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دبیر شورای نگهبان:
نمايندگان مجلس ثبت نام داوطلبان را 

ضابطه مند كنند
دبیر ش�وراي نگهبان اولويت گذاري در تصوي�ب قوانین براي 
مجلس در امر قانونگذاري را مهم و ضروري دانست و بر اصالح 
قانون انتخابات مبتني بر سیاست هاي كلي انتخابات تأكید كرد. 
به گزارش مهر،  آيت اهلل احمد جنتي دبير شوراي نگهبان روز گذشته 
در جلس��ه ش��وراي نگهبان كه با حضور فقه��ا و حقوقدانان برگزار 
شد با اشاره به تش��كيل مجلس يازدهم ضمن تبريك به منتخبان 
مردم، س��خنان و توصيه هاي مهمي را خطاب ب��ه نمايندگان خانه 
ملت،  ايراد ك��رد.  اولين توصيه وي به نماين��دگان مجلس يازدهم 

»خودمراقبتي« بود. 
آيت اهلل جنتي در تش��ريح اين موضوع متذكر شد: در انتخابات دوم 
اسفند ۱۱۷ نماينده مجلس دهم از مردم رأي نگرفتند و حدود ۷۰ 
نفر نيز صالحيتشان از سوي شوراي نگهبان تأييد نشد، خوب است 
هم نمايندگان قبل��ي توجه كنند كه چه كردند ك��ه چنين اتفاقي 

برايشان افتاد و هم نمايندگان فعلي از اين موضوع درس بگيرند. 
وي توجه به پيام رهبر انقالب در افتتاحيه مجلس و عملياتي كردن 
آن را ديگر توصيه خود ب��ه نمايندگان ملت دانس��ت و افزود: همه 
بندهاي پيام حكيمانه رهبر انقالب خطاب به نمايندگان،  راهگشا و 

نقشه راه آنان است كه اميدواريم هرچه سريع تر اجرايي شود. 
دبير ش��وراي نگهب��ان در توصيه س��وم خود به نماين��دگان ملت،  
سياس��ت هاي كل��ي قانونگ��ذاري را س��ند جامعي از آس��يب ها و 
راهكارهاي نظام تقنيني كش��ور عنوان كرد و از نمايندگان مجلس 
يازدهم خواست براي تصويب قوانين،  اين سياست ها را مورد توجه 

قرار دهند. 
آيت اهلل جنتي در توصيه چهارم،  اولويت گذاري در تصويب قوانين 
را براي مجلس در امر قانونگذاري مهم و ضروري دانست و بر اصالح 
قانون انتخابات مبتني بر سياس��ت هاي كلي انتخابات تأكيد كرد. 
از جمله اصالحات اساس��ي در قانون انتخاب��ات، ضابطه مند كردن 
ثبت نام بي محاباي داوطلبان است كه با اصالح اين موضوع بخشي از 

مشكالت عديده نظام انتخاباتي نيز حل خواهد شد. 
دبير شوراي نگهبان در پنجمين توصيه خود،  از نمايندگان مجلس 
يازدهم خواست با قانونگذاري خوب،  موجب ريل گذاري صحيح براي 
دولت و دستگاه هاي مختلف ش��وند كه از جمله اين ريل گذاري ها 
توجه به رونق توليد، مبارزه با قاچاق، كمك به باالرفتن ارزش پول 

ملي، نظارت بر كنترل نقدينگي كشور و كاهش تورم است. 
......................................................................................................................

جزئیات آيین نامه داخلي مجلس
 شوراي نگهبان در فرآيند جديد 

تأييد اعتبارنامه ها نقش دارد 
طب�ق تبص�ره ي�ك م�اده ۲۸ آيین نام�ه داخل�ي مجل�س، 
ممك�ن اس�ت موض�وع ي�ا مش�كلي ب�راي منتخب�ان پ�س 
از تأيی�د صالحی�ت آن�ان ايج�اد ش�ود، ب�ه همی�ن دلی�ل 
پرون�ده آنه�ا ب�ه ش�وراي نگهب�ان ارس�ال مي ش�ود. 
س��ميه محمودي در گفت وگو با مهر، در تشريح س��ازوكار بررسي 
اعتبارنامه س��ه نفر از منتخبان مجلس يازدهم كه اعتبارنامه شان 
مورد اعتراض ق��رار گرفت، گفت: طبق آيين نام��ه داخلي مجلس، 
شعب بررس��ي اعتبارنامه منتخبان مجلس س��ه روز فرصت دارند 
كه اعتبارنامه ها را مورد بررس��ي ق��رار دهند كه اي��ن اتفاق افتاد و 
نتيجه بررس��ي هاي ش��عب در صحن علني مجلس مورد رسيدگي 

