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33916546 تمام ساعات شبانه روز چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور - که منطقا و قانونا مســئول خدمت به مردم و 

گره گشایی از کار فرو بسته آنان است- در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران حضور پیدا کرد 
و سخنانی گفت که هیچ تناسبی با جایگاه معاون اول رئیس جمهور نداشت. بر کسی پوشیده 
نیست که برگزاری انتخابات، وظیفه دولت و وزارت کشور است اما فقط برگزاری! یعنی یک 
مقام دستگاه اجرایی وقتی می تواند مدعی عمل به تکلیف شرعی و قانونی خود باشد که حتی 
آرزوی پیروزی یک جریان سیاسی را هم به زبان نیاورد تا چه رسد به اینکه برای پیروزی آن 
دست به کار عملی هم بزند و برنامه ریزی کند  و مردم را از رای نیاوردن یک جریان بیم دهد 

و آینده را پیش چشم آنان تیره و تار جلوه دهد! 
»کارگزاران دارای دو ویژگی مثبت است، اولین ویژگی آن کار حزبی قوی است. این حزب 
در این امر تجربیات خوبی دارد. دومین ویژگی هم ارتباط و نزدیکی آن به دولت است. کارگزاران 
تا پیش از این تالش می کرد که نقش میانجی را در معادالت سیاسی ایفا کند. به نظر می رسد 
کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر 
مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.« اینها بخشی از سخنان جناب معاون 
اول رئیس جمهور است و هرکه کمترین آشنایی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی داشته باشد 
می فهمد که کار آقای معاون از آرزو گذشــته و ایشان رسما وارد فاز عملیاتی شده  و حتی 
به مرحله بیم دادن مردم! البته ایشــان در سخنان جالب دیگری در همان جلسه  می گوید: 
»مخالفان دولت به صورت جدی به دنبال ایجاد نگرانی در بین نیروهای معتدل هستند. تهدیدات 
مختلفی صورت می گیرد. تالش می شود نیروهای مردمی و معتدل شهرستان ها از کاندیداتوری 
رویگردان شوند. به آنها القا می شود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیت های خود را 
آغاز کنند با آنها برخورد می شود«! نوعی دیگر از این سخنان در همان جلسه، توسط دبیرکل 
حزب کارگزاران-  که سال ها قبل با حکم قطعی قوه قضائیه به دلیل مفاسد اقتصادی محکوم 
شده و در برخی موارد پرونده اش کماکان مفتوح است-  بیان می شود: »از همین االن... متوجه 
شده ایم رقیب با چراغ خاموش کارهای خود را آغاز کرده است. اشکالی ندارد اما آیا این فضا 
در اختیار اصالح طلبان و حامیان دولت هم هست؟ رقبا به دنبال تنش آفرینی و ایجاد نگرانی در 
بین مردم هستند... اغلب نیروهای شهرستان ها برای انتخابات امسال نگران هستند. مدیران 
استانی با آنها همراهی نمی کنند...«! و البته هیچکدام توضیح نمی دهد که وقتی قدرت اجرایی 
در دست دولت است و بیش از نود درصد فرمانداران سراسر کشور در دولت یازدهم عوض شده 
اند )همان دولتی که قرار بود با اتوبوس نیاید و داس نداشته باشد!( چه کسی کاندیداهای آینده 
و ثبت نام نکرده! را تهدید می کند!؟ درباره دغدغه مهم این روزهای دولتمردان یعنی انتخابات 
- که نمونه مشابه دیگری از آن را در پیام نوروزی رئیس جمهور محترم شاهد بودیم - و نسبت 
آن با وظایف فراوان و معطل مانده دولت و انتظارات به حق و بی پاسخ مردم و همچنین حزب 
کارگزاران سازندگی یعنی جریانی که اکنون دولتمردان آرزوی سر برآوردن آن در انتخابات 

مجلس شورای اسالمی را دارند باید به این نکات توجه کرد:
1- آنها که دهه هفتاد شمسی را بخاطر دارند بخوبی می دانند که حزب کارگزاران سازندگی، 
دولتی ترین حزب پس از انقالب است که با  حضور چند تن از نزدیکان درجه یک  رئیس جمهور 
وقت همچون محمد هاشمی، محسن و فائزه هاشمی، حسین مرعشی و جمعی از وزرای دولت 
سازندگی، استانداران و معاونین و... در آستانه انتخابات مجلس پنجم  شکل گرفت. استفاده 
برخی اعضای این حزب از رانت های دولتی و به تبع آن مفاسد شگفت انگیز مالی و اقتصادی 
و نیز  انحرافات برخی دیگر از آنان، همچون لکه ننگی پاک نشدنی بر پیشانی آن نشسته و با 
تعارفات و اطوارهای ژورنالیستی و دیپلماتیک هم پاک نمی شود! از مهاجرانی عضو موسس و 
مرکزیت این حزب که اکنون در خدمت دشمنان ایران در اروپا روزگار می گذراند که بگذریم، 
همین جناب دبیر کل در سالهای میانی دهه هفتاد به اتهام مفاسد متعدد اقتصادی محاکمه 
و با اغماض  و فشــارهای فراوانی همچون تهدید به استعفای برخی وزرا و تعطیل کار کشور 
در حمایت از یک متهم اقتصادی به چند سال حبس و شالق و... محکوم شد! آن روزها یکی 
اتهامات وی، دخالت مستقیم در امر انتخابات و هزینه کرد بیت المال برای رای آوردن برخی 
دوستانش بود! کاری که امروز هم به شکل دیگری در حال شکل گیری است و البته رسانه های 
اصالح طلب ترجیح می دهند سابقه گذشته کارفرمایان خود را فراموش کنند و هر روز بدنبال 
پول های کثیف در انتخابات بگردند! و معلوم نیست تکلیفشان با پدرخواندگان پول های کثیف 
چه می شــود!؟ البته این، همه تخلفات وی نبود و او به دلیل تضییع 3/5 میلیارد )مربوط به 
نیمه نخست دهه هفتاد( هم  به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شالق تعلیقی محکوم شد. محمد 
هاشمی، یکی از اعضای اصلی این حزب که بعدها بخاطر اعالم رسمی مرام لیبرال دموکراسی 
حزب کارگزاران! از آن جدا شده درباره روزهای نخست تشکیل حزب می گوید: »رهبری بعد از 
تشکیل حزب کارگزاران به ما گفتند: این وهن است که وزرا بیایند برای مجلس نماینده انتخاب 
کنند چون دیگر آن نمایندگان می شوند وکیل الدوله« اما ظاهرا قرار است کارگزارانی ها همان 
رفتار  را تکرار کنند و وکیل الدوله ها را به مجلس بفرستند! اما سابقه این افراد و حتی شرایط 
امروزشان موضوع این نوشتار نیست و آنچه ذکر شد، پرده ای از آن روزگارانشان بود تا فکر 

