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سوال از »روحانی« دوباره در مجلس به جریان افتاد
نای��ب رئیس کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از ارجاع س��وال از 

رئیس جمهور به هیئت رئیسه پارلمان خبر داد.
عباس پاپی زاده اظهار داش��ت: تصمیم گیری و بررسی درباره ابهام به وجود 
آمده درباره س��وال از رئیس جمهور در دس��تور کار امروز کمیسیون قرار داشت. 

وی با بیان اینکه پیش از این هیئت رئیسه قوه  مقننه طرح سوال از رئیس جمهور 
را به کمیسیون ارجاع داده بود تا درباره ابهام به وجود آمده در این باره تصمیم گیری 

شود، افزود: ابهام به وجود آمده این بود که آیا تعداد امضا های سوال از رئیس جمهور در 
تاریخ مشخص از حد نصاب افتاده یا خیر؟

پاپی زاده گفت: پس از بررسی های الزم در این باره، اعضای کمیسیون به اتفاق آرا به این 
جمع بندی رسیدند که تصمیم گیری در این موضوع در حوزه اختیارات و وظایف هیئت رئیسه 

مجلس است لذا سوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه پارلمان ارجاع شد.  تسنیم

پارلمان
امریکا قواعد بین المللی را از اعتبار انداخته است

وزیر اطالعات گفت: در مذاکرات سیاسی به طرف های خارجی به صراحت اعالم 
ش��ده که برجام به یک مو بند است و در صورتی که طرف های خارجی بدعهدی 
هماهنگ با آمریکا از خود نش��ان دهند و از برجام خارج ش��وند با دس��تاوردهای 
ارزشمندی که این مدت عزیزان ما به آن دست پیدا کرده اند روبه رو خواهند شد.

حجت االس��الم محمود علوی افزود: اگر کش��ورهای خارج��ی همانند آمریکا 
بدعهدی کنند با دستاوردهای فرزندان ما که بر اساس تحقیق و توسعه در این مدت 

کس��ب کرده اند روبه رو خواهند ش��د و خواهند دید که در یک فرصت کوتاه فرسنگ ها 
بیش��تر از آنچه قبل از برجام بوده ایم، پیش خواهند رفت و صنعت هسته ای کشور را به 

نقاط حساس تری رسانده و پیشرفت تعیین کننده تری خواهند داشت.
وزیر اطالعات گفت: فرزندان ایران اس��المی نشان دادند خروج یک عضو از برجام و 

یا سایرین تاثیری در عزم و اراده آنها ندارد.  ایسنا

سربازان گمنام
ارتباط بانک ی ایران و اروپا در حد وعده های سیاسی

نایب رئیس مجلس گفت: اس��تراتژی رئیس جمهور آمریکا ش��اید در کوتاه 
مدت با بهبود وضعیت اقتصادی و مسئله اشتغال زایی به نفع آمریکا همراه باشد، 

ولی به طور حتم در آینده به ضرر این کشور تمام خواهد شد.
علی مطهری ضمن اشاره به پیشنهاد اروپا در ابتدای برجام مبنی بر ارتباط 

مستقیم بانک های مرکزی هر دو طرف به منظور تبادل پول نفت اظهار کرد: این 
موضوع در حد یک وعده سیاس��ی باقی ماند و چهره عملی به خود نگرفت؛ با تکرار 

این وعده ها جمهوری اسالمی باید تصمیم های مقتضی را اتخاد کند.
وی گف��ت: تحقیر و کاهش اعتبار آمریکا پس از خ��روج از برجام موجب ضربه زدن 
به اعتبار و اعتماد جهانی و عدم اعتماد به پیمان ها و قرارداد های بین المللی منعقد شده 
با آمریکا می ش��ود. تصمیم های ترامپ در س��طح بین الملل براس��اس دو مولفه عمل به 
وعده های انتخاباتی و نگاه منفعت طلبانه اقتصادی پیش می رود.  باشگاه خبرنگاران

