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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز کاش نیازی به این نوشته نبود و یا دستکم این که نگارنده می توانست 

خود را قانع کند که نیازی به این وجیزه نیست. اما متاسفانه برخی از اظهارات 
رئیس جمهور محترم درباره چالش هســته ای و »توافق احتمالی« 
به گونه ای است که اگر مصداق »سهواللسان« و »خطای بیان« نباشد 
- که ان شاءالله باشد- بیم آن می رود که با سوءاستفاده دشمنان روبرو شود 
و زیاده خواهی بیشتر آنان را در پی داشته باشد. از این روی اشاره به نکاتی 
برای پیشگیری از سوءاســتفاده حریف ضروری به نظر می رسد. از جمله 
اینگونه اظهارات می توان به بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی در کنفرانس 
خبری روز شنبه ایشان اشاره کرد. آنجا که درباره پروتکل الحاقی می گویند؛

»پروتکل الحاقی چیزی نیســت که مخصوص ایران باشد... بسیاری از 
کشــورهای دنیا، امروز پروتکل الحاقی را اجرا و به آن عمل می کنند. 124 
کشــور پروتکل الحاقی را اجرا می کنند... در پروتکل الحاقی، چیزی به نام 
بازرسی وجود ندارد... ما در سال 2003 تا 2005 پروتکل الحاقی را اجرا کردیم 
و می دانیم که چگونه است... مسئله مهم برای ایران، این است که با اجرای 
توافق و پروتکل الحاقی ثابت کند که اتهاماتی که علیه ایران مطرح می شود  

و اینکه ایران در پی ساخت بمب هسته ای است، اتهامات بی اساس است«.
با عرض پوزش از رئیس جمهور محترم کشــورمان باید گفت، تعریف و 
توضیح ایشان درباره پروتکل الحاقی با واقعیات نه فقط منطبق نیست بلکه 
در تضاد نیز هست و پذیرش و اجرای آن مخصوصا آنگونه که در توافق لوزان 
آمده است می تواند عواقب سخت و جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد 

و در این باره گفتنی است؛
1- فرموده اند که امروزه 124 کشور جهان - تعداد آنها 125 است- پروتکل 

الحاقی را پذیرفته و آن را اجراء می کنند! و حال آن که؛ 
الف: برخی از این 125 کشــور، نظیر بورکینافاسو، کنگو، آنگوال، چاد، 
کومور، گابن، افغانســتان و ... اساسا هیچگونه فعالیت هسته ای ندارند که 
اجرای پروتکل الحاقی درباره آنها مصداق داشته باشد. پذیرش پروتکل از 
سوی این کشورها در پی فشار آمریکا و با هدف اعتبار بخشیدن به وجهه 

بین المللی این پروتکل صورت پذیرفته است.
ب: شمار دیگری از این 125 کشور، مانند آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس 
و روســیه کشورهایی هستند که برخورداری آنها از سالح اتمی در معاهده 
 NPT  به رســمیت شناخته شده است بنابراین پروتکل الحاقی که موضوع 
اصلی آن پیشگیری از انحراف به سوی تولید سالح هسته ای است در مورد 
  NPT این کشورها موضوعیت ندارد. البته گفتنی است مطابق ماده اول معاهده
کشورهای دارای سالح اتمی از واگذاری این تسلیحات به سایر کشورها و یا 
کمک به آنها برای تولید سالح هسته ای منع شده اند و تنها موردی که پذیرش 
پروتکل الحاقی از ســوی این  کشورها را توجیه می کند، همین نکته است 
ولی 5 کشور یاد شده پروتکل الحاقی را با قیدهایی نظیر »عدم دسترسی 
به مراکزی که امنیت ملی آنــان را به خطر می اندازد-آمریکا«، »ممنوعیت 
دسترسی فیزیکی- روسیه«، »صرفا برای آموزش بازرسان آژانس- فرانسه« 
و... پذیرفته اند و براساس گزارش های رسمی آژانس هیچ یک از آنها نیز به 

مفاد ماده مورد اشاره پایبند نبوده اند.
ج: تعداد اندکی از این 125 کشور، نظیر ژاپن و آفریقای جنوبی نیز که از 
فعالیت هسته ای برخوردارند، در شمار متحدان استراتژیک آمریکا و اروپا 
هســتند که بدیهی است شرایطی کاماًل متفاوت با جمهوری اسالمی ایران 
دارند. آمریکا نیازی به کشــف اسرار نظامی آنها احساس نمی کند و یا ترور 

دانشمندان هسته ای این کشورها را در دستور کار خود ندارد و...
با توجه به نکات یاد شده، اظهارنظر رئیس جمهور محترم که 125 کشور 
در جهان پروتکل الحاقی را پذیرفته و اجراء می کنند با واقعیت انطباق ندارد. 
مثاًل؛ بورکینافاسو و آنگوال و گابن و... از کدام برنامه هسته ای برخوردارند که 
جناب روحانی به اجرای پروتکل الحاقی از جانب آنها اشاره می فرمایند؟! و یا...
2- فرموده اند در پروتکل الحاقی چیزی به نام »بازرســی« وجود ندارد! 
و این در حالی است که موضوع اصلی پروتکل الحاقی بازرسی های فراتر از 
NPT و پادمان های مربوطه، آنهم از نوع بازرســی های سرزده از هر مکان و 
در هر زمان است. پروتکل الحاقی این بازرسی های سر زده را »حق آژانس« 
می داند که انجام آن برخالف ســایر »بازرسی های ویژه« نیازی به تصویب 
شــورای حکام نیز ندارد. ماده 4 پروتکل الحاقی تأکید می کند که بازرسان 
آژانس  در موارد خاص، محل مورد نظر خود برای بازرسی را فقط 2 ساعت 

قبل از شروع بازرسی، به اطالع کشور میزبان می رسانند و...
بنابراین، اظهارنظر رئیس جمهور محترم که »در پروتکل الحاقی چیزی 
به نام بازرسی وجود ندارد«! نیز نه فقط عاری از واقعیت است بلکه بازرسی های 
تصریح شده در پروتکل الحاقی بسیار فراتر از بازرسی های پیش بینی شده 

و پذیرفته شده در معاهده NPT و پادمان مربوطه است.
3- آقای دکتــر روحانی می فرماینــد؛ »ما در ســال 2003 تا 2005 
پروتکل الحاقی را اجرا کردیم و می دانیم که چگونه است و در همان زمان هم 
که میخواست اجرا شود، بحثی در کشور سرگرفت که اگر پروتکل اجرایی 
شــود مساجد و خانه علما و مجلس شورای اسالمی را بازرسی می کنند که 

بی اساس بود«!
درباره این بخش از اظهارات رئیس جمهور محترم باید گفت؛ استناد به 
اقداماتی که در گذشته صورت پذیرفته- نظیر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی 
در سال های 2003 تا 2005- فقط هنگامی ارزشمند و توجیه کننده خواهد بود 
که از اقدامات یاد شده، نتیجه مطلوب و مثبتی به دست آمده باشد و در غیر 
این صورت، استناد به  اقدامات گذشته نه فقط تکرار آن را توجیه نمی کند 
بلکه می تواند و باید به عنوان یک تجربه تلخ مانع از انجام دوباره آن باشد.

