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سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* با ســخنان آقای ظریف درباره امکان مذاکره مجدد با قاتل سیدالشــهدای 
جبهه مقاومت ســردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، معلوم شد که دوقطبی 
مذاکره و جنگ هنوز زنده اســت و افراد واداده در کشــور بر همان راه و روش 

گذشته خویشند.
0912---3104

* امیدوارم آقای ظریف پاسخش را از آمریکای تروریست گرفته باشد که رئیس 
جمهــور اوباش آن چقدر او را تحقیر کرد؟ شــما را به خدا این مردم غیرتمند 

و آزاده و خواهان انتقام خون شهید سلیمانی را با رفتارتان جریحه دار نکنید!
0912----1006

* آقای ظریف! شما حقیقتا وزیر امور خارجه کشور مان هستید؟ با وجود آن که 
بیش از سه هفته از شهادت مظلومانه سپهبد شهید سردار سلیمانی و ابومهدی 
المهندس و همراهانشان توسط شیطان بزرگ در فرودگاه بغداد نمی گذرد چگونه 

جرات می کنید از مذاکره با این جنایتکاران قاتل دم بزنید؟! 
روشن
* آقای ظریف! هنوز کفن سردار دل ها حاج قاسم عزیز خشک نشده، و همچنین 
چند روز پیش بود که برایان هوک خبیث در برابر دوربین، سردار قاآنی را تهدید 
به ترور کرد. چگونه به دنبال مذاکره با این وحشی ها هستید؟ شریک خون سردار 
سلیمانی کســانی اند که برجام را تصویب کردند و اصرار بر تصویب  FATF و 
CFT دارند و اکنون پیشــنهاد مذاکره با قاتل سلیمانی عزیز را می دهند. اگر 
در دوستی شهید سلیمانی صادقید برجام را جلوی دوربین ها به آتش بکشید.
یک جانباز و 2599----0912 و 8712----0912 و 8853----0921
و 8857----0992 و علی فرخزاد بندبونی

* آقای ظریف! موضع گیری های شما به گونه ای چند وجهی است که دشمن به 
راحتی از آن سوءاستفاده می کند. لطفا یا صحبت نکنید و یا شفاف حرف بزنید. 
ابوالقاسمی
* سخنان سخیف وزیر امور خارجه دولت تدبیر آن هم با فاصله کوتاهی پس از 
شهادت سردار حاج قاسم عزیز و یارانش توسط شیطان بزرگ یا خائنانه است یا 
جاهالنه که در هر دو مورد باعث سرشکستگی ملت ایران و شادی دشمنان شد!
0550---0933 و 5100----0936 و 7919----0911
یک فرهنگی- رشت
* مگر رئیس جمهور نمی گویند در وضعیت جنگی با شیطان بزرگ قرار داریم؟ 
پس چگونه وزیرش با اشــپیگل مصاحبه می کند و گرا به دشمن می دهد و به 

جبهه مقاومت ظلم می کند؟! 
طورانی و علیمردانی
* مردم والیتمدار و بابصیرت با حضور چشمگیر در انتخابات بدون حب و بغض 
و احساســات، نمایندگانی کاردان و متخصص و متعهد را که توان قانون گذاری 
و نظارت بر کار دولت دارند انتخاب نمایند تا شاهد پیشرفت کشور و خروج از 

مشکالت ناشی از مدیریت فعلی باشیم.
فرخی
* جریان های انحرافی و کســانی که طی 7 ســال اخیر اقتصاد کشور را به این 
مرحله از به هم ریختگی رســانده  اند نگرانند تفکر و مکتب شهید سردار دل ها 
حاج قاسم بر کشور حاکم شود لذا به حاشیه ساز ی ها روی آورده اند تا با سرگرم 

کردن مردم دوباره رأی آن ها را کسب کنند ولی زهی خیال باطل!
1887---0912 و 7250---0919
* ای کاش به خاطر رشادت، شجاعت و لیاقت سردار حاجی زاده که در بحبوحه 
جنگ تمام عیار با شیطان بزرگ، یوم ا... آفرید و سیلی سختی به استکبار جهانی 
نواخت، مدال شجاعت به ایشان اعطا شود. و ای کاش مدیران رده باالی کشور 
یک درصد شجاعت و صداقت و از خودگذشتگی سردار عزیز حاجی زاده را داشتند.
7424---- 0938 و 3949---0912 و 6960---0936
* شــیطان بزرگ با اخبار قطره چکانی از اثرات حمله موشکی، دنیا را به کشته 
شــدن یا نشدن ســربازان آمریکایی معطوف نموده تا اصل حمله و زدن سیلی 
محکم جمهوری اســالمی ایران بر گوش مدعی ابرقدرتی جهان را تحت الشعاع 
قرار دهد. رسانه ها به ویژه صدا و سیما و مطبوعات به این مطلب بیشتر بپردازند. 
اصل ماجرا ســیلی ســهمگینی بود که بر صورت آمریکا نواخته شــد، کشته و 

زخمی ها فرع ماجراست.
0912---2907

* آقای روحانی! وزیر کشــور در تاریخ 98/11/6 در خبر شبکه یک ساعت 14 
گفتند طی 2 ماه که از اجرای ســهمیه بندی بنزیــن می گذرد 9 میلیارد لیتر 
کاهش قاچاق ســوخت داشــته ایم! لطفا با تمام مقصرین خســارت چند ساله 
برخورد جدی کنید نه تنها کســی که این کارت ها را کنار گذاشت، بلکه همه 

مقصرین باید جوابگو باشند.
نیک بین

* جبران تخریب اموال عمومی و شــخصی ناشی از اغتشاشات آبان ماه امسال 
خواســته همگانی اســت. افراد مقصر در دولت، مجلس و اغتشاشــگران باید 

خسارت های وارده را جبران کنند و اال همه شان ضامن هستند.
0938---6263
* مجلس در پاســخ به درخواســت رهبر معظم انقالب که فرمودند واردات هر 
کاالیــی که تولید داخلی داریم به جهت حمایــت از تولید، صنعت و کارگران 
داخلی ممنوع شــود، چه کرد؟ چرا این دســتور را به قانــون تبدیل نکردند و 

جلوی دولت نایستادند؟!
0919----0996

* خوب اســت چند مورد از علت رد صالحیت ها را شــورای محترم نگهبان با 
اسم نامزد معترض در اختیار رسانه ها قرار دهند تا آن ها سر جایشان بنشینند 

و دم برنیاورند.
0910---0692
* یکی از اولین وظایف مجلس یازدهم تصویب شــفافیت آراء نمایندگان است 

که در مجلس دهم به آن بهایی داده نشد.
0916---6043

* وزارت صمت مراقب باشد که کارت کولبران همانند کارت  های تجاری مورد 
سوء استفاده مافیای قاچاق و واردکنندگان کاال واقع نشود.

