سازمان سیا پس از یک هفته جنجال باالخره اعتراف کرد!
«دیلی میل»« ،بت سنر» که مقام ارشدی در دفتر رئیس اطالعات ملی آمریکا است ،در رویدادی به میزبانی «اتحاد اطالعات و امنیت ملی» صحبت کرد.
وی طی صحبتهایش به نام رئیس جمهور اشارهای نکرد ،اما توضیح داد که با توجه به نوع «مشتری» باید کار و اطالعات را ارائه داد.سنر اظهار کرد :فهم این مهم
است که بدانیم مشتری ما چه کسی است؟ آیا اهل خواندن است؟ یا کسی است که داستان دوست دارد؟ یا کسی است که با دیدن تصاویر راحت است؟ اینها را قبل
از اینکه وارد این حیطه شوید که شخص مورد نظر چه چیزی از شما میخواهد ،متوجه میشوید.اشاره سنر این مسأله را توضیح میدهد که چرا اطالعاتی که ادعا
میکند روسیه به جنگجویان طالبان بابت کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان پاداش ارائه کرده ،به طور شفاهی به عرض رئیس جمهور رسانده نشده است.
سنر با این حال طی اظهارات روز دوشنبهاش ،هیچ اشارهای به موضوع مجادلهآمیز روسیه نکرد.

رئیس جمهور

اعتراف به
عقب افتادن

حجتاالســام حســن روحانــی رئیسجمهــور
صبــح امــروز در جلســه هیئــت دولــت طــی
ســخنانی اظهــار داشــت :از وحــدت بیــن شــیعه
و ســنی در سیســتان و بلوچســتان کــه توســط
مــردم و نیروهــای مســلح و طوایــف ایجاد شــده
اســت ،بســیار خوشــحال هســتم.
وی افــزود :در هفتــه جــاری تصمیمــات خوبــی
نســبت بــه مســکن ،بــورس و ارز اتخــاذ کردیــم.
نســبت بــه مســکن اعتــراف میکنــم کــه
عقبماندگــی در دولــت یازدهــم داشــتیم چــرا
کــه برخــی طرحهــای مــا اجرایــی و عملیاتــی
نشــد .تــاش کردیــم مســکنهای ناتــوان و
بــدون خدمــات را بــه جایــی برســانیم و دچــار
عقبماندگــی شــدیم و در دولــت دوازدهــم
بــا تــاش فــراوان بایــد ایــن عقبماندگــی را
جبــران کنیم.رئیسجمهــور در ایــن جلســه
گفــت :یکــی از اهــداف دولــت یازدهــم و
دوازدهــم توســعه اســتانهای محــروم و
بهویــژه اســتان سیســتان و بلوچســتان بــود.
طرحهایــی کــه بــرای ایــن اســتان طراحــی
شــد ،رســاندن گاز بــه ایــن اســتان بــود کــه
ایــن اســتان از نعمــت گاز محــروم بــود و وقتــی
مشــعل گاز در زاهــدان در دولــت یازدهــم
روشــن شــد ،روز تاریخــی بــرای سیســتان و
بلوچســتان بــود .بنــدر چابهــار بهعنــوان تنهــا
بنــدر اقیانوســی کشــور بــا اقداماتــی کــه در
دولــت یازدهــم و دوازدهــم انجــام شــد ،ظرفیت
ایــن بنــدر از  2.5میلیــون تــن بــه  8.5میلیــون
ـول بــزرگ نهتنهــا فقــط
تــن رســید و ایــن تحـ ِ
بــرای سیســتان و بلوچســتان و ایــران بلکــه
بــرای خــط ترانزیتــی جنــوب و شــمال بــود
و در افتتــاح آن نیــز مقامــات و مســئولین از
شــرکتهای مختلــف از کشــورهای مختلــف
ایــن منطقــه حضــور داشــتند.وی افــزود :یکــی
از اقدامــات مهــم مســئله راهآهــن چابهــار و
اتصــال آن بــه راهآهــن سراســری کشــور و
ایجــاد خــط راهآهــن بهطــول  730کیلومتــر
از چابهــار تــا زاهــدان بــود ،ایــنکار در طــول
ایــن چنــد ســال تــاش شــده و بیــش از 2000
میلیــارد تومــان بــرای آن تاکنــون هزینــه
شــده و دیــروز بــرای اولینبــار ریلگــذاری
در راهآهــن از زاهــدان آغــاز شــد .در ماههــای
آینــده نیــز از ســمت چابهــار آغــاز خواهــد شــد
و امیدواریــم طبــق قــول وزارت راه ،تــا پایــان
امســال ایــن راهآهــن از جنــوب بــه ایرانشــهر و
از زاهــدان بــه خــاش برســد و مابقــی آن نیــز
تــا پایــان دولــت دوازدهــم بــه اتمــام برســد.
رئیسجمهــور ادامــه داد :ایــن یکــی از کارهــای
بســیار مهــم در دولت یازدهــم و دوازدهم اســت
و ایــن کار بحــث اســتانی نبــوده و بلکــه ملــی
و بینالمللــی اســت .ایــن راهآهــن از اقیانــوس
هنــد آغــاز شــده و بــه راهآهنهــای آســیای
مرکــزی و چیــن و روســیه و اروپــا متصــل
میشــود و بــه مــردم بســیار عزیــز سیســتان
و بلوچســتان تبریــک عــرض میکنــم .طــرح
مهــم دیگــر بــرای ایــن اســتان تجهیــز  46هــزار
هکتــار از زمینهــای کشــاورزی بــه آبیــاری
مــدرن بــود و بخشــی از آن انجــام شــده اســت
و بخــش دیگــر نیــز تــا پایــان ســال بــه پایــان
خواهــد رســید .روحانــی دربــاره تمهیــدات و
برنامههــای دولــت درخصــوص مســئله مســکن
تصریــح کــرد :اولیــن اقــدام مــا ایــن بــود کــه
 250هــزار هکتــار زمیــن اطــراف شــهرها و
روســتاها بــه وزارت مســکن تخصیــص یافــت.
از وزارت کشــاورزی و منابــع طبیعــی کــه
همــکاری خوبــی در ایــن زمینه داشــتند تشــکر
میکنــم ،ایــن رقــم اولیــه اســت و ایــن میــزان
بــهزودی بــه یــک میلیــون هکتــار میرســد.
بــرای آنچــه مــورد نیــاز بــرای مســکن مــردم
اســت ،زمیــن مــورد نیــاز را در اختیــار وزارت
مســکن قــرار دادیــم تــا شــهرکها را طراحــی
و بافــت فرســوده را ترمیــم کنــد و در روســتاها
فعــال شــود.

