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نظر کمیسیون آیین نامه درباره سوال از روحانی
رئیس کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، از اعالم نظر این کمیس��یون 

درخصوص موضوع »دومین سوال مجلس از رئیس جمهور«، طی هفته جاری خبر داد.
عزت اهلل یوس��فیان مال با اش��اره به ارجاع به اختالف نظر متقاضیان سؤال از 
رئیس جمهور و هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی، اظهار 

داشت: با توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان سؤال از رئیس جمهور از طرح سؤال 
انص��راف داده اند، این اختالف نظر پیش آمده بود ک��ه آیا انصراف این افراد در مهلت 

۱۰ روزه از تاریخ بررسی در کمیسیون اقتصادی صورت گرفته یا پس از انقضای مهلت از 
سوال منصرف شده اند.بر این اساس موضوع به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی ارجاع 

شد تا با توجه به حکم ماده ۲۱۲ آیین نامه، مسئله بررسی و اعالم نظر شود.
وی تصریح کرد: در جلسات آینده این کمیسیون، موضوع به بحث گذاشته و در نهایت 

رأی گیری می شود و نتیجه رأی گیری نیز به هیأت رئیسه مجلس اعالم می شود.  مهر

پارلمان
مشکل غربی ها با ما بر سر موشک نیست 
رئیس س��ازمان بسیج مستضعفین گفت: مشکل غربی ها با ما بر سر موشک 

نیست، بلکه مشکل آنها بر سر اسالم و انقالب است.
س��ردار غالمحسین غیب پرور درباره درخواست غربی ها برای مذاکره درباره 
توان موشکی کشورمان، گفت: توان موشکی کشورمان جزو خطوط قرمز است.

وی با یادآوری اینکه "مشکل طرف های غربی با ایران مسئله  هسته ای و موشکی 
کش��ورمان نیست"، اظهار داشت: اینها به کمترین چیزی که به آن راضی می شوند این 

است که ما بگوییم اسالم و انقالب را نمی خواهیم. توان موشکی خط قرمز است؛ قطعاً درباره 
توان موشکی مذاکره ای با طرف های غربی انجام نخواهیم داد و این کار شدنی نیست.

غیب پ��رور با اع��الم اینکه غربی ها می خواهند ملت ای��ران تبدیل به یک ملت خنثی و 
بی عرضه و حقیر شود که این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد، تأکید کرد: هرگز درباره توان دفاعی 

کشورمان مذاکره نخواهیم کرد و در این حوزه هر روز پیشرفت می کنیم.  تسنیم

بسیجیها
بنایی برای خروج از برجام نداریم

مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی گفت: اگر قرار باشد 
برجام رفع تحریم ها را به همراه نداشته باشد موضوعیتی هم ندارد و آنچه رهبری 

فرمودند این است که ما هیچ محدودیتی برای انجام اقداماتمان قائل نیستیم.
س��ردار حس��ین دهقان افزود: همان طور که دقت کردید رهبری اقدامات در 

چارچوب برجام را توصیه کردند، لذا بنایی برای خروج از برجام نداریم. آمریکایی ها 
به دنبال ایجاد فضای جدیدی هس��تند که امتیازاتی بگیرند، اما ملت ایران به کس��ی 

امتی��ازی را نخواه��د داد. وی اف��زود: آنچه مناف��ع ما اقتضاء می کند همان چیزی اس��ت 
که رهبری و مس��ئولین نظام دنبال می کنند.آنچه مهم اس��ت این اس��ت که ما به عهد و 
قراردادهای خود با کش��ورهای بزرگ و همچنین تایید شورای امنیت سازمان ملل پایبند 
هستیم و اینکه طرف های مقابل آن را زیرپا بگذارند طبیعی است که ما دلیلی برای اینکه 

بخواهیم شرایط جدیدی را تحمل کنیم وجود ندارد.  ایسنا

امنیتواقتدار

س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی کش��ورمان گفت:مقام  معظم رهبری فرمودند، اقدامات فعال در چارچوب برجام سخنــــگو
اما با حداکثر ظرفیت صورت پذیرد این یعنی هیچ ظرفیتی را خالی نگذاریم.

