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عضو کمیسیون انرژی مجلس: 
چرا دولت یارانه نقدی پردرآمدها را 

حذف منی کند؟

عضو کمیسیون حقویق مجلس: 
خربی از برجام بعدی نیست

3

آمریکا برای حاشیه کردن گام دوم هسته ای ایران دست به دامان آژانس بین المللی انرژی اتمی شد

رأی دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به ۲ سال حبس تعزیری 
به رضا خاتمی ابالغ شد.

در نشست خبری روز سه شنبه هفته گذشته یکی از خبرنگاران 
از غالمحس��ین اسماعیلی س��خنگوی قوه قضائیه درباره رأی 
دادگاه محمدرضا خاتمی س��ؤال کرد که وی گفت: این پرونده 
با حضور متهم و وکال در دادگاه رس��یدگی ش��د و دادگاه رأی 
صادر کرده اس��ت که این رأی می بایس��ت در این هفته صادر 
می شد اما به دلیل اینکه قاضی در مرخصی است هنوز رأی به 
صورت تایپی ابالغ نش��ده است و رأی قطعی نیست به همین 

دلیل از بیان جزئیات معذورم.
براس��اس اطالعات به دست آمده مشخص شد حکم دادگاه به 
خاتمی ابالغ ش��ده و وی در دادگاه بدوی به تحمل دو س��ال 
حبس تعزیری به جرم نش��ر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان 

عمومی محکوم شده است.
خاتمی س��ال گذش��ته در مصاحبه ای مدعی شد در انتخابات 
س��ال 88، هش��ت میلیون رأی به صندوق اضافه ش��ده است 
و تعرفه هم نمی خواست داش��ته باشد، آراء در می آید و گفته 
می ش��ود در کش��ور 39 میلیون رأی دادن��د در حالی که آراء 
صن��دوق 3۲ میلی��ون ب��وده نیاز ب��ه تعرفه هم نبوده اس��ت. 
اطالعات، از افراد مطلع اس��ت از جناح مقابل که نمی خواهند 

نامشان گفته شود.
به دنبال انتش��ار این مصاحبه، دس��تگاه قضایی ش��یوه نسبتاً 
متفاوت��ی در پیش گرفت و ضمن احض��ار خاتمی به او مهلت 
داد ک��ه اس��ناد ادعای خود را ارائه کند. ام��ا خاتمی و جریان 
حامی او که از عوامل آشوبهای سال 88 و گرفتار کردن کشور 
در چرخ��ه ای از ن��اآرام و به طمع انداختن دش��منان خارجی 
بودند، به نظر می رس��ید انتظار نداش��تند از آنها سند و دلیل 
خواس��ته ش��ود، بنابراین در مرحله دادس��را، خاتمی به تکرار 

ادعاهای برخی معترضان انتخابات 88 بس��نده کرد و س��ندی 
برای ادعاهایش ارائه نداد و موجب ش��د در روزهای آخر سال 

97، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شود.
اولین جلس��ه رس��یدگی ب��ه اتهامات خاتم��ی در دادگاه، 10 
اردیبهش��ت برگزار شد و با ادامه جلسات در 11 و ۲8 خرداد، 
قاضی که در این 3 جلس��ه وقت موسعی را در اختیار متهم و 
موکالن او برای دفاع قرار داده بود، نهایتاً با اخذ آخرین دفاع، 

ختم رسیدگی را اعالم کرد.
ب��ه گفته حاضران در جلس��ات، از نکات قاب��ل توجه این بوده 
است که خاتمی بر خالف سخنان خود در مصاحبه و همچنین 
اظهاراتش در دادس��را مبنی بر اینکه »هش��ت میلیون رأی به 
صندوق اضافه ش��ده اس��ت و تعرفه هم نمی خواس��ت داشته 
باش��د«، در مرحل��ه دادگاه برای رفع اته��ام از خود به جمع و 
تفری��ق زدن تعرفه ها بر اس��اس اطالعات غل��ط یا ناقص روی 
آورد، یعنی پس از آنکه متوجه ش��د س��خنانش پایه و اساس 
الزم را ندارد و وجود تعرفه های انتخابات در مخازن به سادگی 
بطالن حرف او را نشان می دهد، ادبیات خود را تغییر داده و به 
سمت طرح ادعاهایی درباره چاپ تعرفه های اضافه و چگونگی 

