
کیهان و خوانندگانیادداشت روز گفت و شنود

اخبار كشور
صفحه 2

دو شنبه 2۰ مهر 139۴
2۸ ذیحجه1۴36 -شماره  211۸۰

خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز هیجان یا عقالنیت، ســاده انگاری یا ژرف اندیشی، و شانتاژ یا استدالل، دوگانه هایی 

هستند که در بررسی توافق وین همچنان شانه به شانه هم حرکت می کنند. این دوگانه 
متناقض دیروز در جریان بررسی کلیات طرح موسوم به »اقدام متقابل و متناسب دولت در 
اجرای برجام« به وضوح به چشم آمد. جنجالی که نماینده دولت راه انداخت مبنی بر اینکه 
تهدید کرده اند مرا در رآکتور اراک دفن کنند و سیمان به رویم بریزند، موضوعاتی از قبیل 
بتون ریختن در قلب این راکتور را به حاشیه راند تا، فعاًل کلیات طرح با 139 رأی موافق در 
مقابل 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب برسد و بررسی جزئیات آن به جلسات آتی 
موکول شود. یکشنبه گذشته نمایندگان ضمن رد دو فوریت طرح، یک فوریت آن را با 168 
رأی موافق و 57 رأی مخالف تصویب کرده بودند. مقایسه دو رأی گیری در همین بادی امر، 

ریزش 30 رأی موافق و افزایش حدود 40 رأی مخالف را به فاصله 6 روز نشان می دهد.
هر چه رفتار 30 تیر 94 نمایندگان مجلس در تصویب کمیسیون ویژه بررسی برجام 
خردمندانه بود، اتفاق دیروز رنگ و بویی به شــدت هیجانی داشــت. در حقیقت برخی 
نمایندگان مجلس دیروز مرتکب نقض غرض فاحش شدند که در صورت عدم جبران می تواند 
تهدیدهای بزرگی را متوجه کشور کند. نمایندگان مجلس یک هفته پس از اعالم توافق 
وین، با 136 رأی موافق، 39 مخالف و 9 ممتنع، رأی به تشــکیل کمیسیون ویژه بررسی 
برجــام دادند و پس از آن با رأی خود، ترکیب 15 عضو را از میان 24 داوطلب مشــخص 
کردند. این کمیسیون که فراتر  از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شکل گرفت، 
به نوعی از »کمیسیون تلفیق« شباهت داشت و متخصصان سیاست خارجی،  اقتصادی، 
حقوقی، هسته ای و علمی در آن گرد هم آمده بودند. حاصل کار کمیسیون ظرف 40 روز، 
برگزاری 170 ساعت جلسه با حضور کارشناسان مختلف بود و منطقًا توقع می رفت پس 
از ارائه گزارش 20 صفحه ای این گروه، محتوای گزارش و پیشنهادهای جدی آن در زمینه 
بســتن راه های بدعهدی حریف و متوازن کردن تعهدات طرفین و تأمین ضمانت اجرا در 
دستور کار قرار گیرد اما در اقدامی عجیب، بالفاصله طرح فوریتی مورد اشاره با کمترین 
ارتباط نسبت به گزارش، به صحن مجلس آمد و پس از تصویب یک فوریت، به جای ارجاع 
به همین کمیسیون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حواله شد و سرانجام کلیات 

آن دیروز از تصویب گذشت. 
اکنون سؤال اساسی این است که نسبت هیجان و عقالنیت، سهل انگاری و ژرف اندیشی، 
و احساس مسئولیت و بی خیالی در این فرآیند چیست؟ این پرسش از جهت دیگری اهمیت 
مضاعف پیدا می کند. طیفی از مقامات دولتی که تا چندی پیش اصرار داشتند با لطایف الحیل، 
اصول قانون اساسی و نظارت فائقه مجلس را دور بزنند، گویا اکنون تغییر فاز داده و حربه 
تهدید و تطمیع و شانتاژ و مظلوم نمایی را در دستور کار قرار داده اند تا مجلس از خود خلع 
ید کند و به دست خویش امانت سپرده شده از سوی مردم و قانون اساسی را به تعطیلی 
کشاند.در این میان سؤال مهم دیگری پیش می آید و آن اینکه اگر قرار بود با طرح کذایی، 
برجام به شکل دربست و بدون رفع ایرادهای بزرگ آن پذیرفته شود، اصاًل چرا نمایندگان 
مجلس رأی به تشکیل کمیسیون ویژه و 40 روز بررسی دقیق و کم سابقه دادند  و اگر این 
امر ضرورت داشت چرا به نتایج مستند این بررسی بی اعتنایی کردند؟ خداوند در آیه 92 
سوره نحل خطابی نسبت به مؤمنان دارد که حتی خردمندان فاقد ایمان نیز می توانند از 
آن بهره بگیرند. »وال تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوهًٍْ انکاثًا. مانند آن کسی نباشید 
که رشته تابیده را پس از محکم کردن وا تابید و گشود«. مفسران ذیل این آیه به زنی به 
نام رایطه )یا ریطه( اشاره کرده اند که خود و فرزندانش صبح تا ظهر پشم ها را می تابیدند 
اما ظهر به بعد دستور می داد تا رشته های تابیده را وا بتابند و از هم بگسلند. به همین دلیل 
هم ضرب المثل شد برای پنبه کردن رشته ها. به تعبیر شاعر »آسیا بود ولی راه عمل را گم 

کرد- آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد«!
گزارش کمیسیون منتخب نمایندگان خواستار مشروط کردن برخی مفاد برجام است، 
مکانیسم یکطرفه داوری در آن را خطرناک می داند، راستی آزمایی انجام تعهدات غرب را 
فاقد مکانیسم می شمارد، مخالف خروج 98 درصد ذخایر اورانیوم غنی شده است، امکان 
دسترسی به مراکز نظامی و امنیتی را در برجام احراز کرده و مخالفت می کند، نسبت به 
عدم لغو تحریم ها و حفظ ســاختار اغلب آنها در کنار محدودیت های وصول درآمد نفت 
هشدار می دهد، مکانیسم ماشه را موجب احیای سریع تحریم هایی می داند که وعده تعلیق 
آنها داده شده، اعتماد یکطرفه و نامتقارن به آمریکا را رد می کند و... قس علی هذا. قبل از 
این بررسی کارشناسانه و در بحبوحه آن، رهبر حکیم انقالب چند بار به تصریح فرمودند 
»متن فراهم آمده به دقت در مجاری قانونی بررسی و در صورت تصویب راه های نقض عهد 
از سوی طرف مقابل بسته شود«، »اگر قرار است تحریم ها و ساختار آن باقی بماند و لغو 
نشود، پس اصاًل برای چه مذاکره کردیم؟«، »دشمن دنبال نفوذ از طریق برجام است«، »در 
همین مذاکرات هر جا فرصت پیدا کردند و میدان به آنها داده شد، البته طرف های ایرانی 
بحمدالله حواسشان جمع بود اما یک جاهایی باالخره فرصت هایی پیدا کردند، یک نفوذی 
کردند، یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادند؛ آن چه ممنوع اســت این است« و 
سؤال این است که این مطالبات مهم ملی در کنار آن هشدارها و پیشنهادهای کارشناسی 
کمیسیون ویژه، چرا به یکباره با اتفاقات 6-5 روز اخیر مجلس مغفول و در حاشیه  ماند؟ 
و طرح کذایی »اقدام متقابل و متناسب« چرا کمترین نسبتی با این مطالبات و هشدارها 
و پیشنهادها ندارد؟! آیا این اســت الزمه به دوش کشیدن عنوان اصولگرایی و رهروان 
والیت؟! نمایندگان اگر اصولگرایی و رهروی والیت را در این بزنگاه مهم نشان ندهند که 

