
سوشیانت آسمانی

درست در آستانه اجرای گام  تعلی��ق تعه��د برجام دست بـه نقد ه��ای 
معاون اول رئیس جمهور به مانند شش سال قبل 
نکته ای را بیان می کند تا خواس��ته و یا ناخواسته 
برای دشمنان کشور تردیدی جهت اقتدار و قدرت 
کش��ور ایجاد کند. ش��ش س��ال قبل نیز حس��ن 
روحانی در زم��ان تحویل دولت یازده��م بارها از 
خزانه خالی صحبت کرد، صحبتهایی که در همان 
زمان ه��م اینطور تعبیر ش��د که باع��ث تضعیف 
ق��درت و مانور تیم مذاکره کننده هس��ته ای می 
ش��ود، البت��ه این کارشناس��ی بعدتر در نشس��ت 
خبری س��خنگوی دولت با فراموش شدن گوینده 
آن که رئیس جمهور ب��ود، تعبیر به خط دادن به 
دش��من شد و محمدباقر نوبخت در نشست خبری 
خ��ود گف��ت »چ��را ع��ده ای در داخ��ل کش��ور 
می خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟«!! 
و کامل از یاد برد که اولین بار این سخنان از زبان 
چه کسی خارج شده بود و این دقیقا سوالی است 
که بس��یاری از منتقدین از شهریورماه سال ۹۲ از 

دولت یازدهم می پرسیدند.
آن زمان محمدباقر نوبخت س��خنگوی وقت دولت 
در نشس��ت خب��ری خود با گالی��ه از اینکه چرا با 
وجود تالش دولت برای ایجاد رونق و افزایش نرخ 
رش��د اقتصادی، ع��ده ای این آمارها را زیر س��وال 
می برند، ضمن توصیه به وحدت رویه، از مخالفان 
دولت خواس��ت دائم نگویند منابع مالی برای اداره 
کشور کم است! کسانی که بیرون مرزها نشسته اند 
اگ��ر ببینند وضعی��ت اقتصادی خوب��ی نداریم در 
اقداماتش��ان جری ت��ر می ش��وند. چرا ع��ده ای در 
داخل کشور می خواهند گرا بدهند که منابع مالی 
ک��م داریم؟ ما مناب��ع مالی داریم و ب��ا همان هم 

می توانیم به توسعه کشور بپردازیم.
این س��خنان س��خنگوی دول��ت در حالی مطرح 
 ش��د که در همان ابتدای دولت یازدهم هم برخی 
کاره��ای دولت ب��ا فرافکنی های رئی��س جمهور 
درباره خزانه خالی، مغایر بود که پرداخت چندین 
ماه یارانه در ماه ه��ای ابتدایی دولت و حقوق های 
نجومی را می توان در زمره این ها دانس��ت. یادمان 
مان��ده که روحان��ی در ابت��دای کار دولتش و در 
همایش پنجاهمین س��الگرد تاسیس شرکت ملی 
گاز مدعی  ش��د در شرایطی کار خود را آغاز کرده 

ک��ه با یک خزان��ه خالی و انبوه��ی از بدهکاری ها 
مواجه بوده اس��ت. وی ب��دون توجه به آثار چنین 
سخنانی از سوی رئیس دولت بار دیگر در ۲۲ مهر 
۹۲ و درست دو روز مانده به آغاز مذاکرات ایران و 
۱+۵ در دانش��گاه تهران و در جمع دانشجویان بار 

دیگر بر تحت فشار بودن دولت تاکید می کند.
حس��ن روحانی در نطق خود در جلسه رای اعتماد 
نمایندگان دولت دوازدهم نیز اذعان کرد: یک وقتی 
می گفتم خزانه خال��ی تحویل گرفتیم؛ بعد دیدیم 

صندوق های ما هم عالوه بر خزانه خالی بود!
در همین زمینه اما ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک 
مرکزی در نشس��ت خبری که پی��ش از انتخابات 
برگزار ش��د، درباره ادعای مک��رر روحانی مبنی بر 
تحویل خزانه خالی، تالش کرد رابطه سیخ و کباب 
را متعادل کند و پاسخ داد که وقتی رئیس جمهور 
می گوی��د خزانه خالی اس��ت معنای��ش به حداقل 

رسیدن منابع است!
پ��س از این س��خنان بهمنی رئیس اس��بق بانک 
مرک��زی هم اعالم می کند ک��ه نه تنها خزانه خال 
تحویل دولت یازدهم نش��ده، بلک��ه ۱۰۰ میلیارد 
دالر از ارزه��ای نفتی بلوکه ش��ده دولت دهم نیز 
نصیب دولت یازدهم ش��د، این در حالی است که 
هیچ دولتی از ابتدای انقالب تاکنون چنین دارایی 

