
 فساد مسئوالن 
باعث مشكالت معيشتي است!

علي قلهكي در توئيتر نوش��ت:  خِط جديد: »معيشت اصل و تاجگردون 
فرع است!« دوستاني كه چند روز است كه مي گويند برخورد با فساد در 
شرايط فعلي يعني دور شدن از معيشت مردم، بايد خدمتشان عرض كنم 
در همين ماجراي »هفت تپه« و »غيزانيه« فساد مسئوالن باعث مشكالت 

معيشتي مردم شد! كاش قبل از اعالم موضع، كمي مطالعه كنيم!

 آماده قيامي ضددموكرات 
در امريكا مي شويم!

پايگاه خبري »RT« در توئيتي كه با همت كانال تلگرامي »توئيت پرس« 
ترجمه شده، خبر داده است: كريس هيل رهبر گروه شبه نظامي  3درصد 
ش��اخه جورجيا، پيش بيني كرد اياالت متحده در س��ال 2021 پايان 
مي يابد. ب��ا پايان يافتن انتخاب��ات 2020 آنها آماده قيام��ي در امريكا 
مي شوند. كريس هيل و دار و دس��ته اش از يك كودتا سخن مي گويند. 
ظاهراً در ماه هاي اخير عضويت در اين گروه نئونازي 150درصد افزايش 
يافته اس��ت و روزانه 50 تا 100 نفر به گروه آنها افزوده مي شود. آنها به 
برچيده شدن پليس در مينياپوليس و قول جو بايدن براي ورود جامعه 
مسلمانان به كاخ سفيد هش��دار داده اند. آنها مي گويند تنها 3درصد از 

استعمارگران در انقالب امريكا سالح عليه بريتانيا در دست گرفتند. 

 ساختمان ها با اخطار ايمني را 
به مردم اعالم كنيد

علي سيستاني طي رش��ته توئيتي نوش��ت: دقت كردين بعد انفجار و 
آتش سوزي درمانگاه توي تهران و كشته شدن كلي آدم كسي هشتگ 
استعفاي شهردار تهران رو ترند نكرد؟! آذرفيكي هم نبود بگه از طبقه 
باال يكي تماس گرفته ميگه من زنده ام بياييد نجاتم بدين! اين حادثه هم 
مثل پالسكو بود ولي ترندكن ها سكوت كردن! راستي از ياشار سلطاني 
چرا خبري نيست؟! مگه توي درمانگاه متخصص، پرستار و تكنسين هاي 
اتاق عمل كشته نشدن؟! پس چرا صداش در نمياد و درخواست محاكمه 
مقصرين حادثه رو نميكنه؟! و اما مطالبه! چرا شهرداري توي يك سامانه 
شفاف ساختمان هاي عمومي كه اخطار ايمني متعدد گرفتن رو اعالم 
نميكنه مردم بدونن؟! اين حق مردمه. بعدش مثل همين ساختمون 
منفجر ميشه ميگن چندبار اخطار ايمني گرفته. اگه مردم بدونن اون 

ساختمون مراجعه اش كم ميشه و مجبور ميشن مشكل رو رفع كنن!

   مرضيه پهلواني:
جناب ظريف امروز بس��يار از دس��ت مردم 
عصباني بوده و خاطرنش��ان كرده اند برجام 
سند افتخار است. مردم بد، چرا ظريف رو اذيت 

كرديد و سند افتخار رو مسخره كرديد؟
  مالك شريعتي، نماينده تهران:

آقاي ظريف در مجل��س ادعا كرد هيچگاه 
مسائل داخلي را به خارج نبرده است! بخشي 
از تذكرم به ايشان: »گفتيد امريكا اصولگرا و 
اصالح طلب نمي شناسد ولي خود شما در 
خاك دشمن ملت، به امريكايي ها گفتيد اگر 
با ما توافق نكنيد، رقيب ما در انتخابات پيروز 

مي شود و از دشمن گدايي رأي كرديد!«
  عليرضا گرائي:

ظريف: »تاريخ نشان خواهد داد برجام سند 
افتخار ايران اس��ت!« فروش نفت تحريم؛ 
روابط بانكي تحريم؛ ورود قطعات تحريم؛ 
اشخاص حقيقي تحريم؛ اشخاص حقوقي 
تحريم؛ قلب نيروگاه هسته اي بتن؛ تهديد 
به حمله نظامي روزانه؛ فرمانده سپاه قدس 
ترور شده و. . . كسي كه خودش را به خواب 

زده است، نمي شود بيدار كرد. 

