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منتظر آمریکا نباشید
منتظر نباشيد ديگران براى شام كار بكنند. اين انتظارى بود كه ما منتظر باشيم 

امريكا براى ما دلسوزى بكند! ]...[ قراردادهايى با ما كردند كه همه قراردادهايشان 

به رضر ما بود، يا اكرثش. آنها براى ما كار منى كنند. ننشينيد ديگران براى شام كار 

كنند. خودتان كار كنيد.
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پیروزی حزب اهلل مدعیان اصالحات را عزادار کرد
نتیجه انتخابات لبنان به ضرر اقتصاد این کشور است!
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سرویس سیاسیـ 
به دنبال اعالم نتایج انتخابات پارلمانی آلمان و مشخص شدن پیروزی قاطع حزب اهلل لبنان روزنامه زنجیره ای شرق 
برای شکســت خورده های انتخابات پارلمانی این کشــور رخت عزا به تن کرده و رای مردم لبنان را بر خالف منافع و 

مصالح این کشور دانست!
در بخشی از گزارش روزنامه شرق در این زمینه آمده است : »پیروزی حزب اهلل در انتخابات پارلمانی اخیر که پس 
از حدود یک دهه وقفه برگزار شد، ممکن است میلیاردها دالر کمک نظامی آمریکا به لبنان و کمک ها و وام های مالی 
بین المللی به این کشور را با خطر روبه رو کند؛ آن هم حاال که لبنان برای احیای اقتصاد خود، به شدت به این کمک ها 
نیازمند است. لبنان برای تأمین هزینه های میزبانی از یک میلیون پناهنده سوریه که حدود یک چهارم جمعیت لبنان 

هستند، به کمک های مالی وابسته است.«
در این رابطه چندین نکته را باید مورد اشاره قرار داد ، نخست آنکه برای مدعیان اصالحات آزادی و دمکراسی چون 
هندوانه ای است که به شرط چاقو خریداری می شود، آنان رای مردم را تنها در صورتی می پسندند و بر اصالت آن صحه 
می گذارند که این رای بر اســاس خواســت آنان و منافع غرب باشد و از این رو است که هر گاه مردم رای و نظر دیگری 
داشتند مدعیان اصالحات کمر به آشوب و بر هم زدن امنیت کشور می بندند، آنان حتی رای مردم دیگر نقاط جهان را 

نیز بر همین اساس و معیار سنجش و درباره آن اظهار نظر می کنند!
نکته دیگر اینکه اگر کمک های غرب به ویژه آمریکا تاثیری در حیات و معیشت یک ملت داشت چرا برجام در دو 

سال پس از تصویب و اجرایی شدن آن چنین اثر و نتیجه ای را نداشته است؟!
اگر کمک های غرب به ویژه آمریکا تاکنون تاثیری در زندگی مردم یک کشــور داشــت برجام که در دو ســال 
گذشــته مورد بزک روزنامه های زنجیره ای بود چنین تاثیری را بر جای گذاشــته بود، مردم لبنان نیز در سال های 
گذشته کمک های برخی طرفین غربی و سعودی را دیده و نتایج آن را با تمام وجود چشیده اند. کمک هایی که به 
عربستان این اجازه و جرات را می داد که نخست وزیر هم سو و هم جهت با خود را در روز روشن بربایند و تحقیرش 

کنند و مجبور به استعفایش سازند!

برجام با هیالری کلینتون هم به همین سرنوشت دچار می شد
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »اگر خانم کلینتون نیز در آمریکا به قدرت می رسید سرنوشت برجام مانند امروز 
بود و هیچ تفاوتی بین ترامپ و کلینتون در این زمینه وجود ندارد. به صورت کلی آمریکایی ها با این انگیزه وارد مذاکره 
با ایران شدند که سیاست ایران در موارد دیگر هم تغییر کند. به همین دلیل نیز هنگامی که این خواسته برآورده نشد، 
آمریکا تالش کرد با اضافه کردن تبصره های مختلف به برجام عرصه را برای ایران تنگ کند. این رویکرد در دولت اوباما 
آغاز شد و قرار بود در دولت کلینتون ادامه پیدا کند. در نتیجه برای آمریکا این مسئله که چه کسی در آینده به قدرت 

می رسید دارای اهمیت نبود و در اولویت بعدی قرار داشت.«
اعتراف این روزنامه زنجیره ای به  اشــتراک نظر جمهوری خواهان و دموکرات ها در دشــمنی با ایران در حالی است 
که در ماههای اخیر مدعیان اصالحات و برخی دولتمردان، این گونه وانمود کرده اند که ترامپ زیر میز برجام زده و راه 
اوباما در برجام را ادامه نداده است. در این میان برخی روزنامه های زنجیره ای پا را فراتر گذاشته و مدعی شدند که ایران 

در دوره اوباما فرصت سوزی کرد!

با شعارهای پوچ مشکالت را دوچندان نکنید 
»روزنامه همدلی« در واکنش به وعده اخیر نوبخت مبنی بر ایجاد یک میلیون شــغل تا پایان ســال در گزارشی با 
تیتر کنایه آمیز»حاِل خوِب نوبخت« نوشــت که شعارهای پوچ بدون عبور از معضالت جدی اقتصاد می تواند مشکالت 

را دوچندان کند.
این روزنامه در ادامه نوشت: »وعده اگرچه شیرین است اما با واقعیت اقتصاد ایران جور در نمی آید. حاال دیگر مردم 
کوچه و بازار هم می دانند که اوضاع  اشتغال در ایران چه اندازه بحرانی است و مشکالت این بازار یک ساله حل شدنی 
نیســت.به نظر می رســد آنچه بیش از هر چیز اقتصاد ایران را فلج کرده است وعده هایی است که هیچ گاه مجالی برای 

تحقق پیدا نکردند؛ فقط موجب بی اعتمادی مردم به سیاست های اقتصادی دولت شدند.«
این روزنامه در ادامه نوشــت: »چند ســالی می شود که تمام مولفه های ایجاد اشتغال پایدار در اقتصاد فلج شده اند، 
رکود سال هاست گریبان تولید را گرفته، کشاورزی صنعتی به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است، رشد اقتصادی به 
گواه تحلیلگران اقتصادی مطلوب نیست و هزارو یک بحران دیگر... اما مسئوالن هر چند وقت یک بار از امیدواری شان 

