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اخبار كشور

چهارشنبه  ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۷
 ۲۹شعبان  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۹۰۷

نامه نمایندگان به رئیس مجلس

درمکتب امام

لزوم تشکیل جبهه قدرتمند اسالمی -انسانی

ما بايد خود را آماده كنيم تا در برابر جبهه متحد رشق و غرب ،جبهه قدرمتند
اســامى -انســاىن با هامن نام و نشان اســام و انقالب ما تشكيل شود؛ و آقايى و
رسورى محرومني و پابرهنگان جهان جشــن گرفته شود .مطمنئ باشيد قدرتهاى
رشق و غرب هامن مظاهر ىبمحتواى دنياى مادىاند كه در برابر خلود و جاودانگى
دنياى ارزشهاى معنوى قابل ذكر منىباشند.
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آیتاهلل مقتدایی:

نقدهایمان به رئیسجمهور را
دلسوزانه مطرح کردیم

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :نســبت به دولت نقدهای مفصلی
داشــته و داریم و در دیداری که به نمایندگی از طرف کمیسیون تحقیق
مجلس خبرگان با رئیسجمهور داشتم نقدهای سازنده ،اصالحگر و دلسوزانه
را مطرح کردم.
آیتاهلل مرتضی مقتدایی در گفتوگو با خبرنگار فارس در قم بااشاره به مصاحبه
منتشرشده از خود در یکی از رسانهها اظهار کرد :در مصاحبهاشاره کردم در اتفاقی
که پیش آمده هدف آنها لطمه زدن به جمهوری اسالمی و سقوط نظام و زیر فشار
قراردادن ملت عزیز ایران است.
وی ادامه داد :وظیفه ما در مقابل این شرایط حفظ وحدت و همدلی ،تبعیت
از فرامین رهبری و پرهیز از ایجاد اختالف و دودستگی است مبادا این اختالفات
لطمهای به اصل نظام بزند ،چراکه نظام اسالمی است و مخالفت با نظام مخالفت با
رضای پروردگار ،نبی گرامی اسالم(ص) و مخالفت با رضایت امام زمان(عج) است.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد :تلقی این شده بود که مخالفت با دولت
وقت مخالفت با رضای امام زمان(عج) است در صورتی که مخالفت با اصل نظام که
یک نظام الهی است مخالفت با رضای پروردگار و امام زمان (عج) است.
وی تصریح کرد :از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز دیداری داشتیم و
نقدهای سازنده را مطرح کردیم و جامعه مدرسین طی یک نامه محرمانه نقدهایی
که داشــتند را مطرح کرده و با کمال احترامی که برای رئیسجمهور قائل هستیم
نقدها را بیان میکنیم.
مقتدایی ادامه داد :خود رئیسجمهور هم از نقدهای منصفانه و دلسوزانه استقبال
میکند امیدواریم که به این نقدها ترتیب اثر داده شــود و ما شــاهد این باشیم که
مشکالت تکرار نشود.
نایبرئیسجامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد :خبرنگاران سعی کنند در
حفظ امانت کوشا باشند و همان سخنی که مطرح شده را منعکس کنند.
وی درخصوص خروج آمریکا از برجام گفت :آنها میخواهند از این طریق فشارها
را بیشتر کرده و ملت از نظام دلسرد شود.
مقتدایی تأکید کرد :به رئیسجمهور آمریکا اعالم میکنیم که ملت ایران از خروج
آمریکاییها از برجام نه خوشحال شد ه و نه خوف و ترسی دارد؛ هشدار میدهیم که
روسای جمهور قبل از شما با هدف سقوط نظام اسالمی اقدامات ظالمانه متعدد داشتند
اما شکست خوردند و از اقدامات خودشان نتیجهای نگرفتند و با عنایت پروردگار نظام
جمهوری اسالمی با کمال اقتدار و عزت پیش میرود و به کار خودش ادامه میدهد.
وی خطاب به ترامپ گفت :شــما هم بدانید از روســای جمهوری قبلی آمریکا
قویتر نیستید و همانگونه که آنها شکست خوردند ،شکست خواهید خورد و نظام
جمهوری اسالمی به فضل الهی استوار خواهد ماند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ملت حمایت همهجانبه از نظام اسالمی
دارد و سرسوزنی در پشتیبانی از نظام تردید نمیکند ،تأکید کرد :ملت شجاع و بزرگ
ایران با تبعیت از رهبری نظام با تدبیر و راهنماییهای حکیمانه ایشان به پیش میرود
و با طرحهای خائنانه و افکار پوچ لطمهای نمیبیند.

یک نماینده مجلس:

 2خودروساز با احتکار  90هزار خودرو
قیمتها را افزایش دادند

به گفته یکی از نمایندگان مجلس  ۲خودروساز بزرگ کشور با احتکار
 ۹۰هزار خودرو و امتناع از عرضه آن به بازار ،موجب گرانی خودرو شدهاند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،به دنبال نوســانات ارزی شدید در ابتدای امسال،
برخــی تولیدکنندگان بخشهای صنعتی با خودداری از عرضه کاال به بازار ،افزایش
ت تولیدات خود را رقم زدند.
قیم 
براین اساس تولیدکنندگان خودرو هم با افزایش قیمت دالر اقداماتی برای افزایش
قیمت تولیدات خود انجام دادند به عنوان مثال در حالی که شرکت خودروسازی سایپا
در مورخ  97/2/4برای خریداران خودروهای پیشفروش خود دعوتنامه صادر کرده
تا خریداران مابهالتفاوت وجه خرید خودرو را تا تاریخ  97/2/15براســاس بخشنامه
 97/2/4پرداخت و سپس خودرو خود را تحویل بگیرند در اقدامی متناقض با حقوق
شــهروندی با صدور بخشنامهای در مورخ  97/2/8بخشنامه قبلی را باطل کرده و با
افزایش حدود  10درصدی قیمت خودروها در بخشنامه جدید از مشتریان خواسته
تا نسبت به تکمیل وجه خودرو اقدام کنند.
علی انصاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه گفت :اعضای
کمیســیون نامهای به وزیر صنعت ارســال کردهاند و در آن خواستار شدهاند که به
ت خودروهای پیشفروش رسیدگی شود.
موضوع افزایش قیم 
گفتنی است نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اقدام دیگر
دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو در احتکار  90هزار خودرو خبر
داد که منجر به افزایش قیمت خودرو شده خبر داده است.
قاضیپور با انتقاد از افزایش قیمت خودروهای تولید داخل اعالم کرد :شــرکت
خودروسازی سایپا  60هزار خودرو و شرکت ایران خودرو  30هزار خودرو را احتکار
کردهاند و از عرضه به بازار امتناع میکنند.
وی با بیان اینکه خودروســازان در ســال گذشته با دالر  3هزار و  200تومانی
خودروهــای خود را تولید کردهاند ،گفت :این خودروســازان از پیش فروش خودرو
خود با قیمت دالر  3هزار و  200تومانی امتناع کردهاند تا خودروهای خود را با دالر
 4هزار و  200تومانی بفروشند.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد :اگرچه اعضای کمیسیون
صنایع و معادن مجلس در خصوص گران شدن یا گران نشدن قیمت خودرو با یکدیگر
اختالف نظر دارند اما طرح تحقیق و تفحص از خودروسازیها توسط این کمیسیون
آماده شده تا برای رایگیری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هر گونه افزایش قیمت خودرو را در ســال حمایت از کاالهای
ایرانی محکوم میکند گفت :خودروهای احتکار شده باید به بازار عرضه شوند تا بازار
اشباع شده و از افزایش قیمتها خودداری شود.

