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اخبار
ایرانیان تحت هیچ شرایطی به آمریکا
باج نمیدهند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید
بر شکست راهبردی آمریکا در مواجه با ایران،
گفت :ترامپ برای حفظ ژس��ت آمریکایی در
مقابل سایر کش��ورها پیگیر مذاکره با ایران
ب��ه هر طریقی اس��ت .محمدابراهیم رضایی
در گفتوگو با خانهملت با اش��اره به موضوع
مذاکره ایران و آمری��کا ،گفت :ترامپ تصور
میک��رد در راهب��رد و برنام��ه اعمالی خود،
میتواند ایرانیان را تسلیم کند و باب مذاکره
باز کند اما در حال حاضر متوجه شد که ایران
نه تنها تسلیم خواستههای آمریکا نشد بلکه
در تالش است تا شکافهای اقتصادی را از
میان ببرد .وی با بیان اینکه وحدت و انسجام
داخلی در کشور رو به افزایش است ،تصریح
کرد :سیاستمداران ایرانی در تالش هستند تا
تحت هیچ شرایطی به آمریکاییها باج ندهند
و ب��اب مذاک��ره را باز نکنند ت��ا آمریکاییها
بدانند که جمهوری اسالمی ایران قدرتمندانه
برنامههای خود را اجرا خواهد کرد .آمریکایی
با برداشت شکست از اقدامات خود در تالشند
تا ب��اب مذاکره با ایران را باز کنند ،به همین
جهت هم هر روز ن��وع جدیدی از مذاکره با
ایران را مطرح میکنند و به مرور اهداف خود
را تغیی��ر میدهند تا این اقدام عملی ش��ود.
آمریکا در هر حال و به هر صورتی میخواهد
که مخاطب جمهوری اسالمی باشد حتی اگر
مورد سرزنش قرار گیرد ،در این راستا پیشنهاد
تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران را هم
مط��رح کردند زی��را نگران��ی عمیقی هیأت
حاکمه آمریکا را فرا گرفته است.
تهدید ایران درباره ممانعت صادرات
نفت« ،منطقی» است

رئیس س��ازمان الحشد الشعبی عراق با بیان
اینک��ه ممانعت ص��ادرات نفت کش��ورهای
منطق��ه در صورت منع ص��ادرات نفت ایران
«منطقی» است ،گفت« :مسائل منطقه باید
به صورت واقعی مورد بررسی و ارزیابی قرار
بگیرند» .به گزارش فارس« ،فالح الفیاض»
اظهار کرد :مشکل آمریکا و ایران بزرگتر از
آن است که عراق بخواهد میانجیگری کند،
تهدید تهران درب��اره ممانعت صادرات نفت
کش��ورهای منطقه در صورت منع صادرات
نفت ایران منطقی اس��ت و مس��ائل منطقه
باید به صورت واقعی مورد بررسی و ارزیابی
ق��رار بگیرند .من وقوع جن��گ در منطقه را
بعید میدانم ،اما هم��گان باید خطر بحرانی
را که ممکن اس��ت به درگیری نظامی منجر
شود ،درک کنند .وی اظهار داشت :عراق در
کان��ون بحران و درگیری ق��رار دارد ،ولی به
دنبال منافع خود اس��ت و همه تالشهایش
را برای حمایت از خود به کار گرفته اس��ت،
هوی��ت عراقی ما ایجاب میکن��د که روابط
نزدیکی با ایران داش��ته باش��یم و مسئوالن
عراق��ی نمیتوانن��د آن را تغییر دهند .رئیس
س��ازمان الحش��د الش��عبی عراق همچنین
چن��دی پیش در چهارمی��ن کنفرانس مبارزه
با رس��انههای داعش و اندیشه آن گفته بود
که «کش��ورش نمیپذیرد نقطه آغازی برای
تجاوز به دیگران در منطقه شود».
حضور پرشور مردم بار دیگر دشمنان
را مرعوب و مغلوب خواهد کرد

