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بی�ش از 50 نف�ر از نمایندگان مجلس ش�ورای 
اسالمی در نامه ای به رئیس جمهور، از اینکه وی 
به قانون اقدام متقابل دولت جمهوری اس�المی 
در اجرای برجام عمل نکرده است، تذکر دادند.
نماين��ده م��ردم شاهين ش��هر در مجل��س گفت: 
نمايندگان به رئيس جمهور ب��ه خاطر عدم اجراي 
قانون در روند اجراي برجام تذكر دادند. حسينعلي 
حاجي دليگاني نماينده مردم شاهين ش��هر گفت: 
نمايندگان در نامه اي به رئيس جمهور درباره عدم 
اجراي قانون در روند اجراي برجام تذكر دادند. وي 
با بيان اينكه امضاهاي اين تذكر به بيش از 50 عدد 
رسيده است، افزود: وكالي ملت در اين تذكر عنوان 
كردند كه چرا رئيس جمهور به قانون اقدام متقابل 
دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي برجام و به 

ويژه ماده 3 آن عمل نكرده است؟ 
در بخشي از متن تذكر اين نمايندگان آمده است:

جناب آقاي روحاني رئيس جمهور محترم جمهوري 
اسالمي ايران

ضروري است با توجه به نقض برجام توسط امريكا 
نسبت به اجراي بند 3 قانون اقدام متناسب و متقابل 
جمهوري اسالمي ايران مصوب 21 مهر 94 و الزامات 
نه گانه ابالغي جهت جلوگيري از ضرر و زيان بيشتر 
به ملت ايران س��ريعاً اقدام نماييد چراكه در صورت 
اس��تنكاف آن داراي مس��ئوليت ش��رعي و قانوني 
مي  باشيد. التفات داريد كه اجراي برنامه جامع اقدام 
مشترك موسوم به برجام از سوي ايران مشروط به 
رعايت الزامات نه گانه  ابالغي مق��ام معظم رهبري 
در 29 مهر ماه 1394 بود كه بر اس��اس بند يك آن 
الزم بود. تضمين هاي قوي و كافي براي جلوگيري 
از تخلف طرف هاي مقابل تدارك شود كه از جمله آن 
اعالم كتبي رئيس جمهور امريكا و اتحاديه اروپا مبني 
بر لغو تحريم هاست. استنكاف جنابعالي از اجراي اين 
الزام در زمان انعقاد اين توافق و عدم پايبندي و عدم 
اعمال بند 3 قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوري 
اسالمي ايران مصوبه 21 مهر ماه 94 مجلس شوراي 
اس��المي در مقابل نقض هاي مكرر برجام توس��ط 
طرف مقابل به ويژه امريكا به استناد اقارير ضمني و 
صريح جنابعالي و همكارانتان و گزارشات وزارت امور 
خارجه كه در اجراي تبصره يك قانون اقدام متناسب 
و متقابل ايران در اجراي برجام مصوب 21 مهر ماه 
94 به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ارائه 

گرديده است.
   امریکایی ه�ا تصمی�م ب�ه بی اعتبارکردن 

نهادهای بین المللی گرفته اند
انتقال سفارت امريكا در فلسطين اشغالي از تل آويو 
به قدس مغاي��ر با مصوبات ش��وراي امنيت و مجمع 
عمومي سازمان ملل اس��ت اما امريكايي ها از سال ها 
قبل تصمي��م گرفتند اي��ن نهاده��اي بين المللي را 

بي اعتبار كنند. 
به گزارش فارس،  علي الريجاني رئيس مجلس شوراي 
اس��المي در نطق پيش از دس��تور خود در نشست 
علني روز گذش��ته مجلس گفت: روز گذش��ته رژيم 
صهيونيستي دست به جنايتي وسيع زد و حدود 50 
نفر از مردم مظلوم فلس��طين را به شهادت رساند و 