برای ریشه کن کردن معضل بیکاری در کوتاه مدت سخن می گویند.«

ماله کشی بی تدبیری دولت 
در مدیریت بازار ارز با حمله به منتقدان

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد در شماره دیروز با انتشار تیترهای روزنامه کیهان از جمله »اگر برجام را آتش می زدیم، 
دالر 7200 تومان نمی شــد« و »دالر 5800 تومانی دســتاورد دولت برجام و تلگرام!« و...در تیتر اصلی مدعی شد که 

رسانه های منتقد دولت به التهابات بازار ارز دامن زده و موجب ناامیدی مردم شده اند.
این روزنامه زنجیره ای نوشت:»هرچند نمی توان تمام قد از تمام تصمیمات اقتصادی دولت دفاع کرد اما...اخبار عجیب 
و التهاب آفرین رســانه های اصولگرا از بازار ارز بر تب و تاب این بازار افزوده است...مخابره اخبار تشدیدکننده بحران به 

معنای ریختن بنزین بر آتش دالر است.«
این روزنامه مدعی اصالحات در ادامه نوشــت: »در این بین این پرســش مطرح می شود که مرز میان منافع ملی و 

جهت گیری های جناحی و سیاسی کجاست.«
پاسخ ادعای مضحک این روزنامه زنجیره ای در ماله کشی عملکرد ضعیف دولت و انداختن تقصیرها به گردن منتقدان 

در گزارش روزنامه جهان صنعت آمده است.
روزنامه حامی دولت »جهان صنعت« نوشــت: »آشفتگی و سردرگمی در روند اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد 
تا جایی که به چالش انکار ناپذیر بدل شده که در راستای اعالم دالر 4200 تومانی قابل پیش بینی هم بود. به هر روی 
زمانی که دولت توانایی اجرای برنامه های خود را نداشته باشد نباید منتظر بهبود شرایط بود. حال به نظر می رسد آنچه 
دولت اعالم کرد فقط یک بلوف سیاســی بزرگ و نه برنامه ریزی اقتصادی هدفمند باشــد... اظهار نظرهای مسکن وار و 
کوتاه مدت از ســوی دولت در راســتای بهبود شرایط اما نه تنها شرایط را بهبود نمی بخشد بلکه خود به مشکالت دامن 
می زند و منجر به عمیق تر شــدن آسیب های اقتصادی خواهد شد...]روحانی[ معتقد بود که برجام منجر به آن خواهد 
شد تا چرخ های سانتریفیوژها و صنعت و اقتصاد کشور با بیشترین سرعت بچرخند.این موضوع اما محقق نشد و نه تنها 
چرخ های صنعت کشور نچرخید و اقتصاد هر روز کندتر از گذشته به راه خود ادامه داد بلکه فعالیت های هسته ای نیز 

به شکل گسترده ای متوقف شد.«

»مذاکره در یک پکیج امنیت منطقه ای« 
مارک به روز برجام موشکی!

برجام موشکی و منطقه ای سکه رایج محافل مدعیان اصالحات و روزنامه های زنجیره ای در روزها و ماه های گذشته 
شده است.

روزنامه ایران دیروز در مطلبی نوشت: »اگر اروپایی ها و طرف ها به گونه ای بازی کنند که ترامپ هم احساس کند 
به بخشی از خواسته هایش رسیده شاید این امر موجب بقای برجام شود. اما همه اینها منوط به آن است که اروپا این 
بازی را به طرح ادعا علیه توان دفاعی و موشــکی ایران نکشــد بلکه آن را در یک پکیج امنیت منطقه ای مورد بررســی 
قرار دهد تا مشخص شود چنانچه در تبادل نظامی منطقه میان همه بازیگران مؤثر توازن برقرار باشد، این امر به معنای 

حفظ امنیت جهان غرب هم خواهد بود. در این صورت آمریکایی ها هم متقاعد می شوند که در این توافق بمانند.«.
اینطور نیســت که افراطیون مدعی اصالح طلبی از بدعهدی و پیمان شکنی آمریکا و اروپا در برجام بی خبر باشند. 
آنها با کوبیدن بر طبل برجام های 2 و 3 درصدد هســتند تیشــه به ریشــه مقاومت و چوب حراج به بنیه دفاعی کشور 
بزنند و ایران را لقمه ای آماده برای بلعیدن دشــمنان تابلودارش کنند. البته این دفعه با مارک جدیدی به نام »مذاکره 

در یک پکیج امنیت منطقه ای!«

وقتی یک نماینده مجلس خود را به ندانستن می زند!
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته در یادداشتی به موضوع »برجام« پرداخته است. نکته قابل تامل و البته تاسف 
انگیز آن است که این یادداشت به قلم یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی نوشته شده است. این نماینده مجلس 
ضمن تحلیلی حیرت انگیز آورده اســت: »قاعدتا برجام منافع بســیاري براي ما داشته که آمریکایي ها این چنین با آن 

مخالف هستند.«
نویســنده این یادداشــت اطالعی ندارد و یا خود را به ندانســتن زده است که آمریکا برجام را بر خالف منافع خود 
نمی داند بلکه خواستار آن است که محدودیت های مندرج در آن دائمی شود و توانمندی نظامی ایران را نیز در بر گیرد.

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: »این مذاکرات دوجانبه نبوده، بلکه توافقي چندجانبه و بین المللي است 
و اگر بتوانیم روابطمان با کشورهاي اروپایي را پایدار نگه داریم، مي توانیم با استفاده از فرصت هاي اقتصادي و دیپلماتیک 

موجود بخش اعظمي از مشکالتمان را مرتفع کنیم.«
این تحلیل درحالی است که در ماه های گذشته اروپا نیز با خواست های ضدایرانی آمریکا همراهی کرده و به بهانه های 
موشکی و...از لزوم تحریم های ایران سخن گفته است. اروپا به دنبال منتفع شدن از برجام با هزینه ایران است بدون آنکه 
کشورمان نیز بهره ای از آن ببرد و کدام انسان عاقلی است که همه تعهدات خود را عملی ساخته و در برابر حداقلی از 

منافع را نیز به کف نیاورده و از لزوم ادامه پایبندی به تعهدات خود سخن بگوید.

بزک FATF به شیوه برجام؛ اگر نپیوندیم شبکه بانکی قفل می شود!
حامیان دولت می گویند اگر FATF را نپذیریم، اقتصاد کشور کاماًل قفل می شود. قبل از برجام هم می گفتند اگر 
توافق هسته ای صورت نگیرد، ایران ونزوئال می شود! اما برجام امضا و اجرا شد و برعکس، معضالت اقتصادی و معیشتی 

را عمیق تر کرد.
روزنامه ایران دیروز در گفت وگویی نوشــت: »اگر نپیوندیم، شــبکه بانکی ما کاًل از کار خواهد افتاد و دیگر جز در 
داخل کشور، مطلقاً به هیچ دردی نخواهد خورد. شبکه بانکی ما همین االن به همین دالیل تقریباً فلج است که طیفی 
در داخل می خواهند آن را به ناتوانی دولت ربط دهند، حال آنکه قفل بودن معامالت خارجی و ارزی ما درســت ناشــی 
از همین موارد است... با نپذیرفتن این موارد سیستم بانکی کشور و بالفاصله بعد از آن اقتصاد ما کاماًل قفل می شود... 

