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شماره 10012

دالیل فرار اصالحطلبان از دولت واکاوی شد

سعید نوروزی
دولت تدبیر و امید این روزها در
شرایطی ما ههای پایانی عمر خود را
سپری می کند که در کنار مشکالتی چون
تحریمهای اقتصادی ،شیو ع کرونا،
بیبرنامه گی و ...با چالش بزرگی به نام
کاهشمقبولیتعمومیوریزشطرفداران
خود نیز روبه رو است .البته این افت پایگاه
اجتماعی و بیاعتمادی تنها شامل دولت
و رئیسجمهور نیست و حامیان و کسانی
که آقای روحانی را بر سر کار آوردند را هم
دربر می گیرد .اما جریان اصالحات که
در انتخابات ریاست جمهوری  ۹۲و ۹۶
با حمایت همهجانبه از حسن روحانی،
زمینهساز پیروزیاوشدهبود،اینروزهادر
پیآناست کهنهتنهااز مسئولیتحمایت
از روحانی شانه خانه کند بلکه خود را نیز
منتقد سرسخت دولت نشان دهد .این
فرار از رفتار حزبی و سیاسی در شرایطی
است که تمامی چهر ههای اصال حطلب
حمایت تمامعیار خود از روحانی را بارها
اعالم کرده بودند.
دریکنمونه،محمدخاتمیدرپیامویدئویی
سال  ۹۶خود اعالم کرده بود« :با روحانی
راهیراآغاز کردهایموبهنیمهراهرسیدهایم.
این بار این شمایید که باید تکرار کنید،
تکرار رأی به روحانی عزیز ،برای تقویت
امید به آیندهای بهتر» .یا بهعنوانمثال،
سعید حجاریان نیز سال ۹۲به روزنامه بهار
گفته بود« :ا گر آقای روحانی محذوراتی
دارد ما از ایشان مطالبهای نداریم ،بلکه
بهعنوان مشاورانی امین تجربیات خود
را در اختیارشان قرار میدهیم و حاضریم

تکراریهاجازدند!

دندانههای کلید ایشان باشیم ».البته
طرفداری حجاریان از دولت موردحمایت
اصالحات محدود به سال ۹۲نبود و او چند
روز قبل از انتخابات سال  ۹۶نیز ،مجددا
حمایت خود از حسن روحانی را این گونه
اعالم کرد« :آقای روحانی چهار سال پیش
با یک کلید آمد و توانست قفل تحریمهای
هستهای را با آن باز کند و برجام را رقم
بزند.روحانیاینبار بایکدسته کلیدآمده
است .روحانی قول داده که سایر تحریمها
را نیز برطرف کند و موضوعاتی چون حصر و
رکود و فساد را از میان بردارد بهشرط آنکه
مردم زیادی به وی رأی دهند .فیالواقع
دندانههای کلید روحانی مردماند و ا گر
آنان به صحنه نیایند ،از روحانی کاری
بر نخواهد آمد ولو با رأیی شکننده پیروز
انتخابات شود» .در موردی دیگر ،جواد
اماممدیرعاملبنیادباران،در گفتوگویی
درخصوصدالیلحمایتجریاناصالحات
از حسن روحانی اینچنین اظهار کرده
بود« :روحانی نگاه اصالحطلبی را برای
حل چالشهای کشور پذیرفته و ما هم
برای حل این چالشها در انتخابات پیش
رو از وی حمایت می کنیم».
اما هما نطور که در ابتدای یادداشت
اشاره شد ،جریان اصالحات که با روحانی
و دولت او مسیری را آغاز کرده بود ،حاال
امروزباتوجهبهعملکردضعیفدولتمردان
و عدم تحقق وعد ههای انتخاباتی به
دنبال مرزبندیاست و هرچه به انتخابات
ریاستجمهوری۱۴۰۰نزدیکترمیشویم،
اصالحطلبان بیشتری در صف منتقدان
دولت قرار می گیرند و به دنبال احیای

