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اخبار كشور
گزارش خبری تحلیلی کیهان

یادداشت میهمان

چرا آمریکا روند مذاکرات را مختل
و فضاسازی کرد؟!

دکتر محمدحسین محترم

چرا ایران نمیتواند دوباره به برجام و آژانس اعتماد کند و چرا آژانس
قطعنامه صادر نکرد اما ســه کشور اروپایی بیانیه دادند و آمریکاییها
فضاسازی کردند؟ در این خصوص:
 -1شــاید مهمترین هدف آمریکا و اروپاییهــا از صدور بیانیه و
فضاسازیها و به هم زدن روند مذاکرات در مقطع کنونی تحتالشعاع
قراردادن حضور رئیسجمهور در دو اجالس مهم شانگهای و سازمان
ملل و دستاوردهای این دو سفر است .چراکه حضور ایران در اجالسی
با اهداف بزرگ اقتصادی بهعنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرفکننده
انرژی در جهان که  ۱۸کشــور مهم دنیا با بیش از  ۴۰درصد جمعیت
جهان و تجارت  ۶.۶تریلیــون دالری را بهعنوان عضو و ناظر و طرف
گفتوگو شامل میشود و براساس گزارش صندوق جهانی پول تا پایان
ســال  ۲۰۲۳ظرفیت اقتصادی کشورهای عضوش از اقتصادهای گروه
 G7پیشی خواهد گرفت ،نمیتواند برای آمریکا قابل تحمل باشد .لذا
دستاوردهای این سفرها پس از احیای روابط سیاسی -اقتصادی جمهوری
اسالمی با همسایگان و کشورهای منطقه در یک سال گذشته ،میتواند
دست ایران را در مقابل آمریکا پُرتر کند .شکست پروژه القای انزوای
ایران ،امضای  ۱۷سند همکاری ،قطعی شدن و رسمیت عضویت ایران
در شانگهای که در اجالس قبلی تایید شده بود ،دیدارهای دوجانبه آقای
رئیسی با رؤسای کشورهای مختلف از جمله چین و روسیه و هند و...
و تاکید آنها بر ایستادگی در مقابل زورگوییها و تحریمهای یکجانبه
آمریکا ،برگزاری نمایشگاه ایران اگزیسکو در پاییز امسال در تهران با
حضور ســرمایهگذاران حوزه شانگهای و اوراسیا و مقامات عالی رتبه
کشــورهای عضو این دو حوزه و همچنین بیان صریح مواضع شفاف و
بحق مردم ایران در سازمان ملل و ....مهمترین دستاوردهایی است که
آمریکا را به این نتیجه رساند تا روند مذاکرات را بهطور ناگهانی مختل
و اقدام به فضاسازی علیه ایران کند .چون همه این دستاوردها میتواند
موجب گسترش تبادالت تجاری و روابط سیاسی کشورهای منطقه با
حضور ایران و بدون حضور آمریکا و تقویت صلح و ثبات و گشایشهای
فراوانی در حوزههای امنیتی و اقتصادی و زندگی مردم منطقه شود.
 -۲آژانس بینالمللی اتمی با توجه به منطق و دیپلماســی قوی
جمهوری اســامی و فضای حاکم بر جهان بهدلیل دست پر جمهوری
اســامی در افکارعمومی ،در این دوره نتوانست قطعنامهای سیاسی
صادر کند ،تا جایی که مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مجبور شد
اذعان کند «در تاریخ اخیر شاهد بودیم ایران تمایل خود را برای حفظ
تعهدات در چارچوب  NPTکام ً
ال واضح اعالم کرده است ».اما نکتهای
که بسیار نمود پیدا کرد وقاحت آمریکاییها و اروپاییها و آژانس بود
که تالش کردند از این جلسه برای فضاسازی سیاسی -رسانهای علیه
ایران حداکثر استفاده را بکنند تا جایی که گروسی با اهداف سیاسی
در تناقضی آشــکار با اذعان قبلی خود و در پــازل آمریکا ادعا کرد
«از عدم همکاری ایران متاســفم و هیچ کدام از مســائل پادمانی با
ایران حل نشده است»! ،ولی پاســخ نداد اگر «ایران به تعهدات خود
در ان پی تی متعهد بوده»« ،تاسف از عدم همکاری» به چه معنا است و
چرا مسائل حل نشده؟! لذا این ادعای متناقض نشان داد که مشکل حل
نشدن مسائل پادمانی کجاست و چه اهداف سیاسی پشت آن قرار دارد!
 -۳دست تروئیکای اروپایی با انتشار بیانیه گستاخانهشان بیشتر
رو شد و نشــان دادند که بهدنبال همان فریبکاری آمریکا هستند که
میخواهنــد در برجام بار دیگر رقم بزنند .به قســمتی از این بیانیه
فریبکارانه که اسمی از تعهدات خود و آمریکا نیاوردهاند و اشارهای به
اراده خود برای اجرای تعهداتشان نکرده اند ،توجه کنید« :بعد از یک
سال و نیم مذاکره ،هماهنگکننده برجام (مسئول سیاست خارجی اروپا)
متنهــای نهایی را که اجازه میداد ایران به اجرای کامل تعهداتش در
برجام بازگردد و ایاالت متحده به این توافق برگردد ،ارائه داد»! توجه
کنید« :ایران به اجرای کامــل تعهداتش»! و «آمریکا فقط به توافق»!
برگردند و این یعنی همان آش و همان کاسه!!! به فرمایش رهبری «اص ً
ال
مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد .برجام اص ً
ال
برای برداشتن تحریمها بود؛ و تحریمها باید برداشته شود .اگر برداشته
نشد ،برگشت آمریکا به برجام ممکن است حتی به ضرر ما تمام بشود».
لذا در حالی که ایران به تمام تعهداتش عمل کرده و اکنون فقط مذاکره
بر سر چگونگی اجرای تعهدات آمریکاییها و اروپاییهاست ،نه ایران،
حاال طلبکارانه و مزورانه ادعا میکنند «موضع ایران با تعهدات قانونیاش
متناقض است»!
 -۴مهمتر اینکه مگر همین کشــورهای اروپایی و رئیس سیاست
خارجی آنها چند هفته قبل پاســخهای جمهوری اسالمی به آمریکا
را «معقــول و منطقی» نخوانــده بودند و رســانههای آنها از جمله
سی ان ان فضاسازی نمیکردند که ایران از خطوط قرمز خود عقبنشینی
کرده است؟! حال چه شده که گزافهگویی کردند که «ایران این فرصت
مهــم دیپلماتیک را نپذیرفت»! اگر صداقت دارند همین پاســخهای
«معقول و منطقی» جمهوری اســامی را اعالم و مالک قرار دهند و در
بیانیه خود به جای ایران ،آمریکا (و البته خودشان) را که این پاسخهای
«معقول و منطقی» را نپذیرفتهاند ،محکوم کنند!
 -۵اصل داستان مذاکرات هفتههای اخیر به صورت رد و بدل کردن
پیامهای متقابل این بوده که آمریکاییها و اروپاییها پاســخهایی با
کلمات مبهم و قابل تفسیر و فاقد ویژگی پایدار بودن ارائه میکردند و
ایران آن عبارات مبهم را با عبارات روشن ،غیرقابل تفسیر و قابل اتکا
و پایداری جایگزین و ارائه میکرده است .بسیاری نااگاهانه فکر میکنند
و برخی هم آگاهانه و فریبکارانه القا میکنند که آمریکا بهدنبال توافق
ســریع برای حل بحرانهایش است و ادعا میکنند هیچکس نمیداند
که ایران چه میکند! درحالی که صحنه مذاکرات هستهای حتی برای
یک دانشآموز هم کامال روشن است که رویکرد واشنگتن همان روش
برخورد با دولت روحانی اســت و همانگونه که سر روحانی و ظریف
کاله گشادی گذاشتند ،میخواهند سر دولت سیزدهم هم همان کاله
را بگذارند.آمریکاییها تالش دارند مثل برجام ،توافقی به روز شده با
خلــل و فرج فراوان و کلمات و عبارات مبهم را که تعهدات غرب قابل
تفســیر و فریبکاری است ،به ایران تحمیل کنند تا همیشه توپ را در
زمین ایران بیندازند .در یکی از این موارد ادعا میکنند «اسنپبک در
صورتی فعال میشــود که آژانس گزارش تخطی بدهد»! این یعنی این
که همچنان اهرم فشار دســت آمریکاییها و غربیها بماند و آژانس
همانگونه که تاکنون سیاسیکاری کرده ،دستش باز باشد تا هر وقت
دلش خواست براساس اهداف آمریکا گزارش دهد و ایران را تحت فشار
قرار دهند و با فعال کردن اسنپ بک (مکانیسم ماشه) تحریمها را دوباره
بازگردانند و قس علی هذا!
 -۶سخنان پر تناقض و فریبکارانه برخی از مسئوالن دولت سابق در
کتاب به اصطالح «بدون دود و آتش و خون» واقعیت موجودی است که
براساس تاکید رهبر معظم انقالب مایه عبرتآموزی و پندگیری رئیسی
و تیم او شــده است .فقط به یک نمونه آن اشاره میکنیم .روحانی در
مجلس با بیان اینکه مذاکره با آمریکاییها دیوانگی است ،اذعان کرده
بود «تعهدی که قبال با آنها بستیم(برجام) ،محکم نبوده و دارای تزلزل
اســت»! جهانگیری نیز در حالی که سال  ۹۶خطاب به منتقدان رجز
میخواند که «ما به همه اهدافمان در برجام رسیدیم؛ دولت ،کاری کرد
کارستان و االن دنیا عاشــق کار کردن با ماست»! ۱۴ ،فروردین ۱۴۰۰
اذعان کرده «ما مطمئن نبودیم که توافق برجام ماندگار اســت»! و ۲۰
تیر  ۹٧ادعا کرده بود «خروج آمریکا از برجام باعث غافلگیری ما شد»!
حال رئیسی بدون رجزخوانی فریبکارانه با ترجیح منافع ملی بر منافع
جناحی میخواهد «تعهدی محکم» ببندد که «دارای تزلزل نباشد» و
«مطمئن باشد که توافق ماندگار است» و نمیخواهد «با خروج دوباره
آمریکا ،غافلگیر شــوند» ،همین و بس! آیا این از دید اصالحطلبان و
منتقدان دولت سیزدهم جرم و خالف منافع و امنیت ملی کشور است؟!
لذا دولت سیزدهم میخواهد به تذکرات رهبر معظم انقالب که دولت
قبلی توجه نکرد،عمل کند که فرمودند «زوایای پرابهام سند برجام زمینه
سوءاستفاده طرفهای مقابل را فراهم کرده ،در برجام ُخ َلل و ُف َرجهایی
وجود دارد که اگر بسته میشد ،معایب ،کمتر یا منتفی میشدند .مواردی
است که ما همیشه از آن بیمناک بودیم و تکرار میکردیم که طرف مقابل،
طرف بدعهد و بدذاتی است که دبّه درمیآورد و زیر قول خود میزند...
الزم است تضمینهای قوی و کافی برای جلوگیری از تخ ّلف طرفهای
مقابل ،تدارک شود».
بقیه در صفحه ۱۱