نکنند تاریخ را می توان با چند سخنرانی پاک کرد!
2- آنچه محور اصلی نوشتار پیش رو است، این پرسش محوری و مهم است که چرا دولت  
در میانه خدمتگزاری به مردم و در حالی که هزاران نیاز ضروری کشــور را بی پاسخ به حال 
خود رها کرده، به فکر یارکشی انتخاباتی است و در هر پیام و میتینگی از انتخابات و آرزوهای 
انتخاباتی اش می گوید!؟ آیا تکلیف دولت گشودن گره های اقتصادی است یا فعالیت انتخاباتی!؟ 
رفتار برخی دولتمردان اینگونه نشان می دهد که آنان ماموریتی برای خود قائل نیستند جز دو 
چیز؛ مذاکره با آمریکا و مدیریت انتخابات! این در حالیست که رکود حاکم بر اقتصاد کشور و 
تعطیل واقعی بخش بزرگی از برنامه های اقتصادی به امید رسیدن به توافق عمال کارها را قفل 
کرده و برخی دولتمردان نیز در حال و هوای انتخابات به سر می برند! از دید آنها کشور هیچ 
مشکلی ندارد، رونق اقتصادی به صنایع باز گشته! مشکل بیکاری حل شده! و گرانی هم که 
با بخشــنامه جناب جهانگیری کنترل شده و... اینگونه می شود که معاون اول رئیس جمهور 
و برخی دیگر از دولتمردان می توانند با خیالی آســوده به سوداهای انتخاباتی خود بپردازند. 
اما اینگونه نیست و حقایق اقتصادی کشور، حتی از زبان اقتصاددانان متمایل به دولت، چیز 
دیگری را نشان می دهد. برای یادآوری، برخی از آشکار ترین مسائل اقتصادی را برمی شماریم 

و در انتظار که برای آن چه پاسخی وجود دارد!؟
الف: تشــدید رانت خواری نامه محرمانه  برخی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به 
رئیس جمهور محترم و پس از بی توجهی به نامه مذکور، نامه علنی آنان در باره رانت 2 میلیارد 
دالری و پیش از آن رانت ۶5۰ میلیون یورویی )یعنی جمعا 9 هزار میلیارد تومانی( در هفته ها و 
روزهای اخیر خبرساز بود و البته به سبک معمول، برخی دولتیان آن را پذیرفته و برخی دیگر 
در برابر ایراد قانونی مقاومت کرده و می کنند! نکته تلخ ماجرا در این رانت شگفت انگیز و کم 
ســابقه- که در نامه نمایندگان محترم نیز به آن تصریح شده-  این است که اعتبار 2 میلیارد 
دالری مورد سوءاستفاده، بخشی از پولی است که چندی قبل به منظور مهار آب های مرزی با 
درخواست رسمی رئیس جمهور و حکم حکومتی رهبر معظم انقالب، برای این مصرف خاص از 
صندوق توسعه ملی برداشت شده است و اینکه این پول خاص چگونه بصورت رانت در اختیار 
برخی شرکت ها قرار گرفته است، جای تامل و تاسف جدی دارد. کسی چه می داند، شاید این 

اتفاق همزمان با دلمشغولی آقایان به انتخابات رخ داده باشد!
ب: کشــورمان ســالیانه با حدود 2۰ تا 25 میلیارد دالر کاالی قاچاق روبرو است! رقم 
وحشتناکی که هر اقتصادی را از پا در می آورد. بطور طبیعی این حجم از قاچاق با آنچه یک نفر 
در چمدانش پنهان کند و به کشور وارد کند تفاوت معناداری دارد و هر کس می تواند به وجود 
شبکه ای منسجم در بین برخی صاحبان قدرت در برقراری این فساد عظیم پی ببرد. بهمن 
ماه گذشته بود که رهبر انقالب در دیدار اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کاال ضمن گالیه از وضع 
اســفناک قاچاق کاال به کشور فرمودند: »امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی آورد و 
در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است...« در این میان 
مســئوالن دولتی در مبارزه با این بلیه بزرگ اقتصادی چه می کنند؟ دکتر راغفر در این باره 
می گوید: »قاچاق در کشور به شکل سازمان یافته و گسترده صورت می گیرد که نوعا این نوع 
قاچاق با قاچاق خردی که در مرزها انجام می گیرد قابل مقایسه نیست، زیرا قاچاق خرد سهم 
زیادی در آمار قاچاق کشور ندارد. حذف ایران کد و شبنم )دو طرح کنترلی برای رصد کاالی 
ورودی به کشــور( به شدت برای اقتصاد کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ 
این تصمیم اشتباه استراتژیکی را مرتکب شد.« اما چرا ایران کد و شبنم حذف شد و سرنوشت 

کاالهای وارداتی به کجا انجامید؟
ج: یکی دیگر از بلیات عظیم اقتصادی، واردات گسترده و ویرانگر کاالهای خارجی است. 
اقدامی که به بیکاری هزاران ایرانی و رونق شرکت های خارجی منجر شده و می شود. افزایش 
واردات کاال در دولت یازدهم، موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. گزارش اخیر مرکز 
آمار از افزایش 1۶ درصدی واردات در ســال 93 خبر می دهد و البته از افزایش 23۶ درصدی 
واردات کاالهای لوکس و حتی فرش! اما چرا!؟ آیا دولتمردان نمی دانند باید برای اشتغال جوان 
ایرانی کاری کرد و واردات برای اشــتغال سم مهلک است؟ آیا از تذکر رهبر انقالب  مبنی بر 
کنترل واردات ترویج کاالی ایرانی و ایجاد شــغل برای جوانان خبر ندارند؟! چرا؟! برخی از 
اقتصاددانان جای دولت در این باره می گویند؛ را از زبان اقتصاددانان حامی دولت کسانی که 
در دولت براساس آموزه های بازار آزاد عمل می کنند خودشان باید پاسخ مردم را بدهند... آنها 
منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می دهند، یا جایی مشاوره می دهند و یا به وسیله عده ای 
که از طریق همین نوع اقتصاد پول های هنگفتی به دست آورده اند، ارتزاق می کنند... عده ای 
از آنها خودشــان در کار واردات و صادرات فعال هستند... مواضع برخی از دولتمردان حامی 
اقتصاد بازار آزاد براساس علم و یا واقعیت های جامعه نیست بلکه براساس منافع شخصی آنها 
اســت و چیزی را می گویند که منافع آنها حکم می کند حتی اگر با منافع و مصالح عمومی و 
اجتماعی در تضاد و تعارض باشد. این نکته تلخ، واقعیتی غیرقابل انکار است و حضور برخی 
مدیران ارشد دولتی در هیئت رئیسه و موسس ده ها شرکت و بنگاه اقتصادی، گواهی بر این 

سخنان و نظرات دیگر کارشناسان است.
به این فهرست کوتاه و مختصر می توان ده ها نمونه دیگر اضافه کرد مواردی چون رشد 
بیکاری که حتی آمارهای داخلی هم نمی تواند آن را پنهان کند و یا رشد عجیب هزینه های 
دولت که بیش از 3۰ درصد نســبت به ســال 93 رشد داشته همان زمان که  دولت از طریق 
سیاست های تورم زا و افزایش قیمت های کلیدی همچون نان و... فشارهای خردکننده ای را به 
عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می کند، حاضر نیست سر سوزنی  از این فشارها را به ساختار 
هزینه های خود بپذیرد! و یا ترقی معکوس در زمینه تورم که براساس آمار چند روز قبل بانک 

جهانی، منجر به کسب رتبه سوم تورمی جهان شد. 
اکنون باید پرسید با وجود این مستندات غیرقابل انکار، ماموریت دولتمردان، شرکت در 
میتینگ های اقتصادی و حضور در جمع اعضای قبیله ثروت است یا تدبیر و طراحی برای رفع 

