داستان چوپان و گرگهای فداکار

کیهان :نعل وارونه زدن ،به استراتژی
برخی مدیران تبدیل شده است.دم از
وحدت میزنند و بر دوقطبی کردن
جامعه اهتمام میورزند .از شفافیت
میگویند اما مشی شان پنهانکاری
است .دم از قانون میزنند اما دولت،
از  08درصد احکام قانون بودجه 59
تخلف میکند و  61هزار میلیارد
تومان درآمد نفت به خزانه واریز
نمیشود .از صدای مردم میگویند
اما نسخه گران کردن انفجاری بنزین
را میپیچند .دعوت به کینه زدایی
میکنند در حالی که جز به فحاشی با
منتقدان صاحب نظر سخن
نگفتهاند.آقای روحانی روز 22
بهمن ،از رفراندوم برسر مسائل
اختالفی جناحها طبق اصل  95قانون
اساسی سخن گفت .طبق این اصل،
همهپرسی اصال در صالحیت دولت
نیست و ربطی هم به اختالف جناح
ها ندارد .این اظهارات در واقع،
تحریف صورت مسئله است .منطق
نظام و انقالب ،بیاعتمادی مطلق به
آمریکاست .آقای روحانی خالف
این منطق مستحکم ،براعتماد به
شیطان بزرگ اصرار کرد ،امتیاز نقد
داد و وعده نسیه گرفت .طبق آخرین
نظرسنجیها ،از برکت سعه صدر
نظام درباره مذاکره و توافق 08 ،تا 58
درصد مردم نسبت به آمریکا ابراز
انزجار و بیاعتمادی مطلق میکنند و
تنها یک درصد خوش گمانند.
افراطیون مدعی اصالحات که دولت
را رحم اجارهای میخوانند و آقای
روحانی را برای رفتار رادیکال تحت
فشار میگذارند ،ترجیح دادند با
اقیانوس ملت در جشن انقالب همراه
نباشند و در کنار ملت دیده
نشوند.حضرت امام (ره) پس از عزل
بنیصدر فرمود« :خدا میداند که من
مکرر به این گفتم که آقا اینها تو را
تباه میکنند این گرگهایی که دور
تو جمع شدهاند و به هیچ چیز عقیده
ندارند ،تو را از بین میبرند ،گوش
نکرد ،هی قسم خورد که اینها فداکار
هستند».
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استفاده از سوسمار ،مارمولک و آفتابپرست برای جاسوسی اتمی
سردار فیروزآبادی در تشریح جزئیات جنگ هیبریدی گفتت :در جنتگ هیبریتدی ممکتن
است ،ایرانگرد بفرستند که جاسوس باشد .ممکن استت فعتال محتی زیستتی بفرستتند کته
جاسوس باشد ،ممکن است دانشمند فعال در تحقیقتات کشتاورزی بفرستتند کته جاستوس
باشد .در دورانی که من خدمت می کردم همه این موارد بتا دلیتل و متدر

