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دو هفته از روزی که ســنای آمریکا، تحریم های موسوم به 
)iran sanctions act (ISA را تصویب کرده می گذرد. در این مدت در 

دو جبهه مختلف دو اتفاق افتاد.
در جبهه دشــمن، مقامات ارشد و تراز اول آمریکا این اقدام سنا را کاری 
کامال درست و قانونی دانسته و بر آن پای فشردند. برخالف حرف آن روز های 
افرادی مثل آقایان ظریف و عراقچی که معتقد بودند» آمریکا به خاطر حفظ 
حیثیت و پرستیژ خودش هم که شده، تحریم دیگری علیه ایران تصویب نخواهد 
کرد« بدون خجالت و شرمندگی، تحریم ده ساله علیه ما تصویب کردند و هیچ 
خجالتی هم نکشیدند! آنها نشان دادند که اساسا در دیپلماسی آنها، چیزی به 
عنوان شرم و خجالت و اخالق و ... معنایی ندارد و دلخوش کردن به این واژه ها، 

خوش خیالی و خام اندیشی است.
اما در جبهه خودی و در داخل کشور، برخورد قاطع و متناسب با خیانت  و 
عهدشکنی آمریکایی ها مورد انتظار مردم بود و هست. ذکر این نکته ضروری 
است که رهبر معظم انقالب پیش از همه درباره تصویب تحریم های جدید علیه 

کشورمان هشدار داده و بر ضرورت واکنش کشورمان تاکید فرموده بودند. 
اما ســرانجام انتظار مردم و واکنش دست اندرکاران چه شد؟ این موضوع 

را در چند بخش بخوانید:
1- بعد از چند سخنرانی و مصاحبه  تند و پرحرارت، کم کم برخی مسئوالن 
دولتی، شــروع به تقلیل ماجرا کردند و کوشیدند با بیان اینکه » برجام یک 
معاهده چندجانبه است و نقض عهد یک طرف، نقض برجام نیست« از موضع 
نقض برجام از سوی آمریکا عقب بنشینند! این سخن در حالی بیان می شد که 
آمریکا روزگاری کدخدای معرفی شده بود و اروپایی ها پیرو آمریکا! و تجربه 
همین مدت اجرای برجام هم نشان داده بود بانک های اروپایی از ترس وزارت 
خزانه داری آمریکا، هیچ معامله ای با ایران نمی کنند! و حاال دلخوش بودن به 

بقای برجام به واسطه وجود شرکای اروپایی، عجیب و غیرمنطقی می نماید.
2- جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام، مهمترین جایی بود که از آن انتظار 
واکنش عملی به  رفتار آمریکایی ها می رفت. اما اعالم مصوبه آن جلسه، چنگ 
چندانی به دل نزد و آنچه به طور منطقی انتظار می رفت را برآورده نکرد! با اینکه 
از مدتها قبل، کامال پیش بینی می شد که کنگره و سنای آمریکا، این مصوبه ضد 
ایرانی را تصویب خواهند کرد،هیچ برنامه عملیاتی و واکنش متناسبی طراحی 
نشده بود و پس از آنکه دشمن،چنگ و دندان خود را نشان داد و به تعبیر رهبر 
معظم انقالب »با تصویب تحریم های تازه به ریش ما خندید« این هیئت نشستی 
تشــکیل و بیانیه ای منتشر کرد که مهمترین فراز آن این بخش بود: »اعضای 
جلسه با توجه به رفتار غیرقابل توجیه آمریکا در رابطه با تعهدات این کشور در 
برجام، اجرایی شدن این قانون را نقض فاحش برجام دانستند و پیشنهادهای 
مطرح شده در واکنش به اقدامات، آمریکا را مورد بررسی و تصویب قرار دادند 
و با توجه به سناریوهای محتمل در آینده، برای هرگونه اقدام، تصمیمات الزم 
را اتخاذ کردند. بر اساس این تصمیمات، اقدام دولت آمریکا به طور دقیق رصد 
خواهد شد و براساس تدابیر متخذه، متناسب با اقدام طرف مقابل، واکنش الزم 
طبق مصوبات اجرایی خواهد شد. هیئت نظارت، برای پیگیری موضوع، هفته 
آینده نیز تشکیل جلسه خواهد داد«!  تکرار این لفظ که »اقدام آمریکا نقض 
برجام است«موضوع مورد انتظار از آن هیئت نبود. اما رصد دقیق )!) اقدامات 
آمریکا با وجود اقدام آشکار و عهدشکنانه دشمن هم در نوع خود جالب و قابل 
توجه است!یعنی آمریکا چه کار دیگری ممکن است بکند و ما باید همچنان 

فقط رصدگر باشیم!؟
3- سرانجام انتشار نامه رئیس جمهور محترم به آقایان ظریف و صالحی 
را بایــد عملی ترین  و در عین حال کمترین واکنش مورد انتظار به نقض عهد 

آمریکایی ها دانست! 
فارغ از بکار بردن واژه های »تعلل و اهمال« برای رفتار آمریکایی ها، آنچه 
به وزیر خارجه دستور داده شده، کلیاتی غیرقابل ارزیابی است که نمی توان 

برای آن ارزش عملیاتی و محاسباتی قائل بود.
اما نامه به رئیس ســازمان انرژی اتمی، به مراتب کم اثرتر از نامه پیشین 
است و با عرض معذرت،بوی دور زدن موضوع و نمایشی بودن می دهد تا دستور 

قاطع به اقدام عملی! چرا که؛
الف: در متن نامه به دکتر صالحی دستور انجام دو اقدام به عنوان واکنش 

صادر شده است:
اول »برنامه ریزی برای طراحی و ساخت پیشران هسته ای جهت بهره گیری 

در حوزه حمل ونقل دریایی «
دوم: »مطالعه و طراحی تولید سوخت مصرفی پیشران هسته ای« 

آیا واقعا این اقدامات واکنشی به رفتار آمریکایی ها است!؟ فارغ از ارزش و 
اهمیت ساخت پیشرانه های اتمی و تامین سوخت مورد نظر آن و ضرورت تالش 
هرچه بیشتر و بهتر برای دستیابی به این توان ارزشمند فنی و مهندسی،باید به 
این نکته اشاره کرد که آنچه اکنون مورد اشاره و دستور رئیس جمهور محترم 
قرار گرفته، نه تنها واکنش متناسب با رفتار آمریکایی ها نیست، بلکه تکلیفی 
است که مدت هاست در اجرای آن تعلل و کوتاهی شده و اکنون امر به اجرای 