قرار گرفت. 
وي افزود: طبق تبصره يك ماده ۲۸ آيين نامه داخلي مجلس، ممكن 
است موضوع يا مشكلي براي نمايندگان پس از تأييد صالحيت آنان 
ايجاد شده باشد و به همين دليل الزم است كه ما پرونده افرادي را 
كه اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است  به شوراي نگهبان 
ارسال كنيم تا شوراي نگهبان بررس��ي كند كه آيا اين مورد جديد 

است يا خير. 
سخنگوي كميس��يون آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اسالمي 
تصريح كرد: اگر شوراي نگهبان تا پنج روز كاري درباره پرونده سه 
نماينده اي كه اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است اعالم 
نظر كند، مورد توجه قرار مي گيرد اما در غير اين صورت كميسيون 

تحقيق مجلس بايد اين پرونده ها را بررسي كند. 
محمودي افزود: ۱۵شعبه بررسي اعتبارنامه منتخبان مجلس را در 
دس��تور كار قرار مي دهند كه يك نفر از هر ش��عبه عضو كميسيون 
تحقيق مجلس اس��ت و اين كميس��يون ۱۵روز فرص��ت دارد كه 
مس��تندات خود را درباره اعتبارنامه منتخباني كه اعتبارنامه آنان 
مورد اعتراض قرار گرفته است، بررسي كند و همچنين افرادي كه 
اعتبارنامه آنان مورد اعتراض قرار گرفته است، مي توانند در جلسات 

كميسيون تحقيق از خودشان دفاع كنند. 
وي اظهار داشت: كميسيون تحقيق بعد از ۱۵روز بايد گزارش نهايي 
خود درباره اين س��ه منتخب را به صحن علني مجلس ارائه كند و 
اگر اعتبارنامه اين افراد در صحن مجلس تأييد ش��د، آنان به عنوان 
نماينده مجلس آغاز به كار مي كنند اما اگر اعتبارنامه آنان در صحن 

علني تأييد نشد اين افراد از نمايندگي مجلس ساقط مي شوند. 
سخنگوي كميسيون آيين نامه داخلي مجلس متذكر شد: در مجلس 
ششم هم شاهد اين مس��ئله بوديم و اعتبارنامه دو نفر از منتخبان 

آن دوره رد شد. 
......................................................................................................................

تقي پور: 
 نمايندگان خواهان تشكيل 

كميسيون ويژه فضاي مجازي هستند
تقاض�اي  از  مجل�س  در  ته�ران  م�ردم  نماين�ده 
كمیس�یون  تش�كیل  ب�راي  نماين�دگان  از  ع�ده اي 
وي�ژه فض�اي مج�ازي و اقتص�اد ديجیت�ال خب�ر داد. 
رضا تقي پ��ور در گفت وگو با مهر از تقاضاي ع��ده اي از نمايندگان 
براي تش��كيل كميس��يون ويژه فضاي مجازي و اقتصاد ديجيتال 

خبر داد. 
وي با اش��اره به اينكه روز گذش��ته در صحن علن��ي مجلس براي 
تشكيل اين كميس��يون امضا جمع آوري ش��د، ادامه داد: بيش از 
۲۰نفر از نمايندگان مجل��س يازدهم اين ط��رح را امضا كردند و 

تقديم هيئت رئيسه شد. 
تقي پور بيان كرد: براي اينكه تش��كيل كميسيون فضاي مجازي 
و اقتصاد ديجيتال سرعت بيش��تري به خود بگيرد، ما درخواست 
تش��كيل كميس��يون ويژه فضاي مجازي و اقتصاد ديجيتال را به 

