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    زنده باد دومينو! 
س��يد عزت اهلل ضرغامي، عضو ش��وراي عال��ي انقالب 
فرهنگ��ي و فضاي مج��ازي در صفحه توئيت��ر خود به 
موضوع مبارزه با مفاسد واكنش نشان داد و آن را حركتي 
مثبت و دلگرم كننده دانست. او در اين متن اين حركات را انقالبي دانست 
و به نگراني محافظه كاران از رخ دادن اين اتفاق اشاره كرد. متن ضرغامي 
نوشت: تشكيل مثلث قوه  قضائيه، دستگاه هاي اطالعاتي و فعاالن رسانه اي 
در موج جديد مقابله با مفاسد اقتصادي دلگرم كننده و شيرين شده است. 
محافظه كاران، نگران دومينو شده اند! مي گويم اگر اين اقدامات انقالبي، 

دومينو است، پس زنده باد دومينو. 
........................................................................................................................

    توئيت ظريف درباره سفر به اروپا 
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در حس��اب كاربري خودش در 
توئيتر روز جمعه تصريح كرد به رغم تالش هاي امريكا براي تخريب دموكراسي 
با مقام هاي فرانسه ديدار كرده است. ظريف نوشت: »به رغم تالش هاي امريكا 
براي تخريب دموكراسي امروز با رئيس جمهور فرانسه، امانوئل ماكرون و ژان 
ايو لورديان در پاريس ديدار كردم. با يورونيوز، خبرگزاري فرانسه و فرانس ۲۴ 
مصاحبه كردم. چندجانبه گرايي را بايد حفظ كرد. سفرهاي بعدي ام، بعد از 

يك روز ماندن در تهران، پكن، توكيو و كواالالمپور خواهند بود.«
........................................................................................................................ 

    نقشه تجزيه منطقه شكست خورد 
حسين اميرعبداللهيان، مشاور ويژه رئيس مجلس در صفحه شخصي خود 
در توئيتر نوشت: پاك سازي كامل منطقه خان شيخون سوريه از حضور 
تروريست ها بر مردم، ارتش و رهبري سوريه مبارك باد. وي در ادامه مطلب 
خود آورده است: به زودي ادلب هم به سوريه مقاوم باز مي گردد. نقشه هاي 
تجزيه سوريه و تروريسم شكست خورد و بشار اسد با رأي مردم ماند. اكنون 

آوارگان به كشورشان باز مي گردند و مذاكره سوري ها جريان دارد.
........................................................................................................................

     شكاف جدي در روابط اروپا و امريكا
ابوذر گوهري فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود در 
يادداشتي درباره اجالس سران گروه7 نوشت: اجالس 
سران گروه7 در فرانس��ه در حالي برگزار مي شود كه 
شكاف ميان كش��ورهاي عمده صنعتي جهان رو به 
افزايش و نقش رهبري و هدايت امريكا به ش��دت كاهش يافته اس��ت. 
ترامپ تحت شعار »اول امريكا« باعث بروز شكاف هاي جدي حتي در 
ميان متحدان اين كشور شده به نحوي كه حتي پيش بيني مي شود اين 

