
5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5575  پنج ش��نبه 4 بهم��ن 1397 | 17 جم��ادي االول 1440 |

روحانيچراهنجارشكنيميكند؟
محمد ايماني تحليلگر سياسي و فعال رسانه اي در كانال تلگرامي 

خود نوشت:
س��خنان اخير آقاي روحاني ب��ا اعتراض علم��ا و مراجع مواجه 
شده است. آيت اهلل مكارم ش��يرازي در اعتراض به اين سخنان 
گفت: »س��خنان رئيس جمهور درباره حجاب و فضاي مجازي زننده بود. ش��ما 
رئيس جمهوري اس��امي هس��تيد، ن��ه رئيس جمه��ور دموكراتيك س��كوالر. 
رئيس جمهوري كه قس��م خورده ارزش هاي اس��امي را حفظ كند، بايد به قسم 

خود پايبند باشد.« 
علت خودزني آقاي روحاني كه كسوت روحانيت )عباي پيامبر )ص(( را بر تن دارد، 
چيست؟ مگر نه اينكه او عادت داشت هر چند وقت يك بار، هيئتي را نزد مراجع و 
علما در قم بفرستد تا همراهي و حمايت ايشان را نسبت به خود و دولت جلب كند؟ 
پس چرا اكنون به صورت مباني و ارزش هاي اس��امي چنگ مي اندازد و مرتكب 

مواضع هنجارشكنانه فرهنگي و ساختارشكنانه سياسي مي شود؟
بايد ديد روحاني در ارتكاب اين مواضع راديكال، فعال و انتخابگر است يا منفعل و 
متاثر؟ غرض اين نيست كه از او رفع مسئوليت كنيم. اين رويكرد، او را در موضع 
اتهام و مجرميت قرار مي دهد و موجب زوال صاحيت هاي رياس��ت جمهوري و 

روحاني بودن - مگر در حد نام خانوادگي- مي شود. 
واقعيت اين است كه روحاني در مسير عقبگرد نسبت به محكمات دينداري و دين 
و انقاب، دچار »مجبوريت از سر انتخاب قبلي«! شده است. ابتدا علت را بشناسيم 

و سپس درباره اين اجبار حرف بزنيم. 
آقاي روحاني در حالي كه هنوز به اولين سالگرد دومين انتخاب خود براي رياست 
جمهوري نرسيده بود، دچار ريزش شديد مقبوليت و محبوبيت بين مردم به ويژه 
رأي دهندگان شد. روزنامه آرمان از روزنامه هاي حامي دولت، ديروز ضمن گفت وگو 
با فرزانه تركان )عضو مركزيت كارگزاران( نوشت: »دولت روحاني داراي پايين ترين 

ميزان محبوبيت ميان دولت هاي پس از انقاب است.« 
اين نظرسنجي ها دائماً به روحاني و تيم اصلي وي عرضه مي شود و حالتي از كافگي 
و برآشفتگي را توليد مي كند. آنها مي فهمند كه هم چوب حراج به سرمايه افتخارآميز 
هسته اي )كه حتي ميان طيف هاي مخالف جمهوري اسامي هم مايه مباهات بوده( 
زده اند، هم در دلدادگي يكطرفه به امريكا و اروپا، دچار آسيب عاطفي شديد شده اند و 

هم سفره نسبتاً تأمين مردم را به باد داده و مردم را شاكي كرده اند. 
هر انسان آزاده و مختاري در چنين موقعيتي از سرعت تاختن در بيراهه و خسارت 
مي كاهد، مي ايستد و مي كوش��د اصاح و جبران كند اما مشاوران وسوسه گري 
هستند كه رگ خواب برخي مديران را پيدا كرده اند و درماندگي ناشي از عبور از 
خط قرمز ها و هنجارهاي اسامي و ملي را مي شناسند، بنابراين در چنين وضعيتي 

نسخه افراطي گري و راديكاليسم )هنجارشكني دوباره( را مي پيچند. 
توجيه مشاوران وسوسه گر اين است كه همين رفتار متهورانه، علت عمده پيروزي 
در انتخابات ۹۶ بود و اكنون مي تواند مقبوليت شديداً سقوط كرده شما را مجدداً 
به اوج برگرداند، به عبارت ديگر دوباره دوقطبي هاي س��اختگي و عوام فريبانه را 