اکنون باید از رئیس جمهور محترم پرســید، اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی در فاصله سال های 2003 تا 2005 کدام نتیجه مثبت و قابل قبولی را 
به دنبال داشته است که حضرتعالی با استناد به آن، اجرای دوباره پروتکل 
الحاقی را به نفع کشــور تلقی کرده و توصیه می فرمائید؟! مگر غیر از این 
اســت که در سال های مورد اشــاره بعد از اجرای پروتکل الحاقی و اجازه 
بازرســی های سر زده از هر مکان و در هر زمان و در پی چند دور مذاکرات 
فشرده با تروئیکای اروپایی و در حالی که حضرتعالی به عنوان مسئول تیم 
مذاکره کننده نسبت به نتیجه مذاکرات ابراز خوشبینی می کردید، پیشنهاد 
و خواسته  نهایی سه کشور اروپایی طرف مذاکره- فرانسه، آلمان و انگلیس- 
آن بود که بهترین تضمین برای آنها، دســت کشیدن کامل ایران از فعالیت 
هسته ای است؟! و به دنبال این پیشنهاد باج خواهانه بود که جمهوری اسالمی 
ایران مذاکرات را متوقف کرد و تمامی فعالیت های هسته ای تعلیق شده را 
از ســر گرفت. بنابراین اگر تجربه اجرای قبلی پروتکل الحاقی قابل استناد 
باشــد- که هست- تنها نتیجه ای که از آن تجربه می توان گرفت، تن ندادن 
به اجرای دوباره پروتکل الحاقی است و نه آنگونه که رئیس جمهور محترم 

مطرح کرده اند، اجرای دوباره آن!
گفتنی است آقای دکتر روحانی در کتاب خود با عنوان »امنیت ملی و 
دیپلماسی هسته ای« پیشنهاد مورد اشاره تروئیکای اروپایی را، تحقیر آمیز، 
چیزی شبیه  کاپیتوالسیون و توهین به ملت ایران دانسته و می نویسد سه 
کشور اروپایی به خاطر ارائه آن پیشــنهاد توهین آمیز باید از مردم ایران 

پوزش بخواهند.
از آنجا که نگارنده با جناب روحانی سابقه مزاح دارد،  با کسب اجازه از 
ایشــان، حکایت زیر را وصف الحال می داند و امید آن که این مزاح،  رنجش 
خاطر رئیس جمهور محترم کشورمان را در پی نداشته باشد، می گویند پزشک 
معالج برای پی بردن به حساسیت بیمار نسبت به تزریق آمپول پنی سیلین، 
از وی پرسید؛ آیا تاکنون تجربه تزریق پنی سیلین داشته اید؟ بیمار پاسخ داد 
آری و پزشک آمپول پنی سیلین را با اطمینان خاطر به وی تزریق کرد، اما در 
کمال تعجب مشاهده کرد که بیمار بالفاصله پس از تزریق دچار تشنج شدید 
و تنگی نفس شده و در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. پزشک 
با عجله دست به کار شده و با هزار زحمت بیمار را از خطری که او را تهدید 
می کرد نجات داد و با تعجب پرسید؛ مگر شما نگفتید قبال هم پنی سیلین 
تزریــق کرده اید؟ و بیمار گفت؛ بله دفعه قبل هم که تزریق کردم به همین 

حالت تشنج و لرز و تنگی نفس دچار شده بودم!
4- و باالخره اگرچه درباره برخی از اظهارات دیگر رئیس جمهور محترم 
در کنفرانس خبری روز شنبه نیز گفتنی هایی هست ولی در پایان وجیزه 
پیش روی، تنها به این نکته - که پیش از این هم با ارائه شــواهد و اسناد 
فراوان بر آن تاکید داشته ایم - بسنده می کنیم و آن، این که؛ چالش 12ساله 
هســته ای فقط تابلوی هسته ای دارد و موضوع آن غیرهسته ای است. از 
این روی با اطمینان کامل می توان گفت که رســیدن به توافق هسته ای 
مطلوب با 1+5 و مخصوصا آمریکا محال و غیرممکن است و بهانه جویی ها، 
زیاده خواهی ها و کارشــکنی های 12 ساله آمریکا از همین واقعیت ریشه 
می گیرد. حریف اما، در همان حال که به کارشکنی دست می زند، اصرار 
دارد بعد از رسیدن به نقطه »عدم توافق« که قطعی است، جمهوری اسالمی 
ایران را مقصر جلوه دهد تا از این طریق افکارعمومی بخشی از جهانیان 
را به نفع خود و در جبهه مقابل ایران اسالمی مصادره کند. در این حالت 
از جناب روحانی انتظار می رود فلش همه فریادها و اعتراض های خود را 
به سوی جبهه حریف بکشــاند و نه خودی ها که با ایشان و تیم محترم 
هسته ای  در رسیدن به توافق مطلوب همصدا و در مخالفت با توافق بد، 

همدل و همزبان هستند.

مقصر!تزریق پنی سیلین!

حسین شریعتمداری

* از دولت محترم پاسخ به چند سؤال را درخواست می کنم: اول: آدرس فروشگاه هایی 
که رئیس جمهور هفته ای دوبار سر می زنند و قیمت ها ثابت و یا تغییرات جزئی دارند 
را اعالم کنند تا ما هم از همان فروشــگاه ها خرید کنیم. دوم: از 124 کشوری که 
پروتکل الحاقی را امضاء کرده اند چند کشور در بین این 124 کشور اصاًل تأسیسات 
هســته ای دارند؟ و چه کشــورهایی دارند و امضا نکرده اند؟ و دالیل ما برای عدم 
امضاء چیست؟ و آمریکا، روسیه، فرانسه و هند تحت چه تبصره هایی پذیرفته اند؟!
حسین عالی زاده

* اینکه رئیس جمهور دولت تدبیر هفته ای 2 بار قیمت اجناس را مرور و گرانی در 
آن را مشاهده نمی کند باید پرسید این اجناس را از کدام فروشگاه قیمت می گیرند 
که مردم هم از آنجا خرید کنند. جناب آقای روحانی پیاده شوید و با مردم همراه 

شوید. چراکه فاصله حرف های شما با آنچه بر سر مردم می آید بسیار زیاد است.
طالعی
* به رئیس جمهور عرض می کنم تورم برای جیب من باالی 60 درصد است و این 