0921---2274
* کســانی که برای زدن بنزین به خودروی خــود به پمپ های بنزین مراجعه 
می نماینــد اوال از کارت خودروی خود اســتفاده کننــد در ثانی به هیچ وجه 
کارت عابــر بانک خود را تحویل کارگــران ندهند همچنین افرادی که توانایی 
کارت کشــیدن را ندارند حتما همراهشــان پول نقد باشد تا مانع سوء استفاده 
احتمالی شوند. متأسفانه این مشکل در تاریخ 98/11/3 در یکی از جایگاه های 
 ســوخت تهران برایم پیش آمد و پس از مراجعه به جایگاه سوخت قول دادند

 که برگردانند. ان شاءا...!
طاهری

پاسخ روابط عمومی وزارت کشور
در پاسخ به مطلب مندرج انتقاد یکی از شهروندان در ستون تماس های مردمی 

آن روزنامه در مورخ 98/09/09 به آگاهی می رساند:
»تصمیمات اتخاذ شده در خصوص چگونگی اعمال محدودیت استفاده از فضای 
مجازی در جریان وقایع آبان ماه برابر مصوبات شورای امنیت کشور انجام پذیرفته 
و دالیل، مباحث، شرح مذاکرات و مصوبات شاک دارای طبقه بندی است و امکان 

انتشار عمومی آن وجود ندارد.«

آنسویعملیاتفریباصالحطلبان
آنهابرایهر290کرسینامزدمعرفیمیکنند

بی صداقتی مدعیان اصالحات درباره نداشتن نامزد در انتخابات به تدریج آشکار 
می شود.

برخی افراد برجســته این طیف طی یک سال گذشته بارها مطرح کرده اند که 
به خاطر کارنامه بد دولت و فراکســیون امید، انتخابات را می بازند چنان که کسانی 
مثل عبداله ناصری، زیباکالم و... تصریح کردند اصالح طلبان در تهران، 30 بر هیچ 

انتخابات را می بازند.
دقیقا به همین دلیل هم هست که طیف مذکور طی چند ماه گذشته، تاکتیک 
گم کردن صورت مسئله اصلی انتخابات با جنجال و مظلوم نمایی را در پیش گرفته اند. 
چنان که در یک تبلیغات پرحجم ادعا کردند نامزدی برای شرکت در انتخابات ندارند. 
برخی فعاالن این طیف نظیر غالمرضا انصاری، عبدی، آرمین، رسولی و دیگران، با 
ادبیات های شــبیه هم ادعا کردند تکلیف 158 یا 190 کرسی از پیش معلوم شده 
و هیچ رقابتی بر سر آنها نخواهد بود! حتی امثال عبدی ادعا کردند انتخابات برای 

اصالح طلبان بالموضوع شده است.
اما اخیرا اظهاراتی که نقض ادعای مذکور است شنیده می شود، حاکی از اینکه 
اصالح طلبان برخالف ژســت چند هفته اخیر، در انتخابات نامزد معرفی می کنند و 
حضور جدی خواهند داشت. آنها همین نمایش را در سال 94 نیز ترتیب داده بودند.
در همیــن زمینه علیرضا رحیمی عضو فراکســیون امید به عصر ایران گفت: 
اصالح طلبان در تهران لیست انتخاباتی می دهند. وی پیش بینی کرده تعداد بیشتری 

از نامزدها تایید صالحیت شوند.
در همین حــال روزنامه آفتاب یزد در گزارش مفصلی نوشــت: اصالح طلبان 

لیست می دهند.
این روزنامه می افزاید: یک منبع آگاه در این باره از تالش های مضاعف اصالح طلبان 
خبر داد و گفت: اصالح طلبان تمامی تالششان را برای اینکه در تمام شهرها لیست 
داشته باشند انجام می دهند و برای این مهم علی رغم رد صالحیت برخی اصالح طلبان 
به سراغ چهره های ناشناخته با درون مایه اصالح طلبی برای تشکیل لیست می روند.

این فرد در این باره اظهار کرد: در سال 94 نیز لیست امید به غیر از چند تن با 
چهره های ناشناخته ای بسته شد، اما دیدیم که در آن موقع چهره های ناشناخته ای 
مانند محمود صادقی و پروانه سلحشوری که مردم آنها را نمی شناختند شناخته شدند.
روزنامه آرمان نیز در گزارشــی نوشــت: موســوی الری نایب رئیس شــورای 

سیاست گذاری اصالح طلبان می گوید ما در انتخابات لیست می دهیم.
مرور زمان قطعا نشان خواهد داد که اصالح طلبان برای هر 290 کرسی نمایندگی 
مجلس نامزد دارند. بلکه آنها پیشا پیش برای ثبت نام چند برابری برنامه ریزی کرده بودند 
و اکنون یکی از مشکالت شان، همین تعدد نامزدهای احزاب مختلف اصالح طلب است.

نیروهاییکهسلیمانیتربیتکرد
ازآمریکاانتقامخواهندگرفت

یک نشــریه آمریکایی هشــدار داد، عواقب ترور ژنرال سلیمانی در بلند مدت، 
دولت آمریکا و ترامپ را رها نخواهد کرد.

نیشــن می نویسد: 5 ژانویه، دو روز پس از آنکه دولت ترامپ فرمان ترور ژنرال 
قاسم سلیمانی را در بغداد صادر کرد، پارلمان عراق به اخراج نیروهای آمریکایی از 
این کشور رای داد. در ساعات اولیه 8 ژانویه، ایران به تالفی ترور سلیمانی بیش از 
20 موشــک به سمت دو پایگاه عراق که در آن سربازان آمریکایی حضور داشتند، 
شــلیک کرد. اگرچه ترامپ تصمیم گرفت که حمله موشکی ایران را تالفی نکند و 
مانع از بروز جنگی گسترده شود اما تصمیم وی برای ترور سلیمانی، فرمانده نیروی 
قدس به عنوان بازو عملیات خارجی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی و ابومهدی 
المهندس، رئیس بســیج مردمی عراق خود به اندازه کافی تنش زا بود. امروز ایران 
به هدف خودش که خروج آمریکایی ها از عراق است یک قدم نزدیک تر شده است. 
در نهایت عقب نشینی سربازان آمریکایی از عراق باعث تضعیف کارزار آمریکایی در 

عراق و سوریه می شود. 
ترامــپ اخیرا در اظهارات خود داعش را دشــمن طبیعی ایران خواند و گفت: 
ما یعنی ایران و آمریکا باید روی این موضوع و دیگر اولویت های مشترکمان با هم 
کار کنیم. با این حال آن چه که ترامپ طی دو هفته گذشته انجام داده خالف این 
ادعا بوده چرا که این دو نفر از جمله پیشگامان مبارزه با داعش در منطقه بوده  اند. 
حمالت موشــکی تالفی جویانه برای ترور ســلیمانی در حالی که به نظر می رسد 
ایران قصد ندارد تلفات انســانی به آمریکا وارد کند، فصل جدیدی را در منطقه باز 
 کرد چرا که این اولین بار بود ایران مســتقیما به یکی از اهداف آمریکا در منطقه 

