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سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در گزارشی در شماره دیروز خود به سخنان برخی اصالح طلبان در مورد برچیده شدن نهاد اجماع ساز 
انتقاد کرده و نوشته است: »هنوز یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری نمی گذرد که زمزمه های برچیده شدن نهاد اجماع ساز 

یا همان جبهه اصالحات ایران شنیده می شود؛ شاهد مثالش سخنان اخیر علی تاجرنیاست...«
در ادامه این متن می خوانیم: »ازخاصیت افتادن نهاد اجماع ساز یک پیام روشن دارد؛ آنکه هیچ هدف بلندمدتی در 
تشکیل این تشکل وجود نداشته است و مانند همیشه اصالح طلبان چند ماه پیش از انتخابات و صرفا برای رأی جمع کردن 
اقدام به تأسیس یک مجموعه و این بار با نام جبهه اصالحات ایران کرده اند؛ تشکیالتی که مشابهش در گذشته هم با نام 
شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان شناخته می شد و همه اینها در حالی است که اصالح طلبان پیش از تأسیس 
نهاد اجماع ســاز وعده می دادند که قرار این است نهاد بعد از انتخابات هم وظیفه هماهنگی اصالح طلبان را داشته باشد؛ 
اما شــاید ازکارافتادن چنین مجموعه هایی لزوما به دلیل اهمال اعضای آن نباشد بلکه مشخصا در مقطع کنونی ناشی از 
مشخص شــدن یک نتیجه مهم است؛ آنکه دیگر سرمایه اجتماعی خاصی مانند آنچه در گذشته مشاهده می شد، همراه 

اصالح طلبان نیست.«
در ادامه این گزارش نکته ای قابل تامل بیان شــده اســت: »محمود صادقی، از اعضای نهاد اجماع ساز، بیان می کند: 
»به طورکلی روش اصالح طلبانه اقتضا  می کند که در هر شرایطی گفتمان و مطالبات را دنبال کنند؛ چه در شرایطی که 

در قدرت هستند، چه در شرایطی که بیرون از قدرت   اند...«
به راستی اصالح طلبان در این 8سالی که در قدرت بودند )چه در دوره های یازدهم و دوازدهم دولت؛ چه در مجلس 
دهم؛ چه در دوره فعلی شورای شهر و شهرداری تهران( چه مطالباتی را دنبال کردند؟! اساسا منظور این فرد اصالح طلب 

از دنبال کردن مطالبات، خواسته های حزبی و جناحی است یا مطالبات مردم؟!
برای درک بهتر این موضوع به یک نمونه اشاره می کنیم؛ عباس آخوندی از جمله افراد اصالح طلب است که قریب 
6سال سکان وزارت راه و شهر  سازی را به دست داشت. او در این پست نه تنها به یکی از اصلی ترین مطالبات مردم؛ یعنی 
مســکن، هیچ توجهی نکرد و برای آن هیچ برنامه نداشــت بلکه در پایان کارش به اینکه خانه ای نساخته افتخار کرد. با 
این نمونه کامال روشــن می شود که منظور نظر اصالح طلبان پیگیری مطالبات حزبی و جناحی است و همین باعث شد 
که آنها در سال ها و دهه های گذشته از مطالبات واقعی مردم غافل شوند و نتیجه آن امروز به شکل از دست رفتن پایگاه 

اجتماعی آنها بروز کند.
اذعان به نگاه انتخاباتی و منفعت  طلبانه اصالح طلبان 

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »نمی شود وقتی مردم دچار مشکالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی هستند اصالح طلبان 
هیچ گونه واکنشی نشان ندهند اما در ایام انتخابات انتظار مشارکت مردم و حمایت از آنها را داشته باشند. قطعا این مسئله یک 

داد و ستد و تعامل است و این تعامل باید دو طرفه باشد«.
این روزنامه اصالح طلب در ادامه نوشت: »اصالح طلبان باید نوعی بازنگری کلی در موضع گیری ها، حرکات و فعالیت های 
خود داشته باشند که نقاط ضعف و موانع پیش روی آنها در کجا است و با روش های جدید جای پای خود را در بین مردم 

محکم کنند، چراکه به هر صورت بدون تامل، تفکر و تدبر نمی توان کاری از پیش برد«.
در هفته های اخیر و پس از شکســت ســنگین مدعیان اصالحات در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر 
ششم، رسانه ها و فعالین این طیف به دفعات اذعان کرده اند که ارتباط بسیار ضعیفی با مردم داشته و با مطالبات عموم جامعه 

بیگانه هستند. 
واقعیت این است که جریان مدعی اصالحات علی رغم سر وصدای زیاد، نه برنامه ای کاربردی و راهبردی برای اداره کشور 

دارد و نه کارنامه ای قابل قبول در نزد افکارعمومی. 
آمریکا می  خواهد تحریم  ها را بردارد؛ ایران نمی خواهد!

وقتی منافع حزبی و موضوعاتی مانند برجام برای عده ای به یک موضوع حیثیتی تبدیل شود آن وقت هیچ بعید نیست 
که شاهد چنین تحلیل هایی باشیم که روزنامه ای در داخل کشورمان طوری بنویسد که چهره ای مظلوم از آمریکا بسازد و به 

ماله کشیدن بر روی خباثت این شیاطین مشغول شود.
روزنامه اعتماد در یادداشتی آورده بود: »آنچه قابل توجه است و امروز ما با آن سر و کار داریم، مسئله مذاکراتي است که 
در ســه ماه گذشــته در جریان دارد. گزارشي که از نتیجه این مذاکرات ارایه شده است، نشان مي دهد که بیش از ۹۰ درصد 
از تحریم هایي که چه در قالب خروج از برجام آمریکا به ایران تحمیل کرده  و چه عالوه بر آن در دوران ترامپ وضع شده  بود 

و ایران هم انتظار داشت که برداشته  شود، طرف آمریکایی با لغو آنها موافقت کرده است]!![؛ این نکته بسیار مثبتي است.«
در این باره الزم به ذکر که روزنامه کیهان در شماره سه شنبه 22تیر 14۰۰ در گزارشی با عنوان »بررسی آخرین گزارش 
برجامی وزارت خارجه / آقای ظریف! با دستاوردتراشی و تبرئه دشمن نه برجام روسفید می شود نه دولت!« به این موضوعات 

پرداخته شده که در سایت کیهان می توانید آن را بخوانید. 
در بخشی از گزارش کیهان آمده: »بزک و تطهیر طرف آمریکایی و اروپایی در گزارش مذکور در حالی است که مقامات 
دولت بایدن بارها در اظهارات گستاخانه صراحتا اعالم کرده اند که حتی اگر برجام احیا شود، صدها تحریم باقی خواهد ماند 

و تحریم ها به هیچ وجه لغو نخواهد شد.«
ضمن آنکه باید گفت که تحریم هایی نظیر کاتسا، ایسا و سیسادا و چرخه دالر )که تحریم بسیار مهمی است( در برجام 

به آنها هیچ اشاره ای نشده است.
خالی شدن سفره مردم با همین آسمان ریسمان بافتن ها

روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در سرمقاله خود بدون اشاره به شکست برجام و دروغ از آب درآمدن وعده های مدعیان 
اصالحات- اعتدال، دعاوی ابطال شده هشت سال قبل را تکرار کرد.

