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* سخنان عالمانه رهبر معظم انقالب اسالمی امام خامنه ای با مسئوالن قضایی، 
از اشراف ایشان به موضوعات و درک عمیق مشکالت جامعه و دلسوزی برای حل 
این مشکالت و معضالت حکایت دارد. خداوند ایشان را برای تداوم انقالب موفق 

و محفوظ بدارد. ان شاءا...
0911---8495

* در شرایطی که مردم از برخورد با مفسدان اقتصادی ناامید شده بودند خداوند 
تقدیر کرد که فرد سالم النفسی مانند آقای رئیسی مسئولیت قوه قضائیه را به عهده 
بگیرد و رســیدگی به پرونده های فساد را شروع کند. امیدواریم با روی کار آمدن 

دولت انقالبی قدم بزرگ دیگری در حل مشکالت کشور برداشته شود.
0938---8688

* رویکرد و اقدامات انقالبی و جهادی قوه قضائیه که موجب کشف انواع و اقسام 
توطئه ها شــده و می شود مایه دلگرمی مردم شده اســت و ان شاءا... این روند تا 

ریشه کنی تمام مفاسد تداوم یابد تا کسی جرأت خیانت نداشته باشد.
7250---0919 و 1936---0913
* برخی نفوذی ها در دولت تصور می کنند با فشار اقتصادی که از طریق ولنگاری 
قیمت ها بر ســر ملت می آورند، می توانند ملت را وادار به تسلیم در برابر شیطان 
بزرگ و ایادی اش نمایند ولی کور خوانده اند. ان شاءا... به زودی جزای این خیانت 

خود را  خواهند دید.
0913---1719
* از یک طرف ترامپ رئیس جمهور آمریکا تشنه مذاکره برای پیروزی در انتخابات 
این کشور است. از سوی دیگر دولت آقای روحانی در کشورمان افسار دالر را رها 
کرده تا فشار اقتصادی به مردم شدید بشود. براندازان داخلی هم مانند خوئینی ها در 
قالب دلسوزی مردم نامه نگاری های مذبوحانه را شروع کرده  اند. در چنین شرایطی 
ساده اندیشــی است که کســی منکر وجود ارتباط بین این حوادث بشود. در این 
زمان حساس باید پرچم روشنگری و مقاومت را باال نگه داشت و نگذاشت دشمن 

به اهداف شوم خود برسد.
0912---3104
* معتقدم آقای خوئینی ها با نامه نگاری اخیر خود خواســته بود بگوید از برجام و 
تحریم ها برای براندازی نظام آبی برای آنان گرم نشــده باید با دادن آدرس غلط 
دیگری به ملت و یک فریبکاری جدید کاری کنند که مردم خیمه انقالب را رها 

کنند! ولی کور خواند ه اند. نور خدا هرگز خاموش نخواهد شد!
0939---0312
* امثــال آقای خوئینی ها که این دولــت ناکارآمد را روی کار آورده اند نمی توانند 
اهداف شوم خود را پشت الفاظی مانند »از جانب ملت« پنهان کنند. اگر از جنس 
مردم بودند حاضر نمی شدند که 8 سال برای فریب مردم از هیچ ترفندی فروگذار 

نکنند و امروز توپ را به زمین دیگران بیندازند.
0912---8612
* آقای خوئینی ها یا همان مرد خاکستری معروف به جای نامه نگاری و انداختن 
تقصیر مشکالت به گردن دیگری پاسخ بدهد دو شاگرد خود که عامل به شهادت 
رساندن شهیدان مطهری و مفتح شدند را چگونه تعلیم داده بودند که چنین جنایات 

بزرگی را مرتکب شدند؟
0916---6043

* آقای موسوی خوئینی ها! نیازی نیست نفاق درونی خود را بر مردم آشکار کنی 
چرا که عملکرد شما و هم قطاران شما و خیانت هایتان به کشور و نظام اسالمی بر 

کسی پوشیده نیست.
0912---8455
* با تشکر از برادر شریعتمداری به خاطر پاسخ متقن به آمریکا که موسوی خوئینی ها 
بلندگوی آن شــده بود، ما هم می گوییم جناب موسوی خوئینی ها ضعف ها را از 

دولتی پیگیر باشد که خودشان آن را بر مسند امور گماردند!
0992---8857
* لقمان حکیم می فرماید دو چیز را فراموش نکنید: 1- خدای متعال 2- مرگ. 
ولی متاسفانه آقای خوئینی ها و هم حزبی هایشان هر دو را فراموش کرده اند و تنها 

یاد کدخدا می کنند. 
0911---3530

* آلمان بعد از جنگ جهانی دوم از حق داشــتن ارتش محروم شد و به جای آن 
نیروهای تروریستی آمریکا در  آنجا مستقرند! ولی اکنون اوضاع آمریکا چنان وخیم 
است که حتی مرکل که کشورش گویا یک استان آمریکا محسوب می شود می گوید 

آمریکا رفتنی است اروپا فکری به حال خود کند!
0938---8688
* فکر کنم آقای خوئینی ها باید دیگر به فکر شب اول قبر باشند نه این که بلندگوی 

شیطان بزرگ بشوند.
والیتی- شیراز
* برای جواب منطقی و مستدل آقای شریعتمداری مدیر مسئول محترم روزنامه 
به نامه موسوی خوئینی ها تشکر می کنم. در ضمن بنویسید آقای خوئینی ها نامه 
خود را به ظاهر خطاب به رهبری نوشته ولی در حقیقت خواسته به بیگانگان پیام 

بدهد برای مرحله بعدی فشار خود علیه ایران آماده بشوند.
بیگ زاده 
* از آقای شــریعتمداری مدیر مســئول محترم روزنامه به خاطر پاسخ مستند و 
منطقی که به نامه آقای خوئینی ها نگاشته اند و در روزنامه چاپ شده تشکر می کنم.
0913-----1911

* آقای منتظری! لطفا قاضی های خوب را تشویق و معرفی نمائید تا مردم حقیقت 
را دریابند و شما هم بر اساس فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقالب مبنی بر تشویق 

صالحان و خدمتگزاران عمل کرده باشید.
0937----1154
* 12 تیرماه هر سال سالگرد جنایت وحشیانه آمریکا در به شهادت رساندن 290 
مسافر بی دفاع هواپیمای مسافربری کشورمان بر روی آسمان خلیج  فارس است. ننگ 
و نفرین به سازمان ملل و شورای امنیت آن که هیچ اقدامی از سوی آنان در جهت 
محکومیت این عمل جنایتکارانه صورت نگرفت و به یک اظهار تاسف بسنده شد!
0915----0609

 * از دولت تحرکی دیده نشــد. مجلس طرحی را برای توســعه مسکن در جزایر 
خلیج  فارس به تصویب برساند و به دولت جهت اجراء ابالغ نماید.