آرامش را از من و خانواده ام ربوده است!
0918---4691

* رئیس جمهور محترم در مصاحبه با خبرنگاران گفتند 124 کشور جهان پروتکل 
الحاقی را امضاء کرده اند. واقعاً رئیس جمهور مطلع نیستند که 80 درصد این کشورها 
اصاًل تأسیسات هســته ای ندارند؟ و برخی نیز مثل برزیل، آرژانتین و ظاهراً چین 
علی رغم داشتن مراکز هسته ای پروتکل را امضاء نکرده اند؟ الزم است رسانه ها به ویژه 
رسانه  ملی به این مسئله بپردازد. رئیس جمهور در بخش دیگری از مصاحبه از سویی 
مخالفت خود را با تجمعات ضد توافق هسته ای و منتقدین اعالم می کند و از سوی 
دیگر برای کنسرتی که برخالف قانون می خواهد برگزار شود و ناجا مخالفت می کند 
از مردم می خواهد که مانع اجرای قانون توسط ناجا شوند! واقعاً شگفت انگیز است!
یک هموطن از یزد
* از قول یک راننده تاکســی بی ســواد خطاب به آقــای رئیس جمهور حقوق دان 
بنویســید این چه اســتداللی اســت که گفته اند چون 120 کشور جهان پروتکل 
الحاقی را پذیرفته اند ما هم می پذیریم اگر این اســتدالل درســت باشد ما باید با 
اســرائیل کودک کش رابطه داشته باشیم چراکه اکثر کشورهای جهان با این رژیم 
ارتباط دارند، ما پیرو دینی هستیم که در آن آمده اگر تمام مردم گمراه شدند شما 

روی ایمان خود بایستید.
احمدزاده از تهران
* پس از پذیرش پروتکل الحاقی در توافق هسته ای از سوی ایران صحبت از رعایت 

خطوط قرمز حرف بی مورد است.
0910---3256

* حفظ فردو و تأسیسات اراک که آقای رئیس جمهور با آب و تاب از آن یاد می کند 
براســاس بیانیه لوزان مثل حفظ مسجدی است که در آن نماز نباید خوانده شود. 

زنده بودن مسجد به این است که نمازگزاران در آن مکان به اقامه نماز بپردازند.
0912---2770

* آقای رئیس جمهور گفته دنیا بداند در فردو برای همیشه باز است ولی نگفت که 
فقط برای بازدید و اال غنی سازی در آن به طور کلی تعطیل شده است.

0918---5305
* آقای رئیس جمهور عملکرد دولت هشت سال گذشته را عامل تحریم ها دانسته 
اســت. خدا وکیلی برای مردم توضیح دهد تحریم های صورت گرفته در طول این 

دو سال برای چیست؟
0919---8895

* برخی شیاطین دنیا با تحریم برای نظام مشکل ایجاد کردند نمی توان گفت پس 
همه چیز ما حتی آب خوردن هم به تحریم وابسته است. در زمانه همین تحریم ها 
جمهوری اسالمی از هیچ به صد رسید و ان شاءاهلل در سال 1494 به قدرت بالمنازع 
علمی، فرهنگی، سیاسی، نظامی منطقه تبدیل خواهد شد. طبیعی است که با تالش 
و کوشــش و تحمل سختی ها می توان به قله ها رسید و بر مشکالت فائق آمد نه با 

راحت طلبی و کاخ نشینی!
روشنایی
* از رئیس جمهور محترم تقاضا می شــود به صورت سرزده از یکی از کنسرت های 
مختلطی که با مجوز ارشــاد درحال اجراست به عنوان یک کارشناس فقه بازدید 
کنند. سپس اگر برنامه ها مطابق با قوانین، رساله های عملیه و شئونات اسالمی بود 

دستور العمل صادر کنند که کسی مانع اجرای این کنسرت ها نشود!
0915---6290

* بــه برخی حقوق دان ها عــرض می کنم، اگر صادرکنندگان مجوز کنســرت ها 
براســاس اجتهاد شــخصی مجوز صادر نکنند بلکه مسائل شرعی را مراعات کنند 
و برگزارکنندگان هم بی جهت به حاشیه ســازی نپردازند هیچ مشــکلی برای آنها 

پیش نمی آید.
0911---4161

* از زحمات طاقت فرســای دولت تدبیر در افزایش بهای گاز، آب و برق مصرفی، 
بنزین، نان، تعطیلی مســکن مهر، عدم افزایش مبلغ یارانه ها و... تشــکر می کنم و 
خواهش می کنم شماره حسابی برای جمع آوری کمک های مردم اعالم کنند تا برای 
رفع کمبودهای حساب بانکی برخی وزرای میلیاردی اقدام شود! ولی بدانید که ما 
علی رغم همه این مشکالت و بی تدبیری مسئولین در مقابل زیاده خواهی دشمنان 

و شیطان بزرگ با نان خشک می سازیم و زیر بار ذلت نمی رویم.
طاهری
* دولت در آســتانه 24 خرداد در بسیاری از استان ها و شهرهای بزرگ و کوچک 
اقدام به نصب بنرهای رنگی در تبلیغ از نتیجه انتخابات سال92 کرده است. با یک 
حســاب سرانگشتی هزینه این کارها ســر از چند صدمیلیون تومان می زند با چه 

مجوزی چوب حراج به بیت المال می زنند.
0912---4052

* این سخن رهبری عزیز را باید با آب طال نوشت که فرمودند به مذاکره خوشبین 
نیســتند چراکه آمریکا خدعه گر و به دنبال ضربه زدن اســت. دلش برای ما ملت 
نسوخته است، و با این تجربه 36 ساله از جنایت و ظلم آمریکا به کشور و ملتمان 
و ظلم های قبل از انقالب او واقعاً جای بســی تأســف است که برخی مسئولین به 
چنین جنایتکاری دل خوش کرده اند و احساس می کنند اگر با خواسته های او در 
مذاکرات کنار بیاییم تمام مشکالتمان حل می شود. باید با صبر و بردباری و تدبیر 
و مصرف به اندازه و اعتدال و میانه روی در حفظ سرمایه های کشور بکوشیم و یک 

دالر هم بی جهت مصرف نکنیم که فردا معطل آن بمانیم.
تقدسی
* دولت قیمت آب را بار دیگر افزایش داد. یک بار به مردم بگوئید چه می خواهند 

بکنند تا مردم تکلیف خودشان را بدانند.
0914---4262

* آقــای رئیس جمهور در طول این دو ســال در تمــام مصاحبه ها و گفت وگوی 
تلویزیونی خود فقط کلی گویی کرده اســت و مردم هنوز منتظرند در عمل چیزی 

از ایشان و دولت شان ببینند.
دریایی از تنکابن
* قیمت هویج کیلویی 600 تومان به 6 هزار تومان رسیده است آقای رئیس جمهور 
پاسخ بدهند آیا این مشکل هم مربوط به دولت گذشته می شود و یا چون تحریم 

