
اخبار كشور

خبر ویژه

کیهان و خوانندگان

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
سامانه پیام کوتاه 30002323

* مگر عقل آمریکایی ها به مانند عقل اصالح طلبان نم کشیده باشد که بخواهند 
علیه ایران غلطی بکنند. در جنگ 8 ساله و توطئه های بعد از آن ثابت کردیم 

که از مواضع اصولی خود ذره ای عقب نخواهیم نشست.
0912---7345
* حمله سایبری به زیرساخت های اینترنتی وزارت نفت و زمینه سازی قبل از 
آن با شایعه گران شدن بنزین توسط شبکه های اجتماعی صهیونیستی و ضد 
انقالب که همچنان بدون نظارت در کشور آزادانه به فتنه افکنی مشغولند نشان 
داد کــه تاخیر در تصویب طــرح صیانت از فضای مجازی و راه اندازی اینترنت 
داخلــی می تواند به راحتی عالوه بر کمک به بحران های اقتصادی کاذب باعث 
ایجاد فتنه گری و نارضایتی مردم شود. مجلس انقالبی هرچه سریع تر نسبت به 
تصویب طرح صیانت و الزام دولت به راه اندازی شبکه ملی اطالعات و اینترنت 

داخلی اهتمام ورزد تا شاهد چنین مشکالتی نباشیم.
مجتبی گروسی - خبرنگار آزاد و مرادی و طاهری
* دستگاه های اطالعاتی امنیتی و قضایی باید نفوذی ها و غربزدگانی را که احیانا 
به عنوان عامل استکبار در داخل کشور با طراحان و مجریان حمله سایبری به 
ســامانه توزیع سوخت همکاری داشته اند به سرعت شناسایی و محاکمه کنند 

و به اشد مجازات برسانند.
0914---9915

 * بــا توجه بــه فرمایــش موالیمان امــام خامنــه ای که فرمودنــد دوران 
بزن در رو تمام شده است و نیز در شرایطی که امت قهرمان ایران دست جریان 
منفعل را از کشور کوتاه کرد، از سپاهیان عزیز می خواهیم پاسخی پشیمان کننده 

به عوامل فتنه حمله سایبری به سامانه توزیع بنزین بدهند.
فرخی و نیک نام

* خطاب به مسئولین قضایی کشور بنویسید مگر شایعه افکنی هایی که منجر 
به آشــفتگی بازار و اقتصاد کشور می شــود جرم نیست؟ چرا با برهم زنندگان 

آرامش جامعه برخورد قاطع نمی شود؟
0911---0049
* روزنامه زنجیره ای عصر ایران از روی دشــمنی با دولت جدید نوشــته آقای 
رئیســی مانده با اقتصاد کشــور چه بکند! ولی واقعیت این است که ما مردم 
مانده ایم با اصالح طلبان این جماعت پررویی که دولت ناتوان و ناکارآمد روحانی 

را به جان ملت انداختند و امروز چهره طلبکار گرفته اند چه بکنیم؟
0914---8902

* هراس شدید اصالح طلبان از بررسی تخلفات دولتمردان دولت سابق و ترک 
فعل های آنان به خاطر این اســت که در الیه های مختلف دولت نقشــه نابود 

کردن اقتصاد کشور و معیشت مردم را پیاده می کردند.
0912---0594
* یکی از اصالح طلبان گفته مذاکره مذاکره است و دیپلماسی دیپلماسی؟! اما 
نگفته که انفعال 8 سال گذشته جریان منفعل نه مذاکره بود و نه دیپلماسی؟ 
ولی این را ملت می داند که آنچه تیم دیپلماســی مورد حمایت اصالح طلبان 
انجام داد نتیجه اش تســلیم شــدن و باج دادن به دشمن بود. خجالت بکشید 

و دم فروبندید!
0914---8902

* نباید از کنار حادثه ســیلی زدن به اســتاندار انقالبی، فرمانده ارشد سپاه و 
اســیر داعش به سادگی گذشت. این جرم آشکار فرصت شیطنت به علی اف و 
اردوغان داد تا برای مخدوش نشان دادن امنیت و مضحکه شدن ایران هیاهو 
به راه اندازند، چیزی که دشمنان برای رسیدن به آن باید هزینه های هنگفتی 

پرداخت می کردند.
0930---9461
* اگر هنجارها به این ســادگی شکســته شود دیگر ســنگ روی سنگ باقی 
نمی ماند. باید با رعایت کامل عدالت، موضوع ضارب استاندار محترم آذربایجان 
شــرقی بررسی و ریشــه یابی گردد و به اطالع مردم برسد تا شاهد حوادثی از 
این دســت نباشیم. در این ماجرا گذشت استاندار بر شأن و منزلت او افزود و 

محبوبیت او را افزایش داد. ولی دستگاه قضایی باید با ضارب برخورد کند.
0917---4190
* از مجلس و دستگاه اجرایی درخواست می شود تدبیری برای کاهش تعطیالت 

نمایند. واقعاً تعطیالت در کشور ما زیاد است.
0918---5421
* آزادسازی صادرات یک محصول با مواد غذایی مثل سیب زمینی، گوجه فرنگی، 
پیاز و... باید به گونه ای باشــد که مردم ما دچار مشــکل نشوند. مسئولین باید 
تدبیر نمایند میزان مصرف داخلی را برآورد و مازاد را صادر نمایند تا فشــار و 

گرانی ها تشدید نشود.
1396---0915 و 2842---0910
* در سفر های استانی رئیس جمهور به بیرجند )خراسان جنوبی( رئیس جمهور 
20 روز به مســئولین منطقه فرصت دادند تا مشــکالت اســکان معدن کاران 
مرتفع شود مسئوالن محلی اعالم کنند که اجرای این دستور به چه مرحله ای 

رسیده است؟
0937---1154
* افزایش امکانات امدادی و دارویی مراکز درمانی کشور باید در ردیف برنامه های 
اولویت دار وزارت بهداشت قرار گیرد. چرا که آمار مرگ و جراحات جبران ناپذیر 

ناشی از کمبود امکانات کم نیست.
0922---9239

* با تشــکر از اقدامات ارزشــمند رئیس محترم قوه قضائیه درخواست داریم 
با دســتور ایشــان تعداد دفاتر خدمات قضایی در سطح شــهر تهران افزایش 
پیدا کنــد. در حال حاضر ازدحام مراجعین به دفاتر فعلی بســیار وقت گیر و 

فرساینده شده است.
0910---7527

* ضمن تشــکر از زحمات کارکنان محترم شرکت واحد و سازمان اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه تقاضا داریم برای رفاه حال مسافرین اتوبوس های شهری خط 
شــهرک خانه اصفهان چند دستگاه شارژ کارت های اعتباری در ایستگاههای 

