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* از خداونــد می خواهم بــر قوت و قدرت دولت خدمتگــزار بیفزاید تا بتواند 
خرابی های 8 سال گذشته را که ژنرال ها با لودر ویران کردند ترمیم نماید.

0921---2274
* حال که دولت مکتبی بنا بر اجرای عدالت گذاشته تا شاهد بهره مندی همه 
مردم باشــد برای ویژه خواران بسیار گران آمده لذا با انواع تهمت ها و افتراها و 
دروغ بافی ها قصد التهاب آفرینی دارند. مردم عزیز کشورمان باید هوشیار باشند 
و فریب این اراجیف بدخواهان را نخورند و تحمل کنند تا شــاهد شــکوفایی 
کارهای بزرگ دولت خدمتگزار باشــند. نظام اقتصادی کشور باید جراحی شود 
و رئیس جمهور محترم آبروی خود را گذاشــته تا ان شاءاهلل مردم مزه عدالت را 

بچشند.
سیاحی
* بــه نوبه خــود از تیم اقتصادی دولت بابت برنامه ریزی به منظور گســترش 
 عدالت تشکر و قدردانی می کنم. امید است ان شاءاهلل خداوند به دست اندرکاران 
تیم اقتصادی دولت به ویژه رئیس جمهور محترم توفیق بیشتر عنایت فرماید تا 

بتوانند با اجرای عدالت ، فقر و فساد را از جامعه ریشه کن نمایند.
عزیزی- اصفهان
* مشکل بزرگ امروز رژیم جعلی اسرائیل این است که حامی همیشگی آن یعنی 
آمریکا حال و روز خوبی ندارد. قدرت استکباری آمریکا رو به افول است و مشاهده 
می شود دولتمردان آمریکایی در برابر مشکالت عدیده داخلی و خارجی سردرگم 
شده اند و از همه مهم تر در منطقه با بن بست راهبرد مواجه هستند نتیجه اینکه 

چاره ای جز ترک منطقه را ندارند و اسرائیلی ها عزا گرفته اند.
زالی
* آمریکایی ها در مواجهه با جنگ اوکراین به شدت مشغول فعالیت به خصوص 
در حوزه رسانه ای و تبلیغاتی هستند. در حالی که واشنگتن خود از عامالن آغاز 
این جنگ اســت ولی برای فریب، پرچم حمایــت از بی گناهان و قربانیان این 
جنگ را برداشــته و تالش دارد خود را منجی جا بزند! انگلیسی ها ضرب المثل 

جالبی دارند که می گوید کسی با چسباندن پر به پشت خود، مرغ نمی شود.
میرزایی
* از ســفیر جدید کشورمان در عراق تشــکر می کنم که شروع فعالیتش را با 
حضور در محل شــهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس 

و همراهانشان قرار دادند.
جالدتی
* باعث و بانی تمام فتنه های جهان را یهودی های صهیونیست می دانم. همان 
جماعت متکبری که با شیطان دست  برادری داده اند. به خواست خداوند نیروهای 
مقاومت با رشــد کمی و کیفی که پیدا کرده اند این غده ســرطانی را از جامعه 

اسالمی قطع و به عمر منحوس آن پایان خواهند داد.
مهدی زاده

* آزادی قدس شــریف وعده حتمی الهی اســت. روزی فرا خواهد رســید که 
نفس های استکبار جهانی به شماره خواهد افتاد و آن روز دیر نخواهد بود.

پارسا
* صداهای مخالف از درون سرزمین های اشغالی بلند شده و ما مطلع هستیم 
که مسئوالن سیاسی- امنیتی رژیم اشغالگر قدس نه فقط از ترس شمشیرهای 
برکشیده مقاومت ، که اکنون از بیم فروپاشی داخلی خواب راحت ندارند و این 

اول کار است.
تورج
* متأسفانه بعد از انقالب به دالیل مختلف کشاورزی مورد بی مهری قرار گرفت. 
امید است دولت سیزدهم به ویژه وزیر محترم جهاد کشاورزی با تالش مجدانه 

کشاورزی را که رکن اصلی تولید می باشد رونقی به یادماندنی دهد.
شیخ االسالمی

* امیدوارم وزارت آموزش و پرورش و معلمان عزیز برای اجرایی کردن منویات 
رهبر معظم انقالب در بعد ســبک زندگی اسالمی، تعاون و همکاری اجتماعی، 
مطالعه و تحقیق، فعالیت های جهادی، مبارزه با آسیب های اجتماعی و نظم و 

قانونگرایی اهتمام ویژه ای نمایند.
صادقی تبار

* تقویت باورهای دینی و انقالبی و نشر فرهنگ و معارف اسالمی از نقاطی است 
که درست در مقابل حرکت دشمنان این نظام است که رسانه ملی و مطبوعات 

باید به درستی در تبیین آن همت کنند.
مختاری
* بعد از آنکه رهبر معظم انقالب در سخنان خود با کارگران به نشانه اعتراض 
فرمودند صنعت خودروی کشور وضعیت قابل دفاعی ندارد یکی از شرکت های 
خودروساز صحبت از امضاء میثاق نامه ای کرده که بعد از این خودرو بدون نقص 

تحویل مشتریان خواهد شد!
0921---9109

* تأثیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بر افکار جامعه به ویژه بر نوجوانان 
به شکل اضطراب، افسردگی و خودزنی به حد ویرانگری درآمده است. از آنجا که 
بازگشت به عصر پیش از دیجیتال امکان پذیر نیست چاره کار اصالح شبکه های 

اجتماعی در جهت تبلیغ و ترویج ارزش های دینی و معنوی می باشد.
آذری
* اگر بنا بود سران فتنه مطابق قوانین رسمی کشور محاکمه شده و به مجازات 
برســند معلوم نبود چه سرنوشتی برای آنان رقم می خورد ولی بنای جمهوری 
اســالمی بر عفو و رأفت اسالمی گذاشته شده است. امیدواریم فتنه گران لجباز 

سر عقل آمده موفق به توبه شوند.
مصطفوی
* در مورد نماینده تربت جام در مجلس شورای اسالمی که یک نطق جنجالی 
درباره مشــکالت اقتصادی داشته الزم است یادآوری کنم خود ایشان در روی 
کار آمدن دولت سراسر خســارت آقای روحانی و مشکالت امروز جامعه مقصر 
اســت چرا که تا توانست برای رای آوری آقای روحانی در هر دو دوره دست به 
تبلیغات گسترده در منطقه زد و امروز ترجیح داده داستان را از پله دوم شروع 

کند. این کار مفهومی جز فرار به جلو ندارد.
0938---9970
* در اخبار خواندم دولت ایتالیا برنامه دارد استفاده از تهویه مطبوع در مدارس 
و ادارات دولتی را برای دمای کمتر از 25 درجه ســانتی گراد محدود کند. این 
طرح از جیره بندی انرژی به منظور کاهش وابستگی این کشور به منابع انرژی 
روســیه حکایت دارد. بنابراین باید قدر انرژی موجود در کشــور خود را بیشتر 