پادوهای دشمن نقابانداختند
به جنایتکاران امان ندهید

سرویس سیاسی-
پادوهــای داخلی دشــمن در
ماجرای درگذشــت مهسا امینی
از همان روز نخســت با تحریک و
تهییج افکار عمومی به میدان آمدند
اما مانند اقدامــات کور قبلی خود
در فتنههــای  88و  ،98زود نقاب
از چهرهانداختنــد و چرخش از فاز
«انتقادی» به فاز «آشوب و اغتشاش»
را در دستور کار خود قرار دادند.
طــی یکی دو روز گذشــته ،برخی
از شــهروندان در نقاطــی از شــهرهای
کشور با برگزاری تجمعاتی ،ضمن اعالم
همدردی با ضایعه درگذشــت مهســا
امینی ،خواســتار اعالم نتایج تحقیقات
پزشکی و اعالم شفاف جزئیات ماجرا از
جانب مسئوالن درباره این پرونده شدند.
با اینکه مسئوالن ذیربط هم پلیس ،هم
پزشکی قانونی و هم کمیته حقیقتیاب
مجلس شورای اسالمی ،هرگونه ضرب و
شتم و یا برخورد فیزیکی با آن مرحومه
را تکذیب کردند و مسئوالن قوای سهگانه
خواستار بررســی و پیگیری دقیق ابعاد
ماجرا شدند اما بااینحال ،ماجرای گشت
ارشــاد و درگذشت مهسا امینی بهانهای
شد تا اغتشاشگران ،بانیان و صحنهگردانان
فتنههای  78و  88از معاندین و ضدانقالب
خارج نشــین تا پادوهــای داخلی غرب
به میدان بیایند و ســناریوی دیگری از
آشوبهای خیابانی را در ایران کلید بزنند.
داعشیهای وطنی و وحشیگریها
برای تکرار فتنه 88

