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* توافق ایران و عربســتان یک زلزله سیاســی و پایانی بر هژمونی آمریکای 
مستکبر در منطقه است. با این توافق دوران پسا آمریکا در منطقه خلیج فارس 

شروع شده است.
صفدری
* برخالف نظر بعضی از رسانه های متصل به جریان های سیاسی که مدعی بودند 
سفر آقای رئیس جمهور به کشور چین فایده ای نداشته معتقدم به زودی شاهد 
فواید این سفر و ریل گذاری جدید دولت در همکاری های منطقه ای خواهیم بود.
کارگر
* در بحث ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه برقراری روابط ما با عربستانی ها 

موجب خواهد شد برخی شیطنت ها و دشمنی ها وجود نداشته باشد.
عابدینی
* رئیس محتــرم قوه قضائیه اعالم کرد اگر فردی ادعایی دروغ و بدون ســند 
مطرح کند در کمترین فرصت احضار و با او برخورد می شود. بسم اهلل برخی)اعم 
سلبریتی ها، برخی معممین، نمایندگان ادوار گذشته مجلس و برخی مداحان 
و...( درباره مسمومیت دختران چه ادعاها و القائات کذبی که نکردند با توجه 
به قابل مشــاهده بودن توئیت آنها در رســانه های مجازی الزم است سریع تر 

احضار شوند و با آنها برخورد شود.
عسگری
* از تالش دولت جهادی و انقالبی در زمینه ایجاد اشــتغال در ســال جاری 
که از مرز یک میلیون نفر گذشته است تقدیر و تشکر می کنم. امیدوارم سال 

آینده دولت تالشگر رکورد جدیدی در ایجاد اشتغال بزند.  
مهدوی نژاد            
* همه کسانی که دغدغه امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را دارند و به 
ویژه سلبریتی ها و افراد مشهور مراقب باشند در زمین دشمن بازی نکنند و فضا 
را غبارآلود ننمایند. از ابتدا خودشان می دانستند که دامن جمهوری اسالمی از 
بدرفتاری با دختران و بانوان پاک است و بلکه همواره پیشتاز در احیای حقوق 
زنان و دختران بوده است. خانواده ها نیز سواد رسانه ای را جدی بگیرند و به هر 
خبر و هر خبردهنده ای اعتماد نکنند و اخبار را از طریق رسانه های مطمئن 
مثل صداوسیما دنبال کنند و به اخبار رسانه های بیگانگان توجه نکنند.چون 

آنها خیر ما ملت و کشور عزیزمان را نمی خواهند.
برهان
* فشارهای تحریمی و اقتصادی غربی ها علیه کشورمان بیشتر از دولت قبل 
شــده است ولی با تالش موثر دولت جهادی برخالف دولت فشل قبل که در 
مقابل خانه کدخدا زانو زد و نتیجه ای نگرفت، امید گشــایش بیش از گذشته 
است. البته روزنامه های زنجیره ای به مدیران دولت جهادی می تازند که کاربلد 
نیستند. از دیدگاه آنان کاربلد وزرای دولت قبل مثل آن وزیر راه و شهر سازی 
بودنــد که افتخار می کرد بیش از 5 ســال دوره وزارتش آجر روی آجر برای 

ساخت مسکن نگذاشته و شد این اوضاع کنونی مسکن!
یاراحمدی
* واقعا چقدر شرم آور است کسانی دلسوز دختران شده اند که عملکرد آنان در 
دوره مسئولیت، خالف این اظهارات و دلسوزی را نشان می دهد. مثل وزیر راه 
و شهر سازی سابق که با افتخار مسکن مهر را مزخرف و طی بیش از 5 سال 
وزارتش آجر روی آجر نگذاشت و یا معاون امور زنان ریاست جمهوری قبل که 
آمار زنان سرپرست خانواده،  بدسرپرست و برخی زنان آسیب دیده اجتماعی را 
به سازمان های بین المللی ارسال کرد. اینها باید خجالت بکشند و این قدر وقیح 
نباشند. اگر از خدا و مردم خجالت نمی کشند از عملکرد خود خجالت بکشند.
حسامی
* همــان طور که رهبــر معظم انقالب امام خامنه ای فرمودند مســمومیت  
دانش آموزان جنایت بزرگ و غیراغماض اســت و عامالن آن باید به شــدت 
مجازات شــوند. انتظار می رود دستگاه قضایی این خائنان به ملت و کشور را 

محاکمه و مجازات نمایند تا درس عبرتی برای دیگران شود.
کشوری نیا
* وزیر خارجه آمریکا در ادعای جدید خود گفته درهای دیپلماسی باز است. 
بســتگی به ایران دارد که تعامل کند یا خیر؟ می خواهم بگویم ایران همیشه 
آماده گفت وگو و تعامل بوده و هست ولی این آمریکا بود که زیر میز مذاکره 

زد و از برجام خارج شد.
شیرمردی
* از مدیر محترم ســازمان صدا و سیما به ویژه مدیر شبکه 2 به خاطر تهیه 
و پخش برنامه بســیار مفید چشم و چراغ و برنامه پاورقی صمیمانه تقدیر و 
تشــکر می کنم و به مردم عزیزمان توصیه می کنم حتما این برنامه ها به ویژه 
برنامه پاورقی را ببینند چرا که حاوی مطالب خوبی در مقابل القائات شیطانی 

دشمنان است.
حجازی ، قادری ، طاهری
* برنارد لوی از ضدایرانی ترین چهره های تجزیه طلب بوده و نقش برجسته ای 
در جنگ افروزی ها و فتنه های اســتکبار جهانی در غرب آســیا داشته است. 
توسل چهره های برانداز به این جنگ افروزان که آرزوی تجزیه کشورمان ایران 
را دارند نمایانگر بی شــرافتی آنها است. همه اقشار مردم ما از این کارگزاران 

توطئه تجزیه  ایران متنفرند.
فدایی
* گزارش ها و تحلیل های رســانه های عبری، امتناع از خدمت نظامیان ارتش 
صهیونیستی را »خرد شدن ستون فقرات اسرائیل« توصیف می کنند که می تواند 

فروپاشی این رژیم را رقم بزند.
زارع
* جریان واداده و برانداز که به امید حمایت استکبار جهانی به دنبال سقوط 
نظام اسالمی بود، پس از ناکامی و ناامیدی دنبال کارفرمای جدید می گردند. 
اما درک شــان نمی رسد که به خانه ای تکیه کرده اند که خانه عنکبوت است. 
رژیم جعلی و کودک کش متزلزل تر از همیشــه است و ان شاءاهلل درحال محو 

