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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز سخنان قاطع و روشنگرانه رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای محترم 

مجلس خبرگان، اتمام حجتی بود بر لزوم بررسی و تصویب برجام در مجلس 
شــورای اسالمی؛ ایشان به صراحت و با تأکید فرمودند »به مصلحت نیست 
مجلس در بررسی برجام کنار گذارده شود؛ درباره برجام نمایندگان مجلس 

باید تصمیم بگیرند«.
از ابتدای اعالم پایان مذاکرات هسته ای، دولتمردان محترم مدام در رابطه 
با کنار گذاردن مجلس از تصویب برجام سخن گفته و دائمًا تکرار می کردند قرار 
نیست دولت برجام را در قالب الیحه به مجلس ارائه کند؛ تا آنجا که سخنگوی 
دولت چندی پیش در اظهاراتی توهین آمیز گفته بود »مجلس به یک گزارش 
در مورد توافق هسته ای نیاز داشت که آن  ارائه شد« و یا اینکه هم ایشان در 
برنامه زنده تلویزیونی، قانون اساسی ایران را شفاهًا تحریف و طی سخنانی 
بر خالف واقع مدعی شــد »موضوعی که در دستور کار شورای عالی امنیت 
ملی قرار بگیرد از دستور کار مجلس خارج می شود؛ لذا ارائه برجام به مجلس 
کاری بر خالف قانون است!«، و  در نمونه ای دیگر، معاون محترم حقوقی رئیس 
جمهور گفته بود »اگر صحبت این بود که برجام باید توسط قانونگذاران تصویب 
شود، چرا پارلمان های 1+5 دنبال تصویب این متن نیستند؟! برجام نباید در 
مجلس تصویب شود«! و سرانجام رئیس جمهور محترم در آخرین کنفرانس 
خبری خود و در پاسخ به سوال خبرنگار کیهان مبنی بر برنامه دولت جهت 
ارائه برجام به مجلس باز هم - ان شــاءالله که سهواً - با دستاویز قرار دادن 
تحریف قانون اساسی گفتند: »اصول 77 و 125 قانون اساسی می گوید وقتی 
توافقی را رئیس جمهور یا نماینده اش امضا می کند برای تصویب به مجلس 

می فرستد. ما که چیزی را امضا نکردیم!«.
 نانوشته پیداست که به تصریح همین اصول قانون اساسی، امضای رئیس 
جمهور یا نماینده وی پــای تعهدات بین المللی »پس از تصویب معاهده در 
مجلس« اســت، نه اینکه اول رئیس جمهور یا نماینده اش امضا کند و بعد از 

آن معاهده برای تصویب به مجلس فرستاده شود!
بگذریم از اینکه پیش از این در صفحه توئیتر منســوب به خانم ابتکار، 
معاون رئیس جمهور، تصویر امضاهای محمدجواد ظریف، عباس عراقچی و 
علی اکبر صالحی، پای برجام منتشر شده بود؛ و نهایتًا هم معلوم نشد که منظور 
رئیس جمهور محترم از امضا نکردن برجام دقیقًا چیست؟! اگرچه لزوم ارائه 
الیحه برجام بــه مجلس، منوط به امضای اعضای تیم مذاکره کننده نبوده و 
نیست و برجام در هر حالتی برای الزم االجرا شدن باید به مجلس رفته، مورد 
بحث و بررســی قرار گرفته و فقط در صورت تصویب آن در مجلس و تأیید 

شورای نگهبان است که می تواند اجرایی شود.
از این اظهارنظرهای خالف واقع و عجیب و نقض های مکرر قانون اساسی 
که در این مدت به وفور از زبان دولتمردان محترم شنیده و در عملشان دیده 
شد بگذریم، سخنان حکیمانه رهبر معظم انقالب راه را برای هرگونه شک و 
تردید در خصوص ضرورت ارائه برجام در قالب الیحه به مجلس بست. البته 
لزوم ارائه برجام به مجلس پیش از این نیز بارها توسط منتقدان دلسوز تذکر 
داده شــده بود. کیهان نیز عالوه بر تیتر یک ها و خبرهای متعدد، در همین 
ســتون و با عناوین »این نیز گفتنی است«، »جای خالی حقوق در برجام«، 
»نقشه راهی که به چشم نیامده«، »کانال خرید یا داالن تحقیر«، »مسیر قانونی 
مسدود است«، »تنها گزینه پیش روی«، »اول حقوقدان ها بخوانند«، »شانه به 
شانه نیست«، »مجلس منتظر نماند«، »اگر فتح الفتوح است چرا قانونی نشود« 
و ... با ارائه استدالل های متقن حقوقی، تاکید کرده بود که برجام بایستی به 
مجلس رفته، بررسی شود و در صورت تصویب توسط شورای نگهبان تأیید 
شود، آنگاه الزم االجرا خواهد شد، اما گفتن و نوشتن بدیهیات حقوقی افاقه 
نکرد و دولتمردان محترم همچنان بر طبل مخالفت با قانون اساسی می کوبیدند!
بیانات رهبر انقالب راجع به ارائه برجام به مجلس، حجت را بر همگان، 
خصوصًا دولتمردان تمام کرد و  اکنون دولت محترم بایستی با اجرای فوری 
خواست رهبر انقالب مبنی بر ارائه برجام به مجلس، نگرانی های به کرات ابراز 
شده را در این خصوص پایان دهد؛ در همین رابطه بیان چند نکته، ضروری 

به نظر می رسد.
1- در میان کســانی که عقیده داشتند برجام برای تصویب و الزم االجرا 
شدن باید به مجلس برود، عده ای معتقد بودند بررسی مجلس بایستی پس 
از تأیید آن در کنگره آمریکا باشد، چرا که اگر ما به طور پیشینی برجام را در 
مجلس خودمان بررسی و آن را رد کنیم، ایران به عنوان برهم زننده توافق 
هسته ای شناخته خواهد شد که به صواب نیست، لذا باید منتظر ماند و پس 
از اقدام کنگره آمریکا، برجام را در مجلس بررســی کرد! در رابطه با این به 

ظاهر استدالل ذکر چند نکته گفتنی است؛
اواًل، اینکه بررســی برجام در مجلس منوط به بررســی و تأیید آن در 
کنگره آمریکا شود، اقدامی انفعالی است و نباید سرنوشت کشور را به رفتار 