وتوش بدون ر

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم  کل قوا با هش��دار به عربس��تان افزود: امنیت و اقتدار
اگر فکر تعرض به ایران در ذهن عربس��تانی ها شکل بگیرد، 
در روز نخست ۱۰۰۰ موشک قصرهای پادشاهی این کشور 

را در ریاض ویران خواهد کرد.
سرلشکر رحیم صفوی اضافه کرد: امروز حزب اهلل با ۸۰ 
هزار موشک تبدیل به یک تهدید دائمی برای صهیونیست ها 
شده و افکار امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی 
در اقصی نقاط جهان س��اری و جاری اس��ت و این نشان از 

نفوذ فکری و فرهنگی انقالب اسالمی ایران دارد.
فرمانده سابق سپاه پاسداران با بیان اینکه، مقام معظم 
رهب��ری از همان ابتدا به مذاکره با آمریکا خوش بین نبودند 
و این مس��ئله را اعالم کردند، اما به دلیل همان پایبندی به 
قانون اساس��ی کش��ور به دولت اجازه دادند وارد مذاکرات 
برجام ش��وند؛ حاال اگر دولت راه اش��تباه رفته اس��ت گناه 
حضرت آقا چیس��ت؟ خ��ب این دولت انتخ��اب مردم بوده 
است. اضافه کرد، گاهی به نظر می رسد که اگر دولت نباشد، 

کشور بهتر اداره خواهد شد.  جهان نیوز

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا:
فکر تعرض عربستان به ایران 1000 موشک را راهی ریاض می کند

سخنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت:  اروپا باید تا پای��ان ماه میالدی جاری سخنــــگو
تصمی��م خ��ود را بگیرد؛ ما هم آماده هس��تیم با س��رعت 

اقدامات محدود شده را جبران کنیم.
بهروز کمالوندی در جری��ان بازدید محمود علوی وزیر 
اطالعات از تأسیسات هسته ای نطنز )شهید احمدی روشن( 
در جمع خبرنگاران گفت: آقای علوی امروز حجم وس��یعی 
از کاره��ای در دس��ت انج��ام و تفاوت هایی که با گذش��ته 

صورت گرفته را از نزدیک دیدند.

وی گفت: ظرفیت کشور ما در رفتن به سمت غنی سازی 
صنعت��ی، ظرفیت باالیی دارد و طبق نظر مقام معظم رهبری 
فع��ال در چارچوب برجام حرکت می کنیم و اگر زمینه ایجاب 
کند و برجام نباشد ما حرکت های الزم را پیش بینی کرده ایم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: بازدید وزیر 
اطالعات نشان داد که کارها به خوبی در راستای فرمایشات 
مق��ام معظم رهبری پیش می رود؛ این موضوع پیام خودش 
را دارد و هم دلگرمی برای ملت ایران است که دستاوردهای 

هسته ای حفظ شده است.  باشگاه خبرنگاران

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
جای جالد و قاتل عوض نشوداروپا باید تا پایان ماه میالدی جاری تصمیم خود را بگیرد

ده��ه ی ۶۰، دهه ی جنگ تحمیلی اس��ت. یعنی 
هشت س��ال از این دهه ی اّول انقالب و دهه ی حیات 
مب��ارک امام بزرگ��وار، صرف یک جن��گ تحمیلِی بر 
ملّت ایران ش��د؛ ش��ما ببینید چقدر این دشوار است! 
دهه ی ۶۰ دهه ی سخت ترین تحریمها است؛ همه چیز 
را تحری��م کردند؛ تحریمهای پی درپی، علیه کش��ور، 
علیه مراک��ز اقتصادی م��ا، علیه دولت م��ا؛ و دهه ی 
افتخارات بزرگ است. دهه ی مبارزه ی با تجزیه طلبی 
اس��ت؛ از اطراف کش��ور گروه هایی را تحریک کردند، 
پول دادند، س��الح دادند، ب��رای اینکه اینها را به جان 
نظام جمهوری اسالمی بیندازند و تجزیه طلبی کنند. 
دهه ی ۶۰، دهه  ی یک چنین حوادث بزرگی است که 

