» خبر

حاج يدليگاني مطرح کرد:

انتقال اتاق فکر آمريکا
از وزارت دفاع به خزانهداري
نماينده مردم شاهينشهر در مجلس از انتقال اتاق فکر آمريکا از وزارت دفاع
به خزان هداري خبر داد.حسينعلي حاجيدليگاني در گفتگو با خبرنگار مجلس
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري
در خطبههاي نماز عيد سعيد فطر مبني بر شکست آمريکا در خاورميانه،
اظهار کرد :آمريکاييها براي آنکه خاورميانه مورد نظرشان را با ارزشهاي
آمريکايي و غربي شکل دهند ،از هر نوع ابزار و راهکاري استفاده کردند.
وي با تاکيد بر اينکه آنان از روشهايي چون جنگ رواني ،هجوم نظامي،
روشهاي فريب و زورگويي به دولتهاي منطقه و دوشيدن از کشورهايي
چون عربستان به دنبال رسيدن به اهداف خود در منطقه بودند متذکر
شد :آمريکاييها دنبال آن بودند که سوريه را نابود کنند ،عراق را در اختيار
خودشان بگيرند و ظرف چند روز يمن را توسط اياديشان تصرف کنند
که همه اين اقدامات در راستاي تحت فشار قرار دادن ايران بود و در نهايت
هم به نتيجه نرسيدند.وي افزود :در شرايطي که آمريکا از طريق اين راهها
به نتيجه نرسيد ،اتاق فکرشان را از وزارت دفاع به وزارت خزانهداري آمريکا
منتقل کردهاند و تالش ميکنند از لحاظ اقتصادي ملت ما را تحت فشار
قرار دهند.وي با اشاره به اينکه رهبر معظم انقالب در ديدار با کارگزاران
نظام همواره تاکيد کردهاند که آنان بايد به دنبال حل مسائل اقتصادي کشور
باشند ،خاطر نشان کرد :اگر مسئوالن دور هم بنشينند و تصميمات عملياتي
براي حل مشکالت اقتصادي بگيرند ،قطعا اين دسيسه دشمن يعني فشار
اقتصادي بر مردم ما نتيجهاي نخواهد داشت.

سالک:

ملت عليرغم همه فشارهاي اقتصادي دشمن
با قدرت روي پاي خود ميايستند
نماينده مردم اصفهان در مجلس گفت :ملت عليرغم همه فشارهاي اقتصادي
دشمن با قدرت روي پاي خود ميايستند.حجتاالسالم احمد سالک در
گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره
به بيانات مقام معظم رهبري در خطبههاي عيد سعيد فطر مبني بر اينکه
آمريکا علي رغم صرف هزينههاي گزاف در منطقه شکست خورده است،
گفت :هدف ايشان از بيان اين مطلب آن بود که به همگان بفهمانند که
ابرقدرتي جهان خوار ،چون آمريکا عليرغم صرف هزينههاي بسيار سنگين در
خاورميانه اعتراف به شکستي فاحش کرده است.وي ادامه داد :اين مطلب از
اين حيث قابل توجه است که کساني که در داخل اميدوار به آمريکا هستند
و دل به اين کشور دادهاند ،بدانند که آمريکا با تمام امکاناتش هم نتوانست به
اهدافش در خاورميانه برسد.نماينده مردم اصفهان با بيان اينکه طبق بيانات
مقام معظم رهبري ،آمريکا در منطقه قدرت برتر نيست ،تصريح کرد :قدرت
برتر منطقه ،جمهوري اسالمي است که  ۴۰سال عليرغم همه ترفندها
و نقشههاي آمريکا و سلطه جهاني روي پاي خودش ايستاده است.سالک
افزود :دشمن در شاخه نظامي جنگ تحميلي  ۸ساله را به ما تحميل کرد
و جنگهاي نيابتي را توسط گروهکهايي چون القاعده ،طالبان و داعش
تشکيل داد و همچنين در شاخه سياسي هم اختالفات درون تشکيالتي
ايجاد کرد و برخي از جريانهاي سياسي چون جريان فتنه را تقويت کرد اما
طبق اعتراف خودشان ،در تمام اين نقشهها شکست خوردند.عضو کميسيون
فرهنگي با اشاره به اينکه دشمن در شرايط فعلي از جنگ نرم براي فشار
آوردن به مردم ايران استفاده ميکند ،گفت :آمريکا با تحريمهاي اقتصادي
به دنبال آن است که اقتصاد ما را فلج کند و سوار بر امواج اعتراضات به
حق مردم شود.وي خاطر نشان کرد :مقام معظم رهبري در اين باره هم
پاسخ قاطعي دادند و فرمودند که ملت ما عليرغم همه اين فشارهاي
دشمن با استقامت و قدرت روي پاي خودش ميايستد و اين توطئههاي
آنان را هم خنثي ميکنند.

