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33916546 تمام ساعات شبانه روز 1- »صالح و فساد« امور و »ثبات و امنیت یا بی ثباتی و ناامنی« دل مشغولی مهمی 

است. همواره برای دلسوزان جوامع این پرسش مطرح می شود که جامعه ما محکوم به 
قهقرا و فناســت؛ یا بقا و ارتقا و اعتال و پیشرفت؟ بی تردید پرسش هایی از این قبیل، 
دغدغه یک ملِت جویای پیشــرفت و نشانه حیات اوست؛ اینکه عوام و خواص جامعه 
رصد کنند که آیا روند امور به سامان و صالح است یا میل به نابسامانی )تباهی فرصت ها 

و تولید نا امنی و بی ثباتی( دارد؟
2- فســاد فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اخالقی کمش هم زیاد است؛ درست 
مانند میوه گندیده درون یک سبد که اگر به موقع پاالیش نشود، میوه های سالم را هم 
متعفن و تباه می کند. برخی از این عفونت ها، عوام و خواص ما را متاثر و هوشیار می کند 
) مانند جنایت وحشیانه پارسال و امسال علیه دو کودک معصوم به نام های ستایش و 
آتنا( و برخی دیگر، حساسیت کمتری برمی انگیزد. از شنیدن خبر جنایت جنسی علیه 
دو کودک بشــدت به هم می ریزیم_ و حق هم همین است _ اما بعضا در قبال ترویج 
فساد در شبکه های انبوه ماهواره ای و مجازی که مانند افروختن آتش جرم و جنایت و 
خیانت یا ریختن بنزین روی آن است، حساسیت خود را از دست د اده ایم. حتی برخی 
مدیران ما به نحوی به ماجرا نگاه می کنند که الجرم، خروجی ذهن و قول و عمل آنها، 

بسترسازی تولید انبوه فساد است.
3- درباره فســاد دو تلقی وجود دارد. اولی بر آن است که انواع مفاسد، به شکل 
طبیعی اتفاق می افتد و هیچ مهندسی و نقشه ای پشت آن نیست؛ هرچه هست متعلق 
به سازوکار خود ماست. اما نظریه دوم ضمن پذیرش عوامل عادی و طبیعی، این گمانه 
مستند به انواع شواهد را مطرح می کند که پشت سر برخی ناهنجاری ها و مفاسد، طراحی 
بدخواهانه ای نیز علیه ملت و نظام ما وجود دارد. یعنی دشمنانی که ما را حریف قدرتمندی 
در مقابل یکه تازی جهانی خود می بینند، ترویج انواع مفاسد یا نابسامانی های سیاسی و 
اقتصادی و فرهنگی را به عنوان »راهبرد بی ثبات سازی« و » تضعیف اقتدار ملی ایران« 

در دستور کار قرار داده اند.
4- یک قرینه این است که طیف بدخواه خارجی-داخلی در اغلب مفاسد، یا سهیم 
است و یا در مقابل مبارزه و برخورد با آن، هوچی گری و کارشکنی می کنند تا جایی که 
دســت مسئوالن برای مبارزه بلرزد. کار سوم این جبهه در عرصه پیام و رسانه، بزرگ 
کردن و چند برابر نمایی فساد است به نحوی که احساس غرق شدگی مصنوعی و ناامیدی 
و فشلی به مردم و مسئوالن دست دهد. ترکیب این 3 اتفاق، پدیده خطرناکی است که 
وقتی با بی عملی و انفعال برخی مسئوالن همراه شود، می تواند راه اصالح امور را ببندد 

و ترمز راه پیشرفت شود.
5- همین جا باید به تاکید گفت که الزاما هر سوء تدبیر یا تخلف و فسادی، توطئه 
نیست. چه بسا سوء تدبیرها و مفاسدی که حاصل »طغیان شهوات« در افراد یا » مستی 
اشرافیت« است. اما ماجرا از جایی تبدیل به پروژه می شود که پای شگرد »آلوده سازی« 
عمومی یا خواص از سوی دشمن به میان می آید و نشانه هایی از ریل گذاری دشمن دیده 
می شود؛ یا دست کم در مواجهه با فساد و انحراف، هیاهو و کارشکنی دیده می شود. در 
عین حال، درهر دو فرض طبیعی یا مهندســی شده بودن نا بهنجاری ها، اگر توانستیم 
بسیج اجتماعی مقابله جویانه و برخورد قاطع حاکمیتی را تدارک کنیم، راه فسادگری 
و بی ثبات سازی سد خواهد شد و بی تردید – حتی اگر جایی هم خطا و کم کاری کرده 
باشیم - روند حرکت کلی ما رو به صالح و پیشرفت خواهد بود. اما اگر در این بسیج دو 

سویه کوتاهی کردیم، نقطه پایان بر پویش تمدن سازی ملی خود گذاشته ایم.
6- اشرافیت چه در شکل فردی و چه در وجه سیاسی آن، میل به قانون شکنی، دست 
درازی و خودکامگی دارد. اگر این روحیه سرکش و طغیانگر مهار نشود، ابتدا عرصه را 
بر آمران به معروف و ناهیان از منکر و سپس بر نهاد های نظارتی حاکمیتی تنگ می کند. 
چنین اشرافیتی تا آنجا جسور می شود که مثال جناب ابوذر را به خاطر اعتراض به بدعت ها 
و زر اندوزی ها، به بیابان ربذه تبعید می کند و تنها امیرمومنان و حسنین )علیهم السالم( 
جرئــت می کنند این صحابی صریح و صادق پیامبر)ص( را بدرقه کنند. یا ؛ ولید حاکم 
کوفه با مستی به نماز جماعت می ایستد اما اشرافیت غالب جرئت می کنند در پایتخت 

)مدینه( شاهدان معترض را به باد تنبیه و کتک بگیرند!
7- چــرا این انحراف و انحطاط پیش آمد؟ به تعبیر ســعدی » درختی که اکنون 
گرفتست پای - به نیروی شخصی برآید ز جای/ و گر همچنان روزگاری هلی - به گردونش 
از بیخ بر نگسلی/ سر چشمه شاید گرفتن به بیل - چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل«. 
پس از رحلت پیامبر اعظم )ص( ، وضعیت بغرنجی به واسطه کجروی برخی اصحاب و 
انفعال و تعلل و محافظه کاری برخی دیگر پدید آمد که امیر مومنان)ع( را خانه نشین کرد. 
صبر و سکوت پرغصه امیر مومنان و امام  حسن )ع(، بی تردید برترین مصلحت آن روزگار 
بود اما آیا اگر اصحاب پیامبر )ص( در همان روز رحلت حضرت پای حق می ایســتادند 
و صریح سخن می گفتند و به تدریج در مارپیچ سکوت ) زبان در کام کشیدن به خاطر 
احساِس در اقلیت بودن( گرفتار نمی شدند، کار به شهادت حضرت زهرا )س( و تبعید 
جناب ابوذر و تنبیه شاهدان بدمستی ولید می کشید؟ یا اگر همه به رسم عمار روشنگری 

