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ايران و چين در آستانه يك توافق بلندمدت
مرتضي مكي در س��رمقاله دي��روز روزنامه 
آفتاب يزد با عنوان ايران- چين در شرايطي 
جديد،   نوش��ت: گمانه زني ها درباره توافق 
 بلند مدت ميان ايران و چين در روز هاي اخير مباحث مختلفي را مطرح 
كرده و به ويژه بار ديگر موضوع رابطه با ش��رق و غرب  مورد توجه قرار 
گرفته است. به طور كلي دوگانه شرق و غرب در طول چند دهه اخير به 
بحثي محوري در سياست خارجي ايران  تبديل شده است. در اين ميان 
حاميان نگاه به ش��رق معتقدند، چون غربي ه��ا از قِبل همكاري هاي 
اقتصادي به دنبال ايجاد تغييرات  فرهنگي و اجتماعي و حتي سياسي 
در جوامع هستند نمي توانند گزينه قابل اعتمادي براي ايران در زمينه 
همكاري باشند. در حالي  كه ذيل اين نگاه كشور هاي شرقي همچون 
چين تنها به دنبال همكاري هاي معيني در سطح اقتصادي هستند و 
دخالت در ساير امور  با سياست هاي كشور هايي نظير چين همخواني 
ندارد. بحث درباره همكاري ايران و چين را در اين نگاه اقتصادي مي توان 
جزئي از  سياست كالن پكن دانست كه با ابتكاري به نام جاده ابريشم به 
دنبال توسعه اقتصادي خود در ساير نقاط جهان است. براي ايران  نيز در 
شرايط فعلي چين گزينه اي اجتناب ناپذير اس��ت چراكه اساساً چاره 
ديگري وجود ندارد و تهران زير فشار هاي سنگين  واشنگتن قرار دارد و 
همكاري با چين به عنوان راهي براي افزايش توان مقاومت نس��بت به 
فشار هاي اياالت متحده در نظر گرفته  مي شود.  از سوي ديگر گمانه زني 
درباره اين توافق در حالي است كه روابط ميان پكن و واشنگتن نيز در 
سال هاي اخير در روندي صعودي  پرتنش شده است. در همين راستا 
بعيد به نظر مي رس��د حتي با پيروزي يك رئيس جمهور دموكرات در 
انتخابات امريكا نيز تفاوت  چشمگيري در رابطه چين و اياالت متحده 
ايجاد شود و از اين منظر بايد گفت شايد چين مايل باشد تغيير رويه اي 

را در رفتار  خود نسبت به ايران ايجاد كند. 
........................................................................................................................

 وقاحت امريكايي
احمد دستمالچيان در يادداشت ديروز خود با 
عنوان »وقاحت امريكايي« در روزنامه اعتماد 
نوشت: دولت اياالت متحده امريكا با توجه به 
ضعف بسيار ش��ديد در عرصه هاي مختلف سياست خارجي، تنها يك 
سالح براي پيشبرد اهداف سياسي اش در اختيار دارد. واشنگتن تالش 
دارد با اعمال تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه عليه ملت هاي آزاديخواه و 

مستقل عمل كند. 
واشنگتن مي خواهد با گرسنه نگه داشتن مردم و جلوگيري از رسيدن 
مواد غذايي و دارويي به مردم كش��ورهاي مستقل، كاري كند تا اراده 
مردم اين كش��ورها شكسته ش��ود و در مقابل امريكا تس��ليم شوند. 
امريكايي ها اين شيوه را در برابر ايران، عراق، لبنان و بسياري كشورهاي 
ديگر در پيش گرفته اند. همان مسير شكست خورده اي كه امريكايي ها 
براي به زانو در آوردن مردم ايران چهار دهه پيش آغاز كردند، اين روزها 
در لبنان هم دوباره از سر گرفته  شده است و من معتقدم مردم لبنان در 
مقابل اين زياده خواهي ها و تعرض ها ايستادگي خواهند كرد. واقعيت 
مهم اين است كه اقدامات امريكا باعث ش��ده تا ملت هاي آزاديخواه، 
اراده قوي تري براي مقابله با دخالت ها و هجمه هاي امريكا پيدا  كنند. 
مردم ايران- كه بزرگ ترين آس��يب ديده از يكجانبه گرايي، اقدامات 
تجاوزكارانه و ظلم هاي امريكا هس��تند- در مقاب��ل اين رفتار آبديده 
شده اند و شاهديم كه به  رغم همه مشكالت روز به روز به سمت استقالل 
و خودكفايي در همه عرصه ها پيش مي روند. هر چند تبعات اين مسير 
باعث شده كه مردم در تنگناهاي بهداشتي و س��المتي قرار بگيرند، 
اما باعث ش��ده اس��ت مردم ايران در مقابل ظلم هاي امريكا بايستند، 
اين ايستادگي براي مردم ديگر كشورهاي منطقه هم به الگويي براي 

استقالل و آزادي از بند استكبار تبديل شده است. 
........................................................................................................................

