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* در عرصــه دفاع مقدس چند عملیات از جمله  طریق القدس، محرم، عاشــورا، 
آزادسازی سوسنگرد در ماه محرم انجام شد. سپاه اسالم پیام »هل من ناصر ینصرنی« 
را به زیباترین شکل تعبیر نمودند. تقارن ایام محرم با سلسله عملیات های مذکور 
توان فیزیکی و معنوی رزمندگان اسالم را افزایش می داد. قطعا ترویج مبانی عمیق 
عاشورا و بسط روحیه ظلم ناپذیری، گره گشای فشارهایی است که امروز به کشور 

ما تحمیل می شود.
نوربخش- مشهد مقدس
* این چه تدبیری است که »توقف و بازگشت به قبل از گام سوم در صورت اقدام 
اروپایی ها« مطرح می شــود؟! با توجه به بدعهدی و خباثت آن ها، احتمال سرکار 
گذاشتن کاسبان برجام دور از ذهن نیست. از شورای عالی امنیت ملی انتظار می رود 

توقف و بازگشت به قبل را حذف نمایند.
زرگر
* وزارت نفت توضیح بدهد که چرا تا کنون به پیشنهاد حضرت آقا امام خامنه ای 
مبنی بر احداث پاالیشگاه نفت، مثل ستاره خلیج  فارس که سپاه احداث نمود، از 

محل جذب نقدینگی های سرگردان موجود اقدامی نکرده است.
0935---3156
* از »نکته« مدیر مســئول محترم کیهان تقدیر و تشکر می  کنم. ایران فقط آقای 
روحانی و ظریف نیســت...؟! و متاســفانه این دو نفر بیشترین نقش را در تحمیل 
برجام پرخسارت بر کشور ایفا کرده اند و علی رغم اقرار همه به دستاورد »هیچ« آن 

حاضر به عذرخواهی نیستند!
2842---0910 و 0049---0911  و 7250---0919
* برداشتن گام  های یک، دو و سه نشان می دهد که برجام خسارت محض بوده و 
ما به تعهداتمان فراتر از خواسته شیاطین غربی عمل کرده ایم و آ ن ها به هیچ یک از 
تعهدات خود عمل نکرده اند. راستی خسارت این 6 سال را چه کسی باید جبران کند؟!
0912---8853
* با پخش مســتند »داستان اتم« مشخص می شود که دولت در برجام چه قدر با 

مردم صادق بوده است.
0935---9020
* ســاخت منازل استیجاری با هدف حمایت از مستاجران کار پسندیده ای است. 
اما از آنجایی که زمان طوالنی برای بهره برداری از آن ها نیاز است و برای آیندگان 
مناسب اســت و گرهی از مشکالت فعلی مستاجران باز نخواهد کرد، دولت برای 

امروز مستاجران هم تدبیری بکند.
0938---6263
* کاش رئیس محترم دســتگاه قضا می توانست کسانی را که برجام پرخسارت به 

کشور تحمیل کردند را به دادگاه فرا بخواند!
0912---7345
* با عملکرد ناصواب وزیر سابق راه و شهرسازی، امید خانه دار شدن قشر مستضعف 

به یأس تبدیل شد!
0911---8495

مثــل  نظــام  معانــدان  بــرای  متاســفانه  داخلــی  بازیگــران  برخــی   *
 بی بی ســی نیز بــه ایفای نقــش می پردازند. خانمــی که در فیلم هــای داخلی 
»شکوه زندگی« و »قصر شیرین« بازی کرده در فیلم »لرد« بی بی سی نیز به ایفای 
نقش پرداخته است. از رسانه  ملی و متولیان امر درخواست می شود از پذیرش چنین 

افرادی برای بازی در فیلم ها و سریال های داخلی خودداری شود.
نادری
* اعالم شد که فقط 25 درصد پزشکان محترم اقدام به دریافت کارتخوان کرده اند 
البته احتماال اکثر پزشــکان عمومی و پزشکان منصف این کار را کرده اند. انتظار 
می رود مسئوالن وزارت بهداشت با متخلفان قاطعانه برخورد نمایند. اگر همه اقشار 
متعهد به پرداخت مالیات باشند کشور آن قدر به صدور نفت وابسته نخواهد بود که 

در صورت تحریم کشور دچار مشکل شود.
0915---1713
* با این که بدهی گاز مصرفی خود را پرداخت کرده بودم شرکت گاز بدون اخطار 
قبلی و بدون اطالع گاز منزلمان را قطع کرد! پیگیری هایم نیز نتیجه ای نداشــته 

است. از مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
0911---0084

* از تاکسیرانی تهران درخواست می شود بر تاکسی های خطوط مترو نعمت آباد تا 
میدان معلم که توســط تاکسی ها به سر خط تبدیل شده و مسافران را سرگردان 
کرده نظارت داشته باشند. در حالی که این مسیر یک خط می باشد که کرایه آن 
2500 تومان است تاکسی داران این مسیر را به سه خط حیدری جنوبی، حیدری 
شمالی ومیدان شهید رجائی )زاهدی( تقسیم کرده اند و رانندگان تاکسی برای اینکه 
به مسافران متروی بعدی برسند از رفتن به مسیر حیدری شمالی خودداری کرده و 

مسافران را در این مسیر سوار نمی کنند.
جمعی از اهالی محل
* شاید کمتر از 20 درصد جامعه آماری کشور از خطوط هوایی بهره  می برند ولی چند 
روز است که موجی از اعتراض ها، مصاحبه ها و... به این گرانی بلیط هواپیما اختصاص 
یافته است ولی دریغ از 80 درصد مردم که بیش از نیمی از آنها درآمدشان کفاف 
تهیه لوازم اولیه زندگی را نمی دهد و حتی از سفرهای ریلی و جاده ای هم محرومند! 
ای کاش برای این اقشار هم تدبیری از این گونه موج ها و هیجان ها آفریده می شد.
0911---0049

* ضامن فردی شده ام که 400 میلیون وام گرفته است و در حال حاضر از کشور خارج 
شده و قصد مراجعت ندارد. با اینکه وی دارای ملک و منزل است بانک صادرات اصرار دارد 
که از من به عنوان ضامن بقیه بدهی وی را دریافت کند. وقتی صاحب وام دریافتی دارای 
ملک در گرو بانک است چرا اقدام به فروش ساختمان و برداشت طلب خود نمی کند و 
مصر است که از ضامن طلب خود را بگیرد. از مسئوالن امر درخواست رسیدگی دارم.
شیرین راد
* درصد باالیی از شهروندان در کالنشهرهای کشور بعد از فراغت از کار اول اقدام 

به مسافرکشی می کنند. طبیعی است که ترافیک به وجود می آید.
0935---1758
*  مسئوالن اجرایی و نمایندگانی که از حقوق های 20 میلیونی بهره مندند چگونه 
راضی می شوند بخش زیادی از کارگران و مستمری بگیران با حقوق های 600 هزار 
و یک میلیون و... با چند سر عائله یک ماه را سپری کنند؟! اگر واقعا دغدغه معاش 
مردم را دارند تدبیری برای این حداقل حقوق  بنمایند که کسی از دو میلیون تومان 

