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سرویس سیاسیـ 
روزنامه سازندگی دیروز گزارشی را با تیتر »وابستگی پنهانی بودجه به نفت« منتشر کرد و روتیتر 
زد: »دولت می گوید وابســتگی به نفت در الیحه بودجه کاهش یافته است اما تحقیقات نشان می دهد 

الیحه بودجه به طور غیر مستقیم به نفت وابسته است.«
ســازندگی در گزارش خود نوشــت: »... دولت دوازدهم هم در آخرین الیحه بودجه ای که تنظیم 
کرده، نوید کاهش بیشــتر وابســتگی به نفت را داده، اما بودجه غیر مستقیم به نفت وابسته است. در 
واقع دولت، مأمن تمام مشــکالتش را روی دوش صندوق توســعه ملی گذاشته است، صندوقی که با 

پول نفت پر می شود.«
در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت: »صندوق توســعه ملی قرار بود حکم قلک درآمدهای 
ارزی را ایفا کند... نه اینکه حکم کیف پول دم دستی را داشته باشد تا هر جا دولت کم  آورد، سریع به 

آن مراجعه کند.«
یاوه گویی وطن فروشان

درباره مذاکره بر سر توان موشکی و نفوذ منطقه ای
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز طی یادداشتی نوشت: »بایدن و کشورهای اروپایی نسبت به سیاست های 
منطقه ای و موشــکی ایران اعتراض و اشــتراک نظرهای مهمی دارند که برای حل آن ممکن است به 
سمت ابزار تحریم حرکت کنند. دیپلماسی ایران در این حوزه باید فعال شود و مانع اعمال تحریم های 
جدید علیه کشــور به بهانه های دیگر باشد. زیرا عقب نشینی های احتمالی که ممکن است ایران ناچار 
شــود انجام دهد بسیار کمتر از هزینه های عقب نشینی هایی است که بعد از اعمال احتمالی تحریم ها 

پرداخت خواهد کرد.«
الزم به تصریح است که توان موشکی و نفوذ منطقه ای ایران، ملک طلق یا ارث وطن فروشان مدعی 
اصالحات نیست که درباره مذاکره بر سر آنها یاوه گویی و ایران را به لقمه ای برای بلعیده شدن تبدیل 
کنند. درباره ادعای مضحک کمتر بودن هزینه عقب نشــینی از تحریم باید گفت؛ اوباما و کری پس از 

برجام بارها اعتراف کردند اگر توافق به دست نیامده بود، تحریم ها در حال فروپاشی بود.
اعتراف بزک کنندگان برجام به رویکرد ضدایرانی بایدن

روزنامه آرمان دیروز در مطلبی نوشت: »آنتوني بلینکن)گزینه وزارت خارجه دولت بایدن( 
کســي اســت که معتقد است برجام مهم است و میراث اوباما و تالش هاي او و تیم او است. اما 
در عین حال معتقد است آمریکا باید مشروط به برجام بازگردد و از این جهت انتخاب آنتوني 
بلینکن اگرچه به ظاهر از ســوي برخي محافل پیام مثبتي براي تهران به همراه دارد ولي در 
عمل انتخاب او و مســندي که به جان کري داده شــده پیام بســیار روشني را به ایران عرضه 
مي دارد و آن این است که آمریکا به برجام بازمي گردد اما با تعریفي که تیم بایدن از بازگشت 

به برجام دارا هستند.«
این روزنامه زنجیره ای در ادامه نوشت: »بایدن در سیاست هاي خود درباره ایران به اجراي 
سخت گیري هاي هوشمندانه تر در ادامه تحریم هاي فلج کننده دوران اوباما مي اندیشد. لذا نسیم 
سیاســي انتخاب بایدن و بازگشت به برجام در صورت عدم تحلیل درست مي تواند براي آینده 

مسئله ایران و آمریکا یک چالش مهم تلقي شود.«
آنتونی بلینکن در روزهای گذشته در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفت: »اگر بایدن به قدرت 
برسد و اگر ایران به اجرای کامل تعهداتش بازگردد، آمریکا هم چنین خواهد کرد. اما ما از آن 
)برجام( به عنوان یک ســکو استفاده خواهیم کرد، با متحدان و شرکای خود همکاری خواهیم 
کرد تا آن را تقویت و بلندمدت تر کنیم. به این  ترتیب زمینه بهتری برای »فشار جمعی« علیه 
سایر فعالیت های بی ثبات کننده ایران فراهم می شود و اطمینان حاصل می شود که وقتی بحث 

این فعالیت ها به میان آمد، این ایران است که منزوی می شود، نه آمریکا.«
این اظهارنظر دقیقاً تکرار اظهارات ضدایرانی  ترامپ و پمپئو است. اعضای ارشد کابینه جو 
بایدن از طراحان و حامیان تحریم های ضدایرانی و از معماران سیاست گذاری آمریکا در مسئله 

داعش هستند. آنها در مسئله ایران با  ترامپ و پمپئو کاماًل همصدا هستند.
مطالب زنجیره  ای برای آتش  افروزی میان مجلس و دولت

روزنامه شــرق که از فروردین ماه )وقتی مجلس یازدهم هنوز رســما کارش آغاز نشــده بود( کار 
تفرقه افکنی میان نمایندگان مجلس یازدهم را در دســتور کارش قرار داده بود، پس از آنکه تیرش به 
سنگ خورد، در ماه های اخیر پروژه ای را برای افروختن آتش درگیری میان مجلس و دولت در دستور 

کارش قرار داده است.
در شــماره دیروز شــرق گزارشی با عنوان »مجادله چند باره مجلس و دولت« منتشر شده بود که 
در آن می خوانیم: »دولت و مجلس همچنان بر ســر ماجرای یارانه معیشــتی با هم بگو مگو می کنند. 
مجلسیان دولت را متهم به رفتار دوگانه می کنند که قصد ندارد یا نداشته به مردم کمک معیشتی کند 
و کمک هزینه صد هزار تومانی که قرار اســت پرداخت شود، ربطی به مصوبه مجلس ندارد. اصولگرایان 
پارلمان نشین می گویند دولت می خواهد مجلس را ناکارآمد جلوه دهد و دولت هم می گوید که برخی 
بیرون گود نشسته، اما می خواهند خود را منجی مردم جا بزنند! دولت می گوید طرح ما موقتی و برای 
روزهای کروناســت، اما طرح مجلس دائمی اســت و حتی منبع مالی ای که در آن پیش بینی شده هم 
چندان قابل اتکا نیست. بعید است که بگو مگوی دولت و مجلسیان تا پایان دولت یازدهم تمام شود و 
البته پیش بینی می شــود با آمدن یک دولت تماما اصولگرا همه این اختالفات به سرعت فروکش کند؛ 

