
   گزارش

نقطه هدف امريكا از تحريف و تحريم
مقام معظم رهبري در يك راهبرد هوش��مندانه، به موازات تش��كيل 
دولت يازدهم و تبديل موضوع مذاكره با امري��كا به مطالبه ملي )براي 
حل مشكالت و چرخيدن چرخ اقتصاد(، »گفتمان انقالبي گري« را به 
عنوان اصلي ترين راهبرد مقابله با آفات و چالش هاي نظام اسالمي در 
دوران پسامذاكره )و پسابرجام( مطرح كردند. در تبيين گفتمان انقالبي 
همين بس كه آنچه رهبر فرزانه انقالب اسالمي در خشت خاِم تن دادن 
به مذاكره با ش��يطان مي ديدند، دولتمردان در آينه برجام نمي ديدند. 
طرح »گفتمان انقالبي و انقالبي گري« از سوي حضرت آقا به عنوان تنها 
راه حراست از ارزش ها و آرمان هاي انقالب اسالمي در برابر نفوذ جرياني 
)به عنوان گالبي  و ميوه شجره ناميمون مذاكره با شيطان( و جلوگيري از 
تحريف گري عناصر و جريان هاي جامانده از حركت انقالب مطرح و در 

دستور كار جبهه انقالبي قرار گرفت. 
رهبر معظم انق��الب در تاريخ ۱۴ خرداد ۹۴ ني��ز صراحتاً تحريف امام 
راحل را به منزله تحريف انقالب و اهداف نظام دانسته و فرمودند: »اگر 
ملّت ايران بخواهد به آن هدف ها )آرمان هاي امام و ارزش هاي كليدي 
نظام اسالمي( برسد، بخواهد اين راه را ادامه بدهد، بايد راه امام بزرگوار 
را درست بشناسد، اصول او را درس��ت بشناسد، نگذارد شخصيت امام 
را تحريف كنند، كه تحريف ش��خصيت امام، تحريف راه امام و منحرف 
كردن مسير صراط مستقيم ملّت ايران است. اگر راه امام را گم كنيم يا 
فراموش كنيم يا خداي نكرده عمداً به كنار بگذاريم، ملّت ايران سيلي 

خواهد خورد. 
در واقع حضرت امام خامنه اي به خوبي مي دانستند و مي ديدند كه هدف 
امريكا از مذاكره با ايران گش��ودن راه نفوذ در اركان جمهوري اسالمي 
و تحريف اهداف نظام و انقالب اس��ت. امريكاي تبهكار و شرور، پس از 
سه  دهه خصومت علني و ناكام ماندن همه طرح هاي براندازانه خود، با 
روي كار آمدن دولت روحاني در ايران  با نشان دادن چراغ سبز مذاكره 
و تعامل مسير خود را براي عملياتي شدن  »راهبرد نفوذ و تحريف نظام 

اسالمي« هموار كرد. امريكايي ها بر اساس تجربه دريافته بودند كه: 
۱ - تحريم ها، تهديدها، داعش سازي ها و... به هيچ وجه مانع از پيشرفت 

ايران نشده است. 
۲ - تحريم ها و تهديدهاي نظامي و عمليات اطالعاتي و سياس��ت های 
سخت افزارانه و نرم افزارانه آنها و طراحي و اجراي فتنه هاي متعدد )از 

جمله فتنه ۸۸( ثبات ايران به هم نزده است. 
۳ - تحريم ها و اقدامات خصومت آميز آنان سبب افزايش اعتبار منطقه اي 
و گسترش عمق اس��تراتژيك ايران ش��ده و حمايت هاي بيشتر محور 

مقاومت از ايران را در پي داشته است. 
۴ - تحريم ها و شديدترين سياست های خصمانه و سخت گيرانه آنها، 
مانع از پيش روندگي ايران در زمينه توليد سالح و مهمات به ويژه سالح 

موشكي نشده است. 
۵ - راهبرد ايران هراسي و اسالم هراسي هم باعث مهار ايدئولوژي الهام 

بخشي در منطقه غرب آسيا و عمق استراتژيكي ايران نشده است. 
۶ - گزينه جنگ ه��اي نيابتي هم در منطقه همگ��ي به نفع جمهوري 
اسالمي ايران تمام شده و موقعيت ايران را در منطقه تثبيت و مستحكم 

نموده است. 
امريكا اينك هدف خود را از پروژه نفوذ بر تحريف نظام اسالمي جهت 
تأثيرگذاري هر چه بيش��تر تحريم ها به منظور عصباني كردن مردم و 
فروپاشي از درون متمركز نموده است. حقيقت اين است كه تحريف و 
تحريم نس��بت به هم تقدم و تأخر زماني دارند، به اين معنا كه اگر خط 
تحريم شكست بخورد بي شك خط تحريف هم شكست خواهد خورد و 
بالعكس اگر خط تحريف شكست بخورد قطعاً تحريم ها بي اثر و با شكست 
مواجه خواهد شد. اما در شرايطي كه چهار دهه است كه خط تحريم كم 
اثر )اگر نگوييم بي اثر( بوده، خط تحريف بر خط تحريم تقدم يافته و به 

