
 حذف یارانه آرد صنعت جلوی 
خروج ثروت ملت از کشور را می گیرد

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه حذف یارانه 
آرد صنعت باعث می شود یارانه و ثروت ملت ایران 
به کام اتباع دیگر کشــورها نباشــد، گفت: شفاف 
کردن یارانه موجب پرداخــت آن به جامعه هدف 

می شود.
حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین 
شهر در مجلس شــورای اســامی در گفت وگو با 
فارس، گفت: حذف یارانه پنهان آرد و شفاف کردن 
آن باعث می شــود تا این یارانه به جیب سودجویان 
نــرود و این ثروت ملــت ایران بــه کام اتباع دیگر 
کشورها نباشــد. وی افزود: ما همواره شاهد هجوم 
دیگر اتباع کشورها از شلمچه و... به داخل کشورمان 
برای خرید کاالها از ایران هستیم، طبیعتا آنها برای 
خرید تولیدات صنعتی ما بــه ایران نمی آیند، بلکه 
کاالهایــی که یارانه به آنها تعلق می گیرد خریداری 
می کنند. عضو هیات رئیســه مجلس اظهار داشت: 
این مســأله نشان دهنده آن است که علنا یارانه که 
حق اقشــار ضعیف جامعه اســت عما به کام اتباع 
کشــورهای همسایه اســت که باید نحوه تخصیص 
آن اصاح شــود. حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد: 
این مســأله خود به تنهایی بیانگر آن است که باید 
قیمت کاالها در کشــور واقعی شــود تا زمینه برای 
هر گونه ســوء اســتفاده از ثروت ملت ایران فراهم 
نشود. وی افزود: البته نکته ای که در اینجا قابل ذکر 
است این اســت که باید از مدتی قبل دستگاه های 
اجرایی مربوطه نســبت به تبیین این موضوع برای 
مردم و اقناع ســازی افکار عمومی برای حذف یارانه 
پنهان آرد و شــفاف کردن یارانه در این بخش اقدام 
می کردند. عضو هیات رئیســه مجلس اظهار داشت: 
متأسفانه اقناع سازی خوبی برای حذف یارانه پنهان 
آرد از ســوی دســتگاه های اجرایی مربوطه به ویژه 
وزارتخانه های اقتصاد و کشاورزی در این مدت انجام 
نشــد و گزارش هایی هم که از رسانه ملی در بحث 
فروش کاالهای مشمول دریافت یارانه به کشورهای 
همسایه پخش شد، گرچه اقدام مفیدی بود اما کافی 
نبود و نتوانســت افکار عمومی را         در این زمینه قانع 
کند. حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد: بهتر بود در 
مورد پرداخت یارانه نقدی آزادشده از این بخش به 
مردم دقیقا توضیح داده می شد یا حداقل نمایندگان 

ملت در جریان این موضوع قرار می گرفتند.

 هنوز دولت برنامه جایگزین
 ارز ترجیحی را ارائه نداده است

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی 
گفــت: هنوز دولــت برنامه جایگزین خــود را در 
صورت حذف ارز ترجیحی ارائه نداده اســت و باید 

در این باره به مجلس گزارش دهد.
مالک شــریعتی در گفتگو با مهر، درباره ســازوکار 
تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری، اظهار داشت: 
طبق مصوبه مجلس شورای اسامی در بودجه سال 
۱۴۰۱، امســال دیگر ارزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ 
تومانی نداریم. وی بیان کرد: دولت اختیار دارد ارز 
تخصیص دهد یا آنکه معادل ریالی آن را ارائه دهد. 
درباره ســازوکار تخصیص هم این اختیار به دولت 
داده شــده است که در ابتدا و یا انتهای زنجیره، ارز 
یا معادل ریالی آن را تخصیص دهد. نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسامی تصریح کرد: البته 
مجلس در این مصوبه شــرط گذاشت که قیمت ها 
نباید نسبت به شهریور ســال ۱۴۰۰ تغییر کند و 
دولت باید این بخش مصوبه را مورد توجه داشــته 
باشد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی 
ادامه داد: مجلس کاما دست دولت را در این زمینه 
باز گذاشته است تا بر اساس سیاست هایی که دارد 
و اقتضائاتی که مورد بررسی قرار می دهد، نسبت به 
حذف کامل یا تدریجــی ارز ترجیحی که از منابع 

غیردولتی تامین خواهد شد، تصمیم گیری کند.