آن را نباید به عنوان واکنش قلمداد کرد!
توضیح اینکه مجلس شورای اسالمی در مهرماه سال 94 مصوبه ای در 9 
ماده و دو تبصره به تصویب رساند که در آن برخی تکالیف دولت در موضوع 
هســته ای معین شده بود. از جمله در ماده 7 این مصوبه آمده: »دولت و قوای 
مسلح کشور موظفند به  منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت 
از متحدین در مقابله با تروریسم، تدابیر الزم را نسبت به تقویت توانمندی های 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران در همه زمینه های آفندی و پدافندی از جمله 
هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و ایجاد پدافند در مقابل حمالت هسته ای و 
»ساخت پیشــران ها«، باطری های هسته ای،... با قوت و جدیت برنامه ریزی و 
اقدام کنند.« می بینید که ساخت پیشران، تکلیفی بوده که از 14 ماه قبل قرار 
بــوده »با قوت و جدیت« انجام پذیرد و اینکه عمل به آن تکلیف قانونی را به 

عنوان واکنش به آمریکا تلقی کنیم، کار مناسبی نیست. 
ب: در متن نامه بر »برنامه ریزی« برای طراحی و ساخت تاکید شده نه اقدام به 
طراحی و ساخت پیشرانه! و همچنین به »مطالعه و طراحی« سوخت و نه ساخت 
و تولید ســوخت هسته ای! در حالی که ما در زمینه سوخت با غنای 56 درصد - 

سوخت متعارف و متناسب با پیشرانه های اتمی- تجربیات بسیار موفقی داریم .
ج: برای دو اقدام مطالعاتی و غیرضروری فوق، ســه ماه وقت تعیین شده 
اســت. یعنی سه ماه بعد سازمان انرژی اتمی باید گزارش تحقیق خود درباره 
ساخت پیشــرانه و تولید سوخت را ارائه کند! آن ایام، واپسین روزهای سال 
است و حدود دو ماه به انتخابات ریاست جمهوری. ظاهرا این دستور قرار است 
ما را از روزهای پر مطالبه امروز، به روزهای شلوغ و پرهیجان در آینده منتقل 
کند تا... همه چیز مشمول مرور زمان شده و به دست فراموشی سپرده شود!

4- اما اگر واقعا قصدی برای اقدام متقابل علیه آمریکا وجود داشته باشد، 
آیا راه حل عملیاتی و دقیقی وجــود ندارد و نمی توان برای آن فکری کرد!؟ 
پاسخ به این سوال کامال روشن است و ماده 3 » قانون اقدام متناسب و متقابل 
دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام« مصوب مهر ماه سال 1394 به 
روشــنی به این پرسش جواب داده و هرگونه تخطی و کوتاهی در اجرای آن، 

قانون شکنی و نادیده گرفتن حقوق ملت است.
 در این ماده آمده است: »دولت موظف است هرگونه »عدم پایبندی« طرف 
مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های لغوشده و یا »وضع 
تحریم تحت هر عنوان دیگر« را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت 
احقاق حقوق ملت ایران انجام دهــد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و 
توسعه سریع برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسالمی ایران را سامان دهد 
به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی سازی کشور به یکصد و نودهزار 
سو افزایش یابد. « آیا این مصوبه واضح نیست!؟ و آیا اگر اراده ای برای اجرای 

آن وجود داشته باشد، نیازی به مکاتبات کلی و بی اثر است؟
واضح اســت که به این مصوبه از روز اول عمل نشــده و اکنون نیزعمل 
نمی شــود! چرا که آمریکا به اذعان صریح تقریبا همه مقامات دولتی از لغو 
تحریم ها تا این زمان - بخصوص تحریم های بانکی و مالی- طفره رفته و بر اساس 
بخش نخســت این ماده باید به آن واکنش نشان داده می شد و نشد! و اکنون 
هم به جز آن نقض عهد پیشــین، تحریم تازه ای علیه ایران تصویب شده که 
بازهم بر اساس این ماده، باید بالفاصله نسبت به آن واکنش نشان داده شود. 
اما چه واکنشــی؟! نخست توقف همکاری های داوطلبانه و سپس توسعه 
سریع برنامه هسته ای برای رسیدن به ظرفیت 190 هزار سو. می بینید که در 
ایــن مصوبه کمترین ابهامی وجود ندارد و الزم بود رئیس جمهور محترم- که 
برای لغو یک سخنرانی نامه می نویسد و آن را مایه شرمساری می داند- خود را 

مطیع قانون دانسته و نسبت به اجرای آن اقدام  کند.
آنچه از رفتار امروز دولتمردان آمریکا دریافت می شود، گستاخی و وقاحت 
به دلیل کوتاهی و عقب نشــینی پی در پی دولتمردان ماست  و اگر نسبت به 
این ظلم آشکار آنها واکنش دقیق و محکم نشان داده نشود، قطعا در آینده با 
کینه ورزی های بیشتری مواجه می شویم و شاید راه جبران آن سخت تر باشد. 

برای حفظ حقوق مردم، به اراده ای راسخ و  اطاعت از قانون نیاز دارد.

این دستور 
ویژه نیست!

پس ببخشید!

حسین شمسیان

* معضل سوء مدیریتی با حقوق های نامشروع و حرام نجومی و عدم رسیدگی 
به آن، معضل بیکاری جوانان و بستن قرارداد کشتی سازی با بیگانگان و از کار 
انداختن کشتی سازان وطنی، معضل ازدواج جوانان با وام های مشروط و در کنار 
آن وام های ده ها میلیاردی با کمترین هزینه، معضل مســکن مهر و مزخرف 
خواندن و تعطیلی آن بدون هیچ جایگزینی، بستن قرارداد نفتی محرمانه و دور 
زدن قانون و از همه بدتر برجامی که سود آن به جیب کدخدا و کاسبان تحریم 
رفــت و برعکس تصویب 20 دقیقه ای آن در مجلس و مقابله با بدعهدی های 
صورت گرفته در زمان طوالنی و بسنده کردن به شعارها و... و در نهایت دروغ 
گفتن چندین باره به مردم در طول بیش از 3 سال و نیم و... جملگی نشان از 
برباد دادن منافع ملی و ایجاد خسران برای کشور است خسرانی که جبران آن 

با اهانت به منتقدین دنبال می شود!
طالعی
* آقای ظریف موضوع برجام کجایش برد- برد بوده است که در مورد سوریه هم 
تمایل به برد- برد آن دارید؟ این شاهکار دولت یازدهم که به رکود اقتصادی، 
گستاخی دشــمنان و... انجامید چگونه در نظر دولت، برد- برد است؟ اگر در 
مورد همه این گونه برد- برد مدنظر باشد باید گفت: نتیجه اش جز به هدر رفتن 

خون های پاک شهدای مدافع حرم نخواهد بود.
9891---0918 و 8228---021

* آقایــان نوبخــت و طیب نیا چگونه به خــود اجازه داده بودند که دســتور 
پرداخت های نجومی را به غارتگران بیت المال بدهند؟!