باید از خود سلب هویت کنند.
آیا فتوای حکیمانه رهبر معظم انقالب درباره ممنوعیت تولید و به کارگیری ســالح 
هسته ای، مثاًل معطل مصوبه مجلس است که در ماده یک طرح کذایی آمده است؟ مواد 2 
و 3 طرح نیز بر تجدیدنظر در همکاری با غرب در صورت فشار و تهدید یا عدم پایبندی 
طرف مقابل به تعهدات تأکید می کند اما کسی نیست پاسخ دهد که اگر ما در فاصله »روز 
تصویب« و »روز اجرا« همه تعهدات خودرا به انجام رســاندیم، 9700 کیلوگرم از مجموع 
حدود 10 تن اورانیوم غنی شــده ظرف 10 سال را به خارج فرستادیم، 14 هزار دستگاه از 
حدود  20 هزار سانتریفیوژ را اوراق کردیم و به انبار بردیم، قلب رآکتور آب سنگین اراک 
را بتون ریختیم، آمار و اطالعات برخی مراکز مهم را برای جلب نظر مدیرکل آژانس ارائه 
نمودیم و... پس از آن غرب قبل از انجام تعهدات خود سر باز زد یا در حین انجام دبه کرد و 
یا آژانس به سنت جاهلی 10 سال اخیر خود بازگشت، ماده 2 و 3 طرح کذایی حتی به درد 
ُقمپز در کردن می خورد؟ و آیا توهین به شعور ناظران نیست که بگوییم در صورت تهدید 
یا نقض عهد، ظرف 2 ســال، ظرفیت غنی سازی را به 190 هزار سو افزایش می دهیم؟! یا 
مثاًل طنز نهفته در ماده 4 که می گوید »دولت موظف است برنامه هسته ای را با چشم انداز 
تجاری- صنعتی از جمله در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه دنبال کند و طرح دراز مدت 
15 ساله کشور در حوزه غنی سازی و تحقیق و توسعه را سازمان انرژی اتمی ظرف 2 ماه 
به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند«! این معما را آقایان صالحی و ظریف یا حامیان 
طرح در مجلس حل کنند که چگونه می شــود برای 8، 10 و 15 سال طیفی از تعهدات در 
زمینه الغرسازی غنی سازی و تحقیق و توسعه را پذیرفت و از جمله امضا کرد که حدود 
9700کیلوگرم اورانیوم غنی شده از کشور خارج شود و ظرف مدت توافق سقف 300 کیلو 
رعایت شود، آنگاه از غنی سازی تجاری و صنعتی هم سخن گفته شود؟! اگر باید 98درصد 
10 هزار کیلوگرم اورانیوم کاهش یابد و در سقف 300 کیلو باقی بماند پس در طول یک دهه 
آینده قرار است آن5060 سانتیریفیوژ در نطنز کدام غنی سازی حقیقی را انجام دهند و 

تکلیف ذخیره سازی اورانیوم غنی شده برای مصارف صنعتی آتی چه می شود؟!
از این دست سواالت، از جمله درباره ضمانت اجرا و... هم در متن گزارش کمیسیون 
ویژه بررسی برجام و هم درباره متن طرح یک فوریتی فراوان است. رئیس کمیسیون رهروان 
می گوید »اجرای برجام را تصویب کنیم و مجلس جلوی لغزندگی های آن را بگیرد.« و این 
در حالی است که اصل طرح مورد بحث، یک پوست خربزه بزرگ زیر پای مجلس و کشور 
است. واقعیت این است که نمی توان مجوز اجرای تعهدات سنگین، نامتوازن، ناهمزمان 
و برگشــت ناپذیر ظرف 3-2 ماه را داد و در عین حال چنین تلقی یا تلقین کرد که منافذ 
خطرناک برجام با توصیه و سفارش و نصیحت و کلی گویی نسبت به کسانی که اصرار به 
دهن کجی و دور زدن و توهین و تحقیر مجلس را داشتند، بسته می شود. برجام بدون رفع 
آسیب های بزرگ موجود در آن، قابلیت اجرایی ندارد و باید برای اجرای آن شروط دقیقی 
را تعیین کرد. در حقیقت اجرا باید مشــروط به تحقق برخی شرایط شود نه اینکه مجوز 
اجرا را بدهیم و بعد به عنوان دل خوش کنک و ثبت در تاریخ، حاشیه و تبصره بزنیم. باید 
عمق مسئله را فهمید که برای حریف، برجام بهانه است و به واسطه منافذ آن، اصل کشور 

و نظام نشانه دشمن است.
مجلس نهم را باید در فرصت دیگری آسیب شناسی کرد؛ این که اختالفات جبهه 
متحد اصولگرایان و جبهه پایداری چه قدر عمق داشــت یا نداشــت و چرا از پهلوی 
فراکسیون اصولگرایان، فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت سر برآورد؟آنچه واقعیت 
دارد این که مجلس، بافت حزبی و تشکیالتی و فراکسیونی منسجمی ندارد، نشان به 
آن نشان که همین مجلس رای به استیضاح و برکناری آلت دست فتنه گران از وزارت 
علوم داد. در حالی که فراکســیون اصولگرایان حدود 80-70 عضو و رهروان 180 تا 
200 عضو دارد، به نظر می رســد دست کم نیمی از اعضای فراکسیون رهروان، رویکرد 
متعصب حزبی ندارند و از رفتار اصولگرایانه تا رفتار غیراصولگرایانه در تردد هستند. 
این، هم تهدید و هم فرصت است. 39 رای فاصله میان موافقان و مخالفان کلیات طرح 
یک فوریتی حاکی از آن است که تنها جابه جایی 15 تا 20 نماینده می تواند سرنوشت 
دیگری را برای طرح و مهم تر از آن، بررسی برجام رقم بزند. 136 نماینده ای که در مقابل 
39  مخالف، رای به تشکیل کمیسیون بررسی برجام دادند، از ظرفیت مثبت مجلس 
برای عقالنیت و تحقیق و بررسی حکایت می کنند که در غیر این صورت، از همان ابتدا 
می توانستند مانند روابط عمومی وزارت خارجه عمل کنند. نباید اجازه داد دغل کاران 
و هوچی های رسانه ای با راه انداختن منازعات حیدری- نعمتی در میان دو فراکسیون 

مدعی اصولگرایی، به امنیت و منافع ملی آسیب بزنند.
به تعبیر رهبر معظم انقالب »تصمیم گیری، تشخیص، گذشت از دنیا و اقدام خواص 
برای خدا در لحظه الزم است که تاریخ و ارزش ها را نجات می دهد و حفظ می کند. اگر تامل 
کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد« و »توقع کم گذاشتن در کفه حق را از همه کس 
باید داشــت... انسان اگر با دیدن یک ناهنجاری در یک شخصی یا یک عملکردی به هم 
بریزد و دچار یأس و آشفتگی بشود، کار نمی گذرد... امر به معروف و نهی از منکر کنید اما 
این موجب نشود که آدم این منکر یا نقطه منفی را بهانه قرار بدهد و راهش را جدا کند یا 

فاصله ایجاد شود، وحدت را باید حفظ کرد.«
اکثریت اصولگرای مجلس می تواند خطای دیروز را با درایت جبران کند.

