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اخبار كشور
یادداشت میهمان

«فتنه »96
و «عیدی موشکی آمریکا»!

 -1از یک طرف شعار میدهند«سوریه را رها کن  ،فکری بهحال ما کن» و
«جانم فدای ایران» و از طرف دیگر پرچم پرافتخار ایران را به زیر میکشند و
آتش میزنند! .در نگاه سطحی ،ابتدای امر این سؤال به اذهان خطور کرد که مگر
میشود با چنین شعارهایی ،پرچم ایران را هم آتش زد؟ .براساس این برداشت
سطحی تحلیلهای زیادی نوشته شد و رسانه ملی هم گزارشهای زیادی پخش
کرد تا این تناقض را به مردم تفهیم کند .اما واقعیت قصه چیز دیگری است و در
تحلیل عمیقتر و درست باید گفت این شعارها هیچگونه تناقضی با آتش زدن
پرچم ایران ندارند و همه اینها یک معنی و هدف واحد دارند .کسانی که پرچم
ایران را به زیر میکشــند ،با شعارهای جانم فدای ایران ،و سوریه را رها کن،
در حقیقت به دنبال این هستند تا خط مقدم نبرد نظام سلطه علیه ملت ایران
را به مرزهای کشور بکشانند و شرایط و فضایی بهوجود آورند تا مسئوالن از
تالش برای«حفظ تمامیت ارضی و امنیت ایران» دست بردارند و ایران سقوط
کند و این یعنی همان به زیر کشیدن پرچم پرافتخار ایران! معنی این شعارها
این اســت که ما از داخل به جان و مال ملت ایران حمله میکنیم و از خارج
هم آمریکا و داعشیهای دست پرورده آمریکا را رها کنید تا بر سر ایران آن
بیاورند که بر سر مردم عراق و سوریه آوردند! آیا جان را در میدان نبرد و در
دفاع از جان و مال و ناموس ملت و مملکت فدا میکنند و یا با کشتن هموطنان
و تخریب اموال کشور میتوان خود را فدای ایران کرد؟! لذا اوال تعجبی ندارد
کسانی که پرچم ایران را به آتش میکشند ،سردار سلیمانیها و همدانیها و
حججیهایی که در ســوریه و در خط مقدم «دفاع از تمامیت ارضی و امنیت
ایران»« ،جان خود را فدا میکنند» ،ناجوانمردانه زیر ســؤال ببرند و بعد هم
ادعا کنند«جانم فدای ایران!»! .ثانیا جریانی که تاکنون با دوقطبیسازیهای
جعلی اقتدار نیروهای مسلح بهعنوان فدائیان حقیقی ایران را نشانه گرفته
بودند و با ناتوانی در تحقق شعارهای خود برای حل مشکالت مردم ،دوگانه «یا
بهبود شرایط اقتصادی به مدد برجام و یا تقویت قدرت دفاعی» را القاء و برای
واداشتن جمهوری اسالمی به مذاکرات مجدد در منطقه با هر روش ممکن تالش
میکردند ،اکنون به جایی رسیدند که با به راه انداختن «آشوب و اغتشاش»،
و با «تهدید و ارعاب» میخواهند به اهداف خود برسند! غافل از اینکه رهبری
و ملت ایران اهل چنین باج دادنهایی نیستند ،آنگونه که در فتنه  88ندادند.
 -2اما در روزهایی که شوی تبلیغاتی نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان
ملل با اتهام زنی موشکی علیه جمهوری اسالمی روی آنتن رسانهها بود ،خبرهای
موشکی دیگری هم منتشر شد که از یک طرف موجب «آچمز شدن» جریان
لیبرالی و نفوذیهای مدعی مذاکره با آمریکا درباره قدرت دفاعی کشور شد و
به همین علت از سوی رسانههای جریان لیبرالی حامی دولت مورد سانسور قرار
گرفت ،و ازطرف دیگر بسیار عبرت آموزاست ،البته نه برای ملت ایران که بسیار
فهیمتر از این هستند ،بلکه برای نفوذیها و جریان لیبرالی آچمز شده که اکنون
با شعار سوریه را رها کن ،جانم فدای ایران در تالش برای انحراف افکارعمومی
هستند ،بهویژه که جبهه مقاومت زنگ بیرون راندن آمریکاییها از منطقه را
بهصدا درآورده است .رئيسجمهور آمريکا در حالي که براي قدرت دفاعي ديگر
کشورها از جمله ايران ،روسيه و کره شمالي خط و نشان ميکشد ،در آستانه
عيد کريسمس و سال نو ميالدي ،یک روز بعد از انتشار راهبرد جدید امنيت
ملي این کشور «بودجه اضطراري دفاع موشکي» خود را امضا کرد که میتوان
از آن بهعنوان «عيدي موشکی ترامپ»! یاد نمود.براساس قانوني که ترامپ
امضا کرد آمريکا چهار ميليارد دالر(بیش از 160تریلیون ریال) بهصورت ويژه
براي تقویت و توسعه قدرت تهاجمی و دفاع موشکي هزينه ميکند .در راهبرد
جدید امنيت ملي آمريکا نيز تاکيد شده که آمريکا در حال استقرار«سامانه دفاع
موشکي پيشرفته و چند اليه» است .قبل از این نیز ترامپ قرارداد  460میلیارد
دالری و اوباما قرارداد  115میلیارد دالری فروش پیشرفتهترین سیستمهای
دفاع موشکی از جمله سیستم دفاع موشکی پاتریوت و موشکهای تاد الک
هد مارتین و هوا بههوا ،هوا بهزمین و سطحبهسطح به عربستان را برای مقابله
با ایران امضا کرده بودند .همچنین آمریکا با حذف محدودیتهای «دستورالعمل
بُرد موشکهای بالستیک کرهجنوبی»به سئول اجازه داد تا برد موشکهای
بالستیک خود را از 300کیلومتر به 800کیلومتر برساند.
 -3حال با توجه به این خبرها که مشتی است نمونه خروار! و همچنین
با توجه به زیر می ِز مذاکر ِه برجام زدن از ســوی رئیسجمهور آمریکا چند
کاذب «دولت
سؤال ساده به وجود میآید :آیا هنوز عدهای با دوقطبیسازی
ِ
با تفنگ»و «دولت بیتفنگ» ،معتقدند دنیای آینده«،دنیای گفتمان است و نه
دنیای موشک»!؟ آیا عدهای هنوز معتقدند بدون اقتدار موشکی و تامین امنیت
میتوان موجب پیشــرفت و حل مشکالت اقتصادی و رفع تحریمها شد!؟ و
جریان نفوذی پس از سر دادن شعارهای ضددفاعی در آشوبهای اخیر پاسخ
دهد که چگونه با«گفتمان سر میز مذاکره» میتواند بدون وجود«شهرکهای
موشکی زیرزمینی»« ،سایه جنگ القایی» را از سر ملت ایران بردارد!؟
 -4برای فهم این سؤاالت و پاسخ به آنها ،پاسخ به این سؤال مهم است که
چرا علیرغم حمایت روسیه و چین ،تیم مذاکره کنندگان هستهای در جریان
مذاکرات با حذف تحریمهای موشکی و تسلیحاتی که بهدلیل هستهای وضع
شده بود و باید در قطعنامه 2231لغو میشدند،مخالفت کردند!؟ وزیرامورخارجه
روسیه و وندی شرمن مذاکرهکننده ارشد آمریکایی بااشاره به پشت پرده این
مسئله میگویند«روسیه و چین میخواستند تحریمهای تسلیحاتی و موشکی
ایران نیز لغو شود،اما باوجود این حمایتها ،خود تیم ایرانی موافقت کردند که
تحریمها تا  ۵سال ادامه یابد»!!! الوروف دو روز پس از امضاء برجام هم گفته
بود«طرف ایرانی با طرف غربی درباره تحریمهای تسلیحاتی مصالحه کرد!».
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در پارلمان این اتحادیه با استناد به
یک«نیمجملهای» در مقدمه توافق 104صفحهای هستهای ادعا کرده «برجام
میتواند مسیر را برای نوع دیگری از تعامل در منطقه فراهم کند» موگرینی با
بیان اینکه «یک راز را دارم افشا میکنم» گفته «این نیم جمله به درخواست
تیم مذاکرهکننده ایرانی در مقدمه برجام گنجانده شده است»!!! .این همان خلل
و فرج و تفسیرپذیر بودن متن برجام و مرجع تفسیر بودن کشورهای غربی
است که رهبر معظم انقالب قبل از امضاء برجام به تیم مذاکرهکننده هستهای
تذکر و گوشزد کرده بودند ،اما...
 -5لذا با درک پشت پردههای برجام میتوان فهمید که چرا هرگونه تقویت
قدرت دفاعی و موشکی کشور ،از سوی آمریکا مغایر با برجام و قطعنامه 2231
القاء میشود و چرا با این القاء به دنبال مذاکره دیگری درباره قدرت دفاعی ایران
و مسائل منطقه هستند؟ و مهمتر اینکه چرا در ایران آشوب به راه میاندازند
تا با شعارهای ضددفاعی برای مذاکره مجدد فضاسازی کنند؟! .لذا تحلیلگران
معتقدند وجود چنین تفسیرپذیریهایی از برجام و ارسال پالسهای داخلی
تحت عنوان «برجام کف و پایه مذاکرات و الگویی برای مسائل منطقه است»
و همچنین شعارهای ساختارشکنانه ضددفاعی در فتنه و آشوبهای اخیر،
همه را در کنار هم باید در پوشه قرمز وزیر خارجه انگلیس در سفر به تهران
جستوجو کرد که پازل مذاکرات برجام 2را تکمیل میکند و آشکار میشود
که این پازل از اول چیده شده بود! نکته بسیار تاملبرانگیز این است درحالی
که وزیر دفاع آمریکا اذعان کردهآمریــکا قدرت برخورد نظامی با ایران را
ندارد و اقدام آمریکا علیه ایران صرف ًا دیپلماتیک (برای آشوب و اغتشاش در
داخل) ،نه نظامی است ،و برخی از مسئوالن کشورمان درپی القاء مجدد سایه
جنگ و ترساندن دوباره مردم برای تن دادن به مذاکرهای دیگر برمیآیند و
آقای ظریف توئیت میکند که شوی تبلیغاتی نیکی هیلی «شبیه زمینهسازی
کالین پاول برای حمله به عراق است»! و شبکه  BBCفارسی هم این پیام را
در سرخط خبرهای خود قرار میدهد!!! تاسفبارتر اینکه همزمان با این توئیت
س مرکز استراتژیک ریاستجمهوری در سمینار حکمرانی
و هماهنگ با آن ،رئی 
و امنیت منطقهای نیز در حالیکه گروههای تروریستی به برکت مقاومت ایجاد
شده در منطقه در حال اضمحالل هستند ،القاء میکند اگر تن به مذاکره در
منطقه ندهیم« ،اطراف ایران ملجاء گروههای تروریستی اسالمی خواهد شد»!،
و از توانایی و اقتدار جمهوری اسالمی در خنثی کردن توطئههای دشمنان ،به
بازی برد–باخت و یکجانبهگرایی و انحصارطلبی تعبیر میکند!.
 -6و اما اکنون که به فرمایش رهبر معظم انقالب دستاورد برجام «خسارت
محض» و به تعبیر رئیسکل بانک مرکزی «دستاورد هیچ» بوده و وزیر امورخارجه
ب ه اشتباه بودن اعتماد به آمریکا اذعان و شخص رئیسجمهور نیز از مذاکره با
آمریکا به «داستان مضحک» و از مذاکره کنندگان با آمریکا به «دیوانه بودن»
یاد کرده ،و همچنین با توجه به امضاء بودجه اضطراری موشکی آمریکا ،جریان
لیبرالی که با ساز آمریکا میرقصد چه پاسخی دارد به ملت ایران بدهد که اگر
موشک بد است چرا آمریکا بودجه اضطراری ویژه برای توسعه دفاع موشکی خود
امضا میکند و اگر خوب است چرا ملت ایران برای دفاع خود در این دنیایی که
قانون جنگل برآن حاکم است نباید داشته باشد؟! .لذا دیگر نمیتوان فضاسازی
برای مذاکره مجدد در مسائل منطقه و قدرت موشکی کشور را از روی جهالت
و سادهلوحی و غفلت تعبیر کرد و قطع ًا از این به بعد هرگونه تالش برای توجیه
مذاکره درباره قدرت دفاعی کشور را باید «خائنانه و بر خالف هرگونه عقالنیت
سیاســی و منافع ملی» تلقی کرد .لذا ملت ایران باید بسیار هوشیار باشد تا
باردیگر جریان نفوذی با فضاسازی و القاء دروغین سایه جنگ و ادعای اینکه
رفع مشکالت اقتصادی در گرو مذاکره مجدد با آمریکاست ،موجب فرصتسوزی
برای کشور و فرصت سازی برای آمریکا نشود!