از نقشه جهان است.
میرنظامی
* با توجه به نقش بی بدیل سفارت انگلیس خبیث در فتنه های مختلف و آخرین 
آن هدایت شــبکه توطئه تعطیل مدارس باید عذر این سفیر خبیث خواسته 
شود که یا کشور را ترک نماید یا به خاطر دست داشتن در بسیاری از فتنه ها 
محاکمه شــود؟ آیا مصونیت دیپلماتیک باعث این همه آزادی می شود که با 
تصورات دوران پهلوی ملعون یا حتی دولت قبلی فکر کند هر کار فتنه گرانه ای 

که بخواهد می تواند انجام دهد!
غالمی
* نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در کنار دستیابی به توان تولید تجهیزات 
پیشرفته، توانسته اند با طراحی و ســاخت پایگاه های زیرزمینی به یک توان 
راهبردی در حوزه پدافند و آفند دست یابند و خواب راحت را از دشمن بگیرند 
که جرأت عرض  اندام نظامی در برابر کشــورمان را نداشته باشند. لذا دشمن 
با ناتوانی در این حوزه، به رفتارهایی دســت می زند که شــبیه افراد در حال 
غرق شدن است که برای نجات خود به هرچه دستش برسد آویزان می شود.
تقی لو
* مسموم کردن دانش آموزان نوعی اقدام تروریستی بود و امیدواریم دستگاه  
قضایی عوامل اصلی این حرکت جنایت بار را به اشــد مجازات محکوم و حکم 

الهی را برایشان جاری کند.
قاجاریان
* آقای مســعود دیانی دین پژوه و مجری تلویزیون که هفته گذشته در سن 
41ســالگی دارفانی را وداع گفت مجری موفق برنامه تلویزیونی ســوره بود و 
تولیدات ارزشمندی را در باب معرفت عاشورایی به یادگارگذاشت. دلمان برای 
سخنان و نوشته های ارزشمند او تنگ می شود. روحش قرین رحمت خداوند 

باشد و با اولیااهلل محشورگردد.
وحیدی
*  الزم است مسئولین امر برای سروسامان دادن به این آشفته بازار قیمت های 

نجومی کاالها تالش مضاعفی داشته باشند.          
علیاری
* ضمن تشــکر از بانک مرکزی به خاطر چاپ و عرضه ایران چک های 2۰۰ 
هزار تومانی ، لطفا مبلغ برداشت روزانه را از2۰۰هزارتومان به 5۰۰هزارتومان 

افزایش دهند.
حرآبادی فراهانی

افتخار عبرت انگیز برجام را
برای خودتان نگه دارید!

روزنامه آفتاب یزد از عنوان جعلی و غیرواقعی »برجام چینی« برای توافق 
ایران و عربستان استفاده کرد.

این روزنامه سخنان یک تحلیلگر را تیتر یک خود )برجام چینی( کرد که 
گفته است: من به این تفاهم نامه برجام چینی می گویم.

مقایسه غلط توافق ایران و عربستان به برجام و چینی نامیدن آن در حالی 
است که اوال؛ مذاکرات ایران، عربستان با وساطت کشورهایی مانند عراق و عمان 
و... به مدت یک سال و نیم در جریان بوده و چین حلقه نهایی این پادرمیانی 

است و نه تنها واسطه آن.
ثانیــا؛ برجام توافق ایران با 1+5 بود و توافق اخیر، صرفا میان دو کشــور 

ایران و عربستان.
ثالثا؛ برجام، واگذاری امتیازات نقد فراوان )تعطیلی یا اوراق کردن برنامه 
هســته ای ایران( در قبال دریافت امتیازات نسیه و محدود بود. تعهدات ایران 
کامال روشن، اغلب برگشت ناپذیر و پیش از فرا رسیدن روز رسمی شروع اجرای 
توافــق و اجرای تعهدات غرب بود؛ در حالی که در توافق اخیر همچو معامله 

نامتوازن و کالهبردارانه ای انجام نشده است.
رابعا؛ در برجام، مکانیزم ماشــه ای در خدمت آمریکا تعبیه شده تا منافع 
حداکثری آمریکا را به شــکلی یکطرفه تامین کند و به عنوان یک شمشــیر 
تهدید غرب، باالی ســر توافق باشد و حال آنکه توافق اخیر قرار است متقابل 

و متوازن اجرا شود.
بنابراین باید به نشریات زنجیره ای مانند آفتاب یزد )و هم میهن و دیگران 
که دم از برجام چینی و... می زنند( باید گفت افتخار)!( برجام را برای خودتان 
نگه دارید و به عنوان عبرت همه تاریخ و همه کشــورها بایگانی کنید؛ دیگر 

چنان توافقی تکرار نخواهد شد.
توافق عربستان با ایران

نتیجه سیری از آمریکا و آشوب در اسرائیل
»اکنون که سعودی ها به سمت نزدیکی به ایران می روند، برخی تحلیلگران، 
علت را به ســیر شــدن از ایاالت متحده، و آشوب سیاســی اسرائیل مربوط 

می دانند«.
روزنامه صهیونیســتی تایمز اســرائیل ضمن ارائه این تحلیل می نویسد: 
ریاض شاهد بوده که واشنگتن در سال های اخیر به تدریج فاصله گرفته، و از 
ناآرامی های داخلی موجود اسرائیل و خیزش تنش با فلسطینیان ناخشنود است. 
در ژوئیه گذشته، چند روز پیش از فرود هواپیمای جو بایدن رئیس جمهوری 
ایاالت متحده در اسرائیل پیش از پرواز به عربستان سعودی، بنیامین نتانیاهو 
رهبر اپوزیســیون وقت، در کنست مقابل دوربین قرار گرفت تا زمینه را برای 

بازگشت خود به قدرت هموار کند.
سخنان او، در میان دیگر موضوعات، بر این ذهنیت متکی بود که تنها او قادر 
است پیمان های ابراهیمی 2۰2۰ را هدایت کند و جاپای دیپلماتیک اسرائیل در 
منطقه را گسترش دهد. او اعالم کرد »تصمیم من آن است که توافق های صلح 

کامل با عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی به دست آورم.«
روز جمعه، دو ماه پس از آنکه نتانیاهو بار دیگر بساط خود را در دفتر قدیم 
خود پهن کرد، عربستان سعودی با انعقاد توافقی عظیم با یکی از قدرت های 
خاورمیانه در سراسر جهان خبرساز شد. اما کشوری که ریاض امضای خود را 
پای معاهده با آن گذاشت، اسرائیل نبود. برعکس، عربستان سعودی با دشمن 
خونی اسرائیل، ایران، به تفاهم رسید- دقیقا همان کشوری که اسرائیل خیال 

دارد ائتالف عرب- اسرائیل در مقابلش تشکیل دهد.
چنان که پیش بینی می شود، نتانیاهو و یائیر الپید رهبر اپوزیسیون- سلف 

