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»آن چیزی است که بنده مکّرر در مکّرر تذّکر می دهم به مسئوالن مختلف و به جهات 
مختلف؛ و آن عبارت است از نفوذ در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری؛ آن عبارت است از 
نفوذ برای تغییر باورهای مردم؛ آن عبارت است از نفوذ برای تغییر محاسبات. ما که مسئول 
هستیم و نشسته ایم اینجا، یک محاسبه ای داریم برای کارهای خودمان، یک محاسبه ای 
می کنیم؛ این محاسبه نتیجه اش این می شود که این جور موضع بگیریم؛ اگر محاسبه  ما را 
توانستند تغییر بدهند، موضع گیری ما تغییر پیدا خواهد کرد. یکی از کارهای اساسی آنها 
این است: تغییر محاسبه ها در مسئولین؛ تغییر باورها در مردم؛ تغییر در مراکز تصمیم سازی 
و تصمیم گیری، مجموعه هایی که تصمیم سازی می کنند و تصمیم گیری می کنند. این آن 
کار خطرناکی است که تهاجم به مبانی انقالب در آن هست، تهاجم به بنیانهای حافظ و 
محافظ هست….در یک کلمه: تالش در این جنگ نرم، زمینه سازی برای تهی شدن نظام 
از عناصر قدرت اســت؛ می خواهند کاری کنند که نظام اسالمی از عناصری که در درون 
او اســت و مایه   اقتدار او است، تهی بشود و خالی بشود. وقتی ضعیف شد، وقتی عناصر 
قدرت در او نبود، وقتی اقتدار نبود، دیگر از بین بردنش و کشاندنش به این َسمت و به آن 
َسمت، کار مشکلی برای ابرقدرت ها نخواهد بود؛ می خواهند او را وادار کنند به تبعّیت...« 
اینها بخشی از هشدار مهم و تکان دهنده رهبر عزیز انقالب بود که ششم خرداد ماه سال 
جاری در دیدار رئیس  و اعضای مجلس خبرگان رهبری بیان شد و برگ جدیدی از تهدیدات 

دشمن و پروژه نفوذ را ترسیم نمود. 
انتظار عمومی و بخصوص نخبگان این بود که با این روشنگری و تبیین دقیق ، بالفاصله 
اتاق فکرهای مهم و مطلعی تشکیل و بنا را بر عملیاتی کردن این هشدار بگذارند تا در قالب 
یک برنامه مدون،پروژه نفوذ در این مراکز ، شناسایی و خنثی شود. اما آیا آنچه اتفاق افتاده 

با آنچه که کشور و نظام ما را تهدید می کند، متناسب و هم اندازه است!؟
ابتدا به چند مصداق در حوزه نفوذ که پیش از این کیهان درباره بعضی از آنها مفصال 

روشنگری کرده است توجه بفرمایید:
1- نظام آموزشی کشور، از مهمترین مبانی پیشرفت یا سقوط قلمداد می شود. جامعه 
ما با میلیون ها کودک و نوجوان،سالهاست در برزخ یک نظام آموزشی ملی و اسالمی دست 
و پا می زند و فرجام همه تالش ها -خوب یا بد- همین است که جلوی چشم پدران و مادران 
این مرز و بوم اســت. مقدمه این ساختار،مهد کودک ها است. از دوسال پیش،کیهان در 
گزارش های مستند و متعددی،نسبت به بی برنامگی و فقدان راهبرد در این حوزه خطیر و 
نفوذ جریانی بسیار دقیق و هوشمند هشدار داد. گفتیم و نوشتیم که ساختار مهد کودک های 
ما با روش»مونته سوری«برپاست و خبری از نسخه بومی و ملی این ماجرا نیست! نوشتیم 
که سامسونگ و همسر فالن سفیر اروپایی و آسیایی برای کودکان دلبند ما ، دایه عزیز تر 
از مادر شده اند و مهد کودک می سازند! از مناطق مرزی و محروم گفتیم که حساب شده 
و هوشمند، بچه ها ی ما را یکی یکی طعمه سیستم های آموزشی خود کرده و می کنند و... 
رهبر معظم انقالب در  همین خصوص فرموده بودند؛» هوشیار باشیم؛ من چند روز قبل 
از این، گفتم که اینها در صدد نفوذند، درصدد رخنه کردن؛ این رخنه از جاهای مختلفی 
ممکن است باشد؛ مواظب باشــید. یک وقت آدم خبر می شود که فرض بفرمایید فالن 
سازمان آمده یک بخشی از مجموعه  فرهنگی ما را -مثالً فرض کنید مهدکودک ها را- به 
یک شکل خاّصی دارد هدایت می کند؛ این را آدم می فهمد، بعد که نزدیک می شود می بیند 
کار خطرناکی و کار بزرگی است ]اّما[ آدم توّجه نداشته؛ اینها رخنه است؛ در زمینه های 

گوناگون؛ در زمینه های اقتصادی، در رفت وآمدها، در همه  دستگاه ها...«
2- در سال های قبل، از توطئه دشمن برای شناسایی و شکار نخبگان ایرانی نوشتیم و 
هشدار دادیم که شبکه ای هوشمند و حساب شده، دائما در حال رصد دانشگاه های ماست 
تا بهترین فرزندان ایران را به شکل های گوناگون شکار کند. گاهی آنها را به دانشگاه های 
خود برای ادامه تحصیل می کشند و برای همیشه نمک گیر سفره شوم خودشان می کنند. 
گاهی در این حد هم قابل نمی دانند! و در عوض دعوت به کشورشان، با همکاری - آگاهانه 
یا غیر آگاهانه- برخی مسئوالن داخلی ، ایده ها و خالقیت های جوانان نخبه و تحصیلکرده 
کشورمان به ثمن بخس و به هیچ و پوچ در قالب فریبنده و اغوا کننده »استارتاپ ویکند« 
خریداری می شود. چندین و چند نفر از مسئوالن در سطوح مختلف آموزش عالی، رسما 
برای شکارچیان خارجی تور بازدید از دانشگاه ها و نمایشگاه های توانمندی آنها در سراسر 
کشور برگزار کردند و حتی در برخی دانشگاه ها کار به شکار در قالب دفتر همکاری ها و... 
رســید! کیهان در این باره فراوان نوشت و زنگ خطرها را به صدا در آورد اما طبق معمول 
آنچه رخ داد ارسال تکذیبیه ها و دیدارها و ... برای الپوشانی حقیقت بود! رهبر عزیز انقالب ، 
در این باره نیز هشــدار داده و فرموده بودند؛ »این را هم من همین جا به شما بگویم که ما 
جلسات و نمایشگاه هایی داریم برای نمایش پیشرفت های علمی و مانند اینها؛ این خیلی 
چیز خوبی است منتها مراقب باشید که این کانونی برای معّرفی استعدادهای ما به آدم های 
بیگانه نباشد؛ شما بّچه ها را اینجا معّرفی کنید، آنها شناسایی کنند و بیایند بردارند ]ببرند[؛ 
نه، قبل از اینکه او شناسایی بکند، دستگاه های خودمان شناسایی شان کنند. نمی شود اینها 
را پشت پرده پنهانشان کرد، باالخره آشکار می شوند، اّما دستگاه های داخلی خودمان قبل از 
دیگران اینها را شناسایی کنند، اینها را جذب کنند، به اینها کار بدهند. هیچ جوانی نیست 
که محیط زندگی خودش و خانواده  خودش را ترجیح ندهد بر غربت؛ ]آنها[ در کنار غربت، 
برایش یک امتیازی می گذارند، شما می توانید حّتی کمتر از آن امتیاز را به او بدهید و او را 
برای خودتان و برای کشورش مورد استفاده قرار بدهید. من به شما عرض بکنم که بنده در 
دفاع از جامعه  نخبگان و از حرکت علمی کشور، تا نَفس دارم ذّره ای کوتاه نخواهم آمد، و 