0912----8853
* قاچاق 35 هزار تن آرد مســاوی با خوراک نان 15 روز کشــور است چرا در امر 
مبارزه و یا پیشگیری از قاچاق ارزاق مورد نیاز مردم اقدام جدی صورت نمی گیرد؟ 

چند قاچاقچی را به سینه دیوار بگذارند مشکل حل خواهد شد.
0938----7424
* در این شرایط کرونایی که باید فاصله اجتماعی رعایت شود، شعبه بانک شهر در 
ایستگاه مترو صادقیه همواره شلوغ و پر ازدحام است و این شعبه کوچک که قرار 
است پاسخگوی 12 هزار نفر کارکنان شرکت بهره برداری مترو برای ارائه تسهیالت 
باشد تنها سه کارمند دارد که علی رغم تالش و کوشش بسیارشان به علت مراجعه 
زیاد قادر به پاسخگویی سریع به مراجعین نیستند. از مسئولین امر درخواست می شود 
کارکنان بیشتری برای این شعبه بانک در نظر بگیرند تا هم سالمت کارکنان بانک 

و هم سالمت مراجعه کنندگان کمتر به خطر بیفتد.
0912----4132
* هر روز از ساعت 11 شب تا 2 نصف شب در منطقه افسریه زباله سوزی صورت 
می گیرد و دود همراه با بوی بد آن تا میدان خراسان  خیابان عارف منتشر شده و 

نمی توانیم کولر روشن کنیم. چه کسی مسئول است؟
آذری
* چرا سامانه گزارش های مردمی و مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا غیرفعال 
اســت؟ وقتی هم با پلیس فتا قم تماس می گیریم یا پاسخگو نیستند و یا وقتی 
گوشی را برمی دارند اظهار می دارند حضوری بیایید! اگر قرار به حضوری باشد اصال 
کجــا این همه افرادی که گزارش می کنند را می خواهند جا بدهند در ثانی پس 

سامانه های الکترونیک و تلفن برای چیست؟!
0919----0996
* علی رغم بارندگی مناسب در سال جاری چرا آب اصفهان و شاهین شهر این قدر 

کم فشارند و از نظر بو و طعم هم بی کیفیت و غیرقابل شرب شده اند؟!
0913----1719
* رئیس جمهور در تاریخ 99/4/8 از الزام مردم به زدن ماسک از 99/4/15 و فروش 
ارزان ماسک گفتند در حالی که ما قبل از کرونا ماسک یکبار مصرف را 200 تومان 
می فروختیم که بعد از کرونا شد 810 تومان و حاال به ما داروخانه ها 1350 تومان 
می دهند که ما 1600 تومان بفروشیم. یک خانواده 4-3 نفره که مجبور به تردد 

در اجتماعات هست در ماه باید بیش از سیصد هزار تومان فقط ماسک بخرد.
دکتر طوسی زاده- داروساز

* چرا صدور و تمدید بیمه نامه موتورسیکلت در همدان متوقف شده است؟ با توجه 
به حوادث ناگوار تصادفات و... از مسئولین امر درخواست حل مشکل یاد شده را دارم.
0910----0692

حقوق کارگران را 
با ائتالف های اشرافی حفظ کردید؟!

عضو فراکســیون امید در مجلس دهم مدعی شــد »وضع کارگران را حفظ 
کردیم«!

در حالی که رکورد تورمی به عارضه اقتصادی مهم در دوره مدیریت مدعیان 
اعتدال و اصالحات شــده و بر اشتغال و معیشت کارگران تاثیرات جدی گذاشته، 
ســهیال جلودارزاده، می گوید توانســتیم وضعیت کارگران را حفظ کنیم. وی به 
همراه محجوب جزو افرادی اســت که طی دوره های پنجم، هفتم و دهم مجلس 
با استفاده از پوشش»خانه کارگر« توانستند به مجلس راه پیدا کنند. جلودارزاده، 
به روزنامه آفتاب یزد گفت: در ارتباط با قانون گذاری و مسائلی که مطرح می شد، 
برآیند خاص نمایندگان مجلس دهم حمایت از مردم و تقویت وضعیت معیشتی 
آنها بود و رســاندن امتیازات به مناطق. در مجموع این مجلس در راســتای انجام 

وظیفه خودش نسبت به مردم حرکت کرد.
در حالی که خانه کارگر به ویژه در دو ســه دهه اخیر با احزاب اشرافی مانند 
کارگزاران و حزب مشــارکت ائتالف کرده، جلودارزاده مدعی شــد: ما از مجلس 
پنجم این درگیری را داشــتیم که می خواســتند مثال قانون کار را در کارگاه های 
کوچک حذف کنند. حذف کردند و گفتند اشــتغال سراسر کشور را فرا می گیرد. 
بعد دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد یعنی باز همان تعداد بیکاران اضافه تر شد و ظلم و 
ستم حقوقی هم تقریبا دیگر رسمی شد. مجلس ششم مسئله جدا کردن سازمان 
تامین اجتماعی و بردنش در وزارت رفاه بود در صورتی که یک سازمان خصوصی 
عمومی اســت و باید مســتقل می بود ولی رفت در وزارت رفاه و بعد دوباره یک 
عده دیگر آوردندش و چسباندنش به وزارت تعاون و کار و حاال می خواستند جدا 
کننــد و بخش درمانش را ببرند یک جای دیگر... اتفاقات این جوری که ما در هر 
دوره ای که در مجلس بودیم، بزرگترین چالش ما این بود که به قول معروف چهار 
چنگولی این دارائی های کارگران را بچسبیم و نگذاریم که یک  عده ای ببرند. این 

یکی از چالش های ما بود.
وی همچنین درباره این که برای کارگران کاری کردند یا نه گفته است:

شما می آیید مثال کنار رودخانه بنایی می سازید... خداوند می گوید آیا کسی که 
یک بنایی را کنار رودخانه می سازد و سیل می آید و آن را خراب می کند، می گوید 
این خیر نیست آیه 109 سوره توبه می گوید: »آیا کسی که مسجدی به نیت تقوا 
تاسیس کرده و رضای حق را طالب است مانند کسی است که بنایی سازد بر پایه 
سســتی در کنار مســیل )لبه پرتگاه دوزخ( که زود به ویرانی کشد و عاقبت او را 
به آتش دوزخ درافکند؟! و خدا هرگز ســتمکاران را هدایت نخواهد فرمود.« شاید 
کارهایی که ما کردیم، از همین قســم بود. ما سعی کردیم رفع تبعیض کنیم که 
قانونش تصویب شد چون مجلس کارش قانون تصویب کردن است. خب ما این را 
تصویب کردیم و نگذاشتیم در طول هر چهار - پنج دوره سازمان تامین اجتماعی 
را ببرند یا اگر خواستند از درون فساد در آن اوج بگیرد مخالفت کردیم، ایستادگی 
کردیم آن  هم به کمک خود کارگران. یعنی این کارها را انجام دادیم ولیکن وقتی 
که شرایط اقتصادی اجازه ندهد... مثال یک کسی آمده یک خانه خوبی را ساخته. 
وقتی ســیل آمده آن را خراب می کند اگر این جوری نگاه کنیم، نه. االن کارگر ما 
حداقل حقوقی را که خود مجلس تصویب کرده، هنوز نتوانســته اســت بگیرد و 

دولت به کارمندان خودش که کارشان نسبت به یک کارگر خیلی کمتر است...
در مورد بدهی های تامین اجتماعی چقدر ما تالش کردیم. در قانون تصویب 
شده که اینها بیاید ولی هنوز خیلی هایش نیامده. در مورد همسان سازی، قانونش 