هستیم قیمت هویج باال رفته است؟
سلطانی
* خانواده آقای هاشمی پاسخ بدهند چه ارتباطی بین آنها با رسانه های معاند وجود 
دارد که بعد از صدور حکم مهدی هاشمی همه این رسانه ها بدون استثنا به دفاع 

از او پرداخته  و علیه دستگاه قضایی موضع گرفته اند؟
0912---6127

* بنویسید حمایت دولت از تولیدکننده یا مصرف کننده در حد حرف است. قیمت 
گوجه فرنگی در شهرستان شوشــتر به کیلویی 140 تومان رسیده که اگر رایگان 

شود هیچ تفاوتی به حال کشاورز بیچاره نمی کند.
0916---4819

* از رئیس جمهــور محترم خواهش می کنم با دور کردن دولت از حاشیه ســازی 
ابتدا به فکر حل مشکالت جوانان مثل بیکاری، ازدواج، مسکن، ریزگردها، اعتیاد، 
مهار تورم و گرانی و... باشند و بعد شعار نشاط و اشتغال خانم ها را پی گیری کنند.
0919---8470

* مردم عزیز کشورمان بارها در راهپیمایی ها، تجمعات و دیدارها با مسئولین نظام 
انرژی هســته ای را حق مســلم خود دانسته اند و به تبعیت از امام راحل)ره( که ما 
فرزندان رمضان و عاشورائیم، تحریم ها را کم اثر ساخته اند اگرچه به اقرار مسئولین 
اجرایی تحریم بیش از 20 درصد تاثیرگذار نیست. از کیهان هم انتظار می رود این 
سخن مردم را به سمع مبارک رهبر معظم انقالب و مسئولین برسانید که ملت تا 
آخر ایســتاده اســت و از حق خود کوتاه نخواهد آمد. حتی اگر دست هایی در کار 
باشند تا داشته های کشور و دانشمندان شهید ما را دو دستی تقدیم دشمنان کنند.
سینکی

خبررسانی می کنید یا
از آرزوها خبر می دهید؟!

روزنامه دولتی ایران می گوید بازار در بهترین شــرایط است و مردم هیچ نگرانی 
از قیمت ها ندارند!

روزنامه دولت گزارشــی از بازار عمده فروشی مواد غذایی تهران منتشر کرده که 
در آن آمده است: روز گذشته که برای تهیه گزارش به پرفروش ترین بازار تهران رفته 
بودیم فروشندگان از آرام بودن بازار گفتند و اینکه مردم مانند سال های گذشته عطش 
خرید ندارند و همین امر موجب شــده که آهنگ رشــد قیمت مالیم باشد و حتی در 
برخی کاالها متوقف شود... در گفت وگو با برخی شهروندان هم این موضوع مورد بحث 
گذاشته شد اینکه روند قیمتی کاالها چگونه بوده است. اکثر افراد بخصوص کسانی که 
در چند سال گذشته خود عهده دار خرید منزل بودند اذعان داشتند قیمت ها روند باثباتی 
داشته است و با اینکه قیمت بنزین تک نرخی شد، نرخ ها تغییر محسوسی پیدا نکرد...

به گزارش الف، ایران می افزاید: هر سال قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان قیمت 
گوشت، مرغ و برنج افزایش پیدا می کرد. اما امسال نه تنها شاهد رشد قیمت نبودیم 
بلکه به صورت جزئی کاهش قیمت ها هم اتفاق افتاد. فروشندگان این بازار نیز از طبیعی 
بودن بازار خبر دادند و اظهار داشتند طی سنوات گذشته وقتی به ماه مبارک رمضان 
نزدیک می شــدیم قیمت مرغ به بیش از 7 هزار تومان می رســید و مردم برای اینکه 
کاالهای اساسی را با قیمت گران خریداری نکنند به احتکار خانگی روی می آوردند اما 
در مقطع فعلی به دلیل وفور کاالها هیچ مشکلی پیش نیامد... بازار روال طبیعی داشت 
و هیچ کدام از کاالها با افزایش قیمت یا کمبود روبه رو نشده بودند. گذری بر قیمت ها 
هم نشــان می داد که آرامش در این بخش به طور کامل برقرار اســت... بازار به اعتقاد 
خریداران و فروشندگان در بهترین شرایط بود و مردم هیچ نگرانی از قیمت ها نداشتند.

اظهارات جهانگیری بی اعتبار کردن
تمام مدیران اقتصادی دولت است

معاون اول رئیس جمهور باید ادعای خود را ثابت کند وگرنه در معرض اتهام نشر 
اکاذیب و تشویش افکار عمومی قرار دارد.

روزنامه رسالت با اشــاره به دعاوی گاه و بی گاه معاون اول رئیس جمهور نوشت: 
اخیرا آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفته است: »100 میلیارد دالر از محل 
واگذاری های انجام شــده در دولت گذشته معلوم نیست، کجاست؟« اوال: واگذاری ها 
هیچ گاه به دالر انجام نشده است که ایشان رد دالر را در واگذاری ها گرفته است. ثانیا: 
اســناد واگذاری ها در نهادهای مربوط وجود دارد، قانون واگذاری ها مشــخص است. 
ســازمان حسابرسی  به عنوان بازرس قانونی شرکت های دولتی چشم بیدار دولت در 
واگذاری ها بوده اســت. خزانه داری  کل، وزارت اقتصــاد و دارایی، بانک های عامل و... 

حساب و کتاب آن را دارند.
چگونه اســت که طی این دو ســال هیچ یک از نهادهای مربوط و مسئول در این 
زمینه صدایشــان درنیامده است و آقای معاون اول افتخار کشف این مفسده را به نام 
خود ثبت کرده اســت؟ ثالثا: دیوان محاســبات به عنوان چشم بیدار مجلس بر نوع 
واگذاری ها در این ســال ها نظارت داشــته است و حساب و کتاب و تفریغ آن را وفق 

اصل 55 دارد و قاعدتا باید داشته باشد.
جناب آقای رحمانی فضلی رئیس دیوان محاســبات کشور در 8 ساله دولت های 
نهم و دهم بوده و اکنون دو سال است وزیر کشور دولت یازدهم است. چگونه است از 
کشف اعجاب آمیز معاون اول رئیس جمهور بی اطالع باشد؟ او که هر سال تفریغ ریال 
به ریال بودجه های سنواتی در این8 سال را داده است، خبر ندارد که این 100 میلیارد 
دالر کجاست؟ رابعا: آقای رحمانی فضلی در زمان تصدی خود در دیوان محاسبات که 
تخلف آقای جهانگیری هنگام تصدی وزارت صنایع در سنوات 81 تا 84 را در پرونده 
2/418/841ط/ی به تاریخ 89/10/20 در رصد داشته و دریافت و پرداخت های خالف 
قانــون منتهی به تضییع حقوق دولــت را به مبلغ 60/825/378/000 رصد می کرده 
چگونــه واگذاری ها در مقیاس 100 میلیارد دالر را رصد نمی کرده اســت؟ کافی بود 
آقای جهانگیری قبل از این ادعا با وزیر محترم کشــور در مورد »این مبلغ کجاست« 

