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درمکتب امام

سرمایه گذاری برای احیای هویت اسالمی مسلمانان
من به رصاحت اعالم می کنم که جمهوری اسالمی ایران با متام وجود برای احیای 

هویت اسالمی مسلامنان در رسارس جهان رسمایه گذاری می کند. و دلیلی هم ندارد 

که مســلامنان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و 

جلوی جاه طلبی و فزون طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد.
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

شهرداریبرایتهرانانتخابمیکنیم
کهموجبرنجشخانوادهمرحومهاشمینشود!

سرویس سیاسی-
تجربه نشان داده هرگاه مدعیان اصالحات به قدرت می رسند با نزاع های خانمان سوز به قلع و قمع یکدیگر می پردازند 
و به طور کل فضای خدمت و کار برای مردمی که به امید پیشرفت به آنان اعتماد کردند را فراموش می کنند. ماجرای 

شورای شهر اول که شورایی تماما اصالح طلب بود و پس از دعواهای فراوان منحل شد از همین رویه حکایت دارد.
در حال حاضر سهم خواهی در انتخاب شهردار تهران و اعضای کابینه دوازدهم موجب انشقاق و درگیری در اردوگاه 

مدعیان اصالحات شده است. 
روزنامه شــرق در شماره دیروز در یادداشتی نوشــت:»محمدعلی وکیلی یکی از نمایندگان لیست امید در مجلس 
شــورای اسالمی در »نشست ســتاد خبری فضای مجازی« ستاد آقای روحانی گفته اند: از ۱۸ وزیر کنونی شش وزیر از 
پنج نمره 3/7 گرفتند و از نظر ما کاماًل موفق بودند. پنج وزیر ضریب 2/5 تا 3/7 گرفتند. هفت وزیر نمره زیر متوسط را 

دارند و ما به آن ها مجدداً رأی نخواهیم داد«.
در ادامه این یادداشــت آمده اســت: » گفته ایشان دو سویه کامال متعارض دارد؛ سویه مثبت آن است که باور کنیم 
ســازوکار دقیقی برای ارزیابی عملکرد وزرا در مجلس یا فراکسیون امید وجود داشته است و وزرا بر اساس شاخص های 
دقیقی ارزیابی شــده اند و نمرات ارائه  شده حاصل این ارزیابی است... سویه منفی این گفته آن است که گزارش ارزیابی 
و ســازوکاری برای این کار وجود ندارد؛ آقای وکیلی هم نمایندگی هیچ گروه ارزیابی کننده ای را ندارد و اگر هم داشــته 

باشد، ارزیابی صورت گرفته کاری ذهنی و براساس عالیق و منافع شخصی نمایندگان بوده است«.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: »نمایندگان مجلس خواسته های متعددی از وزرا دارند. تخصیص اعتبار 
به حوزه انتخابیه، افتتاح پروژه، گماشــتن نزدیکان نمایندگان در هیئت  مدیره شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی، 
همراه  بردن نمایندگان به ســفرهای خارجی، عضوکردن نمایندگان در شرکت های تحت پوشش وزارتخانه ها، دادن وام 
به معرفی شــدگان از سوی نمایندگان، همراهی وزرا با طرح های تأمین کننده منافع خاص نمایندگان مجلس، گروکشی 
مطالبات در مقابل طرح سؤال و استیضاح وزرا و از این دست خواسته ها و مطالبات تنها شماری از فرمایشات نمایندگان 
مجلس برای وزراســت. ممکن اســت خدای ناکرده همان وزرایی که در ذهنیت آقای وکیلی و دوستانشان نمره مقبول 
نیاورده اند، همان کســانی باشــند که کمتر تن به این مطالبات داده اند. این سویه منفی اگر در میان باشد، یعنی ارزیابی 
د رکار نیســت، بلکه باج خواهی در میان اســت. نمایندگان وقتی نام هفت وزیر ناموفق را عیان نمی کنند، آدم احســاس 
می کند تعمدی در کار اســت که هر وزیری از بیم آنکه نکند جزء هفت وزیر ناموفق تلقی شــود، بازار البی گری را داغ تر 

کند و در نتیجه امتیازهای بیشتری واگذار کند«.
یکی از محکومین قضایی،گزینه مدعیان اصالحات برای شهرداری تهران

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان »بهترین گزینه برای شهرداری« نوشت: »در یک سو محسن هاشمی قرار دارد و 
در سوی دیگر حسین مرعشی است. این افراد هر دو به یک بلوک سیاسی وابسته اند با این تفاوت که محسن هاشمی در 
طول سال های گذشته هرگز چهره ای سیاسی نبوده... شهرداری تهران نهادی با کارکردهای گوناگون اجرایی و سیاسی 
است. برای تصدی این جایگاه مردی شایسته است که هر دو بازی را بلد باشد و بتواند میان این دو توازن الزم را ایجاد 
کند... از این منظر بدون اینکه قصد فرو کاستن از ویژگی های مثبت آقای مهندس هاشمی داشته باشیم، آقای حسین 
مرعشی برای تصدی منصب شهرداری تهران مناسب تر است. تصور می شود محبت و عالقه خانواده مرحوم هاشمی به او 

به حدی است که اگر به جای محسن هاشمی او شهردار شود، موجب رنجش این خانواده نخواهد بود«.
گفتنی اســت حســین مرعشی دارای سابقه محکومیت قضایی از سوی دادگاه انقالب به یک سال حبس تعزیری و 
ممنوعیت مادام العمر از شرکت و فعالیت درهرگونه حزب و موسسه ای است که به کارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی 

بپردازد. بنابراین وی قانونا نمی تواند شهردار شود.
نکته جالب توجه اینکه یکی از معیارهای این روزنامه مدعی اصالحات برای انتخاب شــهردار برای کالنشهر تهران، 

رنجش یا عدم رنجش خانواده هاشمی است.
برخورد دیکتاتورمآبانه زنجیره ای ها با اعضای شورای شهر

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان »طنزی به نام تشکیل فراکسیون مستقلین در شورای شهر« نوشت:»  کسی 
نمی تواند در شورای آینده بگوید من اصالح طلب نیستم و می خواهم فراکسیون مستقلین باشم، چون همه ما میثاق نامه 
امضا کردیم. وقتی شخصی میثاق نامه امضا کند این موضوع یک تعهد حقوق و اخالقی است و فرد حداقل باید امضای 
خودش را بپذیرد. البته آن شخص می تواند بگوید من مستقلم، کسی هم جلوی او را نمی گیرد، مگر کسی جلوی کسانی 
که ابتدا میثاق نامه امضا کرده بودند ولی در انتخابات شــورا لیســت مستقل از لیست اصالح طلبان دادند را گرفت؟ ولی 
دیدیم که در نهایت ، مردم به لیست اصلی رای دادند، به عبارتی مستقلین توسط ملت طرد شدند. هر چند این افراد، افراد 