بهروز کمالوندی با اش��اره به اینکه س��ازمان انرژی اتمی مستقل تصمیم 
نمی گی��رد، افزود: ما کار علمی، تحقیقات��ی و تکنولوژی را انجام می دهیم؛ اما 

گوش به فرمان مقامات ارشد و مقام معظم رهبری هستیم.
وی گفت: مقام معظم رهبری فرموده اند، اقدامات فعال در چارچوب برجام اما با 
حداکثر ظرفیت صورت پذیرد؛ لذا مفهوم این موضوع این است که ما هیچ ظرفیتی 
را خالی نگذاریم و از همه امکانات موجود استفاده کنیم، تا اگر طرف مقابل بدعهدی 

کرد بتوانیم به سرعت اقدامات جدی و سطح باالیی را انجام دهیم.
کمالوندی تصریح کرد: س��ازمان از قبل هم اعالم کرده است که رسیدن به 

ظرفیت ۱9۰ هزار س��و در طول فاصله کمتر از دو س��ال شدنی است، اما تالش 
م��ا این اس��ت که مدت زمان رس��یدن به این ظرفیت را کاه��ش دهیم. لذا در 
حال اس��تفاده از تمام ظرفیت خود از جمله تولید مواد، مواد اولیه، کیک زرد و 

همچنین مواد فرآوری شده UF4،UF6 هستیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ادامه داد: مفهوم این اقدامات این است که 
ما در چارچوب برجام براساس نیازمان در موضوع تحقیق و توسعه با ظرفیت 
کام��ل پیش خواهیم رف��ت؛ البته اگر طرف مقابل بدعه��دی کند مفهوم این 

خواهد بود که تمام ظرفیت ما برای اقدامات جدی آماده است.
کمالوندی خاطرنش��ان کرد: شاید طرف مقابل از ظرفیت های ما اطالعی 
ندارد، لذا اقدامات ما از جهتی اس��ت که بدانند جمهوری اسالمی ایران جدی 

صحبت می کند.  باشگاه خبرنگاران

کمالوندی:
طبق بیانات رهبری هیچ ظرفیتی را خالی نمی گذاریم

آنچه سایه ی جنگ و تعّرض دشمن را

 

رفع کرده، حضور مردم بوده است
عمده ی حرف بنده با مردم است. مردم عزیز ما باید 
بدانند که حضور آنها در عرصه های مختلف، تعیین کننده 
است. تعیین کننده ی چه؟ تعیین کننده ی امنّیت ملّی. 
اگر مردم در صحنه حضور داش��ته باش��ند، کش��ور در 
امنّیت باقی خواهد ماند. اینکه شما می بینید دشمنهای 
پُررو و وقیح و گردن کلفت در مقابل جمهوری اس��المی 
از هر عمل س��ختی اجتناب میکنن��د، به خاطر حضور 
مردم است؛ میترسند، به معنای واقعی کلمه میترسند؛ 
اینها تحلیل نیست، اینکه عرض میکنم، واقعّیاتی است 
که مس��تندهای آنها جزو مسلّمات اس��ت. وقتی ملّت 
حضور پیدا میکند، دش��منی ک��ه میخواهد با این نظام 
مب��ارزه بکند، مجبور میش��ود عقب بنش��یند و تعّرض 
نکن��د؛ وقتی بین ملّت و نظام فاصله ایجاد ش��د و ملّت 
در صحن��ه حضور پیدا نکرد؛ آن وقت میتوانند هر کاری 
انجام بدهند؛ خیلی سخت هم نیست برایشان، همه جور 
میتوانند اقدام بکنند، کمااینکه در جاهای مختلف دنیا 
کرده اند. در ایران اس��المی دش��من نتوانسته کار کند، 
به خاطر حضور مردم؛ دشمنها به خاطر حضور مردم بوده 
است که نتوانسته اند تعّرض کنند. گاهی می شنویم و در 
گذشته شنفته ایم که بعضی ها فرض کنید گفته اند »ما 
که آمدیم مسئولّیت پیدا کردیم، توانستیم سایه ی جنگ 
را از س��ر کش��ور ]برداریم[«؛ نه، ای��ن حرفها، حرفهای 
درس��تی نیست؛ از بنده بشنوید، آنچه سایه ی جنگ را، 
سایه ی تعّرض دشمن را در طول این سالهای متمادی از 