حمله می کرد. 
ایران با ده ها هزار شــبه نظامی شیعی که از عراق، لبنان، افغانستان و جاهای 
دیگر بســیج کرده بود، ســوریه را در مقابل داعش نگه داشــت. نیروی قدس به 
فرماندهی سلیمانی با هماهنگی این شبه نظامیان در بقای اسد، نقش بسیار مهمی 
داشت. بســیاری از عراقی ها معتقدند او نقش عمده ای در شکست داعش داشته و 
ایرانی ها هم بر این باورند که او در جلوگیری از عبور تروریست ها از مرز کشورشان و 

ایجاد ناامنی در داخل نقش مهمی بازی کرده است.
برای ایران قاســم سلیمانی یک قهرمان بود که منافع این کشور را در منطقه 

پیش می برد و توانسته بود عمق استراتژیک موثری ایجاد کند. پس از ترور سلیمانی، 
رهبر ایران علنا هدف خود که خروج آمریکا از عراق و ســوریه و کل منطقه اســت 
را ابراز داشت. اکنون همه گروه  های شبه نظامی منطقه که طی این سال ها توسط 
شخص ســلیمانی پرورش یافتند، به دنبال خون  خواهی از او خواهند بود، در واقع 
ترامپ با ترور ژنرال ایرانی، شــهید جدیدی را در خاورمیانه به وجود آورد که بدون 

شک خون او تا سال ها آمریکا را در منطقه تعقیب خواهد کرد.
گزارشدواندیشکدهدرباره

هراسآمریکاواسرائیلازعواقبجنگباایران
یک اندیشکده آمریکایی در گزارشی تأکید کرد دونالد ترامپ اگر مطمئن بود در 

جنگ با ایران پیروز می شود، از آن پرهیز نمی کرد.
توماس رایت پژوهشگر اندیشکده بروکینگز با اشاره به شخصیت ترامپ و ماجرای 
ترور سردار سلیمانی نوشت: یکی از سواالت اصلی درباره حمله آمریکا به فرمانده سپاه 
قدس این اســت که چرا ترامپ تصمیم به انجام این کار گرفت و اینکه او در آینده 
چه خواهد کرد. دولت وی سیاســت بســیار نادرستی را در قبال ایران آغاز کرد که 
خروج از برجام، ممنوعیت سفر ایرانی ها به این کشور و اعمال تحریم های حداکثری 
بخشی از آن بود.  ترامپ همواره اعتقاد داشت که اصلی ترین اولویت آمریکا باید نفت 
و کسب احترام در جهان باشد. او از اینکه متحدین آمریکا به اندازه کافی برای این 
کشور احترام قائل نیستند، همیشه ناراحت بوده است. هنگامی که رهبران خارجی 
در هواپیما با رئیس جمهور آمریکا مالقات نکردند هم او عصبانی شد. مثال تنها باری 
که وی از والدیمیر پوتین ناامید شد، این بود که به نظر می رسید او قدرت نظامی 
آمریکا را دست کم می گیرد مانند زمانی که هواپیماهای روسی کشتی های آمریکایی 
را تعقیب می کردند یا وقتی روس ها نقشه ای را تهیه کردند که شامل مکان هایی بود 

که در محدوده موشک های هسته ای آنها است. 
ترور ژنرال سلیمانی یک خطای استراتژیک است. شاید ترور او اکنون باعث رضایت 
خاطر ترامپ شود، اما بدون شک در بلند مدت به منافع آمریکا آسیب می زند. با این 
حال، بسیاری از مشکالت جانبی در نظر ترامپ هیچ است. او اهمیتی نمی دهد که 
عراق ممکن است نیروهای آمریکایی را اخراج کند چرا که معتقد است آنها نخست 

باید هزینه حضور آمریکا را بپردازند. 
بازگشــت احتمالی داعش چیزی است که احتماال ترامپ نمی تواند پیش بینی 
کند. او نمی تواند نسبت به این موضوع که عربستان سعودی خواستار کاهش تنش 
اســت، بی توجه باشد. حاال از نقض قوانین بین المللی و ایجاد یک رویه نادرست در 

ترور هدفمند مقامات دولتی، بگذریم.
ترامپ پس از کشــته شدن یک شخصیت مهم  ایرانی، در تنگنایی شدید قرار 

گرفته است.  او سعی دارد با تهدید، ایران  را از پاسخ  تالفی جویانه بیشتر باز دارد.
ترامپ به طور عادی اطالعــات را پردازش نمی کند. وی یکی از ضعیف ترین و 
کم تجربه تریــن تیم های امنیت ملی را دارد. او برای جنگ با ایران متحدین زیادی 
نخواهد داشت، حتی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز سعی داشت فاصله 
خودش با این حمله آمریکا را حفظ کند. شکی نیست که اگر او به پیروزی در این 

جنگ اطمینان داشت و برایش راحت بود ابایی از انجام آن نداشت.
در همین حال ارزیابی ساالنه یک مرکز امنیتی رژیم صهیونیستی نشان می دهد 
ترس از جنگ با ایران، در صدر نگرانی های این رژیم قرار دارد. روزنامه تایمز اسرائیل 
ضمن انتشــار بخش هایی از گزارش انستیتو مطالعات امنیت ملی این رژیم درباره 
نگرانی بزرگ اسرائیل در سال 2020 نوشت: هفته گذشته یکی از اتاق های فکر پیشرو 
امنیت ملی اسرائیل از خطر رو به افزایش جنگی تمام عیار در مرزهای شمالی اسرائیل 

در سال جاری هشدار داد و دلیل عمده آن را »قاطعیت« فزاینده ایران اعالم کرد.
انستیتوی مطالعات امنیت ملی که در ارتباط با دانشگاه تل آویو فعالیت می کند، 
هرساله یک »ارزیابی استراتژیک« از تهدیداتی را که اسرائیل با آن روبه رو است، تهیه 
می کند. این اتاق فکر، که بخش عمده آن را مقامات ارشد پیشین دفاعی و دیپلمات 

تشکیل می دهند، یافته ها را به رئیس  رژیم صهیونیستی ارائه می کند.
»آموس یادلین«، مدیر آی.ان.اس.اس، از سران پیشین اطالعات ارتش، ارزیابی 
انستیتو برای سال 2020 را به رئوبن ریولین ارائه کرد که شامل هشدار درباره افزایش 
احتمال جنگ با ایران و حزب اهلل بر اثر عوامل گوناگون امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک 
است. ریولین در سخنرانی خود پس از دریافت این ارزیابی، گالیه کرد اسرائیل در 
زمانی با چنین خطری روبه رو است که بیش از یک سال است دولتی بر سر کار ندارد 

و در ورطه »فلج سیاسی« افتاده است. 
ریولین گفت: فلج سیاســی در اسرائیل در زمانی ویژه و حساس روی می دهد. 
به جای آنکه با هم دست بدهیم و دوش به  دوش هم با خطر ایران روبه رو شویم، به 
سرازیری مشکالت درونی درغلتیده ایم. پژوهشگران انستیتوی مطالعات امنیت ملی 
به این نتیجه رسیده اند که اگرچه دشمنان گوناگون اسرائیل ظاهرا در لحظه کنونی 
تمایلی به جنگ تمام عیار با اسرائیل ندارند، اما عواملی موجود است که ممکن است 