گفت وگو می کرد تا جواب مقتضی را دریافت می نمود.
خامســا: هزاران حسابرس خبره در سازمان حسابرســی که زیر نظر دولت اداره 
می شود و در دیوان محاسبات که زیر نظر مجلس اداره می شود و در سازمان بازرسی 
کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه است، وجود دارد و ده ها قاضی و مستشار مالی در 
این نهادها هســتند، چرا در این مدت هیچ کدام چنین ادعایی را مطرح نکرده و این 

کشف بزرگ را به نام خود ثبت نکردند؟
رســالت تصریح کرد: کمترین واکنش معاون اول در پنهان سازی این کشف باید 
برکناری رئیس سازمان حسابرسی و مدیر کل خزانه داری کل باشد.  اگر چنین اقدامی 
صورت نگیرد آقای جهانگیری در افکار عمومی متاسفانه متهم به نشر اکاذیب و تشویش 
اذهان عمومی می شود. اینگونه اظهارات کفایت مسئولین کنونی بانک مرکزی، وزارت 
امور اقتصاد و دارایی، ســازمان خصوصی و خزانه داری کل کشور را زیر سوال می برد. 

آقای معاون اول نمی خواهد فکری برای این بی کفایتی بکند؟
انبارلویی تصریح کرد: مردم از خود سوال می کنند فایده این سیاه نمایی ها از گذشته 

چیست؟ آیا می تواند آثار تلخ اعالم محکومیت مهدی هاشمی را که در یک فرآیند دادرسی 
شفاف اعالم شده بپوشاند؟ آیا می تواند وعده های دولت در بهبود اوضاع و استفاده صحیح 

از کلید در قفل مشکالت کشور را واتاب دهد؟
کوچک کردن دولت گذشته با انتشار اخبار خالف واقع بررسی نشده و... دولت جدید 

را بزرگ نمی کند. فایده ای هم بر این سیاه نمایی مترتب نیست.
4- دســتگاه قضایی به ویژه مدعی العموم برای تضمین سالمت افکار عمومی و نیز 
حقوق کسانی که در این اتهام زنی ها ضایع می شود و حتی صحت و سقم بررسی ادعاها، 

وظیفه تعریف شده دارد. آیا به این وظیفه عمل خواهد کرد؟
نظام بانکی خواب است

بانک ها فقط به نورچشمی ها وام می دهند
بانک ها پرداخت وام را قفل کرده اند و فقط به نورچشمی ها وام می دهند.

روزنامه شرق با انتشار این خبر نوشت: شبکه بانکی کشور در خواب بهاری به سر 
می برد. حدود سه ماه است که از سال جدید می گذرد ولی انگار نظام بانکی کشور خیال 
اعطای تســهیالت ندارد. اگرچه رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک ها قبل از شروع 
سال جدید و پس از آن، هر وقت که تریبون به دست گرفت، از توافق شبکه بانکی برای 
کاهش نرخ ســود و پرداخت تسهیالت از 15 اردیبهشت ماه خبر داد، اما شواهد نشان 

می دهد که باز هم پای عهد شکنی در میان است.
این روزنامه می افزاید: هم اینک اکثر شــعب بانک ها برای پرداخت تسهیالت تنها 
به یک جمله اکتفا می کنند؛ هنوز دســتورالعمل اجرایی و بخش نامه های تسهیالتی به 
شعب بانک ها ابالغ نشده است. بانک ها برای برخی از شعب خود هم به دلیل معوقات 
باالیی که دارند، سقف تسهیالتی تعیین کرده اند. اگرچه برخی از بانک ها حساب خود را 
برای مشتریان ویژه و نورچشمی خود باز نگه داشتند، اما حساب هایشان برای مشتریان 
دست دوم و سوم قفل تر از همیشه است. از وام خودرویی که مبلغ آن را به 15 میلیون 
افزایش داده اند که اصال خبری نیست؛ انگار مشکالتی بر سر نحوه اجرا و ضمانت های آن 
وجود دارد. وام کاال و قرض الحسنه هم که دردسرهای ویژه خود را برای پرداخت دارد. 
از وام مسکن با شرایط عجیب و غریب آن برای سپرده گذاری و بازپرداخت اقساط آن 
هم نباید انتظار رونمایی داشت. بنابراین گویا بانک ها در سه ماه گذشته بنا را بر جذب 
سپرده های مردم گذاشته اند و به دلیل منافع و مصالحی از سوی مدیران باالدستی خود، 
تکلیفی برای پرداخت تسهیالت ندارند و بر پرداخت وام،مهر توقف زده اند. کارشناسان 
بانکی بر این باورند که منابع نظام بانکی کشــور آن قدر قفل شــده که نباید در انتظار 

پرداخت تسهیالت بود.
دولت نقدپذیر است

به شرط اینکه کسی حرف نزند!
تجربه نشان داده است که وقتی کار به انتقاد از دولت می رسد، این شعارهای زیبا رنگ 
باخته و به فراموشی سپرده می شوند و در مقابل، گروه های فشار دولت و سرهنگ های 

فرهنگی آستین باال زده و وارد کارزار می شوند.
رجانیوز در گزارشی نوشت روز شنبه حسن روحانی در نشست خبری خود در جمع 
خبرنگاران داخلی و خارجی، گریزی هم به انتقادات مخالفان خود زد و گفت: »حرف های 
غیر واقعی زدن کار نادرستی است ضمن اینکه نقد مشفقانه بسیار خوب، ضروری و الزم 
و به نفع دولت است. چون اگر اجازه نقد ندهند معنایش این است که دولت مستبدی 
اســت. یا ما خودمان را بی نقص و بی عیب می دانیم به هر حال دولت اشتباه می کند و 
نقص دارد. ما دولت معصوم نیستیم و یا اینکه دنبال این است که کار استبدادی بکند 