نپذیرفتن FATF به معنای پذیرش خودخواسته حبس کامل اقتصاد کشور است.«
مدعیان اصالحات مگر قبل از امضای برجام فریاد نمی زدند که اگر توافق هسته ای اجرا شود، تمام تحریم ها برداشته 
و از جمله مبادالت بانکی با دنیا آغاز می شود؟ االن تشت رسوایی برجام از بام افتاده و رئیس جمهور می گوید در 4 سال 
اخیر دالر را با گونی وارد کشــور می کردیم! تصوراتشــان از غرب وارونه درآمد؛ حاال می گویند برای اینکه اقتصاد کشور 
قفل نشــود، FATF را قبول کنیم! البته مصاحبه شــونده وخامت پسابرجام را اینطور توضیح می دهد: »حتی راه های 

انتقال چمدانی ارز هم تا حد زیادی بسته شده است!«
 FATF در  اشــاره این گزارش مطلبی درباره جلســه روز یکشــنبه مجلس آمده که پاسخ درخوری به موافقان
اســت: »در این روز نمایندگانی چون احمد ســالک، مجلس را به عجله برای تصویب این لوایح تا قبل از مهلت 22 
اردیبهشت که قرار است دولت آمریکا نظر خود درباره برجام را اعالم کند، متهم کردند. ضمن اینکه به موازات این 
برخی از چهره های جریان مخالف دولت، تصویب این موضوع در مجلس را خیانتی به جنبش های آزادیخواه منطقه 

و روند مبارزه با اسرائیل دانسته اند.«

مجلس با تصویب الیحه خودتحریمی
از ترامپ سبقت گرفت!

بقیه از صفحه 2
37- موکــول نمودن خرید کاالهای با کاربرد دوگانه به جلب موافقت 
اعضای کارگروه خرید، کمیسیون مشــترک 1+5 و کمیته ویژه شورای 
امنیت سازمان ملل متحد و اعمال نظارت هدفمند بر خرید کاال از مبدأ تا 
مصرف کننده نهایی که عمالً موجبات نفوذ و نظارت بیگانگان بر کنترل خرید 
کاالها و انجام پروژه های استراتژیک کشور در پی دارد. مخالفت انگلیس 
با خرید 900 تن اورانیوم از قزاقستان بر همین اساس صورت گرفته است.

38- اتخاذ سیاســت یک جانبه پایبندی به تعهدات و عقب نشینی 
گام به گام در برابر عهدشــکنی ها و نقض مکرر برجام از ســوی آمریکا و 
اکتفاء به پاسخ های لفظی که بر جسارت و زیاده خواهی های آمریکا و غرب 

افزوده است.
39- سپردن مسئولیت نظارت بر اجرای برجام به تیم مذاکره کننده و 
یکی شــدن ناظر و مجری و استناد هیئت عالی نظارت بر اجرای برجام به 

گزارش های ارسالی از سوی آنها.
40- فقدان هرگونه اقدام بازدارنده از سوی هیئت نظارت بر اجرای برجام 
و مجلس شورای اسالمی علی رغم نقص مکرر بر جام از سوی آمریکا و اکتفاء 

مجلس شورای اسالمی به قرائت گزارش های دوره ای وزارت امور خارجه.
41- پذیرفتن محدودیت های تســلیحاتی 5 ساله و 8 ساله علی رغم 
مخالفت روســیه و چین و ارتباط دادن فعالیت های موشــکی به رعایت 
ممنوعیت طراحی موشــک های بالســتیک با قابلیت حمل کالهک  های 
هسته ای علیرغم حل موضوع PMD و تأکید روسیه و چین و نیز اعمال 
شدیدترین و ســخت ترین نظارت های هسته ای جهان بر برنامه هسته ای 

جمهوری اسالمی ایران.
42- در حالی که بر اســاس بندهــای 7 و 13 ضمیمه برجام طرفین 
می بایست در فاصله روز توافق )1394/4/23( تا روز اجرا )1394/10/26( 
تمام اقدامات اداری و حقوقی الزم را برای رفع موانع از ســر راه برجام و 
اجرای آن طبق بندهای 15، 16، 17 و 18 ضمیمه مذکور بردارند. غفلت تیم 
مذاکره کننده از اجرای مستحکم و مطمئن تعهدات طرف مقابل )بندهای 
16 و 17( و صرفاً اکتفاء به صدور بیانیه از ســوی آنها و در مقابل پیگیری 
جدی در اجرای عجوالنۀ کلیۀ تعهدات جمهوری اســالمی ایران )بند 15( 

جای تعجب و شگفتی دارد.
43- ســاده انگاری در پذیرفتــن قول و امضای وزیــر امور خارجه 
آمریکا)جان کری( به عنوان سند و اکتفاء به توقف موقت 120 روزه و 180 
روزه تحریم ها از سوی آمریکا در برابر اجرای کامل و یکجای کلیه تعهدات 

جمهوری اسالمی ایران در روز اجرای توافق )1394/10/26(.
44- تعلیق موقت تحریم ها )در قالب های 120 روزه و 180 روزه( به جای 
لغو کامل آنها با توجیه عدم اختیار دولت آمریکا در لغو تحریم های مصوب 
کنگره و در مقابل بی توجهی و نادیده گرفتن 4 مصوبه مهم مجلس شورای 
اسالمی از جمله قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای مصوب 
1389/4/29 در رابطه با ممنوعیت هر نوع همکاری فراتر از توافقنامه پادمان 
)پروتکل الحاقی، کد اصالحی 1-3 و اقدامات فراپروتکلی( و نیز قانون الزام 
دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران مصوب 1394/4/2 
کــه در آن بر درج لغو کامل و یکجای تحریم ها همزمان با اجرای تعهدات 