آبروی خود هستند ،اما واضح است که
این جناح سیاسی نمیتواند سهم خود در
وضعیت کنونی را منکر شود .مشخصا ا گر
دولت فعلی نا کارآمد و بیتدبیر بوده و امید
زندگی مردم را کاهش داده ،بخشی از آن
به گردن اصالحطلبان میباشد.
چهرههایاصالحطلب کهدرماههاوصدالبته
در روزهای اخیر ،تالش می کنند که خود را
از دولت جدا کرده و پاسخگوی مشکالت
به وجود آمده برای مردم نیستند ،باید
قبل از هر چیز از ملت برای وضعیت موجود

در نامه کمیسیون بهداشت مجلس به حجت االسالم رئیسی مطرح شد

درخواست برخورد با تخلفات ستاد ملی مبارزه باکرونا در نوروز ۱۴۰۰
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،از ارسال نامه این
کمیسیونبهرئیسقوهقضائیهدربارهعملکردنوروزیستادملی کرونا
و درخواست برخورد با متخلفان این ستاد خبر داد.
علی اصغرباقرزاده در گفتوگو با فارس ،با اشاره به شدت گرفتن
شیوعبیماری کروناهمزمانباپایانتعطیالتنوروزیاظهار داشت:
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیش از آغاز تعطیالت نوروزی،
هم به صورت کتبی در قالب نامه به ستاد ملی مبارزه با کرونا و هم
به صورت شفاهی ،نظر کارشناسیاش را در خصوص سفرها اعالم

شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

کرده بود و شخص وزیر محترم بهداشت هم بارها به
صورت علنی مخالفتش را با هرگونه سفر اعالم کرد
اما متأسفانه ستاد ملی مبارزه با کرونا این موضوع
را جدی نگرفت.
وی تصریح کرد  :به نظر میرسد درک و فهم صحیحی در میان برخی
اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا به ویژه شخص رئیس جمهور ،در
خصوص دوگانه سالمت و اقتصاد وجود ندارد و به جای بهر ه گیری
از نظرات تخصصی وزارت بهداشت ،با لجبازی بچگانه در خصوص

عذرخواهی کنند! باید به این آقایان که در
تالش برای سرکار آوردن یک دولت دیگر
هستند و برنامهریز یهای گسترد های
برای انتخابات کردهاند گفت؛ از دید مردم
مقصر شرایط امروز شما هستید که فردی
را که مشخص نبود چه برنامهای برای
اداره کشور دارد را حمایت کردید و با دو
قطبیسازیهای کاذب مردم را ترسانده و
رأی جمعآوری کردید! ا گر برجام شکست
خورد و تحریمهای اقتصادی که نهتنها
لغو نشد ،بلکه چند ده برابر شده و جامعه

م گرفتهاند که تبعات آن به ضرر کل کشور تمام
سفرها تصمی 
میشود.نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با
اشارهبهآمارروبهافزایشبستریهاوفوتیهای کرونادرروزهای
اخیر گفت:امیدواریماینوضعیتدر همینجامتوقفشودو
ً
آمارهاباال نرود،اماواقعیتایناست کههمینآمارهانیزعمدتا
ناشی از سفرهای بازه زمانی اوایل فروردین است و هرچقدر
جلوتر برویم تأثیر سفرهای نوروزی بر این آمار بدتر خواهد شد؛
بهویژهاینکهقدرتسرایتپذیریومرگومیرویروسانگلیسی
به مراتب از انواع قبلی آن بیشتر است.
باقرزادهبابیاناینکهدر همینشرایطهمرئیسوبرخیاعضایستاد
ملیمبارزهبا کرونابهلجبازیادامهمیدهند کهحتیازجهتاقتصادی
هم قابل توجیه نیست ،خاطرنشان کرد :با این قبیل تصمیمات و

