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اصالح طلبان از پیروزی در انتخابات ناامید بودند
بایدن که نامزد شد امیدوار شدند!
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سرویس سیاسی-
روزنامه شــرق در ســرمقاله شماره دیروز خود مدعی شده است: »با اینکه تا این زمان مردم در مواجهه با انتخابات 
1400 هیچ کنش سیاســی ای از خود بروز نداده اند اما کنشــگران سیاسی اصالح طلب و اصولگرا و اپوزیسیون به سمت 

بحث های انتخاباتی پیش رفته اند.«
اینکه اصالح طلبان خود نه از این زمان بلکه از چندی پیش به سراغ انتخابات 1400 رفته اند باعث شده تا همه را به 
کیش خود بپندارند. وگرنه اصولگرایان نه تنها این کار را نکرده اند بلکه به عقیده اکثریت آنان این زمان آنچه مهم است 
رسیدگی به وضعیت معیشت مردم و مقابله با کرونا است. در این باره الزم به ذکر است که همین روزنامه شرق در میان 

اصالح طلبان بیشتر و جدی تر از بقیه از هم اکنون به موضوع انتخابات ریاست جمهوری وارد شده است.
این نوشــتار ســپس به صراحت افزوده: »اصالح طلبان که تا چندی پیش ناامید بودند، با افزایش احتمال پیروزی 
بایدن به این باور رسیده اند که شاید برای انجام اصالحات و برجام دیر نشده باشد. از این رو اندک اندک به شیوه متفاوتی 
وارد فضای انتخاباتی شده اند. در هنگامه کارزار انتخاباتی ترامپ و بایدن چه موهوم باشد چه واقعی، در میان جناح های 
سیاسی ایران زیر پوستی رقابتی جدی درگرفته است. البته بیش از هر چیز این رقابت، میان اصالح طلبان و اپوزیسیون 

داخلی و خارجی است.
اصولگرایان خاموش ایستاده و نظاره گرند. آنان به شیوه ای سنتی این تفکر یا استراتژی را دنبال می کنند که هیچ 
فرقی بین ترامپ و بایدن وجود ندارد و انتخابات آمریکا تأثیر چندانی بر انتخابات ایران ندارد. سخنی که بعید است باور 

چندانی به آن داشته باشند.«
در ادامه شرق ضمن بی اخالقی محض و سخنانی متناقض که گفتار پیشین خود را )اصولگرایان خاموش ایستاده اند 
و نظاره گرند( نقض می کند ابتدا اصولگرایان را به دو طیف معتدل و دیگر اصولگرایان تقسیم کرده و در ادامه مدعی شده 

اصولگرایان معتدل خواهان پیروزی بایدن هستند و »دیگر اصولگرایان، از پیروزی ترامپ استقبال می کنند.«
اما دلیل این ادعای مضحک شرق در باره استقبال اصولگرایان از پیروزی ترامپ این است که با پیروزی ترامپ »اوضاع 
به سمتی می رود که احتمال پیروزی شان دوچندان خواهد شد]!![ با پیروزی ترامپ مردم ناامید به کار هرکس نیاید به 

کار آنان می آید اما پیروزی بایدن کار آنان را دشوار می کند.«
طیف موسوم به اصالح طلب چنان خود در انتخابات آمریکا غرق شده که تصور می کند همه نیز این چنین هستند. 
ادعای دروغ اســتقبال اصولگرایان از پیروزی ترامپ در حالی مطرح شــده که اصولگرایان پیوسته بر این نکته انگشت 
گذاشــته اند که تفاوتی میان جمهوری خواه و دموکرات نیســت. نکته قابل تامل این است که در این سرمقاله نیز به این 
موضوع اذعان شده اما در ادامه برای آنکه دیگران را نیز مانند خود نشان دهد مدعی شده که اصولگرایان نیز به انتخابات 
آمریکا چشم امید دوخته اند. طیف موسوم به اصالح طلب به این خاطر چشم امیدشان به انتخابات آمریکا است که خود 

برای اداره کشور برنامه ندارند.
به غیر از همه اینها ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیســت که نویســنده این سرمقاله سردبیر روزنامه شرق است. 
سردبیر شرق 5 مهر ماه جاری در مصاحبه با عباس عبدی به او گفته بود: »...شاید اگر انتخابات آمریکا برای کنشگران 
سیاســی ایران این قدر مهم شــده است و آن را در سرنوشت جامعه ما اثرگذار می دانند، به نوعی فرافکنی واهی باشد« و 
عبدی )از کنشگران اصالح طلب( در جایی از همان مصاحبه تاکید کرده بود: »...می شود گفت فشار دموکرات ها به دولت 

ایران می تواند بیشتر از جمهوری خواهان باشد.«
دلیــل این همه فراز و فرود و تغییر در نظرات طیف موســوم بــه اصالح طلب، آن هم در مدتی به این کوتاهی چه 

می تواند باشد؟!
اذعان به ناکارآمدی دولت در ایجاد وضع موجود

مصطفی کواکبیان، نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم که از راهیابی به مجلس یازدهم بازماند، در مصاحبه 
با روزنامه آرمان گفت: »ما مي گوییم که دلیل)به وجودآمدن وضع موجود(، هم ناکارآمدي دولت و هم تحریم ها اســت. 
بنابراین، باید به اعتماد عمومي فکر کرد که بخش مهم آن به معیشت مردم بازمي گردد. تحریم، ناکارآمدي و بي اعتمادي 

مردم، سه عامل موثر است.«
کواکبیان در ادامه گفت:»من با استعفاي دولت به سه دلیل مخالفم؛ اول اینکه خود دولت بارها اعالم کرده که ما تا 
مرداد 1400 محکم ایستاده ایم. بنابراین، انگیزه اي براي استعفا در دولت وجود ندارد. ثانیا من معتقدم که اگر دولت مدعي 
داشتن طرح براي پایان این دوره اش است، باید محکم بایستد و این طرح ها و برنامه ها را اجرا کند. ثالثا واقعیت این است که 

اگر رئیس جمهور برود، فکر مي کنید فردا چه اتفاقي مي افتد؟... این کار ممکن است باعث مشکالت بیشتر  شود.«
برخی دولتمردان در کنار فعالین مدعی اصالحات اینگونه القاء می کنند که وضع موجود صد در صد ناشی از تحریم هاست 

و عملکرد دولت هیچ سهمی در ایجاد وضع فعلی ندارد.
برخالف این ادعا و بنابر تاکید کارشناسان و صاحبنظران، حداکثر 20 الی 30 درصد مشکالت ناشی از تحریم ها و حدود 

70 الی 80 درصد مشکالت نتیجه سوءمدیریت در دولت است. 
دست دولت در جیب مردم است!