تصویب شد و در برنامه ششم آمد.
استعفای عارف از ریاست

پیش دستی برای انحالل شورای اصالح طلبان بود
یک فعال اصالح طلب می گوید شــورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان به 
خاطر اختالف ها در حال انحالل بود و عارف با اســتعفای چند ماه قبل خود را به 

این انحالل پیشدستی کرد.
هادی غفاری در گفت وگو با روزنامه فرهیختگان اظهار داشت: »من به عنوان 
موضــع مجمع نیروهای خط امام و نه موضع شــخص خودم، می گویم ما از ابتدا 
این شــورا را به رسمیت قبول نداشتیم، چراکه معتقد هستیم باید مجمع شورای 

هماهنگی اعضا تقویت شود.«
غفاری ادامه داد: »ما با رویه شــخصی گرایی و اینکه عده ای را آقای خاتمی و 
عده ای را آقای عارف انتخاب کنند و از یک حزب پنج نفر عضو باشند، مخالف بودیم 

و به همین دلیل در جلسات شورای عالی نیز شرکت نمی کردیم.«

وی بــا بیان اینکه ما معتقد بودیم به دلیل وجود شــورای هماهنگی جبهه 
احزاب اصالح طلب، فعالیت شــورایی دیگر معنایی ندارد، افزود: »نظر شــخصی 
من این اســت که راه نجات کشــور برخورداری از احزاب قوی است نه احزابی که 

شخص ساخته هستند.«
هادی غفاری با تاکید براینکه شورای اصالح طلبان خود به خود کمرنگ می شد 
و چنانچه آقای عارف استعفا می داد یا خیر، این اتفاق می افتاد، گفت: »آنها چون 
فارغ از احزاب می خواستند عمل کنند مشخص بود به این سرنوشت دچار می شوند 

اما آقای عارف پیش دستی کرد درحالی که این جریان درحال منحل شدن بود.«
همچنین حســن رســولی عضو هیئت مدیره بنیاد باران با اعالم بی خبری از 
اســتعفای عارف، درباره شعسا )شــورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان( گفت: 
شــورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان آخرین تجربه سازمان وحدت بخش و 
انسجام آفرین اصالح طلبان بوده و هست، لذا تا زمانی که شورای هماهنگی احزاب 
اصالح طلب و سایر شخصیت های حقیقی موثر در عرصه سیاست ورزی اصالح طلبانه 
به یک سازمان جایگزین کارآمدتر نرسند، به نظر من ناگزیر به استفاده از این ظرفیت 
هستیم. اینکه رئیس این مرجع انسجام بخش چه کسی باشد طبق سازوکار مشخص 
پیش می رود؛ در گذشته بنابر توافق صددرصدی اعضای حقیقی و حقوقی شورای 
سیاستگذاری، دکتر عارف بدون رقیب انتخاب می شد. اما اینکه ایشان قصد ادامه 

همکاری داشته باشد یا قصد کناره گیری باید از خودشان پرسید.
رفتار تشریفاتی در بازار مسکن

با قوطی کبریت 25 متری
رفتار دســتوری دولت با بازار مسکن و همچنین زمزمه ساخت خانه های 25 
متری در حالی که دولتمردان مســکن مهر 80 متری را قوطی کبریت و مزخرف 

می خواندند، انتقاد مطبوعات طیف های مختلف را در پی داشته است.
روزنامه هفت صبح از روزنامه های حامی دولت در تیتر »ورود تشریفاتی دولت 
به بازار اجاره« نوشــت: تعیین ســقف افزایش مبلغ اجاره به میزان 25 درصد در 
تهران، 20 درصد در بقیه کالن شهرها و 15 درصد در بقیه شهرها، هر چند طرح 
خوبی به نظر می رسد، ولی صرفاً جنبه پیشنهاد دارد. چرا که در عمل بعید است 

بتوان صاحبخانه ها را به رعایت این سقف مجبور کرد.
خیلی از قراردادهای اجاره به صورت غیررســمی امضا می شــوند و هیچ کد 
رهگیری برای آنها صادر نمی شود.  از طرف دیگر اغلب صاحبخانه ها و مستاجرها 
برای تمدید قراردادشان ســراغ مشاوران امالک نمی روند و صرفاً قرارداد قبلی را 
تمدید می کنند. حاال در این بین افزایش مبلغ اجاره خانه صرفاً براساس توافق دو 
طرف تعیین می شود. اگر صاحبخانه کوتاه بیاید و به مبالغ کم راضی شود، خدا را 
شکر؛ ولی اگر صاحبخانه بخواهد اجاره بیشتری بگیرد، مستاجر چاره ای جز تخلیه 
ندارد. حاال با کنار رفتن مستاجر قبلی، صاحبخانه سراغ افراد جدیدی می رود که 
اطالعی از وضعیت اجاره ســال قبل خانه ندارند و معلوم نیست در قرارداد جدید 

مبلغ اجاره خانه چقدر افزایش پیدا کند.
آنچه در بازار شاهد بودیم، عمل نکردن صاحبخانه ها به این مصوبه بود.

روزنامه جام جم نیز تعیین سقف اجاره بها را »سقف کاذب« خوانده و نوشت: 
مصوبه دولت به نظر می رسد به چند دلیل ازجمله عدم مشخص بودن سازوکار اجرای 
آن، اقدامات دولت برای تنبیه موجرانی که به این مصوبه عمل نکنند، وجود بازار 
رقابتی در حوزه اجاره مسکن، نرخ باالی تورم و ... چندان قابلیت اجرا نداشته و با 
اما و اگرهای فراوانی مواجه شود.  ضمن این که تعیین سقف برای اجاره بها می تواند 
به نوعی یک پالس مثبت برای افزایش اجاره بها در برخی از مناطق کشور به شمار رود.

چنانچه تعیین سقف 25درصدی برای تمام مناطق تهران یا سقف 20درصدی 
برای تمام کالنشهرهای کشور می تواند عالوه بر آثار کنترلی، به افزایش نرخ اجاره بها 
در برخــی از مناطق کشــور منجر شــود به گونه ای که حتــی برخی از موجران 
خوش انصاف که به واســطه شرایط اقتصادی مســتاجران خود و تبعات اقتصادی 
ناشی از ویروس کرونا بر اقتصاد خانوار قصد افزایش اجاره بهای خود را نداشتند با 
تعیین این درصدها از سوی دولت، افزایش اجاره بها را اقدامی طبیعی تلقی کنند 

که حتی دولت نیز موافق افزایش آن در محدوده ای مشخص است. 
همچنین روزنامه وطن امروز ذیل تیتر »دستور به مسکن!« می نویسد: بدون 
راه اندازی ســامانه ملی امالک و اســکان و با وجود تورم 41 درصدی در سال 98، 

تعیین سقف 25 درصدی برای افزایش اجاره بها قابلیت اجرایی ندارد.
این روزنامه می افزاید: روش دولت برای حل مسائل به ویژه در حوزه اقتصادی 
بسیار عجیب اســت. دولتمردان در مواجهه با مسائل اقتصادی، به جای حل آنها، 
راهکارهایی برای انطباق مردم با شــرایط پیش آمده ارائه می کنند. ایده ســاخت 
خانه های 25 تا 40 متری برای جبران گرانی مســکن و تامین ســرپناه حداقلی 
در حالی مطرح می شــود که راهکارهای اصلی برای حل ریشــه ای معضل تورم 
افسارگســیخته بویژه در حوزه مسکن طی 7 سال گذشته در حاشیه بوده است. 
مهم ترین عامل افزایش قیمت ها در بخش های مختلف از مسکن گرفته تا خودرو 

