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روی موج کوتاه

یک نماینده مجلس در جلســه 
علنــی دیــروز درباره قــرارداد 25 
ساله ایران و چین گفت: »نباید این 
مذاکرات به گونه ای باشــد که آقای 
ظریف جام را حاضر کنند و ما آن را در 
2۰ دقیقه سر بکشیم.« همزمان اما 
رئیس جمهوری، حسن روحانی در 
جلسه هیأت وزیران، در این خصوص 
تاکید کرد: »شایسته نیست دوستان 
در زمین دشمن بازی کنند. ما در این 
دولت برنامه همکاری با همه کشورها 
را دنبال کرده ایم که نتایج درخشانی 

برای کشور داشته و خواهد داشت.«
هرچه می گذرد بــر اختالفات بر 
سر این قرارداد مبهم افزوده می شود 
و همزمان که بهارســتان ســعی در 
نظارت بر چند و چــون این قرارداد و 
موشــکافی آن دارد، اعضای پاستور 
در حال متقاعد کردن افکار عمومی و 
سیاسیون درباره پذیرش آن هستند.  
در پی پاســخگویی بــه همین 
شبهات، عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه طی توئیتی گفت: 
بر اساس توافق سال ۱۳۹۴ روسای 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
خلق چین که در بند ششــم بیانیه 

سفر رئیس جمهوری چین به تهران 
منعکس شده است، دو کشور صریحا 
اراده سیاســی خود را برای توسعه و 
تعمیق راهبردی روابط بیان داشته و 
تصمیم گرفتند یک نقشه راه جامع 
25 ساله بین دو کشور تدوین شود تا 
مبنای توسعه منسجم و همه جانبه 
روابط سیاســی و اقتصادی ایران و 

چین در سال های آتی قرار گیرد.
او توضیــح داده اســت: برنامــه 
همکاری های جامع ایــران و چین 
یک نقشه راه روشــن و ریل گذاری 
اصولی برای روابط دو کشور در دنیای 
آینده است؛ جایی که چین به عنوان 
قدرت اول اقتصــادی دنیا در آینده 
نزدیک و ایران به عنوان قدرت بزرگ 
منطقه غرب آسیا می تواند با روابطی 
مکمل و مستقل از قدرت های سنتی 
و سلطه گر غربی، ضمن تامین منافع 
مشــترک، در برابــر فشــار قلدرها 

ایستادگی کند. 
ادعاهای مضحک

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره 
به برخــی از اظهارنظرهــا در مورد 
ســند همکاری جامع بیــن ایران و 
چین تاکید کرد: در این ســند نه از 

واگذاری جزایر ایرانی خبری است و 
نه از حضور نیروی نظامی و نه ســایر 

موهومات!
او به طورکلی ادعاهایی همچون 
اجاره جزایر ایرانی در خلیج فارس، 
انحصار فروش نفت بــا قیمت های 
پایین، اســتقرار نیروهای مســلح 
و غیــره را مضحــک دانســت که 
 حتــی ارزش تکذیــب کــردن 

هم ندارد.
موســوی گفــت: شــگرد کهنه 
دروغ پردازی و انتشار اطالعات غلط 
برای دریافت جزئیــات و اطالعات 
صحیح که توسط دشمنان منافع دو 
ملت به جد پیگیری می شود، راه به 

جایی نخواهد برد.
او دیــروز اعالم کرد کــه پس از 
نهایــی شــدن مذاکــرات، ســند 
همــکاری دو کشــور بــرای طی 
مراحل قانونی بــه نمایندگان مردم 
 در مجلس شورای اســالمی تقدیم 

خواهد شد.
به گفته وی، پیش نویس اولیه این 
سند با مشارکت نهادهای تخصصی 
دو کشور تهیه شــده و هم اکنون در 

مرحله مذاکره قرار دارد.

دولت می خواهد اشکاالت 
مذاکره قبلی را جبران کند

محمدرضا صباغیــان، نماینده 
مهریز و بافــق اما در جلســه علنی 
دیروز مجلس با اســتناد به اصل ۷۷ 
قانون اساســی طی اخطاری اظهار 
کرد: »بر اساس این اصل عهدنامه ها، 
قراردادهــا و موافقت نامه هــای 
بین المللی باید بــه تصویب مجلس 
شــورای اســالمی برســد. شرایط 
ســخت کشــور را می دانیم. در این 
 شرایط اما نباید بُعد نظارتی مجلس

 فراموش شود. 

