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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* همه تحلیلگران تاریخ در این مورد متفق القول هســتند که زندگی اشــرافی یک 
 عده مســلمان در صدر اسالم موجب مصیبت عظمای کربال یعنی به شهادت رسیدن 
امام حســین)ع( و یارانش و سپس به اسارت رفتن اهل بیت ایشان شد. امروز هم اگر 
با زراندوزان بعد از انقالب برخورد نشــود باید منتظر ذبح ارزش های انقالب و عناصر 

ارزشمند انقالبی و اسالمی شد.
علیمردانی
* وضع و حال امروز اصالح طلبان با دولت عجیب و پندآموز اســت. خودشان دولت را 
در سراشیبی سقوط انداخته اند ابراز برائت هم می کنند! امیدواریم آقای رئیس جمهور 
حساب دستشان آمده باشد و بتوانند دوست و دشمن واقعی خود را تشخیص بدهند.
0916---6979

* عدم ترخیص به موقع کاالها از گمرک موجب کمبود اجناس در بازار شده است، تعلل 
دولت در ترخیص کاالها از گمرک آیا نوعی خودتحریمی نیست؟

013---3297
* کــدام نظام بانکداری در دنیا برای بخش تولیــد وام با بهره 30 درصد می دهد که 
نظام بانکی کشــور همچنان اصرار به پرداخت چنین وام هایی برای بخش تولید دچار 

مشکالت عدیده دارد؟
0919---3767

* بالیی به سر تولید آورده اند که تولیدکننده فقط باید مالیات نجومی بپردازد در حالی 
که اگر اقدام به واردات می کرد هزینه کمتری می پرداخت و سود کالنی عایدش می شد.
021---9715

* آقای آشنا مشاور آقای رئیس جمهور از پیشنهاد کیهان به آقای روحانی مبنی بر عدم 
حضور در سازمان ملل به نشانه اعتراض به آمریکا ناراحت شده و کیهان را آدم کوچک 
خطاب کرده است! عرض می کنم این چگونه کوچکی است که روشنگری هایش در دل 
رژیم غاصب صهیونیست در خارج مرزها هراس افکنده است و آمریکایی ها در آن طرف 

دنیا از آن وحشت دارند!
0915---1639
* بیشــتر کســانی که دانسته یا ندانســته به این دولت بی صداقت رای دادند االن به 
عذرخواهی افتاده اند. البته برای بعضی سخت است که به روی خود بیاورند. به هر حال 

کشور سال ها عقب افتاد و نسل آینده کوتاهی ما را نخواهد بخشید.
0922---0257

* آقای رئیس مجلس صحبت از فرهنگ قرآنی کرده است. فقط خوب است ایشان توضیح 
بدهند که از فرهنگ قرآنی چگونه می توان برداشــت کرد که برجام پر از ابهام و مورد 
نقد در کمتر از 20 دقیقه تصویب شود و آن همه خسارت به کشور و ملت وارد گردد؟
0911---6333

* در دوره مدیریت آقای قالیباف در شهرداری در و دیوار ایستگاه های مترو به هنگام 
ایام عزای اهل بیت)ع( سیاهپوش می شد و آوای مداحی عزاداری طنین انداز بود. مردم 

هم استقبال می کردند. ولی االن خبری نیست.
0919---6937

* مگر نه اینکه موکل باید از نظر وکیل خود آگاه باشد پس چرا نمایندگان اصالح طلب 
مجلس از برمال شدن رای خود نزد مردم وحشت دارند؟

0915---1382
* بالیی که به خاطر برخی تصمیمات دولتی بر ســر اقتصاد کشــور یعنی ارز و سکه 
آمد کودتایی بود که اگرچه مردم را به زحمت انداخته است ولی موفق نشد و شکست 
خورد. بی جهت نیست که آمریکایی ها و دنباله های آنان در داخل بسیار عصبانی هستند.
0916---3911

* وقتی فاصله یک جوان با گناه جنســی در فضای مجازی 20 ثانیه بیشــتر نیست 
مســئولین کشــور به ویژه مدیران و تصمیم گیران وزارت ارتباطات که حامی تلگرام 

هستند در این گناه شریکند.
0936---6158

* چند مدت قبل وزیر بهداشــت مصاحبه کرده و گفت بــرای داروها حداکثر 10 تا 
12درصد افزایش قیمت خواهیم داشت ولی واقعیت این است که قیمت بیشتر داروها 
در چند نوبت به دو برابر افزایش یافته است. این عدم صداقتی که مردم از دولتمردان 

مشاهده می کنند اعتماد آنان به دولت را تضعیف می کند.
دکتر طوسی زاده
* وزیر مسکن و شهرسازی به دلیل کم دستاورد بودن وزارتخانه تحت مدیریتش حاضر 
به شرکت در مراسم افتتاح پل های کوچک تقاطع در جاده های کشور می شود. در گذشته 

در افتتاح پروژه هایی در این سطح به حضور استاندار و مسئوالن محلی اکتفا می شد.
0912---0594

* اگر دولتمردان این دولت برای بهتر شدن وضعیت کشور، با آمریکا مذاکره کردند که 
بدتر شــد! از آن بدتر اینکه به جای عذرخواهی با حاشیه پردازی به دنبال پاک کردن 

صورت مسئله هستند.
0919---5284

* گران فروشی برخی از کسبه در شهر المرد فارس کمر مردم را خرد کرده است. بازرسین 
اداره صنعت و معدن و مسئولین تعزیرات حکومتی در این شهر هیچ احساس مسئولیت 
نمی کنند. آیا بابت حقوقی که ماهیانه از بیت المال دریافت می کنند نباید پاسخگو باشند؟
0917---3299

* فرزندم سه سال قبل بعد از پایان خدمت سربازی با چند نفر از دوستانش اقدام به 
تاسیس شرکت واردکننده دوربین های مداربسته کرد. بعد از مدتی ورشکسته شدند و از 
این کار انصراف دادند. اکنون برای ایشان 14 میلیارد تومان مالیات آمده است. در تحقیق 
و بررسی معلوم شده از اسم و عنوان شرکت فرزندم سوءاستفاده کرده اند. در حال حاضر 

به هر کجا مراجعه می کنیم می گویند به ما ربط ندارد. ما چه بکنیم؟
بهرامی
* مســئولین آموزش و پرورش در اعالم نتایج آزمون استعدادهای درخشان در سایت 
مربوطه فقط به اعالم اسامی پذیرفته شدگان اکتفا کرده و هیچ اطالعاتی در مورد ریز 
نمره ها و کارنامه دانش آموزان بیرون نداده است. همین امر یعنی عدم شفافیت شائبه های 

