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اخبار
رونمایی از موتور توربوفن
نسل چهار ساخت ایران

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت:
موتور توربوفن نس��ل چهارم امروز رونمایی
میشود .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
امیر حاتمی در حاشیه جلسه هیات دولت و در
جمع خبرنگاران با تبریک روز صنعت دفاعی
وهفته دولت اظهار کرد :گزارشی از وضعیت
دفاعی کشور و صنایع دفاعی در دولت تقدیم
شد و در این گزارش به پیشرفتهای صنایع
دفاع��ی در حوزههای مختلف اش��اره ش��د.
همینط��ور به برنامهای که ام��روز در حضور
ریاست جمهوری انجام خواهد شد .وی افزود:
ما در این برنامه س��ه افتتاح خواهیم داش��ت
و همینطور یک نمایش��گاه و یک افتتاح خط
تولید .خط موتور اوج افتتاح خواهد شد؛ یک
موتور توربوفن سبک رونمایی خواهد شد که
موتور بس��یار ارزشمندی اس��ت و یک موتور
نس��ل چهارم اس��ت که برای اولی��ن بار در
کشور ساخته ش��ده است .این موتوری است
که امروز روی پهپادهای پیش��رفته دنیا مورد
استفاده قرار میگیرد و میتواند توان کشور را
در این حوزه با افزایش مواجه کند.
طرحنمایندگانبرایجرمانگاریدرباره
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت:نمایندگان
طرح جرمانگاری عدم بازگشت ارز حاصل از
صادرات به کشور را در مجلس کلید زدند و این
طرح هم اکنون در صحن در حال جمع آوری
امضاست .احمد علیرضا بیگی در گفتوگو با
فارس اظهار کرد :ط��رح جرمانگاری در باره
عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور
در مجلس کلید خورد و این طرح هم اکنون
در صح��ن علنی مجلس در حال جمع آوری
امضاس��ت .بر اساس این طرح عدم بازگشت
ارز حاص��ل از صادرات به کش��ور جرم تلقی
ش��ده و باید مورد رس��یدگی قرار گیرد .وی
بیان کرد :همچنین طرح دیگری در مجلس
توسط نمایندگان تهیه شده که این طرح تراز
تجاری (ص��ادرات و واردات) در مناطق آزاد
را دنب��ال میکند .این ط��رح به دنبال مثبت
شدن تراز تجاری و فزونی گرفتن صادرات و
واردات در مناطق آزاد تجاری کش��ور است و
این طرح نیز هم اکنون در صحن مجلس در
حال جمع آوری امضاست.
ضربه وزارت اطالعات به باند بزرگ
قاچاق سالح و مهمات در استان البرز

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل
اطالعات استان البرز با اقدامات اطالعاتی و
عملیاتی ،اعضای باند بزرگ قاچاق سالح و
مهمات ،شناس��ایی و مورد ضربه قرار گرفته
و از ت��داوم فعالیت مجرمانه آنها ممانعت به
عم��ل آمد .به گزارش «عص��ر ایرانیان» به
نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی
وزارت اطالعات ،سربازان گمنام امام زمان
(عج) در اداره کل اطالعات اس��تان البرز با
اقدام��ات اطالعاتی و عملیاتی ،اعضای باند
بزرگ قاچاق س�لاح و مهمات ،شناسایی و
م��ورد ضربه قرار گرفت��ه و از تداوم فعالیت
مجرمان��ه آنه��ا ممانعت به عم��ل آمد .این
باند در اس��تان های البرز ،تهران ،کرمانشاه،
لرس��تان ،اصفهان ،سیس��تان و بلوچستان،
آذربایج��ان غربی و کرمان فعالیت داش��ته
اس��ت .در ای��ن عملیات هوش��مندانه بیش
از  ۲۰نف��ر از اعضای اصلی بان��د مذکور با
هماهنگ��ی مراجع قضایی دس��تگیر و تعداد
قابل توجهی سالح جنگی ،کمری ،شکاری،
مهم��ات و خودروهای��ی با پوش��ش نظامی
کشف و ضبط شد.
تولید ماسک با قیمت مناسب به بسیج
واگذار شد

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت :بر
اساس توافق وزارت صمت و بسیج ،مقرر شد
تولید ماسک با قیمت مناسب به بسیج سپرده
ش��ود و بس��یج هم این موض��وع را پذیرفته
اس��ت .به گزارش فارس ،حسین ذوالفقاری
در حاشیه سی و یکمین جلسه کمیته امنیتی،
اجتماعی و انتظامی ستاد ملّی مبارزه با کرونا
گفت :بر اساس توافق وزارت صمت و بسیج،
مقرر شد تولید ماس��ک با قیمت مناسب به
بسیج سپرده شود و بسیج هم این موضوع را
پذیرفته است .وی ادامه داد :با توجه به اینکه
مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا این بود که
دس��تگاهها نس��بت به تهیه برنامه یک ساله
خود برای همزیس��تی با کرون��ا اقدام کنند،
در جلس��ه امروز کمیته امنیت��ی ،اجتماعی و
انتظامی ،ش��یوه نامه یکس��اله همزیستی با
کرونا را مطرح کردیم.