دکتر محمدحسین محترم

فرش قرمز زیر پای دشمن
با واگذاری مدیریت افکار عمومی به بیگانه

هیاهو دربارهشبکههایاجتماعی
و حق دسترسی مردم به آنها تمامی
ندارد .این بحث مشخصا «تلگرام»
را در بــر میگیرد و بحث بر ســر
باز یا بسته بودن آن هرروز بیشتر
باال میگیرد.
رئیسجمهــور محتــرم بــدون به
یادآوردن وظیفه قانونی خود در تسهیل
فضای ارتباطی مردم و با نادیده گرفتن
قصور غیر قابل بخشش در سالهای اخیر
برای تامین یک زیر ساخت امن و بومی،
ژست اپوزیسیون گرفته و با اینکه خود
دبیر شــورای عالی امنیت ملی است ،به
ایــن و آن حمله میکند که چرا تلگرام
فیلتر است!؟
وی بارها از موجودات خیالی سخن
گفته که خواهان بسته بودن اینترنت(!)
هســتند ولی هیچوقت خــود یا یکی از
اطرافیان ایشان ،یک نفر را نشان ندادهاند
که مخالف مطلق فضای مجازی باشد.
بر خالف این سخنان بیقائده ،اغلب
دلســوزان و نخبگان ،بــا تاکید بر حق
شهروندی مهمی به نام حق ارتباط آزاد،
از عدم تهیه زیرساخت مناسب از سوی
دولــت و واگذاری ایــن پروژه حیاتی به
بیگانگان گالیه کردهاند .آیا این ســخن
با آنچه رئیسجمهــور محترم میگوید
یکسان است!؟
قانون ارزشی ندارد!
دولت یازدهم با داعیه قانونمداری به
روی کار آمد ،این را همه به یاد داریم .اما
در عمل دیدیم که قانون فقط وقتی برای
آنها ارزش دارد که به نفعشان باشد .حاال
یا نفع سیاسی یا نفع اقتصادی .به عنوان
یک نمونــه ،مصوبات قانونی درخصوص
مدیریــت فضای مجازی ،بارها و بارها از
ســوی دولت نادیده گرفته شده است.
به عنوان نمونه ،دیروز معاون دادســتان
کل کشــور در امور فضــای مجازی با
انتقاد از رفع فیلتر اینستاگرام اعالم کرد:
دســتور قضایی«مسدود سازی محتوای
مجرمانه اینستاگرام » از مدتها قبل از
اغتشاشات اخیر ،به وزارت ارتباطات ابالغ
شــده بود که اجرا نشد ...هزاران پرونده
کالهبــرداری ،جعل عنوان ،نقض حریم
خصوصی و غیره در ارتباط با شــکایات
مردم از کاربران صفحات اینستاگرام در
دستگاه قضایی تشکیل شده اما به لحاظ
اینکه ســرورهای این شــبکه در خارج
از کشور اســت و هیچگونه همکاری با
مراجع قانونی ایران ندارند این پروندهها
بــدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق
وحقوق خود نرسیدهاند ...تنها در بخشی از
اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی
قرار گرفته بیش از  250میلیون محتوای
خــاف عفت و اخالق عمومی توســط