آنها سیاست دیگری را هم دنبال کرده و
آن عنوان کردن حسن روحانی بهعنوان
چهرهای نزدیک به اصولگرایان است! بر
اساس برخی شنیدهها ،راهبرد رسانهای
جریاناصالحاتبرایعدمپذیرش کارنامه
رئیسجمهور ،این گونه طر حریزیشده
است که :اوال سابقه سیاسی روحانی
به جناح اصولگرایی نزدیکتر بوده تا
اصالحطلبی؛ ثانیا روحانی آدم مغروری
میباشد و به نصیحتهای اصالحطلبان
گوش نکرده؛ ثالثا روحانی پس از کسب
صندلی ریاست جمهوری ،وعد هها و
قرارهایش را فراموش کرد؛ و در پایان این
سناریو اینچنین برنامهریز یشده که
اصالحات شریک روحانی نیست.
در اینجا نیز باید گفت این راهبرد که
طبیعتا برای فریب مردم است نیز دردی
را دوا نمی کند و با کارنامه  ۸سال دولت
تدبیر و امید و در سویی دیگر عملکرد
مجلس دهم ،مردم آ گاه هستند که این
رفتارها تنها برای شب انتخابات بوده و
هدف اصلی اصالحطلبان سیاستهای
حزبی خودشان است.
امروز دیگر مردم میدانند اصالحطلبانی
که از ابتدای انقالب تا کنون ،همواره
در مدیریت کشور نقش داشتهاند و
طی همین سا لها ،دولت و مجلس و
شوراها را در اختیار داشتهاند ،همیشه از
پذیرش مسئولیت فرار کرده و اوضاع را به
گردن دیگران انداخته و حاال هم نهتنها
عذرخواهی نمی کنند بلکه خود را منتقد
شماره یک دولت میدانند و به دنبال
مظلو منمایی هستند.

خودکامگیهادر ستادملیمبارزهبا کرونا،عالوهبربازیباجانمردم،
اقتصاد کشورنیزبهدلیلتعطیلیهاوقرنطینههایضروریبعدازاین،
ضربهبیشتریمیخورد.ویباتأ کیدبراینکهمجلسازهمهاهرمهای
نظارتی برای مقابله با این وضعیت استفاده خواهد کرد ،گفت :روز
گذشتهنامهایاز سویاعضای کمیسیونبهداشتودرمانمجلس
و با امضای رئیس کمیسیون ،خطاب به آیتاهلل رئیسی رئیس قوه
قضائیه ارسال شد و در آن با اشاره به سوءمدیریت ستاد ملی مبارزه
با کروناوعدمتوجهبهتوصیههاوهشدارهایوزارتبهداشت،خواستار
برخورد قانونی با این افراد شدهاند.نایب رئیس کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس افزود  :تعدادی از نمایندگان نیز به طور همزمان در
حال آمادهسازی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد ملی مبارزه
با کرونا هستند که در مراحل ابتدایی قرار دارد.

صالحی،رئیسسازمانانرژیاتمیدرحاشیهجلسهدولت:

آ گهی مناقصات

هفت دستاورد جدید هستهای رونمایی خواهد شد

نوبت دوم

شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به وا گذاری آژانس های خدمات مشتركین شهرستان های استان به شرح
جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصات عمومی در سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس  www.setadiran.irاقدام نماید ،بدینوسیله
از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید در این مناقصات شركت نمایند.
موضوع مناقصات  ،وا گذاری آژانس های خدمات مشتركین شهرستان های استان به شرح جدول ذیل:
شماره مناقصه