درحالی که مشکالت همچنان سر جای خودش باقی است!«
همه اینها در حالی است که رئیس مجلس تاکنون به آنچه خواست دل طیف اصالح طلب مبنی بر 
مجادله های پینگ پونگی میان رؤســای قوای مجریه و مقننه بوده، ورود نکرده و به صورت دائم تنها 

دولت را به همکاری با مجلس برای رفع مشکالت معیشتی دعوت کرده است.
روزنامه های زنجیره ای و به خصوص روزنامه شــرق حتی با ارائه خوانش های دیگرگونه از سخنان 

قالیباف سعی در شعله ورتر کردن این مجادله داشتند.
طیف موســوم به اصالح طلب همواره شــعارهای ویترینی مانند همدلی و وفاق میان قوای مختلف 

کشور را سر می دهند اما در عمل راه ایجاد شکاف و تفرقه را می پیمایند.
اجرای تعهد پایمال شده مذاکره مجدد ندارد

محمد ســاالری، رئیس شورای مرکزی حزب همبستگی ایران اسالمی دیروز طی مطلبی با عنوان 
»ضرورت اجماع داخلی برای گذار از مشکالت« در ارگان دولت نوشت: »حضور جو بایدن در کاخ سفید 
و تاکید وی به بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و احیای دیگر توافقات بین المللی، فضایی مناسب و 
متفاوت با گذشته را پیش روی جامعه بین الملل قرار داده است و همین امر ایجاب می کند که متناسب 
با تغییرات آینده، کشورمان نیز در راستای تامین منافع ملی و حل مشکالت داخلی، رویکردی متفاوت 
را در سیاست خارجی خود مد نظر قرار دهد و نسبت به این تحوالت، انعطاف پذیری مبتنی بر تعامل 
عزتمندانه با جامعه جهانی را بیش از پیش دنبال کند. البته قابل ذکر است که با توجه به سیاست های 
خصمانه ایاالت متحده علیه کشــورمان و دیوار بی اعتمادی میان دوکشور، این انعطاف پذیری باید به 

دور از ساده انگاری و کامال هوشیارانه و مبتنی بر منافع و اقتدار ملی باشد.«
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: »رفع تحریم منوط به شکل گیری مجدد میز مذاکره و 
البته همان طور که رهبری نظام و دولت هم تاکید دارند در چارچوب برجام اســت که اگر غیر از این 

بود در این سال ها راه های دیگر اجرا و به نتیجه می رسید.«
گفتنی است، مدعیان اصالحات در پی تکرار تجربه خسارت بار مذاکره با آمریکا هستند و حال آنکه 
باید پرسید؛ چه تضمینی وجود دارد که حریف تعهداتش را پایمال نکند و زیر امضای خود نزند؟ از این 
رو، تقالی مذاکره و امیدواری مجدد به آمریکا اگر خیانت نباشد، حماقت است. جالب اینجاست که این 
طیف، راه حل مشکالت را مذاکره با متقلبان و عهدشکنان آمریکایی و پایه گذاران تحریم های کاتسا و 
آیسا می داند و تأکید دارد که باید بر سر آن به اجماع برسیم، در حالیکه منطق اجماع و موضوعیت آن، 
می بایست امور عقالنی باشد نه خیالی و وهمی. مطلب دیگر اینکه، نویسنده با بی توجهی به واقعیات، 
رفع تحریم را منوط به مذاکره مجدد عنوان کرده در حالیکه رفع تحریم تعهد آمریکا در برجام بوده و 

مذاکره مجدد برای تعهد پایمال شده، معنا ندارد.

آنتونی بلینکن كیست؟
هدیه ویژه بایدن به اسرائیل

انتصاب آنتونی بلینکن به عنوان وزیر 
خارجه جدید آمریکا، جهت گیری های کالن 
دولت بایدن را روشــن تر کرد. بلینکن ۵۸ 
ساله، فعالیت در وزارت خارجه را در دولت 
بیل کلینتون آغاز کرد و در دولت اوباما در 
فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، معاون وزیر 
خارجه و بین ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، 
معاون مشاور امنیت ملی آمریکا بوده است.

هدیه ویژه بایدن به اسرائیل
او در خانواده ای یهودی در نیویورک به 

دنیا آمد و در سن ۹ سالگی به همراه مادر و پدر خوانده اش به پاریس مهاجرت کرد. »ساموئل پیزار« همسر مادر بلینکن، 
وکیل آمریکایی و زاده لهستان است که به عنوان بازمانده هولوکاست معرفی می شود.

او همچنین در تراز یک صهیونیســت دو آتشــه، حامی رژیم صهیونیستی است. به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، 
بلینکن در گفت وگو با گروه های یهودی دوست دارد نکته ای را درباره جنگ غزه در سال ۲۰۱4 برجسته کند؛ »بلینکن 
این طور تعریف می کند که سفیر اسرائیل نیمه شب او را از خواب بیدار می کند و خواستار کمک نظامی فوری به این 
رژیم می شود. بلینکن فردای همان روز، مسئله را با اوباما و بایدن در میان می گذارد و جواب مثبت می گیرد. سپس به 
همراه بایدن، ضمن البی موفق می شود کنگره را به پرداخت کمک ۲۵۰ میلیون دالری برای تقویت سامانه گنبد آهنین 
اسرائیل ظرف چند روز متعهد کند. بلینکن می گوید دولت بایدن، بدون قید و شرط به تل آویو کمک خواهد کرد. بایدن 

کمک نظامی خود به اسرائیل را به هیچ تصمیم سیاسی اسرائیل مرتبط نخواهد کرد.«
بلینکن یکی از مخالفان فروش هواپیما های اف-۳۵ به امارات اســت. او در عین حال گفت وگو با نشــریه »جیوش 
اینسایدر« وعده داده که دولت بایدن سیاست به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی کشور های عربی را دنبال کند. بیراه 
نیست که بسیاری از کارشناسان می گویند »انتخاب آنتونی بلینکن برای وزارت خارجه، هدیه تیم بایدن به اسرائیل است.