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت :راهپیمایی
امس��ال مهمتر از س��الهای گذشته خواهد
بود چراکه برخی از کش��ورهای منطقه تحت
تأثیر توطئه دش��منان قرار گرفتند .اس��داهلل
عباس��ی در گفتوگو با خانه ملت ،با اش��اره
به اهمیت راهپیمای��ی روز قدس با توجه به
اینکه آمریکا و رژیم صهیونیس��تی به دنبال
معامله قرن هس��تند گفت :جریان س��رکوب
مسلمانان به ویژه ش��یعیان همچنان توسط
رژیم صهیونیستی ،آمریکا و کشورهای عربی
خودفروخته ادامه دارد و این جریان اکنون به
یمن و بحرین رسیده لذا تمام اقدامات آنها
که ریش��ه در سرکوب فلسطینیان و مقاومت
دارد بای��د مورد توجه مردم هوش��یار ایران و
مسلمانان سایر کش��ورها قرار گیرد .بنابراین
با توجه به اینکه اکنون در ش��رایط حس��اس
ق��رار داریم به یقین حض��ور مردم در صحنه
راهپیمایی ق��دس میتواند پیام��ی از طرف
ایران بهعنوان کشور الگو در میان کشورهای
منطقه و جهان برای «رژیم صهیونیس��تی»
و«کش��ورهای تأیید و تشویقکننده مواضع
این رژیم» درخصوص اش��غال سرزمینهای
فلس��طین داش��ته باش��د .راهپیمایی امسال
مهمتر از سالهای گذشته خواهد بود چراکه
برخی از کشورهای منطقه تحت تأثیر توطئه
دشمنان ما قرار گرفتند.

ملت ایران به معامله قرن ،قاطعانه «نه» بگوید

در آستانه روز جهانی قدس و آخرین جمعه ماه
مبارک رمضان طی اطالعیهای از ملت سرافراز
ایران اسالمی برای حضور پرشور و یکپارچه در
این راهپیمایی سراسری دعوت کرد .به گزارش
«عصر ایرانی��ان» به نق��ل از روابط عمومی
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،متن این
اطالعیه به شرح زیر است :یوماهلل قدس ،روز
رس��ول اکرم (ص) روز حیات مجدد اسالم و
روز فریاد رسای مسلمانان علیه غده سرطانی

و جرثوم��ه فس��اد و فتنهانگی��زی در منطقه،
نم��اد صفبندی حق در مقابل باطل و مظهر
ایس��تادگی جمهوری اس�لامی ایران در برابر
سیاس��تهای خباثتآلود صهیونیسم جهانی
در به فراموشی سپردهشدن مسئله فلسطین و
تأمین امنیت رژیم جعلی ،کودککش و غاصب
قدس شریف است و زنده نگه داشتن روز قدس
این یادگار ارزشمند و ابتکار معجزهگون معمار
کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی (ره)

یک تکلیف الهی و فریضه دینی است که به
لحاظ تشدید سیاستهای خصمانه نظام سلطه
به سرکردگی ددمنشان دولت حاکمه شیطان
بزرگ ،آمریکای تروریس��تپرور علیه آرمان
مقدس فلسطین از جمله طرح توطئه رذیالنه
معامله قرن با همراهی سرسپردگان ذلتپیشه
و حکام مرتجع از اهمیت و حساسیت خاصی
برخوردار ش��ده اس��ت ،لذا از مردم ش��ریف،
نوعدوس��ت و متدین ایران اس�لامی دعوت

به عمل میآید ،هم��راه و همصدا با اقیانوس
خروشان امت س��رافراز اسالم و خیل عظیم
انسانهای آزاده و حقطلب جهان با حضوری
پرشکوه و حماس��ی در راهپیمایی روز جهانی
ق��دس ،طنین حمای��ت از قدس ش��ریف و
انتفاضه ملت مظلوم فلس��طین را سر داده و با
«نه» قاطع به توطئه شیطانی معامله قرن بار
دیگر با نمایش عزم و اراده پوالدین خود شعار
کوبنده نابودی رژیم جعلی ،غاصب و اشغالگر

مجلس دهم در حوزه نظارت بر
معیشت مردم نمره قبولی نگرفت

صهیونیستی و بیزاری از حامیان آن در مجامع
بینالمللی را به عنوان مطالبه اول مس��لمین
عالم سر داده و تجلیبخش نماد عینی وحدت
و حمایت همهجانبه امت اسالمی از آرمانهای
فلسطین پاره تن اسالم و قدس شریف باشند.

