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دشمن سال هاست که به سپاه و بسیج حمله می کند 
سخنگوی ارش��د نیروهای مسلح گفت: منطق دش��من این است که باید با 

تکراِر پدیده ها، مرتب برای آن حاشیه سازی کنیم تا به نتیجه برسیم.
سردار سیدمس��عود جزایری افزود: اگر سابقه تهاجمات آمریکا در عرصه های 
مختلف را رصد کنیم به نکات مهمی دست پیدا می کنیم. آمریکایی ها همواره تالش 

کردند به نقاط اصلی قوت نظام ضربه وارد کنند و آن را در برنامه دائمی خودشان قرار 
داده اند و سعی می کنند با عناصر عملیات روانی این استراتژی را ادامه دهند.

وی افزود: س��ال های سال اس��ت که به سپاه و بس��یج حمله می کنند و خسته هم 
نمی ش��وند. این سیاست را علیه سپاه پاسداران در منظر افکار عمومی داخلی و خارجی 
ب��ه کار برده اند تا ذهنیت آن ها را مخدوش کنن��د. جزایری گفت: آمریکایی ها با روحیه 
انقالب اس��المی و نفی س��لطه گری و س��لطه پذیری که پیام انقالب است، مشکل دارند. 

 باشگاه خبرنگاران

امنیت و اقتدار
جزئیات جدید از دستگیری شهرام جزایری

مدیرکل گمرک بازرگان تایید کرد که تنها دو نفر در محموله قاچاق انسان 
که شهرام جزایری در آن دستگیر شده است، بوده اند.

علی معصومی گفت: روز پنج شنبه س��اعت ۴:۳۰ بامداد محموله ترانزیتی با 
بار عدس یا ماش، به س��مت ترکیه در حال حرکت بوده اس��ت که پس از بازرسی 

فیزیکی مشخص می شود که دو نفر در این بار حضور دارند که یکی از آن ها خود را 
تبعه افغان معرفی می کند و فرد دوم نیز هیچ گونه اطالعاتی از خود نمی دهد و تنها از 

نداشتن مدارک شناسایی سخن می گوید.
وی درباره اینکه گفته می شود شهرام جزایری به همراه ۸۰ نفر دیگر دستگیر شده 
است، گفت: اصال چنین چیزی نبوده و من این را قویا تکذیب می کنم، به طور کلی هم 
قاچاق انسان در مرز بازرگان معموال بین یک تا چهار نفر انجام می شود و شهرام جزایری 

نیز به همراه یک نفر دیگر در این کانتینر دستگیر شده است.  ایسنا

پویش شفافیت
تفکیک وزارتخانه ها مغایر سیاست های چابک سازی دولت است

نماین��ده م��ردم گرمس��ار در مجلس گف��ت: تفکیک وزارت صنع��ت مغایر 
سیاست های چابک سازی دولت است.

غالمرضا کاتب اظهار داشت: در بند 1۰ سیاست های نظام اداری به چابک سازی 
تأکید شده است. براساس این اصل باید در راستای کوچک سازی دولت اقدام کنیم؛ 

همچنی��ن دولت موافقت خود را با اص��ل هفتاد و پنجی بودن این طرح اعالم کرده 
که این اعالم نظر باید بعد از ارائه نظر شورای نگهبان باشد ضمن اینکه دولت نمی تواند 

درباره سیاست های ابالغی نظر بدهد.
نماینده مردم گرمس��ار در مجلس تصریح کرد: براساس آیین نامه داخلی پارلمان اگر 
قرار باش��د مجدداً چنین الیحه ای مطرح ش��ود باید بیش از 6 ماه از ارائه و بررسی الیحه 
قبلی زمان گذشته باشد؛ لذا علی رغم اینکه موضوع حاضر در قالب طرح عنوان شده، محتوا 

