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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز رئیس جمهور محترم چندی پیش در اظهارنظری غیرمنتظره، با زیر سوال 

بردن عملکرد نظارتی شورای نگهبان در انتخابات که منطبق بر قانون اساسی 
هم هست، گفتند: »همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی 
برای شــرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت های اجرایی هستند و ما 
هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صالحیت کند و یک جناح دیگر 
را تأیید صالحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری 
انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم 
پیش بینی شده که نظارت کند تا خالف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان 
چشم است و چشم نمی تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط 

شوند. باید به قانون اساسی کامال توجه کرده و عمل کنیم«.
متاسفانه نمونه  های مخالفت دولت با قانون اساسی، میثاق دینی - ملی 
کشور، رو به فزونی است، از ارسال نکردن الیحه برجام به مجلس طبق قانون 
اساسی و پس از تأکید رهبر معظم انقالب گرفته تا هجمه به عملکرد قانونی 

شورای نگهبان و .... 
بدیهی است که شورای محترم نگهبان هیچگاه از عملکرد قانونی خود 
عقب نشینی نخواهد کرد و رویه شورای نگهبان طی سال های متمادی این 
موضوع را ثابت کرده و نشان داده است که در اجرای قانون برای منافع این 
حزب و آن گروه جایگاهی قائل نیست، اما پرداختن به نقش و ماموریت شورای 
نگهبان در پاسداری و حفاظت از مراکز حساس و تصمیم ساز نظام از اهمیت 

الزم برای مروری دوباره - و شاید چندباره - برخوردار است.
1- در اصل نود و نهم قانون اساســی که راجع به نظارت شورای نگهبان 
بر انتخابات ها است، آمده است: »شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی، و مراجعه به آرای 

عمومی و همه پرسی را به عهده دارد«. 
مطابق اصل نود و هشتم قانون اساسی هم، صالحیت تفسیر اصول قانون 
اساسی برعهده شــورای نگهبان است؛ از آنجا که لفظ »نظارت« ذکر شده 
در اصل نود و نه، مورد ســوال برخی قرار گرفته بود که نحوه و حدود این 
نظارت چگونه است، شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود، بیست و پنج 
سال پیش گفته است: »نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی 
اســت و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صالحیت 

کاندیداها می شود«.
»نظارت استصوابی« در ادبیات حقوقی، مقابل »نظارت استطالعی« مطرح 
می شود. در نظارت اســتطالعی، نهاد ناظر تنها در جریان اجرای انتخابات 

قرار می گیرد.
به بیان دیگر، در نظارت استطالعی، مجری انتخابات، انتخابات را برگزار 
کرده و نهاد نظارت کننده )شــورای نگهبان( بر اجــرای انتخابات نظارت 
تشــریفاتی می کند؛ »اطالع یافتن« نهاد نظارت کننــده از امور در نظارت 
استطالعی، برای صحیح برگزار شدن انتخابات کفایت می کند. اما در نظارت 
استصوابی، »تصویب شدن« تمام امور، از ابتدا تا انتها )ازجمله تأیید یا رد 
صالحیت ها( توسط نهاد نظارت کننده است که صحت انتخابات را به دنبال 

دارد.
ذکر این نکته همین جا خالی از لطف نیست که نظیر نهاد شورای نگهبان، 
تقریبا در تمام کشورهای دنیا و نظامهای مختلف حقوقی وجود دارد؛ مثال 
شورای قانون اساسی فرانسه )le conseil constitutionnel( نظارت تامی را بر 
انتخابات این کشور اعمال می کند، از احراز صالحیت نامزدهای تصدی پست 
ریاست جمهوری گرفته تا نحوه خرجکرد نامزدها در تبلیغات انتخاباتی و ..؛ 
یا اینکه در انگلستان دادگاه ویژه انتخابات )Election court( بر نحوه تصویب 

اعتبارنامه های نمایندگان و ... نظارت کامل می نماید.
وقتی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به صراحت نظارت استصوابی 
در تمام انتخابات ها را بر عهده شورای نگهبان گذارده است، تعجب آور است، 
رئیس جمهور محترم که حتما هم از این اصول واضح قانون اساسی مطلع اند، 
انتظار دارند شورای نگهبان از نظارت بدیهی خود بر انتخابات چشم پوشی کند!

2- مردم ساالری، چه با پسوند دینی و چه غیر آن، بدون برگزاری انتخابات 
عمال خالی از مفهوم اســت. »حق مردم« در تعیین سرنوشت خود و البته 
»تکلیف مردم« در اداره صحیح جامعه ای که در آن زندگی می کنند، دو عامل 
سازنده و شکل دهنده انتخابات در نظام های مختلف سیاسی هستند. به جز 
برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که مردم ساالری در این کشورها معنایی 
ندارد، در تمام کشورهای دنیا انتخابات ولو به ظاهر نقش اساسی در استمرار 
حاکمیت ها دارد. میزان مشارکت مردم در انتخابات هم یکی از معیارهای مهم 

مشروعیت و مقبولیت نظام های سیاسی است. 
رهبر انقالب بــا ارائه مفهوم کامل تری از »حق مردم« )که در نظام های 
سیاسی غربی مصطلح است(، انتخاب مردم را »حق الناس« دانسته و محافظت 
و صیانت از آن را به لحاظ منطقی، حقوقی و شــرعی واجب برمی شمرند. 
نانوشته پیداست که در چنین نگاهی، احراز صالحیت نامزدها و حفظ حتی 
یک برگه رأی، وظیفه شرعی نهاد نظارت کننده بر انتخابات است. بر همین 
اســاس، عملکرد نظارتی شورای نگهبان که حفاظت و صیانت از آراء است، 
بخش مهم و تعیین کننده ای در حفاظت از حق الناس بوده و اعمال آن عالوه 

بر وظیفه قانونی بودن، واجب شرعی هم هست.
نظارت شورای نگهبان که صیانت حق الناس است، دو بخش عمده دارد: 
اول احــراز )رد یا تأیید( صالحیت ها و دوم نظارت بر شــمارش آرا مردم و 
رسیدگی به شکایات احتمالی در جریان قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات.