ادامه مستمر کاهش تعهدات برجامی ایران در صورت بدعهدی طرف مقابل

گروه سیاسی :شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی
ای��ران روز  18اردیبهش��ت  ۱۳۹۸در واکنش به خروج
آمری��کا از برجام و عمل نک��ردن اروپاییها به تعهدات
برجامی خود با ص��دور بیانیهای از توقف برخی اقدامات
تهران ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خبر داده و
و به کشورهای باقیمانده در توافق  ۶۰روز فرصت داد تا
تعهدات خود به ویژه در حوزه های بانکی و نفتی را اجرا
کنند« .محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران نیز پس از این بیانیه ،ضمن تاکید بر اینکه
اقدامات مذک��ور در چهارچوب برجام اس��ت ،درصفحه
ش��خصی توئیتر خود خطاب به اروپاییها نوشت« :بعد
از یک س��ال صبر ،ایران اقدامات��ی را که آمریکا اجرای
آنها را غیرممکن کرده بود ،متوقف کرد ...اتحادیه اروپا و
گروه ( ۲+۳فرانسه ،آلمان ،انگلیس ،روسیه و چین) برای
تغییر این وضعیت ،فرصت رو به اتمامی دارد».حدود یک
س��ال پیش بود ( ۱۸اردیبهشت  )۱۳۹۷که دولت آمریکا
به دستور ترامپ ،به بهانههای واهی و ادعاهای بیاساس
علیه برنامه هستهای جمهوری اسالمی ایران ،از توافق
بینالمللی برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به «برجام»
خارج ش��ده و تمام تحریمهای هستهای ذیل این توافق
را در دو بازه  ۹۰و  ۱۸۰روزه مجددا اعمال کرد .اتحادیه
اروپا نیز در ادامه بدعهدیهای خود پس از خروج آمریکا
از برج��ام با صدور بیانیهای هرگون��ه «ضرباالجل» از
سوی ایران درباره برنامه جامع اقدام مشترک را رد کرد.
اتحادیه اروپا در این بیانیه در واکنش به ضرباالجل ۶۰
روزه ایران برای اجرای تعهدات بانکی و نفتی خود اعالم
کرده است هیچ اولتیماتومی را از سوی تهران نمیپذیرد
و پایبن��دی ایران به تعهداتش ذیل برجام را بر اس��اس
عملکرد آن در رابطه با این توافق و معاهده منع گسترش
تسلیحات هس��تهای ( )NPTارزیابی میکند .البته این
پای��ان کار نبود ،چراکه ایران ب��ه ضرباالجل  60قطعا
عمل خواهد کرد ،در این راستا کیوان خسروی سخنگوی
شورای عالی امنیت ملی در یادداشتی کوتاه نوشت:هفته

فرصت اروپا روب ه پایان است

کش��وری از برجام خارج میش��د چه اتفاقی رخ میدهد.
چنین موضوعی در برجام پیش بینی نش��ده است نمونه
آن خروج آمریکا اس��ت که ما نتوانستیم برای شکایت به
دادگاه الهه متوسل شویم براساس پیمان مودت سال ۳۲
حکومت طاغوت ش��کایت کردیم پس معتقدیم به خاطر
ضعف برجام نمیتوانیم کشورهای اروپایی و آمریکایی را
به دادگاه بکش��انیم .وی در پایان متذکر شد :ایران باید با
ق��درت به ضرباالجل خود عمل کند و در صورت ادامه
بدعهدی اروپاییها تعهدات برجامی خود را کاهش دهد.

ایران هیچ فرصتی بیش از  ۶۰روزه اعالمی ش�ورای

عالی امنیت ملی به اروپا نمیدهد

گذشته سازمان انرژی اتمی در ابتکاری قابل تقدیر برنامه
بازدید رسانههای کش��ور از تاسیسات نظنز را اجرا کرد.
ای��ن برنامه با ه��دف ارائه گزارش زنده به رس��انهها به
عنوان نمایندگان افکارعمومی در خصوص روند اجرای
تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در زمینه توقف برخی
تعهدات برجامی انجام شد.گزارشهای مفصل و جذاب
رسانههای کشور از این بازدید که بازخورد کم سابقهای
در رسانههای منطقهای و بینالمللی داشت ،پیام روشنی
در م��ورد اراده ،توانمن��دی و ظرفیت های کش��ور برای
اج��رای تصمیمات جدید در برجام را ب��ه داخل و خارج
کشور منعکس و برخی ابهامات را مرتفع کرد.همانگونه
که همزمان با انتش��ار بیانیه ش��ورای عالی امنیت ملی،
ریاس��ت محترم جمه��وری عنوان نمودند تا بازگش��ت
وضعیت فروش نفت و مبادالت بانکی ایران به ش��رایط
قبل از خروج آمریکا از برجام،گامهای پی در پی و مرحله
به مرحله با توقف تعهدات برجامی مطابق بیانیه شورای
عالی امنیت ملی ادامه خواهد یافت.