اجالس بدون صدور بيانيه مشترك به كار خود پايان دهد. 
 امريكا صراحتاً در حال ايجاد ش��كاف در اروپاي واحد اس��ت، ناتو دوران 
شكننده اي را تحت  فشارهاي ترامپ طي مي كند و كشورهاي اروپايي را 
به تأمل در مورد آينده نظام دفاع جمعي ذيل ناتو وادار كرده است، جنگ 
تجاري ميان امريكا و چين اقتصاد جهاني و از جمله اقتصادهاي كشورهاي 
دوست امريكا را به مخاطره افكنده است، در مورد مشكالت زيست محيطي 
و اقليمي ميان امريكا و سايرين توافقي وجود ندارد، كره جنوبي و ژاپن دو 
متحد شرق آسياي امريكا دچار اختالف روزافزون شده اند و همكاري هاي 
اطالعاتي خود را متوقف كرده اند، امريكا ب��ا ادعاي خريد گرينلند تنش 
ديگري ايجاد كرده، تقاضاي ترامپ مبني بر ورود مجدد روس��يه به گروه 
كش��ورهاي صنعتي در حالي  كه اروپا و روسيه مش��كالت خود را دارند و 
ماجراي اوكراين همچنان ادامه دارد و سبب بروز مسائلي جديد شده است، 
مسابقه تسليحاتي قدرت هاي بزرگ به دليل خروج امريكا از پيمان هاي 
بين المللي و نظامي كردن عرصه هاي جديد نظير فضا رو به افزايش است، 
رويكردهاي پوپوليستي و ناسيوناليستي در كشورهاي مختلف، حكمراني 
در دنيا را دچار تحول ساخته و نخبگان كشورها را دچار حيرت و سردرگمي 
كرده است. با اين  وجود ماكرون رئيس جمهور فرانسه تالش مي كند اجالس 
سران گروه7 حداقل در ظاهر عاري از تنش و سازنده برگزار گردد، هرچند 

چشم انداز موفقيت وي با توجه به چالش هاي فوق بسيار اندك است.

نماينده مردم گرگان در مجلس:
 ساير دستگاه ها قوه قضائيه را 

در برخورد قاطع با فساد ياري كنند
آقاي رئيس�ي در قوه قضائيه اقدام�ات قاطعي را ب�راي مبارزه با 
فساد شروع كرده كه البته با توجه به گستردگي فساد الزم است 
تا ساير دس�تگاه ها نيز در اين زمينه به كمك قوه قضائيه بيايند. 
نورمحمد تربتي نژاد نماينده مردم گرگان در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با فارس، با اشاره به عملكرد آيت اهلل رئيسي در قوه قضائيه 
گفت: آقاي رئيسي عملكرد خوبي در قوه قضائيه دارد و ما شاهد قاطعيت 
وي در برخورد با مفاسد هس��تيم و اقدامات وي بسيار اميدواركننده و 
مفيد است. او هم در عرصه مسائل نظري هم در عمل عملكرد قاطعي 

دارد و اميدواريم قوه قضائيه در ادامه راه عمل كند. 
وي افزود: با توجه به گسترشي كه فساد در سطح كشور داشته مبارزه با مفسدان 
بايد به صورت همه جانبه باشد و دستگاه هاي ديگر نيز در اين ارتباط بايد پاي 
كار بيايند و قوه قضائيه را در مبارزه با فساد همراهي كنند. تربتي نژاد خاطرنشان 
كرد: يكي از نكات مثبت در رابطه با آقاي رئيسي اين است كه وي در همين 
سيستم قضايي رشد كرده و باال آمده و از نظر تخصصي و كارشناسي اهليت 
الزم را براي اين كار دارد و اين در حالي است كه هيچ رئيس قوه اي تا به حال 
به اينگونه سلسله مراتب را طي نكرده بود. وي افزود: نكته ديگر اين است كه 
همانطور كه گفتم دستگاه هاي ديگر نيز بايد براي مقابله با فساد پاي كار بيايند 
تا همه مسئوليت به گردن قوه قضائيه نيفتد و اگر هر قوه اي مشكالت خود را 
حل كند و در انتصابات دقت الزم صورت گيرد تا افراد پاكدست به كار گماشته 
شوند طبيعتاً در كار بهتر پيش مي رود. نماينده مردم گرگان در مجلس شوراي 
اسالمي در پايان گفت: متأسفانه به خاطر گستردگي فساد وضعيتي حاكم 
شده كه مردم احساس مي كنند از روال قانوني نمي توانند حقشان را بگيرند و 
همين مسئله باعث شده مردم هم براي پيگيري حقوق شان متوسل به راه هاي 

غيرقانوني شوند و دنبال پارتي و سفارش براي پيشبرد كارهايشان باشند.
........................................................................................................................