حدود 2 هزار نفر را مجروح كرد. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: اين حادثه 
مقارن با دو مسئله بود يكي همزمان با روز نكبت بود 
كه چند دهه پيش در چنين روزي قدرت هاي بزرگ 
به حمايت صهيونيست ها پرداختند تا مردم فلسطين 
را از سرزمين خود آواره كنند و به جاي آنان از گوشه 
و كنار جهان افرادي را جمع آوري و خانه و كاشانه و 

اراضي فلسطينيان را غصب كردند. 
وي افزود: اين موضوع حادث��ه عظيمي بود كه بيش 
از دو سوم مردم فلسطين را از سرزمين آبا و اجدادي 
خود اخراج كردند و با قتل عام كس��اني كه مقاومت 
داش��تند زمينه را براي وارد كردن ديگ��ران فراهم 
آوردند. اين فاجعه تاريخي مبناي تولد اين رژيم نكبت 

شد كه عامل ماجراهاي چند دهه اخير شد. 
الريجاني خاطرنش��ان ك��رد: موضوع ديگ��ر انتقال 
سفارت رژيم امريكا در فلس��طين اشغالي از تل آويو 
به قدس است كه روز گذشته به دستور رئيس جمهور 
امريكا انجام شد. با اينكه همه كش��ورهاي دنيا اين 
اقدام را محك��وم كردند و ب��ا اينكه هم��ه مي دانند 
اين اقدام مخالف مصوبات ش��وراي امنيت و مجمع 
عمومي سازمان ملل است اما ظاهراً از سال ها پيش 
امريكايي ها تصميم گرفتند اين نهادهاي بين المللي 
را بي اعتبار كنند. رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار 
داشت: حمله به عراق بدون مصوبه شوراي امنيت بود 
اما امريكايي ها به كمك يكي دو كش��ور دست به اين 
اقدام زدند، گرچه بعدها چنان گرفتار شدند كه پا به 
فرار گذاشتند. وي افزود: خروج از معاهده پاريس در 
مورد آب و هوا خالف مصوبات سازمان ملل بود. خروج 
از توافقنامه هسته اي مخالف قطعنامه شوراي امنيت 

بود و همينطور انتقال سفارت خود به قدس. 
الريجاني خاطرنشان كرد: همه اينها نشان مي دهد 

امريكا قصد دارد نهاد بين المللي س��ازمان ملل را كه 
به قصد ايجاد صلح در جهان تأسيس شد نابود كند و 
چون سازوكار ديگري براي جايگزيني آن وجود ندارد 
صحنه بين المللي را به سوي نوعي هرج و مرج امنيتي 
س��وق دهد. رئيس مجلس شوراي اس��المي اظهار 
داشت: جنايت روز گذشته و كشتار مردم فلسطين و 
آن هم صرفاً به خاطر اينكه اعتراض به چنين اقداماتي 
كردند لك��ه ننگ بزرگي براي رژيم صهيونيس��تي و 
امريكاست و در تاريخ خواهد ماند و عدم اقدام ساير 
كش��ورها در مقابل اين س��بوعيت كه همه نظامات 
حقوقي حقوق بش��ري را زير پا گذاشت نيز موضوع 
ديگري است كه نش��ان مي دهد اين ترتيبات چيزي 

جز ابزار براي قدرت ها نيست و نخواهد بود. 
   آق�ای ترام�پ دیگر کس�ی ب�ه وعده های 

شکالتی شما وقعي نمي نهد
وي افزود: روشن است كه اين كشتارها از سر استيصال 
رژيم صهيونيستي است و بيش از آنكه قدرت آنان را 
نشان دهد آشفتگي آنان را برمال مي كند. راهپيمايي 
روزهاي گذشته فلسطينيان نشان داد در جهت احقاق 
حق خود ايستاده اند و مقاومت مي كنند و ملتي زنده 
و پويا هس��تند. اين حركت جديد در فلسطين براي 
رژيم صهيونيس��تي اضطراب ايجاد كرده كه دست 
به اقدامات احمقانه مي زند. الريجاني خاطرنش��ان 
كرد: در چنين ش��رايطي رژيم امري��كا ادعا مي كند 

