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 ضربه وزارت اطالعات
به باند قاچاق نقره از چین

س��ربازان گمن��ام ام��ام زمان)ع��ج( در اداره کل 
اطالعات استان آذربایجان شرقی، باند قاچاق سازمان 
یافته زیورآالت نقره چینی به داخل کشور را کشف و 

9 نفر از قاچاقچیان را دستگیر کردند.
قاچاقچیان محموله های نقره را از چین به مقصد عراق 
و سپس با جاسازی در اتوبوس به تهران منتقل می کردند 
تا به صورت شبکه سراسری در سطح کشور توزیع شود 
که نتیجه این اقدامات به تعطیلی کشیده شدن واحدهای 

نقره سازی و بیکاری فعاالن این بخش شده بود.
براساس اعترافات بدست آمده از متهمان، این باند 
از سال 92 تاکنون حدود 23 تن زیورآالت نقره به ارزش 

100 میلیارد تومان )قیمت کارخانه ای( قاچاق کردند.

 تداوم توزیع بسته های معیشتی
برای قشر های کم درآمد جامعه 

ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه خود، 
طرح ه��ای دولت برای حمایت از تولید و اش��تغال در 
س��ال جاری را مورد بررس��ی قرار داد و بر تداوم توزیع 
بس��ته های معیشتی برای قش��ر های کم درآمد جامعه 

تاکید کرد.
ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی اقتصادی به ریاس��ت 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور 
و ب��ا حضور روس��ای ق��وه قضاییه و مجلس ش��ورای 

اسالمی و دیگر اعضا تشکیل جلسه داد.
در این جلسه، سران قوا با توجه به تالش بدخواهان 
ایران برای کمرنگ نش��ان دادن دس��تاورد های انقالب 
اس��المی و پررنگ نشان دادن مشکالت اقتصادی جاری 
کش��ور، تاکید کردند که مس��ئوالن و مدیران کش��ور و 
رسانه ها با تشریح پیشرفت های کشور در طول ۴0 سال 
گذشته، نمایشی از تالش و فعالیت ملت و دولت و تقویت 

وحدت، همبستگی و اقتدار ملی را به نمایش بگذارند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین طرح های 
دولت برای حمایت از تولید و اش��تغال در سال جاری را 
مورد بررسی قرار داد و بر تداوم توزیع بسته های معیشتی 

برای قشر های کم درآمد جامعه تاکید کرد.
شورای عالی همچنین خواس��تار تسریع در روند 
تصویب الیحه واگذاری سهام عدالت شدکه هم اکنون 

در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد.

اخبار

توزیع بسته های حمایتی عادالنه نیست
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ۵ نوع نرخ ارز در کشور داریم، تاکید 
کرد: زمانی که تنها دو نوع نرخ ارز داش��تیم مفاس��د به خودی خود به چش��م 

می خورد چه رسد به اینکه حاال ۵ نوع نرخ ارز داریم.
سیدکاظم دلخوش گفت: در شرایط فعلی بسته های حمایتی که با ارز ۴200 
تومانی تهیه ش��ده اس��ت، به صورت نادرست بین مردم توزیع می شود. وی با طرح 
سوالی مبنی بر اینکه آیا همه مردم از کاال هایی که با ارز ۴200 تومانی وارد کشور شده 
استفاده کرده اند؟ گفت: ممکن است در توزیع این بسته های حمایتی بسیاری از محرومین 
جا مانده باش��ند و از این کاال ها اس��تفاده نکرده باشند که باید این مسئله را به طور حتم 

مد نظر قرار داد.
وی گفت: معتقدیم دولت باید در ش��رایط فعلی به س��مت سیس��تم توزیع کوپنی 

حرکت کند چراکه به تنهایی نمی تواند این امور را مدیریت کند.  میزان

نظرگاه
اروپا رغبتی به انجام تعهداتش در برجام ندارد

دبیرکل حزب موتلفه اسالمی گفت: جریان غربگرا در محاسبات خود دچار 
اشتباه هستند و عده ای از آنها عالمانه و عامدانه مرتکب خیانت شده اند.

محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب با اشاره به استیصال آمریکا 
و غرب در نبرد سخت و نرم علیه مقامت و جمهوری اسالمی گفت: آمریکا و غرب 
در نبرد س��خت و نرم علیه مقاومت و جمهوری اس��المی مستاصل شده اند. جریان 
غربگرا در ایران نیز در محاسبات خود دچار اشتباه هستند و عده ای از آنها نیز عالما و 
عامدا مرتکب خیانت شده اند. وی افزود: نفوذی ها و آنها که خط دشمن را در داخل دنبال 

می کنند باید بدانند جهان لیبرالیسم در حال فروپاشی است. 
حبیبی با اش��اره به س��الگرد اجرای برجام گفت: امروز برای همه یقین حاصل شده 
بع��د از عهدش��کنی آمریکا از اروپا هم کاری بر نمی آید. آمری��کا و اروپا رغبتی به انجام 

تعهدات خود در برجام ندارند.  روابط عمومی حزب موتلفه

احزاب
رئیس سازمان خصوصی سازی ممنوع الخروج شد

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از ممنوع الخروجی 
رئیس سازمان خصوصی سازی با حکم دادستانی خبر داد.

احمد علیرضابیگی اظهار داش��ت: نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در 
نامه ای به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار رسیدگی به پرونده آقای 
پوری حسینی ش��ده بودند. در این نامه نمایندگان خواس��تار ممنوع الخروجی وی 
جهت دسترسی دستگاه قضایی به این فرد برای بررسی برخی واگذاری ها شده بودند.

عضو ش��ورای مرکزی نماین��دگان والیی مجلس تصریح کرد: دادس��تان و ش��عبه 
رس��یدگی کننده به این پرونده، دستور ممنوع الخروجی وی را صادر کردند. این موضوع 
اس��باب دلگرمی مردمی اس��ت که بی صبرانه در انتظار رسیدگی به این پرونده هستند. 
وی یادآور ش��د: منتظریم هرچه س��ریع تر این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و نتایج 

آن از سوی قوه قضاییه اعالم شود.  مهر

پارلمان

ح هدفمند دولت و مجلس   طر
برای انتخابات مجلس

علی اکبر روح نواز

مرور ادوار مختلف مجلس و تحرک عطش وار نمایندگان 
در سال پایانی هر دوره برای تغییر در قانون انتخابات، به گواه 
مستندات نه تنها نتیجه بخش نبوده بلکه موجب تنزل کیفی 

و ضعف محسوس آن شده است.
م��رور ادوار مختلف مجلس ش��ورای اس��المی و تحرک 
عط��ش وار نمایندگان در س��ال پایانی ه��ر دوره برای تغییر 
در قانون انتخابات از قبیل ش��رط مدرک فوق لیس��انس برای 
نامزدی که همواره با ادعای تقویت و ارتقای جایگاه خانه ملت 
صورت می گیرد، به گواه مستندات نه تنها نتیجه بخش نبوده 

بلکه موجب تنزل کیفی و ضعف محسوس آن شده است.
ب��ه زعم نگارن��ده،  تصویب کلیات طرح اس��تانی ش��دن 
انتخابات مجلس به ابتنای رویه برشمرده نه یک ایده خالقانه 
بلکه ناشی از تکرار عادت مرسوم، موروثی و به عبارتی تعمیم 
تجربه انتخابات لیستی در تهران با تغییر عنوان به سایر نقاط 
کشور و عموماً تک نماینده است. طراحان بر این باورند که با 
مکانیزم انتخابات اس��تانی، عیار نمایندگان و بالتبع مطالبات 
و خواس��ته های مردم از سطح منطقه ای به ملی ارتقا می یابد، 
بی هی��چ توضیحی در ای��ن باره که حقیقتاً س��رزمین پهناور 
ایران با آداب و رسوم، فرهنگ، اقوام و قومیت ها تا چه اندازه 
ظرفیت پذیرش چنین طرحی را می تواند داش��ته باشد و آن 

را پس نزند!
ماهیت اصلی این مصوبه وقتی آشکارتر می شود که صباغیان 
بافقی عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس مدعی 
است که شورای  نگهبان گفته به شرط پذیرش ۴0 درصدی آرای 
نامزدها از حوزه های انتخابیه، با آن موافقت می کند،  امری که به 

گفته او به دلیل مغایرت با اهداف و انگیزه های طرح و تغییر نگاه 
منطقه ای به ملی، مجلس با این پیشنهاد مخالف است.

