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* بیش از 80 درصد مردم از عملکرد آقای رئیسی راضی و خشنودند و به 
آینده امیدوار شده اند کسانی که امروز عملکرد او را زیر سوال می برند کمک 
بزرگی به مردم می کنند تا در آینده سکان اداره کشور را به دست چه کسانی 
بسپارند. مردم به کسانی که از مبارزه با فساد ترسیده اند اقبال نخواهند کرد.
0914---9590
* حمایت معاون رئیس جمهور از مدیران متهم به فسادهای بزرگ  مالی 
نشــان از درستی حرکت قوه قضائیه در برخورد با افراد دانه درشت و یقه 
سفید دارد. به قول معروف دست پیش گرفته اند که پس نیفتند. با آمدن 
آقای رئیسی به قوه قضائیه امید تازه ای در ملت برای اصالح به وجود آمده 

و همه غیر از مفسدین و مدیران متخلف خوشحال هستند.
0911---0049

*  حال که نوبت برخورد با تخلفات یقه ســفیدها فرا رسیده سر و صدای 
بعضی ها درآمده و ناراحتند ولی این سر و صداها نشان می دهد کار دستگاه 

قضا درست است و باید ادامه پیدا کند.
0918---7415

* کاســبان برجام مراقب باشند کاله  گشاد دیگری مثل برجام بر سرشان 
نرود. باید فقط به شرط عمل شدن به تعهدات برجام با دریافت خسارت های 
این مدت ایران از عمل نکردن اروپایی ها به تعهدات خود حاضر به گفت وگو 
شــوند، در غیر این صورت هم با خســارت بیشتر مواجه شده و هم بیشتر 

تحقیر خواهیم شد.
نیک نام

* دولت به وعده سرخرمن 15 میلیارد دالر گشایش اعتبار تدریجی اروپا 
دل خــوش کرده در حالی که میلیاردهــا دالر را در عرض مدتی کوتاه در 

کشور به خاکستر تبدیل کرده است مثل 18 میلیارد دالر 4200 تومانی.
0901---9554
* آقای واعظی مسئول دفتر ریاست جمهوری اظهار داشته مذاکرات این 
دوره با اروپایی ها جدی است. در طول یک سال گذشته چند کشور اروپایی 
با نگهداشتن ما در برجام فرصت های ایران را سوزانده اند. با چه زبانی باید 

گفت که مسئوالن ایرانی را سرکار گذاشته اند؟
0917---7907
* سراغ مکرون رئیس جمهور فرانسه رفتن و مکالمه با او توسط دولتمردان 
ایران وقت تلف  کردن است، گویا دولت به مذاکره به سبک خودش که امتیاز 
دادن جز اصلی آن اســت عادت کرده و نمی خواهد از گذشته و تجربیات 

درس عبرت بگیرد.
0912----6111
* از قرار معلوم پیشنهاد شده که دولت در قبال گشایش یک اعتبار تدریجی 
15 میلیارد دالری به صورت اقســاطی از ادامه کاهش تعهدات در برجام 
ذلت بار صرف نظر کند! بنویسید این کار دولتمردان پا گذاشتن روی منافع 

ملی کشور خواهد بود و با استقالل کشور کامال منافات دارد.
0912----5591
*بنده به عنوان یک شهروند ایرانی به سهم خود از هزینه های کالنی که برای 
سفرهای خارجی بی فایده آقای ظریف و تیم همراهش در این مدت شده 
و می شود راضی نیستم و حالل هم نمی کنم، با خروج آمریکا از برجام کل 

معامله را باخته اند و حاضر نیستند اشتباه خود را بپذیرند.
الهی

*هرگاه آقای رئیس جمهور و همکارانشان از برجام صحبت می کنند تعجب 
می کنــم. اگر برجام برای این آقایــان پاداش و حق ماموریت های نجومی 
داشته برای ملت موجب افزایش تحریم ها و فشار زندگی شده. چرا این را 

نمی خواهند درک کنند؟ 
0911---7261

*آقای ظریف در تاریخ 98/6/11 در مسکو طی مصاحبه ای از همه چیز و 
همه جا سخن گفت جز کشمیر. چرا؟! متاسفانه هندی ها با قساوتی غیرقابل 
تصور به قلع و قمع مسلمانان مظلوم کشمیر مشغولند عزیزان کشمیری 
به رغم تهیدستی در واقعه سیل اخیر کشورمان چند میلیارد به مردم ما 
کمک کردند ولی دریغ از حمایت دستگاه دیپلماسی ما! امیدوارم فراموشی 

این عزیزان از روی عمد نبوده باشد و جبران شود.
عشقی

*مگر برجام حاصلی جز بی ثباتی در اقتصاد داشــته اســت؟ چرا عده ای 
اصرار دارند همچنان خســارت های برجام را با ماندن کشور در توافق پوچ 

هسته ای، تداوم بخشند؟
0912---5187

*به رئیس جمهور پیشنهاد می کنم 6 سال با همکاری اصالح طلبان پر مدعا 
و کم کار این همه مشــکالت بر کشور و ملت تحمیل کردید. بیایید برای 
رضای خدا این 2 سال باقیمانده را با مدیران جهادی تجربه کنید تا شاید 
آن 6 سال را جبران نمایند و گره ای از مشکالت اقتصادی مردم باز شود. با 

لجبازی کشور به جایی نمی رسد.
وحیدی

*چــرا وزارت امور خارجه پول های بیت المال را در ســفرهای بیهوده در 
کشورهای اروپایی خرج می کند، هزینه های این سفرها می توانست صرف 
درمان بیماران خاص شود تا بیش از این درد کمبود دارو را احساس نکنند.
051---2713
* ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام عزای اهل بیت )ع(، پیشنهاد می شود 
در این ایام که مقادیر قابل توجهی چای توسط مساجد، هیئت ها و سقاخانه ها 
مورد استفاده قرار می گیرد به جهت رونق تولید داخل، از خرید و مصرف 
چای خارجی به شدت پرهیز شود تا هم ارز از کشور خارج نشود و هم پول 
نذر سیدالشهدا)ع( باعث فربه شدن بیگانگان نگردد و در عوض کارخانجات 