بزرگ تري��ن معامله قرن را س��امان مي دهيم. آقاي 
ترامپ! اين بزرگ ترين معامله قرن شما را فلسطينيان 
به بزرگ ترين ننگ تاريخ بدل كردند و با چنين اقدامي 
ملت فلسطين و مسلمانان را متحدتر كرديد و همين 
امر عامل اصلي پيروزي آنان خواهد بود و ديگر كسي 
به وعده هاي شكالتي شما وقعي نمي نهد، حتي برخي 
گروه هايي از فلسطين كه با طرح هاي سازش قالبي 
امريكا سالياني منتظر حداقل هايي براي زيست خود 
بوده اند امروز متوجه ش��ده اند راه اصلي احقاق حق 
فلس��طينيان مقاومت اس��ت، البته اين بزرگ ترين 
دستاورد قرن است كه معامله پوشالي قرن امريكا را 

به زباله دان تاريخ فرستاد. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: كميته 
فلسطين اتحاديه بين المجالس اسالمي روز گذشته 
در تهران حوادث اخير در س��رزمين هاي اشغالي را 
بررس��ي و همگرايي خوبي براي مقابل��ه با اقدامات 
ماجراجويان��ه امري��كا و صهيونيس��ت ها به وجود 
آورد. از دس��ت اندركاران اين همايش سپاسگزاري 
مي كنم و البته بايد دبيرخانه بين المجالس اسالمي 
پيگيري هاي جدي تري براي اقدامات عملي كه در 

اين اجالس مطرح شد به عمل آورد. 
پس از نط��ق پي��ش از دس��تور عل��ي الريجاني در 
محكوميت جنايات اسرائيل در فلسطين، نمايندگان 
با شعار»مرگ بر اس��رائيل« انزجار خود را نسبت به 

جنايات رژيم صهيونيستي در فلسطين اعالم كردند. 
   تجاوز فاحش به قوانین بین المللي

برخي از نمايندگان مردم نيز در نطق هاي ميان دستور 
خود نسبت به انتقال سفارت امريكا به قدس اشغالي 
واكنش نش��ان دادند، به عنوان نمونه امير خجسته 
گفت: انتقال س��فارت امريكا در فلسطين اشغالي از 
تل آويو به قدس ش��ريف تجاوزي فاحش به قوانين 
بين المللي است. مس��ئله قدس و فلسطين مسئله 
اول مسلمين است و امروز مسلمين و همه كساني 
كه نسبت به بشريت و قدس حساسيت دارند اين 

تجاوز را محكوم مي كنند. 
خجسته همچنين در ادامه با اشاره به شعار حمايت از 
كاالي ايراني به عنوان شعار سال گفت: توليد داخلي 
و حمايت از آن با قاچاق و مفاس��د اجرايي نمي شود. 
اولين كاري كه در اين باره بايد انجام ش��ود مبارزه با 

مفاسد اقتصادي و قاچاق كاالست. 
نماينده مردم همدان در مجلس ش��وراي اس��المي 
اظهارداشت: امروز امريكا به ما ضربه وارد نخواهد كرد 
و اگر بايستيم برجام آسيبي به كشور وارد نمي كند و 
همان كدخدايي كه مي گفتيم اگر كدخدا را ببينيم 
همه مشكالت حل اس��ت و اروپا رعيت است، امروز 
كدخدا از برجام خارج ش��ده و ما بايد فكر اساس��ي 
داشته باشيم و توليد داخلي را عملي كنيم. به امريكا 

ديگر اميدي نيست، برجام تمام شد. 
وي در پاي��ان گف��ت: در ارتباط با مبارزه با مفاس��د 
اقتصادي انتظار اين است كه سه فراكسيون مجلس 
بحث هاي حاشيه اي را كنار بگذارند و به بحث مبارزه 