پیتدا متی شتد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دوران جنگ ایران و عراق ادامه داد :به طتور مثتال یتک
خانم و آقایی را از آلمان به عنوان جاسوس استخدام می کنند ،بعد از دوبی و کویت آنها را
سوار کشتی ماهیگیری کرده و به خلیج فارس میفرستند تا سیستمهای دفاعی ما را شناسایی
کنند ،اما وقتی آنها را دستگیر می کنیم می گویند آنها بترای متاهیگیری آمدنتد و جهتانگرد
بوده اند.سردار فیروزآبادی به نمونه دیگری از موارد جاسوسی اشاره و تصریح کترد :بترای
مثال افرادی چندین سال پیش به عنوان فعالیت برای جمع آوری کمک به فلسطین بته ایتران
آمدند از تهران شروع کردند بعد به ورامین رفته و از آنجا به سمت نایین و یزد راه افتادنتد.
ما به مسیری که انتخاب کرده بودند شک کردیم اگر کسی میخواهد برای فلسطین کمک
جمع کند باید به تهران و اصفهان بیاید جایی که مردم هستند و پول دارند نته وست کتویر
راه بیفتند .آنها این مسیر را ادامته دادنتد و تتا جیرفتت کرمتان رفتنتد ،زمتانی کته بته تهتران
رسیدند ،خودشان را اجازه دادیتم از کشتور ختار شتوند ،امتا امتوال همراهانشتان را نگته
داشتیم.او ادامه داد :در اموالشان انواع جتانوران صتحرایی را خریتده بودنتد مثتل سوستمار،
مارمولک و آفتاب پرست .سپس بررسی کردیم که این موارد به چه دردشان می خورد ،بعد
متوجه شدیم که پوست آنها اموا اتمی را جذب می کند و اینها جاسوس اتمی بودنتد کته
میخواستند با این بهانه در داخل جمهوری اسالمی از طریق پوست این جتانوران صتحرایی
به این نتیجه برسند که ما در چه مکان هایی معدن اورانیوم داریم و کجا در حال کتار اتمتی
کردن هستیم.
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خودکشی در توالت
وطن امروز :جزئیات جدیدتری از پرونده جاسوس ایرانـی-کانادایی کاووس سیدامامی و  5نفر دیگر از همکارانش دیروز
منتشر شد .از سوی دیگر مطالب تازهتری نیز درباره نحوه خودکشی کاووس سیدامامی انتشار یافت .برخی گزارشات رسیده
به خبرنگار «وطن امروز» حاکی از این است که سیدامامی نقش ویژهای در تیم  7نفره دستگیر شده به اتهام جاسوسی داشته
است .اعترافات  6نفر دیگر از متهمان به جاسوسی نشان میدهد فرد خودکشی کرده ارتباطات گسترده داخلی و خارجی
داشته است .او که با دکترای جامعه شناسی ،عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) بوده ،توانسته
بود اطالعات ذیقیمتی در حوزههای مختلف به دست آورد .از سوی دیگر همکاریهای تیم دستگیر شده با نهادهای پوششی
وابسته به موساد کامال محرز شده است و متهمان درباره این همکاری اعترافات مهمی کردهاند .خودکشی متهم به جاسوسی
از نگاه کارشناسان امنیتی نشاندهنده جایگاه ویژه او در ارتباطات خارجی با سرویسهای امنیتی بوده است .کارشناسان
معتقدند رفتار کاووس سیدامامی و استفاده او از امکانات سوئیتی که در اختیارش گذاشته شد ،نشان میدهد او یک جاسوس
حرفهای بوده است .او با ترسیم فضای اتاق به گونهای که انگار در حال استراحت در رختخواب است ،از نقطه کور سوئیت
یعنی «توالت» استفاده کرد و با استفاده از پیراهن خود ،خود را از پنجره توالت سوئیت حلقآویز کرد .در همین راستا کامران
سیدامامی ،برادر کاووس سیدامامی اظهار داشت :ما در حال حاضر داغداریم و از رسانهها خواهش داریم به شایعات دامن
نزنند .وی ادامه داد :واقعا تعدادی از رسانهها مریض هستند و دائما ما را تحت فشار گذاشتهاند که مجبور به بیان خالف واقع
شویم .سیدامامی ادامه داد :بنده و همسر مرحوم جنازه را دیدهایم و با اصرار معاون دادستان که جنازه را نگاه کنید و همه
موارد را بررسی کنید این کار را کردهایم و جز آثار حلقآویز شدن که روی جنازه معلوم است و این موضوع در فیلم زندان هم
کامال مشخص است ،هیچ مساله دیگری وجود ندارد.
وزيران تحميلی را کنار بگذاريد؛لطفا
آرمان امروز :قدرت اهلل علیخانی گفت :آقای روحانی میتوانست و میتواند با این پشتوانه قوی از جامعه و پایگاه اجتماعی
خود برای حل مشکالتی که کشور و دولت با آن مواجه است ،کمک بگیرد .اما متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاده ،بلکه برخی
مدیران ارشد دولت با مردم رو راست نبودهاند و برخی هم فاقد انگیزه الزم برای پیگیری جدی امور هستند .برخی وزرا
بهدلیل اینکه دنبال دردسر نبودند  -مثال پرهیز از مواجهه با مجلس یا نهادهای نظارتی و قضایی -اساسا نمیخواستند در
دولت باشند و رئیس جمهور آنها را به زور در دولت نگه داشت .مشخص است وزیری که اینگونه در کابینه میماند،
عملکردش و حتی نوع برخوردش با مردم و حتی حامیان دولت متفاوت میشود و بیشتر منتظر پایان دوره است تا یک اقدام
اساسی و ماندگار .سوال مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که درست است که برخی از این وزرا به جریان حامی
دولت نزدیک هستند اما در کشور «قحط الرجال» که نیست ،می توان افراد پر انگیزه ،جسور و جوانتر را به کار دعوت کرد.
نکته دیگر توصیهای است که به آقای رئیس جمهور دارم و آن این است که برخی اقدامات و گزارشات وزرا را بهشکل
دقیقتری بررسی نمایند .از این نظر که اگر برخی طرح هایی که آقایان در جهت خدمترسانی ارائه میکنند ،عملی است،
ابتدا اجرا و سپس خبرش را به رئیس جمهور برای اعالم بدهند ،نه اینکه از رئیس جمهور برای اعالم برخی طرحها که
قابلیت اجرای کامل ندارد ،هزینه کنند.
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خوزستان به زودی خالی از سکنه میشود!