احيا كند. 
اين پيشنهاد البته ظاهري گره گشا دارد اما در باطن، اوالً عقيم است و ثانياً در متن 
نقشه اصلي جبهه دشمن تعبيه شده و به چشم مهره انتحاري و دژشكن به دولت 
روحاني مي نگرد. عقيم است، چون شرايط فعلي با ابتدای سال ۹۶ تفاوت كرده است. 
آن زمان كنگره امريكا تصويب تحريم هاي جديد و چند اليه را به بعد از انتخابات 

ايران موكول كرد تا آسيبي به طيف مرّوج خوش بيني به غرب وارد نيايد.
ضمناً تصور القايي به عموم اين بود كه سال های ۹۶ و ۹۷ سال های رونق اقتصادي 
است اما درست بعد از انتخابات، فش��ار اقتصادي در كنار سوءمديريت عود كرد و 
موجب اعتراضات صنفي و كارگري متعدد حد فاصل خرداد تا دي ۹۶ ش��د، پس 
از آن هم كه وضعي��ت اقتصادي و واگذاري ۱۸ميلي��ارد دالر ارز به رانت خواران و 
ايجاد تورم باالي ۵۰درصد معلوم است، بنابراين احياي دوقطبي هاي آميخته به 
هنجارشكني، صرفاً نمك پاشيدن به زخم مردم تلقي مي شود چراكه تصور عمومي 
بر اين است كه دولت و شخص رئيس جمهور، اقتصاد و معيشت مردم را رها كرده و 

سرگرم حاشيه سازي و رفتارهاي فانتزي است. 
حق با فرزانه تركان است كه به آرمان گفت: »دولت، فاقد برنامه و فرمانده اقتصادي 
است.« ور رفتن با دين و حجاب، احساس ولنگاري مديريتي نسبت به اقتصاد را 

جبران نمي كند بلكه موجب انزجار مي شود. 
اما دشمن حتماً از راديكاليسم زدگي روحاني ش��ادمان است چراكه پمپاژ حس 
بي اعتنايي دولت به اولويت هاي معيشت مردم و ناتواني آن، الزمه ايجاد بن بست در 

درون كشور و اجراي نقشه »ضربت از داخل« است. 
همچنين به تعبير رهبر حكيم انقاب، »نظام وقتي اسامي است كه در آن همه 
اجزاي اسام محفوظ باشد و صورت و س��يرت اسام حفظ بشود... آنچه امروز در 
زبان مستكبرين و مخالفين جمهوري اسامي مشاهده مي كنيم كه با تغيير رفتار 

از آن ياد مي كنند، همين است.« 
مقتداي انقاب همچنين فرموده اند: »هدف اصلي جنگ نرم، اس��تحاله جمهوري 
اسامي ايران و تغيير باطن و سيرت با حفظ صورت و ظاهر آن است. در چارچوب 
اهداف جنگ نرم، باقي ماندن نام جمهوري اسامي و حتي حضور يك معمم در رأس 
آن مهم نيست، مهم آن اس��ت كه ايران تأمين كننده اهداف امريكا، صهيونيسم و 

شبكه قدرت جهاني باشد.« 
 آق��اي روحان��ي متأس��فانه در مس��يري افت��اده ك��ه مي ت��وان ن��ام آن را 

»سياست ُخسران« ناميد. 

یکفعالسیاسی:
 پشت پرده استاني شدن انتخابات 

حذف نظارت استصوابي است
عضوش�ورايمرك�زيح�زبمؤتلف�هگفت:
اف�راديكهطرحاس�تانيش�دنانتخاب�اترا
ارائ�هكردهان�د،ميخواهندب�اظرافتخاصي
نظارتاس�تصوابيراح�ذفكنن�دوتنهانام
آنرااس�تانيش�دنانتخاب�اتگذاش�تهاند.
حميدرضا ترقي در گفت وگو با مهر با اشاره به طرح 
استاني ش��دن انتخابات مجلس ش��وراي اسامي 

گفت: نقاط مثبت اين طرح بس��يار كمتر از نقاط منفي آن است و ما در حزب 
موتلفه اسامي نيز مخالف اين طرح هستيم. 

