پارلمان

امنیت و اقتدار

اقدام ترامپ در برجام خالف قطعنامه۲۲۳۰شورای امنیت است

با وجود تحریمها نیازهای دفاعیمان را تأمین میکنیم

وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح گفت :با وج��ود تحریمها نیازهای
دفاعیمان را تأمین میکنیم.
امیر س��رتیپ حاتمی افزود :برهمین اس��اس ،برای توسعه مناسبات دفاعی
نظامی با کشور بولیوی ارزش قائل هستیم.
وزیر دفاع با انتقاد از عدم پایبندی و خروج منفعتطلبانه آمریکا از توافقنامه
بینالمللی معتبر و چندجانبه از جمله برجام ،خاطرنشان کرد :طی  40سال گذشته
مل��ت ایران بارها ش��اهد بدعهدی و نی��ات بدخواهانه آمریکا بوده اس��ت ،اما جمهوری
اسالمی ایران ،مقتدر و استوار مسیر تعالی و پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.
امیر حاتمی تأکید کرد :جمهوری اس�لامی ایران در همین مدت با انواع تحریمهای
ظالمانه دش��من مواجه بوده و همچنان این تهدیدات ادامه دارد و با وجود این تحریم و
تسنیم
تهدیدات ،ملت ایران همچنان با قدرت روی پای خود ایستاده است.
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عضو هیات رییس��ه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
باید برای افکار عمومی دنیا ش��فاف ش��ود که ایاالت متحده کشوری عهدشکن
است.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی افزود :ترامپ با رفتار س��خیف ،نابخردانه و بر
خالف قطعنامه  2230شورای امنیت ،توافق بین المللی که مورد استقبال جامعه
جهانی قرار گرفت را نقض کرد.از این رو برای چنین هدف باید با کش��ورهای چین،
روس��یه ،انگلیس ،فرانس��ه و آلمان که طرف های برجام هستند مذاکرات مستمر انجام
شود تا بتوان وحدت ایجاد کرد.
نقوی حس��ینی گفت :اروپایی ها چند س��ال پیش قانونی را در رابطه با تحریم های
کوبا تصویب کردند که بر اساس آن نباید منافع اروپا فدای منافع آمریکا شود از این رو
خانه ملت
اروپایی ها در مواجه با برجام نیز باید چنین قانونی را تصویب کنند.

رویـداد
اخبار

ایران حمایت خود را
از دولت و ملت لبنان ادامه میدهد

تکلیف هواپیماهای ایرباس
با خروج آمریکا از برجام چه می شود؟

عضو فراکس��یون امید مجلس معتقد اس��ت ملت
آمریکا رئی��س جمهوری دارند که به عهدش��کنی در
فضای بینالمللی معروف است.
غالمرضا حیدری گفت :اگر بخواهیم واقع گرایانه
به موضوع نگاه کنیم کش��ورها به دنب��ال منافع ملی
خود هس��تند و دوست و دش��منی آنها نیز بر اساس
منافع ملی است.
وی افزود :با این ح��ال تصمیم گیری آنها نیز در
راس��تای منافع شرکت و کش��ور خود بوده و سعی در
هم نوایی با یکدیگر دارند .از این رو دولت ها و شرکت
ها مس��تقل از یکدیگر تصمیم گی��ری نمی کنند چرا
ک��ه دارای روابط دو س��ویه بوده و مناف��ع ملی را در
نظر می گیرند.
حیدری در ادامه با بیان اینکه متأسفانه آمریکایی
ه��ا گلوگاه های اقتصادی دنیا را در اختیار گرفته اند،
عنوان کرد :برای مثال ایرباس را خریده ایم و اما برای
 10قطع��ه آن حتما نیاز به مجوز آمریکا داریم که اگر
صادر نشود ،هواپیما بالاستفاده می ماند .
عضو فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی در
پای��ان اقدام ترام��پ مبنی بر خ��روج از برجام را یک
عهدشکنی بین المللی دانست و خاطرنشان کرد :البته
آنه��ا از معاهده های دیگری نی��ز در خصوص محیط
زیست و غیره خارج ش��دند لذا این عهدشکنی ها در
شأن ملت آمریکا نیست که در سطح باالیی از فناوری
و توس��عه قرار دارند اما رئی��س جمهوری دارند که به
خانه ملت
عهد شکنی در دنیا معروف است.