می دانم که این حرکت، حرکت بابرکتی است و ان شاءاهلل عاقبت به خیر است.«
3- نوشتیم که یک شرکت همه کاره همه فن حریف، با ده ها و صدها شرکت ایرانی 
قرارداد همکاری بســته است . برای آنها نرم افزار نوشته و در اصل چشم و گوش بانک ها، 
شرکت های عظیم و مهم ملی ، وزارتخانه ها و ... شده است. نوشتیم که رئیسان آن شرکت، 
مجریان پروژه نفوذ در ایرانند و سالهاســت در کنار گوش روسا و مدیران ارشد جاهای 
مختلف و به خصوص مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،حکم عقل 
منفصل را بازی می کنند و همه راه ها را به سویی که می خواهند می برند و خاموش و بی صدا 
بر تصمیمات کالن ما اثر می گذارند. کیهان»آتیه بهار« را با همه ابعاد ممکن آن معرفی کرد 
و درباره نفوذ این سرطان خزنده و چراغ خاموش در همه مراکز مهم تصمیم ساز و تصمیم گیر 
کشور هشدار داد . زنگ خطرها را به صدا در آورد و تذکر داد که غفلت از این شبکه نفوذ، 
باعث تکرار ماجرای»آچیالن« در ابعادی به مراتب وسیع تر و حساس تر خواهد شد به نحوی 
که جبران آن یا ممکن نخواهد بود یا مســتلزم خسارات و هزینه های فراوان خواهد بود. 
حاال و مدتها بعد از آن هشدار،حدود 200 موسسه و بانک و شرکت مهم کشورمان با آتیه 
بهار ، مهمترین قرا ردادهای خود را منعقد کرده اند و آنها به عنوان چشم و گوش کشورمان ؛ 
مشغول خدمات رسانی هستند! اینکه آثار و تبعات چنین ارتباطی چه خواهد بود و میزان 
خسارات آن چیست را باید بعدها در قالب کارشناسی های منصفانه و بی طرفانه بررسی کنیم.
4- در مقطعی پروژه آسیب های اجتماعی ، پر رنگ و محل توجه جامعه شد. می دانیم 
که این ، نقطه ای مهم و در عین حال تاریک در کارنامه برخی مسئوالن ماست و باید هر 
چه زودتر و به بهترین شکل جبران شود. اما نگرانی باالتر از اصل آسیب های اجتماعی ، 
جریان هدفمندی است که برای این موضوع مهم و حیاتی ، برنامه نویسی و طراحی می کند. 
شخصی را در نظر بگیرید که پدرش در زمره افراد رده باالی سازمان منافقین است و در 
جریان موشــکباران اردوگاه اشرف به هالکت رسیده است، برادر ی دارد که کارشناس و 
مجری صدای آمریکاست و مهمترین و بی پروا ترین مواضع را علیه نظام مقدس اسالمی و 
مردم کشورمان دارد، خودش هم در مقاطع مختلف،عناد و ستیزه جویی با مردم و نظام را به 
نمایش گذاشته و از بیان و طرح آرزوها و اهداف براندازانه اش ابایی ندارد، حال این شخص، 
نسخه رویارویی با آسیب های اجتماعی ، مواجهه با افراد آسیب دیده و نقش و جایگاه نظام و 
بودجه و ... را می نویسد و به عنوان یک کارشناس برجسته به برخی مسئوالن در حوزه هایی 
خاص می دهد! آنها آن طرح را از مجاری قانونی عبور داده و تبدیل به برنامه اجرایی می کنند! 
آیــا این برنامه، در صدد اصالح امور خواهد بود و به صالح و صواب خواهد انجامید !؟ آیا 

چنین فردی با چنین سوابق و وابستگی ها، دلسوز و دغدغه مند برای مردم ما است!؟
آنچه خواندیــد ، تنها نمونه هایی اندک و مختصر از توطئه دشــمن برای نفوذ در 
ساختارهای تصمیم گیر و تصمیم ساز ایران است. یقینا اهداف و برنامه های شوم آنها به 

همین میزان محدود نبوده و نیست و نباید با ساده انگاری به ماجرا نگریست.
اما جان کالم و منظور از نگارش این مصادیق،شرح و طرح این مسئله است که آنها که 
باید ، در مواجهه با این پلیدی ها و ناراستی ها چه می کنند؟ کشف و شناسایی یکی دو عنصر 
نفوذی ، خوب و در خور تقدیر است. محکومیت آنها هم قابل تشکر است. اما ماجرا تمام 
می شود!؟بدون تعارف باید گفت که هنوز بر بخش های مهمی از متولیان امر،نفوذ معنایی 
جز یک جاســوس دوربین به دست یا یک بمب گذار بد صورت ، هویت و تعریفی ندارد و 

معتقدند اگر از این دو گذشت،به چیزهای دیگر می توان توجهی نکرد!
اینگونه اســت که بسیاری از افراد حرفه ای و تربیت شده، با ظاهری بسیار موجه و 
درستکار، بدون داشتن حتی یک فساد اخالقی یا مالی یا سیاسی یا امنیتی و... به یارگیری 
از داخل سیستم ما و افراد داخل حاکمیت می پردازند ، طرح ها و حرف های خود را با پوششی 
از زیباترین عبارات و حتی ظاهرا مزین به تعالیم اسالمی و دغدغه های ارزشمند دینی 
و ملی به قلم و زبان مسئوالن ما می آورند و خود همچون ناظری خاموش و بی اهمیت در 
گوشه ای به تماشای شاهکارشان مشغول می شوند! در چنین شرایطی، تقلیل دشمن و 
دشمنی کینه توزانه او به بمب گذاری و حمله مسلحانه-که همیشه باید در برابر آن هوشیار 

بود- نشناختن میدان بازی نیست!؟
این نگاه غلط در بین متولیان امر باعث شــده که هر از چندی، شخص یا اشخاصی 
بازداشت شوند، مدتی بهانه حقوق بشری دست دشمنان ما بدهند، برای آزادی آنها انواع 
فشارها و تحمیالت به کشور وارد شود، آن افراد محکوم شده یا در فرایند های متعارف، 
مبادله شوند،یکی دومستند مستقل یا تلویزیونی در باره نفوذ آنها تولید و پخش شود و 
.... شــبکه آنها بی برنامه و تدبیر به حال خود رها شود! اینها می تواند به عنوان کارنامه و 

سرگرمی ارائه شود اما واقعا عالج قطعی و حقیقی هم محسوب می شود!؟
اگر جز این اســت، چرا با دستگیری عامل یا عوامل نفوذی ،بازهم همان روش های 
قبلی ،همان برنامه های دیکته شده آنها و بدتر از همه،همان سرپل های داخلی آنها بر سر 
کارند و چیزی در محتوا تغییر نمی کند و تنها یک عنصر از عناصر دشمن کم می شود؟!چرا 
این همه اســناد باال دستی و برنامه های راهبردی نمی تواند گره ای از کار مردم باز کند و 

لبخندی بر لبان آنها بنشاند!؟
شناســایی شبکه و رصد آن از اولین تا آخرین فرد، به مراتب ، مهمتر و حیاتی تر از 
حذف و محکومیت یک جاسوس به زندان و حتی اعدام است،کاری که بر اساس شواهد، 

از آن غفلت شده است. 