او ضمن انتقاد از سند برجام ادامه 
داد: زمانی که می خواستند برجام را 
تصویب کنند می گفتند مردم مشکل 
اقتصــادی دارند و ما بایــد برجام را 
تصویب کنیم تا مشــکل مردم حل 
شود. هم اکنون به نظر می رسد دولت 
می خواهد اشکاالت مذاکره قبلی را 
جبران کند، یعنی می خواهد بگوید 
با بســتن قرارداد جدید مشکالت را 

حل می کند.
الریجانی یک پای ارتباط جدید 

با چین بود
پس از اظهــارات او، ســید امیر 
حسین قاضی زاده هاشمی از جایگاه 
هیأت رئیســه در پاســخ بــه تذکر 
صباغیان گفت: دوســتانی که مثل 
شما در مجلس دهم بودند می دانند 
که یک پای ارتباط جدید ما با کشور 
چین، ریاســت مجلس وقــت بود. 
ایشــان به نمایندگــی از نظام این 
موضوع را پیگیری می کردند. بحث 
قرارداد 25 ساله هنوز جای کار دارد 
به این معنا که به جمع بندی نرسیده 
و هنوز پیش نویس آن تهیه نشده تا 

در اختیار رسانه ها قرار بگیرد.
این عضو هیأت رئیســه مجلس 
یازدهم بــا بیــان اینکــه مقامات 
عالی نظام در حال رصــد مذاکرات 
هستند، گفت: زمانی که این قرارداد 
یا گفت وگوهــا به نقطــه اطمینان 
بخشی برسد حتما در اختیار رسانه ها 
قرار خواهــد گرفت. دوســتان ما از 
کمیســیون اقتصادی و کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 

نیز در این جلسات حضور داشته اند.
 خط تخریب 

از رسانه های خارج شروع شد
در ایــن میان محمــود واعظی، 
رئیس دفتر رئیس جمهوری هم در 
پایان جلسه هیأت دولت با بیان اینکه 
ســند میان ایران و چین تعهدی به 
 آن معنا ندارد، آن را توافقی متداول 
و مرســوم میــان کشــورها عنوان 
کرد و گفــت: خط تخریــب روابط 
 ایــران و چین از رســانه های خارج 

آغاز شده است.
او توضیح داد: دولت همواره مقید 

بوده هر آنچه که نیاز به تصویب دولت 
داشته باشد را انجام بدهد و هنگامی 
که نیاز به تصویب مجلس باشــد هم 
حتما این کاررا انجام می دهد و هیچ 

چیز پنهانی نیست.
رئیس دفتــر رئیــس جمهوری 
یادآورشد: خطی که وجود دارد، خطی 
است که اول رسانه های خارج با عنوان 
اینکه تخریب روابط ایــران و چین را 
شــروع کنند این کار را انجــام دادند. 
متاسفانه در داخل کشور هم برخی از 
افراد که دنبال فرصت هستند نام خود 
را مطرح کنند و یا اظهارنظری بکنند و 
متوسل به مسائل مختلف می شوند، این 

موضوع را مطرح کردند.
 واعظی یادآور شــد: االن فضای 
مجازی شــبهه هایی برای مردم به 
وجــود آورده؛ یــک روز می گویند 
کیش را می خواهند بدهند و یک روز 
می گویند می خواهند قشم را بدهند. 
الزم اســت از فرصت استفاده کنم و 
بگویم که این خطی است که از خارج 
حمایت می شود. قانون اساسی ما و 
 دســتگاه های نظارتی ما همه تالش 
می کنند برای اینکــه آنچه که انجام 
می شود، شفاف باشد و موضوع هیچ 

خالفی نباشد.