روباتهای هوشــمند وزارت ارتباطات و
حــدود  500هزار محتوای ضدامنیتی و
علیه مقدسات و سایر محتواهای مجرمانه
توسط گروههای رصد مردمی و نهادهای
امنیتی ،انتظامی و قضایی شناسایی شده
است ،برهمین اســاس دستور مسدود
ســازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از
مدتها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر،
توســط مراجع مختلف قضایی صادر و
در اجرای دستور دادستان کل کشور به
وزارت ارتباطــات ابالغ گردیده ولی این
دستور بنا به دالیلی که وزارت ارتباطات
باید پاسخگوی آن باشد قبل از فتنه 96
اجرا نشد.
اخیرا به خاطر نقش آشکار اینستاگرام
در ایجاد آشوبها و اغتشاشات و عملیات
تروریستی درشــهرهای مختلف کشور،
دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت
کشور صادر و اجرا شد ،اما متاسفانه وزارت
ارتباطات بدون توجه به مسائل امنیتی و
حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در
اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این
پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.
شــبکههای اجتماعی بومی مشابه
اینستاگرام ،نظیر سالم ،ویسگون و لنزور،
در زمان فیلتر اینســتاگرام مورد توجه
کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی نشان
داده بودنــد ،اما رفع فیلتر اینســتاگرام
امیدشــان را نا امید کرد .این ســخنان
به روشــنی نشــاندهنده قانونشکنی
مقامات دولتی در یک موضوع مشخص
و روشن است.
این نمونهها کافی نیست!؟
شــاید کســی بگوید این حرفها
بزرگنمایی است و وضع این گونه شبکهها
آنقدرها هم بد نیست! با کمال تاسف باید
گفت همین حاال هزاران صفحه در این
شبکهها وجود دارد که آشکارا همه جور
فسق و جرمی را آگهی میکنند و هیچ
کس نمیتواند جلوی آنها را بگیرد! از تن
فروشی آشکار و علنی تا فروش سالح و
مهمات و مشروبات و!....
ستایش قریشــی را به یاد دارید؟!
قاتل خبیــث او صراحتا از تاثیر مخرب
شــبکههای اجتماعــی در پدید آمدن
روحیه شیطان صفتی در خودش گفته
بود .ستایش قریش معصوم ،تاوان کوتاهی
و خیانت کسانی را داد که این سگ هار
درندهای بنام فضای مجازی را بدون هیچ
ضابطــه و قانونی رها کردند و هر صدای
مخالفی را هم با دیکتاتوری ســرکوب
نمودند .دختــران اصفهانی که چند ماه
پیش تحت تاثیر افســردگی ناشــی از
عشــقهای کور شــبکههای مجازی به
خودکشی دست زدند به یاد دارید!؟ آن
روزها نوشتم آقای رئیسجمهور! فکر کنید