هيئت رئيسه تقديم كرديم. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: تفاوت 
كميسيون ويژه و دائمي در اين است كه كميسيون ويژه با حضور 
تعدادي از نمايندگان ساير كميسيون ها و براي پيگيري يك موضوع 
خاص تشكيل مي شود و دائمي نيست، براي مثال در سال هاي قبل 

كميسيون ويژه حمايت از كار و توليد ايراني تشكيل شد. 
وي اظهار داشت: تشكيل كميسيون دائمي فضاي مجازي و اقتصاد 
ديجيتال مس��تلزم تغيير در آيين نامه داخلي مجلس است يا بايد 
به تعداد كميس��يون هاي تخصصي اضافه ش��ود يا اينكه برخي از 

كميسيون ها تغيير نام دهند. 

اهميت اولين هاي مجلس
وقتي ما مي گوييم اين مجلس، انقالبي 
است، توقعات را باال برده ايم. هم وكال 
بايد بدانند چه تكليف و مس��ئوليت 
سنگيني دارند و هم موكلين، با نظارت، مطالبه و همراهي، وكالي خود 

را در انجام تكليفي كه به آنان سپرده اند ياري كنند. 
اولين ها در هر امري، اهميت وي��ژه اي دارد؛ وكالي ملت بايد اوج 
اهتمام خود را به كارگيرند تا اولين هاي مجلس يازدهم، بوي تغيير، 
قوت، كارآمدي، انقالب و خالصه بوي بهبود از اوضاع دهد. دشمن 
هم دقيقاً مي خواهد در اولي��ن اخباري كه به س��مع و نظر مردم 
مي رساند، ثابت كند كماكان در بر همان پاشنه مي چرخد و روزنه 
اميد را كور كند. براي همين روي اين مان��ور مي دهد كه مجلس 
شوراي اسالمي تبديل شده به مجلس ختم قرآن يا مدح سلطان! 
اما واقعيت ماجرا چيز ديگري است؛ هنوز برخي با استانداردهاي 
مجلس جديد آش��نا نش��ده اند، ولي به فضل الهي و مطالبه جدي 
رس��انه ها و البته تغيير رويكرد برخي مس��ئوالن، به زودي با اين 
استانداردها آشنا خواهند ش��د، كما اينكه رئيس مجلس در پاسخ 
تعريف و تمجيد آنچناني يك نماين��ده، كالم امام راحل)ره( را به 
وي يادآوري و خواهش كرد از تريبون مجلس براي پيگيري مسائل 
مردم اس��تفاده ش��ود و با تبديل اين تهديد به فرصت، راه را براي 

اشتباهات بعدي سد كرد. 
......................................................................................................................

درباره نطق قاليباف
نطق ديروز رئيس مجلس يازدهم اگرچه 
داراي نكات مختلفي بود  اما مي توان يك 
نگاه خوشبينانه نيز به آن داشت و در واقع 
اميدوار بود كه تعامل دولت و مجلس در وضعيت مناس��بي برقرار 
شود.  در اين مورد بايد توجه كرد كه قانون تكليف را روشن كرده و 
ظرفيت هايي را به مجلس داده است و نمايندگان نيز بايد براساس 
 همان ظرفيت ها گام بردارند. درحالي كه پيش از اين در روز افتتاحيه 
رئيس جمهور درخواست تعامل حداكثري با مجلس جديد را  مطرح 
كرده بود. نطق ديروز محمدباقر قاليباف به نظر مي رسد در راستاي 
اين موضوع بود كه مجلس نيز به دنبال تعامل با دولت  خواهد بود و از 
جمله اينكه رئيس مجلس تأكيد كرده كه در دوره جديد نمايندگان 
به دنبال مچ گي��ري از دولت نخواهند بود.  درب��اره تعامل مجلس با 
دولت دوازدهم كه در يك س��ال آينده تا برگزاري انتخابات رياست 
جمهوري ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت،  موضوعي كه از اهميت بااليي 
برخوردار است توجه به قانون اس��ت كه مي تواند مسير صحيحي را 
درباره رفتار هاي اين دو نهاد  نسبت به يكديگر روشن كند، بنابراين 
نطق ديروز آقاي قاليباف درباره نوع مواجهه دولت و مجلس اگر به 
طور دقيق بر مدار قانون  ق��رار گيرد كه چگونه اي��ن دو نهاد بايد با 
يكديگر تعامل داشته باشند موجب هم افزايي و تالش در جهت رفع 

مشكالت كشور  مي شود.  
به هر حال براي مجلس ظرفيت هايي نظي��ر قانونگذاري و نظارت در 
قانون در نظر گرفته ش��ده و پي ريزي تعامل ميان دو طرف نيز  بايد بر 

اساس همين ظرفيت ها باشد نه كمتر و نه بيشتر!  
......................................................................................................................