کمتر درآمد نداشته باشد.
0939---7868
* قیمت هایی که در سایت گلدایران در شبکه های مجازی اعالم شده هیچ کدام در 
بــازار واقعیت ندارد. هرکدام از اجناس در بازار حداقل با دو میلیون تومان افزایش 

قیمت عرضه می شود. اعتراض هم که می کنیم می گویند می توانید نخرید.
بهرامی از اردبیل
* کمر فرهنگیان بازنشسته زیر بار باال رفتن هزینه های زندگی شکسته و شرمنده 
زن و بچه هــای خود شــده اند  چرا دولت قانون همسان ســازی حقوق کارمندان 

بازنشسته را اجرا نمی کند؟
0912---8142
* پیاده روهای چهارراه لشــکر را شهرداری دارد سنگ فرش می کند اما زیرسازی 

ضعیفی دارد که با کوچک ترین ضربه یا بارندگی این سنگ ها کنده می شوند!
0912---7064

ازمفتفروشینیشکرهفتتپه
تااشکتمساحبرایکارگرانآن

کسانی که با سوءمدیریت، موجب مفت فروشی شرکت نیشکر هفت تپه و بیکاری 
کارگران آن شدند، اکنون برای همین کارگران  اشک تمساح می ریزند.

جام نیوز نوشت: صدور آرای دور از انتظار پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه که 
با مخالفت رئیس قوه قضائیه و دستور بررسی مجدد همراه شده، دست مایه ای برای 

اصالح طلبان و همچنین رسانه های ضدانقالب قرار گرفت.
 برخی رسانه ها از صدور رای بدوی متهمان پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه 

خوزستان خبر دادند که طی آن متهمان به حبس محکوم شدند.
مدعیان اصالح طلبی و برخی محافل ضدانقالب، همین موضوع را بهانه ای برای 

حمله به آیت اهلل رئیسی قرار دادند.
 عــده ای از آنان حامیان دولت و اصالح طلبانند که کماکان کینه های انتخاباتی 
سال ۹6 و مواضع جناحی را در اظهارنظرهای خود دخیل کرده تا از این طریق حداقل 
توجیهی برای عملکرد ضعیف دولت در دوسال گذشته بیابند و با فرار به جلو مقصر 
اصلی این اتفاقات - اعتراض کارگران هپکو اراک، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی و. 
..-  را به دست فراموشی سپارند. به عنوان نمونه حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، 
در صفحه توئیتر خود بدون  اشاره به نقش دولت در زمینه سازی اعتراضات کارگری، از 
این فرصت برای تخریب قوه قضائیه استفاده کرده و در صفحه شخصی خود نوشت: 
»امروز سخن فقط از هفت تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.«

پروانه سلحشــوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی نیز که در 4 سال 
گذشته همچون سایر اعضای فراکسیون امید به دلیل عملکرد نامناسب در خانه ملت 
مورد انتقاد مردم قرار داشــته و با توجه به نزدیک شــدن به موعد انتخابات مجلس 
شورای اسالمی مواضع تند و رادیکالی خود را شدت بخشیده است، در اظهار نظری 
بی اساس رویکرد حجت االسالم رئیسی را خشن تر از سایر روسای قوه قضائیه دانست.
رسانه های ضدانقالب نیز که در ماه های اخیر عملکرد قاطع حجت االسالم رئیسی 
در مقابله با مفسدان اقتصادی و محبوبیت روزافزون وی در میان توده مردم را مشاهده 
کرده اند از آرای صادره در پرونده فوق برای هجمه به رئیس قوه قضائیه استفاده کردند.
با این وجود با بررسی سایر ابعاد این پرونده می توان به نتایج جالبی درخصوص 

مقصران اصلی این پرونده و اعتراضات کارگران هفت تپه دست یافت.
ماجرا به آنجا برمی گردد که در پی سیاست های نادرست سازمان خصوصی سازی 
و در راس آن پوری حســینی، ســهام شرکت نیشکر هفت تپه در آذرماه سال ۹4 با 
قیمت 2۱۹ میلیارد تومان - که تنها 5 درصد ارزش واقعی این شرکت می باشد-  و 
پرداخت تنها 6 میلیارد تومان به دو جوان 28 و ۳2 ســاله واگذار گردید تا به جای 
سامان گرفتن اوضاع کارخانه، تیره روزی های کارگران وضعیت بحرانی تری به خود گیرد.
وضعیت نامناسب کارخانه نیشکر هفت تپه باعث شد تا کارگران این کارخانه برای 
دریافت ماه ها حقوق عقب مانده خود دســت به اعتراض و اعتصاب زنند که سرانجام 
این اعتراضات با حکم صادره همراه شده است! یادآور می شود در ماجرای هفت تپه، 
باید بین گالیه های کارگران و تحرکات ضدانقالبی برخی عناصر وابسته به چپ های 

آمریکایی که مطالبات کارگران را بهانه آشوب افکنی قرار داده اند، تفاوت قائل شد.
اینهمهفرصتاقتصادیبرزمینمانده
واصرارعجیببهمذاکرهدوبارهباآمریکا!

یک کارشناس اقتصادی می گوید پالس دوباره مذاکره و مالقات فرستادن به آمریکا 
از ســوی روحانی آن هم پس از سوء مدیریت و اعتنا نکردن به اصالحات اقتصادی 

ممکن در داخل سؤال برانگیز است.
سید امیر سیاح نوشت: هفته گذشته آقای روحانی جمله ای بر زبان راند که هرچند 
به فاصله کمتر از 24 ساعت به تغییر نظرش، برعکس آن را بیان کرد اما پاسخ یکی 
از معماهای بزرگ اقتصاد سیاسی معاصر ایران احتماال در همین جمله نهفته است: 
»اگر بدانم مالقات با یک شخص، منافع ملی کشورما را تأمین می کند، دریغ نمی کنم«

از حدود ۱0 سال پیش، احکام قانونی زیادی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری 
در کشور تصویب شده ولی دولت محترم به طور عجیبی از اجرای آنها سرباز زده است: 
قانون بهبود محیط کســب وکار، قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قانون اصالح مواد 
6 و 7 قانون اصل44 درباره تســهیل صدور مجوزهای کسب وکار، قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر، قانون اصالح قانون مالیات های مستقیم، قانون برنامه ششم توسعه، 

بخش 4 محیط کسب و کار.
به عنوان نمونه: »اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار« هم در انتخابات 
۹2 و هم انتخابات ۹6 وعده اقتصادی اصلی آقای روحانی بود اما سه گزارش نظارتی 
مجلس در سال های اخیر درباره این قانون نشان می دهد دولت این قانون را اجرا نکرده 
است. قانونی که اجرای آن به اعتبارات سنگین نیاز ندارد و اصوال برای دولت هزینه 
چندانی ندارد چراکه بیشتر، به تنظیم رفتار دولت و مأمورانش با فعاالن اقتصادی مربوط 
است اما دولت باوجود همه وعده هایش، همین کار ساده را هم انجام نداده است. چرا؟