با الیحه سابق یکی است.  تسنیم

دیدگاه

با بازرسی های غیرمتعارف موافق نیستم
یک نکته ی اساسی دیگر اینکه لغو تحریمها منوط 
به اجرای تعّهدات ایران نیس��ت؛ نمیشود بگویند: شما 
رآکتور آب سنگین اراک را خراب بکنید، سانتریفیوژها 
را به این تع��داد کاهش بدهید، این کارها را بکنید، آن 
کارها بکنید، بعد که کردی��د، بعد آن وقت آژانس بیاید 
شهادت بدهد، گواهی کند که شما راست میگویید و این 
کارها را انجام داده اید، بعد ما تحریمها را برداریم! نه، این 
را م��ا مطلقاً قبول نداریم؛ لغو تحریمها منوط به اجرای 
تعّهداتی که ایران میکند نیس��ت. البّته لغو تحریم یک 
مراح��ل اجرائی ای دارد، ما این را قبول داریم؛ اجرائّیات 
لغ��و تحریم با اجرائّیاتی که ایران به عهده میگیرد، باید 
متناظر باش��ند؛ بخش��ی از این در مقابل بخشی از آن، 

بخش دیگری از این در مقابل بخش دیگری از آن.
 ی��ک نکته ی اساس��ی دیگر این اس��ت ک��ه ما با 
موکول کردن هر اقدامی ب��ه گزارش آژانس مخالفیم. 
م��ا ب��ه آژان��س بدبینیم؛ آژان��س نش��ان داده که هم 
مستقل نیس��ت، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا 
تحت تأثیر قدرتها اس��ت؛ عادل نیست ]چون[ بارها و 
باره��ا برخالف عدالت حکم کرده و نظر داده. به عالوه، 
اینکه بگویند »آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که 
فّعالّیت هسته ای در کشور نیست« این یک حرف غیر 
معقولی است. خب، چه جور میشود اطمینان پیدا کند؟ 
اصاًل اطمینان پیدا ک��ردن ]یعنی چه [؟ مگر تک تک 
خانه ها و وجب به وجب سرزمین کشور را اینها بگردند! 
چه جوری میشود اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به 

این مسئله، نه منطقی است، نه عادالنه است.
 ب��ا بازرس��ی های غی��ر متعارف هم بن��ده موافق 
نیستم؛ پرس وجوی از ش��خصّیت ها را هم به هیچ وجه 
قبول ندارم و موافق نیستم؛ بازرسی از مراکز نظامی را 
ه��م نمیپذیریم همچنان که قباًل هم گفتیم؛ زمانهای 
1۵ سال و ۲۵ سال - که مدام میگویند 1۵ سال برای 
فالن چیز، ۲۵ س��ال برای فالن چیز - و این زمانهای 
این جوری را هم ما قبول نداریم؛ مش��ّخص است، این 

زمان اّول و آخری دارد و تمام خواهد شد.

بیانات در دیدار مسئوالن نظام
2 تیر 94

مخاطب شمایید

آزادسازی جوالن شدنی است
حس��ین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی در ام��ور بین الملل نوش��ت: 
آزادسازی قنیطره از چنگال تروریست های جبهه النصره 
و صهیونیست ها بر مردم، نیروهای مسلح و رئیس جمهور 
سوریه مبارک باد. این پیروزی یعنی آزادسازی بلندی های 

اشغال شده جوالن که با همت سوری ها شدنی است.

آمادگی مناظره
محمد مهاج��ری فعال اصولگرا نوش��ت: آقای 
محمود نبوی��ان برای مناظره با عراقچی درباره 
اف ای تی اف اعالم آمادگی کرده. خدمت س��ید بزرگوار 
عرض می کنم بیخیال مس��ئوالن شوید، من مثل شما 
بیکارم و درباره اف ای تی اف س��وادم کم نیست. هرجا و 
هر زمان آماده اید،آماده ام. فقط یک شرط:مثل جماعت 

دلواپسان، خدای ناکرده دروغ نگویید. منتظرم.

تقریبا هیچ
س��یدعزت اهلل ضرغام��ی عض��و ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی ب��ا اش��اره به اینک��ه تقریبا 
هیچ ک��دام از وعده ه��ای رئیس جمهور عملی نش��ده، 
نوش��ت: تقریبا هیچ ک��دام از وعده های انتخاباتی آقای 
روحانی عملی نشده و راهبردهای او، همگی به بن بست 
رسیده است. اگر ایشان در گفت و گوی تلویزیونی خود 
این ها را صادقانه به مردم بگوید و صریحا از راهبردهای 
جدی��د و اقدامات اصالح گرانه در رویکرد ۵ س��اله خود 

سخن بگوید نتیجه بهتری خواهد گرفت.