می کردند، معاویه و عمرو عاص غالب می شدند؟
8- از فتح مکه تا جنایت کشــتن فرزند رسول خدا )ص( در کربال، نیم قرن سال 
فاصله است. این انحراف و جنایت بزرگ به تدریج ساخته شد. عبداهلل بن سعد بن ابی 
سرح، برادر رضاعی یکی از صحابه بود. هنگامی که پیامبر)ص( وارد مکه شد، فرمان عفو 
عمومی حتی برای امثال ابوسفیان صادر کرد اما با همه عطوفت ، به حکم الهی فرمود 
شــش مرد و چهار زن باید مجازات شوند که عبداهلل بن سعد یکی از آنها بود. او جزو 
کاتبان وحی بود، اّما پس از مدتي ُمرتَّد شد و به مکه بازگشت و ضمن تحریف قرآن، به 
ْن اْفَتَري َعَلي اهلل کِذباً أَْو  سّب پیامبر پرداخت تا آنجا که آیه توبیخ آمیز » َوَمْن أَْظَلُم ِمَمّ

َقاَل أُوِحَي إِلََيّ َولَْم یوَح إِلَیِه َشْي ٌء...« نازل شد.
9- پیامبر پس از فتح مکه به حکم پروردگار فرمود عبداهلّل را بکشند، حتی اگربه 
پرده کعبه آویخته باشد. عبداهلل به برادر رضاعی خود پناه برد. آن صحابی، عبداهلل را 
نزد پیامبر آورد و امان خواست. رسول خدا)ص( دیر زماني ساکت ماند و سر بلند نکرد، 
تا اینکه سرانجام پذیرفت. آن صحابی و برادرش بازگشتند. پیامبر )ص( روي به حاضران 
کرد و فرمود »من سکوت کردم تا مگر یک تن از شما برخیزد و گردن او را بزند«. اصحاب 
در پاسخ گفتند  »ایما و اشاره اي به ما می کردی تا گردنش را بزنیم«. و رسول خدا)ص( 
فرمود » شایسته نیست پیامبر به گوشه چشم ایما و اشاره کند«. این قبیل بی عملی و 
تعلل اصحاب موجب شــد تا همان مرتد محکوم به اعدام، در زمان خلیفه دوم و سوم 

به امارت مصر برسد!
10- عبید اهلل بن زیاد هنگامی که همراه چند نفر به شکل ناشناس به کوفه آمد، حتی 
اقلیت هم محسوب نمی شد اما با تطمیع و تهدید و فریب، اکثریت ساخت. او امثال شریح 
قاضی را به خدمت گرفت تا با شهادت دروغ درست سربزنگاه، عوام و خواص را متحیر 
و منفعل و خلع سالح کنند. سلیمان بن صرد هایی هم بودند که تردید دینی کردند آیا 
صالح است به کمک امام بشتابند یا نه ! ابن زیاد ظرف چند هفته در کوفه کودتا کرد و 
ســپس جنایت کربال را پدید آورد. امام حسین)ع( یک سال قبل از قیام کربال، در منا 
خطاب به 700 نفر از اصحاب پیامبر)ص( و تابعین، درباره تکرار سرنوشت علما و بزرگان 
لعنت شــده یهود که امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل کرده بودند، هشدار داد و 
فرمود شما به اعتبار دین آبرو پیدا کرده اید اما در برابر زیر پا ماندن احکام الهی و حقوق 
مردم اعتراض نمی کنید، هر چند که در قبال تعصبات جاهلی و قبیله ای خود، به خشم 

و غیرت در می آیید.
11- رهبر حکیم انقالب 21 سال قبل به تبیین نقش دوگانه خواص در اعتال و انحطاط 
جامعه پرداختند و فرمودند » تصمیم گیری خواص در وقت الزم، تشخیص خواص در وقت 
الزم، گذشت خواص از دنیا در لحظه   الزم، اقدام خواص برای خدا در لحظه   الزم؛ اینهاست 
که تاریخ و ارزش ها را نجات می دهد و حفظ می کند. در لحظه  الزم، باید حرکت الزم را 
انجام داد. اگر تأّمل کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد«. ایشان در چند سال اخیر 
نیز از همه ) دانشجویان، اساتید، علما و اعضای مجلس خبرگان، دولتمردان، نمایندگان 
مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سفرا و دیپلمات های جمهوری اسالمی و .. .( 
یک مطالبه راهبردی داشته اند؛ صریح باشید، انقالبی بمانید و انقالبی عمل کنید. از متن این 
راهبرد کالن، هرگز دعوت به عدم تحلیل، چشم بستن بر نفوذ طلبی دشمن یا رخنه جویی 
مفسدان و جماعت زد و بندچی با اجنبی، و تردید و تعلل به جای اقدام و عمل در نمی آید.

12- در مقابل نابهنجاری ها و مفاسد و سوءتدبیر ها مخصوصا آنجا که مقیاس ملی پیدا 
می کند، نمی توان بی تفاوت یا منفعل بود و یا نظارت های قانونی و مطالبات رسانه ای قانونمند 
را به تعطیلی کشاند. برخی مدیران مایلند ضمن پنهانکاری و مدیریت تاریکخانه ای، جامعه 
را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و ضمنا با پیشدستی در قبال سؤال و مواخذه های 
بعدی، از خود و عملکرد خویش، امر مقدس بسازند. ما این رویکرد را در ماجرای برجام 
و سپس تعهد یواشکی به FATF و یونسکو )سند فرهنگی 2030( و برخی قرارداد های 
محرمانه گاز و نفت و خودرو و ... مشاهده می کنیم. رهبری بارها به صراحت می فرمایند 
» من در جزئیات دخالت نمی کنم ... ما چیز محرمانه ای نداریم... مسئولین امر باید مراکز 
نظارتی را در جریان جزئیات قرار دهند و روال قانونی را طی کنند و نظر منتقدان را )مثال 
در موضوع برجام یا قراردادهای جدید نفتی و ... ( بشنوند«. اما باز هم برخی مدیران ادعا 
می کنند که همه چیز با جزئیات هماهنگ شــده است! )حتی اگر مثال درست در زمان 
میزبانی فرانسه از منافقین، با شرکت فرانسوی قرارداد ببندند و امضا کننده هم محکوم 
پرونده فساد کرسنت باشد و...(. به عنوان یک تجربه، 29شرط برای قبول و اجرای برجام 
از سوی نظام تعیین شد اما دولت، توافق را بدون رعایت اغلب آن شروط به اجرا گذاشت، 
حاالهم که کار گره خورد و خسارت ها آشکار شده، با بی صداقتی می گویند این تصمیم 