0917---9762
* آقای پزشــکیان نماینده مجلس برای توجیه و بی اهمیت نشان دادن فساد 
پرداخت حقوق های نجومی توسط دولت گفته جمع حقوق های نجومی 100 
میلیارد نمی شــود. بنویسید اوالً فساد فساد اســت ثانیاً اگر این پول به جای 
بیت المال از جیب و اموال ایشان پرداخت می شد آیا باز هم این فساد را ناچیز 

می دانستند؟
0914---1619
* آقــای الریجانــی رئیــس مجلس گفته انــد آمریکا در مــورد برجام رفتار 
شــرافتمندانه ای نکرد! به ایشــان عرض می کنم چگونه شما از شیطان بزرگ 
و قاتل میلیون ها انســان بیگناه در اقصی نقاط جهان توقع رفتار شرافتمندانه 

دارید؟ واقعاً این سخنان از شما بعید بود.
0916---6590
* در روزهــای پایانی ســال و خــزان عمر دولت یازدهم، تحرکات پر ســر و 
صدای اقدامات دولتی از حذف صفر و خرید بوئینگ و... یک فرافکنی اســت 
زیرا کارنامه ضعیف دولت برای انتخابات آینده با چالش جدی روبه روست لذا 
تشدید سیاه نمایی دولت قبل و زدن نقاب اقتصادی در دستور کار قرار گرفته 
اســت. تحرک انتخاباتی وزرای دولت نیز در نــوع خود جالب و در عین حال 

تأسف آور است.
7977---0912 و 3976---0916 و 8891---0919
* چرا با وجود بدعهدی و کارشــکنی آمریکا، مســئوالن کشــور برای خرید 
از بوئینگ اصرار دارند؟ چرا برخی دشــمنی آمریــکا با مردم ایران را با خرید 
هواپیما از این کشور پاسخ می دهند؟ برای جلوگیری از بدعهدی بوئینگ چه 
پیش بینی هایی شده است؟ امیدوارم دولت محرمانه ها دیگر به موارد سرنوشت ساز 

مهر محرمانه نزند!
رجبعلی
* دولت یازدهم هر چه قرارداد خسارت ساز بوده از هسته ای گرفته تا قرارداد 
نفتی و اخیراً واگذاری ساخت کشتی به بیگانگان با وجود کشتی سازان توانمند 
داخلی منعقد کرده اســت. چنین دولتی با این سوءمدیریت با چه رویی وارد 
تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات ریاســت جمهوری در ســال 96 شده و چه 

می خواهد بگوید؟
خلیفه قلی
* جالب است که در چند ماه پایانی دولت شاهد گشایش در مواردی مثل سهام 
عدالت و... هستیم که در این 3 سال درهای آن بسته به نظر می رسید! اقدامات 
دولت در ظاهرسازی برای دستاوردتراشی، امیدوارم یک حرکت انتخاباتی نباشد. 
اوضاع بد معیشت و اقتصاد باید در اولویت کار دولت قرار گیرد و بحث انتخابات 

نباید موجب شود دولت محترم از وظیفه اصلی و قانونی خود غفلت کند.
0912---2914
* جناب آقای روحانی امیدوارم در تعریف دولت از حقوق شهروندی خط قرمزی 
هم روی محرمانه بودن قرارداد با بیگانگان کشیده شود. دانستن حق مردم است، 

آن هم دانستنی که با سرنوشت آینده شان گره خورده است.
021---0901

* رئیس جمهور در روز دانشجو گفتند، همه بسیجی هستیم و بسیج یک گروه 
خاص نیست. عرض می کنم با توجه به تصریح اصل 171 قانون اساسی که دولت 
را موظف به آموزش نظامی ملت کرده و... پس چرا بودجه دفاعی را کاهش دادند؟
محمد توکلی
* امیــدوارم دولت مدعی تدبیــر با اهانت های اخیر پیرزن انگلیســی به راز 
دلواپسی های منتقدین درباره بازگشایی توطئه خانه استعمار پیر پی برده باشند.
0913---3966
* وام ازدواج جوانان در صورتی پرداخت می شود که از 10 میلیون تومان وام 
2 میلیون تومان آن داخل حســاب باقی بماند! در حالی که سود وام و هزینه 
کارمزد آن جداگانه روی اقســاط محاســبه می شود! یک بام و دو هوای دولت 
اینجاســت که مدیران حرامخوار، سرمایه نظامند در سویی دیگر جوانان ایران 

برای دریافت وام ازدواج اینهمه سرگردانی می کشند.
021---2811

* نظام ســرمایه داری یعنی تضعیف کانون گرم خانواده، یعنی کمرنگ شدن 
دیــن، بی میلی عاطفی و خــأ روحی، جامعه ای بیمار و درگیر. حتی برخی از 
نظریه پردازان غربی نظام ســرمایه داری را دارای عدم مطابقت با اصول انسانی 
می دانند. بنابراین برخی از آقایان که در کشــور برای ورود نظام سرمایه داری 
جاده صاف می کنند کارشــان ضد فرهنگی و ضد انســانی اســت، کاری که 

متأسفانه ادامه دارد.
شیبانی
* جناب وزیر دادگستری گفته اند دولت یازدهم در مبارزه با فساد اقدام انقالبی 
نموده است! نکند منظور از اقدام انقالبی تقلیل حقوق بگیران نجومی از 3 هزار 

نفر به 4 نفر است؟!
عسگری
* آقای ظریف! شــما گفتید جان کری تضمین داده که پای برجام بایســتد؟ 

پس کو آن تضمین؟!
سوری
* آقای ظریف! در این موقعیت حساس چرا علی رغم گذشت دو ماه از بازگشت 
ماموریت سفیر کشورمان در سوریه، این سفارت بدون سفیر و با سرپرست اداره 
می شود؟ مگر نه اینکه سوریه خط مقدم امنیت ملی ما و امنیت کل منطقه است.
0915---0609
* چه سری است که هرگاه مدعیان اصالح طلبی به قدرت رسیده اند دانشگاه ها 
و مراکز علمی را به سمت ناهنجاری های اخالقی سوق داده اند. در نتیجه رتبه 
علمی کشــور پایین آمده است. متاسفانه باید گفت در ایران ناف اصالحات با 
ولنگاری و انواع فساد بریده شده است این اصالحات خودش نیاز به اصالح دارد.
0919---8895
* سخنگوی دولت اعالم کرده 77 میلیون نفر یارانه می گیرند. پس چگونه است 
که یارانه بنده را که در روستا زندگی می کنم قطع کرده اند؟ معلوم می شود این 