جمهوری اسالمی ایران تأکید شده بود.
45- غفلت از موارد مهم مندرج در نامه مقام معظم رهبری به ریاست 
محترم جمهوری به ویژه بند 2 آن مبنی بر توقف برجام در صورت وضع هر 
نوع تحریم در هر ســطحی و به هر بهانه ای از سوی هر یک از کشورهای 
طرف مذاکره، که اگر با نخستین عهدشکنی آمریکا در روز بعد از اجرای 
برجام )1394/10/27( توافقنامه متوقف و فعالیت های هسته ای از سر گرفته 
می شد یقیناً راه برای ادامه عهدشکنی ها و غارت اموال و اعمال تحریم های 

شدیدتر به بهانه های واهی بسته می شد.
46- خودداری اروپا از اجرای تعهدات به بهانه فرار شرکت ها و بانک های 

اروپایی از معامله با ایران به علت ترس از جریمه های سنگین آمریکا.
47- بی اعتمادی کشورها به انجام مبادالت مالی و بانکی با جمهوری 
اســالمی ایران به علت رفع موقــت 120 روزه و 180 روزه تحریم ها و نیز 
تهدیدات مستمر آمریکا مبنی بر منع معامله و مبادله بانکی با جمهوری 

اسالمی ایران.
48- باقی ماندن چرخه دالر علی رغم آنکه این محدودیت از ســال 
2008 )1387( و به علت فشار بر برنامه هسته ای بر جمهوری اسالمی ایران 
اعمال گردیده اســت و با رفع تحریم های هسته ای می بایست محدودیت 
جدید ارزی دالر وضع شده برداشــته می شد که متأسفانه نه اینکه این 
اتفاق نیفتاد بلکه مشکل مبادله دالر با دیگر کشورها از ترس امکان نقض 
برجام به علت عدم امکان شناسایی ذی نفع نهایی شدت بیشتری به خود 
گرفت به گونه ای که به قول دکتر ظریف امکان گشایش حتی یک حساب 

بانکی در لندن نیز وجود ندارد.
49- غفلت از اینکه FATF در ســال 2008 )1387( به منظور اعمال 
فشــار بر فعالیت های هسته ای؛ جمهوری اســالمی ایران را در لیست 
کشورهای غیرهمکار قرار داد و در سال 2010 بعد از صدور قطعنامه 1929 
همگام با آمریکا و غرب و به منظور اعمال فشار مضاعف بر برنامه هسته ای؛ 
جمهوری اسالمی ایران را همراه با کره شمالی در لیست سیاه اعالم کرد 
قاعدتاً می بایست موضوع FATF که با انگیزه هسته ای، جمهوری اسالمی 
ایران را در لیست سیاه قرار داده بود مرتفع می شد ولی متأسفانه این مهم 

با غفلت تیم مذاکره کننده همچنان به قوت خود باقی ماند. 

چرایی ناكارآمدی و غروب برجام

در نامه نمایندگان مجلس به سران قوا تاکید شد
ضرورتوحدتمسئوالن

برایمقابلهباتهدیداتخارجیورفعمشکالتداخلی
نماینده مالیر و سخنگوی کمیســیون فرهنگی از تهیه و تدوین نامه 
نمایندگان مجلس به سران قوا درباره ضرورت وحدت مسئوالن برای مقابله 

با تهدیدات خارجی و رفع مشکالت داخلی خبر داد.
حجت االســالم احد آزادی خواه، نماینده مالیر و سخنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلــس در گفت وگو با فارس با اعــالم این خبر بر ضرورت هماهنگی تمامی قوای 

سه گانه برای رفع مشکالت مردم تأکید کرد.
وی با  اشــاره به تهدیدات خارجی علیه کشورمان، تصریح کرد: در شرایط فعلی 
مقامات کشــورمان باید تمامی اختالف  سلیقه ها و مسائل سیاسی را کنار گذاشته و 
با جدیت به رفع مشکالت مردم بپردازند تا ضمن دفع تهدیدات خارجی دغدغه های 

عمومی هم محقق شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی مبحث یاد شده را یکی از محورهای این نامه 
عنوان کرد و افزود: در این نامه ما به عنوان وکالی ملت در خانه ملت تأکید کرده ایم 
که آمادگی هرگونه همکاری را با سایر قوا و نهادهای کشور برای رفع مشکالت مردم 

به خصوص در حوزه ارز، بیکاری و تأمین نیازهای اساسی داریم.
آزادی خواه تأکید کرد: نمایندگان مجلس ضمن آگاهی از شــرایط جامعه اعالم 
می کنند که باید تمامی قوا تمام تالش خود را با همبستگی و وحدت به کار گیرند 

تا شاهد ادامه یافتن برخی مشکالت اقتصادی برای مردم نباشیم.
قراردادساخت100واگندراراکامضاشد

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک گفت: قرارداد ساخت 100 واگن باری 
لبه کوتاه بین این واحد صنعتی و شرکت داخلی به امضا رسید. 

محمدرضا مختاری در گفت و گو با ایرنا، افزود: ارزش ریالی هر یک از این واگن ها 
26 میلیارد ریال است که مجموع این قرارداد بیش از دوهزار و 600 میلیارد ریال برآورد 
می شود. وی ادامه داد: ظرفیت و مواد اولیه کافی برای ساخت واگن های باری در واگن 
پارس وجود دارد که با توجه به انعقاد قرارداد، عملیات ساخت به زودی آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک بیان کرد: سه واگن مسافربری خودکششی 
ترانست نیز روز دوشنبه هفته جاری تحویل شرکت رجا شد.

وی بیان کرد: مجموع قرارداد واگن های مســافربری شــرکت رجا، 10 دستگاه 
است که با همکاری شرکت واگن پارس اراک و زیمنس آلمان منعقد شده است.

مختاری اظهار کرد: هفت دستگاه واگن مسافربری خودکششی ترانست شرکت 
رجا نیز تا پایان امسال تحویل شرکت بهره بردار می شود.

مختــاری گفت: افزون بر ایــن، قرارداد تولید 600 واگن باری دیگر نیز تا پایان 
امسال در واگن پارس اراک هدف گذاری شده که ارزش ریالی آن نیز بین 800 تا دو 

میلیارد و 400 میلیون ریال متغیر است.
مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک افزود: قرارداد تولید 44 واگن مسافربری با 
شرکت های بهره بردار داخلی به ارزش یک هزار میلیارد ریال منعقد شده که ارزش 

تقریبی هر واگن تولیدی 20 میلیارد ریال است.