پایان فعالیت مدارس ابتدایی
در صورت اتمام ارزشیابی و فعالیتهای آموزشی

با توجه به فرا رسیدن ماه رمضان ،چنانچه دانشآموزان مدارس ابتدایی،
ارزشیابی و سایر فعالیتهای آموزشی را به اتمام رسانده باشند ،میتوانند با
صالحدید مدیر در مدرسه حضور نداشته باشند.
به گزارش تسنیم ،معاون رسانه مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش
و پرورش با اعالم این خبر افزود :اصل بر برگزاری تمام جلســات آموزشی بر اساس
مصوبات شــورای عالی آموزش و پرورش اســت و در صورتی که برنامههای درسی
اجرا شده و به اتمام رسیده باشد ،مدیران میتوانند درخصوص حضور دانشآموزان
بــا انعطاف تصمیمگیری کنند ،البته امتحانات در برخی پایههای ابتدایی مانند پایه
ی است دانشآموزان این پایهها باید برای
ششم به خردادماه کشیده میشود که بدیه 
انجام امتحانات در مدرسه حضور یابند.
نجات بهرامی ادامه داد :در سایر مقاطع تحصیلی غیر از دوره ابتدایی ،دانشآموزان
تا پایان امتحانات و اتمام برنامههای آموزشی در مدرسه حضور خواهند داشت.

 2ساعت به درس تربیت بدنی پایه 12
اضافه شد

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت :با افزوده
شدن دو ســاعت به درس تربیت بدنی پایه  12در سال تحصیلی 97- 98
مجموع ساعات این درس به سه ساعت افزایش یافت.
مهرزاد حمیدی دیروز در آیین اختتامیه چهارمین المپیاد ورزش درون مدرسهای
چهارمحال و بختیاری افزود :در سال تحصیلی جاری نیزدرس تربیت بدنی در پایه
 11از یک به دو ساعت افزایش پیدا کرد.
وی آپارتماننشینی و تغییر الگوی زندگی را تهدیدی برای کودکان و نوجوانان
دانســت که با گسترش ســاعت ورزش در مدارس و همچنین برگزاری مسابقات و
المپیادهای ورزشی این مشکل رفع خواهد شد.
به گفته وی ،المپیادهای ورزشــی درون مدرســهای فرصت تحرک بیشتر بین
دانشآموزان و توسعه ورزش را فراهم و روحیه کار تیمی را نیز گسترش میدهد.
حمیدی ،ارتقای سطح ســامت جسمی و روانی دانشآموزان ،ارتقای آمادگی
جســمانی و مهارتهای ورزشــی ،کمک به انس بیشتر دانشآموزان با فعالیتهای
ورزش همگانــی و قهرمانی و راهاندازی نهضت داوطلبی در تربیت بدنی را از اهداف
برگزاری المپیادهای ورزش درون مدرسهای اعالم کرد.
بــه گزارش ایرنــا ،چهارمین دوره المپیاد ورزش درون مدرســهای چهارمحال
وبختیــاری با رقابت  110هزار دانشآموز در مدرس برگزار که از این تعداد بیش از
 4هزار دانشآموز به مرحله استانی راه پیدا کردند.