ترامپ؛ ضد قهرمان امريكايي ها
ترامپ چهار س��ال قبل با بسيج اعتراضات 
عليه سيس��تم سياس��ي روي كار آمد، در 
حالي كه خ��ود عض��وي از اين سيس��تم 
تبعيض زده و دوقطبي بود. او توانست با سواري گرفتن از شبكه هاي 
اجتماعي بر غول هاي رس��انه اي حريف غلبه كند اما حاال مي گويد 
بايد براي مهار آش��وب، توئيتر را محدود كنيم. ش��بكه هايي مانند 
توئيتر، يك دهه قبل به عنوان ابزار آشوب افكني در كشورهاي مثل 
ايران عمل مي كردند اما حاال به عنوان بس��يج كننده عليه سيستم 

سياسي امريكا كار مي كنند. 
ترامپ در حالي امريكا را به نقطه انفجار رس��اند كه خود، نارضايتي ها 
را عليه دموكرات ها سامان داد، سپس با دوش��يدن عربستان و نظاير 
آن، توانست تا همين چند ماه قبل، رونق نسبي در اقتصاد ايجاد كند 
اما ناگهان يك ويروس كوچك، نقاب از چهره ساختار پوسيده امريكا 
برداشت. ترامپ اگر به دلقك ها مي ماند، اما در نگاه اكثريت، بر بسياري 
از دموكرات ها و جمهوريخواهان كه آش��كارا دروغ مي گفتند، ترجيح 
داش��ت. به اين معنا امريكا دهه هاس��ت قهرمان ندارد و ضد قهرمان 
)بتمن( ها در آن جوالن مي دهند. »جوكر« اگر شخصيت ضدقهرماني 
است كه مدت هاس��ت تبديل به قهرمان فيلم و داستان هاي امريكايي 
شده، وجه غالب سياس��ت در اين كشور است؛ كس��اني كه جنايت و 
خش��ونت و غارت حداكثري را پش��ت لبخند و ماس��ك حقوق بشر و 
آزادي و برخورداري پنهان مي كنند و شكست ها را مي پوشانند. ترامپ، 
آخرين جوكر حاكميت امريكاس��ت و نه اولين آنها. ريگان و بوش پدر 
و پسر و كلينتون و اوباما، قطعاً در شرارت و جنايت نقابدارانه، جوكر تر 

از ترامپ بوده اند. 
......................................................................................................................

تراژدي بانوي كرمانشاهي
»آس��يه« در لغت نامه دهخ��دا، زن 
اندوهگين معنا ش��ده و اي��ن معنا به 
طرزي شگرف با حادثه اي كه چندي 
پيش در منطقه فدك كرمانش��اه رخ داد و طي آن بانويي به نام آسيه 
پناهي جان خود را از دست داد، عجين شده است. بدواً شهرداري مكلف 
بود در همان ابتداي احداث بنا از تكمي��ل آن جلوگيري كرده و اجازه 
اقدامات خالف قانون را نده��د كه در اين  باره هي��چ اقدامي رخ نداده 
و شهرداري پس از س��اخت و س��كونت متوفي و فرزندان تحت تكفل 
وي، اقدام به تخريب بنا ك��رده كه اين امر را مي ت��وان به نحوي ترك 
فعل سازمان مذكور و تس��هيل اقدامات غيرقانوني تلقي كرد، ولي آيا 
صحبتي از برخورد با اين تخلف شهرداري به ميان آمده است يا خير؟ 
تكليف دولت به تأمين نيازهاي اساس��ي اقش��ار محروم را چگونه بايد 

مطالبه كرد؟
آيا اگر آسيه پناهي به امكانات حقوقي دسترس��ي داشت و با مراجعه 
به محاكم قضايي و دي��وان عدالت اداري درص��دد احقاق حقوق خود 
برمي آمد، ش��هرداري مي توانس��ت اينگونه عمل كند؟ آيا با تخلفات 
صاحبان قدرت و ثروت نيز اينگونه و با اين شدت برخورد شده است؟ 

افكار عمومي به راحتي پاسخ اين سؤاالت را خواهد داد. 
......................................................................................................................