به درگیری در سال جاری منجر شود.
زیباکالم:حتییکوعدهروحانی

عملینشد
یــک حامی انتخاباتی روحانی می گوید او حتی به یکی از وعده های خود عمل 

نکرده و مردم را ناامید ساخته است.
صــادق زیباکالم در گفت وگو با فرارو از تردید جدی مردم نســبت به مدعیان 
اصالحات و اعتدال خبر داده و افزود: »مجلس دهم و فراکسیون امید که وقتی عارف 
را به رهبری خود انتخاب کرد بیش از 105 عضو داشت واقعا چه گامی را در جهت 
حل مشکالت و بهبودی امور و پیشرفت و ترقی کشور برداشت؟ عین همین پرسش 

درباره آقای روحانی هم مطرح می شود.«
وی ادامه داد: »در میان آن 24 میلیونی که به آقای روحانی رای دادند کم نبودند 
کسانی که برای حضور در انتخابات، تردید داشتند و مطمئن نبودند که آیا کار درستی 
می کنند یا خیر اما آنها به خاطر اصرار چهره های اصالح طلب در انتخابات شــرکت 
کردند. حاال همان ها از آقای زیباکالم می پرسند یادت هست چقدر برای حضور در 

انتخابات، اصرار کردی؟«
زیباکالم می گوید: »اما سران اصالح طلب هیچ وقت در این چهار سال عمر مجلس 
دهم و در این دو سال و اندی که از عمر دولت آقای روحانی می گذرد هیچ سیاست 

یا موضع گیری مشخصی اتخاذ نکردند.«
وی ادامه داد: »با کلمات زیبا، کلی گویی و سخنان زیبا نمی توانید مردم را یک 

عمر با خود نگه دارید. جامعه از آقای خاتمی انتظار داشت که بیاید توضیح بدهد.
او افزود: »اگر آقای روحانی به وعده ها پشت کرده، آقای خاتمی، عارف و در کل 
اصالح طلبان باید پاســخگو باشند که چرا چنین شد؟ مردم می پرسند شما گفتید 
بیایید رای بدهید حاال چرا دولت روحانی به یک دانه از مطالبات توجه نمی کند؟ اما 
اصالح طلبان و سران اصالحات به جز سکوت و باز هم سکوت هیچ پاسخی به مردم 

ندادند. مردم اسباب بازی ما نیستند. 
مــا نمی توانیم به مردم بگوییم رای بدهید، اما وقتی مردم رای دادند و روحانی 
این طور و فراکسیون امید آن طور شد، ما سکوت کنیم و انگار نه انگار که ما هم در 

این وسط نقش داشتیم. کاری که متاسفانه خاتمی کرد.«
زیباکالم گفت: »آن 24 میلیونی که به آقای روحانی رای دادند بیش از اینکه 
از آقای روحانی عصبانی باشند از آقای خاتمی عصبانی هستند، چون آقای خاتمی 
باعث شده است که آنها به روحانی رای بدهند، ولی آقای خاتمی جز سکوت و باز 

هم سکوت کاری نکرده است.«
واشنگتنپست:موشکهایایران

قدرتمندوبدونامکانرهگیریاست
یک روزنامه آمریکایی ضمن بررسی توان موشکی ایران نوشت: این توانمندی ، 

ایران را به دشمنی خطرناک تبدیل کرده است.
روزنامه واشــنگتن در یادداشتی می نویسد: غافلگیری اصلی در حمالت علیه 
تاسیســات نفتی عربستان »دقت« این حمالت بود: از 19 جنگ افراز استفاده شده 
به جز دو تا همگی مســتقیما به هدف اصابت کــرده بودند. در گزارش های پس از 
واقعه تحلیلگران آمریکایی از این حمالت به عنوان نوعی بیدارباش یاد خواهند کرد 
شاهدی برای زرادخانه ای کامال ارتقاء یافته از موشک های دارای دقت باال که ایران 
در دهه گذشته به آرامی آن را توسعه داده و با هم پیمانانش به اشتراک گذاشته است.
تحلیلگــران می گویند: ایران در جنگی گســترده تر با آمریکا احتماال از چنین 
جنگ افزارهایی برای وارد کردن آســیب اساســی به هر تعداد هدف- از پایگاه  های 

نظامی آمریکا گرفته تا تاسیسات نفتی و اهدافی در اسرائیل- استفاده خواهد کرد.
فابیان هینز،  کارشــناس برنامه موشکی ایران در موسسه میدلبری کالیفرنیا 
می گوید: »شاهدیم که ایران در سال های گذشته موشک هایی که عمدتا به عنوان 
ابزاری سیاسی یا روانی به کار می رفتند را به جنگ افزارهایی تغییر داده که در میدان 

جنگ واقعی کاربرد دارند. این یک تغییر کوانتومی است.«
مقامات آمریکا می گویند این موشک های به روز شده- برخی با برد بیش از یک 
هزار و دویســت مایل- یکی از چندین کانال بالقوه ایران برای گرفتن انتقام سخت 
از ترور ژنرال سلیمانی هستند. یک حمله متقابل دردآور- مانند ضربه ای فلج کننده 
به تاسیســات نفتی خلیج  فارس یا حمله به اسرائیل- می تواند محاسبات آمریکا را 

به هم بریزد.
از آنجا که ایران فناوری موشک های پیشرفته و ساخت بمب را در اختیار گروه های 
نیابتی اش گذاشته،  گزینه هایی در اختیار دارد که با محدود کردن ریسک اقدامات 

تالفی جویانه به دشمنانش آسیب برساند.
قابلیت  موشکی توسعه یافته ایران نتیجه تغییراتی است که دستور آن را آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب ایران بیش از یک دهه قبل صادر کرده بود. از آن زمان 
البراتوارهای ایران دقت موشــک های جدید را ارتقاء دادند و بســیاری از مدل های 

قدیمی تر را به روزرسانی کردند.
به گفته یک مقام اطالعاتی وزارت دفاع آمریکا،  نتیجه این سرمایه گذاری ها تولید 
موشک های کوتاه و میان بردی است که قابلیت حمل کالهک و محدوده دقتی با ده ها 
متر را دارند. وی می گوید: »ما شــاهد بهینه سازی های مداوم در دقت موشک های 

بالستیک ایران بوده ایم.«

کسانی که از »مذاکره با آمریکا« صحبت می کنند، در خوشبینانه ترین 
حالت، نوعًا موضوع را از منظری ایرانی می بینند و خصوصیات ایرانی که 
 آمیزه ای از اخالق، اعتقادات، معنویات، حکمت و سیاســت ورزی است را 
بر آن ســوار می کنند و این در حالی است که این موضوع وابسته به قبول 
واقعی طرفی اســت که اساسا در این چارچوب فکری نمی گنجد. از سوی 
دیگر واقعیت این است که میان فهم واقعی از مذاکره و بیان همین کلمه از 
سوی آمریکا تفاوت بنیادین وجود دارد و باز این در حالی است که در ایران 
هم آنان که سردمدار بحث مذاکره با آمریکا هستند و به طور جدی از آن 
دفاع می کنند، منظور واقعی شان مذاکره میان ایران و آمریکا و یا آمریکا و 
ایران نیست؛ چرا که آنان به درستی می دانند منظور آمریکا از واژه »مذاکره« 
)Negotiation( مذاکره نیست، بلکه تحمیل یک طرفه خواسته آمریکاست. 
اینها با مردم خود صادق نیســتند تا صریحا بگویند ما هم از »مذاکره با 
آمریکا«، دادن امتیازات یک طرفه به رهبران کاخ سفید را دنبال می کنیم. 

