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گزارش یک

مهدی پورصفا

پيشنهادات جديد براي حفظ مبادالت نفتي و بانكي ايران كارساز است؟

سپر مشقي اروپا در برابر تحريم دالري امريكا

در حالي كه برخي اخبار حاكي از پيش�نهادات
اروپاييها براي مقابله با تحريمهاي امريكاييها
عليه اي�ران اس�ت ،تجربيات گذش�ته نش�ان
ميدهد نبايد به اين قولها چندان دل بس�ت.

محمد جواد ظري��ف وزير امورخارجه كش��ورمان
در موضعي تهاجمي در خص��وص اجراي تعهدات
خود در قبال برجام اروپا را تهديد به از س��رگيري
فعاليتهاي هستهاي کش��ورمان از جمله افزايش
غنيس��ازي كرده اس��ت .وي در مصاحب��ه خود با
اشپيگل به اين نكته اشاره كرده است كه اگر بعد از
خروج امريكا از برجام همچنان بهصورت منفعالنه
به اين مسئله واكنش نشان دهد بايد منتظر عواقب
اين موضعگيري خود از طرف ايران باش��د .اروپا و
ديگر امضاكنندگان توافق هستهاي بايد اقدام كنند
تا تأثيرات تحريمهاي امريكا را خنثي كنند.
وزير امورخارجه خود در اين مصاحبه به اين نكته
اشاره كرده اس��ت كه يكي از گزينههاي ايران آغاز
فعاليتهاي غنيسازي بدون خروج از برجام است.
در اين ميان علياكبر صالحي رئيس سازمان انرژي
اتمي نيز در گفت و گو با آسوشيتدپرس بر آمادگي
ايران براي آغاز دوباره غنيسازي تأكيد كرده است.
اين هشدارها در حالي صادر ميش��ود كه زمان به
سرعت براي ايران در حال گذر و صادرات نفت خام
ايران به سرعت در حال كاهش است .اين كاهش به
گونهاي سرعت گرفته است كه برخي از منابع خبري
معتقدند تا اواخر تابس��تان صادرات ايران ميتواند
يك ميليون بشكه كاهش يابد.
حال س��ؤال اصلي اين اس��ت كه اروپا تاكنون چه
اقدامي براي جلوگيري از كاهش فروش نفت ايران
انجام داده است .آيا اقداماتي كه اروپاييها قول آن
را دادهاند يا در رسانهها منتش��ر كردهاند ،ميتواند
ضررهاي ناشي از برگشت تحريمها را جبران كند.
 چرا روابط بانكي مهم است
اصليتري��ن چالش اي��ران در خصوص بازگش��ت
تحريمها ،محدوديت هايي است كه در هشتم نوامبر
عليه ايران بازگردانده ميشود .اين تحريمها شامل
قطع هرگونه همكاري پولي با اي��ران و ممنوعيت
خريد نفت از شركتها يا طرفهاي ايراني است .طي
ماههاي گذشته امريكاييها تالش فراواني به خرج
دادهاند تا به هر صورت ممكن خريد نفت از س��وي
خريداران نفت ايران را كاهش دهند.
مذاكرات وزير انرژي امريكا با كشورهاي عربستان
س��عودي و روس��يه در روزه��اي اخير ب��ه منظور
جلوگيري از افزايش فروش نفت ايران در جريان بوده
است و تاكنون برخي از مشتريان نفتي ايران همچون

ژاپن و كره جنوبي از اين رويه پيروي كردهاند .با اين
حال چالش بزرگتر در مقابل اي��ران و همكاري با
ساير كشورهاي دنيا مربوط به تحريم بانك مركزي
ايران و اخراج احتمالي از سوئيفت به عنوان شبكه
اصلي تراكنشهاي مالي ايران است ،البته مشكالت
معامالت بانك��ي ايران چيز تازهاي نيس��ت و حتي
برجام نيز نتوانست اين مشكالت را كاهش بدهد ،اما
مسئله ارتباط با سوئيفت و نظام تبادالت بين بانكي
مستقر در بلژيك ،براي اينكه ايران بتواند به دريافت
پول نفت صادراتي خود ادامه دهد و بهاي كاالهاي
وارداتي خود را بپردازد ،حياتي است.
اين درحالي است كه خزانهداري امريكا به سوئيفت
تا چهارم نوامبر فرصت داده كه ارتباط بانك مركزي
و ديگر واحدهاي ايران را تحت عنوان «عملياتي كه با
رفتار بازرگاني عموماً پذيرفته شده منطبق نيست»
قطع كند .دو بانك امريكايي جي پي مورگان و سيتي
گروپ در هيئت مديره سوئيفت حضور دارند و اين امر
براي خزانهداري امريكا ،عالوه بر تهديدهاي مسدود

انتقاد يك نماينده از نداشتن سفير در چين و هند

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي گفت :در
تاست،دوكشورراهبردي
شرايطيكهتحريمهادرحالبازگش 
چین و هند بدون س�فير مانده اس�ت كه جاي بررس�ي دارد.