سر این کشور رفع کرده، حضور مردم بوده است. 

بیانات در دیدار کارگران
10 اردیبهشت 96

مخاطب شمایید

ت اول
نوب

آگهي تجديد مناقصه عمومي 
شهردارى كمال شهر 

مهرداد ترابيان شهردار کمال شهر

شهردارى كمال شهر در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال 97 پروژه هاى ذيل را از طريق برگزارى تجديد مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد لذا از كليه متقاضيان دعوت مى گردد با رعايت موارد و شرايط ذيل ظرف مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خريد اسناد تجديد مناقصه از ساعت 

9 الى 14 به آدرس: كرج، كمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى كمال شهر واحد امور قراردادها مراجعه نمايند. 

- ارائه سپرده شركت در مناقصه به يكى از روشهاى ذيل:
الف) ضمانت نامه بانكى ترجيحًا از يكى از بانكهاى استان البرز يا تهران كه به مدت 90 روز كارى اعتبار داشته باشد و قابل تمديد باشد.

ب) واريز فيش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانك ملى 
ج) چك تضمين شده بانكى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانك ملى به نام شهردارى كمال شهر

2-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
3- شهردارى كمال شهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مى باشد.

4- شركت كنندگان مى بايست جهت خريد اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فيش از شهردارى كمال شهر و واريز مبلغ 500/000 ريال براى هر پروژه بصورت جداگانه 
اقدام نمايند. الزم به ذكر مى باشد مبلغ واريزى جهت خريد اسناد مناقصه به هيچ عنوان مسترد نمى گردد.

5- در هر شرايطى مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
6- در هنگام خريد اسناد مناقصه ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل شركت الزامى مى باشد.

7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوطه به پيمانكار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا 
زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.

8- مهلت خريد اسناد از مورخ 97/3/27 لغايت 97/4/5 مى باشد بديهى است پيشنهادات مناقصه گران مى بايست در پاكت ممهور به مهر شركت تا پايان وقت 
ادارى روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 به دبيرخانه شهردارى كمال شهر تحويل داده شود.

9- كليه پيشنهادات شركت كنندگان راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 97/4/6 در كميسيون عالى معامالت بازگشايى مى گردد.
10-  هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

11- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

مبلغ سپرده شركت در مبلغ پروژه (ريال)شرح  عملياترديف
رتبه درخواستىمدت قراردادميزان تهاترمناقصه (ريال)

پروانه بهره بردارى و يا حداقل رتبه 5 راه و 6ماه60درصد2/800/000/000140/000/000خريد و حمل آسفالت معابر كمال شهر1
باند از سازمان مديريت و برنامه ريزى

 پروانه بهره بردارى و يا حداقل رتبه 5 راه و6ماه60درصد2/800/000/000140/000/000خريد و حمل آسفالت معابر خرمدشت2
باند از سازمان مديريت و برنامه ريزى

 پروانه بهره بردارى و يا حداقل رتبه 5 راه و6ماه60درصد5/600/000/000280/000/000خريد و حمل آسفالت معابر پيشاهنگى و شمال شهر3
باند از سازمان مديريت و برنامه ريزى

