امضاکنندگان «دروغ تقلب» صالحیت نمایندگی ندارند

دولت مصوبه مجلس درباره افزایش حقوقها را اعمال میکند

عضو کمیس��یون حقوقی مجل��س گفت :نمایندگان امضاکنن��ده نامه حمایت از
محمدرض��ا خاتمی ،از دروغ تقلب حمایت و عدم الت��زام خود به قانون را اثبات
کردهاند ،پس صالحیت نمایندگی در مجلس آینده را ندارند.
محمدعلی پورمختار با اشاره به اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس برای جمعآوری
امضا با هدف فشار به قوه قضاییه جهت لغو مجازات محمدرضا خاتمی خاطرنشان
کرد :آقای خاتمی بعد از  ۱۰سال ادعایی را درخصوص انتخابات سال  ۸۸مطرح کرد
و قوه قضاییه نیز از او خواس��ت که با حضور در دادگاه اس��ناد خود را ارائه دهد .دادگاه در
س��ه نوبت به تفصیل س��خنان خاتمی را شنید و در نهایت دفاعیات را وارد ندانست و او را
محکوم کرد .وی با یادآوری اردوکش��یهای خیابانی جریان فتنه در س��ال  ۸۸مقابل رأی
م��ردم ،اف��زود :اقدامات این روزهای خاتمی و همفک��ران او در مقابل روند قانونی و صدور
رأی ،یادآور همان اتفاقات تلخ سال  ۸۸است که این افراد قصد داشتند با فشار و اردوکشی
خیابانی ،نظام را وادار به زیر پا گذاشتن حق و قانون و رأی مردم بکنند .فارس

نای��ب رئیس مجلس از رایزنی با دولت برای اعمال مصوبه مجلس درباره افزایش
حقوقها خبر داد.
عبدالرض��ا مصری گفت :مصوبهای که مجلس درب��اره افزایش حقوق کارمندان
دول��ت داش��ت ،هیچ منع قانونی ن��دارد و دولت بای��د آن را اجرایی کند .وی با
بیان اینکه قوه مجریه پیش از این با اس��تناد به پیشنهاد مشورتی هیئت تطبیق
مصوب��ات دولت با قانون اقدام ب��ه افزایش حقوق کارمندان ک��رده بود ،افزود :این
مصوبه هیئت تطبیق رس��ماً به دولت ابالغ نش��ده بود بلکه نظریه مشورتی بود و دولت
نباید آن را اجرایی میکرد ،اگر قرار بود مصوبهای از هیئت تطبیق به دولت میرفت باید
رئیس مجلس آن را ابالغ میکرد.
وی تصریح کرد :اقدامی که دولت بر اساس نظریه پیشنهادی تطبیق مصوبات انجام داده بود
قطعاً خالف مصوبه مجلس بود ،دولت نباید تا زمانی که رئیس مجلس قانونی را مغایر و خالف
مصوبه مجلس اعالم کند به نظریه مشورتی هیئت تطبیق ارجحیت میداد .تسنیم

ایران برای پاسخ به متجاوز منتظر چراغ سبز نمیماند

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس نهم گف��ت :ما بعید
میدانیم که ترامپ علیه جمهوری اسالمی ایران دست به اقدام نظامی بزند ،زیرا
احس��اس میکنیم که او متوجه شده است که ایران برای دادن پاسخ به متجاوز
منتظر چراغ سبز شورای امنیت سازمان ملل نخواهد ماند.
محمدحس��ن آصفری گفت :منطقه خلیج فارس مانند باروت است و دود و ترکش
کوچکترین اقدام علیه جمهوری اس�لامی ایران در این منطقه به چش��م همه خواهد
رفت .وی با بیان اینکه امروز  ۲۹پایگاه نظامی آمریکا در سطح منطقه غرب آسیا در تیررس
نیروهای مس��لح جمهوری اس�لامی ایران قرار دارد گفت :هرگونه عملیات نظامی از سوی
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران به جنگ آمریکا و ایران محدود نخواهد شد بلکه آتش
این جنگ دامن کشورهای منطقه که نوکری آمریکا را میکنند نیز فراخواهد گرفت.
وی ادامه داد :برخی کش��ورهای منطقه که در حکم پایگاه نظامی آمریکا هس��تند باید
میزان
مراقب رفتار خود در قبال جمهوری اسالمی ایران باشند.
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شکایت شورای عالی امنیت ملی
از فالحت پیشه
سخنــــگو