خیلی شناخته شده ای هم بودند اما چون در لیست اصلی نبودند و مستقل اقدام کردند رای نیاوردند«.
در ادامه این گزارش، ابراهیم امینی منتخب اعضای شورای شهر پنجم در پاسخ به سوال این روزنامه زنجیره ای مبنی 
بر اینکه »چه تضمینی است که پدیده ناعهدی کسانی چون الهه راستگو در شوراهای سابق در شکلی دیگر - به شکل 
اعالم استقالل از اصالح طلبی - در این شورا تکرار نشود«، گفت: ان شاءاهلل که چنین کسی در ترکیب شورای شهر نداریم.
گفتنی است الهه راستگو در جریان انتخاب شهردار تهران در شورای شهر چهارم حاضر نشده بود »آزادی اندیشه« 
و »استقالل نظر« خود را پای منافع قبیله ای مدعیان اصالحات قربانی کند. به همین خاطر در اقدامی دیکتاتورمآبانه به 

اتهام سرپیچی از دستورات حزبی مورد فحاشی قرار گرفت و از احزاب اصالح طلب اخراج شد.
رفتارهای مدعیان اصالحات مصداق روشنی از یک دیکتاتوری حزبی تمام عیار است.

وعده ای دیگر برای مقابله با احتکار مسکن!
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی شــماره دیروز خود در گزارشــی با موضوع »شناسایی خانه های خالی برای اخذ 

مالیات« به این موضوع پرداخته است.
در این گزارش آمده اســت: »موضوع خانه هاي خالي که مالیات نمي دهند، مدتي اســت که در دستور کار سازمان 
مالیاتي قرار دارد. برخي آمارها از وجود 2/5 میلیون واحد مسکوني خالي در کشور خبر مي دهد که بیش از نیمي از این 

میزان را هم واحدهاي مسکوني لوکس تشکیل مي دهند.«
این گزارش در ادامه افزوده است: »آن طور که سیدکامل تقوي نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتي از رایزني گفته 
براساس تفاهمي که با وزارت راه و شهرسازي صورت گرفته مقرر شده است تا سامانه اي به منظور شناسایي خانه هاي خالي 
ایجاد شود. او گفته که این سامانه تا پایان سال جاري راه اندازي مي شود. در شرایط فعلي رکود مسکن اخذ مالیات ۱۰ 
درصدي از خانه هاي نوساز به صالح نیست؛ البته براي اخذ مالیات از خانه هاي خالي باید وزارت راه و شهرسازي سامانه اي 
براي شناســایي این واحدها ایجاد کند. طبق وعده وزارت راه و شهرســازي تا پایان سال ۹۶ سامانه شناسایي واحدهاي 

خالي ایجاد شده و اطالعات این خانه ها استخراج مي شود تا سازمان امور مالیاتي طبق آن به اجراي قانون اقدام کند.«
مخالفت با اخذ مالیات از محتکران خانه

بحث مالیات بر خانه های خالی و دپو شــدن ســاختمان در اقتصاد ایران از مدتها پیش در موضوع بحث کارشناسان 
و مجلس شــورای اســالمی بوده است. با این وجود و در این شــرایط که افزایش اجاره بها در این روزها به مردم بیش از 
پیش فشار می آورد این سوال مطرح است که چرا از چندین سال پیش تاکنون و در طول این 4سال دولت یازدهم این 

طرح اجرا نشده است؟
طرح اخذ مالیات از خانه های خالی همواره موافقان و مخالفانی داشته است. مثال سال ۱3۹۱، مهرداد بائوج الهوتی 
نماینــده »اصالح طلب« مجلس درگفت و گو با »خانه ملت« درباره طــرح اخذ مالیات از خانه های خالی گفته بود: »من 

اعتقادی به این طرح ندارم و معتقدم با وضع مالیات برای خانه های خالی تولید مسکن کاهش می یابد!«
به اعتقاد الهوتی اخذ مالیات از خانه های خالی مشکلی را حل نمی کند وحتی ممکن است این تفکر به تولید بخش 

مسکن هم آسیب بزند.
گذشته از خانه های خالی که بسیاری از آنها با انگیزه افزایش قیمت در طول زمان به منظور کسب سود بیشتر،  به 
صورت خالی نگه داشته شده و باید با ابزار مالیاتی به مقابله با این پدیده رفت، موضوع مالیات بر عایدی مسکن نیز یکی 

دیگر از راه کارها بود.
در اوایل پاییز ۱3۹3 موضوع مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از راهکارهای موثر به منظور کنترل سفته بازی 
در بازار مســکن در دســتور کار دولت و مجلس قرار گرفته بود. اما سرانجام بند مربوط به این مسئله در الیحه اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم حذف و از دستور کار مجلس خارج شد. اقدامی به که گفته »پورابراهیمی« عضو کمیسیون 

اقتصادی مجلس با فشار مستقیم »عباس آخوندی« وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم صورت گرفت.
در آن زمان آخوندی در بند پنجم از نامه شــش بندی خود خطاب به الریجانی رئیس مجلس اینگونه نوشــته بود: 
»بند ۱7 الیحه به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه برمی گردد. این بند به کمیسیون برگشته و هنوز به تصویب مجلس 
نرسیده است. وزارت راه و شهرسازی با حذف کامل این بند موافق است. مالیات بر عایدی سرمایه نه از دیدگاه نظری )با 
توجه به نرخ باالی تورم در کشور و این واقعیت که سرمایه چیزی جز درآمد انباشته نیست( و نه از دیدگاه اجرایی قابل 

توصیه نیست. به نظر وزارت راه و شهرسازی این بند حتما باید حذف شود.«
بانکداران اروپایی از منتقدین برجام می ترسند نه از آمریکا!