ناگفته پیداس��ت که طراحان این طرح تالش دارند تا در 
پوش��ش طرح استانی ش��دن انتخابات و بازی با الفاظ ، دقیقاً 
"نظ��ام اکثریتی" را که به موج��ب آن حائزین نصف به عالوه 
یک، همه کرس��ی های مجلس را به خود اختصاص می دهند، 
حاکم کرده و حتی حاضر نیس��تند نظام تناس��بی )تصاحب 
کرس��ی به نس��بت آرا خواهی در حالی اس��ت که شیوه نظام 
اکثریتی در کش��ورهای پیشرفته منس��وخ شده و قاطبه آنان 
که از مصادیق بارز دموکراس��ی در اروپا بشمار می روند،  نظام 

تناسبی را در انتخابات پارلمانی پذیرفته و اجرا می کنند.
پر بیراه نیس��ت که بگویی��م امروز مجل��س در اصرار بر 
تصویب طرح اس��تانی انتخابات و دولت در ممانعت از ارسال 
الیحه جامع انتخابات برای فرایند قانونی، اقدامی هماهنگ و 
هدفمند را دنبال می کنند، با این تصور که در قالب این طرح 
در صورت تبدیل به قانون و تایید شورای نگهبان، از دوپینگ 

ش��هرت عناصر خود در دو قوه برای ترکیب بندی لیست های 
انتخاباتی و با نیم نگاهی به تغییر نظام پارلمانی به ریاستی از 
مسیر نظام اکثریتی در اسفندماه سال آینده بهره مند شوند.

تردیدی نیس��ت که صرفنظر از عنوان طرح، وجود احزاب 
شناسنامه دار،  با برنامه و نظام مند از لوازم و پیش فرض های تغییر 
ش��یوه انتخابات است،  موضوعی که به نظر نمی رسد شرایط آن 
در کش��ور مهیا باشد و ش��اعد عینی این ادعا تغییر رفتار مکرر 
نمایندگان و برخی فراکس��یون های مجلس دهم و فقدان ثبات 

فکری آنان در این 3 سال در موضوعات مختلف است.
به نظر می رسد شورای نگهبان با درنظر گرفتن انتخابات 
لیس��تی در تهران که پیش��اپیش، نتیجه عینی طرح استانی 
شدن انتخابات را در ادوار مختلف در معرض قضاوت قرار داده، 
طرح اخیر را مورد بررسی قرار داده و در صورت پذیرش تغییر 
در ش��یوه انتخابات مجلس، موافقت خود را مشروط به اجرای 
ط��رح به صورت پایلوت در اس��تان تهران اع��الم کند و اجازه 

ندهد چنین طرح ناپخته ای به کل کشور تعمیم پیدا کند.

یادداشت

استراتژی ریگان برای مقابله با ایران
ادامه از صفحه اول

برگزاری نشس��ت ورشو در لهستان علیه ایران به 
ابتکار و مدیریت آمریکا نیز در راس��تای همراه کردن 

دیگران علیه جمهوری اسالمی ایران است.
س��وای از این اقدام��ات، آمریکایی ها به این نتیجه 
رس��یده اند که جمهوری اسالمی ایران با وجود گذشته 
۴0 سال از اس��تقرار خود همچنان انقالبی است و این 
ویژگ��ی خطری ب��رای منافع آمریکا در منطقه اس��ت. 
منطقه ای که آمریکایی ها در آن دخالت مستقیم دارند.

از سوی دیگر تصور می کنند با وجود روحیه انقالبی، 
اما ایران از درون به خاطر تحریم های اقتصادی شکننده 
شده است. هر چند سیگنال هایی از این تصور به آمریکا 
فرستاده ش��د، اما با وجود این توهمی که آمریکایی ها 
دارند، ش��کنندگی در ایران وجود ندارد، برعکس همه 
توطئه ها و دسیس��ه های ایاالت متح��ده باعث تقویت 

روحیه مقاومت در ایران شده است.
برای همین اس��ت که حضرت آی��ت اهلل خامنه ای 
تأکید بس��یاری دارند که باید توان داخلی کشور را باال 
برد تا فشارها، تحریم ها و تهدیدات دشمنان اثر کمتری 
داشته باشد. برچیدن توانمندی موشکی ایران نیز یکی 
از برنامه های آمریکا و همپیمانان او برای تضعیف هر چه 
بیشتر جمهوری اسالمی ایران است، واگذاری مولفه های 
قدرت که عامل بازدارنده بزرگی اس��ت، فرصت بسیاری 

مناسبی را برای دشمن آماده خواهد ساخت.
و البت��ه تهاجم فرهنگی گس��ترده نی��ز یککی از 
ابزارهای کارس��از و تأثیر گذاری است که در ماجرای 
فروپاشی ش��وروی جواب داد. اما با وجود تفاوت های 
بس��یار میان ایران و شوروی سابق، آمریکایی ها همان 
دکترین س��رنگونی ش��وروی را درباره ایران در پیش 