در کشور اتّفاق افتاد.
 و در ده��ه ی ۶۰، ملّ��ت ای��ران و جوانه��ای م��ا 
آن چنان محکم ایس��تادند که بر هم��ه ی اینها پیروز 
ش��دند. این خیلی مس��ئله ی مهّمی است. من توصیه 
میکنم به کس��انی که اهل فکرند، اهل تأّملند و راجع 
به ده��ه ی ۶۰ قضاوت میکنند، جای ش��هید و جاّلد 
عوض نش��ود! در دهه ی ۶۰، ملّت ای��ران مظلوم واقع 
ش��د؛ تروریس��ت ها و منافقین و پش��تیبانهای آنها و 
قدرتهایی که آنه��ا را به وجود آورده بودند و دائماً در 
آنها میدمیدند، به ملّت ایران جفا کردند، بدی کردند؛ 
ملّ��ت ایران در موضع دفاع قرار گرفت، اّما دفاع کرد و 
پیروز شد و بحمداهلل آن توطئه های آنها را خنثی کرد. 
این ]درباره ی[ دهه ی ۶۰. جوانهای ما ایستادند، امام 
بزرگوار با آن چهره ی نورانی، با آن قلب خداباور، با آن 
عزم راسخ ایستاد و بر همه ی این مشکالت فائق آمد.

 بیانات در مراسم بیست و هشتمین 
سالروز رحلت حضرت امام خمینی)ره(
14 خرداد 96

مخاطب شمایید

 بازتاب توییت جالب روحانی 
درباره قیمت دالر در زمان احمدی نژاد

با افزایش قیمت ساعتی دالر در بازار ارز و فشار 
ب��ه مردم، کاربران به توییتی از روحانی اش��اره 
می کنند ک��ه در زمان احمدی ن��ژاد و با افزایش قیمت 
دالر در آن زمان منتش��ر کرده بود. روحانی نوشته بود: 
دالر به چندین برابر قیمت افزایش پیدا می کند، مشکل 
کجاست؟ عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از 

ابزار علمی برای اداره کشور و بی ثباتی  ها.

بازتاب رسانه ای حضور روحانی در توچال
رس��انه های  در  همچن��ان 
مجازی به حضور رئیس جمهور 
در توچال واکنش داده می ش��ود در همین راستا خبر 
رس��یده که مجموعه تفریحی توچ��ال، خبر و تصاویر 
حضور روحان��ی و هیئت همراهش در این مجموعه را 

از روی خروجی سایتش، حذف کرد.
سایت رسمی مجموعه تفریحی تله کابین توچال 
ک��ه در تاری��خ 97/4/2 خب��ر حضور حس��ن روحانی 
رئیس جمه��ور در ای��ن مجموعه تفریحی را منتش��ر 
کرده بود، این خبر را از روی خروجی س��ایت خودش 
حذف کرد. حتی مراجعه به لینک خبر منتش��ر ش��ده 
در تاری��خ دوم تیرماه مبنی بر حض��ور روحانی در تله 
کابین توچال هم، نشان می دهد که این خبر که شامل 
متن خبر و تصاویر حضور روحانی از روی خروجی این 

سایت حذف شده است.
خب��ر حضور روحانی و هیئت همراهش در توچال 
توس��ط س��ایت مجموعه تفریحی توچال روز ش��نبه 
97/4/2 منتشر شده بود اما محمود واعظی رئیس دفتر 
روحانی عصر دیروز گفته که این بازدید در روز جمعه 
انجام شده است. آن طور که در تصاویر منتشره توسط 
س��ایت توچال مشخص اس��ت، در این بازدید محمود 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و قاضی زاده هاشمی 
وزیر بهداش��ت، رئیس جمهور را در مجموعه تله کابین 
توچال، همراهی کرده اند. س��ایت توچال در خبری که 
ح��اال آن را حذف کرده، روحانی را "میهمان مجموعه 
تفریحی ورزش��ی توچال" معرفی کرده و نوش��ته بود 
که، "وی از اقدامات انجام  ش��ده در راس��تای بهسازی 
مسیر کوهنوردی که موجب رضایت مندی شهروندان و 

کوهنوردان گردیده است ابراز رضایت کرده است."
ای��ن اق��دام رئیس جمهور، با واکنش بس��یاری از 
فعاالن فضای مجازی روبه رو ش��د و با انتش��ار تصاویر 
روحانی در شبکه های اجتماعی از بازدید وی در زمانی 
که کشور با مش��کالت فراوان اقتصادی و بحران هایی 
نظی��ر کم آبی در برخی مناطق جنوب کش��ور روبه رو 

است، انتقاد کردند.