دادسراها مو را از ماست بکشند تا به سرمنشأهای ناامنی برسیم

رئیس قوه قضاییه گفت :در دادس��را باید
ب��ا صبر و حوصله به پروندهها رس��یدگی
کرد و مو را از ماس��ت کشید .به گزارش
گروه اجتماعی باش��گاه خبرنگاران جوان،
آیتاهلل س��ید ابراهیم رئیس��ی در دیدار با
ش��ورای معاونی��ن دادس��رای عمومی و
انقالب تهران ،دادس��تانها و دادیاران را
«س��رداران لش��کر قضایی عدالت طلب
و تحولخ��واه» معرف��ی کرد ک��ه ارتباط

راهبردی مس��تمری با موض��وع امنیت و
فرآیند دادرس��ی و اجرای احکام و دوران
پس از اجرای اح��کام قضایی دارند .وی
نقش دادستانها در ش��وراهای امنیتی و
نظارت��ی و تعقیب و مج��ازات مجرمان و
بازآفرینی اجتماع��ی و رصد فعالیتهای
محکوم��ان پس از تحمل کیف��ر را مهم
دانست و گفت :دادستانها در تمام مراحل
ی��ک اقدام قضایی حضور دارند و در هیچ

یک از مقاطع غایب نیس��تند .همان طور
که کوه زمین را از اضطراب حفظ میکند،
دادس��تانها و آرای قضات در حفاظت از
جامعه در برابر اضطرابها نقش اساس��ی
دارند و هم��ه آحاد یک جامعه در س��ایه
حض��ور و ت�لاش دادس��تانها در تأمین
امنیت اجتماعی احساس آرامش میکنند.
رئیس ق��وه قضاییه بر همین اس��اس به
دادس��تانها متذکر ش��د که با استفاده از

همه ظرفیتهای قضایی انگیزهها و ابزار
ج��رم را از بین ببرند و نگذارند کس��ی در
امنیت اجتماعی اخ�لال ایجاد کند و اگر
فرد یا افرادی نیز مرتکب جرم ش��دند ،با
آنه��ا قاطعانه برخود کنند .وی با اش��اره
به تأثیرگ��ذاری اقدام��ات مراجع قضایی
در پایتخت ب��ه عنوان الگویی برای دیگر
ش��هرهای کش��ور ،گفت :کمبود نیروی
انس��انی و امکانات بخشهای قضایی در

پاکستان هیچگاه اسرائیل را
به رسمیت نخواهد شناخت

تهران بای��د با اقدامات جهش��ی برطرف
ش��ود ،اما کاس��تیها نباید مانع از خدمت
رس��انی ش��ود و ب��ا کار دقیق و س��ریع،
میتوان گامهای اساس��ی در احقاق حق
و اجرای عدالت برداشت.

 114نماینده مجلس در نامهای به رؤسای قوا در مورد استمرار وزارت خسارتبار زنگنه هشدار دادند

خسارت صدها میلیارد دالری ژنرال به منافع ملی!