دنیای اقتصاد مدعی شد: »باید تجارت خارجی را بر روابط با همسایگان متمرکز کرد.« توسعه روابط تجاری با همسایگان 
با توجه به حســن همجواری و ســهولت و کاهش هزینه ها، اقدامی پسندیده اســت اما باید در نظر داشت که چه میزان 
»ظرفیت« و »توان« برای این کار در کشــور وجود دارد. همواره مطرح می شــود چند ده میلیارد دالر »فرصت« صادراتی 
در کشورهای همسایه وجود دارد، ولی هیچ گاه نمی گویند کدامین توانمندی صادراتی داخلی وجود دارد که مغفول مانده 
است. اینکه محصوالت کشاورزی مازاد در برخی فصول وجود دارد و یکباره به دنبال صادرات آن هستیم، ظرفیت صادراتی 
نیست. شاخص مهم در این بخش، »پایداری« است، یعنی طبق روال منظم و ثابت این کار انجام گیرد. در بخش واردات 

نیز در زمینه تکنولوژی و تجهیزات تولید، در همسایگی ما پتانسیل چندانی وجود ندارد.«
در بخش دیگری از این مطلب ادعا شده است: »تحریم ها اثر چندانی ندارند، بلکه مشکل اصلی ناکارآمدی داخلی است.« 
شدیدترین تحریم ها به طور یکجانبه بر سیستم تجاری کشورمان اعمال شده است. در حوزه های بانکی، بیمه، حمل و نقل 
و ســایر حوزه های لجستیکی تجارت خارجی، جدی ترین محدودیت ها و انسدادها حاکم شده است. هرچند در داخل نیز 
کاستی هایی وجود دارد، اما نادیده گرفتن آثار تحریم به حل مسئله کمکی نخواهد کرد. با شناخت درست تحریم ها می توان 
برای »مقابله« با آن در کوتاه و میان مدت و »خنثی   ســازی« آن در بلندمدت برنامه ریزی داشــت. هیچ سیستم اقتصادی 
را نمی توان به صورت ایزوله و با مدیریت داخلی و بدون توجه به روابط خارجی، کارآمد کرد. اینکه تجارت با کشــورهای 
همسوی ما نیز به دلیل تحریم با مصائبی همراه است، اظهر من الشمس است. حتی در حوزه کاالهایی که معافیت تحریمی 
دارند مانند غذا و دارو نیز کار به راحتی کار پیش نمی رود. نباید برای پررنگ کردن مشکالت داخلی با هر هدفی، از یک 

معضل اساسی دیگر چشم پوشی کرد.«
دروغ ساالران مدعی اصالحات- اعتدال هشت سال با همین مغلطه ها و آسمان ریسمان بافتن ها، تحریم را چند برابر، سفره 
مردم را خالی و قیمت مسکن را هفت برابر کردند و دالر را تا 32 هزار تومان رساندند. شر این طیف فریبکار دوقطبی ساز 
و بیگانه با منافع ملی کم شود، مدیران انقالبی با روحیه جهادی بن بست های ساخت آنها را می شکنند و همچون موفقیت 
در راه اندازی چرخه هســته ای، خودکفایی در بنزین، ســاخت ماهواره و موشک و دیگر پیشروی های خیره کننده در علم و 
فناوری و بومی   سازی فناوری های روز دنیا، بی کفایتی کالهبرداران مدعی اصالحات را بیش از پیش آشکار و پیشران های 

اقتصاد را فعال می سازند.
رئیسی، برجام2 را احیا کند!

روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: »آقای رئیسی به خوبی واقف است که بدون برجام تمام وعده هایش برزمین می ماند 
و کوهی از مطالبات را بر سر ایشان آوار خواهد کرد.«

در ادامه مطلب آمده است: »ضمن تعقیب و احیای برجام2، درست آن است نقش نیروهای داخلی، ساختارهای اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی، و در نتیجه احیای رضایت اجتماعی، تدبیر در جلوگیری از گســترش جنگ آب در داخل و گسترده 
ساختن چتر نظام بر اساس جذب حداکثری در آینده و مهار غارتگران و کاسبان تحریم، مهم ترین موضوعاتی هستند که 
رئیس جمهوری آینده باید اقدام عاجل و آجل کرده و برای حل آنها به درستی دست نیاز به سوی حامیان تعامل با مشی 

»انتقاد و اتحاد« دراز کند تا بتواند کشور را از این پیچ تاریخی به سالمت عبور بدهد.«
مدعیان اصالحات که ســعی می کنند با پیوند زدن مشــکالت کنونی به برجام، کارنامه ضعیف و سوء مدیریت دولت 
روحانی در روزهای پایانی را توجیه کنند نمی خواهند باور کنند که برجام طی 8 سال گذشته رهاوردی جز تشدید تهدیدها 

و تحریم ها نداشته است!