حریف گره زد.
بنابراین بهتر اســت فارغ از بازی حریف یا منازعات سیاســی احزاب 
آمریکایی، با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی، به بررسی برجام در مجلس 
بپردازیم. حال اگر در چنین شرایطی مجلس برجام را رد کند، اقتدار کشورمان 

را به رخ آنها کشیده ایم.
ثانیا؛ مگر قرار است ایران با میل و تصویب آمریکایی ها از خطوط قرمز 
ترسیم شــده نظام و عزت سی و هفت ساله خود گذر کند؟! چه این متن در 
آمریکا تصویب بشود و چه نشود، قطعًا قرار نیست جمهوری اسالمی ایران 
مفاد غیرقابل جبران و خسارت آفرین برجام را اجرایی نماید، از این حیث هم 

مجلس ما نباید منتظر اقدام کنگره و دولت آمریکا بماند.
2- اگرچه مطابق متن برجام، روز جمع بندی )Finalisation Day(، 23 تیر 
ماه 94 و روز پذیرش )Adoption Day( 90 روز پس از تصویب قطعنامه 2231 
در شورای امنیت است،  و طبیعتا پس از این دو روز، باید روز اجرا به صورت 
همزمان فرا برســد، اما واقعیت تلخ این است که پیش از رسیدن روز اجرا، 
ایران باید تعهدات عمده خود را اجرا کند، بی آنکه طرف مقابل کوچک ترین 
اقدامــی در رابطه با تعهدات حداقلی اش انجام دهد! به بیان دیگر، در حالی 
که آمریکایی ها در حال برگزاری یک رقابت سیاسی در کشورشان هستند و 
هیچ اقدامی برای اجرای برجام انجام نداده اند، مطابق زمانگذاری های برجام،  
ایران باید ده ها تعهد بسیار سنگین نظیر تخریب رآکتور آب سنگین اراک، 
نابودی زنجیره سوخت رآکتور، نابودی ذخیره آب سنگین، تعطیلی فردو و 
تخریب زیرساخت های آن، تخریب زیرساخت های نطنز، محدودیت شدید 
تحقیق و توسعه سانتریفیوژها، پذیرش نظارت ها و بازرسی های خارج از عرف 
آژانس و ... را اجرایی کند به امید آنکه به روز اجرای 1+5 برسد! اجرای همه 
این تعهدات شرم آور در حالی است که هنوز برجام در هیچ نهادی در ایران 
تصویب و حتی بررسی دقیق هم نشده است! با این همه آیا باز هم باید منتظر 
ماند تا نتیجه از قبل مشــخص بررسی برجام در آمریکا را دید و آن را بدون 

تصویب در نهادهای قانونی کشورمان اجرا کرد؟!
در چنین شرایطی و در هنگامی که بیم آن می رود که برجام در کشورمان 
بــدون تصویب در هیچ نهادی گام های اجرایی تعهدات را طی کند، )آن هم 
سنگین ترین تعهداتی که غالبًا برگشت پذیر هم نیستند( برای جلوگیری از 
استمرار نقض قانون  اساسی، جامه عمل پوشاندن به بیانات صریح رهبر انقالب، 
حفظ عزت ایرانیان و جلوگیری از تکمیل شدن کالهبرداری های طرف غربی، 
تنها یک راه باقی مانده و آن  ورود فوری مجلس به قضیه و توقف بی درنگ 

اجرای برجام در ایران است.
3- این که نمایندگان ملت از بررسی و تصویب موضوع بسیار مهم برجام 
کنار گذارده شوند، نه تنها توهین به ملت ایران است، بلکه این موضوع را هم 
به اذهان متبادر می کند که دولت محترم بنا دارد تعهدات برگشــت ناپذیر و 
سنگین برجام را اجرا نماید، بی آنکه در اجرای آن خطوط قرمز نظام و عزت 
ملت ایران را حفظ نماید، چه اگر غیر از این است، پس چرا برجام برای بررسی 

به نمایندگان ملت ارائه نمی شود؟
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که با وجود تشکیل کمیسیون ویژه 
برجــام در مجلس، از آنجا که برجام نه در قالب الیحه و نه به صورت طرح به 
این کمیسیون ارائه نشده است، اقدامات کمیسیون ویژه فعاًل به منزله نظری 

مشورتی و بدون ضمانت اجرا است. 
اگرچه مجلس شورای اسالمی در چنین شرایط حساسی خود را تعطیل 
کرده اســت، اما پس از تأکید رهبر انقــالب مبنی بر ورود مجلس به قضیه 
هسته ای، الزم است پیش از موعد مقرر بازگشایی شده و با قید فوریت بررسی 
برجام را در دســتور کار قرار دهد تنها در این صورت است که نمایندگان به 
مهم ترین رسالت و تکلیف قانونی خود عمل کرده و می توانند با روسپیدی 
در پیشگاه خداوند حاضر شوند. قطعا این آزمونی مهم و سرنوشت ساز برای 

کسانی است که با قصد خدمت به ملت به خانه ملت رفته اند.

مصلحت !پایان دور زدن قانون و مجلس

محمدصادق فقفوری

* به اعتقاد بنده سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار با خبرگان رهبری نقشه های 
شوم آمریکای جنایتکار را نقش برآب کرد و چشمان ملت روشن شد. همه باید 

به کلمه کلمه این رهنمودها عمل بکنیم و انقالب را جلو ببریم.
0915---0609

* ســخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با خبرگان رهبری آرامش را 
به ملت برگرداند. واقعاً برای دلســوزان انقالب این سؤال به وجود آمده بود که 
چرا مســئولین به عربده های دشمنان و شیاطین بزرگ پاسخ نمی دهند و چرا 
برخی در پازل آنها بازی می کنند. سخنان حکیمانه معظم له آب پاکی بود روی 

دست این عده اگر بفهمند!
گلرنگی قم
* وقتــی رئیس جمهور آمریکا مذاکرات هســته ای را نظارت ابدی روی ایران 
دانسته و نفع آن را بیشتر از حمله امروز به کشورمان می بیند باید متوجه بود 
که در صورت تأیید برجام از سوی ایران چه شرایط سختی در پیش روی کشور 

خواهیم داشت.
0912---0704

* از کیهان صمیمانه تشکر می کنم که حقایق را همیشه بیان می کند. به ویژه 
در چاپ تیتر صفحه اول سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خبرگان 
رهبــری، بیانات حکیمانه ای که به ملت آرامــش داد و برخی ندانم کاری ها را 