جواد كريميقدوسي در گفتوگو با تسنيم ،ضمن انتقاد از عدم
انتخاب سفير براي دو كشور چين و هند گفت :اين موضوع جاي
بحث ،بررسي و پيگيري از طريق كميسيون امنيت ملي دارد .با
توجه به جلساتي كه با سفيران خودمان در كشورهاي همسايه
گذاشتيم ،بحثهاي مرتبط با كشورها و تحريمها بررسي شد.
وي در ادامه با بيان اينكه بايد كميسيون امنيت از وزارت خارجه
سؤال كند چرا در اين شرايط حساس اين جايگاهها خالي مانده
است ،گفت :نبود سفير ايران در چين و هند مانند داستان سوريه
است كه در اوج نبردها ،دوره س��فير ما در اين كشور تمام شد و
مدت زيادي در سوريه بدون سفير بوديم .در شرايطي كه تحريمها
در حال بازگشت است ،سفارت ايران در اين دو كشور راهبردي
بدون سفير مانده كه جاي بررسي دارد.

كردن داراييها يا ممنوعيت ورود به خاك امريكا براي
مديران ،يك اهرم نيرومند ديگر فشار است.
ش��ايد جديترين نمونه از تالش امريكاييها براي
اخراج ايران از س��وئيفت درخواس��ت تع��دادي از
سناتورهاي امريكايي براي اخراج ايران از سوئيفت
باش��د .با اين حال از آنجا كه سوئيفت يك مؤسسه
اروپايي است ،عم ً
ال اين درخواست بايد به تصويب
اتحاديه اروپ��ا برس��د و امريكاييها چ��ارهاي جز
تحريم يكجانبه س��وئيفت ندارند؛ مس��ئلهاي كه
وزارت خزانهداري امريكا از آن ه��راس دارد ،البته
امريكاييه��ا در اين ميان از اه��رم قويتر ديگري
نيز برخوردار هس��تند و آن ه��م جريمه بانكهاي
امريكاي��ي ب��راي همكاري ب��ا ايران اس��ت ،حتي
بانكهاي متوسط اروپايي كه در بازار امريكا حضور
ندارند ،مانند بانكه��اي تعاوني باد وورتمبرگ كه
تخصصشان فعاليت در بازارهاي دشوار و كمك به
مؤسسات كوچك است ،اكنون در وضعيت دفاعي
قرار گرفته و در انتظار پاسخ اروپا هستند.
چهره ها

عضو كميسيون امنيت ملي با بيان
اينكه زمان اتمام مأموريت سفرا از
قبل مشخص اس��ت ،گفت :اينكه
كشور ما در دو كش��ور استراتژيك
چين و هند س��فير ندارد در حالت
خوش��بينانه ي��ك خ�لأ اداري در
وزارت امور خارجه است .كوتاهي،
س��هل انگاري و عدم كارآمدي وزارت خارج��ه ميتواند داليل
ديگر اين موضوع باشد .كريمي قدوس��ي با بيان اينكه بسياري
از س��اختارها در دوره تص��دي آقاي ظريف تغيير كرده اس��ت،
خاطرنشان كرد :در دوره آقاي ظريف مديران در وزارت خارجه
جاي معاونان را گرفتند و ساختارها تغيير كرد .هنوز اين ساختار
جديد كارآمدي خود را نشان نداده است و عدم وجود سفير در دو
كشور حساس نتيجه به همريختگي ساختار و عدم توانايي جمع
كردن ساختار جديد بوده است.