کوتاهی درباره اینترنت ملی
و سوگواری برای کسب و کار مجازی
نشــریات زنجیرهای همچنان در حال دادن آدرس گمراه کننده درباره فضای
مجازی و کسب و کار مبتنی بر آن هستند.
روزنامه آرمان با بررسی آسیبهای اقتصادی فیلترینگ نوشت :موضوع استارتاپها
و استفاده از فضای مجازی در کسب و کارهای نوین یکی از موضوعات مهم و قابل
توجهی است که مسئله فیلترینگ بر این گونه فعالیتها تأثیر منفی خواهد داشت.
اینکه به هر دلیلی برای یک دوره زمانی اســتفاده از امکانات اینترنتی از دســترس
خارج شــود و مجددا ً برقرار شــود یا تصمیم گرفته شود به صورت کلی احیا نشود،
تأثیرات مهمی بر اقتصاد کشــور دارد ،چرا که در دنیای امروز ما شاهد رواج کسب
و کارهای اینترنتی هستیم .به ویژه در شرایطی که کشور ما نیازمند ایجاد شغل و
به کارگیری نیروهای بیکار است مسئله فیلترینگ میتواند تأثیرات منفی بسیاری
در این زمینه داشته باشد .ضمن اینکه این گونه وسایل ارتباطی در دنیا به صورت
بسیار چشمگیری در حال رشد هستند.
این روزنامه همچنین از قول غالمعلی ریاحی (وکیل مدافع برخی نشریات
زنجیرهای) نوشــت :گفته میشــود  40میلیون ایرانی به تلگرام وابستهاند .در
این میان البته نظرات مســئوالن اقتصادی ،بخش خصوصی از اهمیت ویژهای
برخوردار اســت .چون آنها روزانه براساس واقعیتهای مالی ،پولی و اقتصادی
با این رسانهها سروکار دارند و تحلیل آنها واقعی است نه ذهنی و انتزاعی .اگر
خسارت اعالمی از طرف نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران را مبنا قرار دهیم ،از
مبلغ کل یارانهها بیشتر میشود.
آقای روحانی همزمان رئیس دستگاه اجرایی ،رئیس شورای امنیت ملی ،رئیس
شــورای انقالب فرهنگی و رئیس شورای عالی مجازی است و مسئول اجرای قانون
اساسی نیز میباشد .بعد از بروز ناآرامیهای اخیر او و سخنگوی دولت با لبخند آمار
و ارقامی را ارائه میدهند که در جامعه قابل لمس نیست .مرتبا به مهار تورم و رشد
اقتصادی  6درصدی تاکید میکنند .اما به این پرسش بزرگ پاسخ نمیدهند که چرا
این بهشت برین فقط بر روی کاغذ است و مردم از آن بهرهمند نیستند؟
اگر راست باشد که با فیلترینگ تلگرام  500هزار نفر مشاغل خود را از دست
دادهاند این امر فاجعهبار خواهد بود .زیرا دولت قادر نیســت حتی ساالنه این مقدار
شغل ایجاد کند .عالوه بر این نارضایتی ناشی از انسداد تلگرام  40میلیون نفر را به
صف مخالف سوق میدهد.
این قبیل فضاســازیهای رسانهای که از ســوی رئیسجمهور هم دامن
زده شــد ،در حالی اســت که اوالً فقط تلگرام فیلتر است و نه کلیت اینترنت
و فضای مجازی.
ثانیاً دولت مقصر ماجراســت نه مدعی آن .چرا که طی  4ســال گذشته ،بارها
صاحبنظران و کارشناسان از دولت خواستند مانند بسیاری از کشورهای دیگر ،شبکه
ملی اطالعات را راهاندازی کنند تا اتاق مدیریت افکار عمومی و حتی بازار مجازی در
خارج از کشور نباشد .اما دولت این مسئولیت را به سرانجام نرساند و نتیجه رهاشدگی
فضای مجازی ،آتشافروزی دشمن از طریق همین فضای مجازی عبارتی بود که به
جنایت علیه چند ده نفر ،تخریب اموال عمومی و اشخاص ،بیثباتی در بازار ،سقوط
 2400واحدی بورس و گران شدن  240تومانی دالر ختم شد.
وقتی عامل  2کودتا در ایران
اصالحطلب میشود
وزیــر خارجه رژیمی که دو بار در ایران کودتا ترتیب داد ،میگوید از اصالحات
و پیشرفت در ایران حمایت میکنیم.
بوریس جانســون در پاســخ به ســؤاالت نمایندگان مجلس عوام درباره تأثیر
اغتشاشات اخیر در ایران بر روابط دوجانبه اظهار داشت که انگلیس ضمن حمایت
از تظاهرات مسالمتآمیز از اصالحات و پیشرفت در ایران حمایت میکند.
جانســون اظهار داشــت :من به مقامات ایران اعالم کردهام که ما از حق مردم
ایران برای تظاهرات مسالمتآمیز در چارچوب قانون حمایت میکنیم و این مسئله
را اواخر هفته جاری به همتای ایرانیام یادآوری خواهم کرد.
امــا اجازه دهید محاســن رابطهمان را با ایران یــادآوری کنم؛ ما از یک طرف
برخورد ســختی را با ایرانیها به دلیل اشتباهاتشــان پی میگیریم و از سوی دیگر
تالش میکنیم تا با نیروهای معتدل که نیازمند مشوق هستند ،تعامل کنیم و این
راه به سمت جلو است.
وی افزود :این یکی از دالیلی اســت که به نظر ما برجام ارزشــمند است و یک
دستاورد سیاسی قابل توجه به شمار میرود که بایستی حفظ شود.
وزیر امور خارجه انگلیس در عین حال اظهار داشت :انگلیس با کمک شرکایش
در سازمان ملل متحد تالش خواهد کرد تا از طریق افزایش فشار ،ایران را وادار کند
تا از اقدامات بیثباتکننده تهران در منطقه دست بردارد.
جانســون افزود :ما بایستی برای مهار اقدامات مختل کننده ایران فشارهایمان
را وارد کنیم ،اما بایستی صادقانه بگویم که سیاست غرب در منطقه شرایطی را به
وجود آورد که براثر آن نفوذ ایران در منطقه افزایش یابد.
یادآور میشود رژیم استعماری انگلیس در سوم اسفند  1299و  28مرداد 1332
به واسطه تدارک  2کودتا 54 ،سال دیکتاتوری پهلوی را به ملت ایران تحمیل کرد
و حتی دکتر محمد مصدق غربگرا و سکوالر را هم در مقایسه با استبداد سرسپرده

این اتفاق برای یکی از عزیزان شما افتاده
است ،کاری کنید! آیا از آن روز تا کنون،
جز حملههای گاه و بیگاه رئیسجمهور
محترم ،هیــچ اقدامی دیدهایــد!؟ این
مصادیق کافی نیست تا باور کنیم این فضا
با وضع کنونی ،مخرب و ویرانگر است!؟
شل کن سفت کن فیلترینگ
امــا در حالی که اوضــاع امنیتی و
اخالقی اینچنین است ،هرروز شاهد شل
کن ســفت کن مســئوالن درباره فیلتر
تلگرام هستیم! همین دیروز حسن بیگی،
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس سخنان عجیبی گفت که
شــنیدن آن از یک آدم عادی و بیسواد
جامعــه هم بعید بود ! او علیرغم اقرار به
جــرم مدیران تلگــرام در حوادث اخیر،
از اعتماد به قول آنها میگوید! بخوانید:
«خارجیها از طریق تلگرام به تهییج افکار
عمومی و بیان دروغ نســبت به وضعیت
تهران و سایر شهرها میپرداختند .مثال
میگفتند که فالن مسجد و فالن منطقه
آتش زده شده در حالیکه چنین چیزی
صحت نداشــت .هدف آنها دادن روحیه
به سربازانشــان در ایران بود .آنها آمار
کشــتهها را بالغ بر ســه هزار نفر اعالم
میکردند کــه چنین چیــزی صحت
ندارد و  13نفر کشــته شدهاند .با توجه
به چنین وضعیتی بــه وزارت ارتباطات
ماموریت راهاندازی تلگرام داخلی و استقرار
سرورهای داخلی داده شد تا مردم بتوانند
از اینترنت با ســرعت باالتر و مطمئن و
سرورهای داخلی استفاده کنند تا دیگر
کســانی به منافع امنیت و وحدت ملی
خدشه وارد نکند»! وی سپس در سخنی
عجیب میگوید« :قرار شد که مسئوالن
تلگرام نیز قول دهند که از تلگرام استفاده
امنیتی و تروریســتی صورت نگیرد به
همین دلیل مســئوالن در این جلسه به
ما گفتند که تا پنجشنبه (فردا) احتماال
تلگرام رفع فیلتر خواهد شد»! به همین
راحتی! قرار شد قول بدهند! آیا این اولین
بار است که آنها قول میدهند!؟
دوسال قبل را به یاد دارید!؟
این روزها شنیده میشود که دوسال
قبل یک مقام ارشد امنیتی به نمایندگی
از وزارت اطالعات در جلسه کمیسیون
امنیت ملی مجلس حاضر شــد و در آن
جلســه ادعا کرد رئیستلگرام اخیرا به
ایــران آمده و در دیداری ،متعهد شــده
کــه به ضوابط و مقررات مورد نظر ایران
پایبند باشــد .آن مقام مسئول االن در
دولت دوازدهم ســمت مهمتری دارد و
مصدر امور مهمی است .باید پرسید آیا
آن دیدار واقعی بوده یا گزارش خالف واقع
داده شده؟ اگر واقعی بوده ،چرا تاثیری در
تلگرام از آن تعهد دیده نشد تا آنجا که به

تصریح حسن بیگی ،فرمان قتل و آشوب
در آن فضا داده میشد!؟ چرا درباره فساد
و فحشــای فزاینده در این سامانه هیچ
اقدامی نمیشد!؟ آیا این قول دادن اخیر،
همانند آن قول دادن نیست!؟
آقای رئیسجمهور!
این را هم نمیدانستید!؟
«بیزینساینســایدر» در  ۱۶مارس
 ۲۰۱۶در مطلبــی به زندگینامه «پاول
دوروف» پرداخت که در بخشی از آن این
چنین نوشت« :پاول دوروف پس از ترک
دانشگاه در روسیه در سال  ۲۰۰۶به همراه
برادرش «نیکولی دوروف» شبکه اجتماعی
روسیزبان «ویکانتاکت» را طراحی کردند
که ســاختاری شبیه شــبکه فیسبوک
داشت ،ســاختمان اصلی «ویکونتاکت»
در مرکز شهر سنپترزبورگ قرار داشت.
بقیه در صفحه ۱۰

