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نمایندگان مجلس از دالیل ناکامیهای دولت در حل مشکالت میگویند
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سیل بیتدبیری ،دولت تدبیر را با خود برده است

«ناتواني و سوءمديريت» مجموعهاي از مديران در
جهت اجرايي كردن سادهترين و دم دستيترين
موضوع�ات و مديري�ت حداقل�ي بحرانه�اي
كشور ،موضوعي است كه اساس ًا ارتباطي با بازي
سياسي -جناحي روزهاي اخير به نام «ضرورت
افزايش اختيارات» ندارد و نشان ميدهد برخي
از مدي�ران امروز كش�ور صالحي�ت الزم براي
تصاحب پس�تهاي مديريتي را ندارند ،به بيان
بهتر ف�ارغ از طرحي هدفمند به ن�ام «ضرورت
افزايش اختيارات رياس�ت جمه�وري» كه طي
روزهاي اخير توس�ط وابس�تگان به يك طيف
سياسي در س�طح رس�انهها و افكار عمومي به
شدت مورد توجه قرار ميگيرد ،اين سؤال براي
افكار عمومي مطرح اس�ت كه مديران اجرايي
كشور با همين س�طح از اختيارات كه در قانون
اساس�ي بس�يار مورد تأكيد قرار گرفته اس�ت
چرا نتوانس�تهاند مش�كالت اقتصادي مردم را
از س�ال  92تاكنون بهبود بخش�ند و در مقابل
دغدغههاي معيشتي جامعه را به ميزان غيرقابل
تصوري در سطح تأمين كاالهاي اساسي خانواده
نظير ن�ان و مايحت�اج روزانه گس�ترش دهند.

اينكه بيكاري ،گراني ،ت��ورم و ركود به ويژه طي دو
سال اخير به شكل فزايندهاي افزايش پيدا ميكند،
اين نگراني عمومي را به همراه داشته است كه چرا
دولتمردان براي گرهگش��ايي از زندگي مردم هيچ
گونه اقدامي اساسي صورت نمیدهند و كماكان با
اظهارات شاذ و قابل تأمل در پي تشديد عصبانيت
مردم نس��بت به وضعيت كنوني كش��ور هستند و
به عنوان نمونه از م��ردم ميخواهند تا روزي چند
ساعت بيشتر و بدون دريافت مزد كار كنند! اظهار
نظري كه نه تنها سادهترين اصول اخالقي و عقالني
را به همراه ندارد بلكه تنها ميتواند منجر به تشديد
اوضاع رواني و روحي افكار عمومي نيز شود چراكه
در ش��رايط جنگ اقتصادي كه به كش��ور عارض
شده است اين مردم به ويژه قشر كمدرآمد جامعه
دچار سنگينترين آسيبها و رنجها شدهاند و اكثر
دولتمردان نه تنه��ا كمترين آس��يب اقتصادي از
شرايط موجود كش��ور نديدهاند بلكه سرمايههاي
آنها نيز چندين برابر شده است.
به هر روي آنچه در اين ميان مهم اس��ت اين مسئله
است كه دولتمردان بايد در شرايط فعلي پاسخگوي
اقدامات قابل تأمل خود باشند كه طي ماههاي اخير
با اتخاذ آن شرايط كشور را به وضعيت بحراني رسانده
و نه تنها پاس��خگوي اقدامات بحرانساز مورد اشاره
نيستند بلكه در حالتي تهاجمي و با تز فرار رو به جلو،
مشكالت اخير كشور را ناشي از پافشاري حاكميت
سياسي كش��ور روي مباني و اصول گفتمان انقالب
اسالمي عنوان ميكنند.
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سوءمديريت دولت موجب توزيع 18ميليارد
دالر نرخ ارز 4200توماني بين رانتخواران شد
ابوالفضل ابوترابي نماينده مردم نجف آباد در مجلس
ش��وراي اس�لامي درباره تخصيص 14ميليارد دالر
براي واردات كاالي اساس��ي به دولت و انتقاد فراوان
به نحوه توزيع آن گفت80 :درصد مش��كالت كش��ور
به س��وءمديريت داخلي بازميگردد ،ب��ه طور مثال
18ميليارد دالري كه دولت در س��ال گذش��ته ظرف
مدت سه ماه از دست داد و دالر 4هزار و 200توماني را
بين رانتخواران توزيع كرد و مردم هم چيزي را در سفره
خود نديدند ،معنايش يعني سوءمديريت.
وي افزود :اگ��ر 18ميليارد دالر را ب��ه جاي اينكه
به منفعتطلبان و س��ودجويان بدهيم ،پااليشگاه
ساخته بوديم ،هم اكنون ميتوانستيم سر خود را
باال گرفته و بنزين صادر كرده و اشتغال ايجاد كنيم،
اما دولت با سوءتدبير و بيتدبيري ضربه مهلكي را
به كشورمان زد.
نماينده مردم نجفآب��اد در مجلس تصريح كرد :ما
تجربه س��ال قبل را داريم كه ۱۸ميليارد دالر نرخ
ارز دولتي 4هزارو200توماني براي واردات كاالهاي
اساسي داده ش��د ولي متأس��فانه مردم از اين نرخ
دولتي نه تنها چيزي عايدش��ان نش��د بلكه هر روز