واکنش معنادار روحانی به حمالت تند
نمایندگان به ظریف در صحن علنی
حجــت االســام و المســلمین حســن روحانــی روز
چهارشــنبه در جلســه هیــات دولــت در واکنــش
تلویحــی بــه حمــات اخیــر برخــی نماینــدگان
مجلــس بــه محمدجــواد ظریــف در جلســه علنــی
روز یکشــنبه مجلــس گفــت :در کشــوری کــه
دارای قــدرت هــای ملــی یعنــی قــدرت اقتصــادی،
سیاســی اجتماعــی و فرهنگــی اســت یک َســمبل
دارد ،وزارت خارجــه ســمبل قــدرت سیاســی
ماســت و شــخص وزیــر هــم ســمبل وزارت خارجه

اســت،امام اهمیــت خاصــی بــرای احتــرام بــه وزیــر
خارجــه قائــل بــود .رهبــری هــم همیشــه از دولت
و وزارت خارجــه حمایــت کردنــد .در ایــن  ۷ســال
کارهــای بســیار بزرگــی انجــام شــده که دشــمنان
هــم ناچــار شــدند عظمــت آنهــا را بپذیرنــد.
رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه روز تصویــب برجــام،
و بــا تاکیــد بــر اینکــه  ۲۳تیرمــاه روز تعامــل مــا
بــا جهــان بــود ،خاطــر نشــان کــرد :میخواهــم از
ملــت ایــران بــه خاطر حمایتهایشــان از سیاســت
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نخواســتند البتــه اگــر بخواهنــد هــم میتوانیــم
روابــط خــوب داشــته باشــیم.وی بــا بیــان آنکــه ما
روابــط خوبــی بــا اروپــا داریــم بجــز اینکــه تعهدات
خــود را انجــام ندادنــد ،خاطرنشــان کرد :دشــمنان
مــا و در راس آن آمریــکا و صهیونیســم هــدف
اصلیشــان ایــن اســت کــه مــردم را از نظــام جــدا
کننــد و هــدف دیگرشــان ایجــاد اختــاف بیــن
قــوا و مســئولین اســت .دولــت بــه ســهم خــود
خواهــان روابــط برادرانــه بــا قــوه قضائیــه و مققنــه
اســت .مــردم خواهــان همــکاری قــوا هســتند.
بازهــم تاکیــد میکنــم دســت صمیمانــه و برادرانه
خودمــان را بــه ســمت قــوه قضائیــه و مقننــه و
نیروهــای مســلح تحــت حمایتهــای رهبــری
میبریــم تــا در کنــار هــم کار کنیــم.