شرح مناقصه

مهلت تحویل پاكات

تاریخ بازگشایی پاكات ارزیابی كیفی

مبلغ تضمین ارجاع كار

1400-1

واگذاری آژانس مشتركین شهرستان چابهار

تا ساعت  13روز شنبه مورخ 1400/2/8

ساعت  14مورخ 1400/2/8

 1/420/000/000ریال

1400-2

واگذاری آژانس مشتركین شهرستان نگور

ساعت  14/15مورخ 1400/2/8

 1/140/000/000ریال

1400-3

واگذاری آژانس مشتركین شهرستان قصرقند

ساعت  14/30مورخ 1400/2/8

 897/000/000ریال

1400-4

واگذاری آژانس مشتركین شهرستان دلگان

ساعت  14/45مورخ 1400/2/8

 1/410/000/000ریال

1400-5

واگذاری آژانس مشتركین شهرستان سراوان

ساعت  15مورخ 1400/2/8

 1/840/000/000ریال

1400-6

واگذاری آژانس مشتركین شهرستان خاش

ساعت  15/15مورخ 1400/2/8

 1/540/000/000ریال

1400-7

واگذاری آژانس مشتركین شهرستان زهك

ساعت  15/30مورخ 1400/2/8

 1/020/000/000ریال

1400-8

واگذاری آژانس مشتركین شهرستان میرجاوه

ساعت  15/45مورخ 1400/2/8

 939/000/000ریال

نحوه برگزاری :مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی به صورت فشرده
تاریخ دریافت استعالم های ارزیابی كیفی و اسناد مناقصات :متقاضیان می توانند از تاریخ  1400/1/21لغایت  1400/1/25به سامانه الكترونیكی
تداركات دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گزار:
تلفن  054-31137340و  31137348فكس  054-21137050پیام كوتاه 9307280200
پست الكترونیك sbepdc@gmail.comوبwww.sbepdc.ir :
مهلت تحویل و بارگذاری پیشنهادات :پیشنهادهندگان میبایست ضمن بارگذاری تصاویر پیشنهادات به همراه مدارك درخواست شده
در سامانه تداركات الكترونیكی دولت تا ساعت  13روز چهارشنبه مورخ  1400/2/8نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرایط درج شده در
اسناد مناقصه در پا كت الك و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شركت آدرس نشانی :زاهدان خیابان دانشگاه نبش دانشگاه 37
شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان اقدام نماید( .تحویل اسناد مناقصه و استعالم ارزیابی كیفی به صورت یكجا می باشد) الزم به
ذكر تمامی مناقصه از طریق سامانه تداركات دولت صورت می پذیرد.
محل بازگشایی پا كات ،پیشنهادات ارائه شده در سالن كنفرانس شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تداركات دولت ،می بایست به سایت یاد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و
دریافت امضا الكترونیكی اقدام نمایند .جهت اطالعات بیشتر در این خصوص میتوانید باشماره تلفن  021-41939تماس حاصل فرمایید.
متقاضیان میتوانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانی  Tender.tavanir.org.irیا سایت شركت توزیع
نیرویبرقسیستانوبلوچستانبهنشانیwww.sbepdc.irهمچنینپایگاهملیمناقصاتبهآدرسwww.iets.mporg.irمراجعهفرمایند.
بدیهی است این شركت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است « .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است»
مدت قرارداد :یك سال شمسی با قابلیت تمدید به مدت دو سال دیگر در صورت تمایل پیمانكار و رضایت كارفرما.
در اینمناقصهتصویبنامهشماره/26510ت39039كمورخ1388/2/9هیاتوزیران،موضوعآئیننامهراهكارهایافزایشضمانتاجرایی
و تقویت حسابرسی نافذ بوده و برنده مناقصه در صورتیكه مشمول این آیین نامه شود می بایست صورتهای مالی حسابرسی شده خودرا ارائه
نمایند  ،در غیر این صورت از وا گذاری قرارداد خودداری می گردد.
مدارك و شرایط الزم جهت شركت در مناقصه:
 -1دارابودن گواهینامه صالحیت مرتبط از سازمان كار و امور اجتماعی (معتبر)
 -2دارابودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از سازمان كار و امور اجتماعی (معتبر)
 -3دارابودن ظرفیت كاری پیمانكار
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/18
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/1/19
خ ش 1400/1/18