اشتغال40 روز ِرشتید تا پنبه كنید؟!

محمد ایمانی

* طرح یک فوریتی مجلس مبنی بر الزام دولت بر اقدام متناسب و متقابل 
با برجام کاماًل طرح بی معنایی است، چرا که اصل طرح برجام یک طرفه به 

نفع دشمنان یعنی آمریکا و غرب تنظیم شده است.
اصالت منش

* متأســفانه کســی به این موضوع دقت نکرده که در برجام مفری برای 
ملت ایران و دولت مشــاهده نمی شــود و آمریــکا و اذنابش علی رغم همه 

خوش بینی های سیاسی طرفداران برجام، ما را نقره داغ خواهند کرد. 
مهدی مشکوه السادات
* برخی مسئولین که برای رابطه با آمریکا خیز برداشته اند بدانند که امثال 
سردار شــهید همدانی ها توسط عوامل همین شــیطان بزرگ به شهادت 
می رسند، گو اینکه در داخل هم عوامل شیطان بزرگ در مطبوعات وابسته 

به آن علیه این شهید عقده گشایی می کنند.
شکیبا و 8356---0910

* رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر خزانه داری و چندین مقام، رسانه و 
تحلیلگر آمریکایی به طور علنی اعالم می کنند چیزی که ما در برجام 
به دست آوردیم در جنگ و حمله به ایران به دست نمی آوردیم. مایه 
تعجب است که عده ای از افتخارات این برجام حرف می زنند و اعالم 
می کنند در طول تاریخ چنین قراردادی بی ســابقه است. البته شاید 
منظورشــان این باشــد که این گونه چوب حراج به کشور زدن و راه 
نفوذ دشــمن را هموار کردن در تاریخ بی ســابقه است. آیا دشمن در 

حال آزمودن عقل ماست؟!
0912---7977

* شهادت سردار حسین همدانی ها چیزی نیست که ملت و کشور را متعجب 
ســازد. شک نکنیم که در طی سی و چند سال از پیروزی انقالب اسالمی 
همواره مردانی از تبار انقالب که پای درس مکتب اسالم و تبعیت از والیت 
فقیه نشسته اند و در این مسیر تخطی نداشته اند به درجه رفیع شهادت نائل 
می آیند تا از سفره امام حسین)ع( متنعم شوند. خوشا به حال این سردار که 

در بدو ورود به محرم عندربهم یرزقون شامل حال او شد.
نراقی
* به عنوان یک مترجم سیاســی عرض می کنم که متأســفانه در برجام 
رخنه های نفوذ بســیار زیادی دیده می شــود که هر کدام به تنهایی مایه 
وابستگی های سیاســی و فرهنگی بی شــماری به آمریکاست و مستقیماً 
ایدئولوژی انقالب ما را نشانه رفته است. امیدواریم دولت محترم و نمایندگان 

محترم مجلس به نقاط سیاه برجام عمیق تر بیندیشند.
0917---3974

* دولــت تدبیر مدام از کاهش تورم و تعدیل گرانی ها ســخن می گوید و 
هــر روز هم قیمت برخــی اجناس و بهای آب و برق و گاز را گران می کند 
که آخرین آن افزایش بهای آب مصرفی اســت و با افتخار هم آن را اعالم 
می کند. خوب است یک ذره جا هم در ذهن شان برای واقعیات شعور باالی 

جامعه در نظر بگیرند.
0937---9654

* وزیر اقتصاد کشور لطف کنند آدرس فروشگاه هایی را که قیمت ها در آن 
نشان می دهد تورم پایین آمده برای اطالع عموم اعالم کنند بلکه مقداری 

به آینده این دولت امیدوار بشویم.
0914---5412

* ورود قاطعانه رهبری در قضیه حرکت موذی گرانه آل ســعود در فاجعه 
منا مشــکل بزرگی را که دولت با سیاست و دیپلماسی چرخیدن در دور و 
بر آمریکا برای کشــور به وجود آورده بود از سر راه برداشت ولی متاسفانه 

دولتمردان درس عبرت نمی گیرند و راه غلط خودشان را می روند.
0919---8895

* رئیس جمهور محترم در مورد توافق ظالمانه از  ثمرات آینده آن ســخن 
می گوید در حالی که همین اکنون بسیاری از معایب و ضررهای آن برای ملت 
و نمایندگان آشکار شده است. رئیس جمهور با خالصه گویی و حلوا حلوا کردن 
می خواهد کام مردم را شیرین کند. با این روش کام مردم شیرین نمی شود 
اال اینکه مردم در عمل ببینند واقعا با توافق برجام به عزت ملت و کشــور 
افزوده شده و به دستاوردهای شهدا و دانشمندان ما ارج نهاده شده است.
0935---3091

 * به راستی دولتی که همیشه بر عکس آنچه وانمود می کند به چپ و راست 
می زند بدون اینکه تابع آئین نامه خاصی باشد و برخی همکاران آن تصادفا 
در راهروهای منتهی به تخلف، نه تنها خودشان را دچار خسران می کنند،  
بلکه عزت و اقتدار کشــور را نیز خدشه دار کرده و مقاومت را دچار نگرانی 
می ســازند چه حکمی دارد؟! وقتی نامه نابهنگام 4 وزیر در امور اقتصادی 
کشور رونمایی می شود معلوم نیست گزارش قبلی دولت کجای کار است و 

تدبیر و امید باید با چه آمپولی به مردم تزریق شود.
محمودی
* هدف آمریکا از دست دادن با مسئولین ایرانی اعالم ختم انقالب به جهانیان 
و ناامید ساختن نیروهای جبهه مقاومت به ادامه مبارزه با استکبار جهانی 
است. کاش این واقعیت را دولتمردان درک می کردند که سال آینده نوبت 

خود رئیس جمهور محترم نشود.
0912---7977

*شعبه های بانک رفاه حقوق بازنشستگان را به طور یکجا پرداخت نمی کنند 
با مراجعه به شــعبات این بانک پاسخی که می شنویم این است »بروید از 
دستگاه خودپرداز بگیرید« مبلغ روزانه ای که این دستگاه ها می دهند محدود 

است اگر بیشتر بخواهیم باید چه کار کنیم؟
قربان رجبعلی- بازنشسته
* در منطقه 14 مدرســه ... برای دبیرســتان پسرانه در تمام سرویس ها از 

راننده خانم استفاده کرده است. آیا این درست است!!
021---3320

* به عنوان یک دانشجو از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد درخواست راه اندازی 
کتابخانه عمومی در منطقه 2 شهرداری تهران را دارم.