یاداشت:

دکتــر محمــد حســن قدیــری ابیانــه
نوشــت متاســفانه آقــای ظریــف و مافــوق
او حســن روحانــی هــر جــا کــه کــم
میآورنــد ناجوانمردانــه از رهبــری مایــه
میگذارنــد .وی دیــروز در مجلــس گفــت
«رهبــر مــرا صــادق و شــجاع نامیدنــد».
اوالً ایــن از بدیهیــات عرصــه دبپلماســی
اســت کــه وقتــی کشــوری فــردی را
بهعنــوان مذاکرهکننــده بــا طرفهــای
خارجــی میفرســتد ،ســعی میکنــد او را
در عرصــه عمومــی و رســانه ای تقویــت کنــد
تــا بــر توانــش در مذاکــرات افــزوده شــود.
ثانیــاً آقــای ظریــف شــما واقعــا انتظــار
داشــتید کــه رهبــری بــر ســادهلوحی
وزیــر امــور خارجــه کشــور تأکیــد کننــد؟!
ایشــان نفرمودنــد شــما «ســادهلوح» نیســتید،
نفرمودنــد «دشمنشــناس» نیســتید ،امــا
بارهــا مســتقیم و غیــر مســتقیم فرمودنــد کــه
«مراقــب باشــید فریــب دشــمن را نخوریــد»
کــه متأســفانه شــما فریــب خوردیــد .فرمودنــد
کــه «آنهــا بــه وعدههایشــان عمــل نخواهنــد
کــرد» کــه نکردنــد امــا شــما خــوش خیــال
بودیــد .فرمودنــد کــه «از آنهــا تضمیــن
بگیریــد» کــه نگرفتیــد و ســادهلوحانه گفتیــد
کــه «امضــای کــری ضمانــت اســت» .فرمودنــد
«یکقــدم در مقابــل یکقــدم» .همــه آنچــه
را کــه آنهــا خواســتند عمــل کردیــد تــا
بعــدازآن آنهــا بــه وعدههایشــان عمــل کنیــد.
دعــوت بــه «دقــت در مذاکــرات و توافقــات»
کردنــد کــه نکردیــد .وقتــی در مجلــس گفتیــد
کــه در متــن برجــام صحبــت از لغــو تحریمهــا
اســت و نــه تعلیــق و نماینــدگان متــن
انگلیســی را برایتــان خواندنــد کــه همهجــا
بــر تعلیــق و نــه لغــو تأکیــد شــده اســت
گفتیــد کــه آن بخــش را نخوانــده بودیــد!
مگــر هــدف مذاکــرات لغــو تحریمهــا نبــود
کــه شــما عبــارت «تعلیــق تحریمهــا» و نــه