نامه نمایندگان
به سران قوا درباره لزوم وحدت

 182نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در نامهای
 6بندی خطاب به س��ران قوا بر لزوم وحدت مسئوالن
ب��رای مقابل��ه با تهدی��دات خارجی و رفع مش��کالت
داخل��ی تاکی��د کردن��د .نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی در نام��های  6بندی خطاب به س��ران قوا بر
لزوم وحدت مس��ئوالن برای رفع مش��کالت داخلی و
مقابله با تهدیدات خارجی تاکید کردند.
در همین زمینه حجتالساالم احد آزادیخواه نماینده
مردم مالیر در مجلس ش��ورای اسالمی در گفتوگو با
فارس ضمن تائید این خب��ر اعالم کرد که تاکنون این
نام��ه به امضای  161نفر از نمایندگان مجلس رس��یده
است و هدف از نگارش آن وحدت قوا برای رفع مشکالت
مردم است .گفتنی است تعداد امضاهای این نامه از 161
امضا به  182افزایش یافته است .فارس

درخواست مجلس برای توقف FATF

بی��ش از  ۱۰۰تن از نمایندگان مجلس در نامهای
به علی الریجانی خواس��تار توقف بررسی  FATFدر
مجلس شدهاند.
علیاکب��ر کریمی عض��و فراکس��یون نمایندگان
والیی مجلس ش��ورای اس�لامی از نامه بیش از 100
ت��ن از نمایندگان مجل��س به الریجانی ب��رای توقف
بررسی الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جلسات
علنی مجلس خبر داد.
وی افزود :نمایندگان مجلس در این نامه خواستار
این شدهاند که با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج
ش��ده ،بنابراین ضرورتی به ایف��ای تعهدات یک طرفه
از سوی ایران برای پیوس��تن با  FATFوجود ندارد.
عضو فراکس��یون نمایندگان والی��ی مجلس در پایان
خاطر نشان کرد :در حال حاضر نمایندگان جمعآوری
امضا برای نامه درخواست از رئیس مجلس برای توقف
بررسی الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
کنوانس��یون مبارزه با تأمین مالی تروریسم()FATF
ادام��ه دارد که پ��س از نهای��ی ش��دن ،آن را تقدیم
میزان
هیئترئیسه پارلمان خواهیم کرد.

تولیت آس��تان قدس رضوی گفت :امروز معیار عدالت خواهی در دنیا برای
گروههای مختلف موضعگیری و نگاه به مس��ئله فلس��طین است ۷۰.سال پیش
رژیم اش��غالگر صهیونیس��تی تجاوز به حقوق ملت مظلوم فلسطین را آغاز کرد
و امروز  ۵میلیون فلس��طینی آواره هس��تند و  ۷۱درصد این کشور اشغال شده
است.
حجت االس�لام ابراهیم رئیسی گفت :شکست اقدام آمریکا در انتقال سفارت به
قدس ش��ریف قطعی و اجتناب ناپذیر است ،غیرت امت مسلمان اجازه این ظلم بزرگ را
نخواهد داد و ملت با غیرت فلسطین با عزمی راسختر مبارزه را دنبال خواهند کرد .رئیسی
تاکید کرد :انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف از بارزترین جلوههای تجاوز به سرزمین
ملتی اس��ت که  ۷۰س��ال آوارگی و ظلم را تحمل کردهاند .متأسفانه ساختار روابط بین
المللی بسیار ظالمانه بوده و بیعدالتی در این سازمانها موج میزند .میزان
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گــ�زارش دو