از شب چهارشنبه در برخی شهرهای
ایران (مشهد ،رشت ،کرمانشاه ،همدان،
شیراز و )...آشوبگران با ورود به تجمعات
مردمی دســت به تخریب اموال عمومی،
حمله بــه خودروهای امــدادی ازجمله
آمبوالنــس اورژانس و آتش زدن اماکنی
مثل مسجد کردند.
آتش زدن پرچــم ایران ،حمله و به
آتش کشاندن مسجد در رشت ،آتش زدن
اتوبوس انتقال خون یا خودروهای پلیس،
حمله و واژگون کردن ماشین آمبوالنس،
آتــش زدن امامــزاده عبــداهلل همدان،
خسارت زدن به بیتالمال (ایستگاههای
اتوبوس ،ساختمانهای دولتی ،سطلهای
زبالــه و )...آتش زدن یک مأمور پلیس و
ضرب و شتم ناجوانمردانه حافظان نظم و
امنیت ،ریختن گازوییل در معابر ،کتک
و برداشتن چادر از زن محجبه ،سردادن
شعارهای ساختارشکنانه و ...تنها بخشی
از اقدامات هنجارشــکنانه و وحشیانهای
اســت که در روزهای گذشــته از سوی
داعشیهای وطنی صورت گرفته است.
تیپ و مختصات التهابات و ناآرامیها
در برخی شــهرهای ایــران حاکی از آن
است که اغتشاشــگران ،سازمانیافته و
آموزشدیده بوده و صحنهگردانان درصدد
آنند تا با فعال کردن داعشیهای وطنی،
فتنه  88و آشــوبهای آبان  98در ابعاد
وسیعتری تکرار شود.
در فتنههایی مانند  88و آبان  98هم
همین وضعیت بود ،زمانی که شهروندان
در برخــی نقاط کشــور در اعتراض به
نتایج انتخابات و یا افزایش قیمت بنزین،
تجمعات پراکنده و مسالمتآمیزی برگزار
کردند ،آشــوبگران و اشــرار وارد صف
معترضان شــدند و با حمایت ضدانقالب
و وارد آوردن خسارات به ساختمانها و
اماکن دولتی و خودروهای شهروندان و
حتی حمله به مساجد ،حوزههای علمیه
و مصالی نمــاز ،اعتراضات را به انحراف
کشاندند.
پادوهای دشمن زود نقاب از چهرهانداختند

نکته جالب ماجرا اینجاست که طیف
رادیکال مدعیــان اصالحات در ماجرای
درگذشت مهسا امینی اگرچه از همان روز
نخست با تحریک و تهییج افکار عمومی و
برخی سلبریتیهای وطنفروش به میدان

آمدند ،اما مانند اقدامات کور قبلی خود
در مقاطــع  88و  ،98زود نقاب از چهره
انداختند .پادوهای داخلی دشــمن نظیر
محمد خاتمی ،مهدی کروبی ،جهانگیری،
عبداهلل نوری و برخی احزاب ورشکسته
جبهه اصالحات ،حزب اتحاد ملت ،حزب
کارگزاران و ...در گوشــه و کنار در قالب
بیانیه ،پیام و مصاحبه در ابتدا سعی کردند
انتقــادات خود را حولوحوش «گشــت
ارشاد» مطرح و بر لغو مصوبات مربوط بر
سازوکار گشتهای ارشاد متمرکز شوند
اما بــه فاصله چند روز بــا اعتبارزدایی
از گزارشهــا و اظهارات رســمی پلیس
پایتخت ،وارد فاز رادیکالتری شده و افکار
عمومی را برای آشوبهای خیابانی تهییج
و تحریک کردند .شبکه نیابتی غرب در
فتنــه  88هم همین روند را دنبال کرده
بودند و بهگونهای که تعجب کارشناسان و
افکار عمومی را به دنبال داشت ،خیلی زود
از «اعتراض به نتایج انتخابات» به «تالش
تمامقد بــرای براندازی نظام» شــیفت
کردند .ســران فتنه  88در همان مقطع
با شعار «انتخابات بهانه است ،اصل نظام
نشــانه است»! هدف واقعی خود را برمال
کردند .این مسئله بهقدری دور از انتظار
بود که «ریچاردهاوس» مســئول وقت
شــورای روابط خارجی آمریکا با تأسف
گفت؛ دوستان ما در ایران خیلی زود به
پایــان ماجرا پرداختند .یعنی خیلی زود
شعار یادشده را سر دادند!
استقبال اصالحطلبان رادیکال
از آشوبهای خیابانی؛
کرباسچی :بله ،پدر من هم کشته شد!

اصالحطلبان رادیکال با استقبال از
آشوبهای خیابانی نشان دادند که خود
آنها آتش تجمعات را روشــن و سپس بر
آن دمیدند .در تازهترین مورد ،مســعود
پزشکیان و غالمحسین کرباسچی دو تن از
فعاالن سیاسی اصالحطلب در برنامه زنده
تلویزیونی درباره ماجرای درگذشت مهسا
امینی ،شائبه «کشته شدن» او را مطرح
و بر آن متمرکز شدند .بعدازآنکه مسعود
پزشکیان طی اظهاراتی در شبکه خبر در
مورد مهسا امینی گفت« :همه باید بیایند
پاســخ بدهند! ازنظر علمی نمیشود که
کسی همینجوری بیفتد!» غالمحسین
کرباسچی هم شب چهارشنبه در پاسخ
به اظهارات فعــال اصولگرا که گفت در
زمان پیامبــر زنانی که حجاب را رعایت
نمیکردند مجازات میکردند ،بیان کرد:
البته آنها را نمیکشتند!»
این مدعــی اصالحطلب بهقدری به
«کشته شدن» مهسا امینی اصرار داشت
که مجری تلویزیون از وی میپرسد چرا از
واژه کشته شدن برای خانم امینی استفاده
میکنید مگر او توسط پلیس کشته شد؟
کرباســچی پاســخ میدهد فوت کردن
یعنی همان کشته شدن! مجری مجددا ً
میپرسد یعنی پدر مرحوم شما که فوت
کرده بود کشته شد؟ میگوید «بله پدرم
کشــته شــد!» (در حالی که منظور وی
این بود کــه پدرش تصــادف کرده ،به
بیمارستان منتقل شده و در آنجا البته با
ادعای کمکاری تیم پزشکان فوت شده!)
جالبتوجــه آنکــه همیــن آقا که
مدیریت چندین رســانه زنجیرهای را بر
عهدهدارد ،چند سال پیش به جرم تبلیغ
علیــه نظام و توهین بــه مدافعان حرم،
محاکمه و به یک ســال حبس تعزیری
محکوم شده بود .او در ایام انتخابات سال
 ۹۶در ستاد انتخاباتی حسن روحانی در
اصفهان ،طی سخنانی گفته بود« :غیرت
دینی آیا این است که به اسم دفاع از حرم
و اینها ،اینهمه دستگاه بیحسابوکتاب
(به وجود بیاید) .ما هم دلمان میخواهد
در سوریه و لبنان و یمن و همه اینجاها
صلح برقرار شــود ،دفاع از مظلوم شود و
شــیعیان تقویت شوند ،اما آیا این کار با
پول دادن و اسلحه خریدن و زدن و کشتن