عظیمی را به دولت بعد انتقال نداده است.
همچنین علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم 
نیز در جلسه ۱۱ آذر کمیسیون اقتصادی مجلس 
در مورد س��خنان روحانی در رابطه با خزانه خالی 
بی��ان می کند منظور وی از خزان��ه خالی در واقع 
خزانه درآمدهای عمومی دولت بوده که البته این 
خزانه هم خالی نیس��ت و در روز تحویل دولت در 

آن بیش از ۱۲۸۰ میلیارد تومان پول بوده است.
ام��ا جالب ت��ر اینکه پ��روژه بکارگی��ری کلیدواژه 
خزانه خالی به همین جا ختم نش��ده و معاون اول 
دولت هم بارها بر آن تاکید می کند او در نشس��ت 
محیط زیس��ت در هفدهمین همایش ملی معرفی 
واحدهای صنعتی مدعی ش��د کسانی پول نفت را 
بردند و بدهی های س��نگین به ب��ار آوردند و یک 

دولت بدهکار به جا گذاشتند!
مصباحی مق��دم رئیس وقت کمیس��یون برنامه و 
بودجه مجلس در پاسخ به سوالی در همین زمینه 
خاطرنش��ان کرد که بعضی حرف ها را ممکن است 
رئی��س جمهور بگوی��د اما مجلس ای��ن اظهارات 
را ج��دی نمی گی��رد. خط��ر به گارگی��ری چنین 
کلیدواژه های که به اذعان سخنگوی دولت، امنیت 

ملی ما را با مخاط��ره مواجه خواهد کرد، پیش از 
این بارها و بارها از زبان برخی منتقدین که معموال 
به گفته هایشان وقعی نمی گذارند گوشزد شده بود. 
حجت االسالم والمس��لمین ابراهیم رئیسی یکی از 
افرادی ب��ود که با تقبیح بکارگیری چنین کلماتی 
در دولت و مذاکرات آن را پیامی خطرناک از ناحیه 

جمهوری اسالمی برای طرف مقابل می داند.
در آن زمان هم مس��جل ش��د که برخی دانسته یا 
نادانس��ته در نشست های داخلی و بین المللی خود 
کلیدواژه ای را بکار گرفته اند که نه تنها انش��قاق را 
دام��ن زده، بلکه امنیت  ملی کش��ور را با مخاطره 
مواجه کرده اس��ت. مطرح کنن��دگان باید متوجه 
باشند طرح چنین مسائلی اگر با اهداف سیاسی و 
نه از روی سهو صورت گرفته باشد، خیانت آشکارا 
به مردمی اس��ت که ب��ا صداقت کامل به آنان رای 

اعتماد دادند.
ام��ا حاال یکب��ار دیگر در آس��تانه برداش��تن گام 
دوم تعلیق تعهدات برجامی و بررس��ی لوایح س��ه 
گانه موس��وم به اف.ای.تی.اف اس��حاق جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمهور همان روی��ه را مجددا 
احیا کرده و می گوید که »ش��رایط کش��ور از نظر 
معیش��ت، بودجه و ارز بسیار بحرانی است« او که 
در انتخابات س��ال ۹6 به عنوان نامزد پوشش��ی با 
روحان��ی تا روز آخ��ر رقابت می ک��رد و نهایتا به 
نف��ع او کنار رفت در مناظ��رات انتخاباتی دفاع از 
تدبیر و امید بارها با تعبیر دولت به ماشین مدعی 
بود ماش��ین در دره رفته توسط دولت نهم و دهم 
توسط تدبیر و امید از دره خارج شده و حاال مردم 
اگر به آنه��ا رای مجدد دهند این خودرو در جاده 
ادامه مس��یر می دهد! نکته ای که دقیقا دو س��ال 
بع��د با ادبیات دیگری به مردم القا ش��ده و تالش 
می شود به جای امید انتخاباتی ناامیدی از شرایط 

کشور جایگزین شود. 
جهانگیری در س��خنرانی روز سه شنبه این را هم  
گفت که »ش��اید این بحث برای مردم عادی شده 
باش��د، اما واقعا شرایط حساسی داریم آمریکایی ها 
از برجام خارج ش��دند، ش��ش کشور طرف مذاکره 
و ش��ورای امنیت وقتی برجام تایید و توافق ش��د 
به عنوان یک راهکار مناس��بی آن را اعالم کردند 
که می تواند برای حل مش��کالت بین المللی مورد 
استفاده قرار گیرد. مشکالتی که می تواند با گفتگو 
حل ش��ود و راه حلی برای س��ایر مس��ائل جهانی 
باش��د؛ اما آمریکایی ها نگذاشتند این اتفاق بیفتد 
چه زمانی که بودند و چه زمانی که از برجام خارج 

