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* امام راحل)ره( در طول مبارزات و انقالب و دفاع مقدس چندبار تعبیر 
»الطــاف خفیه الهی« را به کار بردند. به نظرم یکی از آن الطاف خفیه 
الهی در جنگ تحمیلی، ممنوعیت فروش جنگ افزار از کل کشورهای 
دنیا به ایران بود. همین تحریم تســلیحاتی باعث شــد که امروز ما در 
ابزار دفاعی خودکفا شــده ایم و به پشتوانه همین خودکفایی است که 
فرمانده سپاه با قدرت می گوید: ما کرک و پشم آمریکا را به باد خواهیم 

داد. چهلمین سالگرد دفاع مقدس گرامی باد.
0912---4207
* ایــن روزها ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرتب صحبت از اســتفاده 
از مکانیســم ماشــه علیه ایران می کند آن چیزی که بیش از هر چیز 
آمریکا  را عصبانی ســاخته بی اعتنایی رهبر معظم انقالب به تهدیدات 

ترامپ است.
0919---3356
* سردار سرافراز دکتر سالمی، فرمانده سبز پوشان غیور! درود بر شرف 
و غیرتتــان که جبهه مقاومت را با فریاد به ســر کفار، عزت و افتخار 
بخشــیدید. انتظار انتقام برای سردار آسمانی منحصر به ملت ایران و 
عراق نیســت. ملت های مختلــف در اقصی نقاط جهان فریاد انتقام در 
ایام تشــییع آن پیکر آسمانی سر می دادند. البته جوهره تهدید کردن 

دشمن در جریان منفعل وجود ندارد.
نیکنام

* به شــکرانه امنیتی که در کشور وجود دارد آن را مدیون جانفشانی 
شهدا هستیم باید تحت هر شرایطی هفته دفاع مقدس را گرامی بداریم 
از آن مهم تر، مواظب کید دشمن و نفوذی ها در ارکان تصمیم گیری و 

تصمیم سازی کشور باشیم.
0912---7345
* در همســویی روزنامه های زنجیره ای اصالح طلب با دشــمنان قسم 
خورده انقالب همین بس که به صورتی کامال هماهنگ شــده سخنان 
سردار سالمی فرمانده ســپاه در تهدید ترامپ رئیس جمهور جنایتکار 

آمریکا را سانسور کردند.
0933---2977
* اســتراتژی نظام در تقابل با نظام سلطه با محوریت آمریکا نه جنگ 
نه مذاکره بلکه مقاومت فعال است ولی متاسفانه کاسه لیسان غرب به 

راهی غیر از تسلیم فکر نمی کنند.
0939---1156

* اگر نیروهای انقالبی، ســپاه و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
داد مردم غیزانیه نمی رسیدند و به امید این دولت مانده بود غیزانیه تا 

خرداد 1400 هم آبی برای آشامیدن نداشت!
0938---8688
* تدبیــر و نگرانی مجلس برای حمایت معیشــتی از مردمی که برای 
تامین کاالهای اساســی و اولیه  خودشــان عاجزند جای خوشحالی و 
تشکر دارد. امیدواریم با همدلی دو قوه دیگر به ویژه اهتمام دولتمردان 
به عنوان صاحب اختیار امور اجرایی کشــور، هرچه زودتر طرح مدنظر 

مجلس وارد مرحله اجرایی شود.
0922---9239
* کودی که با دالر دولتی وارد کشــور شده اکنون با قیمت نجومی به 
دست کشاورز می رســد! خیلی از کشاورزان دل و دماغی برای کشت 
ندارند این وضعیت امنیت غذایی کشور را به خطر می اندازد. بنویسید 

این دولت با کشور و ملت خودش چه می کند؟
0915---2986

* گزارشــی از عملکرد بانک ها در به تعطیلی کشاندن کارخانه ها را از 
سیمای جمهوری اسالمی تماشــا می کردم. گریه ام گرفت و به شدت 
افسرده شــدم. خداوند نفوذی های دشــمن را لعنت کند که تولید و 

تولیدکننده در کشور را به زمین زده اند.
0914---8902
* با آســیبی که از ناحیه به قدرت رســیدن اصالح طلبان در این چند 
ســال به کشور و ملت وارد شده تا زنده هستم از این جریان غرب زده 

راضی نمی شوم.
0939---9242

* جناب جهانگیری گفتند قوانین زائد جلوی کســب و کار و تولید را 
گرفته است، حاال بعد از 8 سال به این موضوع رسیده اید؟! پس تا امروز 
چه می کردید؟ گذاشته اید ماه های آخر دولت که دیگر کاری نمی توان 

انجام داد از این افاضات می فرمایید! نمی دانم واقعاً چه بگویم!
0912---8397
* کار دولــت تدبیــر و امید به کجا کشــیده که معاون اول مســئول 

قیمت گذاری تخم مرغ می شود! علی برکت ا...!
0912---8455
* یک دهه در سوریه جنگ و درگیری و انهدام 90 درصد زیرساخت های 
نظامی، اقتصادی این کشور ادامه دارد ولی دالر هیچ تغییر محسوسی 
نکرده است ولی کشور ما با این امنیت مثال زدنی، قیمت دالر لحظه ای 
تغییر می یابد... آیا دستگاه های اطالعاتی، امنیتی، قضایی و... نمی توانند 

این دست ها را بشکنند؟!
عسگری

* در بعضی نشــریات انقالبی اشاره می شــود برجام کاله گشادی بود 
که آمریکایی ها بر ســر ما یعنی ملت ایران گذاشتند ولی در واقع این 
کالهی بود که بر سر این دولت و طرفداران برجام گذاشته شد. خیلی 
از مردم مانند نیروهای انقالبی از ابتدا منتقد برجام بودند و می دانستند 

آمریکایی ها فریبکار هستند.
رباطی

* آقای امیری، معــاون پارلمانی رئیس جمهور در برنامه پایش گفتند 
آقــای الریجانی با دولــت خیلی همکاری خوبی داشــتند. خب همه 
گرفتاری های ملت از همین همکاری های اشــتباه بوده اســت. وقتی 
دولت مسیر اشتباهی را می پیماید چه لزومی دارد که نمایندگان با آن 
همراهی کنند؟ همکاری زمانی اثرات مثبت دارد که دولت راه درستی 
را طی می کند آن گاه نمایندگان هم با همکاری خود به دولت کمک و 
یاری می رســانند. همکاری در جهت ضربه و فشار به این ملت، خیانت 