الیحه الحاق دولت ایران به FATFرا
از دستور کار خارج کنید

روز گذشته نمایندگان مجلس در تذکری
کتبی به رئیسجمهور از عدم اجرای قوانین در
مسیر اجرای برجام گالیه کرده و اقدام متقابل
و مقتدرانــه ایران را در قبال بدعهدی آمریکا
و اروپا خواســتار شدند و همچنین جمع قابل
توجهی از وکالی ملت در نامهای به رئیسمجلس
خارج کردن الیحه الحاق دولت ایران به FATF
را از دستور کار مجلس خواستار شدند.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نشست
علنی دیروز ،طی بیانیهای جنایات رژیم صهیونیستی،
کشــتار مردم مظلوم فلســطین و همچنین انتقال
پایتخت این رژیم جعلی را به قدس شــریف محکوم
کردنــد .گفتنی اســت این بیانیه بــه امضای تمام
نمایندگان حاضر در جلسه رسید.
در ابتدای این بیانیه آمده است« :هر چند اعالم
انتقال پایتخــت رژیم جعلی و جنایتکار اســرائیل
تالمقدس در طول  3ماه گذشــته موجی از
بــه بی 
اعتراضات و خشــم مســلمانان جهــان را به دنبال
داشته است ،اما برخی از خوشخدمتیهای عدهای
شاهزادگان تازه به دوران رسیده باعث گستاخی هر
چه بیشتر رژیم صهیونیستی و حمایت بیچون و چرا
از قدرتهای سلطهگر جهان از این غده سرطانی شده،
به نحوی که هر روز بر ابعاد جنایتهای سردمداران
صهیونیست و سرکوب مردم مظلوم فلسطین افزوده
میشود».
بیانیه نمایندگان مجلس در ادامه افزوده اســت:
«ملتی که با دســت خالی از حق قانونی بازگشت به
ســرزمین آبا و اجدادی خویش دفاع نموده و لرزه بر
اندام غاصبان ســرزمین مسلمانان انداخته است ،ما
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی اقدام غیرقانونی
ترامپ در به رســمیت شــناختن انتقال پایتخت به
بیتالمقدس همزمان با روز نکبت و مقابله با اعتراض
مردمان فلسطینی که با سرکوب و شهادت  50نفر و
بیش از  2هزار نفر مجروح ،مواجه شــده را به شدت
محکــوم نموده ،از مجامع بینالمللی و کشــورهای
اســامی میخواهیم انفعال و بیتفاوتی را در مقابل
رژیم بحرانزا و کودککش صهیونیستی کنار گذاشته
و بدانند که در نهایت مقاومت فلســطینیان ،طومار
جنایتکاران را در هم خواهد پیچید».
علــی الریجانی ،رئیسمجلس در نطق پیش از
دستور خود در نشست علنی دیروز مجلس گفت :روز
گذشته رژیم صهیونیستی دست به جنایتی وسیع زد
و حدود  50نفر از مردم مظلوم فلسطین را به شهادت
رساند و حدود  2هزار نفر را مجروح کرد.
س مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :این
رئی 
حادثه مقارن با روز نکبت بود که بیش از دو ســوم
مردم فلسطین را از سرزمین آبا و اجدادی خود اخراج
کردند و با قتلعام کسانی که مقاومت داشتند زمینه
را برای وارد کردن دیگران فراهم آوردند.
الریجانی خاطرنشــان کرد :موضوع دیگر انتقال
سفارت رژیم آمریکا در فلسطیناشغالی از تلآویو به
قدس اســت که روز گذشته به دستور رئیسجمهور
آمریکا انجام شــد .با اینکه همه کشورهای دنیا این
اقــدام را محکــوم کردند و با اینکــه همه میدانند
این اقدام مخالف مصوبات شــورای امنیت و مجمع
عمومی سازمان ملل است اما ظاهرا از سالها پیش
آمریکاییها تصمیم گرفتند این نهادهای بینالمللی
را بیاعتبار کنند.
س مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :حمله
رئی 
به عراق بدون مصوبه شورای امنیت بود اما آمریکاییها
به کمک یکی دو کشور دست به این اقدام زدند گرچه
بعدها چنان گرفتار شدند که پا به فرار گذاشتند .خروج
از معاهــده پاریس درمورد آب و هوا خالف مصوبات
سازمان ملل بود خروج از توافقنامه هستهای مخالف
قطعنامه شورای امنیت بود و همینطور انتقال سفارت
خود به قدس.
الریجانی خاطرنشــان کرد :همه اینها نشــان
میدهد آمریکا قصد دارد نهاد بینالمللی ســازمان
ملل را که به قصد ایجاد صلح در جهان تاسیس شد
نابود کند و چون سازوکار دیگری برای جایگزینی آن
وجود ندارد صحنه بینالمللی را به سوی نوعی هرج و
مرج امنیتی سوق دهد.

قربانی شدن قانون
در روند اجرای برجام
حســینعلی حاجیدلیگانــی نماینــده مــردم
شاهینشهر در گفتوگو با خبرگزاری فارس ،گفت:
نمایندگان در نامهای بــه رئیسجمهور درباره عدم
اجرای قانون در روند اجرای برجام تذکر دادند.
وی با بیان اینکه امضاهــای این تذکر به بیش
از  50عدد رســیده است ،افزود :وکالی ملت در این
تذکر عنوان کردند که چرا رئیسجمهور به قانون اقدام
متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران در اجرای برجام
و به ویژه ماده  3آن عمل نکرده است؟
در متن این تذکر آمده اســت :ضروری است با
توجه به نقض برجام توسط آمریکا نسبت به اجرای
بند  3قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسالمی
ایران مصوب  21مهر  94و الزامات 9گانه ابالغی جهت
جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر به ملت ایران سریعاً
اقدامنمایید چرا که در صورت اســتنکاف آن دارای
مسئولیت شرعی و قانونی میباشید.
اســتنکاف جنابعالی از اجرای این الزام در زمان
انعقاد این توافــق و عدم پایبندی و عدم اعمال بند
 3قانون اقدام متناســب و متقابل جمهوری اسالمی
ایران مصوبه  21مهر ماه  94مجلس شورای اسالمی
در مقابل نقضهای مکرر برجام توسط طرف مقابل به
ویژه آمریکا به استناد اقاریر ضمنی و صریح جنابعالی
و همکارانتان و گزارشــات وزارت امور خارجه که در
اجرای تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل ایران
در اجرای برجام مصوب  21مهر ماه  94به کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه گردیده است.
نتیجه آن عدم پایبندی و نقض مکرر برجام توسط
طرف مقابل به ویژه آمریکا بوده است ،علیالمراتب
الزم اســت با توجه به خروج رسمی آمریکا از برجام
در تاریخ  18اردیبهشــت  97و عدم وجود هیچگونه
بهانه نسبت به اعمال بند  3قانون فوقالذکر مصوب

