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    مردم پاسخ تهديد و فشار دشمن را دادند

سيدنظام الدين موس��وي نامزد انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي در صفحه شخصي خود در توئيتر 
 FATF درباره قرار گرفتن ايران در فهرست سياه
نوشت: كارگروه ويژه اقدام مالي ديروز همزمان با 
 FATF برگزاري انتخابات مجلس يازدهم ايران را در فهرست سياه
قرار داد. حضرات آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت. امروز ملت 
ايران با آراي خود راه جديدي گش��وده اند كه در آن پاسخ تهديد و 

فشار جز پوزخند نيست. 
........................................................................................................................

     نتيجه صحت انتخابات اعالم خواهد شد 
عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه توئيتر خود 
نوشت: روز گذشته هزاران نفر از اعضاي شبكه نظارتي شوراي نگهبان، 
مردم  و ناظران عزيز در تأمين سالمت انتخابات و امانتداري آراي مردم 
مشاركت كردند. از همه آنها تشكر مي كنم . نتيجه صحت انتخابات در 
حوزه هاي سراسر كشور پس از بررس��ي و جمع بندي گزارش ها اعالم 

خواهد شد. 
........................................................................................................................

    كروناهراسي با طعم دخالت خارجي 
مهرداد س��يدمهدي رئيس خبرگ��زاري صدا و س��يما در توئيتر خود 
نوشت: » به نظرم نبايد از كنار موضوع  كرونا هراسي و نحوه انتشار خبر 
آن، 24س��اعت قبل از  انتخابات، به سادگي گذش��ت، به خصوص كه 
احتمال ابتال به آنفلوآنزا به جاي كرونا مطرح ش��ده است. موج سواري 
رسانه هاي لندني و سعودي و انتش��ار ويدئو هاي جعلي نيز موضوع را 

قابل تأمل تر مي كند.« 
........................................................................................................................

   كرونا وسيله ای سياسی-  اجتماعی است
علي ربيعي س��خنگوي دول��ت در حس��اب كاربري خ��ود در توئيتر 
 نوش��ت: كرونا به همان اندازه كه مس��ئله بهداش��تي باشد، مسئله اي

اجتماعي- سياسي است.  كرونا ويروس كوري است كه مرزهاي طبيعي 
و اجتماعي را به رسميت نمي شناس��د بين دولتي و مردمي، نظامي و 
غيرنظامي، اصالح طلب و اصولگرا، باالشهري و پايين شهري، زن و مرد، 

اين قوم يا آن قوم و... تمايز قائل نمي شود. 
 مقابله با اين بيماري پروژه مش��ترك مردم و حاكميت سياسي است. 
با مشاركت و اعتماد به نظام س��المت، در كنار اطالع رساني دلسوزانه 
و ايجاد ش��فافيت و عمل ب��ه توصيه هاي وزارت بهداش��ت مي توانيم 
دروازه هاي شيوع ويروس را ببنديم و با مشاركت همگاني براي مقابله 

با ويروس كور متحد شويم. 
 هيچ كس در امان نيس��ت و تنها در س��ايه اعتماد، مراعات و مراقبت، 
مي توان ديواري براي دفاع در برابر اين ويروس ايجاد كرد. مش��اركت 
ملي توأم با اعتماد به يكديگر اس��ت كه مقابله ب��ا اين بيماري ممكن 
مي ش��ود. وقتي موفق خواهيم ش��د كه همه فكر كنند »كرونا مسئله 

همه ماست.«
  براي اطالع رس��اني دقيق و ش��فاف، از فردا اتاق اطالع رساني كرونا با 
حضور خبرنگاران در روابط عمومي وزارت بهداشت تشكيل مي شود. 
اطالع رساني غيرمسئوالنه اي كه از سوي برخي صورت مي گيرد به مردم 

و اقدام مشترك همگي ما و حل مسئله هيچ كمكي نمي كند. 
  ما به مش��اركت ملي نياز داريم و به ياد داشته باش��يم كه با ويروسي 
بي تفاوت نس��بت به هر تفاوت اجتماعي و انس��اني روبه رو هستيم. از 
نزديك شاهدم وزارت بهداشت با صداقت و شفافيت كامل در مواجهه 
با اين ويروس عمل مي كند. آنها كه بي اعتمادي  مي پراكنند، رفتاري 

غيرسازنده و غيرخيرخواهانه انجام مي دهند.«

 شهادت 2 مرزبان 
در درگيري با گروهك تروريستي

بام�داد جمع�ه در درگي�ري مس�لحانه مرزبان�ان ب�ا گروه�ك 
تروريس�تي در منطق�ه جن�وب ش�رق كش�ور، دو ت�ن از 
مرزبان�ان هن�گ م�رزي جكيگ�ور ب�ه ش�هادت رس�يدند. 
مرزبانان هنگ مرزي جكيگور با تشديد اقدامات كنترلي در نوