سرمقاله

یکمقاممطلعدرسازمانانرژیاتمیاعالمکرد:اجرایبرنامههایمربوطبهتوقفبرخیتعهداتکشوردربرجامکهدربیانیه
شورایعالیامنیتملیبرآنتاکیدشده،آغازشدهاست.
ویخاطرنشانکرد:توقفبرنامههایمربوطبهرعایتسقفتولیداورانیومغنیشدهوهمچنینتولیدبدونمحدودیتآب
سنگیندرتاسیساتاراککهدردوره۶۰روزهمربوطبهگاماولبرانجامآنتاکیدشده،برنامههاییاستکهباجدیتدنبال
میشود.اینمقاممسئولکهنخواستنامویاعالمشود،افزود:طیروزهایجاریبرایآگاهیافکارعمومیازاقداماتانجام
شده،برنامههاییبرایبازدیدنمایندگانرسانههایگروهیازتاسیســاتفعالدرنطنزواراکپیشبینیشدهکهبهزودی
اعالمخواهدشد.

چینوروسیهدرحالامضایتوافقیدرعرصهانرژیهستهایبهارزشیکمیلیاردو7۰۰میلیوندالرهستندکهبراساس
آنپکنازفناوریاتمیمســکوبهرهخواهدگرفت.روزنامهگلوبالتایمزچیننوشت:قراراســتچینبراساساینتوافق
واحدهایاتمیشماره3و4نیروگاههستهای«شوداپو»رابافناوریروسیهاحداثکند.ایننیروگاهدراستانلیائونینگدر
اواخرسال۲۰۲۱میالدییااوتسال۲۰۲۲میالدیشروع

شمالشرقچینقرارداردوپیشبینیمیشودکهفعالیتآن
شود.
طراحیراکتورهایایننیروگاهبرقهستهایبرعهدهروسیهخواهدبودوبرخیازمسائلفنیراچینیهاحلوفصلخواهند
کرد.
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حاالهمهازکمشدناحتمالوقوعجنگ
میانایــرانوآمریکاحــرفمیزنند.روز
سهشــنبهبودکهرهبرانقــالبدردیدار
رمضانیباســراننظام،باردیگربرموضع
ایرانمبنیبرعدممذاکرهباآمریکاولزوم
مقاومتدربرابردولتایاالتمتحدهتاکید
کردند.ایشانگفتند«:مذاکرهباآمریکاتا
نشــدهسم
وقتیبهتعبیرحضرتامامآدم
ّ
استضمناینکهمذاکرهبادولتفعلیاین
کشورسممضاعفاســت.معنایحقیقی
ّ
مذاکره،معاملهوبدهبســتاناستوآنها
دقیقاًدراینمعامله،دنبالنقاطقوتایران
هســتند.میگویندبیاییددربارهموشک
مذاکرهکنیم،معنایحقیقیاینحرفاین
استکهشمابایدبُردودقتموشکهایتان
راکمکنیدتااگرروزیشــماراهدفقرار
دادیم،نتوانیدجواببدهید،امابدیهیاست
کهکسیدرایراناینحرفرانمیپذیرد؛
بنابراینهمینســروصداهاادامهخواهد
یافت...هیــچایرانیغیرتمندوباشــعوری
حاضرنیستباطرفیکهمیخواهدنقاط
قوتکشورراازدســتاودرآورد،معامله
کند...براساساینواقعیاتاصلمذاکرهبا
آمریکاحتیباکسیکهآدمحسابیباشد
غلطاستومذاکرهبااینهاکهبههیچچیز
ازجملهاخالقوقانــونوعرفبینالمللی
پایبندنیستند،مسخرهاستومطلقاًمعنا
ندارد».همزمانخبررسیدکههشتگ«نهبه
جنگباایران»درآمریکاترندشدهوافرادو
گروههایمختلفیازجملهچهرههایمطرح
وسیاستمدارانبهآنپیوستهاند.یکیازاین
چهرهها«،برنیسندرز»،کاندیدایریاست
جمهوری۲۰۲۰استکهخواستارمتوقف
ســاختنطرحهایترامپوبولتونعلیه
ایرانشدهاست.سناتورسندرزنوشت:نهبه
جنگباایران!ایناتفاق،فاجعهایتمامعیار
خواهدبود.بایدترامپوبولتونکهدوستدار
جنگهایبدونپایاناسترامتوقفکنیم.
شیه
حا
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اتمام حجت صریح رهبر انقالب؛ عقبنشینی جنگطلبها ،پیشبینی پایان خوب از سوی همسایه