فوریت سگی
محمدهادی صحرایی

با اعتذار از همه مردم شریف ایران به ویژه مردم عزیز تهرانی.
»ما در مصوبه شورا پیش بینی کرده ایم که نفع طرفینی باشد. یعنی کسانی که 
موافق این طرح هستند و کسانی که مخالفند بتوانند در شهر زندگی و از امکانات 
شهر استفاده کنند. نه اینکه یک قشری بتوانند از امکانات شهر استفاده کنند 

و یک قشر دیگر نتوانند.«
اینها تالش یک نماینده واقعی و بافهم و شــعور باال و مردمدار و دلســوز 
آسایش و رفاه مردم که زبان گویای مردم و امید آنها برای حل مشکالت شان که 
به دنبال پیدا کردن راهی برای بهره مند کردن همه اقشار شهر از جمله کودکان، 
دختران، بانوان، محرومین، معلولین و افراد مسن و... از امکانات شهری است و یا 
مسئولی که به دنبال ایجاد آسایش و رفاه برای مردم و نمایاندن تهران، پایتخت 
ایران و ام القرای جهان اســالم به جهانیان و به عنوان الگوی یک کشور متمدن 
با ســابقه فرهنگی بسیار عمیق است نیست؛ بلکه قسمتی از مصاحبه یکی از 
اعضای شورای شهر تهران است که از تصویب »فوریت« بررسی قانونی شدن 
سگ گردانی در پارک ها و بوستان های تهران دفاع می کند. نماینده شورای شهر 
تهران که پیشنهاد دهنده این طرح می باشد معتقد است چون که یک عده در 
حال سگ گردانی در پارک ها و تخلف هستند ما باید با واقعیات کنار بیاییم و به 
سگ گردان ها به عنوان قشری از اقشار جامعه اجازه دهیم تا با سگ شان در پارک 
بیایند ولی در مقابل باید برای بازی کودکان و آرامش آنها جایی را فراهم کنیم. 
متن باال قسمتی از مصاحبه یکی از اعضای شورای شهر تهران با رادیوی 
ملی است. گویاتر از هر سخنی در نمایاندن طرز فکر و زاویه دید عناصر قابل 
مطالعه ای که اشــتباهی به مسئولیت رسیده اند و راه را اشتباه آمده اند. یک بار 
دیگر می شــود متن باال را خواند و به عاقبتی که گرفتارش شده ایم آه حسرت 
کشــید. در زمانی که کرونا مهم ترین نگرانی مردم در کنار بی عرضگی دولت 
در کنترل قیمت ها و بازار بی ســامان و در کنار آشــفتگی صنعت برق و نظام 
توزیع و... اســت و مردم یکی یکی محتویات سفره شــان کم می شود، شورای 
اصالح طلب شهر تهران فارغ از هرگونه احساس مسئولیت و غمناکی نسبت به 
محنت مردمی که به آنها رأی داده اند، گمان می کند سگ ها اگر به پارک نروند 
حق شــان ضایع می شود و باید به هر حال برای آنها هم کاری کرد و حق شان 
را از حلقوم شــهروندان تهرانی درآورد. بعد از حل کردن مشکل نام خیابان ها 
و جشن تولد برای قبرستان و مجموعه دیگری از اقدامات و طالکاری اعضای 
شــورای شهر، باید فکری به حال سگ های تهران کرد که مبادا افسرده شوند. 
اگر کمی  بیشــتر دولت شکسته و شورای ورشکسته لیبرال ها طول می کشید 
بعید نبود که قفس هایی در پارک ها برای نگهداری کودکان مردم تعبیه کنند 

تا مزاحم سگ های پولدارهای از مردم بهتران نشوند.
میزان عقالنیت این مصوبه در اینجاست که از فردا و با این استدالل می توان 
در پارک ها و بوستان ها شاهد حضور منقلی های بامرام، وافور به دستان محترم، 
قمه کش های مهربان، قاتل های بی گناه، جیب برهای با اعتدال، موادفروش های 
باصفا،  تروریست های ارجمند، همجنس بازان و نودیست ها و... و همه جانورانی 
که تاکنــون به عنوان بیمار یا بزه کار و یا مجرم مورد درمان، تأدیب، تعقیب و 
مجازات قرار می گرفتند بود. چرا که آنها هم به هر حال شهروند هستند و چه 
بخواهیــم چه نخواهیم در جامعه حضور دارند و باید به حق آنها در »هرگونه 
زیستن شــان« و »قانون گریزی شان« احترام بگذاریم. این است شعار و مرامی 
 که از زبان و کارهای خودشان بیرون می آید و دیده می شود و هرگز سیاه نمایی 
منتقدان نیست که شأن منتقدان باالتر از آن است که خود را درگیر واضحات 
کنند. دولت و شورای شهری که اصالح طلب، اعتدالی و لیبرال باشد به منشور 
حقوق شهروندی مردم چه خودشان بخواهند چه نخواهند احترام می گذارد و 
هرگز تمایل ندارد مردم را به زور به بهشت ببرد باید به زور هم که شده همه 

را به جهنم ببرند. 
اینها که گفته شــد شوخی و خواب و رؤیا نیست؛ واقعیت گرفتاری مردم 
در دستان لیبرال هایی است که فهم شان از دین پیشکش، فهم درستی از ایران 
و انســانیت و مسئولیت شان ندارند. قدر عقل و حرمت خود را نمی دانند مهم 
نیست، به شعور مردم محترمی  که به آنها رأی داده یا نداده اند توهین نکنند. 
ای کاش می شد این ننگ را تنها به پای این قماش از افراد گذاشت که کار 
شورای شهر تهران به جایی رسیده که برای سگ گردی، قید فوریت گذاشته اند 
ولی چه می شود که نمی شود این افراد را از خاطره تاریخ زدود. مردم می بینند 
دولتی که انتخاب کرده بودند، ناتوان و گنده گوست. می گفت زبان دنیا را بلد 
اســت و مملو از ژنرال های کاردرست و کاربلد است ولی در تهیه نهاده و علف 
دام ناتوان اســت. برای تثبیت قیمت مرغ، قرارگاه مرکزی تأسیس می کند و 
دو سال است که هنوز درگیر تثبیت قیمت تخم مرغ است و برای اینکه بتواند 
یک ماه قیمت تنها این دو قلم را مدیریت کند، چندین سال است که زحمت 
می کشــد و وزرا می آیند و مدیران کل عرق می ریزند و... و خجالتی که بر این 
شیوه مدیریت که خالی از هرگونه خالقیت و ابتکار عقالیی است مانده. هرگز 
نمی تواند با این وضعیت و توان به مبارزه با دالالن پلید برود. از ســوی دیگر 
شورای شــهری که آن هم نسخه ای دیگر از دولت است، آن قدر سطح فهم و 
درک باالیی از مشــکالت جامعه دارد که بعد از اضطراب برای حل مشکل نام 
خیابان های تهران در بیداد اجاره خانه ها و بریدن کیک جشــن تولد قبرستان 
در فریاد مردم از بی تدبیری ها و عقیم کردن کارتن خواب ها در حالی که جهان 
نگاه می کند، اکنون، مشکل باالتری را پیدا کرده و با تصویب فوریت، به دنبال 
حل مشکل سگ ها افتاده است. ای کاش بفهمند که دیگر سخن نگویند و فقط 

بروند و برنگردند و غم مردم را مضاعف نکنند.
ختم کالم این است که امیرالمؤمنین فرمود: إذا َملََک األراِذُل َهلََک األفاِضُل. 