0937---4978
* در برخی از مغازه های خیابان دردشــت شمالی نارمک در قیمت گذاری 
مایحتــاج عمومی مثل برنج هیچ قاعده و قانونــی وجود ندارد قیمت های 
میوه نیز متفاوت و با تره بار فاصله زیادی دارد. بنویسید ناظران دولتی کجا 

هستند و چه می کنند؟
شاهین
* در زمان جنگ آژیر خطر که به صدا در می آمد مردم به پناهگاه می رفتند 
تا از بمب و موشک صدامی در امان باشند. با توجه به شعار سال و نیز اعالم 
اجرای اقتصاد مقاومتی، تبلیغ کاالهای خارجی مثل شوینده ها و... کار همان 
بمب را انجام می د هد انتظار این است که صدا و سیما به جای آنکه مروج 

مصرف کاالهای خارجی باشد آژیر خطر مصرف آن ها را به صدا درآورد.
حسنی

* چرا دولت باید کارش به جایی برسد که هر جا توانایی انجام کار را ندارد 
طرح های دولت گذشــته را زیر ســوال ببرد و تقصیر را به گردن مسئوالن 
قبلی بیندازد؟ کجای این کار اخالقی است و با اصل انصاف سازگاری دارد؟ 
مشــکل زمانی بیشتر می شــود که این رفتار از یک فرد دارای لباس تبلیغ 

دین که باید برای مردم الگوی اخالقی باشد سر بزند.
5305---0918 و 6775---0912

* از مســئولین همراه اول و ایرانسل درخواست می شود مشکل آنتن دهی 
روستای انگشتجان از توابع شهرستان شبستر )شهر تسوج( را حل نمایند.
یک معلم دبستان کوثر روستای انگشتجان

پاسخ روابط عمومی
 وزارت راه و شهرسازی - سازمان ملی زمین و مسکن

در پاسخ به مطلب مندرج در پیام مردمی در صفحه 2 روزنامه در تاریخ 
94/6/29 با موضوع تهدید به ســاخت مالکان زمین شــهری آبادان، به 
آگاهی می رساند: نظر به اینکه هدف از واگذاری اراضی در سنوات قبل 
فراهم آوردن امکان ساخت وساز در جهت تامین سرپناه و مسکن برای 
مردم بوده و لیکن مشاهده گردیده علی رغم مفاد قراردادهای واگذاری و 
تعهد واگذارشوندگان جهت اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا متاسفانه 
اقدامی جهت شروع عملیات ساختمانی صورت نپذیرفته لذا در راستای 
ضوابط مربوطه و به منظور حفظ حقوق دولت و صیانت و حراســت از 
اراضی ادارات اســتانی زیرمجموعه ضمن تالش جهت اجرایی نمودن 
بخشنامه ها به شیوه ها و طرق مختلف نسبت به اطالع رسانی موضوع به 
عموم که به رغم گذشت سالیان طوالنی  امکان دسترسی به آنها میسر 
نمی باشد اقدام می  نمایند علیهذا اقدامات استان در راستای تکالیف مقرره 
و در جهت تسریع در تعیین تکلیف اراضی و استیفای حقوق دولت طبق 

مقررات صورت پذیرفته است.

توافق وین فرصتی خوب 
برای بازرسی از مراکز غیرهسته ای ایران است

یک روزنامه نگار صهیونیست آمریکایی گفت توافق وین فرصت خوبی برای 
بازرسی از سایت های غیرهسته ای ایران است.

کویک ســادیک وکیل و روزنامه نگار یهودی آمریکایی در مصاحبه با رادیو 
نظامی اسرائیل گفت: توافق هسته ای وین توافق خوبی است چرا که به ما فرصت 

می دهد از سایت های ایران بازرسی کنیم.
وی در پاســخ به اظهارات چندی پیش ســناتور چاک شومر که از توافق 
هســته ای با ایران انتقاد کرده بود، گفت: تصور می کنم چاک شــومر واقعا فکر 
می کند که این توافقی بد و خطرناک است. او احتماال تصور می کند که از طرف 
بســیاری از محافظه کاران یهودی و ایپک )گروه البی طرفدار اسرائیل( و دیگر 

گروه های صاحب منافع طرفدار اسرائیل تحت فشار است.
وی افزود: فکر می کنم این توافق بسیار خوبی است و فرصت بسیار خوبی 
به دســت آمده است که اســرائیل را امن تر می کند. وی ادامه داد: با این توافق 
ما فرصت بزرگی به دســت آورده ایم. ما فرصتی به دست آورده ایم تا نه فقط از 
تاسیســات برنامه هسته ای ایران بازرسی کنیم، بلکه این فرصت را داریم که از 

جاهای دیگر این کشور نیز بازرسی کنیم.
تجلیل عجیب هاشمی

از یک کارگزار فرهنگی طاغوت
هاشمی رفسنجانی در اقدامی قابل تامل درگذشت عبدالرحیم جعفری مدیر 

انتشارات امیرکبیر در روزگار طاغوت را تسلیت گفت.
هاشــمی در پیام تســلیت خود نوشت: نام ایشــان با تاسیس و راه اندازی 
انتشــارات امیرکبیر که در طول پنجاه سال خدمت بیش از 2800 اثر وزین را 

تقدیم فرهنگ ایران کرده، جاودان خواهد بود.
یادآور می شود در اوج دوران اختناق ستمشاهی و بگیر و ببند نویسندگان 
و ناشــران آزادیخواه و مســتقل، با مساعدت دربار شــاه و ساواک، بزرگ  ترین 
تراست انتشاراتی به عبدالرحیم جعفری سپرده شد تا عالوه بر حذف و بلعیدن 
ناشران مستقل و کوچک، یکی از محوری ترین نمایندگی های موسسه ماسونی 
/ آمریکایی فرانکلین در ایران باشــد و به طور گسترده ای دست به چاپ و نشر 

کتاب های فرمایشی محافل استعماری بزند.
در مورد ماموریت های موسســه فرانکلین همین بس که حتی گزارش های 