جاسوس یا شبکه
كدام مهم تر است؟!

گاوها

حسین شمسیان

* چرا دولت وزرای پیشنهادی را که در مجلس گذشته رای نیاوردند،  مجددا 
معرفی کرده است؟ مگر دالیل نمایندگان سابق مجلس در رد صالحیت این 
افــراد کافی نبود که دولت همان افراد را به مجلس معرفی می کند؟ در این 
زمان کم نباید در مورد انتخاب وزیر با لجبازی با منتقدان زمان را از دســت 

داد. امیدوارم دولت حساسیت جامعه را درک کند.
کچری - لواسانات
* امیدوارم عاملین فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان با رسیدگی قوه قضائیه 
مشخص و مجازات شوند و البته دولت نیز در برخورد با موضوع جدی عمل 

کند و فاسدان را ذخیره نظام معرفی نکند.
سرابی
* اختالس صندوق ذخیره فرهنگیان هم باالخره از رســانه ای شدن در امان 
نماند و مثل فیش های نجومی برمال شــد اما این بار دولت محترم چه کسی 

را مقصر می داند؟ مردم خواستار رسیدگی اند.
041---3866
* به نظر می رســد در آســتانه انتخابات نهال های سیب و گالبی میوه هایی 
خواهد داد که فقط مصرف انتخاباتی دارند و بعد از انتخابات خزان درختان 

خواهد رسید!
0919---5276
* ایران اسالمی یک کشور مستقل و انقالبی است ولی چرا برخی از مسئوالن 
تمایل دارند غربی ها را در مسائل خصوصی کشور وارد کنند و حتی در مشاوره از 
آنان نظرخواهی کنند؟ آیا می خواهند راه نفوذ را برای دشمنان هموارتر کنند؟
قراتپه
* غربی ها که دم از نقض حقوق بشــر در ایران اسالمی می زنند مگر اتفاقات 
تلخ انســانی در ســوریه، عراق، یمن، نیجریه، افغانستان، پاکستان، بحرین، 
عربستان و... می افتد را نقض حقوق بشر نمی دانند؟ غربی ها خودشان یکی از 
نقض کنندگان حقوق بشر هستند و اهداف پست سیاسی را در تظاهر به شعار 
حقوق بشــر تعقیب می کنند! نشانه اش اینکه بزرگ ترین ناقض حقوق بشر در 
منطقه غرب آسیا را به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل در می آورند.
سبحان احدی
* معضل مســکن در کالن  شهرها و نابســامانی قیمت های نامتعارف، بدون 
نظارت رها شده است. دولت در تکمیل مسکن مهر می توانست بار زیادی را 

از دوش مستأجران بردارد نه این که اشکال تراشی کند.
معتمدنیا
* به طور عجیبی بیمه اربعین به عهده موسسه بیمه ای افتاده است که هیچ گونه 
ســوابق معتبری ندارد و می توان گفت که ناشناس می باشد تعهدات بیمه به 
خصوص در روز اربعین نباید به بیمه ای سپرده می شد که حتی هیئت مدیره 

آن مشخص نیست. نکند دست افراد ذی نفوذ در کار است؟
021---0901

* تیترهای روزنامه کیهان حاوی پیگیری سوال های مردم از مسئوالن در مورد 
موضوعات مختلف و لذا بسیار جذاب است. در مقابل، روزنامه های زنجیره ای 
با برچسب  زدن و بزرگنمایی موضوعات بی ارزش در صدد اختالف افکنی و دو 

دستگی برای اهداف نامشروع سیاسی خود هستند!
0912---1149
* آقای مجید انصاری شایسته بود دولت را توصیه می کرد بخشی از هزینه  های 
باالی پرداخت های نجومی و مبالغ سوءاستفاده های چندین هزار میلیاردی 
مدیران را صرف فقرا و مســتضعفین می کرد نه اینکه به هیئت های عزاداری 
آقا اباعبدا... الحسین)ع( توصیه کنند که هزینه عزاداری ها را خرج فقرا کنند!
0912---7977
* یکی از ســخنان بسیار درستی که رئیس جمهور در طی این 3 سال اخیر 
گفته اند این است که در اراک گفتند: »نسبت به دو سال پیش خیلی چیزها 
فرق کرده است«! چرا که طی این دو سال گرانی، بیکاری، رکود، فیش های 
نجومــی، بهای آب، برق، گاز، تلفن ثابت )از 50 هزار به 200 هزار(، حمل و 
نقل جاده ای و ریلی و... با ســرعت هر چه تمام تر در حال صعودند! حاال هر 

چه می خواهند نرخ تورم را پایین بیاورند!
ناظم زاده

* من یک نظامی بازنشسته ام با دریافتی کمتر از 2 میلیون تومان، فرزندی دارم 
که به بیماری ام. اس مبتالست اما از مهر امسال یارانه بنده را قطع کرده اند! از 

روزنامه کیهان تقاضا دارم پیام بنده را به گوش دولت محترم برساند.
021---5090

* در تاریخ 95/5/20 یک دستگاه نیسان دیزل به رنگ آبی از نمایندگی زامیاد 
در تنکابن خریداری و بر اثر یک تصادف متوجه شدم شماره کارت، برگ سبز 
و بیمه نامه با شماره حک شده بر روی ماشین مغایرت دارد ولی پلیس به خاطر 
این قصور نمایندگی، مرا مقصر حادثه دانست و ماشینم را توقیف نمود. حاال در 
اثر تصادف مذکور مبلغ پنج میلیون تومان خسارت دید ه ام که نمایندگی فوق 
از تقبل خسارت یاد شده خودداری می نماید. جای این سؤال باقی است که 
در صورت منجر به فوت شدن شخصی در این حادثه چه کسی پاسخگو بود.
اسفندیار صادق مشرفی - تنکابن
* دولت به محض این که گفت توان اشــتغالزایی به تنهایی ندارد بالفاصله 
قانون منع اســتخدام را به اجرا درآورد و تمام گفته های ایجاد شغل و رونق 

کسب و کار انتخاباتی خود را زیر پا گذاشت.
کرد زنگنه - اهواز
* بــرای دریافت وام ازدواج 10 میلیونی یــک ضمانت 32 میلیونی از بنده 
دریافــت کردند یعنی به قول معروف مرا به چهار میخ کشــیدند! آیا اگر در 
مورد فســادهای مالی این چنین برخورد می کردند کسی توان انجام تخلف 

مالی را داشت؟! پس چرا نکردند؟
025---0695
* در حالــی که موتورســیکلت های متخلف، به راحتــی از چراغ قرمز عبور 
می کننــد ولی دوربین های ثبت تخلف فقط عکس خودروهایی را می گیرند 
که با ناگهان زرد شدن چراغ کمتر از یک متر از خط عابر رد شده اند. لذا در 
هنگام رســیدن به چراغ دچار اضطراب شدید می شوند. متاسفانه هیچ کس 
هم به این مشــکل شــبانه روزی، دائمی و پرهزینه برای رانندگان خودروها 