 شكايت نمايندگان مجلس  از دولت 
به ديوان محاسبات

از ش�كايت  بودج�ه مجل�س  و  برنام�ه  عض�و كميس�يون 
تع�دادي از نماين�دگان از دول�ت ب�ه دي�وان محاس�بات 
ب�راي اج�را نك�ردن قواني�ن مص�وب پارلم�ان خب�ر داد. 
به گزارش تسنيم، سيدمهدي فرش��ادان عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي با انتقاد از دولت براي اجرا نكردن قوانين 
مصوب مجلس، گفت: طبق اطالعي كه به دست آورده ايم، دولت متأسفانه 
اغلب مصوبات مجلس را اجرا نمي كند. وي با تأكيد بر اينكه دولت، مصوبات 
مجلس را به صورت دلخواه خودش اجرا مي كند، اظهار داشت: بعضاً مشاهده 
ش��ده كه مجلس در مواردي، از جمله بودجه هاي سنواتي مصوباتي دارد، 
اما دولت با توجيه اينكه توان اجراي آنها را ن��دارد، آيين نامه هاي مربوطه 
را تصويب نمي كند. عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: 
ضررهاي ناشي از اجرا نكردن قانون بيشتر از اجرا كردن قوانين ناقص است، 
شايد در برخي موارد مصوبات و قوانين مجلس واقعاً داراي اشكاالتي باشد، 
اما اين دليلي بر اجرا نكردن آنها از سوي دولت نيست. دولت مي تواند براي 
اصالح قوانين مجلس، لوايحي ارائه كند تا مصوبات اصالح ش��ود، نه اينكه 
با توجيه اينكه مصوبات غيركارشناسي و ناپخته اس��ت، آنها را اجرا نكند، 
اين براي كشور آسيب زاس��ت. وي اضافه كرد: بر همين اساس، تعدادي از 
نمايندگان مجلس در نامه اي به ديوان محاسبات، شكايت خود را از دولت 
درباره اجرا نكردن قانون اعالم كرده اند. اميدواريم ديوان محاسبات به موضوع 
شكايت نمايندگان رسيدگي كرده و نظر كارشناسي و قانوني خود را اعالم 

كند؛ تخطي از اجراي قانون براي كشور پسنديده نيست.

رئيس جمه�ور و اعضاي هيئت     دولت
دولت همزمان با هفته دولت با 
حض�ور در مرق�د بنيانگ�ذار جمهوري اس�امي اي�ران با 
آرمان هاي امام خميني)ره( تجديد ميثاق كردند. روحاني 
در حاشيه اين مراس�م گفت كه انتقاد از دولت بي هزينه و 
توأم با جايزه و تشويق بوده است و از آن استقبال مي كنيم 
ام�ا انتق�اد كاف�ي نيس�ت، ني�از ب�ه دلس�وزي داري�م. 
حجت االس��الم حس��ن روحاني رئيس جمهور و اعضاي هيئت 
دولت روز شنبه همزمان با هفته دولت با حضور در مرقد بنيانگذار 
جمهوري اس��المي ايران با آرمان هاي امام خميني)ره( تجديد 
ميثاق كردند. حسن روحاني در اين مراسم با نثار تاج گل، به مقام 

واالي معمار كبير انقالب اسالمي ايران، اداي احترام كرد. 
   در دولت همه توان براي اجراي آرمان هاي انقاب

 به كار گرفته مي شود
حس��ن روحاني رئيس جمهور صبح ديروز در مرق��د مطهر امام 
خميني)ره( گفت: حضور ما در كنار مرقد امام يادی از راه و خط 
و سيره امام اس��ت و تعهد چندباره به مسير و راهي كه او براي ما 
برگزيد و معرفي كرد. در گفتمان جمهوري اسالمي ايران عمدتاً 
مديريت يك نظم و نظام اسالمي مطرح است و لذا آنهايي كه فكر 

