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اخبار كشور
در ادامه اعتراضها به فرافکنی یکی از بانیان وضع موجود

درمکتب امام

بزرگترین عامل تعاون و مشارکت مردم

ثروتمنــدان هرگز به خاطر تمکــن مالی خود نباید در حکومت و
حکمرانان و ادارهکنندگان کشــور اســامی نفوذ کنند و مال و ثروت
خود را به بهانه فخرفروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان
و زحمتکشــان ،افکار و خواســتههای خود را تحمیل کنند ،این خود
بزرگتریــن عامل تعاون و دخالت دادن مــردم در امور و گرایش آنان
به اخالق کریمه و ارزشهای متعالی و فرار از تملقگوییها میگردد.
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جزئیات سانحه هواپیمای اوکراینی
از زبان دادستان نظامی تهران

فعاالن سیاسی اصالحطلب در واکنش
به نامه فرافکنانه موسوی خوئینیها تاکید
کردند :او کار بسیار غلطی انجام داد.
اعتراضها به نامه سرگشاده محمد موسوی
خوئینیهــا خطاب بــه رهبر معظــم انقالب
همچنان ادامه دارد .نکته قابل توجه اینجاست
کــه فعالین اصالحطلب نیز به معترضان به این
نامه پیوستهاند .در همین رابطه ،محمد هاشمی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران گفت :نامه
موسوی خوئینیها خالف وحدت و انسجام ملی
است و مناسب شــرایط کنونی کشور نبود و او
کار بسیار غلطی انجام داد.
هاشــمی افزود :اگــر افتخــاری در نظام
جمهوری اســامی است ،متعلق به همه هست
و اگر هم مشــکلی وجــود دارد باید همه با هم
تالش کنیم تا مشــکالت حل شــوند ،نه اینکه
خــود را بیگناه جلوه دهیم و مشــکالت را به
گردن دیگری بیندازیم.
وی با بیان این مطلب که نامه اخیر موسوی
خوئینیهــا و واکنشها به این نامه فضا را برای
دخالت و سوءاســتفاده دشــمنان نظام فراهم
میکند ،یادآور شــد :اینگونه اقدامات مردم را
مأیوس و دشمنان را شاد میکند.
عضو شــورای مرکــزی حــزب کارگزاران
خاطرنشــان کرد :نظــام جمهوری اســامی
دستاوردهای بسیاری داشته و نباید کاری کرد
که این دستاوردها نادیده گرفته شود.
به گفتــه این فعال سیاســی اصالحطلب؛
مســئوالن باید مراقب باشــند تااشتباهی که
موســوی خوئینیها انجام داده اســت را تکرار
نکنند و نیز باید حواسشــان باشد تا کار غلط را
از مسیر غلط جواب ندهند.
اقدام رادیکالی و بیثمر
همچنیــن محمد قوچانی عضو شــورای

سخنگوی وزارت خارجه:

تجارت میان ایران و ونزوئال به دیگران ربطی ندارد
به روابط با دوستانمان ادامه میدهیم

سیدعباس موسوی در نشست خبری
گفــت :روابط ایران بــا ونزوئال و دیگر
کشورهای آمریکای التین عادی و رسمی
بــوده و به دیگر طرفهــا ربطی ندارد،
ما به روابط خود ادامــه میدهیم ،این
اتفاق طبیعت ًا خوشایند برخی کشورها و
بهخصوص آمریکا نیست اما اراده ایران
ادامه روابط دو کشور است.
سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور
خارجه دیروز در نشست خبری خود با اصحاب
رســانه با تبریک به مناســبت دهه کرامت،
در مورد ادعای آمریکا بــرای به راه انداختن
مکانیســم ماشــه ،تأکید کرد :ما گفتهایم که
آمریکا حق استفاده از این مکانیسم را ندارد و
با اقداماتی که این کشور در قبال برجام و نقض
قطعنامه  ۲۲۳۱داشته در جایگاهی نیست که
صحبتی در این امر کند .ما با مذاکراتی که با
طرفهای متعدد داشــتیم معتقدیم شکستی
دیگر در انتظار آمریکا است و ما توصیه داریم
که راه رفته را نیازمایند.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه در مورد
آخرین اخبــار درباره قتــل «منصوری» نیز
تصریح کرد :این موضوع هنوز دارای ابهاماتی
است و دولت رومانی بهرغم درخواستهای ما،
شفافســازی نکرده است .هم وزارت خارجه،
ســفارت ما و پلیس اینترپل پیگیر هستیم و
درخواست داشتهایم که همه چیز شفاف شود.
موســوی با بیان اینکه متأســفانه هنوز
جزئیاتی در این مورد دریافت نکردهایم ،اظهار
داشت :من از مقامات رومانی میخواهم بهدلیل
حساسیت این پرونده ما را در جریان جزئیات
این قتل قرار دهند.
وی در پاسخ به سؤالی در زمینه دیدگاه
تروئیکای اروپایی بــرای تمدید تحریمهای
تســلیحاتی ایران برای سه سال دیگر ،تأکید
کرد :رویکــرد غربیها و بهویــژه آمریکا در

بقیه از صفحه ۲
 نوشتهاند کارنامه دولت افتخارآمیز است.دالر  20هزار تومانی ،پراید  80میلیونی ،مسکن
سر به فلک کشیده ،خودرویترمز بریده ،مرغ
 18هزار تومانی و تخم مرغ  33هزار تومانی و
عدس و لپه و ماش شــاهد این ادعا هستند و
هرکس باور ندارد به عقیده نهاد ریاستجمهوری
عقدهای و در پی براندازی دولت و همدســت
آمریکاست.
 این جوابیه گالیه دارد که اقدامات دولتدر مبارزه با کرونا در کیهان جایی نداشته است.
کاشجنابرئیسجمهورمحترمبررسیرسانهها
در دفتر خود را به کسانی میسپردند که غیر
از سایت خودشــان نگاهی به بقیه رسانهها و
روزنامهها هم میانداختند .ادعای نپرداختن
کیهان به تالشهای دولــت در ماجرای کرونا
در حالی است که به جرأت میتوان گفت هیچ

استمرار فعالیتهای تابستانه و پرورشی
به کمک برنامه «شاد»