خفت نمی پذیرد
س��یدعباس صالحی وزیر ارشاد نوشت: جنگ 
ب��ا پذی��رش قطعنامه )۲6 تیرم��اه 6٧( پایان 
نیاف��ت. صدام 6 روز پس از آن به جنوب حمله کرد و 
منافقین به غرب. دوباره ایران جوش��ید و دشمنان را 
از میهن راند. جنگ با پیروزی تمام شد و نه تسلیم و 
شکست. ایران، صلح را با طعم عزت آزمود. ترامپ آن 

روزها را به یاد آورد، ایرانی خفت نمی پذیرد.

#روی ما حساب کن
کاربران شبکه های اجتماعی دست به 
کار ش��دند و ه��ر ک��دام ب��ه نوع��ی 
حمایت ش��ان را از فرمانده س��پاه قدس اعالم کردند. 
یکی از هش��تگ هایی که در این بین بازتاب زیادی در 
فضای مجازی داشت، هشتگ #روی_ ما _ حساب_
کن_س��ردار بود که کاربران در پاسخ به عده کمی از 

مخالفان به اشتراک گذاشتند. 

سیاست مجازی
آگهى فقدان سند مالكيت از پالك ثبتى 2345/2885 واقع در بخش 10 
تهران آقاى افشين طاهرقاسمى اصالتا" و وكالتا" به موجب وكالتنامه شماره 
از  بااعالم  تهران   176 رسمى  اسناد  دفترخانه   97/2/15 مورخ   24807
گواهى  استشهاديه  تسليم  با  آگهى  مورد  ملك  مالكيت  سند   / م   / سرقت 
رسمي  اسناد  دفترخانه  در  مورخ 97/2/16   شماره 971452  شده  امضا 
بشماره  تهران  ولنجك   163 كالنتري  از  سرقت  گواهي  و  تهران   438
97/02/501/120 مورخ 97/2/16 طى درخواست وارده به شماره 2684 
مورخ 97/2/16 تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت را نموده است كه مراتب 

در اجراى ماده 120 آيين نامه ثبت به شرح ذيل آگهى مى گردد.
 1- نام و نام خانوادگى مالكين و ميزان مالكيت: شش دانگ يك دستگاه 
ثبتى  پالك  مترمربع   60/15 مساحت  به  تفكيكى  اول  قطعه  آپارتمان 
2885 فرعى از 2345 اصلى مفروزى از پالك 178 فرعى از اصلى مذكور 
 2/6 مساحت  به  تفكيكى  يك  قطعه  انبارى  انضمام  به  تهران   10 بخش 
مترمربع و پاركينگ قطعه 2 به مساحت 11 مترمربع ذيل شماره 609776 
صفحه 222 دفتر 3261 به نام منصور سلطانى ثبت و صادر گرديده است 
دفترخانه   93/9/25 مورخ   302611 و   302612 شماره  سند  طى  و 
منتقل  بالسويه  افشين طاهر قاسمى  و  نژادشمسى  فاطمه  به  تهران   754
و   13930530145025250 الكترونيكى  شماره  به  مالكيت  اسناد  و 
و   93 ب   302611 چاپى   شماره  به  و   1393305301045025251

302612 صادر و تسليم گرديده است.
 لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست صدور 
المثنى آن مراتب اعالم تا هركسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله كرده و 
در اين آگهى ذكر نشده و يا مدعى سند مالكيت نزد خود مى باشد بايد تا ده 
روز پس از انتشار آگهى به ثبت مراجعه و اعتراض خود  را ضمن ارائه سند 
مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت و يا سند معامله ارائه نگردد اداره 

ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و تسليم خواهد نمود.

 14002/م الف               رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكى تهران – عبدالرضا شاكرى

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

چندی اس��ت ک��ه از حضور  بازرس��ان آژانس انرژی اتمی دست بـه نقد
در دو دانش��گاه اخباری نقل شده و این اخبار نیز 
مورد تایید دس��تگاه های ذیربط قرار گرفته اس��ت 
ام��ا نکته مهم چنین رخ��دادی تاکید برخی افراد 
چراغ خاموش و سکوت پیشه رسمی! بر این است 
که چنین نقض حریمی براس��اس مصالح ملی و با 
مجوز س��ازمانهای موردنیاز صورت گرفته است اما 
روز گذشته سردار جعفری به عنوان فرمانده سپاه 
و عض��وی از اعضای ش��ورای عالی امنیت کش��ور 
ص��دور مجوز توس��ط این ش��ورا را ب��رای بازدید 
بازرس��ان و یا خودمان��ی تر بگوییم جاسوس��ان، 
تکذیب ک��رد و همین امر ابهام��ات جدیدی را بر 
ای��ن مضوع افزود. ابهاماتی که اگر روش��ن نش��ود 
قطع��ا اعتماد مردم به متولیان هس��ته ای را هدف 

قرار می دهد.