گراني را مشاهده كردند و سال قبل اين ميزان پول
براي خيليها در چرخه معيوب ،رانت شد و متأسفانه
دولت اش��تباه فوق الع��اده بزرگ��ي در اين موضوع
مرتكب شد .ابوترابي اظهار داش��ت :يكي از داليل
افزايش بيرويه قيمت كاالهاي اساسي احتكار برخي
كاالها از سوي توزيعكنندگان است كه بايد شرايطي
فراهم ش��ود كه فضا را براي محتكران ناامن كنيم.
زيبنده نيست وقتي خانوارها در تأمين مايحتاجشان
با مشكل مواجه هس��تند ،عدهاي سودجو كاالها را
احتكار ميكنند .وي با بيان اينكه بايد با محتكران
كاالهاي اساسي و واسطهگران برخورد شود ،گفت:
برخورد با محتكران موجب ثبات در بازار شده و به
يكسانسازي قيمتها كمك ميكند.
بيتدبيري دولت در حل مسائل داخلي
محمدحس��ين فرهنگي نيز با انتقاد از رويه دولت در
تخصيص ۱۴ميليارد دالر با نرخ 4هزار و 200توماني
براي تأمين كاالهاي اساس��ي ،گفت :متأسفانه دولت
اين بودجه را به صورت پراكنده ،بيبرنامه و ناعادالنه
توزيع ميكند.
وي افزود :براي مثال گوشت سالم و باكيفيتي به كشور
وارد ميشود اما صرفاً در برخي از شهرهاي بزرگ توزيع
ميشود اما در بسياري از شهرهاي كوچك و همچنين

رئيس دانشكده هستهاي دانشگاه شهيدبهشتي:

انرژي هستهاي را از صفر و با مدل دفاع مقدس شروع كرديم

بع�د از انقلاب ،در عرصه هس�تهاي م�ا در هر س�ه مولفه
نيروي انس�اني ،عل�م و تجهي�زات از صفر ش�روع كرديم.

به گزارش فارس ،سيد محمودرضا آقاميري رئيس دانشكده هستهاي
دانشگاه شهيدبهشتي در جمع فعاالن فرهنگي سياسي دانشگاههاي
كشور با استناد به گفته رئيس مركز پايگاه استادي جهان اسالم ISC
افزود :در ۲۰سال ابتدايي انقالب اسالمي ،به دليل مسائل فرهنگي
سياسي موجود ،فعاليت علمي خاصي صورت نگرفت اما از سال ۷۶
به بعد جهش علمي بزرگي را ش��اهد هستيم و آهنگ رشد مقاالت
علمي ما در سال ۲۳درصد است ،در حالي كه اين رقم در كشورهاي
پيشرفته ،بين  ۴تا ۵درصد است .ميزان استناد داخلي و خارجي به
مقاالت علمي ،از ديگر شاخصههاي كيفي رشد علمي است كه در اين
زمينه فاصله خيلي كمي با رتبههاي برتر جهان داريم.
آقامي��ري افزود :فن��اوري هس��تهاي براي تس��هيل در زندگي
انسانهاست ،اما سؤال اين اس��ت كه چرا ما را از داشتن آن منع
ميكنند؟ امريكا در س��ال  ۱۹۴۵بمب اتمي را آزمايش كرده و
براي انحصار آن به خود برنامهريزي كرد ،اما با اين وجود به مرور
كشورهايي مانند شوروي سابق ،چين ،فرانسه و انگلستان هم به
اين فناوري دست يافتند و برخي مانند پاكستان ،آفريقا و رژيم