اصالح نمود.
بنی هاشم
* انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی با توجه به فرمایش 
رهبر معظم انقالب امام خامنه ای در دیدار اعضای خبرگان رهبری خطوط قرمز 
ترسیم شده توسط معظم له را رعایت و از تصویب بندهایی که به اقتدار نظام و 

ملت خدشه وارد می کند خودداری نمایند.
صادقی
* حضرت آقا بارها صریحاً نظرشان را در مورد برجام بیان فرموده اند و اخیراً در 
جمع خبرگان ملت فرمودند: به رئیس جمهور هم عرضه داشته ام »که مصلحت 
نیســت مجلس را کنار بگذارند.« بنابراین تکلیف موضوع کاماًل روشن است. از 
طرفی دیگر وقتی کمتر از دو ســال عمر دولت مانــده، چطور اجازه دارد یک 
تعهد 10-15-25 ساله و به گفته جان کری همیشگی! را به جای 80 میلیون 
و نسل های بعد از آن به چنین دشمنان فریبکار قسم خورده بدهد؟ اینها همه 
از دشمن ناشناسی است. الزم است تابلو سنگ حک شده یکصد لقبی که امام 
راحل)ره( به شــیطان بزرگ داده اند مقابل سفارت انگلیس و نیز مقابل ورودی 

هیئت دولت نیز برای همیشه دولتمردان جمهوری اسالمی نصب شود.
 جانباز شیمیایی
* کری اعالم کرد در تحریم ها ایران به قدرت هسته ای دست یافت و تحریم ها 
دیگر کارســاز نیست ولی با این توافق ما تا ابد ایران را کنترل می کنیم! خیلی 
دوست داشتم مسئولین دولتی پاسخ دندان شکنی به این یاوه گویی های دشمنان 

نظام دهند! البته صبر ملت هم حدی دارد!
0913---1442
* برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی نیاز به تشــکیل یک نیروی فعال مثل 
جهاد سازندگی اول انقالب و دفاع مقدس است. این فرهنگ در میان بسیجیان 
وجود دارد مشروط به اینکه در دستگاه اجرایی اراده ای برای حذف آنها از صحنه 

وجود نداشته باشد.
0918---5305

* آقای وزیر صنعت توجه بفرمایند ضدانقالب کسی نیست که اتومبیل داخلی 
نمی خرد، ضدانقالب مدیرانی هســتند که به رغم اشغال پست های مهم کشور 
کاری برای ارتقای محصوالت تولید داخل نمی کنند و همیشــه نگاه به خارج 
دارند. صنعت خودروی کشور بایستی به سمتی برود که چه از نظر کیفیت چه 

به لحاظ قیمت با محصوالت مشابه جهان قابل رقابت باشد.
احمدزاده و 4956---0915 و 0685---0916 و 2186---0910
* دولتمردان در روزهــای اخیر چندین مرتبه آحاد ملت را بابت دریافت پول 
یارانه متعلق به خودشــان تحقیر کرده اند. تو را به خدا بنویســید دست از این 
کارشــان بردارند و بیش از این مردم را عصبانی نکنند. راست می گویند جلوی 

ریخت و پاش های خودشان را بگیرند.
ابراهیم بیگی جانباز- شهرری
* دولت تدبیر هزینه های مصرف آب، برق و گاز را طی 2 سال اخیر در حد باالیی 
افزایــش داد  امتیــاز آب از قیمت 7 میلیون ریال در دولت قبل به 32 میلیون 

ریال افزایش یافت! مصیبت عظما این است نه دادن حق مردم به خودشان.
0911---3907
* ما جانبازان شیمیایی سالمت خود را در راه دفاع از سرزمین اسالمی دادیم 
و امیدوار بودیم کــه دولت برای فرزندان بیکارمان کاری بکند. چرا به موضوع 

اشتغال این قدر بی توجهی می شود؟
0939---8290

* شــورای نگهبان باید زمینه و شــرایط انتخابات را به گونه ای فراهم بکند که 
مــردم از بین خوب ها بهترین را انتخاب بکنند. نه اینکه از روی ناچاری و برای 
رفع تکلیف به یک نفر رای بدهند. هیچ کسی هم نباید مزاحم انجام این وظیفه 

صددرصد قانونی شورای نگهبان شود.
0916---0685
* جا دارد ســتادی برای جلوگیری از اســراف و تبذیــر و ریخت و پاش ها در 
اجتماعات دولتی و خصوصی و حتی مراسم های عروسی میلیاردی که متاسفانه 
در برخی شهرها متداول است تشکیل شود. این آفات، از هر اقدامی برای اصالح 

اقتصاد و فرهنگ جامعه جلوگیری می کند.
شکیبا
* پارک پرواز سعادت آباد یا در قرق دختران و پسرانی است که شرایط نامطلوبی 
دارند یا به اشغال عده ای سگ به دست درآمده که حیوانات خود را بغل کرده 
و به این مکان می آورند. پس شهروندان ساکن منطقه به همراه خانواده خویش 

ساعات فراغت را در کجا بگذرانند؟
زمانی
* در تاریخ پانزدهم شهریورماه پرواز به شماره 1033 ماهان ایر به مقصد مشهد 
مقدس ابتدا چند ساعت به تاخیر افتاد و بعد هم لغو شد. گویا مسئولین شرکت 

نیز کاری به ضرر و زیان های وارده به مسافرین ندارند و پاسخگو نیستند.
0912---9651

* در شــهر گنبد ساخت پاســاژ به حدی زیاد شده که در زیرزمین هم مغازه 
احداث و اجاره داده اند اما متاسفانه فکری برای پارکینگ نشده و نمی شود چرا؟
0938---3991
* مستمری بگیر از شهر خرم آباد هستم و 5 سر عائله دارم بنویسید یارانه مرداد 
ماه بنده را به رغم اینکه دو فرزندم هر دو بیکار هســتند قطع کرده اند. کجای 
زندگی بنده به قشر مرفه و بی نیاز از دریافت یارانه شباهت دارد که دولت این 

کار را در حق بنده کرده است.
آزادرو
* وزیر ورزش و جوانان کشــورمان جسارت پیدا کرد واقعیت های تلخ را درباره 
وضعیت ناهنجار در محیط فوتبال کشور بیان کرد. گفته های ایشان حرف دل 

مردم است.
0912---6692

* همه باید نسبت به موضوع اسراف در مصرف آب حساس باشند و در این مورد به 
یکدیگر تذکر بدهیم در غیر این صورت کشور با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.
0912---4427

