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عملکرد دولت در حمایت از کاالی ایرانی قابل قبول نیست
س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی گف��ت: تاکنون دولت در 

زمینه حمایت از تولید ایرانی عملکرد قابل قبولی نداشته است.
نادر قاضی پور افزود: متأس��فانه تاکنون دولت در ای��ن زمینه عملکرد قابل 
قبولی نداشته است و نمی توانیم نمره خوبی در این باره به دولت دهیم. وی ادامه 

داد: از سوی دیگر با وجود شعار سال و ضرورت حمایت از کاالی ایرانی، شاهدیم 
که بسیاری از کاال هایی که در داخل موجود است، همچنان از خارج وارد می شوند.

س��خنگوی کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی با انتقاد از کس��انی که می گویند 
م��ا تکنولوژی تولید برخ��ی از کاال ها را نداریم و مجبور به واردات هس��تیم، اظهار کرد: 
برای حل  خألهای تکنولوژیکی تولید برخی از کاال ها هم راهکار هایی وجود دارد که در 
وهله اول باید مناقصه داخلی برگزار ش��ود، اما اگر امکان این موضوع هم وجود نداشت، 

می توانیم مناقصه خارجی را با دو شرط برگزار کنیم.  باشگاه خبرنگاران

پارلمان
هدف جمهوری اسالمی رفع تحریم هاست نه حفظ برجام

عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: اگر حفظ برجام منوط به 
رفع تحریم  ها نش��ود و آن ها نتوانند خسارتی را که به ایران در اثر تحریم ها وارد 

می شود، جبران کنند، این بیانیه به طور طبیعی خاصیتی ندارد.
حمیدرضا ترق��ی افزود: اگرچه غرب تالش می کنند که هم فرصت س��وزی 

کرده و ه��م وانمود کنند که می خواهند برجام را حفظ کنند اما هدف جمهوری 
اسالمی رفع تحریم ها است نه حفظ برجام. اگر حفظ برجام مستلزم یا منوط به رفع 

تحریم  ها نش��ود و آن ها نتوانند خس��ارتی را که به ایران در اثر تحریم ها وارد می ش��ود، 
جبران کنند؛ این بیانیه به طور طبیعی خاصیتی ندارد. وی درخصوص تاثیر صحبت های 
اخیر رئیس جمهور درخصوص نفت بر اروپا، گفت: تاکنون در بیانیه چنین چیزی مشاهده 
نشده که از ناحیه ایران احساس خطر کرده باشند؛ بنابراین به نظر می رسد که هنوز نیاز 

به زمان دارد که این تهدید ایران مورد توجه غربی ها قرار بگیرد.  ایسنا

احزاب
دولت از ظرفیت سپاه استفاده کند

جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه گفت: دولت ها و مسئولین اجرایی باید به بهترین نحو 
از ظرفیت سپاه در جهت خدمت رسانی به مردم و پیشرفت کشور استفاده کنند.

س��ردار اسماعیل کوثری با اشاره به بهره برداری از فاز دوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس و طرح آب رس��انی گفت: تش��کیل سپاه براس��اس خدمت به مردم، 

حفظ ارزش ها و دس��تاوردهای انقالب اسالمی و ایستادگی در مقابل زورگویان و  
زیاده خواهان انجام شده است.

وی افزود: در قانون اساسی به دقت مشخص شده که نیروهای مسلح خصوصا سپاه، 
ب��ا مجوز فرمانده معظم کل قوا در جهت کمک ب��ه دولت ها و خصوصا دولت جمهوری 
اس��المی ایران می تواند عمل کند. س��پاه همیشه آمادگی خود را برای کمک به دولت ها 
اعالم کرده اس��ت اما این دولت ها و مس��ئولین اجرایی هستند که باید به بهترین نحو از 
ظرفیت سپاه در جهت خدمت رسانی به مردم و پیشرفت کشور استفاده کنند.  مهر

پاسداران

گروه رویکرد  یک زن که مبلغ 300  میلی��ارد تومان به بان��ک صنعت  و معدن پویش شفافیت
بدهکار اس��ت؛ با جعل اس��ناد این بانک از بانک کشاورزی وام 

کالنی دریافت کرده است.
براساس مدارک و مستندات موجود این بدهکار بانکی که 
به نام خانم "ف" از او یاد می  کنیم، در زمینه تولید الس��تیک 
اتومبیل و لوازم جانبی آن در کرمانشاه فعالیت دارد آنطور که 
در مس��تندات موجود در روزنامه مشخص است بیش از 300 
میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن بدهی دارد که س��ابقه 
ای��ن بدهکاری به اواخ��ر دهه 80 باز می گ��ردد و از آن زمان 

تاکنون نسبت پرداخت بدهی خود اقدام نکرده است.   