رسیدگی و توجهی نمی کند!
محمود بلیغیان - اصفهان
* بــه پلیس راهور پیشــنهاد می کنم حال که موفق نشــده جلوی حرکت 
خالف قانون موتورســیکلت ها از میدان امام خمینی)ره( به سمت سرچشمه 
و امین حضور  را بگیرد حداقل در کنار خط ویژه مســیری یک متری برای 
این متخلفین در نظر بگیرد تا در همان محدوده برانند و راه عبور شــرکت 

واحدها را سد نکنند.
مسلم
* ســخنگوی راستگوی دولت چندین بار اعالم کرد همین هفته، همین ماه 
و... پاداش بازنشســته ها پرداخت می شــود باالخره این وعده سر خرمن کی 

محقق می شود؟
بانک  ها دیرکرد اقســاط را نمی پذیرند، ماده 125 را هم که شما اجرا نکردید 
از حقوق هــای نجومی بازنشســته های 700-600 هزار تومان هم که مطلع 
هســتید به تفاوت حقوق های این قشــر یا آن به قول خودتان ذخائر نظام 

بنگرید و قضاوت کنید.
0916---2614
* در شهر رودبار 5 دستگاه دیالیز توسط خیری به بیمارستان شهر اهدا شد 
اما حاال بعد از گذشــت چند سال وزارت بهداشت حتی برای ترمیم دستگاه 
اقدامی نمی کند! آیا وزارت بهداشت تعهدی ندارد؟ چرا باید بیماران دیالیزی 
با درد زیاد و با دســتگاه های فرسوده و کمترین امکانات پزشکی و بهداشتی 

دیالیز شوند؟
0911---1835
* ما اهالی روســتای »کهنه فرود قوچان« با جمعیت 2500 نفر ســه سال 
اســت که از کمبود آب شــرب رنج می بریم به هر کجا هم که رفتیم پاسخ و 
نتیجه ای نگرفتیم. بــه همین علت مردم با هم کدورت پیدا می کنند با این 
وضع روستائیان، چطور برخی مسئولین از آبادانی روستاها و آبرسانی روستاها 

حرف می زنند؟!
رجبعلی حسین زاده از روستای کهنه فرود قوچان

* فروشگاه ها و داروخانه ها پر از خمیردندان آمریکایی شده است! متاسفانه 
هــر جا که نگاه می کنیم برجام فقط جام آمریکا را پر کرده اســت. ولی 
در ایران جوانان همچنان بی کارند چرا باید چنین سرنوشتی برای کشور 

رقم بخورد.
0915---9256
* مدیریت هنرســتان [...] شهرستان کاشان قانون گذاشته در این ایام هیچ 
دانش آموزی حق پوشــیدن لباس مشکی را در مدرسه ندارد. مسئوالن این 
مدرســه پاســخ بدهند به هنگام فوت یکی از عزیزان خود چه می کنند؟ آیا 

لباس شادی یا عادی می پوشند؟
ایجادی

پیش دستی بر مجلس
در فساد 8 هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان

صادق زیباکالم گفت روحانی به خاطر فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق 
ذخیره فرهنگیان،  ترجیح داد کار وزارت آموزش و پرورش به استیضاح در مجلس 

نکشد.
وی در گفت وگو با روزنامه آرمان گفت: تغییرات اجتناب ناپذیر بود. شــاید به 
علت مسئله مالی در آموزش و پرورش آقای روحانی  ترجیح می داد که این مسئله 

به صورت استیضاح مطرح نشود.
اگر آقای روحانــی دخالت نمی کرد، قوه قضائیه همان طور که دیدیم، دخالت 
می کرد و این مســئله افشــا می شد. شــاید آقای روحانی ترجیح  دادند با مجلس 
رویارویی نداشته باشند. همان طور که مشخص نیست به چه علت آقای روحانی از 

وزیر ورزش  خواستند استعفا کند.
دخل و خرج شرکت نفت را شفاف کنید

تا برای شندرغاز یارانه مردم عزا نگیرید!
دولــت بایــد ارقام بودجــه به ویــژه در زمینه دخل و خرج شــرکت نفت را 

شفاف سازی کند.
روزنامه رسالت با اشاره به در پیش بودن موعد ارائه الیحه بودجه 96 به مجلس 
نوشــت: روال معمول مجلس این است که در تقویم ریالی و تسجیل ارقام بودجه 
تاملی ندارد. از اول بررســی چه در کمیسیون ها چه در کمیسیون تلفیق و چه در 
صحن علنی مجلس آنچه مورد توجه مجلس است مسئله ماده واحده و تبصره های 
مربوط به آن اســت. رسیدگی به اعداد و ارقام بودجه و ارزیابی بودجه از این زاویه 
مورد توجه مجلس نبوده و به همین دلیل معماهای اعداد و ارقام بودجه حتی برای 

نمایندگان هم رازگشایی نشده است.
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت می افزاید: پول نفت در بودجه حرف اول 
را می زند لذا اولین تبصره های مربوط به ماده واحده مربوط به نفت است. سال 95 
آنچه از منابع حاصل از نفت به عنوان تامین اعتبار بودجه عمومی دولت اختصاص 
یافته 68 هزار میلیارد تومان است. شرکت ملی نفت قرار است در سال 95 وفق این 

پیش بینی درآمد و برآورد هزینه 7 هزار میلیارد تومان سود بدهد.
بند الف تبصره یک ماده واحده می گوید: شرکت ملی نفت از پرداخت مالیات 
معاف است و سود آن هم به خودش تعلق دارد و عالوه بر این مزایا از 14/5 درصد 
از ارزش نفت خام تولیدی کشــور به عنوان سهم این شرکت از این خوان گسترده 
بهره مند اســت، با این حســاب آیا این اعداد و ارقام نشان می دهد که شرکت ملی 
نفت آن 68 هزار میلیارد تومان را چگونه باید بابت تامین اعتبار در بودجه عمومی 

دولت تامین کند؟
وقتی شرکت ملی نفت فقط 7 هزار میلیارد تومان سود می دهد چطور می تواند 
در یک قلم 68 هزار میلیارد تومان تامین کننده منابع مالی بودجه سال 95 باشد؟!

نویسنده می افزاید: بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 95 می گوید: 
20 درصد درآمد نفت متعلق به صندوق توســعه ملی اســت. اعداد و ارقام بودجه 

شرکت ملی نفت عددی را نشان نمی دهد که بتوان این 20 درصد را تامین کرد.
 همه ســاله بیش از 1/5 میلیون بشــکه در روز تحویل پاالیشگاه های کشور 
می شــود که 27 قلم فرآورده نفتی از آن تولید می گردد. یک قلم آن 24 میلیارد 
لیتر بنزین اســت و رقمی در حدود 24 هزار میلیارد تومان برای شرکت درآمد به 
وجود می آورد. ساالنه شرکت ملی گاز 429 میلیارد مترمکعب گاز خانگی و تجاری 