روزنامه ابتکار نوشت: »مردم مصرف کننده و تولیدکننده هر روز شاهد گرانی کاالهای تولیدی، وارداتی و از همه مهم تر 
مواد اولیه تولید هستند که این زنجیره را کالفه کرده است. هرچند مدیران این عرصه تحریم و افزایش قیمت دالر را عامل 
اصلی این افزایش ها می دانند اما بعضاً مواد اولیه که تماماً در کشور تولید می شود و نیازی به هیچ واردات ندارد هم در این 

گرانی سهم بزرگی به خود اختصاص داده است.«
ابتکار به نقل از کارشــناس اقتصادی نوشــت: »دســت دولت دوازدهم هم کامل در جیب مردم است؛ افزایش دالر، 
بودجه بندی و غیرواقعی بودن بودجه از مســائلی اســت که نمی توان به راحتی از کنار آن عبور کرد چراکه اساس ساختار 

اقتصاد بر روی اینها نهادینه می شود.«
در ادامه مطلب آمده است: »فروش نفت 50 دالری در بودجه با علم به اینکه تحریم ها شدت می یابد یکی از ضعف های 
مدیریتی در ساختار بودجه کشور است؛ لذا سعی می کنند کسری بودجه خود را از طریق افزایش قیمت دالر، چاپ اسکناس 
بدون پشتوانه و باقی مسائل تامین کنند... تمامی این عوامل دست در دست هم داده است تا شاهد کوچک شدن سفره 
مردم باشیم؛ حتی دیگر نمی توان از واژه کوچک شدن سفره ها استفاده کرد چراکه برخی سفره ها اساسا برچیده شده اند.«

نقش اصالح  طلبان در کوچک شدن سفره مردم
روزنامه اصالح طلب نوشت: »اگر هر وعده غذایی یک خانواده چهار نفره را برای هر نفر یک تخم مرغ و نان بربری حساب 
کنیم، هزینه آن در ماه یک میلیون و 500 هزار تومان می شود به شرطی که در هر وعده غذایی صرفا تخم مرغ آبپز و یک 
عــدد بربری بخورند و دیگر چیزی نخورند، تخم مرغ هم بگذارند جلوی آفتاب بپزد، بدون روغن، حامل های انرژی، بدون 
لباس، تفریح و آموزش و... اگر تمامی این موارد حساب شود اگر درآمد زیر 10 میلیون تومان باشد یعنی فقر مطلق! یعنی 

مردم توان زندگی کردن را دیگر ندارند.«
ابتکار به نقل از کارشناس اقتصادی افزود: »ریشه این مشکالت در بحث مدیریت است، یعنی مدیریت غلط تفسیر شده 
است، یعنی مدیریت را آن طور که به صالح خودشان است تعبیر می کنند... بحث ما بحث مدیریتی است والغیر، یعنی اگر 
بتوانند این قضیه را حل کنند سایر مشکالت خود به خود حل می شود اما خالف گویی هم چاشنی این قضیه شده است؛ 
همیشه پز این را می دهند که عالی هستند مثال چند روز پیش رئیس جمهور در مورد مشکالت آمریکا صحبت می کرد و 

می گفت مشکالت ما که مشکل نیست و... ما هم اجباراً باید باور کنیم.«
الزم به ذکر اســت که مدعیان اصالحات امروز در حالی به انتقاد از دولت پرداخته و از ضعف و ناکارآمدی مدیریتی 

می گویند که خود جزو بانیان و مقصران بروز و ظهور مشکالت اقتصادی امروز کشور هستند.

رضایت مردم؛ 
ستون اداره كشور

 یکي از جمله هاي رسمي عهدنامه وجود مبارک امیرالمؤمنین)ع( به مالک اشتر 
یِْن َو ِجَماُع الُْمْسلِِمْین«  این است که شما باید به فکر توده مردم باشید آنها »ِعَماُد الِدّ
هستند، همان طوري که شریعت، ستوني دارد؛سیاست هم ستوني دارد، ستون شریعت، 
نماز است: »الصالة عمود الدین«]1[ ستون سیاست، مردمند. فرمود: اگر شما بخواهید یک 
سیاست دیني داشته باشید، مردم باید هماهنگ باشند ،خواسته مردم باید تأمین باشد 
،مردم مسلمان هم جز دستورهاي دین و فرموده هاي انبیاي الهي چیزي نمي طلبند. 
تعبیر وجود مبارک حضرت امیر)ع( در نامه پنجاه و سوم نهج البالغه این است :»َو إِنََّما 
ِة« )ستون دین و جماعت  ُة ِمَن اْلَُمّ ُة للْْعَداءِ الَْعاَمّ یِْن َو ِجَماُع الُْمْسلِِمْین َوالُْعَدّ ِعَماُد الِدّ
مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان ، توده مردمند.( فرمود در روز جبهه و جنگ، 
مشکل را مردم حل مي کنند، در مسائل اجتماعي ،مشکل را مردم حل مي کنند، در 
مسائل دیني مشکل را مردم حل مي کنند؛ اگر بخواهید بحث هاي فقیهانه داشته باشید: 
»الصالُة عمود الدین«؛بحث هاي سیاسي و اجتماعي داشته باشید :»الناس عمود الدین«.

 انواع حکومت ها
معموالً حکومت ها را به چهار قسم تقسیم کردند؛ روح القوانین کتابي است که 
به غالب زبان ها ترجمه شده، مؤلف این کتاب خیال کرده که حکومت همین چهار 
قســم است و بسیاري از مردم کشــورهاي شرق و غرب هم همین را پذیرفتند که 

حکومت از چهار قسم بیرون نیست؛
 قسم اول آن است که قانوني در کار نیست، استبداد سلطنتي است، یک شخص 
بر اساس رأي خودش حکومت مي کند، قبالً ایران هم همین طور بود، حکومت مستبد 
بود، مجلس و قانونگذاري و اینها نبود ،اگر دستگاه قضایي بود، غضب سلطان بود و 
اگر بخشایش بود دست و دلبازي سلطان بود؛ حکومتش بر اساس رأي یک شخص 

بود به نام سلطان؛ قانوني در کار نبود، این حکومت استبدادي است.
قسم دوم این است که قانون هست ،عده اي جمع مي شوند قانونگذاري مي کنند 
،ولي اســاس کار و اجراي قانون به دست یک شخص است به نام شاه، شاه مملکت 
این قانون را باید اجرا کند.قانون دارد ،استبداد نیست، ولي تنها کسي که مسئول و 

مجري قانون است، شخص شاه است.
قســم سوم حکومت هاي حزبي است، در کشوري مثاًل دو حزب، رسمي است؛ 
این حزب برنامه هاي خاص خودش را دارد، در مسائل اقتصادي، سیاسي، فرهنگي، 
اجتماعي، دیدي دارد؛ آن حزب هم بشرح ایضاً، هر کدام رأي آوردند، همان حزب 