جاده ناهموار سرمايه گذاري
ب��راي دس��تيابي به رش��د و توس��عه 
اقتص��ادي، مقام��ات دولت��ي نظرات 
متنوع��ي اب��راز مي كنن��د؛ گروهي بر 
بهبود فضاي كسب وكار و تجهيز منابع 
مالي بخش هاي توسعه اي و زيربنايي تأكيد مي ورزند و گروهي بر بهبود 
مسيرهاي ورود سرمايه خارجي. هر دوی اين مسيرها نيازمند عبور از 
بوروكراسي اداري و بهبود مؤلفه هاي تاثيرگذار بر جذب سرمايه است. 
در حالي كه وضعيت متغيرهاي اندازه ب��ازار، درجه باز بودن اقتصاد، 
امنيت اقتصادي و ريسك سرمايه گذاري و سياست هاي مالياتي نشان 
مي دهد هيچ يك از ش��رايط جذب س��رمايه در اقتص��اد ايران فراهم 
نيست، معاون اول رئيس جمهور بر تس��هيل شرايط اعطاي اقامت به 

سرمايه گذاران در جهت جذب سرمايه تأكيد ورزيده است!  

88498443سرويس  سياسي

نگاهي به تحريم هاي جديد امريكا علیه تهران

 چرا امريكا بار ديگر به دنبال فشار 
بر دانشمندان هسته اي ايران است

تحري�م دو دانش�مند هس�ته اي و پاي�ان 
معافیت ه�اي تحريم�ي برنام�ه هس�ته اي 
ايران بار ديگر خاطره خش�ونت و ترور علیه 
دانش�مندان هس�ته اي ايران را زن�ده كرد. 
س��ال هاي پيش در اوج دوران پيشرفت برنامه 
هس��ته اي اي��ران ت��رور هدفمند دانش��مندان 
هس��ته اي ايران آغاز ش��د. اگرچه پيش از اين 
نيز ش��ايعاتي درباره م��رگ ناگهان��ي برخي از 
دانشمندان هس��ته اي ايران منتش��ر شده بود، 
اما اولين مورد تأييد ش��ده مربوط به ترور شهيد 

عليمحمدي استاد فيزيك دانشگاه تهران بود. 
در ادامه نيز برخي دانشمندان ديگري همچون 
ش��هيد ش��هرياري هدف ترورهاي دانشمندان 
هس��ته اي قرار گرفتند. رژيم صهيونيستي هيچ 
گاه به صورت رسمي مسئوليت اين ترورها را بر 
عهده نگرفت اما خاطرات منتش��ر شده از سوي 
خبرنگاران رژيم صهيونيس��تي حاكي است كه 
دستگاه اطالعاتي اين رژيم نقش اساسي در اين 
ترورها بر عهده داش��ته اس��ت، حتي گزارشاتي 
نيز در رسانه هاي غربي منتش��ر شده كه نشان 
مي دهد آژانس اطالعات مركزي امريكا در جذب 
نيروهاي الزم براي اتجام ترورها در ايران نقش 
داشته است، البته دس��تگاه هاي اطالعاتي رژيم 
صهيونيستي و امريكا نيز در حمله به سايبري به 

تأسيسات هسته اي ايران نقش داشته اند. 
   تاريخچه ترور دانشمندان هسته اي

تاريخچه ترور دانشمندان كشورهاي مختلف از 
سوي رژيم صهيونيستي به سال هاي بسيار دور 
برمي گردد و تنها محدود به ايران نيست. موارد 
گوناگوني وجود دارد كه نش��ان مي دهد رژيم 
صهيونيستي براي ايجاد ارعاب در كشورهاي 
اسالمي و با استفاده از همكاري سرويس هاي 
غربي دس��ت به اين كار زده اس��ت. در ليست 
ترور دانشمندان هس��ته اي كه به دست رژيم 
صهيونيستي ترور ش��ده اند، موارد گوناگوني 