از  8برابر کردن قیمت مسکن
تا طعنه به مسکن مهر و نهضت ملی مسکن!
روزنامه حامی وزیر اشرافی راه و شهرسازی در دولت سابق ،در تیتری کنایهآمیز
علیه طرح نهضت ملی مســکن نوشــت« :آپارتمانهای الکچری سهم خودشان،
کورههای آجرپزی ،شنهای روان و بیابان سهم مردم!»
«آفتاب یزد» در گزارشی از یزد نوشت« :نهضت ملی مسکن؟! چی هست؟»
ایــن را یکی از بنگاههای معامالت امــاک میگوید و ادامه میدهد« :این حوالی
زمین از متری  ۳۰میلیون تومان آغاز میشود ،بسته به متراژ و موقعیت و شرایط
خریدار و فروشنده گاهی تا  ۴۰و  ۴۵هم باال میرود ».برای او توضیح میدهم که
«نهضت ملی مسکن» همان قول انتخاباتی «رئیسی» است که قرار شـد هر سال
«یک میلیون واحد مسکونی» بسـازد و تحویل دهد .قرار شده به کسانی خانه تعلق
بگیرد که هیچوقت -از یک زمانی به بعد -زمین و یا خانه به نامشان نبوده است».
میگویــد« :حاال چـــــرا در گرانترین جــای یزد دنبال چنین ســـوژهای
میگردی؟»
میگویم« :شــنیدهام این حوالی دارند تحت عنوان «نهضت ملی مســکن»
«آپارتمانسازی» میکنند».
میخندد -تقریبا بلند بلند – و میگوید« :عجب دولت دســت و دلبازی که
زمین متری سـی -چهل میلیون تومان را مفت و مجانی میدهد مردم! کجا است
صد متر هم من بگیرم!؟»
احســاس میکنم دســتمانداخته ،به بنگاههای امالک دیگر هم سر میزنم
یعنی باید مطمئن شــــوم این حوالی ،اوضاع و احوال مسکن و ملک در چه حد
و حدودی است.
یکــی دیگر از امالکیها ،حرفهای عجیبی میزنــد .برخالف نفر قبلی ،هم
از شــعار «هر سال یک میلیون مسکن» دولت رئیسی باخبر بود هم خبر داشت
همین حوالی دارند به عنوان «نهضت ملی مسکن ،آپارتمانسازی میکنند و هم
میدانست که همین یکی نیست و قرار است مجتمعهای دیگری هم ساخته شود!
از آن منطقه مرفهنشین فاصله میگیرم و در دیگر مناطق شهر یزد ،زمینهای
در نظر گرفته شـده برای «نهضت ملی مسکن» را بررسی میکنیم .یکی دو مجتمع
در بلوار مدرس البته با فاصلهای قابل تامل! یکی از ساکنان این مناطق میگوید:
«ای کاش حاال که میخواهند خانه بســازند در موقعیتهای بهتری دست به کار
میشدند نه مماس با بیابان!»
همان حوالـى مدرس البته مجتمعی  ۲۰۰واحدی در حال سـاخت و تقریبـا
رو به اتمام اسـت که موقعیت بدی نـدارد .از قیمت زمین که پرسیدم گفتند بین
 ۵تا  ۹میلیون تومان و ایـــن یعنی هنوز  ۳۰-۲۰میلیـــون تومان بـا زمین آن
مجتمع خیلـــی خاص تفاوت قیمت دارد .بلوار نواب صفوی نیز از دیگر مناطقی
اســت که دارند با سرعت «نهضت ملی مسکن» را دنبال میکنند ،آنجا نیز زمین
قیمت سرســامآوری ندارد و خرید زمین برای قشــر متوسط و متوسط به پایین
اگرچه سخت است اما ناممکن نیست!
آزادشهر از مناطق دیگری است که به گفته یکی از دستاندرکاران ،با وجود
ساخت ،متقاضی ندارد! میپرسم :چرا؟ میگوید :مکانی که در نظر گرفتهاند خیلی
درخور توجه نیســت باالخره خانه یک کاالی سرمایهای است و هر که میخواهد
زیر بار وام بدهی برود البد به آینده و سرمایهای که دارد نیز فکر میکند.

انجام میشــود؟ ...مگر ما این جوانهای
عزیز را از آب درآوردیم که بگذاریم شهید
شــوند .ما دلمان میسوزد جوانهایمان
شهید شوند و مردم کشته شوند».
ایــن اظهــارات عناصــر رادیکال
اصالحات در حالی اســت که در داخل
برخی نقــاط ایران درگیر آشــوبهای
خیابانی شدهاند؛ در مشهد یک پلیس به
آتش کشــیده شد ،در رشت تصاویری از
به آتش کشیدن یک مسجد منتشر شد،
یــک امامزاده در همدان بــا آتش مورد
تعرض قرار گرفت و استاندار کردستان از
کشته شدن سه نفر در این شهر خبر داد
و ...و از خــارج هم معاندین و ضدانقالب
لندن نشین به میدان آمدهاند؛ اسرائیل و
برخی مقامات غربی از آشوبگران حمایت
میکنند و گزارشگر سازمان ملل از لزوم
صدور قطعنامه علیه ایران حرف میزند.
پــر بیراه نبود کــه در مقاطع فتنه
« ،88شــیمون پرز» رئیسجمهور رژیم
صهیونیستی گفته بود «اصالحطلبان به
نمایندگی از اسرائیل با رژیم اسالمی ایران
میجنگند» یا «نتانیاهو» نخســتوزیر
وقت رژیم صهیونیســتی که با صراحت
اعالم کرده بود «اصالحطلبان بزرگترین
سرمایه اسرائیل در ایران هستند».
رژیم جعلی صهیونیستی دیروز هم
عرضاندام کرد! وزارت خارجه اســرائیل
در پیامی اعالم کرد «ما اعتراضات مردم
شجاع ایران را که علیه رژیم برخاستهاند
از نزدیک دنبال میکنیم» و «اسرائیل در
کنار مردم ایران ایستاده و از جامعه جهانی
میخواهد ســرکوب رژیم علیه ایرانیان
بیگناه را محکوم کند»
متأســفانه یک بخش قابلتوجه در
ناآرامیهــای اخیر در برخی شــهرهای
ایــران ،اقدامات هنجارشــکنانه برخی
سلبریتیهاست؛ از برخی بهظاهر هنرمند
گرفتــه تا برخی بهظاهر ورزشــکار! آنها
کسانی هســتند که ســالهای سال از
رهگذر بیتالمال ،بودجه و صداوسیمای
این کشور به نان و نوایی رسیده و شهرت
یافتهاند اما اکنــون همنوا با خوانندگان
مطــرود و منزوی لسآنجلســی بهجای
دفاع از پرچم و کشورشان با لگدپرانی و
پنجهانداختن بر چهره نظام اسالمی ،آتش
اعتراضات را شعلهور میکنند.
لزوم برخورد قانونی و قاطع با فتنهگران

بدیهی است که وضعیت التهابی در
برخی شــهرهای ایران نتیجه تساهل و
تســامح با فتنه گران  88و عدم برخورد
قاطع و قانونی با آنهاست .مگر در قوانین
موضوعه جزایی کشــور «تشویش اذعان
عمومی»« ،اقدام علیــه امنیت ملی» و
«بر هم زدن امنیت کشور» جرم انگاری
نشده است که عدهای با سوءنیت خاص
صریحاً و رسماً به آن مبادرت کرده و قوه
قضائیه و متولیان حوزه امنیت کشور هم
ناظر و ساکت بودهاند؟ مطابق ماده 698
قانون مجازات اسالمی «هر کس بهقصد
اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا
مقامات رسمی بهوسیله نامه یا شکوائیه
یا مراسالت یا عرایض یا گزارش یا توزیع
هرگونــه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا
بــدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با
همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت
رأساً یا بهعنوان نقلقول به شخص حقیقی
یا حقوقی یا مقامات رســمی تصریحاً یا
تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق
مزبــور به نحوی از انحــاء ضرر مادی یا
معنــوی به غیر وارد شــود یا نه عالوهبر
اعاده حیثیــت در صورت امکان ،باید به
حبس از دو ماه تا دو ســال و یا شالق تا
( )۷۴ضربه محکوم شود».
دیروز استاندار تهران با اعالم اینکه
« ۱۸۰۰تجمعکننده اخیر سابقه تجمع و
بعضاً اغتشاش دارند» گفت که « ۷۰۰نفر
در دستگاههای انتظامی ،امنیتی و قضایی
پرونده دارند» اما سؤالی که مطرح میشود