کشور را اداره مي کند.
قسم چهارم حکومت دموکراســي است، مردمي است، نه شخص معین است 
بي قانون؛ نه شخص است با قانون و نه حزب خاص است، بلکه آراي مردم است؛ این 
مي شود مردم ساالري. اینها خیال مي کردند که حکومت همین چهار قسم است اما 
همین قسم چهارم که حکومت مردمي است گاهي حکومت مردمي است بر اساس 
آراي خود مردم، این همان دموکراســي است که دیگران دارند، یک وقت حکومت 
مردمي است بر اساس ایمان مردم ، که مردم دیني را پذیرفتند، وحي و شریعتي را 
پذیرفتند قانون الهي را پذیرفتند این مي شود مردم ساالري دیني. آنچه از روح القوانین 
و امثال روح القوانین برمي آید اولین اشکالش این است که این حصر، حصر استقرایي 
است،حصر عقلي نیست، اقسام بیش از چهار قسم است؛ دومین اشکال این است که 
اصاًل این پایه علمي ندارد، اگر کسي خواست حصر کند باید بین نفي و اثبات باشد، 

اگر بین نفي و اثبات شد، انسان در یک چارچوب مشخصي حرف مي زند.
رضایت مردم، اساس حکومتداری دینی

این از اول باید اینچنین سامان بخشي بشود که اداره کشور یا با قانون است یا 
نه، اگر با قانون نبود مي شــود اســتبداد و امثال ذلک، اگر با قانون بود، آن قانون یا 
الهي است یا مردمي، اگر الهي است که آن نظام مي شود نظام اسالمي، اگر مردمي 
شد آن سه قسم را زیرمجموعه خود دارد ،حاال اگر الهي شد هم به چند نحو ممکن 
است اجرا بشود. به هر تقدیر حضرت امیر)ع( فرمود اگر شما فکر سیاسي و اجتماعي 
دارید و مي خواهید کشور را اداره کنید ،ستون اداره کشور، رضایت مردم است ،یک 
عده خواص را شــما بخواهید راضي نگه بدارید ،توده مردم مي رنجند ، قباًل فرمود 
یِْن« یعني  که رضایت خواص اثر ندارد ،بعد به صورت حصر فرمود »َو إِنََّما ِعَماُد الِدّ
اگر سیاستتان بخواهد دیني باشد، فرهنگتان بخواهد دیني باشد، اجتماعتان بخواهد 
دیني باشد، اقتصادتان بخواهد دیني باشد، باید خواسته مردم تأمین بشود یعني مردم 

بتوانند آبرومندانه بدون فقر و فالکت زندگي کنند.
 بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( 
در جلسه درس اخالق؛ 92/1/15 

_________________________مرکز اطالع رسانی اسرا
]1[. االمالي )شیخ طوسي(، ص529.

خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 

درمکتب امام

استقالل حقیقی
ما اگر بخواهیم اســتقالل حقیقی به دست آوریم، باید سعی کنیم 
تمامی اشــکال نفوذ آمریکا چه اقتصادی و چه نظامی، چه سیاسی و 
فرهنگــی را از بین ببریم و من امیدوارم کــه ملت ایران به این مهم 

هرچه زودتر برسد. 
صحیفه امام؛ ج۶؛ ص2۶2| پیام به ملت ایران؛ 9 اسفند1۳5۷

 1500 نفر از کادر درمانی تهران:

تفاوت مسئول یکجانشین و در میدان را 
به رسمیت می شناسیم

1500 نفــر از پرســتاران شــاغل در 
بیمارستان  های تهران، دانشجویان و اساتید 
هیئت علمی دانشگاه  های تهران طی نامه  ای، 
ضمن تقدیر و اســتقبال از حضور رئیس  
مجلس شورای اسالمی در بیمارستان امام 
خمینی)ره( و بازدیــد از بیماران کرونایی، 
خواستار تداوم این حضورها و حل مشکالت 
نظام سالمت شــدند و تصریح کردند: ما 
تفاوت مسئول یکجانشین و در میدان را به 
رسمیت می شناسیم و در عمل دیده ایم که 
آنان  که از حضور در میدان هراس دارند در 
نهایــت اقدامی به نفع مجاهدان خط مقدم 
نخواهند کــرد؛ که حال غرقه در دریا نداند 

خفته بر ساحل.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، در این نامه 
پس از سالم بر صبر و مجاهدت حضرت زینب کبری 
ســالم اهلل علیها، روح بلند 50 شهید پرستار در راه 
مبارزه با ویروس کرونا، ایثار زینب وار 5 هزار پرستار 
مبتال به کرونا و مجاهدت بی وقفه 110 هزار سفید 
پوش مدافع سالمت، خطاب به محمد باقر قالیباف، 
رئیس  مجلس شورای اسالمی آمده است: همانگونه 
که مســتحضرید در هشــت ماه اخیر، پرستاران 
سراسر کشور با مجاهدتی بی نظیر و با تأسی به راه 

عاشورای حســینی و منطق دفاع مقدس، از هیچ 
فداکاری و ایثاری برای دفاع از سالمت مردم پرهیز 
نکرده اند. پرســتاران ما در سراسر کشور، ثانیه ای 
سنگر خدمت را ترک نکرد ند و با وجود نامالیمات، 
بی توجهی هــا و تصمیمات خلق الســاعه همانند 
مجاهدان خستگی ناپذیر سال  های دفاع مقدس در 
برابر ویروس خطرناک کووید 19، سینه سپر کردند 
تا مردم آسیب نبینند. سفیدپوشان مدافع سالمت 
در وجب به وجب خاک ایران اسالمی، لحظه ای به 
منافع شخصی خود نیندیشیده اند و برخی از آن  ها در 

این راه به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.
در ادامه این نامه آمده است: پرستاران کشور 
هم قســم شــده اند بدون توجه به بی تدبیری ها و 
ســوء مدیریتها فقط به سالمت مردم بیندیشند و 
هشت ماه است با سهمیه روزی یک ماسک و دو 
جفت دستکش در دهان شیر می جنگیم و سخنی 
بر زبان نمی آوریم. واهلل یک سینه حرف موج زند 
در دهان ما اما متاسفانه تعداد زیادی از مدیران با 
بی کفایتی و بی تدبیری خون به دل ما کرده اند. ما 
تاکنــون به خاطر مردم و بیماران دم برنیاورده ایم 
ولی ادامه وضع موجود که از یکســو نیرو نیست 
و مجبوریــم با اضافه کاری اجباری در بخش  های 
کرونایی با مرگ مجادله کنیم و از یکسو اتفاقاتی 

چون سیرجان و رفتار با آن خانواده شهید سالمت 
دل ما را به درد می آورد را تحمل نخواهیم کرد.