به بیانات دقیق رهبر انقالب در این رابطه توجه کنید: 
»رأی مردم هم به معنای واقعی کلمه حق الناس است. وقتی می آید برادر و 
خواهر ایرانی در انتخابات شرکت می کند و رأی در صندوق می اندازد، رعایت 
این حق او واجب شرعی اســت ... شورای نگهبان، چشم بینای نظام برای 
انتخابات است؛ در همه  دنیا هم یک چنین چیزی وجود دارد، حاال اسمش 
چیز دیگر است؛ اینجا اسمش شورای نگهبان است. مراقبند ببینند آن کسی 
که وارد میدان انتخابات می شود، نامزد انتخابات می شود، آیا صالحیت دارد 
یا نه؛ و باید احراز کنند صالحیت را؛ اگر دیدند که کوتاهی شده است و آدمی 
که صالحیت ندارد وارد شده، جلویش را می گیرند؛ این حق آنها است، حق 
قانونی آنها است، حق عقلی و منطقی آنها است؛ بعضی بی خود ایراد می کنند. 
بخشــی از این حق الناس، همین حق رأی شورای نگهبان است؛ همین حق 

نظارت استصوابی و مؤثر شورای نگهبان است؛ این جزو حق الناس است«.
3- دموکراســی بدون برگزاری انتخابات بی معناست و انتخابات بدون 
نظارت هم به طور جدی ایــن بیم را در پی دارد که منجر به تداوم دولت ها 
و اســتمرار حاکمیت یک جریان واحد با اشخاص متفاوت )بخوانید بسط 
دیکتاتوری( شود، چرا که در هر حال و در هر شرایطی یک »دولت« مجری 
انتخابات است و طبیعی اســت که نهادی غیردولتی با نگاهی غیرجناحی 
بایستی بر اجرای انتخابات نظارت کند؛ همین موضوع بدیهی، منطقی و البته 
بسیار مهم یکی از دالیل دیگری است که قانونگذاران اساسی کشورمان نهاد 
فرادولتی شورای نگهبان را ایجاد کرده و وظیفه نظارت استصوابی بر انتخابات 

را هم برعهده این نهاد گذارده است.
به یاد داشــتن این نکته هم الزم است که ریاست جمهوری آقای دکتر 
روحانی، محصول همین نظارت استصوابی شورای نگهبان است. به عبارت 
بهتر، صالحیت دکتر روحانی پیش از انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان 
احراز شده و آرا مأخوذه ایشان هم توسط شورای نگهبان صیانت شده است 
تا در نهایت توانسته اند با اختالف 260 هزار رأی از مجموع 1۹ میلیون رأی 

)یعنی با 7 / 0 رأی بیشتر( بر مسند ریاست جمهوری تکیه کند.
روی دیگر این سخن بدین معناست که رئیس محترم جمهور، خودشان 
حتما  به قانون اساسی کشورمان التزام عملی داشته و سیستم انتخاباتی ذکر 
شده در قانون اساسی را قبول داشته و بر نظارت استصوابی شورای نگهبان 
هم عمال تأکید داشــته اند که خود را نامزد انتخابات کرده و در نهایت هم 
رئیس جمهور شده اند؛ چرا که اگر غیر از این  بود و ایشان به پروسه انتخابات 
کشورمان که نظارت استصوابی شورای نگهبان بخش جدایی ناپذیر آن است، 
اعتقادی نمی داشتند، اساسا نباید خود را نامزد انتخابات می کردند و یا اگر 
خود را نامزد انتخابات هم می کردند و به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
التزام نمیداشتند، نبایستی توسط شورای نگهبان احراز صالحیت می شدند، 

که احراز صالحیت شده اند.
از پرداختن به برخی گفته های دیگر راجع به نظارت استصوابی شورای 
نگهبان، نظیر اجرای اصل برائت در احراز صالحیت ها و ... هم به دلیل کم عمق 
بودن این گفته ها فعال گــذر می کنیم،  زیرا این یک اصل بدیهی در حقوق 
است که محل اجرای اصل برائت در »احراز صالحیت«ها نیست، بلکه اصل 
برائت آنجایی کاربرد دارد که نتوان یک عنوان اتهامی را به متهم منسوب 
کرد و نامزدهای انتخابات متهم نیســتند که بخواهیم اصل برائت را بر آنان 

اعمال کنیم و ... .
نانوشــته پیداست که نقض مستمر قانون اساســی در گفتار و کردار 
دولتمردان محترم، از ارسال نکردن الیحه برجام به مجلس گرفته تا هجمه 
به نظارت استصوابی شورای نگهبان، فایده ای جز بی اعتمادی مردم به دولت 
نداشته و در تحلیلی نهایی دود آن به چشم دولتمردان هم خواهد رفت. و 
حال آن که انتظار می رود دولت محترم به جای پرداختن به این امور حاشیه ای 
و  خدشه افکنی در وظایف قانونی ارکان تعریف شده نظام، در جهت تحقق 
وعده های به کرات داده شده خود از جمله بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی 

مردم  گام بردارد؟!

دیدار برادرانشورایی كه نگهبان است

محمدصادق فقفوری

* رفت و آمدهای هیئت های اروپایی و یک هیئت به ظاهر تجاری آمریکایی 
به ایران آن هم قبل از اجرای توافق و حتی به تصویب رسیدن آن،  و مالقات 
آنها با سطوح باالی کشوری و شتاب در استقبال بی مورد از آن، می تواند یک 
برنامه ریزی دقیق و هوشــمندانه غرب باشد. آنها عالوه بر طمع قبضه بازار 
80 میلیونی ایران، برنامه های دیگر سیاســی و فرهنگی باالتر از اقتصادی 
دارنــد. چرا که به هنگام حضور با افــرادی غیراقتصادی در داخل مالقات 
داشته اند. یعنی آنها با این حضور هم افکار عمومی و هم مسئوالن را برای 
موافقت بر برجام در یک فضای کاذب قرار می دهند و هم جاده صاف کن 
برنامه های پس از برجام خود خواهند بود. اما ذوق و شوق برخی داخلی ها 
چه در بدنه نظام و چه در حاشیه، فقط تسهیل کننده این برنامه است. بر 
همه مسئولین دلسوز در تمامی سطوح الزم است ضمن رصد این رفتارها 
و با به کارگیری توان اقتصاد مقاومتی و متکی به توده های مردم این سراب 