آزمونی برای دولت و تیم هستهای

گروه رویداد

هنوز مدت زیادی از بدعهدی
آمری��کا و اعالم خ��روج آن از برجام نگذش��ته که
ظری��ف وزیر ام��ور خارجه و عراقچ��ی معاون وی
س��فرهای دیپلمایتک ب��رای آنچه حف��ظ برجام
نامی��ده را آغاز کرده اند و همزمان کارشناس��ان و
نمایندگان ملت در مجلس خواهان تضمین گرفتن
از اروپا شدهاند.
ظریف وزی��ر امور خارجه جمهوری اس�لامی
ای��ران ماموریت گرفته ت��ا پیگیری چگونگی ادامه
برجام البته بدون آمریکا ش��ده و بر همین اساس
س��فر دورهای به چین ،روس��یه و اروپا را در پیش
گرفته و اکنون در اروپا در حال رایزنی است.
خیلی ها به این مذاکرات خوشبین نیستند و
م��ی گویند که اروپا نیز مانن��د آمریکا همان رفتار
ض��د ایران��ی را تکرار م��ی کند پس نبای��د به آن
اعتماد کرد اما گویا نگاه دولت اعتماد به اروپا است
اروپایی که در س��ال  1382تا  1384نابودی تمام
فعالیتهای هس��ته ای ایران را خواستار شده بود.
در همی��ن زمینه نمایندگان مردم در خانه ملت و
کارشناسان خواستار آن شدهاند که اگر قرار است
مذاکراتی باشد باید از اروپا تضمین بگیرند.
تضمینها به آینده موکول نشود
مهدی چمران کارش��ناس مس��ائل سیاس��ی
درباره این مباحث معتقد اس��ت :تضمینهایی که
گرفته میشود باید خیلی صریح و روشن باشد .این
تضمینها قاعدتا همان چیزهایی است که در متن
برجام هم آمده بود که کلیه تحریمها باید برداشته
شود .هم ش��رکتها و هم دولتهای اروپایی باید
تحریمها را کنار بگذارند و ش��رایط فعلی که هنوز
بانکهای اروپایی و خیلی از ش��رکتهای اروپایی
با م��ا همکاری ندارند و همی��ن االن هم خیلی از
دولتهای اروپای��ی همکاری ندارن��د ،نباید ادامه
داشته باشد.
وی ادامه میدهد :تحریمه��ای بانکی و مالی
و همچنین تحریمهایی که آمریکا علیه اش��خاص
میگ��ذارد ب��رای ایران قاب��ل اجرا نیس��ت و اروپا
نباید به آنها پایبند باش��د .این مس��اله که آیا اروپا
می توان��د این عدم پایبن��دی را در مقابل آمریکا
داشته باش��د یا نه بحث دیگری است .آنچه که ما
میخواهیم عدم تحریم و خارج نشدن از چارچوب
مذاکرات هس��تهای اس��ت .ما ورود ب��ه هیچگونه
مذاکره دیگری را نمیپذیریم .همه تضمینها هم
باید ملموس و جدی باش��ند و به آینده و جاهایی
که نمیتوانیم دست یابیم حواله داده نشده باشد.
متاس��فانه در برخی جاهای برجام ،معلوم نیس��ت
زمانی که ما بخواهیم ش��کایت کنی��م این فرایند
ب��ه کجا میرس��د .چنین مواردی نبای��د در مورد

تضمینهای اروپا تکرار شود.
تضمین عملی در یک بازه زمانی مشخص
عبدالرض��ا مص��ری نماینده مردم کرمانش��اه
در مجل��س نی��ز میگوید :قضایایی ک��ه امروز در
مورد برجام در حال اتفاق افتادن اس��ت موضوعی
نبود که ذهن ما نس��بت به آنها خالی باش��د .یکی
از گزینههایی که احتمال داش��ت و مس��ئوالن ما
درباره آن اندیشیده بودند همین بود که آمریکا از
برجام خارج ش��ود و اینکه چطور میتوان تبعات
این خروج را کاهش داد و یا بیاثر کرد.
وی افزود :در ش��رایط فعل��ی دو حالت وجود
دارد .یا اینکه منافع برجام برای دولتهای اروپایی
آنق��در بی��ش از منافع آمریکا س��ت ک��ه بتوانند
نهاده��ای مالی و تجاری خودش��ان را تش��ویق و
ترغی��ب و مجاب کنند که با ایران ارتباط داش��ته
باش��ند .به عنوان مثال اگر خزانهداری آمریکا ما را
تحریم کرد بانکهای اروپایی ،مراودات بانکی خود
را با ما ادامه دهند.
مص��ری ادامه میدهد :دوم قطعا بعد از بانک،
یکی از مهمترین مسائل مربوط به بیمههاست زیرا
ما برای صدور نفت نیاز به بیمه داریم .بخش��ی از
این بیمه ،قابل انجام در کش��ور خودمان است و ما
میتوانیم کش��تی را بیمه کنیم اما برای باراندازی
در اس��کله ،بیمههای معتبر بینالملل��ی باید این
کار را انجام دهند وگرن��ه اجازه پهلو گرفتن برای
صادرات نفت نخواهیم داش��ت .اینها مواردی است