ش��دند اجازه ندادند مردم ایران از دس��تاورد های 
برجام استفاده کنند و با فضاسازی و مسائل روانی 
را در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایران حاکم 
کردند. آمریکایی ها اردیبهش��ت ماه سال گذشته 
رسما از برجام خارج ش��دند تحریم های سنگینی 
را وض��ع کردند تم��ام توان خود را ب��ه کار بردند 
ک��ه بتوانند به معنای واقع��ی جنگ اقتصادی را با 
ایران داش��ته باشند چین روس��یه و اروپا را همراه 
خ��ود کردند و آن ها را وارد کردند که با ایران وارد 
جنگ اقتصادی شوند هدف شان وارد کردن فشار 
ب��ه مردم ای��ران از نظر اقتصادی ب��ود.  در مرحله 
اول فروپاش��ی نظام جمهوری اسالمی را از داخل 
مدنظر قرار دادند و اگر نتوانستند در این خصوص 
کاری کنن��د، اقتصاد ای��ران را دچار اختالل کنند 
و می گفتن��د که ای��ران نمی تواند چهلمین س��ال 
انقالبش را جش��ن بگی��رد. در ماه های اول در این 
جن��گ روانی ما فضا را از دس��ت دادیم، اما روز به 
روز ش��رایط مقابله در کش��ورمان تثبیت شد و با 
همه کش��ور هایی که وارد جنگ شده بودند بحث 
کردیم یک س��ال در برجام ماندیم و همه تعهدات 
م��ان را انجام دادیم، اما کش��ور های طرف مذاکره 
کمترین تعهدات ش��ان را انج��ام ندادند. نهایتا در 
مصوبه ش��ورای عالی امنیت مل��ی ایران از بعضی 
از تعهدات را طبق تعهد برجام باید عقب نش��ینی 
می کرد. تعهد کرده بودیم در داخل ایران بیش��تر 
از ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده نگاه نداریم و غنی 
سازی تا ۳.6۷ باشد و ما می توانیم به این تعهدات 
پایبند نباش��یم. ش��رایط حساس اس��ت اتفاقاتی 
که در برجام افتاد و کش��ور هایی ک��ه به تعهدات 
ش��ان عمل نکردند باعث شد ایران هم تصمیماتی 
را بگی��رد مهلت 6۰ روزه که مهلت قانونی اس��ت 
ب��ه اتحادی��ه اروپا دادی��م که آن ها می توانس��تند 
خوب اس��تفاده کنند، اما باز هم به تعهدات ش��ان 
پایبند نبودن��د ما دنبال تعامل و گفتگو هس��تیم 
و در مقاب��ل از حق��وق ملت مان دف��اع می کنیم. 

« او برخ��الف تصور مردم درب��اره مذاکره و گفت 
و گ��و صحبت ک��رد و در ادامه با اش��اره به اوضاع 
نامناسب معیشتی اینطور گفت که »شرایط کشور 
از نظر معیشت بودجه دولت و شرایط ارزی بسیار 
بحرانی اس��ت که از بعد انق��الب تاکنون  کمتر با 
آن مواجه بودیم. در حال حاضر با کس��ری بودجه 
مواجه نیستیم، اما شرایط منابع کشور خاص است 
شرایط منطقه حساس است و باید نخبگان جامعه 
و دانشگاهیان به موقع این شرایط را رصد کنند و 
اینکه چه راهکاری را باید داش��ته باشیم به اطالع 
دولت برس��انند.  در حال حاضر با محدودیت ها و 
فرصت هایی مواجه هس��تیم که این شرایط بسیار 
جدی و تعیین کننده در کش��ور دارد به خصوص 
در دانش��گاه ها. هیچ جم��ع و منظومه ای صاحب 
نظرتر و متخصص تر از روس��ای دانشگاه ها نیستند 
که بتوانند برای این موضوع فکر کنند، نظر بدهند 
و از نزدیک در جریان مس��ائل کشور باشند. تجربه 
به ما نشان می دهد که باید به دانشگاه اعتماد کرد 
که می تواند مش��کالت کشور را حل کند به همین 
دلیل مسائل دانشگاه مسائل ملی است که باید به 
آن توجه کنیم و آن را حل کنیم. آینده کش��ور با 
دانش��گاه ها رقم می خورد.  بخشی از بودجه کشور 
به صورت مس��تقیم و غیر مستقیم به فروش نفت 
وابسته است آمریکایی ها تمام تالش شان را کرده 
اند که بتوانند ف��روش نفت ایران را متوقف کنند، 
اما تاکنون موفق نش��دند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان 
از بودجه کشور باید از طریق فروش نفت به دست 
بیای��د که برای حل این مش��کل باید منابع جدید 
خلق کنیم. ما کش��ور ثروتمندی هستیم و باید از 
این ظرفیت ها اس��تفاده کنیم. « شاید او ناخواسته 
و ندانس��ته این صحبت ها را صمیمانه بیان کرده 
ام��ا ای کاش تدبیر و امید بداند که هر س��خنی را 
در هر زمانی هر چند که درس��ت باشد نباید بیان 
کن��د چرا که تبعات بی��ن المللی آن می تواند گاه 