مي كنند گفتمان انقالب در برابر گفتمان جمهوري اسالمي است 
راه اشتباه و خطايي را انتخاب كرده اند. اين دو در طول يكديگر 
هستند و در عرض يكديگر نيستند. در بسياري از موارد جمهوري 
اس��المي را با معيارهاي انقالب تطبيق مي دهيم و اگر اصالحي 
الزم است آن اصالح را صورت مي دهيم. باالترين مرتبه در زمينه 

نهضت انقالب اسالمي، مرحله دولت سازي است. 
   احساس مي كنيم در ماه هاي اخير مشكات كمتر

 مي شود
روحاني با تأكيد بر اينكه تا زماني كه مردم با انقالبند و انقالب با 
مردم اظهار داشت: امروز در يك شرايط بسيار سخت و پيچيده اي 
قرار گرفته ايم. در طول يك سال گذشته مردم در رنج و زحمت 
بودند، اما همچنان مقاوم و استوار در برابر توطئه هاي بيگانگان 
ايستادند. خوشبختانه به رغم اينكه فشارها در طول اين يك سال 
بيشتر و بيشتر بر مردم ما بوده اس��ت، در ماه هاي اخير احساس 

مي كنيم مشكالت كاسته مي شود. 
   انتقاد از دولت همراه با جايزه و تشويق است

رئيس قوه مجريه بيان داشت: امروز روز حمايت مردم از دولت و 

خدمت بيشتر دولت به مردم است. انتقاد از دولت بالمانع است و 
حتي در دولت های يازدهم و دوازدهم انتقاد از دولت بي هزينه و 
حتي توأم با جايزه و تشويق بوده است، در اين اشكالي نيست و ما 
از آن استقبال مي كنيم اما انتقاد كافي نيست و نياز به دلسوزي 
داريم، نقد دلسوزانه غير از تخريب كينه توزانه است. براي اصالح 
جامعه و دولت همه بايد دست به دست هم دهيم و در اين شرايط 

سخت همديگر را ياري كنيم تا به مقصد نهايي دست يابيم. 
روحاني ب��ا بيان اينكه امام هم��واره تأكيد مي كرد بار س��نگين 
مسئوليت بر دوش دولت است و همه بايد از دولت حمايت كنند، 
تصريح كرد: رهبر معظم انقالب هم در ديدار اخيرشان كه دولت 
در محضرشان بود تأكيد كردند كه بار اصلي بر دوش دولت است 

و همه بايد دولت را حمايت و ياري كنند. 
روحاني بيان داشت: همه توان خود را براي رابطه بسيار خوب با 
جهان ش��رق و غرب به كار گرفتيم اما يك دولت تازه كار و ناشي 
باعث ش��د زحمت فراواني براي مردم ما، م��ردم منطقه و ملت 
خودش به وجود آورد. اينجا نه قصور است و نه تقصير بلكه تحميل 
شرايط سخت و ناخواسته براي ملت و مردم است. همه بايد اين 
ويژگي را در نظر داشته باشيم و براي تغيير اين شرايط، راهي جز 

اتحاد، انسجام، وحدت و يكپارچگي وجود ندارد.