گفت و شنود

کیهان و خوانندگان

د ّره

گفت :معاون اول رئیسجمهور در مراسم سالگرد مرحوم هاشمی
باالخره قبول کرده که وضع معیشتی مردم بد است.
گفتم :یعنی ایشــان پذیرفتهاند که دولت بعد  ۵سال و با
در اختیار داشــتن همه امکانات و ظرفیتهای کشــور هنوز
برای حل مشکالت مردم کار چندانی نکرده و بر مشکالت هم
افزوده است؟
گفت :ایشان بازهم دولت قبل را مقصر دانسته و گفته است؛ اقتصاد
دره تحویل گرفته بودیم! و طی این  ۵ســال فقط توانستهایم
را در ته ّ
دره است!
توی
هنوز
و
بکشیم
باال
پله
آن را چند
ّ
گفتم :با این حساب حاال حاالها ته د ّره میماند!
گفت :پس چرا میگفتند ظرف چند ماه چنان گشایش اقتصادی
ایجاد کنیم که مردم حتی به یارانهها هم نیازی نداشته باشند! اینطوری
که چند صد سال با گشایش اقتصادی فاصله داریم!
گفتم :به قول شاعر؛
میان عاشــق و معشوق هیچ حائل نیست
به جز مراســم عقد و عروســی و غیره!

دستیار رئیسجمهور سابق آمریکا:

باید از ابهامات برجام
برای اعمال تحریمهای تازه علیه ایران استفاده کنیم

مشــاور «بــاراک اوبامــا»
رئیسجمهور سابق آمریکا و مشاور
اندیشکده دستراستی «بنیاد دفاع
از دموکراســیها» در یادداشتی
مشــترک به رئیسجمهور آمریکا
توصیه کردهاند که با اســتفاده از
ابهامات برجام ،تحریمهای تازهای
علیه ایران وضع کند.
به گزارش فارس ،با نزدیک شدن به
ضرباالجل جدید تصمیمگیری «دونالد
ترامپ» رئیسجمهور آمریکا درباره تمدید
تعلیق تحریمهای مرتبط با هســتهای
ایران ،بار دیگر بحثهای رسانهای درباره
راهبرد مناسب در قبال برجام در آمریکا
باال گرفته است.
«دنیس راس» که بین ســالهای
 2009تا  2011دســتیار ویژه «باراک
اوباما» رئیسجمهــور وقت آمریکا بود،
روز سهشــنبه در یادداشتی مشترک با
«ریچارد گلدبرگ» مشــاور اندیشکده
ضدایرانی و دستراستی «بنیاد دفاع از
دموکراسیها» به ترامپ توصیه کرده است
با در پیش گرفتن «یک مسیر میانه» بین
لغو و حفظ برجام ،برخی از نهادها و افرادی
را که بر اساس توافق هستهای از فهرست
تحریم خارج شدهاند ،به بهانههای دیگر
تحریم کند.
در ایــن یادداشــت که در نشــریه
«پالیتیکو» منتشــر شــده ،بااشاره به
ناآرامیهای اخیر در برخی شهرهای ایران
و متهم کردن جمهوری اسالمی به نقض

خبر ویژه
پهلوی تحمل نکرد .انگلیس به همراه آمریکا ،در کودتای  28مرداد ،اوباش را با پول
سازماندهی و علیه نهضت نفت به خیابان آورده بود.
پیش از این متیو ریکرافت نماینده انگلیس در جلســه شورای امنیت سازمان
ملل گفته بود :من شنیدم پرزیدنت روحانی گفته نگرانیهای معترضان معتبر است
و آنها حق اعتراض و تظاهرات دارند .ما مسئوالن ایرانی را تشویق میکنیم که اجازه
این کار را بدهند.

اعتراض کارشناسان اقتصادی
به حرفهای ته درهای جهانگیری
کارشناسان اقتصادی ،ســخنان سیاستزده معاون اول رئيسجمهور را تقبیح
میکنند.
اســحاق جهانگیری ضمن ســخنانی در مراســم ســالگرد درگذشت مرحوم
هاشمیرفسنجانی با تکرار بازی نخنمای  4سال گذشته گفته بود« :ما مشکالت را
میدانیم و قبول داریم که معیشت مردم سخت و توسعه کشور کند شده .میگویند
شما میگویید شاخصها خوب است؛ ولی مردم این را احساس نمیکنند .اقتصاد را
دره بردهاید و ما داریم هنر میکنیم که آن را بیرون بیاوریم ولی هنوز ته دره
به ته ّ
قرار دارد و معلوم است که بهبود را حس نمیکنیم».
ساسان شاهویســی اقتصاددان درباره حرفهای معاون اول رئیسجمهور به
روزنامــه «فرهیختگان» گفت« :آقای معاون اول صرف نظر از اینکه جزء مقامات
عالی است ،اگرچه اقتصاددان نیست ولی شهروند است و در مقام شهروندی به مردم
حق خواهد داد که این اظهارنظر وی مغلوط است .حداقل میتوان شاخصهای رفاه،
قدرت خرید ،دسترسی به کاالها و خدمات ایرانی ،وضعیت اشتغال پایدار ،قابلیتمند
کردن نرخ تولید ملی ،قابلیتمند کردن نرخ صادرات غیرنفتی ،افزایش سهم اقتصاد
در سفره ایرانی را بررسی کرد و نشان داد که آیا اقتصاد در مرداد سال  92انتهای
دره بوده و در مرداد سال  96خیلی فاصله محسوسی در انتهای دره دارد؟»
شاهویسی تصریح کرد« :اگر این گونه است تغییراتی که در تیم اقتصادی دولت
و جابهجایی وزرا و مدیران اقتصادی به وجود آمده ،دلیلش چه بوده اســت؟ به چه
مقدار از شــعارهای سال  92و ســال  96عمل شده است؟ بهعنوان یک کارشناس
تقاضا دارم مسئوالن شرایط اقتصادی مردم را در نظر بگیرند .این اظهارنظرها گرهها
را کورتر میکند و پاسخگوی مطالبات مردم نیست .باید از حرفهایی که مردم فکر
میکنند مقامات به زندگی آنها توجه ندارند ،خودداری کرد».
ایشان از جایگاه معاون اول جوری حرف نزنند که دنیا فکر کند اقتصاد ایران
زمین خورده است .البته بعضی جاها نیاز به تعریف از اقتصاد است و نباید به بهانه
بخشی از لیوان که خالی است ظرفیتهای اقتصاد را نادیده گرفت .همه دولتهای
پس از انقالب خدمتگزار نظام بودهاند ،ولی همه دولتمردان باید مســئولیت خود
را بپذیرند.
ت علمی دانشگاه علوم خوارزمی
وحید شــقاقی شهری ،اقتصاددان و عضو هیئ 
نیز در این باره گفت« :مفهوم دره باید تعریف شود ،چون این حرفها سیاسی است
و اقتصادی نیســتند .من در علم اقتصاد مفهوم دره را نمیدانم .بحث ایشــان این
اســت که توانستهایم در شرایط تغییر اساســی بدهیم و اگر وضعیت گذشته ادامه
پیدا میکرد بحران ایجاد میشد ،ولی هنوز وارد رونق نشدهایم و توانستهایم جلوی
بحران را بگیریم».
عضو هیئتعلمی دانشــگاه خوارزمی با بیان اینکه باید مصادیق این حرفها
مشــخص شــود که کدام چالشها حل شــدهاند ،افزود« :مثال در بحث یارانهها در
دولت دهم تخلف شده بود ،آیا در دولت یازدهم تغییری در یارانهها اتفاق افتاد؟ در
مسکن گفتند که مسکن مهر را قبول نداریم ،آیا چارهای برای مسکن اندیشیده شد؟
مشخص نشد باالخره مسکن اجتماعی چه شد .واژگان باید معلوم شوند .تورم کنترل
شــد این دستاورد دولت است ،ولی اوراق مالی منتشر شد و حجم بدهیها افزایش
یافت که این مساله میتواند بحرانزا باشد .در مسیر وابستگی به نفت همچنان همان
مسیر گذشته طی میشود .در حوزه نابرابریها شکاف طبقاتی وضعیت بدتری پیدا
کرده اســت .شــاخص جینی دولت دهم برابر  365هزارم بود که در دولت یازدهم
به  39صدم رسید.
محمد کهندل ،عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی نیز به دولتمردان توصیه
میکند که از بیان این حرفها خودداری کنند .وی گفت« :اینکه بهجای پذیرش و
درک واقعیات و شنیدن پیام مردم ،حرفهایی بزنیم که شرایط را بدتر کند صورت
خوشــی ندارد ».وی افزود« :آقای جهانگیری این را که میگویید ته دره هســتیم
قبال نیز گفتهایــد .باید برنامه ارائه دهید .باید بگویید کدام برنامه را اجرا کردهاید؟
همه اقتصاددانان معتقدند در اقتصاد اتفاقی نیفتاده است .مردم هم در معیشتشان
درک میکنند».
کهندل تاکید کرد« :اینکه ســرمایهگذاری اتفاق نیفتاده و اشــتغالی نیز ایجاد
نشــده پس باید بگویند کدام دره را پر کردهاند؟ دره بیکاری یا دره نرخ منفی رشد
سرمایهگذاری را؟»

