذهنی که همه از ترامپ دارند وقتی در کنار این حادثه قرار می گیرد، شنونده را »نگران« 

کرده و به این نتیجه می رساند که نباید در برابر این دیوانه مقاومت کرد.
اگر این پیش فرض را صحیح بگیریم، می توان به این نتیجه رســید که، »پیام« این 
حمله برای افکار عمومی به مراتب مهمتر از نفس حمله است چرا که در این حمله تلفات 
و خسارت سنگینی به کســی وارد نشده است. مخاطب این پیام نیز می تواند کسانی 
باشند که معتقدند، نباید در برابر زورگویی های آمریکا ایستاد چرا که این کشور می تواند 
با فشردن یک دکمه تمام زیرساخت های نظامی ما را از بین ببرد و توانایی های ما نیز در 

حد ساختن آبگوشت بزباش و قورمه سبزی است! 
این فرضیه از آنجا به واقعیت نزدیک تر اســت که بدانیــم، حدود 40 روز دیگر، 
انتخاباتی در کشورمان برگزار خواهد شــد که در یک طرف آن افرادی قرار دارند که، 
به دادن امتیازهای مفت در مقابل گرفتن وعده های نسیه و توخالی عادت کرده اند. این 
عده معتقدند باید بپذیریم آمریکا ابرقدرت است و توان ایستادن در برابر آن را نداریم. 
همان عده ای که توانمندی های ارزشمند هسته ای را به ثمن بخس فروختند و وقتی نوبت 
به برداشتن تحریم ها از سوی حریف شد گفتند، این مذاکرات سایه جنگ را که از سر 

کشورمان برداشت!
پیام این حمله می تواند به مثابه بازگشــت »همان سایه« جنگ باشد. از این پس 
احتماال شاهد این خواهیم بود که زنجیره ای ها با استفاده از این واقعه بنویسند، از انجایی 
که با دیوانه ای مثل ترامپ مواجهیم، فردی که غیر قابل پیش بینی و خطرناک است، اگر 
به آمریکا بیش از این باج ندهیم و به گرفتن امتیازهایی که قرار بود به ما بدهند اصرار 
کنیم، و از همه مهمتر، اگر به ادامه وضع موجود تن ندهیم، با چنین خطری مواجه خواهیم 
شد! بزک کردن چهره دولت قبلی آمریکا نیز از این پس بیش از گذشته در دستور کار 

این عده قرار می گیرد.
حمله ترامپ به ســوریه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یعنی ارسال پیام به 
پادوهای آمریکا برای دامن زدن به آمریکا هراســی و ترغیب مردم به سمت کسانی که 
معتقدند باید با آمریکایی ها به هرقیمت ممکن سازش کرد. به عبارتی باید کلید برجام 

2 و 3 را هم زد!
فرضیه مطرح دیگر این است که مخاطب این حمله کشورهایی مثل، کره شمالی، 
چین، روسیه و ایران هستند که مقابل هژمونی آمریکا ایستاده اند. ترامپ فرمان حمله به 
سوریه را-که بدون هماهنگی با کنگره انجام داد- در جریان دیدارش با رئیس جمهور چین 
صادر کرده است. ترامپ چند روز پیش با ادبیات مخصوص خود و به تهدید گفته بود اگر 
چین با تحت فشار قرار دادن پیونگ یانگ، به عقب نشینی این کشور در برابر آمریکا و 
متحدانش کمک نکند، خود شخصا وارد میدان می شود. ادبیاتی که باعث هشدار رهبران 
کشورهای مختلف خطاب به کاخ سفید شد. رهبران سیاسی کشورها گفتند، ترامپ باید 
مراقب ادبیاتش باشد چرا که کره شمالی این قابلیت و توانایی را دارد که علیه آمریکا و 
اروپا حمالت اتمی انجام دهد. به عبارت دیگر این حمله ناگهانی می تواند پیامی به پیونگ 
یانگ باشد تا دست از گسترش توانمندی های نظامی خود در برابر آمریکا بردارد تا در 

نهایت تبدیل به لقمه راحت تری برای این کشور شود!
البته هستند کسانی که معتقدند، این حمله با هدف، به حاشیه راندن اقدام مشکوک 
روسیه در به رسمیت شناختن قدس غربی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی صورت 
گرفته است. چنین خدمت بزرگی به منافع رژیم صهیونیستی از سوی روسیه که چند 
سالی است در کنار مقاومت علیه منافع غرب و اسرائیل می جنگد، »بی سابقه« و »بسیار 
جدی« است و می تواند»تبعات جدی« را هم به دنبال داشته باشد. در واقع روسیه اولین 
کشوری است که قدس غربی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت می شناسد. 
ترامپ با ارائه طرح انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی از تل آویو به قدس، قصد انجام کار 
مشابهی را داشت، اما تا این لحظه با توجه به خطرات این اقدام، جرأت اجرای این طرح 
را نداشته است. از این منظر می توان گفت، روسیه با این عمل، خدمت بزرگی را به آمریکا 
و رژیم صهیونیستی کرده است. حمله آمریکا به خاک سوریه می تواند با هدف به حاشیه 

راندن این رویداد صورت گرفته باشد.
برای رسیدن به تحلیل دقیق تر گذشت زمان الزم است. نوع واکنش زنجیره ای ها به 
این حادثه که از امروز آغاز می شود در کنار اظهارات و اقدامات مقامات آمریکایی در طول 

روزهای آینده می تواند پشت پرده این تجاوز آشکار را به خوبی آشکار کند.

بازی »سایه جنگ«
در شب انتخابات!

قمپز!