ایران با بدعهدی اروپاییها تعهدات برجامی خود را

دوباره کاهش دهد

سیدحس��ین نقویحسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس نیز با اشاره به رد ضرب االجل
ایران از س��وی اروپاییها اظهار ک��رد :ما باید در واکنش
به اظه��ارات مقامات اروپایی پاس��خهای منطقی و قانع
کننده بدهیم آنها باید به جای این حرفها به تعهداتشان
پایبند باش��ند و آن را اجرایی کنند ما در چارچوب برجام
عمل کردیم و آنها نیز باید همین کار را انجام دهند .وی
ادامه داد :اروپاییها راهی جز انجام تعهداتشان ندارند به
خصوص فرانسویها که سرمدار این توافق بودند و باید
بیشتر به آن متعهد باشند در این راه هم مسؤوالن ما باید
پاس��خهای منطقی و قانع کننده به اروپاییها بدهند.این
عضو کمیس��یون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس
عدم پایبندی اروپا به تعهداتشان را ناشی از ضعف درونی
برجام دانست و توضیح داد :باید پیش بینیهای الزم در
برجام درباره خروج کش��ورها از آن صورت گرفت که اگر

پروان��ه مافی در واکنش ب��ه درخواس��ت دو ماهه اروپا
برای اجرای اینستکس ،گفت :شورای عالی امنیت ملی
کش��ورمان با بیانیه ای که پیش از این منتشر شد ،وقت
مش��خص  60روزه ای به اروپایی ه��ا داد تا هر اقدامی
که در توانش��ان برای اجرای برجام است ،صورت دهند.
نماینده م��ردم تهران ،ری ،ش��میرانات ،اسالمش��هر و
پردی��س در مجلس در ادامه با بیان اینکه از زمان خروج
آمریکا از برجام تا کنون یک سال می گذرد ،یادآور شد:
تمام این یک س��ال فرصتی به اروپایی ها بود تا حسن
نیت خود را در اجرای برجام اثبات کنند اما نتوانستند هیچ
اقدام موثری صورت دهند و صرفا با وعده هایی که می
دادند زمان خریدند.وی ادامه داد :در حال حاضر فرصت
جدید دو ماهه ای که مورد درخواس��ت اروپایی برای راه
اندازی اینستکس است نیز باید در قالب  60روز فرصت
ایران باش��د و اضافه بر آن جمهوری اس�لامی فرصتی
نخواهد داد.عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی
در پایان خاطرنش��ان کرد :اگر اروپایی ها حسن نیتی در
ادعاهای خود برای همکاری با ایران بعد از خروج آمریکا
از برجام دارند باید در مهلت تعیین ش��ده از سوی ایران
اقدام��ات خود را صورت دهند در غیر این صورت رئیس
جمهور ای��ران برای اقدامات بعدی جمهوری اس�لامی
ضمانتی به آنها نخواهد داد.

نوباوهوطن:

نماین��ده س��ابق م��ردم ته��ران در مجلس
ش��ورای اسالمی روز قدس امسال را نمادی
ب��رای مقابله با معامله ق��رن عنوان کرد که
در آن وح��دت ام��ت اس�لامی ب��ه نمایش
درمیآید .بی��ژن نوباوهوطن در گفتگو با آنا،
در خص��وص اهمی��ت راهپیمایی روز قدس
اظهار کرد :بیتردید مهمترین حرکت بعد از
معاملهه��ا و زدوبندهایی که در جهان برای
از بین بردن حق مردم فلس��طین انجام شد،
همین حرکت ماندگار امام خمینی (ره) برای
ایجاد ش��عار واحد در راس��تای آزادی قدس
اس��ت .وی روز ق��دس را ویژه دانس��ت و با
اش��اره به واکنشهای جهان غرب نس��بت