تحویل مردم می دهد.
همچنین شــرکت ملی گاز ساالنه 218 میلیارد مترمکعب گاز تحویل صنایع 
و 267 میلیارد مترمکعــب گاز تحویل نیروگاه ها می دهد که اگر مترمکعبی 100 
تومان به طور متوسط حساب کنیم رقمی باالی 88 هزار میلیارد تومان درآمد برای 
شرکت گاز دارد. همه این درآمدها در اعداد و ارقام بودجه گم است. لذا وزیر اقتصاد 
و وزیر نفت وقتی بحث از پرداخت یارانه ها می شــود از آن به عنوان یک مصیبت 
یاد می کنند. در حالی که اگر این اعداد و ارقام شــفاف شود، می شود این عزا را به 
عروســی تبدیل کرد. هم حق مردم را در یارانه ها ادا کرد هم حق تولید و بودجه 

سالمت و بقیه چاله و چوله های بودجه ای دولت را پر کرد.
این ارقام کی شفاف می شود؟ پاسخ روشن است؛ وقتی حساب فی مابین دولت 
با شرکت ملی نفت به ریز مبلغ و سرفصل درآمدی فروش و صدور همه اقالم نفتی 
و گازی و فرآورده های »قیمت تکلیفی« در یک تراز دوستونی در بودجه مشخص 

شود که هیچ سالی نشد.
دو قلم درشت منابع هدفمندی یارانه ها، فروش نفت در داخل و فروش گاز در 
داخل اســت که اگر حساب و کتاب درســتی در ارائه اعداد و ارقام بودجه داشتیم 

شفافیت سایر ارقام را از همین نقطه شروع می کردیم.
غیر از دولت مجلس هم تمایلی به شــفافیت این اعداد و ارقام نشان نمی دهد. 
دیوان محاسبات در ارائه تفریغ بودجه در این موارد ساکت است. البته این سکوت به 
دلیل فقدان اهلیت فنی و تخصصی در این مورد است. کسانی که در این سال ها در 

راس دیوان بودند به لحاظ عدم بضاعت علمی و توان تجربی در حوزه مالی دادرسی در 
مقام تمییز چنین حقی را نداشتند. مجلس هم از این مهم در غفلت به سر برده است.

رسالت در پایان نوشت: دولت اگر می خواهد بودجه کل کشور سال آخر را علمی، 
فنی، شــفاف به مجلس تسلیم کند حداقل در مورد اعداد و ارقام بودجه سه شرکت 
معظم مادر تخصصی؛ 1- شــرکت ملی نفت 2- شــرکت ملی گاز 3- شــرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی شفاف ســازی کند تا ناظر بیرونی از آن سردرآورد. عدم شفافیت 
مالی بزرگترین بنگاه های اقتصادی دولت در بودجه کل کشــور همه ساله به صورت 
معما و طلسم ناگشوده خودنمایی می کند تا این طلسم باز نشود نمی توان از حساب 

و کتاب دقیق بودجه و تفریغ آن سخن گفت.
دریغ از یک اعتراض خشک و خالی

به یکطرفه شدن جاده برجام!
در دیدار رئیس جمهور با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نه آقای روحانی 
حتی کلمه ای به بدعهدی آمریکا در اجرای برجام و عدم لغو تحریم های اصلی مالی 

و بانکی اشاره کرد و نه خانم موگرینی.
فدریکا موگرینی دیروز در ســفری چند ساعته به تهران با رئیس جمهور و وزیر 
خارجه کشــورمان دیدار و گفت وگو کرد. او در دیدار با روحانی صرفا گفت »اتحادیه 
اروپا متعهد به اجرای تعهدات برجام است« و »بسیاری از بانک های اروپایی آماده آغاز 
فعالیت خود در ایران هستند« اما اشاره ای به این واقعیت نکرد که 9 ماه پس از آغاز 
اجرای تعهدات طرف غربی، بانک ها و شرکت های بزرگ اروپایی صرفا به خاطر تهدید 
آمریکا به مجازات، مایل به همکاری با ایران نیستند؛ موضوعی که از سوی ظریف در 

سفر نیویورک مورد اذعان قرار گرفت.
آقای روحانی نیز در این دیدار گفته اســت: ایران در اجرای توافق برجام به همه 
تعهدات خود پایبند بوده و انتظار دارد برای پایداری برجام، طرف مقابل نیز به همه 

تعهدات خود به طور کامل عمل کند.
ســکوت طرف اروپایی در مقابل بدعهدی آمریکا و سکوت سوال برانگیزتر آقای 
روحانی در این باره در حالی است که اگر بدعهدی و نقض مشابهی از سوی ایران انجام 
می گرفت، اروپایی ها قطعا مانند امروز سکوت اختیار نمی کردند و به انواع تهدیدها روی 
می آوردند. به این معنا جاده دوطرفه تعامل و توافق برجام، عمال یکطرفه شده است.

دموکرات ها روی موج
تشدید دشمنی با ایران

مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد تحریم های رو به پایان ایران را مجددا تصویب 
کند و اوباما نیز از تهدید به وتوی تحریم های ایران دست کشیده است.

به گزارش پایگاه خبری »رول کال« منابع آگاه از تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا 
مبنــی بر رای دادن به تمدیــد تحریم های در حال انقضای  ایران بدون اضافه کردن 
شــروط جدید به آن خبر داده اند و کاخ سفید نیز قصد دارد با چشم پوشی از تهدید 

وتو، اجازه دهد این الیحه به یک قانون تبدیل شود.
مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد قانون تحریم های ایران مصوب سال 1996 
را کــه بخش انرژی این کشــور را هدف قرار می دهد و تا روز 31 دســامبر منقضی 
می شــود، تشخیص دهد، تمدید کند و به گفته منابع آگاه باراک اوباما رئیس جمهور 
آمریــکا نیز احتماال اجازه خواهد داد این الیحه که از آن به عنوان »الیحه تمیز« نام 

برده می شود، تصویب شود.
کاخ ســفید می گوید رئیس جمهور و وزارت خزانه داری آمریکا به موجب قانون از 
اختیارات مربوط به صدور تحریمها درخصوص دیگر کشــورها برخوردارند ولی اوباما 

احتماال این الیحه را وتو نخواهد کرد.
همزمان، روزنامه وال اســتریت ژورنال در گزارشی خاطرنشان کرد: اگر هیالری 
کلینتون در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا پیروز شــود، تحریم های تازه ای علیه 
ایران در نظر خواهد گرفت و رویکرد به مراتب تهاجمی تری علیه ایران خواهد داشت.

از ســوی دیگر وندی شرمن )معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا و مشاور فعلی 
هیالری کلینتون گفت: اگر کلینتون رئیس جمهور شود روابط با اسرائیل را گسترش 

خواهد داد.
شــرمن به روزنامه جروزالم پست گفت: کلینتون  اسرائیل را کشوری می داند که 

در منطقه پرتعصب و بی آزادی خاورمیانه، بهشت دموکراسی است.« 
»دنیس راس«  دیپلمات وزارت خارجه آمریکا در دولت های جورج بوش و اوباما 
نیز به این روزنامه گفت: »کلینتون هم ارتباط عاطفی با اسرائیل دارد و هم اسرائیل 

را متحدی راهبردی می داند.
کلینتون بسیار حساس است که در منظر عمومی به گونه ای با اسرائیل رفتار شود 

که اسرائیلی ها در موضع ضعف قرار نگیرند«.