جعفر بلوری

* آقای نوبخت توصیه به صبر می کند تا برجام نتیجه بدهد! عرض می کنم جناب 
آقای نوبخت! عمر دولت شما که به اتمام رسید ولی نه تنها سفره های ما بزرگ تر 
نشــد بلکه بســیار کوچک هم شــد. تا کی باید مردم شــاهد ضد و نقیض گویی 

مسئوالن باشند؟
علی عسگرخندان
* کاسبان برجام چه خدمتی به شیطان بزرگ کرده اند که برای پیروزی آنان در 
انتخابات، کنگره آمریکا بررسی تحریم های جدید را به بعد از انتخابات کشورمان 

موکول کرده اند؟! آیا این امر برای بیداری آنان کافی نیست؟!
طباطبائی- قم
* در خبرهــا آمده بود نمایندگان مجلس آمریکا تصویب تحریم های جدید علیه 
ایران را به بعد از انتخابات ریاســت جمهوری ایران موکول کرده اند. روشــن است 
که هدفشان این است که برای نامزدهای متمایل به غرب مشکل پیش نیاید. اما 
ملت باید با دست رد به سینه غرب زده های داخل کشور دشمنان را ناکام بگذارد.
شکیبا
* صدای حمایت از دولت یازدهم در آمریکا، صدای فتنه شــوم دیگری از جنس 

فتنه 88 است، مردم انقالبی باید برای جهادی دیگر آماده باشند.
011---4990

* چرا کنگره شــیطان بزرگ تحریم ها را به تعویق انداخت؟! هر انسان عاقلی اگر 
کمی بیندیشد متوجه خواهد شد که ملت چه کسی را باید برای ریاست جمهوری 
برگزیند؟! کسی که انقالبی، متقی، مقتدر، دارای روحیه جهادی و توان اجرائی باشد.
تاجیک از افسریه تهران
* بارها خطر تعطیلی شرکت آبفر، اولین و بزرگ ترین تولیدکننده کنتورهای آب 
با نهادهای ذی ربط در میان گذاشــته شد ولی ترتیب اثری داده نشد. تا اینکه در 
ابتدای سالی که حسب فرمایش رهبر معظم انقالب، سال تولید و اشتغال نامگذاری 

شده این شرکت با حدود نیم قرن فعالیت از مدار تولید خارج شد.
ابوالقاسم قادری- رئیس شورای اسالمی کار شرکت آبفر
* حــاال می گویند برجام یعنی »برنامه جامع اقتصاد مقاومتی!« کاســبان برجام 
خوب با الفاظ بازی می کنند و مردم را ســرکار می گذارند! یعنی از این طریق، از 

آمار بیکاران هم کاسته می شود!
نیکنام
* تا مسئوالن اشرافی زندگی می کنند کشور و مردم مشکل خواهند داشت چرا که 
هزینه زندگی اشرافی و تجمل گرایی دولتمردان از کیسه ملت خواهد بود. راه چاره 
روی کارآوردن مسئوالن و مدیران متعهد، پرتالش و ساده زیست در انتخابات است.
جهانشاهی
* تحریم های جدید بر علیه کشــورمان از سوی آمریکا به بعد از انتخابات موکول 
شد! سؤالم اینجاست که چرا مقامات آمریکا ناگهان نسبت به بقای دولت روحانی 
در دوره دوم نگران شــده اند! این در حالی است که دشمنی با مردم ایران هر روز 
با وضع تحریم های جدید و آشوب در منطقه و حمایت از تروریست و بی احترامی 

به ایرانیان از سوی آمریکا شدت بیشتری می گیرد.
ش- جوان
* رقیب دولت فعلی در انتخابات تنها یک فرد نیســت بلکه قریب به 80 میلیون 
جمعیت است که از همه نظر آسیب جدی در تمام زمینه ها دیده اند و تنها شعار 
و توهمات و برخی ناســزاها دریافت کرده اند. در مقابل این مردم قشــر اشرافی، 
نجومی ها و مفسدین اقتصادی و رانت خواران و غارتگران بیت المال قرار دارند که 
به عنوان حامیان دولت وارد گود انتخاباتی شده و بعضاً با خط گرفتن از آن سوی 
مرزها، به ترور شخصیت افرادی همت گماشته اند که احتماالً با رئیس دولت فعلی 
رقابت خواهند داشت. این تالش ها کلید فتنه جدید انتخاباتی است و هشیاری و 

بصیرت مردم را طلب می کند.
طالعی
* آمریکایی ها باید چند مرتبه برجام را نقض کنند که به رگ غیرت مســئوالن 
کشور بر بخورد و اقدامی بکنند؟ کمیسیون امنیت ملی مجلس، وزارت امور خارجه 
و شــورای عالی امنیت ملی چه توجیهی برای ســکوت خود دارند. اگر مدیریت 
انقالبی باشد بن بست اقتصادی نیست همان گونه که اکنون بن بست دفاعی نداریم.
79770---0912 و 3104--- 0912
* مــن از اصالح طلبان مدافــع و رأی جمع کن بودم که با اختالس ها، حقوق های 
نجومی، آمارهای کذب و... دولت مدعی تدبیر از گذشــته خویش پشــیمانم و از 
همه دلسوزان کشور می خواهم گوش به حرف رهبری بدهند تا مثل من پشیمان 
نشوند. سیدعلی دیر آمدم... ولی قسم به فرق شکافته علی)ع( تا آخرش در رکابت 

هستم. سیدعلی!
0919---4897

* وقتی بعضی از مسئوالن در صحنه خبری به جای خدا به کدخدا معتقد هستند 
در داخل هم نگاهشــان به مردم ارباب رعیتی است فلذا دریافت حقوق نجومی را 