به همه موکالن است.
رمضانی- رشت

* دولت در برداشت اقســاط وام یک میلیون تومانی بابت آسیب های 
ویــروس کرونا چند روز جلوتر از زمان پرداخت یارانه ها اقدام می کند، 
در حالی که درگذشته پرداخت یارانه را چند روز به تأخیر می انداخت.
0912---8712
* در بیشــتر مــدارس دولتــی از ضدعفونی کالس ها، تب ســنجی و 
فاصله گذاری خبری نیســت. از آن طرف مرتب اعالم می شود که آمار 
مبتالیان و فوتی های ویروس کرونا بیشــتر شــده است. باید نظارت ها 

دقیق تر باشد.
0935---5322
* تعدادی از معلولین بهبهان از ســال 88 برای مسکن مهر پول واریز 
کرده اند ولی متأسفانه پروژه نیمه کاره رها شده است. از طریق بهزیستی، 
فرمانداری، اســتانداری پیگیری شده ولی صدای این بچه های کم توان 
متأســفانه شنیده نشده و نمی شــود چرا؟! از مسئولین امر درخواست 

رسیدگی دارم.
0937---2842
* برای جابه جایی پرونده فرزندم به مدرسه مراجعه کردم مدیر مدرسه 
غیرانتفاعی نصف شهریه را مطالبه نمود! گفتند دستورالعمل جدید است! 
یعنی 20 روز از شــروع ســال تحصیلی نگذشته و کالسی هم چندان 

برگزار نشده نصف شهریه را مطالبه می کنند؟!
0912---6775
* مدیریت پارک ملت در خیابان ولیعصر، قباًل نوای دلنواز اذان مرحوم 
مؤذن زاده اردبیلی را در ســه وعده صبح، ظهر و مغرب پخش می کرد، 
االن بیش از دو ســال اســت که این کار متوقف شده است و از پخش 
این اذان دریغ می کنند! تقاضای رسیدگی از مسئولین مرتبط را دارم.
021---9293

* در تاریخ 16 تیر امســال با پرداخت 170 میلیون تومان به حساب 
نمایندگی ایران خــودرو اقدام به پیش خرید فوری اتومبیل کردم. قرار 
شد حداکثر یک ماه بعد خودرو را تحویل بدهند. در حال حاضر 3 ماه 

به تعویق افتاده و بدتر این که پاسخگو نیز نیستند.
0916---4958

جابجاییشعاریخاتمیوموسویخوئینیها
ازنئولیبرالیسمبهعدالتومعیشت!

عضو شورای سیاستگذاری )منحل شده( اصالح طلبان لو داد که خاتمی و موسوی 
خوئینی ها می خواهند شعار عدالت اجتماعی را بهانه فعالیت های سیاسی و انتخاباتی 

درآینده بکنند.
درز این مطلب از سوی علی صوفی در حالی است که اوالً اصالح طلبان با تأکید 
بر روی شــعار توسعه سیاسی و مجادالتی از این دست، ظرف دو دهه گذشته تأکید 
وافری داشــتند تا شــعار عدالت اجتماعی را به تمسخر بگیرند و آن را تاریخ گذشته 
)مربوط به اوائل انقالب( جابزنند. ثانیاً همین طیف چه در دولت ســازندگی و چه در 
دولت های مدعی اصالحات و اعتدال، پایه گذار رویکردهای ضد عدالت اجتماعی بوده اند. 
شخصاً در 7-6 سال گذشته، سران مجمع روحانیون و حزب مشارکت و کارگزاران با 
هماهنگی خاتمی، پایه گذار دولت و مجلس ائتالفی ای بودند که غالباً ضد سیاست های 

عدالت اجتماعی قدم برداشت.
علی صوفی در گفت وگو با خبرآن الین و درباره بیانیه اخیر موســوی خوئینی ها 

گفت: اصالح طلبان باید در عرصه انتخابات 1400 ظاهر شوند.
بعد از انتخابات اسفند ماه گذشته مجلس و البته حاکم شدن فضای کرونا در کشور، 
جریان اصالح طلبان نتوانستند در نهاد اجماع ساز خود یعنی شورای عالی سیاستگذاری 

گرد هم آمده و در خصوص مسائل پیش رو با یکدیگر رایزنی کنند.
فضای سرد موجود می تواند برای اصالح طلبان ایجاد خطر کند، ضمن اینکه در نبود 
یک نهاد اجماع ساز؛ احتمال ایجاد تکثر، مخاطره و عدم انسجام وجود دارد. باید توجه 
کنیم که »تکثر نظری« یکی از شاخصه های احزاب، شخصیت ها و جریان اصالحات است.

در غیاب نهاد اجماع ساز )شورای عالی سیاستگذاری( برخی از شخصیت های درون 
جریان اصالحات همچون موسوی خوئینی ها بنا بر دغدغه شخصی تالش می کنند در 

جهت ایجاد انسجام و اجماع در بین نیروهای اصالح طلب تالش کنند.
وی در پاسخ این سؤال که آیا در غیاب شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان، 
مجمع روحانیون در قامت لیدری قرار است کارها را پیش ببرد؟، می گوید نمی توان این 
تحلیل را به طور کامل پذیرفت. بنده فکر می کنم باید خأل شورای عالی سیاستگذاری 
از یک طریق جبران شود. شخصیت های تأثیرگذاری همچون موسوی خوئینی ها در 
جایگاه یک شخصیت حقیقی در ماه های اخیر پیام های مهمی منتشر کرده اند که نباید 

نظرات ایشان را خروجی قطعی مجمع روحانیون دانست.
صوفی گفت: فکر می کنم اندیشه های آقای خاتمی به نوعی در بیانیه اخیر موسوی 
خوئینی ها وجود دارد. اگر به پیام های اخیر آقای خاتمی در چند ماه اخیر توجه کنیم 
متوجه می شویم موضوع »عدالت خواهی اجتماعی« در اندیشه های این دو مشترک است. 
به همین دلیل می توان نتیجه گرفت که یک نوع اشتراک مواضع بین این دو چهره مهم 

در جریان اصالحات در فضای اقتصادی »نئولیبرالیستی افراطی موجود« وجود دارد.
این احتمال وجود دارد که در صورت فعالیت دوباره شــورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان، شخص آیت اهلل موسوی خوئینی ها در رأس این نهاد سیاسی قرار بگیرند. 
زیــرا ایشــان با مواضعی که در ماه های اخیر اتخاذ کرده انــد، این قابلیت را دارند که 