پاسخ شرکت مترو
 بازگشــت به مطلب مندرج در روزنامه کیهان، صفحه 2، مورخ 1394/6/9 با 
مضمون »ایستگاه قائم« به آگاهی می رساند: »خدمت رسانی مطلوب و شایسته، 
جلب رضایت شــهروندان عزیز، احداث خطوط و ایســتگاه های جدید با هدف 
دسترســی آســان و سریع به شــبکه مترو جزو دغدغه  و اولویت خدمتگزاران 
مردم در شرکت مترو است، شایان ذکر است ایستگاه مذکور دارای سه ورودی 
مستقل در شرق، غرب و شمال میدان قائم بوده که ورودی حاضر اولین ورودی 
احداث شده در ضلع شرقی میدان است و به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد 
گرفت؛ ضمنا زمین ورودی مذکور براساس موقعیت قرارگیری ایستگاه )در زیر 
میدان قائم( توسط شهرداری محترم منطقه تحویل شرکت مترو جهت اجرای 
عملیات عمرانی قرار گرفته است. همچنین زمین های شمالی ورودی دارای مالک 

خصوصی بوده و بال استفاده نمی باشد.«

 اصالح طلبان باید ناطق را 
مقابل اصولگرایان قرار دهند!

یک روشــنفکر اصالح طلب، کروبی رئیس مجلس ششــم را »بسیار 
ضعیف« توصیف کرد. زیباکالم معتقد اســت همان طور که هاشمی برای 
ریاست مجلس ششم به کروبی ترجیح داشت اکنون هم امثال ناطق نوری 

بر عارف ترجیح دارد.
وی در روزنامه آرمان می نویسد: هنوز هم معتقدم آقای ناطق نوری برای 
سرلیستی اصالح طلبان بر آقای عارف ارجحیت دارد. تردیدی نیست که توان 
آقای ناطق بیشتر است همچنین اصالح طلبان هیچ گاه نباید اصولگرایان را 
دست کم بگیرند. اصالح طلبان نباید فکر کنند که اصولگرایان اجازه می دهند 

آنها به راحتی پیروز انتخابات شوند.
وی ادامــه می دهد: قطعا به چهره ای توانمند و پرتجربه نیاز داریم که 
بتواند تا حدود زیادی در برابر اصولگرایان تندرو در مجلس دهم ایستادگی 
داشته باشد. لذا تصور اینجانب آن است که آقای ناطق نوری برای این رسالت 
مناسب تر است. البته این بدان معنا نیست که آقای عارف نباید وارد انتخابات 
شوند یا اینکه ایشان اصالح طلب نیستند. اتفاقا آقای عارف به مراتب از آقای 
ناطق نوری اصالح طلب تر اســت. اما ما جدا از اینکه به چنین صفاتی نیاز 
داریم به صفات دیگری نیاز داریم که بتواند در قامت رئیس مجلس دهم 
و در برابر اصولگرایان و نهادهای قدرت وابسته به اصولگرایان ظاهر شود.

زیباکالم می افزاید: در غیر این صورت داســتان مجلس ششم مجددا 
تکرار خواهد شد و مجلسی روی کار خواهد آمد که اکثریت آن در اختیار 
اصالح طلبان اســت اما ریاست بسیار ضعیف دارد که عمال نمی تواند برای 
اصالحات و دموکراسی گامی بردارد. درحالی که اگر آقای هاشمی رفسنجانی 
به ریاست مجلس ششم می رسید دستاوردهای چهارسال مجلس ششم به 
مراتب بیشتر از آنی می شد که در خالل سال های 78 تا 82 تحقق پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد:  نکته ای دیگر که باز ممکن است به مذاق هواداران 
آقای عارف خوش نیایداین است که اگر در 24 خرداد سال 92 آقای عارف به 
جای آقای روحانی به ریاست جمهوری می رسید بسیار بعید بود که او بتواند 
دســتاوردهایی که آقای روحانی تاکنون برای کشور به ارمغان آورده را به 
ارمغان آورد. این مسائل واقعیات عریان سیاسی جامعه ماست وگرنه اینجانب 
بشخصه ترجیح می دهم که سرلیست اصالح طلبان نلسون ماندال، مهاتما 
گاندی، دکتر مصدق یا مهندس بازرگان باشد. اما اینها ایده آل و رویاست.

دولت نیازمند برنامه است
نه تبلیغات اقتصادی بی محتوا

آقای روحانی باید در دوران باقی مانده مسئولیت خود، اصالح جدی در 
بدنه اقتصادی دولت انجام دهد؛ در غیر این صورت لطمه بزرگی خواهد دید.
عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی بــا بیان این مطلب در 
مصاحبه با روزنامه ایران، خاطر نشــان کرد: متاسفانه برخی از بخش ها در 
دولت از مسئولیت نظارتی خود بشدت طفره می روند و از نظر قاعده گذاری ها 
هم دغدغه بیشتر به نفع غیرمولدها است تا اینکه مسیری برای نجات اقتصاد 
باشد بدین جهت معتقدم آقای روحانی در دوران باقی مانده مسئولیت خود 
باید اصالح جدی در بدنه دولت انجام دهد در غیر این صورت لطمه بزرگی 
خواهد خورد و در نهایت نمی تواند وعده های خود را عملیاتی کند. به طور 
مشخص روی این مسئله تأکید می کنم وقتی شورای پول و اعتبار به شکل 
سهل انگارانه در حالی که نزدیک به 30 درصد از نرخ تورم در دوره جدید 
نسبت به زمانی که دولت را تحویل گرفتند کاهش یافت مصوبه کاهش دو 
درصدی نرخ بهره که مطلقا تناسبی با میزان کاهش تورم نداشت را ابالغ 
کرد. ضمن اینکه انجام انتزاعی یک اصالح بســیار جزئی در این حیطه در 
صورتی که پشتیبانی های الزم را به صورت سیستمی و مبتنی بر برنامه از 
ناحیه سیاســت های مالی، تجاری، صنعتی و نرخ ارز با خود همراه نداشته 
باشد این یک اقدام اصالحی بی اثر خواهد بود که کارکرد عملی آن خالف 