در مراسم تجديد ميثاق با آرمان هاي امام خميني)ره(

روحانی: همه بايد از دولت حمايت كنند

شكس�ت غرب از حوزه تحريم، اجماع سازي و 
پروژه حمله نظامي عليه جمهوري اس�امي به 
حوزه دريايي نيز كش�يده شده اس�ت و اين بار 
امريكا و برخي از كشورهاي اروپايي و منطقه اي 
به صراف�ت افتاده اند ت�ا مان�ع از تثبيت قدرت 
ايران در منطقه تنگه هرم�ز و برخورد قانوني با 
ناوها و كش�تي هاي خود در اين منطقه ش�وند. 
قريب يك ماه و ان��دي از تالش غرب ب��راي ايجاد 
ائتالف دريايي عليه ايران مي گذرد و منابع متعددي 
علت عدم تشكيل چنين ائتالفي را اهداف ضدايراني 
دولت امريكا عنوان كرده اند، آن هم در شرايطي كه 
امريكا طي روزهاي گذشته تبليغات فراواني مبني 
بر مش��اركت كش��ورهاي زيادي در طرح تشكيل 
ائتالف دريايي براي تسهيل كش��تيراني در خليج 
فارس منتشر كرده است. تالش براي تشكيل ائتالف 
زماني ش��كل جدي به خود گرفت ك��ه جمهوري 
اس��المي ايران نفتكش بريتانيايي »استنا ايمپرو« 
را به دليل عدم رعايت مقررات توقيف كرد؛ اقدامي 
كه با تحسين بسياري از كشورها همراه شد و آن را 
دليلي بر اقتدار روزافزون اي��ران در عرصه دريايي 
دانس��تند و غرب را تحقير ش��ده ناميدن��د. پس از 
توقيف اين كشتي توس��ط ايران نشستي به دعوت 
بريتانيا در منامه و با حضور نمايندگان امريكا و چند 
كش��ور اروپايي برگزار شد كه هدف آن تالش براي 
تأمين امني��ت دريانوردي در خلي��ج فارس عنوان 
شده بود. در بخشي از بيانيه اين نشست كه توسط 
وزارت خارجه بحرين منتش��ر مي شود، آمده است: 
»هدف از اين اقدام بحرين، ايفاي نقش براي كمك 
به برقراري امنيت و ثبات منطقه به  دليل خطراتي 
است كه در س��ايه اقدامات ايران، منطقه را تهديد 
مي كند و خطري بزرگ براي دريانوردي و هوانوردي 
در منطقه است.« طبق گزارش خبرگزاري بحرين 
)بنا( در اين بيانيه همچنين تأكيد ش��ده است كه 
اين نشست »فرصتي براي رايزني و تبادل ديدگاه 
كشورها درباره دستيابي به راهكارهايي جهت مقابله 
با خطر اي��ران و تضمين آزادي كش��تيراني در اين 

منطقه راهبردي است.«
   ائتاف فرو مي پاشد

در همين رابطه بسياري از نش��ريات و مطبوعات 
مشهور و معتبر جهاني اقدام اخير امريكا و انگليس 
و برخي ديگر از كشورها در جهت تشكيل ائتالف 
ضدايراني را محكوم به شكست دانسته و آن را يك 
شوي تبليغاتي براي جبران شكست هاي خود در 
مواجهه با ايران عنوان كرده ان��د، به عنوان نمونه 
نشريه گلوبال تايمز در گزارشي ائتالف دريايي عليه 
ايران را بسيار آسيب پذير و غيرقابل تحقق عنوان 
كرده است. در بخشي از اين گزارش آمده است: »در 

بحبوحه تنش ها با ايران، امريكا قصد دارد از فشار 
حداكثري و يك ائتالف دريايي براي تسليم كردن 
ايران اس��تفاده كند اما تنها شماري از كشورها به 
اين تبليغات واشنگتن پاسخ داده اند. امريكا، ايران 
را به حمله به نفتكش ها در خليج فارس متهم كرده 
اما هيچ گونه شواهد متقاعد كننده اي در اين باره 
ارائه نكرده است. تشكيل اين به اصطالح ائتالف 
تحت رهبري امريكا بخش��ي از راهبرد واشنگتن 
براي سركوب ايران محسوب مي شود.« اين رسانه 
معتبر غربي در ادام��ه بيان مي كن��د: »حقيقت 
تشكيل چنين ائتالفي اين است كه واشنگتن در 
حال البي كردن با ديگر كشورها به منظور كمك 
به امريكا براي تحت فشار قرار دادن تهران است. 
ايران يك شريك راهبردي براي چين می باشد و 
پكن در ت��الش براي حفاظت از صل��ح و ثبات در 
خليج فارس اس��ت. چين همكاري هاي نزديكي 
با ايران در زمينه مبارزه با دزدي دريايي دارد كه 
اين اقدام به نفع ديگر كش��ورها نيز است. تأمين 
امنيت خطوط كش��تيراني به امني��ت اقتصادي 