تعطیل شده چای کشور دوباره احیا شوند.
0912---5038

*مدتی پیش مشــکل خود را که خارج شدن از زیر پوشش کمیته امداد 
امام خمینی بود از طریق پیام با روزنامه کیهان در جریان گذاشتم. در کمال 
تعجب مدیران کمیته امداد خودشــان مراجعه کردند و با حسن نیتی که 
داشتند به این نتیجه رسیدند که اشتباهی صورت گرفته و مشکل چندین 
ساله ما از این طریق حل شد. خواستم بگویم ستون مردمی روزنامه واقعا 

موثر است. خداوند به همه شما خیر و آخرت بدهد.
مختاری

*ما معلم ها نمرات دانش آموزان ابتدایی را به صورت کیفی برای نوبت اول و 
دوم یادداشت می کنیم که عمال یک هفته برای کالس 34 نفره طول می کشد 
و باید این کار را در منزل انجام دهیم. در مرحله دوم دفتردار آموزشگاه این ها 
را در ســایت دانا که مربوط به آموزش و پرورش است ثبت می کند. برای 
پس از آن مجددا از معلم ها خواسته اند، همان ثبت توصیفی را تک به تک 
و درس به درس از نو در سایت سنا که باز هم متعلق به آموزش و پرورش 
است ثبت کنند. که بسیار وقت گیر است. این جز دوباره کاری بی ثمر چیز 
دیگری نیست. از مسئوالن امر درخواست می شود این مشکل را از جلوی راه 
معلم ها بردارند و بگذارند انرژی معلم صرف کارکردن با دانش آموزان شود.
0912---0478

* شوراهای شهر و شهرداری ها در چند سال اخیر امتحان خود را پس دادند 
و الزم است که از سوی نمایندگان متعهد مجلس شورای اسالمی طرحی 
تهیه و به تصویب برسد که انتخابات شوراهای شهرهای بزرگ به ویژه مراکز 
استان ها و شهرداری ها هم باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند تا شاهد 

این همه بازداشت از اعضای شورا ها و شهرداری ها نباشیم.
اسدی- کرمان

* در این زمان حساس کشمیر نباید اقدام به پخش سریال های هندی کرد. 
از رسانه  ملی انتظار بیشتری می رود.

0937---2005
* در برخی معابر شــهر کرج شب ها تعدادی دست فروش مشغول فروش 
مانتو های مبتذل با قیمت های نازل هســتند از مسئوالن امر درخواست 

می شود برخورد الزم را با این متخلفین داشته باشند.
0912---1183

* شب ها حد فاصل چهارراه پارک وی تا تجریش به جوالنگاه ماشین های 
لوکس و دور دور با زنان و دختران هرزه تبدیل شده است. از مسئوالن امر 

درخواست می شود با متخلفین برخورد نمایند.
0938---1836
* آیا دولتمردان از زندگی کسانی که زیر یک میلیون دریافتی دارند هیچ  

تصوری دارند؟
0930---6038

دولت با دورزدن برجام
دیگر دستش به هیچ جا بند نخواهد بود

»پیشــنهاد فرانسه اختصاص اعتبار 15 میلیارد یورویی به کانال اینستکس 
می باشد تا این گونه مبادالت تجاری ایران به صورت کانالیزه با کشورهای دیگر 
برقرار شود. ظاهراً قرار است در ازای این اقدامات جدید، ایران تعهدات کامل خود 
را برابر با برجام انجام دهد، درباره بندهای غروب توافق هسته ای و مسائل منطقه ای 

و موشکی نیز مذاکرات جدیدی صورت گیرد.«
وب سایت الف با انتشار این مطلب می نویسد: در صورت صحت داشتن چنین 

پیشنهادی و پذیرش آن از سوی ایران، شرایط جدیدی رخ می دهد.
- با پذیرش شــرایط فرانسه، ترتیبات جدیدی به وجود خواهد آمد که در 
آینده می تواند عمال موجب مشروعیت زدایی از توافق هسته ای شود؛ سازوکاری 
انعطاف پذیر بدون هیچ پشتوانه و ضمانتی که هر از گاهی می تواند با فشار کشورهای 
اروپایی یا آمریکایی شرط و شروط های جدیدی به آن افزوده شود. فراموش نشود 
برجام که تضمین قطعنامه 2231 شورای امنیت را داشت اما آمریکایی ها از آن 
خارج شدند و به تعهداتشان عمل نکردند؛ بنابراین باید گفت هیچ پشتوانه ای برای 
سازوکار جدید نمی توان متصور بود. از بین رفتن برجام خواسته ترامپ بوده که 
در حال حاضر کارگزاران دستگاه دیپلماسی خود پرچمدار چنین اتفاقی شده اند.
- پذیرش ســازوکار جدید، ایران را به عنوان یک کشور خاص در تعامالت 
تجاری دنیا نگه می دارد. در صورتی که هدف باید عادی شدن مبادالت تجاری و 
مالی باشد، اتفاقی که حتی برجام نیز قادر به تامین آن نشد، چراکه دولت باراک 
اوباما اگر چه تحریم ها را تعلیق کرده بود اما با تهدید و ارعاب از نزدیکی شرکت ها 
و کشورهای خارجی به ایران جلوگیری می کرد و این گونه ایران را به عنوان یک 
کشور غیرعادی در دستور کار قرار داده بود. به همین دلیل ایران هرگز نتوانست 
از منافع برجام منتفع شود و به همین دلیل رئیس سابق بانک مرکزی دستاورد 

ایران از برجام را »تقریباً هیچ« عنوان کرده بود.
الپوشانی سخنگوی ارتش اسرائیل

درباره موشک های فوق دقیق حزب اهلل
سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید:  حزب اهلل 130 هزار موشک و راکت دارد 
اما اکنون دنبال آن است که راکت های غیرهوشمند را به موشک های فوق دقیق 

تبدیل کند.
روزنامه فرانسوی لوریان لوژور در گزارشی نوشت: حزب اهلل لبنان سعی می کند 

به موشک های فوق دقیق دست یابد.
در گزارش این روزنامه فرانسوی زبان آمده است: اسرائیل می گوید اطالعاتی در 
اختیار دارد که تایید می کنند حزب اهلل لبنان تالش می کند راکت های غیرهوشمند 

را به موشک های فوق دقیق تبدیل کند.
جاناتان کانریکاس سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید: برنامه آنها این است که 

راکت های غیرهوشمند را به موشک های فوق دقیق تبدیل کنند.
وی تاکید کرد: حزب اهلل هم اکنون 130 هزار موشک و راکت در لبنان دارد. 
این میزان راکت به خودی خود یک تهدید محسوب می شود. این راکت ها دقیق 
نیســتند اما اگر حزب اهلل قادر باشد موشک های هدایت شونده تولید کند اوضاع  
متفاوت و بســیار خطرناک تر خواهد بود. زیرا این موشــک ها می توانند موجب 

