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گزارش

انتقاد تند پزشکیان به جلیلی و مخالفان توافق :
حاال از کسب درآمد بدون مذاکره 

می گویند
نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: این جریان سیاسی که نفسش 
از جای گــرم درمی آید، خودشــان را به دولت چســبانده اند، آدم های 
خودشــان را در دولت استخدام کرده اند و حاال می گویند مذاکره نکنید. 
اینها بــدون اتصال هایی که به بیت المال دارند، در تأمین نان شبشــان 
هم می مانند. به گزارش جمهوریت، مسعود پزشکیان، نماینده مجلس 
یازدهم دربــاره موضوع مذاکــرات برای احیای برجــام و تالش برای 
این موضوع گفت: من معتقدم باید این مســئله را به نتیجه برســانند 
و جمع بندی کنند. ما باید در مســائل مــورد اختالف صحبت و مذاکره 
کنیم. وزیر بهداشــت دولت اصالحات با تأکید بر اینکه «نماینده ای که 
از جانب ما برای صحبت می رود، باید کارشــناس این کار باشد»، افزود: 
تیمــی که برای مذاکره می رود، باید تجربه مذاکره داشــته باشــد. باید 
افرادی انتخاب و اعزام شــوند که علم و تجربــه و فوت و فن این کار را 
بلد باشــند. اینکه هر کســی بگوید من بهتر بلدم، ساده است اما نتیجه 
نشــان داد چه کسی بهتر بلد بود. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر فشار 
برخی جریان ها و چهره های سیاســی ازجمله چهره های منتســب به 
ســعید جلیلی بر دولت رئیسی مبنی بر اینکه «نباید مذاکره ای صورت 
بگیــرد»، گفت: ایــن آقایان اعم از جریان آقای جلیلــی و بقیه برادران 
بیایند مشــکالت مردم را حل کنند، مگر همین هــا نبودند که می گفتند 
برجام را پاره و ســفره مردم را رنگین کنیم، این عزیزان که اسم می برید 
چرا مشکل اقتصاد مردم را حل نمی کنند؟! وی افزود: اینها را ول کنید 
نمی تواننــد نان شب شــان را تأمین کنند،  اما حاال بــه یک جایی از پول 
بیت المال وصل شــدند و نشســته اند و می گویند مهارت کشورداری و 

کسب درآمد بدون مذاکره چگونه است.
برخی چهره های سیاســی مخالف مذاکره مانع کار دولت رئیســی 

هستند
پزشکیان درباره این جریان سیاسی تأکید کرد: بسیاری از افراد همین 
جریان هــا را اگــر به حال خود رهــا کنید، نمی توانند یــک کار تولیدی 
کوچک در این مملکــت راه بیندازند. مگر نمی گوینــد برجام و ارتباط 
با دنیا الزم نیســت، خب بیایند ســفره مردم را تنهایی تأمین کنند؟ چرا 
سال هاســت کنار گود شــعار می دهند؟ نماینده مردم تبریز در مجلس 
افزود: مگر همین ها نبودند که می گفتند دولت اگر تغییر کند، نیازی به 
احیای برجام نیست و با تحریم و همین وضع می توان اقتصاد را شکوفا 
کرد، پس چه شــد؟ یک سال از عمر دولت سیزدهم گذشت، تورم بدتر 
شــد، مشــکالت بیشــتر شــد، این جریان حتی نمی گذارد آقای رئیسی 
کارش را درســت انجام دهد. نایب رئیس مجلس دهم تأکید کرد: این 
جریان سیاســی نفســش از جای گرم درمی آید، خودشان را به دولت 
چســبانده اند، آدم های خودشــان را در دولت استخدام کرده اند و حاال 
می گویند مذاکره نکنید. اینها بدون اتصال هایی که به بیت المال دارند، 
در تأمین نان شبشــان هم می مانند. پزشــکیان درباره اهمیت ارتباط و 
تعامل با دنیا گفت: امــکان ندارد در هیچ زمانی از تاریخ بتوان با قطع 
ارتبــاط با دنیا کار پیش بــرد. هیچ ملتی در انزوا در طول تاریخ رشــد 
نکرده اســت. وی ادامه داد: این آقایان مدافع قطــع ارتباط، نمونه ای 
را بیاورند تا اثبات راهشــان باشــد. نماینده مجلس یازدهم با انتقاد از 
رویکرد مخالف مذاکرات با غرب گفت: کشــورهایی توسعه پیدا کردند 
که در تعامل با دنیا بودند و از شکســت های کشورهای دیگر دنیا درس 

گرفتند و توانستند راه های مناسب را پیدا کنند.