اتوبوس نصب نمایند.
0913---2143

* مسیر 35 کیلومتری اصفهان به نجف آباد از خیابان آتشگاه، حدود 42 عدد 
ســرعت گیر و دست انداز دارد! که هر از چند گاهی به آنها هم اضافه می شود. 
وجود این ســرعت گیرها جز آســیب زدن به خودروهای عبوری، هیچ سودی 
ندارد. در این اوضاع گرانی باید مواظب مردم بود نه اینکه به آنها ضرر رساند.
0913---2143

* شاید یکی از علل گرانی که کمتر به آن توجه می شود تبلیغات گسترده نان و 
مواد غذایی در صدا و سیما باشد. پول تمام این تبلیغات میلیاردی روی قیمت 

اجناس کشیده شده و از طریق فروش به ما مردم تأمین می شود.
0935---0220

»پاسخ روابط عمومی شهرداری منطقه 6 تهران«
در پاســخ به مطلب مندرج در کیهان در مورخ 1400/07/27 با موضوع »سد 
معبر مغازه دارها در میدان ولیعصر«، ضمن تقدیر از دغدغه این شهروند گرامی 
به اطالع می رســاند: باتوجه به شــکایت مطرح شده موضوع جهت پیگیری به 
معاونت خدمات شــهری و محیط زیســت منطقه مطابق شرح وظایف قانونی 
شهرداری جهت رفع سد معبر و همسو با بازدیدهای میدانی مقرر گردید نسبت 

به رفع سد معبر در آدرس مربوطه اقدام الزم انجام پذیرد.«

بعد از 6 سال مذاکره فرسایشی
هنوز نمی دانید آمریکا چه می خواهد؟!

روزنامه زنجیره ای اعتماد می گوید: دولت جدید سیاست بشین و تماشا کن 
را در حوزه دیپلماسی در پیش گرفته است.

ایــن روزنامه به قلم یکی از همکاران دفتر رئیس جمهور ســابق نوشــت: 
»مســئوالن دیپلماسي کشــور، گویي در فراغت کامل قلیان چاق کرده اند و با 
پک زدن به آن و فرستادن حلقه هاي دود به آسمان، منتظر چرخ گردون اند تا 
گوشه اي از آسمان سوراخ شود و از غیب، تحفه اي برسد و... . آقاي امیرعبداللهیان 
که گهگاه خوش خیاالنه سخن مي گوید، از زماني براي مذاکره حرف مي زند که 
براي فهم آن باید به علوم غریبه تســلط داشــته باشیم. اخیرا یک مقام روسي 
هم که از وعده هاي سر خرمن او به تنگ آمده است، با لحني طعنه وار از اینکه 
وعده »آینده نزدیک« را ترجمه نمي کند، خواســتار روشن شدن تکلیف شده 
است.  همین رفتاري که این روزها و هفته ها شاهدش هستیم، در دوره دولت 
دهم نیز وجود داشــت. درحالي که مرتبا باران قطعنامه بر سر ایران مي بارید، 
دیپلماســي خفته و بي رمق وزارت خارجه، فقط قلیان چاق مي کرد. متاسفانه 
دستگاه دیپلماسي کشور گمان مي کند که االن آمریکایي ها از فراق برجام له له 
مي زنند و هر روز که ما آنها را سر کار مي گذاریم، میلیاردها دالر زیان مي بینند. 
ازســوي  دیگر، آقاي رییس جمهور مي گوید، ما مذاکره اي را مي خواهیم که به 
نتیجه منجر شود. گویي مثال همه دنیا از روي بیکاري و براي تنوع با همدیگر 
مذاکره مي کنند و دنبال نتیجه نیستند! خب، اگر با طرف هاي غربي روبه روي هم 
ننشینیم و حرف نزنیم، مي فهمیم آنها از ما چه مي خواهند؟ و ما چه خواسته اي 
داریم؟ یا عمال کاري کرده ایم که هر دو طرف از مواضع یکدیگر دچار توهم باشند...

گره اي که به کار معیشــت و صنعت خورده قطعا از رهگذر تحریم ها است 
حتي اگر ما بخواهیم اقتصاد را به برجام گره نزنیم، باید مذاکره کنیم تا دست 
حریف را بخوانیم. قطعا ما دوست نداریم برجام به معیشت مردم گره بخورد اما 
طرف مقابل چه؟ آنها با گســترش تحریم ها فشــار را نه به دولت که بر مردم و 
سفره شان وارد مي کنند. اتفاقا آنها سوراخ دعا را پیدا کرده اند و اگر ما هوشمند 

نباشیم، در زمین آنها بازي مي کنیم.«
انتشــار این تحلیل پر از غلط در حالی اســت که اوال دولت جدید و وزارت 
خارجه آن، دیپلماســی بسیار فعالی از سازمان شانگهای گرفته تا همسایگان و 
کشــورهای منطقه )از ســوریه و لبنان و عراق و ترکمنستان و تاجیکستان تا 
مذاکرات با عربســتان( و آمریکای التین و برخی کشــورهای اروپایی در پیش 

گرفته است.
ثانیا دولت بایدن تا ســه ماه پس از آغاز به کار، آماده حضور در مذاکرات 
- مع الواســطه- وین نبود. پس از آن هــم 6 دور مذاکره جدید در دولت آقای 
روحانی انجام گرفت که هیچ نتیجه ای جز طلبکارتر شدن آمریکا نداشت. برخالف 
فضاســازی آقای روحانی که مدعی بود مذاکرات به حد توافق رســیده و آماده 
امضاســت، گزارش های متنوع حاکی از آن است که آمریکا در این دوره نه لغو 
تحریم های اصلی و مهم را پذیرفت، نه به راستی آزمایی تن داد و نه قبول کرد 
درباره عدم تکرار عهدشکنی و خروج از توافق تضمین بدهد. جالب اینکه به گفته 
تریتا پارسی )از بنیانگذاران البی نایاک و البیست مورد وثوق برخی مدیران قبلی 
وزارت خارجه(، طرف مذاکره کننده ایرانی حاضر شده بود مطالبه تضمین زا به 
دوره دولت بایدن )و نه دولت بعدی( محدود کند اما طرف آمریکایی در همین 
حد نیز حاضر نشده بود تضمین بدهد که در سه سال باقی مانده دولت بایدن، 

دوباره زیر توافق نمی زند!
با همه این واقعیت ها که خروجی  6 سال مذاکره فرسایشی دولت سابق با 
آمریکا و غرب اســت، آیا مضحک نیست که نویسنده روزنامه اجاره ای، طلبکار 
»نتیجه« باشــد یا بگوید »مذاکره کنیم تا بفهمیم آنها از ما چه می خواهند«؟! 
یعنی بعد از این همه تنباکو سوختن و پک به قلیان مذاکره زدن، هنوز هم به 