دولت با عدالت بیگانه است.
0911---6542
* یکی از هم وطنان از طریق ســتون پیام های مردمی روزنامه کیهان اظهار د 
اشته چرا روزنامه های زنجیره ای از نخست وزیر انگلیس به خاطر سخنان سخیف 
علیه کشورمان ایران انتقاد نکرده اند. از قول بنده بنویسید اگر از بیگانگان انتقاد 

کنند پس چگونه مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند؟
0912---7345
* اینکه کار سریال سازی در سیمای جمهوری اسالمی ایران به  فردی دارای 
انگیزه و سابقه سیاه نمایی علیه جمهوری اسالمی واگذار شده واقعا یک فاجعه 

است و جای تأسف و تأمل دارد.
0935---3419
* در گذشــته بعضا با فاصله 100 متر و 200 متر نیز مسجد ساخته می شد. 
مثال در یکی از خیابان های اراک )خیابان محسنی( به فاصله 500 متری( عالوه 
بر حوزه علمیه امام خمینی)ره( 4-3 مســجد وجود دارد. ولی دهه های اخیر 
به علت غفلت مسئولین مسکن و شهرسازی در ساخت شهرک ها اقدامی برای 
ســاخت این اماکن مقدس نشده و حال با کمبود شدید مسجد مواجهیم لذا 
عزم ملی و بسیج عمومی می طلبد تا این کاستی شدید در جامعه حل شود در 
حالی که انقالب ما و  حرکت های انقالبی از مساجد شروع شد و تداوم انقالب 

هم به نقش مساجد بستگی دارد.
6263---0938 و 6455---0910

کارنامه بسیار ضعیف
مجلس دهم در 6 ماهه اول

مرور عملکرد 6 ماهه مجلس دهم، کارنامه ای ضعیف را متبادر می کند.
روزنامه جوان در این باره خاطرنشان کرد: با گذشت یک هشتم از عمر مجلس 
دهم و بررســی کارنامه شش ماهه مجلسیان در برخورد با موضوعات مهم و اصلی 
کشــور، شــاهد فاصله معنادار مجلس دهم از »مجلس تراز« بوده ایم و نمایندگان 
مجلس در تشخیص اولویت ها و بررسی و حل مشکالت و معضالت اساسی کشور 
انتظارات انقالبی و جهادی نظام و رهبری را برآورده نکرده اند و به جای اهتمام در 
تشــکیل حلقه های تخصصی »فراکسیون« برای تشخیص و حل مشکالت کشور، 
متأسفانه از تجربه تلخ و زهرآگین مجلس ششم عبرت نگرفته و با تقویت حلقه های 
حزبی و جناحی و اهتمام بر مســائل غیرضروری و کم اهمیت و بعضاً بی اهمیت، 
مجلس را از جایگاه »رأس امور« تنزل داده اند که نتیجه ای جز حرکت به ســمت 
آوردگاه منازعات جناحی و سهم خواهی در پی نخواهد داشت، تا جایی که احدی 
از نمایندگان مجلس از چپاولگری آشکار خانواده خود دفاع کرده و آن را سهم خود 
از سفره انقالب اعالم می دارد و تعجب آورتر اینکه مجلسیان در برابر این باج خواهی 

و ترویج چپاولگری سکوت کرده اند.
برای یادآوری به نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای »حلقه امید« تنها 
فهرســت چند مورد از مهم ترین موضوعاتی که یقیناً مردم به خاطر حل ریشه ای 
این موضوعات به وکالی خود رأی داده اند و از اولویت های اصلی کشــور به حساب 

می آید را متذکر می شویم:
1- رسیدگی و تعیین تکلیف دریافت کنندگان حقوق های نجومی و چپاولگران 

بیت المال مسلمین که اتفاقاً مورد مطالبه رهبری هم است.
2- رسیدگی و تعیین تکلیف آینده مبهم »برجام« که بیش از یک سال است 
که ایران تمام تعهدات خود را نقداً تقدیم کرده و آنچه از سوی غرب وعده نسیه داده 
شده بود، به لطایف الحیل به ابزاری برای اعمال فشار بیشتر به ایران تبدیل شده است.

3- رسیدگی به اختالس 8 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان.
4- آلودگی وضع هوا در سطح کشور.

5- انعقاد قراردادهای اســتعماری نفتی به شیوه IPC که به دلیل افشاگری و 
پیگیری های اصحاب متعهد رسانه و دلسوزان انقالب اسالمی، تاکنون دوبار اصالح 
شــده اما تغییرات صورت پذیرفته به هیچ وجه رافع مشکالت اصلی و بنیادین آن 
نبوده و در صورت انعقاد این قراردادها، کماکان اســتقالل صنعت نفت و در نتیجه 
استقالل کشور، با مخاطره جدی مواجه شده و وضعیت نفت به قبل از ملی شدن 

صنعت نفت باز خواهد گشت.
6- ضرورت ورود انقالبی مجلسیان در پروژه آلوده به رشوه دهها میلیارد دالری 
در پرونده کرسنت که بی شک از مهم ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی نظام بوده و 
عالوه بر تحمیل دهها میلیارد دالر خسارات مادی به کشور، سبب تضعیف موقعیت 

سیاسی منطقه ای و بین المللی ایران خواهد شد.
7- رســیدگی به وضعیت »نظام پولی کشور« و افزایش سرسام آور و حدود دو 
ونیم برابری نقدینگی که در صورت عدم اقدام مناسب و چاره جویی به موقع ممکن 
است به یکباره با یک سونامی عظیم اقتصادی در کشور روبه رو شویم که مقابله با 

آن به سادگی امکان پذیر نباشد.
8- موضــوع ضرورت اهتمام جدی و هماهنگ به اقتصاد مقاومتی یافتن راه ها 
و شــیوه های تحقق آن، که تنها راه مقابله با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی 