روزنامه ایران دیروز در ســرمقاله خود نوشــت: »عدم همکاری ایران در موضوع هســته ای برای جهان می توانست 
دردسرساز و هزینه ساز شود. اگر ایران در این مسیر مصرانه پیش می رفت یقینا جهان در ابعاد گوناگون متضرر می شد و 
اگر آمریکایی ها بهانه پیدا می کردند ماده 42 منشور را از سوی جامعه جهانی پیاده کنند یقینا به ایران خسارات فراوانی 
وارد می شــد... آیا تجربه ســوریه، عراق، افغانستان، یمن، لبنان، مصر، لیبی و بقیه کافی نیستند که عقالنی نگاه کنیم و 

کشورمان را در این اوضاع بی ثبات خاورمیانه حفظ کنیم؟«
آیا نگاه عقالنی این اســت که به جای توجه به توانمندی  های درونی، حل تمام معضالت و مشــکالت کشــور را در 
مذاکره و توافق هسته ای بدانیم، بعد هم که امتیازهای نقد دادیم و وعده های نسیه گرفتیم و تعهدات را به طور  کامل 
اجرا کردیم، بگویند همه گزینه ها روی میز است؟ آیا لیبی نبود که تمام تجهیزات هسته ای خود را بار کشتی کرد و به 

آمریکا فرستاد بعد هم مورد حمله نظامی هم قرار گرفت؟
در بخش دیگری از ســرمقاله این روزنامه آمده اســت: »بی اعتبار کردن برجام در داخل باعث بی اعتبار شدن برجام 
نزد اروپایی ها می شود. آنها که به توافق هسته ای به عنوان دریچه ای برای احیای همکاری های سیاسی، اقتصادی، صنعتی 

با ایران می نگرند، امید دارند آمریکا از مانع تراشی دست بردارد و ایران هم خود احترام توافق هسته ای را نگهدارد.«
همیــن چند روز پیش بود که اتحادیه اروپــا همزمان با رایزنی های ظریف با مقامات اروپایی تحریم های ایران را به 
روزرسانی کرد. آن وقت حامیان برجام که در خوشبینی به آمریکا ناکام شدند، به اروپا دلخوش کرده اند و مدعی می شوند 

که اروپا توافق هسته ای را دریچه ای برای احیای همکاری های مختلف با ایران می داند!
ایران در ادامه این یادداشت مدعی شد: »وقتی در ایران علیه توافق هسته ای هجمه می شود چگونه بانکدار، سرمایه گذار 
و صنعتگر اروپایی به استمرار این توافق و حفظ آرامش سیاسی بین آمریکا و ایران اعتماد کرده و سرمایه و صنعت خود 

را راهی ایران کند؟«
حامیان دولت برای انحراف افکار عمومی از خطای استراتژیک دولت یازدهم در اعتماد به آمریکا می خواهند خسارت  
محــض برجام از جمله عدم همــکاری بانک ها و بنگاه های اقتصادی اروپایی با ایران را به پای منتقدان بنویســند! این 
درحالی اســت که علت این پدیده، ترس اروپایی ها از تحریم و جریمه آمریکا به خاطر همکاری با ایران اســت. موضوعی 
که رســانه های اروپایی بارها آن را فاش کرده اند. روزنامه »نیویورک تایمز«-فروردین ۹۶- در گزارشــی با اشاره به تداوم 
هراس شرکت های بین المللی از معامله با ایران به دلیل تحریم های پابرجا مانده آمریکا، تصریح کرد: »حتی مشتاق ترین 

سرمایه گذاران خارجی در ایران آهسته گام برمی دارند«.

گزارش کیهان از نعل وارونه رسانه های آلوده

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

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی دیروز کلیات طرح یک فوریتی تخفیف 
مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را تصویب کردند 
اما حساسیت موضوع نمایندگان را بر آن داشت 
تا برای بررسی بیشتر با ارجاع طرح به کمیسیون 

قضایی و حقوقی موافقت کنند.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نشست 
علنی دیروز یکشنبه کلیات طرح یک فوریتی الحاق 
یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بررسی 

قرار دادند.
وکالی ملت پس از بحث و تبادل نظر با ۱۸2 رای 
موافق، 3۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع 24۶ 
نماینده حاضر در صحن علنی خانه ملت به کلیات این 
طــرح رای مثبت دادند. وکالی ملت همچنین بنا به 
درخواست علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
با ارجاع طرح مذکور به کمیسیون حقوقی قضایی برای 

بررسی بیشتر موافقت کردند. 
طبق این طرح مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد 
مخدر به حبس تبدیل می شود که حساسیت موضوع 
نمایندگان را بر آن داشت برای بررسی بیشتر با ارجاع 

طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کنند.
دالیل مخالفان طرح

امکان پذیــر نبــودن نگهــداری طویل المــدت 
قاچاقچیان مواد مخدر در زندان ها، فروپاشی خانواده ها 
و افزایش تعداد معتادان از جمله دالیل مخالفان کلیات 
طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بود.
نماینــده مردم  حســین علی حاجی دلیگانــی 
شاهین شــهر در مجلس شــورای اسالمی در جلسه 
علنــی دیروز در مخالفت بــا کلیات طرح الحاق یک 
ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر ضرورت 
توجه به تجارب دیگر کشورها در مبارزه هرچه شدیدتر 
با قاچاق مواد مخدر گفــت: اعدام در ایران فرایندی 
طوالنــی طی می کند و اینگونه نیســت که هرکس 

به محض قاچاق به هر میزان به اعدام محکوم شود.
وی ادامه داد: درســت اســت کــه حیات حق 
انسان هاست اما آیا آنها که قربانی مواد مخدر می شوند 
حق حیات ندارند؟ و درســت اســت که فرصت های 
شغلی اندک است اما آیا هر شغلی توجیه پذیر است؟ 
آیا زندان هــای طویل المدت برای همه محکومان به 
مــواد مخدر با وضعیتی که امــروز در زندان ها داریم 

امکان پذیر است؟
حاجی دلیگانی با تصریح بر اینکه برای حل مسئله 
نباید صورت مســئله را پاک کرد، گفت: امروز اعتیاد 
باعث فروپاشی خانواده ها شده است و عامل اول طالق 
در کشور است. بانوان ایران اسالمی چه گناهی کرده اند 

که باید هم برای فرزندانشان مادر باشند و هم پدر؟

دالیل موافقان طرح
ممانعت از سرافکندگی خانواده های قاچاقچیان، 
بررسی کارشناسی و روان شناختی دقیق تر در قبال 
پدیده قاچاق مــواد مخدر و تفاوت قائل بودن میان 
جانی و قربانــی از جمله دالیل موافقان طرح الحاق 

یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر بود.
حجت االسالم عبدالحمید خدری نماینده مردم 
بوشــهر در مجلس شورای اســالمی در موافقت با 
کلیــات طرح الحاق یک ماده به کلیات طرح مبارزه 
با مواد مخدر در جلســه علنی دیروز مجلس با اشاره 
به سابقه سال ها قضاوت خود و صدور ۱۰ هزار حکم 
در ایــن مدت گفت: من با قضات مختلف درباره این 
طرح مشــورت کردم و تصور می کنم مخالفان طرح 
اصــاًل به ماده واحده آن توجه نکرده اند چرا که ما با 
این طرح در پی حذف اعدام نیستیم بلکه می خواهیم 

