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وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

دشمن به راهبرد فشار از بیرون 
و فروپاشی از درون روی آورده است

3

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد

پشت  پرده پیامک های دولتی ها 
به وکالی ملت برای حذف وزرا

2

یک اشتباه راهبردی در جنجال مائده
محسن مهدیان

دچار یک اشتباه راهبردی هستیم. اول اینکه 
برای ما موضوعات فرهنگی در اولویت قرار ندارد و 
دوم اینکه وقتی هم سراغ مسائل فرهنگی می رویم 
به روش سیاس��ی و امنیتی ورود می کنیم. همین 
که توئیتر فیلتر می ش��ود، اما نسبت به اینستاگرام 
هجمه ه��ای  تهدی��د  یعن��ی  هس��تیم  بی اعتن��ا 
هجمه ه��ای  از  کم خطرت��ر  را  زندگ��ی   س��بک 

سیاسی می دانیم.
 ابتدا تصور می کردم ماجرای دس��تگیری یک 
خانم در ش��بکه های اجتماع��ی، موضوع بااهمیتی 
نیست و نیاز به توضیح و تفسیر ندارد. اما مباحثی 
طی این یکی دو روز طرح ش��د که به نظر رس��ید 

حرف هایی باقی مانده است.
ماجرا را یک بار مرور کنیم؛

ی��ک دخت��ر خان��م در ش��بکه اینس��تاگرام 
ویدئوهایی منتش��ر می کند که بعد از مدتی مورد 
پیگیرد نهادهای امنیتی قرار می گیرد و در نهایت 
دس��تگیر می شود. مدت کوتاهی بعد از دستگیری 
نیز یک مستند از اعتراف دخترخانم در رسانه ملی 
منتشر می شود که مجموع این دو حادثه موجی از 
انتقادات ایج��اد می کند. اما این بار برخالف موارد 
مش��ابه، این ماجرا سه دس��ته منتقد داشت؛ یکم 
جریان ضدانق��الب و دوم اقلی��ت اباحه گر و البته 
دس��ته س��وم که بخش قاب��ل اعتنای��ی از جامعه 
متدی��ن بودند. از دو گ��روه اول عبور می کنیم، اما 
گروه س��وم ۲ نکته قاب��ل اعتنا دارن��د؛ اول اینکه 
در ش��رایطی که کش��ور درگیر موضوعات مهمتر 
اقتصادی است و مطالبه اول کشور مجازات و اعدام 
مفسدین اقتصادی است، چرا نظام باید خودش را 
درگیر مباحث دست چندم کند؛ و اما انتقاد دیگر 
آنها مربوط به پخ��ش اعترافات این دختر خانم از 

رسانه ملی است.
در این رابطه ۳ نکته قابل اعتناست.

یکم. باید توجه داش��ت که ش��بکه های نوین 
اطالعات��ی جزیی از زندگی اجتماعی افراد اس��ت 
و مش��مول مصونیت های حریم خصوصی نیس��ت. 
ش��بکه های های اجتماعی نیز مثل کوچه و خیابان 
این ش��هرند. م��ردم حض��ور دارن��د و هرآنچه اثر 
اجتماعی داش��ته باشد مش��مول قوانین اجتماعی 
کش��ور است. طبیعی اس��ت که فروش مواد مخدر 
از ش��بکه های اجتماعی تخلف است. ترویج فحشا 
و ابت��ذال در اینس��تاگرام مثل هنجارش��کنی های 
اخالقی در پارک و محله ماست. کدام آدم عاقل و 
معتقد به قانونی می پذیرد که یک نفر وس��ط شهر 
و در یکی از میادین محله، برهنه ش��ود و آش��کارا 

برقصد؟
حکم، روش��ن است. دس��تگاه انتظامی واجب 
است که از حریم مومنانه شهر پاسداری کند. باید 
قانون را اجرا کند و اتفاقا انتقاد اصلی این است که 