خسارات انسانی و مالی فراوانی در اسرائیل شود.
این اظهارات سخنگوی ارتش اسرائیل البته نوعی آرامش بخشی به افکار عمومی 
وحشت زده صهیونیست هاست وگرنه مقامات صهیونیست بهتر از هر کسی می دانند 
که حزب اهلل سالهاســت از  مرحله برخورداری از راکت های غیردقیق عبور کرده 
است. به راستی ناوچه رژیم صهیونیستی که در جنگ 33 روزه سال 2006 )13 
سال قبل( هدف حمله دقیق قرار گرفت و منهدم شد، با کدام توانمندی انجام 
شد؟ جالب اینکه پیش از زدن ناوچه ساعر، سیدحسن نصراهلل از صهیونیست ها 

خواست منهدم شدن آن را تماشا کنند.
زنجموره فرمانده ناو انگلیسی؛

نفتکش ما همچنان در توقیف ایران است
فرمانده ناو انگلیسی می گوید 115 بار با سپاه پاسداران در تنگه هرمز روبه رو 
شــده و سرانجام سپاه پاسداران، نفتکش انگلیسی را توقیف کرده که همچنان 

در توقیف است.
فرمانده ناو انگلیسی »اچ ام اس مونتروز« اعالم کرد این ناو از تیرماه در تنگه 

هرمز، 115 مرتبه با سپاه پاسداران رودررو شده است.
»ویل کینگ« در مصاحبه با روزنامه انگلیسی دیلی میل گفت نفتکش انگلیسی 

»استنا ایمپرو« 19 ژوئیه )25 تیرماه( در خلیج فارس توقیف شد.
وی یادآور شد: )مقام ایرانی مسئول توقیف این نفتکش، پس از توقیف آن در 
پیامی رادیویی خطاب به ناو اچ ام اس مونتروز گفت؛ این نفتکش اکنون در اختیار 

ماست. استنا ایمپرو همچنان در بندرعباس توقیف است(.
به گفته مقام های انگلیسی، قایق های ایرانی تالش می کردند از پیشروی یک 

سوپرنفتکش انگلیسی در تنگه هرمز جلوگیری کنند.
براساس این گزارش، دو ناوشکن دیگر به نام های »اچ ام اس دیفندر« و »اچ ام اس 

کنت« برای ملحق شدن به ناو اچ ام اس مونتروز اعزام شدند تا کشتی های تجاری 
نیروی دریایی انگلیس را اسکورت کنند.

فرمانده ناو اچ ام اس مونتروز در مصاحبه دیگری به روزنامه انگلیسی »تایمز« 
گفت سپاه از ماه ژوئیه )تیرماه( هر روز این ناو را با شناورهای تندرو تهاجمی و 

پهپادها، به شدت محک می زد.
حامیان مدیران متخلف

پاکدستی و امانتداری را چگونه تعریف می کنند؟!
دولتمــردان در حالی که پرونده پوری حســینی رئیس ســابق ســازمان 

خصوصی سازی در قوه قضائیه در حال بررسی است، وی را پاکدست خواندند!
به گزارش جهان نیوز؛ پس از افشاگری جنجالی حقوق های نجومی بود که 
برخی از مسئوالن دولتی باالجبار استعفانامه شان را تقدیم رئیس جمهور کردند و 
بالفاصله استعفای آنان پذیرفته شد. فیش های حقوقی که تنها رقم باالی حقوق ها 
درآن جلوه گری نمی کرد بلکه تســهیالت و وام های قابل توجه چشم هر فردی 

که این موارد را مشاهده می کرد، از شدت تعجب گرد می کرد. 
یکی از همین افراد »صفدر حسینی« رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه 
ملی بود که در فیش حقوقی وی تسهیالتی چون حق اوقات فراغت فرزندان هم 

لحاظ شده بود. 
پس از استعفای صفدر حسینی و در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید این 
صندوق، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر هیئت 
امنای صندوق توســعه ملی، صفدر حســینی را امانتدار و از ذخایر نظام خواند، 

موضوعی که بسیار جنجالی شد. 
حــاال باز همین ماجــرا درباره مدیر دولتی دیگر کــه حرف و حدیث های 
زیادی درباره دوران مدیریت وی در سازمان خصوصی سازی وجود دارد از سوی 

دولتمردان تکرار می شود.
در همین رابطه، »محمود واعظی« رئیس دفتر رئیس جمهورگفت: »جناب 
آقای پوری حسینی فردی پاکدست و سالم با گذشته بسیار پرافتخار در جبهه و 
نمایندگی مجلس است. ممکن است برخی تصمیمات مدیریتی با سلیقه برخی 

سازگار نباشد.«
 سخنگوی دولت نیز به حمایت از این مسئول سابق پرداخته است. ربیعی 
با  اشاره به بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: »در مورد 
سازمان خصوصی سازی هیچ گزارشی از نفع شخصی آقای پوری حسینی دریافت 
نکردیم؛ بسیاری معتقدند پوری حسینی سالم و نسبت به بیت المال بسیارحساس 
بود.  پیش تر در فروردین ماه ســال جاری نمایندگان مجلس رأی به بررســی 
تخلفات سازمان خصوصی سازی تحت ریاست پوری حسینی داده بودند و برخی 
از نمایندگان مجلس که 80 نفر می شدند سوالی را از رئیس جمهور و معاون اول 
وی طرح کردند که چرا با وجود این تخلفات از عزل پوری حســینی ممانعت به 

عمل می آورند. 
پرونده تخلفات متعدد رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به قوه قضائیه رفته 
و حاال بایستی این موارد بررسی شود. وی متهم به موارد مختلفی شده اما اینکه 
دولتمردان به جای صبر درخصوص بررسی و رای دادگاه وی را فردی پاکدست 

می خوانند بسیار قابل تأمل است. 
یادآور می شود تخلفات عدیده در واگذاری ماشین سازی اراک، آلومینیوم اراک، 

پتروشیمی اراک، نیشکر هفت تپه، جزو اتهامات پوری حسینی است.
کوتاهی نسبت به توزیع عادالنه

افزایش مستمر ضریب جینی در دولت روحانی
با وجود این که دولت از رشــد اقتصادی می گوید، آمارها از افزایش ضریب 