و حباب دشمن را از بین ببرند.
نراقی
* رئیس جمهور در دیدار با تعاونی ها با وی اظهار داشــت: نمی گذارم یک 
عده افراطی با تحریف برجام به امید مردم ضربه وارد کنند! عرض بنده این 
اســت کدامیک از مندرجات برجام و قطعنامه شورای امنیت ضمیمه آن 
تحریف اســت؟! توقف غنی سازی 20 درصد به 3/5 درصد، انتقال 10 تن 
مواد غنی ســازی شده به خارج، مخالفت با از تولید موشک های بالستیک، 
بتن ریزی کارخانه آب سنگین اراک، بازرسی های سر زده و فراتر از پروتکل 
الحاقی و دهها مورد دیگر کدامیک تحریف برجام است؟ کمی انصاف الزمه 

تابلو اعتدالی است که دولت آن را بر سر دست گرفته است.
خلیقه قلی- کرج
* مثل روز روشن است که آمریکا قصد دارد از طریق توافق هسته ای بتواند 
کسب اطالعات نظامی از ایران را افزایش بدهد و سر فرصت به کشور حمله 
کند. چه کنیم که با وجود این همه شواهد بعضی ها که در قدرت هستند 
خودشان را به خواب زده اند و نمی خواهند بیدار شوند، بلکه کسانی را که 

بیدار باش می دهند، افراطی می خوانند!
0919---9372
* آقای رئیس جمهور شــما در این دو ســال با اینکه دولت تدبیر و امید 
هستید چه امیدی برای مردم به ارمغان آورده اید، به ویژه در بحث هسته ای 
که می خواهید با ناامیدکنندگان مردم برخوردکنید؟ اینها نمایندگان همان 
مردمی هســتند که به شما هم رأی داده اند. چرا به نیروهای انقالبی انگ 

افراطی می زنید؟!
سوری- تهران
* درست بعد از آنکه آقای رئیس جمهور گفتند با مذاکره هسته ای سایه 
شوم جنگ را از روی کشور دور کرده اند، رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت 
اجرایی شدن برجام اطالعات بیشتری برای اقدام نظامی علیه ایران در اختیار 
آمریکا قرار خواهد داد. جالب اینکه هنوز کالم رئیس جمهور کشورمان منعقد 

نشده، ایران را تهدید نظامی می کنند.
0912---6308
* با عنایت خداوند و مقاومت جانانه امت شــهیدپرور اقتدار نظام اسالمی 
روز به روز رو به افزایش و به همین نسبت قدرت نفوذ جهانخواران به ویژه 
آمریکای خون آشــام رو به افول است. به همین دلیل کینه شیطان بزرگ 
و عداوتش بیشــتر شده است. پس قدرتش بیشتر نشده است بلکه رذالت 
و شــیطنتش بیشتر شده است. با این نگاه باید به مصاف مسائل داخلی و 

خارجی کشور رفت.
طباطبائی- قم
* از طرفداران توافق برجام درخواســت می کنم مذاکرات برجام را با تیم 
ســابق هســته ای پی گیری کنند البته اگر خود را به خواب نزده اند تا اگر 

حرفی می زنند با اطالع و آگاهانه باشد!
0916---0578
* خطاب به بعضی افراد که طرفدار توافق به هر قیمت هستند عرض می کنیم 
در همان شروع جنگ تحمیلی آیا بهتر نبود که تسلیم صدام می شدیم و 

این همه خسارت نمی دیدیم و شهید نمی دادیم؟
0935---8288
با رکود بی ســابقه ای که در ساخت و ساز بوجود آمده خیلی از پروژه های 
عمرانی متوقف شده و بسیاری از متخصصین بیکار گشته اند. باز هم دولت 

بگوید با رونق اقتصادی روبرو هستیم!
0919---6558
* لجام گسیختگی فرهنگی و رواج ابتذال و بدحجابی و پوشش های نامناسب 
حضور در خیابان را برای مؤمنین تنگ کرده است. انسان شرم می کند از 
خیابانهای برخی از شهرها به ویژه شهرهای بزرگ کشور عبور کند. متولیان 
فرهنگی چه بسته هایی را برای حل این معضل در کوتاه مدت، میان مدت 

و بلندمدت تهیه کرده اند؟!
0935---6048
* به مسئولین وزارت نیرو عرض می کنم راه حل کاهش مصرف و استفاده 
بهینه از برق، گران کردن آن نیست که تر و خشک با هم بسوزند. واقعاً برخی 
افراد بی بضاعت صدایشان از عدم توانایی پرداخت قبوض به آسمان بلند است! 
چون توان مالی خرید وسایل جدید برقی که کم مصرف هستند را ندارند.
0935---1909
* بارها اعالم شد که مطالبات جانبازان به زودی پرداخت می شود ولی بیش 
از یک سال از این وعده ها گذشت ولی خبری از پرداخت مطالبات چندین 
ساله آنها نشد؟ چرا؟ از مسئولین امر درخواست می شود به وعده های خود 

پایبند باشند.
0916---6413
* تاریخ اعتبار کارت طالئی جانبازان در تاریخ 94/5/31 به اتمام رســیده 
اســت. به همین علــت داروخانه ها از پذیرش آن خــودداری می کنند. از 

مسئولین امر درخواست تمدید آن را دارم.
حیدری
* در طول عمر خود از افراد مختلفی قرض کرده بودم. اال نانوا که قرار شد 
من نان خود را دریافت و پس از واریز یارانه ها با نانوا تسویه حساب نمایم! 
دولت کی به وضع معیشت مردم به ویژه ما قشر بازنشسته تأمین اجتماعی 