چرا این قدر دیرهنگام ورود کرده است؟
دوم. یک نقد پوس��یده و کلیشه ای وجود دارد 
که معتقد اس��ت وقتی گناهان بزرگتر وجود دارد 
نباید س��راغ این دست موضوعات کم اهمیت رفت. 
طبیعی اس��ت ک��ه این ادعا به غای��ت غیرمنطقی 
اس��ت. این افراد کافی اس��ت به یک س��وال ساده 
پاس��خ دهند؛ اگر خانه ش��ما را خدای نکرده دزد 
بزند، حق داریم به عدلیه بگوییم ش��ما به کارهای 
مهم ت��ر مثل مباره با اختالس بپردازید و دزد خانه 

را رها کنید؟ پاسخ روشن است.
ام��ا یک نکته باقی اس��ت که نبای��د فراموش 
ش��ود. از عدال��ت مهم تر احس��اس عدالت اس��ت. 
عدلی��ه و نظمی��ه ما باید به نح��وی عمل کند که 
مردم احساس بی عدالتی و تبعیض نداشته باشند. 
ای��ن موضوع همان توصیه اکیدی اس��ت که رهبر 
انقالب در دیدار اخیر با دس��تگاه قضایی مطرح و 
به موضوع تبلیغات هنرمندانه از عملکرد دس��تگاه 
قضایی اش��اره کردند. در شرایطی که کشور تشنه 
مبارزه با فس��اد اقتصادی اس��ت نبای��د به نحوی 
تبلیغ��ات کرد که مردم احس��اس کنند عدلیه در 
ش��ناخت اولویت ها دچار س��ردرگمی اس��ت. این 
حرف متفاوت از رها کردن متخلف در ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت اما اکیدا بر مدیریت افکار عمومی 
در پیگیری پرونده های مهم و ضریب دادن به آنها 
اش��اره دارد. آقای دادس��تان محترم و مس��ووالن 
عزی��ز قضایی در این روزها ک��ه ذهن و دل مردم 
درگیر موضوعات اقتصادی اس��ت، باید در مس��اله 
اصلی بیش��تر اظه��ار نظر کنند. اگ��ر جامعه دچار 
این تلقی ش��ده اس��ت که عدلیه بی��ش از آنکه به 
اقتصاد و معیش��ت مردم توجه کن��د به حجاب و 
کنس��رت و فیلترین��گ توجه کرده اس��ت، مقصر 
مس��ئولینند؛ ن��ه ادراک م��ردم. تبلیغ��ات باید به 
 نحوی باش��د که مصرح فهم اولویت ها در دستگاه 

قضایی باشد.
س��وم. اما درب��اره اعترافی که از رس��انه ملی 
پخش ش��د، عمده انتقادات به حق است. ۳ دسته 
انتقاد جدی به این مس��تند وارد اس��ت. اول اینکه 
زمان پخش این برنامه منطقی نبود. در ش��رایطی 
ک��ه جامعه مترصد برخورد با مفس��دین اقتصادی 
است انتش��ار چنین برنامه هایی همان آدرس غلط 
دادن است. گویی قهریه نظام دچار گیجی در فهم 

اولویت های کشور است که البته چنین نیست.
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بالتکلیفی حجاج در صف دریافت ارز مسافرتی
در حالی به تازگی سازمان حج و زیارت و به نقل از بانک مرکزی 
از تخصیص ۲00دالر ارز به هر زائر حج خبر داده اس��ت، ش��نیده ها 
حکای��ت از آن دارد برخی زائ��ران به بانک های ارائه کننده ارز دولتی 
مراجع��ه کرده اما این بانک ها بیان کردند هنوز تکلیف برای پرداخت 

این ارز نامعلوم است.
ای��ن درحال��ی اس��ت که هم��ان بانک عام��ل برای س��فر دیگر 
هموطنانمان به کش��ورهای دیگردر ازای ارائه بلیت کشور مقصد، ارز 

دولتی حتی بیشتر ۲00دالر یا بورو اختصاص می دهد.
گفتنی اس��ت؛ معاون توس��عه مدیریت و منابع س��ازمان حج و 
زیارت از پرداخت ۲00 دالر ارز مسافرتی به هر زائر ایرانی حج تمتع 