روز قدس امسال نماد مقابله با معامله قرن است

ب��ه آن تصریح ک��رد :هر س��ال راهپیمایی
روز قدس با عکسالعمل ش��دید رسانههای
غربی مواجه میش��ود و رژیم صهیونیستی
نی��ز از ای��ن موض��وع ه��راس دارد که روز
قدس تبدیل به نمادی برای شکس��ت آنها
ش��ود .نماینده سابق مردم تهران در مجلس
شورای اسالمی خاطرنشان کرد :البته امروز
علیرغم خواست استکبار و صهیونیستها،
روز ق��دس تبدیل به نمادی برای شکس��ت
آنها شده است و راه مهمی در پی روز قدس
وجود دارد و همان طور که امام خمینی (ره)
فرمودند که اگر هر مسلمان یک سطل آب
بریزد ،رژیم صهیونیستی را آب میبرد ،امروز

اتحاد جهان اس�لام در زیر پرچم روز قدس
میتواند منجر به شکس��ت صهیونیستها
ش��ود .نوباوه وط��ن ،معامله ق��رن را مورد
اش��اره قرار داد و خاطرنشان کرد :امسال که
معامله قرن با پوشش اقتصادی در حال رخ
دادن اس��ت و بوی نامطبوع آن به استشمام
میرس��د ،خود گروههای فلس��طینی نیز بر
این موضوع تأکید دارن��د که این معامله به
شکس��ت فلس��طینیها منجر میش��ود اما
بهتری��ن راه برای نش��ان دادن وحدت بین
امت اس�لامی و حتی گروههای فلس��طینی
همی��ن راهپیمای��ی روز قدس اس��ت .وی
اضافه کرد :بیتردی��د راهپیمایی روز قدس

میتواند علیرغم خواس��ت صهیونیستها
به نماد مقابله با معامله قرن تبدیل ش��ود و
مح��ور مقاومت را بیش از پیش تقویت کند.
این خبرنگار سابق صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران در پاسخ به سؤال خبرنگار آنا
که مهمتری��ن خاطرهای که از روز قدس به
یاد دارید چیس��ت ،تصریح کرد :در  ۴۰سال
پس از انقالب اس�لامی ،همه روزهایی که
در ماه مبارک رمضان روز قدس نام داشت،
خاطره اس��ت ،چرا ک��ه یک��ی از زیباترین
روزهاس��ت و مردم در این روز با دهان روزه
و کام ً
ال معتقد برای دفاع از یک ملت مظلوم
ب��ه خیابانه��ا میآیند و این تف��اوت عمده

موجب شده تا روز قدس به یکی از زیباترین
روزها تبدیل شود .وی عنوان کرد ۲۰ :سال
قب��ل زمانی که در انگلس��تان بنا بود پس از
راهپیمایی روز قدس ،نماز جماعت توس��ط
مسلمانان اقامه شود و آقای احمد توکلی نیز
در آن زمان بین نمازگ��زاران بودند ،عمداً و
یا س��هواً محل برپایی نماز جماعت که یک
زمین فوتبال بود ،به لجنزار تبدیل شده بود
و همین موضوع باعث ش��د تا نماز جماعت
را در همان ش��رایط اقام��ه کنیم اما تأثیری
که آن نماز جماعت در رسانههای انگلستان
گذاش��ت ،تا مدتها باقی بود و به یک نماد
مهم برای نمایش روز قدس تبدیل شد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

رئیس جمهور با اختیارت ویژهاش به جای دور زدن تحریم ،قانون را دور میزند

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس گفت:
ب��ا موافقت مقام معظم رهبری ،اختیارات ویژهای برای
مقابله با تحریمها به رئیسجمهور داده ش��ده که بعضا
به ج��ای دور زدن تحریمها ،قوانی��ن را دور می زنند.
محمد دهقان ،نماینده مردم چناران ،طرقبه و شاندیز در
مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی
جمهور

