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سیاسی

وطن امروز شماره 2493

اخبار
رهبر انقالب درباره نقشه یهودیسازی فلسطین:

تهدید نفتی حسن روحانی با واکنش سخیف و توهینآمیز ترامپ و پمپئو مواجه شد

اراذل آمریکایی!

نه یهودیسازی فلسطین اتفاق
میافتد نه معامل ه قرن

حض��رت آی��تاهلل العظمی خامن��های روز
یکشنبه  97/۴/31طی دیداری ،به نقش ه شوم
آمریکا و رژیم صهیونیستی تحت عنوان «معامله
قرن» برای فلسطین و قدس شریف اشاره کردند
و فرمودند« :یهودیس��ازی فلس��طین خواب
آشفتهای است که دیدهاند .نه آن اتفاق میافتد
نه معامل�� ه قرن».پارلمان رژیم صهیونیس��تی
چن��د روز پیش ،قانون��ی را تصویب کرد که بر
اس��اس آن ،حق تعیین سرنوشت از مسلمانان
و مسیحیان فلسطینی س��اکن سرزمینهای
اش��غالی را س��لب کرده و این ح��ق را تنها در
اختیار یهودیان ق��رار خواهد داد .این قانون در
حالی تصویب ش��د که بهرغم محکومیتهای
بینالمللی ،رژیم متجاوز اسرائیل برای توسعه
شهرکسازیهای خود ،روزانه مناطقی از خاک
فلسطین را بهمنظور یهودیسازی فلسطین و
قدس ش��ریف مصادره میکند .همزمان با این
طرح ،آمریکا طرح غیررس��می خ��ود را برای
آغاز فرآیند «عادیس��ازی روابط اش��غالگران
و فلس��طینیان» تحت عن��وان «معامل ه قرن»
پی��ش میبرد ک��ه ه��دف از آن تحکیم طرح
ن فلسطین است.
یهودیسازی سرزمی 

رسیدگی مجلس به بازرسیهای
آژانس از دانشگاهها

عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس ش��ورای
اسالمی گفت :مسؤوالن سازمان انرژی اتمی باید
در رابطه با بازرس��ی بازرسان آژانس بینالمللی
انرژی اتمی از دانش��گاههای کشور پاسخ دهند.
محمدج��واد جمال��ی در گفتوگو با تس��نیم،
درباره بازرس��یهای بازرسان آژانس بینالمللی
انرژی اتمی از برخی دانش��گاههای کشور گفت:
در جلس��اتی که بزودی با مسؤوالن انرژی اتمی
برگزار خواهیم ک��رد ،از آنها میخواهیم در این
م��ورد توضیحات الزم را ارائه دهن��د .وی افزود:
مس��ؤوالن انرژی اتم��ی باید پاس��خ دهند این
بازرسیها از قبل اعالم شده بوده یا نه؟ یا اینکه
تا چهحد میتواند امنیت دانشمندان هستهای
ما را تأمین کند؟ ما در گذشته هم شاهد بودیم
وقوع موارد مشابه این بازرسیها مسائلی را برای
دانش��مندان ما پیش آورد که منجر به شهادت
 4تن از دانشمندان هستهای کشور شد .جمالی
ادامه داد :رسیدگی به این موضوع در دستور کار
کمیس��یون امنیت ملی مجلس قرار دارد و جزو
سؤاالت اصلی ما از مسؤوالن مربوط خواهد بود.
معاون امنیتی وزیر کشور:

