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سرویس سیاسیـ  
روزنامه شــرق که از چند ماه قبل از آغاز به کار مجلس جدید حمله و تخریب آن را آغاز کرد، همچنان و تقریبا 
هر روز تیتری را به این کار اختصاص می دهد. این روزنامه در تازه ترین اقدام گزارشــی علیه طرح آزاد ســازی واردات 

خودرو منتشر کرده است.
در این گزارش می خوانیم: »مدتی اســت ناگزیر در ابتدای هر خبری باید نوشــت ماجرای دنباله دار یا عجیب یا 
پرابهام، شاید هم هر سه؛ چنانچه درباره آزادی واردات خودرو می شود نوشت. مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه 
۲۶ آبان طرحی را که دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده است، بار دیگر اصالح و تصویب کرد؛ طرحی برای آزادی 
واردات خودرو که جدیدترین نســخه آن با اصالح ماده ۴ به این شــکل درآمد: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند 
به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات 

خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.«
این گزارش در ادامه نوشته: »این ماده چهار تبصره دارد که ایراد شورای نگهبان به تبصره یک بود. تبصره مورد ایراد 
شورای نگهبان این بود: »تبصره ۱- واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید« 
که در طرح جدید به این شکل درآمد : »تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و 
میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها )متناسب با کسری تولید داخل نسبت 
به تقاضای مؤثر( به صورت ساالنه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد«. 

تغییراتی نیز در تبصره ۲ انجام شد که مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.«
جالب توجه ترین بخش این گزارش آنجاست که شرق درباره کارشناسی که قرار است درباره این طرح اظهار نظر 
کند می نویســد: »کارشــناس خودرو، در این باره به »شرق« می گوید هنوز طرح را دقیق مطالعه نکرده،]!![ اما روزهای 

مالی پایانی سال است و این  گونه طرح ها هم ُمسکن است برای افکار عمومی و مردم.« 
متأسفانه، کنش سیاسی بدون دقت و مطالعه میان مدعیان اصالحات رایج است. ظریف، وزیر سابق امور خارجه 
چندی پیش ضمن اعتراف به اشــتباه فاحش در تنظیم متن برجام از ســوی تیم مذاکره کننده ایران، تأکید کرد: »در 
مجلس گفتم در برجام کلمه  »تعلیق« وجود ندارد؛ اشتباه از من بود. چهار بار کلمه  »تعلیق« در برجام وجود دارد ولی 

مذاکره کننده  ما به من اطالع نداده بود« )!(
روزنامه اعتماد نیز تیر ۱399 به نقل از احمد توکلی نوشت: »وقتی وزیر امورخارجه برای توضیح توافق به مجلس 
آمد، من نماینده مجلس بودم. آقای ظریف پشت تریبون ادعا کردند که »بر اساس برجام تمام تحریم ها لغو می شود.« 
من چهار سؤال به ریاست مجلس، علی الریجانی دادم که از این چهار سؤال، سه تای آنها در جلسه قرائت شد. یکی از 
سؤاالت من این بود که شما مدعی هستید تمام تحریم ها لغو می شود، اما در این قراردادی که امضا کرده اید، در موارد 
متعددی نوشته  شده  است .Suspend این کلمه به معنای تعلیق است نه لغو. متن قرارداد را به آقای دکتر نجابت دادم 
و خواهش کردم ببرد پیش آقای الریجانی. الریجانی دید و گفت: »بله! اینجا نوشته ساسپند و معلوم است معنای آن 
چیست.« قرار شد که آقای نجابت ببرند و به آقای ظریف نشان دهند. آقای نجابت متن برجام را برد پایین و به آقای 
ظریف که سخنرانی ا ش تمام شده  و آن پایین نشسته  بود، نشان داد و آقای ظریف در واکنش با تعجب گفت: »ئه! ئه! 

من این را اصال ندیده  بودم!« باور می کنید؟«
مصائبدالر4200تومانی

روزنامه ابتکار طی یادداشــتی در شماره اخیر خود نوشــت: »روزی که معاون اول رئیس جمهور روحانی از درب 
بیرون آمد و دالری به نام ۴۲۰۰ را معرفی کرد علی رغم درخواســتها مکانیزم تعیین این قیمت مشــخص نشد، حتی 

دلیل این عدد و بعد زیر پوشش رفتن کاالهایی به نام کاالی اساسی نیز مشخص نگردید.«
در این مطلب همچنین آمده اســت: »عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس در اظهار نظری میزان ارز ۴۲۰۰ 
پرداختی را ۵۰ میلیارد دالر دانســته اســت. شاید ۵۰ میلیارد دالر برای ایالن ماسک که در یک شب ۶۰ میلیارد دالر 
سهام شرکتش را می فروشد چیزی نباشد، اما برای یک مملکت ۸3 میلیون نفری با درآمد سرانه 3۰۰۰ دالری که ۱۰ 

سال گذشته متوسط رشد اقتصادی اش صفر درصد بوده است عدد بزرگیست.«
گفتنی اســت، با مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی، ۱۸ میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشــور بر باد 
رفت. الزم به ذکر است بر اساس گزارش های منتشرشده، از همان زمان که دولت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را آغاز کرد، گزارش های بسیاری از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد؛ از ثبت یکباره شرکت های واردکننده 
کاغذ و موبایل گرفته تا واردات ســنگ پا و گل مصنوعی؛ از دریافت ارز برای واردات کاالی اساســی گرفته 
تا وارد نشــدن آن به کشــور؛ از قاچاق معکوس گرفته تا فروش کاالهای اساســی با نرخ دالر آزاد در بازار. به 
 اذعان کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، دولت روحانی بین سال های 9۷ تا 99 با تخصیص ارز ارزان، حداقل

۵۰ درصد تورم جدید خلق کرد.
دولتفعالنبایدبهمسکنتوجهکند!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشــت: »بعضا مطرح می شــود که می خواهیم یک میلیون مسکن بسازیم در حالی که 
روستاها و بافت های فرسوده با یک زلزله بر سر مردم خراب می شود. دولت فعال نباید به مسکن توجه کند. مردم شغل 

و اقتصاد می خواهند اما از آن مهم تر حفظ کشور است.«
این روزنامه زنجیره ای مدعی شده است که دولت فعال نباید به مسکن توجه کند. این توصیه تأمل برانگیز در حالی 
است که در دولت قبل، به دلیل بی توجهی و بی عملی در ساخت مسکن، قیمت مسکن بیش از ۷۰۰ درصد گران شد.