این اســت که چرا برخــورد با مجرمان
امنیتی بازدارنده نبوده و آیا دستگاههای
متولی حــوزه قضایی و امنیتی کشــور
کمکاری نکردهاند؟ اینها سؤاالتی است
که بایستی در ترازوی نقد خود آنها قرار
گیرد و چارهای برای آناندیشیده شود.
بههرحال پرواضح اســت پسازآنکه
طی یکــی دو روز آینــده ،مرزبندیها
شــفافتر و صف شهروندان از اشرار جدا
شود ،مردم با بصیرت و انقالبی ایران چنان
صحنهگردانــی میکنند که بار دیگر تیر
دشمنان نظام به سنگ میخورد .دیروز
هم جمعی از شهروندان در نقاط مختلف
کشور و همچنین دانشجویان دانشگاههای
تهران در اعتراض به ماجرای درگذشت
مهســا امینی تجمع کردند و خواســتار
برخورد جدی با اغتشاشــگران شــدند؛
خواســته مردم آگاه ایران این است؛ «به
جنایتکاران امان ندهید».

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

هیچی نگفت!

گفت :چی شده که یک عده ضد انقالب اجق وجق در آمریکا و انگلیس و
بلژیک و فلســطین اشغالی و ...توی اتاقهای تحت نظر سازمانهای اطالعاتی
این کشورها پشت کامپیوترها نشستهاند و علیه اسالم و ایران و مردم مسلمان
این مرزوبوم دروغ میبافند و شایعه میسازند!
گفتم :فقط آنها نیســتند ،صدها شبکه تلویزیونی فارسیزبان و
هزاران ســایت و کانال اینترنتی دیگر و یک مشت کاسهلیس داخلی
هم به همین کار مشــغولند .یک نمونه آن همین ماجرای فوت خانم
مهسا امینی است!
گفت :وقتی دشمن برای مقابله با ایران اسالمی اینهمه هزینه میکند ،پس
چرا ادعا میکند که مردم ایران از انقالب و اسالم زده شدهاند؟!
گفتم :از دشــمنانی که انقالب اسالمی آنها را از اوج قدرت به زیر
کشیده است غیر از این چه انتظاری داری؟!
گفت :کاســهلیسهای فراری و غربگداهــای داخلی با چه انگیزهای برای
دشمنان وطنشان نوکری و بردگی میکنند؟!
گفتم :از قاطر پرسیدند چرا هرکی بهت میرسه سوارت میشه؟!
سرشوانداخت پايین و هیچی نگفت! میدونی چرا؟ چون قاطر که زبون
آدما رو نمیفهمه و بلد نیست حرف بزنه!

روزنامه االنباء:

پایداری ایران بر حقوق هستهای
باعث عقبنشینی آژانس شد

روزنامه لبنانی «االنباء» در
گزارشی تاکید کرد که پایداری
جمهــوری اســامی ایران بر
روی احقاق حقش درخصوص
مسایل صلحآمیز هستهای باعث
عقبنشینی آژانس بینالمللی
انرژی هستهای در این پرونده
شد.
روزنامــه االنباء لبنــان دیروز
چهارشنبه در گزارش خود نوشت:
پرونده صلحآمیز هســتهای ایران
یکــی از موضوعاتی اســت که در
حاشــیه نشســت مجمع عمومی
ســازمان ملل (میان مقامات ایرانی
و غربی) به آن پرداخته شــد؛ این
پرونده شاهد تحوالت مهمی بود که
یکی از آنها نتایج دیدار آیتاهلل سید
ابراهیم رئیسی رئیسجمهور ایران با
«امانوئل مکرون» همتای فرانسوی
خود بود .مکــرون در این دیدار ،از
رئیسجمهوری ایران برای سفر به
فرانسه دعوت کرد.
این روزنامه افزود :در حاشــیه
نشســت مجمع عمومی ســازمان
ملل «حســین امیــر عبداللهیان»
وزیر خارجه ایران و «علی باقری»
رئیسهیئــت مذاکرهکننده ایران
در مذاکــرات وین نیز با هیئتهای
اروپایی دیــدار کردند .این درحالی
اســت کــه «محمــد اســامی»
رئیسسازمان انرژی هستهای ایران
پیــش از این اعالم کــرد که این
ســازمان پیامهایی از سوی آژانس
بینالمللــی انرژی اتمــی دریافت
کرده است.
محمــد اســامی معــاون
رئیسجمهور و رئیسسازمان انرژی
اتمی در تاریخ  ۲۸شهریور در برنامه
صف اول شــبکه خبر گفته بود که
«پیغامهایــی که از طــرف آژانس
آمده ،نشــان میدهد قصد بستن
پرونده ســه مکان ادعایی را دارند.
امیدواریم صادق باشــند و بیش از
ایــن وقت خود را تلف نکرده و فکر
نکننــد که با چنین موردی بتوانند
فشار حداکثری اعمال کنند».
روزنامه االنباء در گزارش خود
نوشت :منابع پیگیر پرونده مذاکرات
ویــن تاکید میکنند کــه این امر
(عقبنشــینی آژانس) بــه خاطر
پایداری ایران در برابر کارزار حمالت
تبلیغاتی غربیها مبنی بر کنار رفتن

خبر ویژه
از بین تمام پروژههایی که برای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده،
موقعیت پروژه مهریز ،ســرعت و نوع ســاخت و تالش برای به موقع تحویل دادن
حائز اهمیت و قابل تامل است.
واحدهای احداثی در مهریز شاید در سطح کشور جزو اولین خانههایی بود که
به متقاضیان تحویل داده شــد و تقریبا مردم را که اصال امیدی به خانه دار شدن
نداشتند را امیدوار ساخت .تا لحظه تهیه این گزارش ۱۷۴ ،واحد تحویل متقاضیان
شـده و به قول معـروف؛ زندگی در آن جریان دارد!
تیتر و گزارش خردهگیرانه و طعنهآمیز روزنامه زنجیرهای در حالی اســت که
این روزنامه به هنگام مدیریت وزیر اشرافی و مزخرف خواندن مسکن مهر و افتخار
به نساختن مسکن ،هیچ اعتراض درخوری نشان نمیداد .اما همین روزنامه البالی
صفحات اقتصادی خود در یک تیتر کوچک و حاشیهای نوشته است« :قیمت مسکن
در دولت قبل 8 ،برابر جهش پیدا کرد».