جبران ناپذیر شود.
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اعضایشوراینگهبانواردصفبندیهایسیاسیوجناحینمیشوند
دبیر شورای نگهبان گفت: فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در اعمال وظیفه شان 

وارد صف بندی های سیاسی و جناحی نمی شوند.
آیت اهلل احمد جنتی افزود: شورای نگهبان ضامن اسالمیت و جمهوریت نظام اسالمی 
اس��ت و وظیفه مهم س��المت قانون بر عهده این نهاد است. همواره شورای نگهبان 
س��ه اصل رعایت شرع مقدس، قانون و اخالق را مدنظر قرار داده و در زمینه نظارت 

بر انتخابات نیز همین گونه عمل کرده و می کند. وی با بیان اینکه در فرآیند انتخابات و 
بررسی صالحیت ها عمل به مّر قانون همواره مدنظر ما بوده است، تصریح کرد: اگرچه حجم 
باالی ثبت نام و بررس��ی صالحیت ها به دلیل نقص قانون در بازه زمانی کوتاه توان زیادی از 

شورای نگهبان می گیرد، اما این شورا با دقت نظر به وظیفه قانونی خود عمل می کند.
آی��ت اهلل جنتی افزود: همانگونه که پیش تر اعالم کرده ایم ش��ورای نگهبان در بررس��ی 
صالحیت ها برای کس��انی که صالحیتشان تأیید نمی شود حق اعتراض قانونی قائل بوده 

و آماده شنیدن نظرات آن ها است. مهر

اروپابرجامیرامیخواهدکهایرانازامتیازآناستفادهنکند
 س��خنگوی اس��بق وزارت خارجه گف��ت: اروپا برجامی می خواه��د که تعریفش 
متف��اوت از برجامی که ایران توافق کرده اس��ت و آنچه که اروپایی ها دنبال آن 

هستند به کار ایران نمی آید.
حمیدرضا آصفی معتقد اس��ت اروپا به دنبال اجرای برجامی متفاوت از برجامی 

است که ایران توافق کرده است.
وی گفت: رفتار اروپا نشان می دهد که مایل است برجام باقی بماند و از بین نرود، 

ام��ا نه اث��ر کند و نه تعهدات خود را انجام دهد. در واقع م��ی خواهد برجام را به عنوان 
ی��ک عامل بازدارنده برای ایران ببیند. این یعنی آنک��ه محدودیت های ایران که آنطور 
که در برجام پیش بینی شده است وجود داشته باشد اما جمهوری اسالمی امتیازاتی از 
این توافق به دس��ت نیاورد. آصفی افزود: اروپا برجامی می خواهد که تعریفش متفاوت 
از برجامی است که ایران توافق کرده است؛ لذا آنچه که اروپایی ها دنبال آن هستند به 

کار ایران نمی آید. جماران

کانالمالیاروپاییهافریبیبیشنیست
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی با بیان اینکه اینستکس یک فریب 

و شوخی تلخی اروپایی ها دانست.
آیت اهلل محس��ن اراکی با بیان اینکه کانال مالی اروپایی ها ش��وخی تلخی است، 
گفت: مالی اروپایی ها فریبی بیش نیس��ت. در برجام فریب خوردیم و دیدیم که 
چگونه فریب اس��ت؛ با توجه به آیات و روایات مومن از یک سوراخ دوباره گزیده 

نمی ش��ود. آیت اهلل اراکی با بیان اینکه ط��رف مقابل به برجام متعهد نبودند، یادآور 
شد: عجیب است که آن ها ما را مواخذه می کنند که چرا به برجام متعهد نبودیم! کاهش 
تعهدات ایران در چارچوب برجام صورت گرفته است و آن ها حق هیچ گونه ادعایی علیه 

متن برجام را ندارند.
وی با اشاره به تالش آمریکا برای برگزاری جلسه فوری تخطی ایران از برجام در شورای 
آژانس بین المللی اتمی تاکید کرد: این اقدام آمریکا کامال مسخره است چرا که آن ها از 