دست خداوند حافظ ايران

میزان :مدیر اندیشکده مطالعات اجتماعی
و محیط زیست گفت :با اقدامات محیط
زیستی و انتقال آب از خوزستان به مناطق
دیگر ،این استان به ورطه نابودی کشیده
میشود .سال هاست استانهای مرزی از
لحاظ محیط زیستی مورد بی مهری قرار
گرفته اند .هشدار میدهیم خوزستان به
زودی خالی از سکنه میشود .توتونچی
افزود :مطمئنا نگهداری یک منطقه مرزی
خالی از سکنه برای حاکمیت بسیار دشوار
خواهد بود .این محل به تجمع افراد شرور
تبدیل و محل نزاع میشود .مگر چه تعداد
نیروی انتظامی میتواند در شهر مستقر
باشد .متاسفانه این همان نقشه ادامه دار
دشمنان برای تجزیه کشورها است.
کارشناس مطالعات علوم اجتماعی و
اکولوژیک خاطر نشان کرد :همین امروز
نیز برای رسیدگی به وضعیت خوزستان
بسیار دیر است چه برسد به فردا .اگر امروز
اقدامی نکنیم فردا با فاجعه روبرو
میشویم .متاسفانه ضعف و سو مدیریت
داریم .باید نگاهمان را عوض کنیم.
مسئوالن باید به مردم و روشهای قدیمی
اعتماد کنند.

تابناک :وزارت آموزش و پرورش بحرین  61هزار نسخه کتاب درسی زبان
انگلیسی را به دلیل در نام «خلیج فارس» در نقشه های آن جمع آوری
کرد.به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری رسمی بحرین (بنا) ،فواز الشروقی،
مدیر اداره رواب عمومی و رسانه ای وزارت آموزش و پرورش این کشور
گفت :این وزارتخانه نقشه های مناسبی در اختیار یک شرکت خارجی
طرف قرارداد برای چاپ کتاب درسی زبان انگلیسی گذاشته بود ،ولی در
زمان چاپ ،این شرکت از نقشه دیگری که روی آن خلیج فارس نوشته
شده ،استفاده کرد.بنا بر این گزارش ،تمام  61هزار نسخه این کتاب جمع
آوری می شود و مؤسسه چاپ کننده نیز مسئول چاپ دوباره این کتاب
هاست.تالش کشورهای عربی برای استفاده از نام دیگر به جای خلیج
فارس ،نه تنها تحریف تاریخ است بلکه این کشورها و متحدانشان اهداف
ژئوپولیتیک مهمتری نیز دنبال میکنند.
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فنر طال رها شد
روزنامه ابتکار  :در هفته های اخیتر ،بتازار ارز بتا نوستانات رو بته افزایشتی
همراه بود و به دلیل عدم عرضه ارز در این بازار ،فشار تقاضا باعت شتد کته
بازار تا مترز  9هتزار تومتان هتم قیمتت دالر را افتزایش دهتد .در ادامته ایتن
اتفاقات بازار طال نیز در تله افزایش قیمت افتاد .به طوری که در روز گذشته،
سکه تمام با افزایش  29هزار تومانی ،به یک میلیون و  998هزار تومان رسید.
همچنین طالی  60عیار به گرمی  698هزار تومان رستید کته رکتورد قیمتتی
امسال را شکست.در همه بازارها ،تراز عرضه و تقاضا ،به کاهش یتا افتزایش
قیمت منجر می شود .افزایش نرخ هتای اخیتر بتازار ارز و طتال نیتز بته دلیتل
افزایش تقاضایی است که بخشی از آن ،تقاضتای فصتلی شتب عیتد استت و
بخشتتی از آن ستترمایه هتتای ستترگردانی استتت کتته همتتواره در بازارهتتای
سوداگرانه در حال چرخش هستند و به محت ایتن کته ستیگنال نوستان در
یک بازار دریافت می کنند ،با هجوم خود به این بازار ،باع افزایش تقاضتا
و به تبع افزایش نوسانات می شوند .اما موضوعی که در ایتن حتوزه بایتد بته
طور جدی مورد توجه قرار بگیرد ،این است که اگر افزایش قیمت برای هتر
کاالیی بدون زیربنای اقتصادی ایجاد شتده باشتد و تنهتا فشتار تقاضتا باعت
افزایش قیمت ها شود ،ریسک سقوط قیمت ها نیز وجود دارد.