جاسوس آمریکایی بودهایم؛ با این وجود دلیل
کوتاهی وزارت خارجه در پیگیری وضعیت و
آزادی یک دیپلمات کشــورمان چیست؟ چرا
در مواضع علنی تاکنون شــاهد هیچ پیگیری
از جانب شــخص وزیرخارجــه و معاونین در
اینباره نبودهایم؟ اظهار داشت :این پرونده در
دستور پیگیری است و وکالی خوبی در حال
کار روی موضوع هســتند .ما برخی مســائل
را علنی نمیکنیم چــرا که میتواند در روند
دادرسی اخالل ایجاد کند .ما پیگیر این موضوع
هستیم و در تالشیم که همه شهروندان ایرانی
و دیپلمات کشورمان آزاد شوند.
موســوی در مورد تحریم برخی داروهای
مورد استفاده برای جانبازان شیمیایی ،افزود:
بحــث عدم امکان ورود دارو به کشــور نقض
حقوق بشــر و نقض گفتار آمریکاییها است.
با اقداماتی کــه درخصوص مبادالت بانکی و
تهدیدی که علیه شــرکتهای داروســازی و
ترانزیتی انجام میشــود ،عم ً
ال امکان ارسال
دارو به کشور وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکه ما شــکایت کردهایم و
حکم نیز گرفتهایم ،اظهار داشــت :اما بهرغم
این موضوع هنوز صادرات دارو برای جانبازان
و بیماران خاص مشــکل است .ما هنوز پیگیر
هستیم .برخی شــرکتها که به ظاهر ادعای
حقوق بشــری دارند ،اســیر و تسلیم تهدید
آمریکا شدهاند .ما پیگیر هستیم تا با تسهیل
رونــد واردات دارو ،مشــکالت این بیماران را
کاهش دهیم.
وی در مــورد طرح الزام خــروج ایران از
پروتــکل الحاقی در کمیســیون امنیت ملی
مجلس نیز ،اظهار داشت :وزارت خارجه هیچ
مشکلی با طرحها و لوایحی که تبدیل به قانون
شــود ،ندارد و آن را اجــرا میکند .اگر طرح
مذکور نیز تصویب شود ،وزارت خارجه از آن
استقبال و آن را اجرا خواهد کرد.

قضیه توان دفاعی ما رویکرد امنیتیســازی
است که ما آن را قبول نداریم .ما درخصوص
توان دفاعی و موشــکی خود با کسی تعارف
و شــوخی نداریم .همه پیشرفتهایی که در
حوزه دفاعی به دست آمده است ذیل تحریم
بوده و نشــان میدهد که ما به تحریم توجه
نداریم .اروپاییها مجددا ً به بیراهه میروند.
ادامه تحریم تسلیحاتی ایران مخالف قطعنامه
 ۲۲۳۱است و باید عواقب آن را بپذیرند .نوع
تعامل اروپــا و آمریکا به ما ربطی ندارد و ما
حاضر نیستیم که روابط خود را به روابط ارباب
رعیتی اروپا و آمریکا گره بزنیم.
وی در مورد تهدید تجــارت میان ایران
و ونزوئال و چشــمانداز رابطه اقتصادی میان
دو کشــور ،تصریح کرد :روابط ایران با ونزوئال
و دیگر کشــورهای آمریــکای التین عادی و
رسمیبوده و به دیگر طرفها ربطی ندارد .ما
به روابط خــود ادامه میدهیم .اقدامات اخیر
خارقالعاده نبــوده و یک تجارت عادی میان
ایران و یک کشور مستقل بودهاست .این اتفاق
طبیعتاً خوشایند برخی کشورها و بهخصوص

آمریکا نیست .اراده کشور ادامه روابط دو کشور
است و این روابط ادامه خواهد داشت ،سفری
در پیش اســت که بعد از نهایی شدن ،اعالم
خواهد شد .ایران با دوستان خود در حد اعالی
تعامل رفتار میکند.
وی در مورد اســتفاده از مکانیزم ماشه و
تهدید رئیسجمهور برای استفاده از پاراگراف
آخر نامــه به اروپاییها ،اظهار داشــت :خود
اروپاییها و طرفهای برجام پیام را گرفتهاند
و میدانند واکنش ایران چه خواهد بود .دو سه
اقدام ویژه تصمیمگیری شده که در آن مقطع
اعالم میشود .امیدواریم با درایت طرف مقابل
به اینجا نرســیم و معتقدیم با شرایط کنونی
آمریکا به نتیجه نخواهد رسید.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به
ســؤالی مبنی بر اینکه امروز دومین سالگرد
دستگیری غیرقانونی اسداهلل اسدی دیپلمات
ایرانی در کشور آلمان است .مقامات دستگاه
دیپلماسی کشــورمان در ماههای اخیر مدام
از آزادی و تبادل زندانیان ســخن میگویند
و شــاهد آزادی چند دانشمند ایرانی و چند

نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به یادداشت کیهان

تالش و فداکاری دولت
در هر کوی و برزنی ثبت است!

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خبر داد

معاون پرورشــی و فرهنگی گفت :فعالیتهای تابستانه
آموزش و پرورش تعطیل نمیشوند.
به گزارش مرکز اطالعرســانی وزارت آموزشو پرورش ،علیرضا
کاظمی در نشســت خبری با اصحاب رســانه در مورد فعالیتهای
تابستانی این وزارتخانه گفت :فعالیتهای تابستانی آموزشو پرورش
مانند سالهای قبل انجام خواهد شد و در هیچ زمینهای تعطیل نشده
است .معتقدیم با حضور در فضای مجازی ،ظرفیت انجام این فعالیتها
بیشتر شده است ما برای اوقات فراغت در تابستان زیرساختهایی را
در شــبکه شاد و فضای مجازی با محوریت برنامههای دارالقرآنهای
کشور ،کانونهای ورزشی ،مجتمعهای فرهنگی و کانونهای تشکلهای
دانشآموزی طراحی کردیم.

