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اخبار كشور
فرستاده ماکرون کاله گشاد آورده بود

یادداشت روز

مرحله حساس جنگ یمن

امارات بخشی از نیروهایش را از یمن خارج کرده و دو پایگاه مهم «المخا»
و «الخوخه» در اســتان تعز که مهمترین مرکز هدایت عملیاتهای یک سال
اخیر علیه بندر الحدیــده بودهاند را به همتای متجاوز خود در ائتالف واگذار
کرده است .یک مقام اماراتی به خبرگزاری فرانسه گفته است کشورش راهبرد
خود را از جنگ به صلح در یمن تغییر داده است« .گریفیتیس» نماینده ویژه
دبیرکل سازمان ملل در امور یمن دو روز پیش و در پایان سفر به چند کشور
منطقه اعالم کرد سفرش فوقالعاده مثبت بوده و در پایان یافتن جنگ یمن به
امیدهای تازهای دست یافته است.
روز پنجشنبه مجلس نمایندگان آمریکا در مصوبه خود ترامپ را ملزم به
اتمام حمایت از ائتالف ضد یمن کرد.
آنچه ذکر شد ،چکیدهای از خبرهایی است که طی هفته گذشته درباره جنگ
متجاوزان بینالمللی و منطقهای علیه یمن روی خروجی رسانهها رفته است .در
این خصوص ابهامات و نکاتی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره میشود:
 -1شکست ائتالف ظالمانه بینالمللی و منطقهای علیه مردم مظلوم یمن
واضحتر از آن اســت که تردیدی در آن روا باشد 52 .ماه از این جنگ گذشته
است روزی که جنگ آغاز شد انصاراهلل بعنوان نماد عملیاتی یمنیها بر حدود
یک سوم سرزمینی که هم اکنون در اختیار دارد ،مسلط بود و در طول جنگ
وســعت اراضی تحت اداره آنها به حدود سه برابر رسیده است .وقتی جنگ
شروع شد ،اسلحه یمنیها کوتاه برد و میان برد و البته بسیار هم محدود بود.
هم اینک و پس از  52ماه جنگ به سالحهای دوربرد و بسیار پیشرفته و البته
فراوان دست پیدا کردهاند .آن روز اگر صحبت از قطع ارتباط دریایی و هوایی
یمنیها بود ،امروز صحبت از قطع صادرات نفت سعودی توسط یمنیها و تعطیلی
فرودگاههای نظامی و مدنی سعودیهاست .پس ائتالف شکست خورده و ناگزیر
است به این جنگ ظالمانه پایان دهد .اما چگونه؟
 -2اختالف ،طبیعت شکست است و اتحاد ،نتیجه پیروزی است .در یک
ماه گذشته دولت تحت حمایت امارات در عدن سقوط کرده ،منصور هادی و
وزرای وابستهاش یکی یکی کنار رفته و بعضی مثل وزیر امور خارجهاش رسم ًا
استعفا دادهاند .فرمانده نظامیان سعودی در یمن امارات را متهم به خرابکاری
در عملیات علیه نیروهای یمنی شمال کرده است .حاکمان امارات «دبی» ،حکام
ابوظبی را متهم به سوءمدیریت و ناتوانی در اداره جنگ یمن کردهاند .مقامات
وزارت خارجه ســعودی« ،گریفیتیس» و سازمان ملل را متهم به جانبداری از
انصاراهلل کردهاند .مقامات مجلس نمایندگان آمریکا طی شش ماه گذشته بارها
زمزمه لزوم کنارهگیری آمریکا از جنگ یمن-ذیل عنوان ریاکارانه پایان دادن
به حمایت از ائتالف در جنگ یمن -را سر دادهاند و مقامات انگلیس و فرانسه
نیز بطور جداگانه و مکرر از روند اوضاع در جنگ یمن ابراز نارضایتی کردهاند
و حال آنکه حتی همین االن هم بخشی از همین ائتالف جنایتکارانه را تشکیل
میدهند! در مقابل آنان ،ائتالف درونی مردم مظلوم یمن در بخشهای مختلف
دائم ًا مستحکمتر شده است اگر با چشم معنوی به این صحنه نگاه کنیم میبینیم
که خداوند متعال در عمل به وعدههای خود چه زیبا عمل کرده اســت؛ «ان
تنصراهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم»
 -3جنگ علیه یمن در بخش عربی دو پایه داشت؛ پایه زمینی نیروهای
تحت فرمان امارات بودند که به دو بخش نیروهای اجیر خارجی و مستخدمین
داخلی -مزدوران  -تقسیم میشدند .شمار این نیروها نزدیک به  150هزار نفر
بودند و در این میان حدود  30هزار نفر از آنان را نیروهای ارتش سودان تشکیل
میدادند و «پایه هوایی» را سعودیها با استفاده فراوان از جنگافزارها و بمبهای
آمریکایی ،انگلیسی و فرانسوی تشکیل دادند .در واقع هم در بخش زمینی با
محوریت امارات و هم در بخش هوایی با محوریت سعودی ،طیفی از کشورها در
کنار «ائتالف متجاوز» قرار داشتهاند .در این میان آنکه فرماندهی زمینی جنگ
را برعهده داشته دستش را به عالمت استیصال باال برده است و حال آنکه به
اعتبار نوع دفاعی که یمنیها علیه ائتالف اتخاذ کردهاند ،این جنگ در درجه
اول ،جنگ زمینی است پس وقتی ضلع زمینی دست خود را باال میبرد به ضلع
هوایی جنگ میگوید فایدهای در ادامه جنگ نیست و بمباران از هوا نمیتواند
«واقعیت در زمین» را تغییر دهد.
 -4در عین حال وضعیت موجود خالی از معما هم نیســت .امارات بعضی
از پایگاههای خود در عدن و تعز را به نیروهای نظامی وابســته به عربستان
تحویل داده و بهجای آن نیروهای رژیم سعودی در المخا ،الخوخه ،بریمالصغیره
و پادگانهای اطراف عدن مستقر شدهاند مقامات امارات رسم ًا گفتهاند هنوز
به ائتالف و منصور هادی وفادارند .یک مقام ابوظبی هم گفت آنچه روی داده
یک توافق با سعودی است نه اقدامی یکجانبه و فوری .با این وصف سه گزینه