س��خنگوی هیئ��ت نظ��ارت ب��ر رفت��ار
نمایندگان به تش��ریح جلسه این هیئت

پرداخت.
محمدجواد جمال��ی اظهار کرد :جلس��ه هیئت نظارت با
حضور تمامی اعضا برگزار ش��د .وی افزود :در ابتدا به میزبانی

ب��ا برگ��زاری اولین جلس��ه
درحـــاشيه
دادگاه «محمدعل��ی نجفی»
شهردار اسبق تهران به اتهام قتل همسر دوم خود
(میترا اس��تاد) ،این پرونده را مجددا ً در صدر اخبار
قرار گرفت.
در روزهای گذشته ،رسانههای خبری ،گزارش قابل
تأملی را منتش��ر کردند .براساس این گزارش ،هم
حزبیهای محمدعلی نجفی و بزرگان اصالحات با
محوریت «محمد خاتمی» به صورت تش��کیالتی و
با استفاده ازپتانسیل مهرههای استانی اصالح طلب
دور جدی��دی از فعالیتها را جهت اخذ رضایت از
خانواده مرحومه میترا استاد آغاز کردهاند.
براس��اس ای��ن گ��زارش ،نزدیکان رئی��س دولت
اصالح��ات ک��ه در مرحل��ه اول با فش��ار و تهدید
خان��واده مقت��ول ،نتوانس��تند رضای��ت بگیرند با
بی نتیجه ماندن تالشهایش��ان جهت س��رپوش
گذاش��تن بر این رسوایی تش��کیالتی و جلوگیری
از افزای��ش تبعات آن برای جری��ان اصالحات ،در
صدد این هستند که با پایمال کردن خون مقتول
و س��رپوش گذاش��تن بر جنایت محمدعلی نجفی
شهردار اسبق تهران با واگذاری یک واحد آپارتمان
به ارزش تقریب��ی  ۸میلیارد تومان به اولیا دم (به
فرزند میترا اس��تاد) از آنها اخ��ذ رضایت نموده و
پرونده این جنایت را مختومه کنند.
خانواده میترا اس��تاد نیز در پاس��خ به فرستادگان
خاتمی اعالم کردهان��د جریان اصالحات ابتدا باید
طی یک اعالم عمومی و به صورت رس��می نسبت
به اعاده آبرو مرحومه میترا استاد (بابت تهمتهای
زده شده) اقدام نمایند.
«غالمحسین کرباسچی» دبیر کل حزب کارگزاران-
 ۱۹خرداد  -۹۸در یادداشتی در روزنامه سازندگی
با اشاره به بی توجهی سران اصالحات به تذکرات
دلس��وزانه نهادهای امنیتی درباره مناسب نبودن
ش��رایط نجف��ی برای تص��دی ش��هرداری تهران،
نوش��ت« :در واقع اش��تباه اصلی نه از شورای شهر
تهران که بر عهده احزاب پش��تیبان ایشان بود که

CNBC

از روزی ک��ه نف��ت ک��ش
ج�اده انقالب
جمهوری اس�لامی ای��ران به
ص��ورت غیرقانون��ی متوق��ف ش��ده اس��ت هم��ه
مس��یرهای مطالبهگری که در س��از و کار قوانین
حقوق بین الملل نگاش��ته ش��ده ،امتحان ش��ده و
صبر جمهوری اس�لامی از بیتفاوتی دنیا به قدری
لبریز ش��ده اس��ت که رهبر معظم انقالب صراحتا
اع�لام کردند ک��ه انگلیس خبیث را ب��رای توقیف
غیرقانون��ی نفتکشه��ا بیج��واب نمیگذاری��م،
س��خنی که هر بار رهبری درباره اقدامات خصمانه
دش��من بیان کردهاند به ص��ورت غافلگیر کننده و
مهی��ب در عمل اتف��اق افتاده اس��ت و جمهوری
اس�لامی خودش زمان و مکان پاس��خ به حمله را
برمیگزیند.
ح��دود دو هفت��ه قبل ب��ود که  ۲میلیون بش��که
نفت ایران در منطقه جبل الطارق توس��ط بریتانیا
توقیف ش��د اما بررسیها گویا نش��ان میدهد که
مالکیت این نفتکش متعلق به یک ش��رکت روسی
ب��وده اس��ت.جزییات مربوط ب��ه توقیف نفتکش
«گریس  »۱در منطقه جبل الطارق نشان میدهد
این نفتکش متعلق به یک ش��رکت روس��ی است
که نفت ایران را حمل میکرده اس��ت .خبرگزاری
رویت��رز خبری منتش��ر ک��رد که بر اس��اس آن،
نفتکش��ی به نام  ۱ Graceتوسط نیروی دریایی
انگلس��تان در منطق��ه جبل الطارق توقیف ش��ده
است .این نفتکش قصد داشته  ٢میلیون بشکه از
نفت ایران را به پاالیش��گاههای سوریه برساند ،اما
هنوز جزئیاتی درباره این محموله منتش��ر نشده و
وزارت امور خارجه ایران با احضار سفیر انگلستان
خواس��تار توضیح دولت این کشور شد اما توفیقی
در بدو امر حاصل نشد.
نتیج��ه جس��تجوها درباره نفتکش توقیفش��ده
نشان می دهد که گریس  ١متعلق به یک شرکت
روسی به نام russian titan shipping line
اس��ت که محل ثبت آن در امارات اس��ت .گریس
 ١که نفت ایران را حمل میکرده روز پنج ش��نبه
از آبهای س��رزمینی کش��ور جیبارت��ار که تحت
نظر دولت انگلستان اس��ت ،عبور می کرده است.