منطق اولیه آن خواهد بود.
 فرشاد مومنی تصریح کرد: از رئیس جمهوری می خواهم  که یک تیم 
نظارتی صاحب صالحیت، بی طرف و آگاه به مسائل را تشکیل دهد و از آنها 
بخواهد در مورد کاهش نرخ ســود بانکی کنکاشی داشته باشند. به دنبال 
مصوبه شــورای پول و اعتبار بخش بزرگی از بانک ها از اجرای این مصوبه 
طفره رفتند و به عنوان جبران این سیاست و در مقام دهن کجی به مصوبه 
شورای پول و اعتبار از طریق شیوه های غیرمستقیم کاری کردند که بهای 
نرخ بهره عملی اعتبارات دریافتی نسبت به قبل از این مصوبه شورای پول 

و اعتبار برای تولیدکنندگان افزایش پیدا کند.
این اقتصاددان معتقد اســت: وقتی دولــت در مورد هزینه های تولید 
ســهل انگاری می کند عالوه بر اینکه توان رقابتی تولیدکنندگان آســیب 
می بیند بالفاصله فشار بر عامه مردم وارد می شود همچنین با سهل انگاری 

در زمینه اعمال سیاســت های نظارتی هم به پرستیژ مجموعه دولت لطمه 
وارد شــد و هم اینکه تولیدکنندگان و عامه مردم دچار سرخوردگی شدند. 
این امر برای هیچ کس فایده ای ندارد جز آنهایی که از طریق رانت و فســاد 
منافع خود را جســت وجو می کنند. معتقدم نظام  پایش راهبردی در حیطه 
مجموعه رئیس جمهوری باید تشکیل شود تا این قبیل مشکالت پیگیری شود. 
دولت نباید تصمیمی بگیرد که مشــوق رانت جویان، رباخواران و غیرمولدها 
باشــد. مسئله دیگر تجارت خارجی است که هنوز برای اصالح آن اقدامات 

درخورتوجهی انجام نشده است.
مومنی ادامه می دهد: دولت باید از بی برنامه عمل کردن بشدت پرهیز کند. 
نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود تعویق در احیای سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی بود. در حالی که با یک نشست شورای عالی اداری می توانستیم 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به جایگاه قبلی خود برگردانیم چرا دولت 
18 مــاه صبر کرد؟ به عنوان یک ناظر بیرونی که می خواهد هم این دولت 
آبرو داشته باشد و هم اینکه فشارهای طاقت فرسایی که بر معیشت مردم وارد 
می شود برطرف شود و هم توان رقابت اقتصاد ملی افزایش پیدا کند به این 
نتیجه می رسم که کسانی تصور می کنند اگر سازمان برنامه ریزی قدرتمند 

وجود نداشته باشد راحت تر عمل می کنند.
مومنی همچنین گفته اســت: یکی از مسائل خیلی اساسی که باید به 
دولت گوشزد کرد این است که از تبلیغات توخالی، بدون محتوا و فاقد بنیه 
کارشناسی اکیدا خودداری کند متاسفانه دولت گذشته با چنین رفتارهایی 
باعث شــد که بی اعتمادی مردم نســبت به دولت گســترش یابد. یکی از 
مصداق ها در این مسئله نرخ تورم و خروج از رکود است. به هر ترتیب از دل 
جهت گیری های سیاست اقتصادی دولت مطلقا نمی شود این میزان کاهش 

در تورم را توضیح داد.
وی ادامــه می دهد: اگر دولت بیش از حــد روی کاهش تورم به عنوان 
دستاورد خود تکیه کند این حرف مطلقا مبنای کارشناسی ندارد و بخش اعظم 

کاهش نرخ تورم از دل جهت گیری های سیاستی دولت خارج نشده است.
نکته دیگر آن است که برای تورم کاهش یافته  بهای زیادی پرداخته شده 
است به شــرحی که در گزارش های رسمی انعکاس پیدا کرده مقوله رکود 
گسترش و تعمیق بیشتری پیدا کرده است و این به معنای آن است که فشار 

معیشت بر عامه مردم حتی در مقایسه با دولت گذشته بیشتر شده است.
یعلون: نزاع شیعه و سنی
برای اسرائیل خوب است

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی فاش کرد نزاع شیعه و سنی می تواند برخی 
کشورهای عرب را به سوی اسرائیل بکشاند.

به گزارش رادیو اسرائیل، موشه یعلون ضمن یک سخنرانی گفته است: 
رژیم ایران همچنان به حمایت از سازمان های ضد اسرائیلی ادامه می دهد و 

دشمنان ما را تقویت می کند.
وی می افزاید: »این واقعیت که حکومت های عرب سنی در منطقه دارای 
منافع مشترک بسیاری با اسرائیل هستند، حتی آن کشورهایی که هنوز با 
اســرائیل پیمان صلح امضاء نکرده اند و از جمله امیرنشین های عرب حوزه 
خلیج فارس و کشــورهای عرب شــمال آفریقا، امروز که خود را با تهاجم 
حکومت شــیعه ایران روبرو می بینند به اســرائیل نزدیک می شوند و منافع 

مشترک به وجود می آید.«
البته یعلون به این واقعیت اشاره نکرده است که هیچ مسلمان راستینی- 
اعم از شــیعه و سنی- هرگز نمی تواند رژیم کودک کش و اشغالگر فلسطین 
مقدس را که همزمان با حزب اهلل شــیعه و حماس و جهاد اســالمی سنی 
می جنگد و در تجاوزطلبی فرقی میان این گروه ها قائل نیست، دوست خود 
تصور کند اما طبیعتا حساب برخی رژیم های مرتجع و ضد مردمی در منطقه 
از اسالم جداست و اگر میان آنها دوستی و ائتالفی هم شکل می گیرد ائتالف 

علیه اسالم اصیل )ضداستکباری( است.
دوره فشرده شهرام جزایری

برای مهدی هاشمی
مهدی هاشــمی پیش از حضور در زندان اوین با یکی از شــاخص ترین 
مفسدان اقتصادی دو دهه اخیر یعنی شهرام جزایری تشکیل جلسه داده و 
در این جلسه جزایری راهنمایی هایی را برای ورود به اوین در اختیار مهدی 

هاشمی قرار داده است.