تحلیل پیشروی ما قرار میگیرد اول اینکه خروج از یمن برنامهای است که به
نیروهای امارات محدود نشده و بهزودی نیروهای متجاوز و مزدوران خارجی
سعودی را نیز دربر میگیرد؛ دوم اینکه آنچه روی داده یک جابجایی معمول
نظامی و تغییر نقش اســت که در هر جنگی ممکن است پدید آید .در اینجا
امارات برتری در زمین -به نسبت عربستان -را به وضعیتی متوازنتر تبدیل
کرده است ولذا بحث خروج نظامیان امارات از یمن اصالت ندارد و آنچه اصالت
دارد تحویل پارهای از پادگانها و موقعیتهای نظامی امارات به عربستان است
سوم اینکه آنچه روی داده بخشی از ابتکار محرمانهای است که همزمان با بحث
کاهش نیروهای نظامی اماراتی از سوی نماینده دبیرکل سازمان ملل در جریان
ســفر به پنج کشور منطقه و مالقات با طرفهای درگیر در یمن دنبال شده و
گریفیتیس آن را «فوقالعاده مثبت» خوانده است.
او روی این موضوع تأکید داشته که تالشش روی «پایان جنگ در یمن»
متمرکز بوده اســت اگر این واقعیت داشته باشد و یک حیله برای کاستن از
حمالت پرشتاب و مؤثری که طی دو ماه گذشته از سوی رزمندگان یمنی علیه
مراکز حساس نفتی ،نظامی و مدنی به اجرا درآمده نباشد ،میتوان گفت یمن
وارد مرحله حساســی شده است .این یعنی جنگی که در بعد نظامی کام ً
ال با
شکست آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،عربستان ،امارات و ...مواجه گردیده با اقدام
مشترک آنان وارد «مرحله سیاسی» شده و این میتواند به اندازه خود جنگ
و حتی بیش از آن خطرناک باشد و البته در عینحال به مدد خداوند متعال و با
هوشیاری «یمنیهای پیروز» میتواند به صحنه دیگری از شکست برای متجاوزان
تبدیل گردد اما بههر حال باید اذعان کرد که مدیریت صحنه سیاسی جنگ
با روباهصفتان مجرب کار بسیار دشواری است و اینجا یک سؤال اساسی پیش
میآید :آیا انصاراهلل باید به این روند بپیوندد و یا ب ه همین اســتراتژی دفاعی
مؤثر خود ادامه دهد.
 -5اگر جنگ وارد مرحله جدید شــده باشــد این مرحله جدید توأم با
دیدهشــدن منافع طرفهای متجاوز است و این فقط «خروج آبرومندانه» از
جنگی که  52ماه پیش و بهواســطه ارزیابیهای غلط غربی عربی آغاز شده،
نیست؛ بلکه یک عملیات ویژه برای رسیدن به «دستاورد بزرگ» است .مردم
یمن و بهخصوص بازوی پرقدرت نظامی آنان ،انصاراهلل باید کام ً
ال هوشیار باشد.
موضع آنان در خصوص این مباحث تاکنون خیلی هوشمندانه بوده است .آنان در
سطح باال اظهارنظر نداشتهاند و در سطح نیروهای غیرمسئول گفتهاند مواضع و
رفتار امارات برای ما ابهام دارد و فعال چیزی معلوم نیست .این به آن معناست که
انصاراهلل بهطور دقیق سرگرم بررسی دالیل ،عوامل و نتایج این وضعیت است و از
آنچه بهطور مکرر در رسانههای غربی و عربی مطرح میشود و در نمای تبلیغی
به نفع یمنیهاست ،ذوقزده نشده است .واقعا هم همزمانی اظهارات گریفیتیس
و مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا و اقدامات امارات طبیعی نیست و به احتمال
زیاد نشان میدهد یک طراحی دقیق پشت این مسایل وجود دارد و صد البته
در عین حال تردیدی هم وجود ندارد که ائتالف شیاطین پس از حدود چهار
سال جنایت زانو زده است.
حدود دو ســال پیش ابوظبی و ریاض اعالم کردند که در خصوص پرونده
یمن به توافق در همکاریهای استراتژیک دست یافته و بین خود توافقنامه
رسمی امضا کردهاند .نتیجه این همکاریهای استراتژیک ،پذیرش هزینه زیاد
در آزادسازی بندر استراتژیک الحدیده بود که البته همکاریها به نتیجه مورد
نظر نرسید هر چند برای آنان بدون نتیجه هم نبود .امضای توافقنامه استراتژیک
بین ابوظبی و ریاض دو سال پس از آغاز جنگ یمن خود به خود سوالبرانگیز
است چرا که اساسا اقدام مشترک امارات و عربستان در حمله به یمن که دو
سال پیش از توافق مورد اشاره آغاز شد ،نمیتوانست بدون رسیدن به توافق
راهبردی صورت گرفته باشد .اینک سوال این است که آیا این توافق استراتژیک
به پایان رسیده است؟ پاسخ این سوال نمیتواند مثبت باشد چرا که اساسا جنگ
علیه یمن یک توافق سعودی-اماراتی نبوده است که حاال یکی از این دو بتواند به
توافق مبتنی بر جنگ پایان دهد و از این رو باید گفت آنچه امارات انجام میدهد
و یک مقام آن در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تا حدودی از آن پردهداری کرد،
به احتمال زیاد در داخل یک نقشه کلی است و ارزیابی آن نیازمند دیده شدن
همه قطعات این نقشه است.
در یک جمعبندی میتوان گفت جنگ یمن وارد مرحله حساس و جدیدی
شده است .از منظر آمریکا ،سعودی ،انگلیس ،امارات و فرانسه این جنگ در بعد
نظامی میباید به پایان برسد این چیزی است که اظهارات گریفیتیس بر آن صحه
میگذارد .اما آیا واقعا عملیاتهای ضد یمن به پایان خود نزدیک شده است؟
آری و خیر! آری اگر انصاراهلل وارد مرحله مذاکرات سیاسی برای پذیرش یک
رژیم سعودی بر یمن باشد و خیر اگر انصاراهلل همانگونه که االن میگوید خروج
تمام متجاوزین از یمن را مقدمه الزم شرکت در مذاکرات پس از جنگ بداند.