مرکزی کارگزاران در ســرمقاله دیروز روزنامه
ســازندگی با مــرور تاریخچــه طیف «چپ»
اصالحطلبــان به ریاســت محمد موســوی
خوئینیها به بهانه نامه چند روز پیش وی به
رهبر معظم انقالب ،خطر احیای «رادیکالیسم»
در جبهــه اصالحطلبــان را گوشــزد کرد و
آن را پروژهای دانســت که از دو ســال پیش
توســط علیرضا علویتبار ،کارشــناس سابق
مرکز تحقیقات اســتراتژیک ریاستجمهوری
آغاز شــد و امروز به نامه سرگشــاده موسوی
خوئینیها رسید.
قوچانی در بخشــی از این یادداشت مفصل
نوشــت :اختالف میان چپ رادیکال و راســت
رادیــکال مدرن در جبهــه اصالحات ،اختالف
تاکتیکی و حتــی راهبردی نیســت؛ اختالف
گفتمانی است که در بیرون از الیه تشکیالتی و
سیاسی این جبهه قابل ردیابی است.
ســردبیر ســازندگی ضمن انتقــاد از نامه
موســوی خوئینیها بــه رهبر انقــاب تاکید
کــرد :گفتوگوی انتقادی علنــی بیش از آنکه
بــرای دســتیابی به یک نتیجه ملی باشــد در
خوشــبینانهترین صورت یک اقدام شــخصی و
در رادیکالترین صورت یک اقدام تشــکیالتی
برای مرزبندی اســت ،مرزبندی درون جبههای
با دیگر اصالحطلبان و مرزبندی بیرون جبههای
با حاکمیت در شرایطی که اصالحات در بدترین
شرایط تاریخی خود به سر میبرد.
وی تصریح کرد :عبــور از اصالحات به نام
اصالحات بدترین اتفاقی اســت که ممکن است
در جبهه اصالحات رخ دهد.
در روزهای گذشــته مجیــد انصاری عضو
مجمع روحانیون مبارز درباره نامه اخیر موسوی
خوئینیها گفــت که نامه خوئینیها ،تصمیم و
نظر شــخصی او بوده و هیچ ارتباطی به مجمع

روحانیون مبارز ندارد.
انصــاری تصریح کرد :بنــده این نامه را در
فضای مجازی خواندم و آنچه در این نامه نگاشته
شده ،نظر شخصی او بوده است.
صادق زیباکالم ،فعال سیاسی اصالحطلب
نیــز در واکنش به نامه مذکــور گفته بود :هنر
ی خوئینیها این اســت کــه هر چند
موســو 
وقت یک بار انگشــت اتهام را به سمت یکی از
شخصیتهای نظام نشانه میگیرد و روزی علیه
آقای هاشمی سخن میگوید و روز دیگر خطاب
به رهبری مشکالت را گوشزد میکند ،در صورتی
که اگر قرار باشد در دادگاهی متهمان به وجود
آمدن وضع کنونی احضار شوند ،نخستین فردی
که باید در آن دادگاه حاضر و محاکمه شود ،خود
آقای موسوی خوئینیهاست.
فرافکنی بانیان وضع موجود
ســید امیرحســین قاضیزاده هاشــمی
نایبرئیساول مجلس شــورای اســامی در
واکنــش به نامه موســوی خوئینیها به رهبر
معظم انقالب در مطلبی نوشــت :این افراد به
دلیل عدم بلوغ و تقوای سیاسی و بیکفایتی و
خویاشرافیگری و زاویه با انقالب و افکار امام
راحل (ره) ،برای همیشــه منزوی و به حاشیه
رفتــه و خواهند رفت و ملــت بابصیرت ما از
کوچک تا بزرگ آنقدر بالغ و فهیم هســتند
که فریب این بازیهای سیاســی را نخورند و
مسبوق به ســوابق آنها در تاریخ انقالب پاسخ
آنها را داده و خواهند داد.
قاضیزاده هاشــمی در ادامه نوشــت :بنده
ســعی خواهم کرد خیلی به این عوامفریبیها
که (با هدف ساختن حاشیه امن برای مسببین
وضعیت فعلی و فشار برای مذاکره با آمریکا) از
سوی تشنگان سازش با آمریکا صورت میگیرد،
توجه نکنم و نپردازم و در جایگاه خدمت به ملت

شــریف ایران و تعهد به نظام مقدس جمهوری
اســامی ایران خاصــه در مجلــس انقالبی و
جهادی و کارآمــد یازدهم ،با مأموریت اولویت
به مشــکل و معضل اقتصاد و فرهنگ و تقنین
و نظارت ،در ســایه رهبری ،رهبر فرزانه انقالب
اســامی که رهبریهای حکیمانه معظمله در
فراز و نشیبهای سه دهه گذشته سیاستمداران
شهیر و تیزبین در جهان و حتی دشمنان اسالم
و انقــاب را وادار به اعتراف و تعریف و تمجید
کرده ،خدمت خالصانــه و متواضعانه به نظام و
کشور و ملت شریف و بزرگوار ایران را ،با درس
از «مکتب حاج قاســم عزیز» تا کسب رضایت
امام و شهدا و ولی عصر(عج) سرلوحه قرار دهم.
نامه دفتر تحکیم وحدت
به موسوی خوئینیها؛
باید قبل از این نامه ،دو نامه دیگر مینوشتید
دفتر تحکیم وحدت در نامهای نوشت« :آقای
خوئینیهــا هیچکس به اندازه ایــن اتحادیه از
کردههای شــما در  ۴۰سال اخیر باخبر نیست،
حــال که بر روی ســن رفته اید خــود نیز باید
پاسخگوی وضعیتی که شما و دولتتان مردم را
به آن دچار کردهاید؛ باشید».
دفتر تحکیــم وحدت خطاب به موســوی
خوئینیها تأکید کرد« :جنــاب خوئینیها! اگر
درخصوص شرایط کشور واقعا نیت خیرخواهانهای
داشــتید باید قبــل از این نامــه ،دو نامه دیگر
مینوشتید اول خطاب به خود و هم قطارانتان در
مجمع روحانیون و حزب اتحاد ملت و کارگزاران
ســازندگی و ...و میگفتید حاال وقت آن اســت
که به خاطر فریب مردم در این ســالها خاضعانه
عذرخواهی کنیم و دوم خطاب به جناب روحانی
و از ایشــان میخواستید هر چه سریعتر استعفا
دهند که هر روز ماندنش در دستگاه اجرایی مضر
به حال کشور است».