بر مبنای هر دالر سه هزار و 900 تومان در سال جاری خبر داد.
حمید محمدی اظهار داش��ت: میزان ارز یادشده بر اساس اعالم 
بانک مرکزی است و به طور معمول پس از صدور ویزای زائران حج، 

اقدامات پرداخت ارز نیز آغاز خواهد شد.
امس��ال 85 ه��زار و ۲00 زائر ایرانی از ۲0 ایس��تگاه پروازی در 
س��طح کشور برای انجام مناسک حج تمتع از ۲7 تیر راهی عربستان 

می شوند.
همچنین سال گذشته زائران با ارائه کد ملی در شعب اعالم شده 
۳00 دالر ارز مس��افرتی دریافت می کردند که این رقم امس��ال روند 

کاهشی داشته است.

وزیر بهداشت خبر داد؛
دستور رئیس جمهور برای تأمین دارو و تجهیزات 
پزشکی در شرایط تحریم

وزی��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کی گفت: در ش��رایط 
تحریم، موضوع تأمین دارو و تجهیزات پزشکی جزو مواردی بوده که 

رئیس جمهور برای آن دستور ویژه داده است.
سید حسن قاضی زاده هاشمی در جمع خبرنگاران در خرم آباد و 
در پاسخ به سوالی در رابطه با تامین تجهیزات و داروهای مورد نیاز در 
شرایط تحریم توسط وزارت بهداشت، گفت: یکی از کارهای جدی ما این 
بوده که آسیب کمتری در شرایط تحریم ببینیم، در اینکه تحریم آسیب 

می رساند اصال شکی نیست و به همه مردم ایران آسیب می رساند.
وی بیان داش��ت: ترامپ اعالم کرد که این تحریم ها ش��دیدترین 
و بی رحمانه تری��ن تحریم هاس��ت، البته به نظر خ��ودش، چرا که ما 
معتقدی��م تحریم در ق��رن ۲۱ آنطور که آنها فکر می کنند نیس��ت، 
کش��وری که ۱5 کشور را همس��ایه است و چند دهه بوده که تحریم 

است آنچه که نظر ترامپ است هیچ وقت حاصل نخواهد شد.
وزیر بهداش��ت خاطرنش��ان ک��رد: ام��ا در اینکه مردم آس��یب 
می بینند، هیچ تردیدی نیس��ت و متاس��فانه مدعیان حقوق بش��ر با 

سکوت و نظاره گری خود آن را تایید می کنند.
هاش��می ب��ا اش��اره به اینک��ه ما در تب��ادل مالی ب��ه طور حتم 
دچار مش��کل می ش��ویم، تصریح کرد: آنها ادع��ا می کنند برای دارو 
و تجهیزات تحریم نیستیم، اما وقتی ما نتوانیم پول را جابجا کنیم و 
در فروش نفت به اروپا دچار مشکل شویم به طور حتم در بخش دارو 

و تجهیزات هم آسیب می بینیم.
وی با اشاره به اینکه به طور تقریبی 50 درصد وقت ما صرف این 
می ش��ود که هیچ مشکلی برای مردم ایجاد نشود، گفت: موضوع دارو 
و تجهیزات پزش��کی جزو مواردی بوده که رئیس جمهور دستور ویژه 

داشته اند و ستاد تدابیر ویژه هم برنامه هایی برای آن دارد.
وزیر بهداش��ت اظهار داش��ت: امیدوارم بتوانیم به نحوی از طرف 
بان��ک مرک��زی و بانک های عامل حمایت ش��ویم ت��ا در این بخش 
کمترین مشکل ایجاد شود، نمی توانیم بگویم مشکلی نیست اما این 

مشکالت به حداقل برسد.

ترس مشاعر دوستان را مختل 
و قلمشان را مخطل کرده است!