برجام خارج و این تعهدنامه بین المللی را زیر پاگذاشتند. مهر

روز پنج ش��نبه، ۱۳ تی��ر ۹۸ )۴ ج��والی  ۲۰۱۹( مطابق س��نت هر س��اله، مراسم در حــاشـیه 
س��الگرد صدور »بیانیه استقالل« و خارج ش��دن آمریکا از زیر 
س��لطه نظام پادشاهی بریتانیا در سال ۱۷۷6 موسوم به مراسم 
»روز اس��تقالل« در این کشور برگزار شد. این روز که روز ملی 
ایاالت متحده نیز هست، در سراسر آمریکا تعطیل رسمی است 
و یکی از مشخصه های آن آتش بازی و فشفشه بازی و نورافشانی 
 Fourth of« گسترده در آسمان این کشور است. )اگر عبارت
July« را در گوگل جس��ت وجو کنی��د، برای چند ثانیه صفحه 
جس��ت وجوی گوگل فشفشه باران می شود.( با این حال، به نظر 
می رسد دولت ترامپ امسال در سالگرد استقالل ایاالت متحده 

به دنبال یک آتش بازی گسترده تر هم بوده است.
 ،Moon of Alabama( »پایگاه اینترنتی »م��ون آو آالباما
به معنای »ماِه آالباما«(، یکی از رس��انه های آمریکایی اس��ت 
که اگرچه ممکن است برای ش��ما شناخته شده نباشد، اما در 
محافل رسانه ای جایگزین کاماًل شناخته شده است. این پایگاه 
خبری روز چهارش��نبه مصادف با شب جشن استقالل آمریکا 
از اقداِم به شدت تحریک آمیز واشینگتن در نقض مجدد حریم 
هوایی ایران بعد از س��قوط پهپاد RQ-۴ »گلوبال هاوک« این 
کشور توسط پدافند سپاه پاسداران ایران حدود دو هفته قبل 
خب��ر داد. عن��وان گزارش »مون آو آالباما« از این قرار اس��ت: 
»آمری��کا ش��ب قب��ل از رژه ۴ جوالی تالش ک��رد ایران را به 
س��رنگونی یک هواپیمای آمریکایی دیگ��ر تحریک کند«. در 

ادامه، به جزئیات این گزارش خواهیم پرداخت.
الزم به ذکر اس��ت که مش��رق صرفاً جهت اط��الع نخبگان و 
تصمیم گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه های 
پایگاه ه��ای خب��ری و تحلیلی غرب��ی این گزارش را منتش��ر 
می کن��د و دیدگاه ها، ادعاه��ا و القائات این گزارش  لزوماً مورد 
تأیید مش��رق نیست. »مون آو آالباما« گزارش خود را با پیوند 
زدن روز اس��تقالل آمریکا و همچنین سالگرد حادثه سرنگونی 
هواپیمای مسافربری ایران در تاریخ ۳ جوالی ۱۹۸۸ )۱۲ تیر 

۱۳6۷( این گونه آغاز می کند
امروز ]۳ جوالی ۲۰۱۹[ یک هواپیمای شناسایی سرنشین دار 
آمریکایی در اقدامی به وض��وح تحریک آمیز وارد حریم هوایی 
ای��ران ش��د تا این کش��ور را تحریک به س��رنگونی خود کند. 
چنین اتفاقی می توانس��ت این فرصت را ب��ه ترامپ بدهد که 
آتش بازی ویژه ای به مناس��ب ۴ جوالی به مردم آمریکا هدیه 
کند. همچنین ۳ جوالی ۱۹۸۸، رزم ناو »یواس اس وینسنس« 
مس��لح به موش��ک های هدایت ش��ونده هواپیمای مسافربری 
ایران��ی پ��رواز 6۵۵ را با ۲۹۰ سرنش��ین س��رنگون کرده بود. 

آمریکا ادعا می کرد که فرس��تنده رادیویی این هواپیما داشته 
کد شناس��ایی یک هواپیمای نظامی ایرانی را ارسال می کرده، 
به نظر می رسیده که هواپیما دارد به وینسنس حمله می کند، 
ناو آمریکایی ۱۲ بار به هواپیما هشدار داده، و هواپیمای ایران 
در زم��ان رخ دادن حادثه ب��ر فراز آب ه��ای بین المللی پرواز 
می کرده است. خدمه ناو وینس��نس برای کشتن غیرنظامیان 

ایران مدال هم گرفتند.
این پایگاه آمریکایی ادامه می دهد: »تحقیقات نش��ان داده  که 
همه این ادعاها دروغ هس��تند  شلیک به هواپیما تعمدی بود. 
ایران هم در دیوان بین المللی دادگس��تری ]موسوم به »دیوان 
الهه«[ از آمریکا ش��کایت کرد. این پرونده سال ۱۹۹6 زمانی 
بس��ته شد که آمریکا موافقت کرد تا هم عذرخواهی کند و هم 
۸/6۱ میلیون دالر به خانواده های قربانیان پرداخت نماید.« این 
در حالی است که آمریکا تا امروز هرگز مسئولیت این جنایت را 

به عهده نگرفته و بابت آن از ایران عذرخواهی نکرده است.