این مشکالت و بهبود اوضاع معیشتی مردم؟

شرط چاقو!دورخیز قبیله ثروت

حسین شمسیان

* از میان هزاران واژه، اسم، صفت، تمثیل، انتخاب  »خورشید« برای توصیف رهبر 
معظم انقالب اسالمی توسط امام راحل)ره( بسیار هوشمندانه بوده است. در طول 
این 26 سال زعامت معظم له، هر که کوشید  جلوی پرتو افشانی این خورشید 
را بگیرد، خسته و زخمی و بیچاره و بی آبرو به گوشه ای خزید، اما ذره ای از نور 
و حرارت خورشید کم نگردید. حکایت این روزهای برخی فتنه گران هم همین 
است که با ذهن علیل و بیمار خود می خواهند بر روی خورشید خاک بپاشند!
0912---7977

* تنها نتیجه ای که از عملیات طوفان قاطعیت عربستان بر علیه ملت مظلوم 
یمن می توان تصور کرد تخلیه انبار سالح ها و مهمات خریداری شده از آمریکا 
توســط آل سعود اســت که مجدداً باید با پول چند هزار شاهزاده عیاش این 

کشور خریداری و جایگزین شود.
شجاع از بوکان
* پس از 27 روز جنایت علیه مردم مظلوم یمن توســط دژخیمان آل سعود 
صهیونیســتی ،آل ســعود به هر یک از خلبانان قاتل غیر نظامیان یمنی یک 
دســتگاه خودروی گرانقیمت هدیه کردند! امثال احمد شهید چرا اینجا دم از 

حقوق بشر نمی زند؟
علیمردانی
* مسئوالن هسته ای کشور می گویند نگارش فکت شیت ایرانی سخت و زمان بر 
است اما چه طور آمریکایی ها نیم ساعت پس از بیانیه لوزان، فکت شیت خود 

را ارائه کردند؟
0918---9891
* آقای ظریف شما که قصد تحقق شعار سال یعنی همدلی و همزبانی دولت 
و ملت  را دارید چرا تکلیف فکت شیت ایرانی را برای مردم روشن نمی کنید؟ 
0912---8720
*وقتی جنگ صفین در صدر اســالم به رغم رسیدن سپاه حضرت علی)ع( به 
نزدیکی خیمه معاویه به حکمیت و آثار سوء آن کشیده می شود و فجایع پس 
از آن به بار می آید چرا به ما اجازه نمی دهند بابت مذاکره هسته ای با شیطان 

بزرگ با توجه به فریبکار بودن آمریکایی ها دلواپس باشیم؟
0913---1442
* جناب آقای نوبخت، شما در خصوص حذف یارانه ثروتمندان طفره می روید 
در حالی که سال گذشته وزیر اقتصاد در برابر نمایندگان مجلس اعالم کرد 10 
میلیون از ثروتمندان و متمکنین شناسایی شده اند و یا وزیر تعاون بر شناسایی 
آنان تاکید کرد. بر همگان روشــن اســت که عدم حذف یارانه ثروتمندان به 
جهت تدبیر انتخابات مجلس پیش روست که ماهها به زمان برگزاری آن مانده 
است؟ در این مدت با حذف این قشر متمکن و بی نیاز از دریافت یارانه می توان 
هزاران میلیارد تومان را به تکمیل پروژه های نیمه تمام عمرانی و کمک به اقشار 
آسیب پذیر اختصاص داد. خدا را خوش نمی آید برای پیروزی در انتخابات یک 

جریان با سرنوشت ملت بازی شود.
محمدرضا فخرالساعه- جانباز
* برای بررسی موضوع تزریق پول کثیف در انتخابات ابتدا باید به نقش رانت 

مالی دانشگاه آزاد اسالمی و عملکرد آن در فتنه 88 پرداخت.
0914---5589
* در مراســم ختم مادر یکی از ســران فتنه به احترام پدر این خانواده که از 
یاران انقالب بود شرکت کرده بودم. بعد از پایان مراسم وقتی با عده ای فتنه گر 
که شــعارهای ضد نظام سر داده بودند مخالفت کردم، هم مورد ضرب و شتم 
قرار گرفتم و هم کیف پول بنده را دزدیدند، عرضم این است که بنویسید چرا 

بیشتر فتنه گران دزد هم هستند؟
پاسیار

* همان طیف که در ســال 67 جام زهر به امام داد در ســال 88 هم دروغ 
بــزرگ 11 میلیون تقلب را کلید زد و آن فتنه بزرگ را به وجود آورد. امروز 
نیز همان طیف درصدد تحمیل قطعنامه ای همانند 598 به نظام اســت که 
البته با بصیرت مردم و در صحنه بودن آنها و تبعیت از والیت ان شاءاهلل آرزوی 
برآوردن خواســته دشــمن را به گور خواهد برد. خوب است کیهان بار دیگر 
دروغ های بزرگ تقلب 11 میلیونی برخی خواص دنیاگرا و غافل و به دشمن 
پیوســته در سال 88 را برای مردم مرور کند. نکته دیگر اینکه رئیس جمهور 
محترم اظهار می دارند موشک داشتن افتخار نیست ! ایشان بفرمایند چه چیزی 
مقاومت 8 روزه، 22 روزه، 33 روزه، 51 روزه را در غزه و لبنان بر دشــمن تا 
دندان مسلح رژیم صهیونیستی پیروز کرد؟ چرا داشته های خودمان را انکار و 
نداشته های دشمن را داشته فرض می کنیم! به آیات 217 بقره/ 3 زمر/ 119 

آل عمران مراجعه کنید...
رمضانعلی اسالمی استاد بازنشسته دانشگاه خواجه نصیر 
* بعضی ها به این فکر افتاده اند که می توانند از طریق خاطره سازی در پستوی 
خود امام جدیدی مطابق میل خود بسازند و به جامعه تحمیل کنند. ما مردم 
فقط امامی را می شناســیم که صحبت های تاریخ سازشان در 21 جلد صحیفه 

نور و وصیت نامه آمده است.
0913---5206
* جانباز 75 درصد  از ناحیه قطع دســت هستم. بنویسید به رغم اینکه دولت 
موضوع قطع یارانه ها را تکذیب کرده ولی حقیقت این اســت که یارانه برخی 
از اقشار ضعیف جامعه  مثل بنده را قطع کرده اند. ضد و نقیض گویی مسئوالن 

نسبت به یکدیگر، بیش از هر چیز ما مردم را رنج می دهد.
علی نجفیان از همدان
* حذف یارانه گندم و آرد برای نانوایی ها که ارتباط مستقیم با قوت مردم دارد 

کار خطرناکی است. اینجا جای آزمون و خطا نیست.
0913---1635
* سخنگوی دولت در تاریخ 9۴/2/1 هرگونه افزایش قیمت نان را رد می کند 
ولی درست روز بعد 9۴/2/2 بسیاری از نانوایی ها اقدام به افزایش 50 درصدی 
نان می کنند. البته بنده  با 100 درصد افزایش قیمت نان هم مشــکلی ندارم 

ولی از بی صداقتی ها رنج می برم.
عسگری- شهرک غرب
* مومنانی که فیش عمره در اختیار دارند چه زیبا اســت ضمن انصراف، پول 
این حج مستحبی را  برای یاری رساندن به آسیب دیدگان یمنی از بمباران های 
وحشیانه آل سعود هزینه بکنند. خدا می داند که در شرایط حاضر ثواب بیشتری 