قانونی و حق خود می دانند.
0936---5530

* دولــت اعــالم کرد حداقل حقوق کارگر از 850 هــزار تومان به یک میلیون و 
300 هزار تومان افزایش پیدا کرده ولی حق اوالد و حق مسکن را از حقوق سال 
گذشته کسر می کنند. با این حساب باز در همان پله اول هستیم و فرقی به حال 

کارگر نداشته است.
0913---7182

* اصالح طلبان هم می دانند که رحم اجاره ای شان خسارت های جبران ناپذیری به 
اقتصاد و پیشــرفت کشور وارد آورده است و حمایت های آنان از دولت تنها برای 
منافع اشرافیت متکبر و مغرور و نفوذ بیگانگان و... بوده است و آمار رشد بیکاری 
و معیشــت بد خانواده ها و ناهنجاری های پدید آمده در جامعه از این موارد، تیر 
خالصی است که به اعتماد مردم نسبت به این جریان در انتخابات آینده خواهد زد.
0919---8857

* برای مدعیان اصالحات فارغ از اینکه نامزد انتخاباتی شان چه کسی باشد، نارضایتی 
جامعه از عملکرد ضعیف دولت در انتخابات آینده معرفی شود، نگران کننده است 
زیرا مردم هیچ گاه حمایت های این طیف را از اشــرافی گری و فیش های نجومی و 

برجام و... از یاد نخواهند برد.
041---4590
* آقــای رئیس جمهور پاســخ بدهند این چه تدبیر و اعتدالی اســت که مدیران 
حقوق های نجومی بگیرند ولی کالس دانش آموزان سردشــتی در داخل کانکس 

تشکیل و دچار آتش سوزی بشود.
0913---9919

* میزان فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان ده هزار میلیارد تومان اعالم شد. یعنی 
اینکه کل موجودی صندوق به غارت رفته است. امیدواریم گلوی مدعیان دروغین 

اصالحات در انتخابات فشرده شود و ملت بتواند حق خود را بگیرد.
0915---1713

* دریافت شناســه رهگیری تولید و واردات کاال شیوه موثر و راهبردی در مبارزه 
با قاچاق کاالست. انتظار می رود کلیه مسئوالن گمرک با همکاری مبادی ذیربط 

در این زمینه متعهدانه و مجدانه عمل کنند.
0938---6263

* با ارزان نگه داشتن تولیدات کشاورزی و دامی روستاییان و از بین رفتن صرفه 
اقتصادی فعالیت های آنان شعار حمایت دولت از کشاورز و کشاورزی بی معنی است.
0918---5421

* ارســال پیامک تبلیغاتی رئیس جمهور به شــهروندان در سراسر کشور با پول 
بیت المال صورت گرفته و تحمیل هزینه به تک تک ایرانیان است.

0912---4165
* در حالی دولت از تک رقمی شدن تورم سخن می  گوید که تامین اجتماعی حق 

بیمه را 40 درصد افزایش داده است!
0912---3549

* دو ســال اســت که در انتظار توســعه مخابرات و واگذاری خط تلفن ثابت در 
محدوده گوهردشــت کرج هستیم. پیگیری ها تاکنون نتیجه ای نداشته است. در 
پاسخ می گویند بودجه و امکانات کافی  به مخابرات استان البرز که زیر نظر تهران 

است تعلق نمی گیرد. مسئوالن باالتر پاسخ بدهند.
0912---5800

* اینکه دولت هر سال قیمت بلیت اتوبوس بین شهری را 25 درصد گران می کند 
نوعی سوءاستفاده از نیاز مردم به سفر در ایام عید است.

0912---8853
* گرانی سرسام آور قیمت نان و کیفیت بسیار بد و نامناسب پخت و کمیت پایین 
وزن نان، در اغلب نانوایی های ســطح شهر و اطراف شهر اصفهان، به صورت یک 
سوال برای اکثریت جامعه اصفهان درآمده است. شکایات و درخواست های مردم 
و بازدیدهای نامحسوس متولیان امر نیز تا به حال راه به جایی نبرده است. چرا؟
محمود بلیغیان- اصفهان

بیریشهترازمدعیاناصالحطلبی
سراغداریدآقایعبدی؟!

عباس عبدی می گوید جناحی که یک فرد ناجی اش باشد، هیچ گاه یک 
جناح امید نیست.

عضو مستعفی حزب منحله مشارکت در پاسخ به این سؤال روزنامه اعتماد 
که »آیا رئیسی می تواند ناجی جناح راست باشد؟ گفت: جناحی که یک فرد 
ناجی اش باشد، هیچگاه یک جناح اصیل و کارآمد نخواهد بود این جناح باید 
ذاتا بتواند مشکالت خود را حل کند و به سمت جلو برود. بنابراین باید فردی 
که نامزد یک جناح می شــود. به نوعی مرتبط با آن جناح باشــد. اصال آقای 
رئیسی تا به حال هیچ ربطی به این جناح نداشته و فعالیتی نیز نکرده است. 
این امر به منزله اعالم شکست کلیه گروه های سیاسی جریان اصولگرا است.