در سختترین وضعیت زندگی می کند،
مقصر شما هستید و همانطور که آقای
کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران اظهار
داشته« :پای تمامی اصال حطلبان در
این دولت درگیر است» و به گفته محمد
قوچانی سردبیر روزنامه سازندگی« ،آقای
روحانی انتخاب جریان اصالحطلبی بوده
و حتی به آقای عارف ترجیحش دادند و
ما موظفیم مسئولیتهای این جریان را
بر عهده بگیریم».همچنین در کنار این
رویهوراهبرداصالحطلبان،بهنظرمیرسد
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شركت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :در سالگرد روز ملی فناوری
هستهای ،نمایشگاهی با  ۱۳۳دستاورد برپا خواهد شد
و حدود هفت رونمایی خواهیم داشت که مهمترین آن
رادیو دارو است.
به گزارش مهر ،علیا کبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی
پیش از ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیئتوزیران در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :در آستانه برگزاری سالگرد بیستم
فروردینماهوافتخاراتسازمانانرژیاتمیهستیم.بیست
فروردینسال گذشتهرابهخاطر کرونانتوانستیمبرگزار کنیماما
امسال در روز شنبه ،این مراسم را برگزار خواهیم کرد.
صالحی عنوان کرد :در این مراسم که با حضور رئیسجمهور
خواهد بود ،نمایشگاهی با  ۱۳۳دستاورد برپا خواهد شد و
حدودهفت رونمایی خواهیم داشت که مهمترین آن چند رادیو داروی جدید است .تا بیمار
نشویم متوجه اهمیت این رادیو داروها نمیشویم.
وی افزود :حدود یکمیلیون نفر دچار بیماری صعبالعالج هستند و سازمان انرژی اتمی است
ی کند و ساالنه به تعداد این داروهای جدید اضافه
که داروهای موردنیاز این بیماران را تأمین م 
میشود .چند مدت قبل اعالم شد که داروی درمان سرطان پروستات با همکاری چند دانشگاه
ن که یکی دو مورد دیگر دستاورد
در حال مطالعه و تولید است.رئیس سازمان انرژی اتمی بابیان ای 
هستهایداریم کهنمیتوانیمدرمعرضنمایشبگذاریم ،گفت:مرکزملییوندرمانیدراستانالبرز
شهریورماه افتتاح میشود .این مرکز یک بیمارستانی است که بیماریهای صعبالعالج را درمان
ی کند .تجهیزات این بیمارستان  ۲۰۰میلیون یورو و معادل  ۶هزار میلیارد تومان و ساختمان
م 
آن نیز  ۱۰۰میلیارد تومان است که تمام این هزینهها را وام گرفتیم .این مرکز ،ششمین نوع از این
بیمارستانها در جهان است و در غرب آسیا هم فقط ما چنین بیمارستانی داریم.
صالحی گفت :پروژه دیگری داریم تحت عنوان پروژه تولید رادیو دارو بر اساس  GMPیا «پروژه تترا»
که  ۶۰میلیون یورو تجهیزات دارد و هزینه این را هم از دولت نگرفتیم .این پروژه دارای  ۳۷هزار متر
ن که
ساختمان است .مقدمات این پروژه شهریورماه افتتاح خواهد شد.وی در ادامه بابیان ای 
ُ
مطمئن باشید با برجام صنعت هستهای نه متوقف و نه کند میشود ،گفت :خودتان مقایسه