و ... رشد نقدینگی بیش از 20 درصدی است.
عامل دیگر در افزایش قیمت مســکن، کاهش شدید ساخت و سازها در دوره 
مدیریت دولت فعلی است. دولتی که تنها برنامه اش در حوزه مسکن، کند کردن 
سرعت پیشرفت طرح مسکن مهر و فحاشی به این پروژه عظیم بود، اکنون و در 
سال پایانی خود، هیچ دستاوردی برای عرضه جهت کنترل تورم افسارگسیخته در 
بازار مسکن ملکی و بویژه استیجاری ندارد تا جایی که مجبور به تصویب طرحی 

برای ممنوعیت افزایش اجاره بها بیش از حد تعیین شده خود می شود. 
عامل دیگر افزایش بی ضابطه قیمت ها در بازار مسکن، نبود نظارت متمرکز بر 
معامالت مسکن و مالکیت امالک است. خبر راه اندازی »سامانه امالک و اسکان« 
در حالی در ماه اخیر منتشر شد که در 7 سال گذشته هیچ اقدامی   برای راه اندازی 
این ســامانه جهت رصد معامالت و مالکیت ها به منظور شناسایی خانه های خالی 
و همچنین معامالت ســوداگرانه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و 
اجاره بها نشــد. هم اکنون این سامانه تنها به صورت اسمی راه اندازی شده و هیچ 
موردی در آن ثبت نشده است. تعلل در اصالح قوانین مالیاتی برای اخذ مالیات بر 
عایدی مسکن و مالیات بر خانه های خالی، دیگر اهمال دولت در ساماندهی بازار 

مسکن برای کنترل تورم در این بخش است.
روزنامه جوان نیز در گزارشــی با تیتــر »قوطی کبریت 25 متری مزخرف!« 
خاطرنشــان کرد: دولت در حالی طرح ساخت آپارتمان های 25 متری را داده که 
روحانی مسکن مهر 75 متری را قوطی کبریت و وزیر او، آن را مزخرف خوانده بود.

صورت حساب مختصر
خیانت های 20 ساله باند خوئینی ها

»آقای موسوی خوئینی ها در حالی از شیوه حکمرانی انتقاد می کند که هنوز 
بــرای کوتاهی های مدیریت مورد حمایتش کمتریــن عذرخواهی از مردم انجام 

نداده است.«
روزنامه رسالت با اشاره به نامه سرگشاده موسوی خوئینی ها نوشت: در هر دو 
فتنه ســال 78 و 88، مجمع روحانیون به ویژه حجت االسالم سیدمحمد موسوي 
خوئیني ها نقش آفرین بودند. این دو فتنه محصول توطئه  ســرویس هاي امنیتي 
آمریکا، انگلیس، فرانســه و رژیم صهیونیســتي و به کارگرداني بنیاد سوروس و 

کمک هاي مستقیم مالي وي صورت گرفت.
متأسفانه مجمع و آقاي خوئیني ها در مسیر وحدت و همگرایي جماعتي قرار 
گرفتند که یک سرش سرویس هاي امنیتي، سر دیگرش منافقین و سلطنت طلب ها 

و ضدانقالب و سر سوم آن احزاب به اصطالح اصالح طلب بودند.
نویسنده می افزاید: در وسط معرکه نبرد نرم و سخت جمهوري اسالمي ایران 
با آمریکا و اروپا یک دفعه نامه سرگشاده آقاي خوئیني ها سر باز مي کند و برخي 
ناگواري ها در مدیریت دولت و غفلت مسئولین و عدم عمل به وعده ها را به حساب 
رهبري و شیوه و روش مدیریت کالن کشور فاکتور مي کند،  آن هم از سوي کسي 
کــه خود و جریــان او در به وجود آمدن وضعیت کنونــي و کارکرد دولت فعلي 

مسئولیت مستقیم دارند.
آقاي خوئیني ها کافي است یک بار دیگر شعارها و وعده هاي آقاي روحاني را در 
میتینگ هاي انتخاباتي که این روزها در فضاي مجازي مورد بازخواني قرار گرفته، 
مطالعه کنند، ببینند از چه کسي حمایت کرده اند و او چه کارنامه اي از خود باقي 
گذاشــته است و نقش او و دوستانش در این دولت و نابساماني هاي به وجود آمده 
چیســت؟ انصاف این بود حداقل نقش خود و دوســتان خود را در نابساماني هاي 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي پذیرفت و مي گفت دولت فعلي که مورد حمایت 

اوست، قیمت دالر را از دولت قبل چند تحویل گرفت و االن چند است؟
آقاي خوئیني ها در این هفت سال کجا بودند که یک دفعه به فکر نقد روش و 
شیوه مدیریت کشور افتاده اند؟ این نامه قاعدتا باید خطاب به رئیس جمهور باشد و 
عذرخواهي از ملت که همه آرزوها و راه حل هاي مدیریت کشور را در سبد برجام 

گذاشتند و آمریکا با لگد خود به این سبد، هرچه در آن بود به زمین ریخت.

باور کنید اروپا و سازمان های بین المللی همان آمریکا و اسرائیل و فتوکپی 
برابر با اصل هســتند، هرچند برخی تالش دارند آمریکا را هم روتوش کنند! 
تصویب دو قطعنامه ضدایرانی شورای حکام انرژی اتمی و شورای حقوق بشر و 
ارائه قطعنامه پیشنهادی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران با تالش مشترک آمریکا 
و فرانسه و انگلیس و آلمان براساس گزارش های دبیران کل سازمان ملل و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در عرض یک هفته نوید دهنده آشکارتر شدن فریبکاری 
و ریاکاری دلقک های اروپایی در سازمان های بین المللی در همراهی پشت پرده 
با آمریکا و لبخندزدن های ظاهری با ایران است. در این خصوص چند نکته مهم:
1- درحالی قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در حمایت از یک جاسوس و 
یا یک قاچاقچی صادر می کنند که انگار نه انگار خود نئولیبرالِ های نژادپرسِت 
اطو کشیده در کشورهایشان، خشــم مردم از بی عدالتی و نقض حقوق اولیه 
بشر یعنی »بگذار نفس بکشم« و به ویژه علیه رنگین پوستان را با گلوله پاسخ 
می دهند و جنبش های ضد بی عدالتی و نژادپرستی و برده داری و سرمایه داری 
به اوج خود رســیده اما فریادشان برای مطرح شدن در شورای کذایی حقوق 

بشر محلی از اعراب ندارد.
2- درحالی قطعنامه تســلیحاتی علیه ایران می دهند که انگار نه انگار 
ساالنه میلیاردها دالر تسلیحات و بمب ها و سالح های پیشرفته را برای کشتار 
مردم در اختیار دولت های دیکتاتوِر وابسته به خود در منطقه و تروریست های 

تکفیری قرار می دهند.
3- درحالی قطعنامه هسته ای علیه ایران تصویب می کنند که انگار نه انگار 
خود هر روز در حال نوسازی زرادخانه های اتمی شان و اولین استفاده کننده از 
بمب اتمی علیه یک ملت بی دفاع هســتند و رژیم صهیونیستی را مجهز به 
کالهک های هسته ای کرده اند! انگار نه انگار کشتن میلیون ها انسان با سالح های 
آنها و بمب های اتمی شــان نه تنها نقض حقوق بشر بلکه جنایت جنگی علیه 