عکس :محمد علی شیخ زاده

دادستان نظامی استان تهران در دیدار با جمعی از خانوادههای شهدای
سانحه هواپیمای اوکراینی و تعدادی از وکالی آنان به بیان جزئیاتی از این
پرونده پرداخت.
به گزارش خبرگزاری میزان ،غالمعباس ترکی در این دیدار اظهار داشت :در همان
شــب  ۲۱دی تعدادی از افرادی که در سامانه شلیککننده و بخشهای باالدستی
آن حضور داشتند به عنوان متهم احضار شدند و تحقیقات مبسوطی در همان شب
انجام و یکی از متهمان بازداشت شد .در فرآیند تحقیقات ،پنج نفر دیگر به عنوان
متهم تحت تعقیب قرار گرفتند که با قرار قانونی بازداشت شدند و در ادامه سه نفر
از متهمان پس از انجام تحقیقات مقتضی با تودیع وثیقه آزاد شدند در حال حاضر
سه نفر در بازداشت به سر میبرند.
ترکی در تبیین مسائل مطرحشده درخصوص علت وقوع این سانحه با استناد
به نظریات کارشناسی گفت :احتمال برخوردهای آسیبزننده شامل پرتوهای لیزری
و الکترومغناطیــس به هواپیمای اوکراینی منتفی به نظر میرســد و نظریه اولیه
کارشناســان تا این لحظه ،حاکی از عدم انفجــار یا احتراق دیگری در لحظه وقوع
سانحه در هواپیماست.
وی با بیان اینکه تا این لحظه دلیلی بر هک ســایبری و الکترونیکی ،اختالل
بیرونی در ســامانههای پدافندی و موشکی و نفوذ در سامانهها یا شبکهها به دست
نیامده ،افزود :به هیچ شواهد و قرائنی برای احتمال خرابکاری و جاسوسی در هواپیما
نرسیدیم و آثاری از قطعات موشک شلیکشده بر روی بدنه هواپیما مشهود است
و هواپیما بر اثر برخورد با زمین منفجر شده و قطعات آن تا شعاع وسیعی از محل
اصابت پراکنده شده که بهلحاظ مسکونی بودن محل با مشکالتی از نظر جمعآوری
قطعات هواپیما و حفظ صحنه مواجه شدیم.
دادستان نظامی استان تهران به تشریح علل وقوع سانحه دلخراش پرداخت و با
اشاره به بررسی رویههای موجود هواپیمایی کشوری در فرودگاه همچنین رویههای
شبکه پدافندی گفت :در بامداد روز سانحه ،با توجه به احتمال حمله هوایی آمریکا
به ایران ،بخش نظامی برای تأمین امنیت پروازها به بخش غیرنظامی کنترل فضای
کشور اطالع میدهد که تنها پروازهایی مجاز به برخاستن از باند فرودگاهها هستند
که از قبل توســط شبکه پدافند شناسایی شده و مجوز پرواز آنها توسط این شبکه
صادر شده باشــد .بر این اساس ،در زمینه رویه برخاستن هواپیماهای خروجی در
فرودگاههای تهران تغییری ایجاد میشود و کلیه پروازها باید با اجازه و پس از شناسایی
توسط شبکه پدافندی از باند فرودگاه پرواز میکردند و در همه پروازهایی که تا زمان
وقوع سانحه و بعد از آن انجام شده این رویه برقرار بوده است.
ترکی در پاسخ به ابهامات مطرحشده درخصوص علت عدم توقف پروازها در شب
و روز حادثه گفت :مطابق دستورالعملهای موجود اگر حمله هوایی دشمن خارجی
به کشور قطعی باشد باید فرمان توقف پروازها صادر شود که برابر شواهد و قرائن و
تشخیص سلسله مراتب ،احتمال حمله و تهدید فقط وجود داشته است.لذا مراجع
مسئول مطابق مقررات به اتخاذ تدابیر کنترلی اکتفا نموده و آسمان بر روی پروازها
به طور کامل بسته نشده است.
وی درباره علت تأخیر یک ساعته پرواز  ۷۵۲اظهار داشت :دلیل این تاخیر ،بار
اضافی و افزایش وزن هواپیما بیش از استانداردهای فنی به دلیل زدن سوخت مازاد
بر عرف پرواز بود که قبل از درخواســت مجوز ،به خلبان اعالم و با دستور وی طی
این یک ساعت بخشی از بار اضافه هواپیما تخلیه میشود و تاخیر پرواز هیچ ارتباطی
به بخش کشوری یا لشگری ندارد.
دادستان نظامی تهران با اعالم اینکه دادسرای نظامی در بررسیها به یک سری
از خطاها رســیده است ،یکی از خطاهای تاثیرگذار و عمده در این سانحه را چنین
عنوان کرد :سامانه سیاری که موشک شلیک کرده پس از راهاندازی مجدد به دلیل
شرایط میدانی ،شمال واقعی را دقیق تعیین نمیکند و همیناشتباه فاحش موجب
میشود که سمت اهداف شناسایی شده توسط سامانه با اختالفی حدود  ۱۰۵درجه
توسط اپراتور مشاهده شود و این خطا ،مبنای یک سلسلهاشتباهات دیگر قرار میگیرد
و در نتیجه سامانه پدافندی دچاراشتباه میشود.
ترکی افزود :این خطای انسانی در تنظیم مختصات موجب میشود ،اپراتور سامانه
پدافند هوایی ،هواپیما را به عنوان هدفی که از ناحیه شمال غربی در حال نزدیک
شــدن به تهران است و محل و ســمت حرکت آن ،ارتباطی با باند پروازی فرودگاه
ندارد ،در رادار خود مشاهده کند و خط سیر هواپیما با خط سیری که کاربر مشاهده
میکرده متفاوت بوده است.
وی ادامه داد :کاربر سامانه پدافندی ،مشخصات هدف شناسایی شده را به مرکز
هماهنگی مربوط اعالم میکند ،ولی پاسخی دریافت نمیکند و اطالعات ثبت شده
نشان میدهد که پیام سامانه دفاعی با مرکز هماهنگی مبادله نشده و قبل از مبادله
پیام و دریافت پاسخ ،متأسفانه کاربر اقدام به شلیک کرده در حالیکه این قطع ارتباط
تنها در حد چند ثانیه بود.کاربر سؤال را میپرسد و منتظر پاسخ نمیشود و بر اساس
تشخیص خودش ،شلیک را انجام میدهد و انتشار خبری مبنی بر شلیک موشک
کروز در ســامانه ناشی از مشاهدات نورهای پرتاب شونده در مناطق مرزی توسط
دیدهبانان در ساعاتی قبل از وقوع سانحه نیز مزید بر علت میشود.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه سامانهها بهعنوان واحدهای عملیاتی پاییندستی،
ارتباطی با برج مراقبت نداشــتهاند و صرفا برابر دستورالعملها باید برای تشخیص
اهداف مشــکوک از مرکز باالدستی اســتعالم و کسب تکلیف میکردند ،گفت :در
سانحه هواپیمای اوکراینی ،هیچ دستوری مبنی بر شلیک از سوی شبکه به سامانههای
پایین دستی صادر نشده و در زمان وقوع سانحه ،وضعیت سامانههای پدافندی تحت
مقــررات «آتش محدود» بوده نه آتش به اختیار ،بنابراین صرفا باید با اخذ مجوز از
شبکه ،شلیک صورت میگرفت.
ترکی با اشاره به اینکه تشخیص نهایی متخاصم بودن هدف با شبکه است نه
سامانه افزود :خطای فاحشی که اینجا اتفاق افتاد این بود که سامانه بدون اخذ اجازه
از شبکه ،اقدام به شلیک کرد.
وی بااشاره به اینکه طبق نظرات کارشناسان و نتایج بررسی اولیه هیئت قضایی،
سامانه پدافندی به صورت فابریک فاقد دوربین دید در شب و سامانه تشخیص دوست
از دشمن است ،گفت :اپراتور این سامانه وقتی هدفی را به عنوان هدف تهدیدکننده
شناسایی کند باید به مراکز باالدستی خودش که همان شبکه پدافندی است اعالم
نماید و پس از دستور شبکه اقدام کند.
وی با بیان اینکه دو موشــک توسط ســامانه پدافندی شلیک شده و بررسی
کارشناسان حاکی است که یکی از این موشکها تاثیری بر روی هواپیما نداشته و
موشک دیگر در نزدیکی هواپیما منفجر شده ،اظهار داشت ۲۶ :ثانیه فاصله شلیکهای
اول و دوم بوده ،ولی متاســفانه در این فاصله زمانی هم ،کاربر برای شــلیک دوم از
شبکه کسب مجوز نمیکند.
دادســتان نظامی اســتان تهران با تاکید بر اینکه یک خطا گاهی یک فاجعه
غیرقابل جبرانی را رقم میزند ،اظهار داشــت :اعتقاد کارشناسان این است که اگر
کاربر سامانه احتیاط الزم را انجام میداد و از تجربهاش استفاده میکرد ،این سانحه
قابل پیشگیری بود.
وی خاطر نشــان کرد :افرادی که مجموعه این خطاها را مرتکب شدند کسانی
هستند که بازداشت شدند.
ترکی درباره بازخوانی جعبههای سیاه گفت :جعبههای سیاه در اثر سانحه آسیب
فیزیکی دیده و بازخوانی آنها پیچیدگی فنی خاص خود را دارد.