قول معروف نفهمیده اند لیلی، مرد بود یا زن؟
ثالثاً برخالف فضاســازی جریان غربگرا که هماهنگ با تبلیغات آمریکایی 
ادعــا می کند دولت ایران تکلیفش با مذاکرات و برجام معلوم نیســت، موضع 
جمهوری اســالمی ایران کاماًل صریح و روشــن اســت و این طرف آمریکایی 
است که با رفتار خویش نشان می دهد دست از خدعه گری برنداشته و اراده ای 
برای احیای واقعی توافق ندارد. موضع جمهوری اســالمی ایران چنان که رهبر 
انقالب تصریح کرده اند این است که آمریکا با زیرپا گذاشتن تعهداتش از توافق 
خارج شده و بنابراین، هم اوست که باید با لغو مؤثر تحریم ها )و نه نمایشی به 
سیاق سال های 94 تا 97( اهتمام کند تا صداقت زیر سؤال رفته اش، در مدت 
زمانی معنادار راستی آزمایی شود و ضمناً تضمین معتبر ارائه دهد که آن رفتار 

خباثت آلود را مرتکب نخواهد شد.
رابعــاً درباره له لــه زدن آمریکا، برخالف انکار روزنامه اعتماد، رســانه ها و 
اندیشکده های آمریکایی ده ها برابر نیاز راهبردی آمریکا به احیای محدودیت های 
برجامی ایران تصریح کرده اند و معتقدند آمریکا هیچ حربه ای بهتر از برجام برای 

مهار پیشرفت های هسته ای ایران نداشته است.

آدرس تحریف شده افراطیون
این بار درباره منشأ فتنه بنزین 98

عضو حزب منحله مشارکت ضمن یک تحریف آشکار و برای فرار از مسئولیت 
سوء تدبیر بنزینی دولت روحانی در سال 98 مدعی شد این ماجرا زیر سر تصمیم 

مجلس چهار دوره قبل بود!
خالف گویی و فرافکنی از مسئولیت پذیری، در میان برخی مقامات دولت 
سابق و حامیان آن مسبوق به سابقه است. در همین زمینه عباس عبدی درباره 
سه برابر کردن قیمت بنزین در آبان 98 ادعا کرده؛ »این همان عیدی نحس و 
فاجعه باری است که مجلس هفتم در دی ماه 1383 به مردم داد. سپس اقتصاد 

را قفل کرد و آثار این قفل در آبان 98 خود را نشان داد«.
این ادعا در حالی است که آن قانون با وجود فروش آزادانه نفت و درآمدهای 
معتنابه آن، دو ســال بیشــتر دوام نیاورد و پس از آن، قیمت حامل های انرژی 
ســاالنه افزایش پیدا می کرد. به عنوان مثال پــس از تصمیم دولت نهم برای 
»هدفمندسازی یارانه ها« و همچنین سهمیه بندی بنزین و اجرای کارت سوخت، 
قیمت بنزین از 80 تومان در ســال 84، به 700 تومان در ســال 92 رسید؛ اما 
آثار تورمی آن به واسطه پرداخت یارانه ها مهار گردید و ضمنا راه قاچاق انبوه و 

چند ده میلیارد دالری بنزین بسته شد.
سهمیه بندی سوخت تیر ماه 1386 انجام شد؛ بنزین سهمیه ای 100 تومان 
و بنزین آزاد 400 تومان. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین، 28 آذر 1389 با 
 اجرای هدفمندســازی یارانه ها بود؛ بنزین سهمیه ای 400 تومان و بنزین آزاد

700 تومــان. نوبت بعدی افزایش قیمت بنزین هم در ســال 1393 در دولت 
روحانی انجام شد؛ بنزین سهمیه ای 700 تومان و بنزین آزاد 1000 تومان.

یعنی بر خالف ادعای سیاســی عباس عبــدی، قیمت بنزین افزایش های 
متناوب داشــت تا از قیمت منطقه ای باز نماند و منتهی به قاچاق انبوه و هدر 

رفت ده ها میلیارد دالر نشود.
اما با تک نرخی شدن بنزین در سال 1394 به قیمت 1000 تومان، پرونده 
بنزین سهمیه ای بسته شد. هدف دولت از این رویکرد مسرفانه )اجازه دریافت 

سوخت بدون سقف و محدودیت(، القای گشایش پسا برجامی بود.
 بــه روایت ســال98 روزنامه دولتی ایــران، خروجی ایــن روند در طول 
چهار سال، 144 هزار میلیارد تومان قاچاق، و بالغ بر 15 میلیون مصرف بیشتر 
در ســال بود. و این در حالی بود که بر اســاس ماده 39 قانون برنامه ششم، به 
دولت اجازه داده شده بود تا سال 1400، قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین 
را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. در سال 1396 هم مجلس اجازه 
داد دولت قیمت بنزین را به 1500 تومان افزایش دهد، اما دولت این مصوبه را 
اجرا نکرد تا اینکه در سال 98 همزمان با تشدید مضیقه های درآمدی و قاچاق 
گسترده سوخت، تصمیم گرفت قیمت را در یک شب، سه برابر کند. این البته 
دالیل اقتصادی آن تصمیم گیری بدون تدارک و تدبیر، و شــوک حاصل از آن 
است. اما محمد جواد روح سردبیر نشریه صدا )ارگان حزب اتحاد ملت(، 16 آذر 
1398 درباره عامل سیاسی آن شوک دهی به مردم، به سایت انصاف نیوز گفت:

»چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین آنگونه سخنرانی می   کند؟ کدام 
رئیس جمهور اعالم کرده بود که فالن  قدر کسری بودجه داریم؟ آقای روحانی 
در یزد از کسری بودجه گفت و یکسری حمالت هم به رئیسی انجام داد. همین 
روش را در کرمان به شــکلی دیگر ادامه داد. مهم  تر از همه اینها اعالم کرد به 
توافقات پشت  پرده هم  پایبند است؛ همه اینها، یعنی روحانی می  خواهد به هر 
قیمتی شــده، دوباره با آمریکا مذاکره کند. اینجا بود که قمار کرد. وقتی دید 
چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش 
نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در باال چانه زنی کنند که مذاکره انجام 
شــود. می  گویند وزیر اطالعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران 
کنید،  جامعه به هم می ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می   گویند گران کردن 
بنزین تصمیم غیر کارشناســی و اطالع  رســانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر 
روحانی، تصمیم هم کارشناســی بوده و هم نحوه اطالع  رسانی- در واقع اطالع   

نرسانی- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود«!
عصبانیت BBC از نظرسنجی گالوپ

 و مقبولیت باالی رئیسی در ایران
 انتشــار نتایج نظرســنجی موسســه آمریکایــی گالوپ دربــاره رضایت

72 درصــدی مردم ایران از عملکرد آقای رئیســی، شــبکه دولتی انگلیس را 
عصبانی و ناراحت کرد.