پاسخ واعظی به اتهامات علیه همسرش 
در فساد فوالد مبارکه

رئیس دفتر رئیس دولت دوازدهم، در واکنش به انتشــار گزارش تحقیق و 
تفحص مجلس از فــوالد مبارکه تأکید کرد: بازنمایی قرارداد قانونی که برای 
همکاری پژوهشی و تحقیقاتی بین یک واحد صنعتی و یک واحد دانشگاهی 
منعقد شــده، به عنوان یک سند تخلف مالی مصداق بارز تهمت، افترا و نشر 

اکاذیب به منظور فریب افکار عمومی است.
توضیحات او به شــرح زیر است: در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از 
شــرکت فوالد مبارکه و طرح برخی ادعاهای سست و غیرواقعی درخصوص 

دفتر رئیس جمهور سابق، موارد ذیل را به استحضار افکار عمومی می رساند:
۱- در خبرها و برخی رســانه ها ادعا شده شــرکت فوالد مبارکه با همسر 
رئیس دفتر رئیس جمهور سابق قرارداد یک میلیارد تومانی امضا کرده است؛ 
چنان که پیش از این تصاویر قرارداد در رســانه ها منتشــر شده و در دسترس 
همگان قرار دارد، این قرارداد نه با یک شــخص که با مجموعه دانشگاه آزاد 
واحد تهران غرب منعقد شــده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از مجموعه آن 
را امضا کرده اســت. این قرارداد در راستای ارتباط فوالد مبارکه با اکوسیستم 
دانشــگاهی کشور امضا شده و عالوه بر دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، بیش 
از ۱۳۰ دانشــگاه دیگر برای همکاری های علمی طــرف قرارداد فوالد مبارکه 

بوده اند.
۲- مبلــغ مندرج در قرارداد مورد نظر، ســقف هزینــه ای همکاری میان 
طرفین است و به این معنا نیست که تمام آن مبلغ به دانشگاه پرداخت شده 
باشــد. در طول مدت اجرای قرارداد، حداکثر یک دهم مبلغ مندرج در قرارداد 
(۱۰۰ میلیون تومان) همکاری میان دانشگاه و شرکت فوالد مبارکه انجام شده 
اســت. این همکاری ها نیز در دانشکده مکانیک دانشگاه انجام شده و رئیس 

دانشگاه هیچ انتفاعی از آن نداشته است.
۳- برخالف آنچه در برخی گزارشــات ادعا شده، هیچ فردی برای اشتغال 
یا تصدی مسئولیت در شرکت فوالد مبارکه از سوی دفتر رئیس جمهور سابق 

معرفی نشده و هر گونه ادعا در این زمینه کذب محض است.
۴- ادعای دروغ قرارداد شــخصی همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق 
بــرای اولین بار از ســوی یکی از نماینــدگان مجلس مطرح شــد. این فرد با 
جدیت به دنبال تغییر مدیرعامل فوالد در آن زمان بود و اصرار داشــت یکی 
از نزدیکانــش در این جایگاه منصوب گردد. در آن مقطع سیاســت دولت این 
بود که به دلیل شــرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابه جایی بی مورد رؤسای 
سازمان ها و شرکت های بزرگ و مدیران دولتی حتی االمکان جلوگیری شود و 
اعالم شده بود هرگونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیس جمهور انجام شود. 
نماینده مورد نظر که درصدد تغییــر مدیرعامل و برخی اعضای هیئت مدیره 
شــرکت فوالد مبارکه بود، متأسفانه وقتی به در بسته خورد، این شایعه را سر 

زبان ها انداخت تا با فشار رسانه ای کار خود را پیش ببرد.
۵- مایه تأسف است که برخی با وجود اینکه چندین بار توضیح داده شده، 
همچنان به نشر اکاذیب اصرار دارند و برای جبران عدم مقبولیت خود در میان 
مردم به پرونده ســازی های کاذب برای مسئوالن ســابق دولت روی آورده اند. 
بازنمایی قرارداد قانونی که برای همکاری پژوهشی و تحقیقاتی بین یک واحد 
صنعتی و یک واحد دانشــگاهی منعقد شده، به عنوان یک سند تخلف مالی 

مصداق بارز تهمت، افترا و نشر اکاذیب به منظور فریب افکار عمومی است.