سیلیسیدعلی؛بهسیلشایعهها

عکس khamenei.ir. :

ادامه از صفحه یک...
پنجدرصدیدرتولیدناخالصداخلیایراندارندو
اتفاقاًبرخالفحوزهنفت،درتحریمهایسالهای
گذشــتهنیزاگرچهابتداباافتصادراتوتولید
مواجهشــدهاند،امادرادامهتوانستهاندجایگاه
شایستهایدرتولیدوصادراتغیرنفتیایرانبه
دستآورند.ازجملهاینصنایعفلزی،محصوالت
حوزهفوالداســتکهبررســیآمارهایرسمی
انجمنفوالدایراننشانمیدهدطیسالهای
اخیروبهویژهپسازتحریمســالهای۹۱و۹۲
میزانتولیدوصادراتفــوالدخامومحصوالت
فوالدیایرانبهطورقابلتوجهیافزایشیافته
است.همچنیندرسالهای۹۶و۹7کشورهای
مقصدصادراتیفوالدایرانشاملامارات،چین،
ایتالیــا،تایلند،اندونــزی،افغانســتان،عمان،
مصر،تایوان،عراق،ترکیه،هند،ســودان،اردن،
بلژیکواسپانیابودهاســتکهحدود۹4درصد
فوالدومحصــوالتفوالدیایــرانراخریداری
کردهاند.امایکیازچالشهایاینحوزه،ســهم
3۵درصدیمحصوالتفوالدیازکلصادرات
بخشفوالداستکهدرصورتتوسعهمحصوالت
پاییندستیزنجیرهفوالد،میتواندمحصوالتبا
ارزشافزودهایتولیدکــردکههمنیازداخلیرا
تأمینوهمسهمشایستهایدربازارهایجهانی
برایخودپیداکند.درمجموعبایدگفتنسبت
بهدورهقبلیتحریمها،حــوزهفوالدآبدیدهتر
شدهاستوعمدهتالشهادرسالهایآتیباید
صرفتولیداتباارزشافزودهبیشترشودوهرچه
بیشترازسهمصادراتفوالدمیانییاخامکاسته
شــود.پسازفوالد،مسدومینمحصولبخش
فلزاتاستکهدرتحریمهایآمریکاموردتوجه
قرارگرفتهاست.ازآنجاکهمحصوالتصادراتی
مسایرانعمدتاًشــاملکاتدوکنسانترهاست،
بررســیبازارصادراتیاینمحصوالتمیتواند
دارایاهمیتباشد.گفتنیاست،مسایرانعالوه
برکیفیتبسیارباال،درسطحمنطقهنیزتقریباً
رقیبینداردوالبتهبرایهمهصادراتمسایران
دربازارهمســایگاننیازمصرفیوجوددارد.در
اینزمینهبررسیهانشانمیدهددرسال۲۰۱۸
کشــورهایچین،آلمان،ایاالتمتحدهآمریکا،
ایتالیا،تایوانوترکیهبزرگترینواردکنندگان
کاتدمسدرجهانبودندوبهجهتاینکهعمده
صادراتمسایرانبهکاتداختصاصدارد،بازار
دوواردکنندهعمدهیعنیچینوترکیهمیتواند
دردورهتحریمبرایصادرکنندگانایرانیدارای
اهمیتباشــد.همچنیندرسطحمنطقهعالوه
برترکیه،کشــورهایعراقوافغانستانازجمله
واردکننــدگانعمدهاینمحصوالتهســتند.
دراهمیتبازارهــایمنطقهایهمیــناندازه
کافیاســتکهبدانیمآمارهایرســمینشان
میدهدحجموارداتکاتدمــسدرخاورمیانه
طیسالهای۲۰۰۱تا۲۰۱7حدودهفتبرابر
صادراتازاینمنطقهبودهاســت.دراینحوزه
ایرانحلقههایذوبوپاالیشبسیارقویداردکه
ازالزاماتتوسعهصنعتباالدستیمسهستند،
همچنینخلوصباالیمسایراندرمقایسهبا
دیگرکشورهایمنطقهبســیارباالستکهاین
توانمندیهایمحیطیوفنیموجبشدهاست
مسایرانحرفهایزیادیدرمنطقهداشتهباشد.
فلزبعدیموردتحریمآلومینیوماست.بررسیها
نشانمیدهدصنایعآلومینیومسهمباالییدر
حجمصادراتمحصوالتمعدنیکشــورندارد،
بهطوریکهدرسال۹7معادنوصنایعمعدنی
ایرانحدود۹.۲میلیارددالرصادراتداشتهکه
زنجیرهآلومینیومباصادرات۱7۸میلیوندالری
خود،ســهمیکمترازدودرصدازکلصادرات
معادنوصنایعمعدنــیدارد.دربخشصنایع
آلومینیومیاینحوزهاگرچهفقطحدوددودرصد
ازکلصادراتمحصوالتمعدنیوصنایعمعدنی
ایرانراشاملمیشود؛امابادوچالشاصلینیاز
بهمواداولیهوخامفروشیمواجهاست.چنانکه
درسال۹7درمقابل۱7۸میلیوندالرصادرات
محصوالتصنایعآلومینیومــی۲۱7،میلیون
دالرنیزوارداتدراینحوزهانجامشــدهاست.
برایناســاستالشبرایکاهشخامفروشیو
کاهشمیزانوابستگیبهوارداتمیتواندبخش
قابلتوجهیازمشــکالتاینحوزهراحلکند.
حالسوالایناســتکهآیاتحریمهایجدید
آمریکاخواهدتوانستهمانندنفتدرآمدارزی
کشــوردرحوزهفلزاتراتحتتاثیرجدیقرار
دهد؟بابررســیمحتوایــیدیدگاههایبرخی
کارشناسانوفعاالنحوزهتولیدوصادراتفلزات
میتواندریــکجمعبندیگفــت-۱:تحریم
فلزاتایرانجدیدنیســت-۲.درکشــورهای
همســایهبازارخوبیبرایصادراتوهمچنین
صادراتدوبارهوجودداردودراینزمینهمرزهای
زمینیمیتواندبرایدورزدنتحریمموثرباشد.
-3عمدهصنایعاینحوزهخصوصیسازیشده
وازانعطافپذیــریمطلوبیدرتصمیمگیریها
برخوردارند-4.شــبکهمویرگیصادراتحوزه
فلزاتبهبیشاز۲۵۰۰کارتبازرگانیوشرکت
تجاریداخلیمتصلبودهکهبرخالفنفت،قابل
ردگیرینیست-۵.مهمتریناثرتحریمهایاخیر
بخشفلزات،افزایشهزینههایحملونقلاست
کهباتوجهبهسودباالیصادراتمحصوالتفلزی
کهبراثرتضعیفارزشپولملــیاتفاقافتاده،
صادرکنندگانمیتوانندباتخفیفبیشــتر،هر
خریداریراوسوسهکنند-۶.برخالفنفت،در
حوزهفلزاتشــبکهعرضهمحصوالتمویرگی
اســتوتعددعرضهکنندهدرجهانوجوددارد
کهاینامرردگیریبخشهایتحریمشــدهرا
غیرممکنمیکند-7.درکنــارتالشهابرای
دورزدنتحریم،بایدبیشترینتالشهادرجهت
تعمیقصنعتوافزایــشارزشافزودهصورت
گیرد.