رسیدگی خواهد کرد.
رجب پور
* یک ســری از بانک های خصوصی در قالب قراردادهای صوری برخالف 
مقررات مالی بدون ربا اقدام به انعقاد قراردادهایی با سود باال می کنند این 
کار آنان ضمن ربوی و حرام بودن معامله از عوامل تورم در جامعه می باشد. 
ضرورت دارد بانک مرکزی نظارت و کنترل خود را در مورد عملکرد بانک ها 

بیشتر و دقیق تر کند.
مبنایی
* از در ورودی پایانــه آزادی )غرب( تا دفاتر اتوبوســرانی بین شــهری، 
شهرداری هیچ تمهیداتی برای حمل چمدان های مسافران نکرده است. در 
ضمن وضعیت سرویس های بهداشتی آن رقت بار و مشمئزکننده می باشد. 
چرا شهرداری اجازه داده چهره پایتخت در این مکان تا این حد خدشه دار 

و زشت نشان داده شود؟
شاهین جانباز جنگ تحمیلی

حمله رسانه های زنجیره ای
به سخنان مستدل و مستند جلیلی

توضیحات مستدل و مستند سعید جلیلی درباره ضعف ها و ابهامات 
مهم برجام، موجب حمله رســانه های زنجیره ای علیه اظهارات فنی و 

کارشناسی وی شد.
رجانیوز به دعوت نمایندگان مجلس، دکتر سعید جلیلی چندبار در 
جلسات کمیسیون ویژه برجام حاضر شده و با توجه به سوابق و تخصص 
خود درباره پرونده هســته ای، توضیحاتی را درباره تاریخچه مذاکرات و 
همچنین اشکاالت فنی، حقوقی، امنیتی و سیاسی برجام به نمایندگان 
ملت ارائه کرده اما در این میان آنچه جالب توجه است برخورد چکشی 
و تخریب حداکثری وی از جانب کســانی است که از یک سو معتقدند 
توافق وین یک فتح الفتوح بی سابقه در عرصه دیپلماسی است و از سوی 
دیگر پاسخ هرگونه نقد کارشناسی و تخصصی دراین باره را با هوچی گری 

و تخریب می دهند.
به گزارش رجانیوز، دراین باره رصد صفحه اول نشریات اصالح طلب 
و حامیان دولت تنها طی ده روز گذشــته نشان می دهد، سعید جلیلی 
تاکنــون 35 بار به روی صفحه اول آنهــا آمده و تیترها و گزارش های 
تخریبی، تنها پاسخی بوده که حامیان برجام به انتقادات کارشناسی و 

تخصصی جلیلی داده اند.
به بیان دیگر، در حالی که جلیلی با تمرکز بر متن توافق وین، ایرادات 
حقوقی، فنی و امنیتی آن را به طور مستند برای نمایندگان ملت تشریح 
کرده و در پاســخ به سواالت آنها، تاریخچه ای از مذاکرات هسته ای در 
دوران تصدی خویش بر پرونده هسته ای را نیز بیان کرده و برخالف تیم 
مذاکره کننــده فعلی هیچ نکته »محرمانه« ای را بین خود و نمایندگان 
باقی نگذاشته است، حجم عجیب و قابل توجه تخریب های علیه وی آن 
هم فقط در میان رسانه های مکتوب )نه مجازی و خبرگزاری ها( حامی 
دولت نشان می دهد دست حامیان برجام تا چه اندازه خالی است و بر 
این اساس یا تمام متخصصان و کارشناسان باید همسو با دولت یازدهم، 
چشــم بر ایرادات ویرانگر برجام ببندند و از آن حمایت کنند و یا باید 
موجی از حمالت سازماندهی شده دراین باره را نسبت به خود پذیرا باشند.

این جریان رســانه ای در عین حال تالش کرده موضوع مهم برجام 
که دارای تبعات امنیتی و اقتصادی منفی مهم برای کشور است. تبدیل 
به دعوایی جناحی سیاســی و دعوای تیم هــای مذاکره کننده قبلی  و 

فعلی کنند.
اوباما: ایران یکی از 3 رقیب آمریکا 

در زمینه سایبر است
باراک اوباما گفت: ایران یکی از رقبای اصلی آمریکا در زمینه کارکردهای 

سایبری است.
وی در برنامه ای تلویزیونی در جمع نظامیان در فورت مید آمریکا گفت: 
هدف اصلی از طراحی اینترنت در وهله نخســت این نبود که ســه تا پنج 
میلیــارد نفر با اینترنت معامالت تجاری و دیگر اقدامات صورت دهند. این 
شبکه نخست قرار بود که یک شبکه دانشگاهی برای به شراکت گذاشتن 
مقاله ها و فرمول ها شود و بنابراین معماری و ساختار اینترنت دفاع مؤثر و 

پایدار را به شدت دشوار می کند.
وی افزود: ما همچنان بهترین کشــور جهان از نظر درک کارکردهای 
ســایبری هستیم با این حال کشــورهای دیگر نیز در حال رسیدن به ما 
هستند. روس ها خوب هستند، چینی ها در این زمینه خوب هستند، ایرانی ها 
در این زمینه خوب هســتند و ما شــاهد بازیگران غیردولتی و هکرهایی 
هستیم که بسیار در این زمینه عملکردی عالی دارند. برخالف درگیری ها 
و تجاوزهای سنتی ما اغلب آدرس برگشت را نداریم. اگر فردی به سامانه 
شما ورود کرد و به عنوان مثال به دنبال تأسیسات حساس زیربنایی شما 
بود یا اینکه به سامانه های مالی نفوذ کرد، لزوماً نمی توانیم به طور مستقیم 
آن کشــور یا آن بازیگر مشخص را ردگیری کنیم. این مسئله شرایط را به 

شدت پیچیده تر می کند.
بنابرایــن آنچه ما در وهله نخســت بر آن تأکیــد داریم لزوم واکنش 
هماهنگ است و آنچه ما طی چند سال اخیر صورت داده ایم جمع کردن 
نهادهای نظامی، فرماندهی ســایبری، آژانس امنیت ملی آمریکا، نهادهای 
اطالعاتی و همکاری با بخش خصوصی با هدف تقویت تدابیر دفاعی است 
و در این زمینه به پیشرفت هایی دست یافته ایم. با این حال این پیشرفت ها 
کافی نبوده اســت. بنابراین من انتظار دارم که اقدامات بیشتری از طریق 