آمریکا فهمید که نمیتواند
با رئيسی گردنکشی کند
یک چهره غربگرا میگوید :آمریکا نمیخواست به رئيسجمهور ایران ویزا بدهد
اما چون نمیخواست ایران را سر لج بیندازد ،ویزا داد.
روزنامه آرمان از قول علی بیگدلی نوشــت« :وزارت امور خارجه آمریکا تحت
فشار کنگره و ســازمانهای امنیتی آمریکا حاضر نبود به ایشان ویزا دهد .منتها
بنــا به مالحظاتی که از جمله این مذاکرات همین مذاکرات برجامی بود و آمریکا
نمیخواست که ایران را سر لج بیندازد ،باالخره به ایشان ویزا داد .آقای رئیسی هم
در شرایط نهچندان مطلوبی بهخاطر حادثهای که برای مهسا امینی رخ داده ،این
ســفر را شروع کرده است .فضای داخلی ایران و تا حدودی هم فضای بینالمللی
نسبت به این حادثه ملتهب است ،قطعا در سفر ایشان هم این حادثه بسیار موثر
خواهد بود .حاال صحبت بر ســر این است که چطور این ویزا داده شده؟! و بحثی
است که احتیاج به گفتوگوی بیشتر دارد ولی آمریکا بهخاطر اینکه فضای خودش
را با ایران دچار کدورت بیشتری نکند ،تن به این کار داد .ولی قطعا فضای مجمع
عمومی سازمان ملل متحد هم بهخاطر این مسئله ،به نفع آقای رئیسی نخواهد بود».
وی میافزاید« :اینکه ایشان در چه زمینهای در مجمع صحبت خواهند کرد ،به
نظر میرسد که باید در مورد برجام ،مسئله اوکراین و مسائل منطقهای اظهارنظر
کنند ولی اینکه تا چه اندازه بتوانند در این ســفر موفق باشــند ،جای ابهام دارد.
در حقیقت وقتی رؤسایجمهور به مجمع عمومی میروند هم از موفقیتهایشان
صحبت میکنند و هم برنامههای آیندهشان در ارتباط با پیشرفتهای اقتصادی و
توسعه سیاسیشان با کشورهای دیگر را مطرح میکنند که چه فرمولها و شیوههایی
را در پیش بگیرند .از اینکه سخنرانی ایشان روی چه محورهایی خواهد بود ،بیاطالع
هستم .اما به شکل سنتی اعتبار رئیس یک کشوری که به مجمع عمومی میرود،
بســتگی به ســطح مالقاتهایی دارد که با رؤسای سایر کشورها انجام میدهد و
امیدواریم که رئیسجمهور ما هم بتواند در یک ســطح رضایتبخشی با رؤسای

گزینه مذاکره و صحبتهای غرب از
جایگزینهایی غیر از مذاکره از یک
سو و نیاز ضروری اروپاییها به منابع
گازی و نفتی در سایه بحران انرژی
پیش از آمدن زمستان سرد و تبعات
اجتماعی و اقتصادی و بهدنبال آن
پیامدهای سیاسی در داخل اتحادیه
اروپا صورت گرفت.
این روزنامه خاطرنشــان کرد:
این تصمیم آژانس بینالمللی انرژی
اتمــی امید برای احیــای برجام را
باز گرداند.
آمریکا:
انتظار نداریم نشست نیویورک
به گشایش در برجام منجر شود

جیک ســالیوان ،مشاور امنیت
ملی کاخ ســفید گفته انتظار ندارد
هفتاد و هفتمین نشســت مجمع
عمومی ســازمان ملل در نیویورک
به بروز گشــایش در مذاکرات رفع
تحریمهای وین منجر شود.
ســالیوان در جمع خبرنگاران
گفــت« :من انتظار گشــایش [در
مذاکــرات رفع تحریمهــای وین]
در نیویــورک را نــدارم ....آمریکا
آماده بازگشت دوجانبه به وضعیت
پایبنــدی در برابــر پایبندی بوده
است و اگر ایران آماده اجرای جدی
تعهداتش و پذیرش این فرمول باشد
میتوانیم به توافق دست پیدا کنیم».
به گزارش فــارس ،روز جمعه
هم نماینده آمریکا در سازمان ملل
متحد گفته بود برای برگزاری هیچ
جلسهای درخصوص توافق هستهای
ایران درنیویــورک در هفته آینده
برنامهریزی نشده است.
وزیر خارجه قطر:
برای ایفای نقش سازنده
در مذاکرات هستهای ایران
تالش میکنیم

وزیــر امــور خارجــه قطر در
گفتوگو با خبرگــزاری بلومبرگ
گفت که قطر به اهمیت بازگشــت
به توافق هستهای باور دارد زیرا این
توافق به ثبات منطقه و جلوگیری
از مسابقه تسلیحاتی کمک میکند.
«محمــد بــن عبدالرحمن آل
ثانی» که در حاشیه هفتاد و هفتمین
نشست مجمع عمومی سازمان ملل
با خبرگــزاری آمریکایی بلومبرگ
مصاحبه میکــرد ،تأکید کرد که
کشورش تالش زیادی برای ایفای

نقش سازنده در مذاکرات هستهای
از طریــق گفتوگو با همه طرفها
انجام میدهد و تمایل ایران و بقیه
طرفها را برای دستیابی به توافق
پس از رفع نگرانیها میبیند.
اظهارات مداخلهجویانه
وزیر خارجه انگلیس
علیه ایران

در ادامــه مداخلــه مقامهای
غربی در امور داخلی ایران« ،جیمز
کلورلی» وزیر خارجه جدید انگلیس
چهارشنبه ( ۲۱سپتامبر) تالش کرد
از اعتراضات به مرگ «مهسا امینی»
بهرهبرداری کرده و آن را به مذاکرات
رفع تحریمها ارتباط دهد.
وی در ادعایی ،از مقامات ایران
خواست «مسیری دیگر» را از جمله
پذیــرش توافق هســتهای انتخاب
کنند .این مقام ارشــد انگلیسی به
خبرگزاری فرانسه در سازمان ملل
گفت :مقامات ایران باید توجه کنند
که مردم از جهتی که آنها در پیش
گرفتهاند ناراضی هستند.
او در ادامــه بــا اتهامزنی علیه
برنامه صلحآمیز هستهای ایران گفت،
«آنهــا میتواننــد جاهطلبیهای
سالحهای هســتهای خود را کنار
بگذارند» و مدعی شد« :میتوانند
ســرکوب صداها در داخل کشــور
خــود را متوقف کننــد .میتوانند
فعالیتهای بیثباتکننده خود را
متوقف کنند».
وزیر خارجــه انگلیس در ادامه
لفاظی ضدایرانی خود گفت :مسیری
متفــاوت ممکن اســت .این راهی
است که میخواهیم ایران در پیش
بگیــرد و این راهی اســت که آنها
را بــا اقتصادی قویتــر ،جامعهای
شادتر و مشارکتی فعالتر در جامعه
بینالمللی خواهیم دید.
او همچنیــن درخصــوص
مذاکرات رفع تحریمها بدون اشاره
به بیمســئولیتی طــرف غربی و
باانداختــن توپ در زمیــن ایران
مدعی شد :متاسفانه ،شاهد پیشرفت
مذاکرات با سرعتی که انتظارش را
داشتیم ،نبودهایم( .مذاکرات) متوقف
شده است .اکنون در دست ایرانیان
است .یک پیشنهاد بسیار معقول و
عملی روی میز است .ایرانیها باید
از این فرصت برای حرکت در جهت
بهتر استفاده کنند.

