
سياست شنبه 20 مرداد 1397، 28 ذي  القعده 1439، 11  آگوست 2018،  سال شانزد                        هم، شماره 44157 siasat@etemadnewspaper.ir

تاريخچه يك سازمان مخوفخبر آخر گزارش

»9 ميليارد ارز دولتي گم شد«؛ اين تيتر خبري است كه 
ساعت 13: 11 دقيقه بعدازظهر پنجشنه 18 مردادماه به 
نقل از يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس روي 
خط خبرگزاري اصولگراي تسنيم قرار گرفت. تيتري 
كه بالفاصله سوژه كانال هاي تلگرام و رسانه هاي داخلي 
و خارجي، تلويزيون هاي ماهواره اي و به ويژه كاربران 
فضاي مجازي در توييتر ديگر ش��بكه هاي اجتماعي 
واقع شد و اين كافي بود براي آنكه تا كمتر از ساعتي پس 
از انتشار اين تيتر، كليدواژه هايي همچون »9 ميليارد 
دالر«، »دالرهاي گم  شده«، »9ميليارد دالر گم  شده« 

و مواردي از اين دست، هشتگ شوند.
عاقبت انتش��ار اين تيتر البته تنها توليد هشتگ هاي 
داغ توييتري و اينس��تاگرامي نب��ود. موضوع آنچنان 
كه تلويحا اشاره شد، مورد توجه رسانه هاي جدي تر 
سياسي داخلي و به  خصوص تلويزيون هاي ماهواره اي 
نيز قرار گرفت و جو انتقادي ش��ديدي عليه دولت و 
حاكميت جمهوري اسالمي ايران شكل گرفت. آنچه 
در اين ميان ناديده ماند اما اين بود كه برخالف ادعاي 
تسنيم، نه  تنها مبلغ هنگفت 9 ميليارد دالر بلكه الاقل 
مس��تند به خبر اين خبرگ��زاري اصولگرا، حتي يك 
دالر هم »گم« نش��ده بود. اين را غالمعلي جعفرزاده 
ايمن آب��ادي ديگر عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس به »اعتماد« گفته و در عين حال تاكيد دارد كه 
اخيرا محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه 
مجلس گزارشي دقيق  و بي س��ابقه از جزييات نحوه 
تخصيص ارز دولتي و به طور كلي جزييات هزينه كرد 
بودجه در اختيار اعضاي اين كميسيون قرار داده است.

عزت اهلل يوس��فيان مال، نماينده اي كه تسنيم به نقل 
از او اي��ن تيتر جنجالي را دس��ت و پا ك��رده بود، در 
مصاحبه اش صرفا با اش��اره به تخصيص 11 ميليارد 
ارز دولتي 4200 تومان��ي در ماه هاي اخير گفته بود: 
»از اين مبلغ، تنها 2 و نيم ميليارد دالر افش��ا ش��ده و 
متاسفانه مشخص نيست نزديك به 9 ميليارد دالر چه 
شده است.« كالم دوپهلوي اين نماينده نزديك به علي 
الريجاني باوجود آنكه تاحدي تيتر تسنيم را توجيه 
مي كرد، اما واقعيت آن است كه منظور يوسفيان مال 
نماينده آمل و الريجان از اين گفتار پركنايه، عدم ارايه 
گزارش دقي��ق در مورد نحوه تخصيص آن 9 ميليارد 
دالر باقي مانده بوده، نه مفقود شدن اين مبلغ هنگفت 

از بيت المال؛ آنچنان كه تيتر تسنيم مدعي بود.
اين البته پايان ماجراي »تس��نيم« و »9 ميليارد دالر 
گم  شده« نبود. هنوز ساعتي از باال گرفتن انتقادها در 
فضاي مجازي و جنجال ش��ديد رسانه اي عليه دولت 
نگذشته بود كه اين خبرگزاري تيتر اين خبر را تغيير 
داد و اين بار نوشت: »سرنوشت نامعلوم 9 ميليارد دالر 

ارز 4200 توماني« 
قاعدتا نمي دانيم در اين فاصله چه اتفاقي در خبرگزاري 
تسنيم افتاده كه منجر به تغيير تيتر اين خبر جنجالي 

شده اما احتماال چيزي يا كسي آنها را متوجه اين بازي 
رسانه اي خطرناك و هزينه هاي سنگيني كه به  همراه 
دارد، كرده اس��ت. هرچند نحوه تغييرات اعمال شده 
در تيتر و معناي همچنان نادرستي كه از تيتر دوم نيز 
به مخاطب منتقل مي ش��ود، نشان مي دهد كه درك 
دقيقي از عمق فاجع��ه رخ نداده اس��ت. هرچند كه 
جمالت دوپهلو و غيردقيق يوسفيان مال نيز فضا را براي 
استفاده جناحي عليه دولت فراهم كرده و شايد اگر اين 
رسانه از اين فرصت براي اهداف جناحي خود استفاده 

نمي كرد، عجيب بود. 