سعداهلل زارعی

تکرار خواستههای ترامپ
به زبان فرانسوی

سرویس سیاسی-
یک پایگاه خبری آمریکایی در
گزارشی نوشت« :مشاور دیپلماتیک
رئیسجمهور فرانسه طرحی موسوم
به «توقف در برابر توقف» را مطرح
کرده است» .طرح مضحک «توقف
در برابر توقف» کاله گشاد و تکرار
خواستههای گستاخانه ترامپ به
زبان فرانسوی است.
پایــگاه خبری پولیتیکو با اشــاره
به ســفر اخیر «امانوئل بون» مشــاور
دیپلماتیک رئیسجمهور فرانسه به تهران
به نقل از دیپلماتهای اروپایی نوشت:
یکی از گزینههای در دســت بررسی،
طرحی موسوم به «توقف در برابر توقف»
است .در این طرح پیشنهادی قرار است
آمریکا در ازای توقف اقدامات بیشتر از
ســوی ایران برای کاســتن از تعهدات
برجامی ،اعمال تحریمهای بیشــتر را
به منظور آغاز گفتوگوها متوقف کند.
طبق گزارش این رسانه آمریکایی،
یک مشوق احتمالی برای ترغیب ایران به
این کار این خواهد بود که آمریکا معافیت
از تحریمها را برای برخی از مشتریهای
نفت ایران فعال کند.
خبرگزاری فرانســه پیــش از این
گــزارش داده بــود «امانوئل ماکرون»
رئیسجمهور فرانسه قصد دارد رهبری
تالشهــای اروپا برای نجــات برجام
را بــر عهده بگیــرد .علیرغم این ،یک
مقام اروپایی در مصاحبه با خبرگزاری
فرانسه گفته بود کشورهای اروپایی در
تالشند در ازای «ژستهای نمادین» از
سوی آمریکا ،ایران را به ماندن در توافق
هستهای ترغیب کنند.
عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر
امور خارجه با انتشار تصویری از دیدارش
بــا «امانوئل بون» مشــاور دیپلماتیک
رئیسجمهور فرانسه که به تهران سفر
کرده بود ،در صفحه توئیترش نوشــت:
بحثهای خوبی با امانوئل بون داشتم.
ما درباره جنگ اقتصادی کنونی و اینکه
یک آتشبس متــوازن و پایان منطقی
بازی چگونه باید باشد ،صحبت کردیم.
آقــای عراقچــی بــه «آتشبس
متوازن » اشاره کرده است .این اظهارنظر
تأملبرانگیز در حالی اســت که هدف
طرف فرانسوی-آمریکایی به هیچ عنوان
اجرای آتشبس متوازن نیست.
طرح مضحک
«توقف در برابر توقف»!
طــرح ضدایرانی «توقــف در برابر
توقف» دو هدف عمده را دنبال میکند.

هدف اول متوقــف کردن روند کاهش
تعهدات برجامی ایران اســت .خواسته
مشــترک آمریکا و اروپــا دائمیکردن
محدودیتهــای برجامی کشــورمان
اســت .هدف دوم نیز تعمیم خسارت
محض برجام به دیگر مولفههای قدرت
ایران(موشکی ،منطقهای و )...در قالب
مذاکــرات جدیــد اســت .در روزهای
گذشته ،امانوئل ماکرون رئیسجمهور
فرانسه در اظهارنظری گستاخانه گفته
بود :ما هدف مشترکی را با آمریکا درباره
ایران دنبال میکنیم .هدف ما محدود
کردن فعالیت موشــکهای دوربرد در
منطقه ،اطمینان از عدم دســتیابی به
بمب اتمی (دائمیکردن محدودیتهای
برجامی ایران) و همکاری با ایران برای
صلح در منطقه است.
طرح مضحــک «توقــف در برابر
توقف» کاله گشاد و تکرار خواستههای
گستاخانه ترامپ به زبان فرانسوی است.
ترامپ و دیگر مقامات کاخ سفید-
دقیقا همراستا با رویکرد برجامی دولت
اوباما -بارها با گستاخی اعالم کرده بودند
کــه محدودیتهای برجامی ایران باید
دائمی شده و در ادامه خسارت محض
برجام به دیگر حوزهها از جمله موشکی
و منطقهای نیز تعمیم پیدا کند.
طرح مضحــک «توقــف در برابر
توقف» در حالی از ســوی فرانسه اعالم
شــده اســت که اکنــون تحریمهای
ضدایرانی وضع شــده توسط آمریکا به
سقف خود رسیده و در حقیقت دست
ترامپ علیه ایران خالی شده است.
نکته قابل توجه اینجاست که طرف
فرانســوی مدعی شده اســت که ابتدا
باید ایــران ،کاهش تعهدات برجامی را
متوقف کرده و سپس ترامپ برای کاهش
تحریمها تصمیم بگیرد .این پیشــنهاد
توهینآمیز در حقیقت همان اقدام نقد
در مقابل وعده نسیه است.
پایگاه اینترنتی امریکن کانسروتیو
در مطلبی با اذعان به پایبندی ایران به
برجام گفت هرآنچه رئیسجمهور آمریکا
درباره این توافق گفته ،دروغ است.
کاظم غریبآبادی ،سفیر و نماینده
دائــم ایران در ســازمان ملل و ســایر
سازمانهای بینالمللی مستقر در وین
در مصاحبه با هفتهنامه دیزایت با بیان
اینکه برجام ،قابل مذاکره مجدد نیست به
آمریکا توصیه کرد که آتش را شعلهورتر
نکند و گفت :هر عضو برجام باید سهم
و مسئولیت خود را ایفا کند.
غریبآبادی همچنین نشست ویژه

شورای حکام را منجر به انزوای بیشتر
آمریکا خواند و گفت :این نشست بدون
هیچ نتیجهای برای آمریکا ،به کار خود
پایان داد.
علیاکبر صالحی ،رئیس ســازمان
انرژی اتمی در مقالهای در فیگارو نوشت:
بــه وعدههای دولــت آمريكا اعتمادی
نداشــته و هرگونه مذاكره مستقيم را
قاطعانه رد میکنیم.
جو بایــدن ،نامزد پیشــتاز حزب
دموکرات در انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا گفت در صورتی که موفق شود
وارد کاخ سفید شود توافق هستهای با
ایران را تقویت و تمدید خواهد کرد.
این در حالی است که دولت ترامپ
نیز در پی تمدید برجام است.
پلیس خوب -پلیس بد!
فرانسه یکی از بدهکارهای برجام
اســت .اما این کشور با گستاخی ژست
میانجی و منجی به خود گرفته و مدعی
شده است که هدفش حفظ برجام است.
پلیس بد مذاکرات
فرانسه که سابقه ِ
هســتهای و طرفِ بدهکار در برجام را
در کارنامه خــود دارد ،اصال صالحیت
میانجیگری و یا منجیگری در مسئله
برجام را ندارد .این کشــور باید به جای
گرفتن ژست مضحک پلیس خوب ،ابتدا
ِ
بدهی خود به ایران را صاف کند.
اینستکس بیفایده
ِ
هلگا اشمید ،معاون مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا گفت :روند اجرایی
شــدن ســازوکار مبادلهای موسوم به
«اینستکس» ،پیشرفتهایی کرده است.
اظهارات مقامــات اروپایی درباره
اینستکس در حالی است که این بسته
تحقیرآمیز بــه هیچ عنوان در تعهدات
برجامــی اروپا قرار نــدارد و دقیقا در
راستای اقدامات ضدایرانی آمریکا طراحی
شده است.
پایگاه خبری شبکه دویچه وله در
مطلبی اینســتکس را به باروت خیس
تشبیه کرد و نوشت تا کنون این سازوکار،
محدود بــه دارو و مواد غذایی بوده که
در حالت عادی نیز شــامل تحریمهای
آمریکا نمیشــود .یکی از تحلیلگران
غرب به دویچه وله گفت :در این مرحله،
[اینســتکس] حتی به تبدیل شدن به
مکانیسمی معنادار برای حفظ تبادالت
بشردوســتانه بین ایران و اروپا ،نزدیک
هم نشده است .برای بازگشت تهران به
شرایط اقتصادی در زمان حصول توافق
هستهای سال  ۲۰۱۵باید میلیاردها یورو
به این سازوکار وارد شود.