زیادی را به وجود آورده و اصل آزمون را زیر سوال می برد.
جوادی
* با به همراه داشــتن شناسنامه و کارت ملی فرزندم برای باز کردن حساب بانکی به 
نام ایشان به بانک مراجعه کردم گفتند چون فرزندت به سن تکلیف رسیده باید خود 
صاحب حساب حضور داشته باشد. پس چگونه است که با یک شناسنامه که صاحبش 

حضور نداشته کارت بازرگانی با مجوز صرافی صادر کرده اند؟!
0914---8902

* در مجتمع قضایی شــهید بهشتی در تبریز برای نگه داشتن تلفن همراه مراجعین 
مبلغ 500 تومان پول می گیرند. با یک حساب سرانگشتی روزانه 500 هزار تومان کسب 
درآمد می شود. کاری هم به رضایت و عدم رضایت مردم ندارند! آیا این کار سبک کردن 

جایگاه دستگاه قضائیه در ذهن مردم نیست؟
احمدی
* در محله دربند در شــمال تهران که محله ای قدیمی است مغازه میوه فروشی وجود 
ندارد. ســاکنین محل مجبورند به تجریش بیایند. قیمت میوه در تجریش سرسام آور 
اســت. از مسئولین شــهرداری تقاضا داریم برای راه اندازی میدان تره بار در این محله 

قدیمی مساعدت داشته باشند.
0912---5477
* در ساعت 1/50 بامداد دوشنبه 97/6/19 فرزند 8 ماهه ام را که در تب می سوخت 
به بیمارستان امام زمان )عج( اسالمشهر بردم. پزشک عمومی با تجویز یک شربت 
اظهار داشــت مشکلی نیســت... پس از مراجعت به منزل در ساعت حدود 6 صبح 
دیدم بچه از تب شدید به حالت تشنج می رود سریع به همان بیمارستان مراجعه و 
متولیان بیمارستان از همان پزشک خواستند که بیمار چند ساعت قبل خود را معالجه 
نماید ولی پزشک امتناع کرد؟! به ناچار به درمانگاه دیگری مراجعه نمودم. چرا برخی 
پزشکان این قدر بی تعهد و نسبت به جان مردم بی اعتنا هستند؟ از مسئوالن وزارت 

بهداشت درخواست رسیدگی دارم.
داورزنی

* وقتی هنرپیشــه ای غرق در ثروت و خوش گذرانی و عیش و نوش از یک تروریست 
جانی حمایت می کند و علیه اعدام او موضع می گیرد باید هم شاهد کشته شدن مظلومانه 
دو تن از مأمورین نیروی انتظامی توسط اشرار در شهر میناب در جنوب کشور باشیم! 
چه کسی اجازه چنین اظهارنظرهایی از سر حماقت یا بی وجدانی را به سلبریتی ها داده 

است؟ چرا مدعی العموم با سلبریتی های حامی تروریست ها برخورد قضائی نمی کند؟
6331---0912 و 3991---0938

* وزارت ارشاد چگونه ناظری است که یک فیلم سراسر ابتذال در شبکه نمایش خانگی 
توزیع می شود! قرار است با این گونه فیلم ها مردم هدایت شوند! اگر دموکراسی این است 

»مرگ بر این دموکراسی!«
خانم نادری

مسکن مهر به تنهایی 
برای محاکمه شما کافی است آقای وزیر!

وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه امروز در سایت مسکن مهر پرند هیچ 
واحدی را افتتاح نکردم، گفت: از واحدهای مسکن مهر پرند بازدید کردم.

عباس آخوندی در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای 
اولین بار شاهد افتتاح مسکن مهر با حضور شما بودیم، گفت: رسانه ها اشتباه 

نکنند من مسکن مهری را افتتاح نکردم.
وی ادامه داد: امروز طی بازدید از پروژه های عمرانی شــهر جدید پرند از 

برخی از واحدهای مسکن مهر هم بازدیدی انجام دادم.
اصرار وزیر راه و شهرســازی بر دهن کجی به مسکن مهر درحالی است که 
اغلب مردم، مسکن مهر را در کنار همه نقص ها و ضعف هایش، پروژه ای موفق 
می دانند چراکه باعث صاحب خانه شــدن حداقل 2 میلیون خانواده از طبقات 
پایین و متوسط شد، درعین حال همین پروژه موجب گردش چرخ صدها شاخه 
شــغلی و صنعتی مرتبط با بخش مســکن و ایجاد چند میلیون شغل شد. این 
رونق با روی کار آمدن دولت یازدهم و لجاجت ویژه شخص عباس آخوندی با 
پروژه، متوقف شــد و عجیب اینکه اگر ادعایی شد مسکن مهر موجب افزایش 
40 هزار میلیارد تومانی نقدینگی می شــود، پس از کاهش فعالیت این عرصه، 
میــزان نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم از 430 هزار میلیارد به بیش از 

1600 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بدتر اینکه وزیر راه و شهرســازی با وجود پنج ســال بدگویی علیه مسکن 
مهر، حتی یک نمونه از »مســکن اجتماعی« را که 10 ســال است شعار آن را 
می دهد، نســاخته و به مردم برای مقایســه عرضه نکرده است. طبق آمار، در 
پنج سال گذشته، به اندازه یک سال هم مسکن ساخته نشده است. طبق آمار 
رسمی بانک مرکزی، فقط در یک سال اخیر، قیمت مسکن 62 درصد افزایش 
داشته است. البته آمار غیررسمی، بسیار باالتر از این درصد را حکایت می کند.
وزارت راه و شهرسازی همچنین با وجود تکلیف قانونی که از سال 94 متوجه 
این وزارت شده، از راه اندازی سامانه امالک و اسکان و دریافت مالیات از واحدهای 
مسکونی خالی )احتکار شده( طفره رفته است. 2/5 میلیون واحد مسکونی خالی در 
کشور وجود دارد. احتکار، علت اصلی گرانی مسکن در سال های اخیر بوده است.

واقعا چه کاری ضد انقالبی تر از
ایجاد هراس در دل مردم؟!

روزنامه همشــهری از قول رئیس جمهور  تیتر زد: چه کاری ضدانقالبی تر 
از ایجاد هراس در دل مردم؟!