وزارت دفــاع صــورت دهیم با این حال باید در این زمینه کار کنیم زیرا این 
یک سناریوی جنگ سنتی نیست ما باید با جمع دیگری از بازیگران همکاری 

و به طور مؤثرتری هماهنگی کنیم.
اوباما همچنین گفت: بخش عمده اطالعات حســاس و آسیب پذیر ما در 
ارتش نیست بلکه در بخش خصوصی و در سراسر اقتصاد ما و در تلفن های 
هوشــمند ماســت و بنابراین ما باید همزمان کل شبکه ها را تقویت کنیم و 
میلیونها بازیگر فردی، شرکت های کوچک، فروشندگان بزرگ، و افراد دیگر 
را درباره تدابیر بهداشــت اولیه ســایبری آموزش دهیم. ما باید در واکنش 
به این حمالت ســریع تر عمل کنیم و این مســئله ای است که ما در مراحل 
بسیار اولیه آن قرار داریم. یکی از راه حل هایی که باید به آن برسیم تدوین 
توافقنامه هایی دســتکم میان بازیگران دولتی درباره هنجارهای قابل قبول و 

غیرقابل قبول است.
اثر معکوس توافق در بازار ارز
دالر به مرز 3500 تومان رسید

بازار ارز در حال دســتکاری شــدن است و در همین فرآیند نرخ 
دالر 2 ماه پس از اعالم توافق هســته ای به یک قدمی 3500 تومان 

رسیده است.
روزنامه اعتماد با بیان اینکه دالر در یک قدمی 3500 تومان است، نوشت: 
دالر این هفته را با شــوک صعودی 65 تومانی آغاز کرد و تا میانه های روز 
3490 تومان را از آن خود کرد و رکوردی جدید در مرز 3500 تومان برای 
دالر آزاد در دولت یازدهم ثبت شــد. این در حالی بود که به مرور زمان نرخ 
صعودی دالر کاهش پیدا کرد و روی 3450 تومان متوقف شد. کارشناسان 
بــازار ارز بر این باورند که نرخ دالر در طــول روز افزایش پیدا می کند و در 
ســاعات پایانی بازار که دالالن و صرافان حساب های ارزی خود را می بندند، 
روی قیمتی پایین تر تثبیت می شود. تا زمان تنظیم این گزارش نرخ دالر بین 
3440 تومان و 3450 تومان نوسان می کند و پیش بینی می شود که نرخ دالر 

فعال در کانال 3440 تومان باقی بماند.
اعتماد می افزاید: این در حالی اســت که به عقیده فعاالن بازار ارز عدم 
عرضه ارز از ســوی بانک مرکزی، افزایش حجم خرید بسیار از سوی مردم، 
افزایش حجم خرید شرکت های تجاری، افزایش حجم واردات و افزایش حجم 
سفرهای خارجی علل اصلی رشد قیمت دالر و ارزهای خارجی مانند یورو و 
پوند است. از طرفی صرافان کاهش میزان عرضه ارز از سوی بانک مرکزی را 
رد می کنند و معتقدند روند صعودی ارز به دلیل رشــد تقاضای خرید شکل 
گرفته است. اکثر صرافان بازار بر این باورند که افزایش حجم سفرهای خارجی 
مردم به ویژه سفر به عربستان عامل افزایش میزان تقاضا بوده که این عامل در 
نهایت نرخ ارز به ویژه دالر و یورو را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

برخالف اعتماد، روزنامه شــرق بخشی از نابســامانی بازار ارز را حاصل 
دستکاری می داند و می نویسد: دولتی ها تلویحا حضور »عموبانکی ها« [اصطالح 
شــرق برای بانک و صرافی پارسیان] را تأیید کردند. عموبانکی ها گویا بسیار 
صاحــب نفوذند و البته مورد تأیید دولت، افرادی که در قالب فعال اقتصادی 
وارد بازار شده و نرخ سود دالر را تعیین می کنند. اما این روزها تنها به اعالم 
این خبر اکتفا کرده و دســت از عرضه برداشته اند. به نظر می رسد این عمل 
چندان هم بدون فکر نیســت. همین چند روز گذشــته بود که فهرستی از 
دغدغه های معاون اول رئیس جمهور از سوی یکی از سایت های خبری منتشر 
و در آن شاه کلیدهای کالم اسحاق جهانگیری مطرح شد. در این فهرست به 
وجود حرف و حدیث در نرخ بازار ارز و گذر نکردن قیمت دالر از ســه هزار و 
400 تومان هم ســخن به میان آمده بود. هر فعال اقتصادی می داند که در 
بازار آزاد ارز، دالر در چه احوالی است. دالری که در آخرین تغییرات قیمتی 
حوالی سه هزار و 460 تومان می چرخد همان دالر آزادی است که دولت گویا 
از وجود آن بی خبر است. اما در این میان آخرین رقمی که از دالر دولتی از 
سوی عموبانکی ها اعالم شده همان رقم سه هزار و 385 تومان است که البته 

از سه هزار و 400 تومان عبور نکرده است!
شرق با بیان اینکه نرخ ارز در بازار دستکاری می شود، می نویسد:  حاال هم 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران از دستکاری نرخ ارز 
در بازار سخن می گوید و نسبت به تبعات این اقدام هشدار می دهد. مسعود 
خوانساری تاکید کرد قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می شود و این بازار 
نیســت که قیمت ارز را تعیین می کند، در نتیجه میان ارز آزاد و مبادله ای 

فاصله ای بین 500 تا 600 تومان به وجود می آید و بنابراین با توجه به منابع 
محدود ارز مبادله ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز 
ارزان توزیع کند و از اینجا، مسئله صدور مجوز برای واردات آغاز می شود.