توزیع آنها رفت.
اما آنچنان که متن منتشر شده از سخنان نماینده دادستان در 
جلسه سوم )آخر( دادگاه نشان می دهد، خاتمی در این جلسه 
با یک قضیه غیرقابل انتظار مواجه ش��ده است. در این جلسه 
نماینده دادستان با تأکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات 
انتخاباتی و تأیید سالمت انتخابات طبق قانون، شورای نگهبان 
اس��ت و ش��ورای نگهبان در س��ال 88 با دقت و ب��ا توجه به 
تأکیدات رهبر معظم انقالب اس��المی، ش��کایات را بررسی و 
س��المت انتخابات را تأیید کرده اس��ت، با ذک��ر اعداد و ارقام، 
وارد صحت س��نجی ادعاهای خاتمی و مس��ئله الگوی چاپ و 

توزیع تعرفه ها در انتخابات شد و میزان چاپ تعرفه های مازاد 
را با انتخابات دیگر از جمل��ه آخرین انتخابات یعنی انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال 96 مقایسه کرد و نش��ان داد ادعای 

خاتمی فاقد مبناست.
نکته دیگر در س��خنان نماینده دادس��تان، افش��ای تقطیعات 
مک��رری بود که خاتمی برای اثبات ادع��ای خود در نقل قول 
از سخنان مس��ئوالن وقت اجرایی انجام داده بود.نتیجه اینکه 
ب��ا فرض پذیرش ادعای متهم که بط��الن آن نیز بیان خواهد 
شد هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتی برای استفاده به نفع یا 
علیه یک نامزد خاص ارائه نماید. تمام مستمس��ک متهم ارائه 
آمار های غیر قطعی و مقطعی از س��وی برخی افراد و رسانه ها 
در زمان انتخابات بوده اس��ت. در ای��ن خصوص باید گفت هر 
فرد در جایگاه خود و بر اس��اس اطالعات خود ممکن است به 
ارائۀ آمار های غیر رسمی بپردازد که البته دارای اعتبار رسمی 
و قانونی نخواهد بود، اما مرجع رس��می و نهایی فقط یک نهاد 
است و ارائۀ آمار های غیر قطعی و مقطعی توسط افراد دیگر و 

رسانه های خبری فاقد اعتبار قانونی است.
چاپ تعرفه بیش��تر تابع بررس��ی های فنی و کارشناسی است. 
چطور متهم چاپ تعرفه بیش��تر از ۲0 درصد را نشان از شبهه 
و دستکاری انتخاباتی می داند؟ در حالی که در انتخابات سال 
96 به اذعان اس��تانداران دولت حاضر، 30 درصد تعرفه بیشتر 
در اختی��ار آن ها قرار گرفت. بررس��ی میزان حض��ور مردم و 
آمادگی پیشین برای استقبال از آن را باید قدر دانست نه آنکه 

با بهانه تراشی آن را مردود دانست.
نفس چاپ تعرفه بیش��تر، هیچ گاه محل شبهه نیست چراکه 
بررسی صندوق های انتخاباتی پیش از شروع انتخابات و پلمپ 
آن در حضور نمایندگان کاندیدا ها و طی روال انتخابات توسط 
نماین��دگان دس��تگاه های اجرایی، معتم��دان محلی و وجود 

ناظ��ران انتخاباتی عماًل یک حفاظ چن��د الیه و غیرقابل نفوذ 
را پدید می آورد.