کل نظام بود و تخطئه برجام و روند اجرای آن، تخطئه کل نظام است!
13- برخی متولیان امر که باید دستگاه های نظارتی و نخبگان اجتماعی و رسانه ای 
را ترغیب به امر به معروف کنند، بعضا به خاطر تشخیص اشتباه، تبدیل به ترمز مؤاخذه 
و مطالبه می شوند.این به دور از مطالبه رهبری است . تنگ کردن عرصه نقد منصفانه ، 
مطلوب بدخواهان خارجی و داخلی اســت. فراتر از مصادیق نقد، باید در مقابل این 
خودکامگی اشرافیت آلوده به نفوذ ایستاد. اگر توانستیم فریضه امر به معروف و نهی از 
منکر را ) که »تقام بها الفرائض« است( در مقیاس ملی و اجتماعی و سیاسی برپا کنیم، 
بی تردید بالنده و رو به پیشرفت هستیم حتی اگر خطا و نقصان در برخی امور ما باشد. 
اما اگر این مهم به حاشیه افتاد، بی تردید میل به قهقرا کرده ایم، حتی اگر مثال در ظواهر 

اقتصادی و تمدنی پیش برویم.

سندانقالبی باشید؛ یعنی پای كار بیایید

محمد ایمانی

* سیل ناهنجاری های اخالقی و ضد فرهنگ در جامعه بیداد می کند اما 
مسئوالن اجرایی کشور حتی در نگاه به این مسائل به فکر کرسی قدرت 
و حفظ منافع فردی و حزبی خودشــان هستند. خداوند به این جامعه ای 

که مسئوالنش دل نمی سوزانند رحم بکند!
0917---8003

* برای توجه دادن به دولتمردان بی تفاوت در مســائل فرهنگی کشور و 
بعضاً تشویق کننده دیگران به کارهای عبث بنویسید مطابق آیه 85 سوره 
نســاء در قرآن سهمی از امور بد در جامعه برای آنان خواهد بود. چرا که 
قدرت جلوگیری داشتند و نکردند. خسارتی بزرگتر از این وجود ندارد که 

مسئولی آخرت خودش را قربانی دنیای افراد بوالهوس بکند.
احمدزاده

* خیلی از کشــورها با شرط و شــروط زیاد معاهده آب و هوایی پاریس 
را امضاء کرده اند یعنی نشان داده اند صاحب تدبیر هستند. ولی مسئوالن 
ایرانی بدون هیچ شرطی زیربار این تعهد بین المللی رفته اند و هیچ امتیازی 
هم نگرفته اند. متأســفانه باید گفت وادادگی این دولت فقط در هسته ای 

نیست و ماجرا ادامه دارد.
عربی

* آقای روحانی! وزیر نفت شما چه طور در طی این 4 دهه از عمر انقالب 
اسالمی، متوجه نشده که انگلیس و فرانسه چه قدر خبیث و استعمارگرند! 

شاید هم آقای زنگنه از انقالب تعبیر متفاوتی دارند!
021---0400

* از دســتاوردهای برجام بازداشت دکتر دهنوی بود! آقای روحانی باید 
پاســخگو باشد که چرا تاکنون دستاوردهای ترسیم شده برجام نتیجه ای 
عکس را به همراه داشــته اســت و خصومت با ایرانیان در خارج از کشور 

شدت بیشتری گرفته است؟!
021---4176

* ای کاش به جای میوه گالبی که برجام داد، پیاز می داد که قیمت آن از 
موز و میوه های دیگر باالتر نمی رفت. مردم هم راضی تر بودند!

عسگر
* حقیقت و واقعیت را کیهان می گوید و دولت از ابراز این حقایق خشمگین 
می شود و نسبت به آن هی مدام به جدول می زند. منطق و حرف کیهان 

مردمی است اما دولت تحت تأثیر اشرافی گری و نفوذ است.
0935---3319
* از مســئولین امر درخواست می شود واقعاً اگر قصد خدمت به کشور و 
ملت را دارند، در پی مقابله با اشرافیت متکبر و سیری ناپذیر، حقوق های 

نجومی حرام و قاچاقچیان دولتی باشند.
جاللی- مشهد مقدس

* درود و ســالم خداونــد بــر کیهان کــه در مبارزه با اســتبدادطلبی 
کدخداپرستان، خط شکن و در خط مقدم است.

0913---1459
* تصویب ایجاد کانال ارتباطی شیطان بزرگ با تهران برای جلوگیری از 
برخورد نظامی در خلیج فــارس با ایران، بعد از تصویب »مادر تحریم ها« 
در ســنای آمریکا و قرار گرفتن سپاه در لیست گروههای تروریستی چه 

معنی و مفهومی دارد؟!
0912---9419

* عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اگر دولت برنامه ششم را اجرا نکند از 
رئیس جمهور در مجلس سوال خواهیم پرسید. اما سوال مردم از مجلس 
این اســت که مگر طرح 3 فوریتی قرارداد با توتال به مجلس ارائه نشد؟ 
نتیجه اش در مجلس چه شد؟ در حادثه قطار سمنان، از وزیر راه مگر پرسش 
نشــد؟ نتیجه  چه شــد و... اگر در آینده سوالی از هر وزیر یا رئیس دولت 
در مجلس پرسیده شود، آیا قرار است نتیجه ای همانند قبل داشته باشد؟
011---2837

* طبق اعتراف آقای ظریف آمریکایی ها برجام را پی در پی نقض می کنند 
ولی از آنجا که آقایان نمی خواهند شکســت دولت را در برجام بپذیرند با 
ابهام گویی و مواضع متناقض زمان را به ضرر کشور سپری می کنند و در 

عین حال خود را قهرمان جلوه می دهند.
0917----2138

* بر فرض هم که آقای ظریف و همکارانش در وزارت خارجه دیپلمات های 
درس خوانده باشند ولی این کافی نیست در مقابل زورگویی مثل آمریکا 
باید مانند قهرمانان دفاع مقدس یعنی شهید همت ها و شهید متوسلیان ها 

ایستاد و حق ایران را گرفت.
ب-ن

* برجام2 ســاله شد امیدوارم دستاوردهایی که دولت از آن نام می برد را 
به مردم هم نشــان دهد تا مشــخص شود این آفتاب  تابان به کجا تابیده 
که بر سفره و معیشت مردم که تنها بهانه پذیرش برجام بود، تاثیر مثبت 

نداشته است.
021---7705

* آقــای ظریف گفت: آمریکا نمی گذارد ما به منافع برجام برســیم، این 
اعتراف آقای ظریف به یاد همه می آورد که کیهان از همان ابتدا نسبت به 
بدعهــدی طرف مقابل ابراز نگرانی می کرد ولی مورد بدترین توهین های 