بدانیم و درست مصرف کنیم.
مهاجری
* گالیه هایی از مسئولین قوه قضائیه دارم. اوال چرا چهره قاچاقچیان مواد غذایی 
را از طریق رسانه ها به مردم نشان نمی دهند ثانیا چرا هیچ خبری از برخورد و 
محاکمه مسببین وضع موجود یعنی دولتمردان و مدیران دولت گذشته نیست؟
اسداللهی 
* از دستگاه  اطالعاتی امنیتی درخواست می شود ارتباط کاوه مدنی فراری متهم 
به جاسوسی با روزنامه زنجیره ای جمهوری اسالمی را رصد نمایند. وی که متهم 
به جاسوســی است و از کشــور متواری و دستگاه قضایی در صدد جلب اوست 

چگونه در این روزنامه یادداشت می نویسد؟!
میرزایی
* به علت حمایت نکردن از آمرین به معروف و ناهیان از منکر متاسفانه شاهد 
جسارت و بی حیایی برخی افراد جاهل و یا عامل بیگانه در کشور شده ایم. انتظار 
می رود ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیش از گذشته فعال شود تا این گونه 

شاهد ولنگاری عناصر فرومایه الابالی در جامعه نباشیم.
افجه ای 
* مســئولین، مشــکل قاچاق ســوخت را که طبق اعالم متولیان امر فقط از 
جنوب کشور روزانه 5 تا 7 میلیون لیتر نفت قاچاق و با 67 برابر قیمت فروخته 

می شود حل کنند.
بیگی
* چند ســالی است که خیابان گلستان غربی واقع در منطقه 22 تهران محل 
گردشــگری و توریستی اعالم شده و جمعیت زیادی را به خود جذب کرده در 
نتیجه شاهد تردد زیادی در این محدوده هستیم. شایسته است شهردار محترم 
منطقه نسبت به زیبا  سازی و نورپردازی میادین محل به ویژه در میدان موج و 

ساحل اهتمام ویژه داشته باشند.
شیبانی و جمعی از ساکنین منطقه

درایت و متانت مردم
نقشه دشمن را نقش بر آب کرد

صداقت دولت و درایت مردم، بخش مهمی از نقشــه طراحی شــده دشمن 
برای ایجاد التهاب و اغتشاش به بهانه اصالح رویه توزیع یارانه کاالهای اساسی 

را ناکام گذاشت.
طی چند روز گذشته و با قطعی شدن این موضوع که قرار است قیمت برخی 
کاالها در روند اصالح توزیع یارانه ها تغییر کند، رسانه های معاند بیگانه )و از جمله 
صدای آمریکا، بی بی سی، رادیو فردا، من وتو، سعودی اینترنشنال، و هزاران کانال 
فعال در فضای مجازی( تحرک کم سابقه ای را در پیش گرفتند تا مردم ایران را 
به هجوم برای خرید کاال از یک ســو و حضور در اغتشاش از سوی دیگر تهییج 
کنند. در این مسیر حتی عناصر وابسته به گروهک های تجزیه طلب و تروریست 
هم به کار گرفته شــدند تا به ایجاد ناامنی و اغتشــاش و حمله و تخریب علیه 

برخی فروشگاه ها دامن بزنند.
اما رسانه های بیگانه در موضوع دوم یعنی ایجاد اغتشاش و ناامنی که تقریبا 
مطلقا شکست خوردند و جز یکی دو مورد ناچیز هیچ موفقیتی به دست نیاورند. 
در بــاره احتمــال هجوم برای خرید بی حد و حصــر کاال هم که همه جای دنیا 
می توانست اتفاق بیفتد و اتفاق هم افتاده، اغلب مردم خویشتنداری به خرج داده و 
مانع از پدید آمدن تنش و التهاب شدند؛ و این در حالی است که شایعه پراکنان و 
فضاسازان بیگانه ظرف چند روز گذشته، انتظار التهاب شدید را می کشیدند تا روی 
آن موج سواری کنند. اما اغلب مردم، حتی در خرید کاالهای ضروری هم متانت 
به خرج دادند و مانع از سوءاستفاده بدخواهان و دشمنان دندان تیز کرده شدند.
خویشــتنداری و بصیرت مردم به قدری باال و چشمگیر بود که رسانه های 
معاند بیگانه مجبور شدند برای القای التهاب و تنش، ویدئوهای مربوط به چند 
ســال قبل در ایران یا برخی کشــورهای دیگر را منتشر کرده و به عنوان اتفاق 

جدید اعتراضی یا هجوم به فروشگاه ها جا بزنند!
هر چند تدبیر دولت در پرداخت پیشاپیش یارانه جبرانی، در ناکامی دشمنان 
و بدخواهان موثر بود. اما بیش از تدبیر یارانه ای دولت، درک و درایت مردم بود 
که دشــمنان دندان تیزکرده و تدارک کرده را ناکام گذاشــت. صداقت دولت و 

اعتماد مردم، سرمایه مهم دولت است.
وال استریت ژورنال: ایران پیروز شده

و آمریکا را تحقیر می کند
روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به روند فعلی و موازنه تغییر یافته میان 
ایران و آمریکا نوشــت: با ادامه وضع موجود، ایران احساس پیروزی و آمریکا را 

تحقیر می کند.
این روزنامه آمریکایی در یادداشتی نوشت: ایران از تحریم های شدید، آشوب، 
ترور هدفمند مقامات و دانشمندان، خرابکاری هسته ای، جنگ در سوریه، ناآرامی ها 
در عراق و بیماری همه گیرکرونا، جان سالم به در برده و احساس پیروزی می کند. 
سیاســتمداران آمریکایی که اغلب به سیاست خارجی به عنوان یک معامله فکر 
می کنند. آیت اهلل خامنه ای رهبر عالی ایران اما نه تحت تاثیر تحریم ها قرار می گیرد 
و نه از پاداش های مالی اغوا می شود. گفت وگوها با آمریکا به واسطه دیپلمات های 
اروپایی، خود میدانی برای تحقیر آمریکاست، زیرا دیپلمات های آمریکایی اجازه 

مالقات با همتایان ایرانی خود را ندارند. 
قلم »ری تکیه« )عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکا( و » روئل مارک 
کریچت« )افسر سابق سازمان سیا در امور ایران( در مقاله مشترک وال استریت 
ژورنال تاکید کرده اند: آمریکا با قاطعیت و پافشاری ایران روی مواضع هسته ای 
خود، تحقیر شده و در این کشاکش دیپلماتیک و سیاسی و اقتصادی، احساس 

پیروزی می کند.
»انریکه مورا« نماینده اتحادیه اروپا ، چهارشــنبه گذشته در تالش دیگری 
 برای توافق با جمهوری اســالمی بر ســر احیای برجام، در تهران بود. در طول

16 ماه مذاکرات گذشته، دیپلمات های آمریکایی اجازه مالقات مستقیم با همتایان 
ایرانی خود را نداشتند. طرفین نتوانستند درباره خارج کردن نام سپاه پاسداران 
از لیست گروه های تروریستی خارجی دولت آمریکا، به توافق برسند و مذاکرات 

