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اخبار
بسیاری از گرانیها توجیه ندارد

رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین گفت:
مردم م��ا از لحاظ اقتص��ادی در مضیقه
هستند و بسیاری از گرانیها توجیه ندارد.
به گزارش تس��نیم ،س��ردار غالمحسین
غیبپرور در مراس��م افتت��اح پروژههای
محرومیتزدایی مازندران اظهار داش��ت:
ام��روز خط مقدم ما در س��ازمان بس��یج
معیشت مردم است؛ مردمانی که  40سال
امتحان دادند و کم نگذاشتند .کارها برای
مردم باید واقعی بوده و هدف همه رضای
خدا و خلق او باشد؛ بهگونهای عمل کنیم
ت��ا حالوت خدمت بهکام مردم بنش��یند.
وی اف��زود :از ایت��ام و محرومان غفلت
نکنیم و بدانیم دش��من نمیخواهد روی
پای خود بایس��تیم و درست عمل کنیم،
پس برای مقابله با نقش��ههای آنان باید
مسیر خدمترسانی را درست طی کنیم.
انق�لاب ما با بینش اس�لامی گره خورد
که دش��من این امر مه��م را نمیفهمد،
اما باید دشمن بداند مردم  40سال آمدند
و هس��تند و خواهند بود و با پایمردی در
مس��یر آزادیخواهی و اس��تقالل گام بر
میدارند .سردار غیبپرور گفت :همزمان
با چهل س��الگی انقالب 40 ،هزار پروژه
زودب��ازده ب��ا  28موض��وع در سراس��ر
کش��ور افتتاح میش��ود .مردم مازندران
فهی��م و دارای ش��اخص و ویژگیهای
خ��اص هس��تند و ثابت کردن��د در تمام
عرصهها حضوری موثر و پیشگام داشتند
و امیدواری��م همه ما در س��ایه والیت از
انقالب و دستاوردهای آن دفاع کنیم.
واکنش رئیس جمهور عراق
به سخنان ترامپ

رئی��س جمهور عراق به س��خنان رئیس
جمهور آمری��کا در خصوص باقی ماندن
نظامی��ان این کش��ور در ع��راق واکنش
نش��ان داد« .برهم صال��ح» اعالم کرد
ک��ه دونال��د ترام��پ رئی��س جمهوری
آمریکا درخواستی برای موافقت بغداد در
خصوص باقی ماندن نظامیان آمریکایی
در عراق نداده اس��ت .وی در ادامه افزود:
نظامیان آمریکایی ب��ه موجب توافقنامه
میان واش��نگتن و بغداد در عراق حضور
دارن��د و وظیفه آنها مبارزه با تروریس��م
اس��ت .دولت عراق پیش��تر درخواس��ت
داده ب��ود ت��ا توضیحات��ی در خصوص
تعداد نظامیان آمریکایی و مأموریت آنها
دریافت کند.

پیام لغو سخنرانی علی الریجانی چه بود

گ�روه سیاس�ی :چن��د روز قبل فضای
مج��ازی ممل��و از تصاویر م��ردم کرج
شد که به س��خنرانی علی الریجانی در
مراس��م  22بهمن در این شهر اعتراض
داشتند و با امضای طوماری خواستار لغو
این س��خنرانی ش��دند .در پی اعتراض
اقش��ار مختل��ف م��ردم که در حاش��یه
برگ��زاری نم��از جمعه ص��ورت گرفت،
آیتاهلل حسینیهمدانی ،امام جمعه کرج
در واکنش به ای��ن اعتراض اظهار کرد:
«آیا س��زاوار اس��ت که مردم در سالگرد
انقالب در صف گوش��ت ق��رار بگیرند؛
با تحقیقاتی که کردم متوجه ش��دم که
مش��کلی در تأمین مواد غذایی نیست؛
ام��روز باید روحی��ه مطالبهگری تقویت
ش��ده و تجملگرایی و منفعتطلبی که
دامنگیر عدهای از مس��ئوالن شده باید
از دام��ن انق�لاب پاک ش��ود؛ در مورد
سخنران  ۲۲بهمن در کرج طومارهایی
مطرح و اعتراضاتی ش��ده است؛ آنطور
که من اط�لاع یافتم دعوت با اس��تان
البرز نیس��ت و ب��ا ش��ورای هماهنگی
س��ازمان تبلیغات مرکز است ،اعتراضی
که دوس��تان میکنند اعتراض به جایی
اس��ت؛ یک هفته فرصت میدهیم که
ببینیم دوس��تان تدبیر میکنند یا نه؛ ما
میخواهی��م کاری انقالبی انجام دهیم
پس باید تمام شئونش رعایت شود».
لغو س�خنرانی توسط خود الریجانی
صورت گرفت