با مفاسد اقتصادي ورود كنند. 
   نامه 182 نماینده به سران قوا

در ادامه جلسه علني مجلس شوراي اسالمي 182 
نماينده مجلس شوراي اسالمي در نامه اي 6 بندي 
خطاب به سران قوا بر لزوم وحدت مسئوالن براي 
رفع مشكالت داخلي و مقابله با تهديدات خارجي 
تأكيد كردند. در همين زمين��ه يكي از نمايندگان 
مجلس در گفت وگو با فارس ضمن تأييد اين خبر 
اعالم كرد كه تاكنون اين نامه به امضاي 161 نفر 
از نمايندگان مجلس رسيده و هدف از نگارش آن 

وحدت قوا براي رفع مشكالت مردم است. 
گفتني است تعداد امضاهاي اين نامه از 161 امضا 

به 182 افزايش يافته است. 
متن اين نامه به شرح زير است:

رؤساي محترم قواي سه گانه جمهوري اسالمي ايران
بخشي از مطالبات نمايندگان مردم به اين شرح است:

1- تالش هم��ه اركان انقالب ب��راي ترويج محيط 
تعاملي و ايجاد روحيه وحدت بين اركان نظام و احزاب 

سياسي براي نيل به آرمان هاي انقالب اسالمي
2- هوش��ياري تمام عيار مس��ئوالن نظام در مقابل 
عداوت و كين��ه ورزي دولت امريكا ب��ه ويژه جهالت 
اخير رئيس جمهور اياالت متحده امريكا در خصوص 

خروج از برجام
3- تالش همه جانبه قواي س��ه گانه براي گش��ايش 
اقتصادي، ايجاد اشتغال و رونق بخشي معيشت مردم

4- اهتمام جامع قواي سه گانه براي مقابله جدي و 
قاطع با رانت، ارتشا و سوءاستفاده از موقعيت و حيف 
و ميل بيت المال و برخورد ش��ديد با عوامل ترويج 

فساد مالي و اداري در جامعه
5- برنامه ريزي دقيق، س��ريع و نتيجه بخش براي 

مقابله هوشمندانه با شبكه قاچاق كاال و ارز
6- توجه س��ريع و جدي به قش��ر ضعيف جامعه، 
روستانشينان و حاشيه نشينان شهري و كشاورزان 

پرتالش.

تذكر نمايندگان به رئيس جمهور درباره تخلف از قانون در اجراي برجام

سپاه پاسداران در بیانیه اي تأکید کرد

انتفاضه فلسطين، اخراج اشغالگر و مجازات 
حاميان را به دنبال دارد

سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بیانیه اي 
تأکید کرد: انتفاضه فلسطین اخراج قطعي 
اش�غالگران و مج�ازات حتم�ي حامی�ان 
منطق�ه اي و ف�را منطق�ه اي آن�ان به ویژه 
س�ردمداران کاخ س�فید را به دنبال دارد. 
به گزارش مهر، سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در بيانيه اي با محكوميت شديد اقدام ترامپ در 
انتقال سفارت امريكا به بيت المقدس و تقبيح جنايت رژيم صهيونيستي در 
شهادت و زخمي كردن فلسطيني هاي نوار غزه در روز نكبت، اين توطئه هاي 
ش��يطاني را عامل تعميق وحدت امت اسالمي و سرعت يافتن تحقق وعده 

برچيده شدن طومار اشغالگران قدس شريف دانست. 
در بخشي از اين بيانيه آمده است: اقدام گستاخانه و شرورانه رئيس جمهور 
رژيم ضد بش��ري امريكا در انتقال س��فارت به بيت المقدس و به رسميت 
شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيس��تي كه جسارت به قبله 
اول مسلمين و امت اسالمي است، نه تنها به تحكيم بنيان هاي پوشالي رژيم 
صهيونيستي و تضمين امنيت براي اشغالگران صهيونيست منجر نخواهد شد 
بلكه موج جديدي از مبارزه امريكا و خشم و نفرت عليه حاميان اين حركت 