در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد: 
1- مذاکره در عرف سیاسی، گفت وگو برای رسیدن به توافق بر مبنای 
توزیع فرصت ها و پذیرش مسئولیت مشــترک کاهش تهدیدات )دادن 
طرفینی هزینه( اســت. در اینجا دو طرف، حق طرف مقابل را پذیرفته اند 
و روی فرصت ها و تهدیدات پدیده های مشترک وارد یک فرایند سیاسی 

شده و در نهایت با رضایت کامل یا نسبی طرفین از آن خارج می شوند. 
اگر ما این تعریــف را برداریم و با تجربه خودمان یعنی گفت وگوهای 
مستقیم یا غیرمستقیم - با آمریکا که کم هم نبوده است- مقایسه کنیم، 
درمی یابیم که آنچه تاکنون میان ما اتفاق افتاده مصداق مذاکره نبوده و دقیقًا 
دادن امتیازات یک طرفه به آمریکا بوده بدون آنکه وضع ما از جنبه کاهش 
فشار خارجی بهبود پیدا کرده باشد. براساس این تجربه درمی یابیم که االن 
هم که آمریکا در مواجهه با ما از واژه مذاکره اســتفاده می کند، منظورش 
مذاکره نیست، بلکه تحمیل یک طرفه خواسته هایی است که منافع آمریکا 
را به طور کامل تأمین می کند، اما در آن سوی ماجرا به موقعیت و امتیازات 
جمهوری اسالمی آسیب جدی وارد می نماید. این در حالی است که اگر به 
معنای واقعی کلمه، مذاکره ای وجود داشته باشد نتیجه آن مذاکره قاعدتًا 
و لزومًا باید معکوس باشــد یعنی این مذاکره در صورتی حقیقی است که 
آمریکایی ها بپذیرند باید تجاوز و تعدی به حقوق و منافع جمهوری اسالمی 
را متوقف گردانند و عقب بنشــینند. پس این کلمه »مذاکره« در ادبیات 
آمریکایی ها در واقع ترجمه »دادن امتیازات یک طرفه از ســوی ایران به 
آمریکا« است و لذا باید این واژه را از ادبیات سیاسی میان ایران و آمریکا 
کنار گذاشت چرا که »واقعی« نیست و فقط تأمین کننده مقصود واشنگتن 

می باشد. 
2- آنان که در ایران از مذاکره با آمریکا حرف می زنند، برخالف تصور 
بسیاری از ما، دچار ســوءتفاهم نیستند و دقیقًا می دانند چه می گویند. 
منظور آنان از مذاکره، واقعًا مذاکره نیســت. منظور آنان هم بدون شک، 
دادن امتیازات یک طرفه به آمریکاست و خودشان هم دقیقًا می دانند که 
این ماجرا هیچ مابه ازایی برای ایران ندارد؛ کما اینکه تاکنون نداشته است. 
بعضی گمان کرده اند فالن مقام مسئول که 26 دی ماه در نشست مجمع 
عمومی بانک مرکزی ایران گفت من برای اداره اقتصاد کشور و بهبود شرایط 
اقتصادی داخل، به غیر از درب سیاست خارجی - بخوانید دادن امتیازات 
بزرگ یک طرفه- درب دیگری نمی شناسم و جای دیگری بلد نیستم، این 
به دلیل سوءتفاهم و یا فقط به دلیل باورهای غلط نسبت به آمریکا و به بیان 
دیگر ناشی از »خوش خیالی« نیست. یعنی این که بعضی گمان می کنند این 
منادیان مذاکره با آمریکا با هدف اینکه آمریکا به ایران روی خوش نشان 

دهد، این بحث ها را مطرح می کنند، واقعیت ندارد. 
این آقایان در ســطوح باالی علمی دانشگاه می باشند و از نظر تجربه 
هم الاقل 30 سال کار مستقیم در حوزه سیاست خارجی را در کارنامه خود 
دارند و در پرونده های زیادی مثل »برجام« هم تجربه  اندوخته اند. از نظر 
»هوش سیاسی« هم کمبودی ندارند و آدم های باهوشی به حساب می آیند 
و آدم های ناپخته و یا نادان نیســتند. اینها دقیقًا می دانند که از مذاکره با 
آمریکا و حتی از توافق با آمریکا هیچ آبی برای مردم ایران گرم نمی شود. 
آنان به درستی می دانند که سرنوشت هر مذاکره ای یک چیز بیشتر نیست 
و آن عمل یک طرفه ایران است به آنچه طرف مقابل می خواهد. بنابراین آن 
فردی که در فضای شکست کامل برجام، از امکان مذاکره مجدد با آمریکا 
صحبت می کند و در بیان ظاهری می گوید »به شرط آنکه تحریم ها را بردارد و 
به میز مذاکره بازگردد« به خوبی می داند که تحریم آمریکا اگرچه زائل شدنی 
هست اما از سوی او و طی توافق، برداشته شدنی نیست. کما اینکه در طول 
این دو سال که علی رغم دادن امتیازات بزرگ در برجام، تحریم ها برداشته 
نشده، ادبیات این آقایان هیچ تغییری نکرده است. شما ببینید وقتی پس 
از شهادت سردار سلیمانی توســط پنتاگون از امکان »مذاکره مجدد« با 
آمریکا سخن به میان می آید، معنایش این است که ما تحت هر شرایطی 
مذاکره می کنیم و کیست که نداند آنکه از خون »قهرمان ملی و بین المللی 
ایران« می گذرد، راحت تر از قدرت منطقه ای و یا قدرت موشکی ایران عبور 
می کند. پس اگر کار تصمیم گیری در نظام دست امثال او باشد، حساب دادن 
همه امتیازات پس از مذاکره را کرده است. حاال بگذریم که در اینجا اساسًا، 

مسئله چیز دیگری است. 
3- آمریکایی ها در عین حال که به شدت دنبال کشاندن ایران به پای 
میز دادن امتیازات با تابلوی مذاکره هستند، اما به درخواست های این طرف 
داخلی در ایران اعتنا نمی کنند و از این رو »دونالد ترامپ«، در توئیت دو 
روز پیش خود نوشت: »وزیر خارجه ایران می گوید ایران خواستار مذاکره 
با ایاالت متحده است، اما می خواهد که تحریم ها برداشته شود. نه، مرسی!«