تیتر همشهری از سخنان آقای روحانی در حالی است که اظهارات برخی 
دولتمردان و حامیان آنها، مصداق ســخنان ایشــان بوده اســت. از جمله این 
اظهارات؛ »خزانه خالی اســت و پولی برای هزینه کردن نداریم )ســال 92(«، 
»آمریــکا ظرف 5 دقیقه می تواند تمام تــوان دفاعی ما را نابود کند«، »دولت 
قبل، اتوبوس اقتصاد را به ته دره انداخته اســت«، »ســایه جنگ بر سر کشور 
ســنگینی می کند و اگر توافق نکنیم، جنگ می شــود«، »اگر مذاکره و توافق 

نکنیم، قحطی پیش می آید.« و...
مالقات جان کری را بچسب؛

چین و هند سفیر نداریم که نداریم!
جان کری وزیر خارجه ســابق آمریکا گفت: پس از پایان وزارتش چندین 

بار با وزیر خارجه ایران مالقات کرده است.
جان کری وزیر امور خارجه سابق آمریکا در مصاحبه ای رادیویی گفت که 
وی طی ماه های اخیر سه یا چهار بار با »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه 

ایران دیدار کرده است.
کری گفت: در نروژ، مونیخ و دیگر نشست های بین المللی با وزیر امور خارجه 
ایران دیدار کرده و در این دیدارها از دولت کنونی آمریکا انتقاد کرده و تالش 
کرده تا به ظریف برای حفظ توافق هسته ای با کشورهای اروپایی کمک کند.
وزیر خارجه سابق آمریکا اضافه کرد: کاری که کردم این بوده که از او بپرسم 
ایران برای بهبود پویش های خاورمیانه مایل به انجام چه کارهایی است. )مشکل( 
یمن را چگونه می شود حل کرد، برای رسیدن به صلح در سوریه چه باید کرد؟

ادامــه مــراودات و مالقات های آقای ظریف با یک مقام ســابق آمریکایی 
و اهتمام به حفظ ارتباطاتی از این دســت، درحالی اســت که وزارت خارجه  
ماه هاست در کشورهای مهمی مانند چین و هند - که روابط راهبردی اقتصادی 
با ایران دارند - سفیر ندارد و آقای ظریف و معاونانش کمترین اهتمامی برای 
این امر نشان نداده اند، به عبارت دیگر با وجود افزایش تحریم های دشمن،گویا 
وزارت خارجه از نگاه یکطرفه به غرب دست نکشیده و اهتمامی به ظرفیت های 

فراوان نهفته در دو دیپلماسی و ارتباط با کشورهای شرقی ندارد. 
یادآور می شود کاله گشاد برجام را تیم کری و شرمن گذاشتند؛ توافقی که 
امتیازات نقد به آمریکا داد و مشتی وعده نسیه )چک بالمحل( به دست ظریف 
و تیمش گذاشــت. جان کری اخیرا تصریــح کرده ماجرای دادن 1/7 میلیارد 
دالر به ایران )که کلی روی آن مانور داده شد( به خاطر پیش بینی محکومیت 
آمریکا در دادگاه به باز پس دادن 10 میلیارد دالر )بود و سود خرید سالح از 

آمریکا در رژیم سابق که سالح ها به ایران واگذار نشد( بوده است.

اگر موفق بود چرا عزل کردید
اگر سوءمدیریت داشت چرا مشاور شد؟!

انتصاب رئیس معزول بانک مرکزی به عنوان مشاور رئیس جمهور، تعجب 
ناظران سیاسی و اقتصادی را برانگیخت.

آقای روحانی در حکمی، ولی اهلل ســیف را به عنوان مشــاور خود در امور 
مالی و بانکی منصوب کرد. روحانی در این حکم، سیف را دارای مراتب تعهد، 

توان علمی و سوابق مدیریتی معرفی کرده است.
قیمت دالر در زمان ریاست سیف بر بانک مرکزی از 3300 تومان به حدود 
12 هزار تومــان صعود کرد. همچنین واگذاری 18 میلیارد دالر ارز به قیمت 
4200 تومان )یک سوم قیمت( در کمتر از 2 ماه، محصول دوره مدیریت سیف 
در بانک مرکزی است. سیف همچنین در کنار نهاوندیان از معرفان عبدالرسول 
دری اصفهانی برای عضویت در تیم مذاکره کننده هســته ای )به عنوان مشاور 

ارشد مالی و بانکی( محسوب می شود.
گفتنی است برکناری سیف از ریاست بانک مرکزی توسط روحانی، در اوج 
انتقادها به ســوءمدیریت ارزی دولت صورت گرفت. اکنون سؤال این است که 
اگر ســیف )با کارنامه فوق الذکر( موفق بود، چرا روحانی او را کنار گذاشت؟ و 
اگر در همان مدیریت، به شدت ناموفق بود و در نابسامانی های اقتصادی موجود 

ذی مدخل است، برای چه به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب می شود؟
آیا منظور رئیس جمهور این است که مقصر واگذاری رانتی 18 میلیارد دالر 
ارز و گران شدن 4 برابری قیمت ارز، سیف نیست؟ در این صورت رئیس جمهور، 
مقصر اصلی را کدام مدیران و مشــاوران و دســتیاران ارشــد دولتی می داند؛ 

جهانگیری، نوبخت، نهاوندیان، نیلی یا کرباسیان؟!
یادآور می شود محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضایی اخیرا تصریح کرد 
پس از دستگیری عناصر اخاللگر و رانت خوار در بازار، به دانه درشت هایی مانند 

عراقچی و سیف رسیده اند. 
درباره انتصاب ســیف، برخی تحلیلگران فضای مجازی تحلیل هایی از این 

دست را منتشر کرده اند:
- روحانی با انتصاب #سیف یک هدف را دنبال و یک مسئله را لو داد.

هدف: هزینه برخورد با ایشان را باال ببرد.
آنچه لو داد: افتضاح ارزی و سکه به سیف ربطی ندارد خود بنده مقصرم.

- انتصاب #سیف به مشاورت تنها برای نجات او از دستگیری و محاکمه است.
- ولی اهلل ســیف یکی از مسببان اصلی بحران ارزی کشور است. پس از احمد 
عراقچی نوبت بازداشــت و محاکمه او بود اما امروز به عنوان مشــاور بانکی و 

پولی رئیس جمهور منصوب شد.
چرا؟ چون اکثر اقدامات ویرانگر ســیف ازجمله فروش بی ضابطه ده ها میلیارد 

دالر در بازار آزاد با دستور شخص روحانی بوده است؟
- عجیب نیســت که #سیف مشاور پولی و بانکی رئیس جمهوری بشود. حتما 
#روحانــی از وضعیت بازار ارز و #دالر راضی اســت کــه می خواهد از باعث و 

بانی اش مشاوره بگیرد.
- #روحانی ســیف رو که به دلیل ناکارآمدی در کنترل بازار #ارز برکنار کرده 

بود، امروز در حکمی مشاور پولی و بانکی خودش کرد.
این حکم نشانگر اینه که دولت اراده ای در تغییر برنامه ها و سیاست هایش نداره 

و با تفکرات همین ژنرال ها)!( می خواد تا آخر با همین دنده بره.
- انتصاب #ولی اله-اهلل-ســیف بعنوان مشــاور رئیس جمهوری می تواند دهان 
کجی با آنهایی که از گرانی ارز به تنگ آمده اند، راســتی کســی که در عمل 
وضع را بحرانی کرد چطور می تواند با مشاورهایش همین بحران را حل کند.