جعل اسناد بانک!
با همه این تفاسیر موضوع یاد شده تنها تخطی این خانم 
جوان از قانون نبوده و بنابر این گزارش؛ شکایت اداره حقوقی 
و وکیل بانک صنعت ومعدن ازخانم "ف " به اتهام جعل سند و 

استفاده از سند مجعول در شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم 
پولی و بانکی در پرونده کالسه 960091 نیز مطرح است.

در گزارش خبرنگار ما آمده است؛ از آنجا که متهمه قصد 
داش��ته از بانک کش��اورزی وام دریافت نماید و بانک صنعت و 
معدن اس��تعالم عدم بدهی به نامبرده نمی دهد؛ لذا متهمه با 
جعل س��ربرگ و امضای مدیران بانک صنعت و معدن؛ نامه ای 
مجع��ول تهیه نموده و به بانک کش��اورزی ارائه می دهد و وام 
کالن��ی دریافت می کند که متعاقبا پس از اطالع بانک صنعت 
و معدن این بانک اقدام به طرح ش��کایت علیه وی کرده که بر 
همین اس��اس خانم "ف" در حال حاضر به دلیل جعل اس��ناد 

تحت تعقیب کیفری قرارگرفته است.

محکومیت چندمیلیون دالری !!
در ادام��ه گ��زارش خبرنگار ما آمده اس��ت: خان��م "ف " که 
مدیریت "ش��رکت تعاونی 1820"را برعه��ده دارد از آنجا که قرار 
بوده تس��هیالت ارزی دریافتی از بان��ک صنعت و معدن را صرف 
واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید الس��تک اتومبیل نماید و 
از آنجا که به تعه��دات ارزی خود عمل ننموده؛ لذا بانک صنعت 
و مع��دن اقدام به طرح ش��کایت دیگری علیه وی در ش��عبه51 
دادگاه تعزیرات حکومتی می کند که براساس مفاد دادنامه شماره 

13970020187000211مورخ 20 اردیبهش��ت 1397 "خانم 
"ف" و شرکت تایر... به پرداخت 5 میلیون و 494 هزار و 416 یورو 

و 68 میلیون و 260 هزار و 399 درهم امارات محکوم می شود.
بنابر ای��ن گزارش؛ متاس��فانه یکی از نماین��دگان بانفوذ 
مجل��س به نام آقای "م" که در دولت احمدی نژاد نیز س��مت 
وزارت داش��ته است و االن نیز نماینده مردم یکی از شهرهای 
کش��ور است با اعمال فشار علیه مدیران بانک صنعت و معدن 
به دنبال این اس��ت که این بانک نیز ش��رکت الستیک پارس 
را ب��ه این خانم واگذار کند ک��ه مدیران بانک صنعت و معدن 
به دلیل تخلف��ات ارزی و ریالی و عدم اهلیت و صالحیت وی 

براساس قانون حاضر نیستند این واگذاری صورت گیرد.
ای��ن نماینده در ادامه تالش ه��ای خود علیه بانک صنعت 
و مع��دن تع��دادی از مدیران بانک را به کمیس��یون اصل 90 
کش��انده تا ش��اید از این طریق موفق ش��ود مالکیت ش��رکت 
الس��تیک پارس را که از ش��رکت های سودده و موفق است به 

ابربدهکار بانکی یعنی خانم "ف" بسپارد!