عنوان مقدمه اثربخشي تحريم ها مطرح است. 
دشمن خط تحريف را فقط از طريق اس��تمرار و گسترش نفوذ در بين 
توده های مردمي مؤثر مي داند و بر اين مبنا بعد از مدل سازي و پيروزي 
نمايي براي خواص غربگرا، غرب انديش، غرب باور و يا غرب پرست به 
تغييرذائقه تودگاني و تصرف ساحات شيوه زيستن و سبك زندگي مردم 
)Life Style( پرداخته اس��ت. تجلي فرهنگي نفوذ با نمادهاي سبك 
زندگي امريكايي )American Life Style(، فروپاش��ي سياسي و 
اجتماعي انقالب اسالمي است و در اين پروژه به غايت خطرناك، با »مك 

دونالديزه كردن« و »والت ديزني« و »باربي« وارد عمل شده است. 
تحريف از طريق نفوذ معطوف به سه  فاز: الف: بينشي )شناخت( ب: گرايشي 
)عواطف و اميال( و ج: كنشي )رفتار( است، مثال از مصاديق نفوذ سياسي 
ناظر به بينش هاي دولتمردان: پل زدن از مسئله هسته اي به توان دفاعي 
و موشكي و مسائل منطقه اي در راستاي سياست های مقاومت زدايي و 
اسالم ستيزی امريكاست ويا از نمونه هاي نفوذ فرهنگي ناظر به گرايشات 
مردم، ايجاد علقه در ضمير ناخودآگاه مردم )با تأكيد بر طبقه ثروتمندان 
و اشراف( به سمت نمادهاي مصرفي و تبّرجي سبك زندگي امريكايي و 
اروپايي- مسيحي است كه »فراموشي خدا«، »مصرف گرايي افراطي«، 
»حاكميت رس��انه ها«، »فروپاش��ي خانواده« و »پوچي ناشي از بحران 

هويت« از مؤلفه هاي پنج گانه اصلي جهاني شدن فرهنگي آن است. 
به ياد داريم كه اوباما از ۱۵ سال زمان براي تحريف بينش، افكار و رفتار نسل 
سوم و چهارم انقالب تحت عنوان روح برجام ياد كرده بود و اين موضوع 
همان خط تحريف است كه اينك پس از حدود هشت سال از مذاكره منتهي 
به برجام، معتقدند كه بررسي بازخورد تحرك جوانان در شبكه ها و فضاي 

مجازي، خط تحريف نتيجه بخش بوده و بايد با قوت بيشتر ادامه يابد. 
از اين روس��ت كه مقام معظم رهبري بر مقابله با خط تحريف به عنوان 
مقدمه خنثي س��ازي و بي اثر كردن تحريم ها ن��ام بردند. تحقق تدبير 
هوشمندانه رهبري مستلزم آن اس��ت كه به همان اندازه كه امريكا در 
موضوع نفوذ و خط تحريف به صورت هدفمن��د و بلند مدت نگاه كرده 
اس��ت ما نيز در برخورد با خط تحريف به صورت هوشمندانه، عالمانه و 
منطقي عمل كنيم و پيش بيني مي شود برخورد غيرعلمي با پروژه نفوذ 
و تحريف بيش از آنكه موجب تضعيف خط تحريف شود به نفع دشمن 

تمام شده و آب به آسياب دشمن ريخته شود. 

سيدعبداهلل متوليان

وزارت اطالعات اعالم كرد سركرده گروهك تروريستي »تندر« را دستگير كرده است

انجمن مرگ، مرگ انجمن
جمشيد شارمهد، سركرده گروهك تروريستي 
تندر يا همان انجمن پادشاهي ايران كه از خاك 
امريكا عمليات هاي تروريستي در خاك ايران را 
هدايت مي كرد، اكنون در اختيار وزارت اطالعات 
ايران است.  اطالعات رسيده حكايت مي كند كه 
او جمعه 10 مرداد 99 به دست سربازان گمنام امام 
زمان )عج( در تاجيكستان دستگير شده است.

خبر دستگيري س��ركرده گروهك تندر در خارج از 
ايران، يادآور شيوه دستگيري نيما زم طي عمليات  
فريب و با ش��يوه هاي پيچيده اطالعاتي بود. وزارت 
اطالعات گفته كه به زودي جزيياتي از اين دستگيري 
را رسماً اعالم مي كند. شارمهد مقيم امريكا بود و پس 
از فرود فوالدوند، س��ركرده قبلي و بنيانگذار تندر، 
ليدري اين گروهك را بر عهده گرفت. او پيش از اين 
هم از اعضاي اصلي انجمن بود و مديريت راديو تندر 