آمریکایی ها به خوبی می دانند که مذاکره از سوی ایران زمانی به سرانجام 
مورد نظر واشنگتن می رسد که توافق داخلی و اجماع ملی پشت سر آن 
باشــد و نمی توان موضوع مهمی مثل مسایل منطقه ای را در فضای عدم 
توافق داخلی ایران به نتیجه رساند. آمریکا، ایران را با جمعیت انبوه ده ها 
میلیونی که در تشییع پیکر مطهر »مظهر مقاومت« به خیابان ها آمده و فریاد 
»انتقام سخت« سر دادند، می شناسد و از این رو »مذاکره خواهی« این طیف 
کم شمار را صدایی »ناکوک« به حساب می آورد و با استهزاء آمیزترین کلمه 
رد می کند و این هم خود تأکیدی بر این مسئله است که مانع واقعی مذاکره 
با آمریکا، خود آمریکاست و تالش این طیف در ایران برای شکل دادن به 
مذاکره واقعی به جایی که نمی رســد، هیچ، به هزینه بزرگ برای اعتبار و 
ارزش های ایران نیز تبدیل می شود. کما اینکه در فاصله زمان مصاحبه ای که 
در »اشپیگل« چاپ شد تا امروز، انواعی از تحلیل های دشمنانه برای ضعیف 
نشان دادن قدرت ایران در رسانه ها و محافل سیاسی غرب و عوامل وابسته 

به آن مطرح گردیده است. 
4- اما آیا آن که می گوید اداره دولت بدون مذاکره از توان او خارج است و 
یا آن که می گوید به رغم به شهادت رسیدن »قهرمان ملی و بین المللی ایران« 
توسط ارتش آمریکا، آماده مذاکره با »ترامپ« است، نمی داند با چه واکنشی 
در داخل مواجه می شوند؟ مسلمًا می دانند. آیا اینها قبل از آن سخنان و پیش 
از این مصاحبه ، برای این واکنش ها فکری نکرده اند؟ بله حتمًا. آیا اعتراض از 
نوعی که مسئله ای را عریان کند و به همه بفهماند که خطی برای کنار زدن 
انقالب و اصول آن وجود دارد، تا »دل های مریض« را در این نقطه تمرکز دهد 
و به میدان بیاورد، مدنظر آنان نبوده است؟ بله حتمًا وگرنه اینها که می دانند 
آمریکا، »ایران« را با فالن وزارت خانه یا با فالن شخصیت آن نمی سنجد تا 
براساس آن دست به کاری بزند. بنابراین آن که از مذاکره دم می زند، منظور 
فعلی اش، شکل دهی واقعی به مذاکره و حتی واگذاری یک طرفه امتیازات 
به آمریکا هم نیست چرا که مذاکره واقعی را آمریکا برنمی تابد و واگذاری 
امتیازات را هم نظام جمهوری اسالمی نمی پذیرد. پس واضح است که طرح 
این بحث کاماًل مصرف داخلی دارد و در خدمت دوقطبی  ســازی از جامعه 

ایران است که در آستانه یک »تحول بزرگ« قرار دارد. 
5- یک طرف این ماجرا نیروهای متدین و انقالبی اند که از منظر طراحان 
این بحث در یک »مخمصه« گرفتار می شوند. از نظر آنان نیروهای متدین 
و انقالبی یا سکوت می کنند و با سکوتشان، وضعیت انقالبی درون جامعه 
افت می کند و این سبب امیدوار شدن دل های مریضی می شود که این طیف 
عافیت طلب را ناتوان می دانند و یا اینکه نیروهای متدین و انقالبی دست به 
واکنش بسیار تند می زنند و به دوقطبی  سازی جامعه کمک کرده و در نهایت 
توده های اجتماعی که در عین دلبستگی به دین و انقالب، دغدغه های امنیت 
و معیشت هم دارند را از طیف انقالبی می ترساند. در جمع بندی طراحان، 

بحث مذاکره با آمریکا جز صرفه چیزی ندارد. 
اما واقعیت این است که جامعه انقالبی ایران، امروز دارای تجربه ای است 
که هم می داند باید به هر چیزی در حد »اهمیت واقعی آن« واکنش نشان دهد 
و هم می داند غیر از دو راه - »سکوت« و »اعتراض تند« - راه های میانه ای هم 
وجود دارد و در این میان بیش از متن حزب اللهی، وظیفه واکنش حساب شده 
متوجه شخصیت هایی است که مرجعیت اجتماعی و مذهبی دارند و به آنان 
انگ جناحی بودن نمی چسبد. آنان می توانند این توطئه را با هزینه کم که 

حاال دیگر خیلی هم »پیچیده« به حساب نمی آید، خنثی نمایند.

یادداشت روز

 سعداهلل زارعی 
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به جای گفت و شنود

آموزه های تربت بی نشان
 در ســالروز شــهادت فخــر زنــان عالــم حضــرت زهــرای مرضیــه

مؤمنان علی علیه السالم  سالم اهلل علیها، این ســتون را به بخشی از زمزمه امیر 
اختصاص می دهیم که به هنگام دفن شبانه فاطمه)س( با رسول خدا نجوا کرده 
بود. و در ادامه، سخنی کوتاه که می تواند از بی نشانی تربت پاک زهرای اطهر)س( 

گشایی کند، می آوریم؛ رمز 

»ای رســول خدا... سالم من و دخترت را که به دیدار تو آمده و در 
جوار تو به خاک رفته، پذیرا باش... اکنون امانت به صاحبش رسیده، زهرا 
از کنار من دامن کشیده و نزد تو آرمیده است... بعد از او، آسمان و زمین 

زشت می نماید و  اندوه دلم، هرگز نمی گشاید...
رفتن فاطمه، دلم را خسته و غصه ام را پیوسته کرد و چه زود جمع 
ما به پریشــانی کشید... شکایت خود به خدا می برم و دخترت را به تو 
می سپارم. زهرا خواهد گفت که پس از تو چه ستم ها بر او روا داشتند... 
آنچه می خواهی از او بجوی و هر چه خواهی با او بگوی، تا راز دل نزد تو 

بگشاید و خون دلی که فرو داده است، برون آید...
ای پیامبر خدا... دخترت زهرا، پنهانی به خاک می رود و حال آنکه، 
هنوز چند روزی بیش، از رحلت تو سپری نشده و هنوز نامت از زبان ها 

نیفتاده است...
ای فاطمه!... اگر بیم آن نبود که ستمگران چیره شوند، برای همیشه 
در کنار مــزارت می ماندم و در این ماتم بزرگ جوی اشــک از دیده 