همسایگان با گروهکها برخورد
نکنند خودمان اقدام میکنیم

مع��اون امنیت��ی وزیر کش��ور گف��ت :اگر
کشورهایی که مقر تروریس��تها در آنها وجود
دارد با تروریس��تها برخ��ورد نکنند ،مقرهای
تروریس��تها در «ج��دار م��رز» را ه��دف قرار
میدهیم .حس��ین ذوالفق��اری در گفتوگو با
تس��نیم ،درب��اره ناامنیهای اخی��ر در مناطق
ش��مالغرب و جنوب شرق کشور ،گفت :عقبه
این گروههای تروریس��تی در برخی کشورهای
همس��ایه است و ما به مس��ؤوالن این کشورها
اع�لام کردهایم خودش��ان با این تروریس��تها
برخورد کنند و اگر آنها این کار را انجام ندهند،
ما برای تامین امنیت کش��ورمان ناچار خواهیم
بود مقرهای تروریس��تها در جدار مرز را مورد
هدف قرار دهیم .وی افزود :ما اطالعات دقیقی
درباره ارتباطات و تماسهایی که بین گروههای
تروریس��تی و س��رویسهای اطالعات��ی برخی
کش��ورها وج��ود دارد و پش��تیبانیهایی که از
گروههای تروریستی انجام میدهند ،داریم .حتی
برخی سرویسهای اطالعاتی به صورت مستقیم
با این گروههای تروریس��تی در ارتباط هستند.
معاون امنیتی وزیر کش��ور تصریح کرد :البته با
حجم باالی حمایتی که از این گروهها میشود،
تح��رکات این گروهه��ای تروریس��تی اتفاقات
بس��یار ناچیزی است ،زیرا بس��یاری از اقدامات
تروریس��تها توس��ط نیروهای امنیتی داخلی
خنثی ش��ده و تلفات زیادی در س��ال جاری از
گروههای تروریستی گرفته شده است.

گلوگاههایی غیر از هرمز
برای مقابله با تحریم وجود دارد

عضو کمیس��یون امنیت ملی
و سیاس��ت خارج��ی مجلس
اعتقاد دارد استراتژی کشورمان
مبتنی بر این است که فروش
نفت یا باید برای همه باشد یا
برای هیچ کشوری امکانپذیر نباشد .سیدحسین
نقویحسینی در گفتوگو با خبرگزاری خانهملت
گفت :صرفا تنگه هرمز نیست که ایران میتواند
آن را مس��دود کن��د تا ب��ه آمریکا نش��ان دهد
سیاس��تهای ظالمانه به نتیجه نخواهد رسید،
بلکه گلوگاههای بسیار دیگری وجود دارد که اگر
ایران آنها را فشار دهد حتما برای ایاالت متحده و
همپیمانانش هزینه دربر خواهد داشت.