بخش اطالعرسانی دفتر رئیس مجلس
ش��ورای اسالمی نیز یک روز بعد از این
موضوع اطالعیهای صادر کرد .آنگونه
که در رسانهها آمده :امام جمعه محترم
کرج در خطبههای روز گذشته فرمودند:
«گویا انتخاب سخنران روز  22بهمن در
کرج از طرف مرکز بوده است ،عدهای به
این انتخ��اب اعتراض دارند .هفته آینده
راجع به این موضوع بحث میکنیم که
وظیفه ما چ��ه خواهد بود .یک هفتهای
به دوستان وقت میدهیم ببینیم تدبیری
میاندیش��ند یا خیر ».الزم به ذکر است
رئی��س مجلس بر اس��اس اصرار جناب
آقای لطفی ،قائ��م مقام محترم آیتاهلل
جنتی در ش��ورای هماهنگ��ی تبلیغات
اس�لامی س��خنرانی روز  22بهم��ن را
پذیرفتن��د و تصور این ب��ود که با آقای
امام جمعه هماهنگی ش��ده است .علی
الریجانی وقتی مطالب ایشان را شنیدند
س��خنرانی خود را لغو کردن��د و گفتند:
مس��ئله در حدی نیس��ت که ایشان به

شورای هماهنگی مرکز اولتیماتوم یک
هفتهای بدهند.
اعت�راض ب�ه س�خنرانی الریجانی
مردمی بود

در روزه��ای اخی��ر نی��ز ش��اهد هجمه
همهجانبه روزنامههای زنجیرهای علیه
آی��تاهلل حس��ینیهمدانی بودی��م که
ایش��ان را به تندرویی متهم کرده بودند
و طوری وانم��ود میکردند که مخالفت
ب��ا س��خنرانی الریجان��ی ب��ه صورت
یکجانب��ه نظر ش��خصی ایش��ان بوده
اس��ت ،در حالی که محمدجواد کولیوند
در صح��ن علنی مجلس ای��ن اتهام را
رد کرد و گف��ت :طوماری را در معرض
امضای نمازگزاران قرار دادند که رئیس
مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ه عنوان
س��خنران راهپیمایی  22بهمن ش��هر
کرج از سوی ش��ورای تبلیغات اسالمی
کشور تعیین شده بود به این شهر نیاید
و امام جمعه محترم نیز کار این برادران
را جایز اع�لام کرد .با این صحبتهای
کولویند میتوان فهمید که لغو سخنرانی
الریجانی درخواس��ت مردم��ی و بنا بر
اصل مردمس��االری این اقدام قانونی و
یک مطالبه عمومی بوده اس��ت .شایان
ذکر است اکثریت ش��رکتکنندگان در
راهپیمای��ی  22بهم��ن همی��ن مردمی
هس��تند که همیش��ه مدافع نظام بودند
انقالبی هس��تند و یک اعتراض در این
س��طح آن ه��م در فضایی کام� ً
لا آرام
طبیع��ی ب��وده و باید مورد احت��رام قرار
میگرفت ،این اعتراض بهترین پیام به
مسئوالن بود که بدانند حافظه تاریخی
مردم فراموش نمیکند.

قاسمی حمله به اتوبوس زائران
ایرانی در عراق را محکوم کرد

س��خنگوی وزارت امور خارج��ه با ابراز
تأس��ف عمی��ق از حمله تروریس��تی به
اتوبوس زائران ایرانی در شهر بلد عراق
که منجر به ش��هادت و جراحت تعدادی
از هموطنان ش��د ،این اقدام ددمنش��انه
و غیرانس��انی را به ش��دت محکوم کرد.
بهرام قاسمی وی با اعالم پیگیریهای
همه جانبه وزارت امور خارجه و سفارت
جمهوری اس�لامی ایران برای بررس��ی
حادثه و رس��یدگی ب��ه مجروحان اظهار
داش��ت :گروهه��ای تروریس��تی مطرود
و شکس��ت خورده در ع��راق ،همچنان
در توهم اب��راز وجود به س��ر میبرند و
با دس��ت زدن به اینگون��ه جنایات غیر
انسانی به خیال خام خود به دنبال ضربه
زدن به پیوند و وح��دت میان ملتهای
ایران و عراق هستند که قطع ًا به اهداف
ش��وم خود نخواهن��د رس��ید و اینگونه
فجایع عزم دو ملت را برای ریش��ه کنی
کام��ل باقیمان��ده جنایت��کاران جزمتر
خواهد کرد.