جینی و بیشتر شدن شکاف طبقاتی در 5 سال دولت روحانی حکایت می کند.
روزنامه جام جم با انتشار این مطلب نوشت: ضریب جینی در طول سال های 
گذشته افزایش زیادی داشته است. ضریب جینی به معنای توزیع درآمد است که 
در دو دهه اخیر تحت تأثیر سیاست هایی که دولت ها اتخاذ کرده اند فراز و فرود 
داشته است. مثاًل در طول سال های 84 تا 90 به دلیل اجرای قانون هدفمندی 

یارانه ها و توزیع یکسان ثروت بین مردم ضریب جینی به شدت کاهش یافت.
البته عدد ضریب جینی قبل از انقالب اسالمی ایران حدود نیم بود اما با شروع 
انقالب اسالمی توزیع درآمد وضعیت بهتری پیدا کرد. یکی از راه های بهبود نرخ 

ضریب جینی توسعه روستاهاست.
سیاســتی که در پنج سال گذشته مورد توجه مسئوالن اجرایی کشور قرار 
گرفت، آزادسازی قیمت بدون در نظر گرفتن شکاف طبقاتی بود. به این معنا که 
معتقد بودند نرخ ارز آزادسازی شود تا صادرات افزایش یابد در حالی که تجربه 

ثابت کرده با افزایش نرخ ارزصادرات رشد زیادی نخواهد داشت.
درباره سیاســت های نادرســت دیگر در راستای افزایش نرخ ضریب جینی 

می توان به خصوصی ســازی نادرست اشاره کرد. واگذاری و خصوصی سازی های 
نامناسب به افرادی که زمین کارخانه برایشان اهمیت داشت نه کارگر و تولید آن 
باعث افزایش بیکاری در کشور شد که این موضوع هم دوباره به شکاف طبقاتی 

دامن می زند.
جام جم همچنین می نویســد: بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص ضریب 

جینی در سال 97 به بدترین وضعیت خود در دهه 90 رسید.
شاخص ضریب جینی در سال گذشته 0/409 اعالم شده است که باالترین 

رقم نسبت به سال های قبل بوده است.
از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی باالتر رفته که بیانگر 
افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال 
92 در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی 0/365 بود که پایین ترین رقم 
در دو دهه اخیر محسوب می شد؛ اما به گفته اقتصاددانان، سیاست های اقتصادی 

اخیر موجب افزایش ضریب جینی شده است.
آمارهای منتشر شده بیانگر آن است که حتی سال 95 که رشد اقتصادی دو 
رقمی اعالم شد، ضریب جینی افزایش یافت. این نشان می دهد رشد اقتصادی در 

سال های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است.
این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار، از اواسط دهه 80 تا سال 
1392 ضریب جینی به طور متوسط رو به کاهش بوده و به عبارتی، توزیع درآمد 

به سمت عادالنه تر شدن حرکت کرده است.
آنچه به گزارش روزنامه جام جم باید افزود این است که افزایش ضریب جینی 
در 5 ســال گذشــته با وجود افزایش فروش نفت - به ادعای آقای روحانی در 
پسابرجام- اتفاق افتاده است یعنی باال و پایین شدن درآمدها، تاثیری در کاهش 
ضریب جینی در دولت روحانی نداشته و به اعتبار عدم اولویت گذاری این مهم، 

شکاف طبقاتی در این دوره افزایش یافته است.
همکاری انگلیس، فرانسه و آلمان

در خرابکاری علیه برنامه هسته ای ایران
یک گزارش مســتند و منتشر شده در غرب نشان می دهد غیر از آمریکا و 
اسرائیل، کشورهای هلند، فرانسه و انگلیس هم در خرابکاری علیه برنامه هسته ای 

ایران مشارکت داشته اند.
وب سایت یاهونیوز گزارش مبسوطی به قلم دو خبرنگار و کارشناس به نام های 
کیم ستر و هویب مودرکولک منتشر کرد که نشان می دهد سیا و موساد چگونه 
در واردکردن ویروس استاکس نت به سامانه نرم افزاری تاسیسات هسته ای نطنز 
و خرابکاری در این تاسیسات، از کمک برخی کشورهای اروپایی استفاده کردند.
نویســندگان در این گزارش به نقش سازمان اطالعات هلند AIVD اشاره 
کرده اند. بر اســاس این گزارش، ماموران سازمان اطالعات هلند از سال 2004 
کار خود را با ســازمان سیا وموساد در این باره آغاز کرده بودند. گفته شده است 

که دیدارهایی بین ماموران اطالعاتی این سه کشور در الهه برگزار شده است.
افزون بر آن، گفته شده است که آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز در تامین اطالعات 
ضروری سازمان سیا و موساد برای تولید این ویروس همکاری داشته اند. از جمله 
شــرکت زیمنس اطالعاتی فنی درباره این سانتریفیوژ در اختیار این سازمان ها 

قرار داده است.
سازمان اطالعات هلند موفق می شود با یک مهندس ایرانی تماس برقرار کند. 
این فرد در دو مرحله در تولید و نصب این ویروس با سازمان اطالعات هلند و از 

آن طریق با موساد و سیا همکاری داشته است.
این مهندس ایرانی تا ســال 2007 وظیفه گردآوری و اطالعات الزمه برای 
موساد و سیا را برعهده داشته و پس از آن، وظیفه انتقال این ویروس را از طریق 

یک فلش درایو یو اس بی برعهده گرفته است.
تاسیسات اتمی نطنز از کنترل و نظارت امنیتی بسیار باالیی برخوردار بوده 
است. چون این سیستم به شبکه جهانی اینترنت متصل نبوده، امکان رخنه از 
بیرون به نر م افزارهای آن وجود نداشته است. از این رو، تنها راه ممکن دسترسی 

مستقیم به دستگاه های این تاسیسات بوده است.
عملیات گردآوری و نصب ویروس استاکس نت با نام »بازی های المپیک« اجرا 
شــد. هدف از این عملیات در گام نخست، خرابکاری در سیستم این تاسیسات 
اتمی بوده است. سیا و موساد بر آن بوده اند تا با خرابکاری در این تاسیسات کار 

نصب سانتریفیوژها را به تاخیر اندازند.
خرابکاری ها در دو مرحله صورت گرفته اســت. در مرحله نخست، از طریق 
عملکرد استاکس نت فعالیت لوله های انتقال گاز به سانتریفیوژها مختل شده بود 
و در مرحله دوم، سرعت گردش و دوران سانتریفیوژها کاهش یافته و از این طریق 

سیستم آسیب دیده است.
بر اساس اطالعاتی که در این گزارش منتشر شده است عملیات »بازی های 

المپیک« عملیات مشترک سازمان اطالعاتی آمریکا و اسرائیل بوده است.
به گزارش دویچه وله، اما آنچه تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت، 
نقش سازمان اطالعات هلند بوده است. سازمان اطالعات هلند AIVD همراه 
با سازمان اطالعات انگلیس اطالعاتی درباره شرکت های اصلی فعال در ساخت 

برنامه های هسته ای ایران در اختیار سازمان های اطالعاتی غرب گذاشته بودند.