جهاني مرتبط است زيرا حدود 30درصد از نفت 
خام جهان از طريق خليج ف��ارس و درياي عمان 

منتقل مي شود.« 
گلوبال تايمز همچنين ادامه مي دهد: »چين در حال 
به كار گيري تالش هاي زي��ادي براي حفظ ثبات و 
امنيت در منطقه است. چين ناوگان دريايي خود را 
به منظور انجام مأموريت هاي اسكورت كشتي ها در 
خليج عدن و آب هاي سومالي به اين مناطق اعزام 
كرده است. چين براي اس��كورت بهتر كشتي ها با 
جيبوتي همكاري مي كند و يك پايگاه حمايتي در 
آنجا براي كشتي هاي ارتش اين كشور ايجاد كرده 
است. استكبار و اقدامات بي محاباي واشنگتن، سبب 
ايجاد آشوب در خليج فارس ش��ده است. تا وقتي 
كه واش��نگتن رويكرد خود را تغيير ندهد، ابهامات 
در منطقه همچن��ان ادامه خواهد داش��ت. در اين 
ميان، همپيمانان امريكا با رويكرد واشنگتن موافق 
نيستند. آلمان با اسكورت كشتي ها در خليج فارس 
مخالفت و اعالم كرده اس��ت خطوط كشتيراني در 

حال حاضر در معرض تهديد قرار ندارند.«

   اعتراف به قدرت دريايي ايران
يك انديش��كده امريكايي ديگر نيز به قدرت ايران 
در عرصه دريايي و اس��تيصال امريكا در رويارويي 
با ايران پرداخته اس��ت و ائتالف مورد نظر امريكا 
و برخي از كش��ورهاي همپيم��ان وي را غيرقابل 

تحقق مي داند. 
 انديشكده امريكايي ش��وراي روابط خارجي با 
بررسي رفتار ايران در خليج فارس و تأثير سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي در رفتار اقتدارآفرين 
جمهوري اس��المي ايران در خليج فارس آورده 
اس��ت: »امري��كا در ح��ال ت��رك خليج فارس 
است. امس��ال نه سال بعد اما ش��كي نيست كه 
اياالت متحده اين مس��ير را ط��ي خواهد كرد. 
بهترين م��درك براي اثب��ات اين ام��ر خروج 
امريكا از منطقه و انفعال واش��نگتن در مواجهه 
با اقدامات ايران اس��ت. اين در حالي اس��ت كه 
مقامات و تحليلگران امريكايي اغلب با استفاده از 
تعداد پرسنل، هواپيماها و كشتي هايي كه امريكا 
در داخل و اطراف خليج فارس برقرار مي كنند به 

توجيه روند خروج امريكا از خليج فارس و مقابله 
با آن مي پردازند.«

عطوان نويسنده مشهور روزنامه رأي اليوم نيز 
در همين باره مي نويس��د: »ما به برادران عرب 
خود در خليج )فارس( ي��ادآوري مي كنيم كه 
بيش��تر سياس��ت هاي آنها در ۲0سال گذشته 
منجر به فاجعه اي براي آنها و كشورهايشان شده 
است. آنها عليه عراق توطئه كردند، كشوري كه 
هشت س��ال براي حفاظت از آنها در برابر ايران 
جنگيد و نقش مهمي در تس��هيل اش��غال آن 
داشتند. آنها حاال شكس��ت خود را در يمن هم 
پذيرفته اند و س��ربازان خود را پس از پنج سال 
خونريزي از اين كش��ور خارج مي كنند و ورود 
به ائتالف با اسرائيل ممكن است سومين مورد 
اضافي باشد.« وي در همين باره ادامه مي دهد: 
»خالصه اينكه اسرائيل ديگر قادر به محافظت 
از خود نيست و در ش��رايط اضطراب و وحشت 
از موشك هاي محور مقاومت به سر مي برد. ما 
اعتقاد نداريم ك��ه با توجه ب��ه تغيير معادالت 
ق��درت و ظه��ور قابليت هاي مح��ور مقاومت، 
ائتالف دريايي امريكا بتواند از ديگران خصوصاً 