به اعتقاد مخالفان س��خنرانی الریجانی
در  22بهمن مواضع سالهای اخیر وی
به ویژه تصویب مهمترین طرح مجلس
نه��م یعنی برج��ام در  20دقیقه؛ جالب
اینکه طبق گفته اعضای هیئترئیسه و
اعضای کمیسیون امنیت ملی وقت ،این
طرح بیش از  200پیش��نهاد اصالحی از
سوی نمایندگان داشت و به نظر میرسید
که بررسی این پیشنهاد در صحن علنی
چندین جلسه را به خود اختصاص دهد،
ام��ا اجازه ارائه طرح هیچ پیش��نهادی و
تذکراتی به نمایندگان داده نش��د .یکی
دیگر موارد مطرح شده ارسال خودسرانه
لوای��ح  CFTو پالم��و ب��ه مجمع بود،
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم
شاهینشهر در مجلس شورای اسالمی
گفت :رئی��س مجلس در اقدامی خالف
قان��ون و با دور زدن مجلس و ش��ورای
نگهبان  ۲الیحه پالرمو (مبارزه با جرائم
س��ازمان یافته فرا ملی) و اصالح قانون
مبارزه با پولش��ویی را در حالیکه باید در
مجلس بررس��ی میش��د بدون بررسی
در صح��ن و کمیس��یون ب��رای مجمع
تش��خیص مصلحت نظام ارس��ال کرد.
حسین نیکزاد ،مسئول بسیج دانشجویی
اس��تان الب��رز در نی��ز در ب��اره منش��آ
مخالفته��ا گفت« :با توجه به مواضعی
که الریجان��ی در تصویب برجام ،پالرمو
و  CFTبهعنوان رئیس مجلس داشت،
بهنظر میرسد وی مناسب سخنرانی در
روز  ۲۲بهمن نباشد و مردم انقالبی کرج
نیز همی��ن درخواس��ت را از امام جمعه
داشتند که از زبان ایشان بیان شد».

حجتاالسالم حمید رسایی ،مدیر مسئول
هفتهنامه  ۹دی و نماینده س��ابق مردم
تهران در گفتوگو با «عصر ایرانیان» در
این باره اظهار کرد :به جهتگیریهای
اخیر الریجان��ی از جمله تصویب برجام
انتقادات زیادی وارد اس��ت و مردم کرج
نیز به ای��ن مواضع اعتراض دارند و خط
مش��ی وی را منطبق ب��ا آرمانهای 22
بهمن نمیبینن��د ،در اینکه الریجانی در
شرایط کنونی کشور مقصر است شکی
نیست و قطع ًا عصبانیت مردم از وی هم
منطقی و طبیعی اس��ت ام��ا بهتر بود به
جای این کار جلس��ه پرسش و پاسخی
قرار داده میش��د و رئی��س مجلس در
آن حض��ور مییافت ،نقد رئیس مجلس
و رئی��س جمهور الزم و ضروری اس��ت
اما مخالفت با این س��خنرانی را مخالف
منظومه فکری رهبری میدانم و معتقدم
این کار باعث مظلومنمایی مس��ئوالنی
خواهد شد که باید پاسخگوی اقداماتشان
در شرایط کنونی کشور باشند.
م�ردم انقالب�ی کش�ور تمایلی برای
س�خنرانی الریجان�ی در  22بهم�ن
ندارند

مه��دی جهانتیغ��ی ،مدی��ر مس��ئول
جهاننی��وز نیز در یادداش��تی نوش��ت:
رس��انههای اصالحطلب که این روزها
ب��ا نگاه ب��ه انتخابات  1400احس��اس
نزدیکی بیش��تری به عل��ی الریجانی
میکنن��د ،ت�لاش کردهان��د ک��ه این
اق��دام مردم انقالبی ک��رج را به حادثه
غیرقاب��ل قب��ول  22بهمن ماه ش��ش