نیروهای انگلیس با بازرسی این کشتی و مالحظه
بارنامه و مدارک آن ،کشتی را توقیف میکنند که
به گفته کارشناسان و متخصصین این اقدام آنها،
یک اقدام سیاسی است و شامل قوانین بینالمللی
دریانوردی نمیشود.
اصوالً بازرس��ی از نفتکشها و کشتیهای تجاری
در مح��دوده آبهای س��رزمینی یک کش��ور یک
موض��وع عادی اس��ت و صاح��ب آن آبها زمانی
میتواند کش��تی را توقیف کند که کش��تی دارای
مشکالت زیست محیطی ،گواهینامه و… باشد که
توقیف اخیر ش��امل این موارد نمیشود و مشخص
اس��ت که دلی��ل توقیف آن یک موضوع سیاس��ی
اس��ت .این نفتکش ،نفت ایران را بهسوی سوریه
میبرده و نیروی دریایی انگلستان با این استدالل
که سوریه مش��مول تحریمهای اتحادیه اروپاست،
دست به توقیف این نفتکش در جبلالطارق زده
است.
نکته مه��م درباره توقیف نفتکش این اس��ت که
جبلالط��ارق ک��ه به اس��پانیایی ب��ه آن جیبراتار
میگویند یک کش��ور خودمختار اس��ت که مورد
منازعه انگلس��تان و اس��پانیا اس��ت اما بریتانیا با
در اختی��ار گرفتن جبلالط��ارق در واقع حاکمیت
ای��ن آب��راه را از آن خود کرده اس��ت و این دماغه
استراتژیک را در اختیار دارد .به همین دلیل است
که نفتکش روس��ی را بازرس��ی کرده و با کشف
نفت ای��ران به مقصد س��وریه ،آن را توقیف کرده
اس��ت .با توجه به موضع رسمی وزارت امورخارجه
ای��ران برای آزادی این نفتکش ،چارتر کننده این
کشتی ،ایران بوده است که طبق گفته کارشناسان
پیش��نهاد می شود برای آزاد سازی آن کشورهای
ایران ،روس��یه و س��وریه از انگلس��تان به مجامع
بینالمللی و س��ازمان ملل ش��کایت کنند که این
کار هم نتیجهای در بر ندارد.
فابیان پیکاردو ،وزی��ر اعظم جبل الطارق به دنبال
توقی��ف نفتکش گفت این عملیات مش��ترک نهاد
های انتظامی محلی و تفنگ��داران دریایی بریتانیا
ب��ود که به دنبال دریافت اطالعات مدلل از س��وی
دولت جبل الطارق در ای��ن باره صورت گرفت که
نفتکش  1 Graceتحریم های اتحادیه اروپا علیه
س��وریه را نقض کرده است .بر اساس این اطالعات
نفتکش  1 Graceحامل نفت خام برای پاالیشگاه
بانیاس در س��وریه بوده است .نفتکش ایرانی طبق
درخواست امریکا توقیف شده است .عباس موسوی
س��خنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر اعالم کرده
ب��ود تهران توقیف نفتکش ایرانی را غیر قابل قبول