دیپلمات مداخله گرا و ستایشگر حمله ترامپ به سوریه
نیویورک تایمز در گرازشــی به قلم الرا جیکس، مایکل کرولی و دیوید ســنگر نوشت: آنتونی جی بلینکن، یکی از 
نزدیکترین مشــاوران جو بایدن اســت و تالش خواهد کرد تا شرکای آمریکا را کنار یکدیگر جمع کند. بلینکن در یک 
ســخنرانی در ســال ۲۰۱۵ درباره نگاهش به موقعیت آمریکا گفت: در زمان بحران یا مصیبت، همه پیش از هر چیز به 
آمریکا روی می آورند. همیشه حق با ماست و ما می توانیم نتایج را تعیین کنیم، این به این دلیل است که رهبری آمریکا 

توانایی منحصر به فردی در بسیج دیگران و ایجاد تغییرات دارد.
بلینکن همچنین نقش محوری در بسیاری از سیاستگذاری های خارجی در دولت اوباما داشت؛ از جمله چگونگی 

برخورد با روسیه پس از حمله به کریمه در سال ۲۰۱4 و نیز عملیات کشتن بن الدن در سال ۲۰۱۱.
نیویورک تایمز می نویســد: بلینکن، نزدیک به ۲۰ ســال در سمت های مختلف مثل دستیار ارشد در کمیته روابط 
خارجی سنا و بعداً مشاور امنیت ملی در کنار بایدن بوده است. در نقش دوم، بلینکن به توسعه واکنش آمریکا در برابر 
آشوب های سیاسی و بی ثباتی متعاقب آن در سرتاسر خاورمیانه کمک کرده و نتایج متفاوتی را در مصر، عراق، سوریه و 
لیبی به دست آورده است. برخی کارشناسان، بلینکن را به عنوان یک چهره مداخله گرا می شناسند. وی از حامیان پیشنهاد 
بایدن در سنا برای ایجاد سه منطقه خودمختار در عراق بر اساس دین و مذهب بود. افرادی که با بلینکن آشنایی دارند 
می گویند که او احتماال موضع سختگیرانه تری نسبت به مسائل حقوق بشر در چین و روسیه خواهد داشت و از دیدار با 

مخالفان پوتین هم ترسی نخواهد داشت.
آنتونی بلینکن می گوید آمریکا باید ائتالف های خود را بازسازی کند تا بتواند پسرفتی را که توسط ترامپ ایجاد شد 

و به خودکامگانی از روسیه گرفته تا چین اجازه داد تا از مشکالت ما بهره ببرند، مهار کند.
معاون وزیر امور خارجۀ در دولت اوباما خواستار مداخالت نظامی آمریکا به بهانه دفاع از حقوق بشر بود. بلینکن بارها 
درخصوص بحران سوریه به اوباما گفته بود »ابرقدرت ها الف نمی زنند.« او در مصاحبه  با شبکۀ »سی بی اس« با تلخی از 
سیاست مماشات اوباما در قبال رژیم سوریه یاد کرده و گفته بود »ما نتوانستیم از وقوع یک فاجعۀ در سوریه جلوگیری 
کنیم و هرگز این را فراموش نخواهم کرد.« او طرفدار اقدام نظامی علیه سوریه بود و به همین دلیل سال ۲۰۱۷ وقتی 

ترامپ دستور حمله هوایی به سوریه را داد، کار او را ستود.
بلینکن اخیراً هم توضیح داد که تعهد بایدن برای »پایان دادن به جنگ های ابدی« به این معنی اســت که ایاالت 
متحده جنگ های مخفی توســط نیروهای ویژه و نیابتی را جایگزین اعزام  نیروها در مقیاس گسترده می کند. فراموش 
نکنیم که دولت اوباما به فتنه تروریست ها در سوریه و عراق دامن زد و قصد داشت در اوج مذاکرات برجامی، این جنگ 
نیابتی را به داخل ایران و لبنان هم بکشاند که با درایت فرماندهان شجاع و با درایتی مانند حاج قاسم سلیمانی، سید 

حسن نصراهلل و ابومهدی مهندس ناکام ماند.
بایدن و بلینکن، برجام را اهرم فشار بیشتر می دانند

در موضوع ایران، جو بایدن و مشاورانش از جمله بلینکن بر ضرورت گسترش محدودیت های ایران به بهانه بازگشت 
به برجام تاکید کرده  اند. این بدان علت اســت که دولت آمریکا، ایران را علت اصلی نابودی هزینه ۷ هزار میلیاردی اش 
ظرف بیست سال گذشته برای تسلط بر منطقه غرب آسیا می داند و در واقع، برجام را صرفا شروعی برای آرزوی مهار 
نفوذ ایران و نابودی قدرت بازدارنده آن می داند و نه توافقی بُرد- بُرد برای کاهش تنش. به همین دلیل هم دولت اوباما با 

معاونت بایدن، از همان ابتدا پا در مسیر نقض برجام و افزایش تحریم ها گذاشت.
میدل ایست آی در این زمینه نوشت: »پس از اجرای توافق هسته ای دولت اوباما شروع کرد به البی و هشدار دادن به 
بانک های سراسر جهان بر ضد امکان معامالت تجاری به دالر آمریکا با ایران و به همین علت از دیدگاه تهران این دست 
کارها توافق هســته ای را از هر ارزش واقعی خالی کرد. کاهش تحریم ها یک ســتون اساسی بود که تهران را به امضای 
توافق ســوق داد اما هرگز واقعا محقق نشــد و برخی مشاوران طرفدار این تفکر در دولت اوباما احتماال دوباره در دولت 

بایدن حضور خواهند داشت.«
بلینکن در این میان، از جمله کسانی است که در مذاکرات منتهی به برجام، نقش آفرینی کردند. او همچون 
دیگر دســتیاران بایدن، مدعی بازگشــت به برجام امــا در قالب توافقی قوی تر و ماندگار تر اســت؛ در حقیقت 
تعبیر غلط انداز و دروغین بازگشــت به برجام، پوششــی است تا با حفظ پوسته این توافق، بتوان محدودیت ها و 
هزینه هــای تازه ای را تحمیل کرد؛ بی آنکه تضمینی درباره تعلیق تحریم ها )تعهد برجامی( بدهند یا اصال دادن 

چنین تضمینی ممکن باشد.
حفظ پوسته برجام برای افزایش محدودیت های ایران

بلینکن در مصاحبه با شبکه سی بی اس نیوز گفته است: اگر ایران به پایبندی به توافق هسته ای بازگردد، ما هم همین 
کار را خواهیم کرد. اما از آن به عنوان سکو استفاده می کنیم و در همکاری با متحدان و شرکایمان تالش خواهیم کرد 
آن را محکم تر و طوالنی تر کنیم. توافق، این مزیت را دارد که ما را در کنار متحدان و شرکایمان قرار می دهد تا بتوانیم 