ماجرا وقتی پیچیده تر می شود که بیاد آوریم طی یک سال و نیم گذشته و از زمانی 
که سقوط ارزش ریال شروع شده بود، بسیاری از اقتصاددانان، راهکارهای پیشگیری 
از سقوط آزاد ارزش پول ملی، مهار تورم و جلوگیری از سرایت تورم به بازارهای طال 
و مســکن و خودرو را بارها و بارها به دولتمردان یادآوری کرده اند اما تیم اقتصادی 
دولت، گویی ســحر شده باشــد، هیچ واکنشی به آن همه راهکار و توصیه دلسوزانه 

نشان نداده است. گویی راهکارهای درست را که همه می بینند، آنها واقعاً نمی بینند!
مثالی دیگر: با اجرای ماده۱6۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم )تقاطع سامانه های 
اطالعاتــی بانکــی و ثبتی و... برای یافتن فراریان مالیاتــی( و نیز با وضع مالیات بر 
فعالیت های نامولد، می شود جلوی قاچاق و اقتصاد زیرزمینی را گرفت و کسر بودجه 
۹8 را از محل مالیات، تأمین کرد. حتی رئیس جدید سازمان مالیاتی در روز معارفه 
خود از نداشتن چنین مالیات هایی اظهار شگفتی کرده و آنها را از نان شب واجب تر 
دانسته بود اما شگفت انگیزتر اینکه همین آقا با ورود به تیم اقتصادی دولت، ارائه الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه را آن قدر امروز و فردا کرده که دیگر عماًل به مجلس فعلی 

نمی رسد و رفت تا سال بعد و شاید دولت بعد!
همین ماجرا در تأمین مالی تولید از بازار سرمایه، در تسهیل صدور مجوزها، در 
حذف دهک های پردرآمد از یارانه نقدی، در هدفمندی یارانه های سوخت هم تکرارشده 
است و راهکارها یا احکام قانونی ای که می توانند حال تولید  و  اشتغال و اقتصاد را به 

تدریج خوب کنند، به طور مشکوکی اجرا نشده اند.
تعلل دولت در اجرای راهکارهای خوب و اصرار به سیاســت های اشــتباه )مثل 
دست کاری عجیب بازارهای خودرو و نرخ سود بانکی در نیمه اول ۹6، مثل پیش فروش 
ده ها تن سکه طال و حراج ذخایر ارزی با نرخ 4200 تومانی در آستانه شروع تحریم ها، 
مثل خارج کردن عرضه کاالها از بازار شفاف بورس، مثل سرکوب های قیمتی رانت زا 
در بازارهای پتروشــیمی و فوالد در سال گذشته و...( در محافل اقتصادی به معمایی 

عجیب تبدیل شده که هنوز جواب قانع کننده ای برای این سؤال ارائه نشده است؟!
اینکه مسئول اصلی اقتصاد، این همه حکم قانونی و نسخه نجات بخش اقتصادی 
را زمین گذاشته و با اشتباهات عجیب حال اقتصاد کشور را بدتر کرده، برای این نبوده 
که به جامعه ثابت شــود راهکار در خارج است و کلید مشکالت اقتصادی در اروپا و 
آمریکاســت؟ بیایید تعارف را بگذاریم کنار و با خودمان روراست باشیم. دولت فعلی 
از روز اول، صریحا حل مشکالت اقتصادی را در مذاکره با غرب دانست. مذاکره برای 

حل مشکالت اقتصادی هم، زمانی موضوعیت دارد که وضع اقتصادی خراب باشد.
اگر دولت در این 6 ســال به تکالیف قانونی اش در رفع موانع تولید، در تسهیل 
صدور مجوزها، در شفافیت معامالت دولتی، در جلوگیری از فرار مالیاتی و در هدایت 
نقدینگی به سوی تولید، عمل می کرد و چرخ اقتصادایران را به گردش درمی آورد، آیا 

بازهم می توانست راه نجات اقتصاد را در مالقات و مذاکره نشان دهد؟
اگر با اشتباهات پی درپی این دو سال، حال اقتصادایران اینقدر خراب نشده بود، 

آیا بازهم اشتیاق به مذاکره برای تأمین منافع ملی، موجه به نظر می رسید؟!
تلویزیونآلمان:برجامتمامشده

چونایرانهیچسودیازآننمیبرد
تلویزیون آلمان اذعان کرد اروپا نمی تواند برجام را حفظ کند اما همین را اعالم 

نمی کند و سکوت کرده است.
هولگاروس گزارشگر تلویزیون آلمان در بروکسل درگزارشی تصریح کرد: اتحادیه 
اروپا با گذشــت بیش از یک ســال از خروج آمریکا از برجام با ناامیدی به حفظ این 
توافق نگاه می کند. برای اتحادیه اروپا روشن است که این توافق تنها در صورتی قابل 
نجات است که ایران از منافع اقتصادی آن بهره ببرد و این دقیقا چیزی است که با 
توجه به تحریم های آمریکا تقریبا غیر ممکن است. نتیجه این که ایران نیز گام به گام 

از تعهداتش نسبت به برجام عقب نشینی می کند.
گزارشــگر تلویزیون آلمان به سخنان هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در سال 
گذشته میالدی اشاره کرده که گفته بود »ما مصمم هستیم هر تالشی را برای حفظ 
برجام انجام دهیم« و می افزاید از آن زمان تاکنون وضع هیچ تغییری نکرده اســت. 
آلمان و چهار قدرت دیگر، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین، تالش خود را کرده اند که 

ایران را در مقابل فشارهای حداکثری آمریکا به برجام پایبند نگه دارند.
وی می افزاید: اینستکس )راهکاری که اروپا برای نجات برجام از طریق ایجاد یک 
کانال برای ارائه کاال در مقابل فروش نفت ایران در نظر گرفته اســت( تاکنون بی اثر 
بوده و کشــورهایی که آن را ایجاد کرده اند، درباره بی نتیجه بودن آن و این که این 
کانال نیز نمی تواند حتی بخش کوچکی از میلیاردها خســارت ایران را جبران کند، 

سکوت می کنند.
این گزارشگر تصریح کرد: با این حال در برلین و بروکسل هم چنان گفته می شود که 
آنها می توانند این معامله مهم را حفظ کنند. این درحالی است که ایران به عقب نشینی 
از تعهدات برجامی خود ادامه می دهد. تحت این شرایط بعید به نظر می رسد بشود با 

وعده های مبهم، بر خویشتنداری ایران اصرار کرد.
باتعللدرکاهشتعهدات

خاطردشمنراآسودهنکنید
دولت می خواهد گام سوم کاهش تعهدات هسته ای را بردارد. اما این گام برداری ها 
از ابتدا اشکال بزرگی داشت که معلوم نکرد سقف گام هایی که برمی داریم تا کجاست. 