 اروپا همان اسرائيل و امريكاست! 
محمدحسين محترم در يادداشت ديروز خود 
در روزنام��ه كيه��ان پيرام��ون وابس��تگي 
كش��ورهاي اروپايي به امريكا و فشار بر ايران 
نوشت: در وابستگي كشورهاي اروپايي و مديران كل آژانس و سازمان 
ملل به امريكا نبايد ش��ك كرد. اص��رار و عجله آنها براي رس��يدن به 
نتيجه گيري از پيش تعيين شده بسيار مش��كوك و البته ناشيانه بود، 
چراكه اوالً مدير كل آژانس در گزارش خود مسئله دسترسي به مكان ها 
را ماهيتي غيرفوري ذكر و اذعان كرده موضوع موارد درخواستي مربوط 
به مدت هاي بسيار گذشته است و وي به همراه بازرسان آژانس در دو 
سفر به ايران پاسخ هاي فني الزم را دريافت كرده اند. ثانياً ايران در اجازه 
دادن به بازرسان براي بازديدهاي اوليه و تكميلي و سرزده رتبه اول را 
دارد. ثالثاً نتيجه گيري انجام ش��ده بدون راس��تي آزمايي و مبتني بر 
پيش داوري و پيش فرض صورت گرفته و آژان��س اذعان دارد در مورد 
ادعاي »س��ه فعاليت احتمالي« به هيچ وجه به يقين نرس��يده. رابعاً 
خواستار دسترس��ي به دو مكاني شدند كه اصاًل هس��ته اي نيستند و 
بازرس��ي از آنها در چارچوب برجام نيامده و پرونده اين دو مكان قباًل 
بسته شده اس��ت، لذا اين س��ؤال قوياً مطرح اس��ت كه چرا آژانس بر 
نتيجه گيري سياس��ي و ارائه عجوالنه گزارش مدي��ركل آژانس اصرار 
داش��ت؟! تا جايي  كه اي��ن سياس��ت عجوالنه آژانس از س��وي چين 
به»سياست خودفريبي كاماًل غيرمسئوالنه« تعبير و نتيجه آن »فسخ 
كامل برجام« ذكر شده است. باور كنيد اروپا و سازمان هاي بين المللي 
همانند امريكا و اس��رائيل و فتوكپي برابر با اصل هستند! و اين همان 
سخن بنيانگذار جمهوري اسالمي است كه تجربه 40سال گذشته نيز 

صدها بار غيرقابل انكار بودن آن را اثبات كرده است.
........................................................................................................................

 بايد به نسخه هاي جديد انديشيد
شهريار زرشناس در يادداشتي پيرامون 
بحث ضرورت ارائه نسخه هاي جديد 
براي حل مش��كالت كشور در شماره 
روز گذشته جام جم نوشت: ريشه و علت اصلي مشكالت و دشواري هاي 
اقتصادي كشور، ساخت ناس��الم، بيمار و وابسته اقتصاد شبه مدرن و 
نسخه مخرب نئوليبرالي حاكم بر آن است. براي رهايي از اين مشكالت 
چه بايد كرد؟ بايد در گام اول، نس��خه اقتصادي نئوليبرالي كنوني را 
كنار گذاشت و به جاي آن نسخه اقتصادي انقالبي عدالت محور را مبنا 
و راهنماي تدوين سياس��ت ها و دس��تورالعمل ها و برنامه ريزي هاي 
اقتصادي كش��ور قرار داد و در گام دوم بايد با تكيه بر نسخه اقتصادي 
انقالبي عدالت محور، به ايج��اد تحول بنيادين زيربنايي در س��اخت 
اقتصاد ش��به مدرن كنوني )به منظور جايگزين��ي آن با نوعي اقتصاد 
مردمي عدالت محور ملهم از آموزه هاي اس��المي و معطوف به شرايط 
ايران امروز( اقدام كرد. تنها در چنين وضعي است كه ساخت اقتصاد 
ايران به يك ساخت نيرومند مستقِل درون زاي عادالنه تبديل مي شود؛ 
اقتصادي كه به علت اس��تحكام ساختي و توازن س��اختاري و سابقه 
عادالنه اش، امكان و توان ايس��تادگي در مقابل فش��ارهاي راهزنان و 
غارتگران س��ركرده نظام جهاني ظلم و س��لطه را دارد. مراقب نشاني 
دادن هاي غلط باش��يم و بدانيم نوسانات پي در پي ارزي و شوك هاي 
هفتگي و بعضاً روزانه تورمي و حقوق نجومي مديران و ش��كل گيري 
رانت خواران اشرافي و وقوع اختالس هاي حيرت انگيز و قيمت نجومي 
خودروهاي بي كيفيت و مسائل ديگري از اين دست، نتيجه نسخه غلط 
اقتصادي است و براي رهايي از اين مشكالت بايد نسخه صحيح را به 
دست مديراني آگاه و داراي عزم و اراده و روحيه جهادي سپرد تا تغيير 

ساخت اقتصادي كشور را اجرايي كنند.
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اغماض در مقابل نقض برجام به رفتار ضدایراني شوراي حكام تعمیم یافت

شوق مذاكره بعد از قطعنامه شوراي حكام!