بی بی سی در تحلیلی، با سؤال برانگیز خواندن نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ 
می نویسد: »انتشار نظرسنجی موسسه گالوپ سروصدای زیادی ایجاد کرد. طبق 

توضیحاتی که در خبر منتشره از سوی گالوپ ارائه شده، نظرسنجی مزبور بین 
روزهای 24 تا 31 آگوست )2 تا 9 شهریور( در تماس تلفنی با 1011 نفر افراد 
باالی 15 سال در داخل ایران صورت گرفته است. نتایج نظرسنجی مزبور نشان 
می  دهد که 72 درصد سؤال شوندگان، عملکرد آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
 ایــران را تایید کرده اند. میــزان اعتماد به این نتایج، از دید موسســه گالوپ
95 درصد است. اما چرا این نتایج سؤال، سؤال برانگیز است. ابراهیم رئیسی، روز 
5 اوت در برابر مجلس سوگند یاد کرده است. نظرسنجی گالوپ تنها 19 روز بعد 
از این تاریخ آغاز شده و تا یک هفته ادامه داشته است. سؤال نخست این است 
که، مردم ایران چطور ظرف مدت 19 روز توانســته اند عملکرد آقای رئیسی را 
ارزیابی کنند؟ موضوع قدری غامض تر می  شود وقتی نتایج نظرسنجی را با نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری که دو ماه پیش از نظرسنجی انجام شده مقایسه کنیم.
در انتخابات خرداد ماه آقای رئیسی حدود 30 درصد از مجموع آراء واجدین 
 شــرایط )18 میلیون از 59 میلیون( را به خود اختصاص داد. حال یک جهش

42 درصدی در افکار عمومی را آن هم تنها بعد از 19 روز شروع به کار دولت 
جدید چگونه می  توان توضیح داد؟ معنای چنین نتیجه ای این اســت که آقای 
رئیســی ظرف کمتر از سه هفته توانسته تعداد حامیانش را به بیش از دو برابر 
 افزایــش دهد. گالوپ، یکــی از دالیل اعتماد 59 درصدی بــه حکومت را در 
ســه هفته آغاز به کار آقای رئیسی، افزایش واکسیناسیون به سطح 50 درصد 
جمعیت کشــور می  داند. اوال نفس این مقایســه دارای مشکل است: چون بعد 
از انتخاب رئیســی، به مدت دو ماه همان دولت روحانی اداره امور را در دست 
داشــته اســت لذا افزایش تعداد افراد واکسینه شده تنها مربوط به 3 هفته کار 
دولت آقای رئیســی نبوده است. ثانیا، در تاریخی که نظرسنجی صورت گرفته 
تنها افراد باالی 50 سال واکسینه می شدند. ثالثا، نوعی از برداشت در شبکه های 
اجتماعی فارســی زبان وجود داشته و همچنان وجود دارد که جناح تندرو مانع 
از واردات واکسن در زمان آقای روحانی می شده و بعد از استقرار دولت رئیسی 

ناگهان تمام محدودیت ها برداشته شده است.
از مشکالت فوق که بگذریم اصوال در مورد نتایج نظرسنجی ها، به خصوص 
در مواردی که برگزارکنندگان موسســات خارجی هستند، باید جانب احتیاط 
را در پیش گرفت. به دالیل زیر: فضای ایران یک فضای امنیتی اســت. در این 
فضا اگر نتایج یک نظرسنجی با دیدگاه ها، مقبولیت، و مشروعیت نظام در تضاد 
قرار بگیرد دست اندرکاران انجام نظرسنجی )سوال کنندگان( در خطر برخورد 
جناح تندرو قرار می  گیرند. از طرف دیگر در این فضای امنیتی، طبیعی اســت 
که سوال شوندگان نیز به طور جدی محتاط برخورد کنند چرا که نمی  دانند آن 

سوی خط تلفن واقعاً چه کسی از آنان نظرخواهی می  کند«.
فضا سازی بی بی ســی در حالی است که بنابر اعالم گالوپ »با آنکه حسن 
روحانی در رسانه های غربی به عنوان رئیس جمهور میانه رو شناخته می شد رضایت 
از عملکرد او در هیچ یک از نظرســنجی های این مرکــز به باالتر از 50 درصد 
نرسید. در آخرین نظرسنجی از مقبولیت دولت روحانی که در نوامبر 2020 انجام 
شد تنها یک سوم )32 درصد (ایرانی ها از عملکرد او ابراز رضایت کردند و میزان 
نارضایتی از عملکرد او و دولتش به رقم 63 درصد رســیده بود. واکسیناسیون 
گسترده و فراهم کردن زمینه دسترسی مردم به واکسن ، یکی از دالیل جهش 
در اعتماد به او در این نظرســنجی بوده است. چنانچه دولت رئیسی بتواند به 
وعده هایــش در زمینه مقابله با کرونا و بهبود زندگی مردم کمک کند ایران در 
برابر فشــارهای خارجی مقاوم تر خواهد شــد. از سوی دیگر درباره توجیهات و 
تشکیکات بی بی سی گفتنی است: اوال افزایش مقبولیت و محبوبیت آقای رئیسی 
امری دفعتا نیست بلکه این روند به اعتبار کارنامه موفق او در ریاست قوه قضائیه 

به مدت بیش از دو سال، دائما افزایشی بوده است.
ثانیا دولت جدید به واسطه رایزنی های جدی توانست واردات قطره چکانی 
واکســن را به موج موثر واردات و واکسیناسیون عمومی تغییر دهد و صف های 
آزار دهنده را برطرف کند و حال آنکه همین واردات در دولت ســابق به خاطر 
کوتاهی در رایزنی های دیپلماتیک، کــم فروغ بود. در کنار این موضوع، انجام 
سفرهای استانی و حضور هفتگی رئیس جمهور در میان مردم، تصویری مردمی 

از دولت به دست داد.
ثالثا در نظرســنجی مشابه دانشگاه مریلند نیز آمار و ارقام موسسه گالوپ 
تایید می شــود که آن هم تودهنی به شبکه دولتی انگلیس است. در نظرسجی 
مریلنــد، بیش از 13 درصد مردم گفته اند به خاطــر نگرانی کرونا در انتخابات 
شــرکت نکرده انــد و 25 درصد هــم گفته اند که پیش بینــی می کردند آقای 
 رئیسی انتخاب می شود. اتفاقا در نظرسنجی ها پیش از انتخابات هم محبوبیت

آقای رئیسی باالی 65 تا هفتاد درصد بود.
رابعا اگر کسی نظر مخالف هم داشته باشد، دلیلی ندارد در تایید حرف بزند 
و کافی اســت که بگوید در نظرسنجی شرکت نمی کند؛ چنانکه برخی افراد به 

دالیل مختلف در نظرسنجی ها شرکت نمی کنند. 
و باالخره اینکه، بی بی ســی در حالی اصرار دارد نظرسنجی گالوپ )و البد 
دانشگاه مریلند( درباره محبوبیت و مقبولیت آقای رئیس در میان ملت ایران را 
انکار کند که مدت ها قبل از انتخابات و در چند نوبت، به این مقبولیت بی نظیر 

در میان سیاستمداران دیگر ایرانی اذعان کرده بود!