سهشنبه  2مرداد 1397

دولت مقصر وضعیت اقتصادی
فعلی است

عربستان و رژیم صهیونیستی از مواضع ضدایرانی واشنگتن حمایت کردند

گروه سیاس�ی :اظهارات اخیر حسن
روحانی در تشریح ابعاد تهدید نفتی
ایران ب��ا واکنش توهینآمیز مقامات
آمریکایی مواجه ش��د .در نخستین
واکنش ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمری��کا در ادامه تهدیدات چند وقت
اخیر خود در پیامی توئیتری خطاب
به روحانی نوشت :دیگر هرگز ایاالت
متحده را تهدید نکن! در ادامه توئیت
ترامپ آمده است :ش��ما تاوان آن را
خواهی��د داد بهطوری ک��ه در طول
تاریخ افراد کمی چنین تاوانی دادهاند.
ما دیگر کش��وری نخواهی��م بود که
کلمات جنونآمیزتان درباره خشونت
و مرگ را تحمل کنیم .مراقب باش! به
گزارش «وطنامروز» ،واکنش ترامپ
در حقیقت یکی از باالترین س��طوح
درگیری لفظی آمری��کا و ایران طی
سالهای اخیر بوده است .اما ادبیات
س��خیف و توهینآمیز رئیسجمهور
آمری��کا با س��خنان وزیر خارجهاش تکمیل ش��د.
اظه��ارات پمپئو از واکنش ترامپ هم س��خیفتر
ب��ود .او عب��ارات و ادعاهایی را درب��اره جمهوری
اسالمی و مس��ؤوالن آن مطرح کرد که نهتنها در
دایره ادبیات یک رجل سیاسی نمیگنجد ،بلکه در
ادبیات روزمره مردم عادی دنیا هم جایگاهی ندارد.
متهم کردن مس��ؤوالن جمهوری اسالمی به فساد
گس��ترده مالی و ادعای برخوردهای قهری با مردم
در ایران بدون ارائه کوچکترین سند ،تنها بخشی
از توهمات وزیر تازهکار ترامپ اس��ت .پمپئو با این
اظهارات ،جایگاه یک دیپلمات را تا سخیفترین حد
ممکن تنزل داده است .او پیش از این هم فهرستی
از خیالپردازیه��ای حاشیهس��از علیه جمهوری
اس�لامی را قطار کرده بود؛ از انتش��ار یک نمودار
س��اختگی درباره اعتراضات در ای��ران تا ادعاهایی
درباره میزان بیکاری و دستگیری جوانان در ایران!
اما سخیفترین بخش سخنان پمپئو ،به کار بردن
برخی الفاظ درباره مس��ؤوالن جمهوری اس�لامی
است که با هیچ ادبیات سیاسی بینالمللی همخوانی
ندارد .الف��اظ توهینآمیز وزیر خارجه آمریکا علیه
رئیس قوهقضائیه آنقدر دور از دایره ادب اس��ت که
نمیتوان ان را منتشر کرد .اما وزیر خارجه آمریکا
به س��احت مراجع عظام نیز اهانت و جسارت کرد
و ادبیات س��خیفی نسبت به یکی از مراجع تقلید
کش��ورمان به کار برد .نکته قابل توجه در سخنان
پمپئو اینکه برخی از ادعاها و اهانتهای او به مراجع
و مقامات کش��ورمان ،دقیقا نشأت گرفته از برخی
اظهارنظرهای داخلی اس��ت؛ اظهاراتی بدون سند
که حاال به دایره توهمات مسؤوالن آمریکایی علیه
جمهوری اسالمی اضافه ش��ده است .وزیر خارجه
آمریکا صبح روز گذش��ته در سخنانی در کتابخانه
ری��گان ،مس��ؤوالن جمه��وری اس�لامی و برخی
چهرههای سیاس��ی و مذهبی را به فساد گسترده
و ثروتان��دوزی متهم کرد .وی در عین حال بدون
اشاره به تحریمهای گسترده این کشور علیه مردم

#خفهشو _ترامپ؛ واکنش کاربران به تهدیدات ترامپ علیه ایران
تهدید رسمی ترامپ در توئیتر موجی از انتقادات را به سمت او روانه کرد تا جایی که در ادامه پست وی،
تعداد بیشماری از کاربران با زبانهای مختلف از جمله ایرانی و انگلیسی با هشتگ #ShutUpTrump
ادبیات توهینآمیز وی را شایس�ته یک رئیسجمهور ندانستند و بس�یاری دیگر ادبیات سخیف وی را
مسخرهکردند.

ایران ،تاکید کرد :ما با مردم ایران هستیم! پمپئو که
به ارائه آمارهای ساختگی علیه ایران شهرت دارد،
گفت« :میزان فساد و ثروت در میان سران حکومت
نشان میدهد ایران توسط چیزی که بیشتر شبیه
مافیا است تا دولت ،اداره میشود».

■■اعمال تحریم و درخواست مذاکره!

ام��ا بخش قابل توجه س��خنان وزی��ر خارجه
آمریکا ابراز تمایل به مذاکره ب��ا ایران بود؛ ادعایی
که با اقدامات و اظه��ارات مقامات آمریکایی علیه
ایران هیچ تناسبی ندارد .پمپئو با تکرار ادعاها علیه
ایران گفت :دولت ترامپ حاضر اس��ت با جمهوری
اسالمی گفتوگو کند ،مشروط بر اینکه حکومت
ای��ران از آزار و اذیت مخالفان و اقلیتهای مذهبی
دست بردارد و حمایت از گروههای شبهنظامی در
نق��اط درگیر جنگ را متوق��ف کند! پمپئو اعمال
تحریمه��ا را مهمتری��ن محور کارزار فش��ار دولت
آمریکا علیه ایران خواند و از تمام کشورها خواست
به این کارزار بپیوندند .وی همچنین گفت :دولت
آمریکا به دنبال آن اس��ت ت��ا واردات نفت از ایران
را به نزدیکترین حد تا صفر برس��اند .وی به طور
مستقیم به برنامههای دولت آمریکا برای تغییر نظام
ایران اشاره نکرد اما از افزایش تالشها در واشنگتن
برای پخش برنامههای تلویزیونی و رادیویی به زبان
فارسی خبر داد که هدف آن احتماالً ایجاد ناآرامی
در ایران اس��ت .پمپئو گفت« :شورای کارفرمایان
پخش» (نهاد وابس��ته به وزارت خارجه آمریکا) در
حال ایجاد یک کانال فارس��یزبان  24ساعته برای
پخش برنامههای تلویزیونی و رادیویی و فعالیت در