چشم پوشی روحانی بر ناکارآمدی
رئیس ستاد انتخاباتی در وزارت صنعت

دولت به عمد از ضعف ها و ناکارآمدی وضعیت صنعت چشم پوشی می کند.
روزنامه آفتاب یزد در این باره نوشت: سخنگوی دولت در مصاحبه هفته گذشته، 
با اشاره به عملکرد وزیر اقتصاد، عملکرد ضعیف وزیر صنعت را زیرکانه به »فراسو« برد.
این روزنامه می نویســد: کارشناسان برخی اختالفات را عارضه طبیعی تجمع 
ژنرال های مدعی زیر یک ســقف قلمداد می کنند. نهاوندیان در کنار نوبخت شاید 
بیشــترین ناهماهنگی ها را موجب شــدند. سیف نیز در نهایت به نظر می رسد که 
تدریجاً قدرت و دانش و تجربه بیشتر طیب نیا را پذیرفته است. آفتاب یزد می افزاید: 
در این بین اما حمایت بی شــائبه از خودروســازان، عضویت در هیئت مدیره ده ها 
شــرکت خصوصی، تالش پرشــائبه در زمینه خروج خوراک پتروشیمی از بورس، 
اتهامات جدی ترکان به وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان بگو مگوی مشهور، 
وضعیت اسفناک معادن کشور و گالیه های تمام نشدنی فعاالن صنعتی تنها بخشی 

از انتقاداتی است که از نعمت زاده صورت می گیرد.
برکناری نعمت زاده در فرجه چند ماهه با توجه به ارتباطات وسیع او با بسیاری 
از اهالی بخش خصوصی و پوشــش مناســب منافع بسیاری از آنها در زمان وزارت 
نعمت زاده برای روحانی غیر از چالش، بی شــک دستاورد دیگری به همراه نخواهد 
داشت. صاحبنظران اما با توجه به عملکرد سؤال برانگیز نعمت زاده در همراهی وی 
در دولت دوم روحانی ابراز تردید کرده اند حوزه اختیارات نهاوندیان و دامنه قدرت 
او به ویژه در حوزه اقتصاد و عملکرد او در اتاق بازرگانی با توجه به نزدیکی بیشتر 
وی به رئیس جمهور در نبود برادر معتمد او، مسئله مجزایی است که بعید به نظر 

می رسد در آینده نزدیک این دامنه وسیع اختیارات دستخوش تغییر شود.
آنچه در گزارش روزنامه آفتاب یزد، مسکوت و مغفول مانده، ریاست نعمت زاده 

)وزیر هزار میلیاردی( بر ستاد انتخاباتی روحانی در سال 92 است.
وزارت نفت اضطراب می آفریند

تا نشود از قراردادهای نفتی انتقاد کرد
با توجه به تخلفات انجام گرفته در دوره قبلی وزارت آقای زنگنه، باید نسبت به 

قراردادهای جدید نفتی )IPC( حساسیت بیشتری به خرج داد.
فرشــاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی به روزنامه شرق گفت: 
درباره قراردادهای نفتی واقعیتی وجود دارد که وزارت نفت در دوره قبل از دولت قبلی 
)در دولت اصالحات(، ذیل عنوان قراردادهای بیع متقابل، سهل انگاری ها و خطاهای 
بسیار بزرگی صورت داده بود. در همان زمان نامه ای منتشر کردیم که امضای بیش 
از صد کارشــناس فرارشته ای عالقه مند به توسعه را پای خودش داشت و با کمال 
تاسف همه پیش بینی هایی که در بیانیه صورت گرفته بود، در دوره قبلی مسئولیت 

مهندس زنگنه در کادر قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته بود، محقق شد.
وی می افزایــد: بنابراین به طور طبیعی به اعتبار آن تجربه تاریخی و به اعتبار 
ضریب باالی سرنوشت سازی قراردادهای نفتی، به نظرمان باید به قراردادهای نفتی 
به مثابه یک مسئله ملی توجه شود و هرقدر حضور و نقش فعالیت های کارشناسی 
و دانشگاهی باالتر برود راه بیشتر به روی برخوردهای فرصت طلبانه در این زمینه 

بسته می شود.
مومنی تصریح کرد: در زمانی که قراردادهای بیع متقابل به شکل سهل انگارانه 
و پی در پی امضا می شد ادعا این بود که تمرکز روی میادین مشترک خواهد بود. 
در حالی که آنچه عمال اتفاق افتاد همان طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند، 
این بود که ســهم میادین مشترک در قراردادهای غیرمتقابل نزدیک به صفر بود. 
وقتی این سابقه وجود دارد این حساسیت باید وجود داشته باشد چون اکنون هم 
دوباره برای بستن باب گفت وگو ادعا می شود که در حال از دست دادن زمان هستیم. 
بحث ما این اســت که همه این هزینه ها را در 10 ســال گذشته پرداخت کرده ایم 
بنابراین به جای اینکه بیهوده نوعی اضطراب در جامعه راه بیندازیم، بهتر اســت با 
خرد کارشناسی و با استفاده از حداکثرذخیره دانایی جامعه قراردادها را ارزیابی کنیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: درباره ماجرای نفت هم این نکته که در همین 
دوره سه ساله گذشته بدون اینکه مشارکت محسوسی از ناحیه خارجی ها باشد نظام 
ملی با استفاده از بضاعت کارشناسی بومی توانسته افزایش خیلی معنی دار در سطح 
تولید نفت بدهد، به معنای این است که در هر قراردادی توجه به ظرفیت ها و بنیه 
تکنیکی، علمی و فنی حیطه نفت باید در مرکز توجه باشــد. خیلی اظهار شگفتی 
می کنم دولت فعلی که این قابلیت بزرگ را زیر سایه توانایی های داخلی به دست 
آورده و توانســته ایم بخش بزرگی از افت تولید را با تکیه بر تولید داخلی پوشــش 
دهیم، چرا با جامعه دراین باره  صحبت نمی کنند. آیا این احتمال وجود ندارد صحبت 
کردن دراین باره به این معنا خواهد بود که قراردادهای خارجی حتما باید حســاب 
و کتاب های جدی تری داشته باشد. این افتخاری ملی است که در مناطق نفت خیز 
جنــوب به نمایش درآمده و مــا تقریبا بدون اینکه بهره مندی خاصی از طرف های 
خارجی داشته باشیم، توانسته ایم حدود یک میلیون بشکه بر تولید نفت بیفزاییم. 

چرا درباره این تحول افتخارآمیز موافقان و مخالفان دولت صحبت نمی کنند؟

منابع کاخ سفید اعالم کردند

اوباما تحریم های دهه هفتاد را تمدید می كند
سرویس سیاسی-

مجلس نمایندگان آمریکا خود 
را برای رای دادن به »تمدید بدون 
درحال  تحریم های  جدید«  شروط 
ایران  علیه  متحده  ایاالت  انقضای 
آماده می کند و کاخ سفید نیز قصد 
دارد با کنار کشیدن خود، اجازه دهد 
این الیحه به یک قانون تبدیل شود.
منابعی در کاخ ســفید می گویند 
مجلس نمایندگان آمریکا خود را برای 
رای دادن بــه »تمدید بدون شــروط 
جدیــد« تحریم های درحــال انقضای 
ایاالت متحده علیه ایران آماده می کند 
و کاخ سفید نیز قصد دارد با کنار کشیدن 
خود، اجازه دهد این الیحه به یک قانون 

تبدیل شود.
به نوشته پایگاه خبری »رول کال« 
در این میان، قانون تحریم های ســال 
1996 -دهه 70- با هدف بخش انرژی 
ایــران که پایان ســال 2016 منقضی 