محرمانه ساواک به روشنی آن را شاخه ای از فراماسونری می داند.
در گزارش ســاواک به تاریخ 28 خرداد 1347 این گونه آمده است: »چون 
در منطقه، آقای تقی زاده معروف به فراماسونری است و ایشان نیز باعث ایجاد 
شعبه موسسه مزبور )فرانکلین( در تبریز بوده اند، لذا استنباط منبع چنین است 
که موسسه فرانکلین از طرف سازمان فراماسونری تقویت می گردد... .« در سال 
1346 هم ساواک آذربایجان، فعالیت های موسسه فرانکلین در تبریز را این گونه 
به مرکز گزارش می دهد: »... از چندی پیش موسسه فرانکلین در تبریز ظاهرا به 
عنوان نگارش و نشر کتاب و باطنا برای پیشبرد مقاصد خاصی که مورد عالقه 
فراماســون ها می باشد، دست به جمع آوری و همکاری اشخاصی زده و درصدد 

تهیه کتاب های جدیدی است که از طرف این موسسه انتشار خواهد یافت.«
عبدالرحیم جعفری، مدیر انتشارات امیرکبیر در سال  های حاکمیت طاغوت، 
در کلوپ های روتاری )بخش اقتصادی تشــکیالت فراماسونری( فعال بود و در 
کتــاب خاطراتش تحت عنوان »در جســتجوی صبح« تصریح دارد که به این 

کلوپ ها، رفت و آمد داشته است! 
ادعای هاشــمی درباره 50 سال خدمت جعفری به فرهنگ ایران در حالی 
است که جعفری کتاب هایی مانند »رضا شاه کبیر«، »شیر و خورشید )مصاحبه 
با شاهنشاه(«، »فلسفه نظام حکومت شاهنشاهی«، »اصول دوازده گانه انقالب 
سفید«، »ایران جدید در قرن بیستم« )که به زبان انگلیسی چاپ شد و مملو از 
تمجید و تملق از محمدرضا پهلوی و رژیم سلطنتی بود(، »پنجاه و پنج«، »نه 
کتاب پهلوی« )مجموعه شــعری در مدح خاندان پهلوی( و »آریامهر شاهنشاه 
ایران« که در آن عالوه بر ستایش شاه و جعل و وارونه نمایی تاریخ، از فدائیان 
اسالم به عنوان آدمکش و از دکتر مصدق و فاطمی به عنوان خائنان به ملت یاد 
شده بود، »مبشر تجدید تاریخ« که مورد تشویق محمدرضا  پهلوی قرار گرفت 
و به مناسبت جشن های 2500 ساله منتشر شد، »ماموریت  برای وطنم« )که 
بنا به خواســت همین عنصر به اصطالح فرهیخته! چند بار تجدید چاپ شد و 
به زور و اجبار به مراکز مختلف دولتی و آموزشی و کتابخانه ها تحمیل گردید( 

و... را به چاپ رسانده است.
انتشارات امیر کبیر همچنین با راهنمایی موسسه فرانکلین انواع کتاب  های 
ضداخالقی، ضددینی، ماتریالیســتی و صهیونیســتی را به چاپ رساند که از 
جمله کتاب های شراب خام، آتشپاره، افسونگر، شعله های هوس، قصه رسوایی، 
هوس بهاری، گناهکار نیویورک، هوس های امپراطور، انسان در گذرگاه تکامل 

بود. همچنین کتاب »خیاط جادو شــده«  نوشته شالوم علیخم و ترجمه سیاوش 
کسرایی که خود جعفری در خاطراتش در کتاب »در جست وجوی صبح« آن را 
چنین توصیف می کند:  »... در بازگشتم بود که آقای سیاوش کسرایی ترجمه کتابی 
را برایم آورد به نام خیاط جادو شده، یک اثر ادبی نوشته شالوم علیخم نویسنده 
یهودی معاصر. من کتاب خیاط جادو شــده را چاپ کردم و به پاس محبت هایی 
که ایرانیان یهودی در اسرائیل به من کرده بودند طی یادداشتی کوتاه در صفحه 

اول کتاب را به آنها اهدا کردم.«
انتشار ترجمه کتاب »دومین شانس« نوشته کنستان ویرژیل گئورگیو که در 
آن به صراحت به تبلیغ پایگاه صهیونیست ها در خاورمیانه یعنی اسرائیل پرداخته 
شده، نشان از ارادتی داشت که مدیر وقت انتشارات امیرکبیر نیز مانند بسیاری از 

کارگزاران به اصطالح فرهنگی رژیم شاه به رژیم اشغالگر قدس داشت.
نامه 4 وزیر بر بی برنامگی 

و ناکارآمدی اقتصادی دولت تاکید می کند
یک اقتصاددان نســبت به تداوم شــکاف و بی برنامگــی اقتصادی در دولت 

هشدار داد.
حسین راغفر در تحلیلی تأکید کرد: نامه اخیر 4 وزیر کابینه به رئیس جمهور 
که چندی پیش در رسانه ها منتشر شد، بیش از هر چیز نشان دهنده اختالف نظر 
دولتی ها در حوزه اقتصادی است. این نامه بیان می کند که دولت در اقتصاد تاکنون 

منفعالنه برخورد کرده و تداوم این روند در آینده قطعا مشکل ساز خواهد شد.
وی در روزنامه اعتماد نوشت: در بهمن ماه سال 1391، مجلس افزایش قیمت 
خوراک پتروشیمی ها را تصویب کرد. درست همان زمان بود که بورس میل خود 
به ریزش را آشــکار کرد زیرا نیمی از ســود بورس، در بخش پتروشیمی هاست و 
بعد از این تاریخ دیگر بازار ســرمایه مانند گذشــته مثبت نشد و روند ریزشی در 

آن تداوم یافت.
در بهمن سه ســال پیش ثابت شد که پتروشیمی های کشور سال ها از یک 
یارانه بزرگ اســتفاده می کردند و به موازات اینکه یارانه خوراک حذف شد، کل 

صنعت پتروشیمی کشور رو به افول رفت.
راغفر با بیان اینکه در نامه 4 وزیر، ابهامات زیادی به چشم می خورد، می افزاید: 
در بخش های مختلف این نامه واقعیات تلخ بسیاری دیده می شود که بخش مهمی از 
آن نمایان گر انفعال دولت در تصمیم گیری های سیاسی است. آنچه بارها در دو سال 
گذشته شاهد بودیم این است که دولت در سیاست های اقتصاد خود گویا منتظر 
معجزه ای است که بتواند همه چیز را یک شبه بهبود ببخشد. در مدت تصدی گری 
دولت یازدهم، این دولت همــواره از اجرای برنامه های ایجابی خودداری کرده و 
با شــیوه ای منفعالنه در عرصه اقتصاد خودی نشان داده، در حالی که مشکالت 
اقتصادی به اندازه ای اســت که تنها برخوردهای ایجابی و حساب شــده می تواند 
آن را از معضالت فعلی رهایی بخشــد. این نامه هم قبل از هر چیز می خواهد به 
ناکارآمدی سیاست های دولت یازدهم اشاره کند و هدف آن این است که مشکالت 
بورس و پتروشیمی ها را مطرح کند و در انتها به شکل غیرمستقیم خواهان دادن 
یارانه مناسب به این بخش است. تاسف باری نامه همین بی برنامگی دولت است.