همین آقایان قرار گرفت.
091 2---1149

* هنوز بوی مشمئز کننده قرارداد سراسر خیانت آمیز کرسنت مردم را آزار 
می دهد که شاهد عقد قرارداد خسارت  بار دیگری از سوی دولت با شرکت 
فاسد و فرانسوی توتال هستیم. چرا باید به قلب توان هسته ای کشور بتن 
ریخته شود و در مقابل ایران به بازار غارتگری آمریکا و اروپا تبدیل گردد.
0915---0563
* موضوع کم آبی در اســتان سیستان و بلوچستان با کشور همسایه مان 
مرتبط است. از دستگاه دیپلماسی دولت تقاضامندم که از سفرهای اروپایی 
خود بکاهد و موضوع نبود آب در اســتان خشک سیستان و بلوچستان را 

از طریق دیپلماسی مورد رسیدگی جدی قرار دهد.
0902---0619
* وقتی مسجد عظیم شهید نواب صفوی در بزرگراه نیایش)شهرک فجر( 
احداث شد آقای دهقان سرپرست بنیاد شهید وقت و وزیر دفاع فعلی در 
روز افتتــاح گفت: ما می خواهیم این مکان به یک قطب فرهنگی تبدیل 
شود. مثل مســجد امیرالمومنین)ع( در دانشگاه امام صادق)ع( و مسجد 
بالل صدا و سیما! ولی با گذشت زمان، متاسفانه طبقه زیرین مسجد تبدیل 
به تاالر بزرگ کردستان شد و با اجاره آن توسط مسئولین بنیاد به جای 
تبدیل به قطب فرهنگی، به محلی ضد فرهنگی مبدل گردید. به گونه ای 
که هنگام اقامه نماز مغرب و عشــا، مومنین در سجده، گاهی بر اثر امواج 
مبتذل منتشر شده طبقه زیرین، فراموش می کنند که به چه کاری مشغول 
بوده اند! و در حال حاضر مســجد به یک واحد آپارتمان تبدیل شده است 
که عبور و مرور طبقات دیگر از مســجد جدا شــده و در هنگام بارندگی، 
مومنین از وحشت ریزش سقف و چکه های آب باران و برف، مضطربند. از 

مسئولین درخواست رسیدگی دارم.
یک جانباز جنگ تحمیلی

* آقای روحانی چه لزومی دارد که برای آموزش، محیط زیســت، حقوق 
بشر و... ما به غربی ها تعهد بدهیم؟ ایران اسالمی صاحب فرهنگ و تمدن 
غنی است! چرا با این سابقه باید زیر پرچم تعهداتی قرار بگیریم که دیکته 

شده غرب است؟
021---5111

* هر بار که به منطقه گردشگری خرم آباد لرستان سفر می کنم با منظره 
تصرف جدید یکی از اراضی ملی توسط عده ای سودجو مواجه شده و سخت 

ناراحت می شوم. آیا راه نجاتی وجود ندارد؟
0916---1800
* بوستان نیکو در شهرک مسعودیه خیابان مظاهر به جای اینکه محل امن 
برای تفریح و استراحت خانواده ها باشد به محل تجمع افراد جوان قاچاقچی 
مواد مخدر و معتاد تبدیل شده است. خدا شاهد است شب هنگام امنیت 

نداریم و نگران آینده فرزندان خود هستیم.
ممقانی

سناتورآمریکایی:براندازیجوابنمیدهد
بهدنبالبرجامهایجدیدباشیم

یک سناتور دموکرات می گوید سیاست تغییر رژیم ایران، امکان 
موفقیــت  پایینی دارد و باید به دنبال توافق بعدی بر مبنای برجام 

باشیم)!(
سناتور کریس کنز در نشست سنای موسسه خاورمیانه با موضوع 
»چالش های پیش رو در روابط تهران و واشــنگتن« درباره سیاست 
تغییــر رژیم ایران گفت: آمریکا به جای پــاره  کردن برجام باید با 
همکاری دیگر کشورها روی توافق دیگری بر مبنای ساختار بازرسی 

کنونی )در این توافق( کار کند.
به گزارش تارنمای سنای آمریکا، کنز با تاکید بر اینکه »آمریکا 
حق استفاده از نیروی نظامی را برای خود محفوظ می دارد« گفت: 
از آنهایی که سیاســت تغییر رژیم را پیشنهاد می دهند، می خواهم 
که با توجه به سوابق ما در افغانستان، عراق و لیبی، احتیاط بیشتری 

به خرج دهند.
کنــز ادامه داد: تغییر رژیم ایران امــکان موفقیت پایینی دارد. 
رئیس جمهور ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی، سیاست تغییر 

رژیم را خطرناک و بی فایده توصیف کرده بود.
کنز افزود: اگر تجربه های اخیر چیزی به ما یاد داده باشــد، این 
است که باید پیامدهای اســتفاده از نیروی نظامی در خاورمیانه را 

در نظر بگیریم.
وی با حمایت از ادامه اجرای توافق هســته ای گفت: آمریکا به 
جای پاره کردن برجام باید با همکاری دیگر کشــورها روی توافق 
دیگری بر مبنای ســاختار بازرسی کنونی )در این توافق( کار کند. 
برخی محدودیت های اعمال شــده بر برنامه هسته ای ایران هشت 
ســال دیگر برچیده خواهد شد و باید از امروز به این فکر کنیم که 
چطور می توانیم پس از آن روی این فعالیت ها نظارت داشته باشیم.
این سناتور دمکرات ادامه داد: امیدوارم که کانال های ارتباطی به 
وجود آمده در نتیجه برجام بتواند به تنهایی موجب پیشــرفت های 
دیپلماتیک شود؛ با این حال وجود آنها برای جلوگیری از سوءتفاهم 

بین تهران و واشنگتن ضروری است.
وی افزود: ما همچنین باید از این کانال های ارتباطی برای فشار 
به ایران برای آزادســازی اتباع زندانی و مفقود شده آمریکایی مانند 

رابرت لوینسون و سیامک و باقر نمازی استفاده کنیم.
سلباستقاللسیاسی

بامنطققفلشدگیاقتصادیبهغرب
»منطق قفل شدن با اقتصاد غرب، استقالل سیاسی را از کشور 

سلب می کند.«
روزنامه جوان در تحلیلی درباره قرارداد با توتال نوشت: اوالً شرکت 
توتال بدون دریافت اذن و موافقت وزارت خزانه داری آمریکا )ولو به 
شکل محرمانه( اجازه عقد چنین قراردادی را نداشته و ثانیاً به محض 
بازگشت تحریم ها، این قرارداد نیز )اصطالحاً( در کسر دقیقه ملغی و 
»کان لم یکن« شده و دقیقاً مانند برجام تمام خسارات صرفاً متوجه 

ایران شده و دست مان کوتاه و خرما بر نخیل.
این قراردادها از مدل و اســتراتژی خاصی در روابط اقتصادی به 
منظور نابود کردن استقالل اقتصادی کشورها تحت عنوان »استراتژی 
 »)Luck-in( قفل شوندگی اقتصادی برای مهار رویکردهای سیاسی
تبعیت می کند. اساس این اســتراتژی استعماری غربی که توسط 
محمود سریع القلم )استراتژیست سیاسی دولت یازدهم و دوازدهم( 
بومی سازی و تجویز شــده و در دستور کار دولت قرار گرفته بر دو 

پایه اصلی قرار گرفته است.
1- دادن امتیازات بســیار زیاد و خطرناک به یک شرکت چند 
ملیتی نظیر توتال، شل و... با هدف ساده لوحانه دور زدن آمریکا در 
تحریم های پسابرجام به طوری که آمریکا عماًل نتواند بر این قرارداد 
تأثیر منفی گذاشــته یا آن را ملغــی نماید که مفهومی جز فروش 

استقالل کشور برای دور زدن تحریم ها ندارد.