در پاسخ به گزارش «وطن امروز» صورت گرفت

دفاع روابط عمومی وزارت نفت از زنگنه
جوابیه «وطن ام��روز» در ش��ماره روز
ش��نبه  30تیرماه درباره س��فر
علیاکبر والیتی به روس��یه ،گزارش��ی با عنوان
«اص�لاح گافهای گروهبانها» نوش��ت .در این
گزارش برخی اقدامات دولت بویژه پیشنهاد بیژن
زنگن��ه درباره تامین گاز اروپا ،آن هم در بحبوحه
منازعه روس��یه و اروپا و طرح تحریم گاز روسیه
توسط اروپا ،از عوامل سرد شدن روابط دولتهای
روسیه و ایران معرفی شد .در پاسخ به این گزارش
«وطن امروز» ،روابط عمومی وزارت نفت جوابیهای
به دفتر روزنامه ارس��ال کرده است .در بخشی از
این جوابیه آمده است« :نویسنده گزارش «وطن
امروز» مدعی است اظهارات مدیران صنعت نفت
و مهندس زنگنه درباره امکان صادرات گاز ایران
به اروپا در جریان مناقشه گازی مسکو با اوکراین
و اروپا نسنجیده بوده و اساسا وزیر نفت به عنوان
مجری سیاستهای نظام و دولت در حوزه نفت و
انرژی نمیبایستی در این زمینه اظهارنظر میکرده
اس��ت .جهت اطالع خوانندگان گ��زارش «وطن
امروز» باید گفت سیاست اصولی صادرات گاز و در
نظر گرفتن سهم  10درصدی جمهوری اسالمی
ایران از تجارت جهانی آن در افق چشمانداز 1404
از دهههای قبل مطرح بوده و موضوع صادرات گاز
به اروپا نیز در همین راستا چه از طریق خط لوله
و چه از طریق تاسیس��ات الانجی همواره جزو
چشماندازهای کشور بوده است .در دولت یازدهم
و در برنامه مهندس زنگنه برای تصدی وزارت نفت
نیز اولویت طرحهای صادرات گاز ابتدا کشورهای
همسایه و منطقه و سپس سایر بازارهای گاز است
که در همین راس��تا ضمن ادامه صادرات گاز به

س��عودی از تم��ام تحریمهای وضع
ش��ده علیه ایران ب��ه دلیل حمایت
از تروریس��م ،نق��ض توافقنامههای
بینالملل��ی و دخالت در امور داخلی
کشورهای دیگر حمایت میکند».
■■واکنش وزارت امور خارجه ایران

نما

ترکیه و ارمنس��تان ،طرح ص��ادرات گاز به عراق
عملیاتی شده و سایر قراردادها از جمله با پاکستان
و عمان پیگیری ش��ده و با رفع موانع و به نتیجه
رسیدن مذاکرات این  2کشور نیز از جمله مقاصد
گاز صادراتی ای��ران خواهند بود .اروپاییها نیز از
دس��تکم  2دهه پیش به صورت جدی خواهان
واردات گاز از ای��ران هس��تند و حت��ی مطالعات
س��اخت لوله از چند مسیر از جمله ترکیه انجام
ش��ده که تاکنون با توجه به مالحظات سیاسی-
اقتصادی به نتیجه نهایی نرسیده است .بنابراین
ذکر اینکه منافع جمهوری اسالمی ایران به عنوان
بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان حضور در بازار
گاز اروپ��ا و حتی حضور در بازارهای دوردس��تی
مانن��د کره جنوبی و ژاپ��ن از طریق صادرات گاز
مایع ش��ده ( )LNGاست ،فینفس��ه و در هیچ
دورهای سخنی برخالف منافع کشور نبوده و اتفاقا
باید مترصد بود تا در فرصت مناسب این طرحها
با جلب مشارکت و سرمایهگذاری خارجی روزی
به ثمر بنشیند».
توضیح :در گزارش «وطن امروز» ،سیاست ایران
برای توسعه صادرات گازی به اروپا مورد انتقاد قرار
نگرفته بود ،بلکه «اعالم» این سیاست و سر و صدا
درباره آن ،به گونهای که «جانبداری» ایران از یکی
از طرفی��ن دعوا را القا کند ،مورد نقد قرار گرفت.
از آنجا که طرفین منازع��ه اوکراین ،در مذاکرات
هستهای در قالب گروه  5+1بودند،توصیه عقالنی
ای��ن بود که ایران در ای��ن منازعه از هیچکدام از
طرفین جانبداری نکند .ضمن اینکه در حوزه فنی
نیز کارشناسان معتقدند ایران زیرساخت الزم برای
صادرات گاز به اروپا را نداشته و هنوز هم ندارد.