در بغداد مردی قرض بسیار برعهده داشت و مفلس شده 
بود. قاضی دســتور داد که هیچ کس به او وام ندهد و اگر داد 
صبر کند و طلب نکند. و همین طور دستور داد او را بر قاطری 
بنشانند و در شهر بگردانند تا مردم او را بشناسند و از معامله با 
وی بپرهیزند. وی را تا غروب آفتاب در شهر گرداندند و سپس 
به دِر خانه اش بردند. وقتی از قاطر پایین آمد، صاحب حیوان 
گفــت: کرایه مرا بده! مرد مفلس گفت: بنده خدا! از صبح تا 

حاال مشغول چه بودیم؟! 
حکایت فوق، حکایت رقیقی از ماجرای میان دولت محترم 
و غربیان است. فردا سومین مهلت 60 روزه ایران به اروپا برای 
عمل به تعهدات برجامی خود پایان می یابد و نوبت سومین 
گام کاهش تعهدات توافق هســته ای فرا می رسد. مجموعه 
رخدادهای دو هفته اخیر از منظرهای مختلف قابل تأمل است. 
فرانسه که در ایام مذاکرات هسته ای نقش پلیس بد را برعهده 
داشت، اکنون معرکه گردان ماجرا شده است و خود را منجی 
برجام جا می زند. کدام برجام؟ همان توافقی که یک سال و نیم 
از خروج آمریکا از آن و عمل نکردن اروپا به حتی یک مورد از 
تعهدات خود در آن، می گذرد. جالب آنجاست که هرچه پیش 
می رویم، وعده ها کوچک تر و توخالی تر و خواسته های غرب 

بزرگ تر و عینی تر می شود. 
دولت با اروپایی مشغول چانه زنی و مذاکره است که کمترین 
اختیار و اعتباری ندارد و برای کوچک ترین تصمیم ها و گام ها 
باید با واشنگتن هماهنگ شــود. این تازه روی خوشبینانه 
ماجراست و اگر بخواهیم واقع بینانه به صحنه نگاه کنیم، چیزی 
جز بازی هماهنگ آمریکا و اروپا نیست. کسی می تواند نقش 
داور و میانجی را در یک دعوا بازی کند که خود بخشــی از 
دعوا نباشد. اروپایی که خود یک سوی ماجرا بوده و بدهکار 
ایران است، چگونه می تواند چنین ادعایی داشته باشد؟ ردای 

میانجی گری بر تن الیزه زار می زند. 
فرانسه گمان می کند ایران فروشنده ای گرفتار و عجول 
اســت که می توان منافع ملی آن را به ثمن بخس خرید. این 
نگاه توهین آمیز را می توان به وضوح در ماجرای ضیافت شام 
چهار سال پیش در سفارت این کشور در تهران مشاهده کرد. 
 اواســط بهمن ماه سال 1395 در بدو ورود »ژان مارک آیرو« 
- وزیرخارجه وقت فرانســه- به تهران، ضیافت شامی  در 
سفارت این کشور و به افتخار وزیر خارجه و تجار همراه وی 
از سوی سفیر فرانسه برگزار شد که با حواشی خاصی همراه 
بود. در میانه میهمانی و پس از سخنرانی آیرو، یکی از تجار 
فرانسوی وی را مورد خطاب قرار داده و می پرسد: »جناب وزیر 
چرا این ســفر دقیقاً در روزی انجام شد که فرانسه به همراه 
انگلیس و آمریکا در خلیج  فارس و در نزدیکی آب های ایران 
مانور نظامی که طبیعتاً پیام های خاصی دارد، برگزار کرده اند؟ 
آیا فکر نمی کنید این مسئله روی روابط تجاری ما با ایران تأثیر 
بگذارد و نتوانیم در این ســفر قرارداد خاصی منعقد کنیم؟ 
شما از واکنش مقامات ایرانی نگران نیستید؟« وزیر خارجه 
فرانسه در پاسخ می گوید: »خیر، بنده هیچ نگرانی نسبت به 
موفقیت آمیز بودن این ســفر ندارم. مقامات ایرانی در هیچ 
یک از جلســات مقدماتی و برنامه ریزی برای سفر در تهران 
و پاریس به این مســئله معترض نشدند. دولت ایران به این 
سفرها احتیاج دارد و مطمئنم که هیچ اعتراضی در جلسات 

فردا هم  نخواهیم شنید.«
این اظهارات و نــگاه گســتاخانه در روزهایی بود که 
دولتمردان و رســانه های حامی آنها بــا افتخار از  ترافیک 
دیپلمات ها و تجار اروپایی در تهران می گفتند و آن را نشانه 
گشایش و رونق می دانستند. دو سال پیش یکی از معاونان 
وزیر نفت درباره میزان موفقیت و دستاوردهای برجام در حوزه 
نفت در مصاحبه ای گفته بود: »این سؤال را بهتر است از آقایی 
که در ساختمان وزارت نفت متصدی آسانسور است، بپرسید. 
آنها بهتر از هر کسی درک کرده اند که در این دو سال تفاوت 
پیش و پس از برجام چه اندازه است. یک روز یکی از آنها به 
من گفت از زمانی که شــما آمدید کار ما 10 برابر شده ما در 
سال های گذشته یک خارجی هم در وزارت نفت ندیدیم. ولی 
االن چند برابر کار می کنیم و باید حقوق ما را افزایش دهید!« 
امروز که تشت رســوایی توافق هسته ای از بام بر زمین 
افتاده و بی دقتی ها و ارزیابی های غلط آقایان نمایان شــده 
اســت، به جای اذعان به اشتباه خود و عذرخواهی از ملت، 
همچنان ژســت طلبکار و قهرمان می گیرند و با پنهان شدن 
پشــت چهره های محبوب ملت، سعی در توجیه اشتباهات 
خود دارند و به همین مقدار نیز بسنده نکرده و به منتقدان 
هم می تازند! جالب تر آنکه هرچقدر در داخل با توپ و تشر 
سخن می گویند، در برابر اروپایی ها مالیمت به خرج می دهند 
تا به قول خودشان اروپا به سوی آمریکا میل نکند! یک روز 
می گفتند برجام همه تحریم ها را بالمره )یک  باره( پایان داد 
و امروز می گویند دستاورد آن شکاف میان اروپا و آمریکاست 
و نباید این دســتاورد را از دســت بدهیم. اینکه می توانند 
چنین چیزهایی را به  جای دستاورد به خورد خلق اهلل بدهند 
و همزمان جلوی خنده خود را هم بگیرند، هنرمندی خاصی 
می طلبد و کار هرکسی نیســت. جای چنین استعدادهایی 
در »عصر جدید« خالی است. عصری که ناکامی  و اشتباه را 