قانون را اصالح کنیم.
طرح اصالحیه قانون ممنوعیت 

به کارگیری بازنشستگان
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در یک فوریت 
طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 
را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکالی ملت با ۱3۰ رأی موافق، 42 رأی مخالف و 
۱2 رأی ممتنع از 237 نماینده حاضر در صحن علنی 

با یک فوریت طرح مذکور موافقت کردند.
در صــورت تصویب نهایی جزئیــات این طرح، 
به کارگیری مقامات مذکور در ماده 7۱ قانون مدیریت 
خدمات کشوری و همطرازان آنها و فرزندان شهدا و 
جانبازان 7۰ درصد و باالتر و آزادگان در سمت های 
مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 7۱ قانون مدیریت 
خدمات کشــوری و دیگر سطوح مدیریتی کشور و 
دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری و نیروهای 

مسلح و وزارت اطالعات در دستگاه متبوع خود بالمانع 
است. )تاریخ اجرای این قانون اول شهریورماه ۱3۹۶ 

خواهد بود.(
طرح تمدید سال مالی پروژه های95

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نشست 
علنی صبح دیروز دوفوریت طرح تغییر مهلت جذب 
اعتبارات پروژه های عمرانی سال ۱3۹5 کل کشور را 
مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

وکالی ملت با ۱۸4 رأی موافق، 3۶ رأی مخالف 
و ۱4 رأی ممتنــع از 24۸ نماینده حاضر در صحن 

علنی، دوفوریت طرح مذکور را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، ســال مالی 
پروژه های عمرانی بودجه ســال ۱3۹5 کل کشور از 
پایان تیرماه به پایان شــهریورماه سال ۱3۹۶ تغییر 

می یابد.
دولت وزرایی با روحیه جهادی

 به مجلس معرفی کند
امیر خجسته در نشست علنی دیروز در مجلس 
شورای اسالمی در نطق میان دستور خود، ضمن یاد 
و گرامیداشت خاطره شهدا، گفت: از دولت می خواهیم 
افرادی را به عنــوان وزراء معرفی کنند که کارآمد، 
توانمند، برنامه ریز، دارای روحیه جهادی، جوانگرا و 
تعامل خوب با مجلس و بدور از حاشیه سازی باشند.

وی با اشــاره به فعالیت بانک های خصوصی که 
بدون مجوز فعالیت می کنند، خاطرنشــان کرد: آیا 
آقای ســیف و وزیر اقتصاد این موضوع را نمی بینند 
که این بانک ها مثل قارچ روییده و ســرمایه مردم را 
به غارت می برند و وقتی ورشکســته می شــوند تازه 
این مجموعه ها می خواهند وضعیت بانک ها را تعیین 
تکلیف کنند؛ بانک هایی مانند کاسپین، آرمان وحدت، 
آرمــان ایرانیان و غیره که یکی پس از دیگری اموال 

مــردم را به غارت بردند چرا نســبت  به آنها نظارت 
نمی شود.

برجام 2ساله شد
 اما برد ما معلوم نیست!

حجت االسالم نصراهلل پژمان فر در نطق میان دستور 
خود در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: این روزها 
بعد از گذشــت 2 سال از نهایی شدن برجام هنوز به 
ســؤاالت مردم در این خصوص پاســخ داده نشده و 
پشت پرده های آن حتی برای نمایندگان نیز معلوم 
نشده اســت که برد جمهوری اسالمی در قبول این 
سند چه بوده و کدام یک از وعده ها محقق شده است.
وی افزود: برجام کهنه پیراهنی بود که با 2۰ و چند 
وصله ای که از طرف شــورای عالی امنیت ملی، مجلس 
شــورای اسالمی و مقام معظم رهبری بر آن زده شد تا 
بخشی از سوراخ های آن پوشیده شود اما بی وفایی و نقض 
صریح آمریکایی ها و اروپایی ها نه تنها از طرف مسئولین، 
 رئیس جمهور و وزارت امور خارجه به آن پاسخ داده نشده 
و مقابل به مثل نشد بلکه در داخل کشور فضایی را ایجاد 

کردند که کسی راجع به آن، نباید صحبت کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: متاسفانه برجام هولوکاستی شده که 
کســی حق حرف زدن در مورد آن را نباید داشــته 
باشد. امروز که بازار الگوگیری از اروپا و آمریکا به شدت 
رونق پیدا کرده مثل ســند 2۰3۰ و امثال آن مردم 
ما نگرانند که در ایران هم اگر کسی بخواهد راجع به 
مباحث برجام وارد شود همان معامله ای که در اروپا و 
آمریکا به واردشوندگان به موضوع هولوکاست صورت 

می گیرد در اینجا نیز صورت گیرد.
تذکر نمایندگان مجلس به وزیر علوم

تذکرات کتبی نمایندگان و مســئوالن اجرایی 
کشــور در جلسه علنی دیروز از سوی هیئت رئیسه 

قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:
علیرضا ســلیمی و علی اکبر کریمی نمایندگان 
محــالت و اراک در تذکری به وزیر علوم خواســتار 
توضیح درمورد علت ورود به تغییر اساسنامه دانشگاه 

پیام نور شدند.
محمدعلی پورمختار و محمد کاظمی نمایندگان 
بهار و مالیر در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خواســتار نظارت دقیق و جدی بر مدیریت سازمان 
اوقاف و درآمدها و نحوه مدیریت موقوفات و رسیدگی 

به نارضایتی عمومی شدند.
ناهید تاج الدین و سهیال جلودارزاده  نمایندگان 
اصفهان و تهران در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خواســتار تســریع در اجرایی شدن قانون 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 

شدند.

