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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

محمود صادقی پیگیری قضایی دولتمردان متخلف را
غیرقانونی دانست!

سرویس سیاسی-
روزنامه شــرق در گفت وگویی با محمود صادقی )نماینده مجلس دهم( به تحریف واقعیت پرداخته 
اســت. در ابتدای این گفت وگو و در بخش مقدمه آن آمده: »محاکمه روحانی، ظریف و دیگر مسئوالن 
دولت قبل موضوعی اســت که اخیرا از سوی برخی نمایندگان به شدت پیگیری می شود؛ مسئله ای که 
در شرایط سخت معیشتی مردم، ضرورتش محل تأمل است. از سوی دیگر، مشخص نیست در شرایطی 
که تمام ارکان نظام بر ضرورت احیای برجام تأکید دارند؛ چرا برخی همین برجاِم حیاتی را نقطه منفی 
کارنامه محمدجواد ظریف تلقی می کنند و براســاس محتوای آن خواهان محاکمه او می شوند. عالوه بر 
اینها فشارهای سیاسی به دولتمردان دولت قبل این پرسش را به وجود می آورد که آیا چنین مجادالت 

سیاسی بر ناامیدی بیش تر مردم از امر سیاست ورزی دامن نمی زند؟«
سپس شرق از این فعال سیاسی اصالح طلب می پرسد: » اخیرا بحث های زیادی درباره دو واژه »تعلیق« 
و »لغو« به وجود آمده اســت و برخی از نمایندگان مجلس ســعی می کنند با مانور بر این موضوع فشار 
به آقای ظریف را باال ببرند تا حدی که می بینیم درخواســت محاکمه او هم مطرح می شــود. ماجرای 
این تفاوت لغوی چیســت؟« که به شکلی بسیار زشت و غیرحرفه ای تالش شده تا موضوع پرونده های 
نظارتی مجلس به موضوع اعتراف اخیر ظریف و برجام گره زده شــود در حالی که اساســا موضوع هیچ 

کدام از سه پرونده نظارتی که از سوی مجلس برای قوه قضائیه ارسال شده برجام نیست.
در بخشی از این مصاحبه محمود صادقی گفته است: »ناگفته پیداست که هم اقدام، سیاسی است 
و هم هدف؛ وگرنه از منظر حقوقی این دســت مســائل قابل پیگیری نیست. قانون اساسی درباره نحوه 
مواجهه با رئیس جمهور و وزرا راهکارهایی پیش بینی کرده اســت؛ از جمله پرسش یا استیضاح که هم 
در وقت خودش اســتفاده شده است و هم می توانست در موعد قانونی یعنی روی کاربودن دولت از این 
ابزارها بیش تر اســتفاده کنند. به نظرم محاکمه روحانی یا ظریف نوعی فرافکنی سیاســی برای تحت 
تأثیرقراردادن افکار عمومی اســت؛ برای اینکه فراموش شــود قرار بود مشکالت عدیده مردم حل شود 

که تا اینجا نشده است.«
نکته قابل تامل این است که این جماعت پس از ارسال سه گزارش نظارتی مجلس در مورد دولت 
قبل چنان به تکاپو افتاده اند که چنانکه خواندید محمود صادقی تلویحا مدعی شده مسئوالن هر بالیی 

سر جامعه آوردند نباید با آنها برخورد کرد.
نکته دیگر اینکه در این گفت وگو طوری وانمود شده که انگار ارسال پرونده های نظارتی مجلس به 
سبب اعتراف محمدجواد ظریف بر ندیدن واژه »تعلیق« در متن ضمائم برجام است. حال آنکه این سه 
گزارش هر کدام در باب موضوعی مشــخص است؛ نخست گزارش بودجه ای و تخلفات بودجه ای است، 
دوم گزارشــی از سرپیچی دولت قبل از ابالغ قوانین مصوب و سومین گزارش در مورد ظلم دولتمردان 

قبل در حق دانشجویان بورسیه است. 
برای جبران عقب ماندگی سرمایه گذاري در دولت روحانی 

به 13 سال زمان نیاز است
روزنامه اعتماد روز پنج شنبه در گزارش اقتصادی خود با عنوان »دهه سوخته اقتصاد ایران« با اشاره 
به اینکه براي جبران عقب ماندگي در ســرمایه گذاري 13 ســال زمان الزم است، نوشت: »آنچه از سوي 
مراکز رسمي و نهادهاي آماري منتشر مي شود به خوبي گویاي این موضوع است که یك دهه تحریم نه 
تنها فرصتي براي ظهور و بروز توان و پتانسیل هاي نادیده گرفته شده نبود، بلکه باال رفتن عدم قطعیت 
و نبود آینده امیدوارکننده اي از کشــور حین تحریم نیز باعث از بین رفتن همان پتانســیل هاي بالفعل 
کشــور شده است. در این بین کاهش ســرمایه گذاري حقیقي، کاهش ترکیب کشورهاي طرف تجاري، 
بــاال رفتــن متغیرهاي کالن اقتصادي مانند پایه پولي، نقدینگي و از همه مهم تر تورم نیز در این بین بر 

وخامت اوضاع مي افزاید.«
این روزنامه در ادامه نوشــت: »پر بیراه نیست اگر کارشناسان به دهه نود، لقب بدترین دهه تاریخي 
اقتصاد ایران را دادند؛ چراکه در این دهه تحریم ها و نامشخص بودن میزان اثرگذاري شان بر متغیرهاي 
اقتصادي از یك سو و نامشخص بودن زمان لغو آنها و بازگشت اقتصاد به حالت عادي از سوي دیگر باعث 
شده بود که اقتصاد دچار عدم قطعیت شده و خانوارها همچنین صاحبان کسب و کارها نسبت به آینده 
امیدواري کمتري داشــته باشــند. همین امر به تورم انتظاري براي هر دو گروه دامن زد. نتیجه آن نیز 
افزایش قیمت ها در بازار دارایي ها و عدم ســرمایه گذاري بود؛ افراد به جاي ســرمایه گذاري در بازارهاي 
موازي و به خصوص ارز و طال حضور مي یافتند تا از کاهش شدید ارزش پول خود جلوگیري کنند. اگرچه 