همه به چشــم دیدیــدم که حمالت ســایبری و خرابکاری، 
 شوخی بردار نیست و در برخی حوزه ها ظرفیت تولید »بحران« را 
نه برای یک شهر که، برای کل کشور دارد. آنچه روز سه شنبه، چهارم 
آبان ماه اتفاق افتاد و توزیع ســوخت برای مردم را برای ساعاتی 
در کل کشــور با اختالل ایجاد کرد، باید برای خوش خیال ترین و 
تنبل ترین افراد هم ثابت کرده باشــد که مسئله، حمالت هکری و 
خرابکاری »جدی« اســت. تصورش را بکنید اگر این حمله، به این 
سرعت و به این خوبی مدیریت نمی شد، رسانه ملی اینقدر خوب 
وارد نمی شد و مدیریت افکار عمومی را دشمن در اختیار می گرفت؛ 
چه اتفاقی رخ می داد؟! به ایــن هم کمی  فکر کنید که اگر چنین 
حمله ای به سایر زیرســاخت ها که مستقیما با مردم در ارتباطند 

صورت بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟!
تجربه می گوید، پس از هــر اتفاقی که افکار عمومی را درگیر 
می کند، باید منتظر سیل شــایعات بود و این شایعات در صورتی 
موثر واقع شده و مخرب می شوند که، رسانه ای در  تراز تلویزیون، 
حرفه ای عمل نکند. اینکه تمام مسئولین دولتی و غیر دولتی فورا 
به صف شده و با سرعت قابل قبولی مشکل را قبل از اینکه تبدیل 
به بحران شود تا حد باالیی حل کردند نیز، قابل تقدیر است. دیروز 
آقای رئیسی حتی شخصا به برخی پمپ بنزین ها سر زده و با مردم 
صحبت کردند. این هم حقیقتا قابل تقدیر است. حادثه روز سه شنبه 
حاوی درس ها و عبرت هایی بود. در این باره گفتنی هایی هست که 
طی چند بند به آن می پردازیم. تمام بندهای زیر به هم ارتباط دارند 

و باید با هم دیده شوند. بخوانید: 
1- داشتن شبکه ملی امن و با ثبات »اطالعات و ارتباطات«، شاید 
مهم ترین درسی است که می توان از حادثه روز سه شنبه گرفت. این 
مباحث چون بیشتر فنی است، امثال حقیر به ابعاد و جزئیات آن 
نمی تواند ورود کند اما از اظهارات اهل فن همین قدر می توان فهمید 
که، اگر آن بخش از شبکه سوخت رسانی کشور که »بومی  و داخلی« 
شده، بومی ســازی نشده بود، میزان خسارت )اقتصادی، سیاسی، 
روانی، اجتماعی و حتی امنیتی آن( می توانست خیلی بیش از اینها 
شود. به عنوان فقط یک مثال مقامات مسئول می گویند، عوامل این 
اقدام به این دلیل نتوانستند سهمیه کارت مردم را دستکاری کنند 

که، صرفا آن بخش مربوطه، کاماًل داخلی سازی شده بود!
2- این بار هدف حمله )که گفته می شود احتماال از یک کشور 
خارجی بوده( خیلی واضح و عریان، و مســتقیما خود مردم بود. 
در صورت صحت این احتمال، تعداد کشورهایی که انگیزه چنین 
حمله ای را به کشورمان داشته باشند زیاد نیستند لذا، به راحتی 
 می توان حدس زد، چه کســانی پشــت آن قرار دارند. آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و َعَمله اََکره های آنها متهمین ردیف اول چنین 
حمله ای هســتند. این حمله خیلی واضح نشان داد، دشمن برای 
رســیدن به اهداف خود، هیچ حد و مرزی نمی شناســد و حاضر 
است مســتقیم مردم را هدف قرار دهد. کاری که در تحریم دارو 
 و غذا هم نشــان داده بود. حادثه روز سه شــنبه، سه واحد درس 
»علوم سیاسی« و »دشمن شناســی« هم بود! از راه حل های موثر 
کاســتن از چنین حمالتی، شناسایی عوامل آن، و پرهزینه کردن 

چنین غلط های زیادی است!
3- با ورود به قرن 21 و رشــد روز افــزون علم و به تبع آن 
تکنولوژی، رفته رفته شکل جنگ ها و نبردها نیز تغییر کرده است. 
با حذف اخالق از علم، حمالت سایبری و ویروس ها و بیماری های 
عجیب و غریب و همه گیِر آزمایشگاهی هم وارد حوزه های جنگی 
شده و برخی کشورها بنا به دالیل متعدد از جمله، کم هزینه تر بودن، 
موثرتر بودن و فرار راحت تر از زیر بار مســئولیت، روی این حوزه 
سرمایه گذاری های سنگینی کرده اند. حاال دیگر، سرمایه گذاری و 
تقویت روی این حوزه برایشــان به اندازه سرمایه گذاری در حوزه 
تجهیزات و تسلیحات نظامی »مهم« و »عقالنی« شده و کشورها 
دست کم برای مقابله با آن خود را آماده می کنند. چند سال پیش، 
وقتی خبر شکســت پی در پی چند آزمایش موشکی کره شمالی 
رسانه ای شــد، برخی کارشناسان غربی نوشــتند، آزمایش این 
موشک ها با حمالت سایبری به شکســت انجامید! َمخلص کالم 
اینکه، خوب یا بد، کشورهای زیادی روی این حوزه تمرکز کرده و 
با آن به جنگ موشــک های دشمن هم می روند لذا، برای دفاع در 
برابر چنین حمالتی هم که شــده باید آن را جدی گرفت و در این 
حوزه سرمایه گذاری کرد. امروز داشتن شبکه ملی امن اطالعات و 
ارتباطات به اندازه داشتن موشک های نقطه زن و پهپادهای آنچنانی، 
مهم شده و نباید با این توهمات که »دنیای فردا دنیای گفتمان است 