تحریم ها نیامده هنوز
مهدی محمدی فعال رس��انه ای نوشت: اوضاع 
اقتص��ادی حاال ک��ه به عقی��ده آقایان تحریم 
هنوز نیامده چرا بدتر از سال 9۱ است که سخت ترین 

تحریم ها بود.

سیاست مجازی

آگهى مزايده نوبت اول

هادى رئيسى – سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل شاهرود

سازمان مديريت حمل و نقل شهردارى شاهرود در نظر دارد از طريق مزايده نسبت به واگذارى 
باس واش تمام اتوماتيك (كارواش) اقدام نمايد ، لذا از كليه افراد حقيقى و حقوقى دعوت بعمل 
مى آيد.  ضمن مراجعه به سازمان مديريت حمل و نقل به آدرس: خيابان تهران ، خيابان شهيد 
خالد اسالمبولى ( كشتارگاه) و يا جهت كسب اطالعات بيشتر از موضوع آگهى مى توانند همه 
روز به جز ايام تعطيل در ساعات ادارى به امور مالى سازمان مراجعه و يا با تلفن 023-32362121 

تماس حاصل نمايند.
مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه 97/4/28 ميباشد. 

نوبت اول: 97/4/5- نوبت دوم: 97/4/19

تجديد فراخوان ارزيابى كيفى مناقصه گران 
شماره سامانه ستاد: 200971205000007

شركت آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد احداث راه و پل جايگزين جاده بازفت را از طريق مناقصه عمومى با شرايط و مشخصات زير به پيمانكار واجد صالحيت واگذار 
نمايد از مناقصه گرانى كه تمايل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت مى گردد تا نسبت به تهيه ،تكميل و تحويل اسناد ارزيابى توان انجام كار اقدام نمايند.

مبلغ پايه : حدود 330/000/000/000 (سيصد و سى ميليارد ريال) بر اساس فهارس بهاى پايه سال 1397
 حداقل رتبه پيمانكار: متقاضيان شركت در مناقصه بايد داراى گواهينامه رتبه بندى معتبر در رشته راه با ظرفيت كارى آزاد حداقل به اندازه برآورد مناقصه در پايگاه

 اطالع رسانى http://sajar.mporg.ir باشند. 
محل اجراء: استان چهارمحال و بختيارى شهرستان كوهرنگ

مشاور: مهندسى مشاور مهاب قدس
مدت اجراء: 24 ماه

واجدين شرايط از تاريخ انتشار اين آگهى حداكثر به مدت 3 روز مهلت دارند نسبت به تهيه استعالم ارزيابى كيفى از سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) اقدام نموده 
و سپس تا زمان تعيين شده در سامانه ستاد فايل مدارك تكميلى و مستندات مربوطه را در اين سامانه بار گذارى نمايند.

تلفن تماس: 5-36615360 داخلى 2528 فاكس: 36611073
روابط عمومى شركت آب منطقه اى اصفهانم الف:195052

وزارت نيرو
مديريت منابع آب ايران

شركت آب منطقه اى اصفهان

سوشیانت آسمانی

با وج��ودی که در تاریخ روابط  جمه��وری اس��المی ای��ران و پرونـــــده
فرانسه بیشتر از تبادالت سیاسی، همگرایی فرهنگی 
و علمی دیده می ش��ود اما از زم��ان پیروزی انقالب 
اس��المی ایران، فرانس��ه هم��واره در تالش��ی برای 
حمای��ت از گروه های مخالف مردم و خواس��ته های 
آنها بوده و در این مس��یر لکه نگنگ هایی را با خود 
هم��راه س��اخته اس��ت ک��ه هی��چ گاه خیانت ها و 
جنایت های آنه��ا از حافظه تاریخی ملت ایران محو 