به هر حال در این نامه که چهار وزیر امضا کردند، توقع می رفت که به مشکالت 
بخش های دیگر هم اشــاره شود که نشد. به طور مثال باید از وزرای امضاکننده 
پرسید که گیریم خوراک پتروشیمی ها رایگان شود، آیا اقتصاد هم از رکود خارج 
می شود؟ آیا مشکل تورم حل می شود؟ آیا شکاف طبقاتی از این مسیر کمتر خواهد 
شد، آیا با این کار می توان توقع افزایش سرمایه گذاری ها را داشت و از فرار سرمایه 
جلوگیری کرد؟ طبیعی اســت که پاسخ تمام این سؤاالت »نه« است. همچنین 
پرسش دیگری که این نامه ایجاد می  کند، این است که اگر وزرای فوق بخشی از 

دولت هستند، باید در جلسه هیئت دولت به این مشکالت بپردازند.
بی اثری توافق هسته ای

روحانی را در میان مردم به چالش می کشد
یک مؤسسه آمریکایی نوشت ادامه رکود اقتصادی بعد از توافق هسته ای، برای 

روحانی در ایران چالش برانگیز خواهد بود.
مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن- تحلیلی را به قلم پاتریک کالوسون- 
از حامیان اصالح طلبان و طرفدار عادی سازی روابط میان آمریکا و ایران- نوشت: 
روحانی برای به حداقل رساندن آسیب پذیری خود در برابر روند کند بهبود اقتصادی 
قدم هایی برداشته است اما با گذشت زمان وقتی لغو تحریم ها نتواند گشایش قابل 
مالحظه  اقتصادی ایجاد کند، چشم انداز سیاسی او آسیب خواهد بود. تحریم های 
آمریکا و جامعه بین الملل علیه ایران تا روز اجرای توافق هســته ای که چند ماه 

دیگر اســت، خیلی تغییر نمی کند. کاهش قیمت نفت نیز شاید هزینه بیشتر 
از آنچه که لغو تحریم ها عاید ایران می کند، از این کشــور بگیرد و این موجب 

می شود یک فضای چالش برانگیز سیاسی برای حسن روحانی شکل بگیرد.
این تحلیل خاطرنشان کرد: توافق هسته ای همچنین موجب نشده موجی از 
خوش بینی در بازار ایران به وجود آید. شاخص های معروف تجاری، نرخ مبادله ارز 
و شاخص بازار بورس تهران هستند بیانیه لوزان در ماه آوریل موجب شد شاخص  
سهام تهران از 61500 واحد به 70/800 واحد برسد. بعد از آن شاخص، نوسان 
داشت اما پس از توافق هسته ای، به تدریج رو به کاهش گذاشت و ششم اکتبر 
به 61/200 واحد رسید. خالصه کالم این که تاجران ایرانی خیلی محتاط تر از 

همتایان اروپایی شان به توافق هسته ای واکنش نشان داده اند.
کالوسون می افزاید: دولت ایران می گوید که روز بعد از اجرای توافق، می تواند 
تولید نفت خود را به ســرعت افزایش دهد و ظرف چند ماه پانصد هزار بشکه 
دیگر روانه بازار کند. حتی اگر این ادعا درســت باشد، مشکل مازاد مصرف در 
بازارهای نفت نیز وجود دارد. به گفته کارشناسان، بازگشت ایران به بازار نفت 

ممکن است قیمت نفت را بیش از پیش کاهش دهد.
این تحلیل خاطرنشان کرد: روحانی با نارضایتی فزآینده هواداران خود در 
خصوص اوضاع ضعیف اقتصادی روبروست. ششم سپتامبر 2014، روحانی در 
جمع مردم مشهد گفت که می تواند اعالم کند ایران از رکود عبور کرده است. 
اما انتظارات هنوز برآورده نشــده اســت. چهارم اکتبر خبرگزاری ها نامه ای را 
منتشر کردند که گفته می شود وزیر دفاع و سه وزیر اقتصادی کابینه به روحانی 
نوشته اند. در این نامه دالیل متعدد برای آنچه که »افول بی سابقه« اقتصاد ایران 
نامیده شده، ذکر شده است اما دلیل اصلی، تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ 

دستگاه های دولتی عنوان شده است.
با توجه به این شــرایط، هنوز روشن نیست که اقتصاد ضعیف ایران تا چه 
حــد بر نیروی روحانی در برابر منتقدان تاثیر می گذارد و بعید اســت رکود بر 
اجرای توافق هسته ای در کوتاه مدت تاثیر داشته باشد. اما در بلندمدت، توضیح 
اصلی روحانی درباره علت و ضرورت انعقاد توافق هسته ای- لغو تحریم ها- کمتر 
قانع کننده خواهد بود مگر این که اقتصاد در مسیر رشد قرار بگیرد. اگر اقتصاد 
برغم لغو تحریم ها رشد چندانی نداشته باشد، موقعیت او در برابر مجلس جدید 

و امیدش در انتخابات آینده متزلزل خواهد شد.
فاکس نیوز: ایالت های آمریکا

احتماالً زیر بار اجرای برجام نمی روند
»توافق هســته ای آمریکا با ایران یک توافق اجرایی اســت و نه معاهده و 

در چالش با دادگاه های آمریکا و قوانین فدرال، آسیب پذیر به نظر می رسد.«
در حالی که در برجام قید شده که دولت آمریکا، ایالت های خود را »تشویق« 
به تعلیق برخی تحریم ها کند. شبکه فاکس نیوز گزارش داد: برخی از مقام های 
ارشــد آمریکایی درگیر اجرای توافق هســته ای بطور خصوصی به این نتیجه 
رسیده اند که شرط اصلی کاهش تحریم ها با مقررات فدرال تناقض دارد و بدون 

نقض این مقررات امکان اجرای آن وجود ندارد.
به گزارش پایگاه اینترنتی فاکس نیوز، بطور خاص بخش 5/1/2 ضمیمه دوم 
برجام می گوید که در ازای تبعیت ایران از شروط توافق، »واشنگتن به شرکت های 
غیر آمریکایی تحت مالکیت یا کنترل اتباع آمریکا اجازه می دهد که با ایران وارد 
فعالیت های سازگار با برجام شوند.« این بدان معناست که شرکت های وابسته 
به شرکت های مادر آمریکایی تحت شرایط خاص مجاز به کار با ایران می شوند.