به گزارش جهان نیوز، هفته گذشــته بود که سخنگوی قوه قضائیه از 
کشف حدود 30 سکه طال اعم از ربع سکه، نیم  سکه و سکه های گرمی و 
یک دستگاه موبایل به همراه سیم کارت از مهدی هاشمی در زندان اوین 
خبر داد. اتفاق کم نظیر وجود 30 ســکه طال پس از گذشــت 22 روز در 
سلول یک زندانی خاص نظر اغلب خبرگزاری ها و سایت های خبری را به 

خود جلب کرد.
پس از اعالم این خبر از ســوی اژه ای، رسانه ها به گمانه زنی پیرامون 
کارایی سکه های طال برای آقازاده خاص پرداختند. برخی این طور عنوان 
کردند که مهدی در زندان به ادامه شغل کار چاق کنی خود مشغول است 
و برخی دیگر از احتمال خرج شدن سکه ها برای گرفتن امتیازات ویژه خبر 
دادند. اخبار تکمیلی نشان می دهد که مهدی هاشمی پیش از حضور در 
زندان اوین با یکی از شــاخص ترین مفسدان اقتصادی دو دهه اخیر یعنی 
شهرام جزایری تشکیل جلسه داده و در این جلسه جزایری راهنمایی هایی 

را برای ورود به اوین  در اختیار مهدی هاشمی قرار داده است.
شهرام جزایری در این جلسه قول می دهد تا نوچه هایش در زندان که 
نقش محافظ را  داشــتند را در اختیار وی قرار دهد و متقابال هزینه های 

الزم را تقبل می کند.
ظاهرا تعداد 30 ســکه که ظرف مدت کوتاهــی از طریق کانال های 
خاص به این مفســد اقتصادی رسیده است، قرار بوده صرف ایجاد اخالل 
و برخی اعمال خالف مقررات زندان شــود. مهدی هاشــمی که بیرون از 
زندان هم چندان عادت نداشــت تا به قوانین جاری کشــور تن دهد؛ در 
اولین روزهای حضورش در اوین هم بنا را بر قانون شکنی و اخالل در نظم 

زندان گذاشته است.
هرچند آقازاده پرحاشــیه با نگارش نامه هایی در روزهای ابتدایی آغاز 
دوران محکومیتــش تالش می کرد تا به مظلوم نمایــی در افکار عمومی 
بپردازد اما این کشــف بزرگ نشان داد مهدی در زندان نیز از همان عقبه  
دارای اهرم های قدرت و ثروتمند بهره مند بوده و قرار اســت در پوشــش 
این مظلوم نمایی به سازماندهی دور تازه ای از اقدامات غیرقانونی بپردازد.

اواخر خرداد ســال جاری بود که بــا رعایت ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی حکم مهدی هاشمی به اتهام اختالس، ارتشا و جرائم امنیتی تأیید 
شــد و پس از حدود دو ماه در 18 مرداد حکم به اجرا درآمد. اما همین 
محدود حضور در اوین حواشی فراوانی را به همراه داشته است که به نوعی 
اثبات می کند برخی رفتارهای عجیب و غیرمتعارف به زندگی روزمره مهدی 
هاشمی راه پیدا کرده است. مهدی هاشمی متهم اصلی پرونده استات اویل 

است که ضمن آن ده ها میلیون دالر رشوه مبادله شده است.
داللی سیاسی دو مجرم امنیتی

در پوشش دانشگاهی
مجله علمی »لنست« )Lancet( در آخرین شماره خود اقدام به انتشار 
مقاله ای تحت عنوان »بهبود روابط ایران و آمریکا از طریق سالمت عمومی« 

به قلم افرادی به نام های »کامران.ع« و »آرش.ع« کرد!
به گزارش سرویس اجتماعی، خبرها حاکی است برادران »کامران.ع« 
و »آرش.ع« هر دو دارای ســابقه واســطه گری برای برقراری ارتباط میان 
برخی دانشگاه های ایران و آمریکا در سال های گذشته هستند که در آخرین 
مورد آن اقدام به دعوت از برخی روسای دانشگاه های علوم پزشکی جهت 
حضور و دیدار با مسئولین دانشگاه »آلبانی« در نیویورک آمریکا می کنند  
و فعالیت های آنها منجر به ســفر رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به آمریکا و حضور در دانشگاه مربوطه 

در اردیبهشت ماه سال جاری می گردد.
گفتنی است نویسندگان مقاله مزبور، 3 تیرماه 87 به اتهام اقدام برای 
براندازی نظام، ارتباط با احزاب ضدانقالب و تشــکیل ســازمان هایی که 
آمریکا در آنها نقش داشته است بازداشت و به 3 سال حبس محکوم شدند.

با توجه به اینکه مجله »لنست« دارای اعتبار علمی در بخش دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور می باشد، لذا به نظر می رسد که افراد نامبرده با انتشار 
مقاله ای در این نشریه و مطرح کردن سفر دو رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
به آمریکا، به دنبال نفوذ و تالش در جهت برخی واسطه گری های سیاسی 
در پوشــش دانشگاهی  می باشــند و با مالحظه سوابق آنها احتمال برخی 

فعالیت ها در جهت کسب اطالعات محرمانه دانشگاهی تقویت می شود.
این افراد در تالش هســتند تا زمینه نفوذ در بدنه دانشگاهی کشور و 
برخــی ارتباطات را با تابلوی علمی به بهانه توافق هســته ای فراهم کنند 
که برخی همراهی ها و اعتماد به این افراد جهت انجام سفرهایی از سوی 
مسئولین دانشگاهی در جای خود قابل تأمل است و اقدام جدی نهادهای 

نظارتی در این خصوص ضروری به نظر می رسد.

سرویس سیاسی-
مخالفان  کــه  حالی  در 
در  برجام  قانونی  بررســی 
مجلس ســعی دارند فعالیت 
کمیســیون ویــژه را رافع 
وانمود  مجلس  مســئولیت 
کنند کــه تنها راه قانونی در 
این زمینه ارائه برجام بصورت 
اســت. موضوعی که  الیحه 
اعضای کمیسیون ویژه نیز بر 

آن تاکید دارند.
یک روز پــس از اعالم جمع 
بندی مذاکرات هسته ای در وین 
و توافق بر سر متن برجام، رهبر 
معظم انقالب اســالمی در پاسخ 
به نامه رئیس جمهور درباره ادامه 
راه و نحوه برخورد با متن مذکور 
رهنمودهایی را ارائه فرمودند. در 
بخشــی از این نامه کوتاه آمده 
بود؛ »الزم است متنی که فراهم 
آمده با دقت مالحظه و در مسیر 
قانونی پیش بینی شده قرار گیرد 
و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت 
از نقض عهدهای محتمل طرف 
مقابــل صورت گرفتــه و راه آن 