روی همین نقطه از ماه مارس گذشته قفل شده است.
دولت بایدن تالش ناموفقی داشته است تا رهبر ایران را به توافق وادار کند 
و در همین راســتا پذیرفته که با تعهد ایران به عدم گرفتن انتقام ترور ســردار 
سلیمانی و حمله نکردن به مواضع آمریکا در منطقه، نام سپاه را از لیست خارج 

کند، اما ایران نپذیرفته چنین تعهدی به آمریکا بدهد.
رهبران ایران مایل به تکرار اظهارات سیاســتمداران سرشــناس آمریکا در 
مورد شکســت کارزار »فشــار حداکثری« دونالد ترامپ هستند و شعار انقالبی 
اولیه »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« بار دیگر در نماز جمعه ها طنین انداز 
می شود.. رهبر ایران نه تحت تاثیر تحریم ها قرار می گیرد و نه اغوای پاداش های 

مالی. او تالش داشته تا ایران را از بازارهای تحت حاکمیت غرب محافظت کند.
جمهوری اســالمی بدین ترتیب می تواند اســتقالل خــود را حفظ کند. از 
نشــانه های قدرت ملی، به تعبیر رهبر ایران، گســترش انقالب به خارج، نشاط 

معنوی و تسلط بر علم هسته ای است. 
مطمئن ترین راه برای ایران به منظور برتری منطقه ای سرمایه گذاری بر روی 
شبه نظامیان شیعه عرب است که توسط ایران حمایت می شوند و هسته ای ترکیبی 
عالی و نســبتا ارزان برای بی ثبات کردن خاورمیانه هستند. )آیت اهلل( خامنه ای 
که در دهه 1990 فتوایی به منظور حرمت تولید و اســتفاده از سالح هسته ای 

صادر کرده، این دستاوردها را با مشوق های پیشنهادی آمریکا عوض نمی کند.
جنگ در اوکراین احتیاط جمهوری اسالمی را تقویت کرده است. در ایران ، 
جنگ اوکراین نشــانه دیگری از هزینه اعتماد به آمریکا اســت. در این تئوری 
توطئه، واشنگتن با برنامه قبلی اوکراین را فریب داد تا خود را عضوی از جامعه 
غربی بداند در حالی که عضویت این کشور در پیمان ناتو را معلق نگه داشت. این 
نیرنگ ایاالت متحده برای تحریک تهاجم روسیه بود. اوکراین صرفا یکی دیگر از 
توطئه های آمریکایی برای تضعیف روسیه و تحریک اروپا در برابر آقای پوتین است.

اکنون مذاکرات فرصتی اســت که آمریکایی ها به نمایندگان ایران التماس 
کنند. گفت وگوها با آمریکا به واســطه دیپلمات های اروپایی خود تمرینی برای 
تحقیر آمریکاســت، زیرا دیپلمات های آمریکایی اجازه مالقات با همتایان ایرانی 

خود را ندارند.
VOA: ایران با کم بها کردن برجام
اهمیت آمریکا را پایین آورده است

وضعیت احیای برجام، در نشست گروهک موسوم به اتحادیه دموکراسی در 
واشنگتن بررسی شد.

حاضران در این جلســه به دولت جو بایدن پیشنهاد کردند در مورد توافق 
هسته ای ایران واقعگرایانه عمل کرده و سیاست خود را تغییر دهد.

الی کوهانیم، دیپلمات سابق وزارت خارجه آمریکا در حاشیه این جلسه، به 
بخش فارسی صدای آمریکا گفت: »واضح است که دولت ایاالت متحده به ریاست 
جو بایدن درخصوص چیزهایی که ما به رژیم ایران پیشــنهاد کردیم، دســت و 
دل باز بوده ولی هنوز رژیم از رســیدن به توافق، خودداری می کند.گام درســت 
برای ایاالت متحده این است که فشارهای واقعی را بر رژیم ایران بازگرداند، گزینه 
اقدام نظامی را روی میز بازگرداند و بگذارند رژیم به درستی بداند ایاالت متحده 

یک ایران هسته ای را تحمل نخواهد کرد.«
الی کوهانیم کــه در دولت قبلی آمریکا، معاون نماینده ویژه رصد و مقابله 
با یهودســتیزی وزارت خارجه آمریکا بود، گفت: »جو بایدن از زمان حضور در 
ریاست جمهوری، وعده داد حقوق بشر را به اصلی ترین هسته سیاست خارجی 
آمریکا تبدیل کند. تا حاال و در مورد رژیم ایران ندیده ایم که چنین کاری بکند.

بهنام طالب لو، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم در حاشیه این جلسه 
گفت: »من فکر می کنم از آوریل 2021 و شروع دیپلماسی غیرمستقیم هسته ای، 
دولت بایدن در پی احیای چیزی حتی کمتر از توافق برجام بود. دولت بایدن به 
نظر رسید حاضر است بیشتر امتیاز بدهد و در مقابل کمتر دریافت کند و االن 

شاید حتی نتواند آن را هم به دست آورد.«
او افزود: »مذاکرات بســتگی به این دارد که ایران در مقابل فعالیت هایش با 
چه نوع عواقبی رو به رو شود. از دیدگاه تهران اگر نگاه کنید، حاضر هستند ریسک 

بیشتری کنند که معنایش ادامه یافتن مذاکرات است.«
او در ادامه گفت: »سوم بحث ایدئولوژی است. رهبر همیشه می خواهد دست 
آخر آمریکا را مورد تحقیر قرار دهد و این بخشــی از استراتژی آنها است. اینکه 
قدرتی جهانی مانند آمریکا را به این شکل پایین بیاورند، همواره بخشی از هدف 
آنها بوده و اگر به نحوه موضع گیری خامنه ای نگاه کنید، او حتی اهمیت توافق 
هسته ای برجام را پایین آورده و ابراهیم رئیسی هم همین کار را می کند. معنای 
آن این است که رژیم، اعتماد به نفس پیدا کرده و هر وقت اعتماد به نفس بیشتری 
دارد، خصومت هایش باال می رود و خطرناک تر می شود. همه این ها نتیجه این است 
که واشنگتن نتوانسته به درستی منتقل کند که چه عواقبی در پی خواهد بود. از 
همین رو ایران همین طور سرسختانه به تعویق می اندازد و جواب رد می دهد.«
بهنام طالب لو در مورد اینکه چرا بعد از نزدیک به یک سال این مذاکرات به 
نتیجه نرســیده گفت: »به نظرم سه دلیل وجود دارد که افراطی های ایران این 
آســودگی خاطر را دارند که نه بگویند. یکــی تاکتیک، دیگری اقتصاد و بعدی 

ایدئولوژی اســت. درخصوص تاکتیک، حکومت ایران می داند همیشــه وقتی 
زیاده خواهی کند دولت بایدن در این خصوص فشــاری وارد نمی کند و آنها باور 
دارند دولت فعلی آمریکا به سمت فشار آوردن روی نمی آورد. برای همین و مشابه 
کاری که با دولت اوباما کردند، اگر امکانش باشد زیاده خواهی خواهند کرد و ممکن 
است در پایان به چیزی برسند. این یک تاکتیک مذاکراتی از سوی ایران است.