گفت و شنود

ماهواره!

واکنش روسیه و چین
ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت امور
خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی
اعــام کرد :آمریــکا بایــد از اقدامات
تحریکآمیز در قبال ایران دست بردارد.
میخائیل اولیانوف ،نماینده روسیه در
آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز گفت:
ادعای آمریکا برای گفتوگو با ایران با
وجود تحریمهای شــدید و لفاظیهای
خصمانه مقامات این کشور علیه تهران
چندان هم قابل باور نیست.
به گزارش تســنیم ،گنگ شوانگ،
ســخنگوی وزارت خارجه چین نیز به
اظهارات همتای آمریکایی خود درباره
ادامه خرید نفت از ایران پاسخ داد.
بقیه در صفحه۱۱

آصفی :اروپا برجامی را میخواهد
که ایران از آن استفاده نکند
ســخنگوی وزارت خارجه در دولت اصالحات تصریح کــرد :اروپا ،برجامی را
میخواهد که ایران از امتیاز آن استفاده نکند.
حمیدرضا آصفی در گفتوگو با سایت جماران اظهار داشت :اروپا به دنبال اجرای
برجامی متفاوت از برجامی است که ایران توافق کرده است.
رفتار اروپا نشــان میدهد که مایل است برجام باقی بماند و از بین نرود ،اما نه
اثــر کند و نه تعهدات خــود را انجام دهد .در واقع میخواهد برجام را بهعنوان یک
عامل بازدارنده برای ایران ببیند .این یعنی آنکه محدودیتهای ایران که آنطور که
در برجام پیشبینی شده است وجود داشته باشد اما جمهوری اسالمی امتیازاتی از
این توافق به دست نیاورد.
وی افــزود :اروپا برجامی میخواهد که تعریفش متفاوت از برجامی اســت که
ایران توافق کرده است؛ لذا آنچه که اروپاییها دنبال آن هستند به کار ایران نمیآید.
آصفی ادامه داد :اروپا بماهو اروپا در ضعیفترین شرایط خود قرار دارد .وضعیت
انگلیس بالتکلیف است و قرار است از اتحادیه اروپا خارج شود .نخستوزیر ندارد و
بالتکلیف است .برخوردی هم که ترامپ با این کشور داشت نشان میدهد که وضعیت
انگلیس بسیار متزلزل است.

گفت :ماهوارهای که امارات برای جاسوســی از ایران به فرانسه
ســفارش داده بود چند ثانیه پس از پرتاب از منطقهای در فرانسه،
منفجر شد و سقوط کرد.
گفتم :چه غلطهای زیادی! امارات و ماهواره؟! آنهم برای
جاسوسی از ایران؟!
گفت :حیوونکیها قمپز در کردهاند!
گفتم :در خبرها آمده این ســومینبار است که ماهواره
سفارشی امارات منفجر میشود.
گفت :شاید فرانسویها خودشون این ماهواره را منفجر میکنند
که اماراتیها را بیشتر سرکیسه کنند؟!
گفتم :چه عرض کنم؟! گرگه مدتی با شنگول و منگول
تلفنی حرف زد و قرار گذاشــت .وقتی سر قرار رفت دید
چوپان دروغگو اومده!

نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای اعالم کرد

گلولهباران مقرهای تروریستها
در مرزهای اقلیم کردستان عراق از سوی سپاه

روابط عمومی نیروی زمینی
سپاه در اطالعیهای از گلولهباران
مقرهای تروریستها در حاشیه
مرزهای اقلیم کردستان عراق
با ایران و هالکت و زخمیشدن
شــمار زیادی از تروریستها
خبر داد.
در پــی تحــرکات اخیــر
تروریستهای تحت حمایت استکبار
جهانی در مناطقی از غرب و شمال
غرب کشور ضد امنیت و آرامش ملت
ایران ،روابط عمومی نیروی زمینی
سپاه اطالعیهای صادر کرد.
در بخشــی از اطالعیه نیروی
زمینی سپاه آمده است« :در پی اقدام
تروریستی روزهای اخیر گروهکهای
ضدانقالب و تحت حمایت استکبار
جهانی در مناطقی از غرب و شمال
غرب کشــور و به شهادت رساندن
شــهید ســرافراز و دالور «حاصل
احمدی» و دو تن از پاسداران غیور
اســام و تالش مذبوحانه در بر هم
زدن امنیت اســتانهای آذربایجان
غربی و کردســتان ،نیروی زمینی
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در
ادامه هشــدارهای قبلی کشورمان
به اقلیم کردســتان عراق مبنی بر
جلوگیری از استفاده گروهکهای
تروریستی از مناطق حاشیه مرزهای

دوست من ...گاندو!