به نظر میرس��د دفتر كنت��رل داراييهاي خارجي
امريكا س��ايهاي ترسآور براي فعالي��ت هر بانكي
محس��وب ميش��ود .بانكها و مؤسس��ات اروپايي
در س��الهاي  ٢٠٠٩تا  ٢٠١٦ح��دود ١٦ميليارد
دالر به عنوان جريمه و  ٦ميلي��ارد دالر بابت قانون
امريكايي «اقدامات فسادآميز خارجي» ()FCPA
به خزانهداري امريكا پرداخت كردهاند.
اين جريمهها بر اس��اس قانون امريكايي «اقدامات
فس��ادآميز خارجي ( )FCPAانجام ميش��ود كه
نهادهاي قضايي امريكاي��ي مختار و مجاز به ضبط
وجوهي كه با ارز دالر از هر نقطه به اياالت متحده
وارد يا با استفاده از نظام بانكي امريكا درخارج از اين
كشور انجام ميشود ،هس��تند .بر اساس اين قانون
نهادهاي امريكايي حتي در م��وارد تماس تلفني،
مكتوب ،فاكس يا در داخل امريكا ميتوانند جلوي
انجام يك معامله به دالر با ايران را بگيرند.
حال باید گف��ت در مقابل اين حجم از مش��كالت
نهادهاي اروپايي چه پيشنهادی دادهاند؟
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 اروپا چگونه دالر را دور ميزند
جديتري��ن پيش��نهاد اروپاييها براي مقابل��ه با اين
مشكل تاكنون ايجاد يك نهاد براي مبادالت غيردالري
با ايران بوده است .بر اساس گزارشي كه اشپيگل در اين
باره منتشر كرده اس��ت ،وزيران دارايي آلمان ،فرانسه
و بريتانيا قصد دارند حتياالمكان ت��ا اوايل ماه نوامبر
نهادي مالي بنيانگذاري كنند كه تنها مقصود آن انجام
دادوس��تدهاي مالي با جمهوري اس�لامي با دورزدن
كانالهاي معمولي انتق��االت بانكي اس��ت .اين نهاد
مالي جديد نه يك بان��ك بلكه از لحاظ حقوقي نهادي
واسطهاي ( )Special- purpose entityمحسوب
خواهد ش��د .مزيت چنين نهادي اين اس��ت كه نبايد
از سرمايه برخوردار باش��د و به عبارتي براي راهاندازي
آن نياز به كمكهاي مالي دولتي نيس��ت .ش��يوه كار
اين نهاد نيز اين گونه اس��ت كه وقتي ايران به اسپانيا
نفت ميفرستد و يك شركت ماشينسازي آلماني به
ايران تجهيزات و دستگاههاي الزم براي راهاندازي يك
كارخانه را ميفروش��د ،اين نهاد واسطهاي وارد عمل
ميشود .پولي كه قرار است اس��پانيا به ايران در ازاي
ب شركت
خريد نفت بپردازد ،براي پرداخت صورتحسا 
آلماني كه به ايران دستگاه فروخته ،استفاده ميشود.
 نگاه به ش�رق به جاي تكي�ه صرف بر قول
اروپاييها
نگاهي به اين پيش��نهاد اروپاييها در شرايط فعلي
نشان ميدهد كه تا چه اندازه اين كشورها در مقابل
تضمينهای خود براي مقابله با تحريمهاي امريكا
سست هستند .واقعيت اين است كه تنها تا اعمال
تحريمهاي امريكا 1/5ماه ديگر باقي مانده است.
در چنين ش��رايطي و در صورتي كه ايران به دنبال
راهكاري براي مقابله با اين مس��ئله نباش��د ،عم ً
ال
فش��ار حداكثري امريكاييها به ايران ادامه خواهد
يافت .ش��ايد تهديدهاي ظريف نيز با درك چنين
مسئلهای بيان شده تا اروپاييها به فكر يك راهحل
مؤثر براي مقابله با تحريمهاي امريكا باشند .شايد
در اين ميان بهتر آن باش��د كه دولت به جاي تكيه
صرف بر اروپاييها به فكر ساير روشها براي مقابله
با تحريمهاي امريكا از جمله همكاري با شرق باشد.
در شرايطي كه كشورهايي همچون چين ،روسيه و
تركيه به فكر استفاده از ارزهاي ملي هستند ،ايران
نيز بايد به فكر استفاده از چنين راهكارهايي باشد،
البته نقاط اميدبخشي در اين باره به چشم ميخورد
كه ميتوان به سخنان همتي در خصوص پيگيري
اين مسئله در سفر به روسيه اشاره کرد ،با اين حال
با توجه به سير تحوالت فوق براي مقابله با تهديدات
اقتصادي امريكا دولت زمان چنداني ندارد.