که با وجود اهتمام به حضور در بازارهاي موازي، رفاه در این دهه نیز به شدت افت کرد.«
گفتنی است، دولت بر آمده از اصالحات همه ناکامی هایش را به تحریم ها پیوند زد، حال آنکه ۸ سال 
پیش همین ها معتقد بودند »همه ضعف ها و ناکارآمدی ها را نمی توان پای تحریم نوشت« دولت روحانی با 
شعار رفع تحریم ها و ایجاد درآمد سرشار برای مردم رای آنها را گرفت اما ۸ سال بعد عالوه بر نابودکردن 
معیشت مردم، افزایش چند صد درصدی قیمت مسکن، دالر، خودرو، کاالهای اساسی، کاهش چند ده 
درصدی ارزش پول ملی و... کشور را با 1500 تحریم پسابرجامی دیگر تحویل داد و رفت. افزون بر این، 
ادعای مطرح شــده در گزارش فوق مبنی بر اینکه، یــك دهه تحریم نه تنها فرصتي براي ظهور و بروز 
توان و پتانســیل هاي نادیده گرفته شده نبود... در شرایطی است که مدیریت برجامی و اشرافیت مدعی 
اصالحات ـ اعتدال با اعتماد به دشمن، قفل زدن به پای اقتصاد کشور و موکول کردن همه امور به اخم 
و لبخنــد آمریــکا و اروپا، توانمندی ها و ظرفیت ها را تعطیــل و فرصت ها را هدر دادند و فاجعه آفریدند 
اما در همین حال و در شــرایط تحریم، مدیران و جوانان مؤمن و انقالبی با قطع امید از دشــمن، همت 
و کوشــش و اتکا به درون به دســتاوردهای خیره کننده رسیدند و به تولید و راه اندازی چرخه هسته ای، 
بنزین، ماهواره، زیر دریایی، موشــك های دقیق و نقطه زن و پیشرفته  ترین سامانه های دفاعی جهان و... 

اقدام کردند و موفق شدند.
با برجام همه چیز گل و بلبل می شود!

روزنامه آفتاب یزد در شــماره روز پنج شــنبه در مطلبی نوشت: »به هر حال فقر و نابرابری باعث آسیب 
پذیری جامعه شده است و امروز هیچ نشانه ای از اراده و برنامه و طرح برای تقویت معیشت عموم مردم دیده 
نمی شود. تقویت معیشت مردم با توسعه زیر ساخت ها و اشتغال زایی و ارائه خدمات اجتماعی و متوقف کردن 

تورم و گرانی و در حوزه سیاسی توجه به برجام و رفع تحریم های ایاالت متحده آمریکا امکان پذیر است.«
در ادامه مطلب آمده است: »تقویت معیشت مردم ارتباط مستقیم با ایجاد دارایی های انسانی و اجتماعی و 
سیاسی و مالی و طبیعی نیز دارد. دارایی ها از طریق دسترسی بهتر به منابع، ایجاد ظرفیت در تمامی حوزه های 
اقتصادی و اجتماعی می کند و از اســترس و آســیب پذیری جامعه جلوگیری می کند ولی به دلیل نابرابری و 
تبعیض این دارایی ها به تنهایی در اختیار افرادی خاص قرار گرفته اســت و تبعات این رویکرد افزایش فقر و 

اختالف طبقاتی است و این امر مهم پیامی روشن به جامعه سیاسی است.«
مدعیان اصالحات در حالی می گویند که با برجام و رفع تحریم های آمریکا فقر از بین می رود که گویا از 
کره دیگری آمده اند و آمریکا را با این همه خصومت و فریب نمی شناســند و تجربه برجام در ۸ ســال گذشته 
را به یاد نمی آورند. خود دولتمردان وقت که مورد حمایت مدعیان اصالحات بودند، بارها و بارها بر فریبکاری 

و وعده های دروغ آمریکا و اروپا اعتراف کرده و دستاورد برجام را »هیچ« اعالم کردند!

 وزارت امور خارجه 
حمله تروریستی در قندهار را محکوم كرد

وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای جنایت تروریستی 
حمله به مسجد شیعیان قندهار را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای جنایت تروریستی حمله به 
مسجد شیعیان قندهار را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: بار دیگر دست 
دشمنان اسالم و مسلمین از آستین تروریست های جنایتکار تکفیری بیرون 
آمد و جمعی دیگر از مردم مظلوم افغانســتان را در حال برگزاری نماز جمعه 

به خاک و خون کشید.
در ادامه این متن می خوانیم: وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
حمله تروریستی کوردالن تکفیری به مسجد فاطمیه قندهار که موجب شهادت 
و جراحت جمع کثیری از شرکت کنندگان در نماز جمعه گردید را به شدت 
محکوم می کند و ضمن تســلیت به خانواده های محترم شهدا و مردم عزیز 
افغانستان، و با آرزوی صبر و اجر برای بازماندگان قربانیان و شفای عاجل برای 
مجروحین این جنایت ضد بشری، بار دیگر نسبت به توطئه های تفرقه افکنانه 
دشمنان امت اسالم هشدار داده و بر لزوم وحدت و یکپارچگی شیعه و سنی 

و نفی خشونت و افراطی گری با نام اسالم تاکید می کند.
ســپس بیانیه وزارت خارجه می افزاید: ایــن حادثه دلخراش، و حوادث 
تاسف بار گذشته از جمله حمله قبلی به نمازگزاران در قندوز، ضرورت افزایش 
مراقبت ها و مضاعف نمودن حفاظت از مراکز مذهبی شــیعه و سنی و سایر 
تجمعات در افغانســتان را بیش از پیش روشن می سازد. جمهوری اسالمی 
ایران اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان ما در افغانستان با همدلی و 
همفکری و تشریك مساعی با یکدیگر توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان خود 

را ناکام خواهند گذاشت.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در شهرکرد:

كمبود سرانه های فرهنگی در چهار محال و بختیاری 
جبران می شود

شهرکرد - خبرنگار کیهان:
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: سرانه  ها و 
شاخص های فرهنگی استان چهارمحال وبختیاری بررسی و کمبود آن در 

مقایسه با میانگین کشوری جبران می شود.
حجت االســالم مرتضی آقاتهرانی در بدو ورود خود به چهارمحال و بختیاری 
در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد: اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی در زمان حضور خود در این استان، شاخص ها، سرانه ها و مسایل فرهنگی 

را به صورت جامع و کامل بررسی خواهند کرد.
وی افزود: در این سفر آسیب های فرهنگی چهارمحال و بختیاری شناسایی و 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی برای رفع آن ها در حد توان برنامه ریزی 

و کمك می کند.
آقاتهرانی تصریح کرد: تمامی وزیران دولت ســیزدهم با همه کمیسیون های 
مجلس شورای اسالمی نشست هایی داشــته اند و امیدواریم بتوانیم برای ارتقای 