بهنام  طالب لو افزود: »دومی بحث اقتصاد است. ایران از افزایش قیمت نفت 
و همچنین حدود یک سال و نیم اجرا نشدن تحریم ها از سوی دولت جو بایدن 
به ویژه در حوزه نفت، صادرات، انبار کردن، منتقل کردن، کشــتیرانی، بیمه و 
همچنین دیگر حوزه هایی که ایران به لحاظ سرمایه گذاری آن را متنوع کرده از 
جمله پتروشیمی و دیگر حوزه های غیرنفتی، نفع می برد. پس یک نفع اقتصادی 
هــم اینجا وجــود دارد که به آنها این اجازه را می دهد سیاســت های انقالبی و 

امنیتی خود را اجرا کنند.«
اندیشکده رند: ایران در دولت رئیسی
در مقابله با کرونا بسیار موفق عمل کرد

یک  اندیشکده آمریکایی در گزارشی تحلیلی تاکید کرد ایران در دولت رئیسی، 
در مقابله با بیماری همه گیر کرونا بسیار موفق عمل کرد.

اندیشکده رند نوشت: بزرگ ترین نقطه عطف درخصوص مهار همه گیری زمانی 
بود که ایران تحت مدیریت رئیس جمهور جدید، تسریع روند تزریق روزانه واکسن 
کووید-19 را کلید زد. ایران با نرخ باالی ابتال و بستری بیمارستانی دست وپنجه 
نرم می کرد. سه سال قبل، در آن مقطع، بیماری کرونا از نوع دلتا سویه غالب بود 
و دسترسی به واکسن در ایران کماکان محدود بود. ایران یکی از کشورهایی بود 
 که در روزهای نخســت همه گیری شدیدتر از بقیهـ  در سطح منطقه و جهانـ  

در معرض شیوع بیماری قرار گرفت.
تحریم های اقتصادی وضع شده علیه ایران ممکن است موجب وخامت بیش از 
پیش همه گیری شده باشند و کمبود تجهیزات حفاظت فردی، تخت های بخش 
مراقبت های ویژه، تجهیزات تشخیصی، دستگاه های تنفس مصنوعی، و کیت های 
تشخیص کووید-19 را رقم زده باشند. تا ماه مه 2020، بیش از 10000 نفر از 
کادر درمان به کووید-19 مبتال شــدند و 100 نفر جان خود را از دست دادند. 
گذشــته از این، پرســنل کادر سالمت که با ما مصاحبه کردند، به ما گفتند که 
مراقبت های ویژه یک مقوله نوظهور در ایران است؛ بنابراین، پزشکان و پرستاران 
فاقد آموزش در زمینــه مراقبت های ویژه بطور مرتب با بیماران مبتال به موارد 
حاد کووید-19 سروکار داشتند و مجبور بودند با تجهیزات تخصصی کار کنند.

با این حال واکنش ایران به همه گیری به تدریج با گذشــت زمان بهتر شد. 
به منظور کاســتن از فرســودگی و کمبود کادر درمان، پزشــکان متخصص و 
پرسنل پرستار از سایر بخش های نظام سالمت ایران نظیر مراکز آموزش و تحقیقات 
پزشــکی بطور موقت به بخش هایی انتقــال یافتند که بیش از همه به آنها نیاز 
بود. بعالوه، بســیاری از پرستاران بازنشسته یا غیرفعال و سایر متخصصان حوزه 
 ســالمت و همچنین داوطلبان غیرمتخصص مجدداً به نیروی کار حوزه سالمت 

پیوستند.
ایــران همچنین در چند جبهه به نوآوری و فناوری روی آورد. از جمله این 
موارد می توان طراحی یک پلتفرم خودغربالگری آنالین به منظور مهار موج هجوم 
گســترده بیماران به مراکز پزشکی؛ تولید کیت های آزمایش کووید-19 جهت 
استفاده در مراکز دولتی رایگان؛ و استفاده از اپلیکیشن واتساپ به منظور افزایش 
دسترســی از راه دور به متخصصان رادیولوژی ساکن آمریکای شمالی و جبران 
کمبود متخصصان رادیولوژی محلی را مثال زد. ایران همچنین در راستای مهار 
گسترش ویروس به سمت خودکفایی رفت و برای مثال اقدام به تولید دستگاه های 

تنفس مصنوعی و تجهیزات حفاظت فردی و واکسن کووید-19 کرد.
بزرگ ترین نقطه عطف درخصوص مهار همه گیری زمانی بود که ایران تسریع 
روند تزریق روزانه واکســن کووید-19 را تابستان سال گذشته تحت زمامداری 
رئیس جمهور جدید کلید زد. به رغم تحریم های اقتصادی و سیاســت ورزی های 
مرتبط با واکســن، 67 درصد جمعیت ایران در حال حاضر بطور کامل در برابر 
کووید-19 واکسینه شده اند. این امر موجب اجرای »پروتکل های هوشمند« شد 
که در قالب آن، افراد واکسینه شده قادر گردیدند به طیف گسترده ای از فعالیت ها 
بپردازند و در عین حال محدودیت هایی برای افراد واکسن نزده وضع گردید. این 

قبل از آن بود که کشور وارد موج ششم همه گیری شود.
ایران مشــتاق است تا ویروس کرونا را شکست دهد. در این راستا، مقامات 
ایران کماکان با ســازمان جهانی بهداشت و سایر شرکا در راستای تقویت نظام 
سالمت کشور در زمینه تشخیص و درمان بیماران مبتال به کووید-19 همکاری 
می کنند. بعالوه، ایران بطور فزاینده ای بر پویش های واکسیناسیون جمعی تأکید 
دارد و درخصــوص تزریق دوز تقویتی به منظور مهار موارد آتی اوج گیری ابتال 

اصرار می ورزد

 در نــگاه آمریــکا و همدســتانش مــردم جهــان به شــهروندان 
درجه  یک و دو و سه تقسیم می شوند. جان انسان ها در آسیا و آفریقا و آمریکای 
التین ارزان و در آمریکا و اروپا گران، قیمت گذاری می شــود. امنیت آمریکا و 
اروپا مهم و امنیت بقیه  نقاط جهان بی اهمیت و بی ارزش قلمداد می شــود و 
شکنجه و  ترور به دســت آمریکایی ها و اروپایی ها و صهیونیست ها، مجاز و 

کاماًل قابل چشم پوشی است.
بر همین اساس بدون شک دولت های غربی مظهر نقض حقوق بشر هستند. 
یکی از مصادیق این رفتار غیرانسانی، وضعیتی است که قریب به 4 سال است 

برای یکی از دیپلمات های ایرانی رخ داده است. 
در تاریخ 11 تیرماه 1397- 2 جوالی 2018- پلیس آلمان با زیرپاگذاشتن 
قوانین دیپلماتیک، آقای »اسداهلل اسدی« دبیر سوم سفارت ایران در اتریش را 
به دالیل واهی بازداشت کرد. در ادامه این روند غیرقانونی، این دیپلمات ایرانی 