وی همچنین در سخنانی که مربوط به قبل از اعالم نامزدی آیت اهلل 
رئیســی اســت ادعا می کند: من معتقد بودم که آقای رئیسی به عرصه 
انتخابــات نمی آید نه بــه دلیل اینکه تمایلی به کاندیداتوری نداشــته 
باشــد، بلکه دالیلی وجود دارد که می داند آمدن یا نیامدنش از دو حال 
خارج نیست؛ یا شکست می خورد یا پیروز می شود. اگر در انتخابات آتی 
شکست بخورد وضعیت بدی بر آنها حاکم خواهد شد. اینکه اصولگرایان 
همه نیروهای شان را پشت یک نفر گذاشته باشند و با همه تبلیغاتی که 
می کنند، شکســت بخورند برای شان خوب نیست. اگر هم در انتخابات 
پیروز شوند، بعدا شکست خواهند خورد. ایشان اصال در عرصه سیاست 

به عنوان سیاستمدار شناخته نمی شود.
درباره این ســخنان باید گفت که اوال آقای عبدی حدیث نفس کرده 
و گرفتاری اصالح طلبان را به جبهه مقابل نســبت داده اســت؛ چه اینکه 
افراطیــون مدعی اصالح طلبی زمانی با وجود »عالیجناب ســرخپوش« و 
»پدرخوانده مافیا« خواندن مرحوم هاشمی، آویزان وی شدند، سپس دور 
روحانی جمع شدند که همان ها را به خاطر آشوب و فتنه 78، مزدور آمریکا 
و اسرائیل و انگلیس که باید سرکوب شوند، خوانده بود، پس از آن مدعی 
شــیخوخیت ناطق نوری شدند که او را عامل مجلس زوری می نامیدند و 
در رفتار مشــابهی، عارف را درصدر شــورای سیاستگذاری اصالح طلبان 
نشاندند، حال آن که در سال 92، او را نفوذی و برانگیخته نهادهای امنیتی 

و اصالح طلب بدلی توصیف می کردند.
همین حاال هم اگر مدعیان اصالح طلبی اصالتی برای خود قائل هستند، 
بایــد نامزدی از میان خود معرفی کننــد و پای روحانی نمانند، حال آن که 

مجبورند و کسی را ندارند.
اما درباره اظهارات عبدی مبنی بر اینکه »آیت اهلل رئیسی هیچ رابطه ای با 
جناح اصولگرا نداشــته«،  این موضع از سر عناد، اتفاقا تحسین رئیسی است 
که آدم جناح ها نیست، حال آن که در متن تحوالت سیاسی حضور داشته و 

صاحب تجربه  فراوان است.
درباره شکســت و پیروزی هم باید گفت این همه مدعیان اصالح طلبی 
در انتخابات مختلف ریاست جمهوری و مجلس و شورای شهر و خبرگان در 
سال های 81 و 82 و 84 و 85 و 88 و 90 و 94 شکست خوردند، اما به روی 
مبارکشان نیاوردند. باالخره یک طرف هر انتخاباتی کامیابی و طرف دیگر آن 
ناکامی اســت. اما به احتمال قوی، ابعاد شکست برای افراطیونی که 4 سال 
فرصت های مملکت را بر باد دادند و کاســه گدایی به سمت دشمن گرفتند، 

سنگین تر خواهد بود.
نرخبیکاریدر9استان
2رقمیشدهاست

در حالــی کــه نرخ بیکاری در 5 اســتان دو رقمی شــده، یک نماینده 
اصالح طلب درباره آمار شــاغالن گفت دولت کســانی را هم که 2 ساعت در 

هفته کار می کنند، شاغل حساب می کند!
به گزارش مشــرق به نقل از مهر، سقف نرخ بیکاری استان های کشور از 
17/4 درصد در سال 94 به 22 درصد در سال 95 افزایش یافت؛ در عین حال 

نرخ بیکاری پنج استان نیز دو رقمی شد.
بررسی وضعیت بازار کار بر اساس شاخص های نیروی کار در 31 استان 
کشور نشان می دهد در سال 95 نرخ بیکاری پنج استان دیگر هم دو رقمی 
شد تا تعداد استان های دارای نرخ بیکاری تک رقمی از 9 استان در سال 94 

به 4 استان در سال 95 تقلیل یابد.
در ســال 95 نرخ بیکاری چهار استان زنجان، سمنان، مرکزی و همدان 
همچون سال 94 تک رقمی بود اما پنج استان خراسان جنوبی، تهران، بوشهر، 
آذربایجان شرقی و کرمان در سال 95 به جمع استان های دارای نرخ بیکاری 

»دو رقمی« پیوستند.
بدین ترتیب نرخ بیکاری استان خراسان جنوبی که در سال 94 معادل 8/6 

درصد بود، در سال 95 با افزایش 2/1 درصدی به 10/7 درصد رسید. همچنین 
نرخ بیکاری اســتان بوشــهر از 9/7 درصد در سال 94 با رشد 1/6 درصدی به 
11/3 درصد افزایش یافت. عالوه بر این نرخ بیکاری استان آذربایجان شرقی از 
7/3 درصد در سال 94 با افزایش 3/5 درصد مواجه شد به طوری که این نرخ 
در سال گذشته به 10/8 درصد رسید. همچنین نرخ تک رقمی بیکاری استان 
کرمــان با افزایش 3/6 درصدی از 7/9 درصد در ســال 94 به 11/5 درصد در 

سال 95 افزایش یافت.
اما نرخ بیکاری در پایتخت 3/5 درصد نســبت به سال 94 رشد داشت به 
طوری که این نرخ از 8/1 درصد در سال 94 به 11/6 درصد در سال 95 رسید.

در همین حال به گزارش تسنیم، علی اصغر یوسف نژاد نماینده اصالح طلب 
مجلس گفت: دولت کسی را که دو ساعت در هفته کار می کند، شاغل محسوب 

می کند اما جامعه این شغل را نمی پذیرد.
وی افزود: مجموع ســرمایه گذاری های دولت در بودجه، بخش خصوصی و 
تعاونی ها نیز آمار اشــتغالزایی را تایید نمی کنند. در کشورهای دیگر کسی که 
دو ساعت در هفته کار می کند در زمان بیکاری پشتیبانی بیمه ای می شود اما 
در ایران این پشتیبانی انجام نمی شود اما آن فرد در آمار شاغالن آورده می شود.