 تعامل با همه دنیا منهای آمریکا 
و رژیم صهیونیستی

م��ن میبینم بعضی از ب��رادران م��ا گاهی اوقات 
میگویند که ما باید با همه ی دنیا رابطه داشته باشیم؛ 
خ��ب بله، با همه ی دنیا -البّت��ه منهای آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی- باید رابطه داشته باش��یم؛ ما مشکلی 
نداریم. اّوالً همه ی دنیا فقط اروپا و فقط غرب نیست؛ 
در همین حدود چهار س��ال قب��ل از این و در همین 
ش��هر تهران، مگر اجالسی تشکیل نش��د که بیش از 
130 یا 140 کشور در آن شرکت کردند؟ حدود چهل 
یا بیش��تر رئیس دولت و رئیس کشور شرکت کردند؛ 
از هم��ه جا آمدن��د اینجا و در اج��الس غیر متعّهدها 
ش��رکت کردند. ما مش��کلی نداریم با اینه��ا؛ دنیا که 
فقط اروپا نیس��ت؛ دنیا جای وس��یعی اس��ت. قدرتها 
هم امروز در دنیا پخش ش��ده و تقس��یم شده؛ شرق 
دنیا -یعنی منطقه ی آس��یا- ام��روز مرکز یک قدرت 
عظیم��ی اس��ت. ما با اینه��ا ارتباط داری��م؛ ما حرفی 
نداریم. با اروپا هم ما مش��کلی نداریم، اروپایی ها با ما 
مش��کل ایج��اد کرده اند. بنده به یکی از این رؤس��ای 
اروپای��ی که اخیراً اینجا آمده ب��ود گفتم که اروپا باید 
خ��ودش را از تبعّیت آمریکا در سیاس��تهایش نجات 
بدهد. اروپایی ها تبعّیت از سیاس��ت آمریکا کردند؛ او 
م��ا را تحریم کرد، اینها ه��م تبعّیت کردند؛ او علیه ما 
تبلیغات ک��رد، اینها هم تبعّیت کردن��د. خب، ما چه 
کار کنی��م؟ در قضایای مختل��ف، اروپایی ها بودند که 
ابتدای به دشمنی کردند. سر قضّیه ی آن قهوه خانه ی 
میکون��وس، رئیس جمهور وقت ما را مّتهم کردند و به 
دادگاه میخواستند بکشانند؛ اسمش را به عنوان مّتهم 
در دادگاه مطرح کردند! خب چه کار کنیم ما با اینها؟ 
بروی��م التماس کنیم؟ برویم بگویی��م آقا با ما بهتر از 
این باش��ید؟ ما کاری نکردیم با اینها؛ اینها هستند که 
دشمنی میکنند. اگر ما در مقابل دشمنی دشمنانمان 
با ش��جاعت و با اقتدار نایس��تیم، ما را خواهند خورد، 
خواهند بلعید. »ما« که میگویم، یعنی کشور را، یعنی 
ملّ��ت را؛ َوااّل ش��خص بنده و امثال بن��ده که اهّمّیتی 
نداریم؛ کشور را ]خواهند بلعید[. ما مسئول کشوریم، 

مسئول ملّتیم، مسئول تاریخیم؛ نباید اجازه بدهیم.

بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس 
خبرگان رهبرى
20 اسفند 94

مخاطب شمایید

مدیر "متملق دانشگاه آزاد" برکنار شد
مدیرکل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی از 
برکناری رئیس واحد س��اوه دانش��گاه آزاد به 
دلیل تملق، خبر داد. رضا همدانچی در صفحه شخصی 
خود نوش��ته اس��ت: فرهاد رهبر تاکید کرده بود که با 

هرگونه تملق و چابلوسی در دانشگاه برخورد می کند.

رد ادعای عدم بارگیری نفت در کره جنوبی 
س��فارت ک��ره جنوبی در تهران دی��روز اعالم 
ک��رد، ادعای برخی رس��انه ها مبن��ی بر عدم 
بارگی��ری نف��ت و میعانات گازی ای��ران در ماه ژوئیه 

)تیر - مرداد( از سوی این کشور را رد کرد.