می شود، وجود دارد.
اوباما، تمدید قانون 

تحریم ها را وتو نمی کند
منابع کاخ ســفید تاکید می کنند 
»باراک اوباما« رئیس جمهور آمریکا این 
تمدید قانون تحریم ها را وتو نمی کند زیرا 
دولت به این جمع بندی رسیده که این 
امر مفاد توافق هسته ای ایران و 1+5 را 

نقض نمی کند.
یک مقام آگاه در این باره به رول کال 
می گوید:»استدالل من این است که این 
الیحه، بعنوان یک »تمدید بدون دخل و 

تصرف« مورد بحث قرار گیرد«.
از سوی دیگر منابع آگاه آمریکایی 
می گویند که »نمایش کاخ ســفید« در 
خصوص تمدید قانون تحریم های ایران، 
به منظور حفظ محدودیت های جدید یا 

مجازات ها بر روی تهران است.
حمایت هر دو حزب 

جمهوری خواه و دموکرات 
از تحریم ها

»مارک دوبوویتز« رئیس مدیرعامل 
بنیاد دفاع از دموکراســی با بیان اینکه 
تمدید قانون تحریم های ایران از سوی 
دو حــزب جمهوری خــواه و دموکرات 
حمایت می شود، گفت علی رغم مخالفت 
کاخ ســفید با این قضیه امــا در انظار 
عمومی به گونــه ای وانمود خواهد کرد 
که اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، شامل 
تحریم های جدید نخواهد شــد و فقط 
تحریم هایی اســت که از سال 1996 بر 

ایران وضع شده است.
»رایان کاستلو« عضو شورای ایرانیان 
آمریکا با اشاره به احتمال پذیرفته شدن 

تمدید قانون مذکور از سوی دولت آمریکا 
تصریح کرد:»اما ]کاخ سفید[ نگران است 
کنگره با اضافه کردن بندهای مسموم، 

توافق هسته ای را به خطر بیاندازد.«
این در حالی اســت کــه »جاش 
ارنســت« ســخنگوی کاخ سفید گفته 
بــود هیچ اطالعی درباره احتمال وتوی 
چنین مســئله ای ندارد و درباره اینکه 
رئیــس جمهور آمریکا آن را وتو خواهد 
کرد یا نه، از پیش قضاوت نخواهد کرد.

یک مقام ارشــد کاخ سفید پیشتر 
به رول کال گفته بود: »منقضی شــدن 
قانون تحریم های ایران بر توانایی ما برای 
اعمال تحریم هایی [علیه این کشور] در 
زمانی که نیاز باشــند، تاثیر نمی گذارد. 
مقامات زیادی داریم که مسائل مرتبط 
با فعالیت های موشکی، نقض حقوق بشر، 
فعالیت های شــرورانه سایبری و دیگر 

اقدامات نگران کننده را زیرنظر دارند.«
دفتر تحقیقات کنگره درباره قانون 
تحریم هــای 1996 ضــد ایران تصریح 
می کنــد: »ایــن قانون عضــو محوری 
تحریم های آمریــکا علیه بخش انرژی 
ایران از زمان صدور آن در سال 1996 
بوده اســت. اثرات ایــن قانون در ادامه 
به بخش هــای دیگر از صنایع ایران نیز 

سرایت کرده است.«
ســناتورهای دموکــرات اوایل ماه 
جــاری میالدی )اکتبــر( در نامه ای به 
»میــچ مک کانل« رهبر اکثریت ســنا 
ادعــا کرده بودند: »تمدیــد این قانون 
حیاتی اســت زیرا ابزار اساســی برای 
پیشــگیری و به عقــب راندن انداختن 
افراد و شــرکت هایی است که از توسعه 
سالح های عمومی و کشتارجمعی ایران 

حمایت می کنند.«
رول کال تاکیــد می کند که نامزد 
دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا از حامیــان تمدیــد قانــون 
تحریم های ســال 1996 ایران است اما 
به نظر نمی رسد دونالد ترامپ موضعی 
در این خصوص گرفته باشد هر چند او 
متعهد شــده که توافق هسته ای دولت 
اوباما با تهــران را که هیالری کلینتون 

حامی آن است، از بین ببرد.
قانون داماتو 

»قانــون داماتــو« به نــام یکي از 
امریــکا  جمهوریخــواه  ســناتورهاي 
نامگذاري شــده و ســال 1996 - دهه 
هفتاد- براي اعمــال تحریم هایي علیه 
ایران به تصویب رسید. براساس این قانون 
هر ساله تحریم هاي جدیدي علیه ایران 
وضع مي شود که در کنار تمام تحریم هاي 
یک جانبه و چندجانبه، تحریم هایي که 

هر سال با درخواست رئیس جمهور امریکا 
تمدید مي شود جایگاهي خاص دارد.

بر مبناي این قانون شــرکت هایي 
که در ســال بیــش از 40 میلیون دالر 
در ایــران ســرمایه گذاري کنند امکان 
همــکاري اقتصادي با دولت امریکا را از 

دست مي دهند.
قانــون تحریم ایــران در 19 ژوئن 
1996 با 415 رأي موافق و بدون هیچ 
مخالفتي در مجلس نمایندگان امریکا به 
تصویب رسید، هفت روز بعد، این مصوبه 
از تصویب مجلس سنا گذشت و نهایتاً در 
پنجم اوت 1996 به امضاي رئیس جمهور 
وقت امریکا یعني بیل کلینتون، رسید. 
تصویب و امضاي این طرح که از این پس 
به قانون داماتو معروف شد، حاکي از آغاز 
دور جدیدي از تحریم هاي اقتصادي بود 
که امریکا علیه جمهوري اسالمي ایران 
وضع مي کرد. براساس قانون داماتو که 
صنایع نفت و در واقع بخش انرژي ایران 
را نشــانه گرفته بود، در وهله  نخســت 
تحریم هــاي تجاري علیه ایــران اعمال 
مي شــد و در مرحله  بعد شــرکت هاي 
خارجي از معامله با ایران منع مي شدند.

دو رکن اصلي 
تحریم هاي آمریکا

جــرج بوش در 28 ژوئن 2005 به 
بهانه مبارزه با گسترش سالح هاي کشتار 
جمعي، دستور اجرایي شماره 13382 
را صادر کرد. هدف از این تحریم، اعمال 
محدودیــت بر صنایع موشــکي ایران، 

سوریه و کره  شمالي بود.
بر اســاس این دســتور، هر گونه 
معامله و تراکنش افراد حقیقي و حقوقي 
امریکایي یا تحت کنترل افراد امریکایي 
با لیست افراد دخیل یا پشتیباني کننده 
پروژ ه هاي موشکي و کشتار جمعي که 
توســط وزارت خزانه داري و وزارت امور 
خارجه امریکا اعالم مي شــود، ممنوع 
اســت و دارایي هاي تحریم شــدگان 
مسدود مي شود. این تحریم به گونه اي 
تنظیم شــده که افراد خارجي از دیگر 
کشورها نیز چنانچه با تحریم شوندگان 
مبادله اي انجام دهند، مشــمول تحریم 
واقع مي شوند. دستور اجرایي 13382 به 
همراه قانون داماتو که بعدها به سیسادا 
ارتقا یافــت، دو رکن اصلي تحریم هاي 
فراسرزمیني امریکا را تشکیل مي دهند.