آغازتوقفبرخیتعهداتبرجامیبراساسدستورشورایعالیامنیتملی

چینوروسیهقرارداداتمیامضامیکنند

سندرزهمچنینباانتشارویدیوییدراین
رابطهمدعیشــدکهدرتالشبرایایجاد
ائتالفواجماعیدرکنگــرهبرایمجبور
کردنترامپبهکسباجازهازکنگرهبرای
ورودبههرگونهاقدامنظامیعلیهایراناست.
درعینحال«مایــکپمپئو»وزیرخارجه
آمریکاکهتــاچندماهپیــشگویاتالش
میکردتعمدانهسخنانیبهزبانبیاوردکه
واکنشایرانرابرانگیزاند،درروزهایاخیر
باردیگرتاکیدکردکهکشورشدرپیجنگ
باایراننیســتبلکهخواهــانتغییررفتار
جمهوریاسالمیاست.وزیرخارجهآمریکا
درگفتوگوباسیانبیسیتاکیدکردکه
آمریکابهدنبالجنگنیستوخودراگرفتار
یکجنگنیزنخواهدکرد.
پمپئوهفتهگذشــتهیکسفرغیرمنتظره
بهعراقداشت.گفتهشــد«ایران»یکیاز
موضوعاتاصلیگفتوگــومیانپمپئوو
عبدالمهدینخســتوزیرکشورهمسایه