بازدید از دانشگا ها
اخباری از بازدید بازرس��ان آژانس از دانشگاه 
علم و صنعت و ش��ریف به گوش رسیده است که 
حداقل دو تای آنها به صورت مس��تند تایید شده 
اس��ت، اخباری که با تالش برخی برای باز نشدن 
همراه بوده اس��ت و برخی خواستند اینطور وانمود 
کنند که چنین بازدیدهایی براس��اس مصالح ملی 
و ب��ا مجوز ش��ورای عالی امنیت ملی انجام ش��ده 
اس��ت، در حالی ک��ه چنین موضوع��ی نمی تواند 
صحت داش��ته باشد چراکه س��ردار جعفری آن را 

رد کرده است.
ام��ا اگ��ر ش��ورای امنیت اج��ازه بازرس��ی از 
دانش��گاه ها را صادر نکرده اس��ت چه کسانی این 
مج��وز را صادر کرده ان��د و بر چه اس��اس چنین 

اجازه ای صادر شده است؟!
ه��ر چند که دانش��جویان درباره روش��نگری 
چنین نقض حریمی تجمعاتی داشتند و تالشهای 
گسترده ای انجام شده است اما رسانه ها به دالیلی 
که می تواند به وزارت ارش��اد برگ��ردد!! از این امر 
اجتن��اب کرده و کمتر وارد این مس��اله براس��اس 
مصالح ملی مورد تاکید برخی ارش��ادی ها شدند!! 

تا همچنان با وجودی که بارها رهبر معظم انقالب 
تاکی��د کردند ک��ه »در جمهوری اس��المی، چیز 
پنهانی از مردم نداریم« شفاف س��ازی این موضوع 
از دید مردم پنهان بماند و موجبات عدم اعتماد به 

مسوالن را ایجاد کند.

منابع آگاه و مصالح ملی!
از زمانی که چنین بازدیدهایی علنی تر شدند 
و چند س��ایت خبری آن را برجسته کردند عده ای 
در قالب منابع آگاه سعی در احراف ماجرا و توضیح 
درباره رعایت مصالح ملی !! داشتند تا رسانه ها را از 
پرداختن به این ماجرا و روش��ن کردن اصل ماجرا 
برای مردم منع کنند و اتفاقا با ابزار هایی در اختیار 
توانس��تند در این مسیر موفق شوند اما با مصاحبه 
سردار جعفری چنین اقدامی نتوانست امتداد یابد 

و حاال مطالبه گری آغاز شده است.

تکذیب مجوز شورای امنیت
فرمانده کل س��پاه در حاش��یه دوره »اس��الم 
ناب« در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره 
بازرسی آژانس از دانشگاه ها تصریح کرد این اقدام 

اجازه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی را ندارد.
محمدمهدی رمضان زاده مسئول اسبق بسیج 
دانش��جویی دانشگاه شهید بهش��تی در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار سیاس��ی خبرگ��زاری ف��ارس، گفت: 
اخی��را سرلش��کر جعف��ری در جمع دانش��جویان 
ش��رکت کننده در دوره اس��الم ناب حاضر شده و 

سخنرانی کردند.
ای��ن فع��ال دانش��جویی ادام��ه داد: در پایان 
س��خنرانی و در هنگام خروج از سالن مراسم یکی 
از دوستان درباره بازرسی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی از دانش��گاه ها از سردار جعفری سوال پرسید 
که فرمانده کل سپاه تاکید کرد این مسئله مصوبه 

شورای عالی امنیت ملی را ندارد.
رمضان زاده همچنین با ارسال پستی در فضای 
مجازی ضمن اش��اره به این موض��وع از برگزاری 
تجمع دانش��جویی در دانشگاه بهشتی در اعتراض 

به بازرسی بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی 
از دانشگاه ها و مراکز علمی کشور خبر داد و گفت 

این تجمع فردا ساعت 1۰ برگزار خواهد شد.