وجود دارد ك��ه از آن جمله مي ت��وان به ترور 
دانشمندان مصري و عراقي اشاره كرد. زماني 
كه كشور عراق به دس��ت نيروهاي امريكايي 
اشغال شد، بس��ياري از دانشمندان عراقي كه 
در حوزه هايي حس��اس همچون انرژي اتمي 
فعال بودند، به طرز مشكوكي به قتل رسيدند. 
براس��اس گزارش ه��ا و مجموع اخب��اري كه 
تاكنون منتشر شده است، تنها در كشور عراق 
بين ۵۰۰ الي 6۰۰ دانشمند هسته اي، نظامي 
و شخصيت هاي برجسته علمي ترور شده اند. 
در همين رابطه، الجزيره در گزارشي كه سال 
۲۰۰6 منتشر كرده است )و البته مدتي بعد از 
خروجي وبگاه آن حذف ش��د(، فاش مي كند 
كه امريكا با همكاري موس��اد ۵3۰دانش��مند 
و اس��تاد دانش��گاه  عراقي را ترور كرده است، 
بنابراين گزارش كه اولين بخش آن در س��ال 
۲۰۰۵ و توس��ط مرك��ز اطالعات فلس��طين 
فاش شد، عوامل موس��اد با همكاري نيروهاي 
امريكايي از آوريل ۲۰۰3 كار شناسايي و ترور 
دانشمندان هسته اي و چهره هاي علمي مرتبط 
با برنامه نظامي اين كش��ور را آغاز كردند. اين 
گزارش كه آن زمان ب��راي رئيس جمهور وقت 
جورج بوش تهيه ش��ده بود، از عملياتي پرده 
برداش��ت كه طي آن 3۵۰ دانش��مند و ۲۰۰ 
استاد دانش��گاه هاي عراق كشته شدند. هدف 
از اجراي اي��ن ترورها، تهي  س��اختن عراق از 
دانش��مندان هس��ته اي و بيولوژي و اس��اتيد 

مجرب دانشگاه ها بود. 
جال��ب اي��ن اس��ت ك��ه ليس��ت بس��ياري از 
دانش��مندان عراقي كه توس��ط س��رويس هاي 
اطالعاتي كشورهاي غربي ترور شدند، در جريان 
بازرسي هاي مكان هاي مشكوك توسط بازرسان 
آنسكام لو رفتند. مصاحبه دانشمندان عراقي با 
بازرسان برنامه خلع سالح عراق سبب شناسايي 

آنان شد. 

   چرايی منع مصاحبه با دانشمندان هسته اي
در مورد ترورهاي دانش��مندان هسته اي ايران 
نيز همين مصاحبه ها بود كه شناس��ايي و ترور 
آنان را توس��ط دس��تگاه هاي اطالعاتي غربي و 
صهيونيس��تي فراهم كرد. علي اصغر س��لطانيه، 
نماينده وقت اي��ران در آژانس بين المللي انرژي 
اتمي در واكن��ش به چني��ن درز اطالعاتي طي 
بيانيه اي خطاب به شوراي حكام سازمان انرژي 
اتمي گفت: نام دانشمندان هسته اي ايران كه در 
بازرسي ها با آژانس همكاري دارند، توسط آژانس 
علني شده و در ليست قطعنامه هاي غيرقانوني 
اتحاديه اروپا و ش��وراي امنيت قرار گرفته است. 
تحريم دانشمندان هسته اي ايران كه ثابت شد 
توسط امريكا و اسرائيل س��ازماندهي مي شوند 
و اس��امي اي  كه در گزارش نام برده شده هدف 
ترور گروه هاي ترور اين دو كشور و سازمان هاي 
جاسوسي قرار مي گيرند. همين تجربه تلخ سبب 
شد تا زماني كه در مذاكرات موس��وم به برجام 
براي حل و فصل پرونده موسوم به PMD بحث 
مصاحبه با دانشمندان هسته اي پيش آيد، رهبر 
معظم انقالب اس��المي به ش��دت در مقابل آن 