خبر

بر اساس این گزارش، مشخص شد فوالد مبارکه برای ممانعت 
از تحقیق و تفحص مجلس حدود نیم میلیارد تومان به حساب های 
توییتری پول داده تا جریان ســازی کنند و ســهم صداوسیما از این 
ماجــرای تبلیغاتی حدود ۲۲ میلیارد تومان گزارش شــده اســت. 
بر اســاس داده های ارائه شــده از ســوی مجلس، فــوالد مبارکه 
یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان در وجه دفاتر ائمه جمعه و همچنین 
ستاد اقامه نماز جمعه پرداخت کرده است. همچنین ۹۵۰ میلیون 
تومان در وجه حوزه علمیه، بنیاد غدیر و ســاخت مسجد پرداخت 
کرده و البته ۱۴۷ میلیارد تومان از پول فوالد مبارکه برای تأســیس 
یک شرکت هواپیمایی شخصی هزینه شده است. همچنین با توجه 
بــه گزارش تحقیق و تفحص مجلس یازدهم در ســه ماهه ریزش 
کلی بورس، بازارگردانی فوالد هزار میلیارد ســود شناســایی کرده 
است. در این گزارش حتی اشاره شده است که باشگاه سپاهان سال 
۹۸ ســودده بــوده، امــا آن قدر بیشــتر از ســقف قانونــی پاداش 
پرداخت کرده که باشــگاه زیان ده شده است! در گزارش این هیئت 
۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خســارت و توزیع رانت بالغ بر 
صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص 
قانونی مورد رســیدگی قرار گرفته اســت و نام و نشان افرادی در 
تک تک بندهای گزارش دیده  می شــود که اگر در پیشــگاه دستگاه 
قضا بعد از بررسی تأیید شوند، رکورد بزرگ ترین پرونده فساد مالی 
در کشــور برای سالیان طوالنی در اختیار فوالد مبارکه و متهمانش 

باقی خواهد ماند.
گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه به قوه قضائیه نرسیده 

است
بــا توجه به حواشــی این گــزارش و ادعای مجلــس مبنی بر 
ارســال گزارش به دستگاه عدلیه، رئیس قوه قضائیه دیروز با اشاره 
بــه گزارش اخیــر تحقیق و تفحص مجلس که از فســاد ۹۲ هزار 
میلیارد تومانی خبر داده اســت، گفت: تا شــب گذشته که پیگیری 
می کردم، این گزارش هنوز به قوه قضائیه واصل نشــده؛ حال آنکه 
در رســانه ها مطرح شــده گزارش مزبور به دستگاه قضائی واصل 
شــده اســت. به گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االسالم 
غالمحسین محســنی اژه ای، طی سخنانی در نشست شورای عالی 
قوه قضائیه، تصریح کرد: علی ای حال، رئیس کل دادگستری استان 
تهران و دادســتان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و 
تفحص مجلس، ضمن تشــکیل شعبه ای ویژه، با دقت و سرعت و 
رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند. باید 
توجه داشت که این گونه گزارش ها که در مجلس قرائت می شود، 

ذهنیت هایی را در مردم ایجاد می کند لذا ضروری است در رسیدگی 
به آنها نهایت دقت و ســرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون 

قضاوت شود.
انسداد بسترها و منافذ فسادزا مورد اجماع مسئوالن قواست

رئیــس قوه قضائیه در ادامه جلســه با اشــاره بــه مطالب و 
موضوعات مطرح شــده در نشست مشترک هیئت دولت و شورای 
عالی قوه قضائیه و اهمیت مبارزه با فســاد گفت: انســداد بسترها 
و منافذ فســادزا از جمله مقوله هایی است که مورد اجماع و تأکید 
مسئوالن قواســت. هر مقدار که بسترهای فســادزا مسدود شود، 
بــه همان میزان از تعداد پرونده های قضائی و حجم کار دســتگاه 
قضائی نیز کاســته می شــود و این امر مزایایی را نیز برای دولت به 
همراه دارد. بر همین اساس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان 
عدالت اداری و معاون پیشگیری قوه قضائیه، یا به صورت جداگانه 
یا در قالب کارگروه مشــترک با دولت، نســبت به احصای منافذ و 
بسترهای اصلی تولید فســاد، ظرف حداکثر سه ماه اهتمام داشته 
باشــند. محسنی اژه ای در ادمه به تشریح و تبیین برخی مقوله های 
مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در این زمینه به صورت مصداقی 
به چهار مبحث «اشــتغال»، «ازدواج»، «برخی رویه های بانکی» و 
«رویکردهای تبعیض زا» اشــاره کرد. رئیس قوه قضائیه در همین 
زمینه تصریح کرد: به هر میــزان که دولت، مجلس و قوه قضائیه 
نســبت به رفــع موانع کســب وکار، ایجاد اشــتغال و جلوگیری از 
تعطیل شــدن مشــاغل و بنگاه ها، اهتمام و توجه داشــته باشند، 
بــه همان میزان از وقوع بســیاری از جرائم، مفاســد، اختالفات و 
مشکالت خانوادگی جلوگیری به عمل می آید. رئیس قوه قضائیه 