اصالح طلبان را در آستانه انتخابات سال 1400 هدایت کنند.
صوفی بدون آن که به نقش مؤثر خاتمی و موسوی خوئینی ها و اصالح طلبان در 
فضای »نئولیبرالیستی افراطی موجود« در دولت اشاره کند، ادامه می دهد: اصالح طلبان 
در بین خود افرادی را دارند که هر کدام در اندیشه خود دارای استقالل عقیده هستند، 

اما دغدغه اصلی آنها رفع مشکالت مردم جامعه است.
وزیر کار خاتمی در دولت اصالحات در پایان گفت: بنده معتقدم در سال 1400 
باید تنها به موضوعات معیشتی پرداخت و دیگر نباید سراغ شعارهای توسعه ای رفت، 
زیرا مردم امروز در تنگنای معیشتی قرار گرفته اند و فردی را می خواهند که ایشان را 
از وضعیت موجود نجات دهد. بر همین اساس اگر در انتخابات سال 1400 شعارهایی 
که به مشکالت مردم ارتباط ندارد را مطرح کنیم، امکان ندارد که از سوی آنها مورد 

استقبال قرار بگیریم.
آفتابیزد:گردنتحریمهانیندازید

دولت،تدبیرندارد
یک روزنامه حامی دولت می گویــد: بی تدبیری های برخی دولتمردان، اظهارات 

آنها را تایید نمی کند.
آفتاب یزد با اشــاره به گالیه اخیر وزیر بهداشــت نوشــت: این روزها شــنیدن 
سخنرانی های حســن روحانی قدرتی ویژه می طلبد اینکه بتوانید تمام سخنان او را 
گوش دهید و همچنان خونسرد باشید! به راستی کار دشواری است. در این گزارش 
می خواهیم کلکسیونی هرچند کوچک از عملکرد دولت را مورد توجه قرار دهیم که 
بخش های مختلفی را دربر می گیرد. یک بخش از سخنان آقای روحانی می تواند شاهدی 
باشد بر این مدعا. روحانی در جلسه هیئت دولت گفت: »امروز در یک جنگ اقتصادی 
هستیم، مردم این جنگ را باور کنند و بدانند مسئوالن اقتصادی کشور در دو سال و نیم 
گذشته در حال فداکاری هستند؛ البته در جنگ هم شکست و هم پیروزی وجود دارد.«

روحانی در حالی این سخنان را گفته که بسیاری بر این باورند دولت تدبیر ندارد 
و تحریم ها تا این حد نیز مجروح به جای نمی گذارد که امروز بخش مهمی از جامعه 

با چالش تامین معاش خود روبه رو باشند.
البته این نخستین بار نیست که دولت تالش می کند تحریم ها را عامل اصلی وضعیت 

امروز بداند. در دی ماه 98 ســیدناصر موسوی الرگانی نماینده مجلس در واکنش به 
اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه وعده هایم به مردم برای شرایط صلح بود اما االن 
در شــرایط عادی نیستیم، اظهار داشت: رئیس جمهور با همین وعده ها در انتخابات 

ریاست جمهوری پیروز شد و نمی تواند امروز بهانه تراشی کند.
روحانی در ســال 96 به مردم وعده داد که اگر این دولت رای نیاورد دالر 5 هزار 
تومان می شــود و همچنین به مردم امید داد که در صورت پیروزی در انتخابات، به 
حدی رفاه و وضعیت معیشتی مردم را بهبود دهد که آنها به یارانه نقدی هم احتیاج 

نداشته باشند اما اینچنین نشد.
درباره این فرضیه که چرا فقدان تدبیر در دولت عاملی از شرایط امروز کشور است 
همین دیروز آفتاب آمد دلیل آفتاب! وزیر بهداشت که ماه ها است وزارتخانه تحت امرش 
با کرونا در نبرد است برای چندمین بار لب به گالیه گشود. سعید نمکی در اینستاگرام 
خود نوشت: »من امروز از سربازانم در جبهه سالمت شرمسارم؛ مطالباتشان معوق مانده. 
یک میلیارد دالری که رهبری از صندوق توسعه موافقت کردند، ماه هاست به جز سهم 

کوچکی نگرفته ام؛ نمی دانم برای کدام کار مهم تر گذاشته اند؟« 
این ســخنان وزیر بهداشــت در واقع در نوع خود جالب است در حالی که کرونا 
ماه ها اســت به عنوان مهم ترین تهدید علیه سالمت و اقتصاد مردم جوالن می دهد، 
یک میلیارد دالری که اذن آن از رهبری گرفته شد و در اختیار دولت است چه شده 

است؟ قرار است کجا هزینه شود؟
در واقع این روزها از قیمت تخم مرغ تا دالر، از مطالبات کادر درمان تا سرنوشت یک 
میلیارد دالر صندوق توسعه ملی، از گرانی مسکن تا... همه و همه در وضعیتی نامناسب 
قرار دارد. بگذریم از اینکه در چنین شرایطی مرکز آمار می گوید تورم 26 درصد است!

در چنین شرایطی هر روز در سخنرانی های روحانی می شنویم که او مدعی است 
پیروزی هایی رقم خورده و گشایش هایی ایجاد شده است. حاال شاید موافق باشید که 

شنیدن سخنرانی های رئیس جمهور این روزها بسیار سخت است.
متهمتحریکبهآشوب

ودشوارکردنمعیشتمردم
یکی از متهمان آشوب 88 علیه جمهوریت و همچنین متهم تحمیل خسارت های 

بزرگ اقتصادی به مردم می گوید نگران جمهوریت است.
محمد موسوی خوئینی ها دبیر کل مجمع روحانیون در کانال تلگرامی نوشته است: 
شنیده می شود بعضی از فعاالن سیاسی در اصِل مشارکت فعال در این انتخابات تردید 

دارند و برخی نیز تصمیم بر عدم مشارکت گرفته اند.
البته روی سخن من با کسانی نیست که با اساس جمهوری اسالمی مخالف اند و در 
انتظار سقوط آن و برپایی نظامی جدید نشسته اند؛ به آنان خیرخواهانه عرض می کنم 
آنچه در ورای جمهوری اسالمی می بینید سرابی بیش نیست و به آن دل نبندید؛ شما 