کیفی حوزه  فرهنگ در کشور اقدام کنیم.
طرح جدید جمعیت و تعالی خانواده در مجلس 

به زودی ارائه می شود
حجت االسالم والمسلمین مرتضی آقاتهرانی که در نشست شورای فرهنگ 
عمومی استان چهارمحال و بختیاری و با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اســالمی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در شهرکرد 
سخن می گفت با اشاره به اینکه طرح جمعیت و تعالی خانواده پس از ساعت ها 
بحث و بررسی تدوین شده است درباره اینکه سبك زندگی غربی، کشور را 
نابود می کند، اظهار داشــت: فرهنگ ایرانی - اسالمی هیچگونه سنخیتی با 
فرهنگ غربی ندارد و با توجه به این موضوع برای حفظ نظام و کشــور باید 

به حوزه فرهنگ اسالمی بیش از گذشته بها داده شود.
وی بــا تاکید بر این مطلب که تصویــب طرح صیانت از فضای مجازی 
اقدامی اصولی و درست است اضافه کرد: اینکه عده ای با این طرح مخالفت 

می کنند به این دلیل است که منافع مالی آنان به خطر می افتد.
آقا تهرانی اظهار کرد: نظرهای مردم در خصوص طرح صیانت از فضای 
مجازی را قبول داریم اما چون این طرح اصولی و درست و کارشناسی شده 

است باید محکم پای آن ایستاد.
وی با بیان اینکه در ادوار گذشته در مجلس به مسئله فرهنگ بها داده 
نمی شــد، عنوان داشت: در سال های قبل بودجه فرهنگ نیم درصد بود اما 

امسال به 2 و نیم درصد افزایش یافته است.
ظرفیت گردشگری در چهارمحال و بختیاری

 کمتر مورد توجه قرار گرفته است
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اســالمی گفت: ظرفیت های 
طبیعی و گردشــگری اســتان چهارمحال و بختیاری کمتر مورد توجه قرار 

گرفته و مغفول مانده است.
بیژن نوباوه وطن  در  گفت وگو با خبرنگاران در شــهرکرد اظهار داشت: 
مجلس شورای اسالمی شاخص های فرهنگی کلی برای کشور در نظر می گیرد 

اما باید برای توسعه هر استان به ظرفیت های خاص آ ن توجه شود.
وی با اشــاره به اینکه اســتان چهارمحال و بختیــاری از ظرفیت های 
طبیعی بکر به خصوص در حوزه گردشــگری بهره مند اســت تصریح کرد: 
حضور گردشــگران در اقامتگاه های بوم گردی احساس درون گرایی انسان ها 

را زنده و تقویت می کند.
نوباوه وطن توضیح داد: برنامه ریزی کارشناســی برای تســریع در روند 
توســعه چهارمحال و بختیاری بــر مبنای ظرفیت های این اســتان مانند                
بهره مندی از منابــع آب، جاذبه های طبیعی فراوان و وضعیت آب و هوایی 

چهارفصل مناسب باید انجام شود.
وی که نماینده مردم تهران، ری، اسالم شــهر و شــمیرانات در مجلس 
شورای اسالمی اســت ادامه داد: در سطح کشور امکانات فراوانی داریم که 
البته به زیرســاخت هایی نیاز دارد و رسانه های گروهی باید برای شناساندن 

ظرفیت استان های خود به سرمایه گذاران اقدام کنند.
برای مصلحت کشور و جوانان

 فضای مجازی ساماندهی می شود
ســیدعلی یزدی خواه در کارگروه فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری 
که با حضور جمعی از نمایندگان عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی و فعاالن فرهنگی این اســتان ســخن می گفت تاکید کرد: طرح 
حمایــت از کاربران در فضای مجازی به دنبال قطع اینترنت و یا مســدود 
کردن شبکه های خارجی نیست بلکه تالشی برای تقویت شبکه های داخلی 

و ارزان کردن هزینه ها است.
وی بــا اظهار این مطلب که مخالفان طرح حمایت از کاربران در فضای 
مجازی، دلســوز کشور نیســتند اضافه کرد: اگر دولت دوازدهم شبکه ملی 
اطالعات را راه اندازی می کرد هزینه اســتفاده خانواده ها از اینترنت به یك 

شانزدهم کاهش می یافت.
یزدی خواه تصریح کرد: در طول ســال های گذشــته اپراتورهای تلفن 
ثابت توســعه پیدا نکردند اما تلفن های همراه به حدی توسعه پیدا کرد که 
در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این اپراتورها از این طریق 50 هزار 

میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند.
یزدی خواه ســپس تولیدات فرهنگی کشور و به ویژه سریال های شبکه 
خانگی را مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان ساخت: برخی از این سریال ها را 
نمی توان با خانواده تماشا کرد و نیاز به اصالح در فضای رسانه ای و تولیدات 

فرهنگی کشور دارند.
وی کسری بودجه کشور را یك سوم اعالم کرد و با عنایت به این موضوع 
توضیح داد: 60 هزار طرح ورزشــی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای 

تکمیل آنها به بودجه قابل توجهی نیاز است.
یزدی خــواه ادامــه داد: با این وجود بودجه فرهنگی کشــور در ســال 
 جــاری پنــج برابر افزایش پیــدا کرد که امیــد می رود بــه همین میزان

محقق شود.

درمکتب امام

دست و بازوی شان را می بوسم
من دســت و بازوی همه کســانی که بی ادعا و مخلصانه درصدد 
استقالل و خودکفایی کشورند را می بوسم. باز سفارش می کنم که به 

خدا متکی باشید و برای همیشه زیر بار شرق و غرب نروید.
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گزارش کیهان از تازه ترین عملیات جریان تحریف

نعل وارونه متهمان رانت و پنهان كاری
علیه مصوبه ضد رانت مجلس

سرویس سیاسی-
رسانه های بین المللی و منطقه ای روزانه اخبار و تحلیل های 
مختلفی را درباره ایران منتشــر می کنند. ترجمه گلچینی از 
این گزارشــات و تحلیل ها به معنای تایید محتوای آنها نبوده و 
صرفاً برای آشنایی مخاطبان با فضای رسانه های خارجی درباره 

کشورمان است.
پایگاه اینترسپت:

 آمریکا مانع نزدیکی عربستان و ایران است
پایگاه »اینترسپت« در مطلبی نوشته است: مقامات ایرانی اخیراً 
بیانیه توافق با عربســتان را تکرار کردند. حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در یك نشست خبری گفت: 
گفت وگوی ایران و عربستان در مسیر درستی قرار دارد. »دو طرف 
این موافقت نامه ها را در زمان مناسب اعالم خواهند کرد. ما از ادامه 
مذاکرات و نتایجی که به نفع هر دو طرف و منطقه است، استقبال 
می کنیم.« اظهاراتی از این دســت طی چهار سال قبل، زمانی که 
به نظر می رسید دو کشور دائماً در آستانه یك درگیری آشکار قرار 