از اعمال عمره نصیب آنها خواهد شد.
0915---1713
* عزل صددرصد استانداران و به همین تعداد فرمانداران کشور توسط این دولت 
افتخار نیست چرا که بیانگر تمامیت خواهی و لذا برخالف تدبیر و حکمت است.
0915---6152
* چرا این همه میلیاردی صرف فوتبال بی خاصیت و بی نتیجه می شــود ولی 
پرداخت وام ازدواج 3-2 میلیونی دختران و پســران جوان 3-2 ســال تاخیر 

می افتد؟
0913---8249
* از دولت و نمایندگان تقاضا داریم در خصوص بررســی رتبه بندی معلمان و 
کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش، معلمان و کارکنان اداری و بازنشسته 

قبل از سال 86 را با شاغالن فعلی همسان سازی نمایند.
یزدانی
* حــذف کمک هزینه عائله مندی همزمان بــا پرداخت روزانه 11 میلیون به 

امثال کی روش چه توجیهی دارد؟
0913---6809
* با افزایش هزینه اشــتراک فاضالب که به ۴ میلیون تومان رســیده چگونه 
اعالم می کنند تورم کاهش پیدا کرده اســت. یک بار در طول سال این نرخ را 
افزایش می دهند و یک بار در سال بعد بر اساس تورم ساالنه ایجاد شده ناشی 

از آن قیمت را باال می برند!
0916---7880
* خوب اســت کرایه اتوبوس های خطی شــرکت واحد را مثل مترو برحسب 
ایســتگاهی که مســافر پیاده می شود محاســبه و دریافت کنند تا به عدالت 

نزدیک باشد.
0919---6937
* هر دو پسرم را به ازدواج و تشکیل خانواده مشترک تشویق کردم ولی دولت 

یارانه هر دو را قطع کرده است. به قول معروف چه می خواستیم چه شد!
0914---9059

سرانجام یک سال دروغ
و جنجال درباره بورسیه ها

گزارش کمیسیون اصل 90، دروغ بودن جنجال یک ساله درباره 3 هزار بورسیه 
غیرقانونی را روشن کرد.

سرانجام پس از نزدیک به یک سال غوغاساالری رسانه های دولتی و برخی مقامات 
ارشد دولت یازدهم درباره بورسیه های تحصیلی دولت قبل و ادعای غیرقانونی بودن 
آنها، رئیس کمیســیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی با ارسال نامه ای به وزارت 
علوم اعالم کرد اکثر قریب به اتفاق این بورسیه ها روال قانونی خود را طی کرده اند و 

این وزارتخانه موظف است نسبت به ادامه تحصیل دانشجویان  اقدام کند.
به گزارش رجانیوز، از همان روزهای نخست آغاز به کار دولت یازدهم زمانی که 
مشــخص شد بسیاری از وعده های انتخاباتی مطرح شده اجرایی نیست، رسانه های 
زنجیره ای با طرح دروغ بزرگی به نام 3000 بورسیه غیرقانونی! مدعی شدند دولت 
جدید در برابر این مسئله ایستادگی کرده و مانع ادامه تحصیل دانشجویان خواهد شد. 
همزمان رئیس جمهور، وزیر علوم و تعدادی دیگر از مقامات دولتی نیز با طرح 
این مسئله افکار عمومی را به سمت و سوی خاصی بردند و جالب آنکه در بسیاری از 
زمانهایی که دولت در مذاکرات به بن بست می رسید یا در اجرای وعده های انتخاباتی 
خود ناکام می ماند، به یکباره این مسئله مطرح می شد تا افکار عمومی از مسائل اصلی 
کشور منحرف شود و دولت در میان مردم »قهرمان« مبارزه با فساد قلمداد شود. اما 
سرانجام پس از مدتها کش و قوس دراین باره و بیان اظهارات موافقان و مخالفان این 
موضوع در رســانه های مختلف، رئیس کمیسیون اصل 90 با انتشار نامه ای خطاب 
به وزیر علوم اعالم کرد بر اساس بررسی های این کمیسیون، اکثریت قریب به اتفاق 
دانشــجویان بورسیه به طور کامال قانونی مشغول به تحصیل شده اند و وزارت علوم 

موظف به ادامه تحصیل آنهاست.
این در حالی است که پیش از این نیز در گزارشی که وزارت علوم قبل از آمدن 
محمد فرهادی منتشــر کرده بوده به صراحت تاکید شده بود که از میان چند هزار 
دانشجوی بورسیه دولت قبل، تنها 36 نفر از آنها به علت اعالم اطالعات نادرست به 

مسئوالن وقت، بورسیه شان غیرقانونی است و باید ابطال شود.
با این حال در همان گزارش آمده بود که بیش از 800 نفر از دانشجویان دیگر 
به علت مشکالتی مانند کسری معدل، کبر سن و ... بورسیه شان لغو شده است، اما 
کمیســیون اصل 90 مجلس اعالم کرده است که تمامی این موارد منطبق با قانون 
بوده اســت و وزارت علوم با بررســی جناحی و ناعادالنه، این پرونده ها را منطبق با 
قانون بررسی  نکرده و با ارائه ناقص قانون به افکار عمومی، مدعی غیرقانونی بودن 
این بورســیه ها شده اســت، زیرا براساس نص صریح قانون بورس، هیچ کدام از این 

موارد غیرقانونی محسوب نمی شوند.
با این اوصاف پیش بینی می شــود در شرایطی که سناریوی نخ نمای »فسادیابی 
دولت یازدهم« دیگر با مانور روی دروغ بزرگ 3000 بورسیه غیرقانونی جواب نمی دهد، 
جدیدترین بازی روانی برای منحرف کردن افکار عمومی تحت عنوان یک فسادیابی 
جدید به زودی رونمایی خواهد شد! اما سوال جدی اینجاست که آیا روزی می شود 
که بشود به راحتی درباره برخی پرونده های مالی جنجالی مانند »کرسنت« نیز در 
رســانه ها مطالب مختلفی منتشر شود یا فقط قرار است هر چند وقت یکبار برخی 

موضوعات دروغ مانند بورسیه ها و... مطرح شود؟
بولدوزر برکناری مدیران

از فرمانداران به بخشداران رسید
با وجود تغییر 91 درصد فرمانداران و بیش از نیمی از بخشــداران، وزیر کشور 
همچنان تحت فشــار قرار دارد تا این رفتار بولدوزری را با تمامیت خواهی کامل به 
ســرانجام برساند. این فشار با عنایت به اینکه انتخابات مجلس و خبرگان در اسفند 

ماه امسال برگزار می شود، قابل توجه مضاعف است.
خبر آن الین سایت حامی دولت که دو مدیر آن در دولت مناصبی دارند، با انتقاد 
از کندی تغییر فرمانداران و بخشداران نوشت: این امر بارها اعتراض حامیان دولت 
را به دنبال داشــته اســت. امیری سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه به طور حتم 
نسبت به تغییر کسانی که با نظر دولت همسو نیستند اقدامات الزم صورت خواهد 
گرفت، گفت تنها درصد کمی از افرادی که در دولت یازدهم از سوی وزارت کشور 