به شکلی موثرتر علیه فعالیت های بی  ثبات  کننده ایران فشار بیاوریم.
او پیش از آن تاکید کرده بود در صورت ورود بایدن به کاخ سفید، تمامی تحریم ها علیه ایران، از جمله تحریم های 
اعمال شده توسط دونالد ترامپ حفظ خواهند شد. بلینکن، چهار ماه قبل گفته بود: »ما در داخل خود متن توافق )برجام( 
روی مفاد مهمی برای بازگرداندن تحریم ها اصرار کردیم. فقط یک مشکل وجود دارد؛ بند بازگشت خودکار تحریم ها باید 
توســط یکی از طرف های مشارکت کننده در توافق هسته ای فعال شود. اینکه دولت ترامپ، دولت اوباما- بایدن را بابت 
اتمام تحریم های تســلیحاتی ایران سرزنش می کند، تناقض های زیادی وجود دارد؛ چون بخش زیادی از این تحریم ها 
توسط دولت خود ما )دولت اوباما( وضع شد. ما می  توانستیم با داشتن جبهه ای متحد همراه متحدانمان، آن تحریم ها 

را از داخل خود توافق تمدید کنیم.«
وال استریت ژورنال و واشنگتن پست:

 بر خالف ادعا، دولت بایدن به برجام بر نمی گردد
درباره موضع تیم بایدن نسبت به برجام، ارزیابی های روشنی وجود دارد. تحلیلگر واشنگتن پست در این باره می نویسد: 
»قبول دارم که ابهاماتی در اینجا وجود دارد، اما راز مســئله در جزئیات اســت. بایدن می گوید اگر ایران ابتدا اقدام X را 
انجام دهد، او برای آغاز مذاکرات بر سر توافقی جدید، اقدام Y را انجام خواهد داد. این، به هیچ وجه با بازگشت به توافق 

هسته ای یکی نیست.«
به همین دلیل هم الورنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال در بروکسل گزارش می دهد »هیچ مقامی در اروپا تصور 
نمی کند که جو بایدن، بدون تغییرات در برجام، به این توافق بازخواهد گشت. بسیاری از مقام های اروپایی فکر می کنند 

جو بایدن از مسئله خروج آمریکا از برجام، به عنوان یک اهرم فشار مفید استفاده خواهد کرد.«
این خبر هم قابل تامل است که چند هفته قبل از اعالم نام بلینکن به عنوان نامزد تصدی وزارت خارجه آمریکا، نشریه 
صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، از وی به عنوان کسی که احتماال مسئول از سرگیری مذاکرات با تهران خواهد بود، یاد 
کرده بود. این نشریه، در کنار بلینکن، به اسامی نام جیک سالیوان و مایک فلورنوی  اشاره کرده و نوشته بود: استراتژی 
این تیم، آغاز یک مذاکره دو بخشی با ایرانی ها از طریق دو کانال مجزا خواهد بود. اولین کانال به محض ورود بایدن به 

کاخ سفید در ماه ژانویه و قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه ژوئن کارش را آغاز می کند.
دولت بایدن، زیان های برجامی ایران را جبران نمی کند

نشریه انگلیسی ایندیپندنت هم درباره نگاه دولت جدید آمریکا به تعهدات برجامی اش می نویسد: »فشار حداکثری 
نتوانســته به هیچ یک از اهداف خیالی پمپئو برســد. سیاســت گذاران آمریکایی تصور می کردند که با گذشت زمان، 
مقامات ایران مجبور می شوند به میز مذاکره برگردند؛ اما چنین نشد. تنها چیزی که سیاست آمریکا ایجاد کرده، چرخه 
خودتخریبی بین است. پیوستن دوباره به برجام، سر راست ترین راه برای پیگیری یک تنش زدایی کوچک با تهران خواهد 
بود. مقامات ایرانی تاکید دارند که دولت جدید آمریکا باید ضررهای خروج از برجام را جبران کند اما بسیار بعید است 

که بایدن چنین کاری بکند.«
تعهد دوست واقعی اسرائیل درباره برجام و تحریم ها

»مایکل اورن«، سفیر سابق اسرائیل در آمریکا در گفت وگو با شبکه i۲4 گفته است« »تونی بلینکن، یهودی و دوست 
واقعی اسرائیل است. او در جلسات توجیهی در واشنگتن گفته؛ برجام را به گونه ای تقویت خواهد کرد که مورد استقبال 

اسرائیل قرار گیرد.«
همچنین رسانه صهیونیستی جویش اینسایدر )jewish insider( در گزارشی خاطر نشان کرده است: »انتصاب 
تونی بلینکن به عنوان وزیر امور خارجه و جیک سالیوان به عنوان مشاور امنیت ملی، با تحسین گسترده رهبران یهودی 
و کارشناسان خاورمیانه روبرو شده است. بلینکن ماه گذشته گفته بود حتی اگر دولت بایدن تحریم های هسته ای علیه 
ایران را به حالت تعلیق درآورد، ما به تحریم های غیر هسته ای به عنوان یک سد محکم علیه رفتارهای نادرست ایران در 

زمینه های دیگر ادامه خواهیم داد.«

درمکتب امام

بدانید کارتان به پایان نرسیده
باید بســیجیان جهان اســالم در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسالمی باشند و این شدنی است، چرا که 
بســیج تنها منحصر به ایران اسالمی نیست، باید هسته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و 
در مقابل شرق و غرب ایستاد. شما در جنگ تحمیلی نشان دادید که با مدیریت صحیح و خوب می توان 
اســالم را فاتح جهان نمود. شــما باید بدانید که کارتان به پایان نرسیده است، انقالب اسالمی در جهان 
نیازمند فداکاري های شماست و مسئولین تنها با پشتوانه شماست که می توانند به تمامی تشنگان حقیقت 
و صداقت اثبات کنند که بدون آمریکا و شوروی می شود به زندگی  مسالمت آمیز توأم با صلح و آزادی رسید.
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قالیباف ضمن اشاره به تأکیدات رهبرانقالب:

 مجلس برای اصالح ساختاربودجه، حمایت از اقشار ضعیف و جهش تولید
طرح هایی را در دست بررسی دارد

به  ضمن اشــاره  رئیس مجلس 
نشست اقتصادی سران قوا در حضور 
بر  معظم له  تاکیدات  و  رهبرانقالب 
اصالح  ضعیف،  اقشــار  از  حمایت 
ســاختار بودجه، اهتمام بر جهش 
تولیــد و افزایش ســرمایه گذاری 
که مجلس طرح های مختلفی  گفت 
 را در زمینه های مذکور در دســت

بررسی دارد.
جلســه علنی دیروز مجلس شورای 
قالیباف و  ریاست محمدباقر  به  اسالمی 
با حضــور ۲۰۰ نماینده آغاز شــد. در 
جلســه دیروز مجلس طرح اصالح ماده 
۵4 قانون مالیات های مستقیم در دستور 
کار روز چهارشنبه صحن علنی مجلس 
قرار گرفت و نماینــدگان با اصالح این 
طرح موافقت و بندهــای الحاقی آن را 