خبرگزاری فارس ،با اش��اره به درخواست رئیس
ب��رای داش��تن اختیارات بیش��تر گفت :چ��ون معمو ًال
صاحب��ان قدرت میل ب��ه افزایش قدرت خ��ود دارند؛
بش��ر در طول تاریخ به تجربه دریافته است که قدرت
روسای قوای مجریه را با تفکیک قوا مهار کند ،با این
حال همیشه در اثر اضافه خواهی روسای قوای مجریه
که قدرت اصلی را در دست خود تجمیع میکنند ،بین
ق��وا چالشهایی ایجاد میش��ود.وی چالشهای امروز
رئیسجمه��ور آمریکا ب��ا کنگره این کش��ور و تالش
رئیسجمهور ترکیه برای به دست داشتن قدرت کامل
را نمونههای��ی از ای��ن واقعیت دانس��ت.وی ادامه داد:
هرچند تدوینکنندگان قانون اساس��ی ما قدرت اصلی
را به دولتها دادهاند ،اما برای جلوگیری از دیکتاتوری
روسای قوه مجریه ،رئیسجمهور را پاسخگوی رهبری،
مجلس و مردم اعالم کرده است .در جمهوری اسالمی
جمهور اختیار

ایران هیچ مقامی به اندازه شخص رئیس
و ق��درت ن��دارد و طبق قانون اساس��ی قریب بهاتفاق
جمهور است.نایبرئیس

اجرائیات کشور در دست رئیس
فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس اظهار داش��ت:
درآمد کش��ور و نحوه هزینهک��رد آن همگی در اختیار

جمهور است و از سوی دیگر چندین میلیون نفر،

رئیس
کارمند و حقوقبگیر دولت هستند که به صورت سازمانی
موظف به رعایت دستورات رئیسجمهور هستند؛ حتی
پرداخت بودجه سایر قوا و پرداخت حقوق کارکنان قوه
قضائیه و مجلس و نیروهای مسلح و صداوسیما مجمع
جمهور

تشخیص و شورای نگهبان و غیره را باید رئیس
یا معاون ایش��ان پرداخت کن��د ،بنابراین هر دولتی که
روی کار میآی��د تالش میکند همه قوا را به نوعی با
خود هماهنگ سازد .به عنوان مثال صداوسیما مجبور
اس��ت تابع دولت باش��د و تریب��ون را در اختیار دولت
بگذارد؛ یعنی صداوسیما ارگان رسمی دولتها میشود،
حتی اگر دولت را قبول هم نداشته باشد به خاطر اینکه
جمهور است،

حقوق و اعتبار و بودجهشان دست رئیس
لذا مجبورند مالحظه دولت و رئیسجمهور را داش��ته
باشند.

 اختیارات ویژهای برای مقابله با تحریمها به رئیس

جمهور داده شد

وی افزود :با تقاضای آقای روحانی و با موافقت رهبری
اختی��ارات وی��ژهای برای مقابله ب��ا تحریمها عم ً
ال به
رئیسجمهور داده شده است که متأسفانه بعضی اوقات
به جای دور زدن تحریمه��ا قوانین را دور میزنند که
نمونه آن منع دستگاههای نظارتی از نظارت بر اقدامات
قوه مجریه بوده اس��ت که ابعاد و گستره فسادزا بودن
این تصمیم در آینده و بعد از این دولت برمال میشود.
جمهور و دولت وی در این مدت به خاطر

آق��ای رئیس
ناتوانیها و اشتباهات فاحش��ی که داشتهاند ،کشور را

دچ��ار اش��کاالت و بعضی ضعفه��ای بزرگی کردند.
نایبرئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس تصریح
کرد :درصورتی که دولت س��الم ،عاقل و با تدبیر و پای
کار باشد این اندازه از اختیارات میتواند فسادآور نباشد
ولی تجربه چند س��ال گذشته نش��ان میدهد که این
دولت از سطح نازلی از تدبیر و دلسوزی و خدمتگزاری
برخوردار است و نباید فراموش کرد که با این ضعفها
این اندازه از اختیاراتی که از دستگاههای قانونگذاری
و نظارتی کاسته شده و اکنون در اختیار دولت گذاشته
شده است ممکن سرعت ایراد خسارت به کیان کشور
را افزایش دهد.