در مناصب سیاسی انتخاب شده اند، با گفتمان دولت همسو نبودند.
خبر آن الین ادامه می دهد: با افزایش انتقادها از وزارت کشور در خصوص روند 
تغییر مدیران اســتانی هفته گذشته رحمانی فضلی وزیر کشور از تغییر تعداد قابل 
توجهی از فرمانداران خبر داد. به گفته وزیر کشور از تعداد ۴29 فرماندار در کشور 
392 نفر یعنی 91 درصد تغییر کردند و تنها 37 مورد از دولت قبل مانده اند. آنگونه 
که رحمانی فضلی گفته است تعیین تکلیف فرمانداران باقی مانده از دولت قبل هم 

به زودی انجام شود و آنها در مرحله استعالم قرار دارند.
این گزارش همچنین حاکی است: اما براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت 
کشور وضعیت تغییر بخشداران به خوبی پیش نرفته و همچنان در تعداد قابل توجهی 
از بخش ها، بخشداران دولت احمدی نژاد مشغول به کار هستند. براساس این آمار از 
یک هزار و 58 بخشــدار در کشور 588 بخشدار تاکنون تغییر کرده اند که این رقم 

معادل 55 درصد کل بخشداران است.
شایان ذکر است وزیر کشور از همان آغاز تصدی وزارت به اعتبار سوابق حضور 
در اردوگاه اصولگرایان تحت فشار بوده است. گروه های فشار از یک سو خواستار تغییر 

وزیر کشور بوده و از سوی دیگر از طریق همین فشار سعی کرده اند مهره چینی خود 
در بدنه وزارت کشور و استانداران و فرمانداران و حتی بخشداران را گسترش دهند. در 
همین زمینه به نظر می رسد بحث پول های کثیف نیز از سوی همین طیف به وزارت 

کشور دیکته شده تا در خدمت بازی های انتخاباتی افراطیون قرار گیرد.
در ارکستر دولت

هر کس ساز خود را می زند؟!
یک روزنامه اصالح طلب از »بلبشــوی اطالع رسانی و عدم انسجام در دستگاه های 

دولتی« انتقاد کرد.
روزنامه تعادل با اشاره به نقیض گویی اخیر سخنگوی دولت و برخی دیگر از مسئوالن 
دولتی درباره چند و چون حذف یارانه ها نوشت: می توان به بلبشوی اطالع رسانی در بدنه 
دولت ایراد جدی گرفت. با نگاه گذرا به نشست خبری اخیر سخنگوی دولت می توان 
دریافت که تقریباً تمام سوژه های اقتصادی یک هفته اخیر از سوی محمد باقر نوبخت 
تکذیب شد. در مورد قیمت نان ایشان تمام شایعات در مورد آزادسازی قیمت نان را 
رد کردند و این در حالی اســت که همه مسئوالن و فعاالن سندیکایی در این صنعت 
بر آزادســازی قیمت نان در آینده نزدیک متفق القول هســتند. از طرف دیگر معاون 
اول رئیس جمهور، بخشنامه ای مبنی بر عدم افزایش قیمت ها ابالغ کرد که مشاوران 

اقتصادی دولت در جلسات مختلف آن را نقد کردند.
این روزنامه می افزاید: در خصوص حذف بخشــی از یارانه بگیران هم که از طرف 
مسئوالن وزارت رفاه و بعضی از نمایندگان مجلس تأیید شده بود از طرف سخنگوی 
دولت انکار شد و این اتفاق در حالی بود که وزیر اقتصاد در صحت و سقم این تکذیبیه 
در جلسه شورای گفت وگو تردید داشت. موضوع سوم هم که در کانون توجه رسانه ها 
قرار دارد نرخ ســود بانکی اســت. از یک طرف شورای هماهنگی بانک ها که از طرف 
مدیرعامل یک بانک دولتی رهبری می شود از کاهش نرخ سود خبر می دهد و از طرف 

دیگر قائم مقام بانک مرکزی مرجع این تصمیم گیری را زیر سؤال می برد.
تعادل تصریح می کند: مرور این اتفاقات تردیدهای بسیاری در خصوص برنامه های 
اقتصادی دولت ایجاد کرده که ممکن است این فرضیه را در اذهان متبادر کند که تیم 
اقتصادی دولت یا ناهماهنگ است یا برنامه مشخصی برای مدیریت اقتصاد کشور ندارد. 
اگر هم فرض دولت بر این است تا مردم و رسانه ها را غافلگیر کند باید گفت این فرضیه 
شکســت خواهد خورد. جالب اینجاست که مشــاور ارشد اقتصادی دولت از همگرایی 
برنامه های اقتصادی و انتظارات مردم می گوید و بارها تأکید کرده که بدون مدیریت صحیح 
انتظارات نباید توقع بهبود شــرایط اقتصادی داشت و در عین حال دولت اطالع رسانی 
درســت در خصوص تصمیمات خود انجام نمی دهد! آیا بهتر نیست که دولتمردان اگر 
به تصمیمات خود اعتقاد دارند با استفاده از ظرفیت وسیع رسانه ها، ابعاد مختلف این 

تصمیم ها را روشن کرده و به شیوه منطقی انتظارات اقتصادی را کنترل کنند؟
مقامات دولتی یارانه بگیر را

باید عزل کرد
مسئوالن دولتی که با وجود درآمد هنگفت همچنان یارانه می گیرند امین نیستند 

و باید خلع شوند.
روزنامه اعتماد با طرح این موضوع نوشت: بحث یارانه ها مجدداً طرح شده، بدون 
اینکه تصویر روشــنی از عملکرد و سیاســت دولت در این زمینه دیده شود و از همه 
بدتر اینکه در یک روز معین، اظهارات و اخبار به نســبت متضادی از سوی مسئوالن 
ذی ربط بیان می شود. از جمله اینکه وزیر اقتصاد گفت فرآیند حذف یارانه های نقدی 
در دهک های درآمدی باال آغاز شده و روند شناسایی و حذف برخی دهک ها ادامه دارد 
و یا اینکه سخنگوی دولت گفت یارانه هیچ گروهی قطع نشده است... سال 9۴ یارانه 
کسی را قطع نکردیم؛ حذفی ها برای سال 93 بودند.« این روزنامه می افزاید: اظهارات به 
نسبت متناقض درباره این مسئله متأسفانه ما را به یاد مباحث پیرامون یارانه ها در سال 
1392 می اندازد که حدود هشت ماه ذهنیت دولت و جامعه را به خود مشغول کرد و 
در پایان هم تنها راه حل ثبت نام مجدد و درخواست از عدم ثبت نام داوطلبانه مردم بود.

اعتماد با تأکید بر اینکه »پس از روی کار آمدن دولت یازدهم از ارزش یارانه های 
پرداختی حداقل 30 درصد کاســته شده و همزمان قیمت سوخت و انرژی و نان نیز 
افزایش یافته« می نویســد: در پایان تمام این مراحل آخرین تصمیماتی که گرفته اند 
این است که یارانه افراد ایرانی که در خارج از کشور هستند یا وکال، پزشکان، اعضای 
هیئت مدیره هــای بانک ها و شــرکت های دولتی و دارنــدگان خودروهای مدل باال و 
صرافی ها و... را حذف کنند؛ کاری که از همان 20 ماه پیش می توانستند انجام دهند 
و مانعی برای آن نبود. ولی پرســش اساسی این است که متولی تصمیم گیری در این 
مورد کدام نهاد و مرجع اقتصادی است؟ آیا این نهاد دارای سخنگوی رسمی هست یا 
خیر؟ اگر بلی، پس چرا هر عضو کابینه یا آن نهاد به خود اجازه می دهد که ســخنان 