موضع گيري كردند. 
اس��ناد مربوط به اين بحث بر اس��اس مدارك 
جعلي تهيه شده بود كه هيچ گاه ماهيت دقيق 
آن روشن نشده است. زمان دقيقي كه اسناد در 
اختيار امريكا قرار گرفت هرگز فاش نش��د ولي 
به طور قطع پس از تابس��تان ۲۰۰۴ اعالم شد. 
اين اس��ناد از طريق يك لپ تاپ ربوده ش��ده از 
ايران خارج شده و به دس��ت امريكا رسيده بود. 
اين لپ تاپ شامل اسنادي بيش از هزار صفحه 
بود ك��ه در آن مطالعاتي ادعاي��ی در خصوص 
بازطراحي كالهك موش��ك بالس��تيك ايران، 
آزمايش چاش��ني انفجاري تسليحات هسته اي 
با قدرت باال و سامانه تبديل اورانيوم در مقياس 
پايين بود. طب��ق اين اس��ناد ادعاي��ی تمامي 

آزمايشات در س��ال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰3 انجام 
گرفته بود. بعدها ايران تالش كرد تا با ارائه اسناد 
جدی  تمام ابهامات فوق را برطرف كرده و نشان 
دهد اين اس��تاد كاماًل جعلي اس��ت اما همين 
توضيحات سبب شد تا برخي لطمات جدي به 

كشور وارد شود،.
از همين رو  رهبر معظم انقالب  در س��ال 9۴ و 
در جمع دانشجويان دانشگاه جامع امام حسين 
فرمودند: همانگونه كه قباًل هم گفته شد، اجازه 
هيچ گونه بازرس��ي از هيچ ي��ك از مراكز نظامي 
و همچنين گفت وگو با دانش��مندان هسته اي و 
ساير رشته هاي حس��اس و اهانت به حريم آنها 
داده نخواهد ش��د. م��ن اجازه نخواه��م داد كه 
بيگانگان بيايند و با دانشمندان و فرزندان عزيز 
و برجس��ته اين ملت صحبت و از آنان بازجويي 
كنند. دش��من پررو و وقيح، انتظار دارد ما اجازه 
دهيم آنها با دانشمندان و محققان ما درباره يك 
پيشرفت اساسي بومي و علمي گفت وگو كنند، 

اما مطلقاً چنين اجازه اي داده نخواهد شد. 
   تحريك ايران براي خروج از برجام 

حاال ه��م به نظر مي رس��د ك��ه امري��كا و رژيم 
صهيونيس��تي بار ديگر تالش مي كنند از طريق 
عمليات مخفيانه دارايي هاي هس��ته اي ايران را 
هدف قرار دهند. محرك اصلي در عمل به چنين 
اقداماتي نيز پيش��رفت هاي هس��ته اي ايران به 

خصوص در حوزه هسته اي است. 
واقعيت اين است كه امريكايي ها تالش مي كنند 
تا از طريق تخت فشار قرار دادن ايران، تهران را 
وادار به خ��روج از برجاام كنن��د و بتوانند بدون 
هيچ مانعي تحريم هاي تس��ليحاتي عليه ايران 
را در س��ازمان ملل تمديد كنن��د؛ تحريم هايي 
كه قرار است در اكتبر سال جاري به طور كامل 

برداشته شود. 
طبيعي است كه ايران هم خدعه و نيرنگ فشار 
امريكايي ها را درك كرده و به دنبال هيچ اقدامي 
نيست كه چنين بهانه اي را براي فشارهاي بيشتر 
عليه خود بدهد، از اين رو اين مسئله مي تواند در 
دستور كار امريكايي ها قرار بگيرد تا با فشار عليه 
موجودي های ارزشمند هسته اي، تهران را وادار 
به اقدام متقابل كنند. اين مس��ئله هم مي تواند 
ش��امل تحريم برنامه هاي جدي هسته اي ايران 
شود و هم مي تواند ش��امل اقدام احتمالي عليه 
دانشمندان هس��ته اي تهران شود كه هم اكنون 
مش��غول فعاليت در برنامه هس��ته اي صلح آميز 