 هیچ کس حاضر نیست جملهای در دفاع از عملکرد

اقتصادی دولت بگوید

دهقان خاطرنش��ان ک��رد :در حوزه اقتص��ادی هم که
متأس��فانه وض��ع را به جایی رس��اندند ک��ه هیچکس
نمیتواند و حاضر نیس��ت جملهای در دفاع از عملکرد
دولت بگوید و کسی نمیآید این حجم از فساد در نابود
کردن و به یغما بردن ذخایر ارز و طالی کش��ور و نیز
غارت دهها ه��زار میلیارد توم��ان از اموال ملت تحت
عنوان خصوصیسازی و واریز دهها هزار میلیارد تومان
س��ود قاچاق به کیس��ه قاچاقچیان و واریز س��ود دهها
هزار میلیارد تومانی به کیس��ه مافیای خودرو پاسخی
به ملت بدهد .گویی یک جریانی در کشور که کار خود
را تمام شده میدانند از اختیارات حداکثری که به دست
آوردهاند از هر س��و به جان اموال مل��ت افتادهاند و در
غیاب دستگاههای نظارتی که یا با دولت همسو بوده و

مالحظه دولت را میکنند و یا توان و عرضه جلوگیری
از این اندازه از فس��اد را ندارند و یا به خاطر مصوبه ب ه
اصطالح سران اقتصادی قوا دستشان بسته شده است،
هم��ت خود را صرف غارت ام��وال ملت میکند .حاال
تعجب این اس��ت که با این پرونده کسی بدون اینکه
بگوید چه اختی��اری کم دارد برای فرافکنی به صورت
مبهم همچنان تقاضای اختیار بیشتر کند.
 دولت فعلی راههای دور زدن تحریمها را بست


افزود :دولت فعلی متأس��فانه باعث ش��د راههایی
وی 
که برای مقابله با تحریم باز ش��ده بود مس��دود شود و
اطالع��ات مربوط به نحوه مقابله با تحریمها در اختیار
آمریکاییها قرار بگیرد و کس��انی که متولی امر مقابله
با تحریمها بودند ،لو رفتند و کشور به لحاظ اقتصادی
هم از این جهت دچار مشکل شد.نایبرئیس فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس در پایان اظهار داشت :به نظر
من از یکس��و این اندازه از اختیاراتی که فراتر از قانون
اساسی در اختیار دولت بوده است و از سوی دیگر سلب
اختیارات س��ایر قوا و عمل نکردن به وظایفشان برای
مهار رفتارهای اش��تباه دولت و همسو شدن همه قوا با
دولت در این چند س��ال گذشته موجب وضع نابسامان
فعلی شده است و اینکه آقای رئیسجمهور که اختیارات
کش��ور را در دس��ت دارد ،همچنان به صورت نامفهوم
میگوید باید اختیار بیشتری داشته باشد نوعی فرافکنی
و برای سرپوش گذاشتن روی اشتباهات وبی تدبیریها
و برخی مفاسد و بعض ًا خیانتهای خسارتبار بر کشور
است.