را بر عهده داشت.
   انجمن مرگ

مردم اي��ران با عب��ارت »انجمن پادش��اهي ايران« 
در فروردين ۸۷ آش��نا ش��دند. ۲۴ فروردين ۱۳۸۷ 
ساعاتي از آغاز شب گذش��ته بود كه خبر انفجار در 
حسينيه سيدالشهداي شيراز منتشر شد. آن شب 
براي مردم ش��يراز و ايران تبديل به شبي دردناك و 
خاطره اي غمبار شد. ۱۴ تن از جمله دو كودك كه 
در حسينيه سيدالشهدا وابسته به انجمن رهپويان 
وصال حضور داش��تند، در اين انفجار شهيد و بيش 
از ۲00 نفر مجروح شدند. مقامات امنيتي كشور ابتدا 
هر گونه عمليات تروريس��تي و خرابكاري را در اين 
حادثه رد كردند و وقوع انفجار را به نمايشگاه مرتبط 
با دفاع مقدس و مهمات جنگي حاضر در آن نسبت 
دادند. كمتر از يك ماه بعد و با اعالم خبر دستگيري 
عوامل بمبگذار، غالمحسين محس��ني اژه اي، وزير 
وقت اطالعات اعالم كرد كه »علت اينكه عمدي بودن 
حادثه زودتر به اطالع مردم رسانده نشده، تالش براي 
دس��تگيري عامل اصلي حادثه بوده است.« در واقع 
دادن اطالعات نادرست، نوعي عمليات رسانه اي براي 

فريب بمبگذاران بود.
بي بي سي فارسي همان زمان نوشت كه »پس از وقوع 
انفجار، بيانيه اي در سايت اينترنتي موسوم به انجمن 
پادشاهي ايران منتشر شد كه در آن مسئوليت انفجار 
به “تكاوران” اين انجمن نس��بت داده شده بود. در 
اين بيانيه آمده بود كه حسينيه سيدالشهدا، محل 
رفت و آمد“افراد بس��يجي فعال و خواهران زينب و 
س��ر فرماندهان آنها بوده كه ”در سال های اخير در 
سركوب قهرآميز جوانان و زنان ما بخصوص مبارزان 
مدني شركت فعال داشته اند . « بي بي سي مي افزايد: 
»سايت انجمن پادشاهي ايران به فرود فوالدوند تعلق 
دارد كه در سال های گذشته از محل سكونت خود در 
شمال لندن و از طريق يكي از شبكه هاي تلويزيوني 
فارسي زبان امريكا به تبليغ عليه دين اسالم و نظام 
جمهوري اسالمي مي پرداخت و مردم را به شورش 

عليه اين نظام و بازگرداندن حكومت شاهنش��اهي 
فرامي خواند.«

مرحوم هاشمي رفسنجاني در مورد اين حادثه و اعالم 
تروريستي و عمدي بودن آن گفت: »گرچه مسئوالن 
امنيتي در روزه��اي اول منكر بودند كه اين تخريب 
است، به خاطر مصالحي كه خود تشخيص داده بودند، 
و ظلم كردند به مردمي كه آنجا مجروح شدند، ۲00 
نفر آسيب ديدند و كساني كه واقعاً شهيد شده بودند 
آنها را شهيد نشناختند، ولي خب وزير اطالعات ديروز 
مسئله را حل كرد و گفت تخريب است و يك عقده 
از دل مردم ش��يراز كه مي ديدند نظريه اول درست 
نيس��ت، باز كرد. « گفته مي شود جمشيد شارمهد، 
فردي كه روز گذشته خبر دستگيري اش اعالم شد، 
طراح عمليات انفجار حسينيه شيراز بوده است. به 
گفته رسانه ها بمب هشت پوندي منفجر شده ساخت 
انگليس و كنترل از راه دور و براي كشتن هزار نفر كافي 
بوده است اما كارگذاشتن بمب در كنار ستون و نحوه 

ريزش ساختمان تلفات را محدود كرده است. 
انفجار حسينيه سيدالشهداي شيراز گرچه غمبارترين، 
ولي تنها اقدام اين گروهك تروريستي نبود. عوامل اين 
گروهك تروريستي در حالي كه مهياي بمب گذاري 
در نمايشگاه كتاب تهران مي شدند، با يك اشتباه خود 
را لو مي دهند. آنان هشت كيلوگرم مواد منفجره را از 
شيراز به تهران منتقل كرده و قصد بمب گذاري در 
مصالي تهران هم زمان با برگزاري نمايشگاه كتاب 

را داشته اند كه در حين فراوري و آماده سازي بمب، 
موارد منفجره مش��تعل و يكي از آنان كشته و باقي 

عوامل دستگير مي شوند. 
در سال ۱۳۸۸ انفجاري در بخش كفشداري حرم 
امام به وقوع پيوس��ت. انجمن پادش��اهي ايران در 
يك بيانيه افرادي تحت عن��وان »تكاوران تندر« را 
مس��ئول اين انفجار اعالم كرد. در اين انفجار بيژن 
عباسي با نام مس��تعار »پيروز« -يكي از نيروهاي 
انجمن پادشاهي- كشته شد. او قصد ورود به داخل 
حرم را داشته كه شناسايي مي شود و خود را مقابل 
كفش��داري حرم منفجر مي كند. برخ��ي ديگر از 
عوامل اين گروهك هم در اغتش��اش عاشوراي ۸۸ 
دستگير شدند. بخشي هم در جريان عمليات ناكام 
انفجار سد سيوند دستگير شدند.  سايت هابيليان 
در مورد اين گروهك نوش��ته: انفجار مقابل منزل 
امام جمعه نهاوند در ۲۴دي۱۳۸۸ از ديگر اقدامات 
تروريس��تي انجمن پادشاهي اس��ت. اين گروهك 
در ترور شهيد مسعود علي محمدي از دانشمندان 
صنعت هسته اي كش��ور نيز نقش داشت. گروهك 
تروريستي تندر طي برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
توسط سرويس هاي اطالعاتي غربي به دنبال عمليات 
تروريس��تي ش��يميايي و ميكروبي در نمايش��گاه 
بين المللي كتاب تهران و عمليات تروريس��تي در 
كنسول گري روسيه در رشت نيز بود اما با هوشياري 
نيروهاي امنيتي موفقيتي به  دست نياورد. از ديگر 