حقوق بشر ،آمده است« :همانطور که رژیم
ایران با وجود برجام در گسترش قدرت
و نفوذش در منطقه احساس آزادی عمل
میکند ،ایاالت متحــده و اروپا هم باید
با وجود برجــام برای اعمال تحریمهای
مرتبط با حقوق بشر ،تروریسم و برنامه
موشکی آزادی عمل داشته باشند».
راس و گلدبــرگ با بیان اینکه رفع
تحریمهای ذیل برجام نباید «مصونیتی»
برای مقامات ،سازمانها و بانکهایی باشد
که تحریمهای آنها بر اساس برجام رفع
شده است ،نوشتهاند« :اگر مشخص شود
که این افراد یا سازمانها با سپاه پاسداران،
تروریسم ،اشاعه موشکی و نقض حقوق
بشر در ارتباط هستند ،قطعا آنها میتوانند
و باید تحت تحریم قرار بگیرند ،حتی اگر
پیش از این برجام تحریمهای آن فرد یا
سازمان را تعلیق کرده است».
نویسندگان این یادداشت با یادآوری
اظهارات «جان کری» وزیر خارجه سابق
آمریکا که پس از حصول توافق هستهای
گفته بود برجام ایاالت متحده را از اعمال
تحریمهای غیرهستهای منع نمیکند،
نوشتهاند« :برجام نباید مانع از آن شود
که ما به تعهدات بینالمللی خود در زمینه
حقوق بشر ،تروریسم واشاعه تسلیحاتی
عمل کنیم .این توافق نباید دستان ایاالت
متحده و متحدانش را برای استفاده از تمام
ابزارهــای در اختیار دولت برای متوقف
کردن این فعالیتهای غیرقانونی ،ببندد»
ایــن در حالی اســت کــه هرچند

در بنــد  26برجام تعهد واشــنگتن به
خودداری از اعمــال مجدد تحریمهای
مرتبط با هستهای به محدوده اختیارات
رئیسجمهور محدود شده ،اما همین بند
به صراحت نوشته است که ایران بازگشت
این تحریمها را دلیلی برای توقف اجرای
برجام تلقی خواهد کرد.
با ایــن وجــود ،راس و گلدبرگ با
یادآوری توافقنامههای کنترل تسلیحاتی
دوره «رونالد ریــگان» با اتحاد جماهیر
شــوروی ،نوشــتهاند« :در طول تاریخ،
بســیاری از توافقنامههــای بینالمللی
ادبیاتی مبهم به کار گرفتهاند تا طرفهای
مختلف بتوانند تفســیری متفاوت از آن
داشته باشــند .این مسئله به خصوص
درباره توافقنامههای کنترل تسلیحاتی
صــدق میکند و برجام هم از این قاعده
مستثنا نیست .تالش دولت برای متقاعد
کردن اروپاییها بــه اینکه تحریمهای
غیرهســتهای روشی قابل قبول و بسیار
موثر برای باال بردن هزینههای داخلی و
خارجی رفتارهای ستیزهجویانه رژیم ایران
هستند ،هوشمندانه خواهد بود».
نویســندگان این یادداشت سپس
مدعی شدهاند که اگر پس از بازگرداندن
برخی تحریمها به بهانههای جدید ایران
اعــام کرد که آمریــکا را ناقض توافق
دانســته و از برجام خارج میشود« ،در
آن صــورت آنها (ایرانیها) تنها مانده و
بار و تبعات خروج از برجام بر عهده آنها
خواهد بود».

دکتر بیژن عبــدی ،اقتصاددان نیز در واکنش به اظهــارات جهانگیری گفت:
«صحبتهای آقای معاون اول علمی نیست بلکه سیاسی و فرافکنی است .اولین بار
نیست که آقای جهانگیری از این حرفها میزند .بعد از پنج سال باز هم مسئولیت
نمیپذیرد .بگوید دره کجاســت و سقف و کف آن کجاست؟ با این حرفها مشکل
مردم کاهش نمییابد».
وی افزود« :نقدینگی سه برابر شده است ،این حجم پول کجاها سرمایهگذاری
شــده اســت؟ دالرهایی که میگویند به آنها دسترسی داریم کجاها هستند و کجا
سرمایهگذاری شده است؟»