نخواهد شد.
 ای��ن کش��ور در ابت��دای پی��روزی انقالب با 
حمایت از جاسوس��ان امریکایی ب��ه قطع روابط با 
جمهوری اس��المی پرداخ��ت و در جنگ تحمیلی 
ایران با عراق به صدام س��الح های شیمیایی داد تا 
دس��تش به خون کودکان و زنان بس��یاری آغشته 
شود، سپس با ورود ویروس ایدز به کشور جنایتی 
اب��دی را در قبال مردم ایران مرتکب ش��د و حاال 
پاری��س به مقری برای حمایت از تیم تروریس��تی 
ضد ایرانی تبدیل ش��ده اس��ت، تیمی که دستش 
به خون ۱7 هزار زن، مرد و کودک آغش��ته ش��ده 
است. امسال هم پاریس به حمایت از این گروهک 

تروریستی ادامه خواهد داد.
ای��ن روزه��ا گش��ت وگذار و زندگ��ی آزادانه 
سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین 
در فرانسه با ادعای مقامات این کشور در توجه به 
حقوق بشر ناسازگار اس��ت. اگر مقامات فرانسوی 
در ادع��ای خود مبن��ی بر احترام به حقوق بش��ر 
صادق ان��د باید ب��دون ف��وت وقت، س��رکردگان 
گروهک تروریستی منافقین این جنایتکاران علیه 

بشریت را از سرزمین خود اخراج کنند.
قرار اس��ت چند روز دیگر مج��ددا گردهمایی 
عناص��ر گروهک تروریس��تی منافقین در فرانس��ه 
برگزار ش��ود. با توجه به کارنامه سراس��ر جنایت و 
خشونت ورزی این گروهک تروریستی و به شهادت 
رس��یدن حدود ۱7 هزار ایرانی توسط اعضای آن، 
صدور مج��وز برگزاری میتینگ به آن ها از س��وی 
دولت فرانس��ه اقدامی تعجب برانگیز اس��ت که هر 

ساله تکرار می شود.
ای��ن رفتار تروریس��ت پرورانه دولت فرانس��ه با 
اعتراض جمهوری اس��المی ایران نیز مواجه ش��ده 
است. چهارشنبه هفته گذشته، سیدعباس عراقچی 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه، طی پنجمین دور 

گفت وگو های سیاسی دوجانبه با هیئت فرانسوی به 
ریاست »مونتاین« دبیرکل وزارت خارجه این کشور، 
نسبت به استمرار حضور منافقین و فعالیت آنان در 
خاک فرانس��ه اعتراض کرد و خواس��تار ممانعت از 

اقدامات این گروه تروریستی در فرانسه شد.
طرف فرانسوی نیز در این نشست تاکید کرد که 
پاریس با هوشیاری کامل بر فعالیت کلیه گروه هایی 

که سابقه فعالیت تروریستی دارند نظارت می کند.

استاندارد های دوگانه فرانسه در بحث تروریسم
اما در این خصوص نیز س��خنگوی وزارت امور 
خارجه کش��ورمان در جریان نشست خبری اواخر 
خردادماه خود در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه 
آی��ا ایران به برگزاری نشس��ت پیش روی گروهک 
تروریس��تی منافقین در فرانس��ه اعتراض خواهد 
کرد و ب��رای جلوگیری از برگ��زاری آن مکاتباتی 
را با دولت فرانسه انجام خواهد داد یا خیر؟ گفت: 
گروهک منافقین یک گروهک تروریستی با سابقه 
اقدامات خصمانه علیه ملت ایران اس��ت؛ برگزاری 
نشس��ت های این گروهک تروریس��تی در فرانسه 
همواره مورد اعتراض جمهوری اسالمی ایران بوده 
اس��ت و ما معتقدیم کشور هایی مثل فرانسه نباید 
در بحث تروریسم اس��تاندارد های دوگانه را اتخاذ 

کنند و تروریسم را به بد و خوب تقسیم کنند.
بهرام قاسمی افزود: کسانی که در فرانسه برای 
برگزاری نشست گروهک تروریستی منافقین مجوز 
صادر می کنن��د باید بدانند که اقدامی ناپس��ند را 
انجام می دهند که برای آن ها جز پشیمانی چیزی 

باقی نمی گذارد.