فریبکاری و معطل کردن ایران
هدف بسته 18 میلیون یورویی اروپا

موضع دوگانه اتحادیه اروپا، برای معطل نگه داشتن ایران است و این درحالی 
است که اروپا در موضوع تحریم ها با آمریکا همراهی می کند.

وبســایت الف با اشاره به بسته کمک 18 میلیون یورویی اروپا به ایران در 
زمینه محیط زیست نوشت: اروپا مدعی مقابله با بازگشت تحریم هاست اما در 

طول 3 ماه و نیم گذشته عمال هیچ کاری انجام نداده است.
سیاستی که اروپا در پیش گرفته به زعم سران آن، مزایایی نیز دارد. مثال 
آنها می توانند با بســته 18 میلیون یورویی مذکور، این گونه مخالفت خود را با 
سیاســت های ترامپ بیان کنند، ژست حمایت از سازمان ها، نهادها و توافقات 
بین المللی بگیرند و ایران را نیز بر سر یک دوراهی قرار دهند؛ دوراهی که یک 
طرف آن وعده تقویت بســته پیشنهادی در ازای تغییر سیاست های منطقه ای 
و برنامه های دفاعی اســت که دقیقا هدف ترامپ نیز همین می باشــد و طرف 
دیگر آن پذیرش بســته  پیشنهادی ضعیف از سوی ایران برای حفظ برجام و 

مقابله با تحریم ها است. درصورت تحقق هرکدام از این سناریوها برنده واقعی 
آمریکا و اروپا خواهند بود.

در این باره می توان به خروج شــرکت های خصوصی و دولتی کشورهای 
اروپایی اشــاره کرد. به اذعان آمارها از زمان کناره گیــری آمریکا از برجام، 
حدود 53 شــرکت از ایران خارج شده اند که سهم بزرگی از این شرکت ها به 
کشورهای اروپایی تعلق دارد و در این بین آلمان و فرانسه در صدر می باشند. 
اما طنز ماجرا این جاســت همزمان همین کشــورها در پــی حفظ برجام و 
مقابله با بازگشــت تحریم های آمریکا می باشــند و مقارن با ارائه بســته 18 
میلیون یورویی، پرواز شــرکت های هواپیمایی اروپایی مانند بریتیش ایرویز، 
ایرفرانس و کی ال ام به ایران متوقف می شــوند. این مسائل نشان دهنده این 
اســت عزمی جدی برای مقابله با موج بازگشت تحریم ها از سوی کشورهای 

اروپایی وجود ندارد.
سامانه ثبت دریافتی مدیران

برای جلوگیری از حقوق های نجومی به کجا رسید؟
با گذشــت بیش از یک سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، ماده 29 

آن درباره سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت اجرایی نشده است.
به گزارش »الف«، به دنبال اعتراض عمومی به حقوق های نجومی تمهیدی 
قابل توجه در خصوص جلوگیری از این گونه مسائل برای آینده طرح و تالش 
شــد در حوزه شــفافیت ماده قانونی در قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه 

گنجانده شد.
براســاس 29 قانون برنامه ششم ســامانه ای پیش بینی شده که حقوق و 
مزایای دریافتی مدیران باید در آن ثبت و در اختیار نهادهای نظارتی و عموم 

مردم قرار گیرد.
طبق ماده 29 دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به 
راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها 
به مقامات، رؤســا، مدیران کلیه دستگاه های اجرائی را فراهم نماید؛ به نحوی 
که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی 

برای »نهادهای نظارتی و عموم مردم« فراهم شود.
در حالی که به گفته انصاری، رئیس ســازمان اداری و استخدامی، در دی 
ماه 96 قرار بود سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا پایان سال اول 
اجرای قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شود. در مقابل با ورود به سال 97 نه 
تنها این ســامانه راه اندازی نشد، بلکه شاهد آن بودیم که متن نهایی آیین نامه 
که در تاریخ 16 فروردین ماه 97 نهایی شــده بود، با درخواست معاون رئیس 
جمهور در تاریخ 4 اردیبهشــت ماه برای بررسی مجدد روبرو شد. انصاری در 
مورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا، گفته بود: »براساس قانون 
دسترســی آزاد به اطالعات، دسترســی ها برقرار می شود. وقتی می خواهید به 
اطالعات دسترســی یابید، باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید«. 
در تفســیری دیگر ایشــان گفته بودند که اطالعات ســامانه حقوق و مزایا را 
فقط به دســتگاه های نظارتی می دهند که می خواهند اطالعات کل سیســتم 

را داشته باشند.
این تفاسیر همان گونه که اشاره شد در حالی عنوان می شود که اگر به متن 
قانون مراجعه شود با صراحت بر دسترسی عمومی به اطالعات بدون هیچ گونه 

قید و شرطی تصریح شده است.
روحانی حرفش را پس گرفت

داستان کربال، درس ایستادگی است نه مذاکره
رئیس جمهور در حالی که در سال 94 عاشورا را درس تعامل و مذاکره عنوان 

می کرد این روزها عاشورا را درس استقامت و پایداری می خواند.
بــه گزارش جهان نیوز، آقای روحانی در جلســه اخیر هیئت دولت رئیس 
جمهور با اشاره به روز دوم محرم و ورود کاروان سرور و ساالر شهیدان به کربال 
به ذکر مصیبت در رثای مصایب حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( و اهل بیت آن 
حضرت پرداخت. در رســانه ها هم فیلم روضه خوانی حســن روحانی و حزن و 
اندوه اعضای هیئت دولت که لحظاتی پاستورنشــینان را در حال گریه در این 

مجلس نشان می داد، منتشر شد.
روحانی در این جلســه هیئــت دولت گفت: ماه محرم همــواره برای ما 
یادآور فداکاری و ایثار ســاالر شــهیدان و یاران با وفای آن حضرت است. این 
صفحه ماندگار تاریخ هرســاله برای ما درس آموز است که چگونه باید در برابر 
پیچیدگی ها و مشکالت بزرگی که برای جامعه اسالمی و مردم مسلمان پیش 
می آید، ایستادگی، استقامت و فداکاری کرده و چگونه می توانیم پیروزی بزرگ 

فرهنگی و سیاسی ابدی را کسب کنیم.
رئیس جمهور در حالی درس عاشورا را درس مقاومت و پایداری می خواند 
که بسیاری هنوز صحبت های وی در سال 94 درباره نهضت عاشورا که جنجال 

ایجاد کرد را فراموش نکردند.
روحانــی 30 مهر 93، در اجتماع مردم زنجان در ورزشــگاه کارگران این 
شــهر ســخنرانی کرد و در بخشی از ســخنان خود تصریح کرد: درس کربال 
 و امام حســین درس تعامل ســازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین 

می باشد.