صدور کارت یارانه نان کذب است
مرکز اطاع رســانی وزارت کشــور در اطاعیه ای 
اعام کرد: صدور کارت یارانه نان، شــایعه پراکنی 

رسانه های معاند و از اساس کذب است.
مرکز اطاع رســانی وزارت کشــور در اطاعیه ای 
اعام کرد: صدور کارت یارانه نان، شــایعه پراکنی 
رســانه های معاند و از اســاس کذب است. در این 
اطاعیه آمده است: رسانه های معاند از روز گذشته 
با انتشــار تصاویر کارت جعلی یارانه نان به دنبال 
تشــویش اذهــان عمومی و ایجاد نگرانی نســبت 
به عرضه نان در داخل کشــور برآمــده اند. مرکز 
اطاع رســانی وزارت کشور افزوده است: اکنون که 
دولت مردمی و عدالت محور آیت اهلل رئیســی در 
بحبوحه جنگ اقتصادی همه جانبه دشــمن، برای 
عبور از ارز رانت آورو فســاد زا بــا پرداخت یارانه 
مســتقیم به مردم وارد عمل شده است، انتظار می 
رود رســانه های کشــور با درک صحیح از شرایط 
موجــود، در کنار نقد ســازنده که موجب بالندگی 
دولت خواهد شــد، دســتاوردها و خدمات ارزنده 
دولت مردمی هم مورد توجه قرار دهند و در مقابله 
با فضاســازی های رســانه های معاند، فعاالنه تر و 
سریعتر عمل کنند و به سهم خود یاریگر دولت در 
عبور دادن کشــور از مشکات اقتصادی باشند. در 
این اطاعیه تاکید شده است: از این رو، از رسانه ها 
و فعاالن فضای مجازی انتظار می رود، ســهم خود 
را در فرضیه جهاد تبیین بیش از گذشته ادا کنند 
و در زمانــی که دولت در حــال جراحی اقتصادی 
است، در مقابل ماشین تخریب و تحریف بدخواهان 
و رســانه های معاند، روشنگری داشــته باشند و 
اجــازه ندهند در جنگ روایت ها، دشــمنان ذهن 

ملت بزرگ ایران را مخدوش سازند.

اخبار

نماینـده مـردم کرمـان در مجلـس گفت: یـک نکته ای 
کـه دولـت باید قبـل از هـر اقدامی در دسـتور کار خود 
قـرار دهـد ایـن اسـت که بـه صورت مسـتقیم بـا مردم 
صحبـت کنـد و اقدامات خـود را برای آنها تشـریح کند 

تا مـردم کمتر دچار شـوک شـوند.
ذبیـح اهلل اعظمـی عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلس 
شـورای اسـامی در گفتگـو بـا فـارس، بـا اشـاره بـه 
موضـوع حـذف یارانـه آرد صنعـت، اظهار داشـت: یکی 
از علل گرانی آرد جنگ روسـیه و اوکراین اسـت اسـت؛ 
زیـرا بخـش اعظم گنـدم جهـان از این دو کشـور صادر 
مـی شـود و بـا ایـن اتفاقـی کـه رخ داده اسـت یـک 

کمبـود سراسـری در جهـان اتفـاق افتاده اسـت.
وی ادامـه داد: زمانـی کـه کمبـود سراسـری گنـدم در 
جهـان اتفـاق بیفتـد قیمـت آن بـاال خواهـد کـرد پس 
کشـور ما تنها کشـوری نیسـت کـه قیمـت آرد و گندم 
بـاال رفتـه اسـت بلکه ایـن یک مشـکل جهانی اسـت و 