5 مهر 97- 27 سپتامبر 2018- به بلژیک مسترد شد.
این رفتار بــا یک دیپلمات ایرانی در حالی صورت گرفت که براســاس 
کنوانسیون حقوق دیپلماتیک 1961 وین، حداکثر اقدامی که کشور پذیرنده 
می تواند انجام دهد، اخراج فرد با عنوان »عنصر نامطلوب« است. در حقیقت 
هرگاه یک کشــور، نماینده کشور دیگری را - که دارای گذرنامه دیپلماتیک 
است - در خاک خود به دالیل واقعی یا واهی، عنصر نامطلوب بنامد، می بایست 
او را اخراج کند. به عبارت دیگر اخراج، باالترین سطح برخورد دیپلماتیک نسبت 

به حضور، رفتار و عملکرد یک دارنده گذرنامه دیپلماتیک است.
در ماده 29 کنوانسیون وین آمده است: »شخص مأمور سیاسی مصونیت 
دیپلماتیک دارد و نمی توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. 
کشــور پذیرنده با وی رفتار محترمانه ای که در شأن او است خواهد داشت و 
اقدام های الزم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت 

او اتخاذ خواهد کرد.«
تبعیت از کنوانسیون حقوق دیپلماتیک 1961 وین، امری بدیهی و رایج در 
دیپلماسی است. چنانکه اخیرا در ماجرای تحرکات دیپلماتیک برخی کشورهای 
غربی علیه روســیه پس از آغاز جنگ اوکراین، چند صد نفر از دیپلمات های 
روسی در ده ها ســفارتخانه اروپایی و غیره با اتهام فعالیت های جاسوسی و 
اطالعاتی از سوی کشورهای پذیرنده مواجه شدند. در این میان شدیدترین 
اقدامی که غربی ها انجام دادند، اخراج دیپلمات های روس بوده اســت و هیچ 

موردی مبنی بر بازداشت و زندانی کردن دیپلمات ها مخابره نشده است. 
و اما متأسفانه در دولت قبل برخالف شعارهای مطرح شده، نه تنها اعتبار 
پاسپورت ایرانی خدشه دار شد، بلکه اعتبار پاسپورت دیپلماتیک کشورمان 

نیز مورد تعرض قرار گرفت.
پس از آن که این دیپلمات ایرانی به دالیل واهی و در اقدامی بی سابقه توسط 
کشورهای اروپایی بازداشت شد، دستگاه دیپلماسی کشورمان در دولت قبل 
 واکنشی بسیار منفعالنه اتخاذ کرد. برهمین اساس مدیران ارشد وزارت امور خارجه

به پیام توئیتری بسنده کردند و هیچ پیگیری جدی صورت نگرفت. 
این در حالی است که طبق قوانین دیپلماتیک، همه کشورها می توانند در 

مقابل اقدام دیپلماتیک کشور دیگر، اقدامات متقابلی را اجرا کنند.
 اما متأســفانه واکنــش منفعالنــه و ضعیف دولت قبل بــه همین جا 
ختم نشد. وزارت امور خارجه در آن مقطع با پذیرش بازداشت اسدی و تعیین 
وکیل مدافع برای وی، بر عدم مصونیت دیپلماتیک وی مهر تایید زد و با این 
اقدام، اجازه ورود جریان معاند و محاکم داخلی اروپا در نقض حاکمیت ایران و 
نادیده گرفتن وضعیت دیپلماتیک و عملیاتی شدن شکایت علیه یک دیپلمات 

ایرانی باب شد. 
به عبارت دیگر تعیین وکیل برای آقای اســدی توسط وزارت خارجه در 
دولت قبل، به معنای گردن نهادن به پروســه غیرقانونی رســیدگی قضایی 
برای یک دیپلمات بود. آن هم در شــرایطی که این شــخص اساساً دارای 
 مصونیت قضایی اســت و به هیچ عنوان نباید چنین پروسه ای توسط دولت 

و وزارت خارجه ایران مورد قبول قرار می گرفت.
روزها و ماه ها و ســال ها گذشت. در تیرماه 99 آقای اسدی به همراه سه 
به اصطالح متهم دیگر پرونده که هر سه  اشخاص عادی مقیم اروپا بوده و هیچ 
شــباهت حقوقی با این دیپلمات نداشتند، در برابر دادگاه حاضر و به اصطالح 
تفهیم اتهام شد. دادگاه پشت درهای بسته در شهر آنتورپ در کشور بلژیک 
برگزار شد و قاتلین 17 هزار ایرانی نیز به عنوان شهود به صورت جداگانه ادعاهای 

بی پایه و اساس خود علیه آقای اسدی را نزد دادگاه مطرح کردند.
این در حالی اســت که برگزاری و محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان  
اشــتغال )مأموریت( در خارج از کشور در تاریخ وزارت خارجه و حتی در دنیا 
بی سابقه بوده و هست. کافی است وضعیت وی را مقایسه کنید با بازداشت سفیر 
ســابق انگلیس در دی ماه 98 به هنگام تحریک به آشوب در مقابل دانشگاه 

امیرکبیر و آزادی او به فاصله چند ساعت.
روند غیرقانونی بازداشــت این دیپلمات ایرانــی ادامه یافت تا اینکه در 
بهمن ماه 99 دادگاهی در بلژیک، این دیپلمات کشورمان را به اتهام واهی به 
تحمل بیست سال حبس محکوم کرد. در واهی بودن اتهامات علیه آقای اسدی 
همین بس که در بهمن 99 شبکه یک آلمان به نقل از اداره جنایی فدرال این 
کشور )BKA( از کشف 2 دفترچه مهم در خودرویی که اسدی در آن دستگیر 
شده بود، خبر داد. طرف اروپایی هیچ پاسخی برای این سؤال نداشت که چگونه 
30 ماه پس از دستگیری این دیپلمات ایرانی و توقیف خودروی وی، یکدفعه 

2 دفترچه از داخل خودرو کشف می شود؟!
 و اما در ادامه رویکرد بسیار ضعیف دولت قبل در واکنش به »دیپلمات دزدی«
طرف اروپایی، حتی از انتشار یک تصویر خوب از این دیپلمات ایرانی نیز دریغ 
شد. طرف غربی براساس سناریوی ضدایرانی تصویری مغرضانه از آقای اسدی 
منتشر کرد. این تصویر سیاه، این پیام را به مخاطب القاء می کرد که گویی این 