گفت:  مسلح  نیروهای  رئیس  ستادکل 
خوزستان در برابر تهدیدات داخلی، خارجی 

و نرم آمادگی خوبی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سرلشکر 
محمد باقری دیروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
خوزستان از نظر امنیت وضعیت مطلوبی دارد و 
نمایندگان ما در این اســتان وضعیت را همواره 

ارزیابی می کنند و در اختیار ما قرار می دهند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود : همه 
موضوعات مانند قاچاق، تهدیدات فضای مجازی، 
توطئه افکنی رســانه های بیگانه، کــه به نوعی 
معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد را بررسی 

کردیم و تدابیری اندیشیده شده است.
وی بیان کــرد: می توانیم به مردم اطمینان 
بدهیــم که نیروهای مســلح در همــه ابعاد در 
خوزســتان مأموریت هــای خــود را بــه خوبی 
انجام داده اند و این اســتان محل مناسبی برای 

سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی است.
سرلشکر باقری مطرح کرد: خوزستان امکانات 
مناسبی از جمله آب و خاک دارد و امنیت موجود 
در این اســتان می تواند خوزســتان را به یکی از 

توسعه یافته ترین استان های کشور تبدیل کند.
وی اضافه کرد : نیروی انتظامی در مســائلی 
مانند کشف قاچاق، مواد مخدر، سرقت ها و برخورد 

با اغتشاشات نیز موفق عمل کرده است.
وی گفت: یگان ویژه خوزستان جزء زبده ترین 
نیروهای منطقه است و هم از نظر مهارت، روحیه، 
آمــوزش و آمادگی جســمانی وضعیت بســیار 

مطلوبی دارد.
وی افزود: در مســئله قاچاق اسلحه و مواد 
مخدر در خوزســتان نگرانی هایی داشــتیم، اما 
خوشــبختانه وضعیت امنی داریم، چراکه ورود 
قاچاق به این اســتان کاهش و کشفیات قاچاق 

افزایش یافته است.

مدیرعامل شــرکت صنعتی دریایی ایران 
از ســاخت همزمان 10 ســکوی پارس جنوبی 
در صدرای بوشــهر خبر داد و گفت: در بخش 
کشتی ســازی نیز عملیات ساخت یک فروند 

کشتی نفتکش هفته گذشته آغاز شد. 
به گزارش تسنیم، محمدرحیم دهقانی در نشست 
با  اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی  در بوشهر اظهار داشت: همه سرمایه گذاری های 
الزم در طول سال های گذشته در جزیره صدرای بوشهر 
انجام شده ولی از همه ظرفیت آن برای تولید و  اشتغال 
استفاده نمی شود. معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم 
االنبیا )ص(  تصریح کرد: هم اکنون ســه هزار نفر در 
صدرای بوشهر مشغول به کارند که ظرفیت  اشتغال و 
تولید در شرکت صنعتی دریایی صدرای بوشهر تا 15 

هزار نفر قابل افزایش است.
وی، با بیان اینکه سکوهای پارس جنوبی تا پایان 
امســال تکمیل و نصب می شود تاکید کرد: نگرانی و 

دغدغه شرکت صدرا بعداز پایان ساخت سکوهای پارس 
جنوبی است که شاید پس از آن دوباره به سبب نبود 

سفارش کار با مشکل مواجه شود.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم االنبیا)ص( در 
شرکت صدرا با بیان اینکه نبود سفارش ساخت سازه 
دریایی  اشتغال 3 هزار نفر در صدرا را تهدید می  کند 
گفت: در صورت نبود سفارش ساخت سازه دریایی در 
صدرای بوشهر، لطمه بزرگی به اقتصاد استان بوشهر و 

معیشت مردم وارد می شود.
وی، با  اشــاره به اینکه هم اکنــون 7 درصد توان 
کشتی سازی صدرای بوشهر استفاده می شود تصریح 
کرد: توان صدرا در ســاخت نفتکش هــای بزرگ، و 
شــناورهای مختلف قابل توجه اســت که باید از این 

ظرفیت استفاده بیشتری شود.
مدیرعامل شــرکت صنعتی دریایی ایران افزود: 
ساخت هرکشتی حداقل برای یک هزار نفر به صورت 

مستقیم شغل ایجاد می کند.

سرلشکر باقری اعالم کرد
آمادگی باالی نیروهای مسلح 

در مقابل هرگونه تهدید داخلی و خارجی

معاون قرارگاه خاتم االنبیا خبر داد

ساخت همزمان 10 سکوی پارس جنوبی 
در صدرای بوشهر

سرویس سیاسی-
به رغم هشــدارهای کارشناسان  پیرامون 
FATF و خطراتی که برای اســتقالل و امنیت 
اطالعات اقتصادی کشور به همراه دارد، دیروز 
  FATF در ناباوری بــا 139رای موافق، کلیات
در مجلس شــورای اسالمی به تصویب رسید، 
به عبارتی مجلس در تحریــم ارکان مختلف 
اقتدارآفرین از رئیس جمهور آمریکا ســبقت 

گرفت. 
صبح دیروز، یعنی 18اردیبهشت ماه، دستور کار 
بخش نخست جلسه مجلس که به صورت غیرعلنی 
برگزار شــد به موضوع FATF و لوایح مربوط به آن 
اختصاص داشت. مجلس در حالی در دو بخش علنی 
و غیرعلنی به موضوع FATF پرداخت که ترامپ قرار 
بود 10:30 شب )به وقت تهران( درباره تصمیم دولتش 

پیرامون برجام به ایراد سخن بپردازد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه 
مجلس بررسی الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی 
را به عنوان نخســتین دستور کار اعالم کرد. الیحه ای 
که نمایندگان پس از استماع سخنان نمایندگان موافق 
و مخالف؛ کلیــات آن را با 139 رأی موافق، 55 رأی 
مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر 

در صحن تصویب کردند.
پیش از این کیهان در گزارشی پیرامون این موضوع 
و شتاب زدگی برای تصویب آن نوشته بود: این هفته، 
یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین هفته های مجلس 
دهم خواهد بود زیرا بررسی سه الیحه »الحاق ایران به 
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم« و »اصالح 
قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم« و »الیحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشــویی« یعنی همان لوایح سه گانه 
درخواستی گروه ویژه اقدام مالی )FATF( از ایران، در 
دستور کار مجلس قرار دارد. بررسی این لوایح با اصرار 
دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس 
قرار گرفته اســت زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری 
نشست ماه ژوئن )تیرماه FATF )97 که پایان مهلت 
ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در »برنامه اقدام« 