ممکن است این تعلیق را مثبت ارزیابی کنیم و موجب سردرگمی دشمن بدانیم، اما 
واقعیت چیز دیگری را نشان می دهد؛ دشمن با خیال راحت تری گام به گام با ما پیش 
می آید! ما گام برمی داریم و او قول می دهد! روزنامه جوان در یادداشتی با عنوان »چند 
گام دیگر می توان برداشت؟« نوشت: از توضیحات رئیس جمهور که گفت: »باطن گام 
سوم فرق دارد!« معلوم است که ظاهر آن با گام های قبلی فرقی ندارد! به این ترتیب 
می توان گام های خوش باطن و نیک سیرت دیگری هم برداشت تا شهریور ۱400 که 
با احتساب هر گام دو ماه، می شود ۱2 گام دیگر. برای غرب، از گام سوم تا گام فرضی 

پانزدهم، فرج و گشایش است، اما برای ما خرج و فرسایش.
آنچه عراقچی در جلسه ۱0 ساعته بر سر آن در پاریس چانه می زده، در واقع همان 
متن برجام بوده  است و اروپا که از همان روز اول در خرید نفت و مبادالت بانکی، برجام 

را اجرا نکرد، چرا حاال باید با غنی سازی ۳ درصدی ایران، تعهدی به ایران بدهد؟!
البته بحث بر سر مؤثر بودن یا نبودن کاهش تعهدات برجامی ایران نیست، ادعای 
اصلی این است که نقشه ای که در سر اروپا است، برای دولت ایران روشن نیست و به 
همین خاطر اگر فردا فرانسه بگوید ما ۱00 میلیارد دالر اعتبار برای ایران باز می کنیم 
و در مقابل ایران گام چهارم را اجرا نکند، باز عراقچی را به پاریس می فرستیم تا چند 

ده ساعت دیگر مذاکره کند!
اگر بپذیریم که نقشــه اروپا و آمریکا براندازی آرام و با کم ترین هزینه و با خرج 
خود ایران است، دیگر نباید به گام های خوش باطن دلبسته باشیم و شیوه مقابله ما 
با غرب باید تغییر کلی پیدا کند. این تغییر باید ابتدا در پذیرش مذاکره - بر سر هر 
چیز - باشد. نشستن ایران بر سر میز مذاکره با اروپا چه »در برجام« و چه »خارج از 
برجام« به معنی موفقیت غرب در فشار حداکثری بر ایران است و پیامد آن ادامه و 
افزایش فشار از سوی آمریکا و بازی وقت کشی اروپا برای اثربخشی فشار حداکثری است.

برجامی که همین حاال منافع بی شمار برای اروپا دارد و هیچ آورده ای برای ایران 
ندارد، نباید منفعت »ادامه مذاکره با ایران« را هم به منافع دیگر بیفزاید.

یک گام محکم روبه جلو در کاهش تعهدات هسته ای بردارید و یک گام قطعی 
رو به عقب در مذاکره با اروپا.

این روش حتی اگر در حصول نتیجه با روش فعلی تفاوت نکند، عزتمندانه تر و 
برای مقابله با مکر اروپا و وسوسه های آنان عاقالنه تر است.

وزارتراهوشهرسازیهم
منتقدعملکردعباسآخوندیشد

با نصف شــدن تولید مسکن در دولت یازدهم و دوره مدیریت عباس آخوندی، 
وزارت راه و شهرسازی هم منتقد عملکرد وی شده است.

به گزارش مشرق، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، 
تحوالت اقتصاد کالن بخش مسکن در سال های اخیر را تشریح کرد که در آن به طور 
غیرمستقیم عملکرد عباس آخوندی وزیر راه دولت های یازدهم و دوازدهم در بخش 

تولید مسکن مشخص شده است.
در این گزارش که بر اســاس اطالعات بانک مرکزی تهیه و تنظیم شده اذعان 
شــده که سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی کشور از سال 
۹2 به بعد روند کاهشی داشته است به طوری که از 8/7 درصد در سال ۹2 به 5/۱ 
درصد در ســال ۹6 رسیده است. این گزارش همچنین حاکی است که رشد ارزش 
افزوده فعالیت های بخش مسکن و ساختمان از سال ۹2 روند نزولی داشته به طوری 

که سال ۹۳ رشد منفی 0/4 درصد در این بخش رخ داده است.
روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان با فاصله بسیار زیادی 
در سال ۹4 به منفی ۱7/۱ درصد رسید و در سال ۹5 هم رشد منفی ۱۳/2 درصدی 
را تجربه کرده اســت. بر اساس این گزارش، در سال ۹6 ارزش افزوده بخش مسکن 
و ســاختمان، اندکی و به میزان ۱/۳ درصد بهبود یافت اما در سه ماهه اول سال ۹7 
ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرد 

و همان رشد اندک آن هم متوقف شد.
 گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می افزاید که بیشترین 
تحوالت در بخش ساختمان و مسکن در نیمه دوم سال ۹7 اتفاق افتاد که قطعاً بر 

روی فعالیت های حوزه مسکن و ساختمان تأثیر سوء داشته است.
الزم به ذکر است از اواسط سال ۹7 با کنار رفتن عباس آخوندی از وزارت راه و 
شهرسازی، شاهد تحوالت مثبتی در حوزه تولید مسکن بودیم که در گزارش معاونت 
مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم به طور غیرمستقیم به این موضوع اشاره 
شده است. این گزارش می افزاید سرمایه گذاری بخش خصوصی در کل ساختمان های 
مناطق شهری کشور )به قیمت های ثابت سال ۹0( از سال ۹4 روند کاهشی داشته 
و از 45/7 هزار میلیارد تومان در ســال ۹۱ به ۳۳/7 هزار میلیارد تومان در سال ۹6 
کاهش یافته است. همچنین سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده در مناطق 
شهری نیز به جز سال ۹6 روند کاهشی داشته و از ۱۱/8 هزار میلیارد تومان به 8/۳ 

هزار میلیارد تومان در فاصله سال های ۹۱ تا ۹6 رسیده است. 
گزارش معاونت مسکن و ساختمان تحوالت تولید مسکن نشان می دهد که تعداد 
واحدهای مســکونی تکمیل شده در کل کشور از سال ۱۳۹2 به بعد، به شدت نزولی 
شــده است. در سال ۱۳۹2 که واحدهای شروع شــده در دولت دهم به بهره برداری 
رسید، 8۳4 هزار واحد مسکن تکمیل و عرضه شد اما در دولت یازدهم میزان تولید 

مسکن به کمتر از نصف رسید.