فرانسه مأمن تروريستهاي منافقين و كومله شده است

عضو گ�روه دوس�تي پارلماني اي�ران و فرانس�ه ،از وزارت
ام�ور خارج�ه خواس�ت س�فير فرانس�ه را احض�ار کن�د
و تضمينه�اي الزم را ب�راي حف�ظ امني�ت س�فارت
اي�ران در فرانس�ه از آس�يب تروريس�تها بگي�رد.

محمد دهقان در گفتوگو با مهر ،در واكنش به تعرض تعدادي
از اعضاي گروهك تروريستي كومله به سفارت ايران در فرانسه
اظهار داشت :فرانسه خود را به عنوان كشوري آزاد معرفي ميكند
اما به تدريج مأمن جريانهاي تروريستي مانند منافقين و گروهك
كومله شده است .پناهندگي سياسي با پناه دادن به گروهكهاي
تروريستي متفاوت اس��ت؛ كشور فرانس��ه به جريانهايي پناه
ميدهد كه دستش��ان به خون بيگناهان آلوده اس��ت .فرانسه
زمينهاي را فراهم كرده كه سازمانهاي تروريستي با حضور در
اين كشور در راستاي ضربه زدن به جمهوري اسالمي برنامهريزي
كنند .عضو گروه دوس��تي پارلماني ايران و فرانسه تصريح كرد:
حكومت فرانسه مسئول حفظ امنيت سفارت و جان ديپلماتهاي

ايراني است اما اخبار رسيده حكايت
از آن دارد كه فرانسه در حفاظت از
س��فارت ايران كوتاهي كرده و اين
شائبه وجود دارد كه هماهنگي بين
دولت فرانسه و گروهك كومله براي
اين اقدام تروريس��تي وجود داشته
است .به نظر ميرسد فرانسه قصد
انتقامجويي از جمهوري اسالمي به خاطر شكست هايش در عراق
و سوريه را داش��ته و به همين جهت با كومله همكاري و در برابر
اقدامات آنها سكوت كرده است .دهقان اظهار داشت :اروپا و امريكا
در مصاف با مقاومت شكست خوردهاند و اين احتمال وجود دارد
كه چنين حوادثي براي انتقامجويي از جمهوري اس�لامي تكرار
شود .وي همچنين از وزارت امور خارجه خواست سفير فرانسه را
احضار کند و تضمينهاي الزم از وي براي حفظ امنيت سفارت
ايران در فرانسه در مقابل آسيب تروريستها گرفته شود.

گزارش 2

اعتراضات به مصاحبه دستيار رئيسجمهور با آسوشيتدپرس ادامه دارد

موالوردي و اقدامي غيرحقوقي ،سياسي و به رنگ خيانت

«انتقاد ب�ه خوديها پيش بيگانگان» اتفاقي اس�ت كه باعث
شده به مصاحبه دستيار امور حقوق شهروندي با خبرگزاری
امریکاییآسوشيتدپرساعتراضاتيصورتپذيرد.شهيندخت
موالوردي در مصاحبه با اين خبرگزاري امريكايي انتقاداتي را
از قوه قضائيه و نيروي انتظامي كشورمان مطرح كرده است.

روزنامه مياميهرالد روز جمعه ۲۳شهريور اقدام به بازنشر گفتوگوي
موالوردي با خبرنگار آسوشيتدپرس كرده و نوشته است« :در اين
گفتوگو از جمله به دستگيريهاي خودسرانه و بهويژه دستگيري
شهروندان كشورهاي ديگر به اتهام جاسوسي اشاره شده است .در
اين گفتوگو موضوع دستگيري نزار زكا ،كارشناس فناوري اطالعات
مطرح شد .موالوردي در گفتوگو با آسوشيتدپرس گفت كه دولت
روحاني براي ممانعت از دستگيري زكا و پس از آن براي آزادي او از
هيچ اقدامي فروگذار نكرده است ،اما اين تالشها ثمربخش نبودهاند.
موالوردي برخورد پليس انتظامي با زن��ان «بدحجاب» را محكوم
ميكند و همچنين خواس��تار حضور فعالتر زن��ان در رقابتهاي
ورزشي است .مش��اور روحاني در اين مصاحبه گفته است بسياري
از دوستان او كه براي حقوق زنان تالش ميكنند ،توسط نيروهاي
امنيتي ايران دستگير شدهاند .او از دخالتها و همچنين ناهماهنگي
كامل در عملكرد دولت و قوه قضائيه انتقاد كرده است .او گفته كار
به جايي رسيده است كه «تالشهاي يك قوه ميتواند از سوي قوه
ديگر ناديده گرفته شود يا حتي خنثي گردد».
 اصل سادهاي كه ناديده گرفته شد
حميدرضا ترقي ،عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه از يك اصل ساده
ميگويد كه «نبايد بحثهاي داخل خانواده را براي بيگانگان باز كنيم».
ابوالفضل ابوترابي ،نماين��ده مجلس هم ميگويد« :مس��ائل داخلي
كشور را كه نبايد در رسانههاي بيگانه مطرح كرد ،آيا خانم موالوردي
اختالفات خود با همس��ر و خانوادهاش را در مرآ و منظر مردم مطرح