یک معامله گر بازار طال و ارز به شرق گفت: اگر کسی بتواند دالر بانکی بخرد و 
این روزها بفروشد، در هر بسته صدتایی عرضه شده، 7میلیون سود خواهد کرد و 
باید دید چه کسانی می توانند از این رانت بهره مند شوند، اما آنچه به گوش می رسد 
عرضه بسیار پایین از سوی عموبانکی ها در این روزهای انتهایی تابستان است.

یادآور می شــود برخی تحلیل گران معتقدند گران کردن ارز بخشی از 
سیاست دولت برای افزایش های درآمدی خود است حال آن که این اقدام 

می تواند موجب کاهش ارزش پول ملی شود.
توافق هسته ای مانع ادامه

سپر موشکی آمریکا علیه ایران نیست
مقامات آمریکایی می گویند طرح سپر موشکی در منطقه با وجود توافق 

هسته ای با ایران ادامه می یابد.
به گزارش خبرگزاری های غربی، برخی مقام های نظامی فعلی و پیشین 
آمریکا تاکید کردند که توافق هســته ای با ایران به معنای توقف همکاری 
آمریکا و متحدان منطقه ای برای گسترش سپر دفاعی در منطقه نیست، آنها 

ایران را همچنان خطری برای امنیت آمریکا و منطقه می دانند.
این مقامات به رویترز گفتند که آمریکا همچنان سامانه موشکی ایران 
در منطقه را تهدیدآمیز می داند و به اجرای تدابیر امنیتی برای پیشگیری 

از اقدام های احتمالی ایران ادامه خواهد داد.
رابرت شر دستیار ویژه امور استراتژیک وزیر دفاع آمریکا به رویترز گفت: 
پنتاگون به تقویت طرح ســامانه دفاعی موشکی در خاورمیانه با همکاری 

شرکای منطقه ای خود ادامه خواهد داد.
این مقام مسئول تاکید کرد: تردیدی نداریم که سامانه موشکی ایران 
همچنان تهدیدی برای امنیت و منافع آمریکا، اســرائیل و دیگر متحدان 

منطقه ای و اروپایی ما خواهد بود.
ژنرال کنت تودوروف معاون پیشین آژانس دفاع موشکی آمریکا نیز با 
تاکید بــر لزوم ادامه برنامه های دفاعی آمریکا در خاورمیانه گفت: بدترین 
اشتباهی که در این مرحله می توانیم مرتکب شویم همین است که بگوییم 
خب توافق کردیم و می توانیم موضع دفاعی خود را کاهش دهیم. ضرورت 

تقویت دیوار دفاعی ما در خاورمیانه بیش از پیش احساس می شود.
در آخرین نشست کشورهای عضو شورای همکاری خلیج  فارس با حضور 
باراک اوباما، ســران شرکت کننده در این نشست بار دیگر بر لزوم تاسیس 

سپر موشکی در خاورمیانه تاکید کردند.
مایکل ترونولون رئیس پیشین مرکز فرماندهی هوایی و دفاعی آمریکا 
در خاورمیانه نیز با تاکید بر لزوم گسترش این همکاری گفت که مهم ترین 
مانع در پیشرفت این طرح، نبود همکاری منسجم میان کشورهای متحد 

آمریکا در منطقه با آمریکا است.
تایمز: اشتباه کردیم

ایران از موضع ضد آمریکایی کوتاه نمی آید
ایــران از موضع ضد آمریکایی کوتاه نمی آید. این موضوع با ملی گرایی 

ایرانی ها ارتباط دارد.
روزنامه تایمز در تحلیلی نوشت: در حالی که تصور می رفت پس از توافق 
هسته ای در روابط ایران و آمریکا گشایشی حاصل شود، اما ایران مشخص 

ساخته است که هیچ تمایلی برای این کار ندارد.
این روزنامه افزود: تنها یک هفته پس از آنکه یک کارمند شــهرداری 
شعار »مرگ بر آمریکا« را با رنک حذف کرد، اکنون یک لوح ضدآمریکایی 
در آنجا نصب شده است. درحالی که پاک کردن شعار »مرگ بر آمریکا«، 
پس از توافق هســته ای به منزله تغییــر رویه تهران در قبال آمریکا تعبیر 
شــده بود، اما این خوش بینی بالفاصله از میان رفت. مراسمی که در هفته 
گذشته شامل نصب لوحی پانزده فوتی بر روی دیوار بیرونی سفارت آمریکا 

بود، حاکی از نهایت انزجار نسبت به آمریکا است.
این روزنامه نوشت: بر روی این لوح عالوه بر تصویر بنیان گذار جمهوری 
اســالمی ایران، یک صد لقب به آمریکا نسبت داده شده است که برخی از 
آن ها عبارت اند از: شیطان بزرگ، فرعون زمان و جنایتکار زمانه؛ همچنین 

پرچم انگلیس، اسرائیل و آمریکا در این مراسم لگدمال و سوزانده شد.
تایمز به نقل از »شاشــانک جوشــی«، یک محقق از موسسه خدمات 
ســلطنتی انگلیس نوشت: ما باید اهمیت فرهنگ ملی گرایی که مورد نظر 
رژیم ایران اســت را به یاد داشته باشیم. این موجب استقالل طلبی است و 
با هویت ضد آمریکایی جمهوری اسالمی مرتبط است ایران کشوری است 

که الیه های انقالبی در حکومتش وجود دارد.

تسلیت به همکار
مطلع شدیم همکارمان آقای علی اکبر نجاری در دفتر نمایندگی کیهان 
در تنکابن در غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است ضمن 
تســلیت به ایشان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان صبر و 

شکیبایی آرزو داریم.

در سالروز شهادت امام بزرگوارمان حضرت جواد االئمه)ع( ستون 
گفت وشنود امروز را به احادیثی از آن شهید مظلوم اختصاص می دهیم.