ژست عجیب آقای رئیس
پس از دالر  4400تومانی
رئیس بانک مرکزی میگوید از شوک شدیدتر به بازار ارز پیشگیری کردیم!
ولیاهلل ســیف در گفتوگو با خبرآنالین درباره تصمیم بانک مرکزی برای نرخ
سود بانکی اظهار داشت« :انشاءاهلل ما در یک مقطعی این کار را انجام خواهیم داد
که نرخ سود بانکی تناسب منطقی با تورم باشد».
او در پاســخ به این سوال که انتقادهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه با توقف
نرخ ســود بانکی منابع بانکی به ســمت بازار ارز روانه شد ،تصریح کرد« :تناسب و
تعادل همه نرخها را بانک مرکزی کنترل میکند؛ زمانی بانک مرکزی تحت فشــار
بود که نرخ سود سپرده را پایینتر بیاورد».
او اضافه کرد« :به همین جهت بخشــنامه  11شهریور  96در جهت هماهنگ
کردن بازارهای مختلف با هم انجام شد که الحمدهلل توانست اثر مثبت بگذارد؛ اگر
ما این کار را انجام نداده بودیم ،ممکن بود وضعیت ملتهبتر و شــوک شــدیدتری
داشتیم».
سیف گفت« :شرایط ارز متناسب با سالهای گذشته مقایسه کنید معموال پایان
سال میالدی این افزایش را داشتهایم بعد به تدریج شرایط متعادل شده؛ االن هم در
همان مسیر هستیم و به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد».
یادآور میشــود نرخ دالر هماکنون به  4400تومان رسیده که افزایش حدودا ً
 1000تومانی را در پس برجام نشــان میدهد .این درحالی اســت که بر اثر حجم
تبلیغات شدید و پیروزی قرن خواندن توافق هستهای و القای اینکه چه گشایشهای
بزرگ اقتصادی در اثر بســتن با غرب رخ خواهد داد ،عدهای از مردم در جشنهای
خیابانی هر دالر را با  500تومان یا هزار تومان مقایسه میکردند.
زیباکالم 1400 :که خوب است
انتخابات  98مجلس را هم باختهایم
صادق زیباکالم با ابراز نگرانی میگوید سال  1400که هیچ ،مردم در انتخابات
سال  98مجلس هم به اصالحطلبان رأی نمیدهند.
وی در گفتوگو با روزنامه آفتاب یزد ضمن ناموفق دانستن عملکرد روحانی در
 6ماه گذشته و در پاسخ این سؤال که تکلیف اصالحطلبان در انتخابات سال 1400
چه خواهد بود ،گفت :شما سال  1400را رها کن! مطمئن باشید سال  1398یعنی
دو ســال دیگر که انتخابات مجلس خواهد شــد با کمال تأسف «تکرار میکنم» به
هیچ وجه نتیجه سال  94را به بار نخواهد آورد.
وی در بخش دیگری از این مصاحبه با اذعان به اینکه اغتشاشــگران و عناصر
آشوبطلب ،قانونپذیر نیستند ،درباره تجمع همراه با مجوز گفت :دادن مجوز چیزی
را عوض نمیکند مطمئن باشید شعارهای ساختارشکنانه را نمیتوان در چارچوب
قانون و مجوز ابراز کرد.
وی همچنین گفته است :احزاب اصالحطلب اعتبار خودشان را از دست دادهاند.
باالخره کرکسهای آشوبگرند
یا معترضان محترم؟!
صادرکنندگان بیانیه موســوم به  16اصالحطلب درباره اتفاقات اخیر ،باالخره
معتقدند معترضان «کرکس و فرصتطلب و آشــوبگرند» یا معترضانی که باید آزاد
باشند و رسمیت داشته باشند؟!
تابناک با طرح این سؤال نوشت 16 :فعال سیاسی اصالحطلب روز گذشته با انتشار
بیانیهای دو موضع کامال متفاوت با هم را اتخاذ کردند ،مواضعی که از یک طرف به
دنبال حفظ جریان اصالحطلبی در چارچوب خواستههای نظام و تالش برای اعتماد
به این جریان اســت و از طرف دیگر ژســت آزادیخواهی داشته و خود را عالقهمند
به مردم و حرکتهای مردمی نشان میدهد .اگرچه برخی از امضاءکنندگان همین
بیانیه ،پیشتر مواضعی متفاوت با آنچه عنوان کردهاند ،گرفتهاند.
آنچه درباره این بیانیه به چشم میآید و در شبکههای اجتماعی نیز بعضا مطرح
میشــود این است که در شرایط بحران،دستکم سه تن از افرادی که بیانیه «16
اصالحطلب» را امضاء و خواستار آزادی دانشجویان و مردم عادی شدهاند 72 ،ساعت
قبل از صدور این بیانیه خواســتار «جمع کردن آنها به هر ترتیب» بودند و آنها را
«کرکس»«،فرصتطلب»«،آشوبگر» و ...نامیدند .کاربران شبکههای اجتماعی درباره
جمع کردن این اظهار نظر با بیانیه صادر شده گفتهاند که «بله ،حافظه تاریخی ما
کوتاه است ،اما نه دیگر  72ساعت!»
از طرفی همه ما به دالیل و عوامل مختلف شکلگیری این اعتراضات کم و بیش
آگاهیم ،اینکه صرفا این دالیل را برای بهرهبرداریهای سیاسی بیان کنیم که دردی
از مردم دوا نمیکند و چیزی از تهدید پیش رو نیز کم نخواهد کرد.

 33110065ساعت  3تا  6بعدازظهر
 33916546تمام ساعات شبانهروز
سامانه پیام کوتاه 30002323