تصویب قانون جامع
 تحریم های ایران با امضای اوباما

کنگــره آمریکا طــي برنامه ریزي 
قبلي در ادامه تصویب قطعنامه 1929 
شــوراي امنیت ســازمان ملل، »قانون 
جامــع تحریم ها، مســئولیت پذیري و 

محرومیــت ایــران« )CISADA( را 
تصویب کرد که با امضــاي اوباما در 1 
جوالي 2010 اجرایي شــد. براســاس 
این قانون شــرکت هایي که بیش از 20 
میلیون دالر در بخش نفت و گاز ایران 
ســرمایه گذاري کنند یا ساالنه بیش از 
پنج میلیون دالر در سال بنزین به ایران 

بفروشند، مشمول مجازات مي شوند.
وعده لغو تمامی تحریم ها 

در اولین روز اجرای برجام! 
دولتمردان پس از امضای برجام، این 
توافق را »فتح الفتوح«، »آفتاب تابان«! 
دســتاورد  »بزرگترین  قرن«!  »معجزه 
تاریــخ ایران«! »نشــانه تســلیم همه 
قدرت های بزرگ در برابر اراده ملت«!، 
»پیروزی بزرگ تر از فتح خرمشهر« و... 
نامیده و تأکید کرده بودند که »در همان 
روز اول توافق، تمام تحریم های بانکی، 
بیمه ای، مالی، حمل و نقل، پتروشیمی، 
فلزات ســنگین و تحریم های اقتصادی 
بطور کامل لغو خواهند شد و نه تعلیق. 
حتی تحریم های تســلیحاتی نیز کنار 

گذاشته می شود!«.
این در حالی اســت که گستاخی 
آمریکا در پســابرجام هر روز ابعاد تازه 
تری به خود می گیرد. اســتمرار تحریم 
سوئیفت، غارت 2 میلیارد دالری اموال 
ایران، اجرای قانــون محدودیت ویزا و 
تصویب تحریم های جدید، تنها بخشی 
از عهدشکنی آمریکا در پسابرجام است.

فشار ایمیلی و گالیه
 در کنار توجیه عهدشکنی

نکتــه قابل توجه این اســت که با 
وجود عهدشــکنی های مکــرر آمریکا 
در پســابرجام، مقامات این کشــور در 
اظهاراتی گســتاخانه مدعی شده اند که 
نه تنها به تعهدات خود پایبند بوده بلکه 
فراتر از آن را هم انجام داده اند. مقامات 
واشــنگتن همچنین با گستاخی اعالم 
کرده اند که ایران حق ندارد درباره مسئله 

لغو تحریم ها اعتراض کند. 
متاسفانه با وجود استمرار عهدشکنی 
آمریکا و علیرغم شانه خالی کردن این 
کشــور از انجام تعهدات، مقامات دولت 
یازدهــم و علی الخصــوص وزارت امور 
خارجه هیــچ واکنش قاطعی نشــان 
نداده اند. فشار ایمیلی! و گالیه در کنار 
توجیه عهدشکنی، بیشترین تکرار را در 
رفتار دولت در مواجهه با عهدشکنی های 

آمریکا به خود اختصاص داده است.
استمرار این رفتار توسط دولتمردان، 
نه تنها گشایشی در توافق هسته ای ایجاد 
نخواهد کــرد بلکه گره آن را نیز کورتر 

خواهد کرد.

طرح نحــوه فعالیت احزاب و 
گروه های سیاســی، که به عنوان 
ارجاع  مجمع  به  اختالفی  موضوع 
شده بود ، در دستور کار قرار گرفت 

و در مورد آن تصمیم گیری شد.
به گزارش روابــط عمومی مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام،  مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دیروز به ریاست 

هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد.
در این جلســه ، طرح نحوه فعالیت 
احــزاب و گروه های سیاســی، مصوبه 
مجلس شــورای اسالمی که مورد ایراد 
شــورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان 
موضوع اختالفی به مجمع ارجاع شده 
بود، در دستور کار قرار گرفت و با حضور 
کارشناسان مربوطه از شورای نگهبان و 
مجلس شورای اسالمی براساس مصلحت 

در مورد آن تصمیم گیری شد.
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام ،  در این جلسه ، درگذشت عموی 
آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 

ملی را به ایشان تسلیت گفت.
والیتی نیز در این دیدار گزارشی از 
برنامه ها، اهداف و نحوه برگزاری اجالس 

بیداری اســالمی را که اخیراً در بغداد 
برگزار شد، به اطالع اعضا رساند.

در ادامه جلســه و با حضور وزیر 
کشور ، معاون پارلمانی رئیس جمهور ، 
رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اســالمی، یکی از حقوقدانان 
شــورای نگهبان و دبیر کمیســیون 
حقوقــی و قضایی مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام، طرح نحــوه فعالیت 
احزاب و گروه های سیاسی مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت و به شرح ذیل 

تصمیم گیری شد :
ـ با عنایت به نظرات کارشناســی 
و تحلیــل جوانب ، اســتماع نظرات و 
اســتدالالت حقوقدان شورای نگهبان ، 
کارشناس مربوطه از کمیسیون مجلس 
شورای اســالمی، وزیر کشور و بحث و 
بررسی های مبسوط اعضا ، نظر مجلس 
شــورای اســالمی با اکثریت آرا، مورد 

تأیید قرار گرفت.
بنابرایــن اعضای مجمع عضویت با 
حــق رأی دو نماینده مجلس شــورای 
اســالمی در کمیسیون ماده 10 احزاب 

را به مصلحت دانستند.

تصمیم گیری درباره نحوه فعالیت احزاب
و گروه های سیاسی در جلسه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفت: بعضی ها می گویند اگر »ترامپ« رئیس جمهور آمریکا شود 
برای کشورمان بهتر است! و بعضی دیگر می گویند، اگر کلینتون شود، 

بهتر خواهد بود!
گفتم: یعنی بعد از ســی وچند سال هنوز نفهمیده اند که 
سگ زرد برادر شغال است؟! و هنوز تصور می کنند دموکرات ها 

و جمهوری خواهان دو تافته جدا بافته هستند؟!
گفت: مگر بوش و اوباما با یکدیگر فرق داشتند؟ و یا کارتر و ریگان 

متفاوت بودند؟ و...؟!
گفتم: یارو از مســئول یک گاوداری پرسید به گاوها چه 
غذایی می دهید؟ مدیر پرسید؛ گاوهای سفید یا سیاه؟ طرف 
گفت؛ سیاه ها و مدیر گفت؛ کاه و یونجه و... پرسید؛ سفیدها 
چــی؟ و طرف جواب داد به آنها هــم کاه و یونجه می دهیم. 
یارو پرسید؛ گاوها را کجا نگاهداری می کنید؟ و مدیرپرسید؛ 
سیاه ها یا سفیدها؟! و طرف گفت؛ سفیدها و مدیر گفت؛ آنها 
را در همین سالن نگاه می داریم پرسید؛ سیاه ها چی؟ گفت؛ 
آنها را هم همینجا! و یارو که حسابی عصبانی شده بود گفت؛ 
مردک مرا مسخره می کنی؟ و مدیر گفت؛ آخه گاوهای سفید 
مال خودم هستند. یارو پرسید؛ خب گاوهای سیاه چی؟ و مدیر 

گاوداری گفت؛ آنها هم مال خودم هستند!