نتانیاهو- از فرصت استفاده کردند تا اتهام را به گردن یکدیگر بیندازند.
الپید، با ارجاع به فشــار دولت در تضعیف دادگاه های دیوان عالی، آن را 
»شکســتی تاّم و تمام برای اسرائیل« خواند. او گفت »وقتی تمرکز خود را به 
جای تالش علیه ایران و تحکیم روابط با ایاالت متحده، روی جنون ]دگرگونی[ 

قضایی می گذاری، نتیجه همین می شود که شد.«

نفتالی بنت، شــریک لپید در دولت گذشــته هم به موضوع وارد شــد: 
»کشورهای جهان و منطقه می بینند که اسرائیل در دست یک دولت ناکارا و 
خودتخریبی زنجیره ای، دوپاره شده است. بعد همان کشورها تصمیم می گیرند 
موضع خود را انتخاب کنند.« یک مقام ارشــد که در ســفر به رم جزو هیئت 
نتانیاهو بود، نزدیکی سعودی- ایران را به »ضعف آمریکا و اسرائیل« در دولت های 

بایدن و بنت- الپید منتسب کرد.
نیویورک تایمز: درس های آرامکو

عربستان را به آشتی با ایران سوق داد
روزنامه نیویورک تایمز در واکنش به توافق تهران- ریاض نوشت: درس های 

آرامکو عربستان را به آشتی با ایران سوق داد.
نیویورک تایمز می نویسد: محمد بن سلمان، ولیعهد و حاکم عملی عربستان 
سعودی، پنج سال قبل به رهبر عالی ایران حمله کرد و اظهاراتی علیه او بیان 
کرد، اما هفته گذشــته در تحولی که جهان را شگفت زده کرد، سعودی ها نه 
تنهــا روابط دیپلماتیک با تهران را دوباره برقرار کردند بلکه همچنین در یک 

موضع گیری غافلگیرکننده، از »سرنوشت یکسان« دو کشور سخن گفتند.
همگرایی دیپلماتیک میان عربستان سعودی و ایران، پس از سال ها نزاع 
نیابتی در سراسر خاورمیانه، کودتایی برای چین بود که این توافق را تسهیل 
کرد. همچنین گشــایش و آرامشی بود برای ایران. اما اگر همکاری تازه میان 
دو طرف واقعا ریشه بگیرد، عربستان سعودی هم بهره زیادی خواهد برد. این 
پیمان می تواند به خاموش شــدن تنش های منطقه ای بینجامد که به شــعله 
گرفتن جنگ ها، کارزارهای رسانه ای و ارسال پهپادها و موشک هایی انجامید 
که بر فراز شبه جزیره عربی پرواز می کردند. حل و فصل منازعه ای که بودجه 
دولت عربستان را تلف می کند، به شهرتش آسیب می زند و مانع سرمایه گذاری 
می شود، به اولویت بن سلمان تبدیل شده که در تالش برای باز سازی اقتصاد 

و جامعه این پادشاهی است.
وزیر امور خارجه ســعودی، پس از بیانیه مشــترک دو کشور در توئیتی 
گفت: »کشــورهای منطقه، یک سرنوشت مشــترک دارند که همکاری میان 
مــا را به یک ضرورت تبدیل می کند تا الگویــی از رفاه و ثبات را بنا کنیم.« 
دیرزمانی است که رقابت میان دو کشور اسالمی، که تنها با 15۰ مایل آب های 
خلیج فارس از هم جدا می شوند، سیاست و تجارت در خاورمیانه را شکل داده 
است. زمانبندی این سازش برای بسیاری از تحلیلگران یک غافلگیری بود؛ تا 
همین اواخر، مقام های رسمی سعودی گفته بودند که در گفت وگوها با ایران، 

پیشرفت اندکی به دست آمده است.
به گزارش دیپلماســی ایرانی، در ادامه تحلیل نیویورک تایمز آمده است: 
چندین کارشناس امر سیاست در واشنگتن، نقش چین در این مصالحه را به 
عنوان چالشی برای سلطه کمرنگ شونده ایاالت متحده آمریکا در خاورمیانه 
تصویر کردند. در واقع برخی مقام های خلیج فارس می گویند که آنها نمی توانند 
بیش از این بر آمریکا برای تضمین امنیت شــان حســاب باز کنند و بنابراین 
باید مشکالتشان را خودشان حل و فصل کنند و اینکه چین آماده ارائه سالح، 
فن آوری و سرمایه گذاری در منطقه است بی آنکه شرط و شروطی را ضمیمه کند. 
اما دیگر تحلیلگران هشدار داده اند که محمدبن سلمان پس از چند سال، به یک 
رویکرد واقع گرایانه تر در سیاست خارجی رو آورده است. آنها می گویند هرچند 
ایاالت متحده همچنان شریک برتر امنیتی این پادشاهی است اما به هرحال 
نمی توانست میانجی توافقی میان عربستان و ایران باشد آن هم به خاطر روابط 
عمیقا آشفته اش با جمهوری اسالمی.  یاسمین فاروق، استاد غیرمقیم در بنیاد 
کارنِگی برای صلح بین المللی می گوید: »این گونه نیست که عربستان سعودی 
کامال آگاه نباشــد که حتی یک تضمین چینی هم محدودیت های خودش را 
دارد. ســعودی ها، در گذر این چند سال، درس های بسیار سختی آموختند از 
جمله اینکه مجبوریم به تنوع روابطمان ادامه دهیم.« به باور تحلیلگران، این 

واقعیت که ایران از جســارت و توانایی انجام عملیاتی شبیه حمالت پهپادی 
و موشــکی به تاسیسات نفتی آرامکو در ســال 2۰19 برخوردار است، لحظه 
کار سازی برای سعودی ها بوده است. به نظر می رسد که این رخداد بخشی از 

عوامل سوق دادن سعودی ها به گفت وگو با ایران از سال 2۰21 بوده است.
محمد السوالمی، رئیس یک اندیشکده در ریاض که بر مسائل ایران تمرکز 
دارد، می گوید: »سیاست خارجی سعودی بسیار روشن است: آنها می خواهند 
که هرگونه تفاوت، اختالف یا منازعه ای را از گذر دیپلماسی حل و فصل کنند 
و برای چنین هدفی در رابطه با ایران هم به سختی تالش کرده اند. بهتر است 

این پیام مثبت را ارسال کنیم و ببینیم که چه نتیجه ای حاصل می شود.
محمدبن ســلمان پس از چند ســال، به یک رویکــرد واقع گرایانه تر در 
سیاست خارجی رو آورده است. آنها می گویند هرچند ایاالت متحده همچنان 
شــریک برتر امنیتی این پادشاهی اســت اما به هرحال نمی توانست میانجی 
توافقی میان عربســتان و ایران باشد آن هم به خاطر روابط عمیقا آشفته اش 

با جمهوری اسالمی.
255 سرمایه گذار آمریکایی

نتانیاهو را تهدید کردند
یک روزنامه صهیونیستی خبر داد: 255 سرمایه گذار آمریکایی به نتانیاهو 
هشدار دادند تغییرات مدنظر او باعث فروکش تزریق نقدینه از خارج خواهد شد.