دیپلمات عزیز کشورمان، یک مجرم سابقه دار! و خطرناک! است. 
این در حالی است که وزارت امور خارجه دولت قبل می توانست در راستای 
دیپلماسی عمومی و رسانه ای و به جهت تأثیرگذاری بر افکارعمومی در تقبیح 
»دیپلمات دزدی« اقدامات مناسبی انجام دهد. از جمله انتشار تصاویر پرسنلی 
 و تصاویر این دیپلمات ایرانی کنار خانواده اش و همچنین تصاویر مشترک او با
2 فرزندش. این اقدام کمترین کاری بود که در این جهت می توانست انجام گیرد. 
پرونده آقای اسدی یکی دیگر از »میراث های دولت روحانی« است. قطعا 
»واکنش سریع« در دیپلماســی حرف اول را می زند و هرچقدر یک پرونده 
قدیمی  شده و مشمول مرور زمان شــود، احقاق حق دشوارتر خواهد شد از 
این روی انتظار آن اســت که اقدامات قاطع دولت سیزدهم برای رهایی این 
دیپلمات کشورمان به درازا نکشد و کشورهای اروپایی بدانند که در مقابل این 

اقدام وحشیانه و غیرقانونی باید هزینه سنگین و پشیمان کننده ای بپردازند.
در روزهای گذشته »ســعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه 
 در واکنش به فضاســازی رســانه ای پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر 
سه فردی که طبق ادعاهای بی پایه و اساس گفته شده با آقای اسداهلل اسدی، 
دیپلمات جمهوری اسالمی ایران که به طور غیرقانونی در بلژیک زندانی است، 
مرتبط بوده اند، اظهار داشــت:»همان طور که قباًلً هم گفته شده است تمامی 
مراحل بازداشــت، دادگاه و صدور حکم قضایی برای آقای اســدی در نقض 
فاحش مفاد کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک صورت گرفته است و 
مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران پیش از این به طور رسمی  به کشورهای 
اتریش، آلمان و بلژیک اعالم و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان 

تأکید شده است.«
وی افزود:»ما عالوه بر آزادی فوری ایشان، موضوع جبران خسارت، اعاده 

حیثیت، و تعهد به عدم تکرار را پیگیری خواهیم کرد.«
همان طور که در ابتدای این یادداشت نیز  اشاره شد، از نگاه طرف غربی، 
شکنجه و  ترور به دســت آمریکائی ها و اروپایی ها و صهیونیست ها، مجاز و 
کاماًل قابل چشم پوشی است. براساس برخی اخبار و گزارش های منتشر شده، 
اروپایی ها از ابتدا آقای اسداهلل اسدی را تحت شدیدترین شکنجه های روحی 
و روانی قرار داده اند، تا آنجا که در حالی که وی هنوز در بازداشــت موقت در 
آلمان به سر می برد، در اقدامی بی شرمانه بیش از یک ماه وی را به صورت کاماًل 

عریان حبس کردند. 
این شکنجه های روحی در دوران انتقال به زندان بلژیک نیز ادامه داشت 
تا جایی  که پس از هر مالقات این دیپلمات کشــورمان با وکیل یا مقاماتی از 
سفارت ایران، باز هم در اقدامی بی شرمانه وی را کامل عریان کرده و بازرسی 
می کردند. این اقدام غیرقانونی و غیراخالقی و وحشیانه تا آنجا آقای اسدی 
را آزار می دهد که وی قید ارتباط با وکیل و دسترسی های کنسولی را می زند.

در روزهای گذشته همسر این دیپلمات کشورمان در توییتر دست نوشته ای 
از او درباره شرایط بی رحمانه نگهداری در زندان- که مصداق شکنجه است- را 
منتشرکرد که در آن نوشته بود: »هیچ زندانی باور نمی کرد که من 20 روز در 
بونکر)مخزن فوالدی ثابــت یا متحرک ذخیره و جابه جایی مواد فله ای مانند 
سیمان و گندم(! نگهداری شده ام. بدترین افراد، چند شب در بونکر نگهداری 
می شدند و مجدداًً به سلول خود بازمی گشتند. در تمام 20 روز اجازه هواخوری 

جمعی به من داده نشد.«
خوشبختانه وزارت امور خارجه دولت سیزدهم با تغییر ریل گذاری سیاست 
خارجی، دیپلماســی مقتدرانه را جایگزین دیپلماسی منفعالنه کرده است، 
بنابراین الزم است گزینه های پیش روی برای انتقام سخت از چند دولت وحشی 
اروپا را بررســی کرده و گزینه پشیمان کننده ای برای مقابله با این »دیپلمات 

دزدی« را به اجرا درآورد. 

»دیپلمات دزدها« را نقره داغ كنید

یادداشت روز

مسعود اكبری
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امیرعبداللهیان: اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را بگیرد 
توافق خوب در دسترس است

خفت گیرهای داستان جعلی دستگیر شدند 

ماجرای منصور رسولی 
و رسوایی جدید برای موساد

سرویس سیاسی-
وزیر خارجه کشورمان مطرح 
کــرد: توافق خــوب و قابل اتکا 
آمریکا  اگر  اســت  دسترس  در 
و  گرفته  را  تصمیم سیاسی خود 
به تعهداتش پایبند باشد. تماس ها 

ادامه دارد.
»انریکــه مورا« معاون مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا روز 
چهارشنبه گذشته برای دومین بار در 
ســال جدید به تهران آمد و با »علی 
باقری« مذاکره کننده ارشد کشورمان 
در محــل وزارت امــور خارجه دیدار 
کرد. این ســفر در پــی توافق اخیر 
»امیرعبداللهیــان« و »جوزف بورل« 

صورت گرفت.
به گفته »جوزف بورل« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره 
با ایران متوقف شده بود و حاال »دوباره 

باز شده است.« 
بورل دیروز جمعه به خبرنگاران 
در نشســت گروه 7 در آلمان گفت: 
مانــع مذاکرات متوقف شــده پس از 
گفت وگوهای جدیــد انریکه مورا در 

تهران برطرف شده است.
مذاکرات هسته ای ایران 

به زودی از سرگرفته می شود
مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با بیان اینکه »سفر مورا به تهران 
مثبت بود و مذاکرات با ایران به زودی 
از سر گرفته می شود.« افزود که توافق 

نهایی در دسترس است.
وی گفت: »مذاکرات وین متوقف 
شده بود و حاال دوباره باز شده است.«

بورل گفت: »پاسخ ایران به  اندازه 
کافی مثبت بوده است.«

بازداشت مورا 
در فرودگاه فرانکفورت
 هنگام بازگشت از تهران

رئیس  معــاون  مــورا«  »انریکه 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا در 
صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
توســط پلیــس آلمان در فــرودگاه 
فرانکفورت در مســیر بروکسل، که از 
تهران برمی گشتم، بدون هیچ توضیحی 

بازداشت شدم.
وی افزود: یک مقام اتحادیه اروپا 
در یک مأموریت رســمی با گذرنامه 
و  پاسپورت  اســپانیایی،  دیپلماتیک 

گوشی هایم را ضبط کردند.
مورا با تأکید بر اینکه اقدام پلیس 
فرودگاه فرانکفورت نقض کنوانسیون 
ژنو اســت، تأکید کرد: هیچ توضیحی 

در این باره به من داده نشد.
بــه دنبــال ایــن خبر بــود که 
»میخائیــل اولیانــوف« رئیس هیئت 
روســیه در مذاکرات وین در توئیتی 
نوشــت: اگر با مقامات ســطح باالی 
اتحادیه اروپا با پاسپورت دیپلماتیک 

چنین رفتار می شــود، مــردم عادی 
چه انتظاری باید داشــته باشند؟ وی 
افزود: بیایید امیدوار باشــیم که این 
یک ســوءتفاهم بود کــه دیگر تکرار 

نخواهد شد.
امیرعبداللهیان: اگر آمریکا 
تصمیم سیاسی خود را بگیرد

توافق خوب در دسترس است
حســین امیرعبداللهیــان، وزیر 
خارجــه کشــورمان نیــز در صفحه 
توییتر خــود نوشــت: »در توافق با 
آقای بورل، سفر آقای مورا به تهران و 
گفت وگوهایش با همکارم آقای باقری، 
فرصت مجددی بود تا بر ابتکارات برای 
حل موضوعات باقی مانده مذاکرات وین 

متمرکز شویم. 
توافق خوب و قابل اتکا در دسترس 
است اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود 
را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد. 