بریتانیا نیز منتظر غافلگیری باشد؛

با اجازه فرمانده

می داند چرا که بر اساس تحریم های اتحادیه اروپا
و نه تصمیمات س��ازمان ملل انجام شده است .اما
نتیجهای از این سخنان و احضار سفیر و شکایت به
جامعه جهانی حاصل نشد.
جمهوری اسالمی دزدی دریایی انگلیس
خبیث را بیجواب نمیگذارد
ام��ا در همی��ن راس��تا و بع��د از اجرایی نش��دن
خواس��ته قانونی ایران برای رفع توقیف نفتکش،
روز گذش��ته رهبر انقالب با انتقاد بسیار شدید از
دزدی دریایی انگلیس��یهای خبیث گفتند« :آنها
که خباثتش��ان برای همه آش��کار است کشتی ما
را ب��ا راهزنی دریایی ربودهاند اما س��عی می کنند
به آن ش��کل قانونی بدهند .البته عناصر مؤمن در
جمه��وری اس�لامی این کارها را ب��ی جواب نمی
گذارند و در فرصت و جای مناس��ب پاسخ خواهند
داد ».این س��خن رهبری پی��ش از این نیز درباره
پاسخ به ترقه بازی تروریستها ،پاسخ به گزافهگویی
بحری��ن و رفتار س��عودیها در قب��ال ابدان پاک
ش��هدای منا و ...بیان ش��ده و پس از این سخنان
س��ربازان گمنام امام زمان(عج) پاس��خی مهیب و
غافلگیرکننده را به آنهایی که مس��یر دیپلماسی و

علی مطهری نماینده مردم تهران به ش��کایتی از ستاد امر به
معروف و نهی از منکر رسیدگی شد که در نهایت هیئت نظارت
صحبتهای مطهری را خالف وظایف نمایندگی ندانست.
جمالی اظهار کرد :همچنین داریوش اس��ماعیلی نماینده
مردم سروس��تان جهت ش��کایت از یکی از نمایندگان مجلس
ب��ه دلیل توهین و افترا حضور یاف��ت ،هیئت نظارت دفاعیات
نماینده خاطی را از قبل اس��تماع کرده بود و در نهایت هیئت
به این نتیجه رس��ید که به نماینده خاط��ی تذکر کتبی داده

بود.
س��خنگوی هیئت نظارت بر رفتار نماین��دگان ادامه داد:
همچنین در ادامه جلس��ه به شکایت شورای عالی امنیت ملی
و دادس��تانی تهران از آقای حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده
اسالم آباد غرب و داالهو و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی
رسیدگی شد.
وی افزود :ش��کایت از وی به دلیل عدم توجه به مصوبات
کمیته سیاس��ت گذاری تبلیغات رس��انه ذیل مصوبات  ۷۱۶و

تالش اصالحطلبان برای پایمال کردن خون «میترا استاد»

خاتمی چگونه  ۸میلیارد تومان برای نجات نجفی میدهد؟
راهبرد نادرس��تی را انتخاب کردند .استراتژی این
دوس��تان از آغاز بر دوقطبیسازی و مخالفخوانی
بود و هس��ت و ای��ن راهبردی غلط اس��ت که در
امور سیاس��ی مبنای عمل را بر تض��اد قرار دهیم
و فکر کنیم قدرت ما در مخالفت اس��ت .در چنین
شرایطی بود که به جای بررسی مستندات پرونده
مدعیان علیه آقای نجفی در نهادهای معتمد خود
ی��ا وجدان خوی��ش ،این پرون��ده را «باجخواهی»
خواندند و با تمرکز خواست اصالحات بر شهرداری
یک شخص و تعصب بر انتخاب آقای نجفی امکان
بررس��ی آن ش��ایعات بلکه مس��تندات را حتی از
معاون اول رئیسجمهور سلب کردند و با تماسها
و فش��ارهای پیاپی در باالترین س��طوح اصالحات
تنها اصالح ممکن در شهرداری تهران را شهرداری
دکتر نجفی خواندند».
کرباس��چی در ادامه نوشت« :تاریخ شاهد است که
دوستان در جریان داستان بودند و بهرغم مراجعه
خانواده دکتر نجفی به بزرگان اصالحات ایشان را
به این مهلکه انداختند».
شایسته ساالری به سبک اصالحات!
محمد خاتمی از اصلیتری��ن حامیان نجفی برای
انتصاب در شهرداری تهران بود .این در حالی است
که در انتخاب نجفی ،نه اصل شایس��ته س��االری
م��ورد توجه ق��رار گرفت و ن��ه به اس��تعالمهای
نهادهای ذیربط توجه ش��د .اساساً اصالح طلبان با
ال بیگانه هستند .چه
مسئله شایسته س��االری کام ً
آنکه ب��ه اذعان فعالین اصالح طلب ،لیس��ت امید
شورای شهر پنجم تهران و لیست امید تهران برای
مجلس دهم -دس��ت پخت ه��ای خاتمی -هر دو
«در پستوها» و با «خاله بازی» بسته شد.
«سیدمحمود علیزاده طباطبایی» از اعضای شورای