بودهاســت.عبدالمهدیروزسهشنبهدر
کنفرانسخبــریپسازجلســههفتگی
کابینهعراقگفت:نهآمریکاونهایران،جنگ
نمیخواهندوعراقباهردوکشوردرارتباط
است.نخستوزیرعراقهمچنینگفتکهاو
سهتماسباپمپئوپیشازسفرشبهعراق
درموردمسائلمنطقهایونقشعراقدر
جلوگیریازآن،داشتهاست.نخستوزیر
عراقهمچنینگفتکهاوســیگنالهایی
درپیمذاکرهباایرانوآمریکادریافتکرده
استکهبراساسآنهمهچیزبهخوبیبه
پایانمیرسد.
درهمیــنراســتا؛روزگذشــته«میدل
ایستآی»نوشــتکهیکمنبعمطلعاز
نشســتاخیروزرایامــورخارجهعراقو
آمریکاادعاکردهاســتکــهپمپئودراین
دیدارازعبدالمهدیخواستهتااینپیامرا
بهتهرانبرساندکهآمریکابهدنبالجنگ
نیســتوفقطیکتوافقهستهایجدید

میخواهد.عبدالمهــدیدرروزهایاخیر
بارهاتاکیدکردهکهعراقتمایلیبهافزایش
تنشهانداردوهرکاریالزمباشــدبرای
خروجمنطقــهازحالتاضطراریشــکل
گرفته،انجاممیدهد.درروزهایگذشته،
فرماندهیمرکزیارتشآمریــکاازبیمو
توهمحمــالتاحتمالیبــهنیروهایاین
کشــوردرعراقدربیانیهایاعالمکرد:به
دلیلتهدیدهایقریبالوقوععلیهنیروهای
آمریکا،نظامیانماکهدرعراقحضوردارند،
بهحالتآمادهباشکاملدرآمدندوشایدبه
همینخاطراستکهبیشترینتالشبرای
میانجیگریمیانایرانوآمریکاراازسوی
عراقیهاشاهدهستیم.
درگیروداراخبارجعلیوواقعیدرخصوص
تنشهامیانایرانوایــاالتمتحده،خبر
نیویورکتایمز،عجیبتــرازهمهبود.این
روزنامهآمریکاییمدعیشــدآمریکابرای
مقابلهبا«تهدیدایران»۱۲۰،هزارنظامی

سیاست

Policy

جدیدبهخاورمیانهاعــزاممیکند!خبری
کهحتیترامپهممجبــوربهتکذیبآن
شــدوگفت«:منچنینبرنامهایندارم.
امیدوارمکهکاربهچنینبرنامهاینکشــد
امااگربکشد،نیروهایبیشتریبهآنجااعزام
خواهمکرد».
امادرداخلکشــورماناظهارنظرهادرباره
احتمالشروعجنگمتفاوتاست.مجتبی
ذوالنورنمایندهمجلسکشورمانمیگوید:
«باتوجهبههزینهایکهبرایشروعجنگ
برایدشمندرستکردهایم،قطعاًآنانهم
دستبهاینکارنخواهندزدوایناقدامات
صرفاًگردوخاکسیاسیوتهدیدهاییبرای
گرفتنامتیازاستوهمهاطمینانداشته
باشندکهجنگنظامیمیانایرانوآمریکا
رخنخواهدداد».
حشمتالهفالحتپیشه،رئیسکمیسیون
امنیتملیمجلسهــمگفتهکهنهجنگ
میشودونهزنگمیزنیم.
صادقزیباکالممعتقداســتاصوالًاساس
ایدئولــوژیجمهوریاســالمیبــرپایه
آمریکاستیزیبناشــدهونظاماگرمذاکره
کندودشمنیراکناربگذارد،هویتخودرا
ازدستمیدهد.بههرحالبهنظرمیرسد
پسازگردوخاکهایآمریکاییهادریک
ماهاخیرکهباقراردادننامسپاهدرلیست
گروههایتروریستیوســپسلغوتمدید
معافیتنفتیودرنهایتاعزامناوهواپیمابر
بهخلیجفارسودادنشمارهتلفنازسوی
ترامپوابرازتمایلصریــحبرایمذاکرهبا
ایرانهمراهشد،تبوتابوالتهابتنشها
کمیفروکشکردهودوطرفبهســمت
راههاییبرایرودررونشــدننظامیپیش
میروندکهشایدبااستراتژی«نهجنگ،نه
زنگ»همراهباشد،شایدهمدوگانه«تهدید-
مقاومت»همچنانمیانآمریکاوایرانادامه
پیداکندتاوقتیترامپازکاخسفیدبرود.
رهبرانقالبتاکیدکردنــدمذاکرهحداقل
با«دولتفعلی»بههیــچعنوانامکانپذیر
نیست.