نیز برای آبادانی و سربلندی ایران به همین نظام و به اصالح آن بیندیشید.
در روزگاری که هم ویروس کرونا و هم ســختی معیشت عرصه را بر هموطنان 
عزیز تنگ کرده، آیا طرح مباحثی از قبیل انتخابات و لزوم مشارکت فعال یا معرفی 
نامزد انتخاباتی و نظایر آنها برای مردم پذیرفتنی است و حمل بر خیرخواهی می شود؟ 
امیدوارم خوانندگان بر ما ببخشــند اگر برای نجاتشان از این گرفتاری های نفس گیر 

کاری نمی کنیم و یا کاری از ما ساخته نیست.
وی در ادامه می نویسد؛ نهاد ریاست جمهوری تنها نهادی است که در قواره سایر 
جمهوری های دنیا، نماد جمهوریت نظام اســت و برخالف انتخابات خبرگان رهبری 
)که آن هم مشکالتی دارد و باید در زمان دیگری به آن پرداخت( یک انتخابات صنفی 
نیست. ریاست جمهوری نهادی است که با همه آنچه دستگاه های مسئول و غیرمسئول 
به هنگام انتخابات بر سرش آوار کرده و می کنند باز هم نماد جمهوری است، و همین 
هم آرامش را از گروهی گرفته است و می خواهند با هر بهانه ای آن را از ساختار نظام 
حذف کنند و نمی دانیم چه خواب هایی برای پس از آن دیده اند. همین دلیل کافی است 
که همه فعاالن سیاسی و گروه ها و احزاب و انجمن ها و دیگر تشکل هایی که دل در 
گرو جمهوری اسالمی دارند فعاالنه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند تا این 
نهاد و نماد جمهوریت مستحکم تر از پیش بماند و خیال محو آن را از سر خام اندیشان 

و احیاناً بدخواهان بیرون کند.
موســوی خوئینی ها در پایان با اشاره به نگرانی ها درباره کاهش مشارکت مردم، 
خطاب به اصالح طلبان می نویسد: شما برای آوردن مردم بر سر صندوق های رأی تالش 
کنید؛ اگر انتخابات با مشارکت حداکثری و قابل قبول برگزار شد، شما پیروز شده اید 
و اگر مردم به گونه دیگری رفتار کردند، این شما نیستید که شکست خورده اید، بلکه 
کســانی شکســت خورده اند که بار ها با تمام قوا تالش کرده اند تا اصالحات را ناکام 
بگذارند و مردم را از اصالحات ناامید کنند و در نتیجه مردم از پای صندوق های رأی 

و انتخابات کنار روند.
درباره این نوشته موسوی خوئینی ها گفتنی است وی و برخی هم دستانش در میان 
مدعیان اصالح طلبی، سردمدار آشوب علیه جمهوریت و اسالمیت در سال 88 بودند و بنا 

داشتند انتخابات را به تعطیلی بکشانند. کسانی که آن روز در برابر رأی و انتخاب مردم، 
اردوکشی خیابانی کردند، قطعاً نمی توانند سنگ جمهوریت و انتخابات را به سینه بزنند.

موسوی خوئینی ها در حالی تظاهر به حمایت از جمهوری اسالمی می کند که در 
آشوب تحت مدیریت او و خاتمی، شعار »انتخابات بهانه است- اصل نظام نشانه است« 

سرداده و روی نام جمهوری اسالمی خط کشیده  شد.
ثانیاً طیف متبوع موســوی خوئینی ها چه در ســال 92 و چه ســال 96 دارای 
نامزدهای متعدد )مانند عارف و جهانگیری( بودند و با این همه به خاطر پایین بودن 
مطلق رأی شان در نظرسنجی ها، ترجیح دادند از روحانی حمایت کنند. بنابراین آنها 
باید پاسخگوی کارنامه و بی تدبیری های دولت یازدهم و دوازدهم و همچنین مجلس 
دهم باشند که موجب نارضایتی مردم شده و از جمله به میل به مشارکت آسیب زده 
است. متهمان این خسارت بزرگ به اعتماد مردم نمی توانند سعه صدر و سماحت نظام 

را مضیقه و انسداد جا بزنند.
موسوی خوئینی ها و طیف متبوع وی، اکنون باید پاسخگوی تورم چند صددرصدی 
باشند که ظرف 7 سال در حوزه مسکن و خودرو و ارز و سکه و اقالم مصرفی عمومی 
به مردم تحمیل کرده اند. این طیف همان کســانی هســتند که در سال 88 پس از 
تودهنی خوردن از مردم، از آمریکا خواســتند تحریم های فلج کنند را اعمال کند و 
در سال های اخیر هم با ضعیف نمایی کشور، دشمن را به عهدشکنی برجامی و تداوم 

تحریم ها تحریک کرده اند.
گاردین:توافقاتاخیر

اسرائیلراازفروپاشیداخلینجاتنمیدهد
یک روزنامه چاپ انگلیس تصریح کرد سازش امارات و بحرین نمی تواند مانع از 

تجزیه داخلی و فروپاشی رژیم اسرائیل شود.
گاردین با اشاره به توافق سازش امارات و بحرین با اسرائیل که تحت فشار ترامپ 
اضافه شد، نوشت: اشغال فلسطین و سیاست های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی، این 
رژیم را از داخل می خورد و هیچ توافق عادی سازی همانند توافقی که با امارات و بحرین 

امضا شد نمی تواند مانع این امر شود.
علی رغم همه تالش های رژیم صهیونیستی برای سرمایه گذاری های مالی و تحریف 
قوانین برای حمایت از پروژه شهرک سازی های غیرقانونی و انحرافات سیاسی برای ایجاد 
ائتالف های مستبد و با وجود حمایت کسانی چون »دونالد ترامپ« رویکردهای اسرائیل، 
این رژیم را از داخل تجزیه می کند و آن را تبدیل به یک حاکمیت آپارتاید کرده که 

به شکل غیرقانونی بر میلیون ها فلسطینی حکم می راند.
شکستهنفسینفرمایید

ترامپچهکارهاست،وقتیشماهستید!
یک بزک کننده اعتماد به آمریکا می گوید: کاخ سفید نتوانست مذاکره را تحمیل 

کند اما در عوض دالر 30 هزار تومانی را به ما تحمیل کرد.
صادق زیباکالم در توئیتی به ســخنرانی مجازی رئیس جمهور در ســازمان ملل 
پرداخته و نوشت: آقای رئیس جمهور درست می فرمایند آمریکا نه می تواند مذاکره را به 
ما تحمیل کند نه جنگ را که البته به هیچ کدام هم نیازی ندارد. در عوض دالر سی هزار 
تومان، تورم باالی پنجاه درصد، رکود اقتصادی، هزینه های سنگین نظامی و هسته ای، 