از رهبری مایه نگذارید

«لغــو تحریمهــا» را نخوانــده امضــاء کردیــد؟
بلــه هــدف اصلــی شــما لغــو تحریمهــا نبــود
بلکــه صرفــا رســیدن بــه تعامــل بــا آمریــکا بــه
هــر قیمتــی بــود .چــه تفکــر ســادهلوحانهای
داشــتید و چقــدر دشــمن ناشناســید.
بــه یــاد دارم دریکــی از مصاحبههــای
تلویزیونــی بــا صداوســیما از ظریــف در
مــورد هــدف از مذاکــرات پرســیدند و
هــر دلیلــی را مجــری میگفــت ظریــف
میگفــت «باالتــر» و درنهایــت گفــت آن
دلیــل مهمتــر «تعامــل بــا آمریــکا» هســت.
الزم اســت بگویــم از دیــدگاه اینجانــب
ظریــف نــه شــجاع اســت ،نــه صــادق و نــه
دشمنشــناس و حتــی اگــر زمانــی هــم
صــادق و شــجاع بــوده ایــن ویژگــی را امــروز
قطعــا از دســتداده اســت .اگــر شــجاع بــود
نمیگفــت کــه برجامــی کــه کامــل نخوانــده
و نفهمیــده امضــاء کــرده اســت را بازهــم
اگــر بــه گذشــته برگــردد بــا همــان نواقــص
امضــاء خواهــد کــرد .اگــر شــجاع و صــادق
بــود بایــد بــه اشــتباهات خــود و همکارانــش
و رئیــس جمهــور اعتــراف میکــرد و
از محضــر ملــت عذرخواهــی میکــرد.
اگــر شــجاع بــود و ناجوانمــرد نبــود نبایــد
جایــی کــه مــورد هجــوم نماینــدگان بــه
خاطــر برجــام قرارگرفتــه از رهبــری سفســطه
گرایانــه بــرای خــودش مایــه میگذاشــت.
مــن ظریــف را فــردی ترســو ،دروغگــو ،دشــمن
ناشــناس ،مرعــوب و مجــذوب و مفتــون غــرب
و نامتعــادل و ناجوانمــرد ارزیابــی میکنــم.
البتــه اگــر او اینگونــه نبــود توســط روحانــی
بــرای وزارت امــور خارجــه برگزیــده نمیشــد
کــه از قدیــم گفتهانــد «کبوتــر بــا کبوتــر ،بــاز
بــا بــاز» .روحانــی وزیــری همجنــس خــود
را میطلبیــد و نتیجــه عملکــرد روحانــی و
دولــت و دیپلماس ـیاش جــز درخــت آف ـتزده
و بــی محصــول برجــام نیســت .درختــی کــه

ادعای جواد کریمی قدوسی درباره
دالیل حادثه نطنز
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس بــا
بیــان اینکــه بازرســان آژانــس بینالمللــی
انــرژی اتمــی  ۶مرتبــه از ســایت هســتهای
آســیب دیــده نطنــز بازدیــد کــرده بودنــد،
گفــت :بــه نظــر بخشــی از خرابــکاری بــه
دلیــل حضــور مســتمر بازرســان آژانــس در
ایــن منطقــه بــوده اســت.
کریمی قدوسی
جــواد کریمــی قدوســی عضــو کمیســیون
امنیــت ملــی مجلــس ،در توضیــح حادثــه
ســایت هســتهای نطنــز گفــت :بازرســان
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی در قالــب
پروتــکل الحاقــی  ۶بــار از نقطــهای کــه در
ســایت هســتهای نطنــز خرابــکاری صــورت
گرفــت ،بازدیــد کردنــد .ایــن اتفــاق را ناشــی
از نفــوذ بازرســان و جمــع آوری اطالعــات
و اخبــار بــه نفــع رژیــم صهیونیســتی نیــز

میتــوان تحلیــل کــرد و معتقدیــم بخشــی از
خرابــکاری بــه دلیــل حضــور مســتمر بازرســان
آژانــس در ایــن منطقــه بــوده اســت.
رخــداد نطنــز ،پروتــکل الحاقــی را زیــر
ســوال میبردنماینــده مــرم مشــهد و کالت
در مجلــس شــورای اســامی افــزود :رخــداد
پیــش آمــده و بازدیدهــای انجــام گرفتــه
موضــوع پروتــکل الحاقــی را زیرســوال میبــرد
زیــرا دسترســی بازرســان بــه ایــن مراکــز فقــط
بــا تمســک بــه پذیــرش ایــران طبــق پروتــکل
الحاقــی ممکــن اســت.
وی افــزود :در صورتــی کــه پروتــکل الحاقــی
در میــان نبــود ،ماننــد کشــورهای دیگــر
بازرســیهای آژانــس خیلــی محــدود بــود و
آنهــا هــم هیــچ حــق و ادعایــی نمیتوانســتند
داشــته باشــند.
بازرســان آژانــس اجــازه بازدیــد از