نه دنیای موشک ها«، ضرورت حیاتی آن را نادیده گرفت!
4- گفتیم، وقتی حادثــه و اتفاقی ناگهانی، افکار عمومی یک 
جامعه را به شــدت درگیر می کند، باید منتظر سیل شایعات بود. 
برخی برای دیده شــدن، برخی برای سوءاستفاده از فضای ایجاد 
شده و برخی نیز با انگیزه های دیگر، شروع به ساختن خبر و بافتن 
شــایعه می کنند. مثال در همین اتفاق بنزینی خودمان، هنوز چند 
ساعت از وقوع حادثه نگذشته بود که سیل شایعات به راه افتاد. از 
»می خوان بنزین رو گرون کنن« بگیر تا »کار خودشونه. می خوان 
مردم رو اذیت کنن« گفته شد. عده ای هم گفتند، کار ماهواره های 
فالن کشور عربی دشمن است! گروهی از جریان های سیاسی نیز 
آن را در حد یک »بهانه برای قطع اینترنت« عنوان کردند! اکنون 
که در حال مطالعه این نوشته هستید هم این شایعات جریان دارد. 
جلوی شــایعات را شاید نتوان گرفت اما با اقدام به موقع، سریع و 
هماهنگی و نظم در اطالع رسانی، می توان از اثرات سوء آن تا حدی 
کاست. شاید کمی  بی نظمی  در برخی موضع گیری ها دیده شده باشد 
اما روی هم رفته، هم رئیس جمهور، هم تلویزیون، هم شهرداری، 
هم وزارت نفت و هم سایر مسئولین، عملکرد خوبی از خود نشان 
دادند که اگر خوب نبود، وضعیت می شد مثل، وضعیتی که حدود 

6 ماه پیش برای پمپ بنزین های آمریکا اتفاق افتاد: 
»جمعه 17 اردیبهشت ماه 1400، خطوط انتقال سوخت شرکت 
کولونیال آمریکا مــورد حمله یک گروه هکــری اروپایی به نام 
»دارک ســاید« قرار گرفت و از کار افتــاد. دو روز بعد وضعیت 
اضطراری اعالم شــد و بایدن گفت از ابعــاد احتمالی این حادثه 
نگران است. هکرها اطالعات این شبکه را در اختیار گرفته بودند 

و باج می خواستند. 
 کاری که آمریکایی ها کردند این بــود. ابتدا کل عملیات این 
خط لوله را متوقف کردند تا سیستم های فناوری اطالعات پشتیبان 
این خطوط لوله را از حمالت سایبری دامنه دارتر بعدی مصون نگه 
دارند. نتیجه این شد که بیش از 10هزار پمپ بنزین در سراسر جنوب 
شرقی آمریکا به ویژه کارولینا، ویرجینیا و جورجیا با کمبود سوخت 
مواجه شدند. کاهش سوخت بیش از یک هفته ادامه یافت. شرکت 
مجبور شــد 5 میلیون دالر به هکر ها باج دهد! قیمت متوسط هر 
گالن بنزین به 3 دالر افزایش یافت؛ قیمتی که از نوامبر 2014 تا آن 
موقع در این کشور تجربه نشده بود. صفوف طوالنی در پمپ بنزین ها، 
ذخیره بنزین در پالستیک، زد و خوردها میان رانندگان در برخی 
ایالت ها، قطع برق در ایالت میامی  و تبعات اجتماعی دیگری که این 
حمله را در پی داشت؛ سبب شد به رغم آنکه گروه هکری دسترسی 
به سرورهای خود را از دست بدهد و عماًلً به باج درخواستی دست 
نیابد؛ دولت بایدن در نخستین چالش سایبری جدی مردود شود... 
بد نیست این را هم بدانیم که در سند »راهنمای استراتژیک موقت 
امنیت ملی آمریکا« که در مارس 2021 منتشر شده، تصریح شده 
است که تهدیدهایی مانند بیماری های همه گیر، حمالت سایبری و 
اطالعات گمراه کننده هیچ مرز و دیواری نمی شناسند و پرداختن 

به آنها از اولویت های امنیت ملی آمریکاست! 

سه واحد درس علوم سیاسی
از حادثه بنزینی

یادداشت روز

جعفر بلوری

صفحه 2
پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰
2۱ ربیع االول ۱۴۴۳ - شماره 22۸۷۴

گزارش خبری تحلیلی کیهان از اخالل در جایگاه های سوخت 

تدبیر دولت و اعتماد مردم
نقشه دشمن را نقش بر آب كرد

نیویورک تایمز: 

دولت بایدن در برگرداندن ایران به میز مذاکره مستأصل است

سرویس سیاسی-
طراحــان اخالل ســایبری در 
سامانه ســوخت اگرچه برای ملت و 
از  اما  دولت زحمت درســت کردند 
درایت، همدلی و اهتمام همین مردم 
و دولت تودهنی خوردند. دشــمن، 
 خباثتش را نشــان داد؛ اما آرزویش

بر عکس از آب در آمد. 
آیــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی 
رئیس جمهــور پیــش از ظهــر دیــروز 
)چهارشنبه( ســخنرانی خود در نشست 
همسایگان افغانســتان را لغو و به منظور 
بررســی آخریــن وضع عملیاتــی کردن 
جایگاه های عرضه ســوخت در سراســر 
کشــور و بررســی اختالل پیش آمده در 
سامانه هوشمند سوخت به صورت سرزده 
در وزارت نفت حضور یافت.  رئیس جمهور 
افزود: الزم است همه دستگاه ها در مقابل 
حمالت احتمالی دشــمن آمادگی داشته 
باشــند، از وزیر نفت و مجموعه کارکنان 
وزارت نفت برای سرعت عمل در فعال سازی 
جایگاه ها تشکر می کنم.  رئیسی همچنین 
بدون اطالع قبلی و به صورت کامال سرزده 
به جایگاه سوخت میدان فردوسی رفت و 
در گفت وگو با مردم و جایگاه داران ضمن 
تشکر از ارایه خدمات آنها به مردم پس از 
اختالل ایجاد شــده، به صورت میدانی و 
بی واسطه در جریان وضعیت سوخت رسانی 

به خودروها قرار گرفت.
از مهار حمله سایبری 

تا بازگشت جایگاه های سوخت
به مدار

ساعت 11 روز سه شــنبه )4 آبان (، 
رسانه ها از قطع توزیع بنزین درجایگاه های 
سوخت سراسر کشور به دلیل »اختالل« 
در سامانه هوشمند ســوخت خبر دادند. 
بنــا به گفته ابوالحســن فیروزآبادی دبیر 
شــورای عالی فضای مجــازی اختالل در 
سیســتم های چهار هــزار و 300 جایگاه 
ســوخت رسانی کشور ناشی از یک حمله 
گسترده سایبری بود که باعث شد تا عرضه 
بنزین در کشور برای ساعاتی متوقف شود.   
البته کارشناسان فنی وزارت نفت بالفاصله 
وارد عمل شــدند و با از مدار خارج کردن 
سامانه هوشمند در پمپ بنزین ها، عرضه 
بنزین آزاد در کشــور آغاز شــد. در پایان 
روز سه شــنبه نیز به تدریج جایگاه هایی 
در کشور به سامانه هوشمند متصل شدند 
که امکان استفاده از بنزین یارانه ای در آنها 

نیز فراهم شد.
شایعه گرانی بنزین

 و تکذیب وزیر کشور
اولین شایعه ای که با عدم عرضه نفت 
در جایگاه های ســوخت دهــان به دهان 

چرخید و حتی به فضای مجازی نیز رسید، 
بحث گرانی بنزین بود.