به نسبت متفاوتی را بیان کند؟
در ادامه این تحلیل آمده است: اظهارات متناقض و متضاد، پیام های بدی را به مردم 
و فعاالن اقتصادی منعکس می کند. باتوجه به جمیع مالحظات پیشنهاد می شود که 
فایل یارانه بگیران با اطالعاتی که در آن درج کرده اند در یک سایت مشخص در اختیار 

عموم قرار گیرد. پیش از آن اجازه داده شود تا هر کس خواست نام خود را حذف کند، 
در غیر این صورت اطالعات تکمیل شــده و گرفتن یارانه را در اختیار افکار عمومی 
قرار دهید. اگر واقعاً دولت معتقد اســت که برخی از اعضای هیئت مدیره شرکت ها، 
بانک  ها و موسسات بزرگ دولتی که حقوق های کالن دارند، نیز یارانه می گیرند، باید 
با مناسب ترین وجه با آنان برخورد کرد. کسی که تا این حد درآمد دارد، آن هم درآمد 
دولتی، ولی حاضر نیست که به درخواست دولت پاسخ مثبت دهد و از گرفتن یارانه 
اندک )برای او اندک است( چشم بپوشد، همان بهتر که از مسئولیت خود خلع شود. 
در این صورت به احتمال فراوان او در انجام مســئولیت خود نیز امین نخواهد بود. 
اگر دولت این کار را انجام ندهد، معلوم می شود نه شهامت کافی دارد و نه به شعار 

شفافیت خود پایبند است. چنین دولتی در انجام وظایف خود موفق نخواهد بود.
همزمان علی تاجرنیا نماینده اصالح طلب مجلس ششم به ایسنا گفت: اگر دولت 
تصمیم دارد برخی گروه ها را از لیست یارانه بگیران حذف کند، باید با شفافیت کامل 
این کار را انجام دهد. این که در برخی از شبکه های مجازی از چند روز قبل خبر حذف 
برخی از یارانه بگیران مطرح می شــود و سپس تکذیب و دوباره از سوی دولت طرح 
می شود تنها ایجاد بی اعتمادی می کند. تاجرنیا افزود: الزم است دولت در این مورد 
شیوه اطالع رسانی صحیحی را در پیش بگیرد و به نوعی روند حذف یارانه ها را شفاف 
کند. وی درباره شیوه حذف گروه های پردرآمد از لیست یارانه بگیران گفت: الزم است 
در وهله اول توجه شود که حذف برخی یارانه بگیران تبعات منفی را در پیش نداشته 
باشــد. وی تصریح کرد: اما حذف برخی گروه های پردرآمد به شیوه فعلی انتظاراتی 
را از دولت به وجود می آورد که درآینده موجب ایجاد مشکالت زیادی خواهد شد.

تله گذاری گروهک نفاق
برای روحانی

عضو گروهک نهضــت آزادی در مصاحبه با یک روزنامه اجاره ای، روحانی را از 
برخی جهات به مهندس بازرگان شــبیه دانست و از وی خواست در مسیر و مشی 

بازرگان حرکت کند!
هاشم صباغیان وزیر کشور دولت موقت در مصاحبه با روزنامه آرمان می گوید: 
آشــنایی من با آقای روحانی به مجلس اول بــاز می گردد که هر دوی ما به عنوان 

نماینده در مجلس حضور داشتیم.
بنده همواره دو خصلت بارز اخالقی را در آقای روحانی مشــاهده کرده ام؛ اول 
اینکه آقای روحانی دارای هوش و حافظه بســیار قوی هســتند. دوم اینکه ایشان 
همواره از حق دفاع کرده و اخالق و منافع مردم را فدای اهداف گروهی و مصلحت 

سیاسی نمی کردند.
وی در پاسخ این سؤال القایی آرمان که آیا معتقدید آقای روحانی چهارچوب های 
اعتدالی مهندس بازرگان را رعایت می کند؟ می گوید: اعتدال مهندس بازرگان دارای 

جنبه های مختلفی است که نیاز به بررسی و تحلیل عمیق و گسترده دارد.
وی همچنین در پاسخ این سؤال که »اگر بخواهید اعتدال مد نظر آقای روحانی 
را با اعتدال مهندس بازرگان مقایسه کنید به چه نکاتی اشاره می کنید؟« می گوید: 
آقای روحانی می تواند در مســیر و مشــی مهندس بازرگان حرکت شخصیت آ قای 
روحانی با فرم شکل گیری مهندس بازرگان متفاوت است مهندس بازرگان شخصیتی 
دانشــگاهی بودند، در صورتی که آقای روحانی حوزوی هستند. نکته جالب درباره 
مهندس بازرگان اینکه ایشــان دارای مدرک دکتری از یکی از دانشگاه های فرانسه 
اســت. با این وجود هیچ گاه حاضر نشد درباره ایشان از واژه »دکتر« استفاده شود 
و همواره ترجیح می داد وی را مهندس بازرگان خطاب کنند. آقای روحانی باید در 
مرحله اول جنس »اعتدال« مهندس بازرگان را بشناسد و سپس در راه ایشان گام 

بردارد. این کار نیز با مطالعه و اندیشه در سیر تفکر مهندس بازرگان میسر است.
مقایسه و تشبیه مشی رفتار رئیس سابق گروهک نهضت آزادی با آقای روحانی 
در حالی است که حضرت امام در تاریخ 19 بهمن 1366 و در پاسخ نامه علی اکبر 
محتشمی وزیر کشور وقت تصریح می کنند »در موضوع نهضت به اصطالح آزادی، 
مســائل فراوانی است که بررسی آن محتاج به وقت زیاد است. آنچه باید اجماالً 
گفت آن اســت که پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت 
اول انقالب شهادت می دهد که نهضت به اصطالح آزادی طرفدار جدی وابستگی 
کشور ایران به آمریکا است و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است و 
حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شاید آمریکای جهانخوار را- که هر 
چه بدبختی ملت مظلوم ایران و سایر ملت های تحت سلطه او دارند از ستمکاری 
اوســت- بهتر از شــوروی ملحد می دانند و این از اشتباهات آن ها است. در هر 
صورت به حسب این پرونده های قطور و نیز مالقات های مکرر اعضای نهضت چه 
در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم 
از انحرافــات آنها که اگر خــدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت 
موقــت باقی مانده بودند، ملت های مظلوم به ویــژه ملت عزیز ما اکنون در زیر 
چنگال آمریکا و مستشــاران او دست و پا می زدند و اسالم عزیز چنان سیلی از 
این ستمکاران می خورد که قرن ها سربلند نمی کرد و به حسب امور بسیار دیگر، 
نهضت به اصطالح آزادی صالحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون گذاری 
یا قضایی را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به اســالم هســتند و با این 
حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفسیر 
قرآن کریم و احادیث شــریفه و تأویل های جاهالنه موجب فساد عظیم ممکن 
است بشوند، از ضرر گروهک های دیگر حتی منافقین- این فرزندان عزیز مهندس 

بازرگان- بیشتر و باالتر است«.