بعد از گذشت نزديك دو هفته از صدور قطعنامه 
شوراي حكام، دولت و اعضاي تيم مذاكره كننده 
هسته اي كشورمان كماكان نسبت به اين موضوع 
واكنش درخور توجهي نداشته اند و اروپايي ها با 
فراغ ب��ال از احتمال همراهي ب��ا اياالت متحده 
درباره فعال كردن مكانيسم ماشه طي ماه هاي 

آتي سخن به ميان آورده اند. 
برخي از مقامات اروپايي حتي اين گمانه را مطرح 
كرده اند كه برخالف متن برجام- قطعنامه2231 
كه در آن به پايان تحريم تس��ليحاتي جمهوري 
اسالمي ايران اشاره شده است همانند ساير موارد 
پشت پا زده و تنها با تعليق تحريم هاي تسليحاتي 
ايران به صورت محدود موافقت كرده اند كه چنين 
رويكردي مصداق ديگري از همراهي سه كشور 

اروپای با امريكايي هاست. 
در واقع تكرار رفتار ضدايراني اروپا دست كم بعد 
از روز اجراي برجام تاكنون حاكي از اين واقعيت 
است كه آنها برآورد دقيق و محاسبات مناسبي 
از ميزان حساس��يت دولتمردان كشور در قبال 
نقض برجام و رفتارهاي مشابه خصمانه دارند و بر 
همين اساس عالوه بر عدم اجرايي كردن تعهدات 
مشروح يازده گانه خود در متن برجام، با تك تك 
اهداف ضدايراني امري��كا در برجام نيز همكاري 
مي كنند، به طوري كه طي پنج سالي كه از روز 
اجراي برجام گذشته است هر جا كه امريكايي ها 
براي اجرا ي��ا تكمي��ل پروژه هاي خ��ود نياز به 
همراهي و همكاري اروپايي ها داشته اند سه كشور 
اروپايي به شكل سازمان يافته و اطمينان بخشي با 

اياالت متحده همكاري داشته است. 
   گمانه زني غربي ها درباره واكنش ایران

بعد از صدور قطعنامه ش��وراي ح��كام، برخي 
از رس��انه ها و انديش��كده هاي غربي از احتمال 
تجديدنظر دولت جمهوري اسالمي ايران در روند 
همكاري هاي خود ذيل برجام و قطعنامه2231 
س��خن به ميان آوردند و از احتمال عدم اجراي 
برخي از تعهدات اساسي نظير بحث بازرسي از 
مراكز حساس نظامي و هس��ته اي و لغو اجرای 
پروتكل هس��ته اي توس��ط ايران گفتند. قطع 
همكاري با س��ازمان بين المللي ان��رژي اتمي و 
خروج از NPT نيز از جمله گمانه زني غربي ها 
بود كه تاكنون به مرز شعار از سوي دولتمردان 

نيز نرسيده است. 
انديش��كده راهبردی تبيين در گزارشی نوشته 
است: موسسه بين المللي مطالعات راهبردي در 
مقاله اي از كاه��ش همكاري هاي ايران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي احس��اس نگراني كرده و 
واكنش ايران را قاطع ارزيابي مي كند. نويسنده 
اين مقاله معتقد است، فش��ار حداكثري امريكا 
نه  تنها ثمره اي در افزايش نظارت نداش��ته بلكه 
همين نظارت هاي جاري بر برنامه هسته اي ايران 

را نيز با مخاطره مواجه كرده است. 
وی با اش��اره به واكنش ايران به قطعنامه اخير 
ش��وراي حكام مي افزاي��د: فش��ارهاي آژانس و 
استناد به روايت هاي مجعول رژيم صهيونيستي 
نه  تنها اي��ران را به عقب نرانده بلك��ه به تقويت 
 NPT جريان هايي منجر ش��ده كه به خروج از

مي انديش��ند. دولت ايران نيز با كاهش تعهدات 
درصدد هزينه زايي براي غرب و ايجاد اهرم هايي 

براي مذاكره احتمالي در آينده است. 
مقاله نويس همچنين اعتق��اد دارد كه غرب بيش 
از عبور ذخاير هسته اي ايران از حدود تعيين شده 
در برجام بايد نگران عدم همكاري درباره نظارت 
بر اماكن درخواست شده آژانس باشد، زيرا مادامي 
كه كاهش تعهدات به شكلي برگشت پذير و تحت 
نظارت رخ دهد، خطري ن��دارد ولي گريز ايران از 
نظارت ها مي تواند نش��ان دهنده اراده اي بر عبور 
از قواعد بين المللي تلقي ش��ود. وي بيان مي دارد 
كه ايران به دو دليل مشخص از پذيرش خواسته 

آژانس سر باز مي زند:
1- پذيرش يك خواس��ته غيرقانوني نه به توقف 
بلكه به تداوم اين مطالبات در ابعادي وس��يع تر 