همچنین به مقوله تســهیل امر ازدواج نیز اشــاره کرد و با تأکید بر 
ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون 
مربوطه در رابطه با تســهیل ازدواج گفت: در قانون بودجه ســال 
جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده 
اما با گذشــت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با 
مشکالتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، 
مقوله ای است که می تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه 
شود. رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از رویه های موجود در 
نظام بانکی که می توانند مولد و بستر فساد و جرم باشد، اشاره کرد 
و بر اولویت شناســایی و انسداد سریع آن بخش از رویه های بانکی 
که فساد و جرم بیشتری از ناحیه آنها به وقوع می پیوندد، تأکید کرد.

کسانی که تخلف آنها در فوالد محرز  شده برکنار شوند
سید ابراهیم رئیسی نیز در جلسه هیئت دولت، با اشاره به انتشار 
گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شــرکت فوالد مبارکه، 
تأکید کرده اســت: دولت، ایجاد شــفافیت و نظارت بر شرکت های 
دولتــی را افزایش می دهــد و خود را موظف می دانــد با هرگونه 
مصادیق فســاد برخورد کند. رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دســتور داد: تمام کسانی که تخلف آنها در فوالد مبارکه 
محرز شــده از کار برکنار شــوند و به تخلفات آنهــا برابر ضوابط و 
مقررات در مراجع صالح رســیدگی شود. رئیسی ساماندهی وضع 
شــرکت های دولتــی و اصالح شــیوه انتصابــات در هیئت مدیره 
شــرکت ها را یک ضرورت برشمرد و خاطرنشــان کرد: وزرا وظیفه 
دارند در تغییر و تحول شرکت های زیرمجموعه خود نهایت دقت 
را در به کارگیری نیروی انســانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند 

تا بیت المال صیانت شود. رئیس جمهور متعهدبودن شرکت های 
دولتی به انجام مسئولیت های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: 
البته شــرکت های دولتی نمی توانند به بهانه انجام مسئولیت های 
خود به هر شــخصی بدون ضابطه پرداخت های هنگفت داشــته 
باشند. درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
در مهرماه ۹۹، مطابق با ماده ۲۱۲ قانون آیین نامه داخلی با امضای 
۱۸ نفر از نمایندگان ارائه شد و در آذرماه ۹۹ به تصویب کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس رســید. این تحقیق انجام شد تا اینکه روز 
سه شــنبه ۲۵ مرداد سال جاری در جلســه علنی مجلس شورای 
اســالمی گزارش نهایی تحقیــق و تفحص از فــوالد مبارکه مورد 
بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف 
و چهار رأی ممتنع از مجمــوع ۲۱۲ آرای مأخوذه با ارجاع گزارش 
تحقیق و تفحص از این شرکت به قوه قضائیه موافقت کردند. طبق 
این گزارش، درآمد عملیاتی گروه فوالد مبارکه در سال گذشته حدود 
۱۸۴ هزار میلیــارد تومان (معادل ۱۴ درصد بودجه کشــور) بوده 
اســت. این شرکت از ســال ۱۳۹۷ با مشکالت بسیاری مواجه شده 
که علت اصلی آن در ســوءمدیریت، به کارگیری مدیران بازنشسته 
و تبانی پشــت پرده و فســادهای احتمالی در انعقــاد قراردادها و 
نادیده گرفتــن منافع مجتمع و ســهامداران بورســی آن بوده که 
تخلفات متعددی را در این مجتمع صنعتی رقم زده است. گزارش 
تفحص حاکی از آن اســت که «فعالیت های ارزی شــرکت توسط 
افــرادی خاص، مرتبط بــا مدیرعامل و معاون مالی ســابق، بدون 
نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم کرده است».
لطف اهللا ســیاهکلی، عضو هیئت تحقیــق و تفحص از فوالد 
مبارکه نیز در پاســخ به این پرسش که نقش مسئوالن ارشد دولت 
گذشــته در تخلف فوالد مبارکه چه بوده اســت؟ به فارس گفته: 
«برخی از گروه های سیاسی در پشت  صحنه از صنعت فوالد بهره  
می برند؛ بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین 
می شــود و دلیل تغییرات ناگهانی قیمت ها در کشور ما نیز همین 
اســت». او با بیان اینکه متأســفانه تنها گروهی کــه مدافع ندارند 
مشتریان هستند، افزود: «وقتی هزینه تولید باال می رود، نباید قیمت 
را بــاال ببریم بلکه باید هزینه را مدیریت کرد». این نماینده مجلس 
یادآور شــد: «زمانی که فوالد گران می شــود، مصالح ســاختمانی 
هم گران شــده و هزینه ســاخت ســاختمان باال می رود. بیش از 
۳۰ درصد خودرو نیز از فوالد اســت، بنابراین آن هم گران می شود. 
به طورکلــی بســیاری از صنایع مهم به فوالد وابســته اســت و با 