گروه سیاس�ی 114 :نفر از نمایندگان در نامهای به قوای
سهگانه مخالفت خود را با ادامه وزارت بیژن نامدار زنگنه
در وزارت نفت اعالم کردند .به گزارش «عصر ایرانیان»،
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای
اس�لامی گفت 114 :نف��ر از نماین��دگان در نامهای به
رؤس��ای قوای سهگانه مخالفت خود را با استمرار وزارت
بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت اعالم کردند.وی افزود:
واقع��ا نمیدانیم با ای��ن اوضاع اس��تیضاح وزیر نفت به
نتیجه میرس��د یا خیر اما مردم بدانند نمایندگانشان با
ادامه مسؤولیت بیژن نامدارزنگنه موافق نیستند.انشاءاهلل
س��از و کارهای مجلس بتواند پاس��خگوی این مطالبه
جدی باشد.متن نامه  114از نمایندگان به قوای سهگانه
درب��اره وزارت بیژن زنگنه در وزارت نفت به ش��رح زیر
اس��ت:با احترام همانگونه که اس��تحضار دارید در سال
 ۱۳۹۷و در زمانی که رؤس��ای قوا برای چگونگی مقابله
با تحریمهای ظالمانه دور هم جمع می شدند  ۷۲نفر از
نمایندگان منتقد ،طی نامه ای به س��ران قوا با اشاره به
اقدام��ات وزیر نفت در قطع روابط نفتی و گازی ایران با
چین روس��یه هند  -پاکستان و نیز بی توجهی نسبت به
ظرفیت های همسایگان و بی تحرکی نسبت به استفاده
از سرمایه های انسانی و مالی داخلی اعالم کردند آقای
زنگنه نه تنها گامی برای مقابله با تحریم های دش��من
برنداش��ته است بلکه عمال با اقدامات خود همه راه های
مقابله با تحریم ها را مس��دود کرده است .حدود دو سال
از زم��ان صدور آن نام��ه که پس از برگزاری جلس��ات
تخصصی و مش��ورت با گروه های مختلف کارشناسی و
مدیران ارش��د نفتی نگاش��ته ش��ده بود گذش��ته است.
متأس��فانه با مقاومت رئیس جمهور در برابر عزل فوری
وزیر نفت و پش��تیبانی رئیس و اکثریت قاطع نمایندگان
مجلس دهم که با همس��و ب��ا دولت بودند یا مالحظاتی
سیاس��ی جهت نق��د عملکرد وزیر نفت داش��تند اقدامی
برای متوقف کردن مدیریت خس��ارت بار آقای زنگنه بر
کش��ور صورت نپذیرفت و امروز می توان گفت صدرات
زنگنه ب��ر وزارت نف��ت حداقل در هفت س��ال اخیر به
دالیلی که در ذیل می آید ملت ایران و نس��ل ای آینده
کش��ور را متحمل صدها میلی��ارد دالر زیان و عدم النفع
ک��رده اس��ت -1:از نمونه ه��ای ب��ارز و غیرقابل انکار
خسارت به منافع کش��ور اصرار آقای زنگنه بر واگذاری
توس��عه و بهره برداری فاز  ۱۱پارس جنوبی به ش��رکت
بدعهد فرانس��وی توتال اس��ت .این شرکت که به دلیل
پرداخت رش��وه به برخی مقامات ایرانی هم در فرانسه و
هم در آمریکا محکوم به جریمه شده بود ،خود در بخش
قطری میدان مش��ترک پارس جنوبی از ش��رکای مهم
ش��رکت های آمریکایی و قطری اس��ت و در راس��تای
منافع خود و آمریکا چندین س��ال توس��عه بخش ایرانی
میدان را معطل گذاشت و پس از پیگیری های مختلف
حقوقی باالخره در سال  ۱۳۹۱خلع ید شده و اجرای این
پروژه مهم به شرکت ایرانی پتروپارس واگذار گردید .در
روزهای اول حاکمیت مجدد آقای زنگنه بر وزارت نفت
با دس��تور مستقیم ایشان شرکت پترو پارس از ادامه کار
منع گردید و علیرغم این که ایشان کامال از خسارت بار
بودن انعقاد قرارداد با توتال مطلع بود و خبر داش��ت که
ش��رکت توتال با هماهنگی آمریکا و عربس��تان و قطر
ب��رای انعقاد قرار داد راجع به فاز  ۱۱پارس جنوبی اعالم
آمادگی کرده است بر انعقاد قرارداد با توتال اصرار ورزید.
ایش��ان در جلس��ه ای که با حضور تعدادی از نمایندگان
مجلس دهم برگزار ش��د هدف خ��ود از انعقاد قرار داد با
توتال و واگذاری فاز  ۱۱پارس جنوبی به این ش��رکت را
بس��تر س��ازی برای حضور سایر ش��رکت های اروپایی
جهت س��رمایه گذاری در حوزه نف��ت و گاز اعالم کرد.
همانگونه که برای کارشناسان کامال روشن بود شرکت
توت��ال که با اجازه آمریکا و با انگیزه معطل کردن مجدد
ای��ران در این میدان مهم وارد قرار داد ش��ده بود پس از
خروج آمریکا از برجام و با دس��تور آن کش��ور و پس از
اینکه اطالعات جامع میادی��ن ایران را در اثر حماقت یا
خیان��ت طرف ایرانی بدس��ت آورده بود و ب��دون اینکه
کاری در این میدان انجام دهد و بدون اینکه خس��ارتی