نمایندگان از وظیفه اصلی خود فاصله
گرفتهاند؛ از پزشکیان تا کواکبیان

روز گذش��ته صح��ن علن��ی مجلس پر
بود از حمای��ت نمایندگانی که اعتراض
مردمی به الریجانی را نپس��ندیده بودند
از پزشکیان تا کواکبیان ،نمایندگانی که
خود را رأس ام��ور میدانند و به هنگام
مش��کالت یا سکوت پیش��ه میکنند و
یا خ��ود را هیچکاره میدانن��د اما وقتی
پای منافع خودشان در میان باشد حتی
از رهب��ر انق�لاب نیز برای خ��ود خرج
میکنند .اینکه نمایندگان نسبت به لغو
س��خنرانی علی الریجانی و یا موضوع
نماینده س��راوان واکنش نشان میدهند
و نس��بت به مش��کالت معیشتی مردم
بیتوجه هس��تند یک طرف قضیه است
و طرف دیگر ماجرا تالش��ی اس��ت که
نماین��دگان برای مصونیت خود به خرج
میدهند و س��عی دارند ت��ا هیچ صدای
انتقادی به سمتشان بلند نشود.

رئیس قوهقضاییه:

ایران شروط تحقیرآمیز « »INSTEXرا نمیپذیرد

خروج ترامپ از پیمان  INFاشتباهی
بسیار بزرگ بود

مدیر اجرایی برنامه عدم اشاعه موسسه بین
المللی مطالعات استراتژیک ( )IISSخروج
آمریکا از پیمان منع تولید موش��ک های
میان برد هس��ته ای ( )INFرا اشتباهی
بسیار بزرگ از سوی دونالد ترامپ ارزیابی
کرد« .م��ارک فیتزپاتریک» مدیر اجرایی
برنامه عدم اش��اعه موسس��ه بین المللی
مطالعات استراتژیک ( )IISSخروج آمریکا
از پیمان منع تولید موشک های هسته ای
میان برد را اش��تباهی بزرگ می داند که
منجر به مسابقه تسلیحاتی جدید و حتی
جنگ هسته ای می شود .فیتزپاتریک در
این رابطه عنوان داشت :هیچ اتفاق خوبی
با خ��روج آمریکا از این پیمان رخ نخواهد
داد .دولت ترامپ اش��تباه بسیار بزرگی را
انج��ام داد و توافق��ی در خصوص کنترل
سالح را نقض کرد .این امر موجب از بین
رفتن اعتماد میان روسیه و آمریکا می شود.
آمریکا در این رابطه با متحدان اروپایی خود
نیز مشکل خواهد داشت و عالوه بر روسیه
با چین نیز وارد یک مسابقه تسلیحاتی می
شود .وی معتقد است که آمریکا با این کار
دست روس��یه را برای ایجاد توازن قوا در
اروپا بازگذاشت.

جش�ن انقالب است ،س�خنران این
مراسم باید انقالبی باشد

مواض�ع الریجانی ب�ا آرمانهای 22
بهمن همخوانی ندارد

س��ال قب��ل در قم ربط بدهن��د .در آن
حادث��ه تعدادی از ش��رکتکنندگان در
اقدام��ی غیرقاب��ل قبول – ک��ه بعدها
اکثری��ت آنها ب��ا معرف��ی داوطلبانه به
مراکز انتظامی و امنیتی مس��ئولیت آن
حادثه را قبول کردند -س��خنرانی علی
الریجانی را به هم زدند .اما اقدام اخیر
مردم کرج در حاش��یه نم��از جمعه تنها
یک درخواس��ت مردم��ی و خودجوش
بوده و اقدام غیرقانونی نیز در آن دیده
نمیش��ود .ضمن اینکه اکثریت قاطبه
ش��رکتکننده در راهپیمایی  22بهمن
همین مردم انقالبی هس��تند .به همین
دلی��ل اعتراض این اکثریت و همچنین
انتظار احترام به نظر آنها بسیار طبیعی
و معمول��ی ب��ه نظ��ر میرس��د .وی
میافزاید :نام عل��ی الریجانی در چند
س��ال اخیر با کلیدواژهه��ای همچون
برجام ،افایتیاف ،پالرمو ،سیافتی
و اینک اینستکس ،و جریانات سیاسی
همانند اصالحطلب��ان و اعتدالیون گره
خ��ورده اس��ت .این موضوع��ات کافی
اس��ت که مردم ارزش��ی و انقالبی در
سرتاس��ر کش��ور چندان تمایلی برای
سخنرانی علی الریجانی در روز مهمی
همچون  22بهمن نداش��ته باش��ند .به
این معنا که این دس��ت از مردم انتظار
دارند در چنین روزهای افرادی س��خن
از انقالب و دس��تاوردهایش بگویند که
در کارنام��هاش چنین موضوعاتی دیده
نشود.