در خليج فارس، محافظت كند.«
   تقا برای تقابل با اقتدار دريايی ايران

آنچه در اين ميان مهم مي نمايد اين مسئله است كه 
تقالي امريكا و متحدانش براي پايان دهي به اقتدار 
دريايي ايران پس از آني صورت مي گيرد كه اياالت 
متحده در رويارويي با جمهوري اس��المي ايران در 
عرصه خش��كي اعم از تحريم ها و تهديدات نظامي 
طعم تلخ شكست را تجربه كرده است و آنگونه كه 
بسياري از تحليلگران و رسانه هاي معتبر بين المللي 
پيش بيني مي كنند اقدام اخير امريكا و متحدانش 

نيز محكوم به شكست است.

قريب يك ماه و اندي از تاش 
غ�رب ب�راي ايج�اد ائتاف 
دريايي عليه ايران مي گذرد 
و منابع متع�ددي علت عدم 
ائتاف�ي  چني�ن  تش�كيل 
را اه�داف ضدايران�ي دولت 
امري�كا عن�وان كرده اند، آن 
هم در ش�رايطي ك�ه امريكا 
طي روزهاي گذشته تبليغات 
فراوان�ي مبني بر مش�اركت 
كش�ورهاي زي�ادي در طرح 
تش�كيل ائت�اف درياي�ي 
براي تسهيل كش�تيراني در 
خليج فارس منتشر كرده است

شكست های پياپی در برابر ايران، امريكا را به عرصه تقابل دريايی كشانده است

ائتالف دريايی امريكا، نيامده فرو پاشيد

ي�ك عض��و كميس�يون قض�اي�ي مجل��س م�دع��ي ش��د ك�ه افش�اي 
اطاع��ات نفتك��ش گ�ري�س1 ك�ه زمين�ه س��از ت�وقي��ف آن ش��ده 
ب�ود، توس��ط نف�وذي ه�اي�ي در وزارت نف�ت ص��ورت گ�رفت��ه اس�ت. 

    دوتابعيتي ها كشور را به لبه پرتگاه بردند
ابوالفضل ابوترابي عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس، 
در مورد آخرين وضعيت ليست دوتابعيتي ها اظهار كرد: در تحقيق و تفحص به ليست 
100 نفره رسيديم كه از هر جناحي در اين گروه هستند و موضوع ديگري كه خأل قانوني 
است، گرين كارت، اقامت دائم و خريد امالك در كش��ورهاي ديگر است كه در قانون 
نيامده است، اين ليست 100 نفره شامل افرادي كه گرين كارت و اقامت دائم دارند هم 
مي شود و بين آنها افرادي وجود دارد كه فرزندانشان اين مسئله را هم دارند. ما به لحاظ 
قرائن به اين ليست 100 نفره رسيديم و بايد به قوه قضائيه برود تا در آنجا حكم صادر 

شود كه پرونده اين افراد در اين قوه هم ايجاد شده است. 
    جاسوسان نفتي زمينه ساز توقيف »گريس1« بودند

عضو كميس��يون قضايي مجلس ش��وراي اس��المي مطرح كرد: از 17 نفري كه اداره 
اطالعات در بحث جاسوسي اخيراً دس��تگير كرد، پنج نفر از آنها در وزارتخانه مهمي 
مشغول فعاليت بودند كه اينها هم از مسير دوتابعيتي و قولي كه در مورد تابعيت داده 

بودند، جذب شدند. 
وي در ادامه تأكيد كرد: در اين شرايط حساس وزارت نفت پاشنه آشيل كشور است و 
دشمن روي اين وزارتخانه سرمايه گذاري زيادي انجام داده است، در بين اين 17نفري 
هم كه وزارت اطالعات دستگير كرده، برخي از جاسوسان، اطالعات مشتري ها و فروش 

نفت ما را به دشمن مي دادند. 