2- تعقیب »استراتژی قفل شوندگی اقتصادی« از طریق »پناه بردن 
به دشمن به منظور مصون ماندن از شر دشمن« که بی تردید استقالل 

اقتصادی ایران را نشانه خواهد رفت.
ســریع القلم در دفاع از برجام و ضرورت تبعیت از استراتژی قفل 
شوندگی گفته است: »از گذشته، اصلی را در اقتصاد سیاسی داشتیم 
که اگر کشورها به لحاظ اقتصادی با هم قفل شوند، به لحاظ سیاسی 
خیلی عاقالنه تر رفتــار می کنند. در ماجرای »برجام« برخی حامیان 
توافق هسته ای تأکید داشــتند آنچه ادامه آن را تضمین می کند، نه 
این تعهدات بلکه فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری خارجی در ایران 
است. منطق اتحادیه اروپا هم همین بود؛ یعنی کشورها وقتی به هم 
قفل می شوند در حوزه های سیاسی نمی توانند هر کاری که می خواهند 
انجام دهند و مجبور به تعامل می شوند.« دولت در مهمترین حوزه نفت 
و گاز که در واقع مادر اقتصاد ایران محســوب می شود، در حال قفل 
کردن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی است تا با این اهرم هر دولتی در 
آینده سیاسی ایران »مجبور« باشد که اولویت های طرف قرارداد را بر 
هر اولویت قانونی، ملی، ارزشی، اعتقادی و ایدئولوژیک دیگری ترجیح 
دهد. همچنان که مالحظه می شود بحث بر سر مدت قرارداد و سهم 
ایران و تأثیــر این قرارداد بر اقتصاد مقاومتی و به طور کلی خوب یا 
بد بدون آن از حیث شکلی و محتوایی نیست که اگرچه هر کدام در 
جای خود مهم هستند بلکه بحث اصلی بر سر این است که با چنین 

قراردادهایی آیا استقالل اقتصادی کشور تضمین می شود؟
دانستنحقمردمونخبگاناست
بهویژهدربارهقراردادهایمهم

پرهیز از شفافیت و محرمانه کردن امور اجرایی سبب خسارت های 
بزرگ به کشور می شود.

روزنامه فرهیختگان در ســرمقاله خود نوشــت: عقد قراردادهای 
محرمانه، عدم اعالم صریح اموال شخصی و غیرعلنی کردن مصوبات 
حســاس و اثرگــذار در ریل گذاری آینده کشــور و مثال هایی از این 
قبیل، ذهن قشــر نخبه را با این عالمت سؤال مواجه می کند که چرا 
مســئوالن در انجام یک رویداد مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... 
نظرات و راهنمایی های دلسوزانه را نمی خواهند بشنوند؟ اگر محرمانه 
کردن به مثابه یک سنت در سیستم مدیریتی رواج پیدا کند صدمات 

جبران ناپذیری را به کشور وارد می کند.
اولین صدمه عدم شفاف ســازی ضربه به همان محصولی است که 
محرمانه شــده است. وقتی یک قرارداد به طور مثال در حوزه نفت و 
گاز کشور در شرایط غیرشفاف منعقد می شود و جزئیات قرارداد برای 
مطالعه به کارشناسان داده نمی شود، رسیدن به نقطه مطلوب برای آن 
قرارداد بسیار دشوار است چرا که در بستر کنترل و نظارت جمعی بر 
مؤلفه ها و داده هاست که اشکاالت قرارداد تدوین شده گرفته می شود 
و در درازمدت اثرات تخریبی در حوزه های مختلف به جا نمی گذارد.

صدمه دیگری که انحصار و محرمانه کردن ایجاد می کند افزایش 
گســل اجتماعی بین مردم و مسئوالن است. نگفتن از جزئیات یک 
رویداد همیشــه بار منفی روانــی دارد و این عدم اطمینان وقتی اوج 
می گیرد که میزان قراردادهای محرمانه افزایش می یابد و مردم از آنچه 
حق شــان است برای شنیدن جزئیات منع می شوند. صحیح است که 
بسیاری از جزئیات بنا به دالیلی نظیر منافع و امنیت ملی، حفظ حریم 
خصوصی افراد و شرکت ها و حفظ اطالعات مهم در تصمیم گیری های 
کالن نباید در معرض دید عموم قرار گیرد اما ســؤال اینجاســت که 
متر و معیاری که تصمیم می گیرد چه مواردی ذیل این خط قرمزها 
تعریف می شوند و چه مواردی تعریف نمی شوند، خود دست اندرکاران 
هســتند؟ مثل این است که فردی با حفظ سمت هم داور بازی باشد 
و هم بازیکن! آخرین ضــرری که محرمانه کردن و نبود گردش آزاد 

اطالعات ایجاد می کند عدم درج موفقیت یا عدم موفقیت یک تصمیم 
مهم است. اگر میزان سود و ضرر یک تصمیم مشخص شود و افراد 
منتقد با گرایشات مختلف به تحلیل آن بپردازند در آینده نیز برای 
گرفتن تصمیمی شبیه به نمونه تاریخی، افراد با تأمل بیشتری پای 
قــرارداد می روند چرا که می دانند این قرارداد چه اثرات کوتاه مدت 

و بلند مدت مهمی برایشان خواهد داشت.
بدگوییعلیهشرکتهایایرانی
پاداشبههمتیمیهایوزیرنفت!