غرب بر جمهوری اسالمی ایران است.
یک مقایســه ساده صرفاً بین مجلس با مجالس کنگره و سنای شیطان بزرگ 
حقایقی دردناک و غیر قابل باور را نمایان می سازد. مجالس آمریکا در موارد متعدد 
 ISA و از جمله برای تصویب و تمدید 10 ساله قانون تحریم های ایران موسوم به
با حضور صد درصدی و همچنین رأی قاطع صددرصدی، الگویی از نظم و وحدت 
را فــرا روی افکار عمومی جهانی قرار دادند؛ در حالی که مردم انقالبی ایران به یاد 
نمی آورند که حتی یک بار مجلس شورای اسالمی با حضور صددرصدی نمایندگان 
تشــکیل یا به صورت صددرصد به یک طرح یا الیحه رأی همسو داده باشد. حتی 
در مورد اخیر- )اعتراض به تصویب طرح تمدید تحریم های) ISA ( -که بی شــک 
یک موضوع حیثیتی و ملی تلقی می شــد، امضای جمع صددرصدی نمایندگان را 

پای بیانیه اعتراضی مجلس مشاهده نمی کنیم.
وال استریت ژورنال: دولت و کنگره آمریکا

اجازه فروش هواپیما به ایران نمی دهند
روزنامه وال اســتریت ژورنال در گزارشــی تاکید کرد: قرارداد امضا شــده 
»بوئینگ« با ایران مســتلزم تصویب وزارت خزانه داری، وزارت خارجه و کنگره 
آمریکا به خصوص در زمینه ترتیبات مالی آن اســت و بعید به نظر می رســد؛ 
رئیس جمهور منتخب آمریکا که مخالف توافق هسته ای ایران است، آن را تایید 

کند.
در این گزارش آمده اســت: »بوئینگ« در حالی با ایران قرارداد بســت که 

انتخاب شدن »ترامپ« به ریاســت جمهوری آمریکا تمام قراردادها با ایران را در 
یک وضعیت بالتکلیفی باقی گذارده اســت. دقیقا در مقطعی که جریانات سیاسی 
در آمریکا در حال جابجا شدن است، شرکت هواپیمایی »بوئینگ« آمریکا قراردادی 

برای فروش 80 فروند هواپیما به ایران امضا کرد.
ارزش این قرارداد 16/6 میلیارد دالر اســت و مشــمول تخفیف رایج هم واقع 

نشده است.
اما مسئله مهم انتقال قدرت در آمریکاست. با روی کار آمدن »دونالد ترامپ« 
در مقام ریاســت جمهوری آمریکا که به زودی کارش را آغاز خواهد کرد، مقامات 
ذیربط غربی منتظر مانده اند ببینند آیا او که مخالف توافق هسته ای و مخالف گشایش 
تجاری به روی ایران اســت، تمام این راه های رفته شــرکت های غربی جلویش را 

خواهد گرفت و یا حداقل پیشرفت آن را کند خواهد کرد یا نه.
وال استریت ژورنال می افزاید: مقطع زمانی اعالم عقد این قرارداد بسیار ناشیانه 
بوده است. از هفته گذشته تاکنون کدورتی میان شرکت بوئینگ با رئیس جمهور 
منتخب آمریکا پدید آمده است. ترامپ از هزینه های سنگین تعویض هواپیماهایی 
که به عنوان »نیروی هوایی یک« Air Force One شــناخته می شــوند انتقاد 

کرده است.
سخنگوی شرکت بوئینگ اعالم نکرده که آیا به رئیس جمهور منتخب در مورد 
پیشــرفت قرارداد شرکت با ایران اطالع داده یا نه اما شرکت بوئینگ با صدور یک 
بیانیه رسمی اعالم کرد که این قرارداد پتانسیل ایجاد هزاران شغل در آمریکا را دارد. 
این شــرکت ضمن آن اعالم کرد که با آقای ترامپ بر روی هزینه قرارداد »نیروی 
هوایی یک« کار خواهد کرد. اما افراد آشــنا به مراحــل عقد این قرارداد گفته اند 
کــه قرارداد بوئینگ با ایران به دلیل آنکه با یک خطوط هوایی دولتی ایران انجام 
می گیــرد؛ باالخص در زمینه ترتیبات مالی آن نیازمند تصویب وزارت خزانه داری 

آمریکا، وزارت خارجه و کنگره است.
با این حســاب، احتماال برای هر عقد قراردادی با ایران مانع ایجاد خواهد شد 
چون ترامپ یک منتقد صریح اللهجه توافق هســته ای ایران است و بعید نیست با 

هرگونه گشایش تجاری با ایران مخالفت کند.
یکی از مشاوران »پیتر روزکام« نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان از ایالت 
»ایلینویز« که از منتقدان قرارداد بوئینگ با ایران اســت در این مورد توضیح داده 
اســت: »احتماال کنگره در اجالس سال آینده خود با این قرارداد مخالفت خواهد 
کرد و دولت جدید هم انتظار می رود جلوی قرارداد بوئینگ را بگیرد نه اینکه بیاید 

و قانونگذاران را هم وادار کند در مورد پیشرفت آن اقدام کنند.«
مسئوالن تیم دولت انتقالی ترامپ در این باره توضیح نداده اند.

البته با انتخاب شدن ترامپ در مقام قدرت در آمریکا؛ همه در قبال ایران جانب 
احتیاط را رعایت می کنند اما هنوز هم بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک غربی 

هستند که همچنان طرح هایشان در مورد ایران را دنبال می کنند.
شــرکت »زیمنس« آلمان، »توتال« فرانسه، شــرکت مخابراتی فرانسوی 
»اورانژ« و شــرکت مخابراتی انگلیسی »وودافون« همگی در زمره شرکت های 
غربی هســتند که درصدد نهایی ساختن قرارداد با ایران هستند. اما هنوز هم 
بســیاری از این شرکت ها که با ایران توافقاتی داشته اند، جلوی پیشرفت کار را 
گرفته اند. به عنوان مثال، شــرکت »رویال داچ شــل« پیش از این یک قرارداد 
برای همکاری گســترده در بخش انرژی با تهــران امضا کرد اما ابدا متعهد به 

سرمایه گذاری مهم در ایران نیست.
با توجه به اینکه قدرت در آمریکا در شــرف انتقال است؛ تمام مجریان غربی 
توافق های تجاری با ایران؛ دارند از انجام سرمایه گذاری بزرگ در ایران طفره می روند.

بیم این شرکت ها از آن است که چنانچه ترامپ و نمایندگان جمهوریخواه جلوی 
هرگونه گشــایش تجاری با ایران را که توافق هسته ای مولد آن بوده است بگیرند، 
امکان دارد سرمایه گذاری های بزرگشان در ایران هم خود به خود مستهلک شود.