و مستبد باشد، این هم نادرست است.
البته این برای چندمین بار اســت که »روحانی« در طول دوران ریاست جمهوری 
خود، چنین اظهاراتی را درباره لزوم نقد آزادانه رفتارهای دولت بر زبان می آورد. چنانکه 
در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های اطالع رسانی 
که در اسفند سال 92 برگزار شد، پیرامون آزادی بیان در بین اهالی رسانه عنوان کرده 
بود: »بی تردید اگر در جامعه ای دهان ها بسته شود و قلم ها شکسته شود، اعتماد عمومی 
در آن جامعه از بین خواهد رفت و چشم ها و گوش ها به سمت امکانات ارتباطاتی بیگانگان 
خواهد رفت. بگذاریم میدان قلم و بیان، میدان بازی باشد تا حقایق برای مردم و جامعه 
تبیین شود. اما آیا اهالی دولت اعتدال، واقعاً در عمل هم به این گفته ها اعتقاد دارند؟ 
رجانیوز می افزاید: حقیقت آن است که اتفاقات دو سال گذشته حوزه فرهنگ، حکایت 
از استانداردهای دوگانه دولت مردان در مواجهه با انتقادات دارد. چنانکه فی المثل روند 
فعلی سینما نشان می دهد دولت تدبیر و امید، نسبت به انتقاد از کلیت نظام و به خصوص 
انتقاد از دولت گذشته و بازنمایی معوج از حوادث سال 88 و ایضا عبور فیلم ها از خطوط 
قرمز اخالقی و اعتقادی، گارد به شدت بازی دارد. تا آنجا که فیلم ها و مستندهای توقیف 
شده از گنجه ها بیرون کشیده شده و یکی پس از دیگری روی پرده می روند و اعتراض 

منتقدین نیز، با جمالتی از این قبیل که »نمی شود هنرمند را محدود کرد« و »باید 
به هنرمندان اعتماد نمود« و »نباید فضا را بست« پاسخ داده می شود.

اما تجربه نشان داده است که وقتی کار به انتقاد از دولت می رسد، این شعارهای 
زیبا رنگ باخته و به فراموشــی سپرده می شوند و در مقابل، گروه های فشار دولت و 
ســرهنگ های فرهنگی آستین باال زده و وارد کارزار می شوند. به عنوان نمونه، نحوه 
مواجهه دولت تدبیر و امید با مســتند تاریخی »من روحانی هستم« به وضوح مؤید 
این استانداردهای دوگانه و البته سعه صدر به شدت پایین دولت است. به طور مثال 
ســخنگوی دولت و همچنین مشــاور روحانی تهدید بر برخورد قضایی با سازندگان 

مستند من روحانی هستم کردند.
نمونه هایی متعدد نشــان می دهد که آزادی بیان تا آنجــا که دولت را با انتقاد 
مواجه نکند، مقبول است؛ حتی اگر کلیت نظام زیر سؤال رفته باشد. چنانکه چنین 
سیاســتی در دولت اصالحات نیز مسبوق به سابقه است. فی المثل، در کوران اکران 
فیلم های قبح شکن اخالقی و تین ایجری و آثار بی پرده ای چون »زندان زنان« و »نسل 
سوخته« و »پارتی« و »سگ کشی« و...، فیلمی مثل »آقای رئیس جمهور« )ابوالقاسم 
طالبی - 1379( فقط به علت سمت و سوی انتقادی از دولت و شباهت کاراکتر نخست 

آن با رئیس جمهور وقت، تنها یک هفته اکران و سپس توقیف شد.
امــا واضح ترین تصویری که از طاقت پایین دولــت در برابر انتقاد و خوی 
نقدناپذیری دولت مردان می توان ترســیم کرد، مربوط می شود به نحوه مواجهه 
دولت با دو رئیس ســازمان صدا و سیما و واکنش دولت به برنامه های انتقادی 
رســانه ملی. به عنــوان نمونه، اتفاقات جالب و بامــزه مربوط به گفت وگوهای 
»روحانــی« با مردم در تلویزیون، خود به تنهایی گویای روحیه »نقدناپذیری« 
و حامی تک صدایی دولت اســت. چنانکه اصرار »حسن روحانی« برای تعیین 
مجری گفت وگوهای خود با مردم و دخالت در ریز دکور و دیگر جزئیات، تا یک 
سال نخست دولت، مایه شگفتی بسیاری از اهالی رسانه شده بود. چه آنکه این 
سطح از یک جانبه گرایی و تمامیت خواهی در یک گفت وگوی تلویزیونی، پیش 

از این هیچ گاه سابقه نداشت.
روز جمعه، شــبکه ســیما در حالی که قرار بود مثل همیشه از حدود ساعت 5 
مناظره این هفته را با موضوع »بررسی عملکرد دولت در ساماندهی به وضع یارانه ها 
و تفکیک افراد واجد شــرایط با سایر افراد برای دریافت این امتیاز« روی آنتن ببرد، 
به دالیلی که البته اعالم نشــد، آنتن را به بازپخش برنامه شبانه »امشب« مربوط به 
دوشــنبه شب اختصاص داد. گرچه می شد حدس زد که چه اتفاقاتی در پشت پرده 
رخ داده اســت و کدام فشارها باعث تعطیلی برنامه مناظره و قطع تریبون منتقدان 
اقتصادی دولت شده است. از طرفی، در واپسین ساعات شب جمعه، شبکه یک سیما 
در پی درخواست های مکرر مردم، طبق اعالم قبلی قرار بود اقدام به بازپخش مستند 
»سکوت استقالل، فریاد پیروزی« )قسمت سوم مجموعه مستند سال های هسته ای 
برنامه »ثریا«( کند، اما علی رغم پخش مکرر تیزرهای این برنامه، پخش این مستند 

پرطرفدار هم لغو شد.
اعاده حیثیت از اعضای کلوب صهیونیستی روتاری؟!

جمعی از مدیران وزارت ارشاد از کتاب زندگی عضو کلوب صهیونیستی روتاری 
رونمایی می کنند!

به گزارش خبرنگار کیهان، مرتضی نوریانی از اعضای کلوب صهیونیستی روتاری 
بود که در مراســمی قرار است امروز از کتاب زندگی او به عنوان یک خادم فرهنگی 
در عرصه چاپ رونمایی شود. روتاری، نام سازمانی بود که به عنوان بازوی اقتصادی 
صهیونیسم جهانی فعالیت می کرد. این سازمان، یکی از مولودهای کودتای 28 مرداد 
در دوران پهلوی دوم محسوب می شود. روتاری در آن دوران سعی داشت با جمع آوری 
ســرمایه داران وابسته به کانون های صهیونیستی به نوعی مراکز اقتصادی و تولیدی 
را در انحصار خود درآورد. طرح اصلی کلوب های روتاری ، عالوه بر متشــکل نمودن 
زنجیره ای سرمایه داران یادشده و کانالیزه کردن سرمایه های آنان ، خارج نمودن منابع 
مالی و اقتصادی ایران و سرازیر کردن آن به بانک های آمریکا و اسرائیل بود. »مرتضی 
نوریانی« هم از اعضای اصلی این کلوب بود که ثروت های کالنی را که طی سالها از 
مردم ایران غارت کرده بودند به حساب های خود درخارج کشور واریز می نمودند. 