تذکر روحانی به ماکرون
دی م��اه س��ال گذش��ته نی��ز حجت االس��الم 
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان 
در گفت و گ��وی تلفنی با امانوئ��ل ماکرون همتای 
فرانس��وی اش، ب��ا انتق��اد از اینکه ی��ک گروهک 
تروریس��تی در پاریس پایگاه داش��ته و علیه ملت 
ای��ران فعالیت کرده و مردم را تحریک و ترغیب به 
خش��ونت در ایران می کند، گفت: از دولت فرانسه 
انتظار داریم تا در راس��تای مبارزه با تروریس��م و 

خش��ونت به وظیف��ه قانون��ی خود در قب��ال این 
گروهک تروریستی عمل کند.

اش��اره رئیس جمهور کش��ورمان، به حضور و 
فعالیت س��رکردگان گروهک تروریستی منافقین 
در پاریس بود. افراد جنایتکاری که ۱7 هزار ایرانی 
بیگناه از مقامات رسمی کشور تا کاسب دوره گرد 
و حتی کودک س��ه س��اله را به فجیع ترین شکل 

ممکن به قتل رسانده اند.
اما فرانس��وی ها برای بار نخس��ت نیس��ت که 
قرار اس��ت آغوش خود را به یکی از متوحش ترین 
گروهک های تروریستی تمام تاریخ یعنی گروهک 
منافقین باز کنند؛ س��رکردگان جنایتکار منافقین 
چندین سال است که در پاریس روزگار می گذرانند 
و با بودجه های اهدایی دول غربی، ضمن برگزاری 
میتینگ هایی، ب��ه توطئه چینی علی��ه ملت ایران 

مشغول اند.

چرا تروریست های منافقین اخراج نمی شوند؟!
س��وال اساس��ی اسن اس��ت که چرا فرانسه با 
این گروه تروریس��تی اقدامی در چارچوب منشور 
حقوق بش��ر انج��ام نمی دهد و حاضر نیس��ت داد 
مظلومان خس��ارت دیده از این گروهک را بشنود؟ 
گشت وگذار و زندگی آزادانه سرکردگان جنایتکار 
گروهک تروریس��تی منافقین در فرانسه با ادعای 
مقامات این کشور در توجه به حقوق بشر ناسازگار 
اس��ت. اگر مقامات فرانسوی در ادعای خود مبنی 
بر احترام به حقوق بش��ر صادق اند باید بدون فوت 
وقت، سرکردگان گروهک تروریستی منافقین این 
جنایتکاران علیه بشریت را از سرزمین خود اخراج 

کنند.
اما متاس��فانه طی سال های اخیر شاهد بودیم 
که فرانسوی ها نه تنها برای اخراج این تروریست ها 
از کش��ور خود اقدام نکرده اند، بلکه اجازه برگزاری 
تور و میتینگ و تجمع و اجالس هم به این جانیان 
داده اند. ش��اید الزم باش��د که جمهوری اسالمی و 
متضرران از این گروه تروریستی اقدامات بیشتری 
برای روش��نگری افکار عمومی و فشار روی فرانسه 
برای کنارگذاشتن حمایت از این جنایتکاران بدتر 

از داعش انجام دهد.