ابوترابي افزود: دو پرونده اي كه اخيراً براي اين وزارتخانه باز ش��د يكي همان دستگاه 
كارتخواني بود كه در دفتر وزير پيدا ش��د و پرونده ديگري كه نهاد هاي امنيتي آن را 
مطرح كردند، دستگيري خانمي بود كه در پرونده ابتدايي با 15نفر مرتبط بود و براي 
چهار نفر از اين افراد قرار قضايي صادر شد، اينها اطالعات مشتريان ما را در اين شرايط 

تحريمي به دشمن مي فروختند. 
عضو فراكسيون واليي مجلس دهم عنوان داشت: نفتكش گريس1 )آدريان دريا( هم كه 
در جبل الطارق توقيف شد از طريق لو رفتن اطالعات آن از سوي نفوذي هاي وزارت نفت 

بود و از همين رو دشمن اشراف كامل روي اين وزارتخانه پيدا كرده است. 

    ضرر 200ميليارد توماني روزانه از محل قاچاق سوخت
ابوترابي در ادامه گفت: نكته ديگر اس��ناد بس��يار مهمي بود كه در پروژه پارس جنوبي 
فاز11 به شركت توتال داده ش��د و اين شركت اسناد بس��يار مهم و زياد ما را با خود برد. 
در بحث حذف كارت سوخت چقدر مصرف بي رويه داشتيم و پيش بيني مي شود در روز 
۲00ميليارد تومان بابت قاچاق سوخت ضرر مي بينيم، حذف كارت سوخت عاملي شد 
تا هم مصرف سوخت بي رويه باال برود و هم قاچاق آن زياد شود. وي ابراز داشت: در بحث 
حقوق بين الملل موضوعي به عنوان كامله الوداد داريم به اين معنا كه در پرونده هاي نفتي 
آنچه را كه براي دوستت مي خواهي براي من هم بخواهي و از آنجايي كه در پرونده كرسنت 
ما گاز را به قيمت ك��م فروخته بوديم، تركيه طبق همين اصل ش��كايت كرد و از همين 
رو در موضوع فروش گاز به تركيه محكوم ش��ديم و وزارت نفت هم بدون سر و صدا اين 
محكوميت را به تركيه پرداخت مي كند كه منشأ آن كرسنت است. عضو فراكسيون واليي 
مجلس دهم تصريح كرد: فاز۴ پااليشگاه ستاره خليج فارس مي توانست براي كشور درآمد 
بسياري داشته باشد ولي به بهانه توسعه فازهاي قبلي اين كار را متوقف كردند در حالي كه 

خاتم االنبيا اعالم كرد در كنار توسعه فازهاي قبلي اجازه ساخت اين فاز را هم بدهيد. 
    انصراف از استيضاح در برابر دريافت آپارتمان

ابوترابي در پايان درباره موضوع اخير برخي از نمايندگان مجلس هم اظهار كرد: در مورد 
دريافت ساختمان در قبال انصراف از استيضاح بايد گفت كه اين موضوع هم در مجلس 
نهم و هم مجلس دهم وجود داشته است و مستندات آن را به زودي در اختيار مردم قرار 
مي دهيم، اين افراد همگي جزئي از يك طيف خاص هستند و بالفاصله طرح استيضاح 
بنده را از مجلس كليد زدند، براي مثل بزرگ ترين آپارتماني كه از آقاي وزير دريافت 

شده ۲87متر در خيابان الهيه تهران است.

يك نماينده مجلس ادعا كرد

نفوذي هاي وزارت نفت زمينه ساز توقيف »گريس1« بودند

گزارش 2  

   گزارش   یک