واکنش اصالحطلبان به نامه موسوی خوئینیها؛
او کار بسیار غلطی انجام داد

کاظمی ،در دسترس بودن فضای مجازی در دورترین نقاط کشور
را کمک به توسعه عدالت آموزشی و پرورشی در کشور دانست و افزود:
فعالیتهای تابستانی شبکه شاد در سال  ۹۹را در تاریخ  ۱۴تیرماه و
با حضور وزیر آموزشو پرورش افتتاح خواهیم کرد .ســاعات فعالیت
کالسهای تابستانی در اوقات فراغت از طریق شبکههای مجازی۳۰ ،
دقیقه است و ساعات حضور همکاران در پایگاههای تابستانی سه روز
در هفته و هر روز  ۶ســاعت اســت ولی عوامل انسانی در کانونها و
دارالقرآنها  ۶روز هفته حضور دارند.
وی شروع برنامههای تابستانی را از  ۱۵تیرماه دانست و بیان کرد:
زمان فعالیتهای تابستانی در پایگاهها در  ۶هفته است که این زمان
میتواند تا  ۸هفته در دارالقرآنهای کانونها ادامه پیدا کند.

روزنامهای  -حتی روزنامههای مدعی حمایت از
دولت  -به اندازه کیهان به این موضوع نپرداخته
و از دســتاندرکاران این مبارزه  -بهخصوص
وزارت بهداشت و کادر پزشکی  -تقدیر نکرده
است.
 نوشتهاند رهبر انقالب از دولت فعلی وهمه دولتها تــا پایان حمایت میکنند و چرا
کیهان چنین نمیکند .حمایت رهبر انقالب از
دولتها مسئله عجیب و دور از چشم و انتظاری
نیست اما آنچه عجیب است ندیدن دهها بلکه
صدها هشدار و انذار رهبری در مسائل مختلف
سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگــی و ...به دولت
محترم است که متأســفانه اغلب آنها نادیده
گرفته شــد و بخش قابل توجهی از مشکالت
امروز کشــور نتیجه همین سهلانگاریها و
بیتوجهیهاســت .فقط برای یک نمونه کافی
است آقایان هشــدارهای رهبر انقالب درباره
لزوم بیاعتمادی به اروپاییها را در دو ســال
اخیر مرور و با رفتار خود مقایسه کنند که نتیجه
آن را در قطعنامه اخیر آژانس علیه کشورمان
مشاهده کردیم.
 در این جوابیه ادعا شده است مواضع وتحلیل کیهان درباره دولت همراستا با آمریکا
و رژیم صهیونیستی است! این ادعای مضحک
پیش از این و در زمان مذاکرات هستهای و انعقاد
برجام نیز با شــعار «کیهان اسرائیل پیوندتان
مبارک» مطرح شده بود .البته گذر زمان نشان
داد که چه کسانی درباره برجام اشتباه میکردند.
کار دولتی که زمانی وعده حل مشکل بیکاری
و رکود و حتی آب خــوردن مردم را با توافق
هســتهای داده بود به جایی رسیده که مدعی
شده اص ً
ال هدف برجام اقتصادی نبوده است!
 -دولتمردان محترم در هفتهها و ماههای