رشداقتصادیبادکنکی
ادعایکاهشتورمراهمزیرسؤالبرد!

رئیس بانک مرکزی در توجیهی بدتر از اصل مطلب می گوید مردم تاثیرات 
رشــد اقتصادی مورد ادعــای دولت را حس نمی کنند چــون کاالها را گران 
می خرند! این موضع در حالی اســت که دولت ادعا می کند تورم و گرانی را به 

شدت کاهش داده است.
روزنامه اعتماد نوشــت: رشــد اقتصادی اعالم شــده برای سال گذشته، 
چشــمگیر است اما هنوز مردم این امر را در زندگی خود احساس نکرده اند. دو 
مقام مســئول پولی و مالی درخصوص چرایی این ماجرا توضیحاتی دادند که 
قابل ذکر و بررســی اســت. طیب نیا وزیر اقتصاد معتقد است اگرچه سال قبل 
رشــد اقتصاد باال بوده اما هنوز سطح زندگی مردم به درجه ای که در سال های 

88 و 89 بوده بازنگشته است.
بنابراین مردم به دلیل فاصله ای که بین دخل و خرج شــان وجود داشته و 
وضعیت نامناسب معیشت شان این رشد را احساس نمی کنند. اما ولی اهلل سیف 
توضیحاتی می دهد که بیشتر به میزان تورم ساالنه بازمی گردد. او در پاسخ به 
خبرنگاری که از او دلیل احســاس نشدن رشــد اقتصاد را می پرسد می گوید: 
کاالهایی که مردم خریداری می کنند، احتماال نرخ تورم بیشــتری از میانگین 

تورم کشور دارند.
کارشناسان اما پیش تر درخصوص حس نشدن رشد اقتصاد در زندگی گفته 
بودند تا مادامی که رشد اقتصاد از محل ارتقای تولید در بخش صنعت، ساختمان 
و کشاورزی صورت نگیرد و همراه با کاهش بیکاری نباشد برای مردم محسوس 
نخواهد بود. بیکاری سبب می شود آثار مثبت رشد اقتصادی خود را در معیشت 
مردم نشان ندهد. از سوی دیگر بخش مهم رشد سال گذشته کشور به بخش 
نفت بازمی گردد که رابطه پیشــین و پسین چندانی با بخش های دیگر اقتصاد 
ندارد، حال آنکه بخش هایی مانند ســاختمان، صنعت و معدن یا رشــد منفی 
داشتند یا رشدی بسیار ناچیز. به بیان دیگر، بخش هایی که می توانند اشتغالزا 
باشند کماکان با رکود دست و پنجه نرم می کنند و حوزه هایی که اثرات چندانی 

بر معیشت جامعه ندارند رشد کردند.
نگرانیاصالحطلبانازتاثیرانتخاباتی
بیتوجهیدولتبهمشکالتجوانان

یک روزنامه اصالح طلب نسبت به تاثیر بی توجهی دولت به جوانان در انتخابات 
هشدار داد. اعتماد همچنین تصریح کرد دست اندرکاران جبهه اصالحات همه 

پیر و سن گذشته هستند.
این روزنامه در تحلیلی نوشت: بررسی اجمالی مباحث و مذاکرات بین جوانان 
اصالح طلب و حتی اصولگرا نشــان می دهد یکی از مهم ترین انتقادات به دولت 
در مورد پیرســاالری و عدم میدان دادن به جوانان اســت. ورود نیروهای تازه 
نفس و جوان در هر سیستم و اداره و سازمانی امری طبیعی و منطقی است و 
در صورت بی توجهی به مرور آن مجموعه تحلیل رفته و ناکارآمدی و تعطیلی 

نتیجه طبیعی آن خواهد بود.
این روزنامه می افزاید: فرض بگیریم چند سال بعد یکایک بزرگان اصالحات 
به این باور برسند که بازنشسته شوند واقعا چند مدیر نسل دومی در این جریان 

آماده و تربیت شده اند؟ اما این تمام مشکل نیست بلکه با تربیت نشدن مدیران 
جوان و تازه نفس اتفاق دیگری در شرف وقوع است که می توان کیان جریان 

اصالحات را نیز با مخاطرات جدی مواجه سازد.
بــر این اســاس می توان به جرات گفت آینده بــا ادامه وضع موجود 
برای اصالح طلبان به هیچ عنوان روشــن نیســت. چه چیزی از جریان 
اصالحات در 10 تا 20 سال دیگر باقی خواهند ماند؟ آیا جریان اصالحات 
توانسته چنان کادرســازی کند که این خأل احساس نشود؟ آیا مدیرانی 
در تراز شــهری، استانی و کشوری تربیت شده اند؟ اگر امروز نسل جوان 
اصالح طلب نتواند وارد تصمیم ســازی های حیاتی شود 10 سال بعد که 
نخبگان سیاسی اصالح طلب یکی پس از دیگری ایام بازنشستگی و کهولت 
سن را می گذرانند مقدرات این جبهه باید با کدام نیروی سیاسی و مدیر 