متهم از آنچه عدم انطباق آمار تعرفه ای چاپ ش��ده در مقاطع 
گوناگون انتخابات با تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات 
می نامی��ده نتیجه گرفته که در انتخاب��ات به میزان 8 میلیون 
رأی تقلب شده اس��ت. حال آنکه مقدمه دلیل ایشان، فارغ از 
اس��تدالل، یعنی تقلب 8 میلیونی در انتخابات اس��ت. افزونی 
تع��داد تعرفه ها نس��بت به تع��داد واجدین ش��رایط مقوله ای 
مدیریتی اس��ت ک��ه با الگوی آمایش س��رزمین و برای توزین 
متوازن و کافی تعرفه ها در اس��تان های سراس��ر کشور صورت 

می گیرد.
 چراکه میزان مش��ارکت ش��هروندان در مقیاس استانی، قابل 
برآورد دقیق نیست و الزم است تعرفه ها به میزانی چاپ شود 
که حق شرکت واجدین شرایط در انتخابات را ضایع نسازد. به 
س��خن دیگر همواره در هم��ه انتخابات به دلیل اینکه تخمین 
دقیق و بدون خطای واجدین شرایط در هر استان و شهرستان 
غیر ممکن اس��ت، باید همیش��ه تعرفه برای م��وارد اضطراری 
چاپ شده و بصورت آماده وجود داشته باشد در عین حال در 
دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، به منظور صیانت از آراء، 
کلیه تعرفه ها، س��ریال و کد مخصوص استانی داشته و امکان 
جابجایی رای ها ب��ه این طریق منتفی گردی��ده بود؛ بنابراین 
تعرفه ها چک س��فید امض��ا و کاغذ پاره های بی نام و نش��ان 

نیستند که از طریق آن امکان تقلب می سور باشد.
حاال پس از برگزاری س��ه جلسه و ختم رسیدگی دادگاه حکم 
دو س��ال حبس تعزیری را برای محمدرضا خاتمی صادر کرده 
اس��ت و رس��وایی جدیدی برای جریان فتنه و آش��کار شدن 
دس��تهای خالی آنان در اثبات یک ادعای کهنه و بی سند رقم 

خورده است. 

 ۲ سال حبس تاوان بلوف بدون مدرک 

ادعای تقلب کار دست خاتمی داد

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است 
19تیرماه و به درخواست آمریکا برای بررسی موضوع 
کاه��ش تعهدات ایران در توافق هس��ته ای تش��کیل 
جلس��ه دهد، می توان پیش بینی کرد که نتیجه این 
نشست چه خواهد بود.هر چند این موضوع به شورای 

حکام ارتباط پیدا نمی کند.
شورای حکام آژانس بارها با نفوذ و تاثیر رژیم آمریکا 
و صهیونیس��ت ها علیه جمهوری اسالمی ایران بیانیه 
ص��ادر کرده و ایران را به نقض قوانین آژانس محکوم 
کرده اس��ت. ماهیت چنین سازمان ها و نهادهایی که 
ن��ام بین المللی را با خود یدک می کش��ند همواره با 
ش��ک و تردید همراه بوده چرا ک��ه هیچگاه اینگونه 

سازمان های بین المللی استقالل رای نداشته اند.
به واقع تشکیل سازمان ها و نهادهای بین المللی فارغ 
از آنچ��ه که قوانین حاکم در آنها دیده می ش��ود، در 
جهت خالف قوانین خود حرکت می کنند و این روند 
ب��ه خاطر تاثیرپذیری از رژیم هایی اس��ت که در آنها 
نفوذ دارند، به همین خاط��ر کارکرد آنها هیچگاه در 

چارچوب قوانین خود نبوده است.
اکنون که جمهوری اسالمی ایران در واکنش به خروج 
آمریکا از توافق هسته ای و نقض تعهدات از سوی اروپا 
تصمی��م به کاهش تعه��دات خود در برج��ام گرفته 
است، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
درخواست آمریکا تشکیل جلسه خواهد داد تا درباره 

اقدام ایران تصمیم گیری کند.
اقدامی ک��ه جمهوری اس��المی ایران انج��ام داده و 
ام��روز 16 تیر ماه نیز یک گام دیگر از آن برداش��ته 
می شود، واکنشی است که بیش از یکسال پیش باید 
انجام می ش��د، در حالی که از زمان آغاز اجرای توافق 
هس��ته ای چهار س��ال می گذرد و در طول این چهار 
سال کش��ورهای غربی متعهد به برجام، هیچ اقدامی 