هشدار برای توافق با اروپا
مهدی محم��دی یک��ی از فعاالن رس��انه ای 
نوش��ت: دلس��وزانه هش��دار می ده��م اتفاق 
ناگ��واری در حال رخ دادن اس��ت. اروپ��ا بدون اینکه 
هی��چ امتیاز خاصی ب��ه ایران داده باش��د ایران را در 
برجام و در معرض تحریم های امریکا نگه داش��ته، به 
امید توافقی که اصال معلوم نیس��ت حاصل شود و اگر 
ش��د، اصال معلوم نیس��ت بتواند تحریم های امریکا را 
خنثی کند. با فرض اینکه به قول آقای ظریف بس��ته 
اروپ��ا عملیاتی اس��ت، اگر این بس��ته هر چ��ه زودتر 
کارآم��دی خ��ود را در خنثی کردن تحریم ها نش��ان 
نده��د و کار تا پاییز به درازا بکش��د، عمال یعنی، اروپا 
ایران را در برجام نگه داش��ته تا تحریم های امریکا اثر 
کند. داس��تان این اس��ت: امروز تواف��ق درباره اصول 
کلیات با اروپا نهایی ش��ده و مذاکره درباره جزئیات و 
ن��گارش مت��ن تفصیلی تواف��ق آغاز ش��ده. این تکرار 
داس��تان توافق ل��وزان و وی��ن درباب برجام اس��ت. 
دیپلمات ها همیشه باید به یاد داشته باشند "شیطان 

در جزئیات خوابیده است.

نه وزیری عوض شد و نه...
محمدعلی ابطحی نوش��ت: ن��ه وزیری عوض 
شد و نه استانداری و نه برنامه و رفتار اعتماد 
بخش��ی از دس��تگاه قضایی برای مبارزه با فساد و نه 
افطاری برای مس��ئوالن روزه سکوت گرفته، همراهی 
کردن ب��ا م��ردم در بحران ها و عملیات��ی نکردن آن 
وعده ه��ا، آماده کردن جامعه ب��رای بحران های بعدی 
اس��ت. همچنان که بحرانهای موجود در اثر فراموش 

کردن وعده های قبلی است.

سیاست مجازی

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 
( نوبت دوم) 

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت دوم شركت تعاونى نانوايان گنبد به 
شماره ثبت 1678 و شناسه ملى 14000153136 درساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 
1397/04/30 درمحل سالن اجتماعات اين تعاونى به آدرس: گنبدكاووس، بخش 
معبرآخر:   20 كوچه  آخر،  ماقبل  معبر  وحدت  شهرگنبدكاووس-محله:  مركزى، 
خيابان وحدت پالك 307 ساختمان تعاونى طبقه دوم كد پستى 4971718687 
تشكيل مى گردد. لذا از كليه اعضاء محترم تعاونى دعوت بعمل مى آيد جهت اتخاذ 

تصميم نسبت به موضوعات ذيل دراين جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه :

1-استماع گزارش هيات مديره و مدير عامل و بازرسين شركت 
2- بررسى و تصويب صورتهاى مالى سال 1396

3-اخذ تصميم راجع به نحوه تقسيم سود سهام صورتهاى مالى سال 1396
4- بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1397

5- تصميم گيرى در خصوص خروج از عضويت و كاهش سهام 
6- قرائت تغييرات سرمايه و تصويب سرمايه نهايى شركت

به  سهام  انتقال  عدم  و  جديد  عضويت  عدم  درخصوص  گيرى   7-تصميم 
اعضاى جديد

8-تصميم گيرى درخصوص احداث سيستم كيسه بافى 
9-انتخاب بازرسان اصلى و على البدل به مدت يكسال مالى براى سال 1397 

الزم به ياد آورى است كه: اعضاى تعاونى مى توانند نماينده تام االختيار ( ازميان 
اعضاى تعاونى يا خارج از آنان) را با تاييد هيات مديره براى حضور در مجمع و اعمال 
راى تعيين نمايند. تعداد آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر شخص غير عضو تنها 
يك راى خواهد بود و حضورتوام عضو و نماينده تام االختيار وى در مجمع ممنوع 
است. عضو و نماينده وى مى بايست در تاريخ 97/04/28 لغايت همان روز از ساعت 
9 صبح تا ساعت 12 ظهر تواما» به آدرس فوق محل برگزارى مجمع عمومى عادى 
ساليانه جهت تاييد نمايندگى خود و اخذ برگه حضور در مجمع عادى با دردست 

داشتن مدارك معتبر، كارت عضويت يا برگه سهام حضور بهم رسانند.