 اشانتیونی به نام پروتکل الحاقی
و خاطرات تلخ تعلیق داوطلبانه!

در س��ال 199۳ میالدی، آژان��س بین المللی 
ان��رژی اتم��ی ب��رای تقوی��ت و گس��ترش نظام 
پادمان ه��ای آژان��س، پروتکل الحاق��ی را تدوین 
کرد و در س��ال 199٧ میالدی به تصویب شورای 
حکام رس��اند. البته شاید هدف اصلی تصویب این 
مت��ن جاسوس��ی از مراکز بوده اس��ت. ام��ا به هر 
ح��ال نظارت آژان��س تا پیش از پروت��کل الحاقی 
براس��اس پادمان ه��ا و نظارت های کالس��یک آن 
انجام می گرفت، اما تصویب پروتکل الحاقی، اجازه 
قانونی را برای بازرس��ی های گسترده تر و سرزده از 
کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه )NPT( فراهم 
می کند. کشورهای عضو آژانس باید این پروتکل را 

به عنوان »ضمیمه توافق جامع پادمان« بپذیرند.
در مهرماه 1۳۸۲ و در جریان حضور همزمان 
وزاری ام��ور خارج��ه بریتانیا، فرانس��ه و آلمان در 
تهران، تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی دکتر 
روحان��ی، دبیر وقت ش��ورای عالی امنیت ملی، در 
اقدامی که هدف آن »اعتمادس��ازی« با کشورهای 
اروپای��ی بود، تصمیم گرفت »ب��ه طور داوطلبانه« 

پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.
ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، 
فعالیت ه��ای مربوط به غنی س��ازی اورانیوم را به 
حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه داد 
تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد 

از مراکز نظامی بازدید کنند.
اما ب��ا ارجاع پرون��ده اتمی ایران به ش��ورای 
امنی��ت، مجلس فوریت طرحی را که چندی پیش 
از آن ب��ه تصویب رس��انده ب��ود از تصویب نهایی 
گذراند و دولت ای��ران را ملزم به کاهش همکاری 
ب��ا آژانس و لغو اجرای داوطلبان��ه پروتکل الحاقی 

کرد.

ام��ا در جریان برجام مج��ددا خاطرات تلخی 
که یکبار برایمان رقم خورده بود تکرار ش��د و باز 
ه��م داوطلبانه پروتکل را پذیرفتیم!!! و بدتر از آن 
اینک��ه بعد از خروج امری��کا از برجام و زمانی که 
حت��ی تیم هس��ته ای به دس��تاورد تقریبا هیچ ما 
اش��اره کرده خبر از اجرای پروتکل غیر تعهدآور و 
بازدید سرزده از دانشگاه می رسد!!! این اشانتیونی 
است که باید معلوم شود چه کسی با چه نیتی به 
طرف قرارداد ایران ک��ه یک قدم از توافق را اجرا 

نکرده اس��ت داده اس��ت.

چرا نه به پروتکل؟!
به جز تعهد ناپذیر بودن طرف مقابل به همان 
مقدار امضا ش��ده که خود چرایی لزوم نفی اصلی 
متعهد نبودن جمهوری اسالمی به پروتکل را اثبات 
می کند باید نوشت که کشورهای عضو آژانس پس 
از پذیرش پروتکل الحاقی موظف هستند اطالعات 
بیش��تری در خص��وص فعالیت های هس��ته ای و 
هرگون��ه فعالیت مرتبط ب��ا آن از جمله اطالعات 
تحقیق و توس��عه برنامه هس��ته ای، تولید اورانیوم 
و توری��وم و هرگونه واردات و ص��ادرات مرتبط با 
برنامه هس��ته ای، به آژانس ارائ��ه کنند، اطالعاتی 
که ش��اید یکبار باعث ش��هادت دانشمندان کشور 
از جمله مجید ش��هریاری و داری��وش رضایی نژاد، 
احمدی روشن و امثالهم شده است و ثابت می کند 
که چرا باید مقابل اجرای ادمان ایس��تاد نه اینکه 