در این نامه خاطرنشــان شده است: پرستاران 
مدت هاست با مشکل کمبود نیرو و معیشتی مواجه 
هستند. بسیاری از مجاهدان عرصة سالمت چندین 
هفته یا ماه است که جگر گوشه های خود را ندیده اند 
و در نهایت شرافتمندی به بیماران خدمت کرده اند. 
در اوج کمبــود نیرو و کمبود امکانات از جان خود 
مایه گذاشــته  اند اما در توهینی آشکار این روزها 
کــه کارانه های خود را هر چند ماه یک بار دریافت 
می کننــد آن را تقلیل یافته تــا حد یک پنجم و 
یک ســوم می  بینند. عالوه بر آن رفتار غیراصولی با 
پرستاران مبتال به کروناست که از گردونه خدمت 
خارج شده  اند و کسی از مسئولین اجرایی حالی از 
آنها یا خانواده شــهدای سالمت نمی  پرسد. تحمل 
این وضعیت برای کسانی که جان خود را کف دست 
گرفته اند غیرممکن اســت. در موضوع کمک  های 
جبرانــی از محل کمک  های رهبری ظاهرا تاکنون 
از یک میلیارد دالر اختصاص یافته به کادر درمان 
فقط 23 درصد آن اختصاص یافته است و مشخص 

نیست 77 درصد دیگر آن کجاست؟
پرستاران شــاغل در بیمارستان  های تهران، 
دانشجویان و اســاتید هیئت علمی دانشگاه  های 

تهران تصریح کردند: ما خســته  نیســتیم ولی 
دلگیریم. ما مــردم عزیز این آب و خاک را فدای 
مصلحت اندیشــی نمی کنیم ولی از جناب عالی 
تقاضامندیم با اســتفادة حداکثــری از دو بازوی 
قانون گذاری و نظارت مجلس شورای اسالمی برای 
رسیدگی به مطالبات بر حق پرستاران مجاهد بهره 
بگیرید و آن را به طور شفاف اعالم کنید. سخنان 
بی عمل برای ما کفایت نمی کند ما خواهان تغییر 
وضع معیشتی پرستاران و توجهی اثربخش به آنان 
هستیم. باید چرخة بی اعتنایی و بی خیالی مسئوالن 
بشکند و جریان جدیدی ایجاد شود. در پایان حضور 
جنابعالی در خط مقدم مبــارزه با کرونا با همان 
تجهیزات در اختیار عموم پرستاران سراسر کشور 
را ارج می نهیم و مطمئن هستیم که این حضور به 
عموم فعاالن عرصة سالمت و کادر درمان روحیة 
مضاعف خواهد داد. ما تفاوت مسئول یکجانشین 
و در میدان را به رســمیت می شناسیم و در عمل 
دیده ایــم که آنان  که از حضــور در میدان هراس 
دارند در نهایت اقدامی به نفع مجاهدان خط مقدم 
نخواهند کرد؛ که حال غرقه در دریا نداند خفته بر 
ساحل. البته تأکید می کنیم که حضور صرف کافی 
نیست و این حضور باید به اقدامات فعاالنه و ملموس 

به نفع کادر درمان منجر شود.

حجت  االسالم مروی:

آستان قدس هیچ تعللی در همکاری با مسئوالن 
برای رفع مشکالت مردم ندارد

تولیت آستان قدس با تأکید بر برقراری سفرهای استانی ازسوی مسئوالن برای 
لمس مشکالت مردم از نزدیک، گفت: سفرهای استانی باید تبدیل به یک فرهنگ 

میان مسئوالن شود تا مشکالت مردم یک به یک حل گردد.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در دیدار اعضای فراکسیون محرومیت زدایی و 
 گروه های جهادی مجلس شــورای اسالمی به ریاست سید احسان قاضی زاده  هاشمی  که در 
تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد، ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری اربعین سرور 
و ســاالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( با  اشاره به جایگاه دستگیری و گره گشایی از 
مشکالت نیازمندان در مکتب اسالم، عنوان کرد: در نگاه اسالمی مراجعه و عرض نیاز مردم به 
انسان یک نعمت است و اینکه انسان، توانایی برای یاری و خدمت به مردم داشته باشد، یک 
»نعمت الهی« به شمار می رود، اما در نگاه مادی این امر زحمت و مزاحمت دانسته می شود، 

لذا از مواجهه با مردم فرار می کنند.
وی سفرهای استانی مسئوالن و نمایندگان مجلس را اقدامی بسیار ارزشمند ارزیابی 
و عنوان کرد: رهبر معظم انقالب از زمستان سال 69 سفرهای استانی خود را با همراهی 
مســئوالن دولتی آغاز کردند، هدف ایشــان از این سفرها آشنایی مسئوالن با مسائل و 
مشکالت مناطق مختلف کشور بود، معظم له تالش کردند این فرهنگ را در میان مدیران 
و تصمیم گیران کشور تزریق کنند که بروید از نزدیک مشکالت را ببینید تا بتوانید درست 
تصمیم گیری کنید. سفرهای اســتانی را تعطیل نکنید تا در میان مسئوالن کشور این 
فرهنگ شود که تصمیم سازان و تصمیم گیران باید شخصا به مناطق محروم بروند و درد 

مردم را از نزدیک ببینند و بفهمند.
وی محرومیت زدایی را نیاز امروز کشور دانست و به اعضای فراکسیون محرومیت زدایی 
و  گروه های جهادی مجلس شورای اسالمی گفت: در محرومیت زدایی روی یک مسئله خاص 

تمرکز کنید، یک مشکل را کامل حل کنید و سپس به سراغ مشکالت بعدی بروید.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با  اشاره به آموزش از راه دور محصالن در دوران کرونا، 
عنوان کرد: امروز دانش آموزان مناطق محروم امکان تحصیل از طریق فضای مجازی را ندارند، 
محرومان جامعه از امکاناتی مانند کامپیوتر و اینترنت برخوردار نیستند لذا فرزندان آنها دچار 
عقب ماندگی تحصیلی می شوند، درمقابل آنهایی که متمکن بوده از تمامی امکانات برخوردار 
هستند، باید برای تحصیل مستضعفین در این شرایط فکری کرد، این مشکل توسط نمایندگان 

مجلس قابل حل است تا عدالت آموزشی در کشور برقرار شود.
وی با  اشاره به سکونت یک و نیم میلیون نفر از جمعیت مشهد در حاشیه این شهر، افزود: 
موضوع رسیدگی به حاشیه شهر مشهد همواره از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده است، لذا 
وظیفه خودمان می دانیم به میزان توان و امکانات برای محرومیت زدایی از این منطقه تالش 
کنیم؛ در این راســتا اخیرا با همکاری بسیار خوب شهرداری مشهد، اجرای 12 پروژه بزرگ 

شهری با هدف ساماندهی حاشیه مشهد آغاز شده است.
حجت االســالم والمسلمین مروی با بیان اینکه آستان قدس رضوی برای اجرایی شدن 
این پروژه حدود 28 هکتار زمین را در اختیار مدیریت شــهری قرار داده است، گفت: آستان 
قدس به میزان امکانات و توان هیچ تعللی در همکاری با مسئوالن و کمک به آنان برای رفع 