هيئت مديره شركت تعاونى نانوايان گنبدكاووس

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
 شماره مناقصه: ر/97/5  

شركت مخابرات ايران 
(سهامى عام)

منطقه آذربايجان غربى

مناقصه گزار: شركت مخابرات ايران – منطقه آذربايجان غربى
موضوع مناقصه: خريد 8 لينك سوئيچ Cisco C3850-24XS-S و 8 دستگاه ماژول C3850-NM-2-10G برابر مشخصات فنى پيوست  اسناد مناقصه

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: ضمانتنامه يا چك تضمين شده بانكى به مبلغ (120000000 ريال) صد و بيست ميليون ريال و يا واريز مبلغ فوق بصورت نقدى برابر 
شرايط معامله

مهلت فروش اسناد مناقصه: از تاريخ 97/4/13 تا تاريخ 97/4/25
مهلت تحويل اسناد مناقصه: حداكثر تا ساعت 15 مورخه 97/5/4

تاريخ گشايش پاكات (الف و ب و ج) مناقصه گران: ساعت 14 مورخه 97/5/8
شرايط شركت كنندگان: تطبيق زمينه فعاليت شركت كنندگان با موضوع مناقصه

طريقه تهيه اسناد مناقصه: 
واريز مبلغ 100000 ريال ، به حساب سيبا شماره 0106056812005 بانك ملى ايران ، قابل واريز در كليه شعب ، بنام شركت مخابرات  ايران – منطقه آذربايجان 
غربى و ارائه فيش آن در ساعات ادارى به مديريت تداركات منطقه آذربايجان غربى به  آدرس اروميه ، خيابان ارتش ، ساختمان مركزى مخابرات ، طبقه پنجم ، 

اتاق 524.
 محل تحويل اسناد: دبيرخانه شركت مخابرات ايران – منطقه آذربايجان غربى به آدرس: اروميه – خيابان ارتش- ساختمان مركزى مخابرات- طبقه دوم-

 اتاق 222 . 
ضمناً در صورت نياز به اطالعات بيشتر با تلفن 04431913245 و دورنگار 04433450645 و جهت خريد اسناد مناقصه با شماره تلفن 31913524-044 تماس 

حاصل فرمائيد. 

شركت مخابرات ايران – منطقه آذربايجان غربى

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

در قان��ون اساس��ی جمهوری  اسالمی ایران ذکر شده است پ����رون�ده
که کش��ورمان به جز کش��ورهایی که تالش برای 
بهره کش��ی از ایران را دارند و ب��ه جز رژیم غاصب 
اسرائیل قابلیت برقراری ارتباط با همه دنیا را دارد، 
ب��ر همی��ن اس��اس روز گذش��ته اعض��ای مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام مصوبه مجلس ش��ورای 
اسالمی برای پیوس��تن جمهوری اسالمی ایران به 
پیمان »آ س��ه آن« را تایید کردند. الیحه پیوس��تن 
دولت جمهوری اس��المی ای��ران به پیمان مودت و 
هم��کاری در جن��وب ش��رقی آس��یا موس��وم به 
»آ سه آن«، مصوب مجلس شورای اسالمی که پس 
از ایراد ش��ورای نگهبان و اص��رار مجدد مجلس به 
منظور تعیین تکلیف نهایی به مجمع ارجاع ش��ده 
بود مورد بحث و بررس��ی قرارگرفت و در نهایت با 
رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه 

مجلس شورای اسالمی تایید شد.

سرنوشت آسه آن
اما مجلس الیحه پیوستن جمهوری اسالمی به 
پیمان مورد و همکاری جنوب شرقی آسیا را  در جلسه 
علنی روز یکشنبه 22 خرداد که برای چندمین بار از 
شورای نگهبان برگشت خورده بود را بررسی کردند. 
نهایت��ا ب��ا 138 رأی مواف��ق و 25 رأی مخال��ف به 
اتفاق رای نمایندگان به ارس��ال الیحه »الحاق دولت 
جمهوری اس��المی ایران به پیمان مودت و همکاری 
در جنوب شرقی آسیا« به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام برای تعیین تکلیف موافقت شد.
 در م��اده واحده الیحه مذک��ور آمده: به دولت 
جمهوری اس��المی ای��ران اجازه داده می ش��ود که 
پیمان مودت و همکاری در جنوب ش��رقی آس��یا 
مورخ 5 اس��فند 1354 به گونه اصالح شده توسط 
تش��ریفات )پروتکل های( م��ورخ 24 آذر 1366 و 
یک مرداد 1389 به ش��رح پیوست مشتمل بر 20 
ماده ملحق شود و اس��ناد الحاق را نزد امین اسناد 
پیم��ان تودیع کند. در تبصره ای��ن ماده واحده نیز 
آمده است در اجرای این پیمان رعایت اصول 77 و 