 Afripipes »آنوباوسینگ« رئیس دایره فروش جهانی و بازاریابی »آفریپایپز«
شرکت تولید تجهیزات مخابراتی در آفریقای جنوبی که در فکر ورود به بازار ایران 
اســت در این باره توضیح می دهد: »ایران یک بازار بزرگ است و پتانسیل هایی در 
آن وجــود دارد اما ما نمی دانیم تکلیف تحریم های ایران چه خواهد بود؟ ما جانب 
احتیاط را گرفته ایم و داریم بررسی می کنیم ببینیم روند پیشرفت کارها در پنج یا 

شش ماه آینده به چه صورت خواهد بود.«
وال اســتریت ژورنال همچنین نوشت: شرکت بوئینگ اگر ثبت سفارش های 
بیشــتری برای تولید جت مدل ER30-777 به دست نیاورد، ناچار به قطع خط 

تولید آن خواهد بود. این شرکت اخیرا با کاهش تقاضا مواجه بوده است.

داللی پسر اردوغان
برای غارتگری نفتی داعش

یک روزنامه آلمانی تأکید کرد وزیر نفت داعش، پسر اردوغان است.
هندلزبالت در گزارشی با موضوع قاچاق نفت سوریه به ترکیه نوشت این کار از 
سوی داعش انجام می شود و وزیر نفت داعش، بالل پسر رجب طیب اردوغان است.

این روزنامه آلمانی با اشــاره به اینکــه وجهه و آبروی بالل اردوغان به کلی از 
بین رفته نوشــت: بالل با وجود اینکه تالش کرد خود را خوب و سالم نشان دهد، 
اما گذشــته وی سرشار از نکات سیاهی است که گواهی بر صدق ادعای روسیه در 

خصوص خرید ارزان نفت داعش توسط ترکیه است.
روزنامه آلمانی به سابقه سیاه فرزند اردوغان در اختالس و مسائل مالی و پرونده 
وی در پولشویی دارایی های اردوغان پدر اشاره کرد و نوشت: مدارک و اسنادی که 
دادستانی کل ترکیه در این خصوص جمع آوری کرده است شامل تصاویر و مکالمات 
ثبت شــده تلفنی بین پدر و پسر است که رجب طیب اردوغان در آن زمان سمت 
نخســت وزیری ترکیه را برعهده داشت. در این مکالمات تلفنی ثبت شده است که 

اردوغان از فرزندش خواست تا همه دارایی ها را پس دهد.
دومین مکالمه تلفنی در اوایل ســال 2014 در خصوص دریافت 10 میلیون 

دالری فرزند اردوغان برای لوله کشی انتقال نفت است.
این روزنامه نوشــت: این در حالی است که انگشت اتهام صادرات نفت قاچاق 
داعش از عراق به کشورهای آسیایی، به سمت »اردوغان پسر« نشانه می رود. رسانه 
آلمانی همچنین گزارش داد، ســؤالی که برای رســانه های ترکیه بارها ایجاد شده 
است اینکه چرا، کشتی های بالل اردوغان در نزدیکی آب های سوریه مستقر هستند.

منابع روســی تصاویری را منتشر کرده اند که نشان می دهد بالل رجب طیب 
اردوغان در دیدارهای مختلف در کنار افرادی از داعش نشسته و با آنها جلسه داشته 
اســت. به گفته این منابع، بالل اردوغان دالل نفتی داعش در بازار ســیاه است که 
به این شــبکه تروریستی کمک می کند تا نفت خود به ویژه نفتی را که در سوریه 

استخراج می کند، به فروش برساند.
شرکت های دولتی بدون شفافیت

70 درصد کل بودجه کشور را می بلعند
70 درصد بودجه کل کشور به شرکت های دولتی می رود که ده ها هزار میلیارد 

تومان بدهی دارند.
روزنامه جوان با انتشار این مطلب نوشت: بودجه شرکت های دولتی تقریباً دو 
برابر بودجه عمومی کشور می باشد، با این حال در شرایطی که گفته می شود عمده 
اقتصاد دولتی است عملکرد این شرکت ها شفاف نیست و گزارش عملکردهای این 
شــرکت ها به مجامعی ختم می شود که وزرا اصاًل حوصله حضور در این مجامع را 
ندارند و نمایندگان آنها هم که در این مجامع حضور می یابند ظرف نیم ساعت سر 

و ته مجمع را هم می آورند.
اگر تجربه حضور در مجمع عادی ســاالنه یک شرکت بورسی که تحت قالب 
قانون تجارت فعالیت می کند را داشته باشید، می د انید که برگزاری مجمع ساعت ها 
به طول می انجامد تا هیئت مدیره در حضور ســهامداران عمده و جزء و همچنین 
بازرس، حسابرس، مدیر مالی شرکت و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار در ابتدا 
گزارش عملکرد سال مالی قبل را ارائه داده و سپس حسابرس ارزیابی های خود از 

صورت های مالی را در جمع بیان کند.
مختصری از روند برگزاری مجمع یک شرکت بورسی که تحت قالب قانون تجارت 
فعالیت می کند از این باب مطرح شد که متوجه شویم جلسه مجمع شرکت در واقع 
یک جلسه گزارش دهی، شفافیت سازی و حسابرسی و حساب کشی می باشد. حال 
باید دید چگونه می شود یک شرکت دولتی که گردش مالی آن در حدود ده ها هزار 
میلیارد تومان در سال می باشد، در عرض نیم ساعت آن هم با حضور نماینده ای از 

سوی یکی از وزرا یا مدیران دولتی مربوطه به پایان می رسد.
نکته جالب تر آنکه خروجی شــفافیت و اطالع رســانی در مورد مجامع صدها 
شرکت دولتی آن می شود که یک خبر از سوی روابط عمومی چنین شرکت هایی 
مبنی بر برگزاری مجمع منتشــر می شود که در اینگونه خبرها هیچ شفافیتی در 

مورد صورت های مالی شرکت و حساب کتاب ها منتشر نمی شود.
در این بین در الیحه بودجه می بینیم که ارقامی در مورد بودجه شــرکت های 
دولتی به شــکل کاماًل کلی و نامفهوم قید می شود که بودجه چنین شرکت هایی 
پیوسته در حال رشد است و ترازنامه ها و صورت سود و زیان و عملکرد این شرکت ها 

اصاًل برای مردم روشن نیست.
بنابر اعالم وزیر اقتصاد، بدهی شرکت های دولتی تا پایان سال 93، بالغ بر 184 

هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته قابل توجه آن است که حتی بارها دیده شده که مدیران و اعضای هیئت 
مدیره شــرکت های دولتی زیان ده برای عملکرد خــود از پاداش های نجومی هم 
برخوردار می شوند در صورتی که در قانون تجارت اگر شرکت خصوصی دچار زیان 

شود پاداشی به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تعلق نمی گیرد.