تایمز اسرائیل نوشت: در آخرین هشدار از احتمال ریزش اقتصادی فاجعه بار 
در صورت تصویب الیحه جنجالی مدنظر نتانیاهو، 25۰ سرمایه گذار مالی مقیم 
ایاالت متحده در نامه ای به وی نوشــتند که طرح برنامه ریزی شده دولت وی 
برای تغییر نظام قضایی محتمل است تزریق نقدینه تازه به اسرائیل را فروکاهد.

نام جفری گلداشتاین معاون وزیر خزانه داری پیشین ایاالت متحده در میان 
امضاکنندگان نامه به چشم می خورد؛ در این نامه آمده است که الیحه برنامه ریزی 
شده همچنین دفاع از اسرائیل در عرصه  های بین المللی را دشوارتر خواهد کرد.

بنا به گزارش کانال 12، که اول بار روز یکشنبه از چنین نامه ای خبر داد، در 
این نامه آمده است که »بسیاری از رهبران جامعه تجاری احساس خواهند کرد 
که ناچارند در اتکای خود به اسرائیل به عنوان مقصد استراتژیک سرمایه گذاری، 
کشــف استعدادهای تازه، ایجاد مراکز مهندســی و حفظ دارایی های معنوی، 
تجدید نظر کنند.« در همین حال، سران اپوزیسیون دولت نتانیاهو با هم عهد 
کردند رأی گیری نهایی الیحه اصالحات را بایکوت کنند. چهار حزب اپوزیسیون 
کنست گفتند رأی نهایی تصویب اصالح نظام قضایی دولت، که گمان می رود تا 

پایان ماه انجام شود را بایکوت کنند. 
 در پــی جلســه ای که با حضور یائیر لپید رهبر »یــش عتید«، بنی گانتز 
رهبر »اتحاد ملی«، آویگدور لیبرمن رهبر »یسرائل بیتنو«، و مراو مخائلی رهبر 
حزب »کار« تشکیل شــد، این احزاب در بیانیه ای مشترک اعالم کردند »هر 
کار ممکن برای ممانعت از تصویب قوانین مذکور خواهند کرد، اما اگر به قرائت 
سوم برسیم«، که آخرین قرائت پیش تبدیل الیحه به قانون است، »ما مشارکت 

نخواهیم کرد و رأی گیری مجمع عمومی را بایکوت خواهیم کرد.«
چهار حزب اپوزیســیون که بدون دو حزب عرب اپوزیســیون تشــکیل 
جلســه دادند، تأکیــد کردند که بــدون توقف روند قانونگــذاری در دیالوگ 
 مشــارکت نخواهنــد داشــت زیــرا مایــل نیســتند ]از ایشــان به عنوان[ 

»برگ انجیر« ]برای اختفای اشکاالت[ روند قانونی استفاده شود.
دولت ائتالف نتانیاهو همچنان به تسریع روند قانونگذاری ادامه می دهد، و 
علی رغم آنکه مخالفان ده هفته متوالی علیه اصالحات تظاهرات کرده اند،  قرار 
قرائت اول دو تا از الیحه های اصالحات در پلنوم تعیین شده است. این الیحه ها 
که گمان می رود به ســهولت به تأیید برســند، به کمیته مربوطه بازگردانده 
خواهند شــد تا برای قرائت های دوم و ســوم، که معموال بســرعت در پی هم 

صورت می گیرند، آماده شوند.
عالوه  بــر این، چهار حزب اکثریت- یهود اپوزیســیون تصریح کردند که 
اگر ایتســخاک هرتزوگ رئیس جمهوری کشور چارچوبی برای مناظره بر سر 
اصالحات مقرر ارائه کند، آنها درخصوص چارچوب مســتقیما با خود ریاست 
جمهوری گفت وگو خواهند کرد و با ائتالف وارد مذاکره نخواهند شد- مگر آنکه 

پیش- شرط ایشان برای توقف روند قانونگذاری پذیرفته شود.

ماجرای اخیر در برخی مدارس که از آن به عنوان مسمومیت یا بدحالی 
دانش آموزان نام برده شــد، یک بار دیگر و شاید محسوس تر از قبل اثر 
مخرب رها بودن واکنش های غیرمسئوالنه در فضای مجازی را به صورت 

ملموس و عینی نمایان کرد. 
در کنار ادامه رســیدگی به اصل این اتفاق در برخی مدارس با تاکید 
مسئوالن ارشــد نظام و پیگیری های انتظامی، اطالعاتی و قضایی برای 
برخورد با دست اندرکاران این حوادث، آنچه در بررسی ها مورد تاکید قرار 
گرفت این بود که بخش زیادی از دانش آموزانی که در این مدت دچار عالئم 
مسمومیت و بدحالی شده بودند اساساً در معرض هیچ گونه عامل بیرونی و 
محرک محیطی قرار نداشتند و در موارد متعددی آنچه باعث ایجاد حالتی 
شــبیه به مسمومیت در آنها شده بود، بیشتر از آنکه یک عامل جسمی 

باشد، ناشی از بار روانی سنگین ایجاد شده بود.
بی شــک پدیده ای جدیدالوقوع و بی سابقه )حداقل در کشورمان( 
همچون ماجرای اخیر در مدارس به ویژه در اوایل وقوع آن قدر ناشناخته 
و دارای ابهــام و جزئیات ناپیدا بود که هرگونه اظهارنظر قطعی آن هم از 
طرف افراد غیر مسئول نمی توانست قابل پذیرش باشد. متاسفانه همین 
دامن زدن به اظهارات غیردقیق یا مغرضانه از سوی برخی رسانه های خاص 
از یک سو و از طرفی سلبریتی ها و کسانی که جز تعداد دنبال کننده چیز 
خاصی در چنته ندارند خود ایجاد کننده موج مخرب روانی و بار شــدن 
آوار شــایعات آزاردهنده بر ذهن و روح و جسم دانش آموزان و افزایش 

نگرانی خانواده ها شد.
در این میان ســؤالی که مطرح می شد این بود که چطور درخصوص 
پدیده ای ناشناخته و در شرایطی که هنوز ابتدایی  ترین مراحل تحقیقات 
به نتیجه واضح و مشخصی نرسیده است، عده ای صرفاً به دلیل شهرت و 
داشتن دنبال کننده در فضای مجازی، به خود اجازه می دهند بدون نگرانی 
از نتیجه مخرب اقدام شــان دست به شایعه  سازی، دامن زدن به شایعات 
و یا گرفتن انگشت اتهام به ســمت نظام و نیروهای انقالبی یا نیروهای 
خدوم امنیتی و انتظامی از طریق انتشار متن ها و تصاویر و استوری های 