تصویب کردند.
»محمدباقــر قالیبــاف«، رئیــس  
مجلس در نطق پیش از دســتور خود 
با اشــاره به نشست روز گذشته شورای 
اقتصادی سران سه قوه در محضر رهبر 
معظم انقالب گفت: رهبر معظم انقالب 
در جلسه شــورای هماهنگی اقتصادی 
اداره  نــکات مهمــی را درخصــوص 
اقتصادی کشــور بیان فرمودند و نقشه 
راه هر سه قوه را در مواجهه با مشکالت 
اقتصادی ترسیم کردند. برای برداشتن 
بار مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها 
باید راهکارهای متفاوت داشته باشیم. 
نشستن و دست روی دست گذاشتن تا 
زمان لغو خوش بینانه تحریم ها راه کار 

کارگشا در این باره نیست.
وی افزود: آنچــه که باید برای رفع 
تحریم ها انجام شــود و تالشی که باید 
در عرصــه دیپلماســی صــورت گیرد، 
شرایط خود را دارد که پیش از این هم 
گفته شده اســت. امروز راهکار اصلی ما 
خنثی ســازی تحریم هاســت که باید با 
همت و تالش و شجاعت آن را به مرحله 

انجام برسانیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشــت: برای عبور از تحریم ها باید تک 
تک مردم ایران را قــوی کنیم و همان 
طور کــه رهبر انقالب نیــز فرمودند با 
بی اثر کردن تحریم هاســت که می توان 
رفع تحریم  را نیــز رقم زد. رهبر معظم 
انقالب روز گذشــته 4 سرفصل مهم و 
حیاتی را برای حل مشــکالت کشور در 
میان مدت بیان کردنــد. به لطف خدا و 
با تالش همه نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در راســتای وظیفه خود یعنی 
ریل گــذاری و نظــارت در چهار فصل 
مطرح شده از سوی ایشان اقداماتی مهم 

در دست اقدام دارد.
بودجه 1400 با اصالحات ساختاری

قالیباف خاطرنشــان کرد: سرفصل 
اولی که از ســوی مقــام معظم رهبری 
مطرح شــد مربوط به کسر بودجه بود، 
همان طور که همه متفق القول هستیم 
اصالح ســاختار بودجه محور اول بسته 
اقتصاد مردمی مجلس شــورای اسالمی 
اســت و همکاران به ویــژه نمایندگان 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با کمک 
مرکز پژوهش های مجلس ماه هاســت با 
نمایندگان ســازمان برنامه و بودجه در 
حال رایزنی هستند تا بودجه سال آینده 
کشــور با رعایت اصــول مصوب اصالح 

ساختار بودجه ارسال شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: همچنین با توجه به تأکید رهبر 
معظم انقالب از سازمان برنامه و بودجه 
انتظار می رود همان طور که پیش از این 
وعده داده بودنــد، بودجه را با تغییرات 
الزم ارســال کنند تا بار فشــار کسری 

بودجه کاهش پیدا کند.
وی افزود: سرفصل دوم درباره تأکید 
رهبر انقالب مربوط به جهش تولید است 
که در مجلس شــورای اسالمی با عنوان 
رونق کســب و کار و ایجاد اشتغال برای 
جهش تولید مورد توجه نمایندگان قرار 
گرفته است و در این خصوص طرح های 
مختلفی در دستورکار مجلس قرار دارد 
که یکی از آن طرح ها، طرح جهش تولید 
مسکن اســت که کلیات آن به تصویب 
نماینــدگان رســیده و می تواند تحول 
جدیدی در تولید مسکن به عنوان یکی 

از پیشران های اقتصاد پدید آورد.
طرح  کــرد:  خاطرنشــان  قالیباف 
ساماندهی بازار خودرو و همچنین طرح 
ساماندهی بازار زنجیره فوالد نیز توسط 
نمایندگان در حال پیگیری است. خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی و تصویب 
اعطای تســهیالت درخصــوص آن نیز 
گام مهم دیگــری بود که نمایندگان در 

مجلس یازدهم برداشته اند.
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: در ســرفصل سوم یعنی افزایش 
سرمایه گذاری دولت و نهادهای عمومی 
تصویب قانون افزایش سرمایه شرکت ها 
از محل صرف ســهام بــدون حق تقدم 
اقدام مهمی بــود که در مجلس صورت 
گرفت کــه مجلس در تالش خواهد بود 
کــه بر اجرای درســت آن به نحوی که 
بهبود شــرایط اقتصــادی را کمک کند 

نظارت داشته باشد.
حمایت از اقشار ضعیف،

مطالبه رهبر انقالب
وی افزود: ســرفصل چهارم، مطالبه 
رهبری، ضــرورت حمایت  معظم  مقام 
از اقشــار ضعیف اســت. مردم عزیز ما 
مطلع اند که در 4 ماه گذشته نمایندگان 
به طور مداوم پیگیر به سرانجام رسیدن 
قانون حمایت معیشــتی از مردم بودند 
و با تأکید دیــروز مقام معظم رهبری و 
انتظار مردم اکنون این امیدواری وجود 
دارد کــه دولت و مجلس با هماهنگی و 
همکاری هرچه ســریع تر قانون حمایت 
معیشــتی از مــردم را بــه مرحله اجرا 
برســانند و انتظارات موجود را پاســخ 

دهند.
این  قالیباف خاطرنشان کرد: طبق 
قانون باید تا پایان ســال به 6۰ میلیون 
نفر از هموطنان یارانه کاالهای اساســی 
پرداخت شود. همچنین مجلس وظیفه 
خود می داند تا راهبردهای تعیین شده 

توســط رهبر معظم انقــالب را به طور 
ویژه در بودجــه ۱4۰۰ و در برنامه پنج 
ســاله هفتم مورد توجه قرار دهد تا در 
ریل گذاری یک ســاله و پنج ساله پیش 
روی کشور با جهت گیری درست حرکت 

کند.
قیمت مرغ نمادی از

ناکارآمدی و ناهماهنگی 
رئیس مجلــس شــورای اســالمی 
اظهــار داشــت: این روزهــا گرانی های 
افسارگسیخته دغدغه اصلی مردم شده 
اســت و زندگی را بر مردم سخت کرده 
و پدران را شرمنده و شرمسار خانواده ها 
کرده اســت. گرانی های کمرشکنی که 
یک روز بــا تخم مرغ آغاز شــد و حال 
به مرغ رســیده اســت. امــروز قیمت 
مــرغ تبدیل به نمــادی از ناکارآمدی و 
و سیاســت گذاری  اجرا  در  ناهماهنگی 