زاکانی با اشاره به قرارداد برجام:

انسان با برادر خود هم روی چنین سندی
توافق نمیکند
رئیس کمیس��یون ویژه بررسی برجام در
ا حـــ�ز ا ب
مجلس نهم گفت :صنعت هستهای کشور
از زمانی آس��یب خورد که ب��ه عنوان یک مولفه در رقابتهای
انتخاباتی مدنظر قرار گرفت،
علیرضا زاکانی رئیس کمیس��یون ویژه بررس��ی برجام در
مجلس نهم در نشس��ت خبری با عن��وان «پای درس برجام»

بهارستـــان

گروه رویداد

جلس��ه علن��ی روز گذش��ته
نمایندگان مجلس متاثر از نس��ل کش��ی در غزه و
البته همچنان با مطالبه از رئیس جمهوری درباره
برخورد با ناقضان برجام پیگرفته شد و در نهایت
ب��ا تصوی��ب دو مصوبه و یک استفس��اریه وقرائت
تذکراتی در صحن برای نشست چهارشنبه به کار
خود پایان داد.
تصویب دو فوریت طرح «افزایش ۲۰
درصدی حقوق طبقات پایینتر»
نمایندگان در نشست علنی در جریان بررسی
دو فوریت استفس��اریه جزء یک بن��د الف .تبصره
 ۱۲قانون بودج��ه  ۹۷در خصوص افزایش حقوق
طبقات پایین جامعه و جلوگیری از افزایش حقوق
نماین��دگان ،وزرا ،معاونین ،اس��تانداران و مقامات
دیگر با  ۱۶۸رأی موافق ۲۲ ،رأی مخالف و  ۷رأی
ممتن��ع از مجموع  ۲۰۹نماینده حاضر در جلس��ه
موافقت کردند.
اصل مال و درآمد حاصل
از جرم پولشویی مصادره میشود
در عی��ن حال با تصویب مجل��س در صورتی
که اش��خاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند
ع�لاوه بر مجازاتهای مقرر در م��اده ( )۲۰قانون
مجازات اسالمی به جزای نقدی معادل دو تا چهار
برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولش��ویی واقع
گردیده محکوم میشوند.
چنانچ��ه این اموال متعلق به غیر باش��د و در

در حد اس��ناد بهادار وجود داش��ته باش��د که در
ص��ورت جریمه بانک ها و ش��رکت ه��ای همکار
با ایران از س��وی آمریکا ،آنه��ا بتوانند از محل آن
اسناد خسارات خود را دریافت کنند و دولت های
اروپایی جریمه آمریکا را تقبل کنند.

تضمینی که باید از اروپا گرفت

iranproject

رئیس جمهور کشورمان گفت :جمهوری اسالمی
ای��ران به حمایتهای خود از دولت و ملت لبنان برای
مقاوم��ت در براب��ر گروهه��ای تروریس��تی و اقدامات
تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد.
حس��ن روحانی رئیسجمهور کش��ورمان روز سه
شنبه هنگام دریافت اس��توار نامه حسن عباس سفیر
جدید لبنان در تهران ،با اشاره به اهمیت حفظ امنیت
و ثبات لبنان به عنوان یک کشور بسیار مهم خاورمیانه
گفت :جمهوری اس�لامی ایران به حمایتهای خود از
دول��ت و ملت لبنان برای مقاوم��ت در برابر گروههای
تروریس��تی و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی
ادامه خواهد داد.
رئی��س جمهور با ابراز خرس��ندی از همزیس��تی
مس��المت آمیز پی��روان ادیان و مذاه��ب مختلف در
لبنان ،انتخابات اخیر در این کشور را نشان دیگری از
اداره لبنان براس��اس مردمساالری و نظر مردم دانست
و گفت :امیدواریم ای��ن انتخابات ،وحدت در لبنان را
بی��ش از پیش تقویت  ،روند ش��کوفایی اقتصادی این
کشور را فراهم و روابط تهران – بیروت را مستحکم تر
پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری
سازد.