***
* کســی که طالب رضایت خداوند متعال باشد، دشمنی 

ستمگران به او ضرر و زیانی نمی رساند.
* دیدار برادران مایه سالمتی و رشد عقل است، هر چند 

بسیار اندک باشد.
* هر که پیش از آزمون به کسی اطمینان کند، خود را در 

معرض هالکت و فرجامی رنج آور قرار داده است.
* اعتماد به خدا بهای هرچیز گرانبهاســت و نردبانی به 

سوی هر بلندایی.
* هر که به خواستگاری دختر شما آید و به تقوا و تدین و 
امانت داری او مطمئن هستید، با او موافقت کنید وگرنه سبب 

فتنه و فساد بزرگی در روی زمین خواهید شد.

آمریکا  نمایندگان  مجلس 
با اکثریت جمهوریخواه خود به 
طرحی رای داد که براساس آن 
ژانویه  تا  ایران  تحریمهای  لغو 

2017 ممنوع می شود.
مجلس نماینــدگان آمریکا به 
طرح ممانعت از لغــو تحریمهای 
ایران تا پیش از ژانویه 2017 رای 

مثبت داد.
در حالــی که بخــش جدایی 
ناپذیر مذاکرات هســته ای ایران و 
گروه 1+5 لغــو تحریمهای تهران 
اســت، اکنون مجلس نمایندگان 
آمریکا طرحی را تصویب کرده که 
این اقــدام را تا پیش از اول ژانویه 

2017 ممنوع کند.
پیش نویس طرح شماره 3460 
که با 247 رای موافق و 186 رای 
مخالــف، مانع از لغــو تحریم های 
ایران توسط رئیس جمهور آمریکا 
می شــود. براســاس این قطعنامه 
رئیس جمهــور نمی توانــد درباره 
ژانویه  تا 21  برداشــتن تحریم ها 
2017 میــالدی اقــدام کند. این 
قطعنامه در نخســتین روزی که 
رئیس جمهور بعــدی آمریکا وارد 
دفترش می شود، یعنی اول ژانویه 

2017 باطل خواهد شد.
یــکا  مر آ نیــن  ا قو طبــق 

رئیس جمهور این کشور می تواند با 
حد نصاب 146 رای مخالف به طرح 
ممنوعیت رفع تحریمها، حق وتوی 
خود را درباره این طرح حفظ کند.
به نوشــته گاردین، این اقدام 
جمهوری خواهان به تالفی رای گیری 
روز پنج شنبه سنای آمریکا صورت 
گرفت که یک پیروزی سیاســی 
برای باراک اوبامــا رئیس جمهور 
آمریکا محســوب می شود. در این 
رای گیری جمهوری خواهان ســنا 
با به دست نیاوردن حد نصاب آراء 
که 60 رای اســت و فقط با کسب 
58 رای موافق، نتوانستند قطعنامه 
مخالفت با توافق هســته ای را به 

تصویب برسانند.
طــرح رد توافق هســته ای در 
مانع  نمی تواند  نمایندگان  مجلس 
اجریی شــدن این توافق شــود و 

بیشتر حالت نمادین دارد.
بر اســاس این گــزارش، 25 
نماینده دموکــرات در مجلس که 
از هم حزبی های اوباما محســوب 
می شــوند و طبــق روال بایــد از 
سیاســت های وی پیــروی کنند، 
بــه برجــام رای مخالــف دادند. 
جمهوری خواهان کنگره نیز از ابتدا 
به طور یکپارچه مخالفت خود را با 

این توافق اعالم کرده بودند.

مجلس نمایندگان آمریکا تصویب کرد

اوباما اجازه لغو تحریم ها را ندارد

سرویس سیاسی- 
نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی تاکید کردند: ملت آگاه  
ایران اســالمی با همکاری سایر 
مسلمانان منطقه ستون فقرات 
اسرائیل را خواهند شکست زیرا 
این امر وعده الهی و حتمی است.
پس از توافق هسته ای سران 
رژیم صهیونیستی ادعا کردند که 
بواسطه این توافق امنیت اسرائیل 
تامین شده و خیال آنها از بابت 

ایران راحت خواهد بود.
ایــن خوش خیالی در حالی 
اســت که رهبــر معظم انقالب 
در دیدار با اقشــار مردم اظهار 
مذاکــرات  از  بعــد  داشــتند: 
هسته اي، در رژیم صهیونیستي 
گفتند تا 25 سال از دغدغه ایران 
آسوده ایم؛ به شما مي گویم: اوالً 
شما 25 سال آینده را نخواهید 
دید و ان شاءا... تا 25 سال آینده 
چیزي به نام رژیم صهیونیستي 
وجود نخواهد داشــت. ثانیاً در 
این مدت هــم روحیه مبارزه و 
حماســي و جهادي، یک لحظه 
صهیونیست ها را راحت نخواهد 

گذاشت.
بهرام بیرانوند نماینده مردم 
بروجــرد در مجلس شــورای 
اسالمی در گفت و گو با کیهان 
اظهار داشت: بیانات اخیر رهبر 
انقالب در خصوص سرنوشت 
رژیم صهیونیستی نشان دهنده 
این نکته است که نگاه ما باید 
به ملت های منطقه باشــد و 
نه حکومت هــای منطقه. زیرا 
قد  تمام  مســلمان  ملت های 
پشت آرمان های امام خمینی 
مبنــی بــر نابودی اســرائیل 

ایستاده اند.
وی با اشاره به اینکه آرزوی 
جوانان مسلمان منطقه جنگیدن 
با اســرائیل است افزود : آمریکا 
در منطقــه داعــش را به وجود 
آورده اســت تا بــا دادن آدرس 
رژیم صهیونیستی  جعلی شاید 
را از خشم جوانان مسلمان حفظ 
کند که البته خیال خامی است 

که هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد.
بیرانونــد با اشــاره به اینکه 
ارتقــای توان نظامــی و دفاعی 
حزب اله و حمــاس در منطقه 
تــوازن قــدرت در منطقه را به 
ضرر رژیم صهیونیســتی تغییر 
داده اســت که همگی برگرفته 
از آرمان های حضــرت امام در 
قبال آرمان فلسطین است  ابراز 
داشــت: اگر برجام با کشورهای 
1+5 معجزه گــر بــود در داخل 
مشروعیت خود را کسب می کرد 
و از خــود دفاع می کرد و امید 
آمریکا در این زمینه خیال خامی 