میانی  و ارشد به پیش برود؟
اعتماد در ادامه نوشت: به این مسئله دغدغه مهم تری را هم باید اضافه 
کرد. فرای جوانان سیاسی و تشکیالتی، جوانان غیرسیاسی این روزها اشتغال 
و ازدواج را مهم ترین مشــکل خود می دانند. متاســفانه به دلیل مجموعه 
شــرایطی که جامعه کم وبیش از آن آگاه اســت دولت هنوز در این زمینه 
نتوانسته پاسخ در خوری بدهد و اتفاقا اصلی ترین دلیل نقد جدی به دولت 
همین حوزه معیشت و اشتغال بوده است. در نهایت اینکه به نظر می رسد 
این بار یکی از نقاط پر بحث در انتخابات ریاســت جمهوری امسال همین 
مســئله جوانان باشد. چه جوانان در حوزه مدیریت و چه جوانان در حوزه 
زندگی )اشــتغال و ازدواج(. متاسفانه به دلیل کم توجهی دولت در هر دو 
حوزه، هر کاندیدایی که با دست گذاشتن بر این موضوع به صحنه بیاید و 
حرف از جوانگرایی در دولت و ایجاد اشتغال برای جوانان بزند آقای روحانی 

را با مشکل جدی روبه رو خواهد کرد.
مگــر اینکه جناب رئیس جمهور نیز این بــار با برنامه های جدی تر برای 

جوانان وارد انتخابات شود.
آرمان:بانکهایاروپایی

حاضربههمکاریعادیباایراننیستند
یک روزنامه حامی دولت نسبت به عدم انجام همکاری های عادی با ایران 

از سوی بانک های اروپایی در پسابرجام اظهار نگرانی کرد.
احمــد حاتمی یزد اقتصــاددان در گفت وگــو با روزنامــه آرمان گفت: 
»مستر کارت ها و ویزاکارت ها بیشتر توسط شرکت های بزرگ آمریکایی مدیریت 
می شود. به رغم توافق برجام، آمریکا ادعا کرده معامالت دالری ایران از قبل 
از قضیه هســته ای ممنوع بوده و بانک های اروپایی هم که مبادالت ایرانی را 
مدیریت کرده اند، جریمه های بسیار هنگفتی پرداخت کرده اند. بیشترین جریمه 
هم مربوط به بانک  بی ان پی پاریباس فرانسه با مبلغ حدود 9 میلیارد دالر بوده 
اســت. تصمیم بانک های اروپایی و آسیایی تا حدی تحت تاثیر سیاست های 
آمریکا است، یعنی اگر بدانند آمریکا آنها را به واسطه همکاری با ایران مورد 
مجــازات  و تحریم قرار می دهد، ترجیح می دهند از ســود مختصری که از 
بانک های ایران می برند، صرف نظر کنند تا منافع بیشتری که در آمریکا دارند، 
محفوظ بماند. در نتیجه بعــد از برجام برخی بانک های آمریکایی و اروپایی 
حاضر به همکاری با ایران، حتی در حد مراودات معمولی هم نشــده اند، چه 

برسد به مستر کارت و ویزا کارت.
معاوناوباما:تقصیرمانیست

روحانیدربارهدستاوردتوافق»غلو«کرد
نشریه فارن پالیسی در تحلیلی به قلم »ایالن گلدنبرگ« از مقام های دولت 
باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا نوشت؛ دولت روحانی، رئیس جمهور 

ایران درباره مزایای اقتصادی توافق هسته ای غلو کرده است.
به گزارش رجانیوز »گلدنبرگ« که بین ســال های 2009 تا 2012، در 
دفتــر معاون وزیر دفاع آمریکا به عنوان مشــاور ویژه امور خاورمیانه و ایران 
حضور داشته در یادداشتی در فارن پالیسی نوشت: »در واقع، ایران از سرعت 

کاهش تحریم ها در دوران اوباما ناراضی بود.«
او اضافه کرده اســت: »بخش زیادی از ایــن موضوع تقصیر دولت ایران 
اســت، چرا که پرزیدنت روحانی این توافق را با غلو در مزایای اقتصادی آن 

به عموم مردم فروخت.«
»گلدنبرگ« اضافه کرد: تردید شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری 
در ایران در دوران پسابرجام پس از روی کارآمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور 

آمریکا از گذشته هم بیشتر شده است.
شــرکت های اروپایی، رســانه های غربی و مقامات غربی در ماه های 
گذشــته بارها به این موضوع اذعــان کرده اند که بانک های بین المللی از 
بیــم نقض تحریم های آمریکا از انجام تراکنش های بانکی مربوط به ایران 

امتناع می کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان 
در واکنش بــه حمله نظامی 
آمریکا بــه یک پایگاه هوایی 
در سوریه تاکید کرد: نیروهای 
جبهه  یک  در  آمریکا  نظامی 
در کنــار القاعده و داعش در 
یمن و سوریه می جنگند. زمان 
پایان  فرافکنی  و  جوســازی 

یافته است.
محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه در واکنش به حمله نظامی 
آمریــکا به یک پایــگاه هوایی در 
سوریه در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی نوشت: به عنوان تنها 
قربانی اخیر اســتفاده گسترده از 
سالح های شیمیایی )توسط صدام 
در دهه 80 میالدی(، ایران هرگونه 
استفاده از سالح های کشتار جمعی 
توسط هر کس و علیه هر کس را 

محکوم می کند.
ظریف افزود: آمریکا به صدام 
حســین در اســتفاده از ســالح 
شــیمیایی علیه ایران در دهه 80 
میالدی کمک کرد. ســپس دوبار 
به بهانه های بی اســاس شیمیایی 
به حمله نظامی اقدام کرد: ســال 

2003 و اکنون.
وی تاکید کرد: کمتر از دو دهه 
بعد از یازده سپتامبر، آمریکا در دو 
جبهه سوریه و یمن در کنار القاعده 
و داعش می جنگد. زمان جوسازی 