تن

م

داستان دستور دادستان اصفهان

ماجرای مصوبه عروسی بدونشام و کمتر از  ۳ساعت!

ازروزدوشنبهبودکهمتنحکمدادستاناصفهانخطاببهناجای
آوا صدر /گروه سیاست
 Ava.sadr@gmail.comایناستانکهنشانازدســتوربرایبرخوردبابانواندوچرخهسوار
داشت،درسطحوسیعیدرشبکههایاجتماعیمنتشرشدودست
بهدستمیچرخید.آنچهکهازمتنتصویرحکمبهدستمیآید،نشــانازدستورصریحدادستانی
اصفهانبهناجابرایبرخوردبابانواندوچرخهسواردرسطحشهرداشت.علیاصفهانی،دادستاناصفهان
درتوضیحاینابالغیه،توضیحاتیهمداشــت.اوگفت«:عالوهبراینمدتزیادیبودکهائمهجمعه،
جماعاتوخانوادهشهدانسبتبهدوچرخهسواریبانواندراماکنعمومیمعترضبودندوهمچنین
تعرضاتومزاحمتهاییبرایاینبانوانایجادشدهبود.برایناساسبهنیرویانتظامیاعالمشدکهاگر
مواردیازدوچرخهسواریبانواندرسطحشهردیدهشددرنوبتاولخیلیمحترمانهتذکربدهندواگر
فردمدارکهویتیداردازاوبگیرنددرغیراینصورتدوچرخهفردراتوقیفکنند.دراینراستاافراد
بایدبهپلیسامنیتمراجعهکنندوپلیسنیزبرایباراولازآنهاتعهدمیگیردوبدونمجازاتمدارک
یادوچرخهآنهارابازمیگرداند».اصفهانیگفتهکهاگرایناقدامبرایباردوموسومادامهیابدبافعل
حرامصورتگرفتهطبققانونمجازاتاسالمیبرخوردمیشود.ضمناینکهستاداحیایامربهمعروف
ونهیازمنکرکهبراساسقانونتشکیلشدهومصوباتآنالزماالجراستدرخواستپیگیریوبرخورد
بابانواندوچرخهسواردراماکنعمومیرادارد.دادستاناصفهاناینراهماضافهکردهکهپیشنهادی
برایحلمشکلدوچرخهسواریبانوانبهناجاوشهرداریدادهاست«:بندهراهکاریبهشهرداریو
نیرویانتظامیپیشنهاددادمکهمیتواندوچرخهایباپوششمناسببرایبانوانطراحیکردکهآنها
بتواننددراماکنعمومیترددکنند».امامجمعهاصفهانیکیازکسانیاستکهمخالفتسرسختانه
خودبادوچرخهسواریبانواندرسطحشهرراپیشازاینبارهادرتریبوننمازجمعهاصفهاناعالمکرده
وگفتهبودشهرداریاصفهاننبایدبانوانرابهدوچرخهسواریدرفضایعمومیتشویقکندواینامررا
مصداقترویجگناهوزمینهسازیبرایفساددانستهبود.امامجمعههمپیشنهاددادهفضایمخصوصی
رابهدوچرخهسواریبانواناختصاصبدهندکهدورازچشــمنامحرمانباشد.چندیپیشرسانهها،
دوچرخهمخصوصزنانکهتوسطدانشآموزانمدرسهنمونهدولتیهمتدرمنطقه۱۵تهرانساخته
شدهوبهجشنوارهابنسیناارائهشدهبودرارونماییکردند.دوچرخهایکهکابینداشت!