دستاورد جا می زنند و به آن افتخار می کنند.
همچنان اصرار دارند که آزموده را بیازمایند و البته هزینه 
آن را ملت می دهد. نمی خواهند پنبه را از گوششــان بیرون 
کنند که راه مشکالت کشور و آبادی ملک و مملکت از مسیر 
مذاکره با دشمن نمی گذرد. وضعیت عجیبی است. برای آنکه 
ضعف خود را بپوشــانند هر روز ادعایی می کنند؛ یک روز از 
بدشانسی دولت می نالند، روزی از دولت پنهان می گویند، روز 

دیگر ادعای کمبود اختیارات می کنند و...
وقتی منتقدان می پرسیدند که اگر طرف مقابل بدعهدی 
کــرد چه می کنید، می گفتند جای نگرانی نیســت و ظرف 
چند روز می تــوان به وضعیت پیش از برجام برگشــت. با 
دســت فرمانی که در پیش گرفته اند و مهلت های 60 روزه و 
حرکت های الک پشتی، بعید به نظر می رسد تا چند سال دیگر 
هم به جایی برسیم که 4 سال پیش بودیم و البته که برخی از 
امتیازات و فرصت های از دست رفته، هرگز و به هیچ قیمتی 
قابل برگشت نیست. عمری که از کشور و مردم تلف شد و به 
امید سیب و گالبی برجام گذشت، چقدر قیمت دارد و چگونه 
قابل بازیابی است؟ خسارت های معنوی و ناملموس این مسیر، 
بسیار مهم تر و بیشتر از خسارات مادی آن است. عبرت گیری 
از این خسارت ها حداقل کاری است که می توان انجام داد و 
گوشه ای از آن را به این ترتیب جبران کرد. گزینه ای که ظاهراً 
به هیچ عنوان در دستور کار آقایان نیست. صاحب قاطر ماجرا 
اگر یک روز سرش کاله رفت، گویا برخی اصرار دارند هر روز 

به مفلس شهر، سواری مجانی بدهند.

قاطرسواری در بغداد
مذاكره در پاریس

یادداشت روز

محمد صرفی

صفحه 2
چهار شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ 
۴ محرم ۱۴۴۱ - شماره 2227۵

گفت و شنود

سیبیل!
گفت: مشاور محمد خاتمی گفته است اوضاع و شرایط اصالح طلبان 

خیلی وخیم است.
گفتم: چشم بسته غیب گفته! از این قضیه که خواجه حافظ 

هم با خبر شده است!
گفت: ایشان می گوید، از دولتی حمایت کردیم که برای مردم کاری 

نکرده است و اقتصاد کشور را به هم ریخته است. 
گفتم: خب، حاال پیشنهادش چیست؟!

گفت: می گوید حاال اصالح طلبان برای باقی ماندن در صحنه سیاسی 
باید دنبال رفع حصر بروند!

گفتم:  در جلسه خواستگاری، مادر عروس از مادر داماد پرسید؛ 
پسر شما تحصیالتش چیه؟ گفت؛ بی سواده! پرسید شغلش چیه؟ 
گفت بیکاره! پرسید خونه داره؟ گفت نه! پرسید پول و پله چی؟ 
گفت آسمون ُجله! پرسید پس چی داره؟ گفت سیبیلشو ببین 

چقدر پُر پُشته، البته رو هم تا دلتون بخواد داره!

معاون اســبق وزیر خارجه و 
مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه 
تهران در نامه ای سرگشاده خطاب 
به ظریف تأکید کرد: جنابعالی بعد 
از آن همه ناکامی و شکســت در 
برجامی  اجرای سیاست خارجی 
خود به جای اینکه از ملت شریف 
ایران عذرخواهی نموده و به عدم 
تحقق همــه وعده هائی که آقای 
رئیس جمهور و جنابعالی به مردم 
داده بودید اعتراف نمائید بالعکس 

طلبکار مردم هم شده اید؟
دکتر منوچهــر محمدی، معاون 
اسبق وزیر خارجه، عضو هیئت علمی 
دانشــکده حقوق و علوم سیاســی و 
مدیر گروه روابط بین الملل دانشــگاه 
تهران با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب 
به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
به محتوای گفت وگــوی اخیر وی با 

روزنامه ایران انتقاد کرد.
 محمدی خطاب به ظریف گفت: 
مصاحبه جنابعالی را با خبرنگار روزنامه 
دولتــی ایران مطالعه کــردم مطالب 
مطروحه شگفت آور و هم غیرقابل باور 
بود، جنابعالی بعد از آن همه ناکامی و 
شکســت در اجرای سیاست خارجی 
برجامــی خود به جــای اینکه از ملت 
شــریف ایران عذرخواهی نموده و به 
عدم تحقــق همه وعده هائی که آقای 
رئیس جمهور و جنابعالی به مردم داده 
بودید اعتراف نمائید بالعکس طلبکار 

مردم هم شده اید؟
وی در ادامــه تأکید کرد:این چه 
استدالل مضحکی اســت که آزادی 
کشتی آدریان را محصول دیپلماسی 
خود می دانید. اگــر فرزندان انقالبی 
این مرز و بوم کشــتی انگلیسی را که 
اسکورت هم داشت آنچنان شجاعانه 
توقیف نمی کردند، شما با دیپلماسی 
التماسی می توانستید کشتی نفتکش 