وي همچنين در توضيح نگاه منفي اين طرح افزود: يكي از نقاط منفي آن اين 
است كه با سياست هاي كلي نظام كه از س��وي مقام معظم رهبري اباغ شده 
است، منافات دارد. دومين نكته منفي آن اين است كه نقش شهرستان ها را در 
مشاركت سياسي انتخابات كاهش مي دهد و در عين حال باعث ايجاد مشكات 

قوميتي در كشور هم مي شود. 
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسامي همچنين ضمن اشاره به موضوعات 
پشت پرده اين طرح گفت: در موضوع استاني شدن انتخابات يكسري بندها و 
تبصره هايي هست كه به بهانه اين موضوع در قانون انتخابات اضافه شده و بسيار 
مهم تر از بحث استاني شدن انتخابات است و آن نفي نظارت استصوابي شوراي 

نگهبان است. 
وي افزود: نكته ديگر آن است كه در اين طرح گفته اند، همه التزام عملي به اسام 
دارند و تنها كساني كه اين موضوع را فسق كنند، بايد حذف شوند. اين اصل خود 
اظهاري است كه موضعي اشتباه اس��ت. افرادي كه اين طرح را داده اند، تاش 
كرده اند با ظرافت خاصي نظارت استصوابي شوراي نگهبان را حذف كنند و تنها 

اسم آن را استاني شدن انتخابات گذاشته اند. 
ترقي همچنين ضمن پاسخ به برخي موافقين اس��تاني شدن انتخابات گفت: 
برخي امروز مي گويند كه اگر انتخابات اس��تاني شود، افرادي با تخصص باال به 
مجلس راه خواهند يافت كه اين نظر اشتباه است زيرا تنها كساني به مجلس راه 
خواهند يافت كه پايگاه اجتماعي خوبي دارند و در رسانه ها مطرح تر هستند. اين 

موضوع باعث ورود افراد متخصص به مجلس نخواهد شد. 
وي در پايان گفت: امروز ايراد به تبصره و جزئيات طرح استاني شدن انتخابات 

است كه برخي افراد به بهانه آن مي خواهند، مسير انتخابات را تغيير دهند. 

رهبرمعظمانق�اباس�اميهمانگونهكهبا
نامهاي9مادهايبراياجرايبرجامشروطيرا
قیدكردند،بعدازخروجدولتایاالتمتحده
ازبرجامنیزبراياستمراربرجامبااروپایيها
شروطيراقیدكردندكهامروزبعدازگذشت
نزدیکبه9ماهازخروجایاالتمتحدهامریكا
ازبرج�امهیچكدامعملیاتينش�دهاس�ت.
 عامل اصل��ي هزينه زا بودن برج��ام و پس از آن 
م��داراي بدون منتهي ب��ا اروپا فق��دان توجه به 
ش��روطي اس��ت كه معظم له در دو گزاره مورد 
اش��اره مورد تأكيد ق��رار داده اند، البت��ه قبل از 
آغاز مذاكرات رس��مي هس��ته اي مي��ان دولت 
يازدهم ب��ا غربي ها و در تم��ام فرايند مذاكرات، 
رهبر معظم انقاب اسامي نيز شروطي شفاهي 
را درباره ن��وع و كيفيت مذاكره نيز به دس��تگاه 
سياس��ت خارجه ارائه نمودند كه بسياري از آن 
هش��دارها در تنظيم متن توافق هسته اي و پس 
از آن در تمام مراحل اجراي آن رعايت نش��ده و 
همين كم توجهي افزايش هزينه هايی را به دنبال 
داشته است و منجر به آن شده كه تاكنون هيچ 
كدام از شعارهاي انتخاباتي- تبليغاتي دولت در 
حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و معيشتي 
برآورده نشود و كساني كه به تمام اين هشدارها 
بي توجه بوده اند عامل اصلي عدم تحقق شعارهاي 
خود را نظام! و نه انفعال و خوش بيني خود معرفي 

مي كنند. 
پیامده�ایعینیبیتوجهیبهش�روط

رهبری
در تمام حدود ۹ ماه��ي كه از خ��روج امريكا از 
برجام گذش��ته، اروپايي ها نه تنه��ا هيچ كدام از 
تعهدات ثانويه خود را همانند تعهدات اوليه )در 
متن برجام( جامه عمل نپوشانده اند بلكه تاش 
كرده اند با اعمال فشارهاي موشكي- منطقه اي 
به ايران، كشورمان را حاضر به پذيرش مذاكرات 
جديد كنند، به ط��وري كه با همراه��ي امريكا 
چندين بار پرونده فعاليت موش��كي كش��ورمان 
را به شوراي امنيت س��ازمان ملل ارجاع داده اند! 
اين در حالي است كه دوم خرداد امسال بود كه 
رهبر معظم انقاب اسامي در يكي از ديدارهاي 
عمومي خود با مردم و تنها چند روز بعد از خروج 
امريكا از برجام، ش��روط استمرار حيات برجام با 
اروپايي ها را اينگونه مطرح كردن��د: »اروپا بايد 
متعهد بشود كه بحث موشك و حضور جمهوري 
اس��امي در منطقه را مطرح نخواهد كرد، اين را 
بايد قول بدهند. اينكه در هر برهه اي از زمان يك 