جعلهویترویتجوینتآمریکایی
پای��گاه خبری »مون آو آالباما« توضی��ح می دهد: این هواپیما 
برفراز جزایر »ابوموس��ی« و »س��یری« در خلیج فارس پرواز 
ک��رد که بخش��ی از قلم��رو و حری��م هوایی ایران هس��تند. 
ریوت جوینت همچنین به دروغ با ارس��ال سیگنال خودش را 
یک هواپیمای ایرانی معرفی می کرد. فرستنده رادیویی هوایی 
این هواپیمای جاسوسی آمریکا روی کدی تنظیم شده بود که 
متعلق به ایران است. سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی 
)ایکائ��و - ICAO( آدرس های ۲۴ بیت��ی ای را تعریف کرده 
اس��ت که ن��وع هواپیما و کش��ور ثبت کننده آن را شناس��ایی 
می کنن��د. کدهای ۲۴ بیتی متعلق به هواپیماهای ثبت ش��ده 
ایران با شناسه کش��وری ۰۰۱۱ ۰۱۱۱ ]صفر یک یک یک - 
صفر صفر یک یک[ آغاز می ش��وند که در دس��تگاه اعداد پایه 
)شانزده ش��انزدهی( به صورت ۷۳ ]هفت سه[ نوشته می شود. 
صفحه ای که مانو گومز از وب سایت فالیت رادار استخراج کرده 
است، کدهای فرس��تنده ای را که این هواپیمای آمریکایی در 
»ُمد اس« )S-Mode( ارس��ال می ک��رده به صورت یک عدد 

شش رقمی در دستگاه اعداد پایه نشان می دهد.
عکسی که گومز در توئیت خود استفاده کرده و جعل هویت و 
مسیر پروازی هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز جزایر سیری 

و ابوموسی را نشان می دهد 
گ��زارش در ادامه تصریح می کند: »اس��تفاده ریوت جوینت از 
ک��دی که این هواپیما را یک هواپیمای ایرانی معرفی می کند، 
اش��تباهی نبوده، بلکه کام��اًل تعمدی بوده اس��ت.« »مون آو 
آالباما« سپس به پیام توئیتری »استفان واتکینز« مشاور حوزه 
فن��اوری اطالعات و کارش��ناس امور دریان��وردی و هوانوردی 
مس��تقر در کانادا اشاره می کند. واتکینز در پاسخ به پیام گومز 
نوشته است: آن چه که نیروی هوایی آمریکا دارد انجام می دهد 
از جهات زیادی اش��تباه است که این اشکاالت تقریباً کاماًل از 

دید ناظران عادی پنهان هستند.
RC )۱-۱۳۵ ش��ماره ]کد[ منحصربه فرد فرستنده خود را به 
۷۳۰۰۰۰ )دستگاه اعداد پایه( تغییر داده است که کد مختص 
ایران است. بنابراین، نیروی هوایی آمریکا دارد خودش را جای 

یک هواپیمای ایرانی جا می زند 
۲-( همان طور که ]مانو گومز[ هم اش��اره کرد، این کار اتفاقی 
نیست؛ نیروی هوایی آمریکا همین کار را با کدهای ونزوئال هم 
در نزدیکی س��واحل این کش��ور انجام داده است. هواپیماهای 
شناس��ایی آمریکا اقدام به تقلید از کد کشورهایی می کنند که 
در حال جاسوس��ی از آن ها هستند، و به این ترتیب پروازهای 

مسافری در آینده را به خطر می اندازند
۳-( من منتظرم کس��ی ب��ه من بگوید که ای��ن یک عملیات 
»امنی��ت عملیات��ی« ]و ب��رای جلوگیری از افش��ای عملیات 
جاسوس��ی[ بوده اس��ت. ]در آن ص��ورت من پاس��خ خواهم 
داد که[ واضح اس��ت ک��ه چنین چیزی نیس��ت، چون حتی 
ش��هروندان اسپانیایی و کانادایی ]که فاصله جغرافیایی زیادی 
از ای��ن عملیات دارن��د[ هم در حالی که پیژام��ه به تن دارند 
]و از درون خانه هایش��ان، به س��ادگی[ این عملیات را کشف 
کرده اند. ایرانی ها مثل روز روش��ن این عملیات ها را می بینند؛ 
آمریکایی ه��ا تنها دارند فعالیت هایش��ان را از اف��کار عمومی 

آمریکا )و دنیا( مخفی می کنند 
۴-( تناق��ض تراژی��ک: ۳ جوالی ۱۹۸۸ یواس اس وینس��نس 
هواپیمای پرواز 6۵۵ ایران ایر را س��رنگون کرد. دروغ هایی که 
پ��س از این اتفاق گفتند، این روایت را به خورد رأی دهندگان 
آمریکایی را داد که هواپیمای ایرانی داش��ته از کد فرس��تنده 
یک جت نیروی هوایی این کش��ور اس��تفاده می کرده اس��ت. 