هرگاه فرومایگان زمامدار شوند، فرهیخته ها نابود می شوند.

درمکتب امام

مجلس خبرگان؛ پشتوانه کشور
مجلس خبرگان یک مجلسی است که باید شما و ملت بدانند که این 
مجلس پشتوانه کشور است برای حفظ امنیت کشور و حفظ استقالل 
کشور و حفظ آزادی برای کشور و اگر مسامحه در این امر بشود، یک 

تقصیری است که ممکن است جبران بعدها نشود این تقصیر.
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نفوذ اطالعاتی ایران به قلب تل آویو

بازداشت نماینده سابق پارلمان كنست
پس از وزیر انرژی اسرائیل

»گونن سگو«  افشای جاسوسی  از  پس 
وزیر پیشــین انرژی و زیرساخت اسرائیل 
ابوالقیعان« نماینده  ایران، »یعقــوب  برای 
سابق پارلمان کنست نیز به همین اتهام توسط 
اسرائیل)شاباک(  داخلی  امنیت  ســازمان 
بازداشت و بخش جدیدی از سریال نفوذ و 
ســیطره اطالعاتی ایران مقابل رژیم جعلی 

اسرائیل رونمایی شد.
برگ دیگری  از اقتدار اطالعاتی ایران در مقابل 
رژیم غاصب و محکوم به نابودی صهیونیستی و نفوذ 
به قلب تل آویو نمایان شد. سازمان امنیت داخلی 
اسرائیل به تازگی اعالم کرد که یک میلیونر عرب 
ساکن در اسرائیل و نماینده سابق پارلمان کنست 
را به جرم جاسوسی برای ایران دستگیر کرده است.
»یعقوب ابوالقیعان« یک ثروتمند عرب است 
که در ســرزمین های  اشغالی ساکن است و اخیرا 
به ظن جاسوسی برای سازمان اطالعاتی و امنیتی 

ایران توسط شاباک دستگیر شده است.
یک وب سایت اسرائیلی در باره این فرد نوشت: 
یعقوب ابوالقیعان مظنون به جاسوسی علیه اسرائیل 
اســت. وی حدود دو ماه پیش در شورش های لود 
شــرکت کرد و حتی هنگامی که او شعارهای ضد 

اسرائیلی می داد، از او فیلم گرفته شد.
ســرویس امنیت عمومی اسرائیل)شــاباک( 
و پلیــس اســرائیل یعقوب ابوالقیعان، شــهروند 
اسرائیلی ساکن استان نِِگو را به اتهام داشتن ارتباط 
غیرقانونی با یک عامل لبنانی - عراقی و ارتباط با 
عوامل اطالعاتی ایران و حتی جاسوسی برای آنها 

از طریق عامل مذکور، دستگیر کردند.
تحقیقات نشان می دهد ابوالقیعان که رابطه 
نزدیکی با چهره های شناخته شده در اسرائیل دارد، 
رابطه قدیمی با شخصی به نام »حیدر المشهدی« 
داشــته است. حیدر المشــهدی به عنوان رابط با 

عوامل اطالعاتی ایران فعالیت می کرد.
در چارچوب ایــن رابطه، ابوالقیعان اطالعات 
به روز درباره آنچه که در اسرائیل رخ می داد را به 
المشهدی منتقل می کرد. از جمله اطالعاتی که وی 
منتقل کرده است، محل استقرار و برنامه های وزیر 
دفاع، بنی گانتس بوده است. در ظاهر، رابطه بین 
این دو حول مســئله فرصت های شغلی و تجاری 

در کشور های عرب منطقه بوده است.
تحقیقات همچنین نشان می دهد که ابوالقیعان 
در یک مرحله از طرف حیدر المشهدی خواستار 
دیدار با عناصر دیگری شــده است، در حالی که 
وی فهمیــده بــود این عناصر ایرانی هســتند و 
حتی بــر پنهان کاری و محرمانــه بودن مالقات 
برنامه ریزی شــده بین طرفین تأکید می کند، اما 
در نهایــت علیرغم میــل و تمایل ابو القیعان این 

جلسه انجام نشد.
ســازمان شــاباک در این بــاره می گوید: 
تحقیقات فعلی در اینجا، بخشی از فعالیت های 
وزارت دفاع اسرائیل در سال های اخیر است که 
در مقابله با تالش هــای ایران و حزب اهلل، برای 
جذب عناصر در اســرائیل و خارج از کشــور به 
منظور افزایش آسیب به مقامات ارشد در سیستم 
امنیتی و سیاسی اسرائیل و جمع آوری اطالعات، 

انجام شده است.«
به نظر می رسد که یعقوب ابوالقیعان با بسیاری 
از مقامات ارشد اســرائیل و از جمله موشه یعلون 
ارتباط نزدیکی داشته است. موشه یعلون به عنوان 
معاون نخست وزیر، وزیر دفاع، عضو کابینه امنیتی 
سیاسی و وزیر امور استراتژیک در اسرائیل فعالیت 
داشته است. او در کنست اسرائیل نیز حضور داشته 
و همچنین هفدهمین رئیس ستاد ارتش اسرائیل 

بوده است.
نفوذ به عمق ساختار رژیم صهیونیستی
متحد موشه یعلون جاسوس از آب در آمد

در این ضربه جدید رسانه ای شــده به ساختار 
امنیتی رژیم اسرائیل رسانه های عبری زبان فاش 
کردنــد، یعقــوب ابوالقیعان، فردی کــه به اتهام 
جاسوســی برای ایران در اسرائیل دستگیر شده 
است، یکی از اعضای لیست انتخاباتی موشه یعلون 

در انتخابات گذشته بوده است.
روزنامه یدیعوت آحارانوت در خبر کوتاهی در 
این رابطه اعالم کرد، دادستانی اسرائیل فقط اجازه 
افشای اطالعات کمی در مورد این فرد را داده است.
به گزارش تســنیم، در این خبر آمده است: 
یعقوب ابوالقیعان تاجر اســرائیلی ساکن منطقه 
بئرالســبع متهم به انتقال اطالعاتی به طرف های 
خارجی برای ارســال آن به ایران شــده است که 
بخشی از این اطالعات مربوط به برنامه ها و محل 

حضور بنی گانتس وزیر جنگ اسرائیل است.
در ایــن حال، پایگاه اطالع رســانی والال نیوز 
مشروح بیشتری از این پرونده در اختیار مخاطبانش 
قرار داده و نوشــته است: یعقوب ابوالقیعان تاجر 
معــروف منطقــه نقب متهم به ارتبــاط با طرف 
خارجی و انتقال اطالعات به دشمن است، این فرد 
هفته ها پیش توسط نهادهای امنیتی و اطالعاتی 

دستگیر شده است.
در ادامه گــزارش این پایگاه عبری زبان آمده 
است، ابوالقیعان یکی از شخصیت های معروف است 
که روابط بسیار نزدیکی با شخصیت های مختلف 
اسرائیلی داشته و از طریق فردی عراقی به نام حیدر 
المشهدائی به سرویس های اطالعاتی متصل شده 
بود. بستر اصلی ارتباط این دو فعالیت های مشترک 

اقتصادی در چند کشور عربی منطقه است.