دیروز یک بار دیگر عاشــورا را پشت سر گذاشتیم، هزار و سیصدو 
هشتادمین آن را. اما حکایت عاشورا همچنان باقی است. همین دیروز یک 
روزنامه آمریکایی به دونالد ترامپ توصیه کرد ماجرای عاشورا را بخواند 
تا درباره ایران دچار خطای فاحش نگردد. در فاصله عاشورای سال قبل 
تا عاشورای امسال باز هم کتاب هایی به زبان های مختلف درباره نهضت 
ابی عبداهلل الحسین علیه السالم و بازهم صدها مقاله در این باب نوشته شده  
است و مسلماً بازهم و باز هم نوشته خواهد شد چرا که کربال و ماجرای سال 
61 هجری آن یک »حادثه« نیست یک »واقعه معیار« است که »عیار« هر 
جریان و فردی با آن سنجیده می شود از این رو هر انسان در فطرت الهی 
خویش، دوست دارد به عاشورا نزدیک باشد. امام حسین علیه السالم از این 
باب یک استثناء در بشریت است و از این روست که در میان تمام مناسکی 
که از ابتدای خلقت وضع و رسم شده و جریان یافته ، مراسم عاشورا و نام و 
یاد امام حسین علیه السالم در ابهت و تأثیر از همه برتر است و نیز از این 
رو در لسان معصومین علیهم السالم گفته شده »کشتی امام حسین )ع( 
سریع ترین کشتی نجات است« و می توان گفت در ابعاد مکانی و زمانی، 
در هیچ ماجرا و رویداد دیگری، به اندازه ماجرای امام حسین علیه السالم، 
خداوند عبادت نشده و کمتر پیامبری به اندازه امام حسین)ع(- با آنکه 
پیامبر نبود- بشریت را با خدا آشتی داده است. در این خصوص گفتنی های 

زیادی وجود دارد اما در این مجال کم تنها ذکر مواردی ممکن می باشد:
1- امام حسین و یاران باوفای آن حضرت- علیهم صلوات اهلل- در نیم 
روز عاشــورای محرم، کاری کرده اند که برای بیان هر جزء آن پیامبرانی 
آمده اند و خداوند آنان را مثل اعلی آن برشمرده است، بندگی، معرفت، 
صبوری، علم، فداکاری، حکمت، درایت، ایمان، مجاهدت، بصیرت، رشادت، 
پایمردی، دلدادگی، عشق. اما در کربال همه این ها به منصه ظهور رسیده اند. 
گویا در کربال و در روز عاشورای محرم 61، یک بار تمام ماجرای انبیای الهی 
از خاتم تا آدم مرور شده و هر جزء آن پررنگ تر از هر خصلتی که پیامبری 

به آن شهره بوده نشان داده شده است.
2- در کل ماجرای کربال و عاشورا، در اردوی حسینی)ع( هیچ نقطه 
ضعفی وجود ندارد. امام حسین علیه السالم هیچکس را به ماندن یا رفتن 
مجبور نکرده است. بلکه کسانی را به طور فردی یا جمعی دعوت کرده و از 
کسانی هم درخواست کرده تا برگردند ولی در هیچکدام »اجباری« وجود 
نداشته است. بر این اساس در کل ماجرای کربال که ورود امام و یارانش به 
کربال در روز دوم محرم است، هیچکدام از همراهان امام حسین علیه السالم 
به اردوی دشمن نرفته اند و این در حالی است که تعداد قابل توجهی از اردوی 
دشمن- از سرلشکری مانند حربن یزید ریاحی تا عناصر دیگر- به اردوی 
امام حسین)ع( پیوسته اند و تا پای جان هم از امام دفاع کرده و امروز در 
زمره 72 شهید کربال به حساب می آیند. این در حالی است که در ماجراهایی 
که برای انبیاء و حتی نبی خاتم سالم اهلل علیهم اجمعین پیش آمد، تاریخ 
شاهد پیوستن افرادی از جبهه آنان به جبهه دیگر بوده است. بر این اساس 
می توان گفت در مصاف تاریخی و پر تکرار حق و باطل، ماجرای کربال یک 
استثناء و سرآمد هر ماجرای انبیاء می باشد. شاید از این روست که از آدم 
ابوالبشر علیه السالم تا عیسی بن مریم سالم اهلل علیه مأمور بوده اند که برای 

رفع گرفتاری به نام امام حسین علیه السالم تمسک جویند.
3- کربال و عاشورا یک »معیار« است که باید سرمشق حرکت بشریت 
باشد یک سنجه مهم به حساب می آید که اگر نبود آنچه پس از سال شصتم 
هجری پیش آمد نه به عنوان یک گرایش از دین بلکه به عنوان اصل و اساس 
دین رســمیت می یافت. این وضعیت فقط با حادثه ای در اندازه عاشورا 
دگرگون می شد و دین راه خود را از بین سنگالخ خالفت پیدا می کرد و از 
این رو امام فرمودند: »اگر دین جدم جز با کشته شدن من برجای نمی ماند 
پس ای شمشیرها، درمیانم گیرید«. در واقع اگرچه پس از ماجرای امام 
حسین)ع( در عاشورا و کربال، دین کماکان در فشار حکومت ها و علمای 
دروغین و جریانات انحرافی قرار داشت و تا امروز هم در اکثر ممالک اسالمی 
قرار دارد اما هیچ کدام از حوادث پس از حادثه کربال دیگر قادر به محو و به 
حاشیه راندن دین نبودند و پس از امام حسین علیه السالم، هیچ حکومت 
باطلی نتوانست خود را در »جایگاه« حق نشان دهد هرچند برای آن هم 
سعی بلیغی داشتند. بر این اساس عبدالملک مروان آنگاه که به خالفت 
رسید با صراحت خطاب به قرآن کریم گفت »هذا فراق بینی و بینک«. باید 
گفت حادثه کربال پس از این روز- عاشورای سال 61 هجری- تکرار نشد 
و ائمه معصومین علیهم السالم نیازی به تکرار آن ندیدند اما جزء جزء آن 
همواره سرمشق بود و به مبارزان راه حق اعتماد به نفس و امید می داد و 
این بود که بزرگداشت هر ساله ماجرای کربال موضوعیت پیدا کرد و تا آخر 

موضوعیت خواهد داشت.
4- کربال و عاشورا، ماجرای »بصیرت« است وجه ساده بصیرت، قیاس 
دو طرف در این ماجراست که این کار بسیار آسانی بود و هست. باالخره 
هر کس امام حسین علیه السالم را با یزید مقایسه کند می تواند حقیقت 
را بفهمد، هرکس زهیر بن قین را با عمر بن سعد مقایسه کند، می تواند 
حقیقت را به راحتی درک کند. وقتی یک طرف جبهه خاندان پیامبر)ص( 
و طرف دیگر جبهه خاندان ابوسفیان باشد، شناخت حق از باطل کار بسیار 
آسانی است و لذا از این حیث بسیار بعید است که کسی در کربال به دلیل 
ضعف تشخیص در جبهه یزید بن معاویه ابن ابوسفیان قرار گرفته باشد. 
این وجه ساده بصیرت است. اما مهم تر از این، قرار گرفتن در جبهه حق و 
استقامت در آن است. در اینجا مردم زمانه امام حسین علیه السالم دچار 
بی بصیرتی شــدند. این است که وقتی آیه »فاستقم کما امرت و من تاب 
معک« نازل گردید پیامبر)ص( فرمود: »سوره هود مرا پیر کرد« پرسیدند 
چرا؟ فرمود به خاطر »من تاب معک«. در کربال خط و ربط ها معلوم بود آن 
کس که اندک یا زیادی پول گرفته بود تا به جنگ با امام حسین علیه السالم 
بیاید، می  دانســت برای چه به او این پول داده شده است اما دل کندن از 
آن و از دنیایی که یزیدیان وعده می دادند و ظاهرا دنیایی آرام تر از دنیای 
امام حسین)ع( بود، سخت بود و این »تا آخر با حق بودن« بصیرت دینی 
خاصی می خواست. در ماجرای جنگ احد و آنگاه که کفار پس از پیروزی 
در این جنــگ، یک بار دیگر تصمیم گرفتند به مدینه یورش برده و کار 
ناتمام خویش- در از بین بردن اسالم و پیامبر- را تمام کنند، پیامبر)ص( 
مجروحان جنگ احد را برای مقابله فراخواند و مانع پیوستن آنان که در 
مرحلــه قبل مؤمنین را همراهی نکرده بودند، گردید. در واقع پیامبر در 
اینجا برای غلبه بر توطئه جدید دشمن »مانور استقامت« را چاره کار دید 
و اینگونه هم شد و فرماندهان سپاه مکه- خالد بن ولید و...- وقتی دیدند 
مجروحین آرایش نظامی گرفته اند بدون درگیری صحنه را ترک کردند. در 
واقع صحنه کربال، صحنه استقامت بود و کسانی که استقامت کردند اگرچه 