رئیس قوهقضاییه گفت :جمهوری اس�لامی ایران
به هیچ وجه ش��روط تحقیرآمیز «اینس��تکس» را
نخواهد پذیرفت و به بهای باز ش��دن یک آبراهه
کوچک نظیر اینس��تکس ،تن به هر خواس��تهای
نخواهی��م داد .آیتاهلل آملی الریجانی در جلس��ه
مس��ئوالن عالی قضایی با بیان اینکه همچنان تا
آرمانهای انقالب فاصله داریم ،یادآور شد :وجود
برخی کاستیها و فاصلهها از اهداف انقالب نباید
باعث ش��ود که پیش��رفتها و جهات اقتدار کشور
نادیده گرفته ش��ود .دش��منان از هم��ان روزهای
آغازین پیروزی انقالب مدع��ی بودند که انقالب
اسالمی دوام نخواهد داشت .خباثت آنها به حدی
اس��ت که بعد از چهار دهه همان حرفها را تکرار
میکنند و در مسیر تحقق رؤیاهای آشفته خود از
هیچ تالش��ی از جمله جنگ ،تحریم ،آتشافروزی
و تهدی��د فروگ��ذار نکردهاند .وی با بی��ان اینکه
مل��ت مقتدر ما اجازه هیچگونه خباثتی به دش��من
نخواه��د داد ،تصری��ح ک��رد :انق�لاب اس�لامی

هم در داخل ،همان مسیر دشمن را طی میکنند.
آملی الریجانی افزود :ما منکر برخی بیعدالتیها
و کاستیها نیستیم اما در کنار این کاستیها ،باید
خدمات��ی را هم که ارائه ش��ده ببینیم .متأس��فانه
عدههای در داخل نیز خواسته یا ناخواسته ،همسو
با اهداف دش��منان اقدام به سیاهنمایی میکنند و
این بزرگترین جفا به ملت بزرگ ایران است.

خدم��ات و حس��نات بس��یاری داش��ته و دارد که
نادیده انگاش��تن آن جفای بزرگی اس��ت .دشمن
ب��ه ویژه آمری��کا و اذناب آن ،مدام کاس��تیها را
تبلیغ و برجس��ته میکنند .خصوص ًا در س��الهای
اخی��ر با ان��واع ابزارهای تبلیغات��ی و جنگ روانی
در صدد به آش��وب کشیدن کش��ور بودهاند اما در
بحبوحه همه این فشارها و دشمنیها میبینید که
جمهوری اس�لامی و فرزندان شایسته آن چگونه
در عرصههای گوناگون علمی ،فناوری ،فرهنگی ،مگر جمهوری اسالمی برای تأمین غذا و داروی
خود ناتوان است؟
دفاعی و سایر زمینهها درخشیدهاند.
آملی الریجانی در همین زمینه با اشاره به ایجاد
عدهای هم در داخل ،همان مسیر دشمن را طی ساز و کار مالی «اینستکس» از سوی اروپا تصریح
میکنند
ک��رد :اروپاییها بعد از  9ماه تعلل و مذاکره ،یک
رئیس قوه قضاییه با اشاره به رشد تولیدات علمی س��از و کار ب��ا ظرفیت محدود ،آن ه��م نه برای
کش��ور بر مبنای استانداردهای جهانی و همچنین تب��ادل پول بلک��ه برای تأمین غ��ذا و دارو ایجاد
ذکر مصادیقی از پیش��رفت در عرصههای مربوط کردهاند .کش��ورهایی که در مقابل رذالت آمریکا
به پزش��کی ،س��لولهای بنیادین ،نانوتکنولوژی ،در خ��روج از برجام ،مدعی پایبندی به این توافق
هوافضا ،موشکی و  ...حسب گزارشهای موجود ،بودند ،اقداماتشان محدود به «اینستکس» شده و
اظهار ک��رد :آمریکا و اذن��اب آن در مقابله با این حس��ب گزارشها دو شرط عجیب نیز گذاشتهاند؛
حجم از نبوغ و ابتکار فرزندان ایران ،مدام در حال یکی اینکه ایران ب��ه  FATFبپیوندد و دیگری
تزریق یاس و ناامیدی هس��تند و متأسفانه عدهای آنکه در زمینه موش��کی وارد مذاکره شود .رئیس