امادرروزهایگذشتهانتشاریکحکمازسویامامجمعه
رها سعادت /گروه سیاست
 Raha.Saadat @gmail.comیکیازشهرهایشمالغربیکشــورهمحسابیخبرساز
شد.تصاویریدرفضایمجازیمنتشرشدمبنیبردستور
امامجمعهنقدهدرآذربایجانغربیوسرپرستادارهارشادبرایبرگزاریمراسمعروسیدراینشهرستان
کهباواکنشهایمتعددیدرفضایمجازیروبهروشد.ازمتناینحکمنیزاینگونهبرمیآمدکهبنابه
دستورامامجمعهنقده،عروسیهابایدکمترازسهساعتوبدونشامبرگزاروقبلازساعت۲4نیزتمام
شود.اینحکمواکنشکاربرانرابهدنبالداشت.برخیاینگونهبرخوردهارادخالتدرامورخصوصیمردم
دانستهاند،اماسرپرستادارهارشادنقدهضمنبیاناینکهاینواکنشهاشیطنترسانهایاست،درتوضیح
بیشتردربارهحکموابالغیهصادرشدهگفته:اینموضوعبهاینشکلصحتنداردچوندرجلسهشورای
فرهنگعمومیمصوبشدکهمراسمعروسیپیشازساعت۱۲شببهپایانبرسدوتادیروقتطولنکشد.
بنابرتاکیدامامجمعهنقده،پسازساعت۱۲شب،بهطولکشیدنمراسمعروسیسببسروصداوایجاد
مزاحمتبرایخانوادههاواعتراضمردممیشودوعالوهبرآنزمانیکهعروسیهاتادیروقتادامهمییابد،
سبباختالطزنومردمیشود.بنابراینکسیدراینجلسهبادادنشامبهمیهمانانمخالفتینکردهاست.
والبتهابراهیمیامامجمعهنقدههمتوضیحاتیدراینبارهدادهاست:برایکاهشهزینههایعروسیکه
ازعواملافزایشطالقاستپیشنهادشدکهاهالیشهرستانهزینههایاضافهعروسیهاراحذفکنند.
پیشنهادیکهمطرحشد،ایناستکهمردمبرایتسهیلازدواججوانانازمهریهبیشاز۱۱4سکهوخرید
طالبیشاز۱۰مثقالخودداریوشاموناهاررادرعروسیهاحذفکنندوفقطبهنزدیکانولیمهبدهند.
بهگفتهاوباتوجهبهمفادقانون،طولکشیدنعروسیهایبیشازساعت۲4شبغیرقانونیاستوباآن
برخوردمیشود.امامجمعهنقدهمعتقداستحاشیهسازیهایبهوجودآمدهپسازانتشارمتناینحکمدر
فضایمجازی،کارکسانیاستکهمنافعشانباعروسیهایسادهبهخطرافتادهاست.ارشادنقدههمچنان
اعتقاددارداینابالغیهبرایرعایتحالمردماستوسرپرستارشاداینشهرستانتاکیدکردهامامجمعه
ایندستورراپسازمراجعاتمردمیوشکایاتآنهانسبتبهسروصدایماشینهاوبوقزدنآنهادر
مراسمعروسیکهباعثبههمخوردنآرامششهروایجادمزاحمتبرایبیمارانوبیمارستانهامیشود،
صادرکردهاستوماجرابههیچعنوانبهآنشکلیکهدررسانههامطرحشده،نبودهاست.

آرم ترامپ روی جوراب قائممقام فرماندار ایالت لوئیزیانا!

حضور ابراهیم حاتمیکیا ،کارگردان سینما در میان مسئوالن نظام در دیدار رمضانی
با رهبر انقالب

غیرمحرمانهها


واسه پیگیریهات مرسی!

فیلمکوتاهوجالبــیازبرخوردرئیسجمهور
ترکیهباچندایرانیدراستانبولمنتشرشده
کهموردتوجــهکاربرانقرارگرفــت.ماجرااز
اینقراراستکهرجبطیباردوغان،رئیس
جمهورترکیهدرخیاباناستقاللاستانبولبا
چندایرانیبرخوردمیکند،یکیازایرانیهابه
اومیگوید«:نذارایرانوآمریکاجنگکنند»
واردوغانجــوابمیدهد:تشــکرمیکنم؛
خداحافظ!