بابت بدعهدی خود بپردازد از کشور خارج شد تا برداشت
گاز س��هم ایران توسط توتال و شرکای آمریکایی وی از
بخش قطری میدان همچنان ادامه یابد و پس از چندین
سال معطل کردن فاز  ۱۱پارس جنوبی بار دیگر از پترو
پ��ارس برای اجرای توس��عه این فاز دع��وت بعمل آید،
تصمیم آقای زنگنه در واگذاری توس��عه و بهره برداری
ف��از  ۱۱پارس جنوبی به ش��رکت توتال در قالب قرارداد
 IPCه��م از منظر ن��وع مدل ق��راردادی ،هم از منظر
انتخ��اب میدان و هم از منظر انتخاب پیمانکار به عقیده
اکثر کارشناس��ان دلسوز اش��تباهی راهبردی و زیان بار
برای کش��ور بود و این در حالی اس��ت که به گفته خود
آق��ای زنگنه هر س��ال تاخیر در توس��عه ه��ر فاز پارس
جنوبی  ۵میلیارد دالر به کش��ور خسارت وارد می کند و
بر طبق محاسبات انجام شده خسارتی که آقای زنگنه از
قبل این رفتار عجیب بر کش��ور طی سالیان گذشته وارد
ک��رده (زی��ان و ع��دم النف��ع) حداقل  ۵۰میلی��ارد دالر
اس��ت -2.تأکید مقام معظم رهبری و همه دلس��وزان
کش��ور در طول س��الیان طوالنی جهت پرهی��ز از خام
فروش��ی و تولید ف��راورده های نفت��ی از طریق احداث
پاالیشگاه ها و پترو پاالیشگاهها بر کسی پوشیده نیست
اما آقای زنگنه از س��ال  ۱۳۷۶که بر کرسی وزارت نفت
تکیه زده اس��ت به بهانه مقرون به صرفه نبودن تأسیس
پاالیشگاه و لزوم وابسته کردن کشورهای دیگر به نفت
و گاز ایران و تأمین امنیت برای ایران همواره از مدافعان
جدی خام فروشی و مخالفان سرسخت تبدیل نفت خام
به صدها فراورده نفتی بوده است .اگر بی توجهی ایشان
به سیاس��تهای کل��ی نظام و قوانین موضوعه کش��ور
نمیب��ود و اگر با اس��تفاده از توان دانش��مندان داخلی و
ظرفیتهای شرکای س��نتی خارجی و با هدایت صدها
ه��زار هزار میلیارد تومان نقدینگی داخل به س��مت این
امر حیاتی اقدام به احداث پاالیش��گاه و پتروپاالیش��گاه
شده بود امروز موضوع تحریم نفتی آمریکا از اساس بی
اثر بود و درآمد کشور بدینسان دچار اختالل نمی گشت.
بی رغبتی ایش��ان به تبدیل نفت خام ب��ه فراورده های
نفتی بارها به صورت علنی بر زبان ایش��ان جاری ش��ده
اس��ت و اکنون نیز که در کشور بیش از هر زمان نیازمند
اقدام عملی برای تبدیل نفت هس��تیم ایش��ان همچنان
همراهی الزم را جهت عملیاتی ش��دن این موضوع نمی
کند .از نش��انه ه��ای بارز مخالفت ایش��ان برای رهایی
ایران از خام فروشی این است که وقتی در مجلس دهم
جمع��ی از نمایندگان از جناح ه��ای مختلف با تصویب
قان��ون ،س��از و کاری را تعبی��ه کردند که با اس��تفاده از
نقدینگی داخلی نس��بت به احداث پتروپاالیش��گاه اقدام
ش��ود اوال آقای زنگن��ه تا مرحله نهایی ب��ا تصویب آن
قانون مخالفت می کرد ،ثانیا پس از تصویب آن هم جز
اقدامات ش��عاری و بازی کردن با افراد و افکار عمومی و
از دس��ت دادن زم��ان و فرصت پنج��ره طالیی بورس،
اقدامی برای اجرای عملی آن قانون انجام نداده اس��ت.
رؤس��ای محترم قوا اگر قبل از اعمال تحریم های نفتی
امکان القای تردید در ضرورت احداث پتروپاالیش��گاهها
وجود می داشت پس از تحریم های شدید نفتی و نیز با

افزایش رکود بی س��ابقه در دول��ت یازدهم و دوازدهم و
افزایش جهشی نقدینگی و نزدیک شدن آن به مرز سه
هزار هزار میلی��ارد تومان ،هر فرد غیر متخصص هم بر
ضرورت پیوند دادن این نقدینگی با نفت و تبدیل آن به
فراورده های نفتی واقف اس��ت .نکته قابل توجه اینست
که طرح های روش��نی وجود دارد تا صاحبان نقدینگی با
هدایت س��رمایه خود به سمت تولید فرآورده های نفتی
در مقایس��ه با س��رمایه گذاری در بخش های غیر مولد
مانند زمین و مس��کن و طال و دالر و غیره صاحب سود
قابل توجه ش��وند -3.احصاء ایراد خس��ارت های آقای
زنگن��ه به کش��ور در این نامه نمی گنج��د .جناب آقای
روحانی رئیس جمهور از زمانی که رئیس ش��ورای عالی
امنیت ملی بوده اس��ت به خوبی در جریان انعقاد قرارداد
کرس��نت و مفسده ها و رش��وه هایی که در این قرارداد
وجود داش��ته اس��ت بوده اند .در س��ال  ۱۳۹۲زمانی که
آقای زنگنه قصد حاکمیت وفات پر وزارت نفت داش��ت
دلس��وزان کشور از جمله بخشی از نمایندگان مجلس به
ایشان یادآور شدند هیئت داوری اروپایی به استناد اثبات
رش��وه ها و مفاس��دی که در قرارداد کرس��نت در زمان
صدارت و توس��ط نزدیکان آقای زنگنه انجام شده است
در حال صدور رأی به نفع طرف ایرانی است و بازگشت
آق��ای زنگنه به کرس��ی وزارت نف��ت دلیل محکمی به
دس��ت طرف مقابل خواهد داد ت��ا به داوران القا کند اگر
تیم آقای زنگنه مرتکب فساد و رشوه در قرارداد کرسنت
بوده اند چگونه رئیس جمهور و پارلمان ایران ،ایش��ان و
متهمان فس��اد در قرارداد را دوباره ب��ر صدر این وزارت
نش��انده اند؟! به ایشان گفته شد بازگشت شما به وزارت
نفت موجب وارد آمدن حداقل  ۴۰میلیارد دالر خس��ارت
به کشور می ش��ود .ایشان هم در جمع فراکسیون های
مجلس نهم و دهم و هم در جلسات خصوصی در اقوال
متف��اوت اع�لام می کرد ب��ا آمدن من ب��ه وزارت نفت
موضوع کرس��نت ظرف  ۱۵روز با حداکثر س��ه ماه حل
می ش��ود ۷ .س��ال از آن زمان گذش��ته است و حاصل
حاکمیت زیان بار ایشان بر وزارت نفت در این یک مورد
این بوده است که ایران بدون اینکه یک متر مکعب گاز
بفروش��د احتم��اال در یک فق��ره باید  ۱۸میلی��ارد دالر
خس��ارت بپردازد و این در حالی اس��ت که در طول این
مدت نیز گازی که باید صادر می ش��د بر روی س��کوی
مرب��وط می س��وزد -4.ب��ه منظور جلوگی��ری از قاچاق
سوخت و نیز ساماندهی مصرف آن حدود  ۱۵سال پیش
موضوع کارت س��وخت در دس��تور کار ق��رار گرفت و با
صرف میلیاردها توم��ان از اعتبارات بودجه عمومی ،این
امر مهم به نتیجه رسید .با راه اندازی کارت سوخت و با
کاهش ش��دید قاچاق س��وخت به خارج کشور ،مصرف
گازوئی��ل و بنزین و برخی دیگر از فرآورده های نفتی به
شدت کاهش یافت اما از اولین اقدامات آقای زنگنه ،بی
خاصیت کردن کارت سوخت بود که موجب شد مصرف
بنزی��ن از  ۷۵میلیون لیت��ر در روز به حدود  ۱۰۰میلیون
لیتر در روز افزایش یابد .پس از آنکه این اقدام خس��ارت
ب��ار آق��ای زنگن��ه ،اعتراض همه دلس��وزان کش��ور را
برانگیخت ،ایش��ان به همراه سایر اجزای دولت درصدد

شکایت آمریکا از ایران به دلیل نقض برجام!

مایک پمپئو به دلیل آنچه نقض توافق هستهای از سوی ایران خوانده است ،به
شورای امنیت سازمان ملل شکایت میکند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان
به نقل از الجزیره ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا قرار اس��ت از ایران به دلیل
نقض توافق برجام به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند! بر این اساس ،در
جدیدترین اقدام احمقانه حقوقی دولت آمریکا ،علی رغم خروج  ۲ساله این کشور
از توافق هستهای ایران ،واشنگتن قرار است روز پنجشنبه شکایت خود از تهران
بابت نقض برجام را به رئیس شورای امنیت ارائه کند .قرار است جرقه استفاده از
مکانیسم ماشه از سوی دولت آمریکا از روز پنجشنبه زده شود .پمپئو قرار است
روز پنجش��نبه به نیویورک سفر کند و با آنتونیو گوترش ،دبیر کل سازمان ملل
نیز در این رابطه دیداری خواهد داش��ت .پمپئو در همین راس��تا ساعاتی قبل با
هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان به صورت تلفنی گفتگو کرد .پمپئو در این تماس
تلفنی بر ضرورت اتحاد میان آمریکا و اروپا در مقابل ایران و پایبندی ش��ورای