وقيحانه را فراتر از منطقه رقم خواهد زد. 
اين بيانيه مي افزايد: اين اقدام ش��يطاني كه ب��دون توجه به مخالفت هاي 
جهاني صورت پذيرفته اس��ت، مرحله اي نوين از ش��كل گيري بحران ها و 
تنش هاي منطقه اي عليه سياس��ت ها و راهبردهاي كاخ س��فيد را يادآور 
می شود و درعين حال شكل گيري كابوس��ي است كه صهيونيست ها براي 
فرار از آن راهي جز زندگي در پناهگاه ها نخواهند داشت. اين بيانيه با تأكيد 
بر اينكه »بي ترديد حمايت جبهه مقاومت اس��المي و ملت هاي حق طلب 
آزادي خواه و ظلم س��تيز در ياري بخش��ي ملت فلس��طين و رزمندگان و 
مجاه��دان انتفاضه قدس، از اين  پس ابعاد و گس��تره اي وس��يع تر خواهد 
يافت«، خاطرنشان كرده است: انتفاضه فلسطين به امريكايي ها و حاميان 
اقدام شيطان بزرگ در انتقال سفارت امريكا به قدس نشان خواهد داد، آنچه 
فراتر تخيالت، واقعيت آينده سرزمين مقدس فلسطين است، اخراج قطعي 
اشغالگران و مجازات حتمي حاميان منطقه اي و فرا منطقه اي آنان به ويژه 

سردمداران كاخ سفيد است. 
اين بيانيه در پايان با محكوميت شديد اقدام حماقت آميز در انتقال سفارت 
خود از تل آويو به بيت المقدس و نيز تقبيح جنايت همزمان صهيونيست ها 
در به شهادت رساندن و زخمي كردن بيش از 2000 تن از فلسطيني هاي 
نوار غزه در روز نكبت و هفتادمين سال اشغال فلسطين تأكيد كرده است و 
بي ترديد جنايت صهيونيست ها در به خاك و خون كشيدن راهپيمايي حق 
بازگشت در نوار غزه كه با چراغ س��بز امريكا و به منظور نشان دادن مشت 
به اصطالح آهنين رژيم صهيونيستي  به انتفاضيون صورت پذيرفته است، 
هرچند يك اتفاق نكبت بار و مصيبت بزرگ اس��ت اما ش��رايطي را فراهم 
مي آورد كه امت اس��المي و جبهه مقاومت پاسخ گس��تاخي به مقدسات 
مسلمين و اولين قبله آنان را در دستور كار قرار دهند و تحقق وعده برچيدن 

طومار اشغالگران را سرعت بخشند.

   طعنه به مقایسه برجام و قرارداد الجزایر
محمود صادقي،  نماينده مجلس شوراي اسالمي در توئيتر 
خود نوشت: خروج ترامپ از برجام مانند خروج صدام از 

قرارداد الجزاير است.  
با درايت حاكميت و همبستگي ملت ترامپ هم سرنوشتي 

مانند صدام خواهد داشت. 
حسين دهباشي هم در پاسخ به توئيت محمود صادقي نوشت: نه آقاي دكتر. 
قياس مع الفارق است. بيانيه الجزاير سند افتخار بود و عهدنامه برجام نماد 
ننگ. در پاسخ به خروج صدام، دولت و ملت ايران شجاعانه مقاومت كردند 
و در برابر لغو برجام تن به تسليم هاي بدتر مي دهند، حتي مقايسه اين دو 

خجالت است. خجالت مان ندهيد!
  موضع محسن رضایي درباره جنگ

محس��ن رضايي دبير و عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در خصوص 
جنگ و دفاع از كشور در توئيتر خود نوش��ت: به دنبال جنگ نيستيم ولي 