گرفته اند.
در مقابل آمریکا نیز دس��ت به تحرکات گستدره 
میزن��د، ایاالت متحده در رویاروی��ی با اتحاد جماهیر 
ش��وروی همزمان با اجرای س��ناریوهای تعیین شده 
و که نام برده ش��د، اس��تراتژی تقویت توان نظامی و 
اقتصادی آمریکا، جنگ اقتصادی، حمایت از مخالفان 
ش��وروی را پی گرفت. برای همین است که به دونالد 
ترام��پ رئیس جمه��ور آمریکا توصیه ش��د تا در قبال 

ایران نیز همان راهبرد نبرد با شوروی پیاده شود.
تجربه فروپاشی شوروی سابق می توان برای آنهایی 
ک��ه خواهان کوتاه آمدن مقابل آمریکا هس��تند، درس 
عبرتی باشد و البته برای همگان نیز یک نمونه زنده از 
رفتارهای غیرقابل اعتماد و اطمینان آمریکا است. و تنها 

راه مقاومت همراه با پیشرفت و پیشروی است.

سرمقاله

توان��ا غی��ر از وظیف��ه ذاتی  خودش در تعلی��م و آموزش گ���زارش دو
نیرو، مأموریت داشت تا ظرفیت ها، تأثیر اقدامات 
و واکنش ه��ای احتمالی به کنش ه��ای میدانی و 
مجازی در این طرح را آنالیز نموده و طراحی های 
ثانویه برای به روزرس��انی اجرای طرح و نیروهای 

پیاده کننده را ارائه دهد.
زندان ه��ای  در  الق��ای ش��کنجه  پ��روژه  در 
جمهوری اس��المی که اس��ماعیل بخش��ی جزئی 
کوچک از اجرای آن بود، موسسه توانا نقش مهمی 
برعهده داشت. توانا غیر از وظیفه ذاتی خودش در 
تعلیم و آموزش نیرو، مأموریت داشت تا ظرفیت ها، 
تأثیر اقدامات و واکنش های احتمالی به کنش های 
میدان��ی و مجازی در این ط��رح را آنالیز نموده و 
طراحی های ثانویه برای به روزرسانی اجرای طرح 

و نیروهای پیاده کننده را ارائه دهد.
ب��رای این منظور مروری بر فعالیت موسس��ه 
توانا و ارتباط��ات آن می تواند ابع��اد دقیق تری از 
نقش آفرین��ی این موسس��ه بران��دازی را در طرح 

القای شکنجه پیرامون ایران نشان دهد.

آبشخور توانا کجاست؟
توانا در س��ال 2010 میالدی )13٨9 شمسی( 
با بودجه اولیه ای از س��وی دفتر دموکراسی، حقوق 
بش��ر و کارگ��ری )DRL( در وزارت خارجه ایاالت 
متح��ده آغاز به کار کرد. ای��ن پروژه تا کنون عالوه 
بر کمک ه��ای دولت��ی )DRL, USAID و دفتر 
ام��ور خاور نزدی��ک در وزارت ام��ور خارجه ایاالت 
متحده(، مساعدت هایی از سوی »کمک هزینه ملی 
دموکراسی«، مصاحبه ها، وزارت خارجه هلند و یاری 
رس��انی های حیاتی متنوع از سوی گوگل دریافت 
کرده اس��ت. این موسس��ه هی��چ گاه از بیان ارتباط 
مالی اش ب��ا وزارت امور خارجه آمری��کا خودداری 
نکرده و حتی به گفته یکی از دو موس��س آن یعنی 
مریم معم��ار صادقی در مصاحبه اخیرش با بی.بی.

سی فارسی، به این مسئله افتخار هم می کند.
مریم معمار صادقی موسس اصلی این موسسه، 
دانش آموخته ایاالت متحده آمریکاست و تابعیت 
این کش��ور را نیز از افتخارات خود می داند. وی به 
لحاظ سیاس��ی دنباله روی نئوکان های جنگ طلب 
در آمری��کا و از هم��کاران آیپ��ک وازاعضای فرقه 
ضاله بهائیت اس��ت. بودجه سنگین میلیون دالری 
این موسسه معطوف به ظرفیت سازی در ایران در 

میان گروه های مختلف سنی و صنفی و طیف های 
مختلف اجتماعی و سیاسی برای به کارگیری علیه 

نظام ایران می باشد.
دیگر مؤس��س توانا، همس��ر معم��ار صادقی، 
یعنی اکبر عط��ری از محکومین امنیتی فتنه 7٨ 
اس��ت. وی در س��ال 13٨۴ از کشور متواری شده 
و ضمن همکاری به ش��بکه های ضد انقالب خارج 
کش��ور موفق به ایجاد ارتباط با س��یا در آمریکا و 

ایفای نقش در پروژه توانا شده است.