مجوزی در جنب وزارت خارجه فرانسه!
ام��ا نکته قابل تامل اینت اس��ت که در اواخر 
آذرماه س��ال گذشته، دولت فرانسه برای چندمین 
بار طی س��ال های اخی��ر به گروهک تروریس��تی 
منافقین مجوز تجمع داد. تجمعی که در در میدان 
انولید پاریس در کنار وزارت خارجه فرانسه برگزار 
ش��د و قابل تامل آنکه »ژان پیر میش��ل« سناتور 

سابق فرانسوی نیز در این تجمع سخنرانی کرد.
البته ناگفته نماند که تعداد حاضران در تجمع 
مزب��ور نیز همانند همه تجمع��ات منافقین، اندک 
ب��ود و در آن تجمع کمتر از ۳۰۰ نفر حاضر بودند 
ک��ه اغلب آن ها نیز افراد اج��اره ای بودند. اما به هر 
حال این مجوز چرا وچگونه بدون دخالتهای حقوق 
بش��ری در کشوری مدعی رعایت حقوق بشر صادر 

شده است؟!

نقطه ابهام در روابط ایران و فرانسه
ه��ر چند که مواضع دولت فرانس��ه در قبل از 
امضای برجام و بعد از خروج امریکا از برجام همگی 
نش��ان از تالش هایی برای کوتاه کردن دست ایران 
از دس��تاوردهای مایه قدرت دارد اما دولت فرانسه 
پیش��تر نیز برای س��رکردگان گروهک تروریستی 
منافقی��ن امکاناتی از این دس��ت فراهم کرده بود. 
در دهم تیرماه س��ال 9۶ درس��ت 4۸ ساعت پس 
از س��فر ظریف وزیر خارجه کش��ورمان به پاریس، 
مسئوالن فرانسوی به سرکردگان جنایتکار گروهک 
تروریستی منافقین اجازه برگزاری میتینگ دادند. 
ظری��ف هم در واکنش به ای��ن موضوع، آن را یک 

نقطه ابهام در روابط ایران و فرانسه دانست.

مشارکت مقامات غربی در تروریست ها
در نشس��ت ۱۰ تیر 9۶ منافقی��ن در پاریس، 
ک��ه برخ��ی رس��انه های غرب��ی از آن ب��ا عنوان 
خیمه شب بازی یاد کردند، اکثر چهره های غربی و 
عربی ایران ستیز از جمله »نیوت گینگریچ« رئیس 
سابق مجلس نمایندگان آمریکا، »رودی جولیانی« 
ش��هردار پیش��ین نیویورک و از چهره های نزدیک 
به دونال��د ترامپ، »جوزف لیبرم��ن« عضو حزب 
دموکرات آمریکا، »جان بولتون« پای همیش��گی 

میتینگ های نمایشی منافقین، »میشل دو کولور« 
نماین��ده مجلس ملی فرانس��ه و هم حزبی امانوئل 
ماکرون به همراه »ترکی الفیصل« شاهزاده متنفذ 

سعودی، حضور داشتند.

دهن کجی پاریس
نکته قابل تامل آن بود که مقامات فرانس��وی 
پس از این نشس��ت به خود زحم��ت ندادند که به 
اعتراض مسئوالن ایرانی پاسخ دهند. موضوعی که 
برخی رس��انه های داخلی از آن بعنوان دهن کجی 
پاریس یاد کردند. مقامات الیزه سال 9۵ که دولت 
ای��ران به برگ��زاری میتینگ منافقی��ن در پاریس 
معترض شده بود، اعالم کرده بودند که این سازمان 
)گروهک تروریس��تی منافقین( غی��ر دموکرات و 

خشن است و ما تماسی با آن ها نداریم.

گاف شاهزاده سعودی در نشست منافقین 
در فرانسه

در تیرم��اه س��ال 9۵ نیز دولت فرانس��ه اجازه 
برگزاری نشست مشابهی را به سرکردگان گروهک 
تروریس��تی منافقین داده بود. در این نشس��ت هم 
اکثر دش��منان ملت ای��ران حضور داش��تند. نکته 
جال��ب نشس��ت تیرم��اه 9۵ منافقین ای��ن بود که 
»ترکی فیصل« ش��اهزاده متنفذ س��عودی و رئیس 
اسبق استخبارات آل سعود، در سخنرانی اش پس از 
توهین به نظام و مردم ایران، احتماال سهوا از مرگ 
سرکرده جنایتکار منافقین یعنی مسعود رجوی خبر 
داد. گافی که س��ایر س��رکردگان منافقین بالفاصله 
درصدد رفع و رجوع آن برآمدند تا اندک هواداران و 