فاکس نیوز تصریح کرد: مشکل این است که »قانون کاهش تجدید ایران و 
حقوق بشــر سوریه« )ITRA( که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در اوت 
2012 آن را امضاء کرد، بطور آشکار رخنه »شرکت های وابسته خارجی« را برای 
کار با ایران بست. قانون یاد شده همچنین تأکید می کند که شروط مذکور در 
بخش 218 این قانون به قوت خود باقی خواهد ماند تا زمانی که رئیس جمهوری 
آمریکا دو موضوع را در کنگره تأیید کند: اول این که ایران از فهرست کشورهای 
حامی تروریســم وزارت امور خارجه خارج شده؛ و دوم اینکه تالش خود برای 

رسیدن به سالح های کشتار جمعی را متوقف کرده است.
سایر دســتورات اجرایی و مقررات امضاء شده توسط رئیس جمهور اوباما 
مانند »قانون بازبینی توافق هسته ای ایران« نیز تأکید کرده اند که تمام مقررات 

پیشین فدرال مرتبط با تحریم ها مؤثر باقی خواهند ماند.
فاکس نیوز خاطرنشان کرد: از آنجا که توافق هسته ای یک »توافق اجرایی« 
و نه یک معاهده است، و بعالوه رأی مثبت کنگره بصورت آشکار یا نمادین را نیز 
دریافت نکرده است، تحلیلگران حقوقی در داخل و خارج از دولت اوباما به این 
نتیجه رسیده اند که برجام در برابر چالش در دادگاههای آمریکا آسیب پذیر است.
عدم اجرا از ســوی ایالت های آمریکا و اعمال تحریم های ســابق، یکی از 
چالش های اجرایی شــدن برجام در زمینه تعلیق تحریم هاست و این در حالی 
است که انجام تعهدات طرف غربی پس از انجام همه تعهدات ایران شروع می شود!

یک شرکت تولید نوشابه های 
غیر الکلی در آمریکا اعالم کرد: 
به  صادرات  مجوز  واشنگتن  از 
ایــران را دریافت کرده که این 
موضوع موقعیتی برد- برد است !
معــاون فروش شــرکت آرِکی 
مستقر در فلوریدای آمریکا در گفتگو 
با گلوبال ترید گفته است: »اکنون 
نوشــیدنی های آرکی در دسترس 
ایرانی  100 میلیون مصرف کننده 
قرار دارد. این به نفع همه است. ما 
نوشیدنی هایمان را از آمریکا به ایران 

صادر می کنیم و این برای کارگران 
آمریکایی شغل بیشــتر به ارمغان 
خواهــد آورد.  این یــک موقعیت 

برد-برد است )!(
به گزارش جام نیوز، براســاس 
تأییدیــه وزارت خارجه آمریکا که 
هفته گذشته به امضای جان کری 
وزیر خارجه این کشور رسیده است، 
مشــروبات و آبجوهای غیرالکلی و 
نوشــیدنی های بدون الکل با طعم 
ویســکی مشــمول این مجوز قرار 

گرفته اند.

در ادامه توافق برد- برد

آمریکا تحریم صادرات نوشابه
به ایران را لغو کرد!

گزارش کیهان از جلسه دیروز مجلس

طرح كلیات ابوالبقاء
با جنجال مهندسی شده رأی آورد!

سرویس سیاسی-
روز گذشــته کلیــات طرح 
اجرای برجام که بیشــتر شبیه 
کلیات ابوالبقاســت تا یک طرح 
سایه  در  عملیاتی،  و  سیاســی 
با  و  تامل  قابل  حاشیه سازی های 
آرایی لرزان در مجلس شــورای 

اسالمی تصویب شد.
طرح یک فوریتی اقدام متناسب و 
متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران 
در اجرای برجام کــه به دولت اجازه 
می دهد توافق ویــن را بدون چون و 
چرا اجرا کند، پس از سخنان موافقان و 
مخالفان در صحن علنی مجلس با 139 
رای موافق در مقابل 100 رای مخالف 

و 12 رای ممتنع به تصویب رسید. 
در ابتدای این جلسه تقاضای 50 
نفر از نمایندگان برای بررسی با اولویت 
و خارج از نوبت طرح یک  فوریتی اقدام 
متناســب و متقابل دولت جمهوری 
اســالمی ایران در اجــرای برجام در 
صحــن علنی مجلس مــورد بحث و 
بررسی قرار گرفته و به تصویب رسید.
نمایندگان بــا 133 رأی موافق، 
96 رأی مخالــف و 10 رأی ممتنع از 
244 نماینده حاضر، با بررسی خارج 
از نوبــت این طــرح در صحن علنی 

موافقت کردند.
این طرح 9 ماده ای در حالی اجازه 
اجــرای برجام را به دولت می دهد که 
هیچ تدبیری برای جلوگیری از مضرات 
و خطرات برجام در آن دیده نمی شود 
و از این جهت بیشــتر می توان آن را 
کلیات ابوالبقاء و نصیحت نامه دانست!

مخالفان برجام 
کاسب هستند!

همچنیــن کمال الدین پیرمؤذن 
نماینده اردبیل در سخنانی به عنوان 
موافق طرح مذکور آن را چکیده توافق 
دو فراکسیون عمده مجلس برشمرد و 
گفت: طرح اقدام متناســب و متقابل 
دولت جمهوری اســالمی ایران برای 
بــا هماهنگی »رئیس  برجام  اجرای 
گلم« و کارشناسان تدوین شده است!
وی در ادامه مدعی شد:  بیش از 
80 درصد مردم خواهان اجرای برجام 
پیرموذن همچنین مخالفان  هستند. 

برجام را مورد توهین قرار داده و آنان 
را کاسبان تحریم خواند.

کمیسیون امنیت
 در کمتر از 2 ساعت
 طرح را تصویب کرد!

مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در مخالفت با 
تغییر دستور صحن علنی مجلس اظهار 
داشت: انتقاد من به عنوان عضوی از 
هیئت رئیسه مجلس  این است که چرا 
به صورت دو تکه و جدا شده ایم. به هر 
حال ما بایــد در روند گزارش برجام،  
مسیر مشــخص را طی می کردیم و 
طرح را به کمیســیون مربوطه ای که 
نمایندگان مربوطه رأی داده اند ارجاع 

می دادیم و بررسی می شد.
وی افزود: کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس در کمتر از 
دو ساعت هم طرح که جزو مهم ترین 
طرح های جمهوری اســالمی است را 
بررسی کرده و هم 200 پیشنهاد را نیز 
بررسی و به صورت یکجا رد کرده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی همچنین تصریح کرد: به نظر 
شما این بررسی کارشناسی است؟ این 
بررســی عمیق و درست است؟ کسی 
مخالف برداشته  شدن تحریم ها نیست 
ولی اگر طرح در این سطح که میزان 
اهمیــت آن بر همه همکاران واضح و 
مبرهن اســت در عرض دو ساعت به 
صورت یکجا 200 پیشنهاد را رد کنند 
کارشناســی است؟ به نظر کار بهتری 

می توانستیم انجام دهیم.
حمید رســایی نماینده تهران در 
مجلس شورای اسالمی نیز در اخطاری 
با اســتناد به اصول 77 و 125 قانون 
اساســی اظهار داشــت: این دو اصل 
قانون اساسی صراحت دارد که تمامی 
موافقتنامه ها باید به صورت الیحه به 
مجلس بیاید. در واقع دولت باید این 
موافقتنامه هــا را در هیئت دولت به 
تصویب برساند و سپس به شکل یک 

الیحه به مجلس تقدیم کند.
رئیس مجلس

 از حیثیت کمیسیون ویژه 
برجام دفاع نکرد

در ادامه احمــد توکلی نماینده 

مردم تهران در تذکری با اســتناد به 
بنــد 11 مــاده 24 آیین نامه داخلی 
مجلــس، اظهار داشــت: عــده ای از 
نمایندگان به روش کمیســیون ویژه 
برجام اعتراض کردند که این اعتراض 
آنان نابجا بود، کمیســیون برجام 40 
روز زحمت کشید و حقایقی از برجام 
را نقل کرد کــه برخی از نمایندگان 
خوششان نیامد اما بعد از ارائه گزارش 
کمیسیون برجام، 5 نفر از نمایندگان 
طی بیانیه ای به این گزارش اعتراض 

کردند.
توکلی خطاب به الریجانی گفت: 
شــما به عنوان رئیس مجلس باید از 
حیثیت کمیســیون ویژه برجام دفاع 

می کردید اما این اتفاق نیفتاد.
3 ساعت زحمت کشیدیم!