به شهادت رسیدند، پیروز ماجرا به حساب آمده اند.
5- ماجرای کربال، ستارگان درخشانی دارد که گویا برای معنی خاصی 
در این صحنه حضور دارند؛ حر بن یزید ریاحی، زهیر بن قین بجلی، وهب ابن 
عبداهلل کلبی نصرانی و دو تن از خوارج نهروان، یکی فرمانده سپاه کفر است، 
دیگری در جبهه مقابل آل علی قرار دارد سومی جوانی تازه مسلمان است 
و آخری از به انحراف افتادگانی که حاال به اردوی امام حسین علیه السالم 
پیوسته و به شهادت رسیده اند. حر بن یزید اولین فرمانده کوفی است که 
به دستور ابن زیاد با حدود سه هزار نیروی جنگی به مصاف گروه اندک امام 
حسین)ع( آمده ولی اقامه نماز پشت سر امام در روز اول محرم - در منزل 
قصر بنی مقاتل- نشان می دهد دچار تردید است و از این رو ده روز بعد به 
اردوی امام حسین علیه السالم می آید و اولین شهید کربال می شود. زهیر 
بن قین اساسا در فکرهای دیگری است امام فردی را نزد او می فرستد و او 
با اکراه نزد امام می آید و با اندکی درنگ به اردوی حسین می پیوندد طی 
فاصله میان صفین تا کربال در چند دقیقه روی می دهد. وهب  ابن عبداهلل 
کلبی نصرانی هیچ سابقه ای ندارد و در هیچ کدام از جنگ هایی که پیش از 
این روی داده مشارکت نداشته است اما به سادگی به شهیدی نامدار در 
کربال تبدیل می شود و دو خوارج نهروان به صف امام حسین می پیوندند. 
بی آنکه پیش از زیارت امام از تابلو خویش - ال حکم االهلل- جدا شده باشند! 
این چه رازهایی است؟  شاید بتوان گفت خداوند اراده فرموده تا  کربال و 
عاشورا در جایگاه تام انسانیت بنشیند تا همه انسان ها را در بر بگیرد و از 
این طریق همه دعواها حول محور امام حسین)ع( حل و فصل شوند. بله 
حر و زهیر و وهب و آن دو خارجی با هویت جدید وارد صحنه شده اند و 
مسئله شان فدا شدن در راه امام حسین و یا برای امام حسین علیه السالم 
اســت و ما امروز همان خط را در بین همه فرق دینی و مذاهب  اسالمی 
مشاهده می کنیم، مسیحی، مسلمان، حنفی، زیدی، مالکی، اسماعیلی، 
شافعی، علوی، جعفری و حنبلی همه وقتی به امام حسین علیه السالم 
می رســند، یکی می شوند و تو گویی این حسین است که انسانیت  را به 
توحید می رساند و پس از آن به »نبوت« رهنمونشان می گرداند و شاید از 
این روست که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود »انا من حسین« یعنی 
من وامدار حسینم. آیا این به دلیل نقشی که امام حسین در انتقال انسان ها 

از پراکندگی به توحید و از توحید به نبوت داشت، نیست؟ 

برگی از رمزهای عاشورا

یادداشت روز

امروز خورشید که ماجرای دیروز را دیده بود، از افق پا پس می کشید و آهنگ 
طلوع نداشت... سرها بر نیزه ها رفته بودند و محتشم کاشانی به درستی سروده بود 
»روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار« و...

 امروز هم در ماتم عاشوراییان به سوگ می نشینیم و این ستون را به سروده 
سرکار خانم طاهره عباسیان، یکی از شاعران متعهد کشورمان اختصاص می دهیم؛

 هوا گرفــت، زمین و زمان مکّدر شــد
و عمق فاجعه با خاک و خون برابر شــد

و آن حقیقــت تلخی که پیش از آمدنش
مقّدر... شد آســمان خداوند شــد  در 

نماز خواند و شــن های بایر آن دشــت
به بــوی »حّی علی...« تا ابد معّطر شــد

نمــاز خواند و بــا آن نمــاز خونینش
شــد رســاتر  ســرخ طّف  واقعه  پیام 

چه اربــاً ارباً تلخی... کــه پاره پاره تنش
در آن زمان که نَه! تا قرن ها مکّرر شــد

تمام شــد... نَه... این تازه اول کار است
َو چشــمان کربال  تر شد زنی رســید، 

زنی که دســت به پهلو گرفته آمده است
بهتر شد- پهلو شکســته!...  مادر  سالم 

-که آمدی... که مــرا همره خودت ببری
که با حضور تو این لحظه باصفاتر شــد

صــدا بــزن: ولدی یــا بَُنّی یــا ولدی
صدا بزن پســری را که ظهر بی سر شد

صدا بزن که جهان از خجالت آب شــود
که با لبان ترک خورده... تشــنه پرپر شد

و بــاز هم پســرت را بگیــر در آغوش
اگرچه یک شبه در خاک و خون شناور شد

سعداهلل زارعی
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به جای گفت و شنود 

پس از 16 ماه فرصت سوزی

اروپا: نمی توانیم برای حفظ برجام 
كاری بکنیم!