تاسف آور بزنند؟!
 این رفتار دو حالت می تواند داشته باشد یا از روی جهالت و کم اطالعی 
است یا ریشه در عناد و فرصت طلبی برای عقده گشایی به هر بهانه دارد 
که در هر صورت محکوم است. عجیب آنکه در چنین مواقعی در بسیاری 
از موارد موضع گیری برخی سلبریتی ها عیناً و نعل به نعل مشابه آن چیزی 
است که رسانه های معاند مشغول ترویج آن برای تحمیق مخاطب هستند.
 البته الزم به ذکر اســت که منظور ممنوع بودن هرگونه اظهارنظر 
نیست و مراد؛ تقبیح هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسانه و غیرمسئوالنه ای 
است که در شرایط بحرانی یا مواقع خاص نه تنها کمکی به بهبود شرایط 
نمی کند بلکه با ریختن آب به آسیاب دشمن به باالرفتن ضریب نگرانی 
و آسیب مردم منجر می شــود. اکنون که فضای مدارس به لطف خدا و 
ورود دستگاه های مسئول کنترل شده است و پس از دستگیری تعدادی 
از عوامل دخیل در بدحالی دانش آموزان، این افراد در اعترافات شــان 
هدف از خرابکاری در مدارس را بدبین کردن مردم به نظام و ایجاد حس 
ناامنی و فرستادن تصاویر و خوراک برای رسانه های معاند اعالم کرده اند، 
ســلبریتی ها و افرادی که در این ماجرا با نشر دروغ و تهمت به نظام و 
انحراف اذهان از واقعیت نقش داشتند باید از خود بپرسند که فرق آنها با 
عوامل این جنایت ها چیست؟ مگر نه اینکه محصول هر دو ایجاد بدبینی 

به نظام و حس ناامنی در مردم بوده است؟
البته این اولین بــار نبود که اظهارنظر ناآگاهانــه افرادی همچون 
ســلبریتی ها خارج از حیطه تخصص و مسئولیت، باعث آسیب به مردم 
یا بروز مشکالتی می شد. در همین ماجرای اغتشاشات ماه های گذشته 
نیز متاســفانه بودند از این دست چهره های صرفاً معروفی که دانسته و 
نادانسته، از روی کج فهمی یا عداوت، از دروغ پردازی و تهمت در ماجرای 
فوت مهسا تا انتشار تصویر کشته های دروغین که زنده بودند، صفحات 
مجازی خود را محل دامن زدن به اغتشاشات و ترویج انواع دروغ ها و بازنشر 

کشته  سازی های آشوبگران و رسانه های معاند کرده بودند.
 اینجا نیز کار مشترک بین رسانه های معاند و برخی از این چهره ها را 
می توان به عینه مشاهده کرد. آیا این افراد که به جای تالش برای استفاده 
از امکان روشنگری و آرام کردن شرایط خاص آن روزها، مشغول ریختن 
بنزین بر آتش و فریب دادن نوجوانان و جوانان کم اطالع بودند می توانند 
منکر این شوند که ممکن است با این کارها دست شان به خون بی گناهی 
آلوده شده باشــد؟ و چه دقیق »امیرحسین رهنورد« قاتل دو بسیجی 
مشهدی در جریان اغتشاشات اخیر پیش از اعدام گفت که »من قربانی 

القائات فضای مجازی و پیروی کورکورانه از سلبریتی ها شدم«.
نمونه های فراوانی از سیاه نمایی چهره هایی که تنها به علت معروف 
بودن و داشــتن صفحه مجازی و دنبال کننده، خــود را مجاز به ورود و 
اظهارنظر در حوادث و موضوعات مختلف می دانند قابل ذکر است؛ از سیل 
و زلزله تا هر حادثه ای در این کشور باید منتظر این رفتار از سوی این افراد 
بود. افرادی که با رفتار غلط خود فریاد می زنند به دالیل مختلف صالحیت 
این موضع گیری ها و نشستن پشت فرمان فریبنده فضای مجازی را ندارند.
وقتــی از فرمان و رانندگی صحبت می کنیــم می توان به این مثال 
اشــاره کرد که نه قانون، نه مردم و نه هیچ مرجعی نمی تواند بپذیرد که 
یک راننده ناتوان، بدون داشتن گواهینامه در یک اتوبان با سرعت براند. 
طبیعی است که این رفتار با برخورد قانونی و مجازات مواجه خواهد شد. 
بی شک هیچ قشری از مردم جامعه و با هر نوع تفکری نخواهند پذیرفت 
در اتوبوس یا هواپیمایی سوار شوند که راننده یا خلبان فاقد گواهینامه یا 
مدرک معتبر و توانایی و صالحیت رانندگی یا پرواز باشد و حتماً به این 
فرد اعتراض می کنند و مانع او می شوند چرا که قطعاً سکوت و مماشات 
در برابر چنین فردی می تواند منجر به حادثه تلخ و جبران ناپذیری شود، 
حال چگونه است که برخی از مردم در مواردی از این دست، ذهن و روح 
و روان خود و فرزندان شان را در فضای مجازی به کسانی می سپارند که 

کمترین صالحیت اظهارنظر در این موضوعات را هم ندارند؟! 
آیا پدر و مادری هست که حاضر باشد غذایی را به فرزندش بدهد که 
توســط فردی با کمترین توانایی و اطالع از آشپزی طبخ شده و احتمال 
مسموم بودن آن وجود دارد؟! پس چگونه است که برخی در تهیه غذای 
روح و ذهن خود و فرزندان شان به اینکه این ملغمه را چه کسی و با چه 

تبحر و نیتی تهیه کرده است بی توجه هستند؟
از طرفی قانون همان طور که پلیس را موظف به برخورد ســخت با 
رانندگی بدون گواهینامه یا فروش غذا بدون داشــتن مجوز بهداشتی 
کرده است، دستگاه های قضایی، انتظامی و امنیتی را نیز موظف کرده با 
کســانی که با شایعه  سازی یا ترویج دروغ و شایعه، امنیت روانی مردم و 
جامعه را به خطر می اندازند مقابله کنند، موضوعی که در تمام کشورها 
نیز جزو بدیهی  ترین اقدامات برای مراقبت از جامعه و مردم اســت. در 
همین کشــورهای مدعی آزادی بیان در غرب که قبله آمال بسیاری از 
سلبریتی هاست، با کوچک ترین اظهارنظر غیرمسئوالنه یا سیاه نمایی و 
آســیب رساندن به امنیت روانی جامعه از سوی هر فرد اعم از سلبریتی 
یا غیر از آن به شدت برخورد می شود و همین افرادی که از سیاه نمایی با 
چاله خیابان در ایران هم نمی گذرند خود می دانند که در آن کشورها قطعًا 
دیگر امکان چنین اظهار فضل هایی علیه آن کشورها را نخواهند داشت.