ميكند؟ هرچند وجود اختالف در يك خانواده امري طبيعي است اما
آيا خانم موالوردي اين اختالفات را در سطح عمومي مطرح ميكند؟
صد البته كه اين كار را نميكند تا عدهاي كه به دنبال سوءاس��تفاده
هستند به مقاصدشان برسند .پس چرا خانم موالوردي مسائلي كه در
هر كشوري و هر حكومتي ممكن است وجود داشته باشد در يك رسانه
بيگانه مطرح ميكند تا مورد سوءاستفاده قرار گيرد؟»
 خيانت موالوردي
اما نتيج ه كاري كه موالوردي كرده ،ميتواند به س��ادگي اصلي كه
ناديده گرفته ،نباش��د .حميدرضا ترقي ،عضو شوراي مركزي حزب
موتلفه معتقد اس��ت كار ش��هيندخت موالوردي خيانت اس��ت .او
ميگويد كه «اظهارنظره��اي هماهنگ با بيگانگان و سندس��ازي
توطئههايي كه عليه جمهوري اسالمي توسط اپوزيسيون و مخالفان
نظام انجام ميشود ،بازي كردن در پازل دشمن به حساب ميآيد».
بزرگترين مشكل آن اس��ت كه اظهارات يك مقام ايراني در رسانه
خارجي عليه عملكرد دستگاههاي قضايي و انتظامي كشور ميتواند
سند اقدامات ضدايراني غربيها و برخي نهادهاي بينالمللي قرار گيرد
كه به بهانه نقض حقوق بشر به دنبال اعمال تحريمها عليه ملت ايران
هستند .شوراي حقوق بشر س��ازمان ملل همواره با بهانههاي واهي
ايران را متهم به نقض حقوق بشر ميكند و حاال اظهارات موالوردي
در گفتوگو با اين رسانه امريكايي ميتواند مستند اقدامات ضدايراني
آنها قرار گيرد .براي آنان چه چيز بهتر از آنكه يك مقام دولتي ايران در
مورد نقض حقوق شهروندي در ايران با خارجيها صحبت كند؟!
ترقي ميگويد« :نبايد بهانهاي براي توطئه بيش��تر عليه كش��ور
به دس��ت آنها بدهيم و با اظهاراتمان ،جنگ رس��انهاي بيشتر
عليه جمهوري اسالمي را زمينهسازي كنيم .خدشه وارد كردن
به محاكم قضايي ايران توس��ط عواملي از ق��وه مجريه در پيش
بيگانگان و در روزنامهها و مطبوعات خارجي ،نوعي خيانت به نظام

و جمهوري اسالمي تلقي ميشود».
 اقدامي غيرحقوقي توسط مسئولي حقوقي!
ابوالفضل ابوترابي ميگويد« :خانم موالوردي با اين اقدام خود هم
از نظر حقوقي و هم از نظر سياسي مرتكب خبط و خطاي بزرگي
شد و از نظر حقوقي اقدام وي هيچ توجيهي ندارد و از نظر سياسي
هم متأسفانه مسائل داخلي كشور را در يك رسانه خارجي مطرح
كرد ».او اقدام موالوردي را هم به لحاظ حقوقي و هم سياسي داراي
ايراد ميداند و ميگويد« :من متأسفم كه رئيسجمهور فردي را
به عنوان دس��تيار ويژه خود در امور حقوق ش��هروندي منصوب
ميكند كه الفباي حقوقي را نميداند و به اصل تفكيك قوا كه در
قانون اساسي آمده آشنايي ندارد .اصل تفكيك قوا امور قضايي را به
قوه قضائيه سپرده و رأي دادگاه هم فصلالخطاب است ،لذا ديگر
حرفهاي خانم موالوردي به هيچ وجه قابل قبول نيست».
حجتاالسالم مجيد ناصرينژاد ،عضو كميسيون قضايي مجلس
هم ضمن محكوم كردن بيان مسائل داخلي كشور در يك رسانه
بيگانه توسط يك مقام مس��ئول دولتي ميگويد « :قوه قضائيه