گفت و شنود

فال قهوه!
گفت: مگر 160 نماینده با صدور بیانیه از طرح شفافیت رای نمایندگان 
حمایت نکرده بودند، پس چرا یک فوریت این طرح در صحن علنی فقط 59 

رای آورد و از دستور خارج شد؟!
گفتم:  ای عوام؟! نمایندگان مدعی اصالحات! و تدبیر و امید! تظاهر 
به موافقت کردند چون می دانستند این طرح خواسته همه مردم است 
ولی به آن رای ندادند چون نمی خواستند دستشان پیش مردم رو بشود 
و مردم بدانند نمایندگانشان تا چه  اندازه با منافع آنها همسو هستند! 
گفت: اگر مردمی هستند چرا از اینکه مردم بفهمند رای آنها به فالن طرح 

و الیحه چه بوده است، وحشت دارند؟!
گفتم: برخی از آنها گفته اند اگر رای ما مشخص باشد ممکن است 
با اعتراض مردم روبرو بشویم و یا شورای نگهبان صالحیت ما را برای 

دور بعدی تأیید نکند!
گفت: مگر قرار اســت چه کنند که از واکنش مردم و شــورای نگهبان 

می ترسند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو فال قهوه گرفته بود. فالگیر گفت؛ فالت 
نشان می دهد که شریکت فردا می میرد! یارو گفت؛ این را که خودم 

هم می دانم، بگو ببینم دستگیر می شوم یا نه؟!

احمد امیرآبادی فراهانی*
شفافیت آراء نمایندگان زیرساختی ترین تغییر مجلس است، 
در صورت اصالح این گلوگاه، اغلب رویه های غلط شکل گرفته در 
مجلس اصالح خواهد شد و تا وقتی این موضوع تحقق نیابد مجلس 

به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.
چندی است که موضوع شــفافیت در آراء نمایندگان مجلس 
مطرح شده است و موکلین ما در فضای مجازی و حقیقی با اصرار 
و پیگیری فراوان از ما می خواهند که نظرمان را در مورد شفافیت 
آراء به طور صریح اعالم کنیم. نتیجه همین مطالبه مردمی اعالم 
حمایت بسیاری از همکاران من از طرح شفافیت آراء بود که خود 
را در قالب امضای طرح ، مصاحبه یا انتشار مطلب در فضای مجازی 
نشان داد. به گواه همین امضاها و اعالم حمایت ها تا روز رای گیری 
در مورد یک فوریت طرح مذکــور بیش از 220 نفر از نمایندگان 
مجلس از این طرح اعالم حمایت کردند. اما متاســفانه در هنگام 
رای گیری که با غیبت 94 نفر از نمایندگان همراه بود، تنها 59 نفر 
به یک فوریت این طرح رای مثبت داده و عمال طرح را از دســتور 
کار مجلس دهم خارج کردند. این اتفاق موجب خشــم و ناراحتی 
مردمی شد که خوشبین به یک تحول زیرساختی در حوزه شفافیت 
شده بودند. رصد فضای مجازی و برخوردهای مردم نشان از یاس 

و ناامیدی و البته عصبانیت آنها از مجلس بود.
در این یادداشت می خواهم به برخی از آثار و برکات شفافیت 
آراء نمایندگان بپردازم و امیدوارم مجالی برای پاسخ به شبهات 
مطرح شــده از سوی برخی از نمایندگان مجلس و رسانه هایشان 
درخصوص مضرات شــفافیت آراء فراهم شود و در یادداشت های 
آتی این پاسخ ها را با شــما در میان گذارم و نهایتا راهکار خود 
را که همان شفافیت داوطلبانه آراء است را برای شما شرح دهم.

اما درباره لزوم شفافیت آراء بنظر می رسد که این کار یکی از 
بزرگ ترین تحوالت زیرســاختی در حوزه های مدیریت جمهوری 
اســالمی و حتی در تاریخ قانونگذاری کشورمان باشد. شفافیت 
آراء باب ســؤال و مطالبه را از نمایند گان مجلس باز می کند و این 
سرآغاز بسیاری از تغییرات در کشور خواهد بود. من این تغییرات 
را به سه دسته کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت تقسیم می کنم 

و در هر دسته نکاتی را با شما در میان می گذارم.
تغییرات کوتاه مدت:

شفافیت آراء نماینگان مجلس در وهله اول باعث منظم شدن 
صحن علنی و نمایندگان خواهد شد، متاسفانه شاهد هستیم که 
در هر یک از جلســات صحن علنی مجلس ده ها تن از نمایندگان 
حضور ندارند و در هر رای گیری تعداد زیادی از نمایندگان شرکت 
نمی کنند. از طرفی آیین نامه داخلی مجلس، هیئت رئیسه را مسئول 
برخورد با این بی انضباطی ها می داند اما متاســفانه به دلیل وجود 
تعارض منافع میان انجام ایــن وظیفه و منفعت رای آوری مجدد 
در انتخابات ســاالنه تعیین اعضای هیئت رئیسه، آن چنانکه باید 
و شاید با این بی نظمی ها برخورد نمی شود. شفافیت آراء در وهله 
اول نمایندگان را مجاب خواهد کرد که حضور منظمی در جلسات 
داشــته و کمتر در حین جلسه در صحن تردد کنند تا بتوانند در 
رای گیری شرکت کنند، زیرا که مردم در حوزه های انتخابیه همواره 
ناظر بر آراء نمایندگان خواهند بود و عدم مشارکت در رای گیری 
را به عنوان یک امتیاز منفی برای نماینده خود ثبت خواهند کرد 
و این به این معناست که شاید در کمتر از یک ماه بی نظمی مجلس 
که بارها مورد اعتراض رهبر معظم انقالب بوده است تا حد زیادی 

برطرف خواهد شد.
تغییرات میان مدت:

متاسفانه برخی از همکاران ما در مجلس شورای اسالمی نه تنها 
در بحث ها شرکت نمی کنند، بلکه از مفاد دستور جلسه و طرح ها 
و لوایح هم بی اطالع هســتند و این امر باعث باال رفتن تعداد آراء 
ممتنع و عدم میزان مشــارکت در رای گیری یا رای دهی از روی 
دست دیگران شده است که حاصل این نوع رفتار، تصویب قوانین 
ناکارآمد و ضعیف است. شاید بهترین گواه بر این ادعا وجود تعداد 
زیادی از طرح های اصالحی و استفســاریه و... است که در مورد 

قوانین مصوب مجلس ارائه می شوند.
اما از آنجا که هر طــرح و الیحه ای موافقان و مخالفانی دارد، 
شفافیت آراء موجب بازخواست ما نمایندگان از سوی مردم می شود 
و ما باید در مورد تک تک آراء خود استدالل ارائه کنیم و این همان 
مردم ساالری دینی مد نظر امام راحل و رهبر معظم انقالب است. 
تداوم این سؤاالت مردمی موجب می شود نمایندگان در مورد همه 
آراء خود حساس شده و با مطالعه و دقت رای دهند و این به معنای 

افزایش کیفیت قانونگذاری و نظارت در کشور است.
یکی دیگر از تغییراتی که قطعا با شــفافیت آرا ایجاد خواهد 
شد، شفافیت بیشتر تمام نهادهای کشور است. مجلسی که مردم 
را محــرم بداند و آراء نمایندگان را در اختیار آنها قرار دهد، قطعا 
این رویه را در مورد سایر نهادهای کشور با جدیت بیشتری دنبال 
خواهد کرد و این سرآغاز فصل نوینی در پیشگیری از فساد خواهد 
بود. قاطعانه می توانم ادعا کنم که درصورت تحقق شفافیت آراء 
نمایندگان، بسیاری از رویه های فسادزا اصالح و نهایتا سالمت نظام 

اداری ارتقا محسوسی خواهد یافت.
تغییرات بلندمدت:

از جمله برکات شفافیت آراء نمایندگان این است که باالخره 
یکبار و برای همیشه زمینه را برای بحث و تصمیم گیری در مورد 
برخی از ایرادات ساختاری کشور فراهم خواهد آورد. این ایرادات 
بیماری مزمنی هستند که سال هاست به کشور آسیب می زنند ولی 
متاسفانه نهادهای تصمیم گیر از جمله مجلس شورای اسالمی به 
دلیل سرگرم شدن مسئوالن و نمایندگان به امور اجرایی و جاری، 
فکری برای مداوای این بیماری ها نمی کنند. شــفافیت آراء از آن 
جهت مغتنم است که مردم و نخبگان کشور را متوجه مجلس و نقش 
بی بدیل آن  می کند و همین توجه مردم و نخبگان کافی ست برای 
آنکه نمایندگان برای رفع این ایرادات ساختاری آستین همت باال 
بزنند. در زیر و برای نمونه به مواردی از این ایرادات اشاره می کنم:
یکی از مشــکالت ساختاری مجلس شــورای اسالمی تعدد 
جلســات قانونگذاری و کیفیت پایین نظارت بر مجریان و حسن 
اجرای قوانین اســت. این مقوله باعث شده مجلس بعنوان یک 
ماشــین چاپ قانون فعالیت نماید و دولت و دستگاه های اجرایی 
تقریبا بدون توجه به مصوبات مجلس کار خود را بکنند )گزارش 
معاونت نظارت مجلس از تعداد و درصد بسیار پایین آیین نامه های 
تصویب شــده در دولت گواه این مدعاست، به این معنا که دولت 
حتی آیین نامه های تصریح شده در قوانین را نیز تصویب نمی کند 

چه برسد به اجرای قوانین!(
تعدد جلسات صحن علنی و قوانین مصوب از دو حیث بر کار 
نمایندگی و نمایندگان آسیب می زند. از سویی تعداد باالی طرح ها 
و لوایح مانع از کار کارشناسی دقیق بر روی همه آنها می شود و لذا 
نمایندگان ناچار می شوند، به برخی از طرح ها و لوایح بدون مطالعه 
رای بدهند و از ســویی دیگر تعدد این جلسات به همراه جلسات 
کمیسیون ها و کمیته ها و حضور هفتگی نمایندگان در حوزه های 
انتخابیه مانع از کار نظارتی جدی بر عملکرد دولت شــده است و 

این یکی از بزرگ ترین آسیب های متوجه مجلس است.
تاکنون راه حل های گوناگونی از جمله حزبی شــدن انتخابات 
مجلس برای حل این مشکل ارائه شده است اما همه آنها به دلیل 
مشغله نمایندگان به امور روزمره ابتر مانده اند، شفافیت آراء موجب 

پیگیری و تعیین تکلیف این ماجرا خواهد شد. 
در پایان این یادداشــت را با جمله حضرت امام)ره( به اتمام 
می رسانم که فرمودند: »مجلس یک چیزی است که در رأس همه 
اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز 
را خوب می کند و مجلس بد همه چیز را بد می کند.«. قطعا شفافیت 
آراءنمایندگان مجلس را خوب خواهد کرد که نتیجه طبیعی و حتمی 

آن خوب شدن و اصالح کشور است.
___________________

* نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس

بازگشت مجلس به رأس امور
با شفافیت آراء

تسلیت به همکار
بانهایت تاســف مطلع شــدیم همکارمان آقای محمد رضا کاظمیان 
در غم از دســت دادن دو برادر گرامی اش به ســوگ نشسته است. ضمن 
تسلیت به ایشــان و دیگر خانواده های عزادار برای آن مرحومان رحمت 

الهی خواستاریم.

یادداشت میهمان

در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
واکنش به ابراز نگرانی فرانســه 
تروریست ها  علیه  ایران  اقدام  از 
ســکوت  از  عراق،  شــمال  در 
دولت پاریــس در قبال اقدامات 
خاک  از  شده  هدایت  تروریستی 

عراق علیه ایران انتقاد کرد.
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت 
امــور خارجــه در واکنش بــه ابراز 
نگرانی وزارت امور خارجه فرانســه از 
علیه  ایران  اســالمی  اقدام جمهوری 
تروریست ها در شمال عراق، ضمن رد 
اظهارات مطرح شده، خاطرنشان کرد: 
هیچ کشوری درخصوص امنیت ملی، 
تمامیت ارضی و تجاوز در هر شکل آن  
به مردم و خاک خود هرگز ســکوت و 

مماشات نمی کند.
قاسمی افزود: جمهوری اسالمی 
ایران از قبل نســبت بــه تحرکات و 
این  اقدامات تروریستی و خرابکارانه 
گروه تروریســتی هشــدارهای الزم 
را در دفاع از کیان کشــور، به دولت 
عراق و مقامات اقلیم کردستان عراق 
داده بود. این گروه تروریســتی اخیرا 
طی عملیاتــی 11 تــن از فرزندان 
و شــهروندان ایــران را به شــهادت 
رســاند که حداقل انتظار ملت ایران 
تنبیه آنان و برخورد قاطع به منظور 
پایان بخشیدن به این گونه عملیات 

ایذایی بود.