قوه قضاییه با اشاره به تعهد و وظیفه اروپا نسبت
به برداش��تن تحریمها ،اظهار کرد :مگر جمهوری
اس�لامی ب��رای تأمین غ��ذا و داروی خود ناتوان
اس��ت؟ اص ً
ال مگر دارو غذا تحریم بوده است که
حاال این س��از و کار مالی را به عنوان یک امتیاز
الق��ا کنند؟ آملی الریجانی ب��ا بیان اینکه همگی
بای��د بر همان طریق ایس��تادگی مورد تأکید امام
راحل و مقام معظ��م رهبری حرکت کنیم ،یادآور
ش��د :رهبر معظم انقالب در هم��ان بحث برجام
هم فرمودن��د که به طرف مقاب��ل اعتماد ندارند،
منته��ا بر اثر برخ��ی اصرارها و ب��رای جلوگیری
از این ش��بهه که رهبر انقالب مانع از پیش��رفت
مذاکرات هستند ،اصل آن مذاکرات را با شروطی
پذیرفتن��د .امروز هم اروپا همان مس��یر آمریکا را
طی میکند و ما هم مانند همیش��ه باید استقامت
کنیم .آملی الریجانی ب��ا بیان اینکه ملت در 22
بهمن ،مش��ت محکمی بر دهان دش��من خواهد
کوبید ،اب��راز امیدواری کرد ک��ه همه در صفوف
متح��د ،در راهپیمایی این روز حض��ور یابند و به
آمریکا و اذناب آن نش��ان دهند که توطئههایشان
هیچ تأثیری نخواهد داشت.

سلیمانی :مبادا صنعت غذا و دارو «زمینگیر» شود

وزی��ر اس��بق ارتباط��ات گف��ت :در می��ان این
همه صنعتی ک��ه زمینگیر ش��دهاند ،دو صنعت
داروی��ی و غذایی مثل خورش��ید میدرخش��ند؛
نکن��د  INSTEXتوطئهای اس��ت ت��ا این دو
صنع��ت را هم زمین بزنند؛ ای��ن جای تأمل دارد
و وزارت خارج��ه باید این را ش��فاف توضیح دهد
که ما مگر چقدر در سال نیاز داریم دارو به کشور
وارد کنیم .مح ّمد س��لیمانی با اشاره به راهاندازی
کانال مالی اروپاییها در ارتباط با ایران موس��وم
ب��ه  INSTEXگفت :اولین گام این اس��ت که
وزارت خارج��ه مت��ن انگلیس��ی و ترجمه آنچه
اروپاییها تدارک دیدهاند یا توافق شده است را در
اختیار عموم مردم قرار دهند تا همه متوجه بشوند
که محتوای  INSTEXچیست و اینطور نباشد
که بر اس��اس گفتهها و شنیدهها قضاوت شود و
داس��تان برجام تکرار نش��ود .خارجیها که دارد؛
ایرانیها هم داش��ته باشند .وی ،سخنان ظریف
مبنی بر عدم اعتماد به آمریکا و اروپا را یادآور شد
و گفت :بر اس��اس سخن خود آقای ظریف ،نباید
باز اساس را بر اعتماد با این کشورها قرار دهیم و
بگوییم امضای کری تضمین است.

«  »INSTEXتله اروپاییهاست

میرسد  INSTEXیک تله است ،اظهار داشت:
اروپاییها میخواهند پول ای��ران به اروپا برود و
در اختیار یک ش��رکت خاص قرار گیرد .خب این
نفع زی��ادی برای اروپاییه��ا دارد؛ چرا که منابع
پول��ی و مالی ایران در اختیار آنه��ا قرار میگیرد
و آنه��ا حتی اگر یک روز با تأخیر آن را در قالب
غذا و دارو پرداخت کنند ،س��ود فراوانی عایدشان
میشود .سلیمانی ادامه داد :سؤالی که جواب داده
نشده و آقای ظریف دارد از کنار آن عبور میکند
و باید خیلی صریح به آن جواب بدهد این اس��ت
که آیا قرار است بر اساس  INSTEXبا مجوز
اروپاییها خرید کنیم یا نه .اگر قرار است با مجوز
اروپاییها خرید کنی��م ،چه خریدهایی میتوانیم
بکنی��م؟ وی با بی��ان اینکه که گفته ش��ده فقط
خرید دارویی و غذایی میتوانیم داش��ته باش��یم،
تصری��ح کرد :این یک فاجعه اس��ت؛ چرا ما باید
نیازه��ای غذاییمان را از اروپ��ا بخریم؟ اروپا که
خودش از کش��ورهای دیگر خرید میکند .چرا ما
باید نیازهای خود را حداقل سه چهار برابر گرانتر
بخریم؛ آنهم کاالهای بنجل.
« »INSTEXاز تحریم هم بدتر است