در هشــت ســال گذشته قیمت اجاره بهای مسکن نیز به طرز سرســام آوری افزایش یافت و مردم را با مشکالت 
عدیده مواجه کرد.

عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهر سازی دولت روحانی در اظهارنظری عجیب گفته بود: »حضرات هر روز 
تبلیغ می کنند که این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است،  این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی 

را نساخت. از ابتدا قرار نبود دولت خانه ای بسازد.«
قطعا ساخت یک میلیون مسکن در سال امری ساده و بی دردسر نیست، بلکه همت و اراده ای می طلبد که متاسفانه 
در دولت سابق وجود نداشت. ان شاءاهلل با مدیریت جهادی، ساخت یک میلیون مسکن در سال اجرایی شده و زمینه 
اشتغال گسترده جوانان عزیز کشورمان را فراهم کرده و خرید مسکن را که در دولت قبل به رویا تبدیل شده بود، به 

امری شدنی و امکان پذیر بدل کند.
الزم به ذکر است که بهسازی بافت فرسوده و نو سازی مسکن روستایی مسئله ای بسیار مهم است که دولت سیزدهم 
بر اجرای آن تاکید کرده است. بنابراین نو سازی و بهسازی مسکن روستایی با ساخت یک میلیون مسکن در سال هیچ 
منافاتی ندارد. نکته دیگر این است که ساخت مسکن از آنجا که با ۲۵۰ شاخه شغلی و صنعتی مرتبط است، می تواند 

در تیراژ میلیونی شغل ایجاد کند.
سخنگویدولتقبیلهگرایانهم

منتقدانتصاباتدردولترئیسیشد!
روزنامه اعتماد روز پنجشــنبه در مطلبی به قلم سخنگوی دولت دوازدهم نوشت: »سندروم نامیمون سازمان هاي 
دولتي در ایران، ورود نیروها و مدیران به طور افقي به سازمان هاست. با هر تغییري، گویي باید ذخایر انساني سازمان ها 
نادیده گرفته شــده و هر که را که مي شناســند یا به آنها تحمیل مي شود به  طور افقي به سازمان ها وارد و به مدیریت 
گماشته شوند. این شیوه مدیرگزیني حتي در صورت توانایي احتمالي برابر با افراد موجود، عالوه بر اینکه در دوره هاي 
چهار ســاله مدیریتي قطعا نیمي از دوره باید به شــناخت و آموزش این افراد سپري شود، موجب بروز یأس و ناامیدي 
تکنوکرات هاي موجود در سازمان ها و احساس انسداد در مسیر توسعه شغلي، بي تفاوتي آنها و در نهایت عدم همراهي 

و ناکارآمدي بروکراسي خواهد شد.«
در ادامه این مطلب همچنین آمده اســت: »ظاهرا این روزها با این توجیه که براي تربیت کادر مدیریتي با تفکر 
خاص، باید به  طور انبوه نیروهاي به اصطالح تحول گرا را وارد سیستم کرد با نوعي از سازمان هاي بروکراتیکي روبه رو 
خواهیم شــد که ســطوح مدیریتي آن بیگانه با بدنه سازماني، هر کدام مسیر خود را خواهند پیمود و نظام هاي اداري 

شبیه سازمان هاي بي سر مي شوند.«
گفتنی اســت، نگارنده سطرهای فوق ســخنگوی دولتی بوده که طی ۸ سال با شعار شایسته ساالری بسیاری از 
متخصصان را تنها به جرم هم حزبی و هم جناحی نبودن با دولت اعتدال خانه نشــین کردند و به جای آنها از داماد و 
برادر و خواهر زاده و پدر داماد رئیس جمهور گرفته تا نماینده مجلس و حتی خبرنگاران و فعالین در ستادهای انتخاباتی 

روحانی را در سطوح مدیریتی یا بدنه دولت به کار گرفتند.
آش خویشاوند ساالری و قبیله گرایی در دولت روحانی به قدری شور شده بود که حتی صدای نشریات اصالح طلب 
هم درآمده بود. در همین رابطه روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشته بود: »دولت روحانی استخدام هایی را در دستور 
کار قرار داده و در میان آن از نمایندگان اصالح طلب سابق تا خبرنگارانی که شاید همان هایی بودند که از احمدی نژاد 
و قالیباف انتقاد می کردند حاال خودشان غنیمت نبرد 9۶ را در 99 به دست آورده اند. افرادی که بیش تر آنها به لحاظ 
سابقه کاری یا مدرک تحصیلی سنخیتی با پستی که دریافت کرده اند ندارند و در این میان حقوق های باالی ۱۰ میلیون 

و ۲۰ میلیون را باید در حساب خود ببینند و بگویند »روحانی مچکریم«.