مشکالت مردم ندارد.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد 
امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه به 

ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای جلســه 
دادگاه قاضی مســعودی ضمن تفهیم اتهام به متهم 
محمد امامی گفت: محمد امامی فرزند احمد حسب 
محتویات پرونده، کیفرخواست و مستندات اتهام شما 
دایر بر مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور 
از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 1350 
میلیارد ریال از محل اخذ تسهیالت از بانک سرمایه به 
نحو نامشروع، دریافت غیرقانونی 26 فقره ضمانت نامه 
بانکی فاقد پشــتوانه مجموعا به مبلــغ 5 هزار و 96 
میلیارد ریال از بانک سرمایه، دریافت غیرقانونی مبلغ 
هزار و 124 میلیارد و 326 میلیون ریال از شرکت های 
سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس متعلق 
به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشــش قرارداد های 
حق العمل کاری، دریافت غیرقانونی وجوه به مبلغ 414 
میلیارد و 954 میلیون و 311 هزار ریال از شــرکت 
توسعه ساختمان سرمایه در پوشــش انعقاد قرارداد 
حق العمل کاری به نام شرکت پترو گل و روشه قشم، 
مبلغ هزار و 269 میلیارد و 300 میلیون ریال در فرآیند 
دریافت امالک لواسان و چناران از بانک سرمایه، انتقال 
ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه از طریق 
گران نمایی در ارزیابی امالک، دریافت غیرقانونی 900 
میلیارد تسهیالت مشارکت مدنی از بانک سرمایه به 
نام گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی 
دقیــق زاگرس، معاونت در ارائه گزارش کارشناســی 
رســمی  دادگســتری به نحو خالف واقع که در حکم 
جعل در اسناد رســمی  درخصوص امالک موسوم به 
فرشــته است. آیا این اتهامات را قبول دارید دفاعیات 

خود را شرح دهید.
متهم امامی ضمن رد اتهامات مطرح شده گفت: 
بــه هیچ عنوان قبول ندارم اول وکیلم دفاع می کند و 

جلسه بعد خودم.
در ادامه وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت.
قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: 
بانک سرمایه اگر با شما همکاری نکرد به دلیل شکایت 
از شــما بوده چرا که شما وکیل بانک بودید و وکیل 

متهم آن بانک نیز شدید.
وکیل مدافع متهم امامی گفت: قرارداد یک ساله 
من با بانک ســرمایه تمام شده ما اکنون با پرونده ای 
مواجه هســتیم که پایه نظام بانکی آن ایراد دارد چرا 
باید عین این پرونده ها به کارشناســان بانکی ارجاع 
شود، اما زمانی که به امامی می رسد این اتفاق نمی افتد.
قاضی خطاب به وکیل مدافع متهم امامی گفت: 
شما وارد دفاع و بند بند کیفرخواست شوید و حواشی 

نگویید. 
توضیحات نماینده دادستان

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه 
قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل متهم امامی یک ساعت 
و نیم در جلسه دادگاه به بیان خاطرات دوران قضایی 
خــود پرداخت و نیم ســاعت از آن را نیز درخصوص 
معایب نظام بانکی کشور و یک ربع آن را درخصوص 
تسهیالت گرفتن با فاکتورهای صوری صحبت کرد. من 
یک لحظه تصور کردم در کافه نشسته ام و می خواستم 

درخواست اسپرسو بدهم.
 دالیل شکایت بانک سرمایه

از وکیل متهم امامی
قهرمانی گفت: وکیل متهم امامی اعالم کرد که 
مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبوده است حال 
آنکه این چنین نیســت و ما اسناد مسئولیت وی در 
بانک سرمایه را داریم و شکایت بانک سرمایه از وکیل 
متهم امامی هم به این خاطر است که وی وکیل بانک 
ســرمایه بوده و به اسناد این بانک دسترسی داشته و 

االن وکالت متهم امامی را پذیرفته است.
ادعای باطل در مورد کیفرخواست

 قرائت شده در دادگاه
وی افزود: اینها در فضای مجازی با تیم رسانه ای 
که داشتند این گونه القا کردند که حجم کیفرخواست 
قرائت شده در دادگاه با نسخه اصلی تفاوت داشته حال 
آنکه باید می گفتند موضوع کیفرخواست فرق داشته 
که البته هر دوی این ادعاها باطل اســت و نه حجم و 
نه موضوع کیفرخواست قرائت شده در دادگاه با نسخه 

اصلی تفاوت ندارد.
ماجرای فراری دادن متهمان بی بضاعت

 توسط تیم فساد
نماینده دادستان گفت: اعالم کردند که به ما اجازه 
نمی دادند پرونده را مطالعه کنیم که این پاسخ داده شد، 
این تیم فساد آن قدر پیچیده بود که نگران بودند برخی 
متهمان بی بضاعت پرونده پس از دستگیری دست به 
افشاگری بزنند لذا برخی از افراد را از کشورخارج کردند 
از جمله آقای پرویز نسترن تهرانی؛ تمام ضمانت نامه ها 
از حســاب پرویز نســترن تهرانی دریافت می شد؛ در 
ســال 97 یکی از ضابطین پرونده به ما مراجعه کرد و 
اعالم کرد پرویز نسترن تهرانی از مرز عراق وارد کشور 
شده است؛ ما پس از ردگیری وی پس از 2 ماه وی را 
دستگیر کردیم و تازه فهمیدیم پرویز نسترن تهرانی 
در این پرونده هیچ کاره است و صرفاً از حساب های او 

استفاده می شده است. 
اخذ 50 میلیارد تومان تسهیالت

 توسط شرکت سون قشم محمد امامی
قهرمانی در ادامه با  اشاره به اخذ تسهیالت توسط 
یکی از شــرکت های متهم امامی گفت: شرکت سون 
قشم یکی از شــرکت های آقای امامی است که دفتر 
اقامتش در جزیره قشــم است؛ سال 92 آقای امامی 
ســهامدار این شــرکت می شــود و افراد قبلی از این 
شرکت خارج می شوند؛ شرکت درخواست 70 میلیارد 
تومان تسهیالت می کند و این درخواست مستقیماً به 

بخشــایش ارائه می شود؛ سال 91 آقای امامی مشاور 
آقای بخشایش بود و با وی رابطه نزدیک داشت؛ روند 
عادی در ارائه تسهیالت این است که درخواست باید 
به شعبه ارائه شــود و شعبه باید بررسی های اولیه را 
انجام دهد، اما در این مورد شاهد بودیم که درخواست 
به بخشایش ارائه شد و بخشایش پاراف کرد؛ نهایتاً 50 
میلیارد تومان توسط شرکت سون قشم اخذ شده است.