فرهاد مالامینی

فحش نام��ه ای در یکی از روزنامه های وابس��ته به 
جری��ان »ادب مرد به از دولت او« مش��اهده کردم که 
حقیقتا الیق همان نام فحش نامه اس��ت. ظاهرا آقای 
جلیلی به همراه چند اس��تاد دانشگاه دیگر نشستی را 
برگزار کرده اند که به دلیل ش��رایط موجود در کشور، 
مانند موضع گیری اخیر ریاس��ت محت��رم جمهور در 
برابر مواضع اس��تکباری آمریکا در موضوع نفت ایران 
و اعالم نظر قاطع در مورد عدم مش��روعیت اسرائیل، 
عدم کس��ب موفقیت های حزب��ی و جناحی به صورت 
صد درصدی برای جریان چپ منجر ش��ده اس��ت که 
دوس��تان با پیگیری پروژه "عب��ور از روحانی" ادبیات 
حرفه ای را نیز فراموش کنند و از یاد ببرند که روزنامه 
در َمرئ��ی و منظر مردم اس��ت و توهی��ن جز توهین 

چیزی به بار نمی آورد. 
و نتیجه توهین ها چیزی جز آشوب و قرار گرفتن 
طیف های مختلف مردم در مقابل هم نیست. شایسته 
اس��ت قدری به متنی که آن را "فحش نامه" خواندیم 

بپردازیم:
نکت��ه ای اول اینکه اگر دولت مس��تقر بنا بر قول 
نگارنده فحش نامه روزنامه قانون آنقدر ضعیف اس��ت 
ک��ه عملک��رد او رقیب اصلی اوس��ت ای��ن روزنامه و 
همفکرانش باید پاسخگوی مردم باشند که چرا با تمام 

توان درپی کسب رای برای این دولت بوده اند؟! 
لذا م��ردم فراموش نمی کنند اف��رادی را که فقط 
باندبازی برایش��ان مهم اس��ت نه ش��رافت در عمل و 

مسئولیت ملی. 

نکته بعدی روی کارآمدن افرادی است که روزنامه 
قانون گویی ایش��ان را الیق روی کارآمدن نمی دانسته 
زی��را روی کارآم��دن ایش��ان را حاصل ی��ک تصادف 
می دان��د، در حالی که هرکس که دور از قدرت باش��د 

الزاما برای تصدی قدرت ناشایسته نیست.
از جایی که روزنامه قانون در به اصطالح یادداشت 
خ��ود از گزاره ه��ای مذهبی اس��تفاده کرده اس��ت و 
متاسفانه باب بدی را گش��وده است مجبور هستم در 
همان تراز پاسخ بگویم، پس سوال می کنم آیا اگر این 
پیش فرض را بپذریم باید دور بودن امیرمومنان)ع( از 

قدرت را نیز شایسته بدانیم؟ 
زیرا اگر ملت به س��راغ کس��انی رفتند که در راه 
آرمان ه��ای جامعه جنگیدند باید گفت مردم اش��تباه 
کردند؟ و روی کار آمدن افرادی که جانفشانی کرده و 

می کنند امری قبیح است؟ 
در ای��ن صورت دیگر چی��زی از اعتقادات ما باقی 
نخواهد ماند. از س��ویی دیگر بنا بر منطق آن نوش��ته 
باید همیشه کس��انی سرکار باش��ند که قبال بوده اند، 
در حال��ی که می بینیم دولت حاض��ر افرادی را به کار 
گمارده اس��ت که در گذش��ته مس��ئولیت های کالن 
داشته اند ولی روزنامه قانون عملکرد ایشان را به قدری 
ضعیف می داند که موجب ش��ده است جناح رقیب پا 

در میدان بگذارد. 
از مواردی که حقیقتا از ش��ان کار حرفه ای به دور 
اس��ت و در واقع توهین به ش��عور مخاطب به حساب 
می آید این اس��ت که بگوییم چرا هزینه فالن نشست 
دانشجویی برای حل مشکالت اقتصادی کشور هزینه 
نش��د! یا این هزینه برای یک نشس��ت دانش��جویی از 
کجا آمده اس��ت؟ این در حالی است که دولت مستقر 
درآمد نفتی بس��یاری داشته چرا دوستان از آن سوال 
نمی کنند؟ و ی��ا از بنیادهایی مانند باران و...؟ ش��اید 
هزین��ه آنها از جاهای دیگ��ری می آید مثال از خارج از 

مرزها.