فضای دیجیتال و رسانههای اجتماعی است .وزیر
خارجه آمریکا ضمن دعوت از تمام کش��ورها برای
پیوس��تن به کارزار آمریکا برای فش��ار علیه ایران،
تصریح کرد دولت ترامپ «دوست دارد» با حکومت
ایران گفتوگو کند .پمپئو گفت :دولت آمریکا قصد
دارد واردات نفت از ایران را تا آنجا که امکان دارد به
ک کند.
صفر نزدی 

■■استقبال نتانیاهو از مواضع ترامپ و پمپئو

اظهارات س��خیف و توهینآمیز رئیسجمهور
و وزیر خارجه آمریکا با استقبال نخستوزیر رژیم
صهیونیستی مواجه شد .به گزارش تسنیم ،بنیامین
نتانیاهو ،نخس��توزیر اس��رائیل روز گذش��ته در
سخنانی در جلسه هفتگی کابینه رژیم صهیونیستی
گفت :عالقهمند هستم از موضع قاطع دونالد ترامپ
رئیسجمهور و مایک پمپئ��و وزیر خارجه آمریکا
علیه نظام ایران ،تقدیر کنم .نتانیاهو افزود :سالهای
س��ال ،نظام ایران با موض��ع مالیم و مالطفتآمیز
قدرته��ای جهانی روبهرو ش��ده و این االن خوب
است که میبینیم ایاالت متحده این معادله غیرقابل
قبول را تغییر داده است.

■■حمایت عربستان از تحریمها علیه ایران

همزم��ان با تهدی��دات توهینآمیز مس��ؤوالن
آمریکای��ی علیه ایران ،وزیر خارجه عربس��تان نیز
در ادامه سخنان ضدایرانی خود در مصاحبه با یک
رسانه انگلیسیزبان گفت کشورش از تحریمها علیه
ایران حمایت میکند« .عادل الجبیر» که کشورش
به دلیل ترویج تروریس��م در دنیا مورد انتقاد است
در گفتوگو با پایگاه «عربنیوز» گفت« :عربستان