چيزي بگويند و مس��ئله موشك را به شكل هاي 
مختلف مط��رح كنند، اصًا قابل قبول نيس��ت. 
بايستي سران اين سه كشور قول بدهند و قبول 
بكنند كه مطلقاً مسئله  موشك را مطرح نخواهند 
كرد. بايد ب��ا هرگونه تحريمي علي��ه جمهوري 
اس��امي هم مقابله كنند. يعني حاال او مي گويد 
من تحريم مي كنم اي��ران را، اينه��ا بايد صريح 
در مقابل تحريم امريكا بِايس��تند. اگر بناس��ت 
معاهده اي وجود داشته باشد بين ما و اروپايي ها، 

اين جزو شرايطش است.«
معظم له در ادامه بيان مي كنند: »يك نكته ديگر 
اين است كه اروپا بايد فروش كامل نفت ايران را 
تضمين كند، يعني حاال اگر چنانچه امريكايي ها 
توانستند به فروش نفت جمهوري اسامي لطمه 
بزنند، آنها بايستي به قدري كه جمهوري اسامي 
مي خواه��د ]خريداري بكنن��د[؛ ... نكته بعدي، 
بانك هاي اروپايي بايد دريافت و پرداخت و انتقال 
وجوه مربوط به تجارت دولتي و تجارت خصوصي 
با جمهوري اسامي را تضمين كنند. اينكه گفتيم 
بايد تضمين كنند، تضمين، ]انجام[ اين چيزها 

است؛ اينها را بايد تضمين كنند.«
به راستي امروز بعد از گذش��ت نزديك به ۹ ماه 
از متعهد ش��دن اروپا به زنده نگه داشتن برجام 
و تأمين منافع حداقلي جمهوري اسامي ايران، 

سه كشور اين قاره توانس��ته اند تعهدات خود را 
عملياتي كنند؟

SPVاجرایينخواهدشد
سيدحسين نقوي حسيني عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به آخرين وضعيت اجرايي شدن بسته اقدام مالي 
 SPV اروپا، گفت: بسته اقدام مالي اروپا يا همان
اجرايي نش��ده و ديگر نيز قابل اجرا نخواهد بود، 
چراكه آخرين مهلت تعيين ش��ده اروپايي ها تا 

اوايل ژانويه بود. 
وي افزود: به وضوح مش��خص اس��ت كه مواضع 
اروپايي ها تغيير كرده و آنها بيش��تر به س��مت 

سياست هاي امريكا گرايش دارند. 
نقوي حس��يني با اش��اره به صحبت هايي مبني 
 بر خروج ايران از برجام ، گف��ت: برخي معتقدند 
جمهوري اسامي ايران بايد از برجام خارج شود 
اما من معتقدم در شرايط فعلي بهتر است چنين 
كاري را انجام ندهيم. ما يكبار چوب وارد ش��دن 
به قرارداد برجام را خورده ايم و اين بار نبايد تاوان 

خروج از اين معاه��ده را بپردازيم. وي بيان كرد: 
دولت بايد بپذي��رد كه برجام مرده اس��ت و اين 
قرارداد درست همان زماني به نابودي پيوست كه 
امريكا از آن خارج شد. اروپايي ها در مواضع خود 
عليه ايران هيچ فرقي با امريكا ندارند، لذا ما بايد 
برجام را رها كرده و آن را ناديده بگيريم، اگر ايران 
بگويد كه مي خواهد از برجام خارج ش��ود، بايد 
خس��ارات آن را هم بپردازد، بنابراين بهتر است 
جمهوري اسامي با عبرت از گذشته ديگر هيچ 