برای اجرای تعهدات خود انجام ندادند.
براس��اس آنچه که در برجام گنجانده ش��ده ایران در 
صورتی که طرف ه��ای مقابل تعهدات خ��ود را اجرا 
نکنند یا از توافق هس��ته ای خارج ش��وند این حق را 

دارد تا اقدامات متقابل انجام دهد.
روش��ن اس��ت که آمریکا و اروپا در یک همدس��تی 
کامل س��عی دارند تا فشارهای سیاسی و اقتصادی را 
علیه جمهوری اس��المی ایران افزایش دهند تا شاید 
جمهوری اس��المی از کاهش تعه��دات خود منصرف 
ش��ود، توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق از سوی 

نیروی دریایی انگلیس نیز در همین راستا است.
اکنون که زمان اجرای گام دوم ایران فرا رسیده است، 
اهمیت مقاومت مقابل همه زورگویی هایی که صورت 
می گیرد بس��یار افزایش یافته و این مقوله می تواند، 
اه��داف و برنامه های��ی که تدارک دیده ش��ده خنثی 
کند. ش��اید اگر جمهوری اسالمی ایران هنگامی که 
آمریکا اردیبهش��ت ماه سال گذش��ته از برجام خارج 
شد، از برجام بیرون آمده بود و در یک واکنش سریع 
همه فعالیت های هس��ته ای خود را به پیش از توافق 
بازمی گرداند و حتی فراتر از آن پیش می رفت، تصمیم 
ای��ران برای غرب دردآورت��ر می بود و فرصت تعبیه و 
تفکر برای راهکارهای فشار سیاسی و اقتصادی علیه 

کشورمان از دست آنها گرفته می شد.
ام��ا در هر صورت تصمیمی ک��ه برای باقی ماندن در 
برجام گرفته ش��د، اکنون در مرحله حساس��ی است. 
کوتاه آمدن و مدارا کردن در ش��رایط کنونی رفتاری 
نخواهد بود که بتواند از دش��منی های آمریکا و اروپا 

بکاهد، بلکه آنها را وقیح تر از گذشته خواهد کرد.
نکته اینجاست، زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و 
یا اروپا بدعهدی کرد، سازمان های بین المللی، شورای 
امنیت، سازمان ملل و هر نهاد بین المللی که باید به 
ای��ن موضوع ورود کند، برای اقدام��ات آمریکا و اروپا 
علی��ه توافقی که آن را امضا کرده اند و تعهد داده اند، 

وارد عمل شدند؟!
آژانس بین المللی انرژی اتمی آیا توانس��ته اس��ت بر 
تأسیس��ات هس��ته ای رژیم صهیونیس��تی که دارای 

تسلیحات اتمی است نظارت داشته باشد؟
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فعال، راهکار 
برجامی برای مقابله 

به مثل با غرب

گام دوم کاهش تعهدهای هسته ای شروع 
می شود

سامانه بالتکلیف ثبت حقوق و مزایا؛
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نجومی
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نوبت شلیک ایران است

آگهى مناقصه یک مرحله اى
دهیارى سربندان درنظر دارد اجراى پروژه زیر را به پیمانکار واجدشرایط ( رتبه 5 ابنیه و عضو ساجات) واگذار نماید؛

جهت شرکت در مناقصه و دریافت اسناد بمدت 2 روز پس از چاپ آگهى به دهیارى سربندان واقع در شهرستان دماوند، روستاى سربندان مراجعه نموده و 
نیز در صورت نیاز جهت کسب اطالعات با شماره تماس 76392010 - 021 تماس حاصل فرمائید.

شرکت در مناقصه بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 12 آئین نامه مالى دهیارى ها از سوى مناقصه گر مى باشد.
هزینه درج آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

دهیارى در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار مى باشد.
مهلت ارسال پیشنهادات حداکثر هفت روز پس از چاپ نوبت دوم این آگهى مى باشد.

سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است.
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