مرور سوابق پرونده جیسون رضائیان نشان میدهد برخی مقامات دولتی به آزادی
این جاسوس آمریکایی اصرار داشتند.
ب ه گــزارش رجانیوز ،تیرماه ســال  ،93خبرنــگار ایرانی آمریکایــی روزنامه
«واشنگتنپســت» در ایران به جرم جاسوسی علیه ایران ،توسط نهادهای امنیتی
کشور بازداشت میشود« .جیسون رضائیان» به مدت یک سال و نیم ،تا دیماه سال
 94در بازداشــت نیروهای امنیتی به سر میبرد و سرانجام در شامگاه  26دی ،94
همزمان با توافق برجام ،با یک میلیارد و هفتصد میلیون دالر پول بلوکه شده ایران
در آمریکا ،مبادله میشود.
تالشهای آمریکا برای آزادی «جیسون رضائیان» حتی مذاکرات هستهای بین
ایران و آمریکا را نیز تحتالشــعاع قرار داده و تا حدودی آمریکا توانست با توجه به
انفعال دستگاه دیپلماسی ایران ،از این ماجرا به مثابه ابزار فشاری بر ایران استفاده کند.
اما فقط آمریکاییها نبودند که خواســتار آزادی بیقید و شرط جاسوسشان
بودند .در داخل کشور نیز از وزیر امور خارجه گرفته تا مشاور عالی رئیسجمهور ،با
اظهارات و مصاحبههایشان ،سعی در بیگناه جلوهدادن «جیسون رضائیان» داشتند.
جواد ظریف در ســخنرانی خود که در ایام بازداشــت «جیسون رضائیان» ،در
دانشگاه نیویورک ایراد کرده بود ،در ارتباط با موضوع این جاسوس آمریکایی خطاب
به حضار آمریکایی گفته بود« :متأسفانه دوست شما و دوست من ،جیسون ،به یک
جرم خیلی جدی متهم شــده و من امیدوارم که تبرئه شود .اما او باید در دادگاه با
اتهاماتش روبهرو شود .او شهروند ایران است .باعث تأسف است که یک عامل پایینرتبه
سعی کرده از او بهرهبرداری کند».
از گفتههای ظریف درباره «جیســون رضائیان» در دانشگاه نیویورک اینطور
برداشت میشود که وی نه تنها اقدامات «جیسون رضائیان» علیه امنیت ملی ایران
را محکوم نمیکند ،که برعکس از او بهعنوان دوست خود یاد میکند!
از طرف دیگر ،ظریف برای آنکه از اهمیت اقدامات جاسوسی «جیسون رضائیان»
بکاهد و او را از اتهاماتش تبرئه کند ،میگوید « باعث تأســف اســت که یک عامل
پایینرتبه سعی کرده از او بهرهبرداری کند».
یعنی ظریف جاسوســی «جیسون رضائیان» علیه ایران را ناشی از بهرهبرداری
یک مامور دونپایه ســرویس اطالعاتی آمریکا از موقعیت خبرنگار واشنگتنپست
در ایران میداند و به نوعی لب کالم ظریف این است که «جیسون رضائیان» نه با
اختیــار و آگاهانه که بهخاطر فریب خوردنش از یک مامور رتبه پایین آمریکایی ،از
ایران جاسوسی کرده است.
این اظهارات عجیب ظریف درحالی بود که «جیسون رضائیان» پس از مبادله،
از طرف باراک اوباما رئیسجمهور وقت آمریکا ،به همراه خانواده به کاخ سفید دعوت
میشود و جدای از این ،نامهنگاریهای «جیسون رضائیان» با شخص اوباما مبین این
است که دفاع از «جیسون رضائیان» و تالش برای تبرئه وی فقط محدود به ظریف نبود.
«حسامالدین آشنا» مشاور روحانی نیز از جمله کسانی بود که دفاع از جاسوس
آمریکایی«جیسون رضائیان» در کارنامهاش ثبت شده است.
دو ماه پس از مبادله «جیسون رضائیان» ،حسامالدین آشنا در مناظرهای که در
یک برنامه زنده تلویزیونی با صفار هرندی داشت ،با طرح این نظریه که یک خبرنگار
نمیتواند جاسوس باشد ،به تبرئه جاسوس پیچیده آمریکا پرداخت!
اکنون نیز که پرونده «جیسون رضائیان» با سریال «گاندو» این بار با جزئیات
بیشــتری دوباره برای مردم باز شــده است ،آشنا با تخریب عوامل فیلم و طرح این
ادعا که داستان فیلم واقعی نیست ،سعی بر این دارد تا وجهه بدنام شده دولتیها در
ماجرای «جیسون رضائیان» را ترمیم کند.
ظریف هم با طعنه و کنایه سعی کرد ماجرای جاسوسی جیسون رضائیان را لوث
کند .او و سخنگوی وی در وزارت خارجه چند نوبت درباره سریال گاندو گفتند که
وی وقت تماشای تلویزیون ندارد و ...پول ندارد که فیلم تبلیغاتی بسازد.

کیهان و خوانندگان

خبر ویژه
سخنگوی وزارت خارجه در دولت اصالحات افزود :رهبران اروپایی بسیار متوسط
شدهاند .در کشورهای اروپایی دیگر افراد کاریزماتیکی مثل شیراک ،میتران ،هلموت
کهل وجود ندارند .همچنین شاهد یک واگرایی در اروپا هستیم .به تدریج احزاب تند
دست راستی پیروز میشوند که بیشتر ملیگرا هستند تا اروپاگرا.
آصفی توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس را «خوشخدمتی به آمریکا» خواند.
وی در ارتباط با نقش فرانسه نیز ،با بیان اینکه بعید است امانوئل مکرون و
فرانســه بخواهند ریسک کنند ،افزود :برخوردهای متقابل مکرون و ترامپ نشان
میدهد که مکرون اصال نمیتواند از استقالل فرانسه که در گذشته و بهویژه در
دوران دوگل سردمدار استقالل بود صیانت کند .لذا ما تشتت مشاهده میکنیم.
خیلی شــک دارم که اروپا یک سیاســت منسجم داشته باشد ،بلکه اروپا بیشتر
دنبال دفعالوقت است.

حمالت سایبری ویرانگر ایران
علیه شرکتها و مؤسسات آمریکایی
یک بنیاد آمریکایی در گزارشی تصریح کرد ایران با حمالت سایبری ،خسارات
فراوانی به آمریکا زده است .درحالی که آمریکاییها پیش از این مدعی حمله سایبری
به ایران (در پاســخ به سرنگونی پهپاد تریتون) شدهبودند ،بنیاد دفاع از دموکراسی
نوشــت :ایران از حمالت سایبری بهعنوان روشــی برای جنگ نامتقارن به آمریکا
استفاده میکند و در این مسیر توانسته خسارات بسیاری بر واشنگتن تحمیل کند.
«آنی فیکســلر» از اعضای ارشد این اندیشــکده ،در نوشتاری با عنوان «ایران
حمالت سایبری علیه آمریکا را افزایش میدهد» خاطرنشان کرد :ایاالت متحده هفته
گذشته نسبت به یک کارزار فعال برای بهرهبرداری از آسیبپذیریهای شناختهشده
نرمافزارهایی که هکرهای ایرانی در گذشته هم از آن استفاده کردهاند هشدار داد.
باید تأکید کرد حمالت سایبری ایران پیش از افزایش تنشهای اخیر در خلیج
فارس باال گرفته و در واقع این حمالت بخشی از تالش تهران برای مقابله با فشارهای
اقتصادی آمریکاست.
پس از آنکه ایران ماه گذشته یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی را سرنگون
کرد ،فرماندهی سایبری آمریکا ( )CYBERCOMعملیاتی برای غیرفعال کردن
سیســتمهای کامپیوتری ایران که برای کنترل موشــک و راکت استفاده میشود،
راهاندازی کرد .این عملیات یک گروه هکری وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ایران ( )IRGCرا هم هدف قرار داد .اما فعالیتهای ســایبری ایران همچنان رو به
افزایش است و دلیل آن تحریمهای آمریکا است ،نه عملیات سایبرکام.
شــرکتهای «کرودســترایک»« ،دراگوس» و «فایر آی» (شرکتهایی که در
زمینه امنیت سایبری فعالیت میکنند) اعالم کردهاند که حتی پیش از آغاز عملیات
سایبرکام ،شاهد کارزارهای تنبیهی بسیاری از سوی ایران بودهاند که هدف آنها صنایع
دولتی و خصوصی اروپا و آمریکا است.
هکرهای ایرانی در ضمن نشان دادهاند که میتوانند خسارات بزرگی وارد کنند.
در ماه مارس ،شرکت مایکروســافت برآورد کرد در طول دوسال گذشته هکرهای
ایرانی صدها میلیون دالر برای شرکتهای انرژی شرکتهای ماشینآالت سنگین و
دیگر شرکتهای چندملیتی هزینه داشتهاند.
این حمالت در اواخر سال  2018افزایش داشته و دلیل آن بازگشت تحریمهای
آمریکا علیه ایران پس از خروج «ترامپ» از توافق هستهای است.
آخرینبار که تهران با تحریمهای شدید روبهرو شد ،هکرهای ایرانی از طرف سپاه
مشغول فعالیت شدند و حمالت گستردهای علیه بانکهای ایاالت متحده آغاز کردند.
طبق ادعای وزارت دادگستری ایاالت متحده بین دسامبر  2011تا اواسط سال
 ،2013این حمالت  46موسسه مالی را هدف قرار داد و دهها میلیون دالر به بانکها
هزینه متحمل کرد.
در ماه ژانویه ،ارزیابی تهدید جهانی ســازمان اطالعاتی آمریکا «هشدار داد که
ایران» آماده حمالت سایبری شده است.
از آوریل تا ژوئن سال جاری ،محققان امنیتی سایبری در شرکت فناوری اینترنت
«ریکوردد فیوچر» یک گروه هک شده وابسته به سپاه پاسداران را مشاهده کردند که
زیرساخت وسیعی برای گسیل حمالت در آینده را هدف قرار داده بود.
یک روز پس از آنکه رسانهها داستان عملیات سایبرکام را آشکار کردند ،وزارت
امنیت میهن ایاالت متحده اعالم کرد فعالیتهای مخرب سایبری ایران افزایش یافته
است .گرچه هشدارها و ارائه نکات اینچنینی مفید است ،اما دولت آمریکا باید در این
راستا اقدامات بیشتری انجام دهد.
رابطه مستقیمی میان تحریمهای آمریکا و قربانیان هکرهای ایرانی وجود دارد.
بین ســالهای  2011و ( 2013در اوج تحریمهای آمریکا و اروپا) ،هکرهای ایرانی
بانکهای ایاالت متحده و شــرکت نفت دولتی عربستان سعودی «آرامکو» را مورد
حمله قرار دادند .امروزه شرکتهای امنیتی سایبری همواره شرکتهای نفت و گاز
را در فهرست اهداف ایران فهرست میکنند.