اروپاییها میخواهند پول ایران به اروپا برود وزیر اس��بق ارتباطات ،پیش��رفتهای چشمگیر
نماینده س��ابق مجل��س با بیان اینک��ه به نظر کش��ور در دو صنعت داروسازی و غذایی را مورد

اش��اره قرار داد و گفت :اگر ن��گاه کنید ،میبینید
که داروهای س��اخت ایران با قیمت بسیار ارزان
در اختی��ار مردم قرار میگیرد و داروهای مش��ابه
ی آنها گاها بیس��ت برابر گرانتر است؛ از
خارج 
یک قرص س��اده فش��ار خون گرفته تا یک پماد
سوختگی .صنعت غذایی ایران هم جزء افتخارات
انقالب و نظام اس��ت که هم از نظر بستهبندی و
کیفیت و هم تنوع ،در منطقه بینظیر است .مگر
چقدر در س��ال نیاز داریم دارو به کشور وارد کنیم
و تم��ام پول نفت را صرف دارو و غذا بکنیم؛ این
ب��ا عقل جور در نمیآید و با نیاز ما نیز همخوانی
ندارد .کنترل س��ازوکار موسوم به ،INSTEX
نکته دیگری اس��ت که مورد توجه عضو شورای
مرکزی جبهه پایداری قرار گرفته است .به اعتقاد
س��لیمانی ،اگر قرار است  INSTEXمثل شیر
آب در دست اروپاییها باشد تا هر وقت خواستند
آن را ببندن��د و چکهچکه آب را در اختیار ما قرار
بدهند ،این از تحریم هم بدتر اس��ت؛ چرا که هم
تحقیر اس��ت و هم تحریم و ذلّت .نماینده سابق
تهران با بیان اینکه ابهام در  INSTEXبس��یار
زیاد اس��ت و تبع��ات فراوانی برای ای��ران دارد،
گفت :پیش��نهاد ما این اس��ت که وزارت خارجه
عجل��ه نکند و مت��ن را بگی��رد و در اختیار مردم
و مجل��س و مجمع تش��خیص مصلحت نظام و

نخبگان کش��ور قرار دهد تا همه بفهمیم که قرار
اس��ت در چه جریانی قدم بگذاریم؛ آیا قرار است
وارد جریانی بشویم که انتهای آن بنبست است
و راه بازگشت هم نخواهیم داشت؟ چون خودمان
آن را پذیرفتهایم و امضا کردهایم .سلیمانی ادامه
داد :خواهش ما این است که آقایان دوباره نگویند
امضای کری تضمین اس��ت و هم��ان مصیبتی
که با آن گس��تردگی در برج��ام صورت گرفت و
اقتصاد ما را زمینگیر کرد ،تکرار شود .وی با بیان
اینکه درباره ش��رط و ش��روط  INSTEXهم
حرفه��ای ضد و نقیضی گفته میش��ود ،اظهار
داش��ت :باید شفاف گفته ش��ود که این شرطها
چیست؛ شرطهای سنگینی که هر کدام از آنها
میتواند اقتصاد کش��ور را از هم بپاشد .خب این
شرطها را به مردم بگویید تا مردم بدانند وضعیت
چیس��ت؛ مخفیانه نروند چی��زی را امضاء کنند و
روی دست کشور بگذارند.

اخبار
انهدام  ۳باند قاچاق سوخت در
استان فارس

ب��ا اقدام��ات اطالعاتی س��ربازان گمنام
امام زمان (عج) س��ه باند قاچاق س��وخت
در شهرس��تانهای مرودش��ت ،کازرون و
المرد استان فارس منهدم شد .با اقدامات
اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج)
در اداره کل اطالعات اس��تان فارس و در
راس��تای مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی
 3باند قاچاق س��وخت در شهرستان های
مرودش��ت ،کازرون و المرد استان فارس
با هماهنگی مراجع قضای��ی مورد ضربه
قرار گرفت و  15نفر از اعضای اصلی این
ش��بکه را دستگیر کردند .در بررسی های
صورت گرفته مشخص گردید متهمین در
مدت فعالیت خود بیش از  17میلیون لیتر
س��وخت در قالب قاچاق و عرضه خارج از
ش��بکه ،جمع آوری و با همکاری دالالن
از کش��ور خارج کرده اند .همچنین س��وء
اس��تفاده از سهمیه س��وخت تعاونی های
روستایی ،حواله سوخت کوره های آجرپزی،
خودروهای اس��قاطی و تبان��ی با برخی از
جایگاه های س��وخت از جمله شگردهای
اصلی اعضای این باند بوده اس��ت .وزارت
اطالعات به مفسدین اقتصادی هشدار می
دهد فعالیت ه��ای مخرب و اخالل گرانه
آن ها که باعث بروز آسیب در بخش های
مختلف اقتصاد کشور می شود مورد رصد
و پیگیری دقیق است.
«اینستکس» با « »FATF
ارتباطی ندارد

وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان ارتباط
«اینس��تکس» ب��ا  FATFرا رد کرد و
گفت :اعتراض کردیم که اقدام دیرهنگام
اروپ��ا در ارائه ای��ن س��ازوکار نمیتواند
مش��روط باش��د .علی نجفی سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در گفتوگو با تسنیم با اشاره به
جزئیات نشس��ت این کمیسیون ،گفت:
نشست کمیس��یون امنیت ملی مجلس
با حض��ور محمدجواد ظری��ف وزیر امور
خارجه ،معاونین و مدیران وزارت اقتصادی
و دارایی و بانک مرکزی بهمنظور بررسی
و تبادل نظر پیرامون ابزاری در حمایت از
تبادالت تجاری برگزار شد.وی افزود :در
این نشست ،وزیر امور خارجه گزارشی از
سوابق و مذاکرات مربوط به ارائه سازوکار
مذک��ور میان ایران و اروپا (اینس��تکس)
متعاق��ب خروج آمری��کا از برج��ام ارائه
و تأکی��د ک��رد که ارائ��ه این س��ازوکار،
گام مثب��ت و اولیهای از س��وی اتحادیه
اروپا ب��رای حفظ منافع ای��ران در برجام
است.سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی
مجلس تصریح کرد :آقای ظریف درباره
«اینستکس» گفت که «منتظریم مراحل
اجرای��ی و عملیاتی آن طی ش��ود» ،وی
ضمن رد ارتباط «اینستکس» با FATF
تأکید کرد که «این ارتباط را نمیپذیریم و
حتی اعتراض کردیم که اقدام دیرهنگام
اروپ��ا در ارائه ای��ن س��ازوکار نمیتواند
مشروط باشد».نجفی در پایان خاطرنشان
ک��رد :تأثیر س��ازوکار «اینس��تکس» در
جلوگیری از امنیتیسازی ایران ،منحصر
نبودن فعالیت این سازوکار به غذا و دارو،
ضرورت ایجاد سازوکار مشابه در ایران از
دیگر موارد مطرحشده در این نشست بوده
است.
ایتالیا بیانیه اتحادیه اروپا درباره
ونزوئال را وتو کرد

ایتالی��ا با بیانی��ه اتحادیه اروپ��ا درباره به
رسمیت شناختن رهبر مخالفان ونزوئال به
عنوان «رئیسجمهور» این کشور مخالفت
کرده است .بنا به اطالعات رسیده ،ایتالیا
در نشس��ت غیررس��می وزرای خارج��ه
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا ،که از ۳۱
ژانویه تا اول فوریه در بخارس��ت پایتخت
رومانی برگزار ش��د ،با بیانیه این اتحادیه
مبنی بر به رسمیت شناختن خوان گوایدو
به عنوان رئیس جمهور ونزوئال مخالفت
کرده اس��ت .رم هنوز به طور رسمی این
اطالعات را تائید نکرده است با این حال
پیشتر معاون وزیر خارجه ایتالیا اعالم کرد
کشورش خوان گوایدو را به عنوان رئیس
جمهور ونزوئال به رس��میت نمیشناسد.
تنش اخیر در ونزوئال پس از آن آغاز ش��د
که خوان گوایدو ،رئیس مخالفان دولت در
اقدامی غیرقانونی و با چراغ س��بز آمریکا،
اروپ��ا و برخی از کش��ورهای منطقه خود
را رئیسجمهور ونزوئ�لا معرفی کرد .در
حالی که مردم ونزوئال چند ماه گذش��ته
در انتخابات سراسری ریاستجمهوری با
رأی قاطع ،نی��کالس مادورو را به عنوان
رئیسجمهور این کشور انتخاب کردند .در
حالی آمریکا ،رژیم صهیونیستی و برخی
کشورهای اروپایی و منطقه خوان گوایدو،
رئیسجمهور خودخوانده را رئیسجمهور
ونزوئال میدانند که روس��یه ،ایران ،چین،
ترکی��ه ،مکزی��ک ،و کش��ورهای دیگر
اعالم کردند نیکالس مادورو را به عنوان
رئیسجمهور قانونی ونزوئال به رس��میت
میشناسند.