ساختار روابط بینالملل ظالمانه است

دیدگاه

که اروپاییها بای��د تضمین کنند که انجام خواهد
گرفت حتی اگر آمریکا با آنها مخالف باشد.
وی خاطرنشان کرد :همچنین باید امکانات و
تجهیزاتی که در مورد انرژی هستهای قول دادهاند
و همچنین تامین اورانیوم را تضمین کنند .انواع و
اقسام روابط آزاد تجاری و مالی و بیمهای ،همه از
اموری است که باید حاصل برجام میشد و اکنون
اروپا باید آنها را تامین کند .البته در همین ابتدای
کار ،پالسهایی که میرسد حاکی از این است که
اروپاییها در حال ادامه تحریمهای آمریکا هستند
ک��ه نمونه آن بح��ث فروش هواپیم��ا و بیمههای
سوئیس و دانمارک است که اعالم کردند به دلیل
خروج آمریکا از برج��ام نمیتوانند با ما کار کنند.
وی گفت:اروپاییها باید درباره همان موارد موجود
در برجام و همانهای��ی که آقای رئیسجمهور بعد
از امضای برجام اش��اره کردند که تمام تحریمهای
ظالمانه و یکجانبه و دوجانبه و تحریمهای شورای
امنیت برداش��ته میش��ود در عمل و در یک بازه
زمانبندی شده و مشخص تضمین بدهند .به نظر
من اینکار ،یک کار دیپلماسی است و م ّر فرمایشات
مقام معظم رهبری در قالب آن باید دنبال ش��ود.
همه باید یکپارچه متوجه دشمن باشیم و به دولت
کم��ک کنیم ک��ه از این مقطع عب��ور کند و بقیه
بحثها را باید برای بعد گذاشت.
هیچ پیش شرط دیگری مطرح نشود
حس��ین آبنیکی رئیس پیشین مرکز توسعه

ک��ه با حضور خبرنگاران و اصحاب رس��انه برگزار ش��د ،ضمن
تسلیت ش��هادت و مجروح شدن جمعی از مردم فلسطین در
تظاهرات روز «نکبت» (س��الروز تأسیس رژیم صهیونیستی)،
ب��ه درسهای برجام برای کش��ور اش��اره کرد و گف��ت :باید
پرسید برجام چه محصولی باید برای ما میداشت و امروز چه
رویکردی باید در قبال آن درپیش بگیریم.
وی با اش��اره به اینکه یکی از درسهای برجام این اس��ت
که منافع ملی را نباید دس��تخوش رقابتهای انتخاباتی کنیم،
اظهار داش��ت :صنعت هستهای کش��ور از زمانی آسیب خورد
ک��ه به عنوان یک مولفه در رقابته��ای انتخاباتی مدنظر قرار

سازمان انرژی اتمی میگوید :تسهیل در مراودات
پول��ی و بانکی با ایران از جمل��ه تعهدات برجامی
بود که به درس��تی اجرا نش��د ،بنابراین اگر قرار بر
اجرای برجام باش��د می بایست آنها ضمانت کتبی
بدهن��د که در این ح��وزه و در چارچ��وب برجام
تعهداتش��ان را اجرا خواهن��د کرد تا به این ترتیب
بتوانی��م معامالت پولی و مالی را بین ایران و اروپا
به طور کامل داشته باشیم.
وی افزود :مراودات اقتص��ادی نباید منوط به
تحریم های آمریکا و درخواست های آنها از جمله
در ح��وزه برنامه های موش��کی و منطقه ای ایران
ش��ود .باید به صورت ش��فاف اعالم شود که مالک
ایران برجام اس��ت و هیچ پیش ش��رط دیگری که
به القای آنها و آمریکا باشد نخواهیم پذیرفت .باید
تضمین مکتوب قطعی داشته باشیم که در صورت
مواجه شدن اروپا با تحریم های ثانویه آمریکا ،آنها
اقدام متقابل داشته و تسلیم آمریکا نشوند.
آبنیکی خاطرنش��ان کرد :البت��ه طی روزهای
اخی��ر موضوعاتی مبنی بر مطرح ش��دن ش��روط
جدید از س��وی اروپا ش��نیده می ش��ود ،بنابراین
باید به صورت مکتوب ضمان��ت بگیریم که عالوه
بر برج��ام ش��روط احتمالی دیگر در م��ورد غنی
س��ازی ،موضوعات منطقه ای و یا موشکی به طور
کلی منتفی اس��ت و آنها ب��ه صورت مکتوب اعالم
کنند در آن حوزه ها نیز ش��روطی برای ما تعیین
نخواهند کرد.
اروپا جریمههای شرکت ها را تقبل کند
عزت ا ...یوس��فیان مال نماینده آمل میگوید:
نکت��ه ای ک��ه باید در ابتدا به آن توجه ش��ود این
اس��ت که اروپا در همان مقطعی که شرایط اجرای
برجام مساعد بود و همه پیشگام در اجرای برجام
بودن��د ،اقدام قابل توجهی در این ارتباط نداش��ت
و حتی یک بان��ک اروپایی بزرگ به صورت جدی
وارد تعام��ل با ایران نش��د .در ضمن جلب اعتماد
ایران از س��وی اروپا موضوعی مشکوک است چرا
که  80درصد تحریم های اعمال ش��ده علیه ایران
در اختیار سازمان ملل و آمریکاست.
وی اف��زود :ام��ا باوجود این موضوع��ات ،اروپا
بای��د تضمین ده��د که آمری��کا وارد جریمه بانک
ه��ای اروپای��ی و چینی که با ای��ران همکاری می
کنند نش��ود ،همچنین می بایس��ت تضمین هایی