مشترک با جمهوری اسالمی ایران
برای فعال کردن مقرها برای آموزش،
ســازماندهی و گســیل تیمهای
تروریســتی در نفوذ از مرز و انجام
اقدامات تروریســتی و ضدامنیتی
در میهن اســامی ما و بیتوجهی
و مســامحه در این خصوص ،از روز
چهارشــنبه ( ۱۹تیرماه) مقرهای
فعــال و محل اســتقرار و آموزش
گروهکهای تروریستی ضدانقالب
در این مناطق را هدف قرار داد.
در ایــن عملیات که توســط
واحدهای موشکی ،پهپادی و توپخانه
نیروی زمینی سپاه انجام پذیرفت،
مراکز فعال تروریستها هدف قرار
گرفت و عالوهبر انهدام آنها ،شمار
زیادی از عناصر تروریستی به هالکت
رســیده و یا زخمی شــدهاند که
اطالعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی
ملت شــریف ایران رسانده خواهد
شد».
در اطالعیــه نیــروی زمینی
سپاه تصریح شده است« :بااشراف
اطالعاتی و شناخت دقیق یگانهای
اطالعاتــی و عملیاتــی از نقاط و
محلهای اســتقرار تروریستهای
مزدور ،اهداف موردنظر بهدقت مورد
اصابت قرار گرفته و مراحل عملیات
نیز تصویربرداری و مستندســازی

شده است».
این اطالعیــه در پایان با پرده
برداشــتن از تالش تروریستها در
استفاده از روستاییان بهعنوان سپر
انسانی و درخواست مجدد از مردم
شــریف کردســتان عراق مبنی بر
فاصله گرفتن از محلهای استقرار
گروهکهای تروریستی و طرد آنان
تأکید کرده است« :همانگونه که
بارها تصریح شده است ،امنیت ملی
و حفظ آرامش و آسایش ملت ایران
بهویژه مردم عزیز و غیور استانهای
مرزی خط قرمز نیروهای مســلح
کشــور بهویژه نیروی زمینی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی بوده و در
این خصوص هیچ مالحظه و مرزی
را نمیشناسد و تروریستها را در هر
سوراخی که خزیده باشند به سزای
اعمال ننگین و جنایتکارانهشــان
خواهند رســاند ،همچنین از اقلیم
کردســتان عراق انتظار میرود با
جدی گرفتن هشــدارها و تذکرات
جمهوری اســامی ایران ،بیش از
این اجازه ندهد ســرزمین خود به
پناهــگاه و محل آمــوزش ،تربیت
و ســازماندهی تروریستها برای
ارتــکاب جنایات تروریســتی و به
مخاطــره انداختن امنیــت پایدار
کشورمان تبدیل شود».