* عصبانیت آمریکا ،اسرائیل و عربستان از نتیجه ندادن آشوبهای سازماندهی شده
خود در ایران آنها را دیوانه کرده تا حدی که اقدام به تحریم صدا و سیما کردهاند.
معلوم میشود با عمل به موقع رسانه ملی در روشنگری و رو کردن دست دشمنان
در حوادث اخیر کشور تیر ملت ایران به هدف خورده است.
0911---0049
* مردم اگر با وجود نارضایتی شدید از عملکرد دولت ،به خیابانها آمدند و فتنه
را خاموش کردند علتش عشــق به والیت و حضرت آقاست .این ملت بابصیرت و
انقالبی حاضر نیست لحظهای غم بر چهره مقتدایشان بنشیند.
 0915---0114و  0919---7250و 0912---3949
* یکــی از روزنامههای زنجیرهای افراد آشــوبگر و واردکننده خســارت به اموال
عمومی را اغتشاشگر ندانسته و از آنان تعبیر به «مردم» کرده است! آیا این فقط
بیبصیرتی است؟!
0912---0561
* نمیتوان باور کرد که پشت حوادث اخیر ایران اتاق فکر و اتاق مدیریت در کار
نباشد .چهطور ممکن است در یک روز در چند شهر به طور همزمان اغتشاش و
آشوب برپا شود؟ جالب اینکه روزنامههای یک جریان خاص در کشور نیز در یک
روز شبیه به هم تیتر میزدند و عمل میکردند.
0915---2088
* کســانی که به جای پیگیری مطالبات بر زمین مانده مردم پیگیر آزاد شــدن
افراد شورشگر شدهاند بدانند حمایت آنها از افراد آشوبطلب و دخالت در کار قضا
جسارت قانونشکنان و واردکنندگان خسارت به بیتالمال و اموال عمومی را بیشتر
خواهد کرد .این افراد اگر صداقت دارند چرا پیگیر مشکالت اقتصادی مردم نیستند؟
 0917---9762و 0910---5884
* طبق حکم الهی که در قرآن کریم آمده دستگاه قضایی بدون اطاله دادرسی به
اتهامات قاتالن و لیدرهای اغتشاش اخیر بدون اغماض رسیدگی و حالوت و تسکین
قصاص را به دل مجروح خانوادههای داغدیده و ملت هدیه کند .از دســتگاههای
امنیتی اطالعاتی هم میخواهیم کســانی را که سنگ آشوبگران بازداشت شده را
به ســینه میزنند هم ردیابی و ارتباطشان را با نفوذیهای بین خودی شناسایی
و به مردم اعالم کنند.
0919---2470
* مدعیان اصالحات تا به حال جز دادن گرای تحریم به دشمن ،غارت بیتالمال و
فتنهگری و حمایت از اشرافیگری مگر کار دیگری انجام دادهاند که انتظار خدمت
به مردم را از آنان داشته باشیم.
071---5594
* کنفرانس امنیتی منطقه چه ربطی به انگلیس خبیث که خود از شعلهور کردن
آتش ناامنی منطقه است دارد که وزیر خارجه اسبق و دوست آقایان مذاکرهکننده
هستهای در کنفرانس امنیتی منطقه حضور مییابد ؟ چند بار باید صابون انگلیس
این حیلهگر کهنهکار به جامه ما بخورد؟ در همین فتنه روزهای گذشته انگلیس
کم نقش داشت؟
 0912---1936و عباسی و دوالبی
* به نظر میرسد غربیها اهداف برجام  2و  3را با چراغ خاموش در کنفرانس امنیتی
تهران دنبال خواهند کرد .دلسوزان نظام به هوش باشند و جلوی خطر را سد کنند.
ابوالقاسمی
* وظیفه دولت در ســامان دادن به مطالبات اقتصادی جامعه نباید تحت شــعاع
آشــوبهای اخیر قرار بگیرد.عوامل بیگانه که آشوب اخیر را به وجود آوردند باید
مجازات شوند ولی نباید هر معترض به وضع موجود را وابسته به بیگانه انگاشت و
نتیجه غلط گرفت و از این مستمسک برای فرار از مسئولیت مدد جست.
0913---2143
* آقای رئیسجمهور فرمودهاند :نباید خواستههای مردم را به خواستههای معیشتی
محدود کرد .واقعاً چه مشکلی برای ایشان ایجاد میشود اگر مطالبات اقتصادی و
مشکالت طاقتفرسای معیشتی اکثریت مردم را نادیده نگیرند؟
0918---0291
* در شــبکههای اجتماعی کانالهایی مربوط به مرفهین وجود دارد که افرادی با
به نمایش درآوردن لباس و ساعت و...های خود که ارزش بیش از میلیاردی دارد
نمک بر زخم کارگران زیادی میپاشند که برای دریافت حقوق اندک ماهیانهشان
چند ماه است پولی دریافت نکردهاند .این شکاف طبقاتی چگونه شتاب گرفت؟
0938---7772
* آقای عراقچی از برجام به عنوان تجربه موفق برای مذاکره و حل و فصل مسائل
پیچیده یاد میکند! آیا اینکه تمام دستاوردهای هستهای را با دلخوشی به وعدههای
نســیه دشمن که هرگز عملی نشد از دست دادیم و رآکتور اراک بتنریزی شد و
آب سنگین را به قیمت مفت فروختیم و در برابر این همه امتیاز ،طرف مقابل به
هیچ یک از تعهداتش عمل نکرد ،تجربه موفقی بود؟!
0918---5411
* در رژیم منفور پهلوی در زمانی که «حســرت داشــتن دوچرخه دست دوم بر
دلمان مانده بود تلویزیون وقت ولیعهد یعنی همین ربع پهلوی امروز را ســوار بر
اتومبیل مدل باال با چند دوست دختر نشان میداد حال این وارث غارتگر بزرگ
آمده برای ما ایرانیان دایه مهربانتر از مادر شده است و ادعای دلسوزی میکند و
تصور میکند ممکن است مردم از او بپذیرند!!
0912---5364
* آقای ظریف! به اســتناد حق شهروندی درخواست میشود ،متن مذاکرات آتی
خــود با اروپا را در اختیار ملت قرار دهید .بیتردید طرف مقابل متن مذاکرات را
در اختیار رســانههای غربی خود قرار میدهــد ،پس چرا از هم اکنون ملت ما از
آن بیخبر باشد؟!
طباطبایی
* این فاصله بین مسئوالن و مردم که آقای رئیسجمهور به آن اشاره کرد ناشی
از مسائلی مثل اشــرافیگری دولتمردان ،حقوقهای نجومی ،بیدردی نسبت به
مشکالت معیشتی مردم و ...است .امیدوارم هر روز شاهد کم شدن این فاصله باشیم.
0919---0950
* آقای رئیسجمهور گفتهاند قطع دسترسی مردم به فضای مجازی نباید دائمی
باشد اوالً کسی مخالف و مانع استفاده درست از یک فضای مجازی سالم و بومی
نیست .ثانیاً چرا عدهای با سالمسازی شبکههای ارتباطی مخالفت میکنند و حاضر
نیستند کشور فضای مجازی ملی از خودش داشته باشد.
0918---3483
* با این سهولتی که در دسترسی بدون مانع به فیلترشکن تلگرام مشاهده میشود
و از طرفی آموزش و پرورش و مدارس همچنان بر استفاده از این نرمافزار غیرقانونی
تأکید دارند میتوان این مفروضات را داشــت :اوالً برخی از دستها نمیخواهند
جوانان و نوجوانان از خطر آلودگی به کانالهای ضد اخالقی و ضد امنیتی نجات
یابند و ثانیاً شــاید عدم ممانعت از کاربرد فیلترشــکن به انگیزه حمایت مادی از
برخی اپراتورها نیز هست.
0912---3104
* تنها راه برونرفت از مشکالت اقتصادی ،عمل به اقتصاد مقاومتی است .طی 5
ســال گذشته دولت صرفا به شعار پرداخت ولی هیچ قدمی در این راه برنداشت.
باید تمام مردم و دلســوزان از دولت بخواهند که به اقتصاد مقاومتی جامه عمل
بپوشد .وقتی دولت میداند که آمریکا تصمیم گرفته از طریق فشار اقتصادی آشوب
ایجاد کند چرا به فکر چاره واقعی که همان عمل کردن به اقتصاد مقاومتی است
نمیافتد و از این وظیفه بسیار روشن خود طفره میرود؟
یک هموطن از گرمسار و 0912---5824
* از دســتگاه قضا میخواهیم هرچه زودتر حق اهانتکنندگان به پرچم مقدس
جمهوری اسالمی ایران و آشوبگران حوادث اخیر را کف دستشان بگذارد تا کسی
جسارت توهین به نماد هویت ما ایرانیان را پیدا نکند.
0939---3116
* کسانی که قدرت دفاعی و موشکی و سپاه پاسداران و ...را زیر سوال میبردند و
به حرف دلسوزان توجه نمیکردند باعث شدند که امروز یک عدهای فریبخورده و
یک عده مزدور و خودفروخته این گستاخی را بیابند که پرچم کشور و تصاویر شهدا
و سردار سلیمانی را به آتش بکشند .جا دارد دستگاه قضایی با همه این طیف برخورد
قانونی نماید .در هیچ کشوری کسی قدرت دفاعی کشورش را زیر سوال نمیبرد.
وحیدی -گرمسار

اقامه نماز جمعه تهران
به امامت حجتاالسالم صدیقی

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجتاالســام کاظم صدیقی در
مصالی تهران اقامه خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران ،مراسم نماز جمعه این هفته از
ساعت  10:50در مصالی تهران آغاز میشود و در ادامه با سخنرانی سید حسین نقوی
حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی
همراه خواهد بود .حجتاالسالم کاظم صدیقی نیز به ایراد خطبهها خواهند پرداخت.