انزوای بین المللی، وابستگی به چین و روسیه را با موفقیت به ما تحمیل کرده است.
این مغالطه عوامانه در حالی است که جریان ترویج کننده اعتماد به آمریکا در فاصله 
سال های 92 تا 94 ادعا می کردند به واسطه توافق با آمریکا تمام مشکالت اقتصادی و 
تورم و بیکاری و آب خوردن و آلودگی هوا حل می شود. در اثر فریبکاری های شبانه روز 
آن جریان بی صداقت که زیباکالم هم جزوشــان بود، برخی عوام ساده دل در جشن 
برجامی، دالر را با اسکناس های 500 تومانی و هزار تومانی مقایسه می کردند اما اکنون 
در اثر اجرای پیشنهاد طیف مذکور، قیمت دالر 30 برابر تصور القایی و 8 برابر نرخ دالر 

در سال 92 است، یعنی زمانی که برجام در کار نبود.
در حقیقت این نه دشــمن که دشــمنی اش آشــکار بود، بلکه خیانت و آدرس 
گمراه کننده جریان مامور به بزک توافق بود که موجب ایجاد رکود تورمی بی سابقه، 
کاهش ارزش پول ملی و گرفتاری اقتصادی مردم شده است. آقای زیباکالم به جای 
گم کردن واقعیت ها در پرگویی روزانه باید توضیح دهد چرا دالر بدون برجام 3700 

تومان بود و اکنون به 27 هزار تومان رسیده است؟
بله آمریکا به خوبی نمی توانست مذاکره را تحمیل کند اگر کسانی با تابعیت ایرانی 
و هضم شدگی در سیاست های استکباری دشمن، خسارت اعتماد به آمریکا را فایده و 

فرصت وانمود نمی کردند.
نکته بعدی این اســت که به اذعان چند ماه قبل روزنامه غربگرای شرق، هرگاه 
مدعیان لیبرالیســم، بازار آزاد در دولت )هاشمی و روحانی( سر کار آمده اند، موجب 

بیشترین رکوردهای تورمی و نارضایتی و اعتراض مردم شده اند.
و باالخره اینکه آقای زیباکالم مانند کالهبردارهای دارای چک برگشتی و برخی 
کالن بدهکاران بانکی که با استقراض چندباره و اختالس، دست خالی خود را می پوشانند، 
رفتار می کند. او در حالی تلویحا آدرس مذاکره دوباره را می دهد، که مصایب اقتصادی 
حاصل از نســخه مذاکره قبلی، پدر مردم را درآورده و برخالف القائات اولیه، موجب 
مضیقه های بی ســابقه اقتصادی شده است. منتها متاسفانه در حالی که کالهبرداران 
اقتصادی به دادگاه فراخوانده می شوند، کالهبرداران سیاسی ای که باعث خسارت های 

بزرگ اقتصادی به مردم شده اند، همچنان در حاشیه امنیت هستند.

 چند ســال قبل درپی آن بودم که نکته ای را با یکی
از عالمــان بزرگ دینی در میان بگــذارم و خطری را که 
احساس می کردم در کمین است به محضر ایشان یادآوری 
کنم. اما، هشــدار از جانب این حقیر به فقیهی وارسته و 
عالمی برجســته شرط ادب نبود. در این  اندیشه بودم که 
به لطف خدای مهربان داســتانی به ذهنم خطور کرد. آن 
داستان را مقدمه یادداشتی کردم که امروز در بیان نکته 

دیگری از همان دست تکرارش می کنم؛ 
»در ســوره مبارکه »نمل« به ماجرای ُهدُهد و خبری 
که برای حضرت سلیمان)ع( آورده بود،  اشاره شده است. 
در کالم خدا آمده اســت که وقتی سلیمان)ع( در میان 
پرندگانی که با او بودند، هدهد را ندید، برآشفت و گفت: 
» َما لَِی َل أََری الُْهْدُهَد أَْم َکاَن ِمَن الَْغائِِبیَن- هدهد کجاست 
که نمی بینمش؟ آیا از غیبت کنندگان است«؟ اما انتظارش 
به درازا نکشید که هدهد از راه رسید و گفت: » أََحْطُت بِما 
لَْم تُِحْط بِِه َو ِجْئُتَک ِمْن َسَباٍء بَِنَباٍء یَِقین- از چیزی آگاهی 
یافته ام که تو از آن آگاه نشــده ای و برای تو از »ســبا« 
گزارشــی مهم و درست آورده ام«. هدهد فقط یک پرنده 
بود و بدیهی اســت که جایگاه و منزلتش با سلیمان نبی 
علیه السالم حتی قابل مقایسه هم نبود. اما، برای سلیمان 
از »سبا« خبری آورده بود که سلیمان را با آن همه شوکت 
به آن دسترســی نبود«. نگارنده نیز به اقتضای نوع کارم، 
در جریان مسائلی قرار می گیرم و نکاتی را می بینم که بعید 
نیست از نگاه برخی از بزرگان پنهان مانده باشد. مسائلی 
از این نوع، نه افرادی نظیر نگارنده را به بزرگی می رساند 

و نه از بزرگی بزرگان می کاهد. و اما؛
روز 23 شــهریور ماه، حضرت آیت اهلل سیستانی یکی 
از مراجــع عالیقدر و فرهیخته شــیعیان، خانم »جینین 
هینیس پالســخارت« نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
متحد در عراق را در دفتر خود به حضور پذیرفتند و مواضع 
ارزشمند خویش در امور عراق را که حاکی از نگاه عالمانه و 
گره گشای معظم له درباره مسائل جاری عراق بود با ایشان 
در میان گذاشــتند. تاکید بر شفافیت و سالمت انتخابات 
پارلمانی پیش روی، ضرورت مبارزه جدی با فساد، اجتناب 
از گزیده گرایی و تبعیض، مجازات عادلنه مفسدان در هر 
جایگاهی که قرار دارند، اعمال حاکمیت دولت و پرهیز از 
ایجاد قلمرو ها و مناطقــی تحت عناوین مختلف و خارج 
 از قوانین جاری کشــور ، مجازات عوامل ترورهای اخیر 