  پهلواني:
ظريف پش��ت تريبون مجلس بدون اينكه 
خنده اش بگيره گفت برجام س��ند افتخار 

ايران است. 
  سيداحمد هاشمي:

ظريف: »من دروغ نمي گويم و مسائل داخل 
كشور را به خارج نمي برم.« آقاي ظريف ما به 
ياد داريم كه شما به دروغ و بدون سند گفتيد 
كه در ايران هزاران ميليارد پولشويي مي شود 

تا FATF رو به مردم تحميل كنيد!
  مهدي قاس�م زاده )كانال تلگرامي 

تحليل سياسي و جنگ نرم(:
جناب ظري��ف در صحن مجل��س مدعي 
شد امريكا ديگر ابرقدرت نيست، سياست 
خارجي حوزه  دعواهاي سياس��ي نيس��ت 
و هيچ گاه مس��ائل داخلي را دخيل نكرده 
اس��ت؛ فارغ از اينك��ه هم مي ش��د برخي 
نمايندگان مؤدبانه تر رفتار كنند و هم جناب 
ظريف مي توانس��تند از همان لبخندهاي 
هميشگي شان )مخصوصاً در زمان مواجهه 
با غربي ها( بيش��تر اس��تفاده كنند، كاش 
الاقل به جاي پيش كش��يدن پاي رهبري 

)آن هم براي سرشكن كردن هزينه  مواجهه 
با منتقدانش و انداختن توپ در زمين نظام و 
رهبري( مي فرمودند كه اوالً چرا نتوانستند 
برجامي را ك��ه به قول خودش��ان بهترين 
قرارداد است حفظ كنند )آن هم درحالي كه 
اين قرارداد نتيجه  مقاومت چندين س��اله  
مردم در برابر ش��ديدترين تحريم ها بود( و 
درثاني )اگر امريكا را ابرقدرت نمي دانند و 
سياس��ت خارجي حوزه  دعواهاي سياسي 
نيست( پس چرا در زمان مذاكرات، حرف 
از نابودي سيستم دفاعي كشورمان با يك 
بمب امريكا مي زدند، در قبال متهم شدن 
منتقدان به بي سوادي، حواله شدن شان به 
جهنم و كدخدا خطاب شدن امريكا سكوت 
كرده بودند و براي انعقاد زودتر برجام مدام 
در گفت وگوهايشان با طرف هاي غربي، پاي 
انتخابات و رقباي سياس��ي دولت را پيش 

مي كشيدند!
  حاج فيدل:

ظريف در يك نطق غ��را و انقالبي، در ميان 
انبوهي از نمايندگان غربگرا و واداده فرمود: 

»آقايان، امريكا را قدر قدرت ندانيد.«

  حسين دهباشي:
البته شخصي مي تواند مظلوم باشد اما مزخرف 
بگويد، اما در عملياِت رواني به هرحال »مظلوم 
برابر است با ُمحق« و اين بازي را اصالح طلبان 
خيلي خوب بلدند. نمونه اش؟ همه  حواس ها 
امروز مي رود به نامهرباني نمايندگاِن مجلس 
در ميزباني از وزير خارجه. جلب دلس��وزي 

عمومي، غنيمتي بود براي ظريف. 
  مجتبي رضاخواه، نماينده تهران:

امروز جناب ظريف در مجلس گزارش نداد، 
تئوري پردازي كرد! شما در حال حاضر وزير 
خارجه هستيد نه استاد دانشگاه! در شرايط 
فعلي، ديپلماسي اقتصادي فعال به كار مردم 
مي آيد نه تئوري!  اي كاش آنچنان كه امروز در 
كالم به دشمني امريكا معتقديد، هنگام تنظيم 

برجام اين اعتقاد را عمالً نشان مي داديد!
  مسعود پيرهادي:

لطفي كه چهار تا دادزن مجلس به ظريف كردند 
هيچ كس نكرد! االن هم احتماالً حس فاتحان رو 
دارند! طرف با مواضع بي ربطش هفت ساله كه 
مملكت رو به خاك سياه نشونده ولي االن همه 

جا پر ميشه از نداي مظلوميت ظريف!
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همسري مهربان و همكاري غمخوار
همسر آيت اهلل العظمي مرعشي نجفي مي گويد:

در تمام مدت 60 سالي كه با ايشان زندگي كردم، هيچ گاه با من 
رفتارى تند و خشونت آميز نداشت. تا آن زمان كه قادر به حركت 
كردن و انجام دادن كارهايش بود، نمي گذاشت ديگران كارهايش 
را انجام دهند. حتي هنگامي كه تشنه مي شد، برمي خاست و به 
آشپزخانه مي رفت و آب مي آشاميد و از من درخواست نمي كرد. 
ايشان افزون بر آنكه براي من همسري خوب و مهربان و دوست 
داشتني بود، دوستي صميمي و همكاري غمخوار نيز بود. ايشان 
همواره در كارهاي منزل به من كمك مي كرد و بسياري از اوقات، 
كارهاي آشپزخانه همانند درست كردن غذا، پاك كردن سبزى و 

شستن ميوه و وسايل آشپزخانه را انجام مي دادند. 
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل بهجت)ره(« به اس��تناد صفحه 
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 نه ظریف لبخند داشت
و نه رفتاربرخی نمایندگان مؤدبانه بود

واكنش كاربران شبکه هاي اجتماعي به نطق وزير امور خارجه در مجلس و عکس العمل نمايندگان

صبح روز گذشته محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، جهت گزارش كار به نمايندگان 
مجلس و پاس�خ به س�ؤاالت آنها در صحن مجلس شوراي اس�امي حاضر شد. ظريف 
در س�خنان خود برجام را س�ند افتخار ملي ناميد كه تاريخ آن را ثابت خواهد كرد. او 
همچنين به رغم اظهارات سابق خود كه از امريکايي ها خواسته بود تا اصولگراها بر سر 
كار نيامده اند با اين دولت توافق كند، بيان كرد: »امريکا ليبرال، اصاح طلب، اصولگرا، 
انقابي و غيرانقابي نمي شناسد. رژيم صهيونيستي اصاح طلب، اصولگرا نمي شناسد، 

رژيم صهيونيس�تي با كل ايران مخالف اس�ت. با تماميت ارضي ايران مخالف است. با 
تماميت و جغرافي�اي ايران مخالف اس�ت. « صحبت هاي ظريف با واكنش بس�ياري از 
كاربران شبکه هاي اجتماعي مواجه شد. كاربران حرف هاي سابق او را در مقابل حرف هاي 
امروزش گذاشتند و از او بابت توافق برجام انتقاد كردند. كاربران همچنين از رفتار بد 
برخي نمايندگان مجلس و توهين هاي آنها به ظريف انتق�اد كردند و اينچنين رفتاري 
را خارج از شأن نمايندگي دانس�تند. بخش�ي از اين واكنش ها را در ادامه مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم ديده شود.

   سبوي دوست

فرشاد در توئيتر با اشاره به خبر فوق نوشت: 
اين آيينه  تمام نماي رذالت نهفته در نمايش 
»حقوق بشر« غرب است: كانادا 40  ميليون  
دالر كمك مالي براي جلوگي��ري از فاجعه 

انس��اني يمن داده، همزمان 3ميليارد دالر 
)۷5 برابرش( اسلحه به # عربستان و امارات 
فروخته تا همان يمني ها را كباب كنند! حال 
بماند آن 40ميليون را به چه طرفي داده اند؟!

علي ضيا توئيت كرد: اين پروتكل بهداشتي 
ليگ برتر مگر چطوري اجرا شده كه 16نفر 

از يك باشگاه كرونا گرفته اند؟

 يعني اگر ه��ر روز تمامي عوامل باش��گاه 
تو صورت هم عطس��ه هم مي كردند نبايد 

اين طوري مي شد!