اصاًل؛ تحقیقات رسمی هم این دروغ را افشا کرد

۵-( ممکن اس��ت کسی بگوید:[ »اما این یک عملیات شناسایی 
فوق محرمان��ه بوده اس��ت!« ]واقعیت این اس��ت ک��ه[ انگلیس، 
آمریکا و بس��یاری از کشورهای حوزه بالتیک هر روز در نزدیکی 
کالینینگراد عملیات شناسایی انجام می دهند. آن ها مرتباً/همیشه 
فرس��تنده های خود را روش��ن می گذارند و هویت/نوع هواپیمای 
خود را به درستی نمایش می دهند  چرا این کشورها چنین کاری 
می کنن��د؟ برای این که قصد خود ]یعنی جمع آوری اطالعات[ را 
به وضوح به نیروهای نظامی روس منتقل کنند، و ]توسط روس ها[ 
سرنگون نشوند. این کار عادی و غیرتهدیدآمیز است. جعل هویت 
هواپیما و خاموش کردن فرستنده اهداف شما را به طور واضح به 

ایرانی ها منتقل نمی کند، مگر آن که هدف شما جنگ باشد

تهدیدترامپبهحملههستهای؟
»مون آو آالباما« در بخش��ی از گزارش خود بخش��ی از توئیت 
تهدیدآمی��ز ترامپ درب��اره حمله ای��ران به پهپ��اد آمریکا را 
ی��ادآوری می کند: »هرگونه حمله ای توس��ط ای��ران علیه هر 
چی��ِز آمریکایی، با نیرویی عظیم و تحمل ناپذیر مواجه خواهد 
ش��د. در برخی موارد، تحمل ناپذیر به معن��ای ویرانی خواهد 
ب��ود. دیگر خب��ری از جان کری و اوباما نیس��ت! « این پایگاه 
آمریکایی معتقد است که این توئیت ترامپ گمانه زنی هایی  را 
درباره احتمال اقدام هس��ته ای آمری��کا علیه ایران را به وجود 
آورده اس��ت. این گزارش در ادامه س��ناریوی حمله آمریکا به 

جزیره ابوموسی را به عنوان فرضیه مطرح می کند.
البته »مون آو آالباما« همه این مقدمه چینی ها و سناریوسازی ها 
را برای دو هدف خاص ارائه داده است: اول طرح این سؤال که 
چه کس��ی ممکن است پش��ت این ماجرا باشد و دوم قدردانی 
از ایران بابت خویش��تن داری اش: آدم نمی داند چه کسی یک 
چنین نقش��ه ش��رورانه ای را کشیده اس��ت. آیا کار شوَمن ]و 
بازیگ��ر[ اصل��ی، یعنی خود ترامپ، بوده؟ آی��ا به همین دلیل 
ب��ود که ب��ا این همه عجل��ه به ارتش دس��تور داد ت��ا به رژه 
مراس��م ۴ جوالی بپیوندد؟ یا کار جان بولتون بوده؟ یا مایک 
پمپئوی��ی که می گوی��د: »دروغ می گفتیم، تقلب می کردیم، و 
دزدی می کردیم«؟ ]اش��اره به اظهارات وزیر خارجه آمریکا در 
مورد زمان حضورش در س��ی آی ای.[ یا کار یک کوتوله ای در 
سی آی ای یا س��نتکام بوده؟ هر کس که این نقشه را طراحی 
ک��رده، و آن هایی ک��ه اجازه داده اند این اتف��اق بیفتد، اکنون 
ناامید خواهند ش��د، چون واضح اس��ت که ایران در دام آن ها 
نیفتاده اس��ت. دنیا یک »تش��کر« بزرگ به مسئوالن پدافند 
هوایی ایران در جزیره ابوموس��ی به خاطر ]خویشتن داری و[ 

رفتار منضبط شان بدهکار است.  مشرق نیوز

عاملهمهمشکالتتحریمهانیست
اکثر کارشناس��ان اقتصادی و بس��یاری از مس��ئوالن 
متفق هس��تند که عامل همه این مشکالت تحریم ها 
نیس��ت بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و 

سیاست گذاری اجرایی است.
من نمی گویم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشکالت 
اقتص��ادی اخی��ر مربوط ب��ه عملکردها اس��ت و اگر 
عملکردها بهت��ر و با تدبیرتر و ب��ه هنگام تر و قوی تر 
باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان 

مقابل آن ایستاد.
در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد 
دالر از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه 
ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد 
و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکالت 

مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.
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مخاطب شمایید

تکمضراب
این بار م��ی زنیم چون در هیچ جای قانون و اصول و 
سیاستگذاری و بخشن نامه های داخلی سیاست روز، 
تک مضراب زدن وس��ط حرف های برادر بهزاد نبوی 