اما اتفاق تعجب برانگیز این است که زندگی نامه این صهیونیست، در قالب کتاب با 
عنوان »خدمت به فرهنگ ایران« توسط »پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی« 
تدوین شده است. مراسم رونمایی این کتاب نیز قرار است امروز با حضور مدیرکل دفتر 

چاپ وزارت ارشاد و جمعی دیگر از مدیران فرهنگی، در کتابخانه ملی برگزار شود.
گفتنی اســت، پیش از این در مجموعه کتاب های »معماران تباهی« به فعالیت 
های »نوریانی« پرداخته شــده است. همچنین روزنامه کیهان نیز در صفحه پاورقی 

روزنامه، کلوب صهیونیستی روتاری و وی را معرفی نموده بود.
الزم به یادآوری است، نوریانی به عنوان موسس »بنیاد خیریه نوریانی« به همراه 
دکتر منوچهر اقبال نخســت وزیر، نصراهلل معینیان رئیس دفتر دربار و محمدجعفر 
بهبهانیان رئیس امالک پهلوی در ســال 1351 بنیاد به اصطالح نیکوکاری نوریانی 

را تأسیس کرد.

نگهبان  سخنگوی شــورای 
یک  نگهبان  شورای  کرد:  تاکید 
نهاد نظارتی اســت و باید امور 
مربوط به برگــزاری انتخابات را 
جزئیات  است  الزم  کند،  کنترل 
بصورت  انتخابــات  برگــزاری 
الکترونیکی  به اطالع شــورای 

نگهبان برسد.
نجات اهلل ابراهیمیان ســخنگوی 
شورای نگهبان در گفت وگو با تسنیم، 
در پاســخ به ایــن ســؤال »یکی از 
مسئوالن وزارت کشور اعالم کرده نامه 
این وزارتخانه درباره برگزاری انتخابات 
الکترونیکی در تاریخ 19 خردادماه به 
شورای نگهبان ارسال شده است، آیا 
شــورای نگهبان این نامه را دریافت 
کرده اســت؟« گفــت: در تاریخ 24 
خردادماه نامه ای به دبیرخانه شورای 
نگهبان واصل شده که به امضای وزیر 

محترم کشور رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: در این نامه 
اعالم شــده »با عنایــت به تمهیدات 
صورت گرفته جهت برگزاری انتخابات 
دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
و پنجمیــن دوره انتخابات خبرگان 
رهبــری و با توجه بــه هماهنگی و 
همکاری بین وزارت کشــور و شورای 
نگهبــان و همچنیــن مصوبه هیئت 

وزیران مبنی بر تأمین اعتبار برگزاری 
مکانیزه 30 درصد شعب اخذ رای )9 
کالن شهر( لطفاً دستور فرمایید با توجه 
به ضیق وقت نظریه شــورای نگهبان 
اعالم شود«. سخنگوی شورای نگهبان 
افزود: در همــان تاریخ 24 خردادماه 
یعنی روز گذشته نامه ای از سوی دبیر 
محترم شورای نگهبان خطاب به وزیر 

محترم کشور تنظیم شده است.
ابراهیمیان تأکید کــرد: در نامه 
دبیر محترم شــورای نگهبان به وزیر 
محترم کشور اعالم شده »با توجه به 
محدودیت زمانی تــا انتخابات هفتم 
اسفندماه الزم اســت جزئیات طرح 
برگــزاری انتخابات الکترونیکی یعنی 
حوزه های انتخابیــه موردنظر، تعداد 
صندوق هــای رأی، امنیت نرم افزار و 
سخت افزار، شبکه و زیرساخت ها و ... 
با توجه به امکانات واقعی و مشکالت 
دوره گذشته و شرایط جدید به صورت 
رســمی در اختیار این شورا قرار داده 
شود تا پس از بررسی جوانب مختلف 
طرح نســبت به برگــزاری انتخابات 
الکترونیکــی و کیفیت آن اظهار نظر 

الزم صورت گیرد«.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه 
اظهار داشت: در نامه اخیر وزیر محترم 
کشور به ذکر کلیات اکتفا شده است. 

اینکه در 30 درصد شــعب اخذ رای 
)9 کالن شــهر( قرار اســت انتخابات 
الکترونیکی برگزار شود، شورای نگهبان 
حرفی ندارد، اما برای اینکه شــورای 
نگهبان در این باره اظهار نظر داشته 
باشــد که آیا امنیت دارد یا ندارد و یا 
امکان نظارت وجود دارد یا خیر، باید 
به صــورت دقیق و بــا ذکر جزئیات و 
اعــالم تعداد صندوق هــای اخذ رأی 
اعالم شود، اما متأسفانه هنوز هم این 

جزئیات اعالم نشده است.
وی تصریــح کرد: اگر بنا بر اعالم 
کلیات باشــد، ما با کلیات مسئله ای 
نداریــم. همه می دانیــم که برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیکی مطلوب 
اســت و شــورای نگهبان با این امر 
مشکلی ندارد، اما چون شورای نگهبان 
یک نهــاد نظارتی اســت و باید امور 
مربوط به برگزاری انتخابات را کنترل 
کند، الزم اســت جزئیــات به اطالع 

شورای نگهبان برسد.
سخنگوی  امیری  علی  حســین 
وزارت کشور در حاشیه آیین دومین 
سالگرد حماسه بزرگ 24 خرداد کرج  
از خرید 95 هزار صندوق الکترونیکی 
برای دهمیــن دوره انتخابات مجلس 
شــورای اســالمی و پنجمین دوره 

خبرگان رهبری درکشور خبرداد.

شورای نگهبان:

وزارت کشور جزئیات انتخابات الکترونیکی را اعالم کند

آمریکایی  روزنامــه  یک 
دولت  نوشت:  گزارشــی  در 
هر  به  گرفته  تصمیم  آمریکا 
یک از کارکنان ســابق النه 
جاسوســی غرامت بدهد که 
محل تأمیــن آن جرایم اخذ 
ناقض  از شــرکت  های  شده 

تحریم ایران خواهد بود.
روزنامه »ســیاتل تایمز« در 
گزارشــی نوشــت: دولت آمریکا 
تصمیم گرفته است که به هر یک 
از کارکنان ســابق النه جاسوسی 
که سال  1358 در ایران گروگان 
گرفته شده بودند غرامت بدهد که 
محل تأمین آن جرایم اخذ شده 
از شرکت  های ناقض تحریم ایران 

خواهد بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
هفته گذشته یکی از کمیته های 
سنا اصالحیه ای را تصویب کرد که 
به هر یک از گروگان های آمریکایی 
در ماجرای اشغال النه جاسوسی 
مبلغ 3 میلیــون دالر غرامت از 
محل جریمه شــرکت های ناقض 

تحریم های ایران پرداخت شود.
این کمیته خواســتار اعطای 
6750 دالر غرامــت به هر یک از 
38 کارکن سابق النه جاسوسی به 
ازای هر یک روز ماندن در ایران 

شده است.
از تعداد 53 نفر درگیر در این 
ماجــرا  52 نفــر از آنها به مدت 
444 روز در ایران گروگان گرفته 
شــدند. 38نفر از این افراد هنوز 