صهيونيستي نيز آن را از خود امريكا دريافت كردند.
وي حمله هوايي به هيروش��يما و ناكازاكي ،طرح شعار «انرژي
هستهاي صلحآميز» و بعد تاسيس س��ازمان بينالمللي انرژي
اتمي را اقدامات امريكا جهت ارع��اب جهانيان و محدود كردن
فعاليت هستهاي در ساير كشورها برشمرد و گفت :براي دسترسي
به نيروي انساني هستهاي بايد ابتدا علم و تجهيزات آن را داشت،
در حالي كه در ايران بعد از انق�لاب ،بيش از ۹۹درصد نيروهاي
انساني اين عرصه از كشور رفته بودند و ما در هر سه مولفه (نيروي
انساني ،علم و تجهيزات) از صفر شروع كرديم.
آقاميري ادامه داد :براي شروع ،با همان روش جنگ نظاميمان
پيش رفتيم و همه آغازكنندگان از رزمندگان دفاع مقدس بودند
كه براي راهاندازي يك نهضت علمي ،مجدد دورهم جمع شدند.
شهيد شهرياري يك نابغه به تمام معنا و در جنگ فرمانده گروهان
بود كه بعد از جنگ ،بدون تحصيالت خارج��ي در اين عرصه به
باالترين دانشها دست يافت .امروز شناسايي معدن ،غنيسازي،
توليد كيك زرد ،طراحي رآكتور و س��وخت و ...در كشور صورت
ميگيرد و غربي كه زماني به ما ميگفت حق نداريد هس��تهاي
داشته باشيد ،در برجام وجود ۵هزار سانتريفيوژ را پذيرفت.

کوتاه

حاشيه شهرها گوشت ارزان دولتي يا توزيع نميشود
يا آنكه بس��يار كم عرضه ميش��ود .عضو كميسيون
صنايع و معادن مجلس با بيان اينك��ه دولت معموال
كاالهاي اساسي و ارزانقيمت را به جاهايي ميفرستد
كه سروصدايي دارند و اعتراض ميكنند ،گفت :توزيع
كاالهاي اساسي با نرخ ارز دولتي حق عموم مردم است
و همان طور كه در گذشته كوپن وجود داشت ،در حال
حاضر هم مردم بايد بتوانند با كارتهاي الكترونيكي
سهميه خود را از كاالهاي اساسي دريافت كنند و اين
فرآيند بايد با سيستمهاي پوز كنترل شود.
فرهنگي با انتقاد از نحوه توزيع نهادههاي كشاورزي
بيان كرد :توزيع نامناسب نهادهها براي كشاورزان
مشكل ايجاد كرده اس��ت و به هيچ وجه مشخص
نيست نهادههاي كشاورزي به چه نحوي در اختيار
كشاورز قرار ميگيرد.
وي با بيان اينكه در توزيع دارو هم مش��كالت زيادي
وجود دارد ،گف��ت :در مورد توزي��ع دارو هم وضعيت
به همين صورت اس��ت ،به طوري كه اين روزها وزير
بهداشت و درمان مرتب در اين باره انتقاد ميكند ،اين
در حالي است كه وزير خود بايد مانع چنين اتفاقاتي در
وزارتخانه باشد و اينكه وي از چه كسي انتقاد ميكند،
براي ما جاي تعجب دارد!