وی تصریــح کرد: هر شــرکتی کــه می خواهد 
تســهیالت دریافت کند، باید مسدودی در حسابش 
بیاورد، لذا در این مورد 5 میلیارد تومان در حســاب 
امامی مسدود شد و جالب آنکه آن 5 میلیارد مسدودی 
متعلق به هادی رضوی بود که آن هم جزو تسهیالت 

دریافتی از بانک سرمایه بود.
دریافت تسهیالت در روز افتتاح حساب شرکت

قهرمانی ادامه داد: قرار بود این میزان تسهیالت 
از شــعبه قشم پرداخت شــود اما اعالم شد که چون 
شعبه قشــم کد بانک مرکزی را ندارد نمی تواند این 
میزان تســهیالت را پرداخت کند. لذا تقاضا می کنند 
که تسهیالت از شعبه اسکان داده شود؛ امامی از مدیر 
تا هیئت مدیره شعبه اسکان را چیده بود و پرونده نیز 
به شعبه اســکان می آید. جالب این است که حسب 
مقررات بانکی باید یک میانگین موجودی در شرکت 
درخواســت کننده تسهیالت وجود داشــته باشد اما 
تأسف آور اینکه شرکت سون قشم آقای امامی افتتاح 
حســابش در روز تسهیالت بوده است و اصاًل گردش 

حساب نداشته است.
نماینده دادستان گفت: فاکتوری که صادر کردند 
و بر اساس آن تســهیالت گرفتند متعلق به شرکت 
سرافرازان روشن بود؛ این شرکت در سال 84 تأسیس 
شــده و صوری بودنش محرز است و سرمایه اش 500 
هزار تومان بود، اما فقط در یک نسخه 12 میلیارد برای 

امامی فاکتور صادر کرد.
قهرمانــی افزود: آقای وکیــل می گوید که بانک 
سرمایه یک بخش از تسهیالت را مسدود کرد؛ بر اساس 
مصوبه هیئت مدیره، امامی موظف بود برای شــرکت 
اخذکننده تسهیالتش، 5 میلیارد تومان مسدودی بگیرد 
که این میزان را هادی رضوی تأمین کرد و امامی باید 20 
میلیارد تومان را نیز در قالب ملکی وثیقه می گذاشت، 
اما امامی در روز اخذ تســهیالت به بانک نامه می زند 
که نمی توانم ملک را به عنوان وثیقه بگذارم بنابراین در 
مرحله نخست 30 میلیارد تومان تسهیالت می گیرد و 
10 میلیارد را نیز به عنوان مسدودی نگه می دارد که این 
10 میلیارد نیز در واقع تسهیالت خود بانک سرمایه بوده 

است و در مرحله بعد 20 میلیارد را بدون وثیقه دریافت 
می کند؛ ســپس در تهاتری ظالمانه، امامی تسهیالت 

مسدودی را نیز آزاد می کند و آنها را نیز برمی دارد.
نماینده دادســتان گفت: آقایان این تســهیالت 
را بار ها تمدید کرده اند و با این تمدید ســود دریافت 
می کردند؛ به این صورت که امامی در قالب شــرکت 
سون قشم 50 میلیارد تومان از بانک سرمایه دریافت 
کرد؛ یک ســال و نیم بعد در زمان سررسید باید 65 
میلیارد را تسویه می کرد، اما در موعد سررسید امامی 
با BMW هایی که پخــش می کرد در بانک، می آید 
می گویــد االن 65 میلیارد بدهکارم؛ بانک از پول های 
خود 65 میلیارد به حساب امامی واریز می کرد و سپس 
برداشت می کرد؛ در سررسید بعدی نیز با 87 میلیارد 
این پروسه طی می شــد و همین طور این روند تکرار 
می شد در واقع با سود های بادکنکی، بدهی های امامی 

را تسویه می کردند.
وی افزود: امامــی در صورت های مالی که برای 
شرکت سون قشم صادر می کند اعالم می کند که 109 
میلیارد فروش خالص داشته در حالی که اسناد مالی 
این میزان فروش وجود ندارد و از ســویی دیگر امامی 
در اداره مالیات میزان فروش خود را 5 میلیارد و 800 
میلیون درج می کند! علی ایحال امامی با این وضع 50 

میلیارد تومان تسهیالت می گیرد.
تسهیالت امامی کجا صرف شده است؟

قهرمانــی گفــت: امامی هنگام اخذ تســهیالت 
می گوید قصد احداث پتروشیمی  و پاالیشگاه را دارم، 
اما من در ادامه موارد صرف شده از تسهیالت دریافتی 
توسط امامی را برای دادگاه می خوانم: با بخشی از این 
تسهیالت پول هادی رضوی پرداخت شد؛ بخشی از این 
تسهیالت در چند صرافی تبدیل به ارز شد؛ بخشی از 
آنها به نام یک مدیر تولید شــبکه نمایش خانگی شد؛ 
بخشی از آن به حساب دختر 14 ساله یکی از متهمان 
رفت؛ بخشــی از این تسهیالت به حساب شخصی یک 
هنرپیشه شاخص کشور واریز شد؛ بخشی از آن به حساب 
حمیدرضا شیرخان یکی از متهمین همین پرونده رفت؛ 
بخشی از آن تسهیالت در قسمت های مختلف به حساب 
حمید حاجیان واریز شد، حمید حاجیان وکیلی است 
که حین تحقیقات ما کشــته شده است و پرونده قتل 
او نیز در دست بررسی است که نتایج به دست آمده از 
آن می تواند معما های زیادی را کشــف کند؛ بخشی از 
این تسهیالت به حساب یک خانم بازیگر سینما رفت که 
هیچ قراردادی نیز در زمینه ایفای نقش در فیلم با امامی 
نداشت؛ بخشی از آن به  حساب بازیگران زن و مرد متعدد 
رفته که قراردادی با امامی ندارند؛ بخشی از آن تسهیالت 
دریافتی در حســاب های متعدد چرخیده و سرانجام 
به حساب شــرکتی رفته که خود تسهیالت گیرندگان 
اعضای هیئت مدیره اش بودند؛ بخشی از این تسهیالت 
به حساب خانم »ف« رفته که در یکی از آژانس ها تمامی 
بلیت های سفر های خارج کشور امامی را تأمین می کرد؛ 
بخشی از آن تسهیالت به  حساب داماد خانواده امامی 

آقای محمدحسن زرین اقبال رفت.
پس از سخنان نماینده دادستان، قاضی مسعودی 
مقام ضمن اعالم ختم جلسه گفت: جلسه بعدی دادگاه 
روز دوشــنبه 21 مهــر در دو نوبت صبح و بعدازظهر 

برگزار خواهد شد.

ادامه رسیدگی به اتهامات محمد امامی

وكیل سابق »بانک سرمایه« وكیل متهم اصلی تاراج این بانک است!