بشریت است! 
4- در دهه نخست قرن21 بازرسان آژانس در بازرسی های مکرر خود و حتی 
نمونه برداری از دو مکان درخواستی، چیزی پیدا نکردند و پرونده این مکان ها 
ذیل عنوان اطالعات ادعایی یا PMD بسته شده و معلوم شد ادعای آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و اروپایی ها دروغ بود. عالوه بر این در ژانویه 2019 نیز تیمی 
از محققان هسته ای دانشــگاه  هاروارد در سفری به اسرائیل با بررسی اسناد 
مورد ادعای نتانیاهو، بدون تایید صحت این اسناد اعالم کردند »سندیت اسناد 
متقن و مسلم نیست و هیچ چیز جدیدی در این اسناد، و امکان اعتبارسنجی 

آنها وجود ندارد.«
5-آژانس بین المللی انرژی اتمی بیشــترین بازرســی ها، دسترسی ها و 
بازدیدهای تکمیلی را از ایران در میان کشورهای جهان داشته است و بازرسان 
آژانس حتی از تاسیسات غیرهسته ای هم بازدید کرده اند.در یکسال گذشته 
ماهانه چهار بازدید از تاسیسات غیرهسته ای و ده بازدید سرزده از تاسیسات 
هسته ای ایران و ساالنه 33 دسترسی تکمیلی از ایران انجام داده اند. بیش از 
بیست بازرس دائمی در ایران مستقر هستند و یک بخش آژانس نیز با بیست 
بازرس به ایران اختصاص یافته اســت و بیشترین بودجه آژانس خرج بازرسی 
از ایران می شــود. ایران حتی در بحبوحه کرونا نیز اجازه دسترسی و بازرسی 
از اماکن مور نظر بازرســان آژانس را داده است.آژانس تاکنون 15 گزارش در 
تایید فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت ارائه داده و اکنون نیز اذعان 
کرده ایران همچنان براساس برجام اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای خود 
را می دهد. براساس آخرین آمارها در سال 2018 از 1124 بازرسی انجام شده از 
59 کشوری که پروتکل الحاقی وNPT را پذیرفتند، 989 مورد یعنی 88 درصد 
و همچنین از 60 مورد بازرســی تکمیلی70 درصد صرفا از ایران انجام شده و 
در ده ماه اول 2019 نیز 27 دسترسی تکمیلی در ایران صورت گرفته است. به 
گفته یسری ابوشادی بازرس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی، »ایران در 

التزام به پروتکل الحاقی کشور نخست است.«
6- حال با این وجود سه کشــور اروپایی و آژانس اتمی و شورای حقوق 
بشر و سازمان ملل با هدایت آمریکا از ایران چه می خواهند و چرا؟! پاسخ این 
چرا اوال در این ســؤال مهم و اساسی رهبر معظم انقالب نهفته است که بعضی 
از مسئولین با همه ادعای سیاستمداری و حقوقدانی و استاد روابط بین الملل 
بــودن و قس علی هذا، از درک آن عاجزند و آنچه را رهبری در خشــت خام 
می بینند، آنها حتی در آینه هم نمی بینند! حضرت آقا هفده سال است که بارها 
و بارها در دولت های اصالحات و تدبیر و امید از جمله در ســال 82 و سال 97 
از مسئوالن سیاست خارجی و نمایندگان مجلسی که با تفکرات غرب گرایانه 
خوش بینی کاذبی به قول و قرارهای آمریکا و اروپایی ها دارند، سؤال می کنند 
»بابا! حد یقف فشارهای آمریکا کجاســت؟ آن را مشخص کنید!« ایشان در 
جلســه ای صراحتا به مسئوالن کشور گفتند »من سال ها، بارهاست به بعضی 
از مســئولین گفتم وقتی یک الحاقیه را قبول کردید، به مجرد عقب نشینی 
یک مطالبــه دیگری مطرح و به تدریج هی طلبکاری ایجاد می کنند، باز همان 
فشارها و همان تهدیدها! بعضی ها می گویند آقا یک چیزی بدهیم و یک چیزی 
بگیریم. بدهیمش درست است اما بگیریمش درست نیست، هیچی نخواهند 
داد، هیچ مشکلی با مالقات و مذاکره با آمریکا و اروپایی ها حل نخواهد شد«. 
ثانیا با توجه به تجربه اعتماد و خوشبینی کاذب برخی مسئولین به اروپایی ها و 
همراهی آنها با آمریکا، رهبرمعظم انقالب سال هاست تاکید می کنند »من به این 
کشورها هم خوشبین نیستم. این سه کشور نشان دادند در زمان های حساس 
با آمریکا همراهند. حرکت زشت فرانسه در نقش پلیس بد مذاکرات هسته ای 

و کارشکنی انگلیس در تهیه کیک زرد از این موارد است.« 
7- حال تعجبی نداردکه این ســه کشور با همه ادعاهای ریاکارانه شان در 
مخالفت لفظی و ظاهری با سیاســت ضد برجامی آمریکا، عمال در چارچوب 
سیاست آمریکا قطعنامه های ضدایرانی را پیشنهاد دادند. بیانیه مشترک سه 
کشور اروپایی بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام حقیقتا یک بیانیه سراسر 
تناقض آمیز و ریاکارانه، و فریبکاری های فراوانی در آن نهفته است، همان گونه که 
در برجام نهفته بود و حاال براساس همان فریبکاری برجامی که رهبری از آن به 
»خلل و فرج برجام« یاد کردند و به مسئوالن درخصوص بدعهدی آمریکایی ها و 
اروپایی ها با سوءاستفاده از این خلل و فرج ها هشدار داده بودند، در حال برگشتن 
به سر خط اول هستند. درحالی فریب کارانه ادعا کرده اند از تالش های یک جانبه 
آمریکا برای اعمال تحریم های سازمان ملل حمایت نمی کنند که اوال خود با ارائه 
و تصویب قطعنامه های ضدایرانی راه را برای بردن پرونده ایران به شورای امنیت 
هموار کردند. تنها همین مسئله کفایت می کند تا درک کنیم که چرا منافقانه 
دوباره بحث دسترسی بازرسان آژانس به دو مکان بازرسی شده قبلی را مجددا 
پیش کشــیدند. ثانیا با تاکید بر باقی ماندن »تحریم های تسلیحاتی و فناوری 
موشکی اتحادیه اروپا«، قید کردند »این موضوع نیاز به تالش های چند جانبه! 
دارد تا عالوه بر موضوع هسته ای، برنامه موشک های بالستیک و نفوذ منطقه ای 
ایران را نیز شامل شود و ما تالش داریم تحریم تسلیحاتی ایران را با هماهنگی 
شورای امنیت پیش ببریم«! این سه کشور وقیحانه با به رخ کشیدن اینستکس 
توخالی و ادعا اینکه »ما فراتر از تعهداتمان ذیل برجام عمل کردیم«! و با توصیه 
به آمریکا مبنی براینکه »ایران را تحت فشــار بگذارید اما ما ماشه بازگشت 