اروپا مأمن تروریست های برانداز
توانا موسسه ای مس��تقر در هلند است و برای 
دریافت بهتر نقش هلند در فرآیند فعالیت موسساتی 
مانند توانا باید به سیاس��ت ای��االت متحده آمریکا 
برای ضربه به دش��منانش اشاره کنیم. آمریکایی ها 
برای پیاده سازی اهدافش��ان در کشورهای مخالف 
خود، از کشورهای دوست و هم پیمان بهره می برند. 
همانطور که در غرب آسیا عربستان سعودی وظیفه 
تأمی��ن مال��ی ماجراجویی های آمری��کا را برعهده 
دارد، برخ��ی کش��ورهای اروپای��ی نی��ز موظف به 
س��رویس دهی به طرح های خراب��کاری و براندازی 
آمریکا بوده که هم بخشی از بار حقوقی و مخالفت 
افکار عمومی در برابر اقدامات مداخله جویانه آمریکا 
در کش��ورهای دیگر را برعهده بگیرند و هم بخشی 
از هزینه های مادی و نیروی انس��انی ش��رارت های 

آمریکا را پوشش دهند.
هلند به عنوان یکی از این کش��ورها از طریق 
NGOه��ای به ظاه��ر خودگ��ردان و مردمی، به 
اجرای پروژه های آمریکا علیه نظام ایران می پردازد. 
یکی از نمونه های روش��ن این مؤسس��ات هیووس 
)Hivos( ن��ام دارد ک��ه بودجه خود را مس��تقیم 
از وزارت خارجه این کش��ور دریافت می کند و در 
طرح ه��ای آمریکا برای بران��دازی علیه نظام ایران 

مشارکت می نماید.
هی��ووس فقط در ی��ک نوبت موف��ق به اخذ 
بخ��ش قابل توجهی از بودج��ه تقابل فرهنگی 1۵ 
میلی��ون دالری وزارت خارجه هلند که برای طرح 

پلورالیزم رسانه های ایران مصوب شده بود، گردید. 
هرچند ابتدا قرار بر این بود تا این رقم به تأسیس 
یک ش��بکه ماهواره ای برای مقابله با سیاست های 
جمهوری اس��المی و تأثیرگ��ذاری بر جامعه ایران 
اختصاص یاب��د، اما مخالفت ه��ای دیپلماتیک در 
نهایت این طرح را به س��طح کمک به س��ایت های 
مخال��ف نظ��ام ایران تقلی��ل داد که یک��ی از این 
س��ایت ها هیووس بود. موسس��ه توانا نیز از جمله 
موسس��اتی بود که در این پروژه بی نصیب نماند و 
قب��ل و بعد از این پروژه نیز همکاری های متقابلی 
ب��رای فعالیت  بران��دازی علیه جمهوری اس��المی 

ایران میان هیووس و توانا شکل گرفته است.
به طور کل��ی توانا غیر از دریافت بودجه ثابت 
از وزارت امور خارج��ه آمریکا، منابع مالی دیگری 
را نیز از کش��ورهای هم پیمان آمریکا در راستای 

طرح های براندازی نظام ایران دریافت می کند.

ردپای محکومین امنیتی در توانا
هیئت علمی موسس��ه توانا تماماً از محکومین 
امنیتی متواری از کشور و اعضای ضد انقالب نظیر 
کامی��ار عالی��ی، الدن برومند، رامی��ن جهانبگلو، 
مهرانگی��ز کار، مه��دی خلج��ی، ای��وان مارویچ، 
مجید محم��دی، آرش نراق��ی، محمدرضا نیکفر، 
منصور اسانلو، سعید پیوندی، نانسی پیرسن، نیما 
راش��دان، محسن س��ازگارا، کتلین شیفر و حسن 
شریعتمداری تش��کیل شده است که در این میان 
اس��انلو از جمله نفراتی بود که به ش��کل مستقیم 
در پروژه اس��ماعیل بخش��ی کارمند حوزه اداری 
هفت تپ��ه ایفای نقش ک��رد. وی در بخش مهمی 
از طرح القای ش��کنجه و ایجاد آش��وب و ناآرامی 
در محیط های کارگری نیز وارد ش��د و سعی نمود 
تا ارتباطات خود را که در س��ندیکای اتوبوسرانی 
و پی��ش از خروج از ایران کس��ب کرده بود به کار 
گرفته و به اس��ماعیل بخشی متصل نماید. درواقع 
اس��انلو در آن بخش از پروژه هفت تپه که قرار بود 
اعتراضات ش��کل گرفته در ای��ن کارخانه به دیگر 
محیط های کارگری تسری یابد ایفای نقش نمود.