طرح هاي تروريستي ناموفق اين گروهك مي توان 
به طرح انفجار مخازن و خطوط انتقال نفت در بندر 
گناوه، بمب گذاري در حرم حضرت معصومه)س( و 
مجلس شوراي اسالمي اشاره كرد كه اين طرح ها نيز 

عقيم ماند و اجرايي نگرديد. 
   مرگ انجمن

چهار نفر به عنوان اعضا و ليدرهاي اصلي اين گروهك 
شناخته مي شوند؛ فتح اهلل منوچهري با نام مستعار 
فرود فوالدوند )سركرده س��ابق انجمن(، الكساندر 
ولي زاده، ناظم اش��ميت و جمش��يد ش��ارمهد كه 
سخنگوي انجمن پادش��اهي و مدير راديو و سايت 
تندر بود و پس از فرود فوالدوند، ليدري آن را برعهده 

گرفت. 
سه نفر ديگر، خرداد س��ال ۹0 در سفري به تركيه و 
كردستان عراق، ناپديد شدند و از آن پس، اطالعي 
از سرنوشت آنان در دست نيست. چه ادعاي سازمان 
عفو بين الملل را بپذيريم كه مي گويد اين س��ه نفر 
را نيروهاي امنيتي ايران ربوده  و دس��تگير كرده اند 
و چه سخن دختر فوالدوند را بپذيريم كه از حضور 
پدرش در فلسطين اش��غالي خبر داده، در هر حال، 
انجمن پادش��اهي ايران را، انجمني كه مي خواست 
براي ايران و براي جمهوري اسالمي مرگ را رقم بزند، 
ديگر بايد مرده به حساب آورد. مرگ انجمن پادشاهي 
ايران با مفقود و دستگير شدن اعضاي اصلي آن رقم 

خورده است. 

درديدار قاليباف با رئيس كميته روابط خارجي 
دوماي روسيه عنوان شد

آمادگي مجلس 
براي همكاري پارلماني گسترده با روسيه

 رئي�س مجل�س ش�وراي اس�المي عص�ر دي�روز ب�ا لئوني�د 
كميت�ه  رئي�س  و  دوم�ا  رئي�س  فرس�تاده  اسلوتس�كي، 
رواب�ط خارج�ي پارلم�ان روس�يه دي�دار و گف�ت وگ�و ك�رد. 
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، دكتر محمدباقر قاليباف ابتداي اين ديدار 
سطح همكاري هاي سياسي ايران و روسيه را مناسب دانست و گفت: دو 
كشور فرصت هاي مشتركي پيش رو دارند كه مي توان از آنها به نفع ملت ها 
بهره برد. قاليباف ضمن تأكيد بر لزوم تحقق كامل همكاري هاي راهبردي 
بين دو كشور، اظهار كرد: انتظار مي رود دو كشور به همه ابعاد روابط از جمله 
فرصت هاي اقتصادي تجاري مشترك توجه بيشتري داشته باشند. وي 
روند همكاري ايران و روس��يه در كمك به مبارزه با تروريسم در سوريه را 
خوب ارزيابي كرد و افزود: بر اين اساس با الگوگيري از همكاري هاي امنيتي، 

مي توان همكاري هاي مشترك در ساير زمينه را تقويت كرد. 
رئيس قوه مقننه با اشاره به اينكه مجلس يازدهم شوراي اسالمي آمادگي 
دارد همكاري هاي پارلماني گسترده اي با روسيه داشته باشد، خاطرنشان 
كرد: اميدواريم همتايان روس نيز با عزم جدي نس��بت به پيشبرد اهداف 
راهبردي دو كشور كمك شاياني كنند و دو طرف براي دستيابي به اين مهم 

نيازمند فراهم كردن برخي زيرساخت ها هستيم. 
در ادامه اين ديدار، لئونيد اسلوتسكي ضمن تبريك انتخاب دكتر قاليباف 
به عنوان رئيس مجلس شوراي اسالمي، از شروع بكار دوره جديد مجلس 
شوراي اسالمي در ايران ابراز خرسندي كرد. رئيس كميته روابط خارجي 
دوماي دولتي روسيه با اشاره به اينكه حضورش در ايران همزمان با تشديد 
ش��يوع ويروس كرونا بيانگر اهميت روابط في مابين ايران و روسيه است، 
گفت: با همكاري كميته ه��اي تخصصي پارلماني دو كش��ور مي توانيم 
اجالس هاي مشترك در زمينه هاي سياسي، انرژي و اقتصادي برگزار كنيم؛ 
در واقع مجالس دو كشور مي توانند به تدوين پروژه هاي ملي و همكاري هاي 
راهبردي في مابين كمك شاياني كنند. اسلوتسكي با تأكيد بر افزايش سطح 
همكاري هاي دو كشور در حوزه درياي خزر، افزود:  همكاري مشترك با 

ايران، مورد تأكيد جدي رئيس جمهوري روسيه است. 
در پايان رئيس كميته روابط خارجي دوماي دولتي روسيه از دكتر قاليباف، 
رئيس مجلس شوراي اسالمي براي سفر به روس��يه دعوت به عمل آورد. 
براساس اين گزارش، لئونيد اسلوتسكي رئيس كميته روابط خارجي دوماي 
دولتي روسيه تابلوي سياه قلم منقش به تصوير رهبر معظم انقالب اسالمي 
و همچنين نمونه اي از تجهيزات پزشكي از جمله كيت هاي تشخيص كرونا 

را به رئيس مجلس شوراي اسالمي تقديم كرد.