داوطلبانه آ؛ن را به جاسوسها هدیه داد!
پروتکل الحاقی به بازرس��ان آژانس دسترسی 
وس��یع تری در بازرسی های خود خواهد داد. براین 
اساس، بازرس��ان آژانس حق دارند در بازدید های 
س��رزده، ۲ س��اعت پیش از زمان بازدید، به کشور 
مقصد اطالع دهند و براس��اس مف��اد پروتکل، آن 
کش��ور نیز متعه��د اس��ت مقدمات اداری س��فر 
بازرس��ان - از جمل��ه صدور روادی��د و تمدید آن 
- و دسترس��ی به محل مورد نظ��ر را فراهم کند. 
بازرس��ان آژانس می توانند عالوه ب��ر نمونه برداری 
از مناطق مورد بازرس��ی، تجهی��زات مانیتورینگ 

)نظارت( برای کش��ف فعالیت های احتمالی خارج 
از چارچوب را نصب کنند.

در بازرس��ی های بدون اطالع نیز این موضوع 
بدان معنی اس��ت که کشور مورد نظر و بهره بردار، 
زمانی از قصد بازرس��ان جهت انجام بازرسی مطلع 
می گردند که بازرس��ان آژانس به یک س��ایت وارد 
شده اند. داش��تن این امکان مستلزم این است که 
بازرس��ان ویزای ورود مکرر به آن کشور را داشته 

باشند یا اصوال ویزایی از آن ها درخواست نشود.
نصب تجهیزات نظارت "آن الین" – مس��تقیم 
– از دیگ��ر موارد پیش بینی ش��ده در بحث نظارت 
پروتکل الحاقی است که براساس آن آژانس می تواند 
در هر مکان مورد نظر خود که فعالیت هایی مرتبط 
با برنامه هس��ته ای انجام می شود، با نصب دوربین، 
بصورت زنده این فعالیت ها را زیر نظر داش��ته باشد. 
گفتنی اس��ت در ح��ال حاضر عم��ده دوربین های 
نظارتی آژانس در تاسیسات هسته ای کشور، بصورت 

"آف الین" تمام فعالیت ها را ثبت و ضبط می کنند.

مطالبه گری از مسئولین
با جمیع این ش��رایط ضروری به نظر می رسد 
که مردم بخواهند از مسئوالن و آنهایی که پروتکل 
الحاقی را در مقابل تمام بدعهدی ها، داوطلبانه اجرا 
کرده ان��د و ب��ه جای تنگ گرفتن و اج��رای گام به 
گام تعهد برای حفظ منافع ملی همه مش��ت خود 
را برای دش��منی ک��ه دش��منی اش را ثابت کرده 
باز کرده اند، مطالبه گری داش��ته باش��ند و از همه 
مس��ئوالنی که در جریان اجرای چنین بازدیدهایی 
بوده اند پاسخ بخواهند. البته این حق هم برای مردم 
محفظ است که در صورت قانع نشدن از پاسخهای 
خدمتگذارانش��ان، از ای��ن قصور ش��کایت کرده و 

خواستار جبران خسارت و برکناری آنها باشند.
در نهای��ت علی رغم همه توصیه ه��ا و بیانات 
مق��ام معظم رهب��ری ب��رای اعتماد نداش��تن به 
امری��کا و حتی تاکید ایش��ان ب��ر روی اجرای گام 
به گام تعهدات متاس��فانه ش��اهدیم که برخی ها 
ب��ا خوش بینی زیاد نه تنه��ا تعهدات را گام به گام 
پیش نبردند بلکه با خوش بینی قابل تامل خود بر 
اجرای پروتکل الحاقی آنه��م بعد از بدعهدی های 
مس��تمر تاکی��د دارند، به نظر می رس��د مجلس و 
محاف��ل نظارتی باید به این ماج��را رود کرده و با 
آنهای��ی که منافع ملی را ب��ا خوش خیالی خود به 
خطر می آندازند برخورد کنند، و تایج اقدامش��ان 
را براس��اس تاکید رهبری مبنی بر نداشتن مساله 

پنهانی با مردم، به سمع و نظر مردم برسانند.

امتیاز اضافه به نقض کنندگان برجام؟!

فرش قرمز برای جاسوسان
سرلشکر جعفری: بازرسی آژانس از دانشگاه ها مصوبه شورای عالی امنیت ملی ندارد