رذالت نهفته در نمايش »حقوق بشر« غرب

پروتكل بهداشتي ليگ برتر؟!

از اتاق وضعيت با سفارت اسلو، ابوظبي و رياض تماس گرفتم تا واكنش آن دولت ها را 
بسنجم و بفهمم آنها در اين باره چه نظري دارند. من احتمال مي دادم اين سه كشور 
بايد خواستار جلسه اضطراري شوراي امنيت شوند تا ايران را مركز توجهات قرار دهند. 
حدود ساعت 6:25 با پمپئو تماس گرفتم، او هم با اين رويكرد موافق بود. ساعت ۷:30 
به پنس زنگ زدم و به صورت خالصه برايش توضيح دادم كه از كوپنن خواسته ام كه 
ساعت 8صبح كميته با حضور نمايندگان تشكيل دهد تا در خصوص چگونگي واكنش 
تصميم گيري كنيم. تا س��اعت8 هنوز هم اطالعات ما پراكنده بود. سعودي ها بنا به 
داليلي كه مختص خودشان است اول هر گونه حمله اي را تكذيب كردند اما بعد نظر 
خود را برگرداندند. از نزديك با همه متحدانمان كه تحت تأثير اين حمله قرار گرفته 
بودند مشورت كرديم و به دقت گمراه سازي هاي رسانه اي و اخبار ساختگي ايران را 
كه براي انحراف مخاطبان منتشر مي شد، رصد كرديم. در ساعت 8:20 نروژ نيز به 
صورت رسمي اعالم كرد كشتي آنها نيز مورد اصابت قرار گرفته است اما تلفات جاني 
نداشته و كشتي شان نيز همچنان شناور مانده است. با آغاز ساعت 8:40 سه بار پشت 
سر هم با دانفور صحبت كردم. در آن زمان ما عكس هايي را از سوراخ ايجاد شده در 
بدنه يكي از كشتي ها به دست آورديم كه از سوي خدمه كشتي برايمان ارسال شده 
بود. اين عكس نشان مي داد سوراخ ايجاد شده قطعاً كار پهپاد نيست. دانفور بار ديگر 
در س��اعت 8:50 تماس گرفت تا بگويد متحدانمان بخش اعظمي از آنچه را شنيده 
بوديم تأييد مي كنند اما رسانه هاي ايران همچنان مدعي بودند هفت تا 10 كشتي در 
آتش است و هواپيماهاي فرانسوي و امريكايي نيز در آن محل كشف شده اند. تهران 

شايسته دريافت جايزه اعتمادبه نفس است! 
من و دانفور درباره اينكه اگر اين كار فقط يك عمليات نفوذ از سوي ايران باشد، بحث 
كرديم و همين باعث شد دولت امريكا در طول روز هيچ موضع رسمي اي نگيرد. ما 
خيلي مراقب بوديم كه پازل ايران را تكميل نكنيم و چيزي نگوييم كه سهواً موجب 
افزايش قيمت نفت شود. در ساعت 8:5۷  دانفور دوباره با من تماس گرفت تا توضيح 
دهد كه مقامات پنتاگون واقعه اي را از يك دهه قبل به ياد آورده اند كه ايران س��عي 
كرده بود با قرار دادن مين هاي جعلي در مقابل  گري هاپر، يك ناوشكن داراي موشك 

هدايت شونده، امريكا را فريب دهد و وارد درگيري كند... 
ما نگران حمالت بيشتر به ويژه عليه سفارتخانه ها و كنسول گري هايمان بوديم. من باز 
هم بعدازظهر براي هماهنگي با ترامپ تماس گرفتم. تا آن زمان ترامپ خاطر جمع بود 
كه حمله اي صورت نگرفته است، بنابراين من تالش كردم اگر چه تحقيقاتمان همچنان 
ادامه داشت اما هر آنچه را كه تا آن لحظه ش��نيده بودم براي او كاماًل توضيح دهم. با 
گذر زمان اطالعات جديد هم كمتر شده بود. حدود ساعت 4:45  بعدازظهر، دانفور 
جمع بندي پنتاگون را تصريح كرد. آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه خسارت وارد 
شده به چهار تانكر سبك است و بنا شده است به دعوت امارات متحده عربي، تيم هايي 
را به فجيره اعزام كنيم تا در آب بروند و ميزان خس��ارت را ارزيابي كنند. من حدود 
ساعت 5:15 بعدازظهر براي آخرين بار به ترامپ زنگ زدم تا آنچه را كه مي دانستيم و 
رصد كرده بوديم، به اطالعش برسانم و همچنين به او بگويم كه نظر من اين است كه 
تا تكميل شدن دانسته هايمان به صورت عمومي موضعي نگيريم. او نيز با من موافق 
بود و البته مي خواست عرب هاي خليج فارس هزينه  هر عملياتي را كه قرار بود انجام 
دهيم بپردازند. او همچنين باز هم تأكيد كرد ما بايد نفت عراق را پس از حمله 2003 
در دست خود مي گرفتيم. در انتهاي گفت وگو او گفت: »ممنونم جان و خداحافظ« كه 