گرفته اند، بی سابقه بوده است.
رابطه دولت ترامپ با عربستان سعودی بسیار دوستانه بود در 
حالی که بی وقفه با ایران دشمنی می کرد. دولت عربستان سعودی از 
روابط نزدیك با ترامپ و خانواده اش برخوردار بود و اغلب خریدهای 
تسلیحاتی و سایر معامالت اقتصادی برجسته را ترتیب می داد که 

باعث افزایش سرمایه سیاسی ترامپ در داخل شد.
در مورد ایران قصه برعکس بود. ترامپ به جای ادامه مســیر 
دیپلماتیك با ایران که توســط رئیس جمهــور قبلی خود تعیین 
شده بود، برای خوشحال کردن دولت اسرائیل و حمایت خاموش 
از رژیم هــای عربی خلیج فارس توافق هســته ای 2015 را لغو و 
شدیدترین تحریم ها را که تا آنروز بی سابقه بود علیه ایران اعمال 

نمود.
پتانسیل دستیابی به موفقیت عربستان و ایران نشان می دهد 
که چك ســفید آمریکا چقدر مانع پیشرفت در منطقه شده است. 
در حالی که ایرانیان و ســعودی ها مذاکرات پنهان دوره ای تحت 
رهبری ترامپ را دنبال می کردند، ســرعت اینکار فقط با انتخاب 
جو بایدن و اقدام آشکار او در دورکردن نیروهای نظامی آمریکایی 

از منطقه، افزایش یافت.
تریتا پارسی، بنیانگذار و نائب رئیس اجرایی اتاق فکر موسسه 
کوئینســی برای دولتمردان، از چك سفیدی که ایاالت متحده به 
متحدان خود در خاورمیانه داده است، انتقاد کرد و آن را به عنوان 
نیرویی توصیف کرد که مانع از تحریك احزاب می شود. دیپلماسی 
الزم برای حل مشــکالت آنها که اکنون با خروج آمریکا از منطقه 
توسط بایدن تسریع شــده است، همزمان با مذاکرات صلح میان 

قدرت های رقیب در ترکیه و امارات متحده عربی بوده است.
به عبارت دیگر، غیبت فزاینده ایاالت متحده در خاورمیانه، به 
عنــوان هژمون نظامی، امکان ایجاد نظمی پایدار را ایجاد می کند 

که کشورها به تنهایی مذاکره می کنند.
پارســی ادامه دارد: »این بدان معنا نیســت که خروج آمریکا از 
منطقه همه مشکالت آن را حل می کند، اما این ایده که اگر ما منطقه 
را ترک کنیم، هرج و مرج به طور خودکار ایجاد می شود و حضور ایاالت 
متحده تنها چیزی است که از مدنیت و دموکراسی دفاع می کند، درست 
نیســت.« وی افزود: »ارائه چك سفید، به رفتارهای بی ثبات کننده از 
طرف شــرکای آمریکایی دامن زده است. شواهد کاماًل واضح است، نه 
اینکه با عقب نشینی آمریکا همه چیز فوق العاده باشد، بلکه کشورهای 
منطقه دارای اختیار هستند و سعی می کنند مشکالت خود را به صورت 

دیپلماتیك حل کنند، و فوراً به اقدام نظامی روی نیاورند.«

بلومبرگ: ایاالت متحده 
»پلن بی« در مورد سالح های هسته ای ایران ندارد

 اما اسرائیل این کار را انجام می دهد
»الی لیك«، روزنامه نگار و تحلیل گر نشــریه آمریکایی »بلومبرگ« 
در یادداشتی تحلیلی نوشــت: توافق سال 2015 مرده است و تهران از 

تهدیدهای مبهم کاخ سفید نمی ترسد. 
به نظر می رسد دولت بایدن سرانجام پاسخ »نه« را از ایران خواهد 
شنید. تابستان امسال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد 
که در مورد پیشنهاد او برای بازگشت مجدد برجام، صبر او بی نهایت نیست. 
این هفته بلینکن کمی جلوتر رفت و گفت: »ما برای مقابله با چالشی که 

ایران ایجاد می کند، به هر گزینه ای نگاه خواهیم کرد.«
این فرمول یك تصور کالسیك واشنگتن برای چشم انداز عملیات 
نظامی است. باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، در حین مذاکرات 
دولتش با ایران از نسخه »همه گزینه ها روی میز است« استفاده می کرد. 
این به معنای آرام کردن متحدان ایاالت متحده مانند اسرائیل و عربستان 
ســعودی است که نگرانند ایاالت متحده مایل نیست در صورت نزدیك 
شــدن ایران به یك قدرت هسته ای، از جنگ اقتصادی خود علیه تهران 
با موشــك های کروز و حمالت سایبری حمایت نکند. این به این معنی 
اســت که به ایران یادآوری کند که ایاالت متحده مایل اســت از نیروی 
نظامی خود برای جلوگیری از دستیابی به سالح هسته ای استفاده کند.

این هدف تغییر لفاظی دولت بایدن است. واقعیت اما نگران کننده تر 
است. متحدان و دشمنان به اقدامات آمریکا بیشتر از سخنان مقامات آن 
توجه می کنند. آشکارترین عمل در این زمینه خروج بایدن و تسلیم شدن 
در برابر طالبان در افغانســتان است. در آن اقدام بی عیب و نقص، جهان 
شاهد یك ابرقدرت بود که توسط گروهی از بنیادگرایان تحقیر شد؛ که 
چرا دو رئیس جمهور اخیر آن چند هزار سرباز در کشوری نمی گذارند تا 
از یــك دولت منتخب دفاع کنند. اگر ایاالت متحده از ارتش خود برای 
جلوگیری از چنین تحقیری استفاده نمی کند، آیا برای جنگ جدیدی 
را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سالح هسته ای خطر خواهد کرد؟

دلیــل دوم که بلینکن در مورد »هر گزینه« صحبت نمی کند، این 
اســت که دولت هنوز معتقد است توافق هسته ای 2015 جاه طلبی های 
هسته ای ایران را خنثی کرده است. راب مالی، فرستاده ویژه کاخ سفید 
در مورد مسائل ایران گفته است: »البته، ما باید خود را برای جهانی آماده 
کنیم، که در آن ایران هیچ محدودیتی در برنامه هســته ای خود ندارد و 

باید گزینه هایی را برای مقابله با آن در نظر بگیریم.«
اظهار نظر مالی افشا کننده است. این نماینده همچون اوباما، توافق 
هسته ای 2015 را به عنوان یك ارزیابی معنادار بر جاه طلبی های هسته ای 
ایران ارائه می دهد. و در حالی که آن توافق محدودیت های شدیدی را بر 
روی کمیت و کیفیت اورانیوم که ایران می تواند غنی سازی کند، اعمال 
می کند ، بیشتر این محدودیت ها بین سال های 2025 تا 2030 منقضی 
می شود، نشان داد که ایران تا چه حد عناصر نظامی برنامه خود را در جریان 

مذاکرات با دولت اوباما و پنج کشور دیگر پنهان کرده بود.
در نتیجه، توافق هسته ای ســال 2015 تنها مربوط به سایت های 

هســته ای است که ایران اعالم کرده بود و نه آنهایی که سالها از جامعه 
بین المللی پنهان کرده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر 
به دنبال دسترســی بازرسان خود به ســه محل شناسایی شده توسط 
عملیات اسرائیل است. ایرانیان چوب الی چرخ این تحقیقات گذاشته اند.