در کیفرخواست ارائه شــده توسط دادستان 
بئرالســبع تأکید شده است با وجود آنکه این فرد 
بعد از مدتی از هویت طرف های اصلی که اطالعاتش 
به آنها می رسید، آگاهی پیدا کرده  اما همچنان این 

ارتباط را مخفی نگه داشته بود.
والال نیوز همچنین اعتراف کرد، افشــای این 
پرونده جاسوســی بخشی از فعالیت سرویس های 
امنیتی و نظامی اســرائیل طی چند سال گذشته 
برای کشف و مقابله با فعالیت های اطالعاتی ایران 
و حزب اهلل در اسرائیل است، به ویژه که اطالعاتی در 
دست است که نشان می دهد طرح ترور شماری از 
شخصیت های عالی رتبه امنیتی و سیاسی اسرائیل 

در دستور کار قرار دارد.
تلویزیونــی کان )شــبکه  صفحــه شــبکه 
11 اخبار سراســری اســرائیل( هم در این رابطه 
نوشــت: این فرد یکی از شــخصیت های ذی نفوذ 
منطقه نقب محسوب می شود و از این رو در لیست 
موشه یعلون برای ورود به کنست هم قرار گرفته بود.
تارنمــای عبری زبان اســرائیل دیفنس هم 
در این رابطه نوشــت، این مرد 47ساله که عضو 
حزب آبی ســفید بود تصاویــری از خود به همراه 
شــخصیت های مهم این حزب در صفحه اش در 
فیس بوک منتشــر کرده بــود. تصاویری از وی با 
موشه بوگی یعلون و بنی گانتس در صفحه اش در 

فیس بوک منتشر شده بود.
سران رژیم صهیونیستی در شوک

موشه بوگی یعلون وزیر جنگ اسبق اسرائیل 
که سابقه ریاست ستاد ارتش اسرائیل را هم دارد، 
اعتــراف کرد یعقوب ابوالقیعــان با وی در ارتباط 

بوده است.
یعلون در مورد این ارتباط که به شدت خبرساز 
شده بود، ضمن ابراز شگفتی از متهم شدن این فرد 
به جاسوســی ادعا کرد آشنایی اش با او به آوریل 
2۰1۹ بازمی گردد و بعد از مشــاوره های مختلفی 
با اطرافیان تصمیم گرفت این فرد را در لیســت 

انتخاباتی خود قرار دهد.
او در ضمن اعتراف کرد یعقوب کمک های مالی 
زیادی به فعالیت های انتخاباتی حزبش کرده بود.
حرکات بنی گانتس روی میز ایرانی ها

از ســوی دیگر روزنامه معاریو در گزارشــی 
تحلیلی از این واقعه نوشــت، باید از کیفرخواست 
اعالم شــده در دادگاه نتیجه گیری کرد که تمامی 
حرکات بنی گانتس وزیر جنگ اسرائیل روی میز 

ایرانی ها قرار داشت.
در این گزارش آمده است، مشخص شده است 
که یعقوب ابوالقیعان اطالعات مختلفی را در اختیار 
حیدر قرار می داده است که از آن جمله می توان به 
نوع و نحوه فعالیت امنیتی در اسرائیل، فعالیت و 

برنامه های بنی گانتس وزیر جنگ، معامالت نظامی 
که بین اســرائیل و فلسطینیان انجام شده بود یا 

قراردادهای نظامی با ایاالت متحده  اشاره کرد.
»گونن سگو«

 مأمور اطالعاتی ایران شده بود
یــادآور می شــود، خــرداد ۹7 پلیس رژیم 
صهیونیستی و شــین بت اعالم کردند که »گونن 
سگو«، وزیر پیشین انرژی و زیرساخت اسرائیل و 
عضو اسبق پارلمان اسرائیل به اتهام جاسوسی برای 

ایران بازداشت شده است.
به گزارش هاآرتص، »گونن سگو« یک پزشک 
بوده و ســابقه تصدی وزارت انرژی و زیرساخت را 

بین سال های 1۹۹2 تا 1۹۹5 دارد.
در بیانیه شــین بت آمده اســت که دادستان 
بیت المقدس روز جمعه دادخواستی را علیه سگو 
صادر کرده که وی را متهم به یاری رســاندن به 
کشور دشمن، جاسوسی علیه رژیم صهیونیستی و 
انتقال چندین پیام به یکی از دشمنان کرده است.

طبق این گزارش، ســگو که سال های اخیر 
در کشــور نیجریه ساکن بوده، در ماه می به گینه 
اســتوایی نقل مکان کرده است. وی پس از ورود 
به اســرائیل به اتهام ارتباط با سرویس اطالعاتی 
ایران و یاری رساندن به فعالیت آن علیه اسرائیل 

بازداشت شده بود.
این گزارش همچنین به نقل از شین بت و پلیس 
اسرائیل افزوده بود که گونن توسط اطالعات ایران 
استخدام شده و یکی از مأمورین اطالعاتی آنها شده 
بود، ضمن اینکه نخستین تماس آنها در سفارت 

ایران در نیجریه اتفاق افتاده بود.
انتقال اطالعات مکان های امنیتی
 و هویت مأموران اسرائیل به ایران

به گزارش تسنیم، اتهامات وارده به این وزیر 
اسبق اسرائیلی عبارتند از؛ انتقال اطالعات به منابع 
ایرانی در مورد بخش انرژی رژیم صهیونیســتی، 
مکان های امنیتی و ســاختمان های اســرائیل و 
همچنین هویت مقامات شــاغل در سازمان های 

امنیتی و سیاسی رژیم اسرائیل.
هاآرتص ادعا کرده »سگو« حتی برای دیدار با 
مقام های اطالعاتی ایران به این کشور سفر کرده 
و اطالعاتی را درباره رژیم صهیونیستی در اختیار 
آنها قرار داده است. مطابق کیفرخواست، اطالعاتی 
که او در اختیار طرف های ایرانی قرار داده مواردی 
بوده که او از دوران خدمتش به عنوان وزیر انرژی 

اسرائیل در اختیار داشته است.
مطابق ادعاها، او همچنین به طرف های ایرانی 
برای مکان یابی پایگاه ها و موسسات کلیدی مربوط 
به وزارت جنگ رژیم صهیونیســتی و شناسایی 

مقام های اطالعاتی این رژیم کمک کرده است.