نماينده مردم تبري��ز در مجلس با اش��اره به اينكه
بيتدبيري دولت در حل مسائل داخلي غوغا ميكند،
گف��ت :نمايندگان مجل��س به صورت مك��رر و در
جلس��ات غيرعلني و همچنين تذكرات ش��فاهي و
كتبي خود اعتراضهايي را در مورد نحوه تخصيص
ارز دولت��ي براي تأمي��ن كاالهاي اساس��ي مطرح
كردهاند اما ظاهرا ً دولت هي��چ گونه قصد و ارادهاي
براي اجراي اين قانون ندارد و فقط همين يك مورد
نيست و مواد مختلفي از قانون برنامه و بودجه وجود
دارد كه يا از س��وي دولت اجرا نميشود يا نادرست
اجرا ميشود يا آنكه به كل بر زمين مانده است.
بايد مبارزه با فساد اولويت دولت باشد
محمدمهدي زاهدي ،رئيس كميس��يون آموزش،
تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمی با بيان
اينكه از اول انقالب تاكنون هيچ رئيسجمهوري به
اندازه روحاني اين ميزان اختيار و قدرت نداش��ته
است ،افزود :دليل آن هم اين است كه مقام معظم
رهبري با اس��تفاده از جايگاه واليت فقيه «شوراي
هماهنگي سران س��ه قوه» را براي رفع مشكالت و
موانع اقتصادي كشور تعيين كردهاند.
وي افزود :مصوبات اين شورا ميتواند به گونهاي باشد
كه قوانين جاري كشور را نقض و حتي مصوبات بسياري
از شوراهاي عالي در حوزه اقتصادي را نفي كند .زاهدي
تأكيد كرد :اين اختيار را كدام رئيسجمهور تا به حال
داشته كه بتواند به واسطه آن شورا حتي قانون را زير
پا بگذارد« ،قانون را دور بزن��د»؟ پس اختيارات آقاي
رئيسجمهور در اين دوره بسيار باالست.
وي تصريح ك��رد :بايد از اي��ن اختي��ارات ،امكانات و
اقتداري كه در دستشان است به خوبي براي توسعه
و پيشرفت كشور و بهبود شرايط اقتصادي و معيشتي
مردم براي رونق «كسب و كار» بهره ببرند.
رئيس كميسيون آموزش ،تحقيقات و فناوري مجلس
شوراي اسالمي در خاتمه خاطرنشان كرد :براي مبارزه
با مفسدان اقتصادي و بحثهاي پولشويي رانتخواري
و خيلي از فس��ادهايي كه سر منش��أش در برخي از
دستگاههاي دولتي بوده مثل «بانك مركزي» يا حتي
برخي از وزارتخانهها بايد از اين اختيارات اس��تفاده
شود ،اميدواريم آقاي رئيسجمهور از اين اختيارات
که در س��ايه مقام معظم رهبري به ايشان اعطا شده
حداكثر اس��تفاده را براي رفع مشكالت داشته باشد.
حال پاسخگویی دولتمردان نسبت به شرایط بهوجود
آمده در کش��ور بهوی��ژه در عرصه اقتص��ادی به نظر
میرسد انتظاری حداقلی اس��ت آنهم در شرایطی
که تقریبا هیچ کدام از مسئوالن اجرایی کشور چشم
اندازی مش��خص و دلگرم کنن��ده از آینده وضعیت
اقتصادی کشور پیش روی جامعه قرار نداده و به جای
آن به اظهارات رعبآور و نگران کننده روی می آورند
که در جای خود نیز محل سوال و ابهام است.

عضو هيئت رئيسه مجلس عنوان کرد

چرخش شیوخ منطقه نباید محرک امریکا باشد

عضو هيئت رئيس�ه مجلس شوراي اسلامي احتماالتي را
كه باعث نزديكي امارات به ايران ش�ده است ،بررسي كرد.