و فرافکنی پایان یافته است.
تقال برای تقویت 

تروریست های رو به زوال
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
امور خارجه در واکنش به حمالت 
موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی 
در سوریه اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان بزرگترین 
در  شــیمیایی  قربانی سالح های 
تاریخ معاصر، هرگونه اســتفاده از 
سالح شیمیایی را فارغ از عاملین 
و قربانیان آن محکوم می نماید و 
همزمان استفاده از این بهانه برای 
اقدامات یــک جانبه را خطرناک، 
مخّرب و نقض اصول آمره حقوق 

بین الملل می داند.
قاســمی افــزود: ما ضمن 

محکومیت شدید هرگونه اقدام 
نظامــی یکجانبــه و حمالت 
موشــکی به »پایــگاه هوایی 
الشــعیرات« در سوریه توسط 
معتقدیم  آمریکایــی،  ناوهای 
که اینگونه اقدامــات به بهانه 
مشــکوک  شــیمیایی  حمله 
ادلب  در  در »خان شــیخون« 
که زمــان بنــدی، عاملین و 
منتفعیِن از آن کامال در پرده ای 
از ابهــام قــرار دارد به تقویت 
تروریســت های رو بــه زوال و 
پیچیدگی اوضاع در ســوریه و 

منطقه خواهد افزود.
تکذیب خبر تخلیه سفارت 

ایران در دمشق
سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان اخبار منتشر شده مبنی 
بر تخلیه سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در دمشــق در پی حمالت 
موشــکی آمریکا به پایگاه هوایی 
الشعیرات سوریه و ترک این کشور 
ایرانی مقیم  توسط دیپلمات های 

سوریه را تکذیب کرد.
قاسمی گفت که دیپلمات های 
ایرانــی در ســوریه بــه همــراه 
خانواده هایشان در دمشق مستقر 
هستند و روند فعالیت در سفارت 

ایران در جریان است.
آمریکا به دنبال راه حل 

برای غلبه بر داعش نیست
»حســین امیرعبداللهیــان« 
دستیار ویژه رئیس مجلس شورای 
اســالمی در امور بین الملل اعالم 
کرد حمله آمریکا به سوریه تمامی 
تالش های انجام شده برای رسیدن 
به یک راه حل سیاسی برای بحران 
سوریه را نادیده  گرفت همانگونه که 
ثابت کرد آمریکا به دنبال راه حل 

برای غلبه بر داعش نیست.
امیرعبداللهیان به وبگاه»العهد« 
لبنان گفت: این اقــدام عجوالنه 
آمریکا با تمامی قوانین بین الملل 
و نیز منشور سازمان ملل مخالف 
است و منجر به تقویت افراط گرایی 
و تروریسم در منطقه خواهد شد.

وی در پایان گفت: اتهام زنی ها 
به دولت سوریه مبنی بر استفاده 

از سالح شیمیایی آنهم پس از آنکه 
این کشــور خلع سالح شیمیایی 
شــده اســت، نیاز به بررسی های 
دقیق و عمیق از ســوی سازمان 
منع گسترش ســالح اتمی و نیز 

سازمان ملل دارد.
اقدام نابخردانه آمریکا، 

تبعات جدی به دنبال دارد
به گزارش مهــر، عالءالدین 
کمیســیون  بروجردی رئیــس 
امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شــورای اسالمی با اشاره 
به حمله نظامی آمریکا به سوریه 
و بهانه تراشی در خصوص حمله 
شیمیایی اخیر صورت گرفته در 
سوریه گفت: همه دنیا می دانند 
که ســوری ها در یــک توافق با 
ســازمان ملل کلیه ســالح های 
شیمیایی خود را تحویل داده اند، 
بنابراین سالح شیمیایی در اختیار 

دولت سوریه نیست.
نماینــده مــردم بروجرد در 
مجلس در ادامه این مطلب افزود: 
از طــرف دیگر معمــوال کاربرد 
سالح های شــیمیایی مربوط به 
زمانی است که ارتش ها در جنگ 
احســاس شکســت می کنند در 
حالی که ارتش ســوریه بهترین 
موقعیت را دارد، حلب آزاد شده 
بود و دیگــر مناطق نیز در حال 

آزادسازی است.
داد:  ادامــه  همچنیــن  وی 
کشــوری که برنده جنگ اســت 
دســت به چنین اقدامی نمی زند 
ضمن اینکه از اساس دولت سوریه 

فاقد سالح شیمیایی است.
خصوص  این  در  بروجردی 
تاکیــد کرد: تروریســت ها در 
گذشته نیز نشــان داده اند که 
ابایــی در اســتفاده از ســالح 
شــیمیایی ندارنــد و این ادعا 
مبنی بر اســتفاده دولت اسد از 
سالح شیمیایی در عمل واهی 
اســت و بهانه ای برای آمریکا و 
هم پیمانان اروپایی و منطقه ای 
اســت که در 6 ســال گذشته 
در سوریه شکســت خورده اند 
و به دنبال فضاسازی تبلیغاتی 

در واکنش به حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه

ظریف: آمریکا در یک جبهه كنار القاعده و داعش می جنگد
زمان فرافکنی پایان یافته است

برای سرپوش گذاشتن بر افکار 
عمومی و کشــاندن مسئله به 

شورای امنیت هستند.
وی در خصــوص ایــن حمله 
نیز گفت: شــعار ترامپ در زمان 
مغایر  ریاست جمهوری  انتخابات 
اقدام صورت گرفته است و نشان 

از افول ترامپ نیز هست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس درباره 
حملــه نظامی آمریکا به ســوریه 
تاکید کرد: این اقــدام نابخردانه 
تبعات جدی  آمریکا بدون تردید 
به دنبال خواهد داشــت چرا که 
کشــورهایی مثل روسیه و ایران 
در برابر این اقدامات خالف مصالح 

منطقه آرام نمی نشینند.