مدافعي سرسخت و پشيمان كننده ايم. 
  مشکل بزرگ راهبرد دولت در مورد برجام چه بود؟

مهدي محمدي كارشناس امور سياسي و رسانه در توئيتر خود درباره عدم 
پايبندي امريكا و اروپايي ها در توافق برجام، نوشت: تنها تضمين معتبر در 
خصوص برجام نش��ان دادن هزينه هاي عدم پايبندي به برجام است. تنها 
چيزي كه طرف هاي مختلف را وادار مي كند كه به توافق پايبند »باشند«، 
اين اس��ت كه حس كنند عدم پايبندي به توافق برايش��ان هزينه دارد. در 
اين محاسبه هزينه فايده اس��ت كه تصميم مي گيرند چقدر به تعهدشان 

پايبند باشند. 
مشكل بزرگ راهبرد دولت آقاي روحاني اين است كه هزينه عدم پايبندي 
به برجام را براي امريكا صفر كرد. اگر از اروپا تضمين مي خواهيد بايد هزينه 

عدم پايبندي به تعهدات آن را نيز صفر كنيد. 
.............................................................................................................................

  جشن انتقال یک سفارت غیرقانونی در یک رژیم ضد انسانی
روز دوشنبه طي مراسمي، س��فارت امريكا از تل آويو به 
قدس غربي منتقل شد و مردم فلسطين در قدس، كرانه 
باختري و غزه، اعتراض خود را نس��بت به اي��ن اتفاق با 

تظاهرات نشان دادند. 
در پي اين تظاهرات بر اثر شليك گلوله سربازان رژيم صهيونيستي صدها 
فلسطيني كشته و زخمي شدند. در همين راستا محمد جواد آذري جهرمي 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات پستي را در استوري صفحه اينستاگرامش 

منتشر و خواستار توقف اين جنايت وحشيانه  شد. 
جهرمي نوشت: جش��ن انتقال يك س��فارت غير قانوني در يك رژيم 
ضد انساني بيش از 52 كشته در بر داشته است. يك هديه روز مادر از 
طرف امريكا به مادران فلسطيني. اين جنايت وحشيانه را همين االن 

متوقف كنيد.
 .............................................................................................................................

  تغییر سیاست امریکا در قبال ایران
رضا س��راج تحليگر مس��ائل سياس��ي در كانال خود در 
پيام رسان سروش نوشت: تغيير سياست »چماق و هويج« 
به سياست »چكش و سندان« ترامپ با تغيير راهبرد اوباما 
)مهار و تغيير رفتار ايران( استراتژي تغيير ساختار )نظام( 

ايران را در پيش گرفته است. 
پس از تصويب تحريم هاي جديد امريكا عليه ايران، تالش براي پيوند بيشتر 
با اسرائيل و ايجاد ناتوي عربي، با دستور ترامپ »مايكل دي آندريا« معروف 
به شاهزاده تاريكي كه در ترور »شهيد عماد مغنيه« فرمانده نظامي حزب اهلل 
نقش داشت، به عنوان مس��ئول بخش مأموريت هاي ايران در سازمان سيا 
منصوب شد. اين انتصاب، به اقدامات تروريس��تي و خرابكاري عليه ايران 

شدت مي بخشد. 
نيويورك تايمز انتصاب در سازمان سيا را اولين نشانه بزرگ دولت ترامپ 
براي اتخاذ رويكردي سخت عليه ايران خواند. تحليلگر انديشكده بروكينگز 
گفت: »سياست تغيير نظام در ايران، محكوم به شكست است. استفاده از 
استراتژي تغيير نظام در ايران احمقانه است و نتايج زيان بخشي براي منافع 
امريكا در پي خواهد داشت.« اتخاذ سياس��ت تقابل جويانه از سوي ترامپ 
براي تغيير ساختار )نظام( ضربه اي بر پيكره شبكه همكار داخلي غرب در 

ايران خواهد بود و به انزواي آنان در آينده منجر خواهد شد.