عض��و هیئت رئیس��ه کمیس��یون اقتصادی
مجلس گفت :مجلس دهم در حوزه نظارت
نمره قبولی نگرفت چراکه در حوزه معیشت
مردم میتوانس��ت قویتر از این عمل کند.
تقی کبیری در گفتگ��و با آنا درباره عملکرد
مجلس در حوزه معیش��ت مردم اظهار کرد:
مجلس دهم بسیار غیرقابل پیشبینی است
و ب��ه همین دلیل این نقد به آن وارد اس��ت
که مجلسی در تراز جمهوری اسالمی ایران
و در رأس امور نب��وده ،البته کارهای خوبی
انجام ش��ده ولی انتظ��ار از مجلس دهم در
ح��وزه تقنین و نظارت باالتر از این بود .وی
با بیان اینک��ه مجلس دهم در حوزه نظارت
نم��ره قبولی ندارد ،تصریح کرد :اگر مجلس
نظارت درس��تی داشت ش��اهد مشکالت در
حوزه بانکی ،صادرات ،مسائل ارزی و مسکن
نبودیم .در حوزه معیش��ت مردم هم مجلس
میتوانست قویتر از این عمل کند ،یکی از
مشکالتی که وجود داشت این بود که وقتی
نمایندگان میخواس��تند به موضوع معیشت
ورود پیدا کنند دولت پای کار نمیآمد و حتی
در قالب نظر مشورتی در جاهایی که مجلس
وارد ش��د اعتنا نکرد .در حوزه نوسانات ارزی
اردیبهشت سال گذشته مجلس و کمیسیون
اقتص��ادی برنام�� ه و طرحه��ای خوب��ی در
موضوع ارز داشت و این مسئله قبل از اعالم
ارز  ۴۲۰۰آقای جهانگیری مطرح شد ،اما از
سوی دولت قبول نشد.
دامن زدن به التهابات داخلی ،هدف
اصلی ترامپ است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره
به درخواس��ت مکرر آمریکا ب��رای مذاکره
ب��ا ایران ،گفت :ترامپ دچار اش��تباه بزرگ
قرن ش��ده و دنبال دام��ن زدن به التهابات
داخلی ایران است .ابوالفضل حسنبیکی در
گفتوگو با خانهملت ،با اش��اره به موضوع
مذاک��ره ای��ران و آمریکا ،گف��ت :ترامپ و
مشاورانش میپندارند که جهان تکقطبی
اس��ت و رئیسجمهور آمریکا هر چه بگوید
ُم ّر قانون بوده و عملی میشود لذا با اشتباه
ب��زرگ قرن مواجه ش��دند .وی با یادآوری
درگیری آمری��کا با ایران ،ونزوئ�لا ،اروپا،
چی��ن و ک��ره ش��مالی ،تصریح ک��رد :آنها
میپندارن��د که میتواند با هم��ه دنیا مانند
ملک س��لمان برخورد کند .اظهارات ترامپ
در ژاپن درباره مذاکره با ایران بسیار سخیف
و نش��ان از ضعف در مقابل ملت ایران بود،
جمهوری اسالمی ایران بنا به حکم رهبری
هیچگاه دنبال ساخت بمب اتم نبوده است،
آمری��کا به دنبال التهاب داخلی اس��ت و از
منظر دالل اقتصادی صحبت میکند .دیگر
گوش شنوایی در دنیا برای شنیدن این نوع
برخورده��ا وجود ندارد ،از ای��ن رو با طرح
مذاکره یا معامله قرن میخواهد کشورهایی
را با خود همراه س��ازد در حالی که بسیاری
از کشورها چون عراق ،سوریه ،قطر و چین
در این اجالس ش��رکت نخواهند کرد .وی،
معتقد است :ایران همه مؤلفههای قدرت را
در اختیار دارد لذا تأکید ترامپ و مشاورانش
بر موضوع مذاکره با ایران به انواع مختلف
و با اه��داف گوناگون نش��ان از تضعیف و
سرگردانی آنها دارد.
جنگ یمن کثیف است

وزی��ر خارج��ه فرانس��ه مدعی هوش��یاری
درباره فروش س�لاح به بانیان جنگ یمن
ش��د و از عربستان و امارات خواست به این
وضع خاتم��ه دهند .به گزارش مهر به نقل
از فی��گارو« ،ژان ایو لودریان» وزیر خارجه
فرانس��ه از بحران یمن به «جنگ کثیف»
تعبیر کرد و خواس��تار خاتمه آن از س��وی
عربستان سعودی و امارات شد .وی در این
باره افزود :بله ،س��عودیها و اماراتیها باید
تمامش کنند .بله ،باید در خصوص فروش
تس��لیحات به این کش��ورها کام ً
ال هوشیار
باش��یم و این همان چیزی است که انجام
میدهیم .گفتنی است پیشتر نیز «فلورانس
پارل��ی» وزیر دفاع فرانس��ه از بحران یمن
ب��ه جنگ کثیف تعبیر ک��رده بود .اظهارات
لودریان درحالی مطرح میش��ود که چندی
پیش با اس��تناد به گ��زارش محرمانه اداره
اطالعات نظامی فرانس��ه ،مش��خص ش��د
ک��ه از س�لاحها و تجهی��زات نظامی این
کش��ور به طور گسترده در جنگ یمن و در
مناطقی که غیرنظامیان حضور داش��تهاند،
استفاده شده است .این گزارش که از سوی
شبکه فرانس انفو وبسایت دیسکلوز فرانسه
منتشر شد ،نش��ان میدهد پاریس میداند
عربستان سعودی و متحدانش در  ۳۵درصد
از مناطق یمن ،از سیاس��ت گرسنگی دادن
برای «مرگ یا تس��لیم» استفاده میکنند.
این در حالی اس��ت که پارلی بعدها مدعی
ش��د ش��واهدی قابل اثبات که نشان دهد
ام��ارات و عربس��تان س��عودی در جریان
تجاوز به یمن ،از تسلیحات فرانسوی علیه
غیرنظامیان استفاده کردهاند؛ وجود ندارد.