اكبر رنجب��رزاده در گفتوگو ب��ا خانه ملت ،با اش��اره به تمايل
برخي كش��ورهاي عربي ب��راي گفتوگ��و با اي��ران و چرخش
سياستهاي امارات به سمت تهران ،گفت :تمايل به گفتوگوي
اعراب با جمهوري اسالمي ميتواند علل مختلفي داشته باشد،
بدبينانهترين حالت اين است كه با حضور نظامي امريكا در منطقه
و يارگيري نظامي آنها ،اعراب به اين فك��ر افتادهاند كه اگر اين
يارگيري منجر به درگيري شد و با وجود اينكه آتش بيار معركه
بودند و هيزم درگيري را آماده كردند ،در صورت آغاز جنگ خود
را عقب بكش��ند .در واقع اعراب هيزم جنگاف��روزي منطقه را
جمعآوري میکنند ،زماني كه حرارتي به اين هيزم نزديك شود
ميخواهند بگويند كار آنها نبود تا از معركه نجات پيدا كنند.
نماينده مردم اس��دآباد در مجلس دهم ش��وراي اسالمي بيان
داشت :زماني جمهوري اس�لامي چرخش آنها را ميپذيرد كه
محرك نظامي امريكاييها و غربيها در منطقه نباش��ند ،در آن
صورت گفتوگوها قابل اعتماد است و سرمنشأ دوستي و تعامل
در منطقه خواهد بود.

وي اظهار داش��ت :احتم��ال خوشبينانه اين اس��ت كه حكام
كش��ورهاي همس��و با امريكا در منطقه به نتايجي دس��ت پيدا
كردهاند كه غربيها و امريكاييها صداقت ندارند و تنها مس��ير
دوس��تي را همكاري با كش��ورهاي مس��لمان منطق��ه بدانند،
آنها متوجه ش��دهاند كه جمهوري اس�لامي كه در مقابل ستم
امريكاييها ايستادگي كرده است ،براي دوستي مناسبتر است.
رنجبرزاده با اشاره به انتظار ايران از اعراب ،گفت :ما انتظار داريم
اعراب با چنين نگاهي تمايل به دوستي جمهوري اسالمي داشته
باشند ،ايران دليلي براي جدايي با كش��ورهاي منطقه از جمله
امارات و حتي عربس��تان و بحرين ندارد ،تنه��ا دليل همراهي و
همكاري آنها با استكبار جهاني است.
اين نماينده مجلس به دليل ديگر چرخش سياست برخي اعراب
به سمت ايران پرداخت و بيان داش��ت :دليل ديگر اين است كه
شايد مقداري از قدرت امريكا در منطقه رو به افول است و قدرت
ايران در بحث پهپاد و مسائل ديگر دريايي نمايان شد .ايران تمايل
به جنگ با هيچ كشوري ندارد ،در واقع تالش داريم در كنار هم
منطقهاي صلحآميز ايجاد كنيم تا از توان ،ظرفيتهاي خدادادي
و نيروهاي انساني براي پيشرفت منطقه استفاده كرد.

گزارش 2

خ�ودروی پيش�رفته زره�ي ضدمي�ن و ضدكمي�ن
«رعد» و ني�ز خ�ودروي تاكتيك�ي ارس 2رونمايي ش�د.

به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع ،امير سرتيپ حاتمي وزير
دفاع در آیين رونمایي از خودروی زرهي ضدمين و ضدكمين
«رعد» در س��ازمان صنايع دفاع در اصفهان ب��ا تقدير از تالش
متخصصان سازمان صنايع دفا(ساصد) ،در تشريح ويژگيهاي
خودروی تاكتيكي ضدمين و ضدكمين «رعد» گفت :طراحي
و ساخت خودروی «رعد» براساس نيازمندي نيروهاي مسلح
براي دستيابي به محصولي با قابليت سرعت باالتر ،حركت در
ش��يبهاي طولي و عرضي تند و عبور از موانع س��خت انجام
شده است.
«رعد» در تراز خودروهاي ضدمين و ضدكمين
امير سرتيپ حاتمي در تشريح مش��خصات اين خودرو افزود:
«رعد» با پلت فرم 6در 6به منظور انجام مأموريتهاي امنيتي
و حفاظ ايمني سرنش��ينان خودرو در مقابل مي��ن و تلههاي
انفجاري و بمبهاي كنار جادهاي ،متناسب با اقليم و آب و هواي
كشور و بر اساس بدنه نفربر به صورت يكپارچه و كف « »Vشكل
طراحي شده است و فاقد شاسي ميباشد.
وزير دفاع با بيان اينكه اين خودرو در برابر نفوذ گلولههاي هس��ته
فوالدي ،تركش و انفجار مين ضد تانك در زير خودرو بسيار مقاوم
ميباشد ،گفت :اين خودرو در تراز خودروهاي ضدمين و ضدكمين
با سطح استانداردهاي حفاظتي باال عالوه بر حفاظت از سرنشينان