وی تاکید کرد: ایران به دفعات در 
بیان مواضع خود بر مقابله با تروریسم 
و خشــونت طلبی در هر شکل آن در 
مرزهای خود هشدارهای الزم را صریحا 
اعالم داشته اســت و بر این سیاست 
اصولی خود قاطعانه پای خواهد فشرد.
سخنگوی وزارت خارجه با انتقاد از 
سکوت دولت فرانسه در قبال اقدامات 
تروریستی هدایت شده قبلی از داخل 
خــاک عراق علیه امنیــت و تمامیت 
ارضــی ایــران، خواســتار واقع بینی 

مقامات فرانسوی شد. 
قاســمی یادآور شــد: تروریسم 
باید در هر شکل و در هر کجا بدون 
نظر داشت هرگونه مالحظه سیاسی 
محکوم شود؛ همانگونه که نمی توان 
در احترام بــه تمامیت ارضی و حق 
استانداردهای  با  کشورها   حاکمیت 
دوگانه و چندگانه و گزینشــی رفتار 

کرد.
به گــزارش فارس، وزارت خارجه 
فرانسه در پی حمله موشکی ایران به 
مقر تروریســت ها در شمال عراق، بر 
احترام به حاکمیت ملی عراق تأکید و 
نسبت به توسعه برنامه موشکی ایران 

ابراز نگرانی کرده است.
فرانســه همچنین بــار دیگر در 
اظهاراتــی مداخله جویانه نســبت به 
فعالیت ایــران در منطقه ابراز نگرانی 

کرد.

انتقاد قاسمی از سکوت فرانسه 
در قبال اقدامات تروریستی هدایت شده 

از خاک عراق علیه ایران

علــی علیزاده بــا حضور در 
شــبکه »من و تو« گفت: شفافیت 
را باید کسی اعالم کند که خودش 
شفافیت داشــته باشد؛ تلویزیون 
»من و تو« 9 ســال از تاسیسش 
می گذرد اما تا حاال نگفته بودجه اش 
را از کجــا می گیــرد، از آمریکا، 

عربستان یا اسرائیل!؟
»علی علیزاده« تحلیلگر سیاســی 
ســاکن در لندن در برنامه موســوم به 
»اتاق خبر« شبکه ضد انقالب و سلطنت 
طلب »من و تو« به سؤال مجری درباره 
ایران و  اقتصاد  وضعیت »نابســامان« 
مقصر شرایط جاری اینطور پاسخ داد: 
اکنون وضعیت مناسبی  »100 درصد 
نیست و من معتقدم که ما مورد حمله 
قرار گرفتیم شبیه  اقتصادی  تروریسم 
به وضعیتی که آمریکا در 11 سپتامبر 

2001 با آن مواجه شده بود.«
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه 
داد: »ما بعد از اینکه قرارداد هسته ای را 
امضا کردیم، چه کسانی حمله اقتصادی 
و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران 

را درخواست کردند؟ همین رضا پهلوی 
و شبکه تلویزیونی شما«

علیــزاده در بخــش دیگــری از 
اظهاراتش به اقتدار جمهوری اسالمی 
ایــران در منطقه پرداخت و گفت: »ما 
هیچ وقــت در 400 ســال اخیر این 
اقتداری کــه در حال حاضــر داریم، 
نداشــته ایم. شــما ببینید ارتش رضا 
شــاه کبیــر در ســال 1320 در برابر 
انگلیســی ها که از جنوب وارد کشــور 
شدند و شوروی ها که از شمال، تنها در 
عرض 24 ساعت فروپاشید اما ایران در 
8 ســال جنگ در برابر تمام دنیا حتی 
همین انگلیســی که ما در آن زندگی 
می کنیم، ایســتاد و حتی یک وجب از 

خاک کشور را از دست نداد«.
»برخالف  افزود:  کارشــناس  این 
رژیــم پهلوی که بحرین را از دســت 
داد، ایران با تمام قدرت در مقابل همه 
دشمنان ایســتاد و حتی یک وجب از 
سرزمین خود را از دست نداد. ما برای 
اولین بار از زمان هخامنشیان به دریای 
مدیترانه رســیده ایم، 6 سال است که 

کشــورهای غربی می گویند بشار اسد 
ســقوط می کند اما اینطور نشده است. 
ظرف 10 سال آینده ایران جزو 5 تا 10 

کشور اول جهان خواهد شد«.
این کارشناس سیاسی با ورق زدن 
تاریــخ ایران در ادوار گذشــته، درباره 
طاغوت پهلوی گفت: »در تمام 2800 
سال گذشته تنها سلسله تاریخ ایران که 
توسط خارجی ها سرکار آمده، سلسله 

پهلوی بوده است«.
علیــزاده خطاب به مجــری این 
برنامه گفــت: »ببینید ما االن در کجا 
نشســته ایم، مــا در تلویزیون من و تو 
نشســته ایم. منابع مالی شــما از کجا 
می آیــد؟ از رضا پهلوی، از عربســتان 
ســعودی، اســرائیل یا از کجــا؟ چرا 

شفاف سازی نمی کنید؟«
این کارشناس در بخش دیگری از 
سخنانش به سؤالی درباره بیانات رهبر 
انقالب درباره دشمنی های آمریکا جواب 
داد و در دفاع از این بیانات گفت: کدام 
رهبر است که در شرایط جاری بیاید و 
بگوید که ما تحمیل ها و شرایط تحمیلی 

آمریکا را می پذیریم و دســتهایمان را 
باال می بریم؟ دشمن و تروریست به ما 
حمله کرده و ما باید مقابل آن بایستیم. 
موضع آقای خامنه ای این است و درست 

می گوید«.
علیزاده، در بخش مربوط به حقوق 
زنان، تاکید کرد کــه با پیروزی انقالب 
اسالمی سال 1357 زنان جایگاه و حقوق 
خود را شناخته اند. درباره حقوق زنان باید 
این را بگویم، همین خانم مسیح علی نژاد 
که در تلویزیون شما حضور می یابد، باید 
گفت که در نتیجه این انقالب اســالمی 
سال 57 بوده که او توانسته از خانه بیرون 