در دیدار رئیس سازمان بسیج با مراجع و علما در قم مطرح شد
آیت اهلل مکارم شیرازی: بسیجیان شبیه ترین افراد 

به صحابی پیامبر )ص( هستند
قم- خبرنگار کیهان:

سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین روز 
پنجشنبه در سفر به قم با مراجع معظم تقلید و علمای حوزه علمیه 

دیدار و گفت وگو کرد.
آیت اهلل مکارم شــیرازی در دیدار با رئیس سازمان بسیج مستضعفین با 
بیان اینکه بسیجیان شــبیه ترین افراد به صحابی پیامبر)ص( هستند گفت: 
همان طور که صحابی پیامبر)ص ( بدون هیچ چشــم داشتی با جان و مال به 
حمایت از ایشان پرداختند بسیجیان در عصر ما نیز بدون هیچ چشم داشتی 

حامی اسالم و محرومین هستند.
وی افزود: در بسیج خلوص نیت حاکم است و این سبب می شود نیروی 
آن چندین برابر شود و شباهت آن به لشکر پیغمبر)ص( و امیرالمومنین)ع( 

از این رو است.
این مرجع تقلید با اشاره به مشوق هایی که برای بسیجیان در نظر گرفته 
می شــود اظهار داشت: اگرچه بسیج با اخالص وارد میدان می شود اما مانعی 
برای تشویق نیروها وجود ندارد و بسیجیان باید با تشویق و قدردانی پشتوانه 

داشته باشند تا خدمت آنها مستمر شود. 
وی تصریح کرد: باید مراقب بود تا بسیجیان به آلودگی های اخالقی دچار 
نشوند تا هرگز نام بسیج خدشه دار نشود و همچون گذشته همواره پاک بماند.

آیت اهلل نوری همدانی نیز در دیدار با رئیس ســازمان بسیج مستضعفین 
گفت: امام)ره(که شــجره بسیج را تاسیس کردند نظرشان این بود که بسیج 
مســتضعفین باشد یعنی در برابر اســتکبار افرادی هستند که مستضعفند و 
نمی توانند مقابله کنند برای برطرف کردن این ضعف امام فرمودند جمعیتی 

بنام بسیج به میدان بیاید که به لطف خداوند این هدف رقم زده شد.
این مرجع تقلید با بیان اینکه امروز مقابله بســیج در برابر اســتکبار به 
ایران منحصر نمی شود و در کل جهان مستضعفین چشم به بسیج دوخته اند 
اظهار داشــت: بســیجیان هم باید در برابر دنیا خیلی بیدار و هشیار باشند. 
امروز دنیا اینطور است که آمریکا نقشه می دهد، عربستان پولش را می دهد و 

صهیونیست ها هم اجرا می کنند.
آیت اهلل علوی گرگانی نیز در این دیدار با تقدیر از زحمات بسیجیان گفت: 
بسیج از همان آغاز با اخالص وارد میدان جهاد و خدمت به امت اسالم شد و 

این ویژگی موجب برجستگی آنها در اذهان مردم شده است.
این مرجع تقلید خواستار حفظ اخالص و خلوص نیت توسط بسیجیان 
شــد و تصریح نمود: با حفظ این خلوص نیــت جهاد در عرصه های مختلف 

برکت پیدا می کند.

اردشیر زاهدی
 در 93 سالگی درگذشت

وزیر خارجه دوران پهلوی و آخرین سفیر رژیم شاهنشاهی در آمریکا، 
در سن ۹۳ سالگی پس از یک دوره بیماری در سوئیس درگذشت.

اردشیر زاهدی، وزیر خارجه رژیم پهلوی، آخرین سفیر رژیم شاهنشاهی 
در آمریکا و داماد سابق محمدرضا پهلوی پنجشنبه ۲۷ آبان در 93 سالگی 

درگذشت.
خانواده اردشــیر زاهدی گفتند که او صبح پنجشــنبه در خانه خود در 
مونتروی ســوئیس پس از یک دوره بیماری سخت درگذشت. برخی منابع 

آثار ابتال به کرونا و کهولت سن را از دالیل فوت وی اعالم کرده اند.
زاهدی، آخرین سفیر ایران در آمریکا در واپسین روزهای عمر رژیم سابق 
بود. پدر وی فضل اهلل زاهدی عامل کودتای ۲۸ مرداد 3۲ و نخست وزیر دولت 

بعد از سرنگونی دکتر محمد مصدق بود.
مدافع توسعه برنامه هسته ای ایران

او مدافع توسعه برنامه هسته ای ایران در چارچوب معاهدات بین المللی 
بود و با تحریم های آمریکا مخالفت می کرد.

زاهدی حــدود یک دهه قبل در اولین گفت وگــوی پس از انقالبش با 
رسانه های فارسی زبان به »صدای آمریکا«، درباره حق ایران در داشتن انرژی 
هسته ای صلح آمیز گفته بود که استفاده از انرژی هسته ای »حق حقه ایران 
بوده، هست و خواهد بود... این حق متعلق به ایرانی هاست؛ دولت ها می آیند و 
می روند. معتقدم که ایران حق خود را خواهد داشت... این توهین به شرافت 

ایرانی هاست که بگویند ما به شما اعتماد نداریم«.
او به عنوان یک دیپلمات بازنشســته، حتی زمان ریاست جمهوری جرج 
بوش هم معتقد بود مســئله  هســته ای ایران تنها با مذاکره حل می شود و 
»جنگ هیچ چیــز را حل نخواهد کرد«. او گفته بود: »اگر بمب بیندازند به 
ایران یا اگر بخواهند تحریم اقتصادی کنند مردم بیچاره آسیب خواهند دید؛ 
به نظرم حق مال ایران اســت و غرب باید بنشــیند صحبت کند و با ادامه  

صحبت به جایی خواهند رسید«.
مخالفت با ترامپ و تحریم ها

زاهــدی در اواخر عمر خود با جدا شــدن از بازماندگان رژیم پهلوی و 
اپوزیسیون خارج نشین در یکی از جنجالی ترین موضع گیری هایش در مقاله ای 
در نیویورک تایمز، سیاست های دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در 