کنید که ما در سال  ۹۲در عرصههای مختلف چه داشتیم و االن چه داریم .رابرت مالی[نماینده
آمریکا در امور ایران] اخیرا گفته بروید ببینید با اقدامات ترامپ صنعت هستهای ایران به کجاها
رسیده است.رئیس سازمان انرژی اتمی گفت :ما  ۱۵نوع سانتریفیوژ داریم که در حال غنیسازی
ی کردیم،اینخیلی
اورانیومهستندمثل.IR۲M،IR۴،IR۶در سال ۹۲ماتنهاباIR۱غنیسازیم 
ن که
جهش بزرگی است .قبل از برجام ،حدا کثر غنیسازیمان  ۱۳هزار سو بود اما اآلن بدون ای 
ُ
تمام امکاناتمان را بسیج کنیم ۱۶۵۰۰ ،سو غنیسازی داریم .خب آیا این صنعت کند و متوقف
شده است؟صالحی گفت :ما حدود  ۵تن اورانیوم غنیشده و حدود  ۵۷کیلوگرم اورانیوم  ۲۰درصد
ی که قرار است در یک سال  ۱۲۰کیلوگرم داشته باشیم اما اآلن به  ۵۷کیلو رسیدهایم.
داریم درحال 
ن که با همکاری روسها در حال ساخت دو نیروگاه هستیم ،گفت :تولید کیک زرد ما
وی بابیان ای 
قبل از برجام  ۴الی  ۵تن بوده اما اآلن بهطور متوسط به  ۳۵تن رسیده است.رئیس سازمان انرژی
اتمی در پاسخ به سؤالی در خصوص مذا کرات وین گفت :کارشناسان فنی سازمان انرژی اتمی در
مذا کرات هستند .جلسه اول این گفت وگوها هم جلسه مثبتی بوده است .موضع ایران در این
ن که ا گر آمریکا به برجام برگردد و تحریمها را
مسئله موضع روشن و اصولی است.صالحی بابیان ای 
رفع کند ،ایران هم بازخواهد گشت ،گفت :در این خصوص بحث گامب ه گام نداریم و اصال چیزی
دراینارتباط نشنیدم.وی راه را برای تفاهم درخصوص برجام هموار دانست و گفت :در زمان
ترامپ تحریمهای جدیدی اضافه شده است که در این مذا کرات باید لیست این تحریمها مرور
شود و از طرفی میخواهند اقدامات ما را هم مرور کنند .ما برخی اقدامات را بهصورت لحظهای
میتوانیم متوقف کنیم ،مثال تولید اورانیوم  ۲۰درصد را میتوانیم لحظهای متوقف کنیم اما برای
ن که
ع کردن سانتریفیوژهای جدید ،زمان میخواهیم.رئیس سازمان انرژی اتمی بابیان ای 
جم 
آمریکا در یکی دو سال اخیر شکستهای سیاسی زیادی خورده است ،گفت :ا گر برجام نبود قطعا
این شکستهای آمریکا محقق نمیشد .حفظ برجام ما را در موضع حق قرار داده است .اینکه
آمریکاییها از این موضع که اول ایران باید اقدام کند ،عدول کرده است یک دستاورد سیاسی
است.صالحی گفت :تا امروز نشانههای خوبی دیدیم و ایران هم اعالم کرده به تعهداتش پایبند
ن کهما۱۰۰۰سانتریفیوژ
خواهدبودبهشرطی کهآنهاهمبهتعهداتشانعمل کنند.ویباتأ کیدبرای 
IR۲Mرادر اینیکیدوماههنصب کردیم ،گفت:یکزنجیره کامل IR۶همدر حال کار کردناست
ی کند .این  ۱۶۵۰۰سو عمدتا در این چند ماه اخیر و
و امروز زنجیرههای  ۳۰تایی IR۶S ،IR۵کار م 
براساس قانون مجلس ایجاد شده است .این دستاوردها در چارچوب گامهای کاهش تعهدات
ی کنیم.
است و ا گر قرار شد برجام اجرایی شود ،اینها را متوقف م 