و... 
حضرت آیت اهلل سیســتانی )دام عّزه( در این دیدار از 
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل خواستند که انتخابات 
پارلمانی عراق تحت نظارت نمایندگانی از ســازمان ملل 
متحد انجام پذیرد! که با عرض پوزش باید به محضر ایشان 
عرضه داشــت این درخواســت اولً؛ دون  شأن و جایگاه 
برجســته و قابل احترام حضرت آیت اهلل سیستانی است. 
در واقع این ســازمان ملل است که برای توجیه صالحیت 
خود به تائید حضرت ایشــان نیاز دارد و ثانیًا؛ با جایگاه و 
منزلت عراق به عنوان یک کشــور مستقل که استقالل و 
آزادگی خود را با ایثار ها، از خودگذشتگی ها، خون دادن ها 
و خون دل خوردن های مردم شــریف و مخصوصًا جوانان 
غیور آن سرزمین مقدس به دست آورده است، همخوانی 
ندارد. دعوت از سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات یک 
کشور، اعالم ورشکســتگی آن کشور، بدبینی به ملت و 
خوشبینی به بیگانگان است و بدیهی است که این دو مقوله 
قدسی حضرت آیت اهلل سیستانی مرجع عالیقدر  از ساحت 

جهان تشیع به دور است.
امروزه کمترین تردیدی وجود ندارد که ســازمان ملل 
برخــالف آنچه ادعا می کند، نه فقط در جهت تامین صلح 
جهانی حرکت نمی کند بلکه به صورت یک اهرم فشــار، 
در اختیار قدرت های زورگو، مخصوصًا آمریکا و متحدان 
غربی و عبری و عربی آن قرار دارد و تنها مروری گذرا بر 
عملکرد و مواضع این سازمان طی چند دهه اخیر به وضوح 
از این واقعیت تلخ حکایت می کند؛ ســکوت سازمان ملل 
در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و حتی 
در مواردی تائید صریح این جنایات، نادیده گرفتن حمایت 
آشکار تسلیحاتی و مالی آمریکا و متحدانش از صدام در 
جنگ تحمیلی 8 ساله، اشغال افغانستان و عراق از سوی 
آمریکا، کشتار مسلمانان در میانمار و کشمیر، چشم بستن 
بر جنایات عربستان در قتل عام زن و مرد و کودکان یمن 
و سکوت حمایتگرانه در قبال محاصره زمینی و دریایی و 
هوایی مردم مظلوم یمن و رها کردن آنها در چنگ بیماری 
و گرسنگی و... تسلیح و تامین مالی تروریست های تکفیری 
توســط دولت های جنایتکار آمریکا و اروپا و عربستان و 
امارات و... همین  سازمان ملل که حضرت آیت اهلل از نماینده 
آن خواســتار نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق شده اند، 
در مقابل فشار افکار عمومی مجبور شد دولت عربستان 
را در لیســت جنایتکاران جنگی قرار بدهد ولی بالفاصله 
بعد از آن که آل ســعود سازمان ملل را به قطع کمک های 
مالی تهدید کرد، آقای  دبیر کل  با وقاحت و بی شــرمی 
تمام، نظر خود را پس گرفت ! سازمان ملل از کنار جنایت 
ترامپ در ترور سرداران بزرگ اسالم حاج قاسم سلیمانی 
و ابو مهدی مهندس که امنیت امروز مردم عراق و منطقه 
مدیون مجاهدت های آنان است، بی تفاوت عبور کرد و حال 
آنکه مطابق قوانین تعریف شده سازمان ملل باید آمریکا 
را تحت ماده 42 فصل هفت منشور این سازمان قرار  داده 
 و مجازات می کردند و ده ها نمونه دیگر که در این مختصر 

نمی گنجد.
ما از بزرگانی چون حضرت آیت اهلل سیستانی تفسیر آیه 
60 از سوره مبارکه نساء را شنیده و به گوش دل سپرده ایم 
که در آن خداوند متعال، مؤمنان را از پذیرش داوری طاغوت 
به شدت منع فرموده است؛ » أَلَْم تََر إِلَی الَِّذیَن یَْزُعُموَن أَنَُّهْم 
آَمُنوا بَِما أُنِْزَل إِلَْیَک َوَما أُنِْزَل ِمْن َقْبِلَک یُِریُدوَن أَْن یََتَحاَکُموا 

اُغوِت َوَقْد أُِمُروا أَْن یَْکُفُروا بِِه«. إِلَی الَطّ
نگارنده با شــناخت اجمالی ولی متقنی که از حضرت 
آیت اهلل سیستانی و هوشمندی آمیخته به حکمت معظم له 
دارد، به جد بر این باور است که در گزارش مالقات ایشان 
با نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل اشتباهی رخ داده 
است و دفتر حضرت آیت اهلل در گزارش مالقات بی دقتی 
کرده اســت و انتظار آن است که دفتر معظم له این بخش 
از گزارش مالقات یاد شده را تصحیح کند، چرا که حضرت 
ایشــان یکی از مراجع عالیقدر تشیع و متعلق به جهان 
اسالم هســتند. این انتظار نیز در میان است که جسارت 
نگارنده را به حساب عالقه و احترامی که برای ایشان قائل 
هستم بنویسند... و آخر دعوانا أَِن الَْحْمُد هلِلِ َرِبّ الْعالَِمین.

برخاسته از ارادت 

یادداشت روز

حسین شریعتمداری

صفحه 2
شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ 
۸ صفر ۱۴۴2 -شماره 22۵۷2  

ظریف در مسکو: 

روسیه و چین در شورای امنیت
بهترین موضع را در مقابل آمریکا اتخاذ كردند

سناتورهای آمریکایی:  

سیاست های ترامپ، فقط ایران را قوی تر كرده است

وزیر امور خارجه گفت: روسیه 
و چین نقش رهبــری را در برابر 

قانون شکنی آمریکا ایفا کردند.
محمد جــواد ظریــف، وزیر امور 
خارجه چهارشنبه شب هفته گذشته 

وارد مسکو شد.
ظریف در بدو ورود به مســکو در 
جمع خبرنگاران گفت: در مورد برجام، 
دولت روســیه و نمایندگی این کشور 
در ســازمان ملل و وزارت خارجه این 
کشور بهترین موضع را در کنار چین در 
شورای امنیت در این مراحل دشوار چند 
ماه گذشــته داشتند و نقش رهبری را 
در برابر قانون شکنی آمریکا ایفا کردند.
دیپلماســی  دســتگاه  رئیــس  
خاطرنشان کرد: ما در منطقه مشکالت 
جدی هم داریم، بحث سوریه کماکان 
بــه عنوان یک معضل نیاز به همکاری 
بین ایران و روسیه دارد و همینطور نیاز 
دارد با همسایگان خود از جمله ترکیه 
در قالب آستانه هماهنگ کنیم و این 
یکی از دیگر موضوعات در دســتورکار 