گرفت ،درحالیکه اگر منافع ملی را به التهابات و انتخابات گره
بزنیم ،در این رقابتهای ذبح خواهد شد.
وی از عدم اعتماد به دش��من به عنوان درس دوم برجام
نام برد و گفت :ما برای عبور از مش��کالت کشور با دو رویکرد
مواجهی��م؛ اول اولوی��ت دادن ب��ه ظرفیته��ای داخلی و در
عینحال بهرهمندی از ظرفیتهای منطقهای و جهانی که در
آن توانمند شدن داخلی اهمیت دارد که در این صورت دشمن
امیدی برای ضربه زدن به ما نخواهد داشت.
وی در توضیح رویکرد دوم جهت عبور از مش��کالت بیان
داش��ت :آقای سیدمحمد خاتمی رئیسجمهور اسبق در کتاب

انتقال سفارت آمریکا به قدس سازمان ملل را بیاعتبار کرد
دادگاه صالحه مش��خص شود که به جزم پولشویی
ارتباط ندارد ،باید به مالک اصلی مسترد شود.
تذکراتی به نمایندگان به رئیسجمهور
در ادامه مجل��س تذکرات کتبی نمایندگان و
مس��ئوالن اجرایی کش��ور در نشست علنی توسط
اکبر رنجبرزاده عضو هیأت رئیس��ه مجلس قرائت
شد که این تذکرات به شرح زیر است:
س��یده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران به
اتفاق  9نفر از نمایندگان در تذکری به وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی خواس��تار تعیین تکلیف پیکر
جانباخت��گان حادثه هواپیمایی آس��مان در پرواز
تهران -یاسوج شدند.
س��یدهفاطمه ذوالقدر به اتف��اق  10نفر دیگر
از نمایندگان در تذکری به وزیر صنعت خواس��تار
کنت��رل قیم��ت خودروه��ای داخل��ی و تمرکز بر
افزایش کیفیت آنها شدند.
هدایتاهلل خادمی و همایون یوسفی نمایندگان
ای��ذه و اهواز در تذکری به وزیر جهاد کش��اورزی
عن��وان کردند چرا طرح بزرگ  550هزار هکتاری
مقام معظم رهبری در شمال شرق خوزستان پس
از  16سال هنوز شروع نشده است؟
محمدمهدی زاهدی ،اکبر رنجبرزاده و علیرضا
س��لیمی نمایندگان کرمان ،اسدآباد و محالت ،در
تذک��ری ب��ه رئیسجمه��ور و وزیر ام��ور خارجه