تمـام کشـورها بـا آن روبه رو هسـتند.
عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس گفت: بـا توجه به 
اینکـه قیمـت گنـدم در دنیـا بـاال رفته اسـت کشـور ما 
در تامین کاالی اساسـی و گندم می بایسـت نسـبت به 
سـال گذشـته دو برابـر هزینـه کند تـا گندم مـورد نظر 

را بـرای کشـور فراهم کند.
اعظمـی تصریـح کـرد: نکته بعدی کـه وجـود دارد این 
اسـت کـه وقتـی یارانـه از سـمت دولـت بـه نـان و آرد 
داده می شـود قیمـت ایـن محصوالت در کشـور نسـبت 
بـه کشـورهای همسـایه کاهـش پیـدا می کنـد کـه این 
باعـث می شـود قاچـاق به کشـورهای همسـایه صورت 
گیـرد. وی افـزود: از ایـن جهـت مجلـس بـه دولت این 
اجـازه را داده اسـت تـا یارانه هـای پنهـان و ارز ۴۲۰۰ 
تومانـی را بـرای کاالهـای غیرضـرور حـذف کنـد تا هم 
قاچـاق صـورت نگیـرد و هـم یارانه مسـتقیماً به دسـت 

مـردم بدون واسـطه برسـد.
عضـو کمیسـیون کشـاورزی مجلـس تاکیـد کـرد: یکی 
تومانـی   ۴۲۰۰ حـذف  بـرای  مجلـس  راهکارهـای  از 
دادن  بـود  گرفتـه  نظـر  در  اساسـی  کاالهـای  بـرای 
 پروتئیـن کارت بـود کـه یارانـه هـا مسـتقیماً به دسـت 

مردم برسد.
اعظمـی بیـان داشـت: یـک نکتـه ای کـه دولـت بایـد 
قبـل از هـر اقدامـی در دسـتور کار خـود قـرار دهد این 
اسـت کـه به صـورت مسـتقیم با مـردم صحبـت کند و 
اقدامـات خـود را بـرای آنها تشـریح کند تا مـردم کمتر 

دچار شـوک شـوند.

نماینده مردم کرمان:

مسئوالن قبل از هر اقدامی مردم را اقناع کنند
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: به نظر نمی رسد 
اصاح طلبان خیلی به دنبال موفقیت دولت فعلی باشند 
و حتی به نظر می رســد بعضی از آنها از شکست دولت 

خوشحال می شوند.
محمد صادق کوشــکی در گفتگو با مهــر، در رابطه با 
انتقــادات اصاح طلبان و منتقدین بــه اقدامات دولت 
سیزدهم، گفت: بخشی از انتقاداتی که از سوی منتقدین 
دولت مطرح می شــود حتی در حد ایــراد کودکانه هم 
قابل ارزیابی نیســت. برای مثال مطرح می کنند که چرا 
ریزگرد وجود دارد؟ حل مشکل ریزگرد در اختیار دولت 
ایران نیســت و یک حرکت بزرگ منطقه ای می خواهد. 
دولت مــا در این زمینه هیچ کاری نمی تواند انجام دهد 
و هر شــخصی هم رئیس جمهور باشد کاری نمی تواند 
انجــام دهد و بایــد میان کشــورهای منطقه همکاری 

منطقه ای شکل گیرد تا با ریزگردها مقابله شود.
وی عنوان کــرد: برای مثال در ماجــرای ورود زنان به 
ورزشــگاه، یک مســأله فرعی و حاشــیه ای توسط این 
بزرگواران، به قدری بزرگنمایی شــده که رئیس جمهور 
در طول یک هفته ســه بار باید بــرای آن وقت بگذارد. 
اصــًا چه اهمیتی دارد؟ ما هزاران مشــکل مهم داریم، 
اینکه چند خانم بخواهند به ورزشــگاه بروند و تیمی را 