سمپات های خود را کماکان امیدوار نگاه دارند.
سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین 
چندین س��ال است که در فرانسه سکنی گزیده اند و 
با س��یاهه ای از جنایت علیه ملت ایران، کماکان در 
ح��ال توطئه چینی علی��ه نظام و مردم کش��ورمان 
هس��تند؛ بنابراین مقامات دولت فرانسه باید فکری 
به حال زیست آزادانه مش��تی تروریست خون آشام 
در کشورش��ان کنند. بی تردید زندگی روسیاه ترین 
تروریست های تاریخ در کشور فرانسه، برای مقامات 
الیزه یک لکه ننگ محس��وب می ش��ود. بی تردید با 
همنه اینها الزم است که روشنگری های الزم توسط 
مس��ئوالنی که مدام عادت به نوش��تن یادداشت در 
رس��انه های بین المللی پیدا کرده اند به مردم جهان 
درباره این اقدام ضد حقوق بشری فرانسه داده شده و 
در عین حال رسانه های بین المللی جمهوری اسالمی 

ایران نیز در این مسیر کوشا باشند.

نشانه گیری مردم با سالح شیمیایی، ویروس ایدز و حاال حمایت از منافقین

پاریس؛ پایگاه تالش های ضد ایرانی

در بازار تهران چه خبر بود؟
آتش اغتشاشگران به اموال مردم رسید 

از صبح دی��روز جمعی از بازاری��ان در بازار  بزرگ ته��ران در اعتراض به سیاس��ت های درحـــاشیه
اقتص��ادی دول��ت در بازار تجمع کرده و س��اعتی پ��س از اعالم 
اعتراض خود به وضعیت اقتصادی و تصمیمات مقامات اقتصادی 

دولت، به اعتراض خود پایان دادند.
جمع��ی از بازاریان نیز برای رس��اندن اعتراض خود به گوش 
مس��ئوالن دولتی، به طور نمادین کرکره مغازه های خود را پایین 

کشیده و دقایقی بعد دوباره مشغول به کار شدند.
اما در این بین، تعدادی از افراد ناشناس با چهره های پوشانده 
در بازار تهران اقدام به پایین کش��یدن کرکره های مغازه با توسل 

به زور کرده و بازاریان را مجبور به تعطیل کردن مغازه های خود 
کرده اند که با مقاومت بازاریان مواجه شده و مجبور به ترک بازار 

بزرگ تهران شدند.
این افراد پس از ناامید ش��دن از ایجاد درگیری و اغتش��اش 
در ب��ازار تهران، ب��ه خیابان های اطراف آمده و به س��وی میدان 
اصل��ی اطراف بازار حرکت کردن��د. در یک نمونه، تعدادی از این 
اف��راد در خیابان جمهوری و الله زار اقدام به تخریب و آتش زدن 
اموال عمومی، کیوس��ک های انتظامی، موتور سیکلت های مردم، 

سطل های زباله و...کرده اند.
شاید بتوان آتش این اغتشاشاتی که امروز دامن ملت گرفته 

را افرادی دانس��ت که به خواسته ها و مطالباتی که ایجاد کرده اند 
بی تفاوت بودند و با وجود وعده های بسیار و گره زدن مشکالت به 
خارج از کشور نتوانستند انتظارات را برآورده ساخته و پاسخگوی  

مطلباتی که ایجاد کردند باشند.
اکن��ون ضروری به نظر می رس��د که مس��ئوالن ب��ا مردمی 
ک��ه مطالبات خود را برآورده نش��ده می بینن��د صحبت کنند تا 
فتنه گران و بدخواهان جمهوری اسالمی فرصت نیابند از شکافی 
که بین مردم و مسئوالن ایجاد شده سوء استفاده کنند. اگر آتش 
فتنه گران با تدابیر الزم خاموش نشود قطعا بزرگترین بازنده این 

آتش افروزی آنهایی می شوند که اجازه ایجاد شکاف را داده اند.