به هر روی اینگونه نوش��تن افتضاح در قلم است. 
در ادامه به بحران آب خوزستان اشاره شده است، باید 
از این دوستان پرسید شما که انتظار دارید هزینه این 
نشست های دانشجویی مش��کل آب خوزستان را حل 
کند چرا از سلبریتی های هم فکر خود سوال نمی کنید 
هزینه هایی را که برای زلزله زدگان جمع آوری کرده اند 

را چه کردند؟ 
چ��را از اقدامات جه��ادی گروه ه��ای جهادی که 
هن��وز در مناطق زلزل��ه زده در حال فعالیت هس��تند 

نمی گویید؟ 
چ��را نمی گویی��د چند س��ال مش��کل آب را نگاه 
جهادی س��پاه حل کرد نه نگاه مدیریتی لیبرالیستی 

دوستان شما؟ 
به جای کنایه زدن و تمسخر جهادی ها بهتر است 
به این بپردازید که، ش��رافت در قلم چیزی اس��ت که 
نباید فراموش کرد. این اس��ت تفاوت س��رباز و نان به 
نرخ روز خور، قاسم س��لیمانی برای یک موضع گیری 
رئیس جمهوری که شاید از لحاظ فکری با او همراه هم 
نباش��د آنچنان تواضع می کند و شما از ترس بازگشت 
نگاه جهادی اینگونه فحش نامه تنظیم می کنید و خود 
را به جای س��ید شهیدان می گذارید و طرف مقابل را، 

عمر سعد!! که به گندم ری نخواهد رسید. 
واقعا جای شرمس��اری و تاس��ف دارد مگر طیف 
هم فکر ش��ما نبود که مس��ئله عاش��ورای 88 را ایجاد 
ک��رد؟ مگر در آن واقعه ش��وم نرقصیدی��د؟ حیا، حیا 

واژه ای فراموش شده است. 
این نیش و ناخن نش��ان دادن فقط از س��ر ترس 
است و بس. شاید در انتخابات بعدی هم نگاه جهادی 
رای نیاورد ولی این چی��زی از ارزش آن کم نمی کند 
زیرا کثرت نشانه نماد مشروعیت نیست البته برای ما، 
نه ب��رای لیبرال ها، ما برای مش��روعیت منبع دیگری 
قائل هستیم و برای مقبولیت منبع دیگری ولی تکلیف 

باید انجام شود هرچند بسیاری را خوش نیاید.

اخبار یک دیدگاه

باز هم خبری کوتاه از بلوکه شدن بخشی از دارایی های ایران در آلمان!
 کشوری اروپایی آن هم زمانی که هنوز ایران و اروپا سعی در احیای برجام دارند منتشر شد 
و مثل همیشه وزارت خارجه تکذیب کرد! اما دو روز بعد از تکذیب خبرهایی در رسانه هایی 

مانند یورو نیوز از درخواست ایران برای بازگرداندن سرمایه بلوکه شده خبر مخابره شد! 
فارغ از راست یا دروغ بودن این جریان روابط ایران و آلمان را به بهانه این اخبار بررسی می  کنیم 

و درباره ادامه برجام با کشورهای اروپایی به نتیجه ای نزدیک به قطعیت خواهیم رسید
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بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
ام��ام)ره( در س��اخت و تکمیل ۱0 بیمارس��تان با مجموع 
۱۲00 تخ��ت در مناط��ق مح��روم ۱0 اس��تان کش��ور 
مش��ارکت جدی دارد ک��ه از این تعداد، 6 بیمارس��تان به 
بهره برداری رس��یده و دو بیمارس��تان دیگر در ش��هرهای 
 بهار اس��تان هم��دان و قرچ��ک ورامین نیز آم��اده  افتتاح 

شده است.
براس��اس تفاهم نامه  منعقد شده در سال ۱۳94 میان 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی، این ستاد ساخت و تکمیل ۱0 
پروژه  بیمارس��تانی بعض��اً نیمه تم��ام را در مناطق محروم 
کش��ور برعهده گرفته اس��ت. تا به ام��روز 6 پروژه از جمله 
بیمارس��تان 90 تختخوابی بانه در اس��تان کردس��تان، به 