گرانی بنزین البته در چند روز گذشته 
نیز خبرســاز شده بود و برخی کانال ها در 
فضای مجازی از تک نرخی شدن بنزین و 
رسیدن قیمت تا 14 هزار تومان خبر داده 
بودند. موضوعی که البته بارها تکذیب شد.
در این مورد نیز وزیر کشور اختالل در 
برخی از پمپ های بنزین را ناشی از  اشکال 
فنی و سامانه ای عنوان کرد و گفت که این 

مشکل به زودی رفع می شود.
 احمــد وحیــدی دربــاره اختــالل 
پیش آمده بــرای برخی پمپ های بنزین، 
گفت: اختالل در ارائه خدمات در برخی از 
پمپ های بنزین ناشی از یک اشکال فنی و 
سامانه ای است که به زودی رفع می شود.

وزیر کشــور با تأکید بــر اینکه هیچ 
برنامه ای بــرای گرانی بنزین وجود ندارد، 

گفت: مردم هیچ نگرانی نداشته باشند.
حمله ای که هشدار داده شده بود

ســازمان پدافند غیرعامل کشور در 
اطالعیــه ای اعالم کرد که این ســازمان 
تاکنــون دو رزمایش در حوزه وزارت نفت 
و شــرکت های تابعه از جمله شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی انجام 
داده و نتایج از جمله آســیب پذیری های 
عمده را جهت برطرف سازی به مسئولین 

ابالغ کرده است.
 این ســازمان در واکنــش به حمله 
سایبری در سامانه هوشمند توزیع سوخت، 
در اطالعیه ای اعالم کرد: اساســا ایمنی، 
امنیــت و دفاع در فضای ســایبری امری 
نســبی اســت و به میزان سایبری شدن 
زیرساخت ها و دارایی ها، امکان اختالل در 
کارکرد خدمات به دلیل حوادث سایبری 

افزایش می یابد.
این ســازمان یادآور شــد: در حوزه 
زیرســاخت انــرژی نیز تاکنــون پدافند 
غیرعامل دو رزمایش در حوزه وزارت نفت 
و شــرکت های تابعه از جمله شرکت ملی 
پاالیــش و پخش فرآورده های نفتی انجام 
داده و نتایج از جمله آســیب پذیری های 

عمده را جهت برطرف سازی به مسئولین 
ابالغ کرده و در راســتای صیانت از حقوق 
عامــه و تــاب آوری ملــی موضــوع رفع 
آســیب پذیری ها را مکــرر پیگیری کرده 
اســت. ســازمان پدافند غیرعامل کشور 
خاطرنشــان کرد: از ابتدای بروز حادثه در 
سامانه هوشمند توزیع سوخت نیز تیم های 
عملیاتی قرارگاه پدافند سایبری در تعامل 
با سایر بخش های امنیت سایبری کشور به 
بررسی دالیل بروز اختالل سایبری و کمک 
به بازگشــت کارکرد خدمات جایگاه های 
توزیع ســوخت اقدام کردند که در نتیجه 
خدمات سامانه هوشمند به تدریج درحال 

بازگشت به حالت اولیه است.
این ســازمان در اطالعیه خود اضافه 
کرد: همچنین تیم ویژه تحقیقات پدافند 
سایبری با در نظر گرفتن تمامی احتماالت، 
در حال تکمیل شــواهد فارنزیک منشــا 
اختالل ســایبری اســت که بــا توجه به 
حساسیت و تخصصی بودن موضوع نتایج 

آن پس از تکمیل اطالع رسانی می شود.
سازمان پدافند غیرعامل کشور با تذکر 
مجدد به همه دستگاه ها و زیرساخت هایی 
که در آنها رزمایش ســایبری برگزار شده 
است، تصریح کرد: در صورت بروز هر نوع 
حادثه از محل آســیب پذیری های اعالم و 
ابالغ شده این سازمان، موضوع اختالل در 
خدمات رسانی به مردم و خدشه به اعتبار 
سایبری کشــور را از طریق مراجع قانونی 

پیگیری می کند.
عذرخواهی وزیر نفت از مردم

از سوی دیگر وزیر نفت با عذرخواهی 
از مردم بابت اختالل پیش آمده در سامانه 
هوشمند ســوخت، گفت: حدود سه هزار 
جایــگاه ســوخت فعال هســتند و مردم 
می توانند بــه صورت دســتی و خارج از 
شبکه کارت سوخت، ســوخت مورد نیاز 

را تامین کنند.
»جــواد اوجی« با بیــان اینکه با این 
اختالل، سیستم جایگاه های سوخت شامل 
سیستم کارت هوشــمند و نازل ها از کار 
افتاد، گفت: بــرای اینکه مردم برای تهیه 

ســوخت مورد نیاز، دچار مشکل و چالش 
نشــوند تمام جایگاه ها آفالین و دستی به 
مدار آمد. وزیر نفت تاکید کرد: در ساعات 
اولیه همکاران و نیروهای صنعت نفت در 
تمامی جایگاه های سراسر کشور فعال شدند 
و جایگاه به جایگاه رفتند و با تغییر کد در 
سیستم کارت هوشــمند، آن را به حالت 
دستی درآوردند تا مردم بتوانند به سوخت 
دسترسی داشته باشند. وی گفت: دشمن 
قصد داشت با این حرکت به مردم آسیب 
بزنــد اما به لطف خدا و همراهی مردم که 
صبــوری کردند و بــه وزارت نفت اعتماد 
داشــتند خوشــبختانه این تیر به سنگ 
خورد. وزیر نفت با تاکید بر اینکه از مردم 
عذرخواهی می کنــم و قول می دهیم که 
شاهد این قضایا در آینده نباشیم، افزود: به 
تمام متخصصین حوزه IT در 4 شــرکت 
اصلی وزارت نفت فراخوان داده شده است 
و همگی مشــغول فعالیت هستند. اوجی 
تاکید کرد: ذخایر بنزین وضعیت بســیار 
خوبی دارد و بــه زودی صادرات بنزین و 

گازوئیل آغاز خواهد شد.
هدف از حمله 

به سیستم جایگاه سوخت
 ایجاد اختالل در زندگی مردم بود

از ســوی دیگــر آیــت اهلل رئیســی 
رئیس جمهور نیز در جلســه هیئت دولت 
با  اشاره به حمله سایبری روز سه شنبه به 
سیستم جایگاه های سوخت در کشور، گفت: 
هــدف از این اقدام مختــل کردن زندگی 
مــردم بود تا بتوانند به مقاصد مشــخص 

خود برسند. 
وی افزود: در این حمله ســایبری نه 
تنها مسئولین دچار سردرگمی نشده بلکه 
بالفاصله شرایط را مدیریت کردند و مردم 
نیز آگاهی خود را در مواجهه با این مشکل 
نشان دادند و با هوشیاری اجازه ندادند که 
کســی بتواند سوءاستفاده و فرصت طلبی 

کند.