گفت:  کشور  کل  دادستان 
کانال هایی که بســته شــد و 
ارتباط  در همین  کــه  افرادی 
به تشخیص  دستگیر شــدند 
قاضی پرونــده مرتکب اعمال 
برخالف امنیت ملی شده بودند 
که اقدامات مجرمانه ای داشتند.
محمدجعفــر  حجت االســالم 
منتظری درباره علت دستگیری 12 
نفر از مدیران شــبکه های تلگرامی 
در روزهای پایانی ســال گذشــته 
به خبرگزاری صدا و ســیما گفت: 
کانال هایی که بســته شد و افرادی 
که در همین ارتباط دستگیر شدند 
به تشخیص قاضی پرونده مرتکب 
اعمال برخالف امنیت ملی شــده 
بودنــد کــه اقدامــات مجرمانه ای 

داشتند.
منتظری افزود: برای ما تفاوتی 
نمی کنــد که این شــبکه ها به چه 
جریانی وابسته باشــند و دستگاه 
قضائی طبق قانون عمل می کند و 
هم دستگیری این افراد و هم ادامه 
بازداشت آنان طبق قانون بوده است 
و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت.

وی در خصــوص درخواســت 

برخی از مسئوالن دولتی و مجلس 
برای آزادی این افراد، گفت: در هر 
حال افرادی که دســتگیر می شوند 
خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند 
که درخواست آزادی آنان را می کنند 
و دستگاه قضائی سعی می کند در 
روند دســتگیری و ادامه بازداشت 

طبق موازین قانونی عمل کند. 
به گفته دادســتان کل کشور، 
تحقیقــات در خصــوص این افراد 
هنوز به پایان نرسیده است و پیش 
از پایان تحقیقات، قاضی نمی تواند 
مسائل را به اشخاص و اذهان عمومی 
نشــر دهد و اگر تشخیص داده شد 
پس از پایان تحقیقات اطالعات این 
پرونده به مسئوالن داده خواهد شد.

وی از آزادی تعدادی از مدیران 
دستگیر شده کانال های تلگرامی در 

روزهای آینده خبر داد.
مصادیق  تعیین  رئیس کارگروه 
مجرمانه افزود: با توجه به نزدیکی 
دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و 
شوراها با مصادیق مجرمانه در فضای 
مجازی برخورد قاطع می کنیم و با 

کسی تعارف نداریم. 
منتظری بــا تأکید بر اینکه در 

فضای مجــازی رصد خواهیم کرد 
تا بــا برخی شــایعات، تهمت ها و 
بداخالقی هــا برخورد شــود گفت: 
دستگاه های امنیتی و اطالعاتی هم 
بیشــتر رصد خواهند کرد و ما هم 
در دادســتانی کل و دادستانی های 
سراســر کشــور فضا را به گونه ای 
رصد می کنیم تا شاهد وقوع مصادیق 

مجرمانه نباشیم.
وی افزود: قطعاً نظام و مسئوالن 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به 
دنبال برخورد غیرقانونی با اشخاص 
نیستیم و هر برخوردی صورت بگیرد 

قانونی خواهد بود.
دادستان کل کشور تأکید کرد: 
باید فضای ســالم و شادی در ایام 
انتخابات ایجاد و به حضور حداکثری 
مردم منجر شــود اما هــر جریان 
سیاسی با هر طرز تفکری بخواهد 
در شبکه های مجازی مرتکب اعمال 
مجرمانه شود برخورد خواهیم کرد.

منتظری تصریح کرد: از مدیران 
شبکه ها و کانال ها می خواهیم مسائل 
را به گونه ای تدبیر و مدیریت کنند تا 
ناچار نشویم از اختیارات قانونی مان 
برای برخورد با آنان استفاده کنیم.

دادستان کل کشور خبر داد

ارتکاب مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی 
به اعمال خالف امنیت ملی 

تسلیت به همکار
بانهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان آقای مازیار سلطانی در غم از 
دســت دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان 

و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحومه رحمت الهی خواستاریم.

گفت: چند ساعت بعد از حمله آمریکا به پایگاه هوایی سوریه، برخی از مدعیان 
اصالحات، با اشاره به این حمله خواستار سازش با آمریکا شدند!

گفتم: چه سازشی؟ چگونه؟
گفــت: این عده از مدعیان اصالحات اعــالم کرده اند که برای دور ماندن از 

حمله احتمالی آمریکا باید به عقال رأی داد!
گفتم: بی بی سی هم اعالم کرده که »نتیجه حمله ترامپ به سوریه 
این است که در داخل ایران به فکر حذف غیردموکراتیک و رد صالحیت 

روحانی نباشند«!
گفت: یعنی ترامپ، با حمله به ســوریه قصد داشــته با این بهانه که اگر به 
آنها رأی ندهید، به ایران حمله خواهم کرد! کارنامه خالی از دســتاورد مدعیان 

اصالحات را جبران کند؟!
گفتم: مگر نمی بینی که مدعیان اصالحات هم پشت سر هم می گویند، 
دستاورد برجام آن است که سایه جنگ را از سر مردم دور کرده است؟!
گفت: ترامپ هم مثل اوباما و بوش و... قمپز در کرده و غلط زیادی کرده! 

گفتم: یارو که اهل قمپز بود از پیشنماز مسجد پرسید؛ اگر در حال 
نماز یک شیر به ما حمله کرد چه کنیم؟ به نمازمون ادامه بدیم یا فرار 
کنیم؟ پیشنماز که می دانست یارو قمپز در می کند گفت؛ اگر وضویت 

باطل نشد به نمازت ادامه بده!