اظه��ارات س��خیف مس��ؤوالن
آمریکای��ی ب��ا واکنش س��خنگوی
وزارت امور خارجه ایران مواجه شد.
بهرام قاس��می ضمن محکوم کردن
اظهارات س��خیف و بیپایه و اساس
مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا در
جمع گروهی از آمریکایی -ایرانیان
مقیم این کش��ور در کالیفرنیا اظهار
داش��ت :سخنرانی مزورانه و سخیف
وزیر خارجه آمریکا در این جمع که
صرفا یک اقدام ابزاری و تبلیغاتی بود،
بیش از همیشه نش��انگر درماندگی
بیح��د و حص��ر دولت آمری��کا در
شرایط پس از خروج غیرقانونی این
کش��ور از برجام و عدم دستیابی به اهداف خود از
این اقدام یکس��ویه و نابخردان��ه و انزوای جهانی
ناشی از آن است .قاس��می افزود :این سخنان به
وض��وح مصداق ب��ارز دخالت این کش��ور در امور
داخلی ایران و دقیقا در راس��تای سیاس��تهای
دیرپای بیثباتس��از و مخرب آمریکا در منطقه
ارزیابی میش��ود که ناقض تعه��دات بینالمللی
این کشور است .سخنگوی وزارت امور خارجه در
بخش دیگری از س��خنان خود گفت :ایرانیان در
طول تاریخ هرگز سلطه و سیاستهای زورگویانه
و قلدرمآبانه هیچ بیگانهای را نپذیرفته و قطعا در
این ش��رایط حس��اس نیز نهتنها از سیاستهای
رئیسجمهور و اقلی��ت جنگطلب فعلی آمریکا
ک��ه به هیچ یک از اص��ول و هنجارهای اخالقی،
انس��انی ،حقوقی و بینالمللی پایبند نیس��تند و
حرفها و رفتارهایشان فاقد هرگونه اصالت است
و به اعتراف بسیاری از دوستان و متحدان آمریکا
قابل اعتماد نیستند وقعی ننهاده ،بلکه بدون تردید
با اتحادی که همیش��ه در اینگونه ش��رایط از آنها
انتظار میرود ،پاس��خ اینگونه اظهارات و اقدامات
مداخلهجویانه مقامات و سیاستمداران آمریکایی
را با انسجام و یکپارچگی مثالزدنی خواهند داد.
قاسمی اضافه کرد :سخنان وزیر خارجه آمریکا و
بویژه س��خنان اخیر او نشان میدهد وی کماکان
از دارا ب��ودن آگاهی الزم و درک صحیح و عمیق
از گذش��ته و ح��ال ایرانیان محروم اس��ت و باید
بدان��د منافع مردم ایاالت متح��ده آمریکا به آنان
دیکت��ه میکند که قبل از ه��ر ارزیابی و قضاوتی
پیرامون دیگر ملل و جوامع جهان ،نیاز به دانش،
خردورزی و درک عمیق از واقعیتهای آن جوامع
دارند .بیشک مردم قهرمان ایران با ذکاوت و بلوغ
همیشگی و با استمداد از تجارب گذشته و فراز و
نشیبهای بیشمار تاریخی و با الهام از آموزههای
فرهنگی و استعداد ذاتی خود از تمام توطئههای
ضدایرانی بیگانگان عبور خواهند کرد.

هدایتاهلل خادمی ،نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با «وطن امروز»:

زنگنه روسیه را نسبت به دولت ایران بدبین کرد

گفت و گو درب��اره س��فر اخی��ر علیاکب��ر
والیتی به روس��یه ،ارزیابیهای
متعددی مطرح ش��ده اس��ت« .وطن امروز» روز
شنبه  30تیر گزارشی با عنوان «اصالح گافهای
گروهبانها» درباره هزینهسازیهای عملکرد بیژن
زنگنه و مجموعه وزارت نفت برای کش��ور بویژه
در مناس��بات با برخی کشورهای حاضر در توافق
هستهای منتشر کرد .در این گزارش تصریح شد
س��ال  93و در بحبوحه منازعه روسیه و اروپا بر
س��ر اوکراین ،در ش��رایطی که اروپا بحث تحریم
خرید گاز از روسیه را مطرح کرد؛ مسؤوالن وزارت
نفت ایران پیشنهاد تامین گاز اروپا را مطرح کرده
بودن��د .این موضوع یکی از موضوعاتی اس��ت که
باعث ش��ده حاال در روزهایی که آمریکا با خروج
از تواف��ق هس��تهای ،برج��ام را بیاعتب��ار کرده،
همکاریهای روس��یه با دولت ایران دچار تنگنا
ش��ود .هدایتاهلل خادمی ،نایبرئیس کمیسیون
انرژی مجلس ش��ورای اسالمی نیز همین عقیده
را دارد .خادمی در گفتوگ��و با «وطنامروز» در
اینباره اظهار داش��ت :باید این مس��اله را در نظر
گرفت ک��ه م��ا  2-3کار کردیم ک��ه االن باعث
شده کشورهای دیگر در همکاری با ما در دوران
تحریمهای جدید تردید و شک داشته باشند .وی
بر همین اس��اس افزود :برای مثال کش��ور چین
زمان تحریمه��ا در پروژههای نفتی ایران حضور
داش��ت و کمک زیادی کرد؛ با برجام مس��ؤوالن
دولت��ی گفتند حاال اروپا و آمریکا آمدهاند و دیگر
نیازی به تکنولوژی آس��یایی نداریم و کشور گل
و بلبل ش��ده اس��ت .خادمی با ی��ادآوری مواضع
بیژن زنگنه و مس��ؤوالن وزارت نفت درباره اعالم