مي انجامد. 
2- پذيرش اين اتهام ها به معناي مشروعيت بخشي 
به گشايش دوباره پرونده PMD خواهد بود كه 
مي تواند حتي تهديد حمله نظامي به تأسيسات 

هسته اي را مطرح سازد. 
با توجه به اهميت بُعد نظارتي برجام براي غرب 
در معماري عدم اشاعه بين المللي، ايران مي تواند 
اه��رم ابهام افزايي را با هوش��ياري و دقت به كار 
ببرد. كاهش س��طح و تعداد نظارت ها در نطنز و 
فردو، در كنار استقبال از گفت وگو براي رفع ابهام 
آژانس در خصوص اماكن يادشده، با پيش فرض 
عدم اعتبار استنادات رژيم صهيونيستي، مي تواند 

نمودي از اين ظرافت قلمداد شود. 

   تالش اروپا براي تعمیم برجام 
به امنیت منطقه اي

انديش��كده راهبردی تبيين در گزارش ديگری 
نوش��ته اس��ت: انديش��كده كارنگي نيز با ارائه 
مقاله اي پيش��نهاداتي به اتحاديه اروپا مبني بر 
اتخاذ يك راهبرد مش��خص در قبال سياس��ت 
امنيت منطقه اي و خلع تسليحات در غرب آسيا، 
با بهره گيري از تجربه برجام، داشته كه در بخشي 

از محورهاي پيشنهادي اش اينگونه مي آيد: 
- نويس��نده سياس��ت هاي منطقه اي ترامپ در 
آس��ياي غربي را برخالف مناف��ع امنيتي اروپا 
قلمداد نموده و برون س��پاري به تل آويو و رياض 
و ترور سردار سليماني، اراده جامعه جهاني براي 

نابودي داعش را متزلزل ساخته است. 
- برجام سه هدف راهبردي اتحاديه اروپا درباره 
ايران يعني منع دستيابي به تسليحات هسته اي، 
جلوگي��ري از جنگ فراگير در منطق��ه و اثبات 
توانايي بين المللي اروپا را محقق كرد ولي خروج 

امريكا از برجام، اين مسير را ناتمام گذاشت
   س�كوتي كه جبران آفت هاي برجام را 

سخت مي كند
هر بار كه اروپا - امريكا با اقدامات خود برجام را 
نقض كردند يا تحريم هاي جديدي به بهانه های 
مختلف عليه كش��ورمان وضع كردند، مقامات 
ارش��د دولتي به جاي مقابله فعال و متناسب با 
رفتار گستاخانه غربي ها، به توجيه افكار عمومي 
داخلي و لزوم پرهيز از تنش در عرصه سياست 
خارجه اقدام كردند و چشم انداز خوش بينانه اي 
نسبت به آينده برجام پيش روي ملت قرار دادند 
و حتي اشتياق خود به مذاكرات جديد با طرف 
غربي را نيز پنهان نكرده و بع��د از هر نقضي از 
ضرورت توافق��ات جديد گفته ان��د، به طوري 
كه رئيس جمهور كش��ورمان بع��د از انبوهي از 
رفتارهاي ضدايراني امريكا- اروپا مي گويد: »آنها 
مي گويند چرا ايران معطل انتخابات امريكاست، 
در حالي كه ما معطل هيچ چيزي نيس��تيم. ما 
هميشه  آماده ايم، هر لحظه كه امريكا اعالم كند 
به مقررات س��ازمان ملل بازمي گردد، تعهدات 
خود در برج��ام را اجرايي مي كن��د و كنگره و 
كاخ سفيد از مسير اشتباه خود بازمي گردند، ما 
همان لحظه آماده مذاكره ايم. آنها بايد تس��ليم 
قانون ش��وند، عذرخواهي كرده و ضرري كه به 
ملت ايران وارد كرده اند، جبران كرده و غرامت 

بپردازند، زيرا آنها ميز مذاكره را شكاندند.«
اشتياق ادامه دار به مذاكره بعد از قطعنامه شوراي 
حكام و بروز اشتياق توس��ط مقامات ارشد دولت 
عامل اصلي فراغ ب��ال اروپا- امري��كا براي وضع 
تحريم هاي جدي��د ضدايراني، نقض چندين باره 
برجام و تالش براي فراگيري اقدامات خصمانه آنها 
عليه منافع ملي ايران در حوزه هاي غيرهسته اي 
اس��ت و تا مادامي كه از بروز و ظهور اين اشتياق 
متبل��ور در رفتار و گفتار دولتم��ردان جلوگيري 

نشود، رفتار غربي ها تغيير نخواهد كرد.