نشان مي داد از جايي كه هستيم، راضي است. من حدود ساعت 5:30 به خانه رفتم. 

 روایت بولتون از حمله به نفتكش ها 
در بندر فجيره )2(

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

بخش اول روايت بولتون از حمله به نفتکش ها در بندره فجيره را تا آنجا 
خوانديم كه او حدس مي زد اين حمله »سنجش واكنش امريکا از سوي 
ايران« است. در ادامه اين گمانه با خبري كه دانفور از خاطرات يك 
دهه قبل مقامات پنتاگون مي گويد شدت بيشتري مي گيرد و مقامات 
كاخ سفيد براي مقابله با عمليات رسانه اي ايران و جلوگيري از تکميل 
ناخواس�ته پازل ايران موضع گيري را به تعويق مي اندازند. هر چند 
انفجار نفتکش ها از سوي ايران هيچ گاه تأييد نشد اما روايت بولتون 
حکايت از درماندگي امريکايي ها در مديريت تحوالت منطقه دارد. در 
ادامه خاصه قسمت پاياني اين بخش از خاطرات بولتون را مي خوانيد. 
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هادي ش��هابي يگان��ه در كان��ال تلگرامي 
»سياست شناسي« نوشت:

چند روزي است كه كمپين انتخاباتي دونالد 
ترامپ براي انتخابات رياست جمهوري سال 
آينده رس��ماً فعاليت هاي خود را آغاز كرده، 
اما او مدت هاست كه پيروز انتخابات 2020 
شده است. زماني كه صحبت از اسرائيل ميان 
مي آيد، هيچ نامزد انتخابات��ي دموكرات يا 
جمهوري خواه��ي در امريكا نمي تواند دم از 
مقابله با ترامپ بزند و هم��ه اين موضوع را 
به خوبي مي دانند. آنچه مس��لم است هيچ 
رئيس جمهوري در تاريخ امريكا تاكنون به 
اندازه ترامپ به اسرائيل خدمت نكرده است. 
مسلماً نتيجه خدمات بي وقفه رئيس جمهور 
كنوني امريكا به اسرائيل در انتخابات 2020 
خود را نش��ان خواهد داد، چراكه البي هاي 
صهيونيستي طرفدار اس��رائيل تمام تالش 
خود را به كار خواهند گرفت تا ترامپ را براي 
بار دوم ب��ر صندلي رياس��ت جمهوري اتاق 
بيضي شكل كاخ سفيد بنشانند. با نيم نگاهي 
به اقدامات مهم دولت ترامپ طي دو س��ال 
اخير در قبال اسرائيل، متوجه اهميت و ميزان 

حمايت ترامپ از اسرائيل خواهيم شد:
1- ترام��پ در م��اه م��ارس كاري كرد كه 
كمتر كس��ي ش��جاعت انجام آن را داشت. 
او بلندي هاي جوالن را به عنوان بخش��ي 
از خاك اس��رائيل به رس��ميت شناخت با 
وجود اينكه جوالن تحت حاكميت سوريه 

قرار داشت. 
2- ترامپ ب��ه وعده هايي ك��ه در انتخابات 
2016 به اِوَنجليكال هاي طرفدار اسرائيل داده 