»

سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت :عدهاي هنوز به مذاکرات برجامي
خوشبين هستند.سيد حسين نقويحسيني در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به تصميم مجلس
براي به تعويق انداختن دو ماهه بررسي اليحه «الحاق دولت ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين
مالي تروريسم» ( ،)CFTاظهار داشت :اروپاييها در عمل نشان دادهاند که همچنان در چارچوب
سياستهاي آمريکاييها در حال حرکت هستند و نشانه آن هم ،خروج برخي شرکتهاي بزرگ
آنها از ايران به بهانه تحريمهاي آمريکاست.وي با بيان اينکه خروج اين شرکتها با اظهارات مقامات
اروپايي که مدعي پايبندي به برجام هستند ،تفاوت دارد و معلوم است که ميان سياستهاي اعالمي
و سياستهاي عملي آنها تفاوت جدي وجود دارد تأکيد کرد :تصميمي که مجلس براي تعويق
دو ماهه بررسي الحاق به  CFTگرفت ،ميتواند به عنوان يک اهرم ديپلماتيک در مذاکرات جاري با
اروپاييها مورد استفاده قرار بگيرد و مذاکرهکنندگان ما به صراحت به طرف مقابل اعالم کنند که اگر

ي با اشاره به شروطي
آنها تضمين کافي ندهند ،چنين موضعي از طرف مجلس ايران اتخاذ ميشود.و 
که رهبر معظم انقالب يک روز پس از خروج آمريکا از برجام در خصوص ادامه مذاکره با اروپاييها
مطرح کردند ،گفت :آنچه مشخص است ،اين است که در حال حاضر فقط مذاکره صورت ميگيرد
و مشخص نيست که اين شروط چقدر مطرح شده است.نقويحسيني با يادآوري سقف دو ماهه
تعيين شده براي مذاکرات برجامي با اروپاييها و گذشت يک ماه از آن ،اظهار داشت :رفتارهاي
اروپاييها هنوز هيچ نشانه روشني از پايبندي به عهد و پيمان ندارد و موضعگيريها و رفتارهاي
جرياني هم که تاکنون منتقدان برجام را مينواختند و به مذاکره خوشبين بودند ،نشان ميدهد
که همچنان با همان نگاه خوشبينانه به مسائل نگاه ميکنند ،عبرت نگرفتهاند و اتفاقاً منتقدان را
متهم ميکنند.وي افزود :براي يکبار هم که شده بايد توجه کنند که طرف مقابل ما در مذاکرات،
دشمن ماست و با دشمن بايد مانند خودش رفتار کرد.

نماينده ول يفقيه در سپاه:

تکيه بر استکبار ،اقتصاد را شکوفا نخواهد کرد

نماينده وليفقيه در سپاه پاسداران گفت :تکيه بر استکبار
اقتصاد را شکوفا نخواهد کرد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري
رسا در تبريز ،حجتاالسالم عبداهلل حاجيصادقي در
سخنراني پيش از خطبههاي نماز فطر تبريز با بيان اينکه
جنگ استکبار جهاني با ايران بر سر انرژي هستهاي و
موشک نيست ،گفت :آنان با ايدئولوژي و دين و ايمان
ملت ايران دشمني دارند.وي با بيان اينکه دشمن براي
از بين بردن دين ما تالش ميکند ،خاطرنشان کرد:
امروز تمام تالش و توطئه دشمن براي از بين بردن
روحيه انقالبي همچنين آمادگي و ايستادگي بر سر
اصول انقالب است؛ طبق فرموده مقام معظم رهبري تا