شده است.
وی افزود: ضروری است بخش های 
مختلف دولت با هماهنگی کامل سریعا 
نسبت به ساماندهی مجدد بازار کاالهای 
اساســی به خصوص مرغ اقدام کنند و 
در همین زمینه الزم اســت کمیسیون 
کشــاورزی مجلس با ســرعت و دقت 
وظیفــه نظارتی خــود را در ایــن باره 
 انجام و گزارش آن را به مجلس و مردم

ارائه کند.
طرح الزام دولت

 به تثبیت قیمت  ها و نظارت
دلیگانی نماینده  حاجی   حسینعلی 
ر  د میمه  و  ر  ا خو بر  ، هین شــهر شا
مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با 
خبرگــزاری فارس، با اشــاره به افزایش 
بی رویــه قیمت هــا در کشــور گفــت: 
از  بــرای جلوگیری  نمایندگان مجلس 
افزایش این قیمت ها طرح الزام دولت به 
تثبیت قیمت هــا و کنترل تورم را تهیه 

کرده اند.
وی با بیــان اینکه ایــن طرح روز 
گذشته در مجلس تهیه شده و در حال 
جمع آوری امضا اســت، گفت: به محض 
تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور 

کار مجلس قرار خواهد گرفت.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به 
جزئیات و مواد این طرح اظهار داشــت: 

این طرح دارای شش ماده است.
اصالح ساختار بودجه

در کمیسیون
  محمد باقــر قالیباف رئیس مجلس 
شــورای اســالمی دیــروز در جلســه 
علنــی مجلس بعــد از ارجــاع گزارش 
برنامــه در مــورد اصالح  کمیســیون 
ســاختار بودجه به دلیل پیشــنهادات 
فراوان رســیده به هیئت رئیسه مجلس 
اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاســبات روز دوشــنبه جلسه ای را 
درباره بودجه ســال آینده برگزار خواهد 
کــرد که من هم به کمیســیون خواهم 
رفــت و موضوعات بودجه ســال آتی را 
بحث کــرده و دربــاره مباحث کلی آن 

اظهار نظر خواهم کرد. 
وی افــزود: حتماً همــه مجلس به 

اهمیت کمیســیون برنامــه و بودجه و 
همچنین کمیســیون تلفیق پی برده و 
مطمئن هستم که با همکاری نمایندگان 
مجلس و کشــاورز و کارشناسان بودجه 
دقیقی را با نگاه به اصالح ساختار بودجه 

مصوب خواهیم کرد.
الزم به ذکر است که رئیس مجلس 
در جریان بررسی احکام بودجه در جلسه 
دیروز گفت که به دلیل آنکه موارد زیادی 
در این مورد مطرح شده و نمایندگان نیز 
ابهامات زیادی دارند و این موضوع وقت 
زیادی از صحــن می گیرد بنابراین بهتر 
است به کمیســیون برود که نمایندگان 
به اتفاق آرا با این پیشنهاد رئیس مجلس 

موافقت کردند.
فروش اوراق سلف نفتی

تحویل زمین سوخته به دولت بعدی
الیاس نــادران نماینده مردم تهران 
در مجلــس در جلســه علنی مجلس و 
تذکر ماده ۷۵ قانــون آئین نامه داخلی 
مجلس اظهار داشــت: من از کار کمیته 
اصالح ساختار بودجه کمیسیون برنامه 
و بودجــه مجلس برای اصالح ســاختار 
بودجه و جلســات متعــدد و زحماتی 
که کشیده اند تشــکر می کنم اما این را 
باید بدانیم که نباید آزاداندیشــی و نظر 
بگیریم  نماینــدگان مجلس  از  دادن را 
و به همین دلیــل باید به همگان اجازه 
دهیم کــه نمایندگان فرصت اظهار نظر 

داشته باشند.
وی افزود: برداشــت دستگاه های 
اجرایی از مصوبات ما مالک عمل است 
و در صورتی که این برداشت اشــتباه 
باشــد می تواند برای کشور مشکالتی 
را ایجاد کند. ما در بودجه با شرایطی 
مواجه هستیم که شنیده ام ۲۰۵ هزار 
میلیــارد تومان دولت بنــا دارد اوراق 
سلف نفتی بفروشد که معنایش یعنی 
فاجعه و تحویل زمین سوخته به دولت 
بعدی. دولــت و مجلس بایــد درباره 
اصول بودجه ســال آینــده با یکدیگر 
نشست داشــته و کلیات آن را بررسی 

کنیم.
وی گفــت:  نبایــد اینگونه باشــد 
کــه اموال  آیندگان را بــا فروش اوراق 
بفروشــیم و روی مســائل اساسی کار 
نکنیم. باید دولت و مجلس و کمیسیون 
برنامه و بودجه خالصــه هزینه و منابع 
و درآمدهــای بودجه ســال آینده را به 

صورت مشترک بررسی کنند.
نماینــده تهــران در مجلس گفت: 
نباید طوری شــود که الیحه بودجه به 
مجلس بیایــد و کمیســیون تلفیق به 
دلیل اشــکاالت فراوان کلیات بودجه را 
رد کند این در حالی اســت که در سال 
گذشــته وقتی بودجه به سران قوا رفت 
محرمانه شــد و امکان بررســی و ارائه 
پیشــنهادات گرفتــه شــد و در نهایت 
مشــکالت اقتصادی فعلی ایجاد شد به 
همین دلیل از کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس می خواهم در جلســات متعدد 
با دولت  جزئیات بودجــه را به صورت 

مشترک با یکدیگر بررسی کنند.