کشــورهای دیگر مالقات داشته باشــد .هرچند یک مقدار بعید به نظر میرسد و
االن قابل پیشبینی نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد .در طول  43سال گذشته
تنها دو رئیسجمهور بودند که امکان مالقات با رؤســایجمهور آمریکا را داشتند.
آقــای خاتمی که امکان وقوع مالقات با کلینتون را داشــت ولی صورت نگرفت.
آقای روحانی هم میتوانست با اوباما مالقات کند که آن هم صورت نگرفت و این
خصومت ما همچنان دیرینه باقی ماند و نتوانستیم به این وضعیت خاتمه دهیم».
درباره این اظهارات گفتنی است  -1آمریکا صرفا میزبان مجمع عمومی سازمان
ملل است و نمیتواند در این زمینه گردنکشی کند .تنها نوبتی که آمریکا جرئت
کرد گروکشی بکند ،بالفاصله پس از اجرای برجام و در دوره مستقال ماه عسل بود
که دولت اوباما ،به حمید ابوطالبی (معاون سابق دفتر روحانی) ویزا نداد و نگذاشت
او به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل ،به نیویورک برود.
 -2تحلیلگر غربگرا در حالی سکته مهسا امینی هنگام احضار به پلیس را به
عنوان ابزار فشار آمریکا و غرب بزرگنمایی میکند که ساالنه بیش از هزار نفر در
آمریکا نه در اثر احضار به پلیس و ســکته ،بلکه به شــکل عمدی در کف خیابان
کشته میشوند.
 -3آقای به اصطالح تحلیلگر ســعی میکند مث ًال دســت رئیسجمهور را در
این ســفر خالی نشان دهد .و حال آنکه کارنامه دولت آقای رئیسی ،نماد شکست
خفتبار فشار حداکثری آمریکا به عنوان شدیدترین تحریمهای تاریخ است .ایران
نه تنها در مقابل این فشار از پا در نیامد بلکه در بسیاری از شاخصهای اقتصادی
(به اذعان مراکز غربی مثل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی) توانســته در
مســیر رشد قرار بگیرد و شرایط اقتصادی به مراتب بهتری را نسبت به سالهای
 1397تا  1400تجربه کند .عبور از معضل برجام و گسترش دیپلماسی اقتصادی
و سیاسی بهویژه در آسیا ،اوراسیا ،آمریکای التین ،عضویت در پیمان شانگهای و
گسترش شرکای تجاری بخشی از این موفقیتهاست.
 -4صرف مالقات سران کشورها ،به خودی خود آوردهای برای کشورها ندارد.
برعکس برخی از مالقاتها در ســالهای گذشته در حالی در سازمان ملل انجام
میشــد ،که طرف غربی دائماً تحریمها و فشارها را بر ایران بیشتر میکرد .چنان
که مث ًال حد فاصل ســالهای  1397تا  ،1400کمیت و کیفیت تحریمها در حد
انفجاری افزایش پیدا کرد ،در حالی که مث ًال ســران برخی دولتهای اروپایی به
آقای روحانی لبخند هم میزدند وعده هم میدادند.
 -5در موضــوع حاضر مالقات با مقامــات آمریکایی ،حتی آقای روحانی هم
به بیهودگی این مالقاتها و مذاکرات اذعان داشــت چنان که دوبار اظهار داشت:
«کشورها مگر دیوانهاند با شما مذاکره کنند؟ شما به مذاکرهای که به تأیید سازمان
ملل ]قطعنامه  2231شــورای امنیت[ رســیده ،پایبند نیستید» و «در رابطه با
آمریکابدون آنکه از تمامی تحریمها دست بردارد ،شاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم
بود .بدون این اقدام قفل باز نمیشود .ما دنبال عکس نیستیم؛ این که کسی بخواهد
با روحانی عکس بگیرد ،امکانپذیر نیســت ،مگر آن که از تمام تحریمها دســت
بردارند.
 -6و ســرانجام آن که جناب کارشناس ،صرف مالقات با مقامات آمریکایی را
موجب رفع خصومت وانمود میکند و حال آن که مقامات کشورهای متعددی با
مقامات آمریکایی مالقات کردند ،اما این موجب خیانت و عهدشــکنی و خنجر از
پشت زدن آمریکا نشد.
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* نیروهای فداکار انتظامی هفتهای یک شهید تقدیم امنیت میکنند و تالشهای
شبانهروزی آنها در سرما ،گرما ،شب ،روز ،تعطیالت ،سفرهای شمال ،جنوب ،غرب،
اربعین و داخل شهرها برای امنیت و آرامش جامعه و مردم بر کسی پوشیده نیست
ولی موجســواران برای حادثهای که هنوز کم و کیف آن معلوم نیست متاسفانه
تمام زحمات طاقتفرسای این عزیزان را لگدمال میکنند .البته آنها فقط هویت
خویش را نمایان میکنند .منظورم سلبریتیهایی است که نه درد دین دارند نه
درد مردم و فقط به موجسواری خوشند.
محمدی
* الشخورهای سیاسی که به دفعات کشتهسازی را در پرونده کثیف خود دارند به
صف شدهاند .البته این فتنه نه اولین است و نه آخرین .این جماعت وطنفروش
که پیشرفتهای همهجانبه دولت سیزدهم یعنی دولت والیی و جهادی را بدون
برجام از یک طرف و سقوط قطعی خود را از طرف دیگر احساس میکنند درصدد
انتقام از نظام هستند ،ولی باید بدانند این تالشهای مذبوحانه آب در هاون کوبیدن
است و آینده این از خدا بیخبران زبالهدان تاریخ است.
نیکنام
* آمادهباش بودن جریان معاند در داخل و خارج کشور و اصالحطلبان غربگرا
برای پوشش دادن حادثهای که برای خانم مهسا امینی هموطن ُکرد ما در نیروی
انتظامی اتفاق افتاد و عقدهگشایی گسترده و همزمان آنان بر علیه نظام از پروژه
بودن این حادثه مانند قتلهای زنجیرهای در دهه  70حکایت میکند.
کریمی
* از تالش پلیس ویژه سارقین و مجموعه نیروهای نظم و امنیت تقدیر و تشکر
میکنیم و زحمات طاقتفرسای این عزیزان را که هفتهای نیست که عزیزی از
آنان جانش برای امنیت و آرامش جامعه و ما فدا نشود ،اجر مینهیم .خدا نگذرد
از کسانی که به خاطر یک حادثهای که نقصی در کار این عزیزان نیست از کاه،
کوهی میسازند و بر سر مسئوالن نظم و امنیت ما فرو میریزند .چه بسیار افراد