اخبار
حجتاالسالم سالک در گفتوگو با «وطنامروز»:

سیاست دولت ایران برای تامین گاز اروپا در اوج
بحران روسیه و غرب بر سر اوکراین و مطرح شدن
بحث تحریم خرید گاز از روسیه ،بیان کرد :زمانی
که دولتیها اینطور مطرح کردند که میخواهند
گاز اروپ��ا را تامین کنند اساس��ا انگیزهای وجود
نداش��ت ،وقتی این حرف زده ش��د اصال امکانات
و زیرس��اخت فراه��م نبود و اینط��ور حرف زدن
نتیجهاش همین میش��ود که کشورهای دیگر از
ایران دلخور میش��وند .اگر ما قصد صادرات گاز
به اروپا را داریم باید ببینیم آیا زیرس��اخت وجود
دارد ی��ا خیر ولی اصال در آن زمان زیرس��اختی
وجود نداشت .نماینده ایذه و باغملک در مجلس
با طرح این موضوع که زمان وزارت زنگنه قرارداد
با پاکس��تان هم متوقف شد ،خاطرنشان کرد :بر
اساس قرارداد با پاکستان باید لوله را تا نقطه صفر
مرزی میبردیم ،اگر گاز صادر میشد پول آن باید
پرداخت میشد و اگر فقط لوله تا آنجا میرفت باز
ه��م طرف مقابل باید پول آن را پرداخت میکرد
اما با آمدن آقای زنگنه در وزارت نفت این قرارداد
متوقف ش��د .وی تصریح کرد :ای��ن خط لوله تا
هندوستان هم میتوانست برود که در این صورت
بازار انرژی منطقه در اختیار ایران قرار میگرفت
و تحریمپذی��ر هم نب��ود ،به طور مث��ال اروپا از
روسیه گاز وارد میکند و این مورد تحریمشدنی
هم نیس��ت چون اروپاییها میگویند نمیتوانیم
واردات را متوقف کنیم .خادمی خاطرنشان کرد:
در جمعبن��دی اقدامات وزارت نفت باید گفت ما
رفتارهای��ی کردیم که خودمان را خراب کردیم و
با ادبیات نسنجیده ،کشورهای دیگر را نسبت به
خودمان بدبین کردیم.

مجید انص��اری ،عضو مجمع
روحانی��ون مبارز که در دولت
یازدهم نیز در مسند معاونت
پارلمان��ی مش��غول فعالیت
ب��ود در گفتوگو ب��ا روزنامه
دولتی ایران با انتق��اد از رویکرد منتقدان دولت
تاکید کرده است هنوز برخی جریانات پیروزی
روحانی در انتخابات را باور نکردهاند و به رویکرد
خود در انتق��اد از دولت ادامه میدهند .در این
باره حجتاالس�لام احمد س��الک ،عضو جامعه
روحانیت مبارز و کمیس��یون فرهنگی مجلس
ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با «وطنامروز»
بیان داشت :دولت طبق قانون اساسی در کشور
مجری قوانین است ،براین اساس رئیس دستگاه
اجرایی اختیاراتی دارد که باید آنها را انجام دهد
که تخطی از آنها به هیچوجه جایز نیست .عضو
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی اظهار
ک��رد :از منظر بنده اظهاراتی که از س��وی آقای
انص��اری درباره رویکردهای دولتهای یازدهم و
دوازدهم مطرح ش��ده است به نوعی فرار به جلو
است .سالک تصریح کرد :دولت بدون شک مقصر
فضای اقتصادی است که در کشور ایجاد شده و
نمیتواند از زیر بار مسؤولیت در این اوضاع شانه
خالی کند و به دنبال بهانههای واهی باشد .عضو
جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه مقام معظم
رهبری بارها تاکید کردند اگر مشکلی در کشور
و در نهادهای مختل��ف وجود دارد انتقاد کنید،
تصریح کرد :این سیاست فرار به جلو و سرپوش
گذاشتن بر مشکالت مردم از سوی دولت دیگر
جواب نمیدهد و دیگ��ر زمان جوابگویی دولت
فرار رس��یده است .س��الک اظهارکرد :مشکالت
امروز کش��ور ناشی از سیاس��ت نادرست دولت
در چش��م دوختن به توافق برجام و آمریکا بود
ک��ه امروز در مدل دیگ��ری و در فرآیند مذاکره
با اروپا در حال شکلگیری است که بدون شک
با توجه به فرمایش��ات رهبری به این مذاکرات
نیز نباید دل بس��ت .عضو کمیسیون فرهنگی
مجلس با اشاره به اینکه انتقاد از عملکرد دولت
و رئیسجمهور ح��ق مردم اس��ت ،اظهار کرد:
بهتر است دولت و دوستانی که شعار حمایت از
سیاستهای قوهمجریه بویژه در حوزه اقتصاد را
مطرح میکنند ب��ه جای طرح موضوعات بدون
پایه و اساس جواب انتقاداتی را که از سوی مردم
به آنها وارد شده است بیان کنند ،چرا که بدون
ش��ک حق مردم اس��ت که بدانند چرا وضعیت
کشور به این شکل است.