تحریم ها را نمی کشیم« عمال اذعان کردند که جاده صاف کن آمریکا هستند!.
8- در وابستگی کشورهای اروپایی و مدیران کل آژانس و سازمان ملل به 
آمریکا نباید شک کرد. اصرار و عجله آنها برای رسیدن به نتیجه گیری از پیش 
تعیین شده بسیار مشکوک و البته ناشیانه بود، چرا که اوال مدیرکل آژانس در 
گزارش خود مسئله دسترسی به مکان ها را ماهیتی غیرفوری ذکر و اذعان کرده 
موضوع موارد درخواستی مربوط به مدت های بسیار گذشته است و وی به همراه 
بازرسان آژانس در دو ســفر به ایران پاسخ های فنی الزم را دریافت کرده اند. 
ثانیا ایران در اجازه دادن به بازرسان برای بازدیدهای اولیه و تکمیلی و سرزده 
رتبه اول را دارد. ثالثا نتیجه گیری انجام شده بدون راستی آزمایی و مبتنی بر 
پیش داوری و پیش فرض صورت گرفته و آژانس اذعان دارد در مورد ادعای »سه 
فعالیت احتمالی« به هیچ وجه به یقین نرسیده. رابعا خواستار دسترسی به دو 
مکانی شدند که اصال هســته ای نیستند و بازرسی از آنها در چارچوب برجام 
نیامده و پرونده این دو مکان قبال بسته شده است. لذا این سؤال قویا مطرح است 
که چرا آژانس بر نتیجه گیری سیاسی و ارائه عجوالنه گزارش مدیرکل آژانس 
اصرار داشت؟! تا جایی که این سیاست عجوالنه آژانس از سوی چین به»سیاست 
خودفریبی کامال غیرمسئوالنه« تعبیر و نتیجه آن »فسخ کامل برجام« ذکر شده 
است. با مرگ مشکوک یوکیو آمانو مدیرکل قبلی آژانس، دو گزارش و اظهارات 
رافائل گروســی و گزارش آنتریو گوترش نشان می دهد آژانس اتمی و سازمان 
ملل از این به بعد کامال در چارچوب سیاســت های آمریکا عمل خواهد کرد. 
رافائل گروسی بعد از تصویب قطعنامه شورای حکام علنا در جمع خبرنگاران 
می گوید »این سازمان فشار بر ایران را ادامه خواهد داد و ایران هیچ راهی جز 
آمدن پای میز مذاکره و یا ارجاع پرونده این کشور به شورای امنیت ندارد«! و 
این همان ادعا و درخواســت پمپئو است که در بیانیه تروئیکای اروپایی هم بر 
آن تاکید شده است!. باور کنید اروپا و سازمان های بین المللی همان آمریکا و 
اسرائیل و فتوکپی برابر با اصل هستند! و این همان سخن بنیانگذار جمهوری 
اسالمی است که تجربه چهل سال گذشته نیز صدها بار غیرقابل انکار بودن آن 

را اثبات کرده است.

اروپا 
همان اسرائیل و آمریکاست!

دكتر محمدحسین محترم

صفحه 2
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ 
۸ ذی القعده ۱۴۴۱ -شماره 22۵۰۰  

گفت و شنود

ذبح شرعی!
گفــت: در دادگاه رســیدگی به جرایم طبری مطرح شــد که 
دانیــال زاده ابر بدهکار بانکی از طریق فریــدون در ادارات دولتی و 
بانک ها اعمال نفوذ می کرده ولی طبری اجازه نمی داده که شکایات 

و گزارش این سوءاستفاده های مالی بررسی شود.
گفتم: چطوری؟!

گفت: اعالم می کردند که گزارش ها صحت ندارد و همه اقدامات 
دانیال زاده و بانک ها قانونی بوده است!

گفتم: اولین ســال انقالب که هنــوز برخی از کارکنان 
طاغوتی در ســفارتخانه ها بودند یک هیئت از نمایندگان 
مجلس در مسیر کنفرانس بین المجالس به سفارت ایران در 
یک کشور اروپایی رفتند. هنگام صرف غذا از کاردار پرسیدند 
 این مرغ ها ذبح شرعی است؟ و کاردار گفت؛ بله قربان مرغ

و نان و ماست و ساالد و... همه ذبح شرعی است!

نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به یادداشت کیهان 

تالش و فداكاری دولت
در هر كوی و برزنی ثبت است!

یادداشت میهمان

بقیه در صفحه 11

رایزنی های ضدایرانی »برایان هوک« 
در امارات و عربستان

پیرو درج یادداشت مورخ 99/4/8 
جنابعالی در ستون ســرمقاله روزنامه 
کیهان که متأسفانه حاوی طرح برخی 
مطالــب و ادعاهای سســت، مغرضانه 
و خالف واقعیت نســبت بــه دولت و 
همچنین انتســاب برخی اتهامات ناروا 
به رئیس جمهور محترم می باشــد، به 
پیوست جوابیه ای به حضورتان ارسال 

می گردد.
مقتضی است در جهت تنویر افکار 
عمومی و وفق قانون مطبوعات در اولین 
شــماره آن نشــریه و در همان ستون 

جوابیه مذکور منتشر گردد.
علیرضا معزی

بسمه تعالی
جناب آقای حسین شریعتمداری

مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان
با سالم

پیرو طرح برخی مطالب و ادعاهای 
سست، مغرضانه، خالف عدالت و واقعیت 
نسبت به دولت همچنین انتساب برخی 
اتهامات ناروا در ستون سرمقاله روزنامه 
کیهان مورخ هشتم تیرماه 1399، نکات 
ذیل به عنوان جوابیه ایفاد می شــود و 
الزم اســت، برابر قانون مطبوعات در 
اولین شماره آن نشریه، در همان محل 

منتشر شود.
1- سرمقاله فوق االشاره به ظاهر، 
در پاســخ به نامه سرگشــاده یکی از 
سیاسیون به رهبر معظم انقالب اسالمی 
و به اســم دفاع از معظم له نوشته شده 
است اما حاوی انبوهی از عقده گشایی ها 
و تهمت پراکنی های ناروا نسبت به دولت 
و شــخص رئیس جمهور محترم یعنی 
نفر دوم نظام بعد از رهبری وفق صریح 

قانون اساسی، است.
2- نگارنده محتــرم، در فرازهای 
مختلف سرمقاله، همسویی با آمریکا و 
اراده و خواست این کشور را تقبیح کرده 
اما در عمل، کارنامه دولتی را که با تمام 
توان در خط مقدم مقابله با تحریم های 
ضدبشری آمریکا ایستاده است، به کلی 
نفی می کند؛ این کار آیا قدم برداشتن 
در مسیر خواست آمریکایی ها نیست؟! 
در دو ســال گذشــته، کشــور تحت 
تحریم هایی اداره شده است که طراحان 
و مجریان آن مدعی بودند ظرف سه ماه 
منجر به فروپاشی اقتصاد ایران می شود. 
حاال عجیب نیست که مدعیان مبارزه 
با آمریکا، به جای گفتن دســت مریزاد 
به دولتی که متولی اداره کشور در این 
شرایط بسیار دشوار است، دستاوردهای 
نظــام در مقابله با تحریم های آمریکا و 