دخالتي در امور دولت ندارد و هيچ مشكلي براي قوه مجريه ايجاد
نميكند و در چارچوب وظايف خود عمل كرد ه است .اين قبيل
اظهارات از سوي دستيار رئيسجمهور به خاطر ناتواني در انجام
وظايف محوله اس��ت و س��عي دارند تا با اين اظهارنظرها اذهان
را به س��مت ديگري منحرف كنند تا كوتاهيهای آنها در انجام
وظايفشان مورد توجه قرار نگيرد».
 موالوردي خالف مسير سخنان رئيسجمهور
در روزهايي كه وضعيت اقتصادي کشور با وضعيتي شبيه بحران
روبهرو اس��ت و همگان تالش ميكنند در مسيري حركت كنند
كه اوضاع بهتر شود ،سخنان شهيندخت موالوردي ميتواند يك
زخم سياسي ديگر بر پيكره وحدت كش��ور ايجاد كند .از طرفي
حسن روحاني رئيسجمهور در هفتههاي اخير بارها تأكيد كرده
از همديگر گالي��ه نكنيم و متحد عمل كني��م ،از جمله اخيرا ً در
جشنواره شهيد رجايي با اشاره به شرايط اقتصادي كشور گفت:
«در اين ش��رايط همه احزاب ،گروهها ،ق��وا و ارگانهاي مختلف
بدانند كه امروز نه روز گلهمندي ،نه روز رقابت و نه خداي ناكرده
روز انتقام است ،چراكه همه در ميدان مبارزه قرار داريم .زماني كه
جنگ شروع شد ،اختالفنظر و اختالف سليقه معنا ندارد و بايد
همه در كنار هم و پشتيبان يكديگر باشند».
به نظر ميرس��د اولي��ن مخاطب��ان و عام�لان اين س��خنان
وحدتبخش رئيسجمهور بايد اعضاي دولتش باش��د ،وگرنه
سخن گفتن از وحدت و عمل كردن در خالف جهت آن ،جامعه
را دچار تشتت خواهد كرد .وقتي مسئوالن به سخنان خود عمل
نكنند ،از مردم چه توقعي خواهد بود؟!
توگویی با فارس وعده داد که فایل صوتی
موالوردی البته در گف 
توگو را بهصورت کامل منتشر خواهد کرد ،اما تا لحظه
این گف 
تنظیم این گزارش چنین فایلی منتشر نشد.