قبال ایران و اعمال تحریم های ضدایرانی او را محکوم کرده بود.
وی در آن یادداشــت نوشته بود که »تاریخ به متجاوزان بیگانه آموخته 
است که از سودای در هم کوبیدن ایران دست بردارند. شتر در خواب بیند 

پنبه دانه. هیچ کس نمی تواند ایران را در هم بکوبد.«
دفاع از سردار شهید قاسم سلیمانی

زاهدی در مصاحبه ای علیه کمپین فشــار حداکثری ترامپ به دفاع از 
سردار شهید قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی پرداخت و اپوزیسیون جنگ طلب را خائن نامید.
وی همچنین پس از شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران به بی بی سی فارسی گفت: »بگذارید هر کسی هر چیزی دلش 
می خواهد بگوید این سربازان و افسران و به باال به قرآن و مملکتشان قسم 
خوردند و برای مملکتشــان مقابل اســرائیل جنگیدند و از مملکتشان دفاع 
کردند. من به او ]قاسم سلیمانی[ افتخار می کردم، افتخار می کنم و افتخار 
خواهم کرد، کسی که جان خودش را در راه مملکتش فدا کرد نه کسانی که 
خودشان را به پول فروخته اند... تروریست کسانی هستند که برخالف قوانین 

ترور می کنند و بعد می گویند افتخار می کنیم که ترور کردیم.«

قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه
 به كمک زلزله زدگان هرمزگان شتافت

به همت قرارگاه مدینه نیروی زمینی سپاه پاسداران، 400 عدد چادر، 
۳00 بسته معیشتی، ۸ هزار شل آب معدنی و بیش از هزار و ۳00 لیتر آب 

در بین روستاهای زلزله زده توزیع شد.
ســردار محمد مارانی، فرمانــده قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی ســپاه از 
امدادرسانی سپاه در منطقه کانونی زمین لرزه هرمزگان خبر داد و گفت:  اقالم ضروری 

بین مردم روستاهای زلزله زده توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی و تبلیغات قرارگاه مدینه منوره ســردار محمد مارانی 
اظهار داشــت: در جلسه هماهنگی و پشــتیبانی از مناطق زلزله زده، امدادرسانی و 
توزیع خدمات به شهر فین و روستای الور که پرجمعیت ترین منطقه آسیب دیده از 

زلزله بودند به قرارگاه مدینه منوره سپاه و البته سپاه امام سجاد استان واگذار شد.
وی افزود: رزمندگان قرارگاه مدینه منوره نیروی زمینی سپاه ۴۰۰ عدد چادر؛ 
3۰۰ بســته معیشــتی، ۲۰۰ تخته پتو و روفرشی و ۸ هزار شل آب معدنی و با دو 
دستگاه تانکر بیش از هزار و 3۰۰ لیتر آب در بین روستاهای زلزله زده توزیع شده است.

فرمانــده قــرارگاه مدینــه منــوره نیــروی زمینی ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی گفت: این اقــالم در بین روســتاهای ذرتو بــاال و ذرتو 
پایین، روســتای آب شــیرین؛ الور؛ گیشــان غربی و فین توزیع  شــده و 
 امدادرســانی و کمــک به زلزلــه زدگان به صــورت شــبانه روزی همچنان

ادامه دارد.

درمکتب امام

دولت تابع امیرالمؤمنین باید این طور باشد
دولت واقعاً باید با تمام قدرت آن طوری که علی)ع( برای محرومین 
دل می ســوزاند، این هم با تمام قدرت دل بســوزاند برای محرومین، 
مثل یک پدری که بچه هایش اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده 
دنبال این می رود که آنها را ســیر بکند، یک دولت تابع امیرالمؤمنین 

باید این طور باشد.
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خطیب جمعه تهران:

مذاكره كنندگان به بهانه های كودكانه آژانس توجه نکنند
امام جمعــه موقت تهران با اشــاره 
بــه در پیش بودن مذاکرات هســته ای 
گفت: مذاکره کننــدگان ما ذره ای مقابل 
زیاده خواهی آمریکا و اروپا کوتاه نیایند و به 
بهانه های کودکانه آژانس هم توجه نکنند.
حجت االسالم والمسلمین محمد جواد حاج 
علی اکبری در خطبه های نماز جمعه تهران که 
در دانشگاه تهران برگزار شد، با  اشاره به مشکالت 
و مســائل پیش آمده اقتصادی در کشور بعد از 
شیوع کرونا، اظهار داشت: دشواری های معیشتی، 
زندگی بسیاری از انسان های آبرومند را در خطر 
قرار داده و از سوی دیگر زلزله و بالیای طبیعی 
رخ می دهد و مشــکالتی برای مردم به همراه 
دارد، اینجاســت که مومنین باید همانگونه که 
رهبر معظم انقالب فرمودند رزمایش مواســات 

برگزار کنند.
امــام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه 
همه باید به میدان برگزاری رزمایش مواســات 
بیایند، افزود: زلزله اخیر در جنوب کشور مسائل 
و مشــکالتی را برای مردم به وجود آورد که جا 
دارد در اینجا با مردم هرمزگان و  اندیکا همدردی 
کنیم و امیدواریم همه مسئوالن در رسیدگی به 

این عزیزان عمل کنند.
بــه گزارش مهر، وی با اشــاره بــه در پیش 
بودن هفته بســیج و تشکر از زحمات بسیجیان 
 و مســئوالن ســازمان بســیج، بیــان داشــت:
امــام راحل)ره(تفکــر بســیجی را در واقع تفکر 
اسالم ناب محمدی می دانستند که ریشه در همه 
آرمان های الهی دارد. در نگاه امام)ره(تفکر بسیجی 
موجب دور شــدن چشم طمع دشمنان به کشور 
می شــود و مقام معظم رهبری نیز بسیج را یک 
تفکر می دانند که در هر محیطی وارد شود، آنجا 
را به یک محیط موفق و پیش رو تبدیل می کند.

حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری 
موفقیت های دولت در واکسیناســیون عمومی 
کرونا و آغاز نهضت ســاخت مسکن را حاصل 
تفکر بسیجی در دولت دانست و گفت: رویکرد 
بســیجی در این سه ماهه در ســاختار دولت 
امیدآفرین بوده و سرمایه اجتماعی را گسترش 
داده است. شما این موفقیت را در ماجرای بنزین 
و رسیدگی سریع به زلزله زدگان و در عرصه های 
دیپلماسی با نگاه به شرق و پیوستن به پیمان 
شــانگهای و همچنین مقابله با کرونا به خوبی 

مشــاهده می کنید و اینها نشان می دهد تفکر 
بسیجی وارد دولت شده است.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: اقدامات 
دولت امید را برای مهار غول گرانی و همچنین 
اصالح ساختارهای فساد آفرین و حل مشکالت 

مردم افزایش داده است.
وی با اشــاره به آغاز مذاکرات هسته ای در 
روزهای آینده، اظهار داشت: از مذاکره کنندگان 
ارجمنــد کــه ۸ آذر می خواهنــد مذاکرات را 
آغــاز کنند، می خواهیــم ذره ای در برابر زیاده 
خواهی های آمریکا کوتاه نیایند و به بهانه های 
کودکانه آژانس هســته ای توجه نکرده و حق 
مســلم ملت ایران در رفع کامــل تحریم ها را 

محقق کنند.
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری 
بــه اقدامات صــورت گرفته در قــوه قضائیه و 
مجلس اشــاره کرد و گفت: تفکر بســیجی در 
مدیریت عالــی قوه قضائیه نیز وجود دارد و ما 
به خوبی مشاهده می کنیم مدیریت جدید قوه 
قضائیه با آرایشی فعال وارد عرصه شده است. ما 
تدبیر علوی را در دولت و شمشیر علوی را در قوه 
قضائیه می بینیم و از سوی دیگر شاهد اقدامات 
مجلس جهادی هستیم. این پیگیری ها و اقدامات 

همه امیدبخش و حاصل تفکر بسیجی است.
امــام جمعه موقت تهران بــا بیان اینکه تا 
رســیدن به نقطه مطلوب حاکم شــدن تفکر 
بسیجی در کشور فاصله داریم، یادآور شد: همه 
باید دست در دست هم دهند تا تفکر بسیجی 

به صورت کامل در کشور حاکم شود.

وی بیان داشت: در نماز جمعه هم نیازمند 
همین تفکر بسیجی هســتیم و از کسانی که 
در هفته های اخیر نســبت به نهاد نماز جمعه 
نقدهایی داشته اند تشــکر می کنیم. ما نقد را 
هدیــه الهی می دانیم و توقــع داریم در اجرای 
مسئولیت هایمان همگان ما را یاری کنند و به 
زودی کم و کیــف بهره مندی از این نظرات را 

مشاهده خواهیم کرد.
حجت االسالم المسلمین حاج علی اکبری با 
 اشاره به دیدار اخیر نخبگان با مقام معظم رهبری 
خاطرنشان کرد: خواست مقام معظم رهبری حاکم 
شدن همین تفکر بسیجی در عرصه های علمی و 
دانشگاهی اســت و معتقدیم رسیدن به قله های 
علمی جهان تنها با تفکر بسیجی محقق می شود.

امــام جمعه موقت تهران گفت: حکم مقام 
معظم رهبــری برای اعضای شــورای انقالب 
فرهنگی به نظر من دعوت به حاکم کردن تفکر 
بســیجی در عرصه فرهنگی اســت، این حکم 

راهگشا و امید آفرین بود.
حجت االسالم والمسلمین حاج علی اکبری 
همچنین خطبــه ای عربی خطــاب به محور 

مقاومت اسالمی ایراد کرد. 
دستگاه قضا با دولتمردان سابق

 که زمینه ساز حوادث آبان ۹۸ شدند
برخورد کند

محســن نراقــی، دبیــر شــورای تبییــن 
مواضع بسیج دانشجویی کشور پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران گفت: متاسفانه بی تدبیری برخی 
از مسئولین در گذشته وضعیتی را رقم زده است 

که باعث ناامیدی بخشــی از مردم شده، یکی از 
راه هــای از بین رفتن ایــن ناامیدی و بازآفرینی 
امید در بین مردم این اســت که مردم ببینند با 
مســببین این وضعیت به واسطه ترک فعل ها و 

بی تدبیری شان برخورد صورت می گیرد.
بــه گزارش فارس، وی تصریــح کرد: باید 
تدبیری اتخاذ شود که مسئولین و مدیران خود 
را پاسخگوی اعمال و رفتارشان ببینند، اگر افراد 
ببینند بابت بی تدبیری شــان مورد سؤال واقع 
می شــوند، بابت ترک فعل مورد محاکمه قرار 
می گیرند، دیگر به راحتی دســت به هر کاری 
نمی زنند، دیگر به راحتی مسئولیتی که در آن 

تخصص ندارند را نمی پذیرند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی 
خطاب به رئیس دســتگاه قضا اظهار داشــت: 
 متاســفانه برخــی از اتفاقــات از قبیــل ارز
۴۲۰۰ تومانی، نحوه اجرای قانون گران شــدن 
بنزیــن، خصوصی  ســازی های غلط و افســار 
گسیخته و مســائل مربوط به پرونده کرسنت 
باعث ایجاد بســترهای فســاد و ناامیدی هایی 
شــده که خسارات جبران ناپذیری ایجاد کرده 
است لذا درخواست داریم اکنون که دولت فعلی 
بر خالف دولت قبل در مبارزه با فســاد مصمم 
است، در اســرع وقت و بدون هیچ مالحظه ای 
 با مســببین این گونه اتفاقــات برخورد جدی