سرویس سیاسی -
رئیس سازمان انرژی اتمی در حالی تهدید 
می کند که پاره کردن برجام از ســوی ترامپ، 
ایران را بیچاره می کند! که روند تحوالت و اخبار 
نشان می دهد ترامپ آنقدر هم دیوانه نیست که 
چنین کاری کند و حتی به دنبال دائمی کردن 

این توافق خسارت بار است!
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در 
یازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج 
از کشور در مشهد در اظهارنظری تامل برانگیز خطاب 
به منتقدان برجام گفت: ان شاءاهلل ترامپ برجام را پاره 

کند تا بفهمیم به کجا خواهیم رسید.
در پاســخ به این اظهارنظر عجیب آقای صالحی 
بایــد گفت، در حال حاضر حدود 2 ســال از اجرای 
شــتابزده،یکطرفه،بدون ضمانت و برگشــت ناپذیر 
برجام از سوی دولت یازدهم می گذرد. جهت اطالع، 
واشنگتن خیلی وقت اســت که برجام را پاره کرده 
اســت. آمریــکا در اولین روز اجــرای تعهدات 5+۱ 
ذیل برجام- دی ماه ۹4- با تصویب تحریم های ضد 
ایرانی، برجام را پاره کرد. پس از آن نیز آمریکا بارها 
و بارها برجام را به صورت فاحش نقض کرده اســت. 
فایننشال تایمز چندی پیش در گزارشی با اشاره به 
تداوم تحریم های آمریکا علیه ایران بعد از برجام نوشته 
بود: »تالش های آمریکا برای بیرون نگه داشتن ایران از 
سیستم بانکی بین المللی عمال همان تاثیر پاره کردن 
برجام را دارد«. در دوران پسابرجام، اقدامات آمریکا در 
نقض برجام چنان شدت گرفت که تحلیلگران غربی 
از آن به »شلیک به قلب برجام« تعبیر کردند. ظریف 
چندی پیش تصریح کرد:»آیا آمریکا آماده اســت به 
متن برجام پایبند باشــد، روحــش به کنار. تاکنون 

واشنگتن هر دو را زیر پا گذاشته است«.
عدم خودباوری و خودکم بینی
کلید تمامی خسارت های محض

آقای صالحی، شما به صورت غیرمستقیم هشدار 
داده اید که »باید حتما  آمریکا برجام را پاره کند تا 
ببینید چه بالیی به سرمان خواهد آمد!«. این ضعف 
و استیصال در مقابل دشمن مصداق روشنی است از 
اینکه کلید تمامی خسارت های محض، عدم خودباوری 

و خودکم بینی برخی مسئولین است.
رئیس ســازمان انرژی اتمی، بــا تاکید بر اینکه 
برجام را بایــد منصفانه ارزیابی کنید نه آرزومندانه، 
گفت: حقایق روی زمین را ببینید، سوالی که مطرح 
می شود این است چه کار باید می کردیم تا آمریکایی ها 
بیایند و عذر خواهی کنند و تحریم ها برداشته شود .

در پاســخ باید گفت، اتفاقا دستاورد تقریبا هیچ 
برجام زمانی حاصل شــد که دولتمردان در پاســخ 
به انتقادات دقیق،واقع بینانه،کارشناسی و منصفانه 
دلســوزان نظام، با فحاشــی آنان را به جهنم حواله 
دادند.در حقیقت نتیجه سهل اندیشی در مواجهه با 

آمریکای بدعهد، خسارت محض برجام بود.
بی توجهی دولت به 29 شرط
 ابالغ شده در اجرای برجام

صالحی با بیان اینکه کســانی که مخالف برجام 
هستند بیایند و به این سوال پاسخ دهند، بیان کرد: 
آیا صنعت هسته ای کشور ملک شخصی من بوده که 
در مذاکرات من برای آن شخصا تعیین تکلیف کنم 

و هر چه آمریکایی ها بگویند ما بگوییم چشم، چنین 
طرز فکری حکومت و نظام را زیر سوال می برد. یعنی 
این نظام هیچ متولی نداشته که یک نفر مثل من برای 

کشور تعیین تکلیف کند؟
در پاســخ باید گفت اتفاقا اجرای برجام از سوی 
دولت، به 2۹ شــرط ابالغ شده از طرف رهبر معظم 
انقالب، شــورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای 
اسالمی مشروط شد. اما متاسفانه دولت مرتکب قصور 
و تقصیر های فراوان در مراعات آن 2۹ شرط شد. در 
همین رابطه، »علی اکبر والیتی« عضو هیئت نظارت 
بــر برجام - تیرمــاه ۹5- در مصاحبه با خبرگزاری 
صداوســیما، گفت: »به برخی شــروط ۹ گانه ابالغ 
شده از جانب رهبر معظم انقالب در خصوص اجرای 

تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشد«.
در حالی که تنها پاسخ عملی و قاطع به گستاخی 
آمریکا عمل به 2۹ شرط اجرای برجام بود، مقامات 
ارشد دولت یازدهم در اقدامی منفعالنه و تحقیرآمیز 
به فشار ایمیلی، پیام توئیتری و نامه نگاری و برگزاری 

جلسات نمایشی بسنده کردند.
بازی خوردن دولت در پروژه 
امتیازگیری حداکثری از ایران

رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: اگر برجام 
برای آمریکایی ها خوب است، چرا ترامپ و اسرائیل از 

آن ناراحت است.
ظاهرا آقای صالحی تمایلــی به پیگیری اخبار 
بیــن الملل ندارنــد. در روزهای گذشــته، »کارمی 
گیلون« رئیس  اسبق ســرویس امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی )شین بت( به مناسبت دومین سالگرد 
امضای برجام در یادداشتی در نشریه آمریکایی فارن 
پالیســی از برجام به عنوان یــک موهبت برای این 

رژیم یاد کرد.
گیلون تصریح کرد: حتی سرسخت ترین منتقدین 
برجام از جمله ترامپ، نتانیاهو و تعدادی از همکاران 
من در مراکز نظامی و امنیتی اسرائیل نیز امروز علنا 
یــا تلویحا به نتایج مثبت آن اذعــان دارند یا اینکه 
دست کم برخالف گذشته در برابر آن سکوت کرده اند.
بسیاری از کار شناسان اظهارات نتانیاهو در طول 
مذاکرات و در مخالفت با توافق هسته ای را بخشی از 
سناریوی »پلیس خوب- پلیس بد« دانسته و تاکید 
داشــتند که این سناریو در راســتای تکمیل پروژه 

امتیازگیری حداکثری از ایران به اجرا درآمد.
فشار ایمیلی

 در مقابل نقض صریح برجام!
رئیس سازمان انرژی اتمی یادآور شد: بنده یک 
مشکلی که دارم این است که حرفم را می زنم، دو سال 
پیش حدود یک یا دو ماه از تصویب برجام گذشــته 
بــود که دو نکته را گفتم، اول اینکه آمریکایی ها دبه 
می کنند که این کلمه خودش داســتان شد، دومین 
مسئله ای که گفتم این بود که  بانک های بزرگ هنوز 
وارد میدان نشدند که آقای روحانی هم عصبانی شدند 
و من را توبیخ کردند، من در حد توبیخ شدن توسط 
رئیســم حرفم را گفتم، خیلی از حقایق را نمی توان 
گفت اما حقیقت های اینگونه ای را بنده با تشخیص 

خودم اعالم کردم.
وی اظهــار کرد: من به عملکرد برجام نمره 7۰ 
می دهم و از نظر من برجام قبول شــده اســت، 3۰ 

درصد هــم اختالل ایجاد می کنند که باید با آمریکا 
صحبت کرد و فشار آورد. ما امکانات فشار را هم داریم.