گزارش  CNNاز شوخی
ایرانیها با شماره مالنی

شــوخیکاربرانفضایمجازیباماجرای
شــمارهتلفندادنترامپبهآمریکارسید
وخبرنگارCNNدرگزارشــشبهآناشاره
کرد.اویکیازشوخیهایایرانیهاکهگفته
بودند«:اگهترامپشمارهمالنیا(همسرش)
رامیفرستادبهتربود»رابهعنواننمونهبیان
کرد.کاربرینوشت«:آمریکاییهافهمیدن
کهفشارآوردنبهایرانیبیتاثیرهوفشارها
برایمایهشــوخیبیشنیســت».کاربر
دیگرینوشت«:چندروزدیگهسلفیهامون
باناوهواپیمابرتونراهممنتشرمیکنیم».

برخی مسئوالن در بعضی
مسائل ،اظهارنظر هم نکنند

حســینمیرمحمدصادقی،سخنگویاسبق
قوهقضائیــهدرمیزگــردیدرروزنامهایران
گفت:یکیازایراداتیکهبهمســئوالنسابق
قوهقضائیهکهبندهشخصاًخیلیبرایایشان
احترامقائلهســتمواردمیکردنــد،اینبود
کهایشاندرمسائلسیاسیخیلیاظهارنظر
میکنند.حاالممکناســتکهبهعنوانیک
شــهروندیارئیسیکقوهیابخشیازسهقوه
اظهارنظرکند،اماایناظهاراتدرمیانمردم
تأثیرمعکوسمیگذارد.برایجلوگیریازاین
امربایدحتیالمقدورســخنگویقوهقضائیه،
رئیسقوهقضائیهومسئوالنقضاییسعیکنند
دراینگونهمسائلحتیاظهارنظرهمنکنند.

شیطنت ضدانقالب با انتشار
مصاحبه  7سال پیش

برخــیکانالهــایتلگرامیازجملــهکانال
ســحامنیوز،مصاحبهایازفرماندهنیرویهوا
فضایسپاهپاسدارانراباتیتر«جنگباآمریکا
بهجنگجهانیسومتبدیلمیشود»منتشر
کردند،اماواقعیتایناســتکهاینمصاحبه
هفتسالپیشســردارحاجیزادهباشبکه
العالمبودهاستکهاینرســانههابدوناشاره
بهقدیمیبودنآنرامنتشــرکردند.بهنظر
میرسدرســانههایضدانقالبسعیدارندبه
نوعیافزایشاحتمالجنگایرانوآمریکارا
بهمردمالقاکنند.

ماجراهای استاندار خوزستان

استاندارخوزستانگفته:صلیبسرخجهانی
بهرسیدگیزیادمابهمردمسیلزدهاعتراض
کرد!کاربریهمدرجواباینادعانوشت:آقای
استاندارخوزستانخیلیخوبهتوضیحبدهند
دقیقاًچهکمکی؟چهارتاچادرکهعلمکردهاید
زیادیبوده؟صلیبسرخکدامنمایندهاشرا
فرستادهخوزستان؟دقیقاًکدامبخشازمناطق
سیلزده؟یعنیشکافبینواقعیتوگزارشات
رسانهایاینقدرعمیقودورازحقیقتاست؟
استاندارخوزستانهمانیاستکهدرجریان
سیلدرایناستان،بهسیلزدهایکهاعتراض
کردهبود،گفتهبود:بی ِ
تربیتمخالفنظام!

سفر محرمانه امیر قطر
به ایران؟

منابعیبــهروزنامــهفرامنطقــهایالقدس
العربی،چاپلندن،ادعــاکردندکه«محمد
بنعبدالرحمنآلثانی»وزیــرخارجهقطر
طیسهروزگذشــتهســفریغیرمنتظرهبه
تهرانصورتدادهوبــامقامهایدولتیایران
دیدارکردهاست.اوهمچنینبا«محمدجواد
ظریف»وزیرخارجهایراننیزدیدارکردهاست.
اینمنابع،کهنخواستندهویتشانفاششود،
مدعیشدندواشنگتنازاینسفروزیرقطری
بهایرانمطلعهستند؛ســفریکهمشخص
نیستدرچارچوبروابطبیندوکشورانجام
شدهاستیادرچارچوبآرامکردنتنشمیان
واشنگتنوتهران.