آموزش های توانا به مرتبطین این موسس��ه به 
صورت اینترنتی انج��ام می گیرد و دقیقا مطابق با 
رفتار سرویس های اطالعاتی و امنیتی که مرتبطین 
خ��ود را ب��رای ایجاد ارتباطی ام��ن در فضای وب 
رهنم��ود می دهند، توانا نیز ضم��ن آموزش برای 
ارتب��اط گیری امن به کاربرانش ک��ه خود، آنها را 
دان��ش جویان می خواند، اطمینان می دهد که این 
ارتباط امن و پنه��ان خواهد بود! در این خصوص 
ارسال نرم افزارهای خاص برای پنهان سازی ارتباط 
و مراوده دیتا برای مرتبطین ارس��ال شده، به طور 

پیوسته به روز رسانی می شوند.
موضوعات درس��ی این موسس��ه نیز کاماًل در 
مسیر به چالش کشیدن نظام جمهوری اسالمی و 
قوانین حاکم بر آن اس��ت. مسائلی همچون حقوق 
زنان، دموکراسی، مسائل قومی و مذهبی مهمترین 
موضوعات آموزشی این موسسه را تشکیل می دهند 
که براساس راهبردهای کالن ایاالت متحده آمریکا 

برای پروژه چنج رژیم انتخاب شده اند.
به عنوان نمونه حمایت و همکاری از معصومه 
قم��ی )مس��یح علین��ژاد( در پ��روژه آزادی ه��ای 
یواش��کی یا چهارش��نبه های س��فید در راس��تای 
ترویج بی حجابی از جمله نمونه کارهای موسس��ه 
توانا اس��ت که با عنوان حقوق زنان در موضوعات 

محوری آن پیگیری می شود.

توانا با چاشنی صهیونیست
از نکات حائز اهمیت موسس��ه توانا گرایشات 
صهیونیس��تی این موسسه اس��ت که در خروجی 
مطال��ب و آموزش های آن به آش��کاری مش��اهده 
می ش��ود. به عنوان نمونه تبلیغ��ات برای موضوع 
هولوکاس��ت و گرامی داش��ت این موضوع، تبلیغ 
رژیم صهیونیستی و س��اختار های حاکم بر آن به 
عنوان ی��ک جامعه مدرن و الگو، س��عی در ایجاد 
مطالبه در مخاطبین و کاربران برای مخالفت علیه 
کمک ه��ای مادی و معنوی ایران به مخالفان رژیم 
صهیونیس��تی و از جمله ملت مظلوم فلسطین و... 
نمونه های روش��ن این رویکرد موسس��ه تواناست. 

حال در کنار این مسئله آنچه بیش از همه کارکرد 
پروژه ادعای ش��کنجه توسط اس��ماعیل بخشی را 
جالب توجه می کند، این اس��ت که اساس��اً جریان 
کمونیس��ت کارگ��ری حامی و محرک اس��ماعیل 
بخشی ریشه در کمونیس��ت های اسرائیلی داشته 
و با حزب کمونیس��ت فعلی روس��یه متفاوت بوده 
وبراساس شواهد موجود دارای ارتباطات ویژه ای با 

حزب کارگر رژیم صهیونیستی است.

اعتراف مجرمین به حضور در توانا
در پروژه اس��ماعیل بخش��ی، س��پیده قلیان، 
فردی با گرایشات کمونیس��یتی نیز دستگیر شد، 
او در اعترافاتش بیان می کند که وظیفه جمع آوری 
مستندات اعتراضات و اعتصابات کارگری هفت تپه 
را برعهده داش��ته و دو مسیر مشخص برای ارسال 
عکس و فیلم هایش در اختیارش گذاش��ته ش��ده 
اس��ت. یکی از این مسیر ها سایت و کانال تلگرامی 
برانداز و ضد انقالب آمد نیوز بوده که وظیفه انتشار 
این محتوا و کمک به تحریک و گسترش اعتراضات 
را برعهده داشته و مسیر دوم آموزشکده توانا بوده 
است. حال در این پروس��ه توانا با آنالیز مستندات 
میدانی سعی در بازخوردگیری از وضعیت میدانی 
در هفت تپه داش��ته تا مطابق با کنش های میدانی، 
واکنش ه��ای احتمالی و ضریب نفوذ و گس��ترش 
اغتشاش��ات مذکور به طراح��ی و هدایت لیدرهای 
جری��ان و ایضاً مرتبطین و کاربران توانا که در این 