گران شدن آن، قیمت بسیاری از اجناس نیز باال می رود».
بــه اعتقاد هیئت تحقیــق و تفحص، «اخالل در بازار ســرمایه 
از طریق خریدوفروش ســهام برخی از شــرکت های تابعه توسط 
شرکت توســعه توکا و همچنین ایجاد ســودهای میلیاردی برای 
برخی مدیران ارشــد فوالد مبارکه، نظیر معاون ســابق مالی، مدیر 
سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خریدوفروش سهام 
با استفاده از اعتبار شرکت های تابعه» از دیگر موارد تخلف عنوان 
شده است. این گزارش با اشاره به «بهره گیری از منابع مالی شرکت 
در خارج از منافع ســهامداران از طریق سپرده گذاری در بانک های 
خــاص و ارائــه خدمات مالی بــه افراد غیرمرتبط بر اســاس نامه 
مسئولین» می افزاید: «انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در 
فوالد مبارکه ســهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص 
داده است». حال که رؤسای قوه مجریه و قضائیه خواستار رسیدگی 
و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی شــده اند، باید دید پرونده این 
گزارش چه زمانی به دستگاه قضا ارسال خواهد شد تا طبق دستور 
محسنی اژه ای با تشکیل شعبه ای ویژه، بررسی های قضائی سرعت 
گیــرد و ایــن پرونده به سرنوشــت پرونده  افــرادی همچون بابک 

زنجانی، محمود خاوری و... دچار نشود.

کودتا یا ضد کودتا
کرمیت روزولت، مدیــر بخش خاورمیانه ســازمان اطالعاتی 
آمریکا و مجری کودتای ۲۸ مرداد، اعتراف کرده اســت که «سال 
۱۳۳۰ و با شــروع اختالفات ایران و انگلیس درباره نفت، شــرکت 
ســابق نفت ایران و انگلیس از او خواســته  بود نقشه سرنگونی 
مصدق را مشترکا بررسی کنند». همچنین حجاریان در مقاله خود 
به نامه والتر اسمیت، معاون وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور 
اشــاره می کند که بر اســاس این نامه ظاهرا مصدق از آنچه قرار 
بود اتفاق بیفتد، مطلع شده بود و اقدام وی در بازداشت سرهنگ 

نصیری را یک ضدکودتا توصیف کرده است.
۲- با وجود شکســت مصدق با کودتای ۲۸ مرداد، اقدام این 
سیاســت مدار ملی تأثیراتی جهانی داشــت. کمااینکه برخی از 
تحوالت در منطقه و جهان در کشــورهای دیگر مانند ملی کردن 
کانال ســوئز در مصر دوران ناصر و شــکل گیری بلوک نهضت 
عدم تعهد در دوره جنگ ســرد تحت تأثیــر ملی کردن نفت در 
ایران و استراتژی موازنه منفی دکتر مصدق در سیاست خارجی 