اخیراً و به درســتی از ســوی دســتگاه قضا افرادی از چهره ها و 
سلبریتی های سیاسی، ورزشی، هنری و... که با شایعه سازی، ترویج دروغ 
یا زدن اتهام به نظام باعث ایجاد ناامیدی در مردم و برهم خوردن نظم و 
امنیت روانی و اجتماعی جامعه می شوند را برای دادن توضیحات و ارائه 
مستندات و ادله این اظهارنظرها احضار کرده و در مواردی نیز منجر به 
صدور کیفرخواست برای آنها شده است تا این افراد بدانند این رفتار غیر 

مسئوالنه  و مضر برای جامعه بدون پاسخ و بازخواست نیست.
اما نکته مهم این اســت؛ حال که پس از مدت ها که انتظار می رفت با 
شایعه  سازی و دروغ پردازی سلبریتی های دارای زیست مجازی برخورد 
شــود و اکنون پس از تحمیل هزینه های اجتماعی زیاد، این رویه آغاز 
شــده است، نباید صرفاً به تذکر اکتفا شود. همان طور که به کسی که به 
علت نداشتن گواهینامه و صالحیت اجازه رانندگی داده نمی شود باید با 
کسانی که بارها و در موضوعات مختلف با رفتار و گفتار نامناسبشان نشان 
داده اند صالحیت اظهارنظر در موضوعات مختلف و داشتن صفحات مجازی 
را ندارند نیز همان طور برخورد شود. قطعاً محرومیت مدت دار یا دائم از 
جوالن بی ضابطه در فضای مجازی و داشتن صفحاتی که جز سیاه نمایی 
و ایجاد ناامنی روانی کارکردی برای جامعه ندارند برای کســانی که همه 
هویت و سرمایه خود را در این فضا یافته اند، بسیار موثرتر از هر تذکر و 
تعهد و مماشاتی است، این محدود کردن آزادی نیست، مراقبت از مردم 

و جامعه در مقابل تجاوز الابالی ها به حریم آنان است.

رانندگی بدون گواهینامه 
در جاده مجازی

یادداشت روز

عباس شمسعلی

صفحه 2
پنج شنبه 2۵ اسفند ۱۴۰۱
2۳ شعبان ۱۴۴۴ - شماره 2۳2۶۶

»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر اسبق عراق: 

توافق ایران و عربستان را 
شهید سلیمانی پایه گذاری كرد

سخنگوی دولت: 

مادران خانه دار روستایی
تحت پوشش صندوق بیمه كشاورزان قرار می گیرند

نخســت وزیر پیشین عراق با 
حاج  یادداشــتی، شهید  انتشار 
قاسم ســلیمانی را آغازگر روند 
توافق ایران و عربســتان عنوان 
کرد و در یادداشتی به روایت نقش 
پررنگ فرمانده شهید سپاه قدس 
و ابتکار عمــل او درخصوص این 

توافق پرداخت.
نخست وزیر  عبدالمهدی«  »عادل 
ســابق عراق، ضمن روایت متفاوتی از 
توافق ایران و عربستان، به نقش مؤثر 
و پررنگ سردار شهید قاسم سلیمانی 
فرمانده شــهید ســپاه قــدس در آن 

اشاره کرد.
وی در یادداشتی نوشت: گام اخیر 
در پکن و صدور بیانیه سه جانبه میان 
چین، عربستان و ایران دارای اهمیت 
تاریخی است و بسیاری در بروز و ظهور 

این رخداد راهبردی نقش دارند.
عادل عبدالمهدی تأکید کرد: این 
رخداد می توانــد چهره منطقه و بلکه 
جهان را دستخوش تغییر کند، مسئله 
صرفاً ازسرگیری روابط میان دو کشور 
درگیر اختالفات نیســت بلکه عالوه بر 
این، توافق مذکور منجر به حل وفصل 
سلسله پرونده های حساس و خطیری 

خواهد شد.
نخســت وزیر ســابق عراق افزود: 
موضوع جدید و حساس میانجی گری 
چیــن از این توافق و آنچه از تبعات و 
سهیم شدن در ترســیم معادالت در 
منطقه دارد. برخــی را من می دانم و 
بدون شک برخی دیگر را هم دیگران 
می دانند و موارد دیگری را آنها می دانند.

قاسم سلیمانی
 میانجیگری عراق را پیشنهاد داد

وی مطرح کرد: در سفر رسمی به 
چین در سپتامبر 2۰19 قبل از نشست 
با »شــی جین پینگ« رئیس جمهور 
چیــن، دبیرکل حزب کمونیســت و 
»چیانگ« رئیس  شورای دولت )معادل 
نخســت وزیر( در 2۰19/9/23، قاسم 
سلیمانی با من تماس گرفت و گفت که 
برای شــما امکان دارد که به عربستان 
ســعودی بروید؟ پرســیدم برای چه؟ 
گفت: برای میانجی میان ما و عربستان 
پاسخ دادم به محض بازگشت به بغداد به 
ریاض سفر خواهم کرد، این درخواست 
شهید ســلیمانی را با طرف چینی در 
میان گذاشتم و آنها هم این درخواست 
را به فال نیک گرفته و از آن استقبال 

کردند. پرسیدم چه پیشنهادی دارند.
عبدالمهدی افزود: ازجمله مواردی 
که شهید سلیمانی درخواست طرح آن 
را کرد، عبارت است از اینکه می توانیم 
به حــل بحران یمــن از طریق دولت 
وحدت ملی کمک کنیم، از تحول در 
روابط عربستان و عراق و برقراری روابط 
گسترده با مردم عراق حمایت می کنیم، 

گفت وگو با کشورهای همسایه برخالف 
کشورهای دیگر آسان است، تعهد برای 
کاهش تنش ها برای 1۰ سال، احترام 
متقابل بر اســاس معادلــه نه غالب و 
نه مغلــوب، تضمین دریانــوردی در 
خلیج فارس، حل مشــترک مسائل در 
سوریه و لیبی و بقیه منطقه و نشست 

وزرای امور خارجه.
نخست وزیر ســابق عراق تصریح 
کرد: ما بــا برادران ســعودی تماس 
گرفتیم آنهــا درباره علت این ســفر 
جویا شدند چون من در آوریل 2۰19 
به عربســتان ســفر کرده بــودم؛ من 
ایران  بحث درخواســت میانجی گری 
را مطرح کردم و پرســیدند که طرف 
ایرانی درخواست کننده کیست و گفتم 
سلیمانی و آنها اســتقبال کردند و ما 
صبــح 2۰19/9/25، مهیای ســفر به 
عربستان شــدیم و عصر آن روز بغداد 
را به مقصد عربســتان تــرک کردیم 
و در معیت مــا »مصطفی الکاظمی« 
نخست وزیر قبلی و رئیس  اطالعات آن 
زمان و نیز »ثامر الغضبان« وزیر نفت 
و »محمد الهاشمی« مدیر دفتر بودند.