بنابراین، در بهترین حالت، توافق 2015 محدودیتی جزئی و موقتی 
بر برنامه هسته ای ایران است. خبر خوب برای بلینکن، بایدن و مالی این 
اســت که راه دیگری برای محدود کردن جاه طلبی های هسته ای ایران 
وجود دارد و در واقع، چندین ســال است که در حال اجرا است. موساد 
یك جنگ اطالعاتی بسیار خرابکارانه و ترور علیه برنامه هسته ای ایران 
را با موفقیت واقعی به راه انداخته است. یوسی کوهن، که در تابستان از 
سمت ریاست موساد کناره گیری کرد، این هفته در یك کنفرانسی مربوط 
به جروزالم پست اظهاراتی بشکل غیررسمی عنوان کرد و گفت: ایران »به 
دلیل تالش طوالنی مدت برخی نیروها در جهان« »حتی به دســتیابی 
به ســالح هسته ای نزدیك نیست«.  منظور کوهن این است که اگرچه 
ایران توانایی غنی ســازی اورانیوم را برای تولید سالح از خود نشان داده، 
اما اسرائیل توانایی این را داشته که این سطح این غنی سازی را کاهش 
دهد. بخشی از این موفقیت به دلیل هماهنگی نزدیك سازمان اطالعات 
مرکزی با موســاد در دولت ترامپ است. اگر بایدن در مورد طرح بی  در 
صورت شکست دیپلماسی ایران جدی است، باید به جاسوسان خود دستور 
دهد که این مشــارکت را تقویت کنند. البته خرابکاری و ترور چاره کار 
نیست. حتی بهترین عملیات اطالعاتی مستعد خطای انسانی است. اما 
آنها حداقل گزینه های بهتری هستند تا اینکه برای گفت وگوهای مبهم و 
توافق هسته ای ضعیف، به انتظار هضم حکومت ایران متعصب بنشینیم.

پولیتیکو: آخرین روزهای توافق ایران؟
نشریۀ »پولیتیکو« چاپ واشینگتن، در مطلبی نوشت: دولت بایدن 

معتقد است توافق هسته ای ایران در آستانه مرگ است.
آنتونــی بلینکن، وزیر امور خارجه ایــاالت متحده، دیروز در جمع 
همتایان اسرائیلی و اماراتی خود گفت: »زمان تنگ است« تا اینکه تهران 

بتواند دوباره به برجام 2015 برگردد.
بلینکن گفت: ایاالت متحده »طی 9 ماه گذشته کاماًل آشکار کرده 
است که ما آماده هستیم. اگر ایران همین کار را انجام دهد ما نیز با پایبندی 
کامــل به برجام بازمی گردیم.« بلینکن ادامه داد: اما »آنچه ما از تهران 
می بینیم یا شاید دقیق تر، نمی بینیم نشان می دهد که آنها راغب به اینکار 
نیســتند«. »و زمان تنگ است... زیرا ما به نقطه ای نزدیك می شویم که 

بازگشت به برجام به خودی خود حاوی منافع برجام نیست.«
این اظهارنظرها نشــان می دهد که صبر و شکیبایی در تیم بایدن 
بسیار کم شده است. یك دستیار ارشد دموکرات در سنا گفت که دولت 
هنوز پرچم سفید را پشت درهای بسته به اهتزاز در نمی آورد، اما مقامات 

عالئمی از ناامیدی را نشان می دهند.«
از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایران در ماه اوت، جمهوری 
اسالمی از صحبت درباره بازگشت مجدد به برجام خودداری کرد. تیم جدید 
ایران می گوید »به زودی« بر میز مذاکره می نشینند، اما هیچ نشانه ای برای 
ادامه آن ارائه نکرده اند. انریکو مورا نماینده اتحادیه اروپا در امور ایران، به 
تهران سفر کرد تا مذاکرات توافق هسته ای را آغاز کند. هنوز هیچ اطالعاتی 
در مورد نتایج مذاکرات وی در دســت نیســت. رابرت مالی هم در این 
رابطه گفته است که دولت در صورت شکست مذاکرات برای طرح بالقوه 
بی  برنامه ریزی می کند. یکی از احتماالت این بود که واشنگتن و تهران 
می توانند یك توافق کامال جداگانه با پارامترهای متفاوت از توافق کنونی 
را امضا کنند. مورد دیگر مجموعه ای از پاســخ های تنبیهی با هماهنگی 
متحدان اروپایی بود، اگرچه مالی به طور دقیق توضیح نداد که آنها چه 
خواهند بود. هر روز که می گذرد، به نظر می رسد که دولت مجبور است 
یکی از این گزینه ها را اجرا کند. هفته گذشته، ند پرایس سخنگوی وزارت 

امور خارجه گفت: »آینده توافق« به ایرانیان بستگی دارد«.