اخیر در مواضع خود  -مانند این جوابیه -علت
همه مشکالت را به تحریم و کرونا ارجاع میدهند
و طوری سخن میگویند که گویا مدیریت آنها
کوچکترین عیب و نقصی نداشته است .وقتی
هم انتقادی به آنها وارد میشود میگویند اگر
ما نبودیم اوضاع صد برابر بدتر از این میشد!
ظاهرا ً آقایان فراموش کردهاند که  7سال پیش
به مردم میگفتند فقط  ۲۰درصد مشــکالت
مربوط به تحریمهاست و  80درصد آن به نحوه
مدیریت دولت برمیگردد .حاال که در بیراهه
مذاکره به بنبست خوردهاند ،نعل وارونه زده و
میگویند تحریم  80درصد موثر است و البته آن
 20درصد دیگر هم ربطی به مدیریت ما ندارد و
بهخاطر ویروس کروناست.
 در پایان این جوابیه ادعا شده؛ «شما قادرنیستید افتخار بزرگ دولت تدبیر و امید را به
فراموشی بسپارید .در هر کوی و برزن نشانی از
تالش و فداکاری این دولت ثبت است ».چنین
ادعاهایی ناشی از نظرسنجیها و بازدیدهای
خودرویی اســت و آقایان اگر مثل بقیه مردم
در کوی و برزن بودند و یا حداقل گاهی سری
میزدند ،متوجه میشدند که نظر مردم در این
مورد چیست؟!
 بد نبــود اگر نگارندگان جوابیه پیش ازدست به قلم بردن ،نگاه و مروری بر وعدههای
رنگارنگ دولــت میکردند و آنــگاه خرده
میگرفتند که چرا کیهان به دولت انتقاد دارد.
وعدههایی که اغلب آنها نه تنها عملی نشد بلکه
در بسیاری از موارد برعکس وعدهها عمل شد.
قرار بود چنان رونقی ایجاد کنند که ...و چنین
شد که میبینید.
 جوابیه یادداشت کیهان با امضای آقایعلیرضا معزی ارسال شده است .او مدیرمسئول

خبرآنالین بوده ،همان سایتی که سال  92وقتی
مدیریت افتخارآمیز دولت در توزیع سبد کاال
حتی کشته داد ،در تحلیلی وقیحانه ،با عنوان
«جایزه بهترین کارگردانی برای حسن روحانی؛
در حاشیه چگونگی توزیع کاالهای اساسی»
نوشت« :توزیع سبد کاال به مردم با شیوهای که
انجام شد ،نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات
آن برای روحانی و مردانش غیرقابل پیشبینی
باشــد .او دقیق ًا همین اتفاق -ازدحام ،دعوا و
مرافعه و احیانا له شدن در زیر دست و پا  -را
پیشبینی میکرد و اصال آن را برای پیشــبرد
استراتژی خارجی خود الزم داشت[!!] به عبارت
دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه
در جشنوارههای سیاسی خارجی نیازمند بود.
نگاه کنیم به اظهارات اخیر وندی شــرمن
که گفته است؛ «شما در اخبار دیدید که ایران
اخیرا بهطور قابل مشــاهدهای غذا بین مردم
فقیر جامعهاش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش
هدفمند و محدود تحریمها ،تأثیر مستقیم بر
مردم این کشور داشته است».
به هر حال این دقیق ًا همان نتیجهای بوده
که روحانی از توزیع ســبد کاال در میان مردم
انتظار داشته است!
مالحظه میفرمائید که مسئول رسانهای
دفتر آقای رئیسجمهور چگونه در سایت تحت
مدیریت خود ایشان را تحقیر کرده است و حاال...
و دهها نکته گفتنی دیگر که با توجه به متن
جوابیه نهاد ریاست جمهوری ،نیازی به بازگو
کردن آنها نیست و خوانندگان محترم با مطالعه
جوابیه نهاد ریاست جمهوری و مقایسه میان
واقعیتهای موجود و آنچه در جوابیه آمده است
به آسانی میتوانند تفاوت فاحش میان ادعاها و
واقعیات را ببینند.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

عملکرد ضعیف دولت
علت کاهش مشارکت در انتخابات بود

سرویس سیاسی -
شهربانو امانی ،عضو شورای شهر تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت«:نگرانيهاي زيادي براي آينده وجود
دارد .مردم نارضايتي خود را از عملکرد ضعيف دولت و ســاير قســمتهاي مديريتي که در ماههاي قبل نيز وجود
داشــت با مشــارکت کمتر نسبت به دورههاي قبل در انتخابات مجلس نشان دادند .اين امر به مراتب ميتواند بسيار
خطرناکتر از هر امري باشــد؛ زيرا کاهش ســرمايه اجتماعي در زماني که تحت شــديدترين فشارها قرار گرفتهايم
ميتواند بسيار خطرناک باشد».
امانی در ادامه گفت«:ســرمايه اجتماعي به نازلترين ســطح رسيده و مردم در شــرايط فعلي در سختي امر را
ميگذرانند چراکه از ســويي عملکــرد روحاني که مورد حمايت جريان اصالحات بود آنهــا را نااميد کرد و عملکرد
اصولگرايان هم در گذشته شاهد آن بوديم».
مدعیان اصالحات پیش از این با ادعاهای مضحک ،علت کاهش مشــارکت را نظارت اســتصوابی شورای نگهبان
جا می زدند؛ در ســوی مقابل کارشناســان و صاحبنظران تاکید می کردند که علت اصلی کاهش مشارکت ،عملکرد
دولت روحانی و مجلس دهم بوده اســت.امانی در مصاحبه مذکور ضمن اذعان به کارنامه ضعیف دولت ،اینگونه القا
کرده است که هم اصولگرایان و هم اصالح طلبان مردم را ناراضی کرده اند .این در حالی است که اکنون هفت سال
اســت که دولت دربست دراختیار مدعیان اصالحات است .دولت علیرغم امکانات و اختیارات بسیار گسترده ای که
در اختیار دارد ،به هیچ عنوان نتوانست کارنامه قابل قبولی ارائه دهد.

فاز جدید اختالفات درونی میان مدعیان اصالحات

روزنامه ســازندگی در گزارش تیتر  1خود به قلم ســردبیر به نامه موسوی خوئینیها به رهبر انقالب پرداخت و
ذیل عنوان «صدای پای رادیکالیســم» و نقد او نوشــت« :گفتگوی انتقادی علنی بیش از آنکه برای دستیابی به یک
نتیجه ملی باشد در خوش بینانه ترین صورت یک اقدام شخصی و در رادیکالترین صورت یک اقدام تشکیالتی برای
مرزبندی است .مرزبندی درون جبههای با دیگر اصالح طلبان و مرزبندی بیرون جبههای با حاکمیت»....
در ادامه این مطلب آمده اســت« :چرا آقای خوئینیها آن زمان که امکان گفتگو فراهم شــد ،گفتگو نکرد و چرا
اکنون گفت و گویی عمومی و پر از کنایه و بدون انتظار پاســخ را انجام میدهد؟ عبور از اصالحات به نام اصالحات
بدترین اتفاقی است که ممکن است در جبهه اصالحات رخ دهد».