تشویق کنند، ردیف چندم مشکات کشور خواهد بود؟
عضو هیئــت علمی دانشــگاه تهران افــزود: منتقدان 
حرف های عجیب و غریبی در مورد دیوار کشیدن مطرح 
می کنند و برای آدم سوال می شود که ذهن این دوستان 
کجا این مطالب را می سازد؟ این جنس ایرادات، ایرادات 
بنی اســرائیلی است. کوشــکی با تاکید بر اینکه ممکن 
است منتقدان نقدهایی هم داشته باشند که وارد باشد، 
گفــت: در این صورت، یعنی اگر این نقدها وارد باشــد، 
باید پیگیر آن باشند. اما به نظر نمی رسد دوستان اصاح 
طلب خیلی به دنبال موفقیت دولت فعلی باشــند بلکه 
به نظر می رسد بیشتر به دنبال گیر دادن باشند و حتی 
به نظر می رسد بعضی از آنها از شکست دولت خوشحال 
می شوند. وی با بیان اینکه شکست دولت به ضرر مردم 
اســت، تصریح کرد: در این افراد، نگاه جناحی کامًا به 
منظــر امنیت ملی و منطقه ای غلبــه دارد. عضو هیئت 
علمی دانشــگاه تهران در رابطه با ارزیابی خود از حضور 
حزب اعتدال و توســعه در صحنه های سیاسی پیش رو 
اظهار کرد: اعتدال گرایان به لحاظ یک پدیده سیاســی، 
پایگاه اجتماعــی ندارند اما متأســفانه آن درصدی که 
پایگاه این عده هســتند در سال های گذشته با استفاده 

از رانت های حکومتی، بسیار قدرتمند و با نفوذ شدند.

محمد صادق کوشکی:

اصالحات به دنبال موفقیت دولت نیست

وزیر کشور با تشریح سیاست های دولت مردمی در حفظ و 
تقویت توان معیشتی مردم، گفت: مجموعه دولت با پرداخت 

مستقیم یارانه به دنبال توزیع عادالنه آن به مردم است.
احمــد وحیــدی وزیر کشــور عصر جمعه در نشســت با 
اســتانداران تصریح کرد: یکی از مولفه هــای اصلی، اقناع 
افکار عمومی و همراه سازی مردم، نخبگان و اتحادیه ها در 

اجرای طرح جایگزینی ارز ترجیحی است.
وی طرح جایگزینی ارز ترجیحی با پرداخت مستقیم یارانه 
را بمنظور عادالنه شــدن پرداخــت یارانه ها مورد بحث و 
بررســی قرار داد و از اســتانداران خواست همه امکانات و 

ظرفیت ها را برای اجرای آن به کار گیرند.
وزیر کشــور در این نشســت ویدئو کنفرانســی با تشریح 
سیاست های دولت مردمی در حفظ و تقویت توان معیشتی 
مــردم، تصریح کرد: مجموعه دولت با پرداخت مســتقیم 

یارانه به دنبال توزیع عادالنه آن به مردم است.
وحیدی در ادامه ســخنان خود با مهم شــمردن نقش و 
جایگاه اســتانداران در اجرای اهــداف کان دولت گفت: 
استانداران به ســهم خود در توجیه و اقناع افکار عمومی، 
همراه ســازی نخبگان و اتحادیه ها بــرای ضرورت اجرای 

هرچه سریع تر طرح، نقش تعیین کننده و کلیدی دارند.
وی اضافه کرد: استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت 

در اســتان ها باید بیش از گذشته در بحث قیمت گذاری و 
نظارت بر کنترل قیمت های مصوب، جلوگیری از احتکار و 
قاچاق کاال ایفای نقش داشــته باشند. وزیر کشور با اشاره 
به تاش های معاندانه دشــمنان در موج سواری علیه طرح 

پرداخــت یارانه مســتقیم به مردم بر  اطاع رســانی های 
به موقع، منظم و روشن به مردم تاکید کرد.

در این نشست همچنین بر اطاع رسانی متمرکز و یکپارچه 
توسط سخنگوی اقتصادی دولت تاکید شد.

در پایان نشســت امــروز، نقطــه نظرات و پیشــنهادات 
اســتانداران هــم درخصــوص اجــرای هرچــه موفق تر 
 طــرح جایگزینــی ارز ترجیحــی، مطرح و مــورد توجه 

قرار گرفت.
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گزارش
وزیر کشور: 

دولت با پرداخت مستقیم یارانه 
به دنبال توزیع عادالنه آن به مردم است

انتشــار خبر سفر آلنا دوهان به ایران سبب عصبانیت حامیان تحریم های آمریکا 
علیه ایران شده است.