ایران در رسانه های جهان

 رژیم صهیونیستی و ایاالت متحده در تالش 
هستند تا از مهاجرت اعضای یک گروه یهودی 
اعضای  کنند.  جلوگیــری  ایران  به  ارتدوکس 
گروه لو طاهور که ضدصهیونیست هستند، در 
سال 201۸ از ایران تقاضای پناهندگی سیاسی 

کرده اند. 
سایت خبری صهیونیستی یانت در گزارشی با اشاره 
به تالشهای آمریکا و اسرائیل برای ممانعت از مهاجرت 
این گروه یهودی به ایران  ادعا کرد: صدها نفر از اعضای 
این گروه که در حال حاضر در گواتماال مستقر هستند، 
قصد مهاجرت به ایران را دارند و ظاهراً در تالش هستند 

تا از طریق اقلیم کردستان وارد مرز ایران شوند.
در این گزارش آمده است که بستگان اعضای این 
گــروه یهودی با وزارت خارجه و وزارت دادگســتری 
آمریکا تمــاس گرفته و از آنها خواســته اند تا فوراً با 
همتایان گواتماالیی خود تمــاس بگیرند تا از خروج 
خانواده های آنها از گواتماال جلوگیری شــود. نزدیکان 
اعضای آمریکایی این گروه نیز درخواست های مشابهی 

از وزارت خارجه آمریکا داشته اند.
بر اســاس گزارش منتشر شده، این نگرانی وجود 
دارد که پس از رسیدن این افراد به مرز ایران و اقلیم 
کردستان، یك مشکل بزرگ سیاسی و امنیتی ایجاد 
شود. اعضای این گروه در ابتدا قصد داشتند به منطقه 
اربیل عراق که همسایه ایران است و به نظر آنها همان 
بابل در کتاب مقدس اســت، حرکــت کنند و از مرز 

کردستان وارد ایران شوند.
تایمز اســرائیل در این باره می نویســد نیروهای 
امنیتی گواتماال پس از درخواست مقامات آمریکایی، 
تعدادی از اعضای این گروه یهودی را که دارای تابعیت 
آمریکایی هســتند و ظاهراً در روزهای اخیر در حال 

عزیمت به ایران بودند را بازداشت کرده اند.
بنا بر ادعای فوق یك گروه قباًل به این منطقه سفر 
کرده است و اعضای دیگر گروه نیز اکنون سعی می کنند 
به صورت هوایی خود را از گواتماال به غرب آسیا برسانند.

خاخام زوی گلوک، مدیر یك سازمان صهیونیستی 
در اسرائیل گفته است که این گروه حدود 2۸0 عضو 
با تابعیت اسرائیلی، آمریکایی یا کانادایی دارد که اکثر 

آنها حتی دو تابعیتی هستند.
گلوک در این باره اظهار داشــت:  انتظار دارم که 
دولت ]رژیم[ اسرائیل تمام تالش خود را برای یافتن 
راهی برای جلوگیری از مهاجرت انها . آنها نمی توانند 
بچه هــا را ببرند، زیرا هیچ ســندی در مورد تولد آنها 
وجود ندارد. عالوه بــر این، وقتی خانواده جدیدی به 

گروه می پیوندد، گذرنامه آنها ضبط می شود.
گــروه لوطاهور در  بیت المقدس توســط خاخام 
شلومو هلبرانس در دهه 19۸0 تأسیس شد. یهودیان 
لِو طاهور )Lev Tahor( – به معنای قلب پاک- یکی 
از گروههای یهودیــان ارتدوکس )یهودیان حریدی( 
هستند که بیش از سایر فرقه های یهودی به آموزه ها 
و ســنت های دین یهود و تورات از جمله حجاب زنان 
وفــادار مانده اند و به همین دلیل مــورد آزار و اذیت 

صهیونیست ها و البی هایشان قرار گرفته اند. 
 اعضای این فرقه بارها تحت تعقیب و بازداشت های 
مکرر از ســوی پلیس رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. 
نهادهای اجتماعی تالش می کنند با انتقال کودکان این 
گروه به مراکز نگه داری کودکان بی سرپرست، از انتقال 
اعتقادات این گروه به نسل جدید آن ها جلوگیری کنند.

فشارهای وارده به اعضای این فرقه باعث شد سال 
2005 تعداد زیادی از آن ها به کانادا و کشــورهایی از 

جمله گواتماال و مکزیك مهاجرت کنند.

رژیم صهیونیستی از تالش 150 یهودی
 برای مهاجرت به ایران ممانعت كرد

سرویس سیاسی-
مدعیان اصالحات طرح مجلس برای تقویت و 
توسعه شیوه های عملیاتی کردن قانون »رسیدگی 
به دارایی مقامات، مســئوالن و کارگزاران« را 
دستمایه شــگردهای تبلیغی خود قرار داده تا 
اقدامات انقالبی مجلس در بررسی طرح »تسهیل 
صدور مجوزهای کسب و کار« را به حاشیه ببرند.
ماجرا از گزارش هفته پیش روزنامه شرق شروع 
شد؛ گزارشی دور از واقعیت در روزنامه ای که در تحریف 
و نعــل وارونه زدن بــر واقعیات های جاری جامعه ید 
طوالیی دارد. شرق در گزارش خود مدعی شد مجلس 
یازدهم لیست اموال مسئوالن را محرمانه و امنیتی کرده 
است! بازتاب و انتشار این ادعا در رسانه های زنجیره ای 
و شبکه های اجتماعی اصالح طلبان، حاکی از آن بود 
که آنها در راستای جریان سازی حول و حوش تخریب 
مجلس انقالبی، ســناریویی رسانه ای و تبلیغاتی را در 

پیش گرفته اند.
روزنامه شرق 20 مهرماه در گزارشی با روتیتر »مهر 
تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت« 
نوشت: »اموال مســئوالن، امنیتی و محرمانه است« 
تا اوالً( مصوبه کمیســیون قضایی مجلس درخصوص 
اجرایی کردن »قانون رســیدگی بــه دارایی مقامات، 
مســئوالن و کارگزاران جمهوری اســالمی ایران« را 
تحریف کند و ثانیاً( اقدامات و مصوبات انقالبی مجلس 
در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار 

را به حاشیه ببرد.
مدعیان اصالحات در حالی می خواهند القا کنند 
که مجلس انقالبی بر خالف شــعارها و برنامه هایش، 
دنبال شفاف سازی و پیگیری مطالبات انقالبی نیست 
که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال 
بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح 
تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن 
حذف انحصارات و البی های شــغلی و صنفی و از بین 
رفتن امضاهای طالیی است، صدای رانت خواران و دانه 

درشتان اقتصادی را درآورده است.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران

و ماجرای »محرمانه« بودن اسناد و اطالعات
کمیســیون قضایی مجلس هفتم 14 تیر ۸4 در 
راستای موضوع اصل 142 قانون اساسی، طرحی تحت 
عنوان »صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی« را به 

هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد.
بر اساس اصل مزبور قانون اساسی، »دارایی رهبر، 
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر 
و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه 
قضائیه رســیدگی می شود که بر خالف حق، افزایش 

نیافته باشد.«
در نهایت، طرح »صیانت جامعه در برابر مفاســد 
اقتصادی« پس از 7 ســال با عنوان قانون »رسیدگی 
به دارایی مقامات، مســئوالن و کارگزاران جمهوری 
اســالمی ایران« مشتمل بر 14 ماده و 22 بند و یك 
تبصره در جلســه علنی مورخ 17 اردیبهشت ماه 91 
مجلس شورای اســالمی تصویب شد و سه سال بعد 
پس از کش و قوس های فراوان در تاریخ 9 آبان 94 از 
سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم 
هاشمی رفسنجانی، نهایی و در تاریخ 94/9/14 از سوی 
علی الریجانی )رئیس وقت مجلس شــورای اسالمی( 