حمله تروريستي به 3خودروي سپاه
نماینده م�ردم زاه�دان در مجلس جزئیات حمله تروریس�تي به 
س�ه خودروي س�پاه در سیس�تان و بلوچستان را تش�ریح كرد. 
فداحس��ين مالكي در گفت وگو با مهر، درباره انفجار بمب در مس��ير 
حركت خودروهاي سپاه پاس��داران انقالب اسالمي اظهار داشت: اين 
حادثه در نزديكي روس��تاي گلوگاه واقع در بخش كورين سيستان و 
بلوچستان اتفاق افتاده است. وي اظهار داشت: نيروهاي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي با سه خودرو در حال گش��ت بودند كه با دو بمب كنار 
جاده اي برخورد كردند و توانستند يكي از اين بمب ها را خنثي كنند اما 
متأسفانه دومين بمب منفجر شد. خوشبختانه اين حادثه تلفات جاني 
نداشته و فقط فرمانده محور كورين، سرهنگ محمد مالشاهي جراحت 
مختصري ديده اس��ت. مالكي گفت: مس��ئوليت اين اقدام را گروهك 

تروريستي جيش الظلم بر عهده گرفته است. 
نماينده زاهدان همچنين شايعه اس��ارت تعدادي از نيروهاي سپاه در 
اين حمله تروريستي را رد كرد. تا لحظه تنظيم اين خبر، روابط عمومي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي واكنشي به آن نداشته است. بي بي سي 
فارسي با نگاه حمايتي به پوشش اخبار گروهك هاي تروريستي، نوشت: 
»جيش العدل مسئوليت اين حمله را بر عهده گرفته است. يك كانال 
تلگرامي نزديك به اين گروه با انتشار بيانيه اي مسئوليت اين انفجار را بر 
عهده گرفت و نوشت كه فرمانده پايگاه كورين در اين حادثه »كشته« 
و به ساير نيروها نيز »خس��ارت زيادي« وارد شده است. اين حمله در 
نزديكي روس��تاي گلوگاه واقع در بخش كورين سيستان و بلوچستان 
انجام شده است.« ادعاهاي گروهك جيش الظلم در مورد تلفات جاني و 

اسارت نيروهاي سپاه توسط نماينده زاهدان تكذيب شد. 
........................................................................................................................

رضايی: دولِت طيف سياسي خوئيني ها 

 

با بدترين تدابير، كشور را اداره مي كند
دبی�ر مجمع تش�خیص مصلح�ت نظام گف�ت: آق�اي خوئیني ها 
خ�وب مي دان�د ك�ه اندیش�ه هاي غ�رب زده در دولت ه�اي 
گذش�ته و فعلي، چه آس�یب هایي ب�ه فرهنگ و اقتصاد كش�ور 
وارد س�اخته اند ام�ا متأس�فانه ایش�ان آدرس غلط داده اس�ت. 
به گزارش فارس، سومين نشس��ت هم انديش��ي كارگروه هاي بيانيه 
گام دوم انقالب، صبح سه شنبه با حضور محسن رضايي در دبيرخانه 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام برگزار ش��د. در اين نشست، گزارش 
كارگروه هاي علم و فناوري، معنويت و اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با 
فساد، استقالل و آزادي، عّزت ملي، روابط خارجي و مرزبندي با دشمن 
و كارگروه س��بك زندگي، ارائه و پيش��نهادات اجرايي هر كارگروه در 
راستاي تحقق محورهاي بيانيه گام دوم انقالب مورد بررسي قرار گرفت 

و نقشه راه فعاليت كارگروه ها در سال 13۹۹ تبيين شد. 
در ادامه جلسه، يكي از حاضران، نظر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
را درباره نامه موسوي خوئيني ها به رهبر معظم انقالب جويا شد. رضايي 
در پاسخ اظهار داش��ت: آقاي خوئيني ها، خوب مي داند كه انديشه هاي 
غرب زده در دولت هاي گذشته و فعلي، چه آسيب هايي به فرهنگ و اقتصاد 
كشور وارد ساخته اند اما متأسفانه ايشان به جاي آنكه انگشت اتهام را به 
سوي امريكا و هواداران آن نشانه رود، آدرس غلط داده است. دبير مجمع 
افزود: امروزه از يكسو، امريكا پس از به شهادت رساندن سردار بزرگ جبهه 
مقاومت، شهيد حاج قاسم سليماني، همچنان به فشار حداكثري خود بر 
ملت ايران ادامه مي دهد و از سوي ديگر، دولِت منتسب به طيف سياسي 
آقاي خوئيني ها، با ناكارآمدي و با بدترين تدابير، كشور را اداره مي كند. 
وي با اش��اره به تبعات اقتصادي تصميمات دولت گفت: سياس��ت هاي 
ليبرالي اين دولت، پول ملي را از خاصيت انداخته و فشار اقتصادي را بر 
زندگي مردم، مضاعف كرده است. صداقت سياسي، حكم مي كرد كه پس از 
شكست برجام، طرفداران مذاكره با امريكا از ملت ايران عذرخواهي كنند. 
رضايي در ادامه گفت: انصاف اقتضا مي كرد كه آقاي خوئيني ها با آن سابقه 
ضدامريكايي، پس از سال ها سكوت، امروز در كنار مقام معظم رهبري قرار 
مي گرفت و درباره نتايج فاجعه بارِ حاكميت تفكر امريكايي در اداره كشور 
در دولت هاي گذشته و فعلي، سخن مي گفت و مصّرانه از معظم له تقاضا 
مي كرد كه بر افكاِر امريكايي در اداره كشور، خط بطالن بكشند تا بساط 

سراِب فريبنده غرب زدگان در كشور براي هميشه، جمع شود. 
........................................................................................................................