بیش نیست. 
وی با تاکید بر اینکه ابرقدرتی 
آمریکا و خواب خاورمیانه جدید 
توســط نیروهــای مقاومت در 
منطقه زیر ســؤال رفته اســت  
خاطر نشــان کرد: ملــت آگاه  
ایران اســالمی با همکاری سایر 
مسلمانان منطقه ستون فقرات 
اسرائیل را خواهند  شکست زیرا 
تحقق این امر وعده الهی است 

که حتمی است.
علیرضــا ســلیمی نماینده 
مردم محالت در مجلس شورای 
اسالمی گفت: اسرائیل یک رژیم 
جعلی است که توسط انگلیس 
و آمریکا به وجود آمده است که 
مشروعیت بین المللی ندارد و با 
قتل وغارت به حیات خود ادامه 

داده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
موشــک های مقاومــت خواب 
را از چشــم ســاکنان مناطق 
اشــغالی ربوده است  افزود: اگر 
آمریکا دســت از حمایت رژیم 
صهیونیستی بردارد نابود می شود 
از سوی دیگر مهاجرت معکوس 
از اسرائیل و مشکالت اقتصادی 
که با آن دست به گریبان است 
باعث شده تا  دچار پس لرزه های 
شدید شــود که قطعا نسبت به 
گذشــته ضعیف تر شــده و در 
گرفته  قرار  ســقوط  سراشیبی 

است.
عضو کمیســیون آموزش و 

تحقیقات مجلس خاطرنشــان 
کرد: آمریکایی ها تصور می کنند 
که بــه بهانه توافق هســته ای 
می تواننــد امنیت اســرائیل را 
تضمین کنند این در حالی است 
که جمهــوری اســالمی اعالم 
کرده است که فقط در موضوع 
هســته ای مذاکــره می کنیم و 
نابــودی اســرائیل را ملت های 
منطقه رقم خواهند زد و نصرت 
الهی تضمیــن کننده این نکته 

است.
بدون  تاکید کرد:  ســلیمی 
شــک اولین گام در راه نابودی 
اسرائیل اتخاذ مواضع انقالبی در 
قبال پوشالی بودن قدرت رژیم 
صهیونیستی است. این امر باعث 
می شــود تا حامیان نظام سلطه 
اجازه پیدا نکنند زمین مبارزه با 
رژیم صهیونیستی را عوض کنند.
فاطمه رهبــر نماینده مردم 
تهــران در مجلــس شــورای 
اســالمی اظهار داشــت: بعد از 
پیروزی انقالب اســالمی شاهد 
پیش بینی هایی از سوی حضرت 
امام خمینــی و رهبر انقالب از 
جمله فروپاشــی اتحاد جماهیر 
با آمریکا در  شــوروی، مذاکره 
خوشــبین  هســته ای  موضوع 
نیســتم و .. بودیــم که همگی 
تحقق یافته و یا در حال نمایان 

شدن است.
وی ابراز داشت: آمریکایی ها 
در منطقــه با ایجــاد گروه های 
تروریستی و تقویت آنها به دنبال 
آن هستند تا بتوانند سرپوشی بر 
صهیونیستی  رژیم  جنایت های 
بگذارند این در حالی اســت که 
ملت ها بیدار شــده اند و فریب 
دولت مردان کاخ سفید و ایادی 
آنها را نخواهند خورد و همچنان 
اسرائیل دشمن درجه یک جهان 
اسالم است که نابود خواهد شد.
فاطمه رهبر با اشاره به اینکه 
رژیم صهیونیستی در حال  غرق 
شدن در جنایات و فجایع خود 
است، خاطرنشان کرد: با توجه به 
شرایط جهان اسالم و تحوالتی 

که در بین جوانــان منطقه در 
حال رخ دادن است که به دنبال 
کارنامه  هستند،  عدالت خواهی 
رژیم صهیونیستی برای همیشه 

بسته خواهد شد.
نماینــده مردم تهــران در 
مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: هرگونه اتفاقی برای نتیجه 
توافق هســته ای بیــن ایران و 
کشــورهای 1+5 اتفــاق بیفتد 
چیزی از دشمنی ایران با رژیم 
صهیونیســتی کم نخواهد شد 
زیرا دفاع از آرمان مردم مظلوم 
فلسطین جزو سیاست های اصلی 

جمهوری اسالمی است.
حســین  حجت االســالم 
مردم  نماینــده  نیا  ســبحانی 
نیشــابور در مجلس شــورای 
اســالمی در ایــن زمینه اظهار 
داشت: با توجه به شرایط منطقه 
و فضــای بین المللــی و اینکه 
جایگاهی  در  بزرگ  قدرت های 
نیســتند که بخواهند در دراز 
مدت حیات اســرائیل را تامین 
کنند و زمان به نفع ادامه حیات 

رژیم صهیونیستی نیست.
وی با اشــاره به اینکه بدون 
شک بیداری ملت های منطقه در 
مسیر نابودی رژیم صهیونیستی 
در حرکت اســت افزود: هرچند 
نظام ســلطه بــا لطایف الحیلی 
درصدد انحراف بیداری اسالمی 
است اما خشم مسلمانان منطقه 
از جنایت های رژیم صهیونیستی 
آتش زیر خاکســتر است که در 
آینــده نزدیک بروز پیدا کرده و 
اسرائیل را از صحنه روزگار محو 

خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی 
وسیاست خارجی مجلس تاکید 
کــرد : رژیم صهیونیســتی در 
منطقه ماندگاری نخواهد داشت 
زیرا حتی غربی ها نیز نمی توانند 
رژیم اسرائیل را از فوران خشم 
افکار عمومی در منطقه و جهان 
نجات دهند و این رژیم سرنوشتی 
مشابه سرنوشت رژیم نژادپرست 

آفریقای جنوبی خواهد داشت.

نمایندگان در گفت وگو با کیهان:

غرب نمی تواند ازنابودی رژیم صهیونیستی 
جلوگیری كند