بسته شود.«
تاکید حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای درباره قرار گرفتن توافق 
در مسیر قانونی خود، تاکیدی بود 
بر دو اصل مصرح قانون اساســی 
)اصل 77 و 125( مبنی بر اینکه 
تمامی معاهــدات، مقاوله نامه ها 
و موافقت نامه هــای بین المللــی 
باید به تصویب مجلس شــورای 
اسالمی برسد. استفساریه شورای 
نگهبــان نیز تاکیــد می کند هر 
سند بین المللی  که برای کشور 
تعهدآور باشــد - صرفنظر از نام 
و عنــوان آن- نیاز بــه تصویب 

مجلس دارد.
دولتمردان و تیم مذاکره کننده 
اما برداشت دیگری از ماجرا داشته 
و بارهــا اعــالم کردند مصلحت 
نمی بینند برجام را بصورت الیحه 
به مجلس بفرستند. در حالی که 
نظر و جهت گیری دولت در این 
زمینه کاماًل روشن و واضح بود، 
عــزم جدی و الزم برای پیگیری 
قضیه در بهارستان دیده نمی شد. 
فشــارها و پیگیری عــده ای از 

تشــکیل  به  باالخره  نمایندگان 
یک کمیسیون ویژه در این مورد 

منجر شد.
چهارشنبه 28 مرداد –بیش از 
یک ماه پس از پایان مذاکرات!- 
مجلس از میان 24 نامزد، 15 عضو 
کمیســیون ویژه برجام را تعیین 
کرد. چند روز بعد کمیســیونی 
که براســاس آییــن نامه داخلی 
مجلس تشــکیل شــد، کار خود 
را آغــاز کــرد و در پایــان هفته 
اول شــهریور ماه  علی رغم همه 
مجلس  اعتراضات،  و  توصیه هــا 
بار دیگر بــه تعطیالتی طوالنی 
رفت. این تعطیالت در حالی بود 
که بیش از 50 نماینده خواستار 
تغییر زمان تعطیالت و رسیدگی 
مجلس به برجام شــده بودند اما 
هیئت رئیسه به بهانه های مختلف 
با این درخواست مخالفت کرده و 
عماًل بهارســتان 3 هفته تعطیل 
شد. برخی از نمایندگان در پاسخ 
به انتقادها دربــاره این تعطیلی 
طوالنی مدت، به کمیسیون ویژه 
برجام اشاره کرده و گفتند مجلس 
در حــال انجام وظیفــه خود در 

بررسی توافق است!
کیهان در نشست خبری شنبه 
هفته گذشــته رئیس جمهور، از 
روحانی پرسید آیا دولت همچنان 
قصــد دارد مســیر غیرقانونــی 
نفرستادن الیحه برجام به مجلس 
را ادامه دهد، که رئیس جمهور با 
ارائه دالیلی تاکید کرد مسیر دولت 
همچنان بررسی در شورای عالی 
امنیت ملی است و تصویب مجلس 
به دلیل آنکه برجــام را الزام آور 
می کند، به صالح نیســت! البته 
آقای رئیس جمهور توضیح نداد 
مگر تصویب شورای عالی امنیت 
ملی همین نتیجه را درپی ندارد؟!
البته این تنهــا دلیل رئیس 
جمهــور برای مخالفت بررســی 
برجــام در مجلس نبود و کیهان 
نیز طی یادداشتی -اگر فتح الفتوح 
است چرا قانونی نشود؟!- در روز 
سه شنبه پاســخ دالیل روحانی 
برای عدم تمکین به قانون در این 

مورد را داد. 
تا آنکه رهبــر معظم انقالب 

اسالمی بیانات مهمی را در دیدار 
روز پنج شــنبه با اعضای مجلس 
خبرگان درباره موضوع هسته ای 
بیان کرده و در بخشی از سخنان 
خود به این قضیــه نیز پرداخته 
و البتــه این بار علنــی فرمودند 
نماینــدگان بایــد در این قضیه 
تصمیــم بگیرند؛ »یک بحثی که 
امروز وجــود دارد بحث مجلس 
اســت؛ وضع حقوقی و قانونی و 
مانند اینها را کسانی که اهل این 
مسائل هستند باید بررسی کنند 
و ببیننــد که اقتضائات حقوقی و 
آنچه الزامات حقوقی این مسئله 
است چیست و طبق همان بایست 
عمل بشود؛ ما وارد آن نمی شویم. 
لکن آنچه از نگاه کلّی من عرض 
می کنم -که به آقای رئیس جمهور 
هم این را عــرض کرده ام- ]این 
اســت که [ به نظر مــا مصلحت 
نیســت که ما مجلــس را از این 
قضّیه برکنار بداریم؛ چون قضّیه ای 
است که باالخره دو سال است که 
کشــور به طور کلّی متوّجه به آن 
اســت و حاال هم به یک نتایجی 
رســیده؛ ]پس[ باید مجلس وارد 
بشــود. حاال مجلــس چه بکند؟ 
بنده هیــچ توصیه ای نــدارم به 
مجلس شورای اسالمی که با این 
نوع  اّوالً  چه جوری عمل بکنــد. 
تصمیم گیری چه جوری باشــد؟ 
به نحو تصویب یا رد باشد، یا به نحو 
دیگری تصمیم گیری کنند؟ آیا رد 
کنند، آیا تصویب کنند؟ بنده هیچ 
توصیه ای نــدارم. نظر مَتَّبع، نظر 
نمایندگان ملّت است در مجلس و 
اینکه ]مجلس [ چه بکند، چه نکند 
را ما عرض نمی کنیم. ما معتقدیم 
که باالخره خوب است مجلس را 
برکنــار نکنیم و نمایندگان ملّت 

باید تصمیم بگیرند.«
عراقچی: تصویب برجام در 

مجلس صالح نیست
در حالی که چند روز از بیانات 
صریــح مقام معظــم رهبری در 
ایــن خصوص گذشــته و انتظار 
می رفت اقدامــی عاجل و صریح 
در ایــن خصوص هــم از طرف 
دولت و هم مجلس انجام شــود، 
ســخنان روز گذشته معاون وزیر 

گزارش کیهان از ضرورت بررسی برجام در مجلس

كمیسیون ویژه گره گشا نیست
دولت الیحه بدهد 

امور خارجه در ششــمین جلسه 
کمیسیون ویژه برجام نشان داد، 
دولت همچنان نمی خواهد مسیر 
قانونی را در این زمینه طی کند. به 
گزارش فارس، سیدحسین نقوی 
حسینی نماینده مردم ورامین و 
سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی 
برجام در این مورد گفت: عراقچی 
بــا تأکید بر بیانــات مقام معظم 
نمایندگان  مالقــات  در  رهبری 
مجلس خبرگان با معظم له، تعبیر 
خودشان را از بیانات حضرت آقا 
بیان کردند و باز هم به عنوان نظر 
در  برجام  »تصویب  کارشــناس 

مجلس را صالح ندانستند«!
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گفت: آقای عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان 
در جلسه دیروز کمیسیون بررسی برجام گفته است: نظر کارشناسی من 
این است که تصویب برجام در مجلس شورای اسالمی به مصلحت نیست!