كشورمان هستند. 
از سوي ديگر ايران هم پدافند قوي را عليه هر 
گونه اقدام ضد برنامه هسته اي خود دارد، به 
عنوان مثال در دور قبلي ترور هاي هسته اي 
دس��تگاه اطالعات��ي ايران تمام��ي تيم هاي 
دخيل در اين ترور ها را دس��تگير كرد و آنها 
در اعترافات خود نش��انه اي به دست داده اند 
كه ثابت مي كند امريكا از پروژه اسرائيل براي 
ترور دانشمندان هسته اي در ايران مطلع بوده 
و با اين اتفاق رژيم صهيونيس��تي حس كرد 
اي��ران رخنه هايي مهم در ش��بكه منطقه اي 
آن به وج��ود آورده و تيم هاي عملياتي اصلي 
آن را تا درون سرزمين هاي اشغالي رهگيري 
كرده است،  از اين رو با قاطعيت مي توان هزينه 
هر اقدامي چه از طرف رژيم صهيونيستي و چه از 

طرف امريكا بسيار باال خواهد بود. 

تصویر سیاست

احترام به خبرنگاران و جريان آزاد اطالع رساني، گزاره اي است كه غرب همواره ادعاي 
آن را دارد و نسخه  آن را براي كش�ورهاي مخالف خود مي پیچد. با اين حال دو اتفاق در 
جريان اعتراضات مردم امريكا علیه خشونت نژادپرس�تانه پلیس اين كشور، نشان داد 
كه خبرنگاران در امريكا ه�م مطابق آنچه مورد ادعاي فرهنگ غرب اس�ت، نمي توانند 
آزادانه به كار بپردازند. شلیك پلیس امريكا به سمت لیندا تیرودا، يك عكاس خبري كه 
از اعتراضات امريكايي ها عكاسي مي كرد، باعث شد او يك چشم خود را از دست بدهد. 
او كه يك فعال و نويسنده نیز به شمار مي رود گفته كه پلیس گلوله پالستیكي به سمت او 
شلیك كرده است. معترضان نیز او را به سرعت از صحنه خارج كردند و ظرف يك ساعت 
عمل جراحي بر چشم آسیب ديده او انجام شد. در همین راستا پزشكان گفته اند كه بعید 
به نظر مي رسد او بینايي خود را به دست بیاورد. پیش از اين هم، پلیس امريكا خبرنگار 
شبكه تلويزيوني سي ان ان را كه در حال گزارش مستقیم از اعتراضات بود، دستگیر كرد 
و مخاطبان اين شبكه شاهد پخش مس�تقیم دستگیري اين گزارشگر با دستبند توسط 

پلیس امريكا بودند. 

مجل�س  دوره  يازدهمی�ن  در  گرم�ي  م�ردم  نماين�ده 
ش�وراي اس�المي گف�ت: در رأس ام�ور نب�ودن مجل�س 
باع�ث ش�ده مش�كالت معیش�ت و فرهن�گ ايج�اد ش�ود.

به گزارش تس��نيم، ولي اس��ماعيلي نماينده مردم گرمي در مجلس 
شوراي اسالمي در جلسه علني روز گذشته پارلمان در تذكري گفت: 
صحبت هايي درباره اينكه مجل��س بايد در رأس امور باش��د، مطرح 

مي شود، ضمن تشكر از نطق آقاي قاليباف در ابتداي جلسه، بايد گفت 
در رأس امور نبودن مجلس باعث ش��ده مشكالت معيشت و فرهنگ 
ايجاد شود، بايد به سمتي حركت كنيم تا مجلس در رأس امور قرار گيرد 
و مشكالت حل شود. سيداميرحسين قاضي زاده هاشمي نايب رئيس 
مجلس كه رياست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به تذكر اسماعيلي، 
گفت: اصالح آيين نامه درباره دستورالعمل است، جلسه مشتركي بين 

هيئت رئيسه و كميسيون آيين نامه برگزار شد كه مصوباتي داشت. در 
رأس امور بودن مجلس از موضوعات بسيار مهمي است، هيئت رئيسه 
وظايفي در اين زمينه دارد كه بايد رويكرد و فرآيند را مورد توجه قرار 
دهد. قاضي زاده هاش��مي تصريح كرد: موضوع اصالح فرآيند است كه 
الزم مي دانيم كميسيون آيين نامه داخلي به اين موضوع ورود كند تا 

مجلس پرقدرت پيش رود.

در رأس امور نبودن مجلس باعث ايجاد مشكالت معيشتي شده است 
اسماعیلي:    خبر

مهدی پورصفا
   گزارش