تكذيب ديدار سردار سليماني با فرستاده ويژه ترامپ
سفارت امريكا در بغداد خبر منتشره از سوي يك روزنامه
كويتي را مبني بر ديدار فرس��تاده ويژه رئيسجمهوري
امريكا در عراق با فرمانده سپاه قدس ايران تكذيب كرد.
حساب رسمي توئيتر سفارت امريكا در بغداد به نقل از «چارلز كول» سخنگوي
اين سفارت خبر ديدار«برت مك گورك» فرس��تاده ويژه رئيسجمهوري
امريكا در عراق با قاسم سليماني فرمانده س��پاه قدس ايران را تكذيب كرد.
در اين پيام آمده است :سفارت [امريكا در بغداد] از گزارش رسانههاي دروغ
مبني بر اينكه برت مك گورك فرس��تاده ويژه رئيسجمهوري با يك ژنرال
ايراني براي بحث پيرامون تش��كيل دولت جديد در ع��راق ديدار كرده آگاه
است .اين پيام افزود :اين گزارشها اخبار كذب است .چنين ديداری هرگز
روي نداده اس��ت .روزنامه الجريده كويت به نقل از منابعي ناشناس مدعي
شده بود كه سردار قاسم س��ليماني روز سهشنبه گذشته به طور محرمانه با
مك گورك فرستاده ويژه ترامپ براي رسيدن به توافق بر سر تشكيل دولت
جديد عراق و توقف تنشهاي ميان دو طرف در خاك عراق ديدار كرده است.
اين منابع اعالم كردند كه اين ديدار به درخواس��ت مك گورك انجام شد و
طرف امريكايي تأكيد كرد كه به هيچ وجه با آتش زدن سركنسولگري ايران
در جريان تظاهرات بصره ارتباطي ندارد .اين منابع افزودند كه مك گورك
به سليماني تأكيد كرده كه دو كشور بايد اختالفات خود را (در عراق) كنار
گذاشته و براي حمايت از دولت جديد عراق همكاري كنند.
مك گورك گفت :واشنگتن بر حمايت از يك شخصيت سياسي خاص براي
رهبري دولت آينده عراق از جمله حيدر العبادي اصرار ندارد بلكه معتقد
است اكنون زمان آن رسيده كه چهرههاي جديدي ظاهر شوند.
 بايد به عزاي توليد كشور نشست!
عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي در صفحه شخصي خود در
توئيتر درباره اقدامات دولت و مجلس براي واردات كاالها نوشت :عدم كاركرد
درست دستگاهها و سهمخواهي از زشتيهاي بزرگ كشور است .مناطق ويژه و
آزاد كشور برخالف اهداف اوليهاش به بهشت واردكنندگان تبديل شد و اخيرا ً
با حميت دولت و مجلس تعداد آن نيز افزايش يافت .به نظر بايد به عزاي توليد
كشور نشست و اعتراض خويش را به گوش دولت و به ويژه مجلس رساند.
 واكنش چمران به كينه پسماندهاي صدامي در عراق
مهدي چمران رئيس سابق شوراي شهر تهران طي توئيتي درباره اقدام شوم
عليه سفارت ايران در بصره نوشت :امريكا و سعودي و پسماندهاي صدامي
كنسولگري ما را به آتش كشيدند و ملت عراق آمدند و زبالههاي عداوت و
كينهتوزي آنان را جارو نمودند و به دور ريختند ،دوستي قديمي دو ملت
ايران و عراق به رغم همه توطئهها ديرينه و پايدار بوده و خواهد بود.
 ما در شرايط جنگ احزاب هستيم
وحيد يامين پور با انتشار پستی در صفحه اينستاگرام خود نوشت :در جنگ
احزاب كار منافقين ترساندن مس��لمانان بود ،آنچنان كه خداوند در قرآن
ميفرمايد :زاغت االبصار و بلغت القلوب الحناجر(چش��مها حيران ش��د و
قلبها به گلوگاه رسيد )...ولي مؤمنين به وعده نصر ايمان داشتند و جنگ
بدون درگيري جدي به پايان رسيد و پس از آن هيچ جنگي به مسلمانان
تحميل نشد و دوران فتوحات و فتح مكه آغاز شد...
 انتقاد وزیر اسبق ارشاد از یک بام و دو هوای رسانههاي اصالحطلب
سيدمحمدحسيني وزير اسبق ارش��اد در صفحه شخصي خود در توئيتر
درباره واكنش رس��انههاي اصالحطلب به حمله عوامل انگليس ،سعودي
و منافقين به سفارت ايران در بصره و پاريس نوشت :اگر عوامل انگليس،
سعودي ،منافقين و بعثيها به كنسولگري ج .ا در بصره حمله كنند جيغ
بنفش رسانههاي غرب زده اصالحاتچي آن را به جنگ ايران و عرب تفسير
ميكنند ولي اگر در پاريس قلب اروپا اين هجمه رخ دهد ،انگار نه انگار كه
اتفاقي افتاده است!
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سرانجام برخورد با روزنامههاي
دروغنويس چه شد؟

بنا بر گفتههاي رئيس دستگاه قضا ،چند هفته پيش دادستان تهران
مأمور ش�د با رسانههاي منتش�ركننده شايعه سوءاس�تفاده جنسي
مردان عراقي از زن�ان ايراني برخ�ورد كند اما هنوز هي�چ خبري در
رسانهها از برخورد با منتشركنندگان اين شايعه منتشر نشده است.