ایران تسلیم نخواهد شد
ترامپ از ایرانیها میترسد
یک روزنامه منطقهای با اشاره به بدعهدیهای آمریکا و اروپا تأکید کرد ایران
تسلیم نخواهد شد و غنیسازی را از سر میگیرد و آمریکا نیز کاری نمیتواند بکند.
روزنامه رأیالیوم به قلم عبدالباری عطوان نوشــت :جای شگفتی است که
ترامپ از توافق هستهای خارج شد و پایبندی آمریکا را به این توافق متوقف کرد،
اما گفت ایران باید به این توافق پایبند بماند و تهدید کرد .این نهایت بیشرمی
است ترامپ در توافق نماند و االن میگوید ایران نباید اورانیوم را غنیسازی کند.
ت هزار ســانتریفیوژ برای غنیسازی دارند و الزم
وی افزود :ایرانیها بیســ 
اســت که به سی هزار و چهل هزار برسانند .آنان االن سیصد کیلوگرم اورانیوم
غنیشده دارند و باید به سه هزار کیلو برسانند تا ابزار بازدارندگی داشته باشند.
چه کســی توافق هستهای را نابود کرد؟ ترامپ فقط به کسی احترام میگذارد
که از او بترسد .ایرانیها پهپاد جاسوسی آمریکا را سرنگون کردند ،زیرا میدانند
ترامپ کاری نمیتواند بکند .زیرا اگر حمله کند ایرانیها ،اسرائیل و همه چاههای
نفتی را در کشورهای عربی خلیج فارس ویران خواهند کرد و پایگاههای آمریکا
نزدیک این شــهرها قرار دارد .ترامپ از قدرت و توان ایران میترســد .یکی از
نمایندگان مجلس ایران گفت ما میتوانیم اســرائیل را ظرف نیم ساعت ویران
کنیم .حرف او درست است .تصورش را بکنید چهارصد هزار فروند موشک ظرف
نیم ساعت به اسرائیل از جنوب لبنان و نوار غزه و ایران و سوریه و عراق اصابت
کند .ایران پهپادی را سرنگون کرد که بیش از  220میلیون دالر قیمت داشت
و ترامپ جرأت نکرد حتی یک گلوله به سوی ایران شلیک کند .آمریکا در همه
جنگهایش در خاورمیانه باخته است.
آمریکا جنگ در افغانستان و عراق را باخت و شکستخورده از عراق خارج
شد .مقامات ایرانی در روز روشن به عراق سفر میکنند و مقامات آمریکایی در
تاریکی و محرمانه به این کشــور میروند .آمریکا جنگ در سوریه را نیز باخت.
ترامپ گفت ما نود میلیارد دالر در سوریه باختیم .ایران کشور بزرگی است .ایران
تهدید کرده است اگر به این کشور تعرضی شود به منافع آمریکا و همپیمانانش در
منطقه حمله خواهد کرد .این کرامت و عزتنفس ایرانیهاست .االن هم میگویند
غنیسازی اورانیوم را افزایش خواهند داد .ترامپ کاری نمیتواند علیه ایران بکند.
دولت رکورد تولید کمترین واحد مسکونی
در  10سال گذشته را شکست
ســوء مدیریت دولت موجب شد میزان تولید مسکن در کشور به پایینترین
حد خود در  10سال گذشته برسد.
روزنامه همشهری با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نوشت :مطابق
ی با وجود کاهش 45درصدی معامالت
تازهترین اطالعات وزارت راه و شهرســاز 
مســکن در بهار امســال قیمت هر مترمربع مســکن در تهران نسبت به پارسال
108درصد رشد کرده است .با این حال ،این رشد قیمت بهمعنای افزایش معامالت
نیست زیرا قدرت خرید مردم بهدلیل رشد بیرویه قیمت مسکن بهشدت کاهش
یافته و همین موضوع موجب شــده در بهار امسال تعداد معامالت نسبت به بهار
پارسال 45درصد کاهش یابد.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در  5سال گذشته ،تولید
مسکن با کاهش بسیار زیادی مواجه بوده بهگونهای که تولید مسکن هماکنون به
پایینترین حد خود در 10ســال گذشته رسیده و موجب شده شکاف بین تولید
و عرضه مسکن متناسب با نیاز و تقاضای بازار نباشد .هماکنون عوامل زیادی در
افزایش قیمت مسکن نقش دارند اما یکی ازعوامل مهم تأثیرگذار بر بازار مسکن،
نبود تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن است .بر اساس سرشماری سال 1395کل
مسکن موجود در کشور  25/4میلیون واحد است که از این تعداد  22/8میلیون
ت که این مقدار مسکن
واحد مسکونی دارای سکنه و  2/6میلیون واحد خالی اس 
مطابق با تقاضای رو به افزایش مسکن نیست.
نیاز به مسکن به متغیرهایی مانند تعداد ازدواج و خانوار تشکیل شده ،واحدهای
نیازمند نوسازی در بافت فرسوده که هر سال به تعداد آنها افزوده میشود و انباشت
تقاضا از سالهای قبل بستگی دارد .بر این اساس با توجه به ثبت 700هزار ازدواج
در سال و 170هزار طالق که بخشی از آن نیز به تقاضای مسکن اضافه میشود و
همچنین سکونت یکسوم جمعیت شهرنشین در بافت فرسوده و سکونتگاههای
غیررسمی ،نیاز ساالنه مسکن در کشور  800هزار واحد مسکونی است درحالیکه
متوســط تولید ساالنه 350هزار واحد مسکن در 5سال اخیر بوده که پاسخگوی
تقاضای موجود در بازار نیست .وجود  2/6میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که
10درصد از کل مسکن موجود در کشور را تشکیل میدهد نیز قابل تأمل بوده و
به چارهاندیشی نیاز دارد .تحلیلگران بازار سرمایه راهحل برونرفت از مشکل کنونی
بخش مســکن را صندوقهای زمین و ساختمان میدانند که میتوانند از طریق
تامین منابع مالی مورد نیاز برای ســاخت مسکن ،تولید را افزایش دهند و زمینه
ایجاد تعادل را در قیمت مسکن فراهم کنند.
گفتنی است یک دلیل عمده کاهش تولید مسکن در دولت روحانی ،دهنکجی
عباس آخوندی وزیر مســتعفی راه و شهرسازی در دوره پنج سال وزارت خود به
مسکن مهر و افتخار مضحک وی به عدم بهرهبرداری از حتی یک خانه است.
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* با چه زبانی باید به این دولت گفت که برجام مرده به دنیا آمده و جز خســارت
چیزی برای ایران ندارد اروپاییها بدون اینکه به تعهدات خودشان در برجام عمل
کنند یک سال فرصت را از ما گرفتند و هنوز هم در برجام دنبال وقتکشی هستند.
دولتمردان اراده کنند و به قبل از برجام برگردند شاید بتوان بخشی از خسارتهای
برجام را جبران کرد.
ملکی
* اروپاییها بدون اینکه به تعهدات خود در برجام عمل کنند مانند اربابها که به
زیردســتان خود حکم میکنند از ایران میخواهند در برجام بماند و خارج نشود!
عرض بنده این است که چرا دولت و دولتمردان ما اجازه چنین رفتار گستاخانهای
را به اروپاییها دادهاند.
0933---2977
* امیدواریم دولتمردان ما در موضعگیریهای خود علیه کوتاهیهای اروپا در برجام
صادق باشند و در عمل بتوانند خسارتهای برجام در این چند سال را تا حدودی
جبران نمایند اگر مسئوالن انقالبی رفتار کنند مطمئن باشند که ملت در صحنه
است و دشمنان هیچ غلطی نمیتوانند انجام بدهند.
علیمردانی
* دولت ایران باید برای آزاد کردن نفتکش سرقتشده توسط انگلیس ضرباالجل