قدرداني وزير دفاع 
از توجه ويژه رهبر انقالب به توليدات دفاعي

وزير دف�اع و پش�تيباني نيروهاي مس�لح در پيام�ي از توجه ويژه 
فرمان�ده كل ق�وا ب�ه تولي�دات صناي�ع دفاع�ي قدردان�ي ك�رد.

به گزارش تسنيم، امير سرتيپ حاتمي با قدرداني از فرمايش های حكيمانه 
و دلگرم كننده فرمان��ده معظم كل قوا امام خامن��ه اي )مدظله العالی( در 
خصوص توانمندي هاي سرش��ار دانش��مندان و متخصصان و فرزندان 
برومند ايران اسالمي در ساخت و توليد جت آموزشی پيشرفته تمام ايراني 
كوثر كه با همكاري صميمانه، تعام��ل و ارتباط تنگاتنگ با نيروي هوايي 
ارتش جمهوري اسالمي و همه مراكز علمي، صنعتي و دانش بنيان كشور 
صورت گرفت، گفت: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در راستاي 
سياست هاي مقتدرانه نظام مقدس جمهوري اسالمي و با توكل به خداوند 
متعال و توسل به ائمه اطهار )عليهم السالم( و سرلوحه قرار دادن فرمايش ها 
و تدابير حكيمانه  حضرت مستطاب عالي مبني بر »مقابله با دشمن وحشي 
از موضع قدرت« و حمايت هاي بي شائبه رئيس جمهور و دولت خدمتگزار 
در ساخت انواع تجهيزات و دستاوردهاي پيشرفته دفاعي مورد نياز كشور، 
 برگ زريني را در دفتر پرآوازه افتخارات انقالب اسالمي به ثبت رسانيد  و 
نشان داد تحريم هاي ظالمانه دشمن در بخش صنعت دفاعي تأثيری در اراده 
جوانان متعهد و انقالبي وزارت دفاع ندارد و اين جوانان   توانستند با اقتدار و 
خودباوري، ايران اسالمي را كه روزي تحت سلطه و استثمار كامل و ذلت 
بار اربابان امريكايي در حوزه نظامي بود، در ساخت و توليد تجهيزات دفاعي 

بومي به خودكفايي كامل برسانند.
طراحي و ساخت  جت آموزشي پيشرفته كوثر  ، سامانه پدافندي پيشرفته 
باور ۳۷۳، انواع موشك هاي بالستيك و كروز، زير دريايي فاتح و دهها و صدها 
محصول راهبردي خيره كننده به دست باكفايت و توانمند فرزندان رشيد 
ملت ايران در سازمان هاي صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع و نيروهاي مسلح 
 به عنوان نماد بارزي از عزت، توانايي، تحول، خودباوري  و همت هاي بزرگ 
بوده و بي ترديد  رهنمودهاي مدبرانه و راهگشاي فرماندهي مقتدر و حكيم و 
حمايت هاي بي دريغ دولت و مجلس شوراي اسالمي  نقطه عطفي در تاريخ 
صنايع دفاعي كشور و عامل مؤثر و تعيين كننده اي در شتاب بخشيدن به 

اين حركت مقدس بوده است. 
  

عضو كميسيون صنايع مجلس:
دستگاه هاي دولتي به گراني ها دامن مي زنند

متأسفانه دستگاه هاي دولتي خود به گراني در كشور دامن مي زنند، 
برای عنوان نمونه كاالهايي كه توسط شركت هاي دولتي توليد مي شود 
به جاي اينكه با كاهش هزينه ها اين كاالها با قيمت ارزان تر توليد و به 
بازار عرضه شود با قيمت بسيار باالتري توليد می شود و به بازار مي آيد.

جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون صنايع مجلس در گفت  وگو با فارس، 
 با اشاره به فرمايش های مقام معظم رهبري در خصوص كنترل قيمت 
كاالها در بازار گفت: هر س��ه قوه بايد به اين موض��وع ورود پيدا كنند و 
وظايفي كه در بحث كنترل قيمت ها بر عهده دارند انجام دهند. بايد از 
محل تبصره ۱۴ بودجه و ارز ۴۲00 توماني كاالهاي اساسي مردم تأمين 
شود و دستگاه هاي نظارتي نيز نظارت دقيقي را بر روند توزيع اين كاالها تا 

مرحله آخر كه به دست مصرف كننده نهايي مي رسد داشته باشند.
عضو كميسيون صنايع مجلس اظهار داشت: متأسفانه يكي از بزرگ ترين 
مش��كالت ما در حوزه قيمت كاالها فقدان نظارت اس��ت و بايد بگويم 
دستگاه هاي نظارتي به وظايف خود در اين باره به درستي عمل نمي كنند. 
كوچكي نژاد خاطرنشان كرد: ما به قدر كافي كاال توليد مي كنيم و آنچه 
مورد نياز است به كشور وارد مي ش��ود اما به خاطر نبود نظارت صحيح 
روند توزيع آن با مشكل مواجه اس��ت و اين فقدان نظارت  و ضعف ها در 
اين حوزه در حالي است كه ما مشكل و ضعف قانوني در اين باره نداريم 
و با وجود قوانين مصوب شده در ارتباط با حوزه كاري سازمان بازرسي، 
سازمان تعزيرات حكومتي و ... اين قوانين درس��ت اجرا نمي شود. وي 
افزود: متأسفانه دستگاه هاي دولتي خود به گراني قيمت  كاالها در بازار 
دامن مي زنند و به عنوان نمونه شركت هاي توليدكننده دولتي به جاي 
اينكه با كاهش هزينه هاي خود كااليي را با قيمت ارزان تر به بازار عرضه 
كنند، خود كاالهاي با قيمت گران تر روانه بازار مي كنند. عضو كميسيون 
صنايع مجلس اظهار داش��ت: با افزايش قيمت ارز در هفته هاي گذشته 
طبيعي است كه ما شاهد جهش قيمت كاالها در ماه هاي پيش رو باشيم 
به همين منظور براي كنترل قيمت ها بايد هر سه قوه وارد عمل شوند و 

شرايط را كنترل كنند.
كوچكي نژاد خاطرنشان كرد: طبيعي است كه مواد اوليه و يا كااليي كه 
با ارز بيش از ۲0 هزار تومان خريداري شده باشد باعث گراني در ماه هاي 
آتي در بازار مي شود و ما ش��اهد افزايش و جهش قيمت كاالها در بازار 
خواهيم بود و الزم است قواي سه گانه تدبيري را براي جلوگيري از اين 

مسئله بينديشد.
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شبكه ملكه ديروز ناگهان در خبري فوري اعالم 
كرد كه به رقم واقعي فوتي ه��اي كرونا در ايران 
دست يافته است. لحظاتي بعد اما نوشت كه »اين 
آمار را از يك منبع ناش��ناس از يك نهاد داخلي 
ايران گرفته و چگونگي دسترس��ي اين منبع به 
آمار واقعي هم براي بی بی س��ی روشن نيست و 
فرستنده فهرست ها مي گويد براي حفظ امنيتش 
نمي تواند هويت واقعي خود را براي بي بي س��ي 

فاش كند«!
چيزي شبيه به اينكه كسي از يك تلفن عمومي 
سر كوچه با بی بی سی تماس بگيرد و بگويد »من 
يك كس مهمي هس��تم اما نمي توانم بگويم چه 
كسي هس��تم و چقدر مهم هستم اما همين قدر 
بدانيد كه فوتي هاي كرونا در ايران سه برابر آمار 

اعالم شده است، تمام«!
اين وقاحت و خاك برسري براي شبكه ملكه البته 
چندي است كه روبه فزوني گذاشته است. شبكه 
ملكه قباًل از برخي جريان ها و دستگاه ها در داخل 
به نوعي حمايت ضمني مي كرد، به طوري كه از 
س��وي رقبا متهم بود به آيت اهلل بی بی سی! ولي 
پس از آنكه همه دس��تگاه ها در كش��ور به اروپا 
و امريكا پش��ت كردند و ماهيت دش��مني غرب 
غيرقابل انكار ش��د، وطن فروش��ان بی بی س��ی 
ه��م از وزارت خارجه انگلي��س فرمان خصومت 
كلي با همه دس��تگاه ها و جريان��ات را دريافت 
كردند و اينگونه برخي از مناب��ع خبري خود را 
نيز از دست دادند! به طوري كه حاال از قول يك 
»منبع ناشناس كه نخواست نامش فاش شود و 
نمي دانيم كيست و نمي توانيم تأييد كنيم كه چه 
چيزي گفته و چرا گفته و چگونه گفته« گزارش 

خبري مي زنند. 
هم��ه اينه��ا در حال��ي اس��ت ك��ه خبرگزاري 
فارس چن��د روز پيش خب��ر داده ب��ود دعوايي 
بين بی بی سی و اينترنش��نال درگرفته تا رقمي 
ساختگي براي فوتي هاي ايران بدهند و دعوا بر 

سر صدهزار يا كمتر بوده است!
چرا بی بی سی دنبال زيادكردن تعداد فوتي هاي 
كرونا در ايران اس��ت؟ شايد پاس��خ آن را ستون 
نويس هاي روزنامه هاي اصالح طلب بهتر بدهند! 
همان ها كه همزمان با طرح بی بی سی نوشتند: 
»كافي است كه س��ري به بيمارستان ها بزنند تا 
ازدحام بيماران به چش��م ديده شود. همچنين 