برای اجرا ابالغ شد.
نکته قابل تأمل آنکه قانون مزبور، صریحاً در متن 
خود، فهرست دارایی های مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
را »محرمانه« اعالم کرده است. نکته جالبتر آنکه دولت 
وقت که مورد حمایت اصالح طلبان بود، از این مصوبه 
دفاع کرد. نوبخت، سخنگوی وقت دولت در واکنش به 
این مصوبه گفته بود؛ اینکه رسانه ها بنویسند مسئوالن 

چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
ماده 5 قانون مزبور  اشــعار می دارد: »فهرســت 

دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطالعات مربوط 
بــه آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه 
ذیل آن تعیین شــده است، محرمانه بوده و هر یك از 
مسئوالن و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، 
ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد 
و اطالعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا 
برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرارگیرد، 
اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این 
اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار 
دیگران قراردهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها 
مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه شش مقرر در 
ماده )19( قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 محکوم 
خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر 
اســت که با علم و اطالع مبادرت به افشاء، چاپ و یا 
انتشار اطالعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ 

یا انتشار آنها را فراهم نمایند.«
پس از آن بود که قوه قضائیه برای اجرایی کردن 
ماده 6 این قانون »آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به 
دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی 
ایران« را تصویب کرد و به دنبال آن سامانه ای برای ثبت 

اموال مسئوالن هم راه اندازی شد.
بنــد 2 این آیین نامه به اســتناد مــاده 5 قانون 
فوق الذکر که اطالعات مسئوالن را محرمانه تلقی کرده 
است برای ثبت اموال مسئوالن، راه اندازی سامانه ای را 
»با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و 
حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده ها« 

مقرر کرده است.
در بند ۸ آیین نامه هم آمده اســت که »فهرست 
دارایی مقامات مســئول و سمت ها و مشخصات افراد 
مشمول و اسناد و اطالعات مربوط به آنکه به قوه قضائیه 
ارائه می  شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.«

آیین نامــه مزبور برای متخلفیــن از ثبت کامل 
دارایی ها در سامانه در بند 19 آیین نامه، حتی تعقیب 

کیفری توسط دادستان را پیش بینی می کند.
طرح مجلس برای توسعه و تقویت
عملیاتی کردن قانون 6 سال پیش

حاال بعد از گذشت چند سال، درخصوص میزان 
اجرایی شدن قانون مزبور، سؤاالت و ابهاماتی وجود دارد. 
اینکه قانون فوق الذکر تا چه حد اجرایی و عملیاتی شده؟ 
و اینکه آیا همه مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری 
اسالمی، »صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت 
تکفــل خود را قبل و بعد از هــردوره خدمتی« اعالم 
کرده اند یا خیر؟ و اینکه لیست های اعالم شده چقدر 

مبتنی بر واقعیت است؟
بر همین اســاس بود کــه تیرماه جاری، 71 
نفــر از نمایندگان مجلس یازدهــم در نامه ای به 
رئیس دســتگاه قضا خواستار رســیدگی به اموال 
و دارایی های مسئوالن شــدند. همچنین برخی 
نمایندگان مجلس انقالبی در کمیســیون قضایی 
مجلــس را به تکاپور انداخت تا در حال بررســی 
طرحی باشند که سازمان ها را موظف کند اطالعات 
مالی و اقتصادی مســئوالن را در ســامانه مزبور 
بارگــذاری کنند تا با خوداظهــاری مقامات قابل 
مقایسه باشد. در حقیقت نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی قانون جدیدی را تصویب نکرده و صرفاً در 
راســتای اجرایی شدن قانون 6 سال پیش مجمع 
تشخیص مصلحت نظام )به ریاست مرحوم هاشمی 
رفســنجانی( برای به روز کردن مســیرهای اخذ 
اطالعات و تطبیق اموال و دارایی های مســئوالن، 

تاکید کرده اند که اطالعات محرمانه است!
حاال همین امعان نظر نمایندگان مجلس یازدهم 
که به مذاق مدعیان اصالحات خوش نیامده اســت، 
ســاکتین دیروز را به تکاپو انداخت تا پیرامون طرح 
انقالبی وکالی ملت، شایعه سازی و القا کنند که مجلس 

یازدهم ضد شفافیت اموال مسئوالن است!

قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت
بر همین اســاس، حسینعلی حاجی دلیگانی در 
مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشــار لیســت 
اموال مسئوالن با رأی مجمع تشخیص و تأیید مجلس 
یازدهم، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خالف 
واقع دانست و گفت: در این طرح تدابیری برای اتصال 
سامانه ثبت اموال مسئوالن در قانون مصوب مجلس 
به سامانه های دیگر کشور از جمله ثبت و اسناد امالک، 
بانك ها و مؤسسات اعتباری، پلیس راهور، شهرداری، 
امور مالیاتی و بورس و ســامانه های دیگری که به هر 
نوعی اموال منقول و غیرمنقول مقامات، مســئوالن و 
کارگزاران را ثبت کرده اند اتخاذ شد و به طور قطع برای 
اتصال این سامانه باید الزامات فنی و امنیتی را رعایت 
کنیم تا اطالعات مردم و مسئوالن که اموال شخصیه 
افراد است مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. عضو کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس افزود: در طرح تاکید شده که 
در زمان اتصال سامانه ها اصول فنی و محرمانگی برای 
حفظ اطالعات شخصی در مقابل هك و نفوذ به صورت 
جدی رعایت شود. وی ادامه داد: طبق این طرح صدور 
حکم کارگزینی، پرداخت حقوق و صدور مجوز خروج 
مسئوالن مشمول قانون، تنها در زمانی امکان پذیر است 
که نسبت به ثبت و به روزرسانی اموال خود در سامانه 
اقدام کنند و همچنین برای مسئوالنی که اطالعات مالی 
خود را به صورت دقیق و درست ثبت نکنند یا به صورت 

خالف واقع ثبت کنند مجازات هایی تعیین شد.
طرح محرمانه شدن اموال مسئوالن 

هنوز تصویب نشده است
حاجی دلیگانی با  اشاره به اینکه قانون سابق مجلس 
ضمانت اجرایی کافی نداشت و با طرح فعلی ضمانت های 
الزم تعیین شده است، گفت: چندین ماده این طرح در 
کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده و با توجه به 
تعداد باالی طرح ها و لوایح در نوبت رسیدگی صحن 
اگر نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از نوبت آن 
را داشــته باشند زودتر از موعد و طی 3 ماه آینده در 

دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
وی تاکیــد کرد: بنابراین آنچه در فضای مجازی 
به عنوان مصوبه مجلس ذکر شــده حقیقت ندارد و 
در حقیقت بخشــی از طرحی است که هنوز حتی در 

کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است.
احمد امیرآبــادی، نماینده قم نیز طی اظهاراتی 
توضیح داد: اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئوالن 
و کارگزاران جمهوری اســالمی ایــران در مجلس و 
در کمیســیون حقوقی قضایی در حال بررسی است 
زیــرا تطبیق اموال و دارایی های مســئوالن، صرفاً به 
خوداظهاری مقامات محدود نشده و باید از مسیرهای 
متعدد دیگری این اطالعات اخذ شود و مجلس یازدهم با 
تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطالعات، سعی در 
اجرای بهینه قانون مذکور دارد. وی افزود: در حقیقت 
بر اساس این طرح سازمان ها موظفند، اطالعات مالی و 
اقتصادی مسئوالن را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته 
به اشتراک بگذارند و اعالم شده، این اطالعات محرمانه 
بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته 
است. نماینده مجلس تاکید کرد: البته این طرح اکنون 
در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد 
آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و 
نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد 
شــد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان 

امکان اصالح و تغییر وجود دارد.
آیا مجلس امکان تغییر مصوبه مجمع را دارد؟

پس از آنکه برخی نمایندگان و رسانه ها درباره این 
موضوع اطالع رسانی کرده و برای افکار عمومی توضیح 
دادند که محرمانه شدن لیست اموال مسئوالن مصوبه 
مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و ربطی به 
مجلس یازدهم ندارد، عده ای خواستار تغییر آن توسط 
مجلس فعلی شده اند. حال آنکه موضوع از منظر حقوقی 

دارای موانعی اســت. از جمله اینکه بر اساس تفسیر 
شــورای نگهبان، مجلس شورای اسالمی در یك بازه 
زمانی مشخص و طوالنی حق اصالح یا تغییر مواردی 
را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی 
مجلس اضافه می کند را ندارد و در حال حاضر امکان 
اصالح و تغییر قید محرمانه ماندن که مجمع تشخیص 

به قانون مجلس اضافه کرد را ندارد.
از چیز دیگری عصبانی هستند

گرچه دلیگانی، امیرآبادی و برخی نمایندگان دیگر 
مجلس، علت و ابعاد بررسی طرحی که این روزها در 
دستور کمیســیون قضایی مجلس قرار داد )آنهم در 
چهارچوب بهتر عملیاتی شدن قانون سابق( و هنوز به 
قانون جدیدی تبدیل نشده است را تبیین کرده اند اما 
نکته مهم آن است که »نرود میخ آهنین در سنگ!« 
چه آنکه مدعیان اصالحات طرح مزبور را دســتمایه 
شــگردهای تبلیغی قرار داده تا اقدام انقالبی مجلس 
را به حاشــیه ببرند؛ طرح »تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار«.
طرح مجلس و پایان رانت ها و امضاهای طالیی

بد نیست درباره طرح تسهیل صدور مجوز برخی 
کسب و کارها بیشتر بدانیم؛ اینکه  اشکاالت روند فعلی 
صدور مجوزها چگونه اســت و طرح انقالبی مجلس 
یازدهم قرار است چگونه مشاغل پرطرفدار را از انحصار 

خارج کند؟
الزم به ذکر اســت که »ایجاد بازار سیاه خرید و 
فــروش مجوزها«، »انحصار در ایجاد برخی مشــاغل 
و وجود امضاهای طالیی« و »فســاد و سوءاســتفاده 
برخی افراد در دستگاه های اجرایی برای صدور مجوز« 
باعث شد تا نمایندگان مجلس یازدهم برای »شفافیت 
اطالعات«، »شکستن تعارض منافع و امضاهای طالیی«، 
»پایان رانت ها با ثبت محور شــدن مجوزها« و »رفع 
بروکراســی اداری از مقابل کارآفرینان« طرح تسهیل 
صدور مجوز برخی کســب و کارها )مشــاغلی مانند 
داروخانه ها، وکالت، ســردفترداری، کارگزاری بورس، 
سونوگرافی، نانوایی ها، مرکز آموزش رانندگی و سایر 
مشــاغل( را در دســتور کار قرار دهند و نحوه صدور 
مجوزها را به دو دسته مجوزهای ثبت محور و تأییدمحور 
تفکیك و ضابطه مند کردن آنها و طراحی ضمانت اجراها 

به رانت ها و امضاهای طالیی پایان دهند!
اصالح طلبان، دولت محرمانه ها و شوی شفافیت

همین دست اقدامات که در ادامه سایر مصوبات 
انقالبی دو سال گذشته از سوی مجلس یازدهم کلید 
خورده باعث شده تا مدعیان اصالحات که صندلی های 
مجلس دهم را قبضه کرده بودند دست به حاشیه سازی 

و تحریف واقعیات بزنند.
جالــب آنکه مدعیان اصالحــات در حالی داعیه 
شــفافیت دارند که دولت مورد حمایتشان به »دولت 
محرمانه ها« مشهور شد؛ از محرمانه های هسته ای! گرفته 
تا قراردادهای غیرشفاف و دور از دسترس عموم مانند 
واردات بنزین، معامالت نفتی، قرارداد با پژو و ایرباس 
و... حتی اجرایی نکردن مصوبه مجلس در مورد سامانه 

حقوق و مزایا!
اصالح طلبان که امروز به بهانه شــفافیت؛ نوک 
پیکان حمالت خود را به سوی مجلس یازدهم نشانه 
گرفته اند و بر واقعیات موجود نعل وارونه می زنند، زمانی 
که رئیس جمهور، مصوبه مجلس در مورد سامانه حقوق 
و مزایــا را اجرایی نکرد یا قانون مجلس مبنی بر لزوم 
گزارش دهی قوه مجریه به قوه مقننه را دور زد، صرفاً 

سکوت و حتی او را حمایت کردند.
همچنین چند ســال پیش اخبار و گزارش هایی 
مبنی بر اعالم نشدن لیست اموال و دارایی های چند 
وزیر دولت روحانی منتشر شد و عدم اجرای قانون مزبور 
در دولت روحانی، حرف و حدیث هایی پیش کشیده 
شد تا روی دیگر سیاست ها و شعارهای دولت مدعی 

شفافیت بر همگان روشن تر شود!