گفتنی است، مقامات دولت از جمله جهانگیری، 
ظریف، سیف، طیب نیا، عراقچی و... بارها به دستاورد 
تقریبا هیچ برجام اذعان داشــته اند اما دولت همواره 
از اجرای 2۹ شرط اعالم شده شانه خالی کرده و به 

فشار ایمیلی بسنده کرده است.
صالحی درست می گوید

 دیگر به گذشته بر نمی گردیم!
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: امروز در برجام 
طوری عمل کردیم که دیگر به گذشته بر نمی گردیم. 
اگر در آینده به تاریخ ایران نگاه شود، خواهیم فهمید 

که این ملت چه  قدم بزرگی برداشته است.
صالحــی درســت می گوید.دیگر به گذشــته 
برنمی گردیم چون دولــت یازدهم بی آنکه تضمین 
محکم و غیرقابل تغییری از حریف بگیرد، بسیاری از 
تعهدات خود را به صورت کامال یکجانبه و به گونه ای 
که قابل بازگشت نیست، عملیاتی کرد. خروج بیش 
از ۱2 هزار ســانتریفیوژ از چرخه غنی سازی، توقف 
تحقیق و توسعه برای غنی سازی در فردو، بتن ریزی 
در قلــب رآکتور اراک و خروج ۹7۰۰ کیلوگرم از ده  
هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شــده زیر 5 درصد- که 
طی ده سال با تالش دانشمندان هسته ای کشورمان 
به دست آورده بودیم- از کشور از جمله این اقدامات 

است که هزینه های سنگینی را در پی داشت.
سلب مسئولیت از خود

 و مقصرتراشی در زنگ حساب
صالحی یادآور شد: صنعت هسته ای نماد قدرت 
جمهوری اســالمی ایران است و به سالیق دولت ها 
ربطی نــدارد و هر تصمیم بزرگی بــرای آن گرفته 

می شود حتما باید با هماهنگی نظام صورت بگیرد.
ادعای بی اختیار بودن دولت ها در تصمیم گیری و 
سلب مسئولیت از خود و مقصر تراشی در زنگ حساب 
در حالی اســت که دولت همواره از اجرای 2۹ شرط 
اعالم شــده در اجرای برجام شانه خالی کرده است. 
برای نمونه در قانون »اقدام متناسب و متقابل دولت 
جمهوری اســالمی ایران در اجرای برجام« مصوب 
مجلس شورای اسالمی تاکید شده است که »دولت 
موظف اســت هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در 
زمینه لغو مؤثــر تحریم ها یا بازگرداندن تحریم های 
لغو شــده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را 
به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق 
حقوق ملت ایران انجام دهد 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 نود هزار سو افزایش یابد«.
از توافق به هر قیمتی

 تا حفظ برجام به هر قیمتی
اکنون حدود 2 ســال از امضــای تعهدات 5+۱ 
ذیل برجام می گذرد و تشــت رســوایی برجام از بام 
افتاده است، مقامات دولت یازدهم می گویند »آمریکا 
بدعهدی می کند اما ما با جامعه جهانی توافق کرده ایم 
و آمریکا نمی تواند آن را نقض کند«. این موضع گیری 
در حالی است که روحانی در زمان انتخابات ریاست 
جمهــوری یازدهم در توضیح چرایی اولویت مذاکره 

بــا آمریکایی ها در مقابل تروئیــکای اروپایی گفت: 
»بنده معتقدم مذاکره با آمریکا راحت تر از مذاکره با 
اروپاســت چرا که اروپایی ها به دنبال »آقا اجازه« از 
آمریکا هستند. ... آمریکایی ها کدخدای ده هستند، 
با کدخدا بستن راحت تر است«. وقتی رویکرد »توافق 
کردن به هر قیمتی« به »حفظ برجام به هر قیمتی« 
تبدیل می شود. آنگاه آمریکا نیز از »کدخدا« به »یکی 

از طرفین« تقلیل جایگاه پیدا می کند.
در طول مذاکرات، »توافق کردن به هر قیمتی« 
موجب خروج بیش از ۱2 هزار سانتریفیوژ از چرخه 
غنی سازی، توقف تحقیق و توسعه برای غنی سازی در 
فردو، بتن ریزی در قلب رآکتور اراک و خروج ۹7۰۰ 
کیلوگرم از ده هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده زیر 5 

درصد از کشور شد.
پس از امضا و اجرای توافق هسته ای نیز، »حفظ 
برجام به هر قیمتی« موجب شــده است که نه تنها 
پولهای بلوکه شده آزاد نشود بلکه 2 میلیارد دالر از 
اموال ملت ایران توســط آمریکا غارت شود. نه تنها 
تحریم ها به تاریخ نپیوست بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده 
شــد و قانون ضد ایرانی آیسا نیز تمدید شد. نه تنها 
تحریم سوئیفت- با هدف گسترش مبادالت تجاری 
ایران- رفع نشــد بلکه قانون محدودیت ویزا تصویب 
شــد. و در انتها، اوبامای مودب! و باهوش!- به تعبیر 
مقامات دولت یازدهم- در آخرین روزهای ریاســت 
جمهوری، وضعیت اضطــراری آمریکا علیه ایران را 
تمدیــد کرد و آخرین لگد را به برجام زد. ترامپ نیز 
در حال تکمیل این پروژه اســت. »جان کری« وزیر 
خارجه سابق آمریکا- دی ماه ۹5- در یادداشتی که 
به مناسبت نزدیک شــدن به روزهای پایانی حضور 
در کابینه آمریکا نوشته بود، از برد- برد در مذاکرات 
هسته ای رمزگشایی کرد. کری تاکید کرد: »مذاکرات 
با تهران برای عقب نشاندن ایران از برنامه هسته ای 
به نتیجه رسید و حاال دولت بعدی آمریکا باید ضمن 
ادامه اعمال فشار بر ایرانی ها، برای عقب نشاندن برنامه 

موشکی ایران تالش کند«.
دولت ترامپ در پی دائمی کردن 

محدودیت غنی سازی در ایران
نشریه »ویکلی استاندارد« در گزارشی با موضوع 
سیاست دولت جدید آمریکا در قبال ایران، نوشته است 
که واشــنگتن به دنبال دائمی کردن محدودیت های 

اعمال شده بر غنی سازی ایران است.
در این گزارش عنوان شــده اســت که »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا معتقد است که توافق 
هســته ای با وجود رفع تحریم ها، اهرم چندانی برای 
ممانعت از توسعه برنامه هسته ای ایران ایجاد نکرده 
اســت. به همین جهت »بحث در مورد انجام مذاکره  
برای توافقی جدید با ایران، در دولت آغاز شده است.