مجلس شــورای اســامی جهت جلوگیری از ادامه
ضــرر و زیان غیرقابل جبران به ملت شــریف ایران
تقدیمنمایید.
تعیین دستگاههای ارائهکننده اطالعات
نمایندگان مجلس در جریان ادامه بررسی الیحه
اصالح قانون مبارزه با پولشویی ،ماده  6این الیحه را
تصویب کردند.
بر اساس ماده  6این الیحه ،کلی ه اشخاص موضوع
ماده ( ،)5از جمله گمرک جمهوری اســامی ایران،
سازمان مالیاتی ،سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،
دفاتر اسناد رسمی ،وکالی دادگستری ،حسابرسان،
حســابداران ،کارشناســان رســمی دادگستری و
بازرسان قانونی مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجرای
این قانون را که به تصویب هیئت وزیران میرســد،
حســب درخواست شــورا یا مرکز اطالعات مالی به
آنها ارائه نمایند.
همچنین نمایندگان مجلس در جریان بررسی
جزئیات الیحــه اصالح قانون مبارزه با پولشــویی با
مــاده  7این الیحه موافقت کردنــد .به موجب ماده
 ۷الیحه مذکور ،اشــخاص ،نهادها و دســتگاههای
مشــمول این قانون (موضوع مواد  5و  )6برحســب
نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت
موارد زیر هستند:
«احراز هویت و شناسایی مراجعان ،مالکان واقعی
و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ،احراز سمت
و هویت نماینده ،وکیل و اصیل».
«ارائه اطالعــات ،گزارشها ،اســناد و مدارک
الزم به مرکز اطالعات مالی در چهارچوب آییننامه
مصوب هیئــت وزیران و نگهداری ســوابق مربوط
به شناســایی ارباب رجوع ،مالک ،سوابق حسابها،
عملیات و معامالت داخلی و خارجی حداقل به مدت
پنج ســال پس از پایان رابطه کاری با انجام معامله
موردی است که شیوه آن به موجب آییننامه اجرائی

تعیین میشود».
تبصره دیگر این ماده عنوان میکند که هر یک
از مدیــران و کارکنان دســتگاههای اجرائی موضوع
مــاده ( )5قانون مدیریت خدمات کشــوری مصوب
 1386/7/8عالماً و عامدا ً و به قصد تســهیل جرایم
موضــوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در هریک از
بندهای فوق به اســتثنای بنــد (ث) خودداری کند
عالوهبر انفصال موقت درجه شــش به جزای نقدی
درجه شــش محکوم میشــود .در صورتی که عدم
انجام تکالیف مقرر ناشــی از تقصیر باشد مرتکب به
انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد .مدیران
و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای
غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این
ماده به استثنای بند (ث) ،به جزای نقدی درجه شش
محکوم میشوند.
آیا مجلس به وظیفه سرنوشتسازش
عمل میکند؟!
حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم
در مجلــس در گفتوگو با خبرگزاری فارس ،گفت:
نماینــدگان در حال امضای نامهای خطاب به رئیس
س مجلس خواسته
مجلس هستند که طی آن از رئی 
شده تا الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور
کار دولت خارج شود.
وی با بیان اینکه امضاهای این نامه به حدود 80
عدد رسیده ،افزود :نمایندگان در این نامه تصریح
کردنــد که بــا توجه به خروج آمریــکا از برجام و
همچنین احتمال ادامه شیطنتهای غربیها و دیگر
اینکــه این الیحه به همراه لوایحی همچون الیحه
پالرمو و الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشــویی در
راستای اجرای  FATFدر کشور است بدین وسیله
از شــما میخواهیم تا الیحه الحاق دولت ایران به
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور
کار مجلس خارج شود.
افزایش  20درصدی
حقوق کارکنان دولت
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در نشست
علنی صبح دیروز دو فوریت طرح استفساریه جزء یک
بند الف تبصره  12قانون بودجه سال  1397کلکشور
مربوط به افزایش  20درصدی حقوق کارکنان دولت را
مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح ،افزایش حقوق
گروههای مختلف حقوقبگیر از جمله هیئت علمی،
کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه
توســط دولت در این قانون انجام میگیرد به نحوی
که تفاوت تطبیق موضوع ماده ( )78قانون مدیریت
خدمات کشــوری مصوب  8مهر  86در حکم حقوق
بدون تغییر باقی بماند.

در نامه نمایندگان به رؤسای قوا تأکید شد

لزوم هوشیاری تمامعیار مسئوالن در برابر عداوت آمریکا
و تالش همهجانبه برای گشایش اقتصادی
 ۱۸۲نماینده مجلس در نامهای به ســران
 ۳قوه بر هوشــیاری تمامعیار مسئوالن نظام
در مقابل عداوت و کینهورزی دولت آمریکا به
ویژه جهالت اخیر رئیسجمهور ایاالت متحده در
خصوص خروج از برجام تأکید کردند.
این نامه از ســوی احمد امیرآبادی ،عضو هیئت
رئیســه مجلس در نشســت علنی دیروز خانه ملت
قرائت شد.
به گزارش فارس ،در این نامه خطاب به روسای
محترم قوای ســهگانه جمهوری اسالمی ایران آمده
است :همان گونه که مستحضر هستید ملت شریف
ایران اسالمی برای خلق و نگه داشتن انقالب اسالمی
در طول چهل سال گذشته مشقات زیادی را متحمل
شــدند .نقش رهبری امام عظیمالشان و تدابیر رهبر
انقالب ،فداکاری ایثارگران و جانفشــانی شــهدای
غیرتمند در قوامبخشــی انقالب اســامی غیرقابل
انکار است.

نمایندگان در ادامه نامه خود خاطرنشان کردند:
حــاال که انقالب در آســتانه ورود بــه دهه پنجم با
مسائلی روبرو شده است که مدیریت انقالبی و جهادی
مســئوالن نظام با روحیه تعاملــی و توجه جدی به
مهمات و اولویتهای اصلی مردم عزیز را می طلبد،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی از همه مسئوالن
به ویژه روســای قوای ســهگانه انتظار دارند که به
موارد زیر با اهتمام باال توجه نموده تا انقالب اسالمی
مثل گذشته و بلکه بهتر از پیش با سرعت و دقت به
سمت تعالی حرکت کند .بدیهی است وکالی ملت در
مجلس شورای اسالمی برای هر گونه تصمیمسازی،
مساعدت و معاضدت برای خدمتی صادقانه به ملت
ایران و قوامبخشی به انقالب و توسعه کمی و کیفی
انقالب اعالم آمادگی مینمایند.
 :1تالش همه ارکان انقالب برای ترویج محیط
تعاملــی و ایجاد روحیه وحدت بیــن ارکان نظام و
احزاب سیاسی برای نیل به آرمانهای انقالب اسالمی

 :2هوشیاری تمامعیار مسئوالن نظام در مقابل
عــداوت و کینهورزی دولــت آمریکا به ویژه جهالت
اخیر رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا در خصوص
خروج از برجام
 :3تالش همهجانبه قوای سه گانه برای گشایش
اقتصادی ،ایجاد اشتغال و رونق بخشی معیشت مردم
 :4اهتمام جامع قوای سهگانه برای مقابله جدی و
قاطع با رانت ،ارتشاء و سوءاستفاده از موقعیت و حیف
و میل بیتالمال و برخورد شدید با عوامل ترویج فساد
مالی و اداری در جامعه
 :5برنامهریزی دقیق ،سریع و نتیجهبخش برای
مقابله هوشمندانه با شبکه قاچاق کاال و ارز
 :6توجه ســریع و جدی به قشر ضعیف جامعه،
روستانشــینان و حاشیهنشینان شهری و کشاورزان
پرتالش
در پایان برای همه خدمتگزاران آرزوی موفقیت
داریم.