ممنوع نشده است.
ما وس��ط حرف ممنوعه هایش هم زدیم چه برس��د به 
ایشان که جفت پاپریدن بین سخنان گرانبارش هم آزاد 
است. زدیم.جوری هم زدیم که صدایش در بیاید. خوب 
کرددیم زدیم. ایش��ان مواضع خودش شفاف نیست آن 
وقت مواضع ما را زیر سئوال می برد. می زنیم تا ایشان 

باشد که دیگر مواضع ما را تضعیف نکند.
بـرادر بهزاد نبوی: من سـینه چاک آقـای روحانی 

نیستم ولی باید از او دفاع کرد.
ننج��ون: آن لولو را مم��ه برد. هواداران س��ینه چاک 
ایش��ان دنبال ی��ک بهانه ای م��ی گردند ک��ه رابطه 
خودش��ان را با ایش��ان انکار کنند چه برس��د شما که 

سینه چاک نیستی.
بهـزاد نبـوی: االن ۶۰ درصـد اقتصـاد در اختیـار 

نهادهای خارج از دولت است.
ننج��ون: مث��ل زم��ان وزارت ش��ما خوب اس��ت که 
صددرصدش دس��ت خودت��ان بود؟ همان��ن وقت که 
سوس��ک ها از دی��وار می رفتند باال و مادرش��ان می 

گفت قربان دست و پای بلورین تان بروم.
بهـزاد نبـوی: االن دولت در اقتصاد و در سیاسـت 

خارجی اختیاری ندارد.
ننجون: پس این آقای ظریف که اینهمه گردن کلفتی 

می کند اختیار خودش را ندارد. روی ما به دیوار!
بهزاد نبوی: مشکالت دولت از ایرادهای ما بزرگتر است.

ننجون: مثل توجیه های ش��ما ک��ه از کوه دماوند هم 
بزرگتر است.

بهـزاد نبـوی: شـیر 2 هزارتومانـی بـه بـاالی ۵ 
هزارتومان رسیده است.

ننجون: خدا را ش��کر یکی از بزرگان مملکت را دیدیم 
که قیمت شیر را بلد است.

بهزاد نبوی: با روی کارآمدن ترامپ ش��رایط سخت تر 
هم شد. از داخل و خارج تندروها به هم پاس می دادند 

و آبشار می زدند.
ننجون: ببخش��ید هوا تاریک بود اس��پ های ش��ما را 

ندیدیم آقای معروف!
بهزاد نبوی: امروز دولت برای صدور نفت مشکل دارد.
ننجون: ولی برای حاتم بخشی نفت هیچ مشکلی ندارد.

بهزاد نبـوی: من این روزها بیشـتر بـه دایی جان 
ناپلئون شبیه شده ام.

ننج��ون: البته بیش��تر ش��بیه "فامیل دور" ش��دید و 
خودتان خبر ندارید.

بهـزاد نبوی: تلویزیون ما نشـان می دهد چگونه ما 
مخفیانـه نفت می فروشـیم و تحریم هـا را دور می 
زنیم آقایان این را نمایش اقتدار می دانند! موضوع 
تندروی و کندروی نیست مسـاله انجام رفتارهای 
احمقانه اسـت. اتفاقی را که در صداوسیما در مورد 

فروش نفت ایران افتاد، ساده نگیرید.
ننجون: بنده عذرخواهی می کنم. فامیل دور نه! همان که 

خودتان گفتید.انصافا با دایی جان ناپلئون مو نمی زنید.
بهزاد نبوی: ما در حدود ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز 
می فروشیم. نه تنها سرمایه گذاری خارجی نیست 

که آب و نان موجود هم درست توزیع نمی شود.
ننجون: عمه رهبر کره ش��مالی همین دو دقیقه پیش 

گفت امروز دولت برای فروش نفت مشکل دارد.
بهزاد نبوی: االن وقت مذاکره نیست. ببینید ترامپ 

با نوه کیم چه می کند.
ننجون: خاک بر س��رم! من که چیزی درباره کاری که 
ترامپ با ن.ه کیممی کند نشنیدم اما شنیدم خیلی ها 

با نوه خیلی های دیگر خیلی کارها می کنند.
بهزاد نبوی: هرچه فشـار بیشـتری بر مـردم وارد 

شود آنها مایوس تر می شوند.
ننج��ون: از کرام��ات پیر چریک اس��ت / دور را دید و 

گفت نزدیک است

ننجون

آقای پوششی و ماشین از دره درآمده بحران زده!

گل به خودی تازه تدبیر و امید

ورود یک هواپیمای جاسوسی دیگر آمریکا به حریم هوایی ایران؟؛
ترامپ فقط زبان موشک می فهمد نه دیپلماسی! 