امنی��ت بر تعهداتش در حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکید کرد .آمریکا پس
از ناتوانی در تصویب قطعنامه تمدید تحریم های تس��لیحاتی ایران در شورای
امنیت ،مدعی استفاده از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تمامی تحریم ها علیه
تهران است .شکست قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت واکنشهای مختلفی
از مقامات در سرتاس��ر جهان را با خود به همراه داش��ته اس��ت .به طور مثال،
«لیندسی گراهام» سناتور ایالت کارولینای جنوبی ،به شدت نسبت به عدم تمدید
تحریمهای تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل واکنش نشان داد و
در صفحه ش��خصی خود در توییتر نوشت« :شاهد آن بودیم که شورای امنیت
قطعنامه تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران را رد کرد .این اقدام اشتباهی بزرگ
بود و احتمال تقابل نظامی با ایران را به دلیل آنکه این کشور زرادخانه تسلیحاتی
خود را گس��ترش میدهد ،افزایش داد ».همچنین «جان بولتون» مشاور سابق
امنیت ملی آمریکا در پیامی توییتری با انتشار مجدد متن مقاله خود در نشریه وال

احیای مجدد کارت سوخت و توقف خسارت  ۱۰میلیارد
دالری که با حذف عملی کارت سوخت بر کشور تحمیل
شده بود برآمد .اما این بار آقای زنگنه و برخی از اعضای
دولت تدبیر احیای کارت س��وخت و سهمیه بندی بنزین
را به گونه ای انجام دادند که منجر به بلوای بی سابقه و
ورود ه��زاران میلیارد تومان خس��ارت مادی و معنوی و
صدمه دیدن هزاران نفر در کش��ور گردید.نکته ش��ایان
ذکر این اس��ت که آقای زنگنه که در سال  ۱۳۹۲مدافع
اصلی حذف کارت س��وخت و س��همیه بندی و در سال
1398و بر افزایش بی س��ابقه و جهشی قیمت گازوئیل
در کنار افزایش قیمت بنزین اصرار میورزیدند.جا داشت
آقای رئیس جمهور که بر اس��اس اع�لام غیر قابل باور
خودش��ان ،روز جمع��ه از تصمیم دولتش��ان در افزایش
قیمت بنزین مطلع ش��دند ،وزیر نفت خود را بازخواست
میکردند که چرا ش��ما س��همیهبندی قبل��ی که تقریبا
رضایت مردم انجام ش��ده ب��ود را تخری��ب کردید تا با
اجرای مجدد و غیر مدبرانه آن ،این همه خسارت مالی و
جانی بر کش��ور تحمیل کنید؟! -5عدم اج��رای قرارداد
گازی با پاکس��تان به این بهانه واهی که پاکستان کشور
فقیری است و نمیتواند پول گاز را بدهد ،منقضی کردن
قرارداد س��رمایه گذاری  19میلیارد دالری هند در ایران،
ب��ی تحرکی و ب��ی محلی به طرف عراق��ی برای انعقاد
قراردادهای یکپارچهس��ازی توس��عه میادین مش��ترک،
معطل گذاش��تن میادین مش��ترک قطر و امارات ،اخراج
شرکتهای چینی از کشور در بدو ورود ایشان به وزارت
نفت و آس��یب به روابط دو کشور در سطوح تخصصی و
حت��ی کالن ک��ه باع��ث ع��دم همراهی این کش��ور و
ش��رکتهای دولتی آن در تحریمهای اخیر شده است،
عملکرد ضعیف در خصوص اختالفات ایران با ترکیه در
م��ورد انتقال گاز به آن کش��ور و محکومی��ت ایران به
اعطای  1.5س��ال گاز مجانی ب��ه ترکیه ،راهبرد غلط در
مدیریت قرارداد گازی با ترکمنس��تان و بالتبع آن ملغی
ش��دن قراردادهای چند میلیارد دالری صادرات خدمات
فنی مهندس��ی و تبدیل روابط حسنه دو کشور به روابط
پرتنش ،وجود مفاسد عجیب و غریب در اطرافیان ایشان
و ف��رار برخ��ی از نزدیکان وی به خ��ارج و محکومیت
برخی از آنها در محاکم قضایی و پیگیری ایش��ان برای
ع��دم اجرای اح��کام و دهها و صدها اقدام خس��ارت بار
ایش��ان و اطرافی��ان ایش��ان حاصل حاکمی��ت وی بر
مهمتری��ن وزارتخان��ه کش��ور آن ه��م در مهمترین و
حس��استرین زمان بوده است.نمایندگان از نگارش این
نامه صرفا نقد گذش��ته آقای زنگنه و تیم همراه ایش��ان
نیس��ت .هدف ما این است که به روس��ای قوای کشور
این مه��م را تذکر بدهیم که در این برهه حس��اس که
دشمنان کش��ور در آرزوی فروپاشی اقتصادی کشور به
نظ��اره نشس��تهاند و عوامل پیدا و پنه��ان خیانت نیز به
عنوان ستون پنجم دشمن در داخل کشور همان اهداف
را تعقیب میکنند و ضربات داخلی به کش��ور به مراتب
بیشتر از ضربات دشمنان تابلودار موثر و کارا بوده است،
لذا ادامه حضور ایشان در مسند وزارت نفت خالف منافع
و مصالح ملت و کش��ور است .ممکن است چون بیش از
یک س��ال به پایان عمر دولت باقی نمانده است برخی،
سیاس��ت صبر و تحمل و نظ��ارت را در خصوص زنگنه
پیش��نهاد نمایند ،اما ما نمایندگان معتقدیم در زمانی که
درگی��ر جنگ��ی اقتصادی تم��ام عیار هس��تیم و صدها
کارش��ناس و نیروی آمریکایی در سراسر دنیا به صورت
روزان��ه و فعال منافع ملت و کش��ور ایران را زیر ضربات
خود گرفتهاند تحمل کس��ی که ن��ه تنها هیچ انگیزهای
برای مقابله با تحریمهای دش��من را نداشته است ،بلکه
افعال او در قطع روابط با ش��رکای س��نتی ایران و ضربه
زدن به روابط ایران با همسایگان و قطع دست شرکتها
و متخصصان داخل از س��رمایه گذاری در بخش نفت و
گاز این ش��ائبه جدی را به وجود آورده است که ایشان با
هر انگیزهای به دنبال وادار کردن نظام و کش��ور به تن
دادن به خواس��ته غربیها و آمریکاییها بوده اس��ت ،لذا
ادامه تحمل ایشان به هیچ وجه به صالح کشور به نظر
نمیرسد.