وزارت نفت از دوگانگی رفتاری بیرون نمی آید و ضمن بهانه تراشی 
برای شرکت های ایرانی، در حال ذوب شدن در شرکت های خارجی 

است.
روزنامه جوان در گزارشــی نوشت: وزیر نفت می گوید: ایرانی ها 
در کار خود ضعیف هســتند و خارجی ها بهترین انتخاب برای ادامه 

همکاری می باشند.
زنگنه طی چهار ســال گذشته یا با شدت به شرکت های ایرانی 
حمله کرده یا آنها را مدح کرده است که هر یک از این دو رویکرد، 
در شــرایط خاص و موقعیت خاص خود به ظهور رســیده اســت. 
مثاًل وقتی پروژه های پارس جنوبی به افتتاح می رســند به تعریف 
و تمجید از شــرکت های ایرانی می پــردازد و زمانی که می خواهد 
جذب سرمایه گذاری خارجی را با سرعت دنبال کند به عقب ماندگی 

شرکت های ایرانی مشغول می شود.
همزمان با امضای قرارداد توتال، یک فضاســازی رســانه ای با 
بازیگردانی وزیر نفت صورت گرفت، جایی که وی با حمله به عملکرد 
شرکت های ایرانی در پارس جنوبی، روی هزینه و اجرای پروژه تکیه 
و عنوان کرد شــرکت های ایرانی دو برابر زمان و هزینه شرکت های 

خارجی پروژه را به پایان برده یا هنوز درگیر آن هستند.
وزیر نفت اما دوســت ندارد به این مهم اشــاره داشته باشد که 
اصلی ترین دلیل افزایش قیمت پروژه ها در زمان تحریم ها و اواسط 
دهه 80 افزایش جهانی عوامل تأثیرگذار در پروژه مانند بهای اجاره 
دکل حفاری، فوالد، دســتمزد، مهندســی و... است و این افزایش 
قیمت تنها مختص بــه ایران نبود و در همه جای جهان تأثیرگذار 
بود. حتی شرکت های خارجی صاحب قرارداد در ایران هم در همان 
ایام قیمت های خود را دو برابر و بیشتر کردند چرا که قیمت جهانی 
بسیاری از پارامترهای مؤثر بر قیمت پروژه افزایش پیدا کرده بودند.
وزیر نفت هفته گذشــته وقتی به مجلس رفت تا درباره قرارداد 
توتال با نمایندگان صحبت کند به عملکرد ایرانی ها در پارس جنوبی 
پرداخت و با اعداد و ارقامی که بیان کرد نتیجه گرفت شرکت های 
ایرانی ضعیف هستند و باید از ظرفیت  شرکت های خارجی استفاده 
کرد. او روی فاز 12 دســت گذاشــت و اعالم کرد که این پروژه 12 
میلیارد دالر تمام شده و چهار سال تأخیر در بهره برداری داشته است.

فاز 12 توسط شرکت پتروپارس اجرا شده است که مدیرعاملش 
در بخشــی از اجرای این پروژه غالمرضا منوچهری، مجری آن در 
این شرکت حمید اکبری و سرپرست این پروژه در شرکت کارفرما 
رسول فالح نژاد بوده است. این فاز یکی از پرحاشیه ترین پروژه های 
تاریخ نفت کشور است که از قضا منوچهری با ترفیع جایگاه، تمامی 
امور توسعه و قراردادی شرکت ملی نفت را با نظر وزیر نفت برعهده 
گرفته اســت. همچنین اکبری مجری پروژه فاز 12 هم ارتقا یافت 
و به مدیر عاملی شــرکت پتروپارس منصوب شد و فالح نژاد هم به 
ســرعت به مقام های باالتر رسید و مسئولیت فاز 11 پارس جنوبی 

نیز به آن واگذار شد.
این بدان معناست تمام افرادی که باید درباره افزایش دو برابری 
زمان و هزینه فاز 12 پارس جنوبی پاسخگو باشند با نگاه ویژه وزیر 
نفت نه تنها بازخواست نشدند بلکه ارتقا نیز یافتند تا مشخص نشود 
وزیــر نفت اگر به اتفاقات فاز 12 انتقاد دارد چرا چهره های اصلی و 
مقصر در فاز 12 را به سمت های بزرگتر و حساس تر ارتقا داده است؟ 
شاید اینجا یکی از همان نقاطی است که می شود به دوگانگی رفتاری 

وزیر نفت در برخورد با مسائل پی برد.

گزارش کیهان از نعل وارونه رسانه های آلوده

دیروز قول جان كری سند بود
امروز اعتراف توتال به رشوه سند نیست!

مقام ارشد سابق دولت آمریکا 
گفـــت: افراد زیــادی در دولت 
)ترامپ( وجــود دارند که مایل به 
تغییر نظام در ایران هستند و این 
بسیار خطرناک است چرا که معموال 
این رویکرد نتایج معکوس و تبعات 

ناخوشایندی را در پی دارد.
»گری سیک« مقام ارشد سال های 
دور دولت آمریکا از جمله مشاور امنیتی 
ملــی »جیمی کارتــر« رئیس جمهور 
سال های 77 تا 81 میالدی  این کشور، 
در گفت و گو با نشــریه »ایرانیست« با 
توضیحاتی پیرامون دولت پهلوی و برخی 
موارد مرتبط و نیز کودتای سال 1953 
میالدی به رهبری آمریکا که اینک برخی 
از اسناد آن از بایگانی خارج شده است، 
گفت: »این روابط بطور اساسی بر مبنای 
این ایده شــکل یافتند که »ایران یک 
دشــمن« بوده  و این نگرش ها  تاکنون 
تغییر نکرده و دولتمــردان آمریکا نیز 
مایل به همکاری با ایران نیستند. آن ها 
حتی به تعاملی با ایران که نتایج مثبت 
داشته باشد همچون مورد افغانستان و 
دیگر مکان ها که شــاهدش بودیم نیز 
عالقه ای ندارند و تــا جایی که بتوانند 
مخالف ایران هســتند. افراد زیادی در 
دولت )ترامپ( وجود دارند که مایل به 
تغییر نظام در ایران هستند و این بسیار 

خطرناک است.«
گری ســیک در باره اظهارت اخیر 
»رکس تیلرسون« وزیر خارجه آمریکا که 

درباره تغییر نظام ایران سخن گفته بود و 
اینکه چرا واشنگتن متوجه نشده  روش 
برخورد با ایران چنین نیســت، گفت: 
»تغییــر نظام همواره ایده ای وسوســه 
برانگیز اســت. دولت ها در همه جا فکر 
می کنند که می توانند حکومت را تغییر یا 
حاکمانی را جابجا کنند و همه چیز خوب 
به پیش می رود. اما معموال این رویکرد 
نتایج معکوس و تبعات ناخوشایندی را 
در پــی دارد. آن ها تاکنون درس عبرت 
نگرفته اند و  هنوز معتقدند همه مشکالت 
آن ها بــه  حضور حاکمی در یک مکان 

گره خورده است.«
وی در ادامــه درباره دیدگاه مبهم 
دولــت ترامپ درباره تغییــر نظام  در 
ایــران و مفهوم آن گفــت: » مطمئن 
نیســتم که دولت ترامپ دیدگاهی این 
چنینی دارد. دولت ترامپ دارای چندین 
دیدگاه اســت. هر چند که برای دولتی 
چــون آمریکا وجود چنــد دیدگاه نیز 
امری غیرمعمول نیســت.« گری سیک 
دربــاره گروهک منافقین و گزینه مورد 
نظر ترامپ برای جایگزینی با جمهوری 
اسالمی نیز گفت: »آن ها بین 50 تا 100 
هزار دالر به اشــخاص برای سخنرانی و 
ترویج پیامشان  مبنی بر اقدام خشونت 
آمیــز علیه نظام ایــران و براندازی آن 
پرداخت می کنند. اگر منبع مالی آن ها را 
تشخیص می دادیم، آنگاه بهتر این افراد را 
می شناختیم .منابع آن ها قابل توجه بوده 