صورت بگیرد.
گفتنی است، در مراسم نماز جمعه، خدمات 
فرهنگی و هنری فرهنگسرای منتظر به کودکان 

و دیگر نمازگزاران ارائه شد.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد نام 6 شخص و یک نهاد ایرانی 
را بــه بهانه تالش بــرای اثرگذاری در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در 

فهرست تحریم ها قرار داده است.
وزارت خزانه داری آمریکا شامگاه پنجشنبه 
)به وقت تهران( اعالم کرد اسامی  چند شخص 
و یک شــرکت ایرانی را بــه بهانه دخالت در 
انتخابات آمریکا در فهرســت تحریم ها قرار 

داده است. 
وزارت خزانــه داری آمریــکا در بیانیه ای 
اعالم کــرده دفتر کنترل دارایی های این نهاد 
آمریکایی اسامی  ۶ شخص ایرانی و یک نهاد را 
به دلیل آنچه »تالش برای اثرگذاری بر انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا« خوانده شده در 

فهرست تحریم ها قرار داده است. 
در بیانیه خزانه داری آمریکا آمده اســت: 
ایــاالت متحده نفوذهای ســایبری توســط 
کنشــگران تحت حمایت دولت ها، از جمله 
کنشگران ایرانی را شناسایی کرده است. این 
کنشــگران، به دنبال ایجــاد تفرقه و تضعیف 
اعتماد رأی دهندگان به روند انتخاباتی آمریکا 
بودنــد. این افراد همچنین اقدام به انتشــار 
اطالعات جعلــی در شــبکه های اجتماعی 
کرده و ایمیل هــای تهدیدآمیز و ویدئوهای 

قالبی کردند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا 
درباره این تحریم ها گفت: تحریم کنشــگران 
سایبری ایرانی، نشــان دهنده تالش جمعی 
وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و اف بی آی 
اســت. دولت آمریکا علیه کسانی که دنبال 
دخالت در سالمت انتخابات ما هستند اقدامی 

قاطعانه انجام داد.
ســجاد کاشیان، ســید محمدحسین موسی 
کاظمی، حســین اکبری، مصطفی سرمدی، سید 
مهدی  هاشــمی  و محمدباقر شیرین کار و شرکت 

ایمن نت پاسارگاد در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند. 
 دولت »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
در گزارشی که اسفندماه سال گذشته منتشر 
شــد ایران را در کنار روســیه به تالش برای 
اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
متهم کرده بود. واشــنگتن مدعی شده بود 
چین علی رغم انجام برخی بررســی ها برای 
دخالت در انتخابات آمریــکا فعالیتی در آن 

جهت انجام نداده است. 
دولــت »دونالد  ترامــپ«، رئیس جمهور 
پیشین آمریکا هم قبل از برگزاری انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا در مــاه نوامبر در 
گزارشــی ادعای مشــابهی مطــرح کرده و 
دولت های ایران، روســیه و چین را به تالش 

برای دخالت در انتخابات متهم کرده بود.
اتهام زنی بی پایه

با این حال، قانونگذاران آمریکایی در آن 
زمان از آن گزارش  به دلیل آنچه کوچک نمایی 
نقش روسیه و بزرگنمایی نقش ایران خوانده 
شده بود انتقاد کرده و تصریح کردند: دونالد 
 ترامپ گزارش های انتخاباتی را به ســمت و 
سوی مطلوب خود هدایت کرده است.  ترامپ 
از ماه ها قبل ادعــا می کرد با توجه به موفق 
بودن سیاســت هایش علیه ایران و چین این 
دو کشور نمی خواهند او پیروز انتخابات باشد.
دفتــر مدیــر اطالعات ملــی آمریکا در 
گزارش اسفندماه گفته بود که انتشار چنین 
گزارش هایی باید کامالًً »غیرحزبی« باشند و به 
همین دلیل جامعه اطالعاتی آمریکا خواستار 
آن شده که این گزارش ها پس از برگزاری هر 

انتخابات منتشر شوند. 
در این گزارش آمده است: ارزیابی جامعه 
اطالعاتی که امروز منتشر شده آنچه را که همه 
ما تا االن می دانستیم مورد تأیید قرار می دهد و 
آن اینکه روسیه برای حمایت از رئیس جمهور 
ســابق و لطمه زدن به رئیس جمهور بایدن و 

همچنین تضعیف اعتماد به روندهای انتخاباتی 
ما وارد عمل شد.

گزارش جامعه اطالعاتی آمریکا همچنین 
حاوی اتهام هایی علیه ایران و چین است: این 
گزارش، همچنین به شــرح اقدامات ایران و 
چین در ارتباط با انتخابات آمریکا می پردازد، 
گرچه اقدامات این دو کشــور از نظام مندی 
کمتری نسبت به روسیه برخوردار بوده و در 

سطحی کم اهمیت تر انجام شده است.
با وجــود این، جامعــه اطالعاتی آمریکا 
نتیجه گیری کرده بود هیچ یک از سه کشور و 
هیچ دولت خارجی دیگر برای تغییر دادن آراء 
یا تغییر دادن نتایج انتخابات تالش نکرده اند.