تعیین کند و در پایان ضرباالجل با یک اقدام متقابل قدرت و اقتدار ایران بار دیگر
به دشمنان نشان داده شود.
0918---4070
* ســردمداران خبیث انگلیس از نســل دزدان دریایی هستند که پدرانشان از راه
دزدی دریایی امرار معاش میکردند و امروزه هم به پدران خویش تأسی میکنند
و به دزدی نفتکشهای جمهوری اســامی روی آوردهاند؟! باید سیلی محکمی به
گوششان نواخت!
 0912---2913و 0919---7250
* کاسبان برجام در زمانی نه چندان دور با تمسخر منتقدین و اهانتهای چاله میدانی
و بدون منطق و بیتوجهی مفرط به افکار عمومی سعی در موجه جلوهدادن مشی
خالف عزت و تمرد از عملیاتی کردن نصایح حکیمانه رهبر و امام خویش داشتند و
امروز با تغییر چهره ،سعی در فرار از پاسخگویی به اشتباهات فاحش تاریخی خود
و ضرر و زیانهای ناشی از عملکرد اصولستیزانهشان دارند؟!
0903---9219
* دولتیها به جای حمله به سازندگان و پخشکنندگان سریال فاخر گاندو بهتر است
به فکر آزادسازی نفتکش حامل دو میلیون بشکه نفت ایران از دست انگلیسیها باشند.
0914---9590
* آن کسانی که از تهیه و پخش سریال گاندو از تلویزیون برآشفته شده و موضع
مخالفت گرفتهاند چه بسا از آشکار شدن پنهانکاریها در این مدت وحشت دارند و
اگر اینطور است منتظر بقیه واقعیات در افکار عمومی با پخش گاندو  2و  3باشند.
 0912---2599و 0918---9401
* ایکاش در سریال گاندو مالحظه بعضی از مسئوالن را نمیکردند و اسامی آنها
را میآوردند که مردم متوجه باشــند با چه کسانی سروکار داشتهاند و فریب آنها
و زبان چربشــان را نخورند .ملت هرچه میکشند از این جماعت مدعی اصالحات
هزارچهره میکشــد که خود را به آغوش شــیطان بزرگ انداختند و به این آب و
خاک کشور خیانت کردند.
0914---8851
* از عصبانیت شــدید بعضیها مثل گردانندگان روزنامه دولتی ایران باید فهمید
که ســریال تلویزیونی گاندو در انجام رســالت خود موفق عمل کرده است .از این
عصبانیتها مردم به یقین میرسند که دولت در برجام پنهانکاریهایی داشته است.
0913---2571
* قبل از پخش ســریال گاندو مردم میدانستند برخی ژنهای خوب چگونه هم
بیتالمال را به غارت میبرند و هم به اســتقالل کشور خیانت میکنند اما سریال
گاندو از خیانتهای دیگر آنان نیز پرده برداشــت .بدینخاطر است که جیغ اهل
فتنه بلند شده است.
0936---1700
* درست به همان میزانی که اسرائیلیها و جاسوسان از پخش سریال گاندو ناراحت
و عصبانی شدند اصالحطلبان داخل کشور هم اظهار ناراحتی کردند ،چرا؟ چه سر
سری ممکن است بین این دو جماعت وجود داشته باشد؟
و ّ
0935---7956
* کاسبان برجام میگفتند مذاکرات برجام با وجود جاسوسان آمریکا در زندان ایران
پیش نمیرود .ســوال این است که چرا بعد از آزادشدن این جاسوسها آمریکا از
برجام خارج شد و بعد هم اروپاییها بیش از یک سال است ایران را سرکار گذاشته
و فرصتها را از ما گرفتهاند؟
0935---9020
* ایجاد تزلزل در دین و اعتقادات مردم از قتل بدتر است .با این مقدمه میخواهم
عرض بکنم عدم برخورد با متخلفان دولتی و افزایش فساد در جامعه موجب تزلزل
در دین و اعتقادات مردم خواهد شد .بنابراین مبارزه با فساد در جامعه اسالمی را
باید جدی گرفت.
0914---0028
* هر جا ردپای حضور عوامل دشمن در ایران دیده شد از مدعیان اصالحات در آنجا
حضور داشتند .در فتنه  88 ،78و ...این خودفروختهها دیده میشوند.
021----7472
* آنانــی که در ایران میگویند اروپاییها دارند انرژی و صنعت هســتهای را کنار
میگذارند ،دروغ میگویند .همین کشــور آلمان در حال حاضر دارد نیروگاههای
هستهای قدیمی را تعطیل و نیروگاههای جدید هستهای احداث میکند یا کشور
فرانسه حدود  80نیروگاه هستهای دارد و کشورهای دیگر اروپا که نیروگاه هستهای
ندارند در حال ساخت نیروگاه هستند .انگلیس نیز نسل جدید نیروگاههای هستهای
را دارد احداث میکند.
0912---2816
* موضعگیری سرلشگر باقری رئیس ستاد فرماندهی کل قوا در خصوص توقیف
نفتکش حامل نفت ایران عزتمندانه بود.
0918---4070
* در این  40سال هر قدمی که در مسیر اقتدار ،عزت و توسعه و پیشرفت برداشتهایم
برخالف میل شیطانبزرگ و غرب بوده است .ابزار دشمن نیز تنها تحریم و تهدید
بوده است ولی هیچ غلطی نتوانستند بکنند .و این عربدهکشیها نیز تکرار مکررات
است و جنگ روانی .هر چه توان داشتند در این  4دهه به نمایش گذاشتند و راه
به جایی نخواهند برد .وظیفه ملت و دولت اقتدار ،مدیریت جهادی ،اتکا به داخل و
جوانان مومن و متعهد و سپردن کار به کاردانهاست.
 0912----5764و 0910---2842
* چرا از خانههای خالی مالیات گرفته نمیشود؟! در حالی که این اقدام میتواند
قیمت مسکن را به میزان بسیار زیادی کاهش ببخشد.
محمد مبینی و فرخی
* تقاضا داریم اسامی نمایندگانی که از دولت آپارتمان گرفته و نگذاشتند استیضاح
بعضی از وزیران در مجلس رای بیاورد از طریق رسانهها به مردم اعالم شود در ضمن
بعید نیســت یکی از دالیل عدم تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی مخالفت
همین نمایندگان صاحب چندین آپارتمان باشد.
مینایی
* متاسفانه در نرمافزار سروش در بخش ویترین (سبک زندگی) تصویر ،فیلم و کارتون
دوبله فارسی با محتوای خالف عفت وجود دارد .در پیامرسانهای داخلی نباید شاهد
چنین وضعیت اسفناکی باشیم قطعا این کار خیانت به پیامرسا ن بومی سروش است.
0935---9963
* یک بطری آبمعدنی هم به  3500تومان رسید یعنی برای سه لیوان آب خوردن
باید سه هزار و پانصد تومان پرداخت کرد! البته این هم از برکت دولت امید است!
0911---0049
* در محمدشهر کرج که منطقهای محرومنشین است سیبزمینی کیلو  9هزار تومان
عرضه میشود .آخر سیبزمینی چیست که این دولت از عهده توزیع آن هم برنمیآيد
قلیزاده
پاسخ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
در پاسخ به مطلب مندرج مورخه  ،98/04/10با عنوان «اتوبوس شرکت واحد فاقد
ل سرمایشی است» ضمن تشــکر از دقتنظر شهروند گرامی مبنی بر عدم
وســای 
وجود کولر در اتوبوسهای اتوبوسرانی ،اعالم میدارد :اتوب وسهای دو کابین خطوط
تندرو دارای سیستم سرمایشی و روشن میباشند .بخشی از اتوبوسهای تککابین
خطوط نیز ،فرسوده و فاقد کولر میباشند که در صورت اجرایی شدن مصوب ه هیئت
س نو از سوی دولت محترم به شهر تهران ،نسبت به
محترم وزیران و اختصاص اتوبو 
جایگزینی آنها اقدام خواهد شد.