ایرانی را آزاد کنید؟.
مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه 
تهران خاطرنشان کرد: آیا شما وعده 
ندادید تمام تحریم هــا در روز اجرای 
برجام لغو می شــود. آیا رئیس دولتی 
که شــما وزیر خارجه اش می باشــید 
وعده نــداده بود که با توافق با آمریکا 
هم چرخ ســانتریفیوژها می چرخد و 
هــم چرخ اقتصاد کشــور؟ چگونه به 
ناگهان تغییر عقیده دادید و فرمودید 
هدف برجام اصــال اقتصادی نبود! آیا 
شما همه خطوط قرمز رهبری را عینا 
رعایــت کردید؟ و آیا علی رغم توصیه 
صریح رهبری که با منتقدین جلســه 
بگذارید و استداللهای آنها را هم بشنوید 
هرگز حاضر به برگزاری چنین جلسه ای 
نشدید آیا علی رغم پیشنهادهای مکرر 
صدا و ســیما حاضر شدید با یکی از 
منتقدین خــود در محضر ملت و در 
صدا و ســیما مناظــره ای برگزار و از 
مواضع خود دفاع و جواب انتقادات آنها 
را بدهید؟! آیا هیچگاه حاضر شدید با 

رسانه های منتقد مصاحبه نمائید بلکه 
همواره سعی گردید تنها به قاضی بروید 
و آن هــم به قاضی که در خط و جناح 

شما باشد.
محمدی اظهار داشت: لطفا سعی 
نکنید به بعضی از تعاریف مسئولین از 
خودتان و یا نقد دشــمنان غره شوید 
چرا که آنهم دالیل و موجبات خود را 
دارد و لزوما مؤید سیاست های اعمالی 
شما نمی باشد. بدانید که تاریخ در زمان 
خود قضاوت درستی از عملکرد من و 
شما خواهد داشت و آنرا برای همیشه 
در سینه خود ثبت خواهد کرد و مهم تر 
از آن هــر چقدر هــم بتوانید مردم را 
چند روزی با فرافکنی و قلب واقعیت 
مجاب کنید دیگر در محضر عدل الهی 
چنین ترفندهائی کارگر نخواهد بود. چرا 
که این دنیا  دار امتحان ما هم می باشد 
لذا در تنهائی وجــدان خود را قاضی 

نموده و خود را به محاکمه بکشید.
وی تأکید کرد: اگر بخواهم اقدامات 
و سیاست های انفعالی و واداده دولت 
تدبیر و امید و جنابعالــی را در دوره 
شش ساله گذشته شماره بکنم خود 
کتابی قطــور خواهد شــد و در این 
نامه سرگشاده نمی گنجد و از حوصله 
دیگــران نیز خارج خواهد بود. ولی به 
شــما مژده می دهم که به زودی این 
کتاب از طبع و انتشار خارج خواهد شد 
و البته نسخه ای از آنرا برای جنابعالی 

ارسال خواهم کرد.

معاون اسبق وزیر خارجه در نامه ای سرگشاده:

آقای ظریف! بعد از آن همه ناكامی  و شکست
طلبکار مردم شده اید؟!

سرویس سیاسی-
دلیل تالش گســترده برای 
تحریف مطلب کیهان و همچنین 
دلیل کوشش محکوم به شکست 
آنان برای تضعیف و مخدوش سازی 
اقدامات  کردن  کمرنگ  و حتی 
قضائیــه چه چیزی  قوه  اخیر 
می تواند باشد؟ هواداران یأجوج 
و مأجوج چه کسانی هستند که 
بهانه کردن  و  داستان پردازی  با 
کوروش، برای مفسدان اقتصادی 

اشک می ریزند؟
در  روزنامه کیهان  مدیرمسئول 
یادداشت روز شنبه هفته جاری، به 
انتقاد از ســخنان روحانی در مراسم 
رجائی  شهید  پانزدهمین جشنواره 
مبنی بر اینکه »فساد و رانت با بگیر 
و ببنــد و دادگاه از بیــن نمی رود« 

پرداخت.
قاطعیت  شریعتمداری،  حسین 
و جدیت آیت اهلل رئیســی و اقدامات 
اخیر قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد 
اقتصادی را به اقدام »ذوالقرنین« در 
دیوارکشی میان مظلوم و ظالم تشبیه 
کرد اما نوشته مدیرمسئول روزنامه 
کیهان که توجهــات افکار عمومی 
را معطوف خود کــرده بود به مذاق 
بسیاری از عناصر ضدانقالب و مدعیان 
اصالحات خوش نیامد و واکنش های 
مختلفی را در پی داشت که البته وجه 
مشــترک همه آن ها، تالش برای به 
انحراف کشانیدن مقصود و مراد اصلی 

نوشته و به عبارتی اصل مطلب بود.
تقالی کور برای تحریف

در  روزنامه کیهان  مدیرمسئول 
بخشــی از این یادداشت با اشاره به 
داســتانی که در سوره مبارکه کهف 
آمده اســت، به شخصیت ذوالقرنین 
پرداخت و نوشت: »در سوره مبارکه 
کهف به داســتان ذوالقرنین اشاره 
شــده اســت، او اگرچه بــه روایت 
معصومین علیهم السالم پیامبر نبود 
ولی شــخصیتی مؤمن و دادگستر و 
محبوب خدا بود. برخی از مفسران، 
ازجملــه مرحوم عالمه طباطبائی او 
را کوروش کبیر یعنی همان پادشاه 
هخامنشی می دانند. ذوالقرنین سپاه 
عظیم و سلحشوری در اختیار داشت. 
در کالم خدا از سفرهای سه گانه او یاد 
شده است، سفر به مشرق و مغرب و 
سفر به منطقه ای که در پس تنگه ای 
)برآمــده از دو کــوه( قرار داشــت، 
یِن َوَجَد  ــَدّ »َحَتّــی إَِذا بَلََغ بَیَن الَسّ
ِمــن ُدونِِهَما َقْوًما اَلّ یکاُدوَن یْفَقُهوَن 

َقْواًل ... ذوالقرنین در سفر سوم خود 
به میان دو کوه می رســد و در پس 
آن دو کــوه مردمی را می بیند که از 
ظلم و ستم جماعت ستمگری به نام 
»یأجوج و مأجوج« به تنگ آمده اند 
و از او می خواهنــد که میان آن ها و 
یأجــوج و مأجوج دیواری بنا کند تا 
از تاخت وتاز آن ســتمگران در امان 
باشــند و ذوالقرنین بــا آهن و مس 
گداخته میان آن دو کوه، سد محکمی 
بنا می کند که یأجوج و مأجوج توان 
نفوذ و عبور از آن را نداشته اند. »َفَما 
اْستَطاُعوا أَن یْظَهُروُه وَ َما اْسَتَطاُعوا لَُه 
نَْقًبا- نه می توانستند از آن باال بروند و 