در اي��ن ميان ام��ا اينكه واقع��ا اين 9 ميلي��ارد دالر 
كجا رفته و چه باليي سرش��ان آمده، س��والي بود كه 
وراي دعواه��اي جناحي بايد پاس��خ داده مي ش��د. 
هرچند عز ت اهلل يوسفيان مال توضيحي براي روشن 
ش��دن صحبت هايش ارايه نكرد و عجيب ت��ر از آن، 
محمدمهدي مفتح س��خنگوي كميس��يون برنامه 
و بودج��ه مجل��س در واكنش به پيگي��ري خبرنگار 
»اعتماد« كه روز گذش��ته و بيش از 24 ساعت پس 
از انتش��ار خبر اوليه صورت گرفت، نس��بت به اصل 
موضوع اظهار بي اطالعي كرد اما بانك مركزي باالخره 
بعدازظهر ديروز در اطالعيه اي تصريح كرد: »سرنوشت 

9 ميليارد دالر كامال مشخص است.«
بان��ك مرك��زي در اين اطالعيه با اش��اره به انتش��ار 

خبر تس��نيم به  نقل از يوس��فيان مال نماينده آمل و 
الريجان، ابتدا فرآيند واردات رس��مي كاال به كش��ور 
را به اجم��ال تش��ريح و در ادامه اعالم ك��رد: »1- از 
تاريخ 22 فروردي��ن 97 مطابق مصوبه هيات وزيران 
انجام ثبت س��فارش براي واردات كاال به كشور اعم از 
سرزمين اصلي و مناطق آزاد الزامي شده است. 2- ثبت 
س��فارش هاي صادره داراي 3 ماه اعتبار بوده و لزوما 
همه ثبت  سفارش ها به مرحله تقاضا براي تخصيص 
ارز نمي رسند. 3- تخصيص ارز توسط بانك مركزي در 
چارچوب قوانين و مقررات مربوطه صورت پذيرفته و به 

معني تامين و فروش ارز به واردكننده نيست و صرفا به 
معني مجوز خريد ارز از بانك مركزي يا سامانه نيما در 
صورت تامين ريال الزم با اعتبار يك ماهه است. 4- در 
صورت تامين ارز، مطابق مق��ررات ارزي واردكننده 
حداكثر 6 ماه فرصت دارد نسبت به ارايه اسناد حمل به 
بانك عامل و دريافت اعالميه تامين ارز )مجوز ترخيص 
از گمرك( اقدام كند. 5 - از زمان دريافت اعالميه تامين 
ارز )ارايه اسناد حمل( وارد كننده حداكثر 3 ماه فرصت 
دارد، نس��بت به ارايه پروانه گمركي ورود كاال مطابق 
ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارايه شده به بانك 
عامل اقدام كند. )در مصوبه جديد دولت اين مهلت ها 

به  ترتيب به 3 و 2 ماه تقليل يافته است.( «
اين اطالعيه در ادام��ه تاكيد دارد: »نتيجه اينكه آمار 

ثبت  سفارش اعالم  ش��ده تا اين تاريخ لزوما به معني 
ارز تخصيص يافته، ارز تامين ش��ده و عدم ورود كاال 
به كشور نيست و همچنين ارز تخصيص يافته لزوما 
به معني ارز تامين شده نيست و نيز ارز تامين شده تا 
اين تاريخ نمي تواند به مفهوم عدم ورود كاال به كشور 

تلقي شود.«
بانك مركزي البته صرفا به اين توضيحات بسنده نكرده 
و مش��خصا به ادعاي »9 ميليارد دالر گم  ش��ده« نيز 
مي پردازد. در ادامه اطالعيه بانك مركزي آمده است: 
»در مورد 9 ميليارد دالر اشاره شده در مصاحبه آقاي 
عزت اهلل يوسفيان مال فقط در صورتي مي توان اظهارنظر 
قطعي كرد كه 3 ماه مهلت ارايه پروانه ورود كاال پس از 
حداكثر 6 ماه مهلت ارايه اسناد حمل، منقضي شده و 
كااليي به كشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزي 
با انقضاي مهلت هاي ياد شده بانك هاي عامل مكلف 
هس��تند، به پيگيري عودت ارز تامين��ي و در صورت 
عدم ايفاي تعهد ارزي توس��ط وارد كننده معرفي اين 
دس��ته از واردكنندگان به سازمان تعزيرات حكومتي 