نخســت وزیر اســبق عراق افزود: 
پادشــاه عربستان از ما استقبال کرد و 
سپس در ساعات پایانی شب دیداری با 

ولیعهد این کشور برگزار کردیم.
وی بیــان کــرد: در آن زمــان 
تأسیســات نفتی آرامکــو مورد حمله 
موشــکی قرار گرفته بود و ایران متهم 
به این حمله شده بود هرچند که این 
کشور هرگونه مسئولیت در این حمله 
را تکذیب کرده بود، در روز 2۰19/9/5، 
»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه وقت 
آمریکا تماس گرفت و گفت موشک ها 
برخالف شایعات از شمال خلیج فارس 
شلیک شــده و نه عراق. فضا به شدت 
تنش آلــود بود و ولیعهد عربســتان با 
عصبانیت سخن می گفت، هنگامی که 
حرف هایش تمام شد، گفتیم، آیا شما 
خواهان جنگ با ایران هســتید، گفت 
نــه، گفتم اگر قصد جنــگ ندارید یا 
اوضاع متشنج باقی می ماند و هرلحظه 
امکان از کنترل خارج شدن آن وجود 
دارد یا اینکه مذاکره کنید، او پاســخ 
داد، مــا ایــن مســئله را چندین بار 
امتحان کردیم اما موفق نشــدیم، من 
به وی حل مشکالت میان رفسنجانی 
و ملک عبداهلل را خاطرنشــان کردم، 
گفت پیشنهاد شــما چیست؟ گفتم 
پنجره و روزنه ای بازکنیم، دیدگاهتان 
را بنویســید و ما آن را به طرف ایرانی 
منتقل خواهیم کرد، ما یقین داریم این 
امر منجر به گشوده شدن باب گفت وگو 
خواهد شد، بن سلمان برگه ای شامل 9 
مورد درباره احترام به حقوق بین الملل، 
پایبنــدی عمیق بــدان ازجمله اصل 
ُحسن همجواری، مبارزه با تروریسم و 

افراط گرایی و توسعه روابط با کشورهای 
جهان به ویژه کشورهای همسایه که در 
همزیستی امن و ثبات و شکوفایی نقش 

دارد، را تحویل ما داد.
طرف  داد:  ادامــه  عبدالمهــدی 
سعودی پرسید که شما هم پیشنهادی 
دارید و ما گفتیم بله. تغییرات زیادی 
ندادیم اما برخی تغییرات دادیم. برگه 
اولیه لحن تندی داشت و ما این برگه 
را به با اندکی تغییرات و تلطیف برخی 
عبارت ها به شــهید سلیمانی تحویل 
دادیم و گفت: کار خوبی به ســرانجام 
رســاندید، من این برگه را به ســران 
کشور ارائه خواهم کرد، چند هفته پیش 
از ترور ایشان، از پاسخ مقامات ایرانی 
سؤال کردم که مقامات عربستانی هم به 
دنبال جواب آن بودند، شهید سلیمانی 
گفت: سران ایران این موضوع را بررسی 
کــرده و به محض بازگشــت به بغداد، 

جواب را خواهم آورد.
نخســت وزیر اســبق عراق گفت: 
متأسفانه دولت سابق آمریکا دست به 
اقدام بزدالنــه و احمقانه زد و کیف و 
جوابیه ایران که همراه شهید سلیمانی 
بود، پیدا نشــد. مــن در 2۰2۰/7/5 
نخست وزیری را ترک کردم و الکاظمی 
عهده دار مسئولیت شد و طرف سعودی 
تصمیم بــه ادامه ابتکار عمل گرفت و 
نشست های اولیه به سرپرستی وی در 
بغداد در آوریل 2۰21 برگزار شد و در 
غیاب او »محمد الهاشــمی« جلسات 
را اداره می کــرد و از جانب ســعودی 
هم »خالد الحمیدان« حضور داشــت 
و ریاســت طرف ایرانی را هم ســعید 
ایرانی معاون دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران عهده دار بود. این نشست ها 
ادامــه یافت تا به توافــق راهبردی در 
پکــن منجر شــد. وی در پایان گفت: 
طرفین بــا قدرت به مذاکــرات ادامه 
دادنــد و اگــر تحــوالت منطقه ای و 
جهانی و نقش مؤثــر و فزاینده چین 
نبود امکان نداشت این توافق به نتیجه 
برسد. دو طرف تضمین هایی داده اند. ما 
از خداوند می خواهیم که صلح بر امت 

اسالم حاکم شود.
راشاتودی: توافق ایران و عربستان 

نظم جهانی را دگرگون می کند
مســائل  تحلیلگر  فومنکو  تیمور 
سیاسی و استاد دانشگاه دولتی مسکو 
در مقالــه ای بــرای تارنمای شــبکه 
خبری روسی راشــاتودی نوشت: این 
توافقنامه از چندین جنبه اهمیت دارد. 
نخست اینکه اولین توافق در نوع خود 
اســت که با میانجیگری چین حاصل 
می شود، به عالوه توافق تهران- ریاض 
نشان دهنده تعهد چین به حسن روابط 

با همه کشورهای منطقه است.
این تحلیلگــر افزود: بــه اعتقاد 
بسیاری از ناظران مسائل سیاسی، این 

توافق نه تنها منطقــه خاورمیانه بلکه 
نظم جهانی را نیز دگرگون می کند. به 
بیان ساده تر، این توافق خبر بدی برای 
دولت ایاالت متحده است و ضربه بزرگی 
به نفوذ تقریباً نامحدود ژئوپلیتیکی که 
واشــنگتن از طریق روابط استراتژیک 
خود با کشــورهایی مانند عربســتان 
ســعودی از مدت ها پیــش بر منطقه 

داشته است، وارد می کند.
فومنکو گفت: به عالوه، این توافق 
عمــاًل کارزار تحت رهبــری آمریکا را 
برای تحت فشــار قرار دادن و منزوی 
کــردن ایران، مضمحل می کند و مانع 
تالش هــای آمریکا برای شــکل دادن 
سیاست منطقه به نفع )رژیم( اسرائیل 
از طریق توافق نامه ســازش یا آبراهام 
می شود و تعجبی ندارد که رسانه های 
غرب این توافق را چالشــی برای نظم 

بین الملل عنوان می کنند.
این تحلیلگر با اشــاره به تحوالت 
 دو ســال اخیر در منطقــه خاورمیانه