ملت به اين انقالب وفادار هستند ،مشکلي براي انقالب
ايجاد نخواهد شد.وي با بيان اينکه تکيه بر استکبار و
اروپا اقتصاد ما را شکوفا نخواهد کرد ،افزود :اگر چشممان
به دست آمريکا و اروپا باشد ،ديگر نبايد از خدا انتظار
کمک داشت ،قرآن کريم مي فرمايد" ،پنهاني با دشمن
دوستي نکنيد" از اين رو عزت ما به احسنت گفتن
استکبار نيست.حاجيصادقي استقامت ،ايمان به خدا
و واليتمداري را از ديگر اصول ماندن در مسير الهي
دانست و گفت :واليتفقيه ،زميني شدن حاکميت خدا
و احکام الهي روي زمين است ،جهاد اکبر يکي ديگر
از راههاي صراط مستقيم است ،البته کساني ميتوانند
در دفاع از انقالب و نظام ،پيروز باشند که به عبوديت
خدايي برسند.وي با بيان اينکه ملت ايران در روز قدس
ثابت کردند که اهل کوفه نيستند و به معناي واقعي
روي اصول انقالب ايستادهاند ،افزود :با اين حال نبايد
از توطئه دشمن غفلت کرد ،به اعتراف خود دشمن
فتنه دهه  ،90فتنه استحاله انقالب از درون است ،تنها
راه مقابله با توطئه هاي غربي ،بصيرت ديني و افزايش
معرفت ديني و خداباوري است.

سياسي

رئيس جمهور تاکيد کرد :تالطم بازار ،علت اقتصادي ندارد.به گزارش خبرگزاري
صدا و سيما حجت االسالم حسن روحاني شامگاه چهارشنبه در ديدار جمعي از
اصحاب رسانه با فراخواني براي يکپارچگي رسانه اي برابر جنگ رواني دشمن،
رسانه ها و اهل آن را امانتداران مردم دانست و تاکيد کرد :تالطم بازار ،دليل
اقتصادي ندارد و رسانه ها در خط مقدم شکستن جنگ رواني دشمن هستند
و قادريم بر جنگ رواني دشمن فائق آييم.وي با بيان اينکه اهالي رسانه امروز
در مقايسه با گذشته وظيفه و مسئوليت سنگينتري را بر عهده دارند ،ابراز
اميدواري کرد اين جلسه آغازي جديد براي توسعه همکاري همگاني در راستاي
تثبيت منافع ملي باشد.وي با بيان اينکه نگراني نسبت به آينده کشور ايرادي
ندارد ،گفت :آن نگراني خوب است که منتهي به عزم بيشتر ،تصميم استوارتر،
انسجام قويتر و برنامهاي بهتر براي پيشبرد امور و رفع نگرانيها شود .روحاني
با بيان اينکه به هيچ عنوان نااميدي در کشور را نميپسندم ،خاطر نشان کرد:
نااميدي پايان ماجراست و تسليم شدن براي هر ملتي ناپسند و زشت است،
نااميدي ،تسليم شدن در برابر بدخواهان است.رئيس جمهور با بيان اينکه باوجود
نگرانيها و مشکالتي که در بخشهاي مختلف کشور وجود دارد چرا بايد به
آينده کشور ،نظام و انقالب ،نااميد باشيم ،تصريح کرد :امروز با شرايط جديدي
در کشور روبه رو هستيم .روحاني با اشاره به برخي اظهارنظرها نسبت به اينکه
عنوان ميکنند ،پاي صندوق رأي رفتيم و نتيجهاي نديديم ،افزود :هم صندوق
انتخابات سال  92و هم صندوق سال  96دستاوردهاي بسيار روشني دارد که
نمونه آن ،آمار اخير بانک مرکزي درباره رشد اقتصادي است که براساس آن
در سال  4/4 ،96دهم رشد اقتصادي داشتيم.رئيس جمهور افزود :ما از رشد
منفي در کشور به رشد مثبت اقتصادي رسيدهايم و چرا بايد از صندوق رأي