درپی نقض آشکار برجام توسط 
آمریکا، رئیس جمهوری دستورهای 
امور  وزیر  به  را خطاب  جداگانه ای 
خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی 

صادر کرد.
در پی اهمال، تعلل و نقض برجام 
توسط آمریکا و پیرو تصمیمات شورای 
عالــی امنیت ملــی و هیئت نظارت بر 
برجــام، رئیس جمهوری دســتورهای 
جداگانه ای را خطاب به وزیر امور خارجه 
و رئیس سازمان انرژی اتمی صادر کرد.
در نامه رئیس جمهــور خطاب به 
محمد جــواد ظریف، وزیر امور خارجه 
آمده است: نظر به این که دولت آمریکا 
نسبت به اجرای تعهدات خود در برجام 
تاکنون تعلّل و اهمال نموده و با توجه 
به  تمدید اخیر قانون تحریم های ایران 
)آیســا(  که جمهوری اسالمی ایران از 
پیــش چنین اقدامــی را بعنوان نقض 
 برجام اعالم کرده بود، در اجرای مصوبات 
شورایعالی امنیت ملی و هیئت نظارت 
بر اجرای برجام، به وزارت  امور خارجه 
دســتور داده می شود نسبت به اجرای 
مراحل پیش بینی شده در »برجام« برای 
رسیدگی به موارد  نقض، اقدام نموده و 
دیگر پیگیری های حقوقی و بین المللی 
الزم را نیز به طــور جّدی معمول دارد.  
مقتضی است گزارش اقدامات را ظرف 

یک ماه به اینجانب ارائه نمائید. 
در نامه رئیس جمهــور خطاب به 
انرژی  علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
اتمی آمده اســت: نظر به این که دولت 
آمریکا نســبت به اجرای تعهدات خود 
در برجام تاکنون تعلّل و اهمال نموده و 
با توجه به  تمدید اخیر قانون تحریم های 
ایران )آیسا(  که جمهوری اسالمی ایران 
از پیــش چنین اقدامی را بعنوان نقض 
 برجام اعالم کرده بود، در اجرای مصوبات 
شورایعالی امنیت ملی و هیئت نظارت 
بر اجرای برجام، به سازمان  انرژی اتمی 
ایران دســتور داده می  شود در توسعه 
برنامه صلح آمیز هســته ای کشــور در 
چارچوب تعهدات  بین  المللی جمهوری 
اســالمی ایران، مأموریت هــای زیر را 

اجرا  نماید: 
 1. برنامه ریــزی بــرای طراحــی 
و ســاخت پیشــران هســته ای جهت 
بهره گیری در حوزه حمل ونقل دریایی، 

با  همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی. 
 2. مطالعــه و طراحــی »تولیــد 
سوخت« مصرفی پیشران هسته ای، با 

همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی. 
مقتضــی اســت طــرح و برنامه  
بندهای  زمان بندی شده جهت تحقق 
فوق را حداکثر ظرف سه ماه به اینجانب 

ارائه  نمائید. 

طی نامه های جداگانه به ظریف و صالحی ابالغ شد
دستور روحانی در پاسخ به نقض برجام

ساخت پیشران هسته ای در حوزه حمل و نقل دریایی

در حالی کــه تاکنون از 
نتیجــه برخوردها با مدیران 
حرامخوار و حتی تعداد آن ها 
آمار دقیق و واحدی از سوی 
مسئولین دولتی اعالم نشده 
است، نوبخت سخنگوی دولت 
پرونده  بسته شدن  از  دیروز 
این حقوق ها خبر داد و گفت: 
تنها دو نفر بازداشت هستند. 
ســخنگوی دولت در نشست 
خبری دیروز در پاسخ به سؤالی 
در زمینه حقوق های نجومی گفت: 
این موضوع بارها بررســی شد و 
دیدنــد از 93 هــزار و 470 نفر، 
تنها 397 نفر بیش از 20 میلیون 
تومان دریافــت کرده اند. پرونده 
حقوق های نجومی و غیرمتعارف 
بسته شده است، همه متخلفان 
دریافت هــای غیرمتعارف را پس 
دادند، تنهــا دو نفری که مبالغ 
دریافتــی خود را پــس ندادند، 

بازداشت هستند.
وی ادامه داد: کل عدد نجومی 
که می گویند 23 میلیارد تومان 
اســت. البته اگر کسی یک ریال 
هم ناحق گرفت، باید برخورد شود 
ولی از نظر ما موضوع روشن است.
نوبخت در ادامه اظهار داشت: 
این 397  شاید عده ای بخواهند 
نفر را در شهر بچرخانند و 397 
چوبه دار هم به پا کنند. خواهش 
می کنم این نوع مسایل را محل 
مناقشه اختالفات سیاسی نکنید.
ادعای دولت درباره سیاســی 
بودن ماجرا در حالی اســت که 
حتی اگر چنین مسئله ای صحت 
داشــته باشــد و برخی به دنبال 
مناقشــات سیاسی باشــند، آیا 
موضوعی به نام حقوق های نجومی 
وجــود دارد یــا خیــر؟! آیا باید 
بــا آن برخورد کرد یــا به بهانه 
سیاسی نشــدن ماجرا آن را رها 

کرد؟
سخنگوی دولت در پاسخ به 
خبرنگار دیگری که نظر سخنگوی 
دولت را درباره اظهارات سخنگوی 
قوه قضاییه در خصوص فشار به 
دادگاه ها خواسته بود، گفت: این 
که چند نفر حقوق باال گرفته اند، 
مشخص است و دولت هم با اینها 
برخورد کرد. ایــن که چند نفر 

سخنگوی دولت:پرونده حقوق های نجومی بسته شد!