مذاكره اي با امريكا و اروپا نداشته باشد. 
1100روزنقضوبدعهدی

اروپايي ها ۲۵۰روز اس��ت كه نتوانسته اند براي 
بهره مندي ايران از منافع اقتصادي برجام، راهكار 
و تضميني ارائ��ه دهند و تنها ب��ا موكول كردن 
اجراي تعه��دات ثانويه خود به آين��ده اي مبهم 
و نامعلوم ت��اش مي كنند فش��ارهاي دروني به 
واسطه يك طيف سياسي را براي پذيرش شروط 
غرب مهيا كنند. حال ام��روز جريان خوش بين 
به غرب  به جاي نامه نگاري ش��بيه اقدام مجلس 
ششم براي تحت فشار قرار دادن حاكميت بايد 
پيامدها و نتاي��ج مذاكرات هس��ته اي را مدنظر 
ق��رار داده و به جاي ق��رار دادن نظام در مس��ير 
بي بازگشت سازش، توسعه درون زا را مورد توجه 
قرار دهد؛ مسئله ای كه بارها توسط رهبر معظم 
انقاب به عنوان نس��خه اصلی ب��رای برون رفت 

كشور  از مشكات موجود عنوان شده است. 

1100روزازنقضوبدعهدیمحورامریكا-اروپامیگذرد

پیامدهای عدم تحقق شروط رهبری
سعيد همتي
   گزارش

   کوتاه

انتقادآيتاهللجنتيازبيتوجهيبهگرانيها
درجلسهشوراينگهبانمطرحشد

دبیرش�وراينگهبانگف�ت:نبایدعملكردمس�ئوالن
بهصورتيباش�دكهم�ردماحس�اسكنندمس�ئوالن
نميخواهندی�انميتوانندروندگرانيه�ارامهاركنند.
به گزارش مهر، آيت اهلل جنتي در جلسه ديروز شوراي نگهبان 
با عرض تسليت ايام سوگواري ش��هادت حضرت زهرا)س( 
گفت: سرتاسر زندگي كوتاه حضرت صديقه طاهره)س( براي 

همه الگو است كه ما بايد به آن تمسك بجوييم. 
دبير ش��وراي نگهبان در ادامه ب��ا بيان اينكه مدتي اس��ت 
گراني هاي مكرر كاالهاي اساس��ي ذهنم را مش��غول كرده 
اس��ت، تصريح كرد: نبايد عملكرد مسئوالن به صورتي باشد 
كه مردم احساس كنند مسئوالن نمي خواهند يا نمي توانند 

روند گراني ها را مهار كنند. 
آيت اهلل جنتي با انتقاد از بي توجهي 
ب��ه گراني ه��اي مك��رر از س��وي 
مس��ئوالن تأكيد ك��رد: در همين 
زمينه قاچاق دام زنده از كشور وضع 
غيرقابل قبول��ي را از جهت تأمين 
 گوش��ت قرمز ب��راي م��ردم ايجاد 

كرده است. 
دبير شوراي نگهبان با قدرداني از نجابت مردم شريف ايران 
اظهار اميدواري كرد با تاش و توجه بيشتر مسئوالن اوضاع 

اقتصادي و معيشتي مردم سامان يابد. 

اليحهاصالحقانونانتخاباتتعريفدقيقتريازاحرازصالحيتهادارد
وزیركشور:

وزیركش�ورگف�ت:الیح�هاص�احقان�ونانتخاب�اتازاحراز
صاحیته�اتعری�فدقیقت�ريداردت�ااف�راديك�هداراي
صاحیتهايكليهس�تند،بتواننددرانتخاباتشركتكنند.
به گزارش مهر، عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حاشيه نشست 
هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين اليحه اصاح قانون 
انتخابات از سال ۹۵ از سوي وزارت كشور به دولت ارائه شد و با توجه به 
اباغ سياست هاي كلي از جانب رهبر معظم انقاب، مجدداً به وزارت 
كشور مسترد و با آن سياست ها منطبق شد. وي گفت: در كميسيون 
سياسي دفاعي دولت بررسي هاي الزم درباره اين اليحه انجام گرفت 
و امروز در دولت تصويب شد. وزير كشور ادامه داد: از جمله مشخصات 
اين اليحه، تجميع انتخابات اس��ت زيرا ما قوانين مختلفي داشتيم 

و هر انتخاب��ات را با يك قان��ون اداره 
مي كرديم. وی بيان كرد: در اين اليحه 
احراز صاحيت ه��ا تعريف دقيق تري 
شد تا افرادي كه داراي صاحيت هاي 
كلي هستند، بتوانند ش��ركت كنند. 
تبليغات، شفافيت هاي مالي، نظارت، 
چگونگي اجرا و نقش وزارت كشور از 
جمله مسائلي بود كه در اين اليحه به آن پرداخته شد. رحماني فضلي 
تصريح كرد: اليحه اصاح قانون انتخابات، اليحه نسبتاً جامع و خوبي 
است و اميدواريم با بررسي هاي كارشناسي در مجلس تكميل شود تا 

بتوانيم انتخابات سال ۹۸ را با اين قانون اجرا كنيم. 