که در حین ورزش جان به جانآفرین تســلیم کردهاند یا واعظی در حین وعظ
بر سر منبر ،کارگری در حین کار،کاسبی نشسته برای چند لحظه استراحت و!...
مرگ دست بشر نیست...
موالداد
* با توجه به اینکه مروج اصلی جریان فاســد برانداز رسما اعالم کرده نام مهسا
برای ما اســم رمز است ،الزم است دســتگاههای اطالعاتی امنیتی با اقدامهای
اساســی و ریشهای مرتبطان با این جریا ن آلوده را شناسایی و دستگیر کنند و
به دست عدالت بسپارند.
مقیمیان
* اگر کسی سواد رسانهای و حافظه تاریخی قوی داشته باشد متوجه این حقیقت
میشود که جریان معاند و اصالحطلبان غربگرا نه تنها از فوت مهسا امینی این
هموطن ُکرد ناراحت نیســتند ،بلکه خوشحال هم هستند که بهانه خوبی پیدا
کرده و با این بهانه اقدام به عقدهگشایی علیه نظام میکنند.
یوسفی
* حسن یزدانی کشتیگیر قهرمان کشورمان بعد از مسابقه خودش وقتی خواست
مصاحبه کند از خبرنگار پرســید از کدام شبکه است و بعد مصاحبه کرد .چون
میداند شبکههای خودفروخته معاند دنبال سوءاستفاده هستند .خوشحال هستیم
که پهلوان ما با بصیرت است.
خوشطینت
* باید بدانیم فلســفه حجاب ،تکریم جایگاه زن در جامعه اســت .حال اگر در
فرهنگسازی حجاب اشتباهی هم صورت بگیرد آن اشتباه را باید برطرف کرد.
متاسفانه شاهد گرگهای مخفی شده در پوستین میش هستیم که در مسیر گشت
ارشاد کمین کردهاند و کارشان فقط الشخوری و مبارزه با نظام و ارزشها است.
کالهدوز
* تماس تلفنی آقای رئیســی ریاست محترم جمهوری با خانواده داغدار مهسا
امینی و او را دختر خود نامیدن و قول پیگیری پرونده را دادن کار ارزشــمند و
قابل تقدیر است و در مقابل حرفهای مفتی که لشکر فحاشان نثار آقای رئیسی
کردهاند ،شاخصی برای درستی و ارزشمندی کار او میباشد.
اقبالی
* هرچه به شــکوه و عظمت اربعین آقا اباعبداهلل افزوده میشــود متهم کردن
جمهوری اســامی به بهرهبرداری سیاســی و رقابت با حج در بین اپوزیسیون
رســانهمحور و جیرهخوار دشمنان بیشتر میشــود .گویا اربعین فقط متعلق به
جمهوری اســامی است؟ اینها با اسالم و با حقیقت مشکل دارند و باید به آنها
گفت از ما عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید!
سیدعلی رحمانی
* در هیچ کجای دنیا رســانه مجازی مثل کشــور ما نیست .بیش از  90درصد
مردمی که از عقل و منطق برخوردارند نسبت به وضعیت این رسانه ناراضیاند.
حال که مسئولین پس از چند دهه به فکر اصالح این وضعیت رسانههای مجازی
افتادهاند عدهای غربزده و بعضا بیحیا که به دنبال گســترش فســاد و تباهی و
بیبند و باریاند فریادشــان بلند شده که چرا ساکت نشستهاید که میخواهند
اینترنت را قطع کنند!...
محمدنیا
* از حکم صادره برای زورگیر با  50مورد سابقه -که به مذاق اصالحاتیون خوش
نیامده -ضمن تقدیر و تشــکر ،حمایت میکنیم .باید با این خفاشان با قاطعیت
برخورد و حکم الهی را اجرا نمود و از کســی واهمهای نداشــت واال سنگ روی
سنگ بند نمیشود.
شیخی
* در روزنامه خاطرهای از ســورنا ســتاری فرزند شهید ستاری در مورد بورس
تحصیلــیاش خواندم که خیلی آموزنده بــود .او گفته بورس تحصیلی یکی از
دانشــگاههای آمریکا را گرفته بودم و تقریباً تمام کارهایم انجام شده بود .با پدر
مشورت کردم به من گفتند :نرو چون اگر بروی ممکن است بر نگردی و این نه
به نفع تو و نه به نفع من است .درود خدا بر چنین پدر و پسری.
عنایتی
* با وجود تولید داخلی نوشتافزار چرا اجازه واردات  8میلیون دالر در پنج ماهه
نخست امسال به نوشتافزار خارجی داده میشود؟!
بیگی
* از وزیر راه و شهرسازی و مسئولین استان اصفهان درخواست میشود نسبت
ن میاندشت که کریدور
به تکمیل پروژه بیش از  10ســاله تونل خوانسار به بوئی 
شمال جنوب است (تهران -خوانسار گلپایگان -شهرکرد -ایذه -خوزستان) که
از ســال  90شروع شده و  ۶۰-۷۰درصد پیشرفت داشته و چند ماهی است به
خاطر عدم تأمین بودجه به حال خود رها شــده -که خسارت بار است -اهتمام
جدی نمایند( .تونل  1200متری و  14کیلومتر راه مواصالتی)
محمدامین
* برای ناباروری اعالم میشــود که هزینهها رایگان اســت ولی وقتی مراجعه
میکنیم هزینههای باالیی را مطالبه میکنند که از توان ما خارج اســت .تقاضا
داریم مسئولین مشکل این طیف مردم را حل کنند.
غالمی
* با توجه به ساماندهی نانواییها به کارتخوان و کاهش چشمگیر قاچاق آرد و
نان ،الزم اســت ناظران به کیفیت نا ن نیز توجه کنند تا دور ریز نان به حداقل
برسد که این به کاهش واردات گندم هم کمک شایانی میکند .کیفیت نان برخی
نانواییها اص ًال مناسب نیست.
جمشیدی
* میوههای عرضه شده در مراکز و میادین میوه و ترهبار بعضاً با میوههای عرضه
شــده دورهگردها  ۳۰-۴۰درصد گرانتر اســت .در حالی که شایسته این است
که عکس آن باشد و حتی قیمتها با برخی مغازهها همسانند و تفاوتی ندارند.
بیگ جانی
* خراب بودن نازلهای بنزین در جایگاههای ســوخت موجب تشــکیل صف
و ســنگینی ترافیک در خیابانهای شهر میشود .مسئولین جایگاههای عرضه
سوخت باید ملزم بشوند برای رعایت حال شهروندان مشکالت و نواقص را خیلی
سریع برطرف بکنند.
تیموری
* فعالیت  24ســاعته سرکنسولگری ایران در کربال از جمله اقدامات و کارهای
خوب و گرهگشای دولت در ایام اربعین بود و موجب شد خدماترسانی به زائرین
با سرعت بیشتری انجام بشود.
نظری