قانون را نمیفهمند دادند.
یادم��ان مانده که رهبر معظ��م انقالب در واکنش
به حادثه تروریس��تی در تهران در خرداد  96بیان
کردند«:این ترقهبازیها تأثیری در اراده ملت ایران
ندارد .ملّت ایران دارد حرکت میکند ،پیش میرود،
ی هم که امروز ش��د
این تر ّقهبازیهای ش��بیه کار 
در ارادهی م��ردم هیچ تأثیری نخواهد گذاش��ت.
ای��ن را بدانند و اینها کوچکتر از آن هس��تند که
بتوانند در ارادهی ملّت ایران و مس��ئولین کش��ور
اثری بگذارند و البتّه خود این حوادث نشان داد که
اگر چنانچه جمهوری اس�لامی در آن نقطهای که
مرکز اصلی این فتنهها است ایستادگی نمیکرد ،تا
حاال ما گرفتاریهای زیادی از این ناحیه در داخل
کشور داش��تیم .انشاءاﷲ کلک اینها کنده خواهد
ش��د ».و پس از این س��خنان ترقه ب��ازی صورت
گرفته با موشکهایی اس��تراتژیک در قلب اردوگاه
تروریستها پاسخ داده شد و ضربه مهلک ،سنگین
و غافلگیرکنندهای را بر پیکر آنها وارد کرد.
پیش از این نیز وقتی س��عودی ه��ا بعد از رقم زدن
فاجع��ه منا ،اب��دان پاک ش��هدایمان را تحویل نمی
دادن��د این بیانات رهبری در دانش��گاه علوم دریایی
امام خمینی نوش��هر در تاری��خ  8مهر  94بود که با

منحله اول ش��هر تهران که اکنون وکیل نجفی در
پرونده قتل میترا استاد است -آبان  -۹۷در مصاحبه
با روزنامه اصالح طلب آرمان گفته بود« :افرادی باید
در ش��ورای ش��هر تهران حضور داشته باشند که به
مدیریت شهری و چالشهای پیش روی آن آگاهی
داشته باش��ند .این در حالی است که اصالحطلبان
در انتخاب اعضای لیس��ت انتخابات��ی خود «خاله
بازی» کردند و یک لیس��ت کامأل سیاس��ی بستند.
در نتیجه بحرانهای مدیریتی در شهر تهران نتیجه
خاله بازی است .اصالحطلبان بسیاری از چهرههای
متخص��ص و متعهد را تنها به دلیل اینکه س��همیه
هیچ ح��زب و گروهی نبودند در لیس��ت خود قرار
ندادند و با س��همیه بندی سیاسی لیست انتخاباتی
خ��ود را بس��تند .در ش��رایطکنونی یک جمع صد
درصد اصالح طلب مدیریت ش��هر تهران را برعهده
گرفتهاند که با هم ناهمگن هستند».
«احمد حکیمی پور» عضو اصالح طلب شورای شهر
اول و چه��ارم تهران-آذر  -۹۷گفت��ه بود« :اعضای
ش��ورای ش��هر پنجم تهران فاقد تجرب��ه کافی در
زمینه مدیریت ش��هری هستند .به همین دلیل نیز
موضوع را س��اده فرض کردهاند .به همین دلیل نیز
زمان زیادی طول کشید تا شرایط مدیریت شهری را
درک کنند .هر چند که هنوز هم سوار کار نشدهاند و
نتوانستهاند روی برنامهریزیها مسلط شوند».
همچنین روزنامه اصالح طلب شرق-مهر  -۹۷در
مطلبی نوش��ته بود« :اینکه نتیج��ه کار  ۲۱عضو
ال یک دس��ت شورای ش��هر پنجم تهران که با
کام ً
رأیی رکوردش��کن انتخاب ش��دند و با یک دولت
و مجل��س تقریباً هماهنگ و هم��راه هم همزمان
بوده و طیف وس��یعی از افکار عمومی و رس��انهها
ه��م ب��ا خوشبینی به عملکردش��ان چش��م امید
داش��تهاند ،انتخاب دو شهردار ناموفق و بدعملکرد