   خبر

عملكردبرخيدولتمرداندرعدمنظارتبرافزايشقيمتهامشكوكاست
نمایندهزاهدان:

نمایندهزاه�داندرمجلسب�ابیاناینك�هعملكردبرخي
دولتمرداندرعدمنظ�ارتبرافزایشقیمتهامش�كوك
اس�توگویاميخواهن�دبراينظاممش�كلایج�ادكنند
وگرفت�اريب�هوج�ودبیاورن�د،گف�ت:برخيمس�ئوالن
لیاقتوشایس�تگيخدمتبهاینمردمانقاب�يراندارند.
حس��ينعلي ش��هرياري نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي 
اسامي در گفت وگو با فارس، با اشاره به روند افزايش قيمت كاالها و 
خدمات و عدم نظارت مناسب دولت در اين زمينه، اظهار داشت: واقعاً 
قشر فقير و محروم جامعه در شرايط فعلي كشور تحت فشار هستند و 
برداشت بنده اين است كه بسياري از دولتمردان در مسير خاف آب 
شنا مي كنند، يعني طوري عمل مي كنند كه روز به روز نارضايتي 
مردم را افزايش دهند. وي افزود: با توجه به اينكه در آستانه برگزاري 

جش��ن چهلمي��ن س��الگرد پيروزي 
انقاب اسامي هستيم ولي متأسفانه 
عملكردي كه از دولتمردان شاهديم، 
دقيقاً برعكس است، يعني عملكرد آنها 
روز به روز باع��ث افزايش نگراني مردم 
مي شود. شهرياري همچنين گفت: با 
اينكه دولتمردان مي گويند قيمت ارز 
را ثابت نگه داش��تيم و ارز 4هزارو۲۰۰توماني به كاالها و خدمات 
مي دهيم، ولي عمًا شاهديم اتفاقات عجيبي در كشور مي افتد. وي 
تصريح كرد: اصًا قيمت ها كنترل نشده و نظارتي انجام نمي شود و 
عملكرد اين عزيزان مشكوك به نظر مي رسد، گويا مي خواهند براي 

نظام مشكل ايجاد كنند و گرفتاري به وجود بياورند. 

ايراداتماهوارهبرسيمرغبهزوديرفعميشود
امیرحاتميدرحاشیههیئتدولت:

وزی�ردف�اعاظه�ارامی�دواريك�ردهرچ�هس�ریعتر
ای�راداتفن�يماهوارهب�رس�یمرغك�هالبت�هب�راي
رف�عش�ود. اس�ت، روش�ن و متولی�انشناس�ایي
به گزارش فارس، امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع در حاشيه 
جلس��ه ديروز هيئت دولت گفت: در حوزه ماهواره و ماهواره بر 
چرخه قابل توجهي وجود دارد كه ايس��تگاه پرت��اب، ماهواره، 

ماهواره بر و ايستگاه هاي ارتباط زميني از اين موارد است. 
وي افزود: حركت رو به رشد و دائمي در ماهواره ها و موضوعات 
مرتبط با آن داريم ك��ه البته اين چرخه هم اكن��ون در اختيار 

جمهوري اسامي ايران است. 
وزير دفاع تصريح كرد: هم اكنون امكان قرار دادن ماهواره هاي 
خودمان را با ماهواره برهاي متعلق به كشورمان داريم كه ماهواره 

ايراني را با ماهواره بر بومي در مدار 
۲۶۰كيلومتري اجرايي كرديم و بنا 
داشتيم كه ماهواره پيام را در مدار 
۵۰۰كيلومتري زمين قرار دهيم و 
همانطور كه گفته شد مرحله پاياني 

كار با موفقيت همراه نبود. 
امير حاتمي اظه��ار اميدواري كرد 
هرچه سريع تر ايرادات فني اين موضوع )ماهواره بر سيمرغ( كه 

البته براي متوليان شناسايي و روشن است، رفع شود. 
وي همچنين درب��اره اخبار خوش ح��وزه دفاعي در آس��تانه 
چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي ايران گفت: خبرهاي 

خوشي در اين حوزه داريم كه اعام خواهد شد. 