استریت ژورنال ،درباره شکست مفتضحانه آمریکا در تصویب قطعنامه ضدایرانی،
اعالم کرد استناد ترامپ به بند مربوط به بازگشت تحریمها در قطعنامه پیشنهادی
آمریکا در شورای امنیت اشتباه بود .البته نظراتی مخالف با این نیز شنیده شده
است ،برای نمونه« ،میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی
مس��تقر در وین ،از قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی آمریکا انتقاد کرد و در پیامی
توییتری نوشت« :قطعنامه مورد حمایت آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی
ایران در ش��ورای امنیت سازمان ملل ،حمایت دو عضو این سازمان را به دست
آورد .دو عضو رای مخالف دادند و  ۱۱عضو رای ممتنع .آمریکا از قبل نتیجه را
میدانست ،اما با این حال تصمیم گرفت ،پیشنویس را ارائه کند .رویکرد مبتنی
بر ایدئولوژی میتواند ،یک کش��ور (آمریکا) را در وضع نسبت ًا ناخوشایندی قرار
دهد ».اتحادیه اروپا روز یکشنبه اعالم کرد آمریکا نمیتواند با توسل به مکانیسم
ماشه تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را از سر گیرد.

نخس��توزیر پاکس��تان با صراح��ت اعالم
کرد این کش��ور هیچگاه رژیم صهیونیستی
را به رس��میت نخواهد ش��ناخت .به گزارش
فارس« ،عمران خان» نخستوزیر پاکستان
ب��ا صراحت اعالم کرد این کش��ور هیچگاه
اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت .وی
افزود :تا زمانی که اس��رائیل از سرزمینهای
اش��غالی خارج نشود پاکس��تان این رژیم را
به رس��میت نخواهد شناخت .وجدانم چنین
اجازهای نمیدهد که این رژیم را به رسمیت
بشناسم .به گفته عمران خان ،اگر این رژیم
را به رس��میت بشناسیم و تسلیم آن شویم،
متعاقب آن باید از کش��میر هم خارج شویم.
ما باید در مورد این رژیم و فلس��طین به خدا
پاسخگو باشیم.
آمریکاییها تنها با زور و فشار از
عراق بیرون میروند