این ادعاها در حالی بیان شده اند که مدیر 
ســابق بخش اطالعات وزارت امنیت داخلی 
آمریکا در دوران  ترامــپ فاش کرده بود که 
مقام های ارشد این وزارتخانه وی را تحت فشار 
گذاشتند تا با دستکاری در اطالعات ایران و 
چین را به تالش بــرای دخالت در انتخابات 

آمریکا متهم کند.
جمهوری اســالمی ایران پیشتر اتهامات 
آمریــکا در این زمینه را رد کــرده و آنها را 

»مضحک« توصیف کرده است. 
اعالم جرم علیه 2 شهروند ایرانی

 در آمریکا
وزارت دادگستری آمریکا شامگاه پنجشنبه 
)به وقت تهران( دو شهروند ایران را به تالش 
برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 

۲۰۲۰ آمریکا متهم کرد. 
وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده این 
دو شهروند ایران در جریان رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا تالش کرده اند اعتماد 
رأی دهندگان به نظام انتخاباتی آن کشور را 

خدشه دار کنند.
دادگستری آمریکا همچنین مدعی شده 
این دو شــهروند ایران با ارســال ایمیل ها و 

ویدئوهای جعلی به دنبال القای شائبه تخلفات 
انتخاباتی در نظام رأی گیری آمریکا بوده اند.

رســانه های آمریــکا گــزارش داده انــد 
کیفرخواســت برای این دو شهروند ایرانی به 
نام های »سید محمد حسین موسی کاظمی« 
و »ســجاد کاشیان« در یک دادگاه فدرال در 
منهتن نیویورک تنظیم شده و پنجشنبه از آن 

رونمایی شده است.
وزارت خزانــه داری آمریکا هم ســاعاتی 
قبل تر، این دو شهروند را به همراه ۴ شهروند 
دیگر و یک شرکت ایرانی در فهرست تحریم ها 

قرار داده است.
رسانه های آمریکا گزارش داده اند این دو 
شهروند بازداشــت نشده اند و به نظر می رسد 
که در ایران هســتند اما مقام های آمریکایی 
امیدوارنــد طرح ایــن اتهــام و تحریم های 

معرفی شده مانع سفر آنها شود.
اقدامی از روی استیصال

 و فاقد مشروعیت
سعید خطیب زاده  سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران بامداد جمعه 
به تحریم های جدید آمریکا واکنش نشان داد.
وی درخصوص تحریم  های جدید ایاالت 
متحده بر علیه ۶ فرد و یک نهاد ایرانی به بهانه 
واهی مداخله در انتخابات آمریکا اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایــران تالش های جدید 
تحریمی  آمریکا را در ادامه سیاست شکست 
خورده فشــار حداکثری  ترامپ و اقداماتی از 
روی اســتیصال و فاقد مشروعیت دانسته و 

محکوم می کند. 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تأکید کرد: 
این نوع فرافکنی ها از سوی دولت آمریکا که 
خود ســابقه طوالنی مداخله در کشــورهای 
مختلف به  اشــکال و انحــاء مختلف را دارد، 
بی اساس و در راســتای فریب افکار عمومی 

این کشور ارزیابی می شود.

آمریکا ۶ شخص و یک نهاد ایرانی را 
به بهانه واهی مداخله در انتخابات تحریم كرد

وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی 
نظافتچی خانه وزیر جنگ این رژیم را که 
سعی داشــته اطالعاتی در اختیار گروه 
هکری »سایه سیاه« قرار دهد، دستگیر 

و علیه وی کیفرخواست صادر کرد.
وزارت دادگســتری رژیم صهیونیســتی 
پنجشــنبه ۲۷ آبان مدعی شد یک نظافتچی 
در خانه »بنی گانتــز« وزیر جنگ این رژیم 
به جاسوســی برای یک گروه هکری که ادعا 
می شود مرتبط با ایران است، متهم و بازداشت 

شده است.
اســرائیل  ســازمان جاسوســی داخلی 
)شــین بت یــا شــاباک( ادعا کــرد این فرد 
در اوایــل مــاه میالدی جاری بــه ظن ارائه 
 اطالعات به یک فــرد مرتبط با گروه هکری
Black Shadow )سایه سیاه( بازداشت شد.
طبــق گــزارش رســانه صهیونیســتی 
»هاآرتص«، این فرد، یک شهروند صهیونیست 
بــه نام »اورن گورن« به ابتکار خود از طریق 
یک شــبکه اجتماعی به فردی مرتبط با این 
گروه مراجعه کرد و با توجه به دسترسی خود 
به خانه وزیر، به او پیشــنهاد کمک به طرق 
مختلف داد. شــین بت همچنین مدعی شد 
کــه گورن امکان نصب بدافزاری را که اجازه 
دسترسی به رایانه گانتز را می دهد، مطرح کرد.

سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی مدعی 
شد که در جریان بازجویی گورن، معلوم شد که 
او از وسایل خانه گانتز، از جمله رایانه او عکس 
گرفته و برای اثبات جدی بودنش برای نماینده 

گروه سایه سیاه فرستاده است.
این سازمان همچنین ادعا کرد که وی به 
دلیل پروتکل امنیت داده در محل اقامت گانتز 
به هیچ اطالعات طبقه بندی شــده دسترسی 
نداشــته بنابراین نمی توانسته هیچ اطالعات 

طبقه بندی شده ای را منتقل کرده باشد.
روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست« هم 
گزارش داد دفتر دادستانی منطقه مرکزی امروز 
)پنجشنبه( کیفرخواستی را علیه یک کارگر 
نظافتچی خانه بنی گانتــز به اتهام تماس با 
گروه هکری سایه سیاه و پیشنهاد جاسوسی 
از گانتــز برای این گــروه، در دادگاه منطقه 

»اللد« ارائه کرد.
در ایــن گزارش ادعا شــده گورن 3۷ 
ســاله اهل اللد )الد( در فلسطین اشغالی 
چند ســالی بوده که در خانــه گانتز کار 
می کرده و دارای سابقه کیفری شامل ۱۴ 
دســتگیری، پنج محکومیت و چهار دوره 