عضوكمیسیونانرژيمجلسازانفعالدولتدردورزدن
تحریمهاانتقادكردوفروشبنزینوایجادپاالیشگاههاي
جدیدراازراهكارهايمهمبرايدورزدنتحریمهاخواند.
فردين فرمند در گفت وگو ب��ا مهر با انتق��اد از انفعال دولت و 
وزارت نف��ت در برابر تحريم ه��اي امريكا گف��ت: ۵۰۰ نفر در 
خزانه داري امريكا مس��ئول بررس��ي تحريم ايران هستند كه 
به تمامي راهكارهاي دور زدن تحريم ها از س��وي ايران تسلط 
دارند.  نماينده مردم ميانه در مجلس شوراي اسامي ادامه داد: 
دولت بايد قبل از اين با تأس��يس پااليشگاه ها و تبديل نفت به 

فرآورده، راه هاي تحريم نفتي ايران 
را مي بست.  عضو كميسيون انرژي 
مجلس، صادرات بنزي��ن را يكي از 
راهكارهاي دور زدن تحريم ها خواند 
و گفت: يكي از سؤاالت ما اين است 
كه چرا دولت جلوي مصرف بي رويه 
سوخت را نمي گيرد. در كشور ايران 
۱۲ برابر كشورهاي همس��ايه سوخت مصرف مي شود و كارت 
سوخت در دولت هاي قبل به عنوان راهكاري جهت جلوگيري 

از مصرف بي رويه سوخت اس��تفاده شد. عضو فراكسيون اميد 
مجلس گفت: كارت س��وخت با مصوبه مجلس ايجاد شد، چرا 
دولت از اين س��از و كار براي كنترل مصرف سوخت استفاده 
نمي كند. يكي از محورهاي تحقيق و تفحص از شركت پااليش 
و پخش فرآورده ه��اي نفتي در مورد توقف س��از و كار، كارت 
سوخت است.  وي تصريح كرد: يكي از راهكارهاي مهم دور زدن 
تحريم ها، صادرات بنزين مازاد مصرف به افغانستان، پاكستان، 

عراق و تركيه است.
  فرمند با تأكيد بر اينكه دولت بايد به دنبال راهكارهاي جديد 

براي دور زدن تحريم ها باش��د، گفت: دول��ت بايد مانع قاچاق 
سوخت به كشورهاي همسايه شود كه اين ثروت ملي به جاي 
اينكه به جيب دالالن ريخته شود، به خزانه مملكت بازگردد.  
وي تأكيد كرد: هيئت دولت بايد در مورد راهكارهاي دور زدن 

تحريم ها تصميم بگيرد. 
متأس��فانه دولت آمادگي براي مواجهه با تحريم ها نداش��ت و 
امروز نيز به صورت منفع��ل با اين موضوع برخ��ورد مي كند. 
دكتره��ا و ژنرال ها در هيئ��ت دولت بايد درب��اره اين موضوع 

تصميم گيري كنند. 

دولت آمادگي مقابله با تحريم ها را نداشت
عضوكمیسیونانرژیمجلس:

    گفت وگو

ام�روزجری�انخوشبینبه
غرببهجاينامهنگاريشبیه
اقداممجلسششمبرايتحت
فشارقراردادنحاكمیتباید
پیامده�اونتای�جمذاكرات
هستهايرامدنظرقرارداده
وبهجايق�راردادننظامدر
مسیربيبازگش�تسازش،
توسعهدرونزاراموردتوجه
قراردهد؛مسئلهایكهبارها
توس�طرهبرمعظ�مانقاب
بهعنواننس�خهاصلیبرای
برونرفتكشورازمشكات
موجودعنوانش�دهاس�ت

عاملاصل�يهزین�هزابودن
برجاموپسازآنمدارايبدون
منتهيبااروپافقدانتوجهبه
شروطياستكهمعظملهدر
دوگزارهم�ورداش�ارهمورد
تأكیدقراردادهاند،البتهقبلاز
آغازمذاكراترسميهستهاي
میاندولتیازدهمباغربيها
ودرتم�امفراین�دمذاكرات،
رهبرمعظمانقاباسامينیز
شروطيشفاهيرابهدستگاه
سیاستخارجهارائهنمودند