و دارای نفوذ سیاسی زیادی هستند.«

گری سیک:
پیگیری رویکرد تغییر نظام ایران

نتایجی معکوس دارد

سرویس سیاسی - 
روزنامه های زنجیره ای به دنبال 
به  توتال  رشوه دهی  انتشار سند 
یک مقام دولت وقت ایران در دوره 
سازندگی و اصالحات و پس از آن 
نتوانستند اصالت این سند را  که 
انکار کنند در یک فرافکنی آشکار 
تالش کردند تا نشان دهند اعتراف 
توتال به رشوه سند نیست و نباید 
به احــکام دادگاه های آمریکایی 
استناد کرد ، جالب آن که همین 
روزنامه ها دی ماه ســال 94 و در 
با  رابطه  در  انتقاداتی  به  پاســخ 
ضمانت اجرای برجــام تیتر زده 
بودند » امضای وزیر خارجه آمریکا 

تضمین است«!
به دنبال انتشار سندی در شماره 
پنجشــنبه گذشــته کیهان که نشان 
می داد توتال به پرداخت رشوه به یکی 
از مقامات دولت وقــت ایران در دوره 
ســازندگی و اصالحات اعتراف کرده و 
بابت این تخلــف جریمه نیز پرداخت 
کرده اســت روزنامه های زنجیره ای دو 
رفتــار متفاوت از خود نشــان دادند ، 
نخســت آن که با اشــاره به تاریخ این 
سند یعنی ســال 2013 مدعی شدند 
تخلف در دولت سابق روی داده است و 
نه دوره سازندگی و اصالحات و با این 
حربه به کیهان حمله کردند و در ادامه 
وقتی دیدند تاریخ سند با روز وقوع جرم 
متفاوت بوده و در سند به زمان پرداخت 
رشوه دقیقا اشاره شده است با فرار به 
جلو تاکید کردند حکم دادگاه آمریکایی 

سند نیست!
زنگنــه وزیــر نفــت در جلســه 
چهارشــنبه گذشــته مجلس شورای 
اســالمی طی اظهاراتی ضمن دفاع از 
قرارداد با توتال پرداخت رشوه از سوی 
این شــرکت فرانسوی را تکذیب کرده 
و گفت: »برخی می گویند این شرکت 
رشوه گرفته است؛ من می گویم سوابق 
را به قوه قضائیه بدهید تا ممنوع المعامله 
شــود؛ من از توتال پرســیده ام و آنها 
می گویند : اینطور نیست و ما هیچ جا 
محکــوم نشــده ایم و موضوعی که در 
بورس آمریکا بوده یک کلمه آن مربوط 

به ایران نیست.«
نوعــی تجاهل  زنگنه  اظهــارات 
محسوب می شد چرا که موضوع اصلی نه 
دریافت رشوه از سوی توتال که پرداخت 
آن بوده است تا بتواند قراردادی سودآور 
با طرف ایرانی منعقد کند ، کیهان در 
شماره پنجشنبه گذشته خود سندی 
در این راستا منتشر ساخت که نشان 

می داد » توتال هنگامی که تصمیم به 
سرمایه گذاری در بورس آمریکا گرفت، 
مورد بررسی صورت های مالی از سوی 
اداره کل اسناد مالی وزارت دادگستری 
آمریکا واقع شــد و در آنجا رسما اعالم 
شد که توتال به یک مقام رسمی دولت 
ایران)مراد دولت اصالحات است( رشوه 
داده اســت و به همین خاطر در سال 
2013 یعنی چند ســال بعد و پس از 
افشای ماجرا به پرداخت 245 میلیون 

دالر جریمه مزبور محکوم می شود.«
این سند به صورت رسمی و قابل 
دسترسی برای همگان در سایت وزارت 
دادگســتری آمریکا نیز منتشــر شده 
اســت ، به دنبال بازنشر آن در کیهان، 
روزنامه ها و رسانه های زنجیره ای با اشاره 
به تاریخ 2013 مندرج در سند به شادی 
و پایکوبی پرداختند ، گویی یک گاف 
بزرگ را کشف کرده اند که رقیب را بر 

زمین خواهد زد.
این رســانه ها تالش کردند تاریخ 
انتشار حکم در سایت وزارت دادگستری 
آمریکا را به عنوان روز انجام تخلف جا زده 
و این گونه القا کنند که رشوه توتال به 
مقامات دولت سابق بوده است نه دولت 
سازندگی و اصالحات ولی نگاهی به متن 
اسناد موجود گاف بزرگ زنجیره ای ها را 

نشان می دهد.
این روزنامه ها و رســانه ها با اشاره 
بــه تاریخ ســند که به ســال 2013 
مربوط می شود مدعی شدند که کیهان 
نتوانســته تاریــخ آن را تغییر دهد و 
جرمی که مربوط به دولت قبل بوده را 
به دولت یازدهم و یا اصالحات منتسب 

کرده است!
در گزارش دیــروز کیهان به این 
موضوع به صورت تفصیلی پرداخته و  
به نقل از وزارت دادگســتری که » در 
مجموع از ســال 1995 تا سال 2004 
از مجــرای مقام های رســمی ایران ، 
توتال مجموعا مبلغ 60 میلیون دالر را 
پرداخت کرد تا مقامات رسمی ایرانی از 
نفوذ خود اســتفاده کنند و توتال را در 
کسب امتیازات و منافع در حوزه نفتی 
کمک کننــد . این امتیاز ها عبارتند از 
پروژه هایی در جزیره سیری و پروژه هایی 
در میدان نفتی و گازی پارس جنوبی. در 
حالی که تمامی مبالغی که توتال آنها 
را به مقامــات خارجی پرداخت کرده، 
غیرقانونی و بطور قطعی رشــوه بوده 
است، آنها با سوء استفاده از قانون ، این 
مبالغ را تحت عنوان »هزینه های توسعه 

تجاری« پرداخت کردند.«
از این ســند  ترجمه بخش هایی 

در شــماره دیروز کیهان منتشر شد تا 
مشــخص گردد زنجیره ای ها نه سواد 
مطالعه ســند و ترجمه آن را دارند و 
نه انگیزه ای برای پذیرش واقعیت های 

قرارداد با شرکت آلوده توتال!
قول آمریکا دیروز سند بود 

ولی امروز سند نیست!
با روشن شــدن اصل موضوع که 
دیگــر زنجیره ای ها توان انــکار آن را 
نداشتند بار دیگر به تکاپو افتادند ولی 
این بار از موضع و جهتی دیگر به ماجرا 
نگاه کردند، آن هــا که تا دیروز قول و 
امضای کری را سند می دانستند امروز 
می گویند چرا کیهان به اعتراف توتال 
و یا حکــم دادگاه آمریکایی اســتناد 