تماس ها ادامه دارد.«
اتحادیه اروپا: 

تمامی اقدامات ممکن را 
برای نجات برجام انجام خواهیم داد

»پیتر استانو«، سخنگوی سرویس 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا در 
نشست خبری کمیسیون اروپا گفت: 
»نقــش و منفعــت هماهنگ کننده 
مذاکرات وین این اســت تا هر کاری 
کــه می تواند را برای نجات این توافق 

انجام دهد.«
این مقام اتحادیه اروپا خاطرنشان 
کرد؛ جوزف بورل متعهد است »هر آنچه 
امکان دارد را برای به خاتمه رساندن 
مذاکرات مربوط به پایبندی به برجام 
انجام دهد.« وی تأکید کرد کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا، طرف های برجام و 
کل جامعه بین المللی خواستار انجام 
این اقدامات از سوی بورل هستند زیرا 
 ایــن توافق »بخش مهمی از معماری 

منع اشاعه است.«
مسکو: شانس احیای برجام

همچنان وجود دارد
»لوان جاگاریان« سفیر روسیه در 
ایران در گفت وگو با شبکه روسیه 2۴، 
تصریح کرد که همچنان شانس احیای 

برجام وجود دارد.
ســفیر روســیه در ایران در این 
خصوص گفت: همیشه شانس وجود 
دارد اما ایران اصرار دارد و کاماًل درست 
هم می گوید که باید به خطوط قرمز 

آنها احترام گذاشته شود.
وی ادامه داد کــه تبادالت بین 
واشــنگتن و تهران بــا میانجیگری 
بروکســل ادامه دارد و »تبادالت بین 
واشــنگتن و تهران بــا میانجیگری 

بروکسل ادامه دارد. 
یکــی از موانــع اصلــی بحــث 
اصرار ایران بر خروج ســپاه از لیست 
تحریم هاست، نه  فقط خود سپاه بلکه 

برخــی از یگان هــای آن تا همه چیز 
به صورت جامع در نظر گرفته شود.«

جاگاریــان افــزود: وقتــی هیچ 
نشســتی هنوز در قالــب وین وجود 
پیام ها بین واشنگتن  تبادالت  ندارد، 
و تهــران ادامــه دارد و آن طــور که 
فهمیدیم دولت بایــدن واحد زیادی 
تحت  فشــار اســت و ایــن نه تنها از 
ســوی مخالفان جمهوری خواه است 
بلکه بیشــتر و بیشــتر دموکرات ها 
 شــروع به مخالفت بــا احیای برجام 

کرده اند.
مقام آمریکایی:

 اینک توپ در زمین ایران است!
»درک شوله« از مشاوران وزارت 
خارجــه آمریکا روز چهارشــنبه در 
مصاحبه با نشریه »نشنال« مدعی شد 
که ایاالت متحده پیشنهادهای روشنی 
به ایران ارائه داده اســت. شوله گفت: 

اینک توپ در زمین ایران است.
با  آمریکایــی  دیپلمــات  ایــن 
تأکید بــر جدا بودن موضوع ســپاه 
پاســداران ایــران از مذاکرات احیای 
برجــام گفت: ما همان طور که به طور 
 واضح گفته ایم این موضوع را جداگانه 

می دانیم.
در حالی که ایران بارها اعالم کرده 
که در پی ساخت سالح اتمی نیست و 
هیچ تخلفی نیز در این زمینه از سوی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش 
نشده است، این مقام آمریکایی گفت، 
بــه ایران ایــن امــکان داده نخواهد 
 شد که قابلیت ســاخت سالح اتمی 

داشته باشد.
شوله در بخش دیگری از ادعاهای 
خود مدعی شــد: چیزی که ما به آن 
معتقدیم وجود مســیری خوب برای 
بازگشت به برجام است... اما ایران هنوز 

به آن پاسخی نداده است.
سناتور آمریکایی: دولت بایدن 

برای بازگشت به برجام 
تصمیمات شجاعانه بگیرد

»آلن لونتال« ســناتور دموکرات 
آمریکایی با تأکید بر اینکه بازگشــت 
به برجام اولویت مهم سیاست خارجی 
آمریکا بوده و این فرصت بار دیگر ایجاد 
نخواهد شد، خطاب به دموکرات ها و 
دولت بایدن گفت: برای بازگشــت به 
برجــام باید تصمیمات شــجاعانه ای 

گرفت.
با  آمریکایی  ایــن سیاســتمدار 
اشــاره به شکست سیاست های فشار 
حداکثری ترامــپ و نتیجه آن برای 
آمریکا نوشت: اما همان طور که تاریخ 
نشان داده است تأثیر تحریم ها محدود 
هســتند و تنها نتیجه سیاست های 
ترامپ تخریب اعتبار آمریکا به عنوان 
کشوری که بر سر وعده خود نمی ماند 
بــود. اقدامات ترامپ به اعتبار آمریکا 

صدمــه زد. اکنون آمریــکا بار دیگر 
نزدیک به ورود به برجام است.