سرویس سیاسی- 
وزیــر خارجه آلمان پس از 16 
ماه فرصت ســوزی، اذعان کرد که 
اروپا در اجــرای تعهدات برجامی 

خود ناتوان است.
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان 
گفت همه طرف های توافق هســته ای 
باید »مســئوالنه« عمل کنند، چراکه 
اروپا به تنهایی قادر به یافتن راهکاری 

برای حفظ این توافق نیست.
به نوشته خبرگزاری آلمان، ماس که 
با روزنامه های گروه رسانه ای »فونکه« 
گفت وگــو می کرد، در این رابطه گفت: 
همه باید مسئوالنه عمل کنند، در غیر 
این صورت این ریسک وجود دارد که ما 
امکان حصول یک خروجی مسالمت آمیز 

برای حل مسئله را از دست بدهیم.
وی در واکنش به گام سوم ایران در 
جهت کاهش تعهد به توافق هسته ای، 
گفت:اگر ایران دیگر نخواهد به تعهدات 
خود ذیل توافق وین پایبند باشــد، این 

پیامی کامالً غلط صادر می کند.
ماس در این مصاحبه در اظهارنظری 
گســتاخانه به ایران توصیه کرد که به 

پایبندی کامل به این توافق بازگردد.
وزیر خارجه آلمان یافتن راهکاری 
بــرای پایــان دادن به این مناقشــه را 
امکان پذیر توصیف کــرد، اما گفت: ما 
اروپایی هــا نمی توانیم بــه تنهایی این 
کار را انجام دهیم، آن هم در حالی که 
دیگران هرچه بیشتر و بیشتر دارند مانند 
بازیکنان پوکر عمل می کنند )اقدامات 

پرریسک انجام می دهند(.
اتحادیه اروپا نیز روز سه شــنبه بار 
دیگر از گام تازه در مسیر کاهش تعهد 
ایران به توافق هسته ای ابراز نگرانی کرد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، یک 
سخنگوی این اتحادیه گفت: ما همواره 
به صراحت اعالم کرده ایم که تعهد ما به 
توافق هسته ای، به پایبندی کامل ایران 
]به این توافق[ بستگی دارد. ما به ایران 

توصیه می کنیــم که تمام فعالیت های 
ناهمخوان با تعهداتش ذیل برجام را به 
عقب بازگردانده و از هر اقدام دیگری که 
حفظ و اجرای کامل این توافق هسته ای 

را تضعیف می کند، خودداری کند.
اظهارنظر گستاخانه مقامات اروپایی 
در حالی است که اکنون حدود ۱6 ماه از 
خروج آمریکا از برجام و همچنین حدود 
50 ماه از امضای توافق هسته ای سپری 

شده است.
اعضای اروپایــی برجام تاکنون به 
هیچ عنــوان به تعهــدات خود عمل 
نکرده اند. اما باگستاخی ژست طلبکار 
به خــود گرفته و ایران را مورد مواخذه 

قرار می دهند.
وزیــر خارجه آلمان پس از ۱6 ماه 
فرصت ســوزی، اذعان کرده است که 
اروپا در اجــرای تعهدات برجامی خود 

ناتوان است.
کارشناســان بارها تأکید کرده اند 
کــه اعضای اروپایی برجام نقش پلیس 
خــوب و دولت ترامپ نیز نقش پلیس 
بد را ایفا می کنند. هدف مشترک اروپا 
و آمریــکا، دائمی کردن محدودیت های 
برجامی ایران و تعمیم خسارت محض 
توافق هسته ای به دیگر مولفه های قدرت 
ایران از جمله توان موشــکی و قدرت 

منطقه ای است.
در این میان، اجرای تعهدات برجامی 
و لغو تحریم ها و گشایش اقتصادی، هیچ 
جایگاهی در برنامه اروپا و آمریکا ندارد.

دولت بایــد رفتــار برجامی خود 
را به طور اساســی تغییر دهد.گام های 
کوچک، پاســخ محدودیت های بزرگ 
برجــام نیســت.توقف مذاکــرات و از 
سرگیری غنی سازی 20 درصد، می تواند 

بخش مهمی از این تغییر رفتار باشد.
تقالی ترامپ برای نمایش مذاکره

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در جمع حامیان جمهوری  خواهش در 
شهر »فایتویل« ایالت کارولینای شمالی 

مدعی شد که ایران کشورِ متفاوتی شده 
و خواهان مذاکره با واشنگتن درباره یک 

توافق جدید است.
ترامــپ در ادعایی مضحک گفت: 
می توانم به شما بگویم که آنها دوست 
دارند به معامله )مذاکره  با آمریکا برای 
یک توافق جدید( برگردند برای اینکه 

وضعشان خوب نیست.
رئیس جمهور آمریکا همچنین در 
جمع خبرنگاران در کاخ ســفید گفت: 
ممکن اســت با رئیس جمهوری ایران 

دیدار کنم.
وی در ادامه در اظهارنظری مضحک 
مدعی شد: آنها دوســت دارند بتوانند 
مشکالت شان را حل کنند. ما می توانیم 
این مشــکالت را ظرف 24 ساعت حل 

کنیم.
اظهارات مضحک ترامپ در حالی 
است که در روزهای گذشته، واشنگتن 
تحریم های جدیدی را علیه مردم ایران 

تصویب کرد.
کارشناســان تأکیــد کرده اند که 
ترامپ صرفا بــه دنبال نمایش مذاکره 
و به عبارتی، فتودیپلماســی اســت و 
اظهــارات فریبکارانه وی در کنار وضع 
تحریم های جدید، در یــک پازل قرار 
گرفته و هدف،  ترغیب مقامات ایران به 

انجام مذاکره است.
به گــزارش مهر، »مــارک فینو« 
سخنگوی اسبق وزارت خارجه فرانسه 
گفت: تحریم های آمریکا دسترسی ایران 

به دارو را دشوار ساخته است. 
مایک پمپئــو، وزیر خارجه آمریکا 
در مصاحبــه با فاکس نیوز در پاســخ 
به این ســؤال که آیا ترامپ و روحانی، 
رئیس جمهور ایران در حاشــیه مجمع 
عمومــی ســازمان ملل متحــد دیدار 
می کنند، گفت واشــنگتن برای انجام 
این دیدار آمادگی دارد و پیش شــرطی 
نیز برای آن ندارد. این ایران اســت که 

باید در این رابطه تصمیم گیری کند.

ایران در سازمان  دائم  نماینده 
ملل متحــد، گفت: عــدم تمایل 
آمریکا بــرای تصویب معاهده منع 
این  قصد  و  آزمایش های هسته ای 
آزمایش های  انجام  برای  کشــور 
هسته ای بیشتر با ان پی تی مغایرت 

دارد.
دهمین سالروز بین المللی بزرگداشت 
مبارزه علیه آزمایش های هســته ای با 
حضور دبیرکل سازمان ملل، رئیس مجمع 
عمومی و نمایندگان دائم کشورهای عضو 

برگزار شد.
مجیــد تخت روانچــی، ســفیر و 
نماینده دائم کشــورمان نزد ســازمان 
ملل متحد، با ســخنرانی در این جلسه، 
ضمن گرامیداشت قربانیان آزمایش های 
هسته ای و با  اشــاره به آثار مخرب این 
آزمایش ها بر روی محیط زیست و سالمت 
انســان ها، بر لزوم خاتمه آزمایش های 
هسته ای به عنوان گامی  مهم در رسیدن 

به خلع سالح هسته ای تأکید کرد.
وی با هشدار نسبت به خطر مستمر 
مسابقه تسلیحات هســته ای، سیاست 
دارندگان سالح هسته ای را مورد انتقاد 
قرار داده و تأکید کرد: اعالم آشکار عدم 
تمایل آمریکا برای تصویب معاهده منع 
آزمایش های هســته ای و نیز قصد این 
کشور برای انجام آزمایش های هسته ای 
بیشتر با اسناد بین المللی و در راس آنها، 
معاهده منع گسترش سالح های هسته ای 

یا ان پی تی مغایرت دارد. 
به گزارش مهر، تخت روانچی ضمن 
تأکید بر لزوم تالش مضاعف کشــورها 
برای تحقق کامل خلع سالح هسته ای، 
از رژیم صهیونیســتی که دارای سالح 
هســته ای است، به عنوان تهدیدی علیه 
صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی نام 
برد. وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران آماده است تا به تحقق هدف مهم 

خلع سالح هسته ای کمک کند.