عضو كمیسیون امنیت ملي مجلس:
 اروپا به خانه امنی

برای منافقين تبديل شده است
اروپا تبدیل به خانه امني براي منافقین شده 
و آنها به راحتي از امكاناتي نظیر تجهیزات 
ماهواره اي براي دس�تیابي به اهداف خود 
برخوردارن�د كه اینه�ا حاك�ي از برخورد 
دوگان�ه اروپایي ها با حقوق بش�ر اس�ت. 
عباس مقتداي��ي، نايب رئيس كميس��يون 
امنيت ملي مجلس در گفت وگو با خانه ملت 
در باب نقض حقوق بشر از سوي امريكاي مدعي حقوق بشر، گفت: رويكرد 
اياالت متحده امريكا در عرصه سياست خارجي تصاحب دارايي ها و قدرت 
ساير كشورها و حفظ هژموني اين كش��ور بوده است كه در اين راستا نگاه 
ابزاري به حقوق بش��ر دارند و از آن سوءاس��تفاده مي كنند. نماينده مردم 
اصفهان در مجلس شوراي اسالمي بر همين اساس تصريح كرد: امريكايي ها 
در برخي كشورها مانند چين، ايران و حتي كشورهاي اروپايي از اهرم حقوق 
بشر بهره برداري هايي مي كنند كه مشابه اين رفتار را براي كشورهايي با 
نظام توتاليتر و استبدادي ندارند. كافي است به تفاوت رفتاري اياالت متحده 
با برخي كشورهاي عربي فاقد كمترين حد مردمساالري و ايران با باالترين 
سطح مردمساالري، بنگريم تا متوجه نوع تفاوت اين رفتار و ابزاري بودن 
نگاه حقوق بشري آنها شويم. مقتدايي خوراسگاني ادامه داد: نگاه اياالت 
متحده امريكا به حقوق بشر بر اين مبناست كه چگونه با بهره گيري از ابزار 
حقوق بشر، به حد باالتري از س��يطره و سلطه در كشورها برسد كه نمونه 
آن در حوزه های اقتصاد و سياس��ت نيز وجود دارد. اين نماينده با انتقاد از 
حمايت اروپا از منافقي��ن، عنوان كرد: اروپا تبديل ب��ه پايگاه و خانه امني 
براي منافقين شده و آنها به راحتي از امكاناتي نظير امواج راديويي و ساير 
تجهيزات ماهواره اي براي دستيابي به اهداف شوم خود برخوردارند كه تمام 

اينها حاكي از برخورد دوگانه اروپايي ها با مقوله حقوق بشر است. 
........................................................................................................................

مذاكره با امريكا دردي از ملت ايران دوا نمي كند
باید براي اصالح وضع موجود كه ناش�ي از س�وءمدیریت است به 
ظرفیت داخل تكیه كرد چون مذاكره دردي از ملت دوا نخواهد كرد. 
مهدي سعادتي، عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي در گفت وگو با راه دانا، با بيان اينكه متأسفانه به نظر مي رسد 
برخي در داخل كشور همسو با اهداف دشمن كار مي كنند، گفت: شايد برخي 
از سر ناآگاهي اقدامي انجام داده يا موضعي را اتخاذ كنند اما برخي آگاهانه 
اين مسير را طي مي كنند، مسيري كه ده ها بار آزمايش شده و بي نتيجه بودن 
آن براي مردم روشن است. وي با اشاره به قطعنامه اخير شوراي حكام عليه 
جمهوري اسالمي ايران گفت: صدور اين قطعنامه به  رغم همه تعهداتي بود 
كه در قالب برجام نسبت به ايران پذيرفته بودند. در حالي كه امريكا در خروج 
از معاهدات بين المللي هميشه پيشقدم بوده همانطور كه در برجام هم خراب 
كننده بازي بود و بر تعهدي كه خود پذيرفته بود، پايبند نماند. نماينده مردم 
بابل در مجلس با اش��اره به اينكه برخي در داخل همچنان به دنبال مذاكره 
با غرب و اروپا هستند، تصريح كرد: كس��اني كه هفت سال از سياست هاي 
ناكارآمد دولت حمايت كردند و ديدند كه روياي مذاكره هم برايشان تعبير 

نشد امروز دست به قلم شده و براي رهبري نامه نگاري مي كنند.