این سفر است.
وی در ادامه، موضوع افغانستان را 
با توجه به شــروع مذاکرات صلح بین 
طالبان و دولت افغانستان و گروه های 
دیگر نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: با 
توجه به سختی مواضع طالبان و موضع 
بســیار مضر آمریکایی هــا در منطقه، 
افغانستان موضوع دیگری است که نیاز 

به هماهنگی دارد.
وزیر امور خارجه درباره خبر منتشر 
شــده مبنی بر اینکه دولت فرانسه از 
ظریف خواسته راجع به موضوع لبنان 
با روســیه گفت وگو کنــد، نیز اظهار 
داشــت: بعضی خبرهایی که می شنوم 
بــرای خودم هم خنده دار اســت، نه 
چنین چیزی صحت نــدارد. احتمال 
دارد دربــاره لبنان با دوســتان روس 
صحبت کنیم، ولــی این از موضوعات 
دارای اولویت در دستورکار ما نیست و 
فکر نمی کنم از زمان سفرم به بیروت 
تا امروز با فرانسوی ها درباره لبنان گفت 

وگویی داشته باشم.
همکاری در حوزه نظامی

ظریف پنجشــنبه در مصاحبه ای 
بــا خبرگزاری روســی  اختصاصــی 
پیشــنهاد  اعــالم کرد:  اســپوتنیک 
رئیس جمهور روسیه درباره ایجاد یک 
»کریدور سبز« برای تجارت کاالهای 
اساسی با توجه به شرایط کنونی مرتبط 

با کرونا بسیار ضروری است.
وی در این مصاحبه گفت: ایران و 
روســیه گفت وگو های بسیار خوبی در 

حوزه نظامی داشته اند و این گفت وگوها 
همچنان نیز ادامه دارد. ما در بسیاری 
از موارد از خودکفایی دفاعی برخوردار 
هستیم. در برخی موارد هم که نیازهای 
جدی برای همکاری تسلیحاتی داریم، با 
دوستانمان در روسیه و سایر کشورهایی 
که براساس مقررات بین المللی آمادگی 
همکاری با ما را دارند، گفت وگو کرده و 
این مذاکرات را با جدیت ادامه خواهیم 
داد. همکاری ایران با همسایگان علیرغم 
تحریم های غیر قانونــی آمریکا ادامه 
داشته و ادامه نیز خواهد داشت؛ ایران 

به اجرای تعهداتش متعهد است.
وزیر خارجه در بخش دیگری از این 
مصاحبه درخصوص ادامه تجاوز ریاض 
بــه یمن اعالم کرد: عربســتان و همه 
کشورهایی که با آن در یمن همکاری 
می کننــد، مرتکب جنایــت جنگی و 

جنایات علیه بشریت هستند.
ظریف درخصوص تبادل زندانیان با 
آمریکا اضافه کرد: ایران آمادگی مذاکره 
با آمریکا را ندارد؛ اما از طریق کشــور 
ثالث مانند سوئیس آماده تبادل همه 

زندانیان دو تابعیتی هستیم.
وی درباره توافق عادی سازی امارات 
با رژیم صهیونیستی تأکید کرد: عادی 
سازی این روابط ســال ها پیش روی 
داده و موضــوع جدیدی نیســت، این 
توافــق خنجری از پشــت بــه آرمان 

فلسطین است.
وزیــر امور خارجه پیرامون حضور 
نیروهای ترکیه در خاک سوریه و عراق 
بر خالف منشــور ملل متحد و قوانین 
ایران سیاســت  نیز گفت:  بین المللی 
حضور ترکیه در سوریه و عراق را کمکی 
به امنیت ترکیه نمی داند و آن را مخل 

امنیت منطقه قلمداد می کند.
پروژه های مشترک ایران و روسیه

ظریــف بعدازظهر پنجشــنبه در 
محل وزارت خارجه فدراسیون روسیه 
با سرگئی الوروف دیدار و گفت وگو کرد. 
وزیــر خارجه  ســرگئی الوروف 

روســیه در این دیدار طــی اظهاراتی 
ضمن خیرمقدم بــه وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران عنوان کرد: 
تعداد مالقات های ما نشانگر این است 
که روابط ما صمیمانه و رو به گسترش 

اســت. همــه توافقات تحــت کنترل 
شــخصی روســای جمهور دو کشور 
است. درک خوبی داریم که چطور در 
زمینــه پروژه های دوجانبه و چطور در 
صحنه های بین المللی و ســازمان ملل 

کار کنیم.
الوروف بــا  اشــاره بــه وضعیت 
کنونی برجام و اینکه متاسفانه اوضاع 
پیرامون برجام متشــنج تر شده است، 
افــزود:  آمریکایی ها ایده های غیرقابل 
قبول و غیرقانونی را پیش می برند که 
مــورد حمایت هیچ کس در شــورای 
امنیت نیســت. به طور فعاالنه با تمام 
اعضا و شــرکای برجــام کار می کنیم 
و امیدوارم گام هــای جدید رو به جلو 

برداریم.

سناتورهای دموکرات آمریکایی 
با بیان اینکه سیاست های دولت این 
کشور فقط باعث تقویت ایران شده 
است، گفتند کارزار فشار حداکثری 
نیز واشــنگتن را منزوی کرده، نه 

تهران. 
جلسه استماع کمیته روابط خارجی 
مجلس سنای آمریکا با حضور »الیوت 
آبرامز« نماینده ویژه رئیس جمهور این 
کشور در امور ایران، با انتقادهای شدید 
سناتورهای دموکرات از سیاست های کاخ 

سفید در قبال تهران همراه شد.
به نوشته وبگاه المانیتور، چند نفر از 
سناتورهای دموکرات در این جلسه در 
واکنش به اظهارات آبرامز مبنی بر اینکه 
تحریم های جدیدی قرار است علیه ایران 
وضع شود، گفتند کارزار فشار حداکثری 
دولت کنونی آمریکا نه تنها در برابر ایران 
بازدارندگی ایجاد نکرده بلکه آن را تقویت 

نیز نموده است.
سناتور باب منندز، عضو ارشد کمیته 
روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، با  
اشاره به توضیحات اخیر »فرانک کنث 
مک کنزی« فرمانده سازمان  تروریستی 
ســنتکام درباره افزایــش چند برابری 
حمالت به نظامیان آمریکایی در عراق، 
ادعای کاخ سفید درباره منزوی شدن و 