139 قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ایران الزامی 
است. الیحه »الحاق دولت جمهوری ایران به پیمان 
مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا« 10 بهمن 
1395 در مجلس ش��ورای اس��المی اعالم وصول و 
در تاری��خ 27 خرداد 1396 ب��ا اصالحاتی در ماده 
واحده )الحاق تبصره 1( در کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس تصویب شد. الیحه مذکور 
درجلس��ه عنلی 18 مرداد 1396 مجلس ش��ورای 
اسالمی تصویب و 22 مرداد 1396 در اجرای اصل 

94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.
ش��ورای نگهبان نی��ز 8 ش��هریور 1396 طی 
نامه ای به رئیس مجلس شورای اسالمی نظر خود را 
مبنی بر خالف موازین شرع بودن الیحه اعالم کرد. 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اس��المی نیز در جلس��ه ای درتاریخ 4 مهر 
1396 با حضور نماینده ش��ورای نگهبان، با الحاق 
یک تبصره )به عنوان تبصره 2(، درصدد تامین نظر 
شورای نگهبان برآمد و مجلس شورای اسالمی نیز 
در تاریخ 3 آب��ان 1396 الیحه فوق را با اصالحات 
پیش��نهادی کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت 

خارجی، در صحن علنی مورد تصویب قرار داد.
پس از آن مجلس طی نامه ای الیحه تصویبی را 
به شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان 20 
آبان 1396 مجددا نظر خود مبنی بر عدم رفع ایراد، 
با وجود اصالحات انجام شده )الحاق تبصره "2" به 

ماده واحده تصویبی( را به مجلس اعالم کرد.

گام سیاسی اقتصادی برای تعامل با جهان
الیحه الح��اق ایران به »آس��ه آن« را باید از دو 
جنبه سیاسی و حقوقی ارزیابی کرد. از منظر سیاسی، 
الحاق به پیمان مودت و همکاری »آسه آن« به عنوان 
پیش شرط اصلی برقراری روابط سازماندهی شده و 

منظم با »آسه آن« تلقی می شود.
قابل کتمان نیست که اتحادیه »آسه آن« یکی 
از موفق ترین اتحادیه های منطقه ای است که ظرف 
دهه های اخیر پایه گذاری شده و به نماد پیشرفت 
منطقه گرایی در جنوب ش��رق آس��یا تبدیل و در 
س��یر و روند تکمیلی خود در پایان سال 2015 به 
جامعه »آسه آن« تبدیل ش��ده است. این اتحادیه 
ب��رای حفظ بازاری که به بر پایه توس��عه صادرات 
و ادغام اقتصادی اس��توار ش��ده است هوشیارانه و 
هماهنگ با تحوالت سیاس��ی و اقتصادی منطقه و 
جهان گام بر می دارد و موفق ش��ده پس از آمریکا، 
چین، اتحادیه اروپا و ژاپن، عنوان پنجمین اقتصاد 

ب��زرگ دنیا را به خود اختصاص دهد و نس��بت به 
نقش و جایگاه خود در معادالت آینده منطقه آسیا 
و پاسفیک جای تردید باقی نگذارد. با توجه به این 
جایگاه اقتصادی، ورود ایران به روند همکاری های 
بی��ن منطقه ای »آس��ه آن« از طریق پیمان مودت 