حداقل رتبه 5 راه و باند از سازمان 6ماه60درصد2/000/000/000100/000/000جدول گذارى معابر خرمدشت4
مديريت و برنامه ريزى

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

قرارمان با دولت تدبیر و امید  این بود که چرخ سانتیرفیوژها پرونـــــده
و زندگی م��ردم با هم بچرخد، گفتند آفتاب تابان 
برجام را ببینید و س��یب و گالبی برجام را با چشم 
بصیرت بچینی��د، حتی آب خوردن را هم در ابتدا 
به برجام گره زدند و این معاهده را راه گش��ای حل 
معض��الت جامعه و اقتصاد می دانس��تند اما مدتی 
بعد، برجام را تا س��ر حد امضا برای برداشتن سایه 
جن��گ تقلیل دادند و س��عی داش��تند ب��ه مردم 
بگوین��د اگ��ر برجام نب��ود االن باید اس��یر جنگ 

می شدید! 
آن زمان ه��ا هم با وجودی ک��ه بارها رهبری 
تذک��ر دادند که آنچه س��ایه جن��گ را بر می دارد 
قدرت و وحدت مردم اس��ت اما برخی نشنیدند و 
ندیدند، حاال بعد از خروج امریکا از برجام همان ها 
ب��ا همان فرم��ان قبلی تبلیغ می کنن��د که اگر از 
برجام خارج ش��ویم و یا اگر به برجام جدیدی! تن 

ندهیم، جنگ می شود! 
برخی خارج نشین ها در زمان جنگ که اکنون 
به کش��ور بازگش��ته اند! و آنهایی که هیچ گاه رنگ 
جبهه ه��ا را ندیده  اند با وقاحت می گویند منتقدان 
برجام ش��رایط س��خت جنگ��ی را درک نکرده اند! 
ام��ا رهب��ری آب پاکی را روی دس��تان خارجی ها 
و داخلی هایی که با دش��من همصدا شده و تبلیغ 
دروغ آم��دن جن��گ با خروج از برج��ام می کنند؛ 
ریختند و گفتند »اینها دروغ است« اما چه کسانی 
در داخل و خارج از کشور چنین پروژه ای را پیش 

می بردند؟!

توهم جنگ!
در داخل کشور بیشتر افرادی که طرفدار برجام 
بودن��د و متعصبانه هر کس��ی که ب��ه برجام انتقاد 
می کرد را به باد انتقادهای س��خت و خشن گرفته 
و ب��ه او لقبی را حواله می دادن��د اکثرا همین رویه 
توه��م جنگ را در پیش گرفته اند. هر چند عده ای 
از آنه��ا بنا بر اینکه آب و صابون هم نمی توانس��ت 
صورتشان را پاک کند سکوت اختیار کردند و بحث 
را ادامه ندادند اما هنوز هم هستند افرادی که سعی 
در ایجاد توهم جنگ بین مردم داش��ته خواسته و 

ناخواسته آب در آسیاب دشمن می ریزند.
در همین زمینه ت��اج زاده در جدیدترین توئیت 
خود نوش��ته که »به روحانی انتقاد می کنند که چرا 
آمری��کا را کدخدا نامی��دی، ولی خودش��ان پس از 
خروج ترامپ از برج��ام دولتش را معادل کل جهان 
می خوانن��د و ضمن تاکید بر بی فای��ده بودن برجام 
بدون آمریکا از پایان دیپلماس��ی حرف می زنند. آیا 
نمی دانند که خاتمه دیپلماسی مساوی با انزوا و قهر و 
جنگ است؟« این رویه در مواضع افرادی دیگر مانند 
برادر مرحوم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز در مصاحبه های اخیر تکرار شده است و از سوی 

برخی تئوریسین های اصالحات نیز بیان می شود!