از اســاتید کشور در  نفر   660
پاسخ به زمینه ســازی برخی برای 
مذاکرۀ مجدد با آمریکا نوشــتند: 
بازگشت به مسیر تجربه شدۀ مذاکره 
با ناقضــان کرامت، هویت و اقتصاد 
ندارد  توجیهی  هیچ گونــه  ایران، 
و با حداقل هــای معرفت تجربی و 

عقالنیت، سازگار نیست. 
 66۰ نفر از اســتادان و مدرســان 
دانشگاه های کشور، به زمینه سازی برخی 
نیروهای سیاســی برای مذاکرۀ مجّدد با 
آمریکا و همچنین نامه ۲4۰ نفر از فعاالن 
بر فرصت نمایی جدید  سیاســی مبنی 
تحوالت آمریکا در ایران! واکنش نشــان 
داده و اعالم کردند: بازگشــت به مسیر 
تجربه شــدۀ مذاکره با ناقضین کرامت، 
هویت و اقتصاد ایران که خسارت فراوان 
بر اقتصاد ملِّی مــا وارد آورد، هیچ گونه 
توجیهــی ندارد و حّتی بــا حداقل های 
معرفت تجربی و عقالنّیِت نیز، ســازگار 

نیست.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
است: توّقع منطقی و تجربی این بود که 
پس از »شکست تجربۀ مذاکره و برجام«، 
نیروها و جریان های سیاســِی معتقد به 
»گفت وگوی سازش جویانه با غرب« نیز، 

به »خطای بــزرگ و پُرهزینۀ« خویش 
اذعان کنند و از ایــن  تجربه پرهزینه و 
گران قیمت، در برابــِر توده های مردمی 
که گمان بردند این مسیر، گشایش های 
اقتصادی به دنبال خواهد داشــت، اظهار 
»شرمندگی« و »سرافکندگی« کنند، اّما 
گویا همچنان »چرخۀ خطاکارِی« آنها، 

متوّقف نشده است.
در این بیانیه تاکید شده است: تغییر 
رئیس جمهور کشور پرتالطم آمریکا و 
جابه جایی قدرت از یک حزب به حزبی 
دیگر، سبب گشته که نیروهای سیاسِی 
ناتوان در تدبیر معیشــِت مردم، دوباره 
بر »اشــتباه گرانقیمت و تلِخ گذشته« 
اصرار بورزند و با عنوان جعلی استفاده 
از »فرصت«، در راهی قدم بگذارند که 
در نهایت، »هزینه ها و خســارت های 
بیشــتری« را بــر مردم بــزرگ ایران 
و اقتصــاد ملّی تحمیــل خواهد کرد. 
ازاین رو، نباید با سکوت خویش، اجازه 
داد که »بدهکاران ملّی« و »کارگزاران 
تجربۀ زیان بار«، باز هم پرچم مذاکره را 
به دست گیرند و طلبکارانه، »تخّیالِت 
موهوم« و »پندارهای باطِل« خویش را 

به نام »فرصت تازه« بفروشند؟ 
در بخش دیگری از این بیانیه آمده 

است: کیست که نداند کوبیدن بر طبِل 
تهــِی مذاکره، اقتصاد ملّــِی ما را هرچه 
 بیشتر، »شرطی« و »وابسته« می کند؛  
موجب می شود همانند گذشته، اقتصاد 
در »تلۀ تعلیق و انتظار« بیفتد و روزانه، 
چشــم ها و نگاه ها، معطوف به »شــروع 
 شــدن«، »پیش رفتن«، »و به ســرانجام  
نرسیدن« و شکست مذاکره شود، دوباره 
قدرت ملی ایران و دستان نیروهای مولد 
میهن به روند شتاب جوی  اقتصاد، ماه ها 
و ســال ها به گروگان دشمنان تاریخی 
ایرانیــان در آمده و متوّقــف گردد. این، 
اتّفاق ناگواری بــود که در طول بیش از 
هفت سال گذشته رخ داد و موجب وارد 
شدِن لطمه ها و گزندهای اقتصادِی جّدی 
به ما شــد. واقعّیت این است که اقتصاِد 
»در حال  انتظار« و »معّطل  نگاه  داشــته 
 شــده«، رشد و رونق نخواهد یافت، بلکه 
فرسوده تر و ناکارآمدتر شده و به دلسرد 
کــردن کارفرمایان، کارگــران و تمامی 
مولدین کار و سرمایه ایرانی منجر خواهد 

شد.
در این بیانیه تصریح شــده اســت: 
واضح اســت کــه گشــایش اقتصادِی 
»وابسته به ارادۀ آمریکا«، ثبات و دوامی 
نــدارد و بــا هرگونه »تنــش و تالطم 

سیاســی«، به آســانی فرو می ریزد و باز 
داستان، از سطر نخســت آغاز می شود. 
تجربه و عقل سلیم گواه است که  آمریکا 
تــا آن هنگام که دریابد می تواند با رفتار 
سیاســِی ضدایرانی خویش، »تکانه ها« 
و »بی ثباتی ها«یــی را بر اقتصاد ملِّی ما 
تحمیل کند، از این »اهرم فشار« استفاده 

خواهد کرد.
به گزارش فارس، در بیانیه اســاتید 
دانشــگاه آمــده اســت: اکنــون زمان 
پاســخگویی، محاســبه و ارزیابی است، 
نــه آغازی دوباره! حــال که حّتی اندک 
صداقتی برای اعتراف به تحمیل خطای 
پُرهزینه بر ملت کریم ایران در گفتارتان 
به میان نیامده، این  اندازه »اصرار بر خطا« 
و »تکرار خطا« و سودای حیات سیاسی 
به قیمــت »به خطا افکندِن مــردم«، را 
قابل  تحّمل ندانســته و بر آن شــدیم 
تــا در حضور ملّت شــریف ایران به نقد 
ادعاهای شما پرداخته و بگوییم؛ به جای 
»وعده فروشی های سیاسی و انتخاباتی«، 
»گفتاردرمانی«، »مخالف هراســی« 
و »مظلوم نمایــی«، بایــد پاســخگوی 
و  تحّقق نیافته«  نابجــای  »وعده هــای 
»عملکردهای ناصواب« بود و از نتایج و 

ثمراِت »اقتصاِد برجامی« سخن گفت.

بیانیه 660 استاد دانشگاه:

كوبیدن بر طبِل تهِی مذاكره
 اقتصاد مّلِی ما را هرچه  بیشتر »شرطی« و »وابسته« می كند

جاسوس رژیم صهیونیستی با سه تاجر ایرانی 
تبادل شد.

یک فعال اقتصادی و دو شهروند ایرانی که به اتهامات 
واهی، در خارج از کشور بازداشت شده بودند، با یک جاسوس 
دو تابعیتی که برای رژیم صهیونیســتی فعالیت می کرد، 

تبادل و آزاد شدند. 
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، سی ام شهریور ماه 
۹۷ خبر دستگیری یک زن جوان ۳۱ ساله، توجه رسانه ها 
را به ایران جلب کرد. کایلی مور گیلبرت، تبعه اســترالیاـ  
انگلیس بود که رسانه های خارجی او را محقق، پژوهشگر، 

اسالم شناس و استاد دانشگاه معرفی می کردند.
کایلی ۳۱ ساله با عنوان استاد دانشگاه و شیعه شناس، 
به تمام کشور های مهم منطقه غرب آسیا سفر کرده بود، 
ایران مصر، سوریه، عراق، بحرین، کویت و ... او در این سفر ها 
در مجامع علمی و مذهبی حاضر می شد و با شخصیت های 

فرهنگی و مذهبی این کشور ها در ارتباط بود.
کایلی متولد ۱۹۸۷ در استرالیا و دارای تابعیت دوگانه 
استرالیایی، انگلیسی است. وی در خانواده مسیحی تبار به 
دنیا آمد، اما بعد ها به اقتضای شغلش مجبور به تغییر مذهب 

از مسیحیت به یهود می شود.