ســایر تحریم های در ســایه را چنین 
غیرمنصفانه زیر سؤال می برند؟

3- کارنامه دولت و ملت ایران در 
مقابله با تحریم های غیرقانونی آمریکایی، 
به اندازه ای افتخارآمیز اســت که حتی 
دشــمنان ایران هم به آن اذعان دارند. 
تنها یک جلوه از این کارنامه، در روزهای 
اعمال محدودیت های اجتماعی در ایام 
اوج کرونا به چشــم دیده شــد؛ همان 
زمان که در بسیاری از کشورهای توسعه 
یافته، هجوم مردم قفسه فروشگاه ها را 
خالی کرده بود، اما در ایران کمبود هیچ 
کاالیی احساس نشد و تمامی مایحتاج 
مردم، به اندازه ای که حتی بیش از نیاز 
عادی کشــور بود، توسط دولت تأمین 
شد و در دســترس مردم قرار گرفت. 
در سالی که بالی کرونا، اقتصاد جهانی 
و حتی اقتصاد کشــورهای صنعتی را 
به زانو درآورده اســت، تقویت بنیان ها 
برای رفع موانع تولید در کشــور، غلبه 
بر تنگناهای تحریم و دستیابی به رشد 
در اشتغال و میزان تولید توسط دولت 
خدوم و مظلوم منتخب اکثریت قاطع 
مردم، آیا جای حمایت و افتخار دارد یا 

جای دشمنی و تضعیف؟!
4- تخریب و تخطئه کارنامه دولت 
توسط ســرمقاله نویس روزنامه کیهان 
در حالی انجام شد که فشار و دشواری 
تحریم ها، با شیوع بیماری کووید-19 
دوچنــدان شــده و دولــت بیش از 4 
ماه اســت که با تمام توان در دو جبهه 
کرونا و تحریم می جنگد و در شرایطی 
کــه امــکان اســتفاده از ظرفیت های 
متعددی را به دلیل تحریم های ظالمانه 
و تروریسم اقتصادی بی سابقه ندارد، با 
چنگ و دندان از ســالمت شهروندان 
حفاظت کرده است، با این همه، معلوم 
نیست چرا این تالش های مجاهدانه و 
کارنامه افتخارآمیز حتی بنا بر عمل به 
وظیفه عقلی و انقالبی، هیچ گاه جایی 
در روزنامه کیهان نداشته است. اشباع 
بازار از لوازم بهداشــتی پیشــگیری از 
کرونا، تولید بومی دستگاه های پیشرفته 
بیمارستانی، پرداخت تسهیالت حمایتی 
یک میلیون تومانی به 24 میلیون نفر، 
اعطای تســهیالت به کسب و کارهای 
آســیب دیده، تأمین مایحتاج ضروری 
مردم علی رغم بســته بــودن مرزها و 
مشکالت اقتصادی و تحریمی، اجرای 
طرح عظیم بسیج ملی مبارزه با کرونا، 
ســخت افزاری  زیرساخت های  تأمین 
و نرم افــزاری برای آمــوزش مجازی و 
امثالهم مواردی هســتند که تحسین 

رهبر معظم انقالب اســالمی و اعجاب 
مراجع بین المللی را به دنبال داشــته 
اما هیچ گاه در سرمقاله ها و گزارش های 
روزنامه ای که داعیه انقالبی گری دارد، 

دیده نشده است.
5- حملــه ظالمانه و مســتمر به 
مدیریت دولت در شرایط تحریم و شیوع 
کرونا در حالی از ســوی کیهان انجام 
می شود که مشابه همین تحریم - البته 
بسیار محدودتر از امروز- در زمان دولت 
مورد حمایت ایــن روزنامه هم وجود 
داشــت و از قضا اثرات بســیار بدتری 
در اقتصاد کشور و معیشت مردم پدید 
آورده بــود. این روزنامه اما در آن زمان 
نه نقدی به دولت وارد می دانست و نه 
هیچ گاه اثرات تحریم را به پای مدیریت 
دولت می نوشت، بلکه با تمام توان از آن 
دولت دفاع می نمود. دســت اندرکاران 
کیهان اگر به دنبال دالیل کم اثری و عدم 
اقبال مردم به این رسانه می گردند، باید 
ریشــه های آن را در این استانداردهای 

دوگانه بجویند.
6- سرمقاله نویس محترم روزنامه 
کیهان کــه از یک نامه به رهبر معظم 
احتمال سو ءاســتفاده  به دلیل  انقالب 
دشــمنان انتقاد کرده است، آیا خود با 
ســیاه نمایی از وضع اقتصادی کشور و 
تخطئه کارنامه نظام در همان مســیر 
گام برنمی دارد؟ آیا اقدامات و رفتارهای 
این روزنامه در موارد متعددی به ضرر 
امنیت ملی کشور به خصوص در جریان 
مذاکرات خارجی و سوءاستفاده حریف 
منجر نشده اســت؟ آیا انتساب برخی 
مواضــع فردی و محفلــی این روزنامه 
بــه کل نظام با تذکرات، هشــدارها و 
اخطارهای مکرر مواجه نشده است؟ این 
روزنامه که به ظاهر نگران سوءاستفاده 
دشمن از مفاد نامه یک سیاستمدار به 
رهبری اســت، آیا همین حساسیت را 
مثال درباره همفکران و نویسندگان نامه 
سرگشاده اخیر به رئیس جمهور هم دارد 
و نسبت به تصویر تماما سیاه، یاس آور، 
غم انگیز و غیرمنصفانه ای که در این نامه 
از وضع کشور ارائه شده، منتقد است یا 
معتقد است دشــمن در سوءاستفاده 
عمــل  گزینشــی  ســیاه نمایی ها   از 

می کند؟!
7- رئیس جمهــور منتخب مردم 
از ابتدای پذیرش مسئولیت همواره بر 
اهمیــت وحدت کلمه و یکپارچگی در 
مقابله با زیاده خواهی دشمنان تاکید و 
دست دوستی به سوی همه سیاسیون 
و جریان هــای اســالمی و انقالبــی و 
ایران دوست دراز کرده است. در سوی 
مقابل امــا افکار عمومــی حیرت زده 
نظاره گر رفتار شما و برخی همفکران تان 
اســت که نه تنهــا دعــوت دولت به 
یکپارچگی را بی پاســخ گذاشــته اید، 
بلکه آشــکارا در جهت عکس آن گام 
برمی دارید و علی الدوام و غیرمنصفانه 
دولت را زیر تازیانه عقده ها، شکست ها 
و دشمنی های خود گرفته اید. موسسه 

کیهــان یک ســرمایه ملی اســت اما 
متاسفانه روزنامه تحت مدیریت شما در 
دو دهه اخیر به روزنامه ای کامال افراطی 
و بی منطق و هتاک بدل شده است که 

بر موضع براندازی دولت پا می فشارد.
8- حجــم تالش هــای براندازانه 
کیهان علیه دولت به حدی اســت که 
گویا در پوشش دفاع از نظام و رهبری 
به دنبال انتقام از مردمی اســت که به 
دولتــی مخالف منویــات جریان مورد 
نظــرش رای داده انــد. طرح حاکمیت 
دوگانه و جداسازی دولت از نظام همان 
دام خطرناکی است که همیشه در آن 
گرفتــار بوده اید، غافــل از آنکه تجربه 
شورش ســازی ها در سال های اخیر بار 
دیگر نشان داده عبور از دولت و عبور از 
نظام از یک جنس است و نادیده گرفتن 
خدمات دولت نه تنها خالف مروت که 
خالف مصلحت نظام و سیاست راهبردی 
و اعالم شــده مقام معظم رهبری هم 
هســت و به همین علت برخالف رویه 
کیهان و امثال کیهان، ایشــان تاکنون 
از همه دولت های کشــور تا روز پایان 
مسئولیت قانونی خود حمایت کرده اند.