استارت جنگ چین و آمریکا زده شد؟

احتمــاالت درگرفتــن جنــگ ســرد بیــن
آمریــکا و چیــن ،بســیار زیــاد اســت و بــا اینکــه
دو طــرف تاکیــد میکننــد خواهــان جنــگ
نیســتند ،حتــی وقــوع برخــورد بیــن ایــن دو،
بعیــد نیســت و دخالتهــای نظامــی آمریــکا،
آمادگــی ناوهــای آن ،ارســال ســاح جدیــد
بــه تایــوان و اســتفاده از ســاح تحریمهــا
علیــه چیــن ،همگــی نشــانه هایــی اســت کــه
از نیتهــای دولــت ترامــپ حکایــت دارد،
نیتهایــی کــه قطعــا صلــح آمیــز نیســت.
(:)namehnews.com
رای الیــوم نوشــت :در ســایه شــیوع گســترده
ویــروس کرونــا ،کــه منجــر بــه فــوت ۱۵۰
هــزار آمریکایــی شــد و تحــت تاثیــر حالــت
شــکافی کــه بــه دلیــل نــژاد پرســتی در ایــن
کشــور ایجــاد شــده ،جش ـنهای روز اســتقالل
در آمریــکا« ،نــا امیــد کننــده» بــود.
در ادامــه ایــن مطلــب آمــده اســت :دونالــد
ترامــپ در ســخنرانی کــه بــه همیــن مناســبت
داشــت ،بــار دیگــر بــه چیــن حملــه بــرد
و آن را متهــم بــه انتشــار ویــروس کرونــا و
نقــض حقــوق بشــر در هنــگ کنــگ و منطقــه

خارجــی دولــت ،از مقــام معظــم رهبــری بــه
خاطــر هدایتهــا و حمایــت هایشــان در سیاســت
خارجــی ،شــورای عالــی امنیــت ملــی و از وزارت
امــور خارجــه تشــکر کنم.روحانــی تصریح کــرد :در
تاریــخ نظیــر ایــن را پیــدا نمیکنیــد  ۶قطعنامــه
فصــل هفتــم در یــک زمــان لغــو شــود امــا در تیــر
 ۹۴لغــو شــد و یــک پیروزی سیاســی برای کشــور
اســت .جمهــوری اســامی ایــران پرونــده PMD
را بســته اســت FATF .بعــد از اینکــه در دولــت
دهــم ایــران را نپذیرفتنــد امــا در دولــت یازدهــم و
دوازدهــم از لیســت ســیاه خــارج کرد .کنوانســیون
دریــای خــزر انجــام گرفــت .توافــق بــا عــراق بــرای
الیروبــی ارونــد انجــام شــد.ما بــا همــه همســایگان
روابــط خوبــی داریــم بجــز دو کشــور که خودشــان
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مســلمان نشــین ایغــور نمــوده و تهدیــد کــرد
کــه تحریمهــای جدیــدی را علیــه برخــی
مســئوالن چینــی اعمــال میکنــد ،کــه پشــت
اجــرای قانــون امنیــت ملــی چیــن در هنــگ
کنــگ ایســتاده انــد و در رأس آنهــا شــی
جیــن پینــگ اســت.
ایــن تهدیــدات امریــکا علیــه چیــن ،همزمــان
شــد بــا افزایــش تنشهــا بیــن دو کشــور و
انجــام مانورهــای نظامــی دریایــی و هوایــی در
دریــای جنوبــی چیــن ،کــه غنــی از ثروتهــای
معدنــی و نفتــی اســت و چیــن تاکیــد میکنــد
کــه  ۹۹درصــد از آبهــای ایــن دریــا ،بخشــی
از آبهــای منطقــهای ان محســوب میشــود
و تمــام ادعاهــای دولتهایــی مثــل مالــزی،
وییتنــام و فیلیپیــن در خصــوص ایــن دریــا،
باطــل و بــی اســاس اســت.
دولــت آمریــکا رزمایشهــای چینــی را تحریک
آمیــز دانســته و در پاســخ بــه آن ،ســه نــاو
خــود را بــه ایــن منطقــه فرســتاد ،تا مســئوالن
چینــی ایــن اقــدام را قدرتنمایــی واشــنگتن بــا
اهــداف عــداوت آمیــز بداننــد.
واقعیتــی کــه ترامــپ بــه آن اعتــراف