امیر حاتمی در دیدار با فرمانده نیروهای مسلح بولیوی

آماده همکاری با کشورهای مستقل
برای انتقال تجارب خود در زمینههای دفاعی و نظامی هستیم

وزیر دفاع گفت :جمهوری اسالمی ایران با
افتخار اعالم میدارد آماده همکاری با کشورهای
دوســت و مســتقل و انتقال تجارب خود در
زمینههای دفاعی و نظامی و فنی است.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع ،امیر سرتیپ
امیر حاتمی وزیر دفاع کشــورمان در دیدار با فرمانده
نیروهای مسلح بولیوی با بیان اینکه آمریکای التین
در سیاست خارجی و دفاعی دولت و نیروهای مسلح
جمهوری اســامی ایران اهمیت ویژهای دارد ،اظهار
داشت :برهمین اساس ،برای توسعه مناسبات دفاعی
نظامی با کشور بولیوی ارزش قائل هستیم.
وی در همین زمینه تاکید کرد :جمهوری اسالمی
ایران در همین مدت با انواع تحریمهای ظالمانه دشمن
مواجه بوده و همچنان این تهدیدات ادامه دارد و با وجود
ایــن تحریم و تهدیدات ،ملت ایران همچنان با قدرت
روی پــای خود ایســتاده و خودکفایی و خوداتکایی
کشــورمان در حوزههای دفاعــی و نظامی موید این
موضوع است و بحمداهلل تمام نیازهای دفاعی نیروهای
مسلح کشورمان را از تولیدات بومی تامین میکنیم.
وزیر دفاع جمهوری اســامی ایران با بیان اینکه
از حمایــت دولت بولیوی از مواضع به حق جمهوری

اســامی ایران از جمله در موضوع هســتهای ایران
در مجامع بینالمللــی و قطعنامههای ادعایی حقوق
بشــری سازمان ملل تشــکر میکنم ،افزود :معتقدم
حضور کشورهای مستقل همچون بولیوی در شورای
امنیت میتواند به تحکیم ثبات و امنیت جهان کمک
شایانی کند.
حاتمی با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران از
سیاستهای مســتقالنه آقای مورالس در موضوعات
بینالملــل اســتقبال و از آن حمایت میکند ،گفت:

معتقدیم کشورهای مستقل باید سیاستهای دفاعی
مستقل داشته باشند و در این راستا جمهوری اسالمی
ایران با افتخار اعالم میدارد آماده همهگونه همکاری
با کشورهای دوست و مستقل و انتقال تجارب خود در
زمینههای دفاعی و نظامی و فنی است.
فرمانده نیروهای مسلح بولیوی نیز در این دیدار
بااشاره به مالقاتهای خود با مقامات سیاسی ،دفاعی
و نظامی کشــورمان اظهار داشت :روحیه ایستادگی،
مقاومت و استکبارستیزی ملت و دولت ایران اسالمی

قابل تقدیر اســت و این ناشی از ایمان ملت ایران به
خداوند است.
دریابد جمیل بورداسوسا در ادامه با اشاره به روحیه
ضداستکباری و امپریالیستی دو ملت ایران و بولیوی
افزود :بسیار عالقمندیم روابط دو کشور را در حوزههای
فناوری ،علمی ،صنعتی و ارائه تجارب ارزندهای که به
دست آورده اید گسترش دهیم.
وی مبــارزه بــا قدرت مــداری و زورگویی نظام
استکباری را از اهداف ملت بولیوی دانست و ادامه داد:
نظام اســتکباری طی سالیان گذشته تالش داشته تا
کشور ما را تابع سیاستها و مطامع خود کند اما مردم
بولیوی در مقابل این زورگویی کشورهای استکباری
مقاومت کرده و براین اساس بر خود میبالند.
فرمانــده نیروهای مســلح بولیوی بااشــاره به
تحریمهای ظالمانه غرب علیه ایران طی سالیان گذشته
خاطرنشان کرد :با وجود این تحریمها جمهوری اسالمی
ایران به توسعه چشمگیری در حوزههای نظامی و دفاعی
دست یافته که معتقدیم این توانمندی و افتخارات با
عقیده ،ایمان راسخ ،انگیزه واال و هویت ملی ایرانیان به
دست آمده است که ما هم در کشور بولیوی به دنبال
این سیاست هستیم.

زاکانی :برجام نشان داد دل بستن به دشمن عم ً
ال جز ناکامی در پی ندارد

سکمیسیونویژهبررسیبرجامدرمجلس
رئی 
نهم گفت :برجام نشان داد دل بستن به دشمن
عم ً
ال جز ناکامی در پی ندارد.
س کمیســیون ویژه بررســی
علیرضا زاکانی رئی 
برجام در مجلس نهم در نشست خبری با عنوان «پای
درس برجام» بااشاره به اینکه یکی از درسهای برجام
این است که منافع ملی را نباید دستخوش رقابتهای
انتخاباتی کنیم ،اظهار داشت :صنعت هستهای کشور از
زمانی آسیب خورد که به عنوان یک مولفه در رقابتهای
انتخاباتی مدنظر قرار گرفت.
زاکانی از عدم اعتماد به دشمن به عنوان درس دوم
برجام نام برد و گفت :ما برای عبور از مشــکالت کشور
با دو رویکرد مواجهیم؛ اول اولویت دادن به ظرفیتهای
داخلی و در عینحال بهرهمندی از ظرفیتهای منطقهای
و جهانی که در آن توانمند شــدن داخلی اهمیت دارد
که در این صورت دشــمن امیدی برای ضربه زدن به
ما نخواهد داشــت .وی در توضیح رویکرد دوم جهت
عبور از مشکالت بیان داشت :آقای سیدمحمد خاتمی
رئیسجمهور اســبق در کتاب «مبانــی نظری برنامه