پيونگيانگ در برابر زورگوييهاي کاخ سفيد بايستد

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس
نهم گفت :پيونگيانگ در برابر زورگوييهاي کاخ سفيد
بايستد .منصور حقيقتپور در گفتگو با خبرنگار سياست
خارجي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره
ديدار ترامپ و اون و رفتارهاي غير قانوني آمريکا در برابر
ت سياستهاي استعماري
تعهداتش اظهار کرد :از خصل 
کاخسفيد اين است که مانور قدرت و زور را همواره
چاشني مذاکرات ميکند تا به اين صورت بتواند نتايج
دلخواه را به دست بياورد و اين يک ديپلماسي کثيف از
سوي کاخسفيد نشينان است.حقيقتپور با بيان اينکه
از ويژگيهاي سياستمداران آمريکايي اين است که وقتي
در موضوعي کم ميآورند شروع به تهديد طرف مقابل
ميکنند ،بيان کرد :وقتي مقامات اياالت متحده در کنار
مذاکراتي که با پيونگ يانگ داشت ،به تهديد کردن اين
کشور رو ميآورد ،نشان مي دهد که کاخسفيد از منطق
طرف مقابل هراس دارد و در تالش است تا با ترساندن
طرف مقابل نتايج دلخواه را بگيرد.وي ادامه داد :جامعه
بينالملل اين نوع ديپلماسي آمريکا را هرگز نميپسندد
و هيچ کشوري نميپذيرد که کاخسفيد از آن سوي دنيا

نااميد باشيم .روحاني با بيان اينکه در سالهاي قبل از دولت يازدهم اشتغال
خالص حدود  12هزار نفر و اين رقم در سال گذشته  800هزار نفر بوده
است ،گفت :ما که در کشور وارد کننده گندم و بسياري از نيازمنديهاي
ديگر بوديم 3 ،سال است که نياز به وارد کردن گندم نداريم و امسال حتي در
شکر و دانههاي روغني نيز اين نياز برطرف شده است.رئيس جمهور ادامه داد:
پيشرفت روستاهاي کشور در بخشهاي مختلف از جمله برق ،راه و گاز ،قابل
مقايسه با زمان قبل از دو صندوق رأي گذشته نيست .روحاني تأکيد کرد:
باوجود مشکلي که در برجام پيش رو داريم و يکي از امضا کنندگان از توافق
خارج شده ،اما خوشحاليم که نظام جمهوري اسالمي به گونهاي رفتار کرده
که امروز همه کشورها به جز چند کشور که تعدادشان از انگشتان دست هم
کمتر است ،آمريکا را محکوم کرده و ايران را مورد تجليل خود قرار ميدهند
و اين در  40سال گذشته بيسابقه است که قريب به اتفاق کشورهاي جهان
کار ملت را تجليل و اقدام بدخواهان را محکوم کنند.رئيس جمهور با طرح اين
سوال که چرا بايد موضوع پشيمان بودن از صندوق رأي را مطرح کنيم ،اظهار
داشت :صندوق رأي تنها راهحل مشکالت پيش روي ماست و جدا شدن از
صندوق يعني جنگ داخلي و تسليم شدن در برابر دشمن .شايد حل بعضي
از مشکالت سخت باشد ،اما براي حل همين مشکالت نيز راهي جز رجوع به
صندوق آراء نداريم .روحاني تصريح کرد :هيچ گاه نااميد نبوده و نيستم و امروز
نيز با وجود فشارهاي سنگين ،اما از آينده کشور ،مردم و نظام نااميد نيستم و
کام ًال و بسيار هم به آينده اميدوارم.رئيس جمهور خاطر نشان کرد :نبايد مسئله
جديد يا دشمنان جديد بسازيم بلکه بايد مسائل را شناخته و حل و فصل و
با شناخت دقيق دشمن براي پايان دشمنيها تالش کنيم .نبايد در رسانهها
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الكترونيكي دولت (ستاد) با توجه به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز 5 :رشته كاوشهاي زميني مي باشد و دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ( )HSEاز سوي وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد.
برآورد پايه 3/959/229/637 :ريال مي باشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت بعمل مي آيد تا ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  1397/4/3جهت دريافت اسناد از طريق سامانه
تداركات الكترونيكي دولت به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمايند.
مهلت بررسي تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  1397/4/17براساس شرايط مندرج در
اسناد ،صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  )60توسط كميته فني بازرگاني از تاييد شدگان جهت ارزيابي فني و مالي
توسط سامانه دعوت بعمل مي آيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ بعهده برنده مناقصه مي باشد.