نمیکنــد ،شــرایط بــد داخــل کشــورش
اســت ،در حالــی کــه چیــن در حالــت صعــود
اقتصــادی ،سیاســی و نظامــی قــرار داشــته و
شــبکهای از هــم پیمانــان قدرتمنــدی را دارد،
کــه در رأس آنهــا کــره شــمالی ،روســیه و
پاکســتان هســتند ،کــه از توانایــی هســتهای
برخوردارنــد ،در حالــی کــه هــم پیمانــان
آمریــکا در خاورمیانــه و اســرائیل ،غــرق در
جنگهــا و بحرانهــای داخلــی و اقتصــادی
هســتند ،کــه همیــن مســاله آنهــا را بــه بــاری
بــر شــانه ایــاالت متحــده تبدیــل میکنــد.
شــی جیــن پینــگ ،رهبــر نهضــت جدیــد
چیــن ،بــه داد و فریادهــای ترامــپ توجهــی
نــدارد و طبــق اســتراتژی خــود پیــش مـیرود
تــا در چارچــوب جــدول زمانــی کــه از ۱۰
ســال تجــاوز نمیکنــد ،چیــن را بــه قــدرت
بزرگــی در نقشــه اقتصــادی و نظامــی جهــان
تبدیــل کــرده و بــر ایجــاد یــک نظــام مالــی
جایگزیــن دالر متمرکــز اســت ،بــه نحــوی
کــه ایــن نظــام بــه نفــع یــوآن چیــن و ارز
الکترونیــک و هــوش مصنوعــی باشــد.
مســئوالن آمریکایــی و هــم پیمانــان عــرب

نــه تنهــا میــوه نــداد بلکــه آفتــش بــه ســایر
درختــان مثمــر بــاغ هــم ســرایت کــرد.
الزم اســت سیاســت خارجــی مــا هرچــه
زودتــر روی ریــل عــزت ،حکمــت و مصلحــت
قــرار گیــرد و ایــن ممکــن نیســت مگــر اینکــه
قــوه مجریــه تغییــر منــش و روش بدهــد و
ایــن ممکــن نیســت مگــر اینکــه دوره ریاســت
جمهــوری روحانــی بــه پایــان برســد و
معتقــدم الزم نیســت تــا  1400بــرای پایــان
دوره ریاســت جمهــوری روحانــی فرصــت
ســوزی شــود .اســتیضاح ریاســت جمهــوری
و رأی بــه عدمکفایــت سیاســی او راهــکار
قانونــی بــرای ایــن مهــم اســت و خبــری
مســرتبخش بــرای ملــت خواهــد بــود.
بــه جهانیــان نیــز ایــن پیــام را مخابــره
خواهــد کــرد کــه آن مــرد کــه هرچــه مــی
خواســتید بــه او تحمیــل مــی کردیــد رفــت!

در رأی بــه عدمکفایــت سیاســی بنیصــدر
روحانــی کــه آن زمــان نماینــده مجلــس
بــود در نطــق خــود میگویــد کــه «نیــاز بــه
رأی عدمکفایــت سیاســی نیســت و بــا آن
مخالفــت کــرد و عنــوان نمــود کــه بنیصــدر
بــا توجــه بــه عملکــردش خودبهخــود
معــزول اســت» و عــدم رأی بــه عدمکفایــت
بنیصــدر را اینگونــه توجیــه کــرد.
قطعــاً عملکــرد روحانــی بدتــر از بنیصــدر
در مقطــع رأی بــه عدمکفایــت سیاســی
و ســپس عــزل او هســت و اگــر بــا منطــق
روحانــی حکــم کنیــم «روحانــی خودبهخــود
معــزول اســت» بــا ایــن تفــاوت کــه معتقــدم
مجلــس میبایســت بــه عدمکفایــت سیاســی
او نیــز هرچــه زودتــر رأی دهــد و کشــور را از شــر
لیبرالهــا و مرفهانــی کــه دل درگــرو غــرب دارنــد
و خــود و بستگانشــان غــرق در فســادند برهانــد.