گفتوگو

محمد اسماعیل کوثری:

عدهای در داخل
ذاتا خودفروخته به غربیها هستند
گروه سیاسی
محمد اسماعیل کوثری ،در گفتوگو
ی کند :ا کنون خط مشی
با «رسالت» تأ کید م 
برجام کامالمشخصشدهاستومانند گذشته
نیست که نامشخص باشد یا عدهای مدعی
شوند با رویه برد_برد مذا کره کنیم .زیرا این
مراحل طی شده است ا کنون سیاست کالن
ازسویشخصمقاممعظمرهبریتعیینشده
است.سایرمسئوالننیزبهتبعیتازایشانباید کاررادنبال کننددرنتیجه
چیزی مبهم نیست.
وی افزود :بااینحال برخی هستند که می گویند باید مذا کره کنیم و
این در حالی است که ما مذا کراتمان را انجام دادهایم و بهاندازه کافی در
سالهای گذشته روی این مسئله کار شد .حتی در سالهایی که من در
مجلس بودم میدانستیم که این مذا کرات و حتی انعقاد این توافق به
ی گوید:چرا کهغربیهابه گفتهها
هیچنتیجهایختمنمیشود .کوثریم 
ً
ی گذارندوصرفا منافعخودشانرادر
وامضاهایخودشاننیزاحترامنم 
ی گیرند بنابراین همان زمان نیز پیشبینی کردیم .درنتیجه این
نظر م 
اتفاق قابل پیشبینی بوده است.
او اظهار کرد :ا کنون نیز که این پیشبینیها به وقوع پیوسته است،
دولت بهتر است دقیقا طبق مواضع رهبر و نظام جمهوری اسالمی ایران
و مصوبه مجلس عمل کند .ما تمام اقداماتی که در برجام تعهد دادهایم
انجام دادیم و متأسفانه بعضی از مسئوالن بیشتر از آن تعهدات را نیز
اجرایی کردند .كوثری تصریح کرد :اما بحثی که وجود دارد این است
که طرفهای غربی هیچ اقدامی نکردند و آمریکا نیز بهصورت یکجانبه
از توافق خارج شد و در قالب تحریمهای همهجانبه ما را تحتفشار
قراردادند .البته که ما عجلهای برای لغو تحریمها نداریم اما تأ کیدداریم
کشوری که عهدشکنی کرده است باید به توافق برگردد و هیچ مذا کره
و گفتوگوی اضافهای را نخواهیم پذیرفت .کوثری ادامه میدهد که
برای هیچ انسان دارای عقل سلیمی پذیرفته نیست مسئوالن خارج از
سیاست کالنمشخصشدهعمل کنندچرا کهباایناقدامعزتواقتدار
کشور را زیر سؤال خواهد رفت.
ً
وی یادآور شد که برخی ذاتا خودفروخته هستند .اینها مدام دم از
ً
مذا کره میزنند چرا که دائما میخواهند سرشان در آخور بیگانگان
باشد اما بدانند که ملت این بار آ گاه شدهاند و بههیچوجه نمیپذیرد
که کوچکترین اقدامی خار ج از سیاست تبیین شده صورت گیرد.
حتی مذا کره با .4+1
كوثریدرانتهاتصریح کرد:آمریکاخودشتصمیمبهخروج گرفتهواینطور
نیست که این بار نیز هر طور دلش میخواهد برای برگشت شرط بگذارد.
مگر اینکه بهطور  100درصد به توافق برجام عمل کنند در غیر این صورت
هیچ اقدامی خارج از این شرط قابلقبول نخواهد بود.

خبر
سردار شریف ،سخنگوی سپاه پاسداران :

سردار آبرومند ،خلع درجه نشده است
سخنگوی سپاه با تکذیب خبر منتشره پیرامون خلع درجه معاون
هماهنگ کننده سابق سپاه ،گفت :عملیات روانی و خبرسازیهای
کذب علیه سپاه مذموم و محکوم به شکست است.به گزارش مهر،
در پی انتشار خبری در یکی از کانالهای تلگرامی پیرامون خلع درجه
گ کنندهسابقسپاه)،سردار
سردارجمالالدینآبرومند(معاونهماهن 
رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با تکذیب این
خبر ،گفت :خلع درجه سردار آبرومند معاون هماهنگ کننده سابق
سپاه صحت نداشته و خبر جعلی و ساختگی یک کانال تلگرامی در این
ن گونهخبرسازیها
خصوصبهشدتتکذیبمیشود.ویتأ کید کرد:ای 
ً
وعملیاتروانیعلیهسپاه کهمعموال درموسمانتخاباتشدتمییابد،
مذموموبهمانندهمیشهدر برخوردباسدهوشمندیوهوشیاریمردم
شریف و بیدار ایران ،محکوم به شکست است.