اقدام كنند.« 
بانك مركزي در پايان تاكي��د كرد: »همان طور كه 
قبال اعالم ش��ده فهرس��ت كامل افرادي كه طي 4 
ماه گذشته ارز به نرخ رس��مي دريافت كرده اند، به 
نهادهاي نظارتي و گمرك ارس��ال ش��ده است كه 
قطعا در صورت مش��اهده هرگونه تخلف با برخورد 
مراجع نظارتي و قضايي همراه خواهد بود. با توجه به 
توضيحات اشاره شده كه مطالعه آن هم براي عموم 
مردم و هم براي ساير افراد صاحب نظر مفيد به نظر 
مي رسد، ذكر اين نكته ضروري است كه نمايندگان  
مجلس و ساير اشخاصي كه در مورد اين گونه موارد 
به اظهارنظ��ر رس��انه اي مي پردازند حتم��ا بايد از 
جزييات مساله مطلع باش��ند و با اطالعات كامل و 
دقيق با رسانه ها مصاحبه كنند؛ زيرا در شرايط فعلي 
چنين گمانه زني هايي موجب بروز تنش در س��طح 

جامعه و التهاب آفريني مي شود.«

الياس حضرتي نماين��ده اصالح طلب تهران با اش��اره به 
گفت وگ��وي تلويزيوني رييس جمهور اظه��ار كرد: آقاي 
رييس جمهور در اين گفت وگو به خوبي سياس��ت جديد 
ارزي، سوال نمايندگان و مذاكره را تبيين كرد، ما هم فكر 
مي كنيم سوال از رييس جمهور فرصتي بي نظير و طاليي 
به آقاي روحاني مي دهد و ايشان مي تواند با استفاده از اين 
فرصت بسياري از ناگفته ها را مطرح كند.به گزارش ايسنا، 
وي اضافه كرد: گفت وگو هميشه آثار مثبتي دارد به ويژه اگر 
موانع و مشكالت گفته شود. آقاي روحاني هم بايد زودتر از 
اين با مردم حرف مي زد، چرا كه در غير اين صورت ميدان در 
اختيار مخالفان و شايعه پراكنان قرار مي گيرد، بنابراين الزم 
است دولت در كنار زحماتي كه مي كشد به تشريح آنها نيز 
بپردازد، البته قانع ش��دن افكار عمومي به اين سادگي هم 
نيست بلكه بايد بيشتر صحبت كرد. متاسفانه دولت در اين 
زمينه كم كاري كرده در حالي كه بايد مرتبا براي گفت وگو 
با مردم برنامه ري��زي كند.نماينده مردم تهران در مجلس 
خاطرنش��ان كرد: دولت بايد عالوه بر سياست هاي ارزي، 
بسته اقتصادي براي كمك به اقشار آسيب پذير و مناطق 
محروم تهيه كند، اينها كساني هستند كه زير چرخ افزايش 
قيمت ها و تالطم هاي اقتصادي در حال له شدن هستند. ما 
مي توانيم قيمت سوخت را در حد هزار تومان ثابت نگه داريم 
ولي ميزان مشخصي را تعيين كنيم مثال ماهانه 60 ليتر با 
كارت سوخت سهميه تعيين و مابقي صرفه جويي شود. در 
اين شرايط 30 تا 40 ميليون ليتر در روز امكان صرفه جويي 
وجود دارد.اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان 
اينكه ميزان مصرف روزانه بنزي��ن و گازوييل در روزهاي 
عادي 95 ميليون ليتر و در روزهاي تعطيل 120 ميليون 
ليتر است، اظهار كرد: اين ميزان مصرف براي كشوري كه 
در حال جنگ است به منزله آتش زدن منابع خودش است. 
ما مي توانيم ميزان صرفه جويي شده را به چهار، پنج دهك 
پايين اختصاص دهيم و يارانه آنه��ا را از 45 هزار تومان به 
120 هزار تومان افزايش دهيم.حضرتي با اشاره به بخشي از 
اظهارات رييس جمهور درباره اصل 59 قانون اساسي گفت: 
آقاي روحاني در روز 22 بهمن هم درباره رفراندوم حرف زد، 
اما در فضاي رسانه اي و محافل روشنفكري، احزاب سياسي و 
مجلس اين موضوع جدي گرفته نشد، زيرا ما از رفراندوم يك 
تابو ساخته ايم در حالي كه اصل خوبي است. ما مي توانيم هر 
دو سال يك بار درباره مسائل مهم كشور كه آحاد مردم درباره 
آن اختالف نظر دارند و اين اختالف نظرها معطوف به منافع 
ملي،  تماميت ارضي و حفظ نظام اس��ت ، رفراندوم برگزار 
كنيم. چه اشكالي دارد به مردمي رجوع كنيم كه صاحب 
انقالب هستند.وي در پايان خاطرنشان كرد: در بسياري از 
موارد مهم دو نظر وجود دارد؛ ما مي توانيم آن را به راي مردم 
بگذاريم و هر كدام كه نظر اكثريت بود همان را اجرا كنيم. به 
نظر من اين امكان در مورد موضوعات اساسي وجود دارد و 

خط قرمزي هم در اين زمينه نيست.