مذاکرات  روز گذشــته)جمعه( 
هسته  ای وین در سطح معاونین وزرا 
در حالی خاتمه یافت که همچنان از 
مانع  اصلی ترین  عنوان  به  تحریم ها 

توافق نام برده می شود.
ایران  هســته ای  مذاکره کننده  تیم 
بامداد  به ریاست »سیدعباس عراقچی« 
چهارشنبه هفته گذشته به منظور شرکت 
در مذاکرات هسته ای و در راستای نگارش 
متن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
راهی وین شد. هیئت ایرانی روز چهارشنبه 
به مدت ۴ ساعت با »هلگا اشمیت« معاون 
»فدریکا موگرینی« مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا و همچنین در سطح 

کارشناسان دو طرف گفت وگو کردند.
این رایزنی ها پنجشنبه نیز با حضور 
هیئت آمریکایی به ریاست »وندی شرمن« 
معاون وزیر خارجه آمریکا ادامه یافت که 
به مدت یک ســاعت و نیم به گفت وگو 
پرداختند و نشست سه جانبه ای با حضور 
معاونــان ظریف و کری و هلگا اشــمیت 
برگزار شد و پس از آن نشستی با حضور 
معاونان و کارشناسان با محوریت تحریم ها 
انجــام گرفــت. پس از آن نیز نشســت 

سه جانبه ای بین کارشناسان برگزار شد.
روز  ایرانی  مذاکره کننــده  هیئــت 
گذشته)جمعه( در سومین و آخرین روز 
رایزنی های هسته ای در وین با معاون وزیر 
خارجه روســیه و نماینده این کشور در 
گروه 1+5 به مدت یک ساعت به گفت وگو 
پرداخت و پس از آن با نماینده چین در 

این گروه رایزنی کرد.
نبه  ســه جا نشســت  همچنیــن 
کارشناســان ایــران، آمریــکا و نماینده 
اتحادیه اروپا برگزار شد و موضوع تحریم ها 

مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش فارس، معاونان وزیر خارجه 
ایــران، روز جمعه در ادامــه رایزنی های 
هسته ای با نمایندگان سه کشور اروپایی 
)فرانســه، انگلیس و آلمان( به گفت وگو 

پرداختند.
عصر روز گذشته)جمعه( نشست ایران 

و 1+5 در سطح معاونان نیز برگزار شد.
 احتمال مشروط کردن

 لغو تحریم ها به موضوعات
 غیر هسته ای

پایگاه خبری المانیتور با اشــاره به 
مذاکرات هسته ای وین در گزارشی نوشت: 
احتمال مشــروط کردن لغو تحریم ها به 
توقف حمایت ایران از گروه های مقاومت، 
پاسخ گویی به نگرانی های آژانس در مورد 
فعالیت های گذشته و همچنین خودداری 
از اســتقرار ســامانه دفاعــی اس-300 

وجود دارد.
همچنین یــک خبرگزاری روس به 
نقل از دیپلمات های غربی از عدم اجماع 
نظر گروه 1+5 درباره مکانیسم بازگشت و 
ازسرگیری تحریم ها در صورت نقض توافق 

هسته ای توسط ایران خبر داد.
در گــزارش »ایتارتــاس« به نقل از 
منابع دیپلماتیک غربی آمده اســت: در 
بین اعضای 1+5 درباره مکانیسم بازگشت 

تحریم های ایران اجماعی وجود ندارد.
»عباس  خبرگزاری ها،  گــزارش  به 
عراقچی« معاون وزیر خارجه در مصاحبه 
با خبرگــزاری »ریانووســتی« گفت: ما 
در مسیر درســتی در مذاکرات هستیم. 
مذاکــرات پیش می رود اما ســرعت آن 

ُکند است.
وی افــزود: ما در حــال حرکت به 
جلو هســتیم اما به آهستگی؛ چرا که ما 
وارد فــاز جدیدی از کار بــر روی توافق 

هسته ای هستیم.
عراقچی همچنیــن در گفت و گو با 
خبرگزاری صدا و ســیما در پاسخ به این 
سوال که نگارش متن توافق نهایی با چه 
موضوعی آغاز شده است، گفت: اولویت ما 
در این دور از مذاکرات، بحث های مربوط 
به تحریم ها و روشن شدن ابعاد و جزئیات 
آن و شروع نگارش توافق ها در این زمینه 
است و اکنون مشغول همین کار هستیم.

عضو ارشد مذاکره کننده تیم هسته ای 
کشورمان تصریح کرد: مشغول نگارش متن 
 توافق و بحث درخصوص جزئیات هستیم.

وی با بیان اینکه این بحث ها ابعاد مختلفی 
دارد، گفــت: در ایــن مرحله، ســواالت 
لغــو تحریم ها مطرح  مختلفی دربــاره 
است که درباره همه آنها در حال بحث و 
گفت وگو هستیم و باید پس از جمع بندی 
نوشــته شود. کار ادامه دارد و با پیشرفت 
 در این حوزه، اطالع رســانی خواهد شد.

معاون وزیر خارجه ایــران همچنین در 
پاســخ به این ســوال که آیا درخصوص 
ابهاماتــی کــه آمریکایی ها دربــاره لغو 
تحریم ها ایجاد کرده اند هم گفت وگو شد، 
گفت: در این باره هم طرف آمریکایی و هم 
اروپایی، روشنگری های بسیار خوبی کردند 
و همچنین دربــاره قانونی که در کنگره 
آمریکا در حال تصویب اســت بحث های 

بسیار مفیدی داشتیم.
 مخالفت روسیه با طرح 

»بازگشت تحریم ها بدون رأی 
شورای امنیت« 

»ســرگئی ریابکوف« معــاون وزیر 
خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری 
ایتارتاس گفت: مسکو با بازگشت تحریم ها 

بدون رأی گیری در شورای امنیت سازمان 
ملل مخالف است.

این در حالی اســت که بر اســاس 
طرحی که واشنگتن تحت عنوان بازگشت 
فــوری )snap back( در نظــر دارد، 
در صــورت نقض توافق از ســوی ایران، 
تحریم های لغو شده بدون نیاز به مطرح 
شدن در شورای امنیت، به صورت خودکار 

بار دیگر اجرایی می شوند.
گفتــه می شــود واشــنگتن از بیم 
خــودداری روســیه و چیــن از پذیرش 
مجدد تحریم های ایــران، به دنبال دور 

زدن شورای امنیت است.
بــا این حال ریابکــوف در این مورد 
گفت: »از آنجا که مســئله مورد بررسی 
تحریم هــای اعمال شــده ذیل بند هفت 
شــورای امنیت ســازمان ملل است، هر 
تغییری در این رابطه باید بر اساس مصوبه 
شورا باشد، خواه اعمال تحریم های جدید 
باشــد خواه احیای تحریم های قدیمی یا 

هر اقدام دیگری«.
وی افزود: »در هر صورت بدون وجود 
یک قطعنامه و بدون رأی گیری، تجدید 
اجرای تحریم ها ناممکن است. این موضع 

محکم ماست.«
معاون وزیر خارجه روســیه در ادامه 
گفت: انتقال ذخایر اورانیوم ایران به روسیه 
یکــی از گزینه های پیش رو در مذاکرات 

هسته ای است.
ریابکوف همچنین با اشاره به موضوع 
موشک اس-300  گفت: تحویل اس-300 

منوط به لغو شکایت ایران است.
وی تصریح کرد: برای اجرای قرارداد، 
الزم است تا »اوضاع در خصوص شکایت 
ایران علیه طرف روســی به دلیل اجرای 
نادرست تعهدات، روشن شود. انتظار داریم 
که این مسئله به صورت دوجانبه حل شود.
 دسترسی 25 ساله بر زنجیره 