القای جنگ از بیرون
اما ایج��اد توهم جنگ و به��م ریختن امنیت 
روانی افکار عمومی کشور از خارج از کشور نیز در 
دس��تور کار قرار گرفته است و دشمنان جمهوری 
اس��المی با وجودی که به تعه��دات برجامی خود 
عم��ل نکرده اند در حال الق��ای توهم جنگ برای 
متعهد ماندن جمهوری اسالمی به چیزی هستند 

که اساسا طرف مقابل آن را نقض کرده است.
در همین راستا نیز یوشکا فیشر صدراعظم سابق 
آلمان در یادداش��ت خود با عنوان »دس��تورالعمل 
ترامپ برای هرج و مرج در خاورمیانه« که در پایگاه 
خبری پراجکت سیندیکت منتشر شده، آورده است: 

»ایران هیچ نقض تعهدی نداشته است که بتوان آن 
را بهانه تصمیم ترامپ دانست. این تصمیم، بازگشتی 
به سیاست نه چندان موفق و قدیمی آمریکا، یعنی 
مقابله با ایران است. تنها تفاوتی که این بار دارد این 
اس��ت که دولت ترامپ مصمم اس��ت که تا سرحد 
جنگ و یا حتی فرات��ر، پیش برود تا به هر قیمتی 

شده به خواسته اش برسد.«
ب��ه  ک��رده  س��عی  خ��ود  یادداش��ت  در  او 
جنگ طلبی های جمهوری خواه ها در خاورمیانه اشاره 
کند تا تهدیدش ملموس تر ش��ده و راه گش��ا شود: 
»حمله آمریکا به عراق و اش��غال آن در سال ۲۰۰3 
عامل بی ثباتی در منطقه بود.با از دست دادن امکان 
تاثیرگ��ذاری بر ایران از طری��ق اقدامات اقتصادی و 
دیپلماتیک، تنها گزینه جایگزین دولت ترامپ اکنون 
تغییر رژیم اس��ت. جنگ طلبان کاخ سفید از جمله 
جان بولتون مش��اور امنیت ملی به نظر می رس��د از 

سرنگونی رژیم در عراق، هیچ درسی نگرفته اند.«
اما مواضع بس��یاری از دولتم��ردان فعلی اروپا 
نی��ز بر همین اس��اس بیان ش��ده اس��ت، آنها یاد 
گرفته اند که با حمای��ت از برجام بر لزوم مذاکرات 
جدید و توافق جدی��د برای جلوگیری از جنگ در 
ایران تاکید کنند، بر همین اس��اس ابتدا جمله ای 
در حمایت از برج��ام و ایران گفته بالفاصله بعد از 
آن درباره تعهد جدید جمهوری اسالمی و اهمیت 
پذیرفتن تعهد برای جنگ نش��دن! اصرار می کنند، 
کاری که این روزها ماکرون، مرکل، ترازا می  و دیگر 
مقامات غربی نیز در دیدارهای مستقیم با مقامات 
ایرانی و در رسانه ها بارها از آن استفاده کرده اند. اما 

این سناریویی است که حقیقت ندارد.

افشای پروژه  غرب و هم طیف های داخلی 
توسط رهبری

ام��ا رهب��ر معظ��م انق��الب در س��الروز وفات 
بنیانگ��ذار جمهوری اس��المی ایران این نقش��ه را 
برای مردم هوش��یار در کشور افشا کرده و فرمودند: 
»عوامل)دش��من( در داخل هم متأّسفانه مشغولند؛ 
یک روز در خیابانهای تهران به مناس��بت روز قدس 
که روز دفاع از فلس��طین است، ش��عار »نه غّزه، نه 
لبنان« دادند. کمک کنندگان به جنگ روانی دشمن 
در داخل، موجودات بدی هستند، موجودات حقیری 
هس��تند؛ این س��رافکندگی دارد. امروز هم کسانی 
درصدد این هستند که یک شکل معیوب از برجام را 
بر کشور تحمیل کنند؛ دولتهای خارجی دنبال این 
هس��تند و یک ع��ّده ای در داخل تبلیغ میکنند که 
اگر این نش��ود، جنگ خواهد شد؛ نه آقا، این دروغ 
اس��ت، این تبلیغ به نفع دشمن است. هدف دشمن 
معلوم است؛ دشمن درصدد آن است که ما از نقاط 
قّوت خودمان صرف نظر کنیم، از عناصر اقتدار ملّی 
خودمان دست برداریم تا راحت تر بتواند بر کشور ما، 
بر ملّت ما، بر سرنوشت ما و آینده ی ما مسلّط بشود؛ 
یک چنین فکری را آنها کرده اند و ملّت در مقابل این 