اقدامات نقشی برعهده داشتند، بپردازد.
ب��ا توجه به س��وابق و کارکرد موسس��ه توانا، 
می ت��وان با قاطعی��ت عنوان کرد ک��ه ردپای این 
موسسه برانداز در پروژه اعتصابات کارگران نیشکر 
هفت تپه و هدایت اسماعیل بخشی به عنوان لیدر 
این حوادث نشان دهنده این است که اساساً اتفاقات 
هفت تپه ی��ک طراحی پیچیده و خارج کش��وری 
داش��ته و طبیعتاً اهداف آن نی��ز فراتر از مطالبات 
تعدادی کارگر بوده که به دنبال حقوق های معوقه 
دس��ت به اعتراض زده اند؛ کمترین شاهد این ادعا 
نیز تالش لیدرها برای ادامه جریان اعتراضات بعد 
از حل مش��کالت هفت تپه و گسترش آن به دیگر 

محیط های کارگری بوده است. 
در واقع اعتراض کارگران هفت تپه درپی مطالباتی 
برحق شکل گرفت که گروه  های ضد انقالب به کمک 
عوامل داخلی سعی در منحرف کردن آن را به سمت 

مطالبات خود داشتند.  فارس

نگاهی به رد پای »مؤسسه برانداز توانا« در اعتصابات هفت تپه

توانا؛ ترجمان توانمندسازی براندازان

اعالم وصول طرح سهمیه بندی بنزین
ارج��اع 19 ای��راد س��ی.اف.تی به مجمع  تش��خیص مصلح��ت نظ��ام، پاس��خ های بهارست���ان
قانع کنن��ده زنگنه ب��ه نماین��دگان، ممنوعیت ثبت س��فارش 
کاالهای مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی، اعالم وصول طرح 
س��همیه  بندی بنزین، تاکید وزیر ورزش بر واگذاری استقالل و 
پرسپولیس، واردات 103 هزار تن گوشت گاوی به کشور و... از 

جمله مهمترین اخبار جلسه روز گذشته مجلس است. 
جلس��ه علنی مجلس به ریاست علی الریجانی برگزار شد 
و اصالح الیحه س��ی.اف.تی و سوال از وزیر نفت و... در دستور 

کار نمایندگان قرار دارد.
علی الریجانی در نطق قبل از دستور با وحشیانه دانستن 
رفت��ار آمریکا با خبرنگار پرس تی وی گفت: برخورد غیرقانونی 
با این خبرنگار نش��انگر آن اس��ت که آمریکا »حقوق بشر« را 
برای دیگران می سراید و خود به سبک دولتهای پیرو خود در 

برخورد با خاشقجی ملتزم است.
در ادام��ه، نماین��دگان مجل��س مجددا ایرادات ش��ورای 
نگهب��ان به الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مقابله با تامین 
مالی تروریسم )س��ی.اف.تی( را بررسی کردند که از 22 ایراد 
شورای نگهبان ،19 ایراد سی.اف.تی با اصرار مجلس به مجمع 
تش��خیص مصلحت ارجاع شد، 3 مورد باقی مانده هم پیش از 

این به تصویب مجلس رسیده بود.
در همین زمینه رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه امروز مجلس 
در بررس��ی ایرادات ش��ورای نگهبان به الیحه س��ی.اف.تی به 
تقویت حق شرط ها رای داد، گفت: هیچ کنوانسیونی به اندازه 

سی.اف.تی اینقدر حق شرط قوی و صیانتی ندارد.
همچنی��ن مصطفی کواکبیان با اش��اره به مصوبه مجلس 
مبن��ی بر اصرار بر الیحه س��ی.اف.تی، گفت که احتماال لوایح 
پالرمو )مبارزه با جرایم س��ازمان یافته ( و سی.اف.تی به تایید 

مجمع تشخیص خواهد رسید.
نماینده اصفهان در توضیح سوالش از وزیر نفت درخصوص 
عل��ت عمل خالف قانون معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت 
ملی پاالیش و پخش در عزل و نصب هیئت مدیره شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس با تاکید بر اینکه ما موافق جوان گرایی هستیم، 
گفت: با این وجود اداره دس��تگاه های دولت��ی قاعده دارد و کار 
شخصی نیست اینکه شما مدیرانی در دستگاه های زیرمجموعه 

خود گذاشته اید که تنها بله قربانگو باشند قابل قبول نیست.