بسیج دانشجویي ۱۸ دانشگاه: 

بودجه 50 ميليون يورويي حل معضل آب خوزستان چگونه هزينه شد؟
بس�یج دانش�جویي ۱۸دانشگاه كش�ور از اس�تاندار خوزستان 
خواس�تند در مورد بودجه اختصاص یافته 50 میلیون یورویی از 
صندوق توس�عه ملي براي حل معضل آب خوزستان، چگونگي 
هزینه كرد ای�ن بودجه و ری�ز هزینه كرد آن شفاف س�ازي كند. 
به گزارش فارس، بسيج دانشجويي 1۸دانشگاه و مركز آموزش عالي 
كشور طي نامه اي از غالمرضا شريعتي استاندار خوزستان خواستند 
در مورد بودجه اختصاص يافته 50ميليون يورويي از صندوق توسعه 
ملي براي حل كامل معضل آب اهواز و خوزس��تان، شفا ف س��ازي 
كامل درباره چگونگي و مقدار تحصيل و نگهداري اين بودجه و ريز 

هزينه كرد آن صورت پذيرد. 
متن اين نامه به شرح زير است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
»ما اگ��ر مي خواهيم م��ردم در صحن��ه  اقتصاد باش��ند، بايد صحنه  
اقتصادي امنيت داشته باشد، اگر امنيت را مي خواهيم، بايستي دست 
مفسد و سوءاس��تفاده چي و دور زننده قانون و شكننده  قانون بسته 
بشود، مبارزه  با فس��اد اين اس��ت؛ اين بايد جدي گرفته بشود، امروز 
خوشبختانه مسئوالن اين را مي گويند، لكن گفتن كافي نيست. همه 
مسئوالن - چه مسئوالن اجرايي، چه مسئوالن قضايي و چه مسئوالن 

قوه  مقننه- در اين جهت مس��ئولند. اگر چنانچه وضع اجتماع، وضع 
اقتصادي كشور مثل يك خانه  بي درودروازه اي بود كه هركه خواست 
آمد، هرجور خواست عمل كرد، هر چه خواست برد، خورد، خب معلوم 
است، انسان نجيِب شايسته  متيني كه مي خواهد از راه حالل ارتزاق 
كند، طبعاً جلو نمي آيد. شفاف سازي، شرط اصلي اين فسادستيزي 

است، بايد شفاف سازي بشود.«
بخشي از بیانات رهبرانقالب 
در جلسه تبیین سیاست هاي اقتصاد اقتصادي

جناب آقاي غالمرضا شريعتي
استاندار محترم خوزستان

با توجه به گذشت چند هفته از اتمام زمان وعده داده شده براي افتتاح 
طرح آبرساني به روستاهايي از بخش غيزانيه، ضمن تشكر بابت انجام 
وظيفه و تالش هاي هرچند اندك و مشخصا ناكافي صورت گرفته در 
اين راستا، طي پيگيري  هاي مداوم صورت گرفته در اين مدت مشخص 
شده اس��ت كه غيزانيه هنوز آب ندارد. اكنون 1۸تشكل  دانشجويي 
درخواس��ت دارند تا با توجه به بودجه اختص��اص يافته 50ميليون 
يورويي از صندوق توس��عه ملي براي حل كامل معض��ل آب اهواز و 
خوزس��تان، شفا ف س��ازي كامل درباره چگونگي و مقدار تحصيل و 

نگهداري اين بودجه و از همه مهم تر ريز هزينه كرد آن صورت پذيرد. 
بديهي است تاكنون اين مبلغ به ش��يوه درست و با مديريت جهادي 
مصروف رفع مشكالت مردم شريف، نجيب و انقالبي اين استان نشده 
است وگرنه وضعيت آب و فاضالب ش��هري و روستايي اين استان به 
شيوه كنوني و بحران ساز نبود. در همين راستا 1۸تشكل دانشجويي 
اعالم آمادگي مي كنند كه پس از انجام هماهنگي ها ظرف چند هفته 
س��امانه اينترنتي الزم براي شفاف سازي مخارج بودجه اي تخصيص 
يافته پيشين و اين بودجه 50ميليون يورويي را آماده كرده و به تدريج 

تكميل نمايند. و من اهلل التوفيق
امضا: دفاتر بس��يج دانش��جويي در: دانش��گاه آل طه، دانش��گاه امام 
صادق)ع(، دانشگاه سوره، دانشگاه شهيد بهشتي)ره(، دانشگاه شهيد 
شمسي پور، دانش��گاه فرهنگيان تهران، دانش��گاه مذاهب اسالمي، 
دانشكده فني انقالب اسالمي، دانشكده فني دكتر شريعتي، مدرسه 
عالي ش��هيد مطهري، پژوهش��گاه ملي مهندس��ي ژنتيك و زيست 
فناوري، پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور، دانشگاه آزاد اسالمي 
اهواز، دانشگاه علوم پزشكي اهواز، دانشگاه پيام نور اهواز، دانشكده نفت 
اهواز، دانشگاه فرهنگيان )پرديس حضرت رسول( اهواز، دانشگاه علوم 

كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان.