اختالف نظر جبهه مشارکت و مجاهدین انقالب

قوچانی نوشــته است« :اگر دعوت غالمحسین کرباسچی از ســید محمد خاتمی به بازسازی جبهه اصالحات و
انتقــادات صریح کارگزاران از محمدرضا عارف به «عبور از خاتمی» قلمداد شــد انتقادات صریح حجاریان از ســید
محمد خاتمی را چه میتوان نام گذاشــت؟ آیا میتوان بهزاد نبوی را بااین ســابقه رنج های سیاســی را به محافظه
کاری متهم کرد و او را با محمدرضا عارف در یک کفه ترازو قرار داد؟ چه اتفاقی رخ داده اســت که میان دو متحد
تاریخی سیاسی؛ جبهه مشارکت و مجاهدین انقالب اختالف نظر رخ داده است و حتی حزب اتحاد ملت به محافظه
کاری سیاسی متهم میشود؟»
شایان ذکر است که نامه اخیر موسوی خوئینیها به رهبر انقالب که نوعی فرار از پاسخگویی و فرافکنی تحلیل
می شــود با اعتراض گســترده اصولگرایان و اصالح طلبان مواجه شــده است .صادق زیباکالم در واکنش به او گفت:
موسویخوئینیها آرمانهای انقالب را زیر پا له کرد و انقالب را فدای اهداف و امیال خود کرد و عامل اصلی تحریف
گفتمان انقالب خود او است
زیباکالم همچنین گفت :هنر موسویخوئینیها این است که هرچند وقت یکبار انگشت اتهام را به سمت یکی از
شخصیتهای نظام نشانه میگیرد و روزی علیه آقای هاشمی سخن میگوید و روز دیگر خطاب به رهبری مشکالت
را گوشزد میکند درصورتیکه اگر قرار باشد در دادگاهی متهمان به وجود آمدن وضع کنونی احضار شوند ،نخستین
فردی که باید در آن دادگاه حاضر و محاکمه شود خود آقای موسویخوئینیهاست.

روایت روزنامه دولت از نابودی ارزش پول ملی در دولت روحانی

روزنامه دولتی ایران این روزها در پی تداوم روند نابسامانیها و لجام گسیختگی قیمتها ،به سیاق قبل مشغول
فرافکنی اســت .ارگان دولت دیروز در مطلبی با عنوان «مصایب یک اقتصاد دالری» نوشــت« :این روزها بازار ارز که
مختصات خود را در دالر امریکا نشــان می دهد ،تب و تاب عجیبی پیدا کرده اســت .قیمت هر دالر امریکا در روز
گذشته به حدود  ۲۰هزار تومان رسید که در نوع خود یک رکوردشکنی است .اگر ارزش برابری دالر امریکا در برابر
ریال ایران را از ابتدای انقالب محاسبه کنیم می توانیم بگوییم که هر دالر امریکا در برابر پول ملی کشورمان حدود
 ۳۰۰۰برابر شــده اســت .با این محاســبه می توان متوجه این نکته شد که ارزش پول ملی ما در برابر دالر امریکا به
حدود یک سه هزارم رسیده است .در کاهش ارزش پول ،هر دولت از ابتدای انقالب سهم خودش را داشته است .شاید
بدترین کاهش در دو دولت هاشــمی و روحانی رخ داده باشــد اما آیا می توان این دو دولت را مقصر اصلی دانست؟
این گزارش سعی در آن دارد که به این موضوع بپردازد و کنه ماجرا را مشخص سازد».
در بخش دیگری از این مطلب آمده اســت...« :مشــکل ایران از همان اوایل دهه  ۱۳۵۰آغاز شــد اما زمانی که
سفارت امریکا در تهران تسخیر شد  ۱۳ -آبان  - ۱۳۵۸و دولت وقت امریکا ایران را تحریم دالری کرد ،که از سال
 )۱۳۸۶( ۲۰۰۸بــه صورت تحریــم  ،U Turnدرآمد دولتمردان ایران باید به فکر راهکارها و ابزارهایی برای رهایی از
دالریزه شــدن اقتصاد ایران می افتادند اما متاســفانه این امر به دو دلیل به تاخیر افتاد ،اول ،جنگ تحمیلی و دوم،
اعمال نشدن تحریم دالری توسط امریکا تا اوایل دولت اوباما و سپس ترامپ .با آنکه دولتمردان ایران در دولت های
مختلف مانند دولت اول احمدی نژاد که دانش جعفری ،وزیر امور اقتصادی ،که به طور رســمی اعالم کرد که ایران
از دالر امریکا خالص شد و یورو را جایگزین آن کرد به فکر رهایی از دالریزه شدن اقتصاد ایران بودند اما از آنجا که
هیچ مبنا و اصولی برای آن طراحی نشده بود و سهم اقتصاد ایران هم در سطح جهانی آنچنان سهم شاخصی نبود و
نیست  -کمتر از یک درصد -هیچ کار خاصی برای آن انجام نشد ،جز آنکه دالر را بیشتر کاالی سرمایه ای کردند».
روزنامه ایران در مطلب دیگری نوشت« :مساله اقتصاد ایران و نابسامانی های آن مقوله ای نیست که تنها مرتبط
به  ۷ســال ریاســت جمهوری روحانی باشــد .هم اکنون اقتصاد ما با معضالت و چالش های عمیقی روبه روست که
منشــا ســاختاری دارد هنوز در ادبیات اقتصادی ساختار اقتصاد دولتی سیاسی رانتی کشور ما تعریف نشده و مبانی
آن مشــخص نشده .مقوله اقتصاد قرن هاست که توجه اندیشمندان و اقتصاددانان و فالسفه را بخود جلب کرده ،که
ثمره پژوهش ها و مطالعات آنان منجر به تاسیس ساختارهای متعدد اقتصادی با هدف تامین مالی و رفاه اقتصادی
و اجتماعی شــهروندان بوده اســت ... .دراین شــرایط مجلس یازدهم از دولت ایراد میگیرد این در حالی اســت که
نمایندگان مجلس باید در ابتدا درخصوص سیاست اقتصادی کشور و مشکالتی که این ساختار به وجود آورده است
تفکر و تامل کنند .این سیاســت ها نمیتواند متضمن رشــد ،اشتغال و رفاه باشد .در دوره دولت های نهم و دهم به
دلیل دیپلماســی خارجی دولت ،شــدیدترین تحریم ها علیه اقتصاد ایران وضع و اجرا شد و قطعنامه های متعددی
علیه کشورما صادر گردید هم اکنون اقتصاد ایران با تحریم های دولت امریکا و کنگره امریکا روبه روست .این درحالی
است که اخیرا شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قطعنامه علیه ایران صادر نموده .از سوی دیگر شیوع
ویروس کرونا نیز خسارات سنگینی به کسب و کارها و اقتصاد ایران وارد کرده است».
عطف معضل دالریزه بودن اقتصاد کشور به ماقبل در حالی است که دولت روحانی به ذخایر دالر و طال در جنگ
اقتصادی چوب حراج زد که ضرری هنگفت به کشــور وارد کرد و دولت باید پاســخگوی آن باشــد.نکته دیگر اینکه،
قطعنامههای شــورای امنیت سازمان ملل و تحریمهای به اصطالح فلج کننده پیامد فتنهگری مدعیان اصالحات در
سال  88و دادن گرای تحریم از سوی این طیف وطن فروش به دشمن بود.