آمده و خبرنگار پارلمانی بشود.
پایانــی  بخــش  در  علیــزاده 
صحبت هایش در رد ادعاهای اپوزیسیون 
و ضد انقالب ها علیه رهبر معظم انقالب، 
گفت که )آیت اهلل( »خامنه ای می گوید 
ما باید موشک داشته باشیم، غنی سازی 
داشــته باشیم، ما از ســعودی ها نباید 
کمتر باشــیم. ای مردم ایران! مشــکل 
30 ســاله اپوزیسیون با علی خامنه ای 

همین ها است.«

وزیر امور خارجه اسبق آمریکا 
با  اشــاره به اینکه  در مصاحبه ای 
اخیرا چندین بار بــا ظریف دیدار 
کرده، گفت: وزیــر خارجه ایران را 
ترغیب به محدودکردن نفوذ ایران 

در منطقه کردم!
تارنمــای واشــنگتن فری بیکــن 
نوشــت:»جان کری« وزیر امور خارجه 
اسبق آمریکا در مصاحبه با رادیو »سالم« 
گفت که طی ماه های اخیر سه یا چهار بار 
با »محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه 

ایران دیدار کرده است.
کری گفــت در نروژ،  مونیخ و دیگر 
نشست های بین المللی با وزیر امور خارجه 
ایران دیدار کرده و در این دیدارها از دولت 
کنونی آمریکا انتقاد کرده و تالش کرده 
تا به ظریف برای حفظ توافق هسته ای با 

کشورهای اروپایی کمک کند.
وزیــر خارجه اســبق آمریکا درباره 
محور موضوعاتی که با آنها درباره ظریف 
گفت وگو کرده گفت:من با ظریف بسیار 
رک صحبت کردم. به او گفتم ببین شما 
باید این را بدانید که دنیا کارهایی که با 
موشک ها انجام می دهید و اقداماتتان با 
حزب اهلل و اقداماتتان در یمن را تمجید 
نمی کند. شما دارید از منازعه ای ادامه دار 

حمایت می کنید.

کری با بیــان اینکه این موضوعات 
ذهــن ظریف را نیز مشــغول کرده بود، 
مدعی شد که با وزیر خارجه ایران بسیار 
بی پــرده گفت و گو کرده تا ایــران را به 
محدود کردن نفوذ خود در منطقه ترغیب 
کند! پیش تر نیز مطالبی پیرامون دیدار 
ظریف با کری در حاشیه کنفرانس های 
بین المللی منتشر شده بود که وزیر خارجه 
ایران دیدار با وی را در کنفرانس امنیتی 

مونیخ تایید کرد.
ظریــف در این بــاره گفــت: دیدار 
محرمانه نداریم. ما در حاشــیه جلسات 
بین المللــی با بســیاری از نخبگان که 
در افشــای سیاســت های دولت آمریکا 

تاثیرگذار هستند، گفت و گو داریم.
وی افزود: موضوع این جلسه بیشتر 
در مورد این بود که سیاست های ترامپ در 
مورد برجام چیست و چگونه می شود در 
قبال این سیاست ها عکس العملی مناسب 
نشان داد تا ترامپ بیش از پیش در آمریکا 

و دنیا منزوی شود!
اما جدای از درست و یا غلط بودن 
اظهارات جان کری، موضوعی که همواره 
بــه نگرانی ها می افزایــد، عدم تکذیب 
برخی از ادعاهــای اینچنینی از طرف 
وزارت خارجه اســت. مسئله ای که هم 
به نوعی تایید چنین ادعاهایی در افکار 

عمومی می شود و هم طرف آمریکایی ها 
را جری تر می کند. ضمن اینکه با وجود 
این چنین ادعاهای که در وهله اول حتی 
توهین به خود مذاکره کنندگان ایرانی 
است، این ســؤال پیش می آید که چرا 
وزارت خارجه صراحت و ســرعت عملی 
در تکذیب قاطعانه چنینی موضوعاتی 
ندارد؟! همچنان که کار به جایی رسیده 
که همین وزیر خارجه آمریکا چند روز 
قبل ادعا کرد که با گرفتن فقط ژســت 
احترام و ارائه امتیازات صرفا نمایشــی، 
توانسته وزیر امور خارجه ایران را متقاعد 
کند! طبق ادعــای کری، در مقطعی از 
مذاکرات سرپرست کارشناسان مسائل 
تحریمی آمریکا پیشنهادی مطرح کرده 
که خــودش هم فکر نمی کــرده مورد 
موافقت ظریف واقع شــود. جان کری، 
اما این پیشنهاد را نزد ظریف برده و به 
تأیید وی رسانده است. الزم به ذکر است 
که چندی قبل وندی شرمن سرپرست 
تیم مذاکره کننــده آمریکا در مذاکرات 
ایران و 1+5 نیز مدعی شــده بود که با 
ریختن  اشک توانسته بود نظر عراقچی 

را تغییر دهد! 
دیپلماسی در سایه

 به گــزارش فارس، پــس از آنکه 
»جان کری« وزیر خارجه اسبق آمریکا 

رسما تایید کرد که در ماه های گذشته با 
»محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه 
ایران دیدارهایی داشته، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از دیدارهای 
»جان کری« وزیر خارجه اسبق این کشور 
با »محمد جواد ظریف« همتای ایرانی طی 
ماه های گذشته، این دیدارها را غیرقانونی 

توصیف کرد.
به نوشــته پایگاه اینترنتی شــبکه 
»فاکس نیوز«، همچنین یک مقام ارشد 
دولــت آمریکا با متهم کــردن ایران به 
حمایت از تروریســم، گفت دیدار کری 
بــا وزیر خارجه ایــران و آنچه تالش او 
برای حفظ توافق هسته ای خوانده شده، 

»شرم آور« است.
همزمان »مانیشــا سینگ« دستیار 
وزیر خارجه آمریکا در امور مالی و تجاری 
هم که برای تشریح سیاست های تحریمی 
این کشور در کمیته امور خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا حاضر شده بود، با بیان 
اینکه گزارش ها درباره دیدار کری و ظریف 
را شــنیده، گفت ادامه چنین رفتاری از 
سوی وزیر خارجه اسبق آمریکا »کامال 

نامناسب« است.
نشریه »واشنگتن اگزمینر« نیز کری 
را به دلیل »دیپلماسی در سایه« و دیدار 

با ظریف مستحق زندان دانست.

دیدارهای غیررسمی جان كری و ظریف
جنجالی شد

تحلیلگر سیاسی در لندن نسخه شبکه بهائی را پیچید

پول شبکه ماهواره ای »من و تو« از كجا می آید؟