ماشــینهای غنیســازی را ندارنــد
کریمــی قدوســی تصریــح کــرد :مــا در قالــب
معاهــده پادمــان و آژانــس فقــط مراکــز را
معرفــی میکنیــم ،آنهــا حتــی اجــازه بازدیــد
از شــکل و قــواره ماشــین هــای غنــی ســازی
را ندارنــد .کمــا اینکــه بســیاری از کشــورهای
عضــو آژانــس موقــع بازدیــد و ورود بــه ســایت،
ماشــین هــای غنــی ســازی را مــی پوشــانند.
عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت

خارجــی مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان
اینکــه ســایت هســتهای آســیب دیــده نطنــز
یکــی از مراکــز مونتــاژ ماشــین هــای غنــی
ســازی بــوده اســت ،گفــت :ایــن ســایت پیــش
از ایــن بــه بهــره بــرداری رســیده و مــا هــم
حــدود ســه مــاه پیــش از ایــن ســایت بازدیــد
کردیــم .رخــداد نطنــز ابعــاد مختلفــی دارد کــه
بــه لحــاظ امنیتــی امــکان رســانهای شــدن
نــدارد .

آنهــا ،در ایــن بــاره مجادلــه میکننــد کــه
در ســایه برتــری نظامــی آمریــکا ،رویاهــای
چیــن محقــق نمیشــود ،امــا همتایــان چینــی
آنهــا بــا تمســخر ایــن نظریــه هــا ،چیــن را در
زمینــه جنــگ ســایبری و زرادخانــه موشــکی
بالســتیک و ســاح جدیــدی کــه هنــوز از آن
رونمایــی نکــرده انــد ،برتــر از آمریــکا دانســته
و معتقدنــد ایــن برتــری ،باعــث آشــفتگی
آمریکاییهــا شــده اســت ،بویــژه آنکــه
رهبــری چیــن ،از آزمــون کرونــا بــا موفقیــت
خــارج شــد.
آمریــکا در عیــد اســتقاللش ،خــود را در
شــرایط یــک قــدرت جهانــی «پیــر» مییابــد

کــه بیماریهــای اقتصــادی ،نــژاد پرســتی و
اختالفــات داخلــی ،بــر پیکــر آن نفــوذ کــرده
اســت.
احتمــاالت درگرفتــن جنــگ ســرد بیــن
آمریــکا و چیــن ،بســیار زیــاد اســت و بــا اینکــه
دو طــرف تاکیــد میکننــد خواهــان جنــگ
نیســتند ،حتــی وقــوع برخــورد بیــن ایــن دو،
بعیــد نیســت و دخالتهــای نظامــی آمریــکا،
آمادگــی ناوهــای آن ،ارســال ســاح جدیــد
بــه تایــوان و اســتفاده از ســاح تحریمهــا
علیــه چیــن ،همگــی نشــانه هایــی اســت کــه
از نیتهــای دولــت ترامــپ حکایــت دارد،
نیتهایــی کــه قطعــا صلــح آمیــز نیســت.

سیاسی

تاجگردون از مجلس
رفت
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه
اعتبارنامــه منتخــب گچســاران رأی ندادنــد و
وی از حضــور در مجلــس جــا مانــد.
بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی در جلســه
علنــی امــروز (چهارشــنبه  18تیــر) قــوه مقننه،
اعتبارنامــه غالمرضــا تاجگــردون منتخــب
گچســاران در مجلــس شــورای اســامی مطــرح
شــد و مــورد بررســی قــرار گرفــت.
رأیگیــری دربــاره گــزارش کمیســیون تحقیق
بــا شــرکت  251نماینــده مجلــس بهصــورت
مخفــی برگــزار شــد و  102نماینــده بــه
اعتبارنامــه منتخــب گچســاران رأی مثبــت،
 128نماینــده رأی مخالــف و  21نماینــده رأی
ممتنــع دادنــد.
پــس از اعــام نتیجــه آرا و عدماخــذ رأی
مثبــت مجلــس ،غالمرضــا تاجگــردون از
صحــن علنــی پارلمــان خــارج شــد و مجلــس
را تــرک کــرد.
پیــش از رأیگیــری ،گــزارش کمیســیون
تحقیــق توســط ســخنگوی کمیســیون در
صحــن علنــی مجلــس بهشــرح زیــر قرائــت
شــد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«هیــأت رئیســه محتــرم مجلــس شــورای
اســامیبا ســام و تحیــت
در اجــرای مــاده  31آئیننامــه داخلــی
مجلــس شــورای اســامی ،اعتبارنامــه جنــاب
آقــای غالمرضــا تاجگــردون کــه از صحــن
جلســه علنــی جهــت رســیدگی بــه کمیســیون
تحقیــق ارجــاع گردیــده بــود ،در دســتورکار
رســیدگی ایــن کمیســیون قــرار گرفــت و طــی
جلســات متعــدد بــا دســتگاههای مختلــف
ذیربــط مــوارد ارائهشــده از ســوی معترضیــن
مــورد بررســی قــرار گرفــت و بــا لحــاظ مــواد
نامههــای شــماره  99.200.17719مــورخ
 17خــرداد  99و  99.200.18252مــورخ 30
اردیبهشــت  99شــورای نگهبــان مبنــی بــر
رســیدگی بــه مــوارد
مطروحــه در ایــن شــورا
نهایتــاً
اعتبارنامــه
ایشــان در جلســه مــورخ
 3/4/99کمیســیون بــا
اکثریــت آرا بــه تصویــب
رســید.