محسوب می شود، باقی مانده است.
اوایل بهمن ماه پارســال، »الیحه الحاق ایران به 
کنوانســیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم 
سازمان یافته فراملي« یــا همان »پالرمو«، در مجلس 
مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم مخالفت کارشناسان 
به تصویب رسید.این الیحه یکی دیگر از درخواست های 
FATF از ایران در حوزه قانونگذاری بود. در مجموع، 
دولت معتقد اســت در صورت تحقق همه مطالبات 
FATF از جمله تصویب لوایح ســه گانه مورد  اشاره، 
موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در شــرایط 

پســابرجام برطرف خواهد شد. این در حالی است که 
نه تنها این تحلیل دولــت واقعیت ندارد بلکه تحقق 
مطالبات FATF، تشــدید خودتحریمی و مخاطرات 

امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.
حتما برای مخاطبانی که به ماهیت و ســازوکار 
این نهادهای بین المللی چندان آگاهی ندارند عناوین 
فریبنده کنوانسیون ها شبهه و سؤال ایجاد می کند که 
پیوستن ایران به این معاهدات که ادعای مبارزه با جرائم 
سازمان یافته بین المللی از قبیل تروریسم و یا پولشویی 

دارند چه ایرادی دارد؟!
در کوتاه ترین حالت ممکن می توان در شــرح 
اصلی ترین مشــکل این نهادها گفت: جایگاهی که 
فرد، افراد و یا کشوری در آن قرار گرفته در نوع نگاه 
به پدیده ها و گروه ها و رویدادها بسیار تعیین کننده 
است. از نظر آنها گروه های مقاومت مانند حزب اهلل 
لبنان که علیه  اشــغالگران صهیونیست جنگیده 
تروریســت است اما رژیم  اشغالگر قدس که بی پروا 
به تروریســم دولتی می پردازد، قربانی تروریســم 
محسوب می شود! از جمله ترورهای سازمان یافته 
دولتی می توان به اقدام علیه »عماد مغنیه« یا »به 
شهادت رساندن دانشمندان هسته ای ایران« اشاره 
کرد. این گونه آنها با بهانه هایی واهی ســپاه را در 
لیست تروریسم قرار می دهند و با چنین بهانه ای و 
با در اختیار داشتن اطالعات اقتصادی که به واسطه 
پیوســتن به این نهاد در اختیار آنها قرار می گیرد، 
استعمارگران سلطه جو به مبارزه ای همه جانبه علیه 

نیروهای مقاومت دست خواهند زد. 
توجیه وزیر اقتصاد 

دیروز »مسعود کرباسیان« وزیر اقتصاد و دارایی 
در نشســت علنی مجلس و در جریان بررسی الیحه 
مبارزه با پولشویی حاضر شد و در دفاع از این الیحه، 
اظهار داشت: »پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی 
و اقتصادی کشور دارد. اهمیت این موضوع باعث شد تا 
در سال 86 برای تعیین راهکارهای مبارزه با پولشویی 

قانونی مصوب شود.«
وزیر اقتصــاد و دارایی در ادامه افزود: »با نگاه به 
حل مســائل داخلی از سال 88 کار اجرایی این قانون 
دنبال و آغاز شــد. در این قانون پدیده پولشویی جرم 
در نظر گرفته شــده اســت، بنابراین دولت برای رفع 
نیازهای قانونی آن الیحه ای با عنوان مبارزه با پولشویی 

به مجلس ارائه کرد.«
کرباسیان عدم تناسب جرم و مجازات ها را یکی از 
دالیل اصلی ارائه الیحه مبارزه با پولشویی عنوان کرد 
و یادآور شــد: »در قانون ذکر شده دایره شمول جرم 
فقط درون کشور بود و همچنین برای تغییر در ترکیب 
شورای عالی در قانون فعلی و اصالح اعضا الزم دیدیم 

که چنین الیحه ای ارائه شود.«
مصادیق تروریسم

»حسینعلی امیری«، معاون حقوقی رئیس جمهور 
در نشست علنی دیروز در جریان بررسی الیحه اصالح 
قانون مبارزه با تامین مالی تروریســم گفت: »طی دو 
سال گذشته ایراداتی در قانون مشاهده شد که در جهت 

اصالح و تقویت آن گام برداشتیم.«
وی با اشــاره به اینکه در اصالح الیحه رویکرد بر 
تقویت نهادهای داخلی است، ادامه داد: »به عنوان مثال 
تشخیص مصادیق سازمان های تروریستی و جنبش 
آزادی بخش برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته 
شــده است. برای تبیین الیحه اصالح قانون مبارزه با 
تامین مالی تروریسم نظر قوه قضائیه دریافت شده و 
با حضور کارشناســان آنها جلسات مستمر و مفصلی 

برگزار شده است.«
برای قضاوت تاریخ 

مجلس محترم نام نمایندگانی را که به این الیحه 
رای مثبت داده اند برای اطالع ملت منتشــر کند. به 
یقین نام این نمایندگان در حافظه تاریخ ثبت می شود. 
همان طور که پیش از این نیز نام نمایندگانی که با رای 
خود مسیر قراردادهای استعماری را در دوره قاجاریه و 
پهلوی هموار کردند؛ یا آنها که به مخالفت با قراردادهای 

استعماری برخاستند را ثبت و ضبط کرده است.
»غالمرضا کاتب« از جمله موافقان این الیحه در 
جریان بررسی آن گفت: »این الیحه با تعجیل رسیدگی 
نشد، زیرا در تاریخ 27 آذر 96 به مجلس ارائه و به 6 
کمیسیون ارجاع شده است. امروز موضوع کشور، منافع 
ملی و توسعه اقتصادی است و نظام پولی بیشترین نقش 

را در توسعه دارد.«
»ســیدکاظم دلخوش اباتری« نیز در موافقت با 
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی گفت: »امروزه 
در دنیــا مبارزه با پولشــویی و پاک کردن درآمدها و 
تطهیر آن جزو تفکیک ناپذیر سیستم های مالی است.«

»طیبه سیاووشــی« نیز در موافقت با این الیحه 
گفت: »دولت جمهوری اسالمی از ابتدا در امر مبارزه 
با پولشویی اهتمام جدی داشته است، کشورهای در 
حال توسعه با بحث پولشویی دست به گریبان هستند 
و امروزه پولشویی از جرایم چشمگیر و یکی از معضالت 
حاد محسوب شده و آثار زیانبار آن در تمامی عرصه های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را نشان می دهد.«

گفتنی است که در این رابطه پیوستن به FATF را 
عامل همکاری بانک های جهانی با ایران معرفی می کنند! 
پیش از این هم برجام کلید قفل های مشکالت اقتصادی 
معرفی می شــد که باطل السحر تحریم های ظالمانه 
آمریکاست. اما چنانکه گفتند نشد. غرب قراردادی را 
به قراردادی دیگر پیوند می زند و اجرای یکی را به آن 