حجت االسالم علم الهدي امام جمعه مشهد در خطبه هاي 
نماز جمعه اين هفته تاكيد كرد: مساله امريكا و كشورهاي 
استكباري از قبيل فرانسه و انگليس اين است كه اين انقالب 
40 سال عمر كرده و توطئه ها بي اثر بود و نتايج و شرايط ما 
با اوايل انقالب قابل مقايسه نيست. ما در عرصه اقتدار پيش 
رفتيم و دشمن در مرحله تنزل اقتدار است و اين براي امريكا 
و اروپا قابل تحمل نيست.به گزارش ايسنا، وي در ادامه گفت: 
اينكه اروپا دانه مي ريزد، فرقي با امريكا ندارد، چراكه همه 
اينها دشمن قسم  خورده هستند. اينها در روش با يكديگر 
اختالف دارند. مصالح و منافع آنها مشترك است ولي هر 
ي��ك روش خاص خود را دارند. فك��ر نكنيم كه اروپايي ها 
دوست ما شده اند. علم الهدي با بيان اينكه امروز منفورتر 
از دولت و پرچ��م امريكا در جهان وجود ندارد، عنوان كرد: 
ما ايمان داريم و تسليم خدا هستيم و هر چه سرنوشت مان 
باشيم به جلو مي رويم يا كشته و شهيد مي شويم يا آنكه اين 
پرچم را به دست صاحب اصلي اش مي رسانيم. اين حرف و 
منطق نيروهاي متدين در برابر كساني است كه مي گويند 
هي برويم مذاكره كنيم.نماينده رهبري در استان خراسان 
رضوي با بيان اينك��ه دولتمردان و ق��وه قضاييه به مردم 
الحاق ش��ويد و كمك كنيد اين خندق كنده شود، عنوان 
كرد: با مديريت هايتان مش��كالت اقتصادي را حل كنيد. 
خيلي متشكر كه متخلفان را شناسايي و دستگير كرديد 
ولي انبارهاي احتكار را بگيريد چون با پول دزدي اجناس 
را احت��كار كردند.علم الهدي با بيان اينكه ام��روز در راس 
مفاسد اقتصادي دستگاه هايي دولتي هستند، يادآور شد: 
سايت شان را خاموش كردند و خودروي 30 ميليون توماني 
را 50 ميليون كردند. عزيزان اينها را دستگير و شناسايي كنيد 
و در جلوي چشم مردم با آن متخلف برخورد كنيد تا مردم 

اندكي آرامش بگيرند.
زيربارمذاكرهنميرويم

آيت اهلل امامي كاش��اني امام جمعه موقت تهران با اش��اره 
به پيش��نهاد رييس جمهور امريكا براي مذاك��ره با ايران 
تاكيد كرد: چه مذاكره   اي؟ مذاكره اي كه اصلش را آنها در 
نظر گرفته اند؟ اي��ران زير بار نمي   رود. رهبر معظم انقالب 
سياست هاي مذاكره را در گذشته مشخص كرده بود و آنها 
آن را به هم زدند.به گزارش انتخاب، وي با اشاره به آماري از 
روزنامه واشنگتن پست خاطرنشان كرد: آن طور كه گزارش 
شده، ترامپ در 558 روز گذش��ته 4 هزار و 229 بار دروغ 
گفته و باز مي گوين��د در دو ماه اخير، ترامپ 970 بار دروغ 
گفته و پيمانش را شكسته و از روز اول تا االن حساب كرديم 
ه��ر روز بيش از هفت دروغ و نقض عهد دارد. آدمي چنين 
بي   شخصيت نه به خداي مسيح و نه شخص مسيح اعتقاد 
ندارد. وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به وضعيت 
اقتصادي كشور، گفت: نگذاريد نقدينگي به طرف ارز و طال 
و مسكن و كاالها سرازير شود كه به هر جا هجوم آورد، پدر 
آن منطقه را در خواهد آورد. كارگروه با هفته اي يك جلسه 
هم فايده ندارد. بايد دائم و شبانه  روزي از آدم هاي فعال باشند.

عكس نوشت

سوژه روز

نخستين س��اعات تعطيالت آخر هفته 
بود ك��ه عكس��ي از محمدج��واد آذري 
جهرمي وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات دركنار 
كيمي��ا عليزاده، دخت��ر تكواندوكار دوست داش��تني 
ايراني موجي از واكنش هاي كاربران فضاي مجازي را 
برانگيخت. عليزاده دختر ورزشكار و قهرمان ايراني كه 
قرار بود پرچمدار كاروان ايران در بازي هاي آس��يايي 
باش��د و حاال به خاطر مصدوميت نه تنه��ا از اين مهم 
بازمانده، بلكه حتي از حض��ور در رقابت ها هم محروم 
شده است و اين اتفاق تراژيك قلب ايرانيان بسياري را 
به درد آورده و احساسات ميليون ها هواخواه »كيميا« 