چهارم توســعه» که در تابستان سال  83منتشر شد،
عنوان میدارد که باید نظم موجود جهانی را پذیرفته و
یک بازیگر همراه برای دنیا باشیم و در صورت نیاز نیز
شکایت خود را به «کدخدا» ببریم؛ که دولت فعلی نیز
همین رویکرد را دنبال کرد؛ رویکردی که نه تجربیات
تاریخی و نه یافتههــای منطقی آن را تأیید نمیکند.
س کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم با
رئی 
تأکید بر اینکه برجام نشان داد دل بستن به دشمن عم ًال
جز ناکامی در پی ندارد ،گفت :عدهای شائبهای مطرح
میکنند مبنی بر اینکه اگر برجام بد است ،چرا آمریکا
از آن خارج شــد؟ طرح این سؤال به عدم درک شرایط
طرف مقابل برمیگردد.
زاکانی به ضرورت استفاده از توان کارشناسی کشور
در حوزههای حقوق بینالمللی عمومی و پولی و بانکی
به عنوان درس دیگر برجاماشاره کرد و گفت :مسئوالن
ما باید یاد بگیرند که به حوزه و دانشگاه ما تکیه کنند؛
چراکه وقتی نسبت به کارشناسان بیتوجهی میشود،
مرعوب بیگانگان شده و سند معیوبی نصیب ما میشود
که خلل و فرج بسیار دارد.

وی با تأکید بر اینکه دقت در پیشینه کارشناسان
به خدمت گرفتهشده جهت مذاکرات اهمیت بسیار دارد،
اظهار داشــت :نباید اجازه داد افراد دوتابعیتی در میان
مذاکرهکنندگان کشور حضور داشته باشند و در خالل
مذاکرات به جای منافع ملی ،منافع  2نبش خود را مدنظر
داشته باشند ،از اینرو هم باید از ظرفیت کارشناسان بهره
گرفت و هم باید مراقب حضور مزدوران در میان آنها بود؛
چراکه یک مزدور در میان تیم مذاکرهکننده میتواند
در سرنوشت مذاکرات و سرنوشت کشور اثرگذار باشد.
رئیسکمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم
از پنهانکاری ،غیرواقعیگویی ،عجله و توجیهگری خلف
وعدههای دشمن از سوی مسئوالن مذاکرات به عنوان
یکی دیگر از محورهای درسآموز برجام یاد کرد و بیان
داشت :اگر اینها صورت نمیگرفت ،فضای عمومی جامعه
به حمایت از مذاکرهکنندگان کشورمان برمیخاست و
صدای رسایی در برابر بیگانه داشتیم.
زاکانی اظهار داشت :باید بهگونهای مذاکرات را به
انجام میرساندیم تا به طور مشخص ،اقدامات متناظر
را در این سند میگنجاندیم ،درحالیکه ما داشتههای

خود را نقدا ً در برابر وعدههای نسیه به دشمن دادیم و
مرتکب عجله شدیم ،حتی تیم مذاکرهکننده ایرانی به
مثابه یک تیم مرعوب و نیازمند به پای میز مذاکره رفت،
در نتیجه دشــمن خلف وعده کرد و ما امروز دستمان
به جایی بند نیست.
وی افزود :در مذاکرات ژنو الزامی برای آینده پذیرفته
شد و آن قانون «همه یا هیچ» بود ،در نتیجه اگر امروز
ادعا کنیم برجام نابود شده است ،ادعای غلطی نیست
چون بعضی طرفین برجام االن در آن حضور ندارند که
اتفاقاً جزو طرفهایی بودند که آقای رئیسجمهور اصرار
داشت با آنها مذاکره کند.
س کمیسیون ویژه بررسی
به گزارش فارس ،رئی 
برجام در مجلس نهم بااشــاره بــه اینکه این دو ماه
نشــان خواهد داد که اروپا حاضر است تعهدات خود
را در برجــام انجام دهد یا نه ،گفت :اگر اروپا حاضر به
انجام تعهدات خود نشد ،آشکار میشود که جوهره روح
استکبارستیزی که در آمریکا وجود دارد ،در اروپا نیز
هست ،همانطور که در مذاکرات آلماتی ،فرانسه نقش
پلیس بد را ایفا کرد.