رونمايي از خودروهاي زرهي «ارس »2و «رعد»

نفربر ،تمامي قطعات و مجموعههاي اصلي نفربر به غير از سيستم
تعليق در برابر برخورد گلوله ،تركش و انفجار محافظت شده است.
وزير دفاع با بيان اينكه خ��ودروی زرهي ضدمين و ضدكمين
رعد خودرويي مناس��ب نبردهاي نامتقارن ،داخل ش��هري و

پاسگاههاي مرزي و مناطق عملياتي است ،گفت :اين خودرو
قادر است امنيت فرماندهان و شخصيتها در عبور از مناطق
مش��كوك به تلههاي انفج��اري و بمبهاي كنار ج��ادهاي را
تأمين نمايد.

رونمايي از خودروهاي تاكتيكي «ارس»2
در اي��ن مراس��م همچني��ن از خودروهاي تاكتيك��ي ارس2
رونمايي شد .وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اشاره به
تواناييهاي خودروهاي زرهي ارس 2گفت :خودروي تاكتيكي
ارس 2با داشتن تحرك باال در مناطق صعبالعبور ،نصب سالح
و ادوات نظامي با وزن باال ،توان و گشتاور باال و افزايش نسبت
توان به وزن ،نسبت به نس��ل قبلي خود در حوزه موتور ،شعاع
عملياتي ،مصرف سوخت ،استاندارد آاليندگي ،شتاب ،قابليت
حمل بار و قابليت نصب س�لاح پيشرفتهاي قابل مالحظه و
ويژهاي داشته است.
وزير دفاع با تجليل از تالشگران سازمان صنايع دفاع (ساصد) در
ساخت خودروي تاكتيكي ارس 2گفت :با همراهي و همكاري
ش��ركتهاي دانشبنيان ،صنايع دف��اع در طراح��ي و توليد
تسليحات و تجهيزات دفاعي و همچنين در صنعت خودروسازي
نظامي با قابليت و توانايي ويژه به اهداف خود دست يافته است.
وي با اشاره به مش��كالت اخير صنعت خودروسازي داخلي در
حوزه تأمين قطعات گفت :وزارت دفاع با توجه به سرمايههاي
عظيم علمي و فناورانه خود در حوزه توليد و ساخت تجهيزات
پيشرفته دفاعي و نظامي تواناييهاي بسياري در تأمين قطعات
مورد نياز شركتهاي خودروساز دارد و ميتواند ب ه عنوان بازوي
كمكي صنعت خودروي كش��ور گرهگش��اي س��اخت قطعات
تحريمي در حوزه توليد خودرو باشد.