پاسخ موسوی به شایعات درباره قرارداد 25 ساله با چین:

نه جزیره می دهیم، نه نفت، نه اجازه حضور نظامی

خبر

سیاســتمدار اصالح طلــب گفت: نــوع طرح ســوال از 
رئیس جمهور و رفتارها نشان دهنده این است که می خواهند 
رئیس جمهور به مجلس بیاید تا بــه او بی احترامی، هتاکی و 

توهین کنند.
مصطفی هاشمی طبا، سیاستمدار و مدیر ارشد دولت های 
مختلف پس از انقالب که ســابقه وزارت صنایع در دولت های 
شهید رجایی و موســوی و همچنین معاونت رئیس جمهور و 
ریاست ســازمان تربیت بدنی در دولت های ششم و هفتم را 
در کارنامه دارد، در گفت وگــو با ایلنا درخصوص برخوردهای 
صورت گرفته با وزیر امور خارجه در مجلس، اظهار کرد: من فکر 
می کنم این برخوردها قابل پیش بینی بود؛ در مجالس گذشته 
هم چنین افرادی حضور داشتند و رفتارهای تند از خود بروز 
می دادند؛ منتها نکته ای که باید به آن توجه شود این است که 

چنین رفتارها و اتهام زنی هایی در شأن مجلس نیست، نماینده 
مجلس باید منطقی حرف بزند.

وی ادامه داد: مجلسی که وظیفه دارد و می خواهد معقول 
تصمیم بگیرد، باید از اتهام زنی به مقام های کشور پرهیز کند 
و در مقابل با صحبت منطقی و استداللی به دنبال بیان نظرات 
خود باشــد، البته این رفتارها خیلی کمتر از آن توهین هایی 
است که در بیرون از مجلس نســبت به آقای روحانی و آقای 
ظریف صورت می گیرد، اما نمایندگان محترم باید بدانند که 
با این فعالیت های هیجانی و شعاری هیچ نتیجه و دستاوردی 

حاصل نمی شود.
هاشــمی طبا در ادامه دربــاره تناقض میان شــعارهای 
والیتمداری نمایندگان مجلس یازدهم و توهین های انجام شده 
به وزیر امور خارجه که بارها شخصیت وی مورد تمجید مقام 

معظم رهبری قرار گرفته است، اظهار داشت: در این خصوص 
ضرب المثلی وجود دارد که می گوید »بــه عمل کار برآید«، 
کسانی که خود را تابع رهبری می دانند و حرف ایشان را مالک 
و معیار می دانند، ادعای آن ها با عملکرد و رفتارشان همخوانی 
ندارد. حتی برخی گروه ها در کشور هستند که معتقدند نباید 
برخالف نظر و فکر رهبری فکر کرد و نظر داد، خب وقتی چنین 
عقیده ای دارند چــرا در عمل رفتاری خــالف ادعای خود به 
نمایش می گذارند؟ وی افزود: حتی در آموزه های دینی هم ما 
این مسئله را داریم که خداوند در قرآن به موسی)ع( می فرماید 
به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است و بعد می فرماید با او 
با مالیمت صحبت کن. یعنی حتی خداوند متعال می فرماید 
که با فردی مانند فرعون هم با مالیمت صحبت شود، خب این 

سخن قرآن کجا و این رفتار نمایندگان کجا.

این فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص مطرح شدن طرح 
سوال از رییس جمهور توسط نمایندگان، بیان داشت: سوال از 
رئیس جمهور حق نمایندگان است و همه باید پاسخگو باشند، 
اما این نوع سوال کردن و رفتارها نشــان دهنده این است که 
می خواهند رئیس جمهور به مجلس بیاید تا به او بی احترامی، 

هتاکی و توهین کنند.
وی در پایان گفت: این کارها در شــأن مجلس اسالمی ما 
نیست، اما اگر رفتار معقول داشته باشند سوال از رئیس جمهور 

و سایر مقام ها حق نمایندگان است.

هاشمی طبا:

هدف طرح سوال از رئیس جمهور هتاکی و توهین به اوست
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تکلیف اعتبارنامه منتخب گچساران و 
باشت مشخص شد؛

 خروج تاجگردون 
از گردونه مجلس

در جلسه علنی دیروز مجلس رأی گیری درباره 
گزارش کمیســیون تحقیق پیرامون اعتبارنامه 
غالمرضا تاجگــردون، منتخب حــوزه انتخابیه 
گچساران و باشت با شرکت 25۱ نماینده مجلس 
به  صورت مخفی برگزار شــد که ۱۰2 نماینده به 
اعتبارنامه منتخب گچســاران رأی مثبت، ۱28 
نماینده رأی مخالف و 2۱ نماینده رأی ممتنع دادند. 
بدین ترتیب پس از اعالم نتیجه آرا و عدم اخذ رأی 
مثبت مجلس،  غالمرضا تاجگردون از صحن علنی 
پارلمان خارج شد و مجلس را ترک کرد. او در اولین 
پست اینستاگرامی خود پس از رد اعتبارنامه اش، 
ضمن اعالم آن، از مردم خواست که خونسردی خود 

را حفظ کنند.
    