عصبانیت اصالحطلبان از پیگیری مشکالت مردم

روزنامه شرق در شماره دیروز خود نوشت« :اولین کنش جدی رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس یازدهم،
نامهای هشدارآمیز[!!] به حسن روحانی است 12 .رئیس کمیسیون در این نامه ،بسیاری از مشکالت سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی را به رئیسجمهور گوشــزد کردهاند و نوشــتهاند اینکه رئیس دولت پس از وقوع حوادث و فجایع از آنها
باخبر شــود و به آنها لبخند بزند در کدامین منطق پذیرفته اســت؟ آنها برادرانه و البته تهدیدآمیز از روحانی تقاضا
کردهاند که نصیحت برادران ایمانی خود را بپذیرد و روند هفتساله مدیریت خود را تغییر دهد چون مجلس یازدهم
با هدف احیای انقالبیگری پا به میدان گذاشــته در مقابل حقوق مردم ســکوت نخواهند کرد و البته هیچ راهکار
عملی جلوی پای دولت نگذاشتهاند».
در ادامه این نوشــتار آمده« :این نامه در حالی منتشــر شده اســت که هنوز یک ماه از شروع کار مجلس جدید
نگذشــته و عملکرد نمایندگان بهخوبی قابل ارزیابی نیســت ،هرچند برخی از آنها در همین مدت کوتاه نشان دادند
که به دنبال ختم قرآن در صحن مجلس و تغییر نام فرودگاه مهرآباد هستند[!] در هر حال به نظر میرسد پارلمان
تازه در یک سال پایانی کار دولت ،فشار زیادی بر آن خواهد آورد و حضور همیشگی وزرای کابینه در صحن مجلس
همین را نشان میدهد و این نامه میتواند شروع جدی این جدال یکساله باشد .علی مطهری ،نماینده سابق تهران
در مجلس ،در گفتوگو با «شرق» نامه رؤسای کمیسیونهای پارلمان به روحانی را غیر منصفانه دانست[!]»
چنانکه خواندید روزنامه شــرق و دیگر روزنامه های طیف موســوم به اصالح طلب هنوز مدتی از شــروع به کار
مجلس جدید نگذشته حمالت خود را علیه آن آغاز کرده اند .مجلس دهم با اکثریت اصالح طلبان و حامیان دولت
با عملکرد بســیار ضعیف خود نتوانســتند انتظارات مردم را برآورده کنند و لذا اکنون که مجلس یازدهم در جهت
احقاق حق مردم و در راستای وظایف نظارتی خود گام برداشته حمله به آن را آغاز کرده اند .شرق در حالی مجلس
تازه تشــکیل شــده را فاقد کارنامه دانسته که در روزهای گذشــته همین مجلسی که در مقدمات تشکیل خود بوده
توسط این طیف و با هدف تخریب مورد ارزیابی کینه توزانه قرار گرفته است اما برخی نمایندگان مجلس یازدهم در
همین مدت کم به غزانیه سفر کردند تا مشکالت آب آشامیدنی آن را برطرف کنند .همچنین آنها در کمیسیون در
جلسات متعددی به پی ریزی طرحی برای مشکالت مسکن پرداخته اند که آن طرح به زودی به صحن خواهد آمد.

نماینده اصالح طلب رد صالحیت شده ؛ وکیل مدافع ترامپ

نکته قابل تامل آن اســت که مطهری نامه نمایندگان را که مشــکالت مردم را مطرح کرده اند «غیرمنصفانه»
خوانده است .وی در ادامه و در پاشخ به شرق گفته است« :نامه لحن خوبی نداشت و تهدیدآمیز[!] به نظر میرسد.
این نامه ناصحانه و مشــفقانه نیســت و لحن نامه نشان میدهد که از روی دلســوزی نوشته نشده است .ادبیات آن
احساســی و هیجانی اســت .نالهکردن و دردها را گفتن و درمان را نگفتن است .در مواردی با واقعیت مطابق نیست؛
مثال به «رهاشــدگی از منظر اقتصادی» اشاره شــده که واقعا کشور در این وضعیت نیست و دولت در حوزه اقتصاد
تالش خوبی انجام میدهد یا درباره «فاصله نظام با اصول قانون اساســی در امور معیشــتی» نوشــتهاند که مطلب
روشنی است و دالیل آن را همه میدانند .نمیتوان فشارهای خارجی را در نظر نگرفت که اتفاقا خیلی از آنها ناشی
از عملکرد خودمان اســت و همین دوســتان برای منهدمکردن برجام خیلی تالش کردند و زمینهای ایجاد کردند که
ترامپ از برجام خارج شود[!] و تحریمهایی را به ما تحمیل کند».
متاســفانه علی مطهری بارها تالش کرده اســت تا اقدامات ترامپ را توجیه کند و در این موضوع او را بی گناه
جلوه دهد! چنانکه خواندید در این فقره نیز او می گوید کســانی از جمله نمایندگان مجلس یازدهم تالش کردند تا
کاری کنند که ترامپ از برجام خارج شــود و تحریم ها را علیه ایران تحمیل کند! پس به این واســطه و چنانکه این
فرد گفته مقصر ترامپ نیست! مطهری در حالی خدمت به ترامپ و وکیل مدافعی او را به عهده گرفته تا اعمال وی
را توجیه کند که رسانه ها در آمریکا و اروپا ترامپ را مقصر صددرصد فرو ریختن برجام می دانند.