تامین کننده منافع ملی کشور خواهد بود.
اهمیت مسئله الحاق ایران به پیمان مودت صرفا 
به ابعاد اقتصادی آن محدود نمی شود بلکه حضور و 
نفوذ سیاس��ی ایران در شرق آس��یا را نیز به همراه 
خواه��د داش��ت. موثرترین اعضای ای��ن پیمان، دو 
کشور بزرگ مسلمان یعنی مالزی و اندونزی هستند 
که دارای علقه های اس��المی قابل توجهی هستند. 
طبعاً ظرفیتی در این پیمان وجود دارد که می توان 
با اتکا به اعضای اصلی مسلمان آن در امور مربوط به 

مسلمانان نیز تأثیر الزم و سازنده ای بر جای نهاد.
از منظ��ر حقوقی، در این پیم��ان موادی وجود 
دارد که می تواند در تعامالت آینده، میزان و کیفیت 
حمای��ت جمه��وری اس��المی از مس��لمانان را در 
کشور های عضو نظیر میانمار تحت تاثیر قرار دهند. 
ح��ال تصور کنی��د که جمهوری اس��المی ایران در 
صورت شدت وخامت اوضاع مسلمانان در کشور های 
عضو متعاهد، تصمیم به کاهش روابط اقتصادی با آن 
کشور و یا قطع و تحریم اقتصادی آن کشور بگیرد. 
در ای��ن ص��ورت، طرح این ادعا که ای��ران با چنین 
تصمیم��ی خالف پیمان م��ودت و به خصوص ماده 
)10( آن عمل نموده اس��ت متصور خواهد بود. بنابر 
ای��ن از این نقطه نظر می توان اظهارداش��ت که این 
پیمان این ظرفیت را دارد تا بر برخی سیاس��ت های 
کش��ور در رواب��ط خارجی درخصوص کش��ور های 
اسالمی و یا مس��لمانان تاثیر منفی بگذارد و از این 
نقطه نظر ایراد شورای نگهبان وارد به نظر می رسد.

تاریخچه آسه آن
پیمان مودت و همکاری جنوب ش��رق آس��یا 
فوریه س��ال 1976 توس��ط رهبران 5 کشور عضو 
آس��ه آن ش��امل اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین 
و س��نگاپور به امضا رس��ید. براساس ماده 18 این 
پیمان سایر کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند 

به این پیمان ملحق شوند. 
ب��ر همین مبنا 5 عضو بعدی آس��ه آن پس از 
پیوستن به این اتحادیه، این پیمان را امضا کردند. 
این پیمان یکبار در س��ال 1987 و یکبار در سال 
1998 و بار س��وم در س��ال 2010، مورد بازنگری 
قرار گرفت. در بازنگری سال 1987 امکان پیوستن 
کشورهای خارج از منطقه جنوب شرق آسیا فراهم 
ش��د، در بازنگری دوم "رضایت" کشورهای جنوب 
ش��رق آس��یا همراه با تعیین نام این کشورها )10 
کش��ور عضو آس��ه آن ( در پیمان گنجانده ش��د 
و بازنگ��ری س��وم امکان پیوس��تن س��ازمان های 

منطقه ای به این پیمان را فراهم آورد.
هر سه مورد بازنگری تحت عنوان پروتکل اول، 
دوم و س��وم به این پیمان ملحق گردید. پاپوا گینه 
نو در س��ال 1989، چین و هند 2003، پاکستان، 
روس��یه، ژاپ��ن و کره جنوب��ی 2004 ، اس��ترالیا، 
نیوزیلند و مغولستان 2005، فرانسه 2006، تیمور 
شرقی، بنگالدش و سری النکا 2007، کره شمالی 
2008، امریکا 2009، ترکیه 2010، اتحادیه اروپا و 
برزیل 2012، نروژ 2013 و شیلی، مصر و مراکش 

نیز سال 2016 پیمان را امضا کردند.
این پیمان از این جهت حائز اهمیت اس��ت که 
اص��ول من��درج در آن پایه و مبن��ای تنظیم روابط 
کش��ورهای عضو آس��ه آن با یکدیگر و روابط س��ایر 
کش��ورهای جهان با کشورهای منطقه جنوب شرق 
آسیا است. این پیمان دارای 5 فصل و 20 ماده است 
ک��ه در فصل اول آن به ارتقای صلح پایدار، مودت و 
همکاری بین ملت ها، احترام به استقالل، حاکمیت 
ملی، تمامیت ارض��ی، برابری و همگرایی منطقه ای 