را برانگيخته است.
با اين حال علت اصلي بارها و بارها بازنش��ر اين عكس، 
نه لبخن��د »كيميا« ب��ود، نه تقدير »وزي��ر جوان« از 
اين ورزش��كار دوست داش��تني. آنچه اي��ن عكس را 
اين چنين مورد توجه كاربران قرار داد، پوشش متفاوت 
آذري جهرم��ي بود. وزير دهه ش��صتي كابينه مس��ن 
حس��ن روحاني كه آن چنان كه در اين چند ماهي كه 
از وزارتش مي گذرد، ثابت كرده ش��ايد بيش از هرچيز 
با رموز رسانه و تبليغات آشنا باشد، با يك شلوار جين 

و پيراهن آستين كوتاه در 
اتاق كارش ميزبان دختر 
تكوان��دوكار ايراني بود و 
همين پوش��ش نامتعارف 
»آذري_ ديگ��ر  ر  ب��ا

جهرم��ي« را در فض��اي 
مجازي »هشتگ« كرد.

نكت��ه جال��ب در اي��ن 
ميان، گس��تردگي و تنوع 
واكنش ه��ا ب��ه پوش��ش 
»وزير جوان« بود. تا آن جا 
كه در ميان كاربران بودند 
گروهي كه اين پوشش را 
در حد »ش��ق القمر« باال 
برده و اين تفاوت ظاهري 
را نش��انه اي از تفاوت��ي 

عميق در نوع نگاه آذري جهرم��ي تحليل كردند و در 
مقاب��ل، طيفي ني��ز »وزير ج��وان« را به خاطر تالش 
براي آنچه ازس��وي اين كاربران نوعي »پوپوليسم« و 
»عوام فريبي« خوانده ش��د، مورد هجمه هاي شديد 

انتق��ادي ق��رار دادن��د. 
عجي��ب آنك��ه منتقدان 
در ادام��ه انتقادهاي خود 
ب��ه آذري جهرمي جريان 
اصالح��ات را ني��ز هدف 
قرار دادن��د و اين جريان 
سياس��ي را به فريبكاري 
متهم كردن��د. آن هم در 
شرايطي كه آذري جهرمي 
نه تنها هيچ س��ابقه اي در 
جريان اصالحات نداشته 
و ن��دارد، بلك��ه اتفاق��ا 
مهم تري��ن منتقدان��ش 
در جري��ان راي اعتم��اد 
همي��ن اصالح طلب��ان و 
فراكس��يون اميد مجلس 
بود و مهم ترين حاميانش، اصولگرايان در 2 فراكسيون 

نمايندگان واليي و مستقلين واليي!
اين نخس��تين بار نيس��ت آذري جهرمي با اقداماتي از 
اين دس��ت، اين چنين كاربران فضاي مج��ازي را به 

واكنش هاي��ي مثبت و منفي وام��ي دارد. به هر حال، 
فارغ از آنكه انگيزه »وزير جوان« از اين حضور پررنگ 
در فضاي رس��انه چيس��ت و آي��ا واقع��ا آن چنان كه 
منتقدان اين رفتار آذري جهرمي ادعا مي كنند، علت 
اصلي تالش براي دس��تيابي به درجات باالتر سياسي 
ازجمله »رياس��ت جمهوري« اس��ت يا مطابق ادعاي 
موافقان رفت��ار متفاوت، ه��دف آذري جهرمي، صرفا 
ساختارش��كني هايي بجا در راس��تاي ارتقاي سطح 
اعتماد عمومي به حاكميت اس��ت، پرسش بي پاسخ 
آن اس��ت كه علت ورود به حوزه هايي كه ارتباطي به 
اختيارات وزير ارتباطات ندارد، چيس��ت؟ همان طور 
كه برخ��ي مي گويند چگونه حض��ور »وزير جوان« با 
آستين كوتاه در اتاق كار امري پسنديده و حتي مورد 
تحسين اس��ت اما رانندگان تاكسي قزويني از همين 
پوشش زير آفتاب داغ تابستان منع شده اند. در ميان 
انبوه اين سوال ها كه هركدام به كرات نيز مطرح شده، 
شايد يك س��وال كمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ 
اينكه پشت دوربين عكاسي كه در اتاق وزير آمده ثبت 
تصوير بوده، چه كس��ي ايستاده و اين عكس چطور به 

فضاي رسانه اي درز كرده است؟! 

عبدالرضا رحماني فضلي، پنجش��نبه 
گذشته در سيزدهمين ستاد راهبري 
و مديريت اقتصاد مقاومتي استان يزد با بيان اينكه 
امريكا درصدد اس��ت براي كش��ور ما چالش ايجاد 
كند، گفت: در هر حال اين معادالت دو طرفه است 
و همان گونه كه طرف مقاب��ل از امكاناتي بهره مند 
اس��ت، ما نيز ت��وان و امكاناتي در اختي��ار داريم و 

مي توانيم با اين امكانات، شرايط را تغيير دهيم.
به گزارش مهر، رحماني فضلي افزود: دش��مني كه 
روزي گمان مي كرد انق��الب و نظام ما ظرف مدت 
كوتاه��ي از بين م��ي رود، امروز از اينك��ه ما انرژي 
هسته اي داشته باشيم، در هراس است و همه تالش 
خود را به كار گرفته تا اين امكان را از ما سلب كند. 