پس از مخالفت مهرداد بذرپاش 
نماینده مردم تهــران و عضو هیئت 
رئیســه مجلس با کلیت طرح اقدام 
متناســب و متقابل دولت در اجرای 
برجام، عالءالدیــن بروجردی رئیس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجــی طــی تذکری با اشــاره به 
جلسه کمیسیون بررسی طرح اقدام 
متقابل و متناســب دولت در اجرای 
برجام اظهار داشــت: در کمیسیون 
سه ساعت پیرامون این موضوع وقت 
گذاشتیم، آقای رسایی نیز در همان 
نشســت طرح جایگزینی را ارائه کرد 

که رأی نیاورد. 
الریجانی را نشناخته اید!

الیــاس نــادران نیــز در جریان 
مخالفــت با کلیات طرح یک فوریتی 
اقدام متناســب و متقابــل دولت در 
اجرای برجام گفت: تقاضا می کنم که 
موافقت ها و مخالفت ها با دقت انجام 
شود تا تصمیمی اتخاذ کنیم که برای 

خوشایند کسی نباشد.
نادران اضافه کرد: وقتی طرحی 
دارای اهمیت اســت و زمانی که یک 
موافقتنامه مهم در دســتور کار قرار 
می گیرد باید دو شوری مورد رسیدگی 

قرار گیرد و نه یک شوری.
وی افزود: به فرض که بازار منتظر 
تصمیمات برجام و تصویب و یا عدم 
تصویب آن باشــد. دولت چرا معطل 

کرده و چرا وزرا دو سال و نیم است که 
دست روی دست گذاشته اند. آن زمانی 
که دولت دستشان نبود می گفتند 20 
درصد مشکالت کشــور به تحریم ها 
مرتبط است، امروز که دولت دستشان 
است از ابتدای کار دولت دست روی 
دست گذاشته اند و در حوزه اقتصادی 
کار را به جایی رســانده اند که وزرای 
دولت از ناکارآمــدی و کم کاری و از 
فشــاری که به اقتصاد کشــور آمده 

دادشان درآمده است.
نــادران همچنین گفــت: دولت 
مسئولیت و فشار اقتصادی و معیشتی 
را می پذیــرد کــه مابقــی آن را به 
گردن دیگــران می اندازد. دولت چرا 
ناکارآمدی خــود را به گردن تحریم 
می اندازد. قــرار بود اقتصاد مقاومتی 

اجرا شود، چه شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلــس در پایان گفــت: عده ای با 
کلیات و جزییات طرح پیشــنهادی 
موافقنــد که خودشــان می دانند و 
عــده ای هم به تصور اینکه به کلیات 
رای دهنــد بعد در جزییات خواهند 
توانست پیشنهادات خود را جایگزین 
کننــد به کلیــات رای می دهند که 
مــن خطاب به گــروه دوم می گویم 
شــما یا آقای رئیس را نشناخته اید 
یا ســاده لوحی می کنید برای اینکه 
فکــر می کنیــد چیزی را می شــود 
تصویب کرد و جایگزین آنچه کرد که 
کمیسیون امنیت ملی در صحن تقدیم 
کرده است. این تجربه در دو، سه روز 

آینده مشخص می شود.
بقیه در صفحه 10

گفت: یک شرکت تولید نوشــابه های غیر الکلی در آمریکا اعالم 
کرد که از دولت آمریکا مجوز صادرات به ایران را دریافت کرده است.

گفتم: یعنی کارخانه های نوشابه سازی کشورمان با کاهش 
فروش روبرو شــده و نهایتاً کارگران ایرانی بیکار شوند و در 
مقابل با رونق فروش نوشابه های صادراتی برای کارگران بیکار 

آمریکایی اشتغال ایجاد می شود!
گفت: اتفاقاً اداره فروش کارخانه نوشابه سازی »آرکی« در فیالدلفیا 
گفته است »با صدور نوشابه های خود بازار 100 میلیونی ایران را تسخیر 
می کنیم و عالوه بر کسب درآمد کالن، برای کارگران بیکار آمریکایی 

هم شغل ایجاد می کنیم.«
گفتم: ولی قرار بود با توافق وین، ممنوعیت صدور قطعات 
هواپیما، تحریم های بانکی و... لغو شود نه اجازه صدور نوشابه 

و پفک و چیپس و آدامس و...!
گفت: یعنی گشــایش اقتصادی و رونق کسب و کار و... که وعده 

می دادند همین بود؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! چند نفر رفته بودند ســوراخ الیه 
اوزن را بدوزند، از بیرون می دوزند و خودشان آنطرف می مانند!

وزیر اطالعــات  تاکید کرد 
:امنیــت پایــدار در جمهوری 
اسالمی حاصل رهبری بی بدیل 
رهبر معظــم انقالب و وحدت و 
همدلی همه اقوام در این کشور 

است.
حجت االسالم سید محمود علوی  
وزیــر اطالعــات در همایش تجلی 
وحدت علمای شــیعه و اهل ســنت 
هرمــزگان در بندرعبــاس گفــت: 

وزارت اطالعات با همه شــهروندان 
براساس تعامل رفتار می کند و همه 
چرا  برخوردارند  شهروندی  ازحقوق 
که مملکت، انقالب و رهبری متعلق 
به همه اســت و همه ملت زیر چتر 

رهبری هستند.
وی گفــت: امنیــت پایــدار در 
جمهــوری اســالمی حاصل رهبری 
بی بدیل رهبر معظم انقالب و وحدت و 
همدلی همه اقوام در این کشور است.

به گزارش مهر علوی تاکید کرد: 
وزارت اطالعات در پیوند با نیروهای 
مسلح اعم از نیروی انتظامی، سپاه، 
ارتش و بسیج و دستگاه قضایی و سایر 
دستگاههای سیاسی، بازوی قدرتمند 
امنیت برای همه اقوام اعم ازشــیعه، 
اهل ســنت، ترک، لــر، بلوچ وعرب 
است و از آنان طرفداری می کند و از 
سوی دیگر در نهایت قدرت و صالبت 

با دشمنان مقابله می کند.

وزیر اطالعات :
امنیت در ایران نتیجه رهبری بی بدیل و وحدت مردم است