سال هاســت که رژیم آمریکا و ایــادی و اذناب این رژیم، تروریســم اقتصادی، 
غیرقانونی و ضدبشــری خود را علیه مردم ایران اعمــال می کنند و بعضاً نیز در 
برخــی دولت های خود از جمله دولت ترامپ صریحاً اعتراف کرده اند که عامدانه 

شهروندان عادی ایران را هدف تحریم های خود قرار می دهند.
ســردمداران رژیم آمریکا، راهبرد فشار حداکثری علیه مردم ایران را به دشمنی 
حداکثــری تبدیل کرده اند و در برهه ای رســماً و علناً اعــام کردند حتی اجازه 

نخواهند داد »دارو« و »غذا« به ایران برسد.
»مایــک پمپئو« وزیر خارجه وقت رژیم تروریســتی آمریکا روز ۱۷ آبان ۹۷ در 
مصاحبه با شــبکه ضدایرانی بی بی سی فارســی صریحاً اعام کرد »اگر مقامات 
ایران می خواهند مردم این کشــور، غذا برای خوردن داشته باشند، باید دست از 

فعالیت های منطقه ای بردارند«!
در هفتــه آخر فروردین ۹۸ نیز پمپئو طی یک نشســت با برخی ایرانی تبار های 
آمریکایی در شهر داالس ایالت تگزاس، صریحاً گفت: هیچ تضمینی وجود ندارد 

تحریم های جدید دولت ترامپ به مردم ایران لطمه نزند.
»جان بولتون« مشــاور وقت امنیت ملی آمریکا نیز ۲ اردیبهشت ۹۸ ساعتی بعد 
از اعام لغو معافیت ۸ کشور در خرید نفت ایران، طی توئیتی آشکارا اشاره کرد 
که هدف تحریم ها و تروریســم اقتصادی آمریکا، آســیب رساندن به مردم ایران 

برای وادار کردن حکومت ایران به تغییر رفتار است.
»ریچــارد نفیو« که از او به عنوان معمــار تحریم ها علیه ایران در هیئت حاکمه 
آمریکا یاد می شود در کتاب »هنر تحریم ها« صریحاً اعام می کند »هدف نهایی 
از اعمال تحریم ها علیه ایران، فشــار به مردم این کشور و ناراضی ساختن آن ها 

از اوضاع است«.
در مهرماه ۱۳۹۹ بود که رژیم آمریکا در اقدامی ضدانسانی علیه مردم ایران، ۱۸ 
بانک ایرانی را که برای انتقال منابع جهت خرید دارو و غذا، مســئولیت داشته و 
قرارداد هایــی را نیز در همین زمینه با بانک های خارجی و عمدتاً اروپایی منعقد 
کرده بودند، در لیست تحریم های ثانویه یا به تعبیری رساتر در فهرست تروریسم 

اقتصادی و پزشکی خود قرار داد.
به گزارش میزان از ســویی دیگر اعمال اقدامــات قهرآمیز یکجانبه، مانند اعمال 
تحریم هــای یکجانبه امریکا علیه مردم ایران عواقب جدی بر رفاه همه اقشــار 

جامعه ما به همراه داشته است.
برخی نهادها و مجامع بین المللی نیز مانند دیده بان حقوق بشر سازمان ملل در 
گزارش های ساالنه خود تصریح کرده اند که تحریم های آمریکا بر دسترسی مردم 
ایران به دارو های اساســی تاثیر گذاشته اســت. بر همین اساس، »آلنا دوهان« 
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر بررسی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه، روز 
۱۸ اردیبهشت وارد تهران می شود. وی در این سفر ۱۱ روزه به بررسی آثار منفی 

اقدام های قهری یکجانبه بر بهره مندی مردم ایران از حقوق بشر می پردازد.
خانم دوهان که یک وکیل، محقق و پژوهشــگر حقــوق بین الملل اهل باروس 
اســت در مارس ۲۰۲۰ به عنوان دومین گزارشــگر ویژه ســازمان ملل در مورد 
تاثیر منفی اقدام های قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشــر انتخاب شــد. 