گفتم: طوری حرف می زنند که انگار مجلس فقط یک راه در 
پیش دارد و آن تصویب برجام اســت و حال آن که قرار است 

مجلس درباره تصویب یا رد آن تصمیم بگیرد.
گفت: از این گذشــته، چه کسی گفته است که تشخیص مصلحت 
نظام بر عهده تیم مذاکره کننده اســت؟! ده ها دلیل و ســند غیرقابل 
انکار وجود دارد که نشــان می دهد پذیرش برجام برای آینده امنیتی 
و اقتصادی نظام و مردم فاجعه آفرین اســت. دولت که نمی تواند به زور 

نظرش را تحمیل کند!
گفتم: چه عرض کنم؟! دانش آموزی وارد خانه شد و به پدرش 
گفت؛ امروز یک کار بسیار خوب انجام دادم و دست یک پیرزن 
را گرفتم و او را به آن طرف خیابان بردم. پدرش گفت؛ احسنت! 
آفرین! ولی چرا لباست پاره شده و دانش آموز جواب داد؛ خودش 

که نمی خواست برود. به زور بردمش!

رژیــم  سراســری  رادیــو 
صهیونیســتی در گزارشی تاکید 
کرد: رهبر ایــران بدون بمب هم 

اسرائیل را نابود می کند.
پایگاه خبری رادیو سراسری رژیم 
صهیونیســتی موســوم به شبکه هفت 
)ArutzSheva(در گزارشی اعالم کرد: 
ایران با سیاست هایی که انجام می دهد 
به خوبی روحیه ضداسرائیلی را گسترش 
می دهد و به دنبال انزوای اسرائیل است.

در ادامه گزارش آمده است: ایران به 
خوبی دو بازی را دنبال می کند که اولی 
عبارت است از اینکه اسرائیل همچنان 
نگران و بالتکلیف بماند و بازی دوم این 
اســت که نظریه عمومی را در جهان به 
وجــود بیاورد مبنی بر اینکه اســرائیل 

مستحق مرگ است.
به گــزارش جام نیــوز، این پایگاه 
خبری افزود: رهبر ایران بدون بمب هم 

اسرائیل را نابود می کند.
صهیونیستی  رژیم  سراسری  رادیو 
تاکید کرد: مطمئنا برای ایران، نابودی 
اســرائیل تنها با دو یا سه و در نهایت 4 

بمب حاصل خواهد شد.
چیزی که مشخص است این است 
که ایــران در حقیقت به دنبال بمباران 
اسرائیل نیست، اما با بارش تنفر و نگرانی 
کار خــود را می کند و همین نیز کافی 
اســت و با همین روند عملیات خود را 

نهایی خواهد کرد.
 لغو بررسی »برجام« در کنگره، 

مغایر شئون دموکراسی است
»هری ریــد«، رهبر دموکرات های 
مجلس ســنا، روز شنبه در بیانیه ای به 
طور ضمنی تأیید کرد در صورت کسب 
41 رأی الزم از ســوی قانونگذاران این 
حزب از یک ترفند قانونی که رأی گیری 
دربــاره »برجام« را عمــاًل لغو می کند 

استفاده خواهد کرد.
مطابــق ایــن ترفنــد، در صورتی 
که تعداد نماینــدگان دموکرات حامی 
»برجــام« بــه 41 نفــر برســد، رهبر 
دموکرات های سنا می تواند دستوری را 
صادر کند که به موجب آن نمایندگان 
دموکرات با اطناب تعمدی بحث درباره 
آن، تا زمان ســر رســید مهلت قانونی 
درباره  رأی گیــری  عمــاًل  رأی گیری، 
قطعنامه ابطــال »برجام« را غیرممکن 

می کنند.
جمهوری خواهان اســتفاده از این 
ترفند، در شرایطی که مجلس سنا، چند 
ماه پیشتر با 98 رأی موافق و تنها 1 رأی 
مخالف حکم به نظارت استصوابی کنگره 
بر توافق هسته ای ایران داده را مغایر با 

شئون دموکراسی می دانند.
به گزارش فارس،از میان 46 نماینده 
دموکرات مجلس سنا اکنون 38 نفر از 
»برجام« حمایت و 3 نفر با آن مخالفت 

کرده اند. 5 قانونگذار دموکرات دیگر هنوز 
تصمیم خود را در این باره اعالم نکرده اند.
نمایندگان کنگره آمریکا به موجب 
قانون موسوم به »بازبینی توافق هسته ای 
در کنگــره« کــه در اردیبهشــت ماه 
ســال جاری به امضای بــاراک اوباما، 
رئیس جمهوری آمریکا رســید از حق 
نظارت استصوابی بر سند پایانی مذاکرات 
هسته ای ایران و 1+5 برخوردار شده اند.
اوباما اعــالم کرده مصوبه احتمالی 
نمایندگان کنگره در رد »برجام« را به 
موجــب اختیاراتش وتو خواهد کرد. دو 
مجلس آمریکا )مجلس نمایندگان و سنا( 
در صورت کســب دو سوم آرا می توانند 

وتوی اوباما را باطل کنند.
مجلس ســنا با اعالم حمایت 38 
ســناتور و گذر از 34 نماینده مورد نیاز 
برای تضمین ماندگاری وتوی اوباما در 
برابر رد احتمالی توافق هسته ای اکنون 
به حمایت 3 سناتور دیگر برای استفاده 
احتمالی از ترفند »فیلی باستر« نیاز دارد.
 هشدارهای هجوآمیز نامزدهای 

جمهوری خواه
نشریه آمریکایی هیل در گزارشی 
نوشــت: اظهــار نظرهــای جنجالی و 
هشدارهای هجوآمیز نامزدهای جمهوری 
انتخابــات ریاســت جمهوری و  خواه 
سخنرانی نتانیاهو در کنگره، رای مثبت 

کنگره به توافق را تقویت کرد.

رادیو سراسری رژیم صهیونیستی:

 ایران بدون بمب هم اسرائیل را نابود می کند