 نامه محمود احمدی نژاد 
به بن سلمان 

»رویداد 2۴« به نقل از برخی منابع خبر داد که 
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران 
نامه ای خطاب به محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
درباره طرح صلح یمن نوشته است. به گفته این منبع 
آگاه، احمدی نژاد برای میانجی گری در جنگ یمن 
با سران دو طرف درگیر و سازمان ملل وارد گفت وگو 
شــده و تالش دارد یک هیأت میانجی گر که در آن 
چهره های بین المللی حضور داشته باشند را تشکیل 
دهد. این منبع خبر داده که رئیس جمهوری پیشین 
ایران تالش دارد این هیأت را به زودی تشکیل دهد 
و اسناد آن را نیز منتشــر خواهد کرد. او اعالم کرد: 
»تالش احمدی نژاد آن است تا نقش میانجی گر در 

طرح صلح یمن را ایفا کند.«
    

امیرآبادی:
۱۴ طرح اقتصادی در صحن 

مجلس اعالم وصول شده است
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیســه 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مجلس یازدهم 
به حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم توجه 
دارد و مؤید این مسئله آن است که ۱۴ طرح اقتصادی 
در صحن مجلس اعالم وصول شد. وی با بیان اینکه 
کمیسیون های مجلس به تازگی تعیین شده اند، 
افزود: به محض آنکه این طرح ها در کمیسیون های 
مجلس بررسی شود و گزارش آنان به هیأت رئیسه 
مجلس برسد، ما آن طرح ها را در دستور کار مجلس 

قرار می دهیم.
    

نایب رئیس مجلس:
ودیعه مسکن نمایندگان 

قرض الحسنه است
امیرحســین قاضی زاده، نایب رئیس مجلس 
شــورای اســالمی در پاســخ به تذکر  موســی 
غضنفرآبــادی در مبالغ واریز شــده به حســاب 
نمایندگان به عنوان ودیعه مسکن گفت: تعدادی 
از نمایندگان برای ۴ سال در تهران خدمتگزار مردم 
هستند و بنابراین ودیعه به عنوان قرض الحسنه از 
محل صندوقی در مجلس به آنها پرداخت می شود 
که این مبلغ به صورت یکجــا و یا در چند مرحله از 
ســوی نمایندگان بازپرداخت می شود. وی افزود: 
این مبلغ در مجلس دهم 25۰ میلیون تومان بود که 

در مجلس یازدهم کاهش یافت.
    

تست کرونای ۷  نماینده مجلس 
مثبت اعالم شد

محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه 
مجلس گفت: هفته گذشته از بیش از ۱۰۰ نماینده 
تست کرونا گرفته شد که تســت حدود ۷  نفر آنها 
مثبت اعالم شده است. وی درباره ادامه روند برگزاری 
جلسات مجلس با شیوع مجدد کرونا گفت فعال تاکید 
بر استفاده از ماسک و مواد ضدعفونی کننده بوده تا 
بعد تصمیمات دیگری گرفته شود. فرهنگی درباره 
ادامه حضور وزرا در جلسات مجلس و کمیسیون ها 
نیز اظهار کرد: ستاد کرونا محدودیت هایی را اعمال 
و فعال حضور وزرا را محدود کرده ولی منعی اعالم 

نشده است.
    

 اعتراض روح اهلل زم 
به حکم اعدام

وکیل مدافع روح اهلل زم از اعتراض به حکم اعدام 
موکلش خبر داد. به گزارش ایسنا، دبیر دریابیگی 
بلوردی در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: بعد 
از ابالغ حکم پرونده موکلم،  نســبت به رأی دادگاه 
اعتراض  و درخواست فرجام خواهی دادم و  قرار شده 
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود.  اسماعیلی 
سخنگوی قوه قضاییه ۱۰ تیر ماه در نشست خبری 

از محکومیت روح اهلل زم به اعدام خبر داد.