بود. تحوالتی که احتماال انگلیــس و آمریکا با پیش بینی وقوع 
زنجیره وار آن در کشــورهای دیگر جهان ســوم، تالش کردند با 
خفه کردن اقدام   مصدق در نطفــه، مانع تأثیرگذاری آن بر دیگر 
کشورها شوند. به تعبیر شایان تأمل احمد غالمی (سردبیر سابق 
و یکی از نویســندگان همین روزنامــه) در پیش درآمد مصاحبه 
با یرواند آبراهامیان، پژوهشــگر نامدار در تاریــخ معاصر ایران، 
«ملی شــدن نفت فقط مربوط به درآمدهای نفتی نبود. بیشــتر 
مسئله نیل به استقالل ملی از امپراتوری بریتانیا مطرح بود. مثل 
هند، پاکستان، برمه و بسیاری از کشورهای دیگر که بعد از جنگ 
جهانی دوم از اربابان استعماری سابق خود مستقل شدند». چند 
سال قبل در بیان نقش و تأثیر مصدق در شکل گیری نهضت عدم 
تعهد در یادداشتی در همین ســتون تحت عنوان «نام مصدق، 
زینت بخش اجالس الجزایر (شــرق، ۱۴ اسفند ۱۳۹۳) با اشاره 
به ســخنان اخضر ابراهیمی، سیاســت مدار برجسته الجزایری، 
چهره ای نام آشــنا در عرصه بین المللی، در این اجالس نوشتم: 
ابراهیمی با اشــاره به جایگاه برجســته جنبــش و تأثیر آن در 
تأســیس راه جدیدی فراروی ملت ها و نام بــردن از بنیان گذاران 

جنبش (ناصر، ســوکارنو، تیتو و نهرو) و تجلیــل از آنان گفت: 
«آنچه امروز داریم مدیون ســوکارنوها، ناصرها، نهروها و ســایر 
شخصیت های بزرگ نیست  بلکه ما مدیون کسی هستیم که راه 
را به ما نشــان داد و تالش کرد خود و ملتش و جهان ســوم را 
در مســیر جدیدی از مبارزه با استعمار و سلطه طلبی قرار دهد. 
اگرچــه این مرد در میانــه راه به دلیــل همراهی نکردن عوامل 
مختلف ما را تنها گذاشت  ولی او راه را به ما نشان داد و از این رو 
همه ما مدیون او هستیم و اگر امروز اینجا گرد هم آمده ایم، باید 
یاد این بزرگ را گرامی بداریم». درحالی که حضار مشتاق بیان نام 
آن فرد بودند که مقصود اخضر ابراهیمی با این تعابیر و تجلیل 
بــود، او در میان بهت و حیرت حاضران گفت: «و او کســی نبود 
جز محمد مصدق» (و لم یکن ذلک اال محمد مصدق). ذکر نام 
مصدق کف زدن طوالنی حضار را که دکتر ظریف نیز در میان آنها 
بود، به همراه داشــت. به یاد دارم در جریانات منتج به کودتای 
نظامیان علیه انتخابــات آزاد در الجزایر (۲۶ ژانویه ۱۹۹۲) یکی 
از سفرای غربی در مالقات  با نگارنده، دلیل مخالفت کشورهای 
غرب با جنبش اسالم خواهی و حاکمیت آنها از طریق انتخابات 

به قانون «دومینو» اشــاره کرد و گفت: «پیروزی اسالم گرایان در 
الجزایر نقطه آغازین این قانون و ســرایت آن به تمامی شــمال 
آفریقاست. این خط قرمز اروپاست و بهتر است که در نطفه خفه 

شود».
۳- می دانم که قصــد حجاریان تقلیل رخداد بزرگ ۲۸ مرداد 
در ســطح نازل «برداشــت های متفاوت و متضاد از قانون اساسی 
وقت در جریان عزل و تمرد» نیســت، در عین حال بر این باورم که 
نظریه وی که البته خود آن را به علت نقص اسناد در حد احتمال 
می دانــد، با توجه به جایگاه وی در نظریه پردازی می تواند تأثیرات 
غیرقابل انــکاری به خصوص بر نســل جوان در تفســیر آن رویداد 
تاریخی داشــته باشد و موجب برداشــت های ناصواب از کودتای 
۲۸ مرداد علیه ملی ترین دولت در دوران سلطنت ۳۷ ساله پهلوی 
دوم شود. به خصوص در شرایط امروزین کشور و سر برآوردن برخی 
از جریانات خارج از کشور که با سوءاستفاده از برخی ناکارآمدی ها 
در کشــور و رویکرد نسل جوان و طرح ســؤاالتی درباره چرایی و 
ضرورت انقالبی است که منجر به سقوط نظام  پادشاهی و برآمدن 

نظام جمهوری اسالمی شد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه :

پرونده برسد، با سرعت بررسی می شود
رئیس جمهور: کسانی که تخلف آنها در فوالد محرز شده برکنار شوند