ویکلی اســتاندارد افزود: یک منبع آگاه در کاخ 
سفید هم به این نشریه گفته است که نتیجه ایده آل 
دولت آمریکا، نه لغو و نه اصالح برجام اســت، بلکه 
یک توافق ثانوی با حمایت متحدان اروپایی ای است 
که برجام را امضا کرده اند. برخی کارشناسان پیش از 
ایــن تاکید کرده بودند که برجام از نظر آمریکایی ها 
با اجرای تعهدات ایران تمام شــده و تعهدات آمریکا 
روی کاغذ باقی خواهد ماند و اگر دولت ایران انتظار 
وعده نسیه جدیدی! از سوی آمریکا دارد باید امتیاز 

نقد جدیدی! بدهد.

با رای مثبت نمایندگان

كلیات طرح تخفیف مجازات قاچاقچیان تصویب شد

آقای صالحی! ترامپ آن قدر هم دیوانه نیست كه برجام را پاره كند

الریجانی در افتتاحیه
 »کنفرانس بین المللی بودجه ریزی«:

وزیران دولت آینده 
باید جرأت حل مشکالت را داشته باشند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: وزرا در دولت آینده اگر مشکلی 
می بینند جرات این را داشته باشند که آن را حل کنند نه اینکه در جلسات 

درد دل کنند؛ این کار به درد ما نمی خورد.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی روز یکشنبه  در هشتمین کنفرانس 
بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با بیان اینکه کارآمدی سیستم در کشور 
ما ضعیف است، گفت: امسال سهم قابل توجهی از بودجه ۹۶، بودجه جاری است 
یعنی پول نفت هم صرف هزینه جاری می شود. ما باید هزینه های زائد را کم کرده 

و کارآمدی را افزایش دهیم.
رئیس مجلس با اشاره به اینکه ساختار حکمرانی در کشور ما مسئله مهمی است 
که باید به آن توجه جدی شود گفت: در کتب اسالمی مسئله عدالت در حکمرانی 
مورد تاکید اســت. باید در امر عدالت سمت گیری به طرف محرومان باشد، قانون 
برای همه یکســان بوده و آزادی فکر و عقیده برای همه وجود داشــته باشد. اگر 
مفهوم عدالت را قبول کنیم نباید دولتمان حداکثری باشــد، نباید سیستم دیوانی 
مــا جای افراد تصمیم بگیرد. الریجانی گفت: ما باید امنیت مردم را حفظ کنیم تا 
خودشان تصمیم بگیرند و در مسابقه اجتماعی شرکت کنند. باید تا حدی که افراد 

استعدادهایشان شکوفا شود تمهیدات الزم را بیندیشیم.
وی با بیان اینکه بعد از انقالب سیســتم نیمچه سوسیالیســتی به وجود آمد 
که تصور می کرد ما باید همه چیز را دولتی کنیم گفت: این اقدام باعث انباشــت 
مســئولیت ها برای دولت شد. این با ســاختار حکمرانی سعادت مداری که به آن 

اعتقاد داریم همخوانی ندارد.
الریجانی ادامه داد: باید بدانیم مشــکل کجاست، به اندازه کافی شواهد وجود 
دارد که بدانیم اشکاالت حکمرانی ما کجاست تا متناسب با آن راهکار تعیین کنیم.
رئیس مجلس گفت: ســازمان برنامه برای رتق و فتق امور هر ســال الیحه ای 
بــه ما می دهد اما حادثه ای در کیفیت رخ نمی دهد. ما بدون اصالح برخی نظامات 

نمی توانیم رفع اشکال کنیم و با این روند توفیقی در توسعه پیدا نخواهیم کرد.
الریجانی تصریح کرد: رشــد ۸ درصد نیازمند اصالح چندین مورد اســت که 
امیدواریم دولت تازه نفس این کار را انجام دهد. وزرا در دولت آینده اگر مشــکلی 
می بینند جرات این را داشــته باشند که آن را حل کنند نه اینکه در جلسات درد 
دل کننــد این کار به درد ما نمی خورد. به گزارش مهر رئیس مجلس تصریح کرد: 
رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکالت را می بینند بگویند آنها را حل می کنیم 

چراکه به تاخیر انداختن مشکالت روزمرگی می آورد.

وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با شبکه سی ان ان تاکید کرد 
که دولت آمریکا متن و روح برجام را نقض کرده است.

به گزارش فارس، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه 
در گفت وگو با شبکه سی ان ان تاکید کرد که دولت آمریکا متن و روح برجام 

را نقض کرده است.
وی در مــورد رفتار آمریکا در قبال برجام گفت: ایاالت متحده تعهدات 

خود را انجام نداده است.
ظریف افزود: به عنوان نمونه، کاخ ســفید چند روز پیش اعالم کرد که 
ترامپ از حضورش در هامبورگ برای نشســت گروه 2۰ اســتفاده کرده تا 
ســران کشورها را نســبت به تجارت با ایران دلسرد کند. این نقض نه فقط 

روح، بلکه متن برجام است.
وزیر امور خارجه همچنین در پاســخ به این سؤال که برخی می گویند 
ممکن است بعد از برجام، ایران به دنبال سالح هسته ای برود، گفت: ایران در 
جریان توافق و پیش از توافق به صراحت روشن کرده است که به دنبال یک 
برنامه تسلیحاتی ]هسته ای[ نیست. آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر 
تائید کرده است که ادعاها در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران 

بی پایه است. آژانس تصمیم گرفت که آن فصل را مختومه کند.
وی ادامه داد: تصور می کنم که افرادی به دنبال هراس افکنی هســتند. 
ایران سابقه روشنی دارد. ایران قربانی تسلیحات شیمیایی بود، اما هرگز از 
تسلیحات شیمیایی استفاده نکرد. ایران توانش را داشت، اما هرگز به سمت 

ساخت تسلیحات شیمیایی نرفت، چراکه معتقدیم که این تسلیحات نه فقط 
مخالف ایدئولوژی ما هستند، بلکه امنیت ما را هم تقویت نمی کنند. معتقدیم 
که تسلیحات هسته ای، تهدیدی برای امنیت ما خواهد بود، نه کمکی به آن.
در ادامه برنامه، فرید ذکریا، مجری سی ان ان از آقای ظریف در مورد 
ســفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عربستان و اعالم حمایت کامل 