دیگری می سپارد! این ماجرا تا کجا ادامه خواهد داشت؟!
مخالفان چه گفتند؟

»سید حسین نقوی حســینی« در اخطاری به 
استناد اصل 154 قانون اساسی در جریان بررسی الیحه 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی گفت: »اصالحاتی که 
کمیسیون در الیحه انجام داده محور آن حذف تبصره 

2 ماده یک است که خواسته FATF است.«
وی ادامه داد: »ایــران در عین خودداری کامل 
از هر گونه دخالــت در امور داخلی ملت های دیگر، 
از مبارزه حق  طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران 
در هر نقطه از جهان حمایت می کند. بر اســاس این 
اصل حذف تبصره که خواســته FATF است و در 
این اصل آمده که گروه های استقالل طلب و مبارزه با 
 FATF استکبار جزو گروه های تروریستی نیستند و
درخواســت حذف این موضوع را کرده و این خالف 

قانون اساسی است.«
»نادر قاضی پور« نماینده مردم ارومیه نیز در این 
زمینه گفت: »اگر حق جمهوری اسالمی در این موارد 
رعایت شود، رأی دادن به این الیحه توجیه پذیر است. 
متاسفانه سازمان مجاهدین خلق که 17 هزار نفر را در 
کوچه و بازار به شهادت رسانده اند، از لیست تروریست ها 
خارج شده اند. در این رابطه دشمنان نباید برای ما تعیین 
تکلیف کنند، تقاضا داریم الیحه به کمیسیون بازگردد.«

در ادامه »جهانبخش محبی نیا« در مخالفت با این 
الیحه گفت: »این الیحه از طرف کمیسیون قضایی رد 
و دالیل آن در دو بند مبنی بر ضرورت اصالح قانون و 
عدم رعایت بندهای اصل 158 قانون اساسی ذکر شده 
است. قوانین داخلی توسط محاکم کشورمان مدیریت 
می شود و نیروی خارجی حق دخالت در امور داخلی 
ما را ندارد. رد این الیحه به مفهوم این است که ایران با 
تروریسم رابطه دارد در حالی که اولین قربانی تروریسم 

جمهوری اسالمی ایران است.«
نماینده مردم میاندوآب، شــاهین دژ و تکاب در 
مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: »افراد زیادی در 
کشور توسط اسرائیل به شهادت رسیده اند، چرا ما باید 
فضای بین المللی را به نفع آمریکا، اسرائیل و آل سعود 

خالی کنیم؟«
در ادامــه »حبیــب اهلل دهمــرده« نیــز گفت: 
»مستکبران عالم و بدخواهان بشریت به جز به وجود 
آوردن مشکل برای نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
آزادیخواهان، هیچ مســیر و برنامه دیگری ندارند. چه 
کسی بنیانگذار داعش بوده و تامین مالی آن را برعهده 
 دارد؟ هرگز نباید زیر بار قراردادهای استعماری رفت 
و استقالل کشور را با دست خودمان زیر سؤال ببریم. 
تقاضا داریم نظرات کارشناسی کمیسیون قوه قضائیه 

تایید شود.«

بقیه از صفحه 2
همچنین رژیم آل سعود طی بیانیه ای از خروج 
آمریکا از برجام استقبال و این کار ترامپ را تأیید کرد.
»مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای 
اعــالم کرد : » همانطــور که از توافــق ایران خارج 
می شویم، با شــرکایمان برای یافتن راه حلی واقعی، 
جامع و ماندگار برای تهدید ایران، همکاری می کنیم. 
ما منافع مشترکی برای جلوگیری از دستیابی ایران 

به تسلیحات هسته ای داریم.«
پامپئو گفت : »آمریکا با شرکایش برای متوقف 
کردن برنامه موشــکی بالستیک ایران و جلوگیری از 
ادامه فعالیت های منطقه ای جمهوری اســالمی، کار 

خواهد کرد.«
»فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی اروپا 
نیز طی سخنانی گفت : »اتحادیه اروپا از این تصمیم 
تأسف می خورد. برجام برای امنیت منطقه، اروپا و کل 

جهان، حیاتی است.«
وی همچنیــن اظهار داشــت : اروپــا از منافع 
اقتصــادی خود دفاع خواهد کرد و »مصمم به حفظ 
برجام« است؛ مسئول سیاست خارجی اروپا همچنین 
گفته که »توافق هســته ای کارآمد است« و از دیگر 
کشورهای جهان خواسته که به اجرای توافق هسته ای 

پایبند بمانند.
»امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه نیز که 
تــالش زیادی برای تغییر نظــر ترامپ به خرج داده 
بود، بالفاصله در توئیتر خود نوشت : »فرانسه، آلمان 
و پادشــاهی متحده از تصمیم ایــاالت متحده برای 
خروج از برجام تأســف می خورند. رژیم منع اشــاعه 

در خطر است.«
»والدیمیر شامانوف« رئیس کمیته دفاعی دومای 
روســیه نیز گفت : تصمیم آمریکا به خروج از برجام 
کانون های آشوب جدیدی در خاورمیانه ایجاد خواهد 

کرد. همچنین رئیس کمیته روابط بین الملل دومای 
روسیه پیامدهای این تصمیم ترامپ را ویرانگر توصیف 

کرده است.
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد نیز  
به تصمیم ترامپ واکنش نشان داده و ضمن ابراز نگرانی 
از تبعات این اقدام آمریکایی ها، از همه اعضای توافق 
ایران و 1+5 خواسته که به تعهدات خود پایبند باشند.

»ترزا ِمی« نخست وزیر انگلیس نیز بیانیه مشترک 
تروئیکای اروپا در حمایت از برجام را خوانده اســت. 
در این بیانیه ضمن ابراز تأســف از تصمیم ترامپ، بر 
متعهد ماندن این سه کشور به توافق هسته ای تأکید 
و به همه کشــورهای جهان یادآوری شده که توافق 
هســته ای، پشتوانه ای حقوقی به نام قطعنامه 2231 
شورای امنیت ســازمان ملل دارد و به همین خاطر، 

مفاد آن کماکان برای جهانیان الزم االجرا است.
تروئیکای اروپا همچنیــن یادآوری کرده که 

بر اســاس گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
ایــران کماکان به تعهــدات برجامی خود متعهد 
مانده و آلمان، فرانسه و انگلیس بر همین اساس، 
بر ادامه کار با کشــورهای باقی مانده در برجام و 
تضمین اســتفاده ایران از منافع اقتصادی توافق 

هسته ای، تأکید دارد.
تروئیــکای اروپایی همچنین به آمریکا هشــدار 
داده که به ساختار برجام صدمه وارد نکند و از اقدام 
به جلوگیری از اجرایی شــدن تعهدات برجامی دیگر 

کشورها خودداری کند.
رژیم آل خلیفه نیز  بیانیه ای صادر و اعالم کرده 
است بحرین از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام و 
اعمال تحریم های شدید علیه ایران، حمایت می کند.