در  آمریکایی  روزنامــه  یک 
یادداشتی نوشــت، دولت بایدن 
همچنــان در برگرداندن ایران به 

میز مذاکره مستأصل است.
بِرت استفانز، ستون نویس روزنامه 
نیویورک تایمز در یادداشــتی نوشت، 
جایــگاه جهانی آمریکا به لرزه درآمده 

است و در حال فرو ریختن است.
در ادامه این یادداشت آمده است: 
دولت بایدن در برگرداندن ایران به میز 
مذاکره مستأصل است. نیویورک تایمز 
در ادامه نوشت: رئیس جمهور در یکی 
از محوری ترین چالش های سیاســت 
خارجــی نمی تواند واقعیت هــا را به 
 درســتی در کنار یکدیگــر قرار دهد. 
در چالش دیگــر، نمی تواند پیام خود 
را برســاند و در سومین مورد مشخص 

نیست سیاست منسجمی وجود داشته 
باشد. در ادامه این یادداشت تاکید شده 
است: جایگاه آمریکا در جهان به عنوان 
یک متحد قابل اتکا برای دوســتان و 
حریفی جدی برای دشمنان به وضوح به 
لرزه درآمده است. ریشه های این تنزل 
به سال ها قبل بازمی گردد و تالش برای 
یافتــن مقصر بی انتهــا خواهد بود اما 
بایدن با وعده خرد، تجربه و شایستگی 
انتخاب شــد. آیا کسی می تواند بگوید 

چنین چیزهایی را داریم؟
نوشــت:  ادامه  در  نیویورک تایمز 
توصیــه نهایی بــه رئیس جمهور این 
است: همین حاال یک تیم امنیت ملی 
جدید تشکیل بده. مرد بزرگ تری باش 
و افــرادی مانند »رابرت گیتس« را در 

آن دعوت کن.

گفت و شنود

غلط كرده !
 گفــت: روزنامــه آمریکایــی فاریــن پالیســی نوشــته اســت نتیجــه 
یک نظرســنجی از نظامیان آمریکایی نشان می دهد 86 درصد آنها برای جنگ 

آمادگی ندارند.
گفتم: پس تکلیف تهدیدهای پی در پی روسای جمهور آمریکا علیه 
ایران چه می شود که قمپز در می کردند و می گفتند گزینه نظامی روی 

میز است ؟!
گفت: از اول هم معلوم بود قمپز در می کنند ولی مدعیان اصالحات را بگو 
که چه بادی در گلو می انداختند و مردم را از سایه جنگ می ترساندند و نسخه 
تســلیم می پیچیدند ! حاال  که خود آمریکایی ها اعتراف کرده اند هیچ غلطی از 

دستشان برنمی آید، چه حال و روزی دارند ؟!
گفتم: گماشته یکی از خان ها توی قهوه خانه روستا می نشست و از 
خان تعریف و تمجید می کرد، اما هیچکس به او محل نمی گذاشت تا روزی 
که گفت؛ ارباب من هر شب به آسمان می رود ! اهل روستا نزد خان رفته 
و گفتند؛ این الطائالت چیست که می گویي؟ خان گفت؛ من تا دستشویی 
! چه رسد به آسمان ! اهل روستا به گماشته خان  هم به سختی می روم
اعتراض کرده و گفتند اربابت که ادعای تو را انکار می کند ! گفت؛ غلط 
کرده ! مردک بی همه چیز، بعد از اینهمه خدمت فکر آبروی مرا نمی کند !
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فاتحین،  ویژه  یگان  نیروهای 
در نخستین روز از تمرین تاکتیکی 
جنگ  عملیات  اکــرم)ص(  نبی 

شهری را انجام دادند.
به گــزارش خبرگزاری فارس، در 
اولیــن روز از تمریــن تاکتیکی نبی 
اکرم)ص( یگان ویژه فاتحین، عملیات 
جنگ شهری توسط نیروهای این یگان 

تمرین شد.
 در این مرحله از تمرین تاکتیکی 
نبی اکــرم)ص(، نیروهــای یگان ویژه 
فاتحین با اجرای طرح از پیش تعیین 

شــده  و انجام عملیات آفندی، شــهر 
تصرف شده توسط دشمن فرضی را آزاد 
کرده و سپس نسبت به اجرای پدافند 

تعجیلی از شهر اقدام کردند.
در ایــن مرحلــه گــردان ادوات 
یــگان فاتحیــن پشــتیبانی آتش از 
 عملیــات گردان هــای رزم را برعهده 

داشت.
همچنین گردان تخریب این یگان 
پس از آزادسازی شــهر، به پاکسازی 
تله های انفجــاری  و معابر و خانه های 

تله گذاری شده پرداختند.

اجرای تمرین عملیات جنگ شهری 
توسط یگان ویژه فاتحین

شــهردار تهران حکم صادره 
برای دامادش را که با واکنش های 

زیادی همراه شده بود، لغو کرد.
در متن نامه علیرضا زاکانی شهردار 
تهران آمده است: »در برنامه ای که به 
شورای اسالمی شهر تهران ارائه کردم، 
شهری  مدیریت  کامل  هوشمندسازی 
آنچنان اهمیت داشــت که این حوزه 
را از ابتــدا شــخصا به عهــده گرفتم. 
یکپارچه سازی و دسترسی به داده ها و 
اطالعات حساس محرمانه نیازمند ایجاد 
تمرکز مسئولیت در فردی متخصص و 

کامال مورد اعتماد و دارای فهم مشترک 
در کنار اینجانــب بود. آنچنان که این 
مسئله حتی از برخی مناصب حساس 
و نظارتی سپرده شــده به نزدیک ترین 
بستگان مسئوالن طراز اول که در ادوار 
گذشــته توصیه و تایید شــده بود هم 
برایم مهم تر و حیاتی تر بود.« شــهردار 
تهران در ادامه نامه نوشته است: »برای 
رسمیت بخشــیدن و رعایت شفافیت 
حکم رسمی صادر کردم و برای پرهیز 
از مضرات احتمالی به دفتر خود دستور 
دادم هیچ گونه اثر اســتخدامی، مالی و 

حق امضا بر آن مترتب نباشــد. اما این 
انتصاب به دلیل نسبت فامیلی، موجب 
شــکل گیری ابهام و گالیــه در برخی 
دلسوزان انقالب و دلخوری مردم عزیزتر 
از جانم شد. مردمی که از ابتدای انقالب 
همواره خود را در ســنگر جانفشانی و 
فداکاری برای آنها دیده ام.« زاکانی در 
انتهای نامه خود آورده: »می خواهم برای 
مردم نوکری کنم و شــهر با رای و نظر 
مردم اداره شــود. با احترام به نظر این 
ولی نعمتان انقــالب حکم صادره برای 

آقای حیدری را ملغی می کنم.«

زاكانی حکم داماد خود را لغو كرد
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