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

حرفهای منتقدان برجام درست بود
ولی کسی حق حرف زدن را ندارد!
سرویس سیاسی–
روزنامههای زنجیرهای در شمارههای دیروز خود با اذعان به این واقعیت که برجام حتی نمیتواند بخشی از
مشکالت کشور را حل کند و همچنین دولت به بسیاری از وعدههای خود در پنج سال گذشته عمل نکرده است
ضمن فحاشی به منتقدان خواستار سکوت آنان شدند!
روزنامه زنجیرهای آرمان در شــماره دیروز خود یادداشتی را منتشر ساخت که در آن توهینهای بیشماری
نثار منتقدان دولت شده است.
خشــکه مقدس  ،متعصب ،همچون سعودی ،خوارج ،تهی از عقالنیت و تدبیر ،مهمترین دشمنان انقالب و...
تنها بخشی از توهینهای بیشماری است که در یادداشت منتشر شده در روزنامه آرمان نثار منتقدان شده است.
در بخشــی از این یادداشت میخوانیم...« :این جریان خشــکه مقدس و متعصب امروز ...با عبور صریح از
بزرگان به تخریب تمامعیار دولت روحانی مشــغولند و از صبح تا شــام همچون سعودیها ،بر طبل «البرجام»
میکوبند...دینداری خوارج همیشــه اینگونه بوده و خواهد بود ،تهی از عقالنیت و تدبیر و جدا از مصلحت و
عاقبتاندیشی ،خواه صلح پیامبر(ص) باشد خواه مدارای امام حسن(ع) ،خواه پذیرش قطعنامه  ۵۹۸در زمان
امام باشــد و خواه امضای برجام در زمان رهبری ،شــاید برای همین است که انقالب از ابتدا تا امروز مهمترین
دشمنانش را در صف اینها دیده»...
در حالی که بزککنندگان برجام که با مشغولسازی مردم و افکار عمومی زمینهساز خسارتهای جبرانناپذیری
برای کشور شدند باید از این شیوه خود عذرخواهی کرده و راه دیگری را آغاز و بر آن تداوم بخشند این روزها و پس
از خروج برجام مدعی شده و با فرار بهجلو منتقدان دوراندیش را مورد آماج فحشها و توهینهای خود قرار میدهند.
آنچه منتقدان بر آن تصریح و تاکید داشتند اخذ تضمینهای قطعی از آمریکا و اروپا بود تا چنین نشود که با
تغییر دولتی در آمریکا هر چه رشته بودند پنبه شود و دوباره به جهانگردی بپردازند و دنبال آن باشند که از اروپا
تضمین بگیرند که آن را هم دوراندیشان میگویند بسیار بعید مینماید که بتوانند انجام دهند.
منتقدان میگفتند قرار بود تحریمها در یک روز برداشته شوند ولی از روز امضای برجام تاکنون نه تنها تحریمها
برداشته نشده که بر میزان کمی و کیفی آنها نیز افزوده شده است ،ایران تعهدات خود را انجام داده و طرف مقابل
به اذعان تیم مذاکرهکننده به تعهدات خود عمل نکرده است ،حال پاداش دوراندیشی منتقدان فحاشی و مجازات
افرادی که به دشمن اعتماد کردند تقدیر و بزک کردن اقدامات آنان است؟!

یک اعتراف؛ برجام نمیتواند حتی بخشی از مشکالت را حل کند!

روزنامه زنجیرهای اعتماد طی یادداشتی دل بستن به برجام برای حل مشکالت کشور را بیهوده و دل بستن
به سراب دانست.
در بخشی از این یادداشت آمده است« :متعجبم از اينكه موضوع برجام به بحث اصلي محافل داخلي كشور
تبديل شــده است .مسئله اصلي كشــور تالش همگاني براي رونق اقتصادي ،رفاه اجتماعي و ايجاداشتغال براي
جوانان كشــور اســت .جايگاه برجام بايد در راســتاي اين هدف و در سايه آن مورد بررسي قرار گيرد نه بهعنوان
يك بحث مستقل .هيچ كس نميتواند ادعا كند كه برجام به تنهايي ميتواند همه يا حتي بخشي از آن هدف را
براي ما محقق كند».
در بخش دیگری از این یادداشــت آمده اســت« :برجام ميتواند به ســرابي تبديل شــود كه ذهن و انرژي
سياستمداران ما را از هدف اصلي كه همگان بايد به آن اهتمام ورزند ،دور گرداند و موجب اتالف انرژي و انحراف
كارگزاران نظام شود».
اعتراف روزنامه اعتماد به این واقعیت که برجام قادر به حل حتی بخشی از مشکالت کشور نیست در حالی
این روزها مطرح میشود که پیش از این روزنامههای زنجیرهای و مدعیان اصالحات معتقد بودند که همه مشکالت
کشور پس از امضای برجام حل و یا از میزان آنها به شدت کاسته خواهد شد.

انتقادات پرشمار به روحانی وارد است
ولی حق حرف زدن ندارید!

روزنامه زنجیرهای همدلی طی یادداشتی ضمن حمله به منتقدان دولت انتقادات پرشمار آنان را وارد دانست
و در عین حال نوشت« :گویا بیشتر مخالفان دولت منتظر خروج رئیسجمهور غیرمتعارف ایاالت متحده از برجام
بودند تا پس از آن بتوانند حمالت تند و سازمان یافته خود را به دولت و شخص «حسن روحانی» آغاز کنند».
در بخشــی از این یادداشــت آمده است« :در اینکه انتقادات پرشمار به دولت روحانی وارد است و او نتوانسته
بخشــی از وعدههای انتخاباتی خود را محقق کند ،بحثی نیســت ...کاهش تورم و اصالح و ترمیم وضع ناهنجار
معیشتی ایرانیان ،مطالباتی نیست که از خاطر مردم برود و از آن صرفنظر شود.اما در شرایط کنونی ،حملههای
داخلی و البته خارجی به دولت شدت گرفته و روحانی و تیم رسانهایاش هم از پاسخ به منتقدان جا نمیمانند
و این را در عمل ثابت کردهاند».
درباره یادداشــت روزنامه همدلی نکاتی اســت که به اختصار به آن میپردازیم  ،نخست آنکه اگر انتقادات به
دولت در زمینه عملی نشدن وعدهها صادق بوده و وارد است چرا منتقدان باید سکوت کرده و حرف نزنند؟! این
تناقض را چگونه میتوان حل کرد؟!
از سوی دیگر ادعای روزنامه همدلی مبنی بر اینکه منتقدان منتظر خروج آمریکا از برجام بودند تا انتقادات
خود را شــروع کنند مضحک به نظر میرســد چرا که منتقدان دلسوز از سالها پیش تاکید داشتند که اتکای به
برجام اتکای به سراب بوده و بیهوده است ،منتقدان از سالها پیش بر نکاتی تاکید و تصریح داشتند که این روزها
صحت آن برای همگان آشکار شده است و بزککنندگان برجام بهجای عذرخواهی با فرار بهجلو مطالبهگر شدهاند!

نترسید آمریکا نیست ،اروپا با ما است!