همچنین وزارت خارجه آلمان طی بیانیه ای اعالم 
کرد که با برجام، دنیا امن تر از قبل شده و اروپا به همین 

خاطر، برای حفظ آن »سخت تالش خواهد کرد.«

بعد از مکیدن تمام امتیازات

ترامپ برجام را پاره كرد، نوبت آتش زدن است

مجلس شــورای  نمایندگان  از  جمعی 
اســالمی طی نامه ای خطاب به رهبر معظم 
انقالب تصریح کردند: ضمن بیعت مجدد با 
آن رهبر بزرگوار و اظهار بی اعتمادی کامل 
به دولت عهد شــکن آمریکا صریحاً اعالم 
می کنیم که تحت هیچ شرایطی به دشمنان 
کشور اجازه نخواهیم داد که از نجابت ملت 
ایران سوء اســتفاده کرده و خواسته های 

نامشروع خود را به کشور ما تحمیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در بخشی 
از این نامه آمده اســت: پذیرش برجام توســط 

ملت ایــران اهداف مهمی را دنبــال می کرد که 
رفع تحریم ها و گشــایش در اقتصاد کشور جزو 
مهمترین آنهاست. متأسفانه، علی رغم پایبندی 
اکید جمهوری اســالمی ایران بــه مفاد برجام، 
طرف مقابل و بخصوص دولت پیمان شکن ایاالت 
متحــده آمریکا از ابتدای انعقاد این معاهده مهم، 
همه تالش خود را برای محروم کردن ملت ایران 
از دستاوردهای برجام به کار بسته و اخیراً ترامپ 
بحث خروج آمریکا از برجام را مطرح کرده است.

در ادامــه این نامه تصریح شــده اســت: ما 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی به عنوان 

فرزندان و ســربازان حضرت عالی با گرایش های 
مختلف سیاســی، ضمن بیعت مجدد با آن رهبر 
بزرگــوار و اظهــار بی اعتمادی کامــل به دولت 
عهدشکن آمریکا صریحاً اعالم می کنیم که تحت 
هیچ شــرایطی به دشمنان کشور اجازه نخواهیم 
داد که از نجابت ملت ایران ســوء استفاده کرده 
و خواســته های نامشــروع خود را به کشــور ما 

تحمیل کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در این نامه 
تاکید کرده اند: برجــام، نتیجه تالش های پیگیر 
دولت و دستگاه دیپلماسی متعهد کشور است و اگر 

قرار باشد ملت ما از دستاوردها و منافع آن محروم 
بماند، قطعاً مجلس شورای اسالمی، دولت را مکلف 
خواهد کرد با اقدام متقابل و سخت، دشمن را از 

عهد شکنی پشیمان سازد.
در پایــان این نامه آمده اســت: ضمن تاکید 
مجدد بر وحدت و همدلی همه قوای کشــور، از 
رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و مذاکره کنندگان 
کشورمان که در روزهای اخیر، مواضع ملت ایران 
در نفی هرگونه مذاکره مجدد بر روی برجام را به 
صورت شــفاف و قاطعانه اعالم داشته اند، تشکر 

می کنیم.

جمعی از نمایندگان در نامه ای به رهبر انقالب اسالمی:

با بی اعتمادی كامل به دولت عهد شکن آمریکا
اجازه تحمیل خواسته های نامشروعشان را نمی دهیم

وزیر دفاع کشــورمان پیام ایران به منطقه 
را پیام صلح و دوستی دانست و گفت: همواره 
آمادگی خودمان را جهت ایجاد فضای مثبت و 
سازنده و توام با اطمینان و اعتماد اعالم  کرده ایم.

امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مســلح در دیدار با ســرتیپ ستاد البلوشی 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح سلطنت عمان و هیئت 
نظامیـ  دفاعی همراه، کشور عمان را یکی از بهترین 
همسایگان جمهوری اسالمی ایران در   منطقه دانست 

و بیان داشت: روابط دو کشور و دو ملت ایران و عمان 
در ســایه پیوندها و اشتراکات دینی، تاریخی، حسن 
همجواری و اراده سیاسی رهبران دو کشور در طول چند 
دهه گذشته، در تمامی ابعاد ممتاز و حسنه بوده است.
وی با ابراز خرســندی از برگزاری چهاردهمین 
کمیته مشترک نظامی دو کشــور اظهار داشت: این 
نشســت ها و تعامالت عامل مهمی در تحکیم ثبات و 
امنیت منطقه  به شمار می رود. امیر حاتمی همکاری 
جمهوری اســالمی ایران با سلطنت عمان را نمونه و 

الگوی موفقی از روابط دوجانبه دانست و تصریح کرد: 
این روابط می تواند الگویی برای روابط سایر کشورهای 
منطقه باشد. به گزارش فارس، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح ایران با بیان اینکه اعتقاد داریم گفت وگو 
و همکاری جمعی کشورهای منطقه می تواند زمینه های 
صلح و اعتماد متقابل را فراهم آورد، تاکید کرد: پیام ما 
به منطقه، پیام صلح و دوستی است و همواره آمادگی 
خودمان را جهت ایجاد فضای مثبت و سازنده و توام با 

اطمینان و اعتماد اعالم  کرده ایم.

سرتیپ ستاد البلوشی، معاون عملیات ستاد کل 
نیروهای مسلح سلطنت عمان نیز در این دیدار با بیان 
اینکه روابط تاریخی ایران و عمان بســیار مستحکم و 
پایدار اســت، اظهار داشت: سلطنت عمان بر توسعه 
دوجانبــه روابط با جمهوری اســالمی ایران اهمیت 

فراوانی قائل است.
وی بر اســتمرار و توسعه همکاری های دو کشور 
ایران و عمان در چارچوب کمیسیون مشترک نظامی 

و دوستی تاکید کرد.

امیر حاتمی در دیدار با هیئت نظامی عمان:

پیام ایران به منطقه »صلح و دوستی« است
تاکید بر تقویت همکاری های نظامی و دفاعی بین ایران و عمان