می راندم و...«
چرا فاطمه را شبانه به خاک می سپارند؟ چرا آثار و نشانه های ظاهری 
قبر او را از میان برمی دارند؟ و چرا علی)ع( بر بی نشــانی تربت زهرای 
مرضیه)س( که ســفارش خود او بود اصرار می ورزد و در نجوای غمزده 
خویش با رسول خدا)ص( از این بی نشانی خبر می دهد؟... در این ماجرا، 
»پرسش و پاسخ« به هم آمیخته و »جواب ها« در متن »سؤال ها« جای 
گرفته اند... و بی نشانی قبر فاطمه)س( یک »نشانه« است. زهرا)س( که 
پیامبر خدا)ص(، خشنودی او را خشنودی خدا دانسته بود، در بی نشانی 
مدفن خود، از اعتراض به آنچه که آن روزها بعد از رحلت رسول خدا)ص( 
در مدینه، مرکز حکومت اسالمی در جریان بود، خبر می دهد. اعتراض 

فاطمه)س( چه بود؟...
چند ده ســال بعد، آنچه فاطمــه)س( در آن روز ها دیده بود و به 
خواص آن زمان هشدار داده بود به وقوع پیوست و همگان شاهد بودند 
حق با دختر پیامبر خدا )ص( بود که دلشوره داشت، ولی دیگر خیلی 

دیر شده بود. 
اما، امروز، فاطمه عزیز! دیگر مانند آن روزها تنها نیستی. ملت های 
مسلمان با نشانه ای که تو با قبر بی نشان خود برجای گذاشته بودی، خوش 
به نشان آمده اند و بر خرمن و خرگاه دشمنان اسالم که تو را به دلشوره 

 انداخته بودند آتشی خانمانسوز افکنده اند.
زهرای عزیز، آیا خیل عظیم مردان و زنان دلباخته ات را نمی بینی که 
در سوگ تو لباس عزا بر تن دارند و آیا همین مردم این دوره نبودند که 
با نام یا زهرا)س( بر دشمنان تاختند؟ به یقین امروز به وضوح می بینی 
که جوانان این مرز و بوم و همه جهان اســالم با شعار »کلنا عباسک 
یازینب)س(« بی آنکه در سر سودای سود و در دل غم بود و نبود دنیا را 
داشته باشند به حمایت از حریم اهل بیت)ع( و حرم زینب کبری سالم اهلل 
علیها برخاسته اند. حضور چند ده میلیونی مردم در سوگ شهید حاج 
قاسم سلیمانی یکی از همان آموزه هایی است که امت از بی نشانی تربت 

پاک تو آموخته اند...
زهرای عزیز! امروز از فرزند تو فقط به یک اشــاره و از امت به سر 

دویدن است، مگر نیست؟

گزارش کیهان از آسیب شناسی مجلس دهم

»خانه ملت«
چگونه اتاق دولت شد

شماره بعدی روزنامه
شنبه ۱۲ بهمن ماه منتشر می شود

بقیه در صفحه 11

قابل توجه خریداران امالک و اموال
مزایده شماره 98/14 اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران

متقاضیان خرید برای کســب اطالعات بیشتر از ســاعت 10 صبح روز 98/11/08 به پایگاه اینترنتی بانک ملی 
ایران به نشــانی: www.bmi.ir بخش اخبار ! اطالعیه ها ! مناقصه و مزایده! مزایده سراسری نوبت 
 چهاردهــم امــوال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران و یا ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir )مزایده! مزایده دستگاه اجرایی! مزایده گر! مزایده شماره 2098091218000014 
برای اموال غیرمنقول و مزایده شماره 1098091218000017 برای اموال منقول( مراجعه نمایند. در ضمن ارائه 
پیشنهاد صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و حداکثر تا ساعت 17 روز 98/11/19 امکان پذیر بوده 

و تاریخ بازگشایی الکترونیکی پاکت ها مورخ 98/11/20 خواهد بود.

سرویس سیاسی-
به انحراف کشــیده شــدن 
حجم باالی اســتیضاح ها و عدم 
دولــت، دخالت دولت  بر  نظارت 
و ترکیب هیئت رئیسه مجلس   در 
بده بستان های دولت و نمایندگان 
در انتصاب ها و... مدلول این ادعاست 
که مجلس دهم، تنها مجلسی بوده 
که بطور غیرمعمولی دست اندرکار 
دولت بوده و حتی در مقاطعی تنها 

جاده صاف کن دولت بوده است.
با نزدیک شدن به یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی، انتقادها 
به نحوه عملکرد مجلس دهم و کارنامه 
نمایندگان حوزه های انتخابیه به یکی 
از موضوعات مورد بحث در رســانه ها 
و محافل سیاســی تبدیل شده است. 
کارشناســان و تحلیلگــران اصولگرا و 
اصالح طلب بر ایــن باورند که یکی از 
ضعف های اساسی مجلس دهم، همراهی 
بیش از حد با دولت بود؛ همراهی که در 
مقاطعــی رنگ البی و پیاده نظام بودن 
دولت را به خــود گرفت و در مقاطعی 
هم شائبه معامله گری و بده بستان های 
میان نمایندگان مجلس و مسئوالن ارشد 

دولت را به وجود آورد.
از این رو آنچه در پی می آید گزارشی 
از آسیب شناســی مجلس دهم و پاسخ 
به این سؤال اســت که چرا خانه ملت 
طی مدت 4 سال گذشته به اتاق دولت 

تبدیل شد.
در طول 4 سال

فقط 2 استیضاح جواب داد!
جالــب اســت بدانیــد از میــان 
اســتیضاح های انجام شده در مجلس 
دهم، صرفاً 2 وزیر از وزارت عزل شدند؛ 
علــی ربیعی )وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی( در 17 مرداد 97 و مســعود 
کرباسیان )وزیر امور اقتصادی و دارایی( 

در 4 شهریور 97.
سه بار استیضاح بی نتیجه 

وزیر راه سابق!
مورد دیگر استیضاح عباس آخوندی 
است؛ وزیری که مسکن مهر را »طرحی 
مزخرف« خوانده بود و می گفت »افتخار 
می کنم حتی یک مســکن مهر افتتاح 
نکــردم!« و در دوره مدیریــت او، بــا 
افزایش چند صد درصدی قیمت مسکن 
مواجه بودیــم، 3 بار در مجلس حضور 
پیدا کرد )14 مهر 94، 1 اســفند 95 
و 22 اســفند 96( ولــی هــر 3 بار از 
تیغ اســتیضاح گریخت و با رأی اعتماد 
نمایندگان مجلس دهم دوباره بر مسند 

نماز جمعه تهران به امامت
آیت اهلل موحدی كرمانی اقامه می شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی 
در مصالی امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این هفته 
از ســاعت 10:40 در مصالی امام خمینی)ره( آغاز می شــود. پیش از خطبه ها، 
حجت االسالم والمسلمین محمد مهدی ماندگاری، با موضوع »فجر 42؛ دستاوردهای 
گام اول، بایسته های گام دوم« و حجت االسالم والمسلمین سید محسن محمودی، 
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران با موضوع »اعالم برنامه های 
دهه فجر انقالب اســالمی« سخنرانی خواهند داشت. آیت اهلل محمدعلی موحدی 
کرمانی نیز به ایراد خطبه ها خواهد پرداخت. درب های مصال از ساعت 10 باز می شود.