این سناتور آمریکایی با تأکید بر 
اینکه »دیپلماســی به معنی مصالحه 
است«، اظهار داشت هیچ روند جادویی 
وجود ندارد که ایران تمام خواسته های 

آمریکا را بپذیرد. 
مخالفان بازگشــت به برجام در 
آمریکا از عباراتی چون تسلیم استفاده 
می کنند تا احیــای این توافق را یک 
ریســک سیاســی جلوه دهند. نباید 

تسلیم این اظهارات آنها شد.
این مقام آمریکایی ادامه داد مردم 
عادی آمریکا ارزش این توافق را درک 
می کنند و اکثر آنها خواستار بازگشت 
به برجام هســتند. آنها نمی خواهند 
آمریکا بار دیگر وارد یک جنگ دیگر 
در خاورمیانه شود، جنگی که آمریکا 

اکنون توان انجام آن را ندارد.
این ســناتور دموکرات آمریکایی 
تأکیــد کــرد: انجام کار درســت در 
سیاســت خارجی اغلب به شجاعت 

فوق العاده ای نیاز دارد. 
دموکرات هــا باید صــدای خود 
را در مــورد ایــن موضــوع به گوش 
دیگران برسانند و نگذارند این فرصت 
از بین بــرود. وی تصریح کرد: بدون 
شــک ورود مجــدد به برجــام یک 
اولویت مهم سیاست خارجی آمریکا 
 اســت و باید در اســرع وقــت اتفاق 

بیفتد.
اندیشکده آمریکایی: 
سفر امیر قطر به ایران 

می تواند در احیای برجام مؤثر باشد
واشنگتن  آمریکایی  اندیشــکده 
در گزارشــی به تحلیل ســفر »تمیم 
بن حمد آل ثانی« امیر قطر که شــب 
جمعه وارد ایران شــد، اشــاره کرد و 
نوشت که احتماالً وی به دنبال ایفای 
نقش در احیای توافق هسته ای و جلب 
کمک ایران برای پذیرایی از طرفداران 
 جام جهانــی در اواخر ســال جاری 

خواهد بود.
بلومبرگ: 

بعید است سفر مورا به تهران
 به گشایش منجر شود

وبگاه شبکه خبری بلومبرگ نوشته 
امیدواری »جو بایدن«، رئیس جمهور 
آمریکا برای احیای برجام رو به محو 
شدن اســت، آن  هم در شرایطی که 
 دنیا بیش از هر زمــان دیگر به نفت 

نیاز دارد.
بلومبرگ مدعی شــده امیدواری 
چندانی به این گفت وگوها نیســت. 
چهار مقام که خواســته اند نامشــان 
پنهان بماند در گفت وگو با بلومبرگ 
گفته اند که بعید است سفر انریکه مورا 

به گشایش منجر شود.

هفته گذشته یک فایل صوتی 
از سوی رسانه های اسرائیلی منتشر 
شــد که در آن مدعی شده بودند 
یــک مأمور نیروی قدس ســپاه 
توســط مأموران موساد در داخل 

ایران بازجویی شده است.
طــی روزهای گذشــته یک فایل 
صوتــی به همراه عکس شــخصی که 
ادعا شده بود عضو نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی است، در 
رسانه های اسرائیلی و سپس شبکه های 

فارسی زبان خارج کشور منتشر شد.
در این فایل صوتی عنوان شــده 
بــود که این فرد از طرف نیروی قدس 
مأموریت داشته است یک صهیونیست 
را در ســفارت اسرائیل در ترکیه، یک 
ژنــرال آمریکایــی را در آلمان و یک 

روزنامه نگار را در فرانسه ترور کند.
رســانه های اســرائیلی این فایل 
را به عنــوان بخشــی از بازجویی این 
فرد توســط عوامل موســاد در خاک 
ایران منتشر کردند که بالفاصله محل 
تحلیل های شبکه های اپوزیسیون قرار 
گرفت. شــخص مذکور به نام »منصور 
رسولی« یک فرد غیرنظامی و کشاورز 
ساکن در شمال غرب کشور است که 
در تیرماه سال گذشته توسط چند نفر 
اراذل و اوباش به ازای مبلغی پول ربوده 
شــد و رباینــدگان او را مجبور کردند 

اظهارات مشخصی را بازگو کند.
منصور رسولی نیز اخیراً با انتشار 
فیلمی از خــود، به بیــان این ماجرا 
پرداخته و ادعاهای مطرح شده درباره 

خــودش در فایل مذکــور را رد کرده 
اســت. یک منبــع آگاه نیز در همین 
رابطه به تســنیم گفت که ربایندگان 
این فرد طی روزهای گذشــته توسط 
شــدند.  بازداشــت  امنیتی  نیروهای 
به گفته وی، دستگاه های امنیتی رژیم 
صهیونیستی سعی دارند با تهیه فیلم 
و کلیپ های هالیوودی، قدرتشــان را 
به نمایش بگذارند امــا ماجرای اخیر 
به یک رســوایی برای آنها تبدیل شده 
اســت. صهیونیســت ها طی ماه های 
اخیر در بدترین شــرایط چند ســال 
اخیر خود قرار دارند. انجام چند مورد 
عملیات استشــهادی در سرزمین های 
اشــغالی، موجــی از ناامنی و اعتراض 
به این رژیم را در پی داشــته اســت و 
ساکنان ســرزمین های اشغالی دولت 
صهیونیســتی را در ایجاد امنیت برای 
خود ناتوان می دانند. تهدیدات گروه های 
مقاومت اسالمی فلسطین و تجهیز آنها 
به تسلیحات مدرن و قدرتمند از دیگر 
نگرانی های جدی رژیم صهیونیســتی 
اســت که سعی دارند با اقداماتی نظیر 
انتشار این فایل صوتی جعلی، تا حدی 

روی آنها سرپوش بگذارند.
به گزارش تسنیم از طرف دیگر، با 
ایران و کشورهای  همزمانی مذاکرات 
عضو برجام، انتشــار چنیــن فیلمی 
تــالش دســتگاه های  نشــان دهنده 
اطالعاتی دشــمن برای ایجاد خلل در 
روند مذاکرات با ادعای تالش ایران برای 
انجام ترور در خاک اروپاست که به نظر 

می رسد با شکست روبه رو شده است.

گفت و شنود

تیر خوردی؟!
گفت: چه خبر؟!

گفتم: طرح شجاعانه دولت برای عادالنه کردن یارانه ها و پرداخت 
مســتقیم آن به مردم به جای پرداخت به وارد کنندگان، بعضی ها را 

بدجوری به خشم آورده است!
گفت: ُخب حق دارند! چون ارز یارانه ای را می گرفتند و برخی از آنها به جای 
واردکردن کاالی مورد نیاز مردم و فروش ارزان، ارز های دریافتی را تبدیل کرده 
و باال می کشیدند و یا کاالی وارداتی را به قیمت بازار آزاد می فروختند! و ... البته 

برخی از آنها هم قانون را رعایت می کردند.
گفتم: پس بگو چرا به جای نقد منصفانه که دولت نیز خواستار آن 

است به دروغگویی و تحریف صورت مسئله روی آورده اند! 
گفت: دروغ هایشــان هم خیلی دم دستی و ناشیانه است. اخیراً فیلمی از 
تجمع تعدادی از مردم به عنوان اعتراض به تصمیم اخیر دولت منتشر کرده اند 

که در آن افراد کاپشن و کاله پشمی و لباس گرم به تن دارند!
گفتم: آدم قالتاقی پالتویش را با آتش ســیگار سوراخ کرد و نزد 
مرحوم آیت اهلل کاشانی رفت و ادعا کرد این سوراخ ها جای تیرهایی 
است که در ماجرای 28 مرداد از سوی ماموران رژیم شاه به وی شلیک 
شده است! آیت اهلل کاشانی گفت؛ اوالً ؛ با این همه تیر که خورده ای چطور 
زنده مانده ای؟! و ثانیاً؛ در هوای داغ 28 مرداد چرا پالتو پوشیده بودی؟!
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