حرکت ایستاده است؛ این فشار روانی.«

از دستاوردهای خیالی تا توهم درگیری
اما خطرناک تر از دروغ بودن دستاوردهای خیالی 
برجام که توس��ط طرفداران آن به صورت متعصبانه 
و کورکورانه تبلیغ می ش��ود آن اس��ت که عده ای بر 
دو راهی پذیرفتن تعهدات جدید و جنگ برآمده اند. 
یادمان نرفته که در سال های اخیر عده ای به دنبال 

القای این نکته بودند که با برجام "سایه جنگ" از سر 
کشور دور شده و اکنون نیز معتقدند همین "برجام 
معیوب" خواهد توانس��ت مانع آغاز جنگ شود! اما 
حقیق��ت آن اس��ت که این ادعا همانط��ور که مقام 
معظم رهبری آن را افشا کردند دروغی بیش نیست! 
و این قدرت پاس��خگویی ملت ای��ران به تهدیدات 
دشمن و ایستادگی در برابر زیاده خواهی متجاوزان 
اس��ت که تاکنون جلوی تجاوز دش��من را گرفته و 

امنیت پایدار را برای کشور به همراه آورده است!
آنچه باید به عنوان اتفاقی واقعی و بدون تعصب 
و ن��گاه حزبی پذیرفت این نکته اس��ت که برخالف 
تصویری که عموما در رسانه های خاص ارائه می شود، 
مذاکرات برای حفظ برجام با اروپا خوب پیش نمی رود. 
دولت  های اروپایی فقط به حرف بسنده کرده  اند و در 
عمل شرکت  های اروپایی در حال ترک ایران هستند، 
هر چن��د که در مقام حرف هم ب��ا مواضعی دوپلهو 
و مبه��م و بعضا تهدیدآمیز باز ه��م ایران را ملزم به 

پذیرفتن تعهدات بیشتر می کنند!
بر همین اساس جمهوری اسالمی اگر بخواهد از 
مواضع به حق خود دفاع کند و تعهدات طرف مقابل 
در برجام را پیگیری کند نیازمند راهبرد جدید است، 
راهبرد جدیدی ک��ه در مواضع اخیر رهبری هم به 
آن اش��اره ش��ده اس��ت. این راهبرد می تواند همان 
گزینه تقویت توان هس��ته ای البته با تاکید رهبری 
فعال در چارچوب برجام پیگیری شود و البته پیش 
گرفتن جهش در غنی  س��ازی از طریق به کار   گیری 
وس��یع ماشین  های نس��ل باالتر تا شاید این موضع 
جدید و دست باال بتواند حقوق از دست رفتن ملت 
را بازگرداند. طرف��داران برجام هم اگر منافع ملی و 
استیفای حقوق ملت آنطور که در رونمایی از حقوق 
شهروندی! قائله به پا کردند برایشان مهم است بهتر 
است دست از نگاه تنگ نظرانه و متعصبانه برداشته 
و همراه جریان انقالب به استیفای حق ملت بپردازند 
و برایشان مهم نباشد که کدام جناح با چه حربه ای 

حق ملت را باز می ستاند.

تبلیغ دروغ برای تحمیل شکل معیوب برجام!

توهم جنگ