آقايان كه به بهشت زهرا زياد مي رفتند، مي توانند 
قبرهاي جديد و كرونايي را بشمارند. كافي است 
از بيمارستان سينا پرسيده ش��ود كه چه تعداد 
از كادر آنجا مبتال ش��ده اند. مي گويند ۳۵0 نفر، 
يعني حدود يك س��وم پرس��نل بيمارستان. با 
اين مالحظات پس چرا اصرار به انجام مراس��م 
عزاداري هاي عمومي است و حتي اين بار دولت 

نيز پرچمدار اين ماجرا شده است.«
گويي ريشه همه اين دعواها درگير كردن موضوع 
كرونا با مناسك ديني و دوگانه سازی و تقابل دين 
و زندگی است، آن هم در وضعيتي كه جمهوري 
اسالمي در يك كالم همه چيز از جمله عزاداري 
و مناس��ك مذهبي را به تصميم ستاد ملي كرونا 
محول ك��رده  اس��ت. كاري كه در هي��چ يك از 
كش��ورهاي غربي از جمله خ��ود انگليس با اين 
حساسيت نبوده اس��ت و ديوانه هاي بوالهوسی 
مثل جانسون و ترامپ نماد مخالفت با تصميمات 

علمي دانشمندان خود شده اند!
     بي بي سي با كرونا دچار زوال عقل شد

   دم خروس دروغ هاي اين رسانه از آنجايي بيرون 
مي زند كه اقدام به معرف��ي منابع اطالعاتي خود 
مي كند. بي بي سي مي نويسد، منبع او » ناشناس« 
و از دس��ت اندركاران »يك نهاد رسمي در ايران« 
اس��ت! وقاحت در اين خبر نويسي تا جايي است 
كه اذعان مي كند نمي تواند منبع و نهاد رسمي را 
تأييد كند. »يك منبع ناشناس اطالعات مربوط به 
درگذشتگان و مبتاليان قطعي و احتمالي كوويد-
۱۹ در ايران را به بي بي سي فارسي داده است. اين 
منبع، كه خود را از دست اندركاران يك نهاد رسمي 
در ايران معرفي كرده، فهرست هاي جداگانه اي از 
درگذشتگان و مبتاليان و مراجعان مراكز درماني 
مرتبط با كرونا را براي بي بي سي فارسي فرستاده 
است. بي بي سي نمي تواند تأييد كند كه اين منبع 
ناشناس از دست اندركاران نهادي رسمي در ايران 
بوده و چگونگي دسترسي اين منبع به اطالعات 
درگذشتگان و مبتاليان كرونا هم براي بي بي سي 

روشن نيست. «
رس��انه تحريف و دروغ در بخش پاياني گزارش 
خود مي نويسد: » با توجه به مخفي بودن هويت 
درزدهن��دگان اطالع��ات و حساس��يت فراوان 
اين موضوع، تيمي از گزارش��گران بي بي سي با 
راس��تي آزمايي دقيق اطالعات به دس��ت آمده 

از طري��ق منابع متع��دد و ش��يوه هاي مختلف، 
بررسي صحت داده ها و تطبيق آماري آنها با ساير 
گزارش ها، از جمله با آمار مرگ و ميرهاي اضافي 
كه پيش تر توسط بي بي سي منتشر شده بود، تا 
حد ممكن از صحت اطالعات ارائه ش��ده كسب 

اطمينان كرده اند.«
 اين گوشه اي از دروغ پردازي هاي مدعيان »جريان 
آزاد اطالعات« اس��ت كه با پاي نهادن بر ش��رافت 
انس��اني و اخالق حرفه اي اينگونه به وارونه نمايي 
واقعيات مبادرت مي كنند. به قول ظريفي معلوم 
نيست كدام ش��يرپاك خورده اي رس��انه ملكه را 
دست انداخته و با دادن آمار و اطالعات مجعول آنها 
را مضحكه خود قرار داده است. آن هم در شرايطي 
كه انگليس جزو پنج كشور نخس��ت دنيا در آمار 
مبتاليان كروناست كه آمار كشته شدگان بيماران 
كرونايي به حدي بود كه آنها را روزها در كانتينرهاي 
بزرگ نگهداري مي كردند. گويي گردانندگان بي 
بي سي فارسي دچار زوال عقل شده اند كه اينگونه 
و بي محابا دس��ت به تحريف مي زنند. با توسل به 
منابع ناشناس خبر مي زنند، آنها را دست اندركار 
يك نهاد رس��مي ايران معرفي مي كنند و سپس 
مي گويند نمي توانند ادعاه��اي آنها را تأييد كنند. 
اما از اطالعاتي كه به اذعان خودشان پايه و اساسي 

ندارند، »خبر« مي زنند. 
   دعوا بر سر كشته سازي از كرونا در ايران

خبر س��ازي بي بي سي و ديگر رس��انه هاي معاند 
فارسي زبان از ميزان كشته هاي كرونا در ايران در 
حالي است كه پيش تر خبرگزاري فارس در گزارشي 

پرده از اين فضاسازي رسانه اي برداشته بود. 
فارس هفته گذش��ته به نقل از منابع خبري موثق 
نوشته بود: شبكه سعودي ايران اينترنشنال، شبكه 
سلطنتي بی بی س��ی فارسي و ش��بكه امريكايي 
VOA طي يك پروژه مشترك جنگ رواني عليه 
جمهوري اسالمي ايران س��ناريوي دروغ پردازي 
پيرامون آمار مبتاليان و فوتي هاي اپيدمي كرونا در 