صراحت خاصی بیان ش��د« :ام��روز دهها هزار نفر از
عزیزان ما هنوز در مکّه و مدینه ،در مناسک حجّ ند؛
اندک بیاحترامیِ به اینها ،عکسالعمل ایجاد خواهد
کرد؛ عمل نکردن به وظایفشان نسبت به ابدان مطهّر
جانباختگان عزیز ما در حج ،عکسالعمل ایجاد خواهد
کرد؛ مراقب باشند به وظایفشان عمل کنند .البتّه کار
به اینجاها تمام نمیش��ود ،باید قضایا دنبال بش��ود.
جمهوری اس�لامی اهل ظلم نیست ،اهل قبول ظلم
هم نیست؛ ما به کسی ستم نمیکنیم ،ستم هیچکس
را هم قبول نمیکنیم .ما انس��انها را -اعم از مسلمان
و غیرمس��لمان -دارای حقوق میدانی��م؛ دارای حق
میدانیم و به آن حق دس��تدرازی نمیکنیم .امّا اگر
کسی بخواهد به حقّ ملّت ایران و جمهوری اسالمی
ایران دستدرازی کند ،میدانیم با او چهجوری رفتار
کنیم؛ محکم برخ��ورد میکنیم .بحمداهلل تواناییاش
هس��ت؛ ملّت ایران ،ملّت مقتدری اس��ت ،جمهوری
اسالمی قدرت پایدار و تثبیتشدهای است و میتوانیم
از خودمان دفاع کنیم ».همین سخنان باعث شد تا
سعودیها قبل از دست به کار شدن سربازان گمنام
پیکرهای پاک شهدا را به کشور بازگردانند و رویهشان
را تغییر دهند.
در س��ال  90ه��م وقتی ح��کام مس��تبد بحرینی
گزافهگویی کردند رهبر معظم انقالب در خطبههای
نماز جمعه اینطور فرمودند« :من همین جا به این
مناس��بت ،این جمله را ع��رض کنم :حکام بحرین
ادعا کردن��د که ایران در قضای��ای بحرین دخالت
می کند .این دروغ است .نه ،ما دخالت نمی کنیم.
م��ا آنجائی که دخال��ت کنیم ،صریح م��ی گوئیم.
م��ا در قضایای ضدیت با اس��رائیل دخالت کردیم؛
نتیج��هاش هم پیروزی جن��گ  33روزه و پیروزی
جنگ  22روزه بود .بعد از این هم هر جا هر ملتی،
هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ،مقابله
کند ،ما پشت س��رش هستیم و کمکش می کنیم
و هی��چ ابائ��ی هم از گفتن این ح��رف نداریم .این
حقیقت و واقعیت است .اما اینکه حاال حاکم جزیر ه
بحرین بیاید بگوید ایران در قضایای بحرین دخالت
می کند ،نه ،این حرف درستی نیست ،حرف خالف
واقعی اس��ت .ما اگر در بحرین دخالت می کردیم،
اوضاع در بحرین جور دیگری می ش��د!» و نش��ان
دادن��د که اراده انقالبی برای حضور در میدان دفاع
از مظلوم چقدر شفاف و کاراست.
با همین سابقه است که به انگلیس میتوان هشدار
داد یا سریع رویهاش را در قبال توقیف غیرقانونی
نفتک��ش تغیی��ر ده��د و ی��ا منتظ��ر حمل��های
غافلگیرکننده و مهلک باشد.

 ۵۷۱ش��ورای عالی امنی��ت بود که در آن قید ش��ده مذاکره
با آمریکا ممنوع اس��ت و نباید مطرح ش��ود ،ام��ا با این وجود
فالحت پیشه به عنوان رئیس کمیسیون وقت امنیت ملی ۱۸
روز بعد و در تاریخ  ۲۷اردیبهشت سال جاری توئیتی با عنوان
«تش��کیل میز مدیریت کاهش تنش ایران و آمریکا در قطر یا
عراق» منتش��ر ک��رد که این امر به دلیل آنکه فالحت پیش��ه
رئیس این کمیس��یون بود اقدامی در راس��تای مذاکره قلمداد
شد .باشگاه خبرنگاران