بود جامه عمل پوشانده است. بنابراين آراي 
قشر اَِونجليكاِل طرفدار اسرائيل، مسلماً به 
سبد ترامپ ريخته خواهد شد و به دليل نفوذ 
و قدرت باالي اين گروه مذهبي- سياسي در 
امريكا بعيد است كسي ياراي رقابت با ترامپ 

جمهوري خواه را داشته باشد. 
3- ترامپ نيكي هيلي را به عنوان س��فير 
امريكا در س��ازمان ملل برگزيد. هيلي، به 
ش��دت محافظه كار و طرفدار اسرائيل بود 
و در راستاي تحقق منافع اسرائيل و ايپك 
تالش هاي زيادي به خ��رج داد، از اين روي 
وي در حال حاضر يكي از چهره هاي بسيار 
محبوب در ميان يهوديان و البي هاي طرفدار 

اسرائيل در امريكا محسوب مي شود. 
4- ترامپ بلندترين صدا عليه سوگيري هاي 
ضد اسرائيلي سازمان ملل بوده است. بايد در 
نظر داشت اين موضوع كه مقامات اسرائيلي 

همواره خود را قرباني تصميم هاي سازمان 
مللي معرفي مي نماين��د، وجود صداهايي 
متفاوت در مجامع بين المللي كه با پشتوانه 
امريكايي ها همراه باشد، مسلماً در چارچوب 
فكري و سياسي اس��رائيلي ها از اهميت و 
حمايت بسيار بااليي برخوردار خواهد بود. 

5 - ترامپ از اجرايي ش��دن قانون »تيلور 
فورس« حمايت كرده اس��ت. اي��ن قانون 
براي پايان دادن به حمايت مالي از مقامات 
فلس��طيني با هدف توقف همكاري آنها با 
تروريس��ت ها و خانواده هاي آنان طراحي 

شده است. 
6- ترام��پ از توافق هس��ته اي ايران خارج 
ش��د، معافيت هاي نفتي ايران را لغو كرد، 
راهبرد فش��ار حداكثري خود عليه ايران را 
اعمال نمود و با تحميل تحريم هاي جديدتر 
اقتصاد ايران را ب��ه جدي ترين وجه ممكن 

هدف قرار داد و موجب خوشحالي مقامات 
اسرائيلي شد. 

۷- ترامپ مس��ير حمايت هاي مالي امريكا 
به اس��رائيل را هموارتر و اجراي قانون »اِن 

دي اي اِي« را مجاز اعالم كرد. 
8 - ترامپ ق��دس )اورش��ليم( را به عنوان 
پايتخت اس��رائيل به رس��ميت شناخت و 

معرفي كرد. 
9 -ترامپ دفتر جنبش آزادي خواه فلسطين 

در واشنگتن را تعطيل كرد. 
10- ترامپ س��فارت امريكا را از تل آويو به 
قدس انتقال داد. وي همچنين كنسولگري 
امريكا در اورشليم شرقي را به سفارت اين 

كشور در قدس ضميمه كرد. 
11- ترامپ فروش جنگنده هاي اف- 35 به 
تركيه را متوقف كرد تا در رقابت استراتژيك 
در منطقه خاورميانه هيچ كشوري نتواند در 
زمينه توان نيروي جنگنده هوايي تهديدي 
عليه اسرائيل محسوب شود. اما اينگونه به 
نظر مي رس��د كه در صورت دريافت امتياز 
قاب��ل توجه، امري��كا نهايتاً به ف��روش اين 

جنگنده ها رضايت خواهد داد. 
قدر مسلم است كه با چنين سياست هايي 
دونالد ترامپ بايد محبوب ترين رئيس جمهور 
امريكايي ن��زد مقام��ات صهيونيس��تي و 
حاميان آنها باش��د، چراك��ه حضور چنين 
رئيس جمهوري در كاخ سفيد نه تنها براي 
اس��رائيل بلكه براي هر كشوري كه بتواند از 
طريق متحد قدرتمند خود در كشوري ديگر 
سياست هاي دلخواهش را با چنين مطلوبيتي 

پيش برد، موهبتي الهي محسوب مي شود.

از نظر البي صهیونیست ها ترامپ در انتخابات 2020 پیروز شده است!
   تحلیل