كميسيون معامالت
شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

آگهي مناقصه عمومي

حقيقتپور:

روحاني :تالطم بازار ،علت اقتصادي ندارد

(فراخوان ارزيابي كيفي)

(فراخوان ارزيابي كيفي)

نوبت اول

بصورت دومرحله اي()96/34

شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران (شركت دولتي) در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه لوله گذاري خط انتقال آب
آشاميدني بطول  2300متر با لوله چدن نشكن بقطر  150ميليمتر احداث ساختمان تاسيسات  24مترمربعي و تهيه و نصب
شيرآالت و احداث حوضچه كنتور حجمي در روستاهاي ده حسن و آدران از توابع شهرستان رباط كريم از محل اعتبارات ارزش
افزوده فرمانداري شهرستان رباط كريم واز طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) با توجه به شرايط مندرج در اسناد
ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز 5 :رشته آب مي باشد و دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني ( )HSEاز سوي وزارت تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي الزامي مي باشد.
برآورد پايه 6/416/431/184 :ريال مي باشد.
لذا از واجدين شرايط دعوت بعمل مي آيد تا ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  1397/4/3جهت دريافت اسناد از طريق سامانه
تداركات الكترونيكي دولت به آدرس  www.setadiran.irاقدام نمايند.
مهلت بررسي تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت  9صبح روز يكشنبه مورخ  1397/4/17براساس شرايط مندرج در
اسناد ،صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.
در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي (حداقل امتياز  )60توسط كميته فني بازرگاني از تاييد شدگان جهت ارزيابي فني و مالي
دعوت بعمل مي آيد.
ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول 97/3/27
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/3/29
خ ت 97/3/27

عدهاي هنوز
به مذاکرات برجامي
خوشبينهستند
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آگهي مناقصه عمومي

تاريخ انتشار نوبت اول 97/3/27
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/3/29
خ ت 97/3/27

نقويحسيني:

كميسيون معامالت
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ابطحي خطاب به روحاني:

دولت ُگنگ ،الل و وزراي
سوپرمحافظهکار داريد

و به خاطر زورگوييهاي خاص خودش ملتي را در جنوب
شرقي آسيا تهديد نظامي يا بمباران کند.عضو کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم اظهار کرد :کره
شمالي در برابر تهديدات آمريکا دست بسته نيست و در
صورت هرگونه اقدام نظامي از سوي کاخ سفيد ،دست
به اقدام خواهد زد.وي افزود :اگر منطق آمريکا تهديد و
زورگويي باشد بدون شک مذاکرات اياالت متحده با کره
شمالي به نتيجه نخواهد رسيد ،اما به هرحال اميدوارم
پيونگيانگ در برابر زورگوييهاي کاخ سفيد بايستد و
باور کند که به قول امام خميني(ره) آمريکا هيچ غلطي
نميتواند بکند.

توقعات مردم را بيجا باال ببريم ،چرا که باال بردن بيحساب توقعات مردم يعني
ايجاد نااميدي در آنها ،بلکه بايد توقعات را در حد مقدورات و توان ملي سامان و
پاسخ دهيم.روحاني با بيان اينکه امروز بار سنگيني بر عهده شما اصحاب رسانه
قرار دارد ،گفت :امروز مشکل اصلي ما ،مشکل اقتصادي ،فرهنگي يا امنيتي
نيست ،بلکه مشکل اصلي امروز ما جنگ رواني است .بزرگترين غم براي يک
ملت زماني است که رسانههاي بيگانه مرجع او باشند .در کمتر جايي ديدهام
که يک ملت اينگونه به رسانههاي بيروني اعتنا کنند ،اين وضعيت بايد اصالح
شود و رسانههاي داخلي مرجع اطالعرساني به مردم باشند.رئيس جمهور اضافه
کرد :مرجع افکار عمومي مردم بايد رسانههاي داخلي و رسانههاي داراي نام و
نشان باشند نه رسانههاي بي نام و نشاني که در فضاي مجازي به راحتي هر
چه ميخواهند ميگويند و با القاء و تخريب باعث انحراف مسير افکار عمومي
ميشوند .روحاني اظهار داشت :دولت همواره از انتقاد مشفقانه و دلسوزانه استقبال
کرده و آن را به نفع دولت و کشور دانسته و ميداند ،اما تخريب ،تهمت و دروغ
نه تنها باعث تضعيف دولت و نظام بلکه باالتر از آن باعث تخريب مباني اخالق
ميشود؛ انتشار اخبار دروغ دادن آدرس غلط به مردم و نااميد کردن آنها از
آينده است.رئيس جمهور از همه رسانهها خواست که تمام توان و تالش خود
را براي صداقت و اداي امانت به کار گيرند و تصريح کرد :شما اصحاب رسانه
امانتدار افکار مردم هستيد .اصل و جوهره دين ،صداقت و اداي امانت است و
شما بايد بيش از هر کسي به اين مهم توجه کنيد .روحاني خاطر نشان کرد:
به عنوان رئيس جمهور امانتدار و زير دين ميليونها رأيي هستم که مردم به
من دادند و معتقدم کاري که امروز بايد انجام دهيم اين است که بايد همه
دست به دست هم دهيم تا بر جنگ رواني دشمن فائق شويم.