واعظی می گوید تخریب و 
شبهه افکنی درباره قرارداد 

با چین را اول رسانه های 
خارج با هدف قراردادن 

روابط ایران و چین شروع 
کردند و متاسفانه در داخل 

هم برخی افراد که دنبال 
فرصت هستند نام خود را 

مطرح کنند، این موضوع را 
طرح کردند

سخنگوی وزارت خارجه 
ادعاهایی همچون اجاره 

جزایر ایرانی در خلیج 
فارس، انحصار فروش 

نفت با قیمت های پایین، 
استقرار نیروهای مسلح و 

غیره در قرارداد 25 ساله با 
چین را مضحک دانست که 
حتی ارزش تکذیب کردن 

هم ندارد

ســخنگوی دولت معتقد اســت در جنگ 
اقتصادی موجود دشمن تصمیم دارد با عملیات 

روانی سرمایه اجتماعی ایران از بین ببرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 
علی ربیعی در نشســت ویدئو کنفرانســی با 
اعضای شورای اطالع رسانی استان ها، گفت: هر 
چند امسال به دلیل تشدید فشارهای خارجی به 
ویژه تحریم های ظالمانه، عملیات متمرکز روانی 
دشمن برای تضعیف روحیه و امید مردم و رکود 
جهانی ناشی از شیوع کرونا، سال سختی را پیش 
رو داریم، اما براساس سنت های الیتغیر الهی 

ایمان داریم که از این شرایط سخت با همدلی 
مردم عبور خواهیم کرد.

وی با اشاره به موفقیت های چشمگیر دولت 
تدبیر و امید در 55 ماه نخســت آغاز فعالیت 
گفت: دولت تدبیر و امید دستاوردهای اقتصادی 
ملموس و بزرگی داشت. رشد اقتصادی باال در 
کنار کنترل تورم و بهبود فضای کسب و کار در 
همین دولت اتفاق افتاد اما بــا روی کار آمدن 
ترامپ و اعمال تحریم های ظالمانه شــرایط 

متفاوت و کشور با محدودیت هایی مواجه شد.
ربیعی یادآور شد: مردم ایران در نظر دارند 

که در ســال ۹۷ فردی غیرمتعارف در نتیجه 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا بر مسند 
قدرت نشست و با زیرپا گذاشتن تعهدات این 
کشــور و اعمال تحریم های ظالمانه و افزایش 
فشــارها بر ایران، موجب بروز مشکالتی برای 
کشور و مردم شد که بخش عمده آن در سال 

۹۹ نمود پیدا کرد.
عملیات روانی دشمن سنگین است

رئیس شورای اطالع رسانی دولت 
با اشــاره به عملیــات روانی 

سنگین دشمنان علیه مردم 

ایران، اذعان کرد: تاکنــون در هیچ دوره ای، 
کشور به این اندازه در نظام تحریمی دشمن 

قرار نگرفته بود.
سخنگوی دولت افزود: دولت تدبیر و امید 
در طی دوران فعالیت خود متناسب با شرایط 
و وضعیت کشور دســتاوردهای چشمگیری 
دارد که مردم دســتاوردهای قبل 
از تحریم ها را لمس کردند اما 
اقدامــات و تالش های دولت 
در زمان تحریــم را که بعضا 
بی سابقه و کم نظیر بوده اند 
را به دلیل وجود فشــارهای 
اقتصادی ناشی از تحریم های 
آمریکا درک نکردند.

ربیعی خطاب 

به اعضای شــورای اطالع رســانی استان ها 
گفت: دشــمن با جنگ روانی، ســرمایه های 
اجتماعی را هدف قرار داده کــه برای مقابله 
با آن باید تالش هــا و اقداماتی که دولت برای 
حل مشکالت مردم انجام داده و در حال انجام 
دارد را به آگاهی و اطالع افکار عمومی رساند 
و همچنین دســتاوردهای دولت در شرایط 
سخت که به ســهم خود بعضا بی نظیر بوده را 

برای مردم ملموس کرد.
رئیس شورای اطالع رسانی دولت با بیان 
اینکه همه هــم و غم دولت، کمــک به مردم 
در حل مشکالت شــان اســت، گفت: همه 
تالش دولت کنترل شرایط اقتصادی کشور و 
بازگرداندن ثبات و بهبود فضای کســب و کار 

در کشور است.

ربیعی با اشاره به جنگ اقتصادی موجود: 

دشمن سرمایه اجتماعی ما را هدف گرفته است