روزنامههای زنجیرهای در شــمارههای دیروز خود به سیاســت بزک برجام ادامه داده و از مردم خواستند به
همراهی اروپا دل ببندند و نگران نباشند!
روزنامه شرق طی یادداشتی نوشته است« :دولت ترامپ سرانجام از برجام خارج شد .این اتفاق مهمی است
اما الزاما یک اتفاق منفی و زیانبار برای ایران محسوب نمیشود .تاثیر این اتفاق را کیفیت رایزنی ایران با اروپا و
سایر اعضای باقیمانده در این توافقنامه در ماههای آینده تعیین خواهند کرد».
نویســنده به افکار عمومی و جامعه کســب و کار کشور نیز نهیبزده و افزوده است « :افکار عمومی و جامعه
کسبوکار در ایران باید بدانند وضعیت کشور هرگز به وضعیت دوران پیش از برجام بر نخواهد گشت».
روزنامه آرمان نیز در این رابطه تصریح کرده است « :با خروج آمریکا از برجام  ۵+۱به  ۴+۱تبدیل شد و ظاهرا
 ۴کشور باقی مانده در برجام تمایلی به تغییر مسیر آن ندارند و تاکنون وقعی به تصمیم آمریکا نگذاشتهاند .در
همین راستا مذاکرات برجامی ادامه دارد».
روزنامههای زنجیرهای و بزککنندگان برجام در حالی به همراهی اروپا دل بستهاند که شواهد حکایت از آن
دارد که این جنازه دیگر حرکت نخواهد کرد و باید مراسم کفن و دفن برجام را برگزار نمود!
دولت که از واکنش ســخت و پشــیمانکننده در صورت خروج آمریکا از برجام و یا نقض آن سخن میگفت،
بدترین گزینه ممکن یعنی برجام بدون آمریکا را انتخاب کرده و میخواهد منافع کشور را با این گزینه تامین نماید!
حتی اگر در خوشبینانهترین حالت ،اروپا را همدست آمریکا در این خیمهشببازی ندانیم و گمان کنیم که
آنان به دنبال رفتاری منطقی و معقول با ایران هستند و میخواهند کار را با تهران پیش ببرند ،اما باید بدانیم که
در واقعیت چنین توانی نداشته و ندارند.
سران اروپا نیز چنین ادعایی ندارند« .آنگال مرکل» ،صدراعظم آلمان روز جمعه در سخنانی در مونستر گفت:
«ما نباید خود را قویتر از آنچه هستیم نشان دهیم .اروپا نمیتواند به تنهایی خود را بهعنوان قدرت صلح نشان
دهد .باید این مسئله مشخص شود که اصال تا چه حد میتوان از توافق هستهای با ایران حمایت کرد در صورتی
که قدرت بزرگ اقتصادی یعنی آمریکا ،دیگر در این زمینه مشارکت ندارد».
ساشا لومان ،که در حال حاضر در دانشگاه هاروارد ،در مباحث مربوط به تحریمهای اقتصادی تحقیق میکند،
میگوید اروپا از آغاز نمیبایست با تحریمهای ثانوی ه واشنگتن موافقت میکرد ،اما از آنجا که ایناشتباه را مرتکب
شده حاال جز پیروی از منویات آمریکا چارهای ندارد .زیرا به اعتقاد این کارشناس امروزه کنترل واقعی بر شرکتها
و بنگاههای اروپایی نه در داخل اروپا بلکه در واشنگتن صورت میگیرد.

مردم تماشاگران این روزهای بازار هستند
کسی دیگر خرید نمیکند!

روزنامه قانون در گزارشــی به اوضاع این روزهای بازار پرداخته و مردم را تماشاگرانی دانست که دیگر قدرت
خرید ندارند و تنها نگاه میکنند.
در بخشی از این گزارش آمده است« :راسته بازار را که باال میروی ،زن و مردهای دادزن را میبینی که قدم
به قدم جلوی مغازهها ایستادهاند و بعضیهایشان عصبانی فریاد میزنند و به مردمی نگاه میکنند که از جلوی
چشمهایشان خونسرد و بیتفاوت میگذرند .صاحب یکی از مغازههای خشکبار فروشی پیرزنی را تماشا میکند
که کنار ظرف پستهها ایستاده و یکییکی از هر کدام امتحان میکند .قیمت پستهها و خشکبار را روی یک کاغذ
سفید نوشتهاند و با یک پایه چوبی داخل هر ظرف گذاشتهاند اما پیرزن هر بار میپرسد و مغازهدار در سکوت و با
چشمهای قرمز او را تماشا میکند و در آخر میگوید« :کسی که خرید نمیکنه ،حداقل شما مزه کن».
در بخــش دیگــری از این گزارش آمده اســت« :کنــار در پیادهروی بــازار ،کولبرها و باربرهــا گاریها و
چرخدستیهایشان را با طناب به درختهای چنار روبهروی مغازهها بستهاند و به صحبت نشستهاند .مغازهدارهای
پیر و جوان هم مغازههای خالی از مشــتری را رها کردهاند و کنار کولبرها روی سکوهای سیمانی نشستهاند .هر
کدام تحلیل جدیدی از وضعیت بازار دارد .آقا حجت ،مرد میانسالی که یک مغازه بزرگ پوشاک دارد ،میگوید:
«این وضع هر روز ماست .هر شب که میخوابیم ،منتظریم ببینیم فردا چی میشه .آخه معجزه هم که نمیشه .در
این مغازه را میبندیم و میرویم هزارتا فکر و خیال به سرمان میآید».
وضعیت این روزهای بازار ایران که همه تماشاگر هستند و کسی خرید نمیکند حکایت دلبستگی دولتمردان
یازدهم و دوازدهم به برجامی بود که آن را آفتاب تابان خواندند و با خروج ترامپ این روزها دیگر بر همگان عیان
شده است که از این مرده معجزه بر نمیآید!
قرار بود تحریمها در یک روز برداشته شده و مشکالت اقتصادی دیگر وجود خارجی نداشته باشند ،روحانی
وعده داده بود مردم را به چنان قدرت و مکنت اقتصادی خواهد رســاند که دیگر محتاج یارانه نباشــند ،گرانی و
بیکاری رفع خواهد شد و در یک کالم مردم در یک مدینه فاضله زیست خواهند کرد ،همه این وعدهها به امید
توافق با کدخدا و نتایج آن بر زبان رانده میشد و امروز نتیجه دل بستن به دستان بیگانه عیان شده است ،راهکار
حل مشکالت این روزهای کشور و آنچه در گزارش روزنامه قانون آمده است اتکای به داخل و توانمندیهای این
سرزمین است نه آنچه خود داریم از بیگانه خواستن و تمنا کردن!