وزی�ر دف�اع ب�ا انتق�اد از ع�دم پایبن�دي امری�کا ب�ه 
برج�ام گف�ت: ط�ي 40 س�ال گذش�ته مل�ت ای�ران 
باره�ا ش�اهد نی�ات بدخواهان�ه امری�کا ب�وده اس�ت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، امير سرتيپ امير حاتمي 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در ديدار با دريابد جميل 
بورداسوس��ا فرمان��ده نيروهاي مس��لح بوليوي با بي��ان اينكه 
امريكاي التين در سياس��ت خارجي و دفاعي دولت و نيروهاي 
مسلح جمهوري اسالمي ايران اهميت ويژه اي دارد، اظهار كرد: 
براي توسعه مناس��بات دفاعي نظامي با كش��ور بوليوي ارزش 
قائل هس��تيم. وي با اش��اره به اينكه دولت بوليوي سال هاست 
پيام استقالل و مقابله با سياست هاي يك جانبه گرايانه سر داده 
است، افزود: يقين دارم همانطور كه امروز ملت  هاي آزاديخواه از 
سيمون بوليوار به نيكي ياد مي كنند، از دولت و ملت شما هم به 

عنوان تداوم بخش راه آنان به عظمت ياد خواهند كرد. 
وزير دفاع جمهوري اس��المي ايران با انتقاد از عدم پايبندي و 
خروج منفعت طلبان��ه امريكا از توافقنام��ه بين المللي معتبر و 
چندجانبه از جمله برجام خاطرنشان كرد: طي 40 سال گذشته 
ملت ايران بارها ش��اهد بدعهدي و نيات بدخواهانه امريكا بوده 
است، اما جمهوري اسالمي ايران، مقتدر و استوار مسير تعالي و 

پيشرفت خود را ادامه خواهد داد. 
وي در همين زمين��ه تأكيد كرد: جمهوري اس��المي ايران در 
همين مدت با ان��واع تحريم هاي ظالمانه دش��من مواجه بوده 
و همچنان اين تهديدات ادامه دارد و با وج��ود اين تحريم ها و 
تهديدات، ملت ايران همچنان با قدرت روي پاي خود ايستاده و 

خودكفايي و خوداتكايي كشورمان در حوزه هاي دفاعي و نظامي 
مؤيد اين موضوع است و بحمداهلل تمام نيازهاي دفاعي نيروهاي 

مسلح كشورمان را از توليدات بومي تأمين مي كنيم. 
وزير دفاع جمهوري اس��المي اي��ران با بيان اينك��ه از حمايت 
دولت بوليوي از مواضع بحق جمهوري اس��المي ايران از جمله 

در موضوع هسته اي ايران در مجامع بين المللي و قطعنامه هاي 
ادعايي حقوق بشري سازمان ملل تشكر مي كنم، افزود: معتقدم 
حضور كشورهاي مس��تقل همچون بوليوي در شوراي امنيت 

مي تواند به تحكيم ثبات و امنيت جهان كمك شاياني كند. 
فرمانده نيروهاي مس��لح بوليوي نيز در اين ديدار با اش��اره به 
مالقات هاي خود با مقامات سياسي، دفاعي و نظامي كشورمان 
اظهار داشت: روحيه ايستادگي، مقاومت و استكبارستيزي ملت 
و دولت ايران اسالمي قابل تقدير است و اين ناشي از ايمان ملت 

ايران به خداوند است. 
درياب��د جمي��ل بورداسوس��ا در ادام��ه با اش��اره ب��ه روحيه 
ضداس��تكباري و امپرياليس��تي دو ملت ايران و بوليوي افزود: 
بس��يار عالقه منديم روابط دو كش��ور را در حوزه هاي فناوري، 
علمي، صنعتي و ارائه تجارب ارزنده اي كه به دس��ت آورده ايد، 

گسترش دهيم. 
وي مبارزه با قدرتمداري و زورگويي نظام استكباري را از اهداف 
ملت بوليوي دانست و ادامه داد: نظام اس��تكباري طي ساليان 
گذشته تالش داشته تا كش��ور ما را تابع سياس��ت ها و مطامع 
خود كند اما مردم بوليوي در مقابل اين زورگويي كش��ورهاي 

استكباري مقاومت كرده و براين اساس بر خود مي بالند. 