به منظور ارائــه خدمات اجتماعی 
و تأمیــن اقالم کمک توانبخشــی به 
نیازمندان به ویژه افراد دارای معلولیت، 
تفاهم نامــه ای بین بنیــاد 1۵ خرداد 
وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
 و ســازمان بهزیستی کشــور به امضا 

رسید.
بــه گزارش کیهان، صبح دیروز با حضور 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، مدیران عامل 
بنیاد 15 خرداد، بنیاد برکت، گروه اقتصادی 
تدبیر و مدیرعامل ســازمان بهزیستی، آئین 
امضای تفاهم نامه بــرای تأمین و توزیع 27 
هزار ویلچــر بین معلــوالن مناطق محروم 

کشور برگزار شد.
رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام در این 
مراســم گفت: ســتاد اجرایی فرمان امام در 
ســال های اخیر ورود ویژه ای به بحث تأمین 
نیازهای معلوالن و خانواده های دارای معلول 
و به طور کلی مددجویان سازمان بهزیستی و 
کمیته امداد در مناطق کم برخوردار کشــور 

کرده است.
محمد مخبر افزود: ایجاد ۹ هزار شــغل 
طی دو سال برای مددجویان بهزیستی توسط 
بنیاد برکت، اهدای هزاران بسته معیشتی و 
پروتئینی و بهداشــتی توسط بنیاد احسان، 
کمک به تأمین مســکن بــرای خانواده های 
دارای دو معلــول به بــاال و امروز اهدای 27 
هزار ویلچر برای افراد ناتوان حرکتی، بخشی 
از این خدمات است که توسط ستاد اجرایی 

فرمان امام صورت گرفته است.
مخبــر خاطرنشــان کــرد: معتقدیــم 
ســرمایه گذاری در این زمینه باعث کشــف 
و رشــد اســتعدادهایی می شــود که کشور 
شــدیدا به آنها نیازمند اســت و هم اکنون 
در بســیاری از شــرکت های دانش بنیــان 
همیــن افــراد معلول جســمی  دســت به 
 ابتــکارات و خالقیت هایــی می زننــد کــه 

افراد سالم از عهده آن برنمی آیند.
3 میلیون ُدز واکسن برکت 

تولید شده است
وی درخصوص نخســتین واکسن ایرانی 
کرونــا و روند تولیــد و تحویل آن نیز گفت: 
از 25 خرداد و پــس از اعطای مجوز تزریق 
اضطراری واکسن توســط وزارت بهداشت، 
ســرعت تولید واکسن کوو ایران برکت را در 
کارخانه شــفافارمد افزایش دادیم و تا امروز 
که 22 تیرماه اســت نزدیک به 3 میلیون ُدز 
از این واکسن تولید شــده که در حال طی 
فرایند تســت استریل هستند و از این تعداد 
7۰۰ هزار ُدز تحویل وزارت بهداشت شده و 
 2۰۰ هزار دوز دیگر نیز در حال آماده سازی 

است.
رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام با  اشاره 
به راه انــدازی خط دوم تولید واکســن کوو 
ایــران برکت اظهــار داشــت: از هفته اول 
مردادمــاه هر هفته یک میلیون و 2۰۰ هزار 
ُدز واکســن کرونا تحویل وزارت بهداشــت 
می دهیم که با راه انــدازی خط دوم از اوایل 
مــرداد، این عدد به حداقــل دو میلیون ُدز 
در هفته خواهد رسید و همان طور که وعده 
دادیم تا پایان شــهریور حداقل 5۰ میلیون 
 ُدز واکســن کوو ایران برکت تولید خواهیم 

کرد.

 تأمین 27 هزار ویلچر معلوالن مناطق محروم
 با هزینه ۵0 میلیارد تومان

مدیرعامل بنیاد 15 خرداِد ستاد اجرایی 
فرمــان امام هم در این مراســم با تشــریح 
تفاهم نامه بین این بنیاد و سازمان بهزیستی 
کشور گفت: به منظور ارائه خدمات اجتماعی 
به نیازمندان کشور به ویژه افراد دارای معلولیت 
و همکاری مشترک در راستای کمک به ارائه 
خدمات مطلوب حمایــت و تخصص و رفع 
مشــکالت معلولیِن محروم، در ســه زمینه 
رویکرد ســالمت، جمعیــت و تقویت بنیان 

خانواده این طرح به اجرا درمی آید.
سیدعبداله ارجائی شیرازی افزود: در گام 
نخست اجرای این تفاهم نامه 27 هزار ویلچر 
با هزینه 5۰ میلیارد تومان از شنبه آینده بین 
معلوالن مناطق محروم کشــور توزیع و اهدا 
می شود. ارجائی ادامه داد: با آغاز روند جدید 
خدمت رسانی در بنیاد 15 خرداد و با دستور 
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، مأموریت های 
جدیدی را در حوزه سالمت و جمعیت برای 
بنیاد تعریف کردیم که شناســایی و درمان 
1۰ هــزار زوج نابارور، درمان کودکان دارای 
بیماری بینایی و شنوایی، اجرای طرح مثبت 
3 و تشویق خانواده ها به فرزندآوری، تأمین 
اقالم مورد نیاز معلوالن و خانواده های آنان از 

جمله آنهاست.

تقدیر سازمان بهزیستی کشور
 از کمک های ستاد اجرایی فرمان امام

رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز در این 
مراسم با تقدیر از حمایت های ستاد اجرایی 
فرمان امام گفت: مدیریت جهادی دکتر مخبر 
و همکارانشان در زیرمجموعه های ستاد باعث 
شــد گره های بزرگــی از زندگی مددجویان 
بهزیســتی در این سال ها باز شود که باید از 
این بابت صمیمانه از ایشــان قدردانی کنم. 
وحید قبادی دانا افزود: در زمانی که ما برای 
ساخت و تأمین مسکن معلوالن و افراد ناتوان 
دچار مشکل شده بودیم و کار به نوعی متوقف 
شده بود، ستاد اجرایی فرمان امام 5۰ میلیارد 
تومان برای ساخت خانه خانوارهای دارای دو 
معلول به باال کمک کرد و کار با موفقیت انجام 
شد. قبادی دانا ادامه داد: در بحث  اشتغال با 
همکاری بنیاد برکت سال گذشته سه هزار و 
3۰۰ شغل برای مددجویان این سازمان ایجاد 
شد و امسال هم با آغاز اجرای دو هزار طرح  
اشتغال زایی توســط این زیر مجموعه ستاد 
اجرایی فرمان امام 6 هزار شغل تا پایان سال 
ایجاد خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: امروز 
هم با ورود قابل تحســین بنیاد 15 خرداد، 
27 هزار ویلچر را به دست معلوالن نیازمند 
خواهیم رساند که قطعا کمک بزرگ و مؤثری 

برای خانواده مددجویان خواهد بود.