رئيس دفتر رئيس دولت اصالحات خطاب به روحاني نوشت :دولت ُگنگ ،الل و
وزراي سوپرمحافظهکار داريد.به گزارش خبرگزاري تسنيم ،حجتاالسالم حسن
روحاني رئيسجمهور ،طي سخناني در مراسم افطاري با اصحاب رسانه ،وضعيت
اقتصادي کشور را به يک جنگرواني تشبيه کرد که اين اظهارات با انتقاد برخي
حاميان دولت روحاني همراه شد.حجت االسالم سيد محمد ابطحي در اين زمينه
گراني
در واکنش به روحاني ،گفت :فاصله بين اتاق روساي دولتي با واقعيت هاي ِ
بازار مشکلي است که بار آن بر دوش مردم است .رئيس جمهور ميگويد گراني
روي کاغذها و آمارها و جلسات ما وجود ندارد .اين يک جنگ رواني است اما رابطه
جيب مردم با اتاق جلسات هيئت دولت نيست .با واقعيت بازار است.ابطحي با تاکيد
بر اينکه "اگر هم گراني جنگ رواني است ،اين جو رواني بايد توسط دولتي ها
شکسته شود" ،خطاب به روحاني افزوده است :دولت ُگنگ و الل که نميتواند
فضاهاي رواني را بشکند .خيلي از وزراي سوپرمحافظه کار شما ،عامل به وجود
آمدن اين فضاي به قول شما رواني هستند .تو را به خدا زودتر تغييرشان دهيد.
دولت ساکت و محافظه کار شما بهترين بستر جنگ رواني يا اقتصادي رقبا يا
دشمنان ايران است .ميليونها ايراني کهبه شما راي دادند و بزرگاني که از شما
در انتخابات حمايت کردند ،حالشان خوب نيست.

بشارتي :اروپا در برجام دنبال آمريکا ميرود
وزيرکشور دولت سازندگي گفت :اروپا در برجام دنبال آمريکا ميرود .عليمحمد
بشارتي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم ،درباره روند مذاکره با
اروپاييها در خصوص برجام ،اظهار داشت :در طول اين  40سال با اروپاييها
خيلي تعامل و مذاکره کرديم ولي معلوم شد که آنها فقط دنبال سود هستند،
دنبال مسائل اخالقي اصال نيستند و در تحريمها هم ما را تنها گذاشتند .وي
افزود :اين بار هم که قرارداد سفتتري داشتيم بازهم تحت تاثير آمريکا قرار
گرفتند؛ لذا انسان عاقل از يک سوراخ دوبار گزيده نميشود .بايد با اروپاييها از
موضع استغني برخورد کرد و خيال نکنند ما نياز به آنها داريم .وزير کشور دولت
سازندگي در ادامه با اشاره به بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار اساتيد ،گفت:
ما دنبال اورانيوم  20درصد براي مصرف پزشکي هستهاي بوديم نه روسيه به
ما داد ،نه اروپاييها و نه کشورهاي ديگر اما دانشمندان ما بهسرعت توانستند
به اورانيوم  20درصد برسند .چه اشکال دارد دولت بهاي بيشتري به جوانان و
دانشمندان بدهد تا بتوانند به طور ريشهاي ما را از مسائل استراتژيک بينياز از
خارج کنند .بشارتي در خاتمه در پاسخ به اين پرسش که آيا برجام بدون آمريکا
ادامه پيدا ميکند يا خير ،اظهار داشت :مطمئنا اروپاييها دنبال سبک و سنگين
کردن هستند .اين تعرفهاي که آمريکا براي ورود فوالد گذاشته ،براي اين است
که به تعاملي با اروپا برسد و بگويد من تعرفه را برميدارم ،شما هم برجام را لغو
کنيد .به نظر من اروپا هم در برجام دنبال آمريکا ميرود.