زنده هستند.
»تام النکفــورد«  وکیل این 
پرونده توافق حاصله را »پیشرفتی 

مهم« خوانده است.
همــواره اصلی تریــن مانــع 
دریافت غرامــت در این موضوع 
توافــق 1981 الجزایر بین ایران 
و آمریــکا بوده که براســاس آن 
گروگان ها را از پیگیری و دریافت 
غرامت از ایران منع می کند. این 
امر باعث شکســت دعــاوی آنها 
شده اســت.  اما به گفته »جانی 
جمهوریخواه  سناتور  ایزاکسون« 

هــر دو حــزب در کمیته روابط 
خارجی سنا از این الیحه استقبال 

کرده اند.
 رژیم صهیونیستی در 

صدر متهمان جاسوسی از 
مذاکرات هسته ای

رادیو بین المللی فرانســه در 
گزارشــی اعــالم کرد شــباهت 
ویــروس جاسوســی از محــل 
مذاکــرات هســته ای ایــران، با 
ویروسی که اســرائیل معموال از 
آن استفاده می کند، روایت دخالت 
صهیونیســت ها در جاسوسی را 

ثابت می کند.
افزود: موسســه  این گزارش 
امنیــت انفورماتیک مشــهور در 
روسیه، موسوم به »کاسپرسکی« 
آمریکایی  انفورماتیک  و  شرکت 
»سیمانتک« اعالم کردند ویروس 
یافته شده در هتل محل برگزاری 
مذاکرات، با نرم افزار جاسوســی 
اسرائیل موســوم به »دوکو،« که 
اسرائیل آن را توسعه داده است، 

شباهت بسیاری دارد.
رادیو بین المللی فرانســه در 
ادامه تاکید کرد: اسرائیل در صدر 
متهمان جاسوســی از مذاکرات 

هسته ای است. 
 بازدید از مراکز حساس 

جزو ضروریات توافق 
است! 

»رابرت آینهورن« مقام سابق 
ارشــد دولت اوبامــا در مصاحبه 
با فــارس مدعی شــد: تماس با 
دانشــمندان و بازدیــد از مراکز 
حســاس جزو ضروریــات توافق 

کامل است! 
آینهورن افزود: با نزدیک شدن 
به زمان مورد توافق یعنی سی ام 
ژوئن، به طور فزاینده ای بعید بنظر 
می رسد که توافق نهایی در مهلت 
مقرر حاصل شــود. طرفین مایل 
هستند تا این کار را در این ماه به 
پایان برساند. اما به نفع آنها است 
که در صورت نیاز وقت بیشتری 
را برای اطمینان از توافقی که بعدا 
از بروز مشکالت بعدی  جلوگیری 

می کند، اختصاص دهند.
 تمدید قانون 

تحریم های ایران
پایــگاه خبــری المانیتور در 
آمریکا  ســنای  نوشت:  گزارشی 
هفته آینده الیحه دفاعی ساالنه 
این کشــور را بــه نتیجه خواهد 

رساند.
در ادامه گزارش آمده اســت: 
این الیحــه، متمم هایی دارد که 
توسط مارک کرک سناتور تندرو 
و ضدایرانی جمهوریخواه ارائه شده 
است. متمم ارائه شده توسط کرک 
به دنبال تمدید قانون تحریم های 

ایران تا سال 2026 است.
قانــون فعلی تنهــا به رئیس 
جمهوری آمریکا اجازه می دهد که 
تحریم ها را تعلیق کند نه لغو. این 

قانون تا سال 2016 اعتبار دارد.
مارک کــرک پیــش از این 
همچنین خواســتار ارائه گزارش 
از سوی وزارت خزانه داری آمریکا 
دربــاره چگونگی خــرج کردن 
دارایی های آزاد شــده ایران شده 

بود.
 تغییر محل مذاکرات فعال 

مطرح نیست
»بهروز کمالوندی« سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمــی در جمع 
خبرنگاران درباره احتمال حصول 
توافــق جامع تــا 30 ژوئن)10 
تیرماه( گفت: ما براســاس اینکه 
تا 30 ژوئن به نتیجه برســیم در 
حال مذاکره هستیم و زود است 
که در مــورد تمدیــد مذاکرات 

صحبت کنیم.
کمالوندی درباره تغییر محل 
به دلیل جاسوســی  مذاکــرات 
صورت گرفته عنــوان کرد: این 
تصمیم باید توسط وزارت خارجه 
صورت گیرد و فعال هم بحث تغییر 

محل مذاکرات مطرح نیست.
 ادامه نشست های 
کارشناسی در وین

خبرگزاری ها،  گــزارش  بــه 
درباره  کارشناسی  نشســت های 
اقدام  جامع  برنامــه  پیش نویس 

مشترک )برجام( دیروز)دوشنبه( 
در وین ادامه یافت.

کارشناســان ایرانی به ریاســت 
حمیــد بعیدی نــژاد مدیــرکل امور 
سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور 

خارجه با 1+5 به گفت وگو نشستند.
سید عباس عراقچی و مجید 
تخــت روانچــی معاونــان وزیر 
یکشنبه  که  کشــورمان  خارجه 
شب به منظور انجام رایزنی های 
داخلــی ویــن را تــرک کردند 
بامداد چهارشنبه به منظور ادامه 
مذاکرات در راستای نگارش پیش 
نویس برجام دوبــاره به وین باز 

خواهند گشت.

سیاتل تایمز خبر داد

جریمه شركت های ناقض تحریم ایران
در جیب گروگان های النه جاسوسی!

تسلیت به همکار
با نهایت تاسف مطلع شدیم همکارمان خانم شهناز حسینی اقدم در 
غم از دست دادن پدر گرامی اش به سوگ نشسته است ضمن تسلیت به 
ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای دیگر بازماندگان صبر 

و شکیبایی آرزو داریم.

گفت: چرا این مدعیان اصالحات و روزنامه های زنجیره ای، 
چپ می روند و راســت می نشــینند و به منتقدان بد و بیراه 

می گویند؟!
گفتــم: این هم یک نوع خاص از احترام به منتقدان 

است!
گفت: اگر پاســخ منطقی و روشنی دارند، ارائه کنند، دیگر 

چرا ناسزا تحویل می دهند؟!
گفتم: ظاهرا از اینکه در بســیاری از برنامه ها موفق 

نبوده اند عصبانی هستند.
گفت: خــب! بایــد در برنامه هایشــان تجدیدنظر کنند. 

عدم موفقیت آنها به منتقدان چه ربطی دارد؟!
گفتم: چه عرض کنــم؟! یارو می گفت؛ برخی از این 
تزریقاتی ها یک جوری به آدم  آمپول می زنند که انگار 

نصف گرفتاری های زندگیشان تقصیر ماست!