در پاسخ وزیر نفت گفت: مدیر عامل شرکت پاالیش نفت 
توس��ط ۵ عضو حقوقی هیات مدیره این شرکت منصوب شده 

و تخلفی رخ نداده است.
در نتیجه توضیحات وزیر نفت درباره علت تغییر مدیرعامل 

شرکت ستاره خلیج فارس، نمایندگان مجلس قانع شدند.
همچنی��ن نماینده داراب از وزیر نف��ت درخصوص اینکه 
"اولویت ه��ا اس��تراتژی ها و اقدامات و برنامه ه��ای وزارت نفت 
برای ارتقای ارتباط صنعت و دانش��گاه و تغییر رویکرد صنعت 
نفت کش��ور از تولی��د منهای تکنول��وژی به تولی��د به عالوه 
تکنولوژی چیست" بیان کرد: متاسفانه نگاه حاکم بر مدیریت 
صنعت نفت کش��ور از بدو تولد تا به امروز عمدتا نگاه به خارج 
بوده اس��ت و سوال است که چرا برای خلق تکنولوژی و ایجاد 

بنگاه های فناوری محور در حوزه نفت اقدام نمی شود؟
در پاس��خ به این س��وال نیز زنگنه وزیر نف��ت با تاکید بر 
اینک��ه توجه به افزایش بازیافت از مخازن نفت و گاز مهمترین 
اولویت این وزارتخانه است، گفت: یک درصد افزایش بازیافت 

معادل ٨ میلیارد بشکه نفت است.
در ادامه علی انصاری نیز از پاسخ وزیر نفت درخصوص سوال 
خود قانع ش��د و از وزیر نفت قول گرفت تا نسبت به ایجاد اتاق 
فکر برای سیاس��ت گذاری در جهت توس��عه تکنولوژی و تغییر 
پاردایم از تولید بدون تکنولوژی به تولید با تکنولوژی اقدام کند.

مجل��س در مصوب��ه ای ثبت س��فارش کااله��ای مصرفی 
و مصرف��ی بادوام خارجی دارای مش��ابه ایران��ی که با کیفیت 
مناس��ب و به میزان کافی تولید شده باش��د، را تا پایان مدت 
برنامه شش��م ممنوع کرد. پس از نطق چند تن از نمایندگان؛ 
علیرضا رحیمی عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی از 

اعالم وصول طرح سهمیه بندی بنزین خبر داد.
همچنی��ن جمعی از متقاضیان خ��ودرو در اعتراض به عدم 

تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی خود از س��وی شرکت های 
خودروسازی داخلی مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.

نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی موادی از الیحه 
حفاظت از خاک نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده 3، 
ماده ۶، تبصره ماده 9 و ماده 21 و ماده 2۶ را بررس��ی و تصویب 

کردند که براساس آن انتقال خاک به خارج از کشور ممنوع شد.

تذکرات شفاهی نمایندگان مجلس
نماینده اهر: هر ایرانی باید یک شغل دولتی داشته باشد

رضیان:افزایش بودجه کمیته امداد و بهزیستی اضطراری 
در مجلس مورد توجه قرار گیرد

لطف��ی: از اطالع��ات فرهنگی��ان در ن��رم افزار"س��ینا" 
سوءاستفاده می شود

همچنین نمایندگان در ادامه جلس��ه، ناظران مجلس در 
هیئت عالی گزینش را انتخاب کردند و بر این اس��اس از 1۴0 
رای اخذ ش��ده، حمزه امینی با 100 رای از س��وی کمیسیون 
اجتماعی و س��یدمحمد باقر عبادی با 92 رای از کمیس��یون 
آموزش و تحقیقات به عن��وان ناظران مجلس در هیئت عالی 

گزینش انتخاب شدند.
نماین��دگان مجلس همچنین با 117 رای موافق، 31 رای 
مخال��ف و ۵ رای ممتن��ع از مجموع 19۵ نماین��ده حاضر با 

تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند.
همچنی��ن حمیدرضا حاجی بابایی با اش��اره به صحبت های 
محم��ود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی در جلس��ه فراکس��یون 
نمایندگان والیی مجلس، از واردات 103 هزار تن گوشت گاوی به 
کشور خبر داد و با بیان اینکه هیچ محدودیت و کمبودی در این 
زمینه وجود ندارد، گفت که در سال 97 چندین برابر سال قبل از 

کشورهای همسایه گوشت وارد کشور شده است.  ایسنا