ی��ک تحلیلگ��ر عراق��ی ضم��ن اش��اره به
شکس��ت مذاکرات بغداد و واش��نگتن گفت
که آمریکاییها تنها با زور و فش��ار از عراق
بیرون میروند .به گزارش تس��نیم« ،کامل
بیات��ی» در گفتگو با س��ایت المعلومه اظهار
داش��ت که آمریکا از طری��ق مذاکرات میان
بغداد و واش��نگتن یا پس از سفر «مصطفی
الکاظم��ی» نخس��توزیر عراق ب��ه آمریکا
نیروه��ای خود را از عراق بیرون نمیکش��د
و نظامیان بیگانه و بهویژه آمریکاییها تنها
با زور و فش��ار از کش��ور خارج خواهند شد.
این تحلیلگ��ر عراقی در ادامه تأکید کرد که
مذاکرات با طرف آمریکایی شکست خورده
است و اصرار ترامپ بر ابقای نیروهایش در
خ��اک عراق ٬درهای آت��ش را بهروی آنها
خواهد گشود .وی افزود که امتناع آمریکا از
بیرون کش��یدن نظامیانش از عراق یا تعیین
شرایط غیرممکن ٬با حمله و فشار سیاسی
عراقیها برای اخراج آنها از خاک کشورشان
مواجه خواهد ش��د .کامل بیاتی خاطرنشان
کرد که دول��ت آمریکا باید قبل از رویارویی
با آتش و خش��م عراقیه��ا عاقالنه رفتار و
نیروه��ای خود را از عراق خارج کند؛ بهویژه
اینک��ه پارلمان موضع خ��ود را در رد حضور
آمریکاییها اعالم کرده و این بهمعنای چراغ
سبز برای اخراج آنها چه از طریق روندهای
سیاسی و توافق و چه با زور است.
بایدن رسم ًا نامزد دموکراتها در
انتخابات  ۲۰۲۰شد

س��رانجام رس��م ًا به نیابت از حزب دموکرات
آمری��کا ،بایدن مامور رویاروی��ی با ترامپ در
رقابت ریاستجمهوری  ۲۰۲۰شد .به گزارش
مهر به نقل از رویترز ،جو بایدن  ۷۷س��اله ،در
دومین روز از همایش ملی دموکراتها ،رسم ًا
به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست
جمهوری  ۲۰۲۰معرفی شد تا به مصاف دونالد
ترامپ  ۷۴س��اله از حزب جمهوریخواه برود.
دومین شب کنوانس��یون حزبی دموکراتها
تحت عنوان «رهبری مهم است» ،با سخنرانی
جمعی از چهرههای سرشناس دموکرات نظیر
بیل کلینتون رئیسجمهور اسبق همراه بود.
کلینتون مدعی ش��د که کاخ سفید باید مرکز
فرماندهی باش��د حال آنکه تحت امر ترامپ،
به مرکز طوفان تبدیل ش��ده و در آن چیزی
ج��ز هرج و مرج وجود ندارد .به دلیل ش��یوع
کرون��ا ،بخش اعظم این رویداد سیاس��ی که
در مجموع چهار روز به طول خواهد انجامید؛
ب��ه صورت مجازی برگزار ش��د .این درحالی
اس��ت که ش��ماری از چهرههای سرشناس
حزب جمهوریخواه هم که تاب سیاستهای
ترامپ را ندارند؛ با پیوستن به دموکراتها ،از
بایدن حمایت کردند که از میان آنها میتوان
به «کالین پاول» وزیر خارجه اسبق آمریکا و
«س��یندی مککین» بیوه «جان مک کین»
رئیس سابق کمیته نیروهای مسلح سنا ،اشاره
کرد.
مقاومت با موشک پاسخ موشک دشمن
صهیونیستی را میدهد

«خلیل الحیه» عضو جنبش مقاومت اسالمی
«حماس» در سخنانی با بیان اینکه مقاومت
از تهدیدات رژیم صهیونیس��تی نمی هراسد،
گفت :مقاومت با موشک پاسخ موشکهای
دشمن صهیونیستی را میدهد .به گزارش مهر
به نقل از العهد« ،خلیل الحیه» عضو جنبش
مقاومت اس�لامی حماس در سخنانی تأکید
کرد ک��ه تهدیدات رژیم صهیونیس��تی علیه
مقاومت فلس��طین بی ارزش است .بر اساس
ای��ن گ��زارش ،وی در ادامه اف��زود :مقاومت
فلسطین از تهدیدات رژیم صهیونیستی نمی
هراسد .دشمن صهیونیستی تاکنون موفق به
شکست گزینه مقاومت نشده است .این عضو
جنبش حماس همچنین یادآور ش��د :پاس��خ
موشک ،موشک است و پاسخ گلوله باران نیز
گلوله باران است .الحیه همچنین با اشاره به
توافق سازش امارات با رژیم صهیونیستی نیز
گفت :فلسطینیان در برابر روند عادی سازی
روابط با دشمن صهیونیستی خواهند ایستاد.