شرق: رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس که با حواشی بسیاری هم همراه شده است، دستور داد به محض وصول پرونده به سرعت در دستگاه قضا 
مورد رســیدگی قرار بگیرد و رئیس جمهور هم خواســتار برکناری متخلفان در این پرونده عظیم شد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فوالد مبارکه که حداقل تاکنون خبر از فسادی 
به بزرگی ۹۲ هزار میلیارد تومان داده، اگر درست باشد و مدارک و مستندات محکمی داشته باشد، رسیدگی و محاکمه مفسدین و تالش برای بازگرداندن بیت المال حداقل خواسته 
از دســتگاه قضا خواهد بود. ماجرایی که پای بســیاری از چهره های سیاسی، فعاالن رسانه ای و ورزشــی را به این پرونده باز کرده است. این بار مبلغ فساد به میزانی بزرگ است که 
دعواهای جناحی برای توجیه فســاد رخ داده نمی تواند گرهگشا باشد و مردم به دنبال شفاف سازی دقیق در این پرونده هستند؛ زیرا مجلس مدعی است با جمع آوری بیش از ۳۰۰ 
هزار سند و تشکیل هزارو ۲۰۰ پرونده از ۹۰ عنوان تخلف صنایع فوالد مبارکه پرده برداشته و به مستندات ۹۱  هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان تحمیل خسارت و توزیع رانت پرداخته است. 

ادامه از صفحه اول

درحالی که آخرین اخبار از تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام در هاله ای از ابهام قرار 
دارد یک روزنامه نگار آمریکایی به نقل از منابع غربی گفته است «آمریکا احتماال تصمیم خود 
را در مورد پاســخ ایران به پیش نویس اتحادیه اروپا گرفته اما در حال مشــورت با متحدانش 
است». این تردید و بالتکلیفی آمریکا که امید برای احیای برجام را با تردید مواجه کرده است 
همراه شــده با نظر مثبت بورل از پاسخ ایران که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ 
ایران به پیشنهاد این اتحادیه درباره احیای برجام را معقول دانست. به گزارش ایسنا به نقل از 
الجزیره، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری در سمینار 
کوادیس در اسپانیا گفت: پاسخ ایران به پیشنهاد این اتحادیه درباره احیای برجام معقول بود. 
وی ادامه داد: پاسخ ایران به آمریکا انتقال داده شد و ما منتظر پاسخ آمریکا هستیم. امیدواریم 
این پاسخ به ما اجازه دهد که مذاکرات را کامل کنیم. امیدوارم این اتفاق بیفتد اما نمی توانم 
به شــما در این زمینه اطمینان بدهم. بورل در ادامه گفت: این پاسخ باید تا االن ارائه می شد. 
پیش بینی شده بود نشســتی تا پایان هفته پیش در وین برگزار شود. امکانش وجود نداشت. 
احتمال دارد این هفته برگزار شــود. اولیانوف نماینده روســیه در مذاکرات وین که به منبعی 
برای رسانه های ایرانی از اخبار و تحوالت وین تبدیل شده است هم ضمن خبردادن از دیدار و 
رایزنی برجامی  با همتای ایرانی اش در وین، پاســخ ایران به پیش نویس تصمیمات اتخادشده 
در زمینه احیای توافق را کامال منطقی قلمداد کرد. اولیانوف در پیام دیگری درباره پاسخ ایران 
به پیشــنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام، نوشــت: ایران یک هفته پیش در چنین روزی، 
پیشــنهادات نهایی و از نظر ما کامال منطقی اش دربــاره پیش نویس احیای توافق را به دیگر 

شــرکای مذاکرات ارائه کرد. بیایید امیدوار باشیم که بررسی این پیشنهادها در واشنگتن مدت 
زیادی طول نخواهد کشید. در همین بین نوعم امیر، خبرنگار نظامی رسانه  رژیم صهیونیستی 
از ناامیدی شــدید محافل امنیتی رژیم صهیونیســتی از روند مذاکرات وین خبر داده و نوشته 
اســت: «با توجه به نزدیک شدن به زمان دستیابی به توافق هسته ای میان ایران و قدرت های 