نصراهلل پژمان فر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس 
شورای اسالمی طی اظهارنظری اعالم کرد که یکی از 
اعضای قبلی کمیسیون اصل 90 پارلمان دستگیر شده 
که پیگیری های ما حکایت از این دارد که فرد بازداشتی 

محمدعلی پورمختار است.
نصراهلل پژمان فر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی طی اظهارنظری اعالم کرد که یکی از اعضای قبلی 

کمیسیون اصل 90 پارلمان دستگیر شده است.
پژمان فر در این اظهارنظر در پاسخ به این سوال که »از 
رؤسای کمیسیون های اصل 90 کسی بوده که خودش دچار 
خطا و فساد شود؟«، گفت: اینها را باید دستگاه های امنیتی 

پاســخ دهند ولی یکی از افرادی را داریم که چند روز قبل 
شنیدم، ایشان دستگیر شدند و کارهای اینچنینی را انجام 

می دهند.
 فارس گزارش داد که بر اساس پیگیری های صورت گرفته 
فرد مورد اشاره پژمان  فر، محمدعلی پورمختار نماینده سابق 
مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون اصل 90 پارلمان در 
مجلس نهم است که مدتی است توسط دستگاه های اطالعاتی 

و امنیتی بازداشت شده است.
پورمختار برای شــرکت در انتخابــات مجلس یازدهم 
 هــم ثبت نام کــرده بــود که از ســوی شــورای نگهبان

 ردصالحیت شد.

بقیه از صفحه 2
تعلیق حداقل 10 ساله صنعت هسته ای

در بخــش دیگــری از گزارش تصریح شــده 
است:»استماع مجموعه نظرات و مطالعه مجموعه 
اســنادی که در اختیار کمیســیون قــرار گرفته، 
کمیسیون را به این نتیجه رسانده است که برجام 
برنامه هســته ای ایران را بدون دورنمای روشن در 
آینده، در یک تعلیق حداقل ده ساله و از یک منظر 

بلندمدت فرو می برد«.
همچنین در این گزارش آمده است:»کمیسیون 
این گونه جمع بندی می کند که در برجام در مجموع 
و تقریباً در همه موارد مرتبط با بخش فنی برنامه 
هسته ای ایرانـ  به جز غنی سازی در 5060 دستگاه 
ماشین نسل اول ـ آنچه عماًل رخ خواهد داد نوعی 
کاهش ظرفیت موجود، ایجاد محدودیت مشخص 
در همه ابعاد از جمله تحقیق و توسعه و کند شدن 
رشد در مســیر تحقق برنامه صنعتی غنی سازی 
ایران و بالطبع منجر به از بین رفتن زنجیره تأمین 
و سازندگان قطعات در کشور حداقل برای ده سال 

خواهد بود«.
اختیارات فراوان آژانس

کمیسیون ویژه بررسی برجام در این گزارش 
تاکید کرده است:»ارزیابی کمیسیون آن است که 
قطعنامه 2231ـ  در صورت اجراـ  اختیارات فراوانی 
برای آژانس بین المللی انرژی اتمی در نظر گرفته و 
از ایران خواسته است به ابهام از سوی آژانس بی قید 
و شرط پاســخ داده و همه مطالبات آن را برآورده 
ســازد. این امر حتی از اختیارات مندرج در برجام 
نیز فراتر رفته است. استنباط کمیسیون آن است 
که این قطعنامه می تواند مبنای درخواســت های 
زیاده خواهانه ای از سوی آژانس برای امروز و آینده 

کشور قرار گیرد«.
تمدید 5 ساله تحریم های تسلیحاتی

در بخــش دیگــری از ایــن گــزارش آمده 
اســت:»دریافت کمیســیون از حفظ بخشــی از 
تحریم های شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
مرتبط با مسئله هسته ای در قطعنامه 2231، آن 
است که تحریم های تســلیحاتی و موشکی علیه 
ایران ولو با شدت و محدودیت زمانی کمتر نسبت 
به قطعنامه های گذشتهـ  که هیچیک از آنها مورد 

قبول ایران نبوده اندـ  همچنان باقیمانده است«.
در این گزارش تصریح شــده است:»کمیسیون 
معتقد اســت ایجاد محدودیت 5 ساله برای واردات 
و صادرات سالح ایران و مسئولیت بزرگ ما در قبال 
جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر تروریسم دولتی 
و شبکه های سامان یافته از سوی آمریکا و هم پیمانان 
منطقه ای او سبب خواهد شد که در صورت قبول لوازم 
این محدودیت، شاهد رشد تروریسم در غرب آسیا و 
شمال آفریقا و تضعیف جبهه مقاومت در این منطقه 
باشیم؛ لذا کمیسیون بر عدم اجرای این بند از قطعنامه 

براساس بیانیه وزارت امور خارجه تأکید می نماید«.
دلسوزی مخلصانه نماینده مجلس

پس از تصویب 20 دقیقه ای برجام در مجلس 
دهم در 21 مهر 94، علی اصغر زارعی نماینده وقت 
مردم تهران، درحالی که نســبت به روند تصویب 
جزئیات طرح برجام انتقاد داشــت شروع به اشک 
ریختن کرد و جمعی از نمایندگان اطراف وی حضور 
یافتند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و زارعی که 
اوضاع مساعدی نداشت به اورژانس مستقر در مجلس 

منتقل شد تا تحت نظارت پزشکان قرار بگیرد.
آن روزهــا برخی نماینــدگان اصالح طلب در 
مجلــس در کنار رســانه های زنجیــره ای حامی 

دولت، گریه این رزمنده و جانباز جنگ و دلسوزی 
مخلصانه او را برای منافع ملی، با برچسب »دلواپس« 
به سخره گرفتند و فریادهای از سر درد او و معدود 
همفکرانش را در جلسه آن روز، به حساب آخرین 
تالش های »دلواپســان« برای برهم زدن »توافق 
قــرن«، »فتح الفتوح«، »آفتاب تابــان«، »پیروزی 
بزرگ تر از فتح خرمشهر«، »نماد تسلیم قدرت های 

بزرگ در مقابل ایران« و... گذاشتند!
زارعی در آن مقطــع گفت:»چطور طرحی با 
این اهمیت در کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید، 
اما مجلس برای طرح های کم اهمیت تر شاید روزها 

وقت می گذارد«.
امــروز، تقریبا 5 ســال بعد از آن اشــک ها و 
فریادها، همه آن نگرانی ها و تشویش هایی که این 
رزمنده قدیمی و نماینده آن روز را به گریه واداشت 
و هشدارهایی که کمیسیون ویژه برجام در گزارش 
خود مطرح کرده بود، تعبیر شده است و به واسطه 
برخی بی تدبیری ها در انعقاد آن توافق، شاهد لگدمال 
شدن برجام توســط آمریکا)هم دولت اوباما و هم 
دولت ترامپ( و تروئیکای اروپایی هستیم. امری که 
اطمینان داریم چهره متعهد و دلسوزی چون زارعی و 
دیگر نمایندگان مخالف برجام هرگز راضی به تحقق 
آن نبود و از قضا، فریادها و  اشک های آقای زارعی هم 
برای جلوگیری از به عینیت درآمدن آن نگرانی ها بود.