تأمین اورانیوم ایران
از ســوی دیگــر »ارنســت مونیز« 
وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با شــبکه 
»سی ان بی ســی« گفــت : تا 25 ســال 
دسترسی بی ســابقه ای بر زنجیره تأمین 

اورانیوم ایران خواهیم داشت.
مونیز افزود: این یک پروسه طوالنی 
مدت اســت که با بهبود اعتماد نســبت 
به اهداف هســته ای ایران، محدودیت  ها 
در چارچوب های زمانی مختلف برطرف 

می شود.
 بعد از توافق، پول زیادی

 به ایران پس داده نمی شود
در همیــن حال، »مــاری هارف« 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: 

در حاشــیه مذاکرات هســته ای اغلب 
بــا مقامات ایران درباره مســائل دیگر 

گفت وگو می کنیم.
ســاکی«  »جنیفــر  همچنیــن 
سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا 
و مدیر فعلی امور ارتباطات کاخ سفید 
مدعی شد: واشنگتن از سوابق ایران در 
زمینه حقوق بشر یا »تروریسم دولتی« 

این کشور حمایت نمی کند.
ســاکی افزود: بعد از توافق نهایی، 
پول زیادی به ایران پس داده نمی شود.

 واشنگتن و تل آویو
 اعضای یک خانواده هستند

بــه گــزارش خبرگزاری ها، »جو 
آمریکا  رئیس جمهور  معــاون  بایدن« 
در ســالگرد تشــکیل رژیــم غاصب 
صهیونیســتی در سفارت این رژیم  در 
واشــنگتن گفت: واشــنگتن و تل آویو 
ماننــد اعضای یک خانواده هســتند.

گاهی اوقات شــما یکدیگر را عصبانی 
می کنید، اما ما عاشق هم هستیم و از 

هم محافظت می کنیم.
ر  نتشــا ا بــا  واشنگتن پســت 
گزارشــی با اشــاره به پیوند آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی نوشــت: سرمایه 
هنگفت »شلدون آدلسون« ]میلیاردر 
صهیونیست ضدایرانی در آمریکا[ برای 
مخالفت با برنامه هسته ای ایران هزینه 

می شود.
بایدن افزود: هنوز تا رســیدن به 
توافق نهایی، »کارهای بسیار زیادی« 

باقی مانده است.
وی تصریح کــرد: تفاهمی که ماه 
گذشته میان ایران و 6 کشور به دست 
آمد، یک »معامله بــزرگ بین ایاالت 

متحده و ایران« نبود.
معاون رئیس جمهــور آمریکا در 
ادامه با تکرار مواضع مقامات آمریکایی 
مدعــی شــد: اگر ایران حقــه بزند و 
دنبال سالح هســته ای برود، تمامی 
گزینه هایی که برای پاسخ داریم، روز 

میز خواهد بود.
در ادامه تقسیم کار دولت و مجالس 
آمریــکا درخصوص پرونده هســته ای 
ایران، »میچ مک کانل« رئیس اکثریت 
جمهوریخواهان ســنای آمریکا گفت: 
هفته آینده بحث شــدیدی در ســنا 
درباره نظارت بر توافق هسته ای ایران 

انجام می شود.
رویترز نیز در گزارشــی نوشــت: 
اصالحات کنگره بر طرح نظارت بر توافق 
هسته ای احتمال شکست مذاکرات را 

افزایش می دهد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
بیان  با  مجلس  خارجی  و سیاست 
اینکه ظاهراً وزارت خارجه بنا ندارد 
فکت شیت را منتشر کند تأکید کرد: 
اگر میان داده ها و ستانده ها توازن 
امکان پذیر  توافق  نشــود،  برقرار 

نخواهد بود.
نقوی حســینی«   »سیدحســین 
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
درباره سرانجام انتشار فکت شیت ایرانی 
داشت:  لوزان اظهار  هسته ای  مذاکرات 
وزارت خارجه بنا ندارد فکت شــیت را 
ارائه کند و ســخنگوی ایــن وزارتخانه 
نیز در نشســت خبری اخیر خود رسما 
این موضوع را اعالم کرد؛ بنابراین ظاهرا 
فکت شیت ایرانی منتشر نخواهد شد و 

چرایی آن را نیز توضیح نداده اند.
نقوی حسینی تصریح کرد: در حال 
حاضر میان داده ها و ستانده ها واقعا توازن 
برقرار نیســت و وقتی وزیر امور خارجه 
روســیه اعالم می کند که فکت شــیت 
آمریکایی ها مورد تایید ماست و اشکالی 
ندارد، با توجه به اینکه روســیه طرف 
آمریکا نیست، بنابراین نگرانی های ما در 

این زمینه بجاست.

وی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده 
باید نســبت به توصیه هایی که به آنها 
شده توجه کند، اظهار داشت: اگر تیم 
مذاکره کننده توانست توازن الزم را میان 
داده ها و ستانده ها ایجاد کند، مذاکرات به 
توافق منجر می شود و اگر چنین توازنی 
امکان پذیر نباشد، قطعاً تیم مذاکره کننده 

چنین توافقی را امضا نخواهد کرد.
به گزارش مهر، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
درباره آخریــن اقدامات مجلس بعد از 
تاکید رهبــر معظم انقالب مبنی بر در 
میــان گذاشــتن جزئیات مذاکرات با 
مردم، خاطرنشــان کرد: هم کمیسیون 
امنیت ملی از وزارت امور خارجه خواسته 
است که فکت شیت را منتشر کنند و هم 
213 نماینده مجلس در نامه ای چنین 

درخواستی را مطرح کرده اند.
نقوی حســینی افزود: اخیرا نیز 
تعــدادی از نماینــدگان مجلس در 
همین زمینه از وزیر امور خارجه طرح 
سؤال کرده اند و این سوال نیز به هیئت 
رئیســه تقدیم شده و روال خودش را 
طی خواهد کــرد و وزیر امور خارجه 
نیز باید در کمیســیون حاضر شده و 

پاسخ بدهد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

وزارت خارجه بنا ندارد فکت شیت را 
منتشر کند

مذاکرات هسته ای در وین پایان یافت

تحریم ها همچنان اصلی ترین مانع توافق

گفت: این طرح استانی شدن انتخابات که کلیات آن تصویب شده 
یعنی چی؟!

گفتم: یعنی اینکه مردم یک شــهر بــه جای آن که فقط 
نامزدهای شهر خود را برای مجلس انتخاب کنند باید مجموعه 

نامزدهای استان را انتخاب کنند!
گفت: مردم هر شــهری نامزدهای شــهر خود را می شناسند ولی 
چطوری باید به تمام نامزدهای اســتان که آنها را نمی شناســند رأی 

بدهند؟!
گفتم: خب! قرار است انتخابات مجلس، مثل خرید هندوانه، 

دربسته و شانسی باشد!
گفت: پس تکلیف مسائلی مانند، ضرورت شناخت نامزدها و سوابق 
آنها و شــرایط آنها و عقاید آنها و... چه می شود؟! هندوانه را هم برای 

اینکه سرشان کاله نرود، به شرط چاقو می خرند.
گفتم: شاید بعضی ها از همین شرط ها می ترسند که می گویند 
انتخابات استانی باشــد! یارو هندوانه فروشی را رها کرده و 
بادکنک می فروخت، اما بعد از مدتی ورشکســت شد. علت 
را جویا شدند، معلوم شــد که بادکنک ها را هم به شرط چاقو 

می فروخته است!
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