او از ریاض، سؤال کرد.
ظریف در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: می توانم بگویم که این سیاست 
نادرست و اشتباهی است. می دانیم که تروریست ها از کجا می آیند. می دانیم 
کسانی که به برج های تجارت جهانی حمله کردند، اتباع کدام کشورها بودند. 
می توانم به شما بگویم که هیچ یک از آنها ایرانی نبودند. از سال 2۰۰۱ هم 

هیچ یک از کسانی که اقدامات تروریستی انجام داده اند، ایرانی نبوده اند.
وی افزود: اغلب آنها اهل کشورهای متحد ایاالت متحده بوده اند. معتقدم 
ایدئولوژی ای که متاسفانه توسط همسایه ما، عربستان سعودی ترویج می شود، 
عامل افراط گرایی و تعصب کوری اســت که چنین صفحه  تاریکی را توسط 
افرادی که هیچ ارتباطی به اســالم ندارند، به منطقه ما و حتی فراتر از آن 
آورده اند. النصره را ببینید، داعش را ببینید، القاعده را ببینید، هیچ کدام آنها 

ارتباطی با اسالم ندارند و هیچ ارتباطی هم با ایران ندارند.
وزیر امور خارجه ادامه داد: نه فقط ایدئولوژی، بلکه پشــتیبانی مالی و 
تسلیحاتی این گروه ها، از سوی دیگرانی تأمین می شود که خود را متحدان 

ایاالت متحده می خوانند.

ظریف:  ترامپ متن و روح برجام را نقض کرده است

بقیه از صفحه 2
جالب اســت بدانیم که فرانســوا سنمو سفیر فرانسه در ایران از سال 2۰۱2 تا 
2۰۱4 به عنوان مدیر بخش اطالعات در ســازمان امنیت خارجی فرانســه خدمت 
کرده اســت و در واقع از مقامات ارشــد اطالعاتی پاریس محسوب می شود، رپرتاژ 
زنجیره ای ها برای مقامات ارشد اطالعاتی و سیاسی خارجی نشان دهنده واقعیات 
تلخی است ، کافی است به صفحات داخلی این روزنامه ها نگاهی بیندازید، برندهای 
کاالهای خارجی که تبلیغات خود را به صورت تمام صفحه به این روزنامه ها می دهند 

با زبان بی زبانی منافع مشترکی را روایت می کنند.
 استانسفیلدترنر رئیس سازمان سیا در دولت کارتر در بخش » عملیات پنهانی: 
حیله های کثیف « کتاب خاطرات خود با عنوان »پنهانکاری و دمکراسی « می نویسد: 
بخشــی از پول در اختیار اتحادیه های کارگری، انجمن های دانشجویی و بنیادهای 
خصوصی داخل خاک آمریکا قرار می گرفت تا از طریق آنها به همکاران و همفکرانشان 
در کشــورهای خارجی پرداخت شــود که با این اقدام چون سازمان های آمریکایی 
نقش واسط بین سیا و کشورهای دیگر را بر عهده داشتند، لذا سازمان های خارجی 
دریافت کننده کمک در معرض اتهاماتی از قبیل همکاری با سیا و یا عروسک آمریکا 
قرار نمی گرفتند و نیز استفاده از این روش گاه به سیا امکان می داد تا بدون نیاز به 
واسطگی سازمان های آمریکایی طوری کمک های خود را به کشورهای خارج حواله 
کند که ســازمان دریافت کننده پول به هیچ وجه متوجه نشــود که تحت حمایت 

مالی سیا قرار دارد.
در گزارش دیروز کیهان به این نکته اشاره شد که » وقتی توتال برای به دست 
آوردن منافعی رشــوه پرداخت کرده و به آن اذعان می کند هیچ اســتبعادی ندارد 
که برای تطهیر خود برخی رســانه ها را نیز خریداری کند، رسانه هایی که در بزک 
کردن قراردادهای آلوده بی محابا به آب و آتش می زنند و حقایق عیان و آشــکار را 

نیز نمی پذیرند طبیعی است که در این میان منافعی داشته باشند.«
روزنامه های زنجیره ای بایســتی در رابطه با اشتراک منافع خود با یک شرکت 
آلوده نفتی توضیح دهند ، منافعی که آنان را به این سو کشانده است تا از رشوه دهی 

توتال دفاع کرده و یا آن را علیرغم اذعان این شرکت انکار کنند! 
چرا قوه قضائیه برخورد نمی کند؟!

روزنامه زنجیره ای شرق در ادامه گزارش خود به نقل از سیدحمید حسیني، از 
بنیان گذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی و یکي از اعضاي اتاق 
بازرگاني ایران به گزارش کیهان واکنش نشان داده و می نویسد : چرا از طریق قوه 
 قضائیه پیگیري نکرده اند؟ چرا همواره به دنبال حاشیه و بلوا هستند؟ چرا همواره 

به دنبال بي اعتمادکردن مردم نسبت به مدیران دولت هستند؟
اتفاقا کیهان دوشنبه هفته گذشته ۱۹ تیر در گزارشی به این موضوع پرداخته 
و در باره وظیفه بر زمین مانده قوه قضائیه در رابطه با توتال نوشــت : بر اساس این 
وظیفه ذاتی که قانون اساسی بر عهده و اختیار قوه قضائیه قرار داده است از دستگاه 
قضا انتظار هست که در نبود خواست و توان در دولت برای رسیدگی به حقوق ملت 

بر حسن اجرای قوانین از سوی قوه مجریه نظارت کند.«
در این گزارش تاکید شد » سؤال این جا است چرا قوه قضائیه از دولت مطالبه 
و بازخواست نمی کند که چرا قراردادی را با یک شرکت خارجی منعقد کرده است 
که از طرف ایران فردی این قرارداد را امضا کرده است که پیش از این به انفصال از 

خدمات دولتی محکوم شده بود؟!«
گفتنی است علی کاردر فرد امضا کننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که 
به خاطر فساد و خسارت حداقل ۱۸ میلیارد دالری قرارداد کرسنت برای کشورمان، 

محکوم به انفصال از خدمت شده است.
با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان 

مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.
مطالبه پیگیری رشــوه دهی توتال از سوی قوه قضائیه در حالی است که پیش 
از این فرد امضاکننده قرارداد با توتال از ســوی دســتگاه قضا به انفصال از خدمات 
دولتی محکوم شــده بود ولی دولت به این حکم وقعی ننهاده اســت و روزنامه های 
زنجیره ای تمام قد از آنها و کارشان دفاع می کنند. مطالبه همزمان برخورد با فساد 
و حمایت از مفســدان، هنری است که تنها از رسانه های آلوده و گوش به فرمان و 

زنجیره ای ساخته است!