وزير كشور با اش��اره به اينكه دشمن براي برخورد با 
ايران سه س��طح مي تواند داشته باشد، گفت: يكي از 
اين سطوح، بحث نظامي است و با توجه به تجربه اي 
كه در جنگ هايي از جمله عراق و سوريه و يمن دارند 

به هي��چ عنوان ت��وان و جرات 
وارد ش��دن به جن��گ نظامي 
عليه اي��ران را ندارند. دش��من 
ت��الش زي��ادي ب��راي تقويت 
گروهك هاي تروريستي عليه 
ايران انجام مي دهد. ما آماده ايم 
از تمام اين تحركات جلوگيري 
كنيم همان گونه كه تاكنون نيز 
اين اتفاق رخ داده و هرگز اجازه 
ورود اي��ن گروهك ها به داخل 

كشور را نخواهيم داد.
رحماني فضلي يادآور ش��د: دومين رويكرد دشمن 
عليه مل��ت ايران بحث اقتصادي اس��ت و در چنين 
شرايطي به هيچ وجه قابل قبول نيست كه پس از 40 
س��ال از انقالب همچنان ايران با عنصر نفت توسط 
دشمنان تهديد ش��ود و با اين تهديد دچار تالطم و 

نوسان شويم.

وي با اشاره به طرح بحث اقتصاد 
مقاومتي توس��ط رهب��ر معظم 
انقالب و تاكيدات مكرر ايشان بر 
اين موض��وع، يكي از علل مطرح 
ش��دن بحث اقتص��اد مقاومتي 
را تقوي��ت اقتص��اد و خ��روج از 
تك بعدي بودن اقتصاد كش��ور 
دانس��ت و افزود: دش��منان هم 
اقتص��اد ما را مي شناس��ند و هم 
قدرت و پشتيباني مردم از نظام 

را به خوبي مي دانند.
وزير كشور ايجاد تنش هاي داخلي را رويكرد سومي 
دانس��ت كه دشمن مي تواند به وس��يله آن در برابر 

ايران ايستادگي كند.
رحماني فضلي خاطرنش��ان كرد: دش��من در حال 
حاضر ايجاد اين تنش ها را با تبليغاتي قوي و مستمر 

عليه نظام پيگيري مي كند.

وي با اشاره به اينكه مشكالت ديگر كشورها هم به 
مانند ما و حتي بيش��تر از ايران اس��ت تصريح كرد: 
دش��منان مشكالتي كه در كش��ورهاي خود وجود 
دارند را نش��ان نمي دهند ولي در اي��ران با تبليغات 
از طريق فضاي مجازي سعي مي كنند مشكالت را 

بسيار بيشتر از آنچه هست نشان دهند.
رحماني فضلي با اشاره به اينكه امريكايي ها به صورت 
كامال علني در برابر تمام دنيا زير تعهدات و قول هاي 
خود زدند، خاطرنشان كرد: با چنين افرادي كه به اين 
راحتي در برابر چشمان جهانيان زير قول خود مي زنند 

به هيچ عنوان امكان مذاكره وجود ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه امريكا هيچ همكاري در ارتباط 
با تحقق برجام و عمل به آن انجام نداد، تصريح كرد: 
ايرانيان به امريكايي ها هيچ اعتمادي ندارند و براي 
اينكه حتي فقط ب��ه مذاكره فكر كني��م، بايد ابتدا 
امري��كا به تمام تعهدات پيش��ين خود عمل كرده و 

از مردم ايران به صورت رسمي عذرخواهي كند.

انتشار عكسي از آذري جهرمي و كيميا عليزاده واكنش هاي بسياري در فضاي مجازي برانگيخت
ماجراي وزير جين پوش و هشتگ هاي توييتري

پيش شرط وزير كشور براي مذاكره احتمالي با امريكا

رسماعذرخواهيكنند

فرصتطالييبرايروحاني

سايتشانراخاموشوخودروي
30ميليونيرا50ميليونكردند

تريبون جمعه

 9 ميليارد دالري كه گم شد
اما  در »بانك مركزي« پيدا شد!