لزوم برگزاری نشست های بین بانکی اروپا
عباس��علی منص��وری آرانی عضو کمیس��یون
امنیت ملی مجلس نهم نیز معتقد اس��ت که آنچه
در برجام و پس از آن در قطعنامه  2231داش��تیم
قرار بی��ن المللی ب��ود و می توانس��ت در صورت
اجرای کام��ل الگویی برای مذاکرات در موضوعات
مختلف شود.
وی میگوید :در ش��رایط فعل��ی و با توجه به
خ��روج آمریکا از برجام ،اروپا بر پایبندی بر برجام
تاکید دارد ،البته تاکید لفظی در این مورد فایدهای
ندارد و آنه��ا باید در عمل ضمانت هایی در جهت
تامین منافع ایران از برجام دهند.
در ای��ن زمینه رف��ع تحریمهای اقتصادی در
درجه اول اهمیت قرار می گیرد ،در همین زمینه
اروپا باید زمینه های رفع موانع در جهت تبادالت
بانکی ،مشکالت بیمه ،تسهیل در رفت و آمد تجار
را فراهم کند تا به این ترتیب آنها در محیطی آرام
و ب��دون تن��ش و در عمل و ن��ه روی کاغذ چنین
ش��رایط مس��اعدی را برای ایران فراهم کنند .باید
ظرف هفته های آینده و در راس��تای تعهد عملی
اروپ��ا برای حفظ منافع ایران در توافق هس��ته ای
آنها نشست های بین بانکی که خروجی آن انعقاد
توافق نامه هایی باش��د ،برگ��زار کنند و در همین
ارتباط تیم اقتصادی دولت در مورد عملی ش��دن
تعهدات اروپاییان نسبت به برجام اعالم نظر کند.

«مبانی نظری برنامه چهارم توس��عه» که در تابس��تان س��ال
 83منتش��ر ش��د ،عنوان میدارد که باید نظم موجود جهانی
را پذیرفت��ه و یک بازیگر همراه برای دنبا باش��یم و در صورت
نیاز نیز شکایت خود را به «کدخدا» ببریم؛ که دولت فعلی نیز
همین رویکرد را دنبال کرد؛ رویکردی که نه تجربیات تاریخی
و نه یافتههای منطقی آن را تأیید نمیکند .زاکانی با تأکید بر
ال جز ناکامی در
اینکه برجام نشان داد دل بستن به دشمن عم ً
پی ندارد ،گفت :عدهای شائبهای مطرح میکنند مبنی بر اینکه
اگر برجام بد است ،چرا آمریکا از آن خارج شد؟ طرح این سؤال
به عدم درک شرایط طرف مقابل برمیگردد .جهان نیوز

صحن علنی مجلس متاثر از نسل کشی در غزه؛

عن��وان کردند که آمریکا در خصوص برجام چماق
برداش��ت و اروپا هویج نش��ان میدهد .بدانید آنها
با هم و هماهنگ هس��تند .توصیه میش��ود که به
اروپاییه��ا اعتم��اد نکنید و به ق��درت ملت ایران
تکیه داشته باشید.
علیرض��ا س��لیمی نماینده م��ردم محالت به
رئیسجمهور درباره افزای��ش بیرویه قیمتها به
ویژه مواد خوراکی و لوازم خانگی و داروهای خاص
در روزه��ای اخیر تذکر داد .محمد دهقان نماینده
مردم چن��اران ب��ه رئیسجمهور ض��رورت توقف
تعهدات مربوط به برج��ام مطابق قانون مجلس و
مصوبه شورای عالی امنیت ملی را متذکر شد.
در ادام��ه رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با
اش��اره به انتقال س��فارت آمریکا به قدس شریف
گفت :این اقدام مصوبات شورای امنیت و سازمان
ملل را بیاعتبار کرده است.
علی الریجانی در جلسه علنی پارلمان در نطق
پیش از دس��تور خود در سخنانی با اشاره به انتقال
س��فارت آمریکا به قدس ش��ریف ،گفت :این اقدام
مصوبات ش��ورای امنیت و سازمان ملل را بیاعتبار
کرده است.ظاهرا ً آمریکاییها از سالها پیش تصمیم
گرفتهاند که نهادهای بینالمللی را بیاعتبار کنند؛
آمریکا قصد دارد سازمان ملل را نابود کند.
رئیس مجلس با بیان اینکه روز گذش��ته رژیم
صهیونیستی دس��ت به جنایتی وسیع زد و حدود

امضای سند به معنای تضمین
عل��ی بیگدلی کارش��ناس مس��ائل بین الملل
گفت :در روابط بین المل��ل چیزی به نام تضمین
نداری��م چ��را که اگر با کش��وری س��ندی را امضا
کنی��م به معنای تضمین اس��ت .نکت��ه مهم دیگر
سه موضوعی اس��ت که امروز در بسته پیشنهادی
اروپ��ا به ایران مطرح خواهد ش��د که معتقدم این
موضوعات هیچ ارتباطی با برجام ندارد.
موضوعات��ی از جمله حقوق بش��ر ،موضوعات
منطقهای و موشکی در این بسته ارائه خواهد شد،
موضوعاتی که وزیر خارجه آلمان نیز چندی پیش
مطرح کرده بود.
وی افزود :بنابراین به نظر می رسد آنها معامله
ای با ایران داشته باشند که در صورت عملی نشدن
خواس��ته هایشان طبق آن بسته ،حتی در صورتی
که از برجام خارج نش��وند تحریم هایی علیه ایران
اعمال شود.