می کند؟!
روزنامه زنجیره ای شرق در شماره 
دیــروز خــود از این منظر بــه ماجرا 
نگاه کرده و نوشــت : اگر به راســتي 
سایت وزارت دادگستري آمریکا و البته 
نهادهایي از این دست در ایاالت متحده، 
مرجعي قابل استناد براي ایران هستند، 
پس آیا مي توان به دیگر ادعا هایشــان 
علیه ایــران اعتماد کــرد؟ نکته آنکه 
نباید فراموش کرد اینها همان مراجعي 
هســتند که حکم هایي درباره ســپاه 
پاســداران جمهوري اســالمي و البته 
برخــي مقام هاي ایراني صادر کرده اند. 
دلواپسان باید پاســخ دهند که آیا به 
همان اندازه که درباره توتال به این نهاد 
استناد مي کنند، درباره مسائل دیگر هم 

این نهاد را تأیید مي کنند؟
نویسندگان این روزنامه زنجیره ای 
به عمد تجاهل کرده و نمی گویند که این 
همان آمریکایی است که چندی پیش 
امضای وزیــر خارجه آن را پای برجام 
ســند دانسته اند و حال امروز چه شده 
اســت که حکم دادگاه این کشور علیه 
یک شرکت دیگر را مستند نمی دانند؟!
روزنامه شرق در شماره سه شنبه 
یک دی 1394 با این تیتر که » امضای 
کری تضمین است « به نقل از عراقچی 
نوشته بود »زمانی که وزیر امور خارجه 
نامه ای را امضا می کند، برای کشورش 
تعهد حقوقی و سیاسی ایجاد می کند. 
آقای کری ... با این تعهد که برای دولت 
آمریکا ایجاد کرده، اجرای موفق برجام را 
در حقیقت تضمین کرده و گفته آمریکا 
به تعهداتش در برجام به گونه ای عمل 
می کند که نقضی در آن وجود نداشته 
باشــد و قانون مربوط به لغو روادید که 
کنگره تصویب کرده را به گونه ای اجرا 
خواهد کــرد که منافع اقتصادی ایران 

متأثر نشود ... بنابراین ایشان تضمین 
داده ... آمریکا به تعهدات برجامی خود 
عمــل کرده و اجــازه نمی دهد منافع 
اقتصادی که ایــران باید در اثر برجام 

داشته باشد، دچار خدشه شود«
البته این تنها روزنامه شرق نیست 
که پس از افشای سند پرداخت رشوه 
از سوی توتال به این نوع استدالل یعنی 
غیرقابل استناد بودن احکام دادگاه های 
آمریکا استناد کرده است، روز شنبه نیز 
برخی کانال های نزدیک به اصالح طلبان 
نیز از این منظر به ماجرا نگریســته و 
نوشته بودند »از کی احکام دادگاه های 
آمریکا برای ایران سند شده است که به 

آن استناد می شود؟«
رسانه های حامی دولت به این نکته 
عالمــا و عامدا توجه نمی کنند که اوال 
توتال تخلف و جرم خود در رشوه دهی 
به یکی از مقامات دولت وقت کشورمان 
را پذیرفتــه و بر اســاس این پذیرش 
اتهام، جریمه پرداخت کرده اســت و 
حال زنجیره ای ها بایستی به این سؤال 
پاسخ دهند که از کی ما باید خیانت ها 
و تخلفات مرتکب شــده شرکت های 
خارجی که خود نیز بدان اعتراف دارند 

بزک کرده و آنها را انکار کنیم؟!
نکته دیگر این که روی سخن در 
انتشار سند وزارت دادگستری آمریکا 
این نبوده و نیست که اتهامات آنان علیه 
ایران و یا هر کشور دیگری درست است 
بلکه سخن اینجا است که یک شرکت 
فرانسوی به نام توتال به پرداخت رشوه 
به یک مقام دولت وقت ایران در دوره 
سازندگی و اصالحات اعتراف و جریمه 
نیز پرداخت کرده اســت. اگر اظهارات 
آنان درباره دیگران ســند نباشــد آیا 
اعترافشان درباره جرائم و خیانت های 

خود نیز سند نیست؟! 
رپرتاژ برای مقام ارشد 

اطالعاتی فرانسه در روزنامه 
زنجیره ای 

در این میان نگاهی به گزارشــات 
منتشر شده در روزنامه های زنجیره ای 
نشان می دهد که این رسانه ها صفحات 
خود را در اختیار مقامات ارشد اطالعاتی 
و ...فرانسه و دیگر کشورهای غربی قرار 

داده اند.
روزنامه شرق در صفحه نخست روز 
شــنبه 24 تیر گفت و گویی را با سفیر 
فرانسه در ایران منتشر ساخت که نشان 
می دهد تســهیالت ویژه ای برای اخذ 
ویزای فرانسه در نظر گرفته شده است!
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گفت: روزنامه شرق از انتشار سند رشوه توتال به یک مقام دولتی ایران بدجوری 
عصبانی شده و شدیدا به کیهان تاخته است!

 گفتم: ای بابا! فکر کردم به آن مقام دولتی که 60 میلیون دالر رشــوه 
گرفته و در مقابل آن میلیاردها دالر به کشــور ضرر زده است، اعتراض 

می کند! 
گفت: ای عوام! کجای کاری؟ از این مدعیان اصالحات چه انتظاری داری؟!

گفتم: مدیرمسئول همین روزنامه شرق به صراحت اعتراف کرده بود که 
مجبور بوده برجام را بزک کند تا خسارت آن معلوم نشود و همین روزنامه 
با تیتر درشت نوشته بود »امضای جان کری تضمین است«! حاال چی شده 
که سند رشوه توتال را که خود توتال هم به آن اعتراف کرده است معتبر 
نمی داند و قول  شــفاهی جان کری را که چند روز بعد هم زیر قولش زد، 

سند تضمین شده می داند؟!
گفت: شــرق نوشته است چرا کیهان به سند وزارت دادگستری آمریکا استناد 

کرده است.
گفتم: آیا این سند را انکار می کنند؟!... آن قدیم ندیم ها، یارو به همسایه 
خود گفت؛ امروز االغت را به ما قرض بده و همســایه گفت؛ االغم را یکی 
دیگر قرض گرفته و برده است. در همین حال صدای عرعر االغ بلند شد 
و یارو گفت؛ االغت که در خانه است؟ و همسایه گفت؛ مرد حسابی!  حرف 
االغ را قبول می کنی ولی حرف مرا قبول نمی کنی؟ و طرف گفت؛ البته که 
احترام شما سر جای خودش است. ولی عرعر این االغ صرفنظر از جایگاهی 

که دارد گویاترین سند درباره دروغگویی توست!