وی نسبت به تحصیالت عالی بی عالقه بود، تا اینکه 
در ۲۵ ســالگی آشنایی او با یک اســرائیلی به نام »روی 
بینکوویینز« باعث می شود که بدلیل ویژگی های فردی و 
استعداد های خاص توسط امان، سرویس جاسوسی نظامی 
اسرائیل نشان شده و در سال ۲۰۱۲ به توصیه این سرویس 
برای تحصیل در »رشته مطالعات آسیا، خاورمیانه و حوزه 
اسرائیل« دانشگاه کمبریج، به لندن اعزام شود و در طول 

مدت تحصیل مورد کنترل و رصد قرار گیرد.
امان، سرویس جاسوسی نظامی اسرائیل، در این سال ها 
کایلی را تحت نظر داشت برای مقاصد خود رشته او را تغییر 
داد و کایلی را ملزم به ادامه تحصیل در »رشــته مطالعات 

اسالمی و خاورمیانه« می کند.
کایلی خود را با این رشته بیگانه می بیند و تمایل دارد با 
روش های ویژه خود اقدام به جاسوسی و جمع اوری اطالعات 
نماید. اما امان او را متقاعد می کند که برای نزدیک شدن به 
چهره های خاص، نیاز به پوشش ویژه دارد و بهترین پوشش 
برای این منظور تحصیالت دانشگاهی و پژوهش های علمی 

در مسائل اسالمی و خاورمیانه است.
با طوالنی شــدن اقامت کایلی در لندن و لزوم حفظ 
پوشش شــغلی حین تحصیل و آموزش او ابتدا به عنوان 

کارمند یک هتل که مهمانانی از کشور های عربی داشت، 
آغاز به کار می کند تا با برقراری ارتباط نزدیک با مهمانان 
عرب هتل شبکه ارتباطی خود را توسعه دهد و همچنین با 

فضای فرهنگی کشور های اسالمی بیشتر آشنا شود.
در این مدت امان، کایلی را تحت آموزش های تخصصی 
اطالعاتی قرار داده و او را به یک مأمور خبره برای سرویس 

تبدیل می کند.
کایلی پس از گذراندن این آموزش ها به زبان های عبری، 
عربی و ژاپنی مسلط می شــود و برای گذراندن دوره های 
تخصصی به اسرائیل سفر کرده و در یک پادگان، آموزش های 

نظامی خود را تکمیل می کند.
در نهایــت او که اکنون به یک مأمــور آموزش دیده 
اســرائیلی تبدیل شــده، با تغییر دین خود از مســحیت 
به یهود سرســپردگی خود به تشکیالت صهیونیستی را 

تکمیل می کند.
سرویس نیز برای او یک ازدواج تشکیالتی ترتیب داده 
و یک نظامی صهیونیســت به نام روسالن هودوروف را به 

عنوان همسر برای کایلی بر می گزیند.
دوره های تئوری آموزشــی کایلی پایان یافته و او به 
عنوان کارآموز اطالعاتی، به موسســات پوششی اسرائیلی 

وصل می شود تا برای مأموریت های رسمی اطالعاتی آماده 
شــود. حضور در سوریه، نخستین ماموریت امان به کایلی 

برای انجام اقدامات اطالعاتی و جاسوسی بود.
پس از بازگشت از ســوریه و در مرحله بعد، مسئول 
بازجویی برخی ایرانیان مهاجر و زندانی می شود تا عالوه بر 
تکمیل آموزش های بازجویی و زیرپاکشی، اطالعات خود از 
ایران و ایرانیان ارتقاء دهد و بازجویی ها و پرونده سازی های 
کایلی منجر به محکومیت های طوالنی برای برخی از ایرانیان 

خارج از کشور می شود.
ماموریت جدید وی موضوعات هســته ای و اقتصادی 
ایران به خصوص کشــف شــیوه های دور زدن تحریم ها و 
همچنین موضوعات مربوط به محور مقاومت است. ازین رو، 
امان، به منظور حفظ پوشش و توجیه اقدامات بعدی، کایلی 
را ملزم به ادامه تحصیل در مقطع دکتری رشته مطالعات 

اسالم و خاورمیانه می کند.
دوره آمــوزش اختصاصی کایلی برای ماموریت ایران 
دو سال زمان برد و او طی این مدت کامال به زبان فارسی 
مسلط می شــود. کایلی که به لحاظ تئوری، آمادگی الزم 
جهت اقدامات اطالعاتی در جغرافیای ج. ا. ا را پیدا کرده، 
با اســتفاده از پوشش پژوهشی و دانشگاهی، با ایجاد یک 

فرصت مطالعاتی برای شرکت در دانشگاه ادیان و مذاهب، 
به ایران می آید.

در سفر اول وی به ایران، دست به هیچ اقدامی نمی زند 
و پس از مدت کوتاهی از کشور خارج می شود. در سفر دوم، 
به توصیه سرویس اسرائیل در ایام محرم وارد ایران می شود.
کایلی با حضور در شــهر های مختلف که در راستای 
مأموریتش بود، اقدام به جمع آوری اطالعات می نماید. کایلی 
که از اشراف اطالعاتی ایران بر خود بی اطالع است به منظور 
عادی سازی حضور خود در ایران به اماکن مذهبی، هیئات و 
 اماکن توریستی می رود تا کسی نسبت به این سفر شک نکند.
اینبار کایلی بــرای ارتباط گیری با برخی شــخصیت ها 
و اهــداف، اقدام و ســعی می کند بــه اطالعات اقتصادی 
و نظامــی ایران و جبهه مقاومت دســت پیــدا کند، که 
 مــورد ضربــه اطالعاتی قرار گرفته دســتگیر می شــود.
وی پس از طی مراحل قانونی و قضایی به جرم اقدام علیه 
امنیت ملی از طریق همکاری اطالعاتی با رژیم صهیونیستی 
به ۱۰ ســال حبــس محکوم گردید و پس از ۲ ســال از 
محکومیت خود، در نهایت نظام جمهوری اسالمی تصمیم 
می گیرد وی را با سه فعال اقتصادی ایرانی که به قصد دور 

زدن تحریم بازداشت شده بودند تبادل کند.

جاسوس صهیونیستی با ۳ تاجر ایرانی تبادل شد