تضعیف ایران را رد کرد.
بر این اســاس، ســناتور »کریس 
مورفــی« نیز با پیش کشــیدن روابط 
ایران با دولت ســوریه و ادعای کمک 
کردن به جنبــش مقاومت »انصاراهلل« 

یمن، گفــت اینها نشــان می دهد که 
ایــران اکنون در مقایســه با زمانی که 
دوره ریاســت جمهوری »باراک اوباما« 
به پایان رســید، در منطقه غرب آسیا 

قوی تر شده است.
شکست سیاست فشار حداکثری

به نوشته المانیتور، مورفی در این باره 
ادعا کرد: »آنها اکنون روابط نزدیک تری 
با حوثی ها در مقایسه با چهار سال پیش 
دارند. آنها روابط نزدیک تری با قطری ها 
در مقایسه با چهار سال پیش دارند. نایب 
آنها در سوریه اکنون به کنترل اکثریت 
]خاک[ این کشور نسبت به چهار سال 
پیش، نزدیک شده است. این استدالل 
که ایران شکست خورده و نفوذ کمتری 
در منطقه به دلیل کارزار فشار حداکثری 

ما دارد، معتبر نیست«.
تحریم 2 فرد و4 نهاد ایرانی 

گذشته  هفته  پنجشــنبه  آمریکا 
تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال 

کرد.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا 
 SDN نام 2 فرد و 4 نهاد به فهرســت
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت 

خزانه داری آمریکا اضافه شده است.
اســامی  نفــرات و ســازمان های 
تحریم شــده به این شــرح است: سید 
محمود ساداتی، محمد سلطانی، زندان 
عادل آباد شیراز، شعبه یک دادگاه انقالب 
شــیراز، زندان ارومیه، زندان وکیل آباد 
مشــهد.  در این بیانیه تصریح شــده 
ایــن تحریم ها به موجب »قانون مقابله 

با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها« 
)کاتســا( علیه این نفرات و سازمان ها 
اعمال شده اند. این قانون، پس از تصویب 
در مجلس ســنا و مجلس نمایندگان 
آمریکا، روز 2 اوت سال 2017 با امضای 
»دونالد  ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به 
قانون تبدیل شد. الیوت آبرامز، نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه 
مدعی شده بود که ایاالت متحده برخی 
نهادها و مقامــات ایرانی از جمله یک 
قاضی ایرانی را که در محاکمه، زندانی 
کردن و قصــاص »نوید افکاری« نقش 

داشته اند تحریم خواهد کرد.  
وبگاه شبکه خبری فاکس نیوز نیز 
پیــش از این به نقل از آبرامز نوشــته 
بود، مایــک پمپئو، وزیــر امور خارجه 
آمریکا پنجشنبه عصر )به وقت محلی( 
تحریم هایــی را علیه »ســید محمود 
ســاداتی«، رئیس شــعبه اول دادگاه 
انقالب شــیراز و زندان عاد ل آباد شیراز 

تحمیل خواهد کرد. 
نوید افکاری در هفته های گذشته به 
دلیل قتل عمد و به درخواست اولیاء دم 

به قصاص محکوم شد. 
بــه گزارش فــارس، 56 قانونگذار 
مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای به 
رئیس جمهور این کشور خواستار تحریم 
تمام بخش های نظام مالی ایران شدند. 
عالوه  بر این، منابع خبری گزارش 
داده اند دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد 
کرده که خواســتار کاهش مدت اعتبار 
روادیــد تحصیلــی به 2 ســال برای 

شهروندان 59 کشور از جمله ایران است. 
کلی کرافت، نماینــده آمریکا در 
ســازمان ملل متحــد در اظهارنظری 
گستاخانه گفت که کشورش خواستار 
اعمال فشار حداکثری علیه ایران است 
و مهم نیست 13 عضو شورای امنیت چه 

نظری در این خصوص دارند.
معافیت 60 روزه عراق از تحریم ها 
یــک مقــام وزارت خارجه آمریکا 
روز پنجشــنبه گزارش ها درباره صدور 
معافیــت 60 روزه تحریمی برای عراق، 
جهت امکان پذیر کردن واردات برق از 

ایران را تأیید کرد.
خبرگزاری رویتــرز به نقل از این 
مقام آمریکایی نوشــت با این معافیت 
عراق برای دو ماه دیگر از شمول برخی 
تحریم های اعمال شــده علیــه تهران 
خارج خواهد شــد.  واشنگتن از بعد از 
خروج از توافق هسته ای برجام، چندین 
بار بغداد را از این تحریم ها معاف کرده 
است. دوره های این معافیت ها معموالً 
90 تــا 120 روزه بوده اند. تحلیلگران 
بــه خبرگزاری رویتــرز گفته اند کوتاه 
شدن دوره این معافیت ها ممکن است 
نشانه ای از وجود اختالف در روابط آمریکا 

و عراق باشد. 
وزارت امــور خارجه آمریکا ضمن 
تمدیــد 60 روزه معافیــت عــراق از 
تحریم های ایران، در یک موضعگیری 
گســتاخانه مدعی شــد که بغداد باید 
وابســتگی خود را به منابع انرژی ایران 

کاهش دهد.

گفت و شنود

لت و پار!
گفــت: ترامپ باز هم علیه ایران رجــز خوانده و گفته ما اجازه 

نمی دهیم ایران به سالح هسته ای دسترسی پیدا کند!
گفتم: عجب ُقمپزی در کرده! ما خودمان استفاده از سالح 
هسته ای را حرام می دانیم. چرا نمی گوید ما اجازه نمی دهیم 
ایران موشک های بالستیک نقطه زن و پهپاد های جنگی و 
زیردریایی و... داشــته باشد! و یا اجازه نمی دهیم ایران در 
منطقــه پوزه آمریکا را به خاک بمالد و از نیروهای مقاومت 

حمایت کند و...؟!
گفــت: ُخب ترامــپ می داند که در ایــن زمینه ها هیچ غلطی 
نمی تواند بکند و برای اینکه خودش را قدرتمند نشان بدهد از این 
ژســت های آبدوغ خیاری می گیرد و با آن به خیال خود پُز می دهد 

که قلدر است و...!
گفتــم: پنگوئن یک جوری راه مــی رود که انگار تمام 

موجودات قطب شمال را لت و پار کرده است!
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