این پژوهشــگر پیش از انتخاب به عنوان گزارشــگر ویژه سازمان ملل، در مورد 
تحریم هــای یکجانبه آمریکا علیه ونزوئا و تحریم عربســتان علیه قطر فعالیت 
می کرد. در کنار اهدافی که گزارشــگر ویژه ســازمان ملل از سفر به ایران دنبال 
می کند، این دیدار ابعاد و وجوه مثبتی دارد چرا که در سال های اخیر کشورمان 
به بهانه های واهی و در واقع با انگیزه های سیاســی به شکلی قابل ماحظه هدف 

اقدام ها و تحریم های یکجانبه قرار گرفته است.
این ســفر گامی موثر برای کشــورمان در نمایاندن بیــش از پیش آثار مخرب 

تحریم های یکجانبه آمریکا و غرب و احقاق حقوق مردم است.
ایران نیز به شکل مستند و مستدل پیامدهای تحریم های یکجانبه و ناقض حقوق 

بشری علیه خود را به نماینده سازمان ملل معرفی می کند.
اما ســفر خانم دوهان به ایران به منظور بررســی آثار تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیــه مردم ایران با واکنــش منفی و عصبانیت عناصــر ضدانقاب و ضدایرانی 
مســتقر در کشورهای غربی همراه شده اســت؛ در واقع این عناصر که نفع خود 
را در اعمال هر چه بیشــتر تحریم ها به مردم ایران می بینند و به نوعی کاسبان 
تحریم مردم ایران و کارگزاران تروریســم اقتصادی آمریکا علیه ایرانیان هستند، 
از زمان اعام خبر سفر خانم دوهان به ایران با دستپاچگی تمام در حال تخطئه 

این سفر هستند.
یکی از این عناصرضدایرانی که طی مدت اخیر نســبت به ســفر خانم دوهان به 
ایران واکنش هیستریک نشان داده  شیرین عبادی است؛ نامبرده که از او با عنوان 
حامی حقوق تروریست ها یاد می شود، سالهاست در ظاهر به اسم دفاع از حقوق 
بشر و در اصل به عنوان یک عنصر سیاسی کار تحت حمایت های مالی کانون های 
مشخص غربی قرار دارد؛ این چهره ضدایرانی در نامه ای به میشل باشله، کمیسر 
حقوق بشر سازمان ملل، خواهان آن شده که سفر آلنا دوهان، گزارشگر ویژه  در 
امور تحریم های یک جانبه به ایران لغو شــود تا مبادا جهانیان نسبت به تروریسم 

اقتصادی اعمال شده از ناحیه اربابانش به مردم ایران آگاه شوند.
»دوهان«، قرار است روز ۲۸ اردیبهشت برای تشریح سفر به ایران نشستی خبری 
داشته باشد و سپس گزارش نهایی خود از این سفر را در شهریور و مهر ۱۴۰۱ در 

پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می کند.
همین امر شیرین عبادی و همقطاران وی را به تکاپو انداخته است تا به هر طریق 
ممکن در ســفر گزارشگر سازمان ملل به ایران سنگ اندازی کنند؛ آنها به عنوان 
پادوهــای آمریکا از گزارش روشــنگرانه احتمالی خانم دوهــان در باب اقدامات 

ضدبشری واشنگتن و متحدانش علیه مردم ایران به هراس افتاده اند.  
به عبارت دیگر، شــیرین عبادی که سابقه ســیاهی در پیشبرد پروژه های غربی 
علیــه منافع ملی ایرانیان دارد در جدیدترین پرده از وطن فروشــی های خود، به 
عنوان یک مزدور از ســوی آمریکا مأمور شده است تا مانع فشار سازمان ملل به 

واشــنگتن به واسطه اعمال تحریم های لجام گســیخته و ضدانسانی علیه مردم 
ایران شود. 