تخت روانچی:

آزمایش های هسته ای آمریکا 
خالف NPT است

َو چشمان كربال  تر شد

وزیر بــرق عراق گفت: بغداد 
بدون واردات گاز از ایران در تولید 
برق با مشکل مواجه می شود و با 
ادامه  به  آمریکا  وجود فشارهای 

واردات از ایران ادامه می دهد.
خبرگزاری »رویتــرز« به نقل از 
»لؤی الخطیب« وزیر برق عراق نوشت، 
بغداد بدون واردات گاز از ایران در تولید 
برق با مشکل مواجه می شود و با وجود 
فشارهای آمریکا به ادامه واردات از ایران 

ادامه می دهد.

بنابراین گزارش، الخطیب که در 
حاشــیه گردهمایی »کنگره جهانی 
انرژی« در شــهر ابوظبــی در جمع 
خبرنگاران صحبــت می کرد، در این 
مورد گفت: قطعی مداوم برق در عراق 
یکی از مسائلی است که مورد اعتراض 
مردم این کشور قرار گرفته است. با این 
وجود، واشــنگتن بغداد را برای توقف 
واردات گاز از ایــران که منبع تولید 
بخش بزرگی از برق عراق است، تحت 
فشار قرار داده است. گاز صادراتی ایران 

برای تولید 2500 مگاوات برق کافی 
اســت و ضمنا ایران ۱200 مگاوات 
برق نیز به صورت مســتقیم به عراق 

صادر می کند.
به گزارش فــارس، دولت آمریکا 
اردیبهشت ماه امسال تمام معافیت های 
مربــوط به واردات نفت از ایران را لغو 
کرد، اما عراق با تأکید بر اینکه بدون 
واردات گاز از ایــران در تأمیــن برق 
با مشکل مواجه می شــود، از آمریکا 

معافیت وارداتی دریافت کرد.

عراق با درخواست آمریکا برای كاهش واردات گاز از ایران مخالفت كرد

ادعای آمادگی بــرای دیدار بدون 
قید و شــرط پیش از این هم از سوی 
مقام هــای آمریکایی مطرح شــده، اما 
واشنگتن در عین حال تأکید کرده که 
ایــن دیدارها باید نهایتا به توقف کامل 
برنامه هسته ای، فعالیت های منطقه ای 
و برنامه های موشکی جمهوری اسالمی 

ایران منجر شود.
پمپئو همچنین از کاهش تعهدات 
برجامی ایران، ابراز نگرانی کرد. این در 
حالی اســت که مقامات دولت ترامپ 
پیــش از این مدعی بودنــد که برجام 

احمقانه ترین توافق تاریخ است.
وندی شــرمن، رئیس پیشین تیم 
مذاکرات هســته ای واشنگتن با تهران 
نیز، ضمن ابراز نگرانی درباره گام سوم 
گفت:  برجامی  محدودیت های  کاهش 
ایران در دوره ترامپ، جسورتر شده است.

تهدید مشتریان نفت ایران
ســیگال مندلکر، معــاون وزارت 
خزانــه داری آمریــکا در امور اطالعات 
مالی و  تروریســم در مصاحبه با رویترز 
بار دیگر مشــتریان نفت ایــران را به 
تحریم تهدید کرد و گفت واشــنگتن 
برای تحریم هــای نفتی ایران معافیتی 

صادر نمی کند.
مندلکر افزود: ما به اعمال فشار به 
ایران ادامه می دهیــم و همان طور که 
ترامپ[ گفت،  رئیس جمهور ]دونالــد 
هیچ نوع معافیتی برای نفت ایران صادر 

نخواهد شد.
دن برویلت، معــاون وزارت انرژی 
آمریکا از اینکه چین با وجود تحریم های 
واشنگتن علیه تهران، از ایران نفت خریده 

است، ابراز نگرانی کرد.
برویلت که در حاشیه یک اجالس 
مربوط بــه انرژی در امــارات صحبت 
می کرد، در مورد صادرات نفت ایران به 
چین، گفــت: ما از خریدهایی که افراد 
چینی و به خصوص دولت ]چین[ انجام 

داده، بسیار نگران هستیم.
با این وجود، پکن اعالم کرده است 
که به خرید نفت از ایران ادامه می دهد.
هوا چانیینگ، سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین بــا انتقاد از »رویکردهای 
غلط« واشــنگتن در قبال تهران، گفت 
آمریکا باید از اعمال فشار و تحریم علیه 

ایران دست بردارد.
علی چگنی، ســفیر ایران در هند 
ضمن هشدار درباره احتمال توسل تهران 
به دیگر بازارهای خرید سویا و برنج، از 
سرگیری خرید نفت ایران توسط هند 

را خواستار شد.
 بقیه در صفحه11

کمیسیون  هیئت رئیسه  عضو 
قضایی مجلس روند بررسی طرح 
اعاده اموال نامشروع مسئوالن را 

تشریح کرد. 
یحیی کمالی پور عضو هیئت رئیسه 
کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس 
شــورای اسالمی با  اشاره به دستور کار 
جلســه اخیر این کمیســیون، گفت: 
بررسی  ایرادات شورای نگهبان به طرح 
الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 
4۹ قانون اساسی )موسوم به طرح اعاده 
اموال نامشروع مســئوالن( در دستور 
کار جلسه اخیر اعضای این کمیسیون 

قرار داشت.
وی با بیان اینکه شــورای نگهبان 
6 ایــراد به طرح مذکــور گرفته بود، 

افزود: پس از رفــع ایرادات طرح اعاده 
اموال نامشروع مسئوالن برای رسیدگی 
در جلســه علنی تقدیم هیئت رئیسه 

مجلس شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی 
مجلس اظهار داشت: پس از سرکشی 
نمایندگان بــه حوزه های انتخابیه این 
طرح در دســتور کار جلسه علنی قوه 

مقننه قرار می گیرد.
به گزارش تسنیم، کمالی پور گفت: 
امیدواریم با تصویب نهایی این قانون در 
مجلس و تایید از سوی شورای نگهبان 
و ابالغ آن به قوه قضائیه، رئیس دستگاه 
قضا با مســئوالنی که اموال نامشروع 
کســب کرده اند برخورد و اموال را به 

بیت المال بازگرداند.

طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن 
در صحن علنی مجلس بررسی می شود