ایران نتواند نفت صادر کند
دیگران هم نخواهند توانست

مع��اون سیاس��ی وزی��ر ام��ور خارج��ه
میگوی��د :اگر ای��ران صادرات نفت نداش��ته
باش��د ،دیگ��ران ه��م نخواهن��د توانس��ت؛
گزینهه��ا ،اختی��ارات و انتخ��اب ه��ای
ایران زیاد است ،اینطور نیست که یک راهحل و
یک تنگه هرمز وجود داشته باشد .سید عباس
عراقچی معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه در
رابطه با تحریم نفتی ایران از س��وی آمریکا به
العالم گفت :اگر ایران نتواند صادرات نفت داشته
باشد طبیعتا اینگونه نیست که بنشیند و نگاه
کند که بقیه در حال صادرات نفت هس��تند،
اگر ما نتوانیم صادرات داش��ته باشیم دیگران
هم نخواهند توانس��ت؛ گزینهه��ا ،اختیارات و
انتخابهای ایران زیاد است ،اینطور نیست که
یک راهحل و یک تنگه هرمز وجود داشته باشد.
عراقچی با بیان اینکه گزینههای متعددی برای
مواجهه با اق��دام آمریکا علیه ایران وجود دارد،
تصریح کرد :من امیدوارم ما به نقطهای نرسیم
که این بخواهد عملی شود .فکر میکنم جامعه
جهانی ،متحدان آمریکا بویژه اروپاییها ،چین،
روسیه و هند هم خواهان رسیدن به این نقطه
نیستند و به همین دلیل با ما مذاکره میکنند
برای اینکه خواستههای ایران تامین شود .وی
ن خواسته ما فروش نفت
تاکید کرد :نخس��تی 
ایران و بازگش��ت پول نفت است و مذاکرات با
اروپاییها برای این است که ما به یک سازوکار
عملی برای ادامه فروش نفت ایران برسیم.

قاطعانه به هر نوع تهدیدی پاسخ
خواهیم داد

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در
مراس��م افتتاح خط تولید موشک هوا به هوای
فکور گفت :امروز در محیطی زندگی میکنیم
که دش��منانی وقیح و انسانهای شروری مانند
حاکمان امروز آمریکا و بعضی اذنابش اطراف ما
هستند که جز زبان زور چیز دیگری نمیفهمند.
حاتمی با بیان اینکه جز تهدید قاطعانه در برابر
تهدید دش��منان ای��ران اس�لامی راه دیگری
نیس��ت ،اظهار کرد :دش��منان تصور میکنند
میتوانند ملت ای��ران را از منابع و منافع بحق
خودش��ان محروم کنند اما غافلند از اینکه در
برابر زورگویی و تحریم آنها با تمام توان خواهیم
ایس��تاد و ملت ایران ثابت کرده است پاسخ هر
متکبر و زیادهخواهی را قاطعانه میدهد.