شــیرین عبادی که بارها خواستار تشــدید تحریم ها علیه مردم ایران شده است 
در سیاهه اقدامات ضدایرانی خود سابقه حمایت از تروریست هایی نظیر گروهک 
منافقین و االحوازیه را نیز دارا می باشــد؛ تروریست هایی که دستانشان به خون 

پاک هزاران ایرانی آلوده است.
در خرداد ۹۶ پس از عملیات کور تروریســت های تکفیری در مجلس شــورای 
اسامی که به شــهادت چندتن از هم وطنانمان انجامید، سپاه پاسداران مواضع 
تروریســت های تکفیری در منطقه جنوب شرقی کشور را هدف قرار داد؛ در این 
زمان بود که شیرین عبادی که در برابر کشتار مردم بی گناه تهران در ۱۷ خرداد 
ســال ۹۶ و شهادت مظلومانه مرزبانان ایرانی بدســت تکفیری ها طی سال های 
گذشــته، سکوت پیشه کرده بود، به یکباره در مقام وکیل مدافع  تروریست های 
تکفیری ظاهر شــد و برای به هاکت رســیدن این تروریســت ها در شبکه های 

رسانه ای غربی، آه و ناله سر داد! 
عبــادی همچنین برای خوش خدمتی به غربی ها و دروغ پردازی و ســیاه نمایی 
از وضعیت ایران بارها بدون اســتناد به مدرک و شــواهدی تنها به طرح مسائل 
واهی بسنده کرده و برای ادعاها و اکاذیبش پیرامون وضعیت ایران تاکنون هیچ 

سندی را ارائه نکرده است.  
امــا عاوه بر عناصری ضدایرانی نظیر شــیرین عبادی، شــبکه های رســانه ای 
ضدانقاب نظیر »بی بی سی فارسی« و »اینترنشنال« نیز در مواجهه با سفر»آلنا 
دوهان« گزارشــگر ویژه سازمان ملل در امر بررســی آثار منفی اقدامات قهری 

یکجانبه به ایران به استیصال و هذیان گویی افتادند.
شبکه های رســانه ای مزبور که تحت حمایت مالی و لجســتیکی دربار سعودی 
و کانون هــای صهیونیســتی قرار دارند و عمده هدفشــان تهدید امنیت روانی و 
فیزیکی مردم ایران اســت، طی ســال های اخیر به بازوان اصلی عملیات روانی 
علیــه مردم ایران تبدیل شــده اند و در پمپاژ اخبار دروغ برای تســهیل اعمال 
تحریم هــا علیه مردم ایران، اهتمامی تمام داشــتند؛ به عنوان مثال مســئوالن 
و دســت اندرکارن تحریم ایران در هیئت حاکمه آمریکا برای توجیه تروریســم 
اقتصادی خود علیه مردم ایران و وضع تحریم هایی که دســتیابی ایرانیان به دارو 
و مواد غذایی را مختل می کند از بنگاه های خبرپراکنی نظیر »بی بی سی فارسی« 

و »اینترنشنال« بهره می گیرند.
با نگاهی به مطالب منتشره در رسانه های ضدانقاب از جمله »بی بی سی فارسی« 
و »اینترنشــنال« خط خبری تخطئه ســفر گزارشگر ویژه ســازمان ملل در امر 
تحریم ها به ایران کامًا مشهود است؛ گردانندگان این شبکه ها ترجیح داده اند با 
نادیده گرفتن تضییقات روا داشته شده به مردم ایران در اثر تحریم های ظالمانه و 
غیرانسانی آمریکا، این گزاره را برجسته کنند که سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل 
در امر بررســی آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه به ایران، در راستای یک پروژه 
تبلیغاتی اســت! آنها به کّرات اقدام به بزرگنمایی بیانیه ۱۱ سازمان به اصطاح 
حقوق بشری علیه ســفر خانم دوهان به ایران کردند و مدام به کارشناسان شان 
دیکته می کنند که ســفر گزارشــگر ســازمان ملل به ایران و گزارش او از تاثیر 

تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران را بی ارزش جلوه دهند!

 هراس تحریم کنندگان 
از افشای آثار تروریسم اقتصادی غرب 

علیه مردم ایران