ايران را در دست تهيه دارند. 
در اين گ��زارش آمده بود: در اي��ن ميان موضوع 
جال��ب توجه، اختالف نظر ش��ديدي اس��ت كه 
پيرامون عددس��ازي براي فوتي ه��اي كرونا در 
ايران بين آنها وجود دارد، تا آنجا كه يكي از دست 
اندركاران ش��بكه سعودي اينترنش��نال با انتقاد 
شديد از پايين بودن عدد س��اختگي بی بی سی 

فارسي، آن شبكه را به تالش براي اجراي منويات 
نظام جمهوري اس��المي ايران متهم كرده است! 
اين عنصر وابسته به وهابيون سعودي گفته است: 
ما تعداد كشته را صدهزار نفر پيشنهاد كرديم و 
حتي ليستي از اس��امي فوتي ها هم نوشتيم، اما 
مدير بی بی سی اين عدد را باور ناپذير اعالم كرد 
و شبكه VOA نيز موضعي كامال انفعالي داشت 
و صرفاً به دهان عوامل بی بی س��ی نگاه مي كرد.   
نهايتاً قرار شد حد وسط اعداد پيشنهادي طرفين 
به عنوان كش��ته هاي كرونا در ايران اعالم شود و 

بی بی سی فارسي پروژه را كليد بزند.«
  واكنش وزارت بهداشت

 به دروغ بي بي سي
دكتر سيما سادات الري، سخنگوي وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشكي عصر ديروز در گفت وگو با 
پايگاه اطالع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي درباره برخي موارد مطرح شده در رسانه هاي 
بيگانه در خصوص آمار فوت به علت كرونا در كشور 
با اشاره به خط تبليغاتي اين رسانه ها از آغاز اپيدمي 
كرونا، بيان كرد: » ما اگر دنبال پنهان كاري بوديم 
مثل بسياري از كشورها از جمله در اروپا موارد اوليه با 
هفته ها تأخير اعالم می شد و يا موج دوم كرونا را بسان 
برخي كشورها با مالحظات سياسي و اغلب اقتصادي 
پنهان مي كرديم، ولي كامال شفاف عمل كرديم و 
اين موضوع براي شاهدان عيني وضعيت بيماري در 
مقايسه با كشورهاي منطقه و برخي كشورهاي حتي 

توسعه يافته كامال محرز شده است.« 
الري افزود: »متأسفيم كه برخي بر اساس اعالم 
منابع ناشناس و ابهام گويي و بيان جمله »چنين 
به نظر مي رسد« و با يك متدلوژي غيرعلمي سعي 
در ايجاد ترديد دارند، اما ما قاطعانه مسير علمي 
و مورد تأييد س��ازمان جهاني بهداشت را دنبال 
مي كنيم و اكيداً پيشنهاد می كنيم افراد و رسانه ها 

با اغراض سياسي به مباحث علمي ورود نكنند.
سخنگوي وزارت بهداشت اظهار كرد:» پيشنهاد 
مي كنيم رس��انه هايي ك��ه اين م��وارد را مطرح 
كرده اند، به دهها گزارش از اشكاالت و آمارهاي 
مرگ و مير در انگلس��تان به وي��ژه در خانه هاي 
سالمندان مورد ترديد رس��انه هاي انگليس واقع 
شده و يا آمارهاي برخي از كشورهاي منطقه كه 
حتي ۱0 درصد مرگ را اعالم نكرده اند بررس��ي 

كنند. «

شبکهشلختهکشتهساز

 روحانی در گفت وگو  با الكاظمی:
پيوند عميق ملت ايران و عراق

 پشتيبان اجرای توافق های دو کشور است
  رئي�س جمهور  ب�ا بي�ان اينكه اتص�ال مس�ير ريلی بي�ن ايران 
و ع�راق س�رآغاز ايج�اد تحرك�ی جدي�د و ج�دی در توس�عه 
تعام�الت دوجانب�ه خواهد ب�ود، گف�ت: پيونده�ای عميق ملت 
اي�ران و ع�راق پش�تيبان اج�رای توافق های دو كش�ور اس�ت.
 به گزارش  پايگاه اطالع رسانی رياست جمهوری،   دكتر   روحانی  عصر 
ديروز  در گفت وگوی تلفنی نخست وزير عراق با وی، ضمن تبريك عيد 
قربان، سفر »مصطفی الكاظمی« به تهران را سازنده توصيف و اظهار 
كرد: اين سفر و توافقات صورت گرفته در جريان آن، تحوالت مثبت و 

رو به جلويی در روابط دو كشور ايجاد خواهد كرد.
 رئيس جمهوری پيوندهای عميق بين دو ملت ايران و عراق را پشتيبان 
اجرای توافقات دو كش��ور در عرصه های مختلف عنوان كرد و افزود: با 
اراده، تصميم و تالش قاطع و جدی كه در مقامات عالی تهران و بغداد 
ديده می شود، دو طرف خواهند توانست همه مشكالت و سختی های 

پيش روی توسعه روابط دوجانبه را برطرف كنند.