میش��ود ،همان موقعیتی است که گلنکردنش از
بهثمرنش��اندنش س��ختتر بود ،اما این بازیکنان با
هنرنمایی آن را راهی اوت کردهاند».
تالش برای پایمال کردن خون «میترا استاد»
همانطور که پیش از این نیز ذکر شد ،اصالح طلبان
با محوریت محمد خاتمی ،در پی این هس��تند که
با پایمال کردن خون مقتول و س��رپوش گذاشتن
بر جنایت محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران با
واگ��ذاری یک واحد آپارتم��ان به ارزش تقریبی ۸
میلیارد تومان به اولیا دم (به فرزند میترا اس��تاد)
از آنها اخ��ذ رضایت نموده و پرون��ده این جنایت
را مختوم��ه کنند .همزمان ،اتهام مهدورالدم بودن
مرحومه میترا اس��تاد که از س��وی رسانههای این
جریان و ش��خص نجفی نیز در دادگاه مطرح شد،
در ادام��ه همین برنامه ب��رای پایمال کردن خون
مقتول است.
نکته قابل تأمل اینجاس��ت که فعالین اصالحات به
هیچ عنوان این خبر را تکذیب نکردند.
اما شائبه بکارگیری پولهای کثیف در فعالیتهای
جری��ان اصالحات به همین مورد ختم نمیش��ود.
پیش از ای��ن نیز در انتخابات مجل��س دهم «الهه
کوالیی» فعال سیاس��ی اصالحطلب و عضو شورای
هماهنگ��ی مجمع زن��ان اصالحطلب ک��ه با وجود
س��وابق کاری و داش��تن چه��رهای سرش��ناس در
جریان اصالحات از فهرست امید در مجلس شورای
اس�لامی جامانده بود در مصاحبهای با خبرگزاری
«آنا» اعالم کرده بود« :همیش��ه پ��ول و قدرت در
حوزه سیاست تأثیرگذار هستند .برخی کاندیداها از
طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله
را تکذیب نمیکنم»« .محمود علیزاده طباطبایی»-
وکی��ل نجفی نیز  -دی  -۹۶در مصاحبه با روزنامه
فرهیخت��گان گفته بود« :من تا ش��ب انتخابات در
"لیس��ت امید" بودم اما ش��ب آخ��ر خیلی صریح و
واضح به من گفتند که باید هزینههای انتخاباتی را
پرداخت کنی! ولی من قبول نکردم».

همچنی��ن «فاطمه دانش��ور» عض��و اصالح طلب
شورای شهر چهارم ،خبر «لیست فروشی» شورای
سیاس��تگذاری اصالحطلبان مبنی بر پیش��نهاد
 ۲میلی��ارد تومان��ی ب��رای گنجاندن ن��ام وی در
لیس��ت امید شورای ش��هر تهران را رسانهای کرد.
پ��س از آن روزنام��ه اصالحطلب آفت��اب یزد خبر
لیستفروش��ی اصالحطلبان در انتخابات پنجمین
دوره شورای شهر تهران را تأیید و تصریح کرد که
«غالمحسین کرباسچی» دبیرکل حزب کارگزاران
در این خصوص نقشی کلیدی داشته است.
رسانهای شدن این خبر برای دانشور گران تمام شد
و نام وی به طور کلی از لیس��ت اصالحطلبان حذف
ش��د .چندی بعد از این ماجرا« ،فاطمه دانشور» در
همای��ش «دوباره اصالحات ،دوباره امید» خطاب به
عارف گفت« :االن بنده را شورایعالی سیاستگذاری
اصالحطلبان رد صالحیت کرد .آقای عارف دس��ت
شما درد نکند ،شما اخالق را سر بریدید».
نکته قابل توجه اینجاس��ت که «حسین مرعشی»
س��خنگوی حزب کارگزاران در واکنش به اظهارات
دانشور ،به طور تلویحی سخنان وی را تأیید کرد و
گفت« :حاال یک کسی رفته به یک خانم محترمی
گفته میتوانید کمک کنید به س��تادها که این هم
یکی از وظایف اداره کنندگان امر انتخابات است».
منتظر پاسخ هستیم
ش��ورای شهر پنجم تهران و لیس��ت امید مجلس
دهم و ش��هرداری نجف��ی و البته دولت روحانی از
دست پختهای خاتمی و جریان اصالحات است.
س��فره مردم کوچک شد اما فعالین اصالحات و در
رأس آن ،محم��د خاتمی ب��دون توجه به وضعیت
معیش��تی مردم ،صرفاً ب��ه دلیل ب��رآورده کردن
خواس��تههای قبیل��های و حزبی ،ب��رای بزک یک
قاتل ،پیشنهادی چندمیلیاردی به خانواده مقتول
داده است! مردم منتظر توضیحات سران اصالحات
درباره خبر پیش��نهاد میلیاردی به خانواده مقتول
مشرق نیوز
است.
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مخاطب شمایید
انگلیسها به ایران خیانت کردند