بهره برداری رسیده است. 
این بیمارس��تان که کلنگ س��اخت آن س��ال ۱۳87 
ب��ه زمین زده ش��ده ب��ود و به عل��ت کمبود مناب��ع مالی 

تنه��ا ب��ا ۳۲ درص��د پیش��رفت فیزیک��ی متوق��ف مانده 
ب��ود، به همت و مش��ارکت بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد 
اجرایی فرم��ان حضرت امام)ره( و تخصی��ص 94 میلیارد 
 ری��ال اعتبار از س��وی این بنیاد به تازگی ب��ه بهره برداری 

رسیده است.
بیمارستان 90 تختخوابی بانه که در زمینی به مساحت 
49 هزار مترمربع و زیربنای 8600 مترمربع احداث ش��ده، 
شامل بخش های کودکان، داخلی، جراحی، زنان و زایمان، 

اتاق عمل، آی سی یو، آزمایشگاه، رادیولوژی و... است.
بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( تا به امروز در س��اخت، تکمیل و بهره برداری از 6 
بیمارستان در ش��هرهای میانه در استان آذربایجان شرقی، 
مینودش��ت در اس��تان گلستان، درگز در اس��تان خراسان 
رضوی، گرمس��ار در اس��تان س��منان، فردوس در اس��تان 
خراسان جنوبی و بانه در استان کردستان مشارکت جدی 
داش��ته و دو بیمارستان دیگر در ش��هرهای بهار در استان 

همدان و قرچک ورامین در اس��تان تهران نیز آماده  افتتاح 
است. همچنین پروژه های بیمارستان های نی ریز در استان 
فارس و دزفول در اس��تان خوزستان نیز به ترتیب با 60 و 

۲5 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.
بنیاد برکت تاکنون 585 طرح توانمندسازی اقتصادی 
و اش��تغال زایی، ساخت مدارس و مس��اجد برکت، مسکن 
محروم��ان، بیمارس��تان و مراکز بهداش��ت و درمان، امور 
زیربنای��ی و همچنین ارای��ه  خدمات بیم��ه ای، حمایت از 
ایتام، بیم��اران صعب الع��الج و اعطای وام قرض الحس��نه 
را ب��ا اعتب��اری بال��غ بر 5 ه��زار و 587 میلی��ارد ریال در 
اس��تان کردس��تان در دس��ت اجرا دارد، که بخش زیادی 
از آن ها به انجام رس��یده اس��ت. الزم به توضیح اس��ت، با 
افتت��اح هر ی��ک از ای��ن پروژه ه��ا، زمینه  اش��تغال برای 
تعدادی از متقاضیان کار فراهم می ش��ود که در راس��تای 
 سیاست های اصولی اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار بنیاد 

برکت است.

با افتتاح بیمارستان 90 تختخوابی بانه؛
6 بیمارستان بنیاد برکت در کشور به بهره برداری رسید

این بار ژرمن ها برجام را پاره می کنند؟

تیر خالص آلمان
 به قلب غربگراها

چرا وزارت خارجه در اخراج 2 دیپلمات ایرانی منفعالنه عمل کرده است؟ 

اعتبار لگد مال شده

مدل روسی 
در ایران

 تکرار می شود؟!
َ

از اصرار بر حفظ ترکیب اقتصادی تا شایعه استعفای معاون اول رئیس جمهوری؛

صفحه 2

عربستان و ناتو با محوریت افغانستان دو نشست برگزار می کنند 

میزبانان بی صداقت 
گ�روه فرادید  عربس��تان و نی��ز ناتو در  ویژه حال��ی میزب��ان نشس��ت هایی ب��ا محوریت گ�زارش 
افغانستان هس��تند که روند رفتاری آنان نشان از عدم صالحیت 

آنه��ا برای حل بحران افغانس��تان دارد و حتی باید به جرم عامل 
بحران بودن باید مجازات ش��وند. عربستان سعودی دیروز میزبان 

نشست ۲ روزه علمای جهان اسالم آباد در...