وزارت تکیه زد.
حســن ســبحانی نیا، عضو سابق 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشــاره به پشــت پرده ســه 
استیضاح در اسفند 96 )ربیعی، حجتی و 
آخوندی وزرای سابق کار، جهادکشاورزی 
و راه و شهرسازی( اظهارداشت: انتظار 
می رفــت از 3 اســتیضاح حداقل یکی 
از وزرا رأی اعتمــاد از مجلس دریافت 
نمی کرد؛ اما آنچه که بســیار شفاف و 
روشن است هماهنگی و پشت پرده ای 
که در این زمینه از سوی لیست امید در 
مجلس ایجاد شد موجب عدم برکناری 

وزرا شده است.
وی از تبانی در اســتیضاح وزرا از 
ســوی لیست امید خبر داد و گفت: در 
مورد اســتیضاح اخیر باید بگویم تبانی 
در ایــن خصوص صــورت گرفت و به 
نوعی نماینــدگان به جای اینکه طرف 
مردم را بگیرند طرف دولت را گرفتند و 
استیضاح را ناکام گذاشتند و سه روز از 

وقت مجلس را به هدر دادند.
محمد علی وکیلی، عضو فراکسیون 
امید مجلــس هــم در مصاحبه ای به 
ماجرای استیضاح آخوندی اشاره کرد و 
گفت: »من موافق استیضاح ها بودم اما 
در فراکسیون امید با منطق حمایت از 
دولت علیه من موضع گیری شد و من را 

وادار به سکوت کردند.«
حجت االسالم سلیمی، عضو هیئت 
نظارت بــر رفتار نماینــدگان مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگویی در مورد 
ردصالحیت ها گفت: یکی از مشکالت 
فعلی مجلس آن اســت که متأسفانه 
به دلیل برخی بده بســتان های ملی و 
منطقــه ای، برخی نمایندگان ســؤال، 
اســتیضاح و یا امضاهــای خود را پس 

می گیرند.
وی افــزود: برخــی نماینــدگان 
معامله گــر، مجلــس را از رأس امــور 
انداخته انــد و حتــی علــی الریجانی 
رئیس مجلس هم اعالم کرده است که 
تعدادی از نمایندگان دارای پرونده فساد 

اقتصادی هستند.
زنگنه و فرار از پاسخگویی

در خانه ملت
نفت  وزیر  اســتیضاح  درخصوص 
هم شاهد همین وضعیت بوده ایم. علت 
حذف کارت سوخت و راه اندازی مجدد 
آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطالعات 
غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم 
صداقــت درباره علت گران شــدن نرخ 
بنزین، وجود دســتگاه کارت خوان در 

دفتر وزارت نفت، نا کارآمدی در انعقاد 
قراردادهای میادین مشــترک گازی و 
نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست 
در واگذاری هــا و همچنین عدم توجه 
به توســعه پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
و فرآورده های نفتی از جمله محورهای 

استیضاح وزیر نفت است.
در آخریــن مورد کــه مربوط به 
اغتشاشات بنزینی آبان ماه امسال بود 
هدایت اهلل خادمی، نماینده مجلس در 
مصاحبــه ای با بیان اینکــه »زنگنه در 
کمیســیون انرژی محکوم شد« گفت: 
»متأســفانه عده ای در مجلس زمین و 
زمان را به هم دوخته اند تا اســتیضاح 
زنگنــه در هیئت رئیســه اعالم وصول 
نشــود.« وی گفته بود وزیر نفت چند 
هفته به کمیسیون انرژی مجلس آمده و 
به بهانه های مختلف از پاسخگویی طفره 

رفته و وقت کشی کرده است.
جبار کوچکی نــژاد، نماینده مردم 
رشت در مجلس هم در مصاحبه ای گفته 
بود: »استیضاح زنگنه می تواند بسیاری از 
الیه هایی که در بحث های اقتصادی که 
در بخش نفت و پاالیش پنهان مانده را 
شفاف کند«. حال آنکه چند ماه است 
خبری از اســتیضاح نیست و به گفته 
چند تن از نمایندگان، اعضا به این نتیجه 
رسیدند که استیضاح وزیر نفت به صالح 
نیست و امضاها را پس گرفتند، بنابراین 

استیضاح زنگنه منتفی شد.
برخی وزیران 

حتی کارت زرد هم نگرفتند!
حجت االســالم ســلیمی نماینده 
محــالت می گوید:  چندین بار از برخی 
از وزرای دولــت در مجلس ســؤاالتی 
مطرح شده اســت اما زد و بند و البی 
برخی نماینــدگان با برخی دولتمردان 
منجر بــه ایجاد ابهامــات زیادی برای 
مردم شده است. این در حالی است که 
حتــی برخی از وزرای دولت نظیر وزیر 

خارجه هر بار که در صحن علنی حاضر 
شد با گردن فرازی پارلمان را ترک کرد 
و حتی نمایندگان حاضر نشدند به وی 
کارت زرد نشــان دهند که البته دلیل 
آن به این موضوع بازمی گردد که برخی 
نمایندگان مجلس با شــعار حمایت از 
برجام به پارلمان آمده بودند. به همین 
دلیل هیچگاه در این باره موضع گیری 

نکرده اند.
اکثریت مجلس دهم 
وکیل الدوله هستند

ســلیمی گفت: متأسفانه اکثریت 
مجلس دهم وکیل الدوله هســتند و با 
چشمک دولت بلند شده و با چشمک 
او بر صندلی خود می نشینند. وی تصریح 
کرد: متأسفانه مجلس دهم به شعبه دوم 
دولت های یازدهــم و دوازدهم تبدیل 
شده اســت و به نظرم بخش زیادی از 
مشــکالت دولت به مشکالت مجلس 
آقای الریجانی بازمی گردد. عضو هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان عنوان کرد: ما 
در مجلس دهم تعدادی از نمایندگانی 
را داریم که به صورت مستقل از منافع 
مردم حمایــت کرده اند و با آنکه تعداد 
آنها کم بود اما نمایندگان انقالبی محکم 
پای ایده ها، نظرات و پیشنهادات خود 
ایســتادند و در برابــر طوفان هایی که 
می آمد ایستادگی کردند. اگر مشکالتی 
در کمیسیون ها و فراکسیون ها مشاهده 
می شود بازتاب مشکالت دولت بوده و 
عماًل مجلس دولتی اســت و به همین 
دلیل این مجلس نتوانست در رأس امور 
باشد و تصمیماتی هم که اتخاذ می کند 
در بسیاری از امور مشکل زا است. سلیمی 
گفت: دغدغه فراکسیون امید در مجلس 
دهم ارائه طرحی برای عدم سؤال مردم 
از مسئولین دولتی در اجتماعات بود که 
ماهیت این طرح دیکتاتورمآبانه است و 

مشکالت مردم را نمی دید.

كم  و كیف ساز ناكوک مذاكره