انگلیسها ب��ه ایران خیانت کردند؛ به عنوان واس��طه
وارد میدان شدند ،امّا از پشت خنجر زدند .در قض ّیهی
امتیاز تنباک��و ،در قض ّیهی امیرکبی��ر و رفتاری که با
امیرکبیر کردند؛ فشارهای انگلیسها و سفارتخانههای
اروپایی در تهران بود که پادشاه ابله قاجار را وادار کرد
خون امیرکبیر را بریزد و او را که میتوانس��ت ایران را
متحوّل کند ،کنار بگذارد[ .همچنین] رفتار اروپاییها
در روی کار آوردن حکومت دیکتاتوری رضاخان ،رفتار
اروپاییها و آمریکاییها در ساقط کردن دولت مصدّ ق،
رفتار آنها در قضایای گوناگون اقتصادی و سیاس��ی و
امنیّت��ی ما و رفتار آنها در قضیّ��هی جنگ تحمیلی و
بع��د هم رفتار آنها در قض ّیهی تحریم؛ اینها را ما نباید
از ی��اد ببریم .غربیها با ما همیش��ه همین جور رفتار
کردهاند؛ نمیتوانیم به آنها هیچ امیدی داش��ته باشیم.
در همین قض ّیهی اخی��ر ،در قض ّیهی برجام ،وظیفهی
اروپاییها چه ب��ود؟ خب یک ق��رارداد هفتجانبهای
بسته شده بود -ش��ش کشور و ایران این طرف؛ هفت
کشور -یک طرف که آمریکا است خارج شد؛ وظیفهی
طرفه��ای دیگر چه بود؟ وظیف��هی اروپاییها این بود
که میایستادند در مقابل آمریکا ،میگفتند ما به تعهّد
خودمان پایبندیم؛ تعهّ��د آنها این بود که تحریمها به
طور کلّی برداشته بشود؛ باید محکم میایستادند[ ،امّا]
با بهانههای مختلف ن َایستادند .عالوه بر اینکه در مقابل
آمریکا ن َایستادند ،خودشان هم در عین اینکه مدام به
ما تأکی��د کردند و میکنند که «نب��ادا از برجام خارج
لا از برجام خارج ش��دهاند؛ یعنی حتّی
بش��وید» ،عم� ً
تحریمه��ای جدیدی را علیه ایران ب��ه وجود آوردهاند.
این رفتار اروپاییها است؛ از اینها میشود توقّع داشت؟
این کانال مالیای هم که اخیرا ً مدام گفته میشود یک
کانال مالی درس��ت کردهاند ،این به ش��وخی شبیهتر
اس��ت؛ البتّه ش��وخی تلخی اس��ت .این هیچ معنیای
ن��دارد؛ آن چیزی که وظیفهی آنها اس��ت با آنچه آنها
دارن��د مطرح میکنند زمین تا آس��مان ف��رق میکند.
در آخرین مس��ئلهی بینالمللی ما ،باز اروپاییها مثل
گذشته از پشت خنجر زدند ،به ما خیانت کردند.
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ننجون
سرقت با هدف تقویت روابط مردم
و مسئوالن

نماینده قزوین :وای به ح�ال جامعهای که از زن به
عنوان یک ابزار استفاده شود و واژه سخیف پرستو
در آن وجود داشته باشد.
به نظر شما کدام یک از واژه های زیر به جای "پرستو"
استفاده شود تا رضایت نماینده را جلب کند؟

الف) غضنفر
ب) کرکس نر
ج) غالم سبیل
د) کیکاووس سگ پز

دبیر ش�ورای عال�ی فضای مجازی :نبای�د از گوگل
آمریکایی استفاده کرد.
با توجه به این گزینه مردم برای پاسخ پرسش های
گوناگ�ون خود باید از کدام ی�ک از گزینه های زیر
استفاده کنند؟

الف) پیران روشن ضمیر
ب) رماالن و طالع بین ها
ج) توکل به ماورا
د) دبی��ر ش��ورای عال��ی فض��ای مجازی و دوس��تان
دانشمندش

نماینده مردم اصفهان:هدف س�ارقان سرقت کیف
بن�ده بوده اس�ت و من به صراح�ت میگویم که به
بنده سوءقصد نشده است.
ما از این انش�ا نتیجه می گیریم که اقدام مهاجمان
به نماینده محترم ...

الف) در راستای افزایش سطح اعتمادسازی بین مردم
و مسئوالن بوده است.
ب) در راستای تقویت بنیان مهربانی و رفاه اجتماعی
بوده است.
ج) در راستای شوخی دستی بوده است.
د) در هیچ راس��تایی نبوده و محض خنده به ایش��ان
حمله ور شده اند.

سیاست مجازی
تنها به سه ساختمان میتوانم پا بگذارم

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در
خصوص مصاحبه اش با ا ِن بی س��ی نیوز به این
موضوع اش��اره کرد که تنها می تواند وارد سه ساختمان
در آمریکا ش��ود .در توییت وی آمده است که یکی از این
سه ساختمان دفتر سفیر دائم ایران در سازمان ملل است
که مصاحبه با ا ِن بی سی در آن انجام شد.