واكنش احمد توكلي به شايعه جدال لفظي با الريجاني
احمد توكلي با انتشار پيامي در توئيتر به شايعه جدال
لفظياش با آمليالريجاني در جلسه مجمع تشخيص
مصلحت نظام واكنش نشان داد .متن پيام توكلي به
شرح زير است :در جلس��ه چهارشنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام
اختالف نظري در نحوه اداره جلسه بين بنده و آقاي رئيس پيش آمد
كه امري داخلي است .سايت دروغپردازي به اقتضاي ذاتش اباطيلي
بافته كه ارزش پاسخ ندارد .اين توضيح الزم بود تا سايتهاي آبرومند
در اين دروغپردازيها همراه نشود.
........................................................................................................................
تاجزاده اين خبرها را از كجا در ميآورد؟
يك فعال فضاي مجازي در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره گاف
مصطفي تاجزاده در مورد فيلترينگ اينستاگرام نوشت :چطور ميشود
آقاي تاجزاده نقل قولي مجعول را در مورد معاون اول دادس��تان كل
كشور و فيلترينگ اينستاگرام منتش��ر ميكند .اين در حالي است كه
حجت االسالم منتظري معاون اول ندارد.
........................................................................................................................
واكنش رئيس سابق سازمان حج به ادعاي ركنآبادي
حميد محمدي ،رئيس سابق سازمان حج و زيارت كه
سال گذشته مسئول ارشد مذاكرهكننده ميان هيئت
ايراني و سعودي بود۲۱ ،مردادماه با رد ادعاي برادر
شهيد ركنآبادي ،در صفحه اينستاگرام خود نوشت:
اخيرا ً كليپي در فضاي مجازي منتش��ر شده است كه متأسفانه حاوي
اظهاراتي خالف واقع است .اگر چه اين اظهارات بيپايه و اساس ،ارزش
پاس��خگويي ندارد و ش��خصاً بنايي بر بازتبيين حقايق محرز و روشن
نداشتم ،ليكن با توجه به نش��ر اكاذيب و انتساب تهمت به نظام ،براي
جلوگيري از تشويش اذهان مردم ش��ريف ،ضمن اداي احترام به روح
همه شهداي فاجعه منا از جمله شهيد غضنفر ركنآبادي ،به مواردي
اشاره ميشود :به جرئت ميتوان از توافق با عربستان در خصوص حج
كه از ابتدا تا انتهاي آن با نظر و تأييد شوراي عالي امنيت ملي انجام شده
است به عنوان يك توافق عزتمندانه نام برد زيرا در طول فرآيند مذاكرات
پيچيده و طوالني ،نهايتاً با تحقق تمامي شروط جمهوري اسالمي ايران،
از جمله تأمين امنيت ،عزت و سالمت حجاج و لزوم بررسي فاجعه منا
موافقتنامه با اطالع و تأييد مراجع ذيصالح و تأييد شوراي عالي امنيت
ملي امضا شد.
به رغم تالش عربس��تان براي مختومه كردن پرون��ده فاجعه منا اما با
پافشاري طرف ايراني در مذاكرات مبني بر اينكه مسئوليت فاجعه منا
بر عهده طرف سعودي است و بايد نسبت به اصل وقوع فاجعه پاسخگو
باشد و حقوق شهدا و خانواده ش��هداي منا را تأديه نمايد ،از خواست
عربستان در مختومه ساختن پرونده جلوگيري و در متن توافق تصريح
شد كه موضوع بررسي فاجعه منا و چرايي وقوع آن و شناسايي مسببان
آن تا حصول نتايج روشن استمرار يابد.
متعاقب بازگشايي حج ،مقام معظم رهبري در ديدار دستاندركاران
و كارگزاران حج از بازگش��ايي حج تعبير به «خبر خوب» داشتند و از
مسئوالن امر براي بازگشايي مبتني بر بررسي ،تقدير فرمودند.
مراجع عظ��ام تقليد در اظهاراتي ويژه ،نس��بت به بازگش��ايي حج در
چارچوب تحقق ش��روط جمهوري اس�لامي اي��ران ،ابراز مس��رت و
خشنودي فراوان و از خدمتگزاران مردم قدرداني كردند.
محتواي عزتمندانه توافقنامه حج سبب ش��د تا به رغم شدت تيرگي
روابط دوكشور ،در حج  ۹۶حجاج عزيزمان ضمن برخورداري از عزت و
احترام ويژه ،در آرامش و اطمينان خاطر حج خود را به جاي آورند.
مراجع عظ��ام تقلي��د مراتب خرس��ندي و تقدير و تش��كر و رضايت
كاملشان را ابراز كردند و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسالمي
در بيانيهاي با امضاي اكثر قريب به اتف��اق از برگزاري حج عزتمندانه
 ۹۶و  ۹۷تشكر كردند.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس:

پيشنهادات اروپا نوعی خرید زمان
برای افزايش فشار عليه ايران است

هي�چ پيش�نهادي از س�وي اروپاييه�ا مورد پذيرش نيس�ت
مگر اينكه مراودات بانكي برقرار و فروش نفت تس�هيل ش�ود.