به گزارش راه دانا ،طي روزهاي گذشته روزنامههاي شرق و شهروند و سايت
خبرآنالين با انتشار اخبار و گزارشهايي از استفاده جنسي مردان عراقي
از زنان ايراني در منطقه اروند و شهرهاي مشهد و قم خبر دادند؛ خبري كه
به سرعت مورد توجه كاربران ضدانقالب شبكههاي اجتماعي قرار گرفت و
باعث داغ شدن هشتگهايي با همين مضمون شد.
در بخش��ي از گزارش روزنامه ش��هروند آمده اس��ت« :از دي ماه پارسال
اروپاييها كمتر به ايران سفر ميكنند و در عوض با كاهش ارزش ريال ،سفر
عراقيها به كشور  ۹۰درصد بيشتر از قبل شده است .اين آمد و شدها اگرچه
باعث رونق اقتصادي شده اما در خوزستان و خراسان رضوي ،حاشيههايي
به همراه داشته است .از شايعشدن ازدواج موقت گردشگران عراقي با زنان
ايراني البته آماري در دست نيس��ت و نميتوان تمام گردشگران را به يك
چشم ديد اما فعاالن حوزه گردشگري ميگويند اگرچه اين مسئله همهگير
نبوده و جزئي است اما نميتوان انكارش كرد».
روزنامه شرق هم در پي انتش��ار اين گزارش در صفحه رسمي توئيتر خود
نوش��ت« :در تأييد ادعاي استفاده جنس��ي مردان عراقي از زنان ايران در
منطقه آزاد اروند ميتوان رد خانههايي را گرفت كه براي استفاده جنسي از
زنان به راه ميافتد .رئيس اتحاديه هتلداران خراسان رضوي :در مورد ازدواج
موقت عراقيها با زنان ايراني بايد بيشتر مراقب باشيم».
انتشار اين اخبار بالفاصله با واكنش كاربران شبكههاي اجتماعي ،مردم و
مسئوالن مواجه شد و حتي مشاور وزير كشور هم از دستور رحمانيفضلي
براي برخورد با شايعهس��ازان خبر داد .روح اهلل جمعهاي در صفحه توئيتر
خود نوشت :وزير كشور شايعه سوءاستفاده زائران عراقي از زنان ايراني را
تكذيب كرده و خواس��تار برخورد قاطع قضايي با عامالن نشر اين مطالب
اختالف برانگيز و خالف واقع ش��د .همچنين تعداد زي��ادي از نمايندگان
مجلس و اعضاي مجلس خبرگان رهبري هم به اين موضوع واكنش نشان
دادند و خواستار برخورد قوه قضائيه با منتش��ركنندگان اين اخبار دروغ
شدند و كاربران شبكههاي اجتماعي هم با هشتگهاي مختلفي برخورد با
دروغنويسان را در اولويت فعاليتهاي قوه قضائيه دانستند.
در پي درخواس��تهاي مكرر مردم و مس��ئوالن از قوه قضائيه؛ آيت اهلل آملي
ي با تأكيد بر ضرورت
الريجاني رئيس دستگاه قضا در جلسه مسئوالن عالي قضاي 
خنثيسازي توطئههاي رسانهاي دش��من اظهار داشت :در ايام اخير ،با هدف
تحريك مردم عزيزمان شايعه كردند كه زائران عراقي در مشهد مقدس اقدام به
برخي اعمال خالف و دون شأن ميكنند .ما بايد در مقابل دشمني كه به آبروي
زوار امام رضا(ع) هم رحم نميكند ،به هوش باشيم .همين چند هفته پيش كه
چنين مسائلي مطرح شد ،بنده به دادستان محترم تهران گفتم كه اين شروع
يك فتنه است و بايد با رسانه هايي كه اين موضوع را برجسته ميكنند و از اين
طريق به ايجاد تقابل ميان مردم ايران و عراق ميپردازند ،برخورد شود ،البته
ممكن است چند نفري هم در گوشهاي تخلف كرده باشند كه بايد در جاي خود
رسيدگي شود اما برجسته كردن موضوع و تعميم آن به زوار عراقي حضرت امام
رضا(ع) توسط برخي رسانهها مستلزم اعالم جرم دادستاني است .انسان متأسف
ميشود گويي اينان متوجه نميشوند كه خط فتنه دشمن چيست.
بنا بر گفتههاي رئيس دستگاه قضا ،چند هفته پيش دادستان تهران مأمور
شد با رسانههاي منتشركننده شايعه سوءاس��تفاده جنسي مردان عراقي
از زنان ايراني برخورد كند اما هنوز هيچ خبري در رس��انهها از برخورد با
منتشركنندگان اين شايعه منتشر نشده اس��ت و افكار عمومي همچنان
منتظرند تا ببينند س��زاي بازي سياس��ي با ناموس ايراني و تكميل پروژه
عمليات رواني دشمن چيست؟