مجزا در زندان است.
به ادعای این گزارش، گورن با هویت جعلی 
از طریق تلگرام بــا این گروه تماس گرفت و 

گفت که برای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
کار می کنــد و می تواند در ازای پرداخت پول 

به آن ها کمک کند.
طبق ادعای رســانه های صهیونیســتی، 
این تحقیقات توســط واحد تحقیقات جرائم 
بین المللی شین بت و »الهاو ۴33« و با آگاهی 

گانتز انجام شد.
ایــن اولین بار نیســت که رســانه های 
صهیونیســتی ادعای هدف قرار گرفتن گانتز 
را مطرح می کنند و انگشت اتهام را به سمت 

ایران می گیرند.
در مــارس ۲۰۱9 بــود که شــبکه ۱۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد »نداف 
آرگامان« رئیس شین بت جلسه ای محرمانه با 
گانتز داشــته و در این جلســه به او گفته که 
تلفن همراه وی به دست افراد مرتبط با ایران 

هک شده است.
در آن زمان، گانتز بــا ادعای اینکه هیچ 
اطالعات امنیتی در تلفــن همراه وی وجود 
نداشته و هکرها نمی توانند از آن برای اخاذی از 
وی استفاده کنند، »یوسی کوهن« رئیس وقت 
سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( 
را به همکاری با نتانیاهو و تالش برای تخریب 

چهره خود متهم کرد.
در هفته های اخیر، نهادها و شــرکت های 

رژیم صهیونیستی به طور مکرر هدف حمالت 
سایبری قرار گرفتند، روز هشتم آبان روزنامه 
جروزالم پســت گزارش کرد که گروه هکری 
موســوم به ســایه سیاه ســرورهای شرکت 
اینترنتی رژیم صهیونیســتی »سایبرســرو« 
)Cyberserve( را مــورد حمله هکری قرار 
داده و آن را از دســترس خارج کرده و تهدید 

به افشای اطالعات آن کرده است.
به تازگــی گروهی با نــام »عدالت برای 
فلســطین« نیز اطالعــات محرمانه تازه ای از 
مقامــات بلندپایه اطالعاتــی و نظامی رژیم 
صهیونیســتی را در فضای مجازی منتشــر 

کرده بود.
به گــزارش فارس، قبــل از آن هم، یک 
گروه هکری دیگر به نام »عصای موسی« نیز 
فایل هایی را شــامل اطالعات جزئی از صدها 
نظامی عضو ارتش رژیم اشغالگر قدس و تصاویر 
شــخصی از بنی گانتز وزیر جنگ این رژیم را 
فاش کــرده بود که در محیط »دارک نت« و 

»تلگرام« منتشر شد.
چند هفته پیش از آن نیز به ســایت های 
بزرگترین بیمارســتان های ایــن رژیم حمله 
ســایبری شــده بود و چند ماه قبل از آن نیز 
شــبکه سراســری برق و آب این رژیم، مورد 

حمله سایبری قرار گرفته بود.

دستگیری خدمتکار وزیر جنگ رژیم اسرائیل
به اتهام جاسوسی برای ایران

اده
خ ز

 شی
لی

د ع
حم

س :م
عک

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران عصر روز پنجشــنبه در ادامه دیدارهای 
مســتمر با ایثارگران با سه خانواده شهید و جانباز 

دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش »ایثار«، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
با حضور در منزل شــهیدان »ســیدعلی اندرزگو«، شهید 
»غالمحســین نسرین پور«، شــهید »رضا حاجی حسینی 
گزســتانی« و جانباز »حسن حاجی حسینی گزستانی« از 

مقام واال و ایثار شهیدان و جانبازان تجلیل کرد.
قاضی زاده هاشــمی با حضور در منزل شهید اندرزگو 
خطاب به بانو »کبری سیل ســپور« همسر شهید اندرزگو 
گفت: از مادران و همسران شهدا طلب دعای خیر می کنیم 
و از شما می خواهم برایمان دعا کنید که عاقبتمان هم مثل 

شهید اندرزگو باشد.
وی از مقام واالی شــهید اندرزگو به عنوان الگوی مبارز 
 انقالبــی بابصیــرت تجلیل کرد و افزود: از ســال ۱3۵۸ که

امام خمینی)ره( برای پایه گذاری بنیاد شــهید فرمان دادند، 

افرادی که در این مجموعه مشــغول به کار شــدند، تالش و 
همت شــان را صرف خدمتگزاری به خانواده معزز شــهدا و 
ایثارگران کردند و این خدمت افتخارآمیز به شــریف ترین و 
عزیزترین افراد جامعه اسالمی در همه ابعاد تداوم خواهد یافت.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین با حضور 
در منزل »شــهید غالمحسین نســرین پور« با خانم زهره 
قاسمی همسر شهید دیدار و در جریان مشکالت و مسائل 
این خانواده شهید قرار گرفت و دستورات الزم را صادر کرد.
قاضــی زاده هاشــمی در ادامه با مادر مکرمه شــهید 
»رضا حاجی حسینی گزســتانی« و همسر جانباز »حسن 
حاجی حسینی گزستانی« دیدار کرد و ضمن تقدیر از صبر و 
شکیبایی این بانوی با اخالص و ایثارگر گفت: توفیق حاصل 
شد که خدمت شما رسیدم و امیدوارم مشمول رحمت الهی 
باشید و همنشینی با شهدا نصیب شما و فرزندانتان شود.

گفتنی اســت، در این دیدارها با اهدای لوح تقدیر از 
صبر و از خودگذشــتگی خانواده معظم شهدا و ایثارگران 

تجلیل شد.

رئیس بنیاد شهید در دیدار با  تعدادی از خانواده های شهدا و ایثارگران:

خدمت به ایثارگران در همه ابعاد تداوم خواهد یافت