وزارت نفت و پست سفیری 
پاداش وکیل الدوله ها

برخی نمایندگان مجلس نهم و دهم، با بزک 
برجام و تطهیر قصور و تقصیرهای دولت در امضا و 
اجرای برجام، در ایجاد وضع فعلی شریک هستند. 
دالر 30 هزارتومانی و سکه 13 میلیون تومانی 
و پراید حدود 130 میلیونی تنها بخشی از ثمرات 

برجام و به عبارتی، سیب و گالبی های برجام است.
نکتــه قابل تأمل اینجاســت که آن دســته 
از نمایندگانــی کــه به جای وکالت مــردم، جامه 
وکیل الدولگی بر تن کردند، در سال های بعد پاداش 
این خدمت را گرفتند؛ یکی ســفیر ایران در یکی 
از کشورهای مطرح خارجی شد، چندین نماینده 
دیگر نیز یا توسط زنگنه در وزارت نفت پست های 
ارشــد مدیریتی گرفتند و یا از سوی ظریف، حکم 

سفیری گرفتند. 
بی توجهی دولت به هشدارها

در گزارش کمیسیون ویژه برجام که حاصل 40 
روز کارِ کارشناسی بود، تقریبا تمامی ابهامات توافق 
هسته ای مطرح شده بود؛ تعهدات آشکار ایران در 
مقابل تعهدات مبهم طرف مقابل، تبدیل شدن ایران 
به عضو استثناء در NPT، مکانیسم های داوری بر 
ضد ایران، وجود بستر الزم برای خروج بدون هزینه 
طــرف مقابل از برجام، فقدان وجود ناظر بر اجرای 
تعهدات آمریکا و اروپا، تعلیق حداقل 10 ساله صنعت 
هسته ای ایران و تمدید 5 ساله تحریم های تسلیحاتی 

ایران از جمله موارد مذکور است. 
 اما متاسفانه نمایندگان در روز رای گیری برای 
برجام به این گزارش بسیار مهم توجه نکردند و در 

نهایت برجام در 20 دقیقه تصویب شد!
در ادامه، دولت نیز به هیچ عنوان به این گزارش 
بسیار مهم و هشدارهای مندرج در آن توجه نکرد 
و نتیجه آن شد که خسارت محض برجام، مردم و 

کشور را با مشکالت عدیده مواجه کرد. 
اگر دولت مشورت پذیر بود و منتقدان را به جهنم 
حواله نمی داد و به آن هشدارهای کارشناسی و دقیق 
و دلسوزانه توجه کرده بود، در شرایط فعلی با چنین 

وضعیتی مواجه نبودیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در پاسخ به هتاکی ترامپ علیه ایران تأکید 
کرد: این ماییم که پاسخ به جنایات ایاالت متحده 
- از جمله تحریم های جنون آمیز و ترور جنایتکارانه 
ســردار سلیمانی دشمن شــماره یک داعش - را 

انتخاب می کنیم.
ســعید خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران در پاسخ به هتاکی ترامپ علیه 
ایران در صفحه شخصی خود نوشت: مردم ایران مرعوب 
لفاظی قلدرمآبانه رژیم شکســت خورده و بی قانون ایاالت 

متحده نمی شوند.
به گزارش فارس، وی افــزود: مردم ما از هیچ کاری 
بــرای دفاع از عزت خود فروگذار نمی کنند. این ماییم که 
پاســخ به جنایات ایاالت متحــده - از جمله تحریم های 
جنون آمیز و ترور جنایتکارانه ســردار ســلیمانی دشمن 

شماره یک داعش - را انتخاب می کنیم.
دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا روز جمعه در 
یــک مصاحبه رادیویی با به کار بردن الفاظ بی ادبانه علیه 
ایــران گفت: ایران، این را می دانــد. آنها اخطار گرفته اند: 
اگر ]... )اســتفاده از الفاظ سخیف و ناپسند([ و کار بدی 
علیــه ما انجام دهید، بالیی ســرتان می آوریم که تا حاال 

سابقه نداشته.
گفتنی اســت، علت عصبانیت و برآشــفتگی ترامپ، 
شکســت های پی در پی آمریکا در برابر جمهوری اســالمی 
ایران است. علیرغم هزینه کرد 7 تریلیون دالری آمریکا در 

غرب آســیا، ترامپ مجبور است با هواپیمای چراغ خاموش 
به عراق بیاید و ســوگمندانه به همین مسئله اعتراف کند. 
ایران با جانفشــانی مدافعان حرم و مجاهدان فی سبیل اهلل 
ماشــین جنگی آمریکا در عراق و سوریه را به ِگل نشاند و 
طرح خاورمیانه ای آمریکا را دود هوا کرد. سرنگون ساختن 
پهپاد جاسوسی و متجاوز گلوبال هاوک؛ غول 220 میلیون 
دالری آمریکا، موشک باران پایگاه عین االسد، ناکامی در فشار 
حداکثری، ناکامی در پروژه های امنیتی علیه ایران و... ترامپ 
را پریشان کرده و درهم ریخته است اما این پایان کار نیست و 
ایران در پاسخ به ترور سیدالشهدای مقاومت اسالمی، سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی، به فرمایش مقتدای حکیم انقالب، 

قطعا ضربه متقابل را به آمریکا یی ها خواهد زد.
استفاده رئیس جمهور آمریکا از الفاظ سخیف در این 
مصاحبه، مورد انتقاد برخی از کاربران فضای مجازی قرار 

گرفته است.
پایگاه روزنامه ایندیپندنــت، در خبری فوری درباره 
اظهارات ترامپ نوشــت، او هنــگام صحبت کردن درباره 
ایــران در برنامه رادیویی راش لیمبو )یکی از مجری های 
محافظه کار برنامه های رادیویی( از الفاظ رکیک اســتفاده 

کرده است.
پایگاه روزنامه مترو هم برای پوشش این خبر، ترامپ را 
فردی بد دهن توصیف کرده و نوشته استفاده او از دشنام 
فوراً با انتقاد در فضای مجازی روبه رو شــد و بســیاری از 
کاربران، او را به دلیل استفاده از لحن نامتناسب با جایگاه 

ریاست جمهوری، مورد انتقاد قرار دادند.

رئیس كمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم بازداشت شد

گستاخی جدید ترامپ علیه ایران با ادبیاتی سخیف
سخنگوی وزارت خارجه: ما هستیم كه پاسخ به جنایات آمریکا را انتخاب می كنیم

بازخوانی گزارش کمیسیون ویژه برجام

هشدارهایی كه 5 سال پیش داده شد اما هرگز شنیده نشد!