- از مخالفــت علنــی عربســتان بــا 
افزایش تولید  درخواست آمریکا برای 
نفت گرفته تا به روی کار آمدن مجدد 
بنیامیــن نتانیاهو در اســرائیل که با 
تشدید تنش ها بین تل آویو و دولت های 
عربی همــراه بود - ایــن تحوالت را 
زمینه ساز فراهم شدن فضای سیاسی 
مناســب برای ورود میانجیگرانه چین 
و آشتی دوباره ایران عربستان می داند.
وی در پایــان دســتیابی ایران و 
عربســتان ســعودی را به توافق برای 
ازسرگیری روابط دیپلماتیک، ضربه ای 
سنگین به منافع آمریکا توصیف می کند 
که سیاســت کاخ سفید را برای ایجاد 
یک ماشــین جنگی دائمی به منظور 
مشروعیت بخشیدن به حضور خود در 
منطقه و نفوذ آن بر کشــورهای عربی 
تضعیــف می کند. بر اســاس تحلیل 
این استاد علوم سیاسی روسیه، توافق 
تهران- ریاض نشان می دهد که تالش 
آمریکا برای منزوی کردن ایران و ضربه 
زدن به این کشور شکست خورده است 
و آمریکا دیگر نمی تواند همانند گذشته 
کشــورها را منزوی کند، به عالوه اگر 
حاکمان کاخ ســفید عاقل باشند باید 
از تحــوالت منطقه درس بگیرند و در 
نگرش خود به خاورمیانه بازنگری کنند.

رئیس  پیشین اطالعات عربستان: 
آمریکا نمی توانست میانجی صادقی 

در مذاکرات تهران و ریاض باشد
الفیصل رئیس  پیشــین  ترکــی 
در  ســعودی  عربســتان  اطالعــات 
مصاحبه با خبرگزاری فرانســه گفت 
که ایاالت متحده و اروپا نمی توانستند 
میانجی صادقی باشند و توافقی مانند 
آنچه چین به دستیابی آن بین ایران و 
عربستان سعودی کمک کرد را باعث 

شوند.

بهــادری جهرمی گفت: طبق 
مصوبــه هیئت وزیــران مادران 
خانه دار ســاکن مناطق روستایی 
و  فرزند  دارای ســه  و عشایری 
صندوق  پوشــش  تحت  بیشتر، 
می گیرند  قرار  بیمه کشــاورزان 
 و حــق بیمه را دولــت پرداخت 

می کند.
علی بهادری جهرمی ســخنگوی 
دولت دیروز )چهارشــنبه( در حاشیه 
هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در 
رابطه با آخرین مصوبات هیئت دولت 
اظهار داشت: با توجه به اینکه تغییری 
در قانون تغییر ســاعت رسمی کشور 
صورت گرفت، مجلس ایــن قانون را 
تغییر داد و اعالم کرد از ابتدای ســال 
14۰2 دیگر تغییر ســاعت رســمی 
را نداریــم. دولت عماًل مکلف اســت 
کــه چنانچــه نیاز باشــد تغییری در 
ساعات شــروع مدارس، دانشگاه ها و 
مجموعه های مختلف اداری و عمومی 
انجام دهد. در همین جهت پیشــنهاد 
تعیین ساعات شــروع کار با توجه به 
عدم تغییر ساعت رسمی در سال بعد 
از ســوی ســازمان اداری استخدامی 

مطرح شده است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: کلیات 
این پیشنهاد به تصویب هیئت وزیران 
رسید و بنا شد با توجه به آثاری که برای 

مدیریت مصرف انرژی و کنترل ترافیک 
و مســائل مربوط به حوزه آموزشی و 
بهداشتی دارد، نهایی و تا پیش از پایان 

سال امیدواریم این مصوبه ابالغ شود.
مصوبه ای  گفت:  جهرمی  بهادری 
بــرای پرداخت بخشــی از درآمدهای 
ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده 
به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی 
داشتیم و قرار است یا از این افراد مالیات 
گرفته نشــود یا اینکه مالیاتی که در 
این حوزه دریافت شــده بین این افراد 
بازتوزیع شود. آئین نامه ای در راستای 
این تکلیف قانونی از سوی وزارت کار 

پیشنهاد شد و به تصویب رسید.
وی بیــان کرد: در حــوزه وزارت 
ورزش و جوانــان آئین نامــه اجرایی 
قانــون اهداف و وظایــف و اختیارات 
ایــن وزارتخانه مــورد موافقت دولت 

قرار گرفت.
ســخنگوی دولت در پایان اظهار 
کرد: مصوب شد مادران خانه دار ساکن 
مناطق روستایی و عشایری دارای سه 
فرزند و بیشتر، با حدودی که در قانون 
مشــخص شده است و در مناطقی که 
زیر نصــاب نرخ رشــد الزم جمعیت 
هســتند، تحت پوشش صندوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان و روســتاییان و 
عشایر قرار گیرند و دولت این حق بیمه 

را پرداخت می کند.

گفت و شنود

زیر دریایی!
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گفت: چه خبر؟!
 گفتــم: بعــد از شکســت اغتشاشــات چند ماه گذشــته 
یک سناتور آمریکایی با تأسف گفته که از  سلبریتی ها در ایران قطع 

امید کرده ایم!
گفت: چرا؟! 

 گفتــم: ُخب بــرای اینکه آن همــه زور زدنــد و دالر گرفتند 
ولی نتوانستند هیچ غلطی بکنند! 

گفــت: وقتــی 44 ســال اســت کــه از آمریــکا و متحدانــش هیــچ 
 غلطــی علیه ایران ســاخته نبوده، از یک مشــت آدم بی ســواد کاســه لیس

 چه کاری ساخته است؟!
 گفتم: یــارو می خواســت زیر دریایــی رو غرق کنــه، در زد 

و فرار کرد!... نفس کم آورد و خودش غرق شد!

دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در پاسخ به دعوت همتای اماراتی 
از مســئوالن  هیئتی  رأس  در  و 
اقتصــادی، بانکی و امنیتی امروز 

پنج شنبه به ابوظبی سفر می کند.
علی شمخانی نماینده مقام معظم 
رهبــری و دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی، امروز پنجشنبه 25 اسفندماه در 
پاسخ به ســفر »شیخ طحنون بن زاید 
آل نهیان« مشــاور امنیت ملی امارات 

عربی متحده به ایران و به دعوت رسمی 
همتای خود به ابوظبی سفر می کند.

شمخانی در سفر به امارات عالوه بر 
مذاکره با همتای اماراتی خود با مقامات 
بلندپایه این کشــور نیز دیدار و درباره 
مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 

گفت وگو خواهد کرد.
مسئوالن عالی اقتصادی، بانکی و 
امنیتی دبیر شورای عالی امنیت ملی را 

در این سفر همراهی می کنند.

شمخانی امروز به امارات سفر می كند