وزیر دفاع در دیدار با فرمانده نیروهاي مسلح بولیوي:

ايران، مقتدر و استوار مسير تعالي و پيشرفت خود را ادامه خواهد داد

نماي   نزديك

نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اس��المي از نامه نمايندگان به رئيس 
مجلس براي خروج اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 

مبارزه با تأمين مالي تروريسم از دستور كار مجلس خبر داد. 
حجت االسالم مجتبي ذوالنوري نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: نمايندگان در حال امضاي نامه اي خطاب به رئيس مجلس هستند كه طي 
آن از رئيس مجلس خواسته شده تا اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران 
به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم از دستور كار دولت خارج شود. وي 

با بيان اينكه امضاهاي اين نامه به حدود 80 عدد رسيده، افزود: نمايندگان در 
اين نامه تصريح كردند كه با توجه به خروج امريكا از برجام و همچنين احتمال 
ادامه شيطنت هاي غربي ها و ديگر اينكه اين اليحه به همراه لوايحي همچون 
 FATF اليحه پالرمو و اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويي در راستاي اجراي
در كشور است، بدين وسيله از شما مي خواهيم تا اليحه الحاق دولت ايران به 
كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم از دستور كار مجلس خارج شود. در 

پايان براي همه خدمتگزاران آرزوي موفقيت داريم.

نامه نمايندگان به الريجاني براي خروج اليحه الحاق به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم 

سرلشكر جعفري: در مجموعه سپاه بايد از درآمدزايي دوري کنيم
   خبر فرمانده کل سپاه 
پاسداران با بیان 
س�ازمان ک�ردن،  عم�ل  انقالب�ي   اینک�ه 
  سپاه  را تبدیل به یک سازمان جامع و همه جانبه 
 ک�رده اس�ت، گف�ت: در مجموعه س�پاه باید
 از م��قول�ه درآم��دزای�ي دوري کنی�م. 
به گزارش مهر، سرلش��كر محمد عل��ي جعفري 
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي در آيين 

افتتاح اولين بيمارس��تان تخصصي دندانپزشكي 
كشور توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: 
توجه سپاه به خدمات درماني و بهداشتي به دليل 
اين است كه سپاه يك سازمان انسان محور است 

نه تجهيز محور. 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی خاطرنشان 
كرد: سازمان هاي نظامي در ساير نقاط جهاني متكي 
بر تجهيزات هس��تند و اگر قدرتي دارند به واسطه 

فناوري و تجهيزات و قدرت آتش شان است اما سپاه 
يك نهاد فرهنگي، سياسي، امنيتي و نظامي است و 
اين ويژگي ها ايجاب مي كند كه بيش از گذشته به 
نيروي انساني توجه كند و قدرت خود را در رابطه 
با نيروي انساني مؤمن، بصير و انقالبي توسعه دهد.  
سرلشكر جعفري مردمي عمل كردن و مكتبي بودن 
را از ويژگي هاي س��پاه پاس��داران انقالب اسالمي 
دانست و افزود: خيلي ها ممكن است ايمان بااليي 

داش��ته باش��ند ولي در مقابل فاقد روحيه انقالبي 
باشند در حالي كه سپاه يك سازمان همه جانبه و 
جامع است و اين از ش��اخصه هاي انقالبي، مردمي 
بودن و مردمي عمل كردن است. فرمانده سپاه ادامه 
داد: آفتي كه مي تواند براي سپاه وجود داشته باشد 
الگو گيري از ارتش هاي جهان و ديگر سازمان هاست 
زيرا سپاه يك سازمان چند بعدي است و بايد الگويي 

براي ارائه خدمت به مردم باشد.

   گزارش   

   گزارش   

حامد ملک پور   |     تسنیم