   عزت اهلل يوس�فيان مال، نماينده اي كه تس�نيم به نقل از او اين تيتر جنجالي را دست و پا 
كرده بود، در مصاحبه اش صرفا با اش�اره به تخصيص 11 ميليارد ارز دولتي 4200 توماني در 
ماه هاي اخير گفته بود: »از اين مبلغ، تنها 2 و نيم ميليارد دالر افشا شده و متاسفانه مشخص 

نيست نزديك به 9 ميليارد دالر چه شده است.«
  بانك مركزي در اطالعيه اي توضيح داد: »در مورد 9 ميليارد دالر اشاره شده در مصاحبه 
آقاي عزت اهلل يوس�فيان مال فقط در صورتي مي توان اظهارنظر قطعي كرد كه 3 ماه مهلت 
ارايه پروانه ورود كاال پس از حداكثر 6 ماه مهلت ارايه اس�ناد حمل، منقضي شده و كااليي 

به كشور وارد نشده باشد.«

در 29 نوامبر سال 1947، شوراي امنيت سازمان ملل راي 
به تقسيم فلسطين مي دهد و از دل آن حاكميت يك موطن 
يهودي را در مي آورد. اين تقس��يم بندي عمال تا 6 ماه بعد 
عملي نشد، زيرا حمالت اعراب از همان روز بعد از صدور راي 
شروع شده بود. حسن سالمه، فرمانده نيروهاي فلسطيني 
در بخش جنوبي كشور و نيروهاي مبارزش در كميني كه 
كردند به دو اتوبوس اس��راييلي در نزديكي شهر پتا تيكوا 
حمله بردند و هشت نفر را كشتند و تعداد زيادي را مجروح 
كردند. جنگ داخلي ميان عرب هاي فلسطيني و يهودي ها 
شروع شده بود. روز بعد از حمله به اتوبوس، سالمه در ميدان 
مركزي بندر عربي شهر يافا ايستاد و به مردان كشورش وعده 
داد كه »فلسطين را تبديل به حمام خون مي كنيم.« او به 
وعده اش عمل كرد. طي دو هفته 48 يهودي كشته و 155 
نفر مجروح شدند.سالمه كه نيروي 500 نفره چريكي در 
اختيار داشت و حتي حمله مستقيم هم به تل آويو كرده بود، 
قهرمان دنياي عرب شد و در مطبوعات مورد ستايش قرار 
گرفت. مجله مصري المصور در شماره 12 ژانويه سال 1948 
خود يك عكس تمام قد از س��المه كه در حال سخنراني 
براي نيروهايش بود با اين تيتر كه »حسن سالمه قهرمان، 
فرمانده جبهه جنوبي« چاپ كرد. بن گوريون آمادگي چنين 
هجمه هايي را داشت. از نظر او، عرب هاي فلسطين دشمن 
بودند و بريتانيا هم -كه به حاكميتش تا تقسيم بندي كامل 
كه در ماه مه  س��ال 1948 نافذ مي ش��د، ادامه مي داد - از 
حاميان آنها بود. يهوديان فقط مي توانستند به خودشان و 
دفاع ابتدايي شان متكي باشند. اكثر نيروي حگانه آموزش 
ضعيفي ديده بودن��د و تجهيزات ضعيفي هم داش��تند، 
س��الح هاي آنها به خاطر ترس از مصادره ش��دن توسط 
بريتانيايي ها پنهان بود. آنه��ا يا مردان و زناني بودند كه در 
ارتش بريتانيا خدمت كرده بودند يا آنكه مهاجران تازه واردي 
كه بازمانده هولوكاست بودند به حساب مي آمدند )برخي از 
آنها هم داوطلبان ارتش سرخ بودند( اما با اين حال سرجمع 
آنها نسبت به تركيب نيروهاي دولت عرب بسيار كمتر بود. 
بن گوريون از برآوردهاي سيا و ديگر سرويس هاي اطالعاتي 
مطلع شده بود كه با حمله اعراب، يهودي ها فرو مي پاشند. 
برخي از قوم خود بن گوريون هم از پيروزي مطمئن نبودند. 
اما بن گوريون حداقل در تصوير بيروني اش اعتماد خود را به 
توانايي حگانه براي برد بروز مي داد.طرح حگانه اين بود كه 
براي پر كردن اين شكاف از نيروي انتخابي استفاده شود، 
بعني براي حداكثر تاثيرگذاري اهدافي برگزيده شوند. يك 
ماه بعد از ورود به جنگ داخلي، فرمانده عالي حگانه به عنوان 
بخشي از اين طرح عمليات استارلينگ را شروع كرد كه در 
آن نام بيس��ت و سه نفر از رهبران عرب فلسطيني كه بايد 
هدف ترور قرار مي گرفتند، آورده شده بود.طبق برنامه ياكوف 
دوري، فرمانده حگانه، ماموريت سه اليه داشت: »حذف يا 
دس��تگيري رهبران احزاب سياسي عرب؛ ضربه به مراكز 
سياسي؛ ضربه به مراكز توليدي و اقتصادي اعراب.«حسن 