نه در آن نقبی بزنند.«
به  اشاره  شــریعتمداری ضمن 
تبلیغات انتخاباتــی 96 و یادآوری 
اتهام زنی مدعیان اصالحات به آیت اهلل 
رئیســی در افــکار عمومی که »اگر 
انتخــاب شــود، در پیاده روها دیوار 
اگرچه  می کشد!« نوشــت: »بعدها 
آقای رئیســی به ریاست جمهوری 
انتخاب نشد اما، نیمی از آنچه درباره 
دیوارکشــی ایشــان گفته بودند به 
حقیقت پیوســت! و ایشــان که به 
ریاست قوه قضائیه انتخاب شده بود، 
دیوارکشی را آغاز کرد، ولی آن گونه 
که ایشــان را متهم کرده بودند، در 
پیاده روها دیوار نکشــید! رئیسی در 
برخورد قاطع و هوشمندانه با مفسدان 
اقتصادی و دستگیری و محاکمه آن ها، 
میان یأجوج ومأجوج های عصر حاضر 
و مردم مظلوم و ســتمدیده ایران، 
دیوار بلندی کشــید و دست غارتگر 
آن هــا را از جان و مــال ملت کوتاه 
کرد. هزاران میلیارد از اموال به غارت 
رفته مردم را به بیت المال بازگرداند و 
غارتگران را به دست عدالت سپرد... 
و این گردونه- که با استجازه معروف 
آیت اهلل آملی الریجانی از حضرت آقا 
به گردش درآمــده بود- کماکان به 
چرخــش خود ادامه داد و این روزها 
با هر چرخــی که می زند، ارتفاع آن 
دیوار بلند و بلندتر می شــود و مردم 
را به اجــرای بی چون وچرای عدالت 
امیدوارتر می کند... کاری کارســتان 
و همســو با برخــوردی که جناب 
ذوالقرنین با جماعت بیدادگر یأجوج 
و مأجــوج کرده بود... ازاین روی باید 
گفت:  آیت اهلل سید ابراهیم ذوالقرنین، 

دست مریزاد و خدا قوت«
پیش ازاین نیز اشاره کردیم که 
نکات قابل تأمل مدیرمسئول روزنامه 
کیهان با شیطنت رسانه های معاند، 

اپوزیسیون و مدعی اصالحات مواجه 
شد تا جایی که از سایت خبرآنالین و 
بی بی سی فارسی گرفته تا روزنامه های 
زنجیره ای مانند آفتاب یزد، همدلی، 
آرمــان و ... همگــی ســعی کردند 
اصل مطلب را به انحراف کشــانده 
و صحنه ای دیگــر از خط تحریف و 
شیطنت رسانه ای و بداخالقی خود 

را به نمایش بگذارند.
ترجیع بند واکنش این رسانه ها 
این بود که کیهان، آیت اهلل رئیسی را 
ذوالقرنین نامیده و ذوالقرنین همان 
کوروش است! درحالیکه هر مخاطبی 
متوجه حرف اصلی آن مطلب می شد.

گفتنی است که کینه و عداوت 
برخی رسانه های اصالح طلب نسبت 
به کیهان، به قدری ادبیاتشان را نازل 
و تهی از معنا کرده که یکی از آن ها در 
بخشی از نوشته خود آورده بود: »در 
حکم رهبر انقالب خطاب به رئیسی، 
از عبارت حجت االسالم استفاده شده 
و در نوشته سراسر متملقانه روزنامه 
کیهــان از عبارت آیت اهلل اســتفاده 

شده است.«
البته عده ای نیز مشفقانه نظر خود 
را اعالم کرده و گفتند بهتر بود چنین 
تشبیهی انجام نمی شد. که البته این 
نقد نیز پاسخ خود را دارد و در تشبیه 
آنچه مهم و اصل ماجراســت، »وجه 

شبه« است. 
القای نمایشی

 و سیاسی بودن برخوردها
 شایان ذکر است که طی هفته های 
گذشــته در قبال اقدامات اخیر قوه 
قضائیه، 2 محور دیگر نیز در دستور 
کار ضدانقالب و مدعیان اصالحات 
قرار داشته است. 1( ادعای نمایشی 
بودن اقدامــات اخیر قوه قضائیه در 
برخورد با مفسدان اقتصادی که بیشتر 
از سوی اپوزیسیون و جریانات معاند 
دنبال می شد و 2( القای سیاسی بودن 
برخوردها که از سوی اصالح طلبان 

مطرح شد.
تعجب برانگیز  ســخنان  از  بعد 
رئیس جمهور در جشــنواره شهید 
رجایی مبنی بر اینکه »فساد و رانت با 
بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی رود و 
دستگاه قضائی آخرین مرحله است.« 
)98/6/6( اظهارنظرها برای تضعیف 

قوه قضاییه آغاز شد.
فردای آن روز عمادالدین باقی، 
فعال اصالح طلب در یادداشــتی در 
سازندگی نوشت: »مبارزه با فساد را 
به فساد اقتصادی فروکاستن و برای 

فساد سیاسی و قضایی و اداری و غیره 
مصونیت ایجادکردن نیز خودش شیوه 
دیگری از لوث کردن مبارزه با فساد 
اســت. وقتی در مبارزه با فساد فقط 
از اختالس و ثــروت بادآورده گفته 
می شود و جلوه ها و چهره های دیگر 
آن که گاهی مهم تر و مقدم بر فساد 
مالی هستند نادیده گرفته می شود، 
نتیجه اش این اســت که صدســال 
است این شعار تکراری را می شنویم 
و فســاد رویین تر می شود. اهمیت 
قدرت های بادآورده کمتر از اهمیت 
ثــروت بادآورده نیســت. یک حکم 
قضایــی ناعادالنه اهمیتش کمتر از 

یک اختالس نیست. 
  بقیه در صفحه11

گزارش خبری تحلیلی کیهان درباره حمایت بعضی ها از مفسدان اقتصادی

كوروش را بهانه كرده اند
برای یأجوج و مأجوج  اشک می ریزند!