   خبر

زاكاني: موضوع اصلي اعتبارنامه تاجگردون بی صداقتی اوست
نماینده قم در مجلس با تأكید بر اینكه غالمرضا 
تاجگ�ردون، ده ها دروغ گفت�ه و حتي تولید 
دروغ مي كند، گفت: ما نه توجهي به سیاست 
و فتنه گري ایش�ان داریم و نه مس�ائل دیگر 
بلكه موضوع ما عدم صداقت ایش�ان اس�ت. 
به گزارش فارس، عليرضا زاكاني روز گذشته در 
نشست خبري نمايندگان معترض به اعتبارنامه 
غالمرض��ا تاجگردون ب��ا عنوان »چرا بررس��ي 
اعتبارنامه نمايندگان مهم است؟« اظهار داشت: 
ما سعي كرديم هيچ چيز نگوييم جز اينكه سند 
داشته باشيم و قاعده اين بوده كه با سند باشد. اين 
در حالي است كه يكي از ويژگي هاي تاجگردون 
اين است كه به هيچ حرفي پايبند نيست و مكرراً 

و ده ها بار خالف گويي شنيده ايم. 
وي افزود: عدم صداقت توسط آقاي تاجگردون 
ده ها بار اتفاق افتاده اس��ت. نكت��ه بعد موضوع 
حمايت از فتنه و تحصن سال ۸2 است كه البته 

حضور در فتنه و پرداختن به آن، موضوع ما نيست 
بلكه دروغگويي است. او گفت در تحصن و فتنه 
نبودم در حالي كه اسناد و مداركی وجود دارد و 
وزارت اطالعات گفته ايش��ان جزو سردمداران 
مستعفي سال۸2 است. در حقيقت در نامه وزارت 
اطالعات آمده كه ايشان در تحصن حضور داشته 
است. مورد بعد ناظر به حصر و عوامل حصر است 
كه همه اسناد پيوست دارد. وي استفاده از مدرك 
دكترا را از ديگر موارد پرونده تاجگردون عنوان 
و خاطرنشان كرد: ايشان به صورت مكرر خود را 
در تبليغات و اس��ناد، دكتر معرفي كرده است و 
در جايي دكتراي وي اقتصاد و بعد مديريت و... 
معرفي شده و ايشان فوق ليسانس بيشتر ندارد. 
زاكاني تأكيد كرد: ي��ك نماينده مجلس ابتدای 
امر بايد صادق باش��د وگرن��ه نمي تواند به مردم 

خدمت كند. 
نماينده م��ردم قم در مجلس ب��ا تأكيد بر اينكه 

تاجگردون ده ها دروغ گفته و حتي توليد دروغ 
مي كند، بيان كرد: ما نه توجهي به سياس��ت و 
فتنه گري ايشان داريم و نه مس��ائل ديگر، بلكه 
موضوع ما عدم صداقت ايشان است. اينكه كسي 
سفر خارج از كشور داش��ته و همسر و دخترش 
در خارج باشند و س��فرهاي خارجي مي روند از 
لحاظ امنيتي قابل پيگيري اس��ت كه من كاري 
به اين ندارم. وي با اش��اره به بودجه س��ال ۹۷، 
گفت: تخلفات رئيس كميس��يون تلفيق بالغ بر 
3۹هزار ميليارد تومان اس��ت. هم سرفصل ها را 
تغيير داده و... زاكاني انتصاب فاميل و نزديكان را 
از ديگر موارد موجود در مسئله پرونده تاجگردون 
عنوان و خاطرنشان كرد: قريب 24نفر از نزديكان 
تاجگردون در ۸4 شركت عضو هستند. آيا همه 

افراد در ايران چنين شرايطي دارند؟ 
وي گفت: هيچ كس در مجلس نماينده تر نيست 
اما نس��بت به دروغگويي، خ��الف گويي و عدم 

شفافيت برخي از نمايندگان ناخشنود هستيم. 
زاكان��ي با اش��اره به ت��الش برخي اف��راد براي 
جم��ع آوري رأي ب��راي تاجگ��ردون، گف��ت: 
دخالت ها در روند بررس��ي اي��ن اعتبارنامه زياد 
شده و دولت و ساير دس��تگاه ها سعي بر دخالت 
دارند اما دستگاه هاي نظارتي و اطالعاتي درباره 
او نظر صريح دارند. وي با رد مداخله دستگاه هاي 
امنيتي در روند بررس��ي اي��ن اعتبارنامه، اظهار 
داشت: برخي افراد و دستگاه ها سعي بر دخالت 
دارند اما طبق آيين نامه، اعتبارنامه بايد در صحن 
علني مجلس شوراي اسالمي مطرح و رأي گيري 
شود و اكثر نمايندگان بر اين موضوع نظر دارند. 

نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت: آقای قاليباف نيز تأكيد ب��ر اجراي قانون 
در اين زمينه دارد و طب��ق آيين نامه، اعتبارنامه 
بايد در صحن علني مجل��س مطرح و درباره آن 

تصميم گيري شود. 
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سعيد همتي 
   گزارش