اهدای ۲۷ هزار ویلچر به معلولین در مناطق محروم كشور
 توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

نگاه

نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی به رئیس جمهور منتخب پیشنهاد داد در 
نخستین جلسه هیئت دولت اقدامات و انتصابات 

چند ماه پایانی دولت فعلی را بررسی کند.
مالک شــریعتی نیاســر نماینده تهــران و عضو 
کمیسیون انرژی مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود 
در توئیتر، نوشــت: »به آقای رئیسی پیشنهاد می کنم 
اقدامات چند ماه پایانی دولت شامل: انتصاب و ارتقای 
مدیران، تبدیل وضعیت استخدامی، اعزام به مأموریت، 
تاسیس موسسات، واگذاری پروژه، جذب هیئت علمی، 
افزایش پایه حقوق، اعطای مجوز، و... را بررسی، موارد 
خارج از ضابطه را در نخستین جلسه هیئت دولت خود 

باطل اعالم و بازگرداند.«
گفتنی است تا چند هفته دیگر دولت روحانی به 
پایان خواهد رسید و دولت سیزدهم با ریاست آیت اهلل 
رئیســی آغاز به کار خواهد کــرد. با این وجود، دولت 
روحانی در تالش اســت کــه در روزهای پایانی دوره 
مسئولیتش، هزینه تراشــی های بی پایانی برای دولت 
بعد برجای گذارد تا مدیریت کشور را بسیار سخت تر 

و پیچیده تر کند.
به عنــوان نمونه در حالی که مجلس مصوب کرده 
بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در 

سال جاری باید 2.5 میلیون تومان باشد، هیئت دولت 
در جلســه مورخ ۹ تیرماه مصوب کرده است که این 
رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی 
به آنها باشــد و در سایر بخش ها یعنی »فوق العاده ها و 
مزایای مندرج در حکم کارگزینی )یا عناوین مشابه(« 
دولت مجاز باشد هر اندازه که صالح می داند حقوق و 
مزایــای کارمندان دولت را افزایش دهد. موضوعی که 
البته با واکنش مجلس و رد آن از ســوی نمایندگان 

مردم در خانه ملت مواجه شد. 
مأموریت های خارجی و امتیازات خاص

 در روزهای پایانی دولت!
از ســوی دیگــر طی روزهای اخیــر خبری روی 
خروجی برخی سایت ها و رسانه ها قرار گرفت و آن هم 
تصمیمات عجیب رئیس هالل احمر ایران بود. تابناک 
طی گزارشــی پرده از اقدامات و تصمیمات مشکوک 
همتی، رئیس این ســازمان برداشت و نوشت: »کریم 
همتی که فروردین ماه ســال گذشته و پس از گذشت 
دوره ای طوالنی از نابســامانی در جمعیت هالل احمر 
کشورمان، با حکم رئیس جمهور رسما با وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی خداحافظی کرده و بر صندلی 
ریاست جمعیت هالل احمر کشورمان نشست؛ اما مدتی 
است با برخی اقدامات عجیب، موجبات شگفتی بسیاری 

را فراهم آورده و عزمش را برای شگفتی بزرگ تری جزم 
کرده است. از جمله نخستین تصمیمات عجیب وی، 
صدور حکم مأموریت خارج کشور برای »م.م«، یکی از 
مدیران جمعیت هالل احمر در یکی از شهر های غربی 
کشــورمان است که اگر بدانیم با همتی نسبت سببی 
دارد و باجناق وی اســت، عجیب به نظر می رسد، اما 
عجیب تر آنجاست که بدانیم این فرد با نزدیک به 32 
سال ســابقه کاری، در آستانه بازنشستگی است، حال 

آنکه حکم مأموریت صادره برای وی، سه ساله است!
 از آن مهم تر، مقصد وی کشور امارات متحده عربی 
در آن ســوی خلیج  فارس است، در حالی  که این فرد 
اساســاً به زبان عربی و حتی انگلیسی آشنایی ندارد. 
نکاتی به غایت عجیب که موجب می شــود، این سؤال 
پیش روی شنونده قرار گیرد که هدف از این مأموریت 

سه ساله و پرهزینه چیست؟
استخدام نورچشمی ها در دقیقه نود
 و طرح تفحص از سازمان استخدامی

همچنیــن موضوع اســتخدام نورچشــمی ها در 
روزهای پایانی عمر دولت تدبیر و امید نیز یکی دیگر 
از موضوعاتی اســت که به سادگی نمی توان از کار آن 

گذشت. 
طی روزهای گذشــته محمدصالح جوکار رئیس 

کمیســیون شــوراها و امور داخلی مجلس شــورای 
اســالمی از کلید خوردن طرح تحقیــق و تفحص از 
عملکرد ســازمان امور اداری و استخدامی  در مجلس 
خبر داده و گفتــه: طرح تحقیق و تفحص از عملکرد 
ســازمان امور اداری و استخدامی  تقدیم هیئت رئیسه 
و برای رســیدگی به کمیســیون اجتماعی به عنوان 
کمسیون تخصصی ارجاع شده و در دستورکار اعضای 

این کمیسیون قرار دارد.
رئیس کمیســیون شــوراهای مجلس بــا بیان 
اینکه متأســفانه از سال گذشــته تاکنون یک سری 
استخدام هایی در حال صورت گرفتن است که خالف 
قاعده و قانون است، گفت: گزارشاتی به ما رسیده که 
در اواخر دولت بدون آنکه آزمونی برگزار شود تعدادی 
نیــرو به عنوان قرارداد معین کار جذب دســتگاه ها و 
سازمان ها شــدند و پس از سپری شدن مراحلی آنها 
تبدیل به پیمانی شــده و رسمی  می شوند، در صورتی 