سالمه در راس فهرس��ت اهداف بود. حسن سالمه تحت 
زعامت حاج امين الحسيني، مفتي اعظم بيت المقدس و 
رهبر معنوي اعراب فلسطيني، به جنبش سال 1936 عرب 
كه در آن چريك هاي عرب براي سه سال به اهداف بريتانيا و 
يهود حمله كرده بودند، كمك كرده بود.الحسيني و سالمه 
بعد از آنكه قيموميت بريتانيا هر دو آنها را در فهرست افراد 
تحت تعقيب قرار داده بودند، فراري ش��دند. آنها در سال 
1942 به نيروهاي اس اس و آبوهر، آژانس اطالعاتي نظامي 
نازي ملحق شدند تا عمليات اطلس را بريزند. اين طرح پر 
آب و تابي بود كه بر اساس آن كماندوهاي آلماني و عرب با 
چتر بر خاك فلسطين فرود مي آمدند و مخازن آب تل آويو 
را مس��موم مي كردند تا هر چه امكان پذير است، يهوديان 
بيشتري را بكشند در همين حال عرب هاي منطقه را براي 
يك جنگ مقدس عليه اشغالگران بريتانيايي بشورانند. اما 
اين طرح پس از آنكه بريتانيا رمز انيگما نازي ها را ش��كاند 
به طرز مفتضحانه اي شكس��ت خورد، سالمه و چهار نفر 
ديگر در 6 اكتبر سال 1944 و پس از آنكه وارد دره كويري 
نزديك جريكو فرود آمدند، دس��تگير شدند. بعد از جنگ 
جهاني دوم، بريتانيا الحسيني و سالمه را آزاد كرد. دپارتمان 
سياسي آژانس يهود كه اكثر فعاليت هاي پوششي ايشوو 
در اروپا را نظارت مي كرد، چندين بار بين سال هاي 1945 
تا 1948 سعي كرد تا محل الحسيني را پيدا و او را بكشد. 
بخش��ي از انگيزه اين كار هم هر چند به ائتالف الحسيني 
با هيتلر برمي گشت اما بخش��ي ديگر آن هم دفاعي بود: 
الحسيني شايد در خارج از كشور به سر مي برد، اما او هنوز 
در سازماندهي حمالت عليه شهرك نشين هاي يهودي در 
شمال فلسطين فعال بود و تالش مي كرد تا رهبران يهودي 
را هم ترور كند اما به خاطر فقدان اطالعات و نبود پرسنل 
عملياتي آموزش ديده همه اين تالش ها با شكست مواجه 
شد.شكار سالمه، اولين عمليات يكپارچه اطالعات انساني 
و الكترونيكي حگانه بود كه خيلي اميدوار كننده شروع شد. 
يك واحد متعلق به شاي )SHAI(، شاخه اطالعاتي حگانه 
كه توسط ايسر هارل، فرماندهي مي شد به بدنه تلفن مركزي 
كه يافا را به ديگر نقاط كش��ور وصل مي كرد، نفوذ كردند. 
هارل در زمين هاي نزديك به مدرس��ه كشاورزي »ميك 
واهه« اسراييل يك انباري ساخته بود و آن را با اره هاي برقي 
و ماشين هاي چمن زني پر كرده بود. اما زير اين لوازم و روي 
كف آلوئك لوازم شنود به طور مخفيانه كار گذاشته شده بود 
كه به سيم هاي مسي سيستم تلفن يافا متصل شده بود. 
هارل بعدها در خاطراتش نوشت: »من هرگز چهره مامور 
عربي زبان شاي را فراموش نمي كنم كه گوشي گذاشته بود 
و به اولين مكالمات گوش مي داد. دهانش با حيرت باز مانده 
بود و با دستش به افراد ديگري كه در آنجا هيجان زده منتظر 
بودند گفت كه ساكت باشند ... خطوط پر از مكالماتي بود كه 
رهبران سياسي و فرماندهان نظامي با همكارانشان صحبت 
مي كردند.« يكي از افرادي كه حرف مي زد، سالمه بود. شاي 
در يكي از اين شنودها متوجه شد كه سالمه مي خواهد به يافا 
مسافرت كند. ماموران حگانه برنامه ريزي كردند كه عليه اش 
كمين كنند و با انداختن يك تنه درخت وسط جاده اي كه 
با خودرويش در سفر است راه او را ببندند.اما اين كمين هم 
كارساز نشد و البته آخرين شكست نبود. سالمه از چندين 
ترور جان سالم به در برد و در آخرين نبردي كه در ژوئن سال 
1945 رخ داد، كشته شد، اما فردي كه او را كشت، هويت او 
ناشناخته بود. تقريبا تمام عمليات استارلنگ كه كشتن هاي 
هدفمند بود به خاطر نقص اطالعات و عملكرد مبتدي افراد 

غير ماهر شكست خورد.

برخيز و اول بكش)15( 
فصلدومدنيايسّريمتولدميشود
نويسنده: رونن برگمن / ترجمه:  منصور بيطرف