همراه با حفظ هویت ملی تاکید شده است.
ع��دم مداخله در امور داخل��ی یکدیگر، حل و 
فصل صلح آمیز مناقش��ات و عدم استفاده از زور و 
تهدید نیز جز بندهای مهم فصل اول است. در سایر 
فصول این پیمان به تقویت و توسعه روابط تاریخی، 
فرهنگ��ی و حس��ن همج��واری، توس��عه و تقویت 
همکاری ه��ای اقتصادی، اجتماع��ی، فنی، علمی و 
مدیریت��ی و آرمان های مش��ترک در جهت تقویت 

صلح و ثبات بین المللی پرداخته شده است.

با توجه به تعداد کشورها و بازیگران بین المللی 
امضاکننده این پیم��ان، می توان پیمان تاک را به 
عن��وان کد اصلی رفت��اری روابط بی��ن دولتی در 
آس��یای جنوب شرقی دانست که به اصول جهانی 
همزیستی مسالمت آمیز و همکاری دوستانه میان 

دولت های منطقه منجر می شود. 
از سال 1390 تالش در جهت الحاق ایران به 
پیمان مودت و همکاری آس��ه آن شروع شد که به 
طور رسمی توسط وزیر خارجه وقت ایران، جناب 
آقای صالحی در سال 1392 )2013( این موضوع 
به صورت رسمی و با ارسال نامه به رئیس دوره ای 
آس��ه آن که دولت برونئی بود، اعالم ش��د. این در 
خواس��ت در دو نشست آس��ه آن در ژانویه 2014 
در میانمار و ژانویه 2015 در مالزی در دستور کار 
آسه آن قرار داش��ت. در دو نشست مذکور اعضای 
آس��ه آن ضمن استقبال از درخواست الحاق ایران 
ب��ه پیمان مذکور، تصویب آن را منوط به روش��ن 

شدن سرنوشت مذاکرات ایران با 1+5 کردند. 
با تصویب برجام و با توجه به تالش های انجام 
شده طی چهار سال و رایزنی های مختلف با اعضای 
اتحادیه و دبیرخانه آس��ه آن در جاکارتا و همچنین 
دیدارهای متوالی با سفرای کشورهای عضو اتحادیه 
نزد آسه آن و نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 
در سایر کشورهای عضو آس��ه آن الحاق جمهوری 
اس��المی ایران به ای��ن پیمان م��ورد موافقت قرار 
گرفت. وزرای خارجه کش��ورهای عضو آسه آن در 
چهل و نهمین نشست خود در "وینتیان" پایتخت 
الئ��وس در روز یکش��نبه 3 مردادماه ) 24 جوالی 
2016( ب��ا اجماع درخواس��ت جمهوری اس��المی 
ای��ران را برای الحاق به پیمان م��ودت و همکاری 

جنوب شرق آسیا مورد تصویب قرار دادند.
در نهایت با این اقدام یکبار دیگر سیاست های 
جمهوری اس��المی که پایه و اساس صلح در عمل 
به اثبات رس��یده و این فش��ردن دس��ت دوستی 
نشان می د هد که جمهوری اسالمی با پیوستن به 
سازمان مودت آسیای جنوب شرقی و تالش برای 
عضویت دائم در اجالس شانگهای و امثالهم به جز 
مس��تکبرین جهان رژیم اشغالگر قدس و امریکا با 
بقیه کشورها می تواند دست دوستی می دهد ضمن 
اینکه در چنین ش��رایطی که امریکا و غرب تالش 
برای فش��ار مضاعف بر جمهوری اس��المی ایران و 
امتیازگیری از کش��ور را دارند پیوس��تن به چنین 
س��ازمانی صلح دوستی جمهوری اسالمی را بیشتر 

به رخ رقیبان خواهد کشاند.

افشاگرى سیاست روز از خانم 30  ساله اى که بدهکار کالن بانکی است؛
بدهکار 300 میلیارد تومانی دوباره وام گرفت!

فشار نماینده مجلس در کمیسیون اصل نود برای واگذاری الستیک پارس به ابربدهکار بانکی

مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن ایران به »آ سه آن« را تایید کرد؛

همه دنیا منهای امریکا و اسرائیل