بزرگ، جو ناکامی و ناامیدی شدید بر محافل امنیتی اسرائیل حکم فرما شده است».
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم دیروز در نشست هفتگی خود در پاسخ به 
سؤالی در ارتباط با موضوع مذاکرات و آخرین تحوالت در این عرصه و برخی از گمانه زنی های 
منتشرشــده در این ارتباط گفت: در موضوع مذاکرات ما هنوز در مســیر مذاکره هستیم و در 
همین چارچوب اجازه می خواهم که به استقبال جزئیات و روند بعدی که هنوز اتفاق نیفتاده 
نروید. این دیپلمات ارشــد کشــورمان با بیان اینکه در آخرین دور مذاکرات وین پیشنهاداتی از 
سوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپا به طرف های مذاکره کننده از جمله ایران ارائه شد، تصریح 
کرد: طرف ایرانی مبتنی بر رویکرد ســازنده و مســئوالنه خود پاســخ خودش را به پیشنهاد 
اتحادیــه اروپا در زمان مقرر داد. او در همین ارتباط تصریح کرد: تا اینجای کار هنوز از ســوی 
طرف مقابل مشخصا آمریکایی ها پاسخی به پیشــنهادات طرف اروپایی دریافت نکرده ایم و 
زمانــی می توانیم از نتیجه بخش بودن این مرحله از مذاکرات صحبت کنیم که طرف اروپایی 
اعالم کند که پاسخ طرف آمریکایی را دریافت کرده است. این دیپلمات ارشد کشورمان با اشاره 
به مهم و حســاس بودن مذاکرات، تصریح کرد: اجازه بدهید که در این ارتباط به روایت های 
غیررسمی اهتمام نکنیم. با توجه به شــدت گرفتن انتقادات مقامات اسرائیلی در مخالفت با 

احیای برجام، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت وگویی با رئیس جمهور فرانسه بار دیگر 
مخالفت خود را با بازگشــت طرفین به توافق هسته ای برجام اعالم کرد. به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه خبری دو دیسکورس، دفتر نخست وزیری اسرائیل روز دوشنبه با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که یائیر الپید، نخست وزیر این رژیم در گفت وگویی با امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه با بازگشــت به توافق هســته ای برجام مخالفت کرده و گفته که اگر توافقی حاصل 
شــود، ایــن رژیم مقید به آن نخواهد بــود. دفتر الپید در ادامه تأکید کرد: اســرائیل به انجام 
هرکاری جهت جلوگیری از دســتیابی ایران به توانایی های هســته ای ادامه خواهد داد. این 
اظهارات درحالی مطرح می شوند که وبگاه خبری اکسیوس، بامداد یکشنبه، به نقل از مقامات 
آمریکایی و صهیونیستی نوشت که دولت واشنگتن در روزهای اخیر به تل آویو اطمینان داده 
که در مذاکرات وین امتیازات جدیدی به ایران نداده اســت. مقام های آمریکایی به آکسیوس 
گفتند: طی هفته گذشــته، مقامات کاخ ســفید به همتایان اسرائیلی خود اطمینان دادند که 
باوجود ادعاهای مطبوعاتی، هیچ امتیاز جدیدی به ایران داده نشــده اســت. یک سخنگوی 
وزارت امور خارجه آمریکا نیز شامگاه گذشته به شبکه خبری الجزیره گفت: ما به طور منظم 
با اتحادیه اروپا (درباره پاسخ ایران) در ارتباط بوده ایم و گفت وگوها با اتحادیه اروپا به صورت 
غیرعلنی دنبال می شود. در شرایط گرگ ومیش حاکم بر فضای مذاکرات برجام در ایران، وزنه 
اخبار به ســمت احیای برجام سنگین شده است و دیپلمات پیشین کشورمان هم گفته است: 
دولت آقای رئیســی یک فرصت طالیی است که قدرت های جهانی توافق احیای برجام را با 
دولت وی نهایی کنند و نیز کشــورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس با ایران گفت وگو 
کنند تا به تنش ها و خصومت های ۴۰ سال گذشته پایان داده شود و مسیر صلح و همکاری و 

دوستی پایدار بین ایران و اعراب فراهم شود.
در همین رابطه هم بلومبرگ در گزارشــی درباره ارتباط قیمــت نفت با مذاکرات احیای 
توافق هسته ای نوشت: جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه با رهبران فرانسه، آلمان و 
انگلیس درباره احیای توافق هسته ای ایران گفت وگو کرد که می تواند منجر به افزایش تأمین 

انرژی موردنیاز جهانی از سوی این عضو اوپک [ایران] شود.

تصمیم برجامی آمریکا همچنان تحت تأثیر فشارهای اسرائیل و مخالفان برجام مشخص نیست
برجام در انتظار  پرده آخر
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