که چنین چیزی خالف قانون است.
جــوکار ادامه داد: تبدیل وضعیت هایی هم که در 
حال انجام اســت متأسفانه بر اســاس عدالت نیست 
به عنوان مثال یک دستگاهی 5 نیرو را تبدیل وضعیت 
کــرده در صورتی که اصال صالحیت و شــرایط الزم 
را نداشتند و این ســهمیه حق افراد دیگری بوده که 

حق شان ضایع شده و به این افراد داده شده است.
وی با تأکید بر اینکه بیشــتر بحث ویژه خواری، 
رانت خواری و مواردی از این قبیل در این استخدام ها 
و تغییر وضعیت ها مطرح است گفت: در تالش هستیم 
با به نتیجه رســیدن تفحص از ســازمان امور اداری و 
اســتخدامی، حقوق جوانانی که درخواست استخدام 
داشتند ولی متأسفانه افرادی بدون آزمون و مصاحبه 

استخدام جای آنها را گرفتند پس گرفته شود.
نماینــده یزد در مجلس با تأکید بر اینکه اقدامات 
فوق الذکر بی عدالتی محض اســت، گفــت: اگر قرار 
باشــد دستگاه ها و سازمان های مختلف نیروهایی را با 
عناوین شــرکتی و قراردادی جذب کنند و بعدها این 
افراد نورچشمی  به پیمانی تبدیل وضعیت شوند قابل 

قبول نیست.
جــوکار با تأکید بــر اینکه باید اســتخدام ها در 
شرایط عادالنه انجام شود و افراد بر اساس استعدادها 
و توانمندی های خود و از طریق آزمون جذب شــوند، 
گفــت: قطعا گزارش تفحص از ســازمان امور اداری و 
استخدامی  به قوه قضائیه ارسال خواهد شد و بر اساس 
آن دستگاه قضا با متخلفین برخورد کرده و همچنین 
افرادی که در این پروسه استخدام شده اند هم تعیین 

تکلیف شده و استخدام آنها کان لم یکن خواهد شد.

بقیه از صفحه 2
ظریف همچنین شــهریور ۹4 در کمیسیون برجام گفته 
بود: »کل تحریم های اقتصادی، مالی و پولی اتحادیه اروپا، کل 
تحریم های ایاالت متحده که بر شــخصیت های غیرآمریکایی 
اعمال می شــود از روز اجرا لغو خواهد شد، عالوه بر آن تحریم 
35 ســاله هواپیمایی نیز لغو می شود«. وی پیش از آن با  اشاره 

به توافق هسته ای گفته بود:»تمام تحریم ها لغو خواهد شد«.
روزنامه های زنجیره ای نیز روز 24 تیرماه با هیاهوی فراوان 
به تعریف و تمجید از برجام پرداختند. این روزنامه ها با تیترهایی 
همچون »فتح الفتوح دیپلماسی ایران«، »کلید چرخید،ایران 
خندید«، »انفجار اتمی، بدون بمب«، »خورشید درخشان شد«، 
»آغاز عصر ایرانــی«، »انفجار امید«، »پیروزی بدون جنگ«، 
»حصر ایران شکست«، »خجسته باد این پیروزی«، »ُمهر تدبیر 
بر پیشانی تحریم«، »توافق قهرمانانه ایران«، »ظریف گل زد، 
ایران خندید«، »ایران بر قله توافق«، »توافق قهرمانانه ایران«، 

»غروب تحریم، ساحل توافق« و...از برجام استقبال کردند.
روز »پشیمانی از اعتماد به کدخدا«

بــا تالش های دولت روحانی و شــخص رئیس جمهور در 
سال ۹5 شورای عالی انقالب فرهنگی با نام گذاری 23 تیر، روز 
تصویب برجام، با عنوان روز »گفت وگو و تعامل سازنده با دنیا« 
موافقت کرد. اما با توجه به تجربه عبرت آموز و پرهزینه برجام 
می بایست نام این روز را به نام »روز عبرت« یا »روز پشیمانی 

از اعتماد به کدخدا« تغییر داد.
اوباما، ترامپ و بایدن، سر و ته یک کرباس

از ســال ۹4 که برجام امضاء شد تا به امروز سه دولت در 
آمریکا روی کار آمدند؛ هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان؛ 

اما نکته قابل تأمل اینجاست که هر سه دولت در این 6 سال به 
صورت فاحش برجام را نقض کردند. 

این همان مســئله ای بود که منتقدان و کارشناســان و 
صاحبنظران به درســتی از سال ۹2 به دولت روحانی هشدار 
دادند؛ اینکه ساختار حاکمیتی آمریکا به قاتل زنجیره ای توافقات 
بین المللی مشهور است و نباید به آمریکا اعتماد کرد. اما متاسفانه 
دولتمردان به جای استقبال از توصیه های کارشناسی و دقیق 
منتقدان، کارشناسان و صاحبنظران را به جهنم حواله دادند. 

اکنون بایدن دقیقا در حال اجرای همان اقداماتی است که 
پیش از آن توسط ترامپ و اوباما انجام شده بود. دولت تروریست، 
زورگو، غارتگر و سلطه گر آمریکا مدعی است که خسارت محض 
برجام باید به دیگر مولفه های قدرت ایران از جمله حوزه موشکی 

و منطقه ای تعمیم داده شود.
 در ایــن میان، لغو تحریم ها به هیــچ عنوان برای طرف 
آمریکایی موضوعیت ندارد. تحریم ها صرفا ابزاری برای بکارگیری 

آن در قالب وعده های نسیه است. 
جاده صاف کن دشمن

آمریکا با شــراکت اروپا در پی آن اســت تــا با مذاکرات 
فرسایشی بدون هزینه و به عبارتی بدون لغو تحریم ها به برجام 
بازگشته و سپس در جایگاه طلبکار نشسته و برجام موشکی و 

منطقه ای را کلید بزند.
بــا اینکه تجربه عبرت آموز و پرهزینــه برجام در مقابل 
دیدگان ماســت؛ اما جریانی در داخل در نقش جاده صاف کن 
دشمن با بزک مذاکرات وین و القای  فتح الفتوح بزرگ به واسطه 
احیای برجام در پی گسترش خسارت به مولفه های قدرت ایران 

و منافع ملی است. 

گزارش تحلیلی کیهان از ششمین سالگرد امضای برجام 

۲3 تیر را روز »پشیمانی از اعتماد به كدخدا« 
نامگذاری كنید پیشنهاد یک نماینده به رئیسی:

اقدامات چند ماه پایانی دولت را بررسی و در صورت لزوم باطل اعالم كنید