طبق ضوابط، ارقامی را به صورت 
باال دریافت کرده اند، همان تعداد 

14 نفر بود. 
نوبخت گفت: دیوان محاسبات 
نزدیــک به 94 هــزار پرونده از 
مدیران را بررســی کرد و متوجه 
شــدند 397 نفر حقوق بیش از 
20 میلیون گرفته اند. این اشخاص 
می گویند ما طبق قوانین مجلس، 
این حقوق را گرفته ایم. دادستانی 
این اشخاص  دیوان محاســبات 
را مجرم نمی داند. ممکن اســت 
بــه اندازه تمام نفوس و خالیق و 
تمام کارمندان قوه مجریه، عدد 
اعالم شود. ممکن است علیه همه 
شــکایت شود. ولی ما هم عدد و 
رقم حقوق دیگران را داریم ولی 
فعال ایــن بحث به دولت محدود 
شــده. از قوه قضاییــه خواهش 
می کنم هــر کس جرمی در این 
ارتباط مرتکب شده، اطالع رسانی 
شــود. در بودجه 96 قرار شــده 
همه حقوق ها در سامانه مشخص 
شود و همه دســتگاه ها باید در 
داشته  خزانه داری کل حســاب 

باشند و آن هم شفاف شود.
13، 40، 300 یا 400 و

 در نهایت 4 مدیر نجومی!
در کمتــر از دو مــاه پس از 
انتشــار گزارش هــای مربوط به 
حقوق هــای نجومی مســئوالن 
دولتی آمارهای متناقضی از تعداد 
مدیران متخلــف ارائه کردند که 
طیفی از 13 نفــر تا 300 نفر را 
شامل می شد. گاهی13، گاهی40 
و گاهــی 300 نفر؛ و جالب آنکه 
هیچ یک از آنها نیز سایر آمارها را 

تکذیب و رد نمی کردند!
22 تیرماه محمدباقر نوبخت 
سخنگوی دولت در نشست  خبری  

هفتگی اش بــا خبرنگاران گفت 
»مســتندات اجرای ایــن ارقام 
حقوقی متاسفانه در مقررات بوده 
اســت و االن حدود 13 مدیر یا 

استعفا دادند یا برکنار شدند.«
چنــد روز بعــد روحانی 27 
تیرماه در جمع مردم کرمانشــاه 
دربــاره تعداد مدیــران متخلف 
آماری ارائه داد که بنا به گزارش 
ایرنا از این ســخنرانی »در میان 
8 میلیون حقوق بگیر شــاغل و 
بازنشسته در کشور حدود 100، 
200 و یا 300 نفر تخلف مرتکب 
شــده اند و این نشان می دهد که 
تعداد انگشت شــماری از مدیران 
تخلف کرده انــد و بقیه مدیران 
و کارکنــان ما پاک و زحمتکش 
هستند و نباید تخلف چند 100 
نفر را به همــه تعمیم بدهیم و 
این را گســترش بدهیــم برای 
جمعیت بــزرگ مدیران فعال و 

پاک سرزمینمان.«
جالب آنکه 12تیرماه ســال 
رئیس    محمــدی  داود  جــاری 
کمیسیون اصل 90 در گفت وگوی 
ویژه خبری آمار باالتری از مدیران 
متخلف ارائه کــرده و گفته بود: 
کرده  بررسی  محاسبات  »دیوان 
از 60 هــزار مدیر کشــور، تنها 
950 نفــر ایــن دریافت هــا را 
داشــتند. اینها اســتثنا بوده اند. 
باید این دریافت های غیرمتعارف 
به بیت المال برگردد و پیشگیری 
از تکرار این مسایل انجام شود.«

تناقض بین آمارهای نوبخت و 
روحانی اما همچنان ادامه یافت. 
نوبخــت چند روز پــس از اعالم 
رئیس جمهــور دربــاره چندصد 
نفره بــودن مدیران متخلف، 31 
تیرماه در گفت وگوی ویژه خبری 

آمار »13 نفر«  را تکرار؛ اما مدتی 
بعد یعنی 5 مرداد ماه در نشست 
خبری  هفتگی با خبرنگاران تعداد 
مدیران متخلف را حدودا سه برابر 
کــرد و گفت: »تنها 3 درصد که 
حدود 40 نفر می شــدند حقوق 

غیرمتعارف داشتند.«
روحانی سه شــنبه 12مرداد 
در جریان گفت و گوی تلویزیونی 
بــا مردم، آمار مدیــران متخلف 
در ماجرای فیش های نجومی را 
کاهــش داد و گفت: »آنهایی که 
به  داشــتند  غیرمتعارف  حقوق  
حدود یک درصد مدیران کشور 

هم نمی رسد.«
معاون  جهانگیری  اســحاق 
اول رئیس جمهور اما آمار دیگری 
داشت! وی 18 مرداد سال جاری 
در سی و سومین اجالس مدیران 
و رؤسای آموزش و پرورش گفت: 
»لیســت حقوق 2500 مدیر را 
گرفتم و کمتر از 50 مدیر حقوق 
غیرطبیعی می گرفتند که همین 

هم نباید می شد.«
ادعایی که به نظر می رســد 
اشاره به آمار40 نفره بودن مدیران 
متخلف داشــت کــه نوبخت در 
5 مــرداد مدعی آن شــده بود. 
این ســخنان بر خــالف ادعای 
رئیس جمهور در کرمانشاه مبنی 
بر »چندصــد نفره بودن مدیران 
متخلف« و البته برخالف ادعای 
اول نوبخــت مبنی بر »13نفره« 

بودن آنها بود.
از همه اینها گذشته گزارش 
دیوان محاسبات کشــور در باره 
حقوق های نجومی که در جلسه 
علنی 11 مهر سال جاری مجلس 
قرائت شد نشان می داد که تعداد 
مدیــران نجومی در بــازه مورد 
بررســی حداقــل 400 نفر بوده 

است.
16 آذر ســال جاری رئیس    
دیوان محاســبات نیز در گزارش 
دوم خــود در زمینه حقوق های 
از 397 مدیر  نجومــی گفــت: 
حقوق هــای  دریافت کننــده 
نامتعــارف و ناعادالنه، 10 نفر با 
وجود تذکرات دیوان برای استرداد 

وجوه، اقدامات الزم را نکرده اند.
بقیه در صفحه 10

گفت: ســخنگوی دولت اعالم کرد؛ پرونده حقوق های نجومی بسته 
شده است!

گفتم: یعنی همه مدیران نجومی را برکنار کرده اند؟!
گفت: هرگز...!

گفتم: همه پول های کالن را از آنها پس گرفته اند؟!
گفت: نه... نخیر!

گفتم: تمام مدیران نجومی را به مراکز قضایی معرفی کرده اند؟
گفت: نُچ نُچ...!

گفتم: پس تکلیف آنهمه ســند درباره حقوق های نجومی و 
غیرقانونی بودن آن و عذرخواهی دولت و نامه رئیس جمهور برای 
پی گیری و مجازات آنها و برکناری مدیران نجومی و وعده هایی 

که داده بودند چه می شود؟!
گفــت: همه این موارد را هم خودشــان مطرح کــرده بودند، یعنی 

می خواهند بگویند که اشتباه کرده اند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو توی خیابان، شــخصی را دید و 
پرسید؛ شما پسر احمد آقا نیستید که توی خیابان الله، سر کوچه 
رحمتی، چراغ سازی داشت؟ طرف گفت؛ بله خودم هستم، همه 
نشانی ها درست است و یارو گفت؛ پس ببخشید اشتباه گرفته ام!