9- ایــن دولت با ملت بزرگ ایران 
عهدی بســته که تا پایان به آن وفادار 
خواهد مانــد و در دفاع از منافع ملت 
و مصالــح ملی حتی قدمــی به عقب 
نخواهد نشست. اما تاریخ رفتار دوگانه 
و غیرمنصفانه دولت ستیزان را فراموش 
نخواهد کرد. شــما قادر نیستید دولت 
را از راه جهــاد و ایثــار، بازدارید و به 
حاشیه سازی بکشانید. شما قادر نیستید 
افتخــار بزرگ دولت تدبیر و امید را به 
فراموشی بسپارید. در هر کوی و برزن 
نشــانی از تالش و فداکاری این دولت 
ثبت است. یکبار به مواضع خود و مواضع 
صهیونیزم نســبت به دولت بنگرید و 

ببینید در کجا قرار گرفته اید.
کیهان:

-  در جوابیه دولت ادعا شــده 
به  ابتدای شــروع  از  رئیس جمهور 
همه  به سوی  دوســتی  کار دست 
سیاسیون و جریان های اسالمی و... 
ناسزاهایی  دراز کرده است. احتماالً 
مثل بی سواد، بی شناسنامه، بی عقل، 
بروید بــه جهنم، بــزدل و حدود 
نثار  50 ناســزای دیگر که تاکنون 
منتقدان شده از سوی رئیس جمهور 

بورکینافاسو بوده است!
به دنبال  کیهان  نوشــته اند    -
برانــدازی دولت اســت. کافی بود 
به جای برچسب زنی های  دوســتان 
بی اســاس به  ســازی کــه برخی 
اصالح طلبان ســال گذشته برای به 
استعفا کشاندن دولت کوک کردند، 
مراجعــه کرده و موضــع کیهان را 
مرور می کردند کــه در گزارش ها و 
تحلیل های متعدد با این خط مخالفت 
کرده و آن را دامی  خطرناک توصیف 

کرده بود.

اعالم  آمریکا  خارجه  وزارت 
کرد، سفر دو روزه نماینده ویژه 
این کشور در امور ایران به امارات 
و سپس عربستان با هدف رایزنی 
با مقام های این دو کشور درباره 
ایران  تسلیحاتی  تحریم  تمدید 

انجام شد.
همزمان با شدت گرفتن تحرکات 
مقام های آمریکایی در شورای امنیت 
ســازمان ملل بــرای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران، طبق اعالم وزارت 
خارجــه آمریکا نماینــده ویژه این 
کشور در امور ایران با هدف رایزنی 

علیه ایران به امارات سفر کرد.
وزارت خارجه آمریکا درباره سفر 
دو روزه برایــان هوک نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران به امارات 
متحده عربــی بیانیه صادر کرد. در 
این بیانیه با تاکید بر سفر 27 و 28 
ژوئن )هفتم و هشتم تیرماه( هوک به 
امارات از دیدار و رایزنی های هوک با 
»شیخ عبداهلل بن زاید آل نهیان« وزیر 
خارجه و »انور قرقاش« وزیر مشاور 

در امور خارجی امارات خبر داد.
به روایت وزارت خارجه آمریکا، 
در این دیدارها درباره تمدید تحریم 
تســلیحاتی ایران در شورای امنیت 
ســازمان ملل صحبت و رایزنی شد؛ 
تحریمــی که قرار اســت 18 اکتبر 
2020 )27 مهرماه( منقضی شــود. 
این وزارتخانه افزود: »هوک نماینده 
ویژه )آمریکا در امور ایران( مقام های 
اماراتــی را در جریــان تالش های 
دیپلماتیک به منظور تمدید تحریم 
)تســلیحاتی ایران( قرار داد و آنها 
درباره خطر یک مسابقه تسلیحاتی 
در منطقه در صورت تجدید نشدن 

این تحریم صحبت کردند.«
بیانیــه وزارت خارجــه آمریکا 
درباره رایزنی های ضدایرانی این مقام 
واشنگتن در حالی مطرح شده که او 
در جریان این سفر در چند مصاحبه 

از لزوم تمدید تحریم  تسلیحاتی ایران 
صحبت و لفاظی ها و اتهام زنی ها علیه 

ایران را تکرار کرد.
تشدید فشارهای واشنگتن برای 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران که 
در مغایرت آشکار با قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل است، با 
هشدارهای ایران مواجه شده است. 
مقام های روســیه و چین هم ضمن 
 اشــاره بر خــروج غیرقانونی آمریکا 
از برجام و بی توجهــی به قطعنامه 
2231 شورای امنیت سازمان ملل، 
در رد مواضع واشنگتن درباره تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران موضع گیری 

کرده اند.
مقصد دوم یارِکشی آمریکا، 

ضدایران 
برایــان هــوک نماینــده ویژه 
آمریکا در امور ایران، پس از ســفر 
به امارات به عربســتان رفت. بنا بر 
گزارش خبرگزاری رسمی عربستان 
ســعودی )واس( »فیصل بن فرحان 
بن عبداهلل« وزیر خارجه این کشور 
با برایان هــوک نماینده ویژه دولت 

آمریکا در امور ایران دیدار کرد.
واس با اعــالم این خبر گزارش 
کرد که در این نشست روابط دوجانبه 
و هماهنگی دو کشور در زمینه های 
مختلف از جمله تالش های مشترک 
برای مقابله با چالش های منطقه ای 
و بین المللی بررســی شد. طبق این 
گزارش، دو طرف همچنین تحوالت 
مربــوط بــه پرونده هــای مختلف 
منطقــه ای از جمله ادعــای واهی 
»خطر ایــران علیه امنیت منطقه و 
تالش های مشــترک دو کشور برای 
تحقــق امنیت و ثبات منطقه ای« را 

بررسی کردند. 
به گزارش مهــر، در این دیدار، 
همچنیــن شــماری از مســئوالن 
ســعودی و »جان ابی زید« ســفیر 

آمریکا در عربستان حضور داشتند.

 نهاد ریاست جمهوری در اعتراض به یادداشت روز یکشنبه کیهان،
با عنوان »آقای خوئینی ها! از کجا دیکته شــده بود؟!« جوابیه ای طوالنی 
ارسال داشته است که اگرچه بیشترین بخش های آن بی ارتباط با یادداشت 
کیهان اســت ولی متن کامل آن را درج می کنیم و پاسخ کوتاهی به این 
جوابیه طوالنی می افزاییم و البته از ناسزاهایی که به روال همیشگی نثار 
کیهان کرده اند می گذریم چرا که خوانندگان به آســانی می توانند پاسخ 
 اعتراض نهاد ریاست جمهوری به کیهان را در متن خود جوابیه ببینند و... 

چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است !