امیرعبداللهیان،دستیارویژهرئیسمجلسدراموربینالملل:

سیاست «مذاکره برای مذاکره» نیرنگ است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل تصریح کرد :سیاست
مذا کره برای مذا کره ،نیرنگ است .آمریکا فقط یک راه دارد؛ اقدام
عملی در لغو کامل تحریم ها.به گزارش فارس ،حسین امیرعبداللهیان
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در توییتی به اصرار
آمریکا برای مذا کره با ایران وا کنش نشان داد.متن توییت دستیار
ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل به شرح زیر است :اصرار آمریکا
برای مذا کره پدیده جدیدی نیست .با دموکرات و جمهوری خواه
آمریکا مذا کره کردیم ولی آشکارا پیمان شکنی کردند .سیاست مذا کره
برای مذا کره ،نیرنگ است .آمریکا فقط یک راه دارد؛ اقدام عملی در
لغو کامل تحریم ها .اقدام کاخ سفید در ترور سردار سلیمانی را ملت
هرگز فراموش نمی کند.

اعالم جزئیات برگزاری جلسات مجلس
در شرایط کرونایی
محمدباقرقالیباف ،رئیس مجلس شورای اسالمی ،جزئیات و
زمانبندی برگزاری جلسات مجلس در شرایط کرونایی را اعالم کرد.
به گزارش فارس ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به تشدید
بیماری کرونا در کشور و الزامات جدید برگزاری جلسات نمایندگان،
اظهار داشت :با توجه به شرایط کرونایی و اینکه نمایندگان در  3نقطه
(صحن علنی مجلس ،سالن کمیسیون تلفیق بودجه و ساختمان
مشروطه) جلسه علنی دارند ،از هفته آینده فقط روزهای یک شنبه
و سهشنبه جلسه علنی داریم و دوشنبه ها هم کمیسیون ها تشکیل
میشوند .وی افزود :جلسات هر کمیسیون نیز بر اساس آییننامه
قبلی ،در  4مکان خاص برگزار میشود.

حجتاالسالمعلیرضاسلیمی،عضو هیئترئیسهمجلس:

مدعیان بازگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی
پیگیر آزادی دیپلمات ایرانی باشند
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت :کسانی که میخواستند عزت را به
پاسپورت ایرانی بازگردانند ،پیگیر آزادی دیپلمات ما باشند که هزار
روز است در اسارت به سر میبرد.به گزارش فارس ،حجتاالسالم
علیرضا سلیمی نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس و عضو
هیئت رئیسه ،در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی و در
تذکری خطاب به دولت و دستگاه دیپلماسی اظهار داشت :بیش از
یک هزار روز است که دیپلمات عزیز ما در اسارت به سر میبرد .کسانی
که میخواستند عزت را به پاسپورت ایرانی بازگردانند ،پیگیر آزادی این
دیپلمات باشند.گفتنی است ،اشاره این نماینده مجلس به بازداشت
غیرقانونی «اسداهلل اسدی» دبیر سوم سفارت جمهوری اسالمی ایران
در وین است که در سال  ۲۰۱۸به اتهام واهی تالش برای بمب گذاری
در گردهمایی منافقین در پاریس ،توسط پلیس آلمان دستگیر و بعد
از سه ماه بازداشت ،به پلیس بلژیک تحویل داده شد.بهمن ماه سال
گذشته ،دادگاهی در بلژیک ،با نقض مصونیت دیپلماتیک اسدی و
بدون اثبات اتهامات وی ،او را به ۲۰سال زندان محکوم کرد.