 50ت��ن از مردم مظلوم فلس��طین را به ش��هادت
رس��اند و  2هزار نف��ر را نیز مج��روح کرد ،گفت:
این حادثه مقارن با دو مس��ئله بود؛ یکی همزمان
ب��ا روز نکبت که چند ده��ه پیش در چنین روزی
قدرته��ای بزرگ ب��ه حمایت از صهیونیس��تها
پرداختند تا مردم فلس��طین را از س��رزمین خود
آواره کنن��د و بهجای آنان از گوش��ه و کنار جهان
افرادی را جمعوجور کردند .خانه ،کاشانه و اراضی
فلسطینیان را غصب کردند.
الریجانی ،روز نکبت را حادثه عظیمی توصیف
ک��رد و اف��زود :در ای��ن روز بیش از دوس��وم مردم
فلس��طین را از س��رزمین آباء و اجدادیشان اخراج
کردند و با قتلعام کس��انی که مقاومت میکردند،
زمینه را برای وارد کردن دیگران فراهم کردند؛ این
فاجعه تاریخی مبنای تولد این رژیم نکبت ش��د که
عامل ماجراهای چند دهه اخیر است .وی به شهادت
رس��اندن مردم مظلوم فلس��طین را که روز گذشته
توسط رژیم صهیونیستی انجام شد از جنبه انتقال
س��فارت آمریکا به قدس نیز مه��م ارزیابی و تأکید
کرد :انتقال س��فارت آمریکا از تلآویو به قدس روز
گذشته بهدستور رئیسجمهور آمریکا انجام شد.
با اینکه تقریباً همه کش��ورهای دنیا این اقدام
را محک��وم کردند و ب��ا اینکه هم��ه میدانند این
اق��دام مخالف مصوبات ش��ورای امنی��ت و مجمع
عمومی س��ازمان ملل اس��ت ،اما ظاهرا ً از سالها

پیش آمریکاییها تصمیم گرفتند که این نهادهای
بینالمللی را بیاعتبار کنند.
رئیس مجل��س حمله آمریکا ب��ه عراق بدون
مصوبه شورای امنیت را یکی از مصادیق بیاعتبار
کردن نهادهای بینالمللی از س��وی آمریکا عنوان
کرد و گف��ت :با وجود ای��ن ،آمریکاییها با کمک
یکی دو کشور به عراق حمله کردند ،گرچه بعدها
چنان گرفتار شدند که پا به فرار گذاشتند.
الریجانی همچنی��ن خروج آمری��کا از معاهده
پاریس درب��اره آبوهوا را خالف مصوبات س��ازمان
ملل متحد دانس��ت و اظهار داشت :خروج این کشور
از توافقنام��ه هس��تهای و نیز انتقال پایتختش��ان
به قدس نی��ز مخالف قطعنام ه ش��ورای امنیت بود.
همه اینها نش��ان میدهد که آمریکا قصد دارد نهاد
بینالمللی س��ازمان ملل را که بهقصد ایجاد صلح در
جهان تأسیس شده نابود کند و چون سازوکار دیگری
برای جایگزینی آن وجود ندارد ،صحنه بینالمللی را
بهسوی نوعی هرجومرج امنیتی سوق میدهد.
وی اضافه کرد :جنایت روز گذش��ته و کشتار
م��ردم فلس��طین ،آن هم صرف��اً بهخاط��ر اینکه
اعتراض به چنین اقداماتی کردند ،لکه ننگ بزرگی
برای رژیم صهیونیس��تی و آمریکاست و در تاریخ
خواهد ماند .عدم اقدام س��ایر کش��ورها در مقابل
این س��بعیت که همه نظامات حقوق بشری را زیر
پا گذاش��ت نیز ،موضوع دیگری اس��ت که نش��ان
میدهد این ترتیبات چیزی جز ابزار برای قدرتها
نیست و نخواهد بود .اما جلسه علنی نمایندگان با
اع�لام مطهری پایان یافت و نشس��ت بعدی امروز
چهارشنبه تشکیل میشود.