محمدج��واد جمالينوبندگاني نايب رئيس كميس��يون امنيت ملي
و سیاس��ت خارجی مجلس در گفتوگو با خانه ملت ،ب��ا بيان اينكه
تا كنون در چند مرحله شاهد بدعهدي از س��وي اروپاييها بودهايم،
گفت :يكي از اين بدعهديها بعد از امضاي برج��ام بود كه آنها صرفاً
گروههاي ديپلماتيك سياس��ي و اقتصادي را به تهران گسيل كردند
اما اقدام عملي در راستاي برجام صورت ندادند .نماينده مردم فسا در
مجلس افزود :فاز دوم بدعهدي آنه��ا بعد از خروج امريكا از برجام بود
كه در ارديبهشت  97اتفاق افتاد و اروپاييها در جلسهاي كه با وزارت
امور خارجه داشتند به 11مورد متعهد ش��دند اما به هيچ يك از اين
تعهدات پايبند نماندند.
وي افزود :ايجاد كانال مالي  SPVميان ايران و اروپا تعهد بعدي آنها بود
كه هيچ اقدامي در اين راستا صورت نگرفت و بعد از پيشنهاد اينستكس
مطرح شد كه به مراتب بسيار ضعيفتر از پيشنهادات قبلي بود ،لذا به
طور كل اروپاييها در چارچوب برجام هيچ اقدامي نداشتند.
جمالينوبندگاني در ادامه با بيان اينكه اي��ران بعد از خروج امريكا از
برجام تصميم گرف��ت در قالب بنده��اي  26و  36برجام اقداماتي در
جهت كاهش تعهدات صورت دهد ،عنوان كرد :بعد از آغاز اين اقدامات
باز هم اقدام س��ازندهاي از س��وي اروپاييها صورت نگرفت و در ابتدا
اقدام به اظهار تأسف و درخواست براي بازگش��ت ايران كردند و بعد
اين درخواس��ت را با لحن تندتر و از جنبه محكوميت و تهديد دنبال
كردند ،سپس با راهزني دريايي اقدام به توقيف نفتكش ايراني در تنگه
جبلالطارق كردند كه همه اينها حاكي از عدم حسن نيت اروپاييها
نسبت به منافع ايران و برجام است.
وي اضافه كرد :اروپاييها گاهي اظهاراتي در باب برجام داشتند اما بعد
در سفرهايي كه به كشورهاي منطقه داشتند عليه ايران اظهاراتي كرده
و سران كش��ورهاي منطقه را تحريك ميكردند كه نمونه آن ماكرون
است كه هماهنگ با ترامپ زماني درباره اقدامات موشكي ايران ميگفت
و زماني اعالم ميكرد دنبال كاهش تنشهاست ،لذا صرفاً يكي به نعل
و يكي به ميخ ميزد.
جمالينوبندگاني در ادامه درباره پيشنهاد اعطاي وام بانكي به ايران
و خريد نفت از س��وي فرانس��ه اظهار داشت :اين پيش��نهادات براي
جمهوري اسالمي مهم نيس��ت و مورد مهم ارتباطات بانكي است كه
بايد شكل بگيرد تا حسن نيت آنها ثابت شود ،همچنين روشي همچون
عراق براي خريد نفت را نميپذيريم كه به جاي پول آن ،غذا و دارو در
اختيارمان بگذارند بلكه بايد حتماً مراودات بانكي فعال ش��ود تا پول
نفت به داخل كشور بازگردد.
نايب رئي��س كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارج��ي مجلس
ش��وراي اس�لامي در پايان خاطرنش��ان كرد :زماني كه بتوانيم نفت
خود را بفروشيم ديگر نيازي به دريافت وام هم نداريم ،لذا صرفاً كافي
اس��ت اروپاييها به تعهدات خود عمل كنند اما در تقس��يم كاري كه
امريكاييها صورت دادهاند فقط به دنبال خري��د زمان به نفع امريكا
براي افزايش فشار بر جمهوري اسالمي هستند.