سازمان سیا پس از
یک هفته جنجال
باالخره اعتراف کرد!
کارشــناس مســائل اطالعاتــی ســازمان ســیا
کــه در خدمــت دونالــد ترامــپ اســت ،از
چالشهایــی ســخن گفــت کــه هنــگام ارائــه
اطالعــات بــه رئیــس جمهــور بــا آنهــا روبـهرو
بــوده اســت.
«بــت ســنر» کــه مقــام ارشــدی در دفتــر
رئیــس اطالعــات ملــی آمریــکا اســت ،در
رویــدادی بــه میزبانــی «اتحــاد اطالعــات و
امنیــت ملــی» صحبــت کــرد.
وی طــی صحبتهایــش بــه نــام رئیــس
جمهــور اشــارهای نکــرد ،امــا توضیــح داد کــه
بــا توجــه بــه نــوع «مشــتری» بایــد کار و
اطالعــات را ارائــه داد.
ســنر اظهــار کــرد :فهــم ایــن مهــم اســت کــه
بدانیــم مشــتری مــا چــه کســی اســت؟ آیــا
اهــل خوانــدن اســت؟ یــا کســی اســت کــه
داســتان دوســت دارد؟ یــا کســی اســت کــه بــا
دیــدن تصاویــر راحــت اســت؟ اینهــا را قبــل
از اینکــه وارد ایــن حیطــه شــوید کــه شــخص
مــورد نظــر چــه چیــزی از شــما میخواهــد،
متوجــه میشــوید.
اشــاره ســنر ایــن مســأله را توضیــح میدهــد
کــه چــرا اطالعاتــی کــه ادعــا میکنــد روســیه
بــه جنگجویــان طالبــان بابــت کشــتن
ســربازان آمریکایــی در افغانســتان پــاداش ارائــه
کــرده ،بــه طــور شــفاهی بــه عــرض رئیــس
جمهــور رســانده نشــده اســت.
ســنر بــا ایــن حــال طــی اظهــارات روز
دوشــنبهاش ،هیــچ اشــارهای بــه موضــوع
مجادلهآمیــز روســیه نکــرد.
امــا کاخ ســفید -احتمــاالً بــا اشــاره بــه ســنر-
اظهــار کــرده علــت آنکــه بــه دونالــد ترامــپ
دربــاره پــاداش اطالعــات روســیه اطالعــی داده
نشــده« ،یــک افســر حرفـهای  CIAبــا بیــش از
 ۳۰ســال ســابقه» اســت کــه تصمیــم گرفتــه
بــه او چیــزی در ایــن بــاره نگویــد.
بــر اســاس گــزارش «پولیتیکــو» ،خــودداری
ترامــپ از شــنیدن هــر چیــز منفــی دربــاره
روســیه ،مقامــات ارشــد او را وادار کــرده دربــاره
مســائلی کــه بــه ایــن کشــور مربــوط اســت ،بــا
احتیــاط عمــل کننــد.
«کایلــی مــک انانــی» ،ســخنگوی مطبوعاتــی
کاخ ســفید نیــز اعــام کــرد ،رئیــس جمهــور
بابــت عــدم اطالعرســانی بــه او عصبانــی
نیســت ،چــرا کــه بــه کارکنانــش «اطمینــان
کامــل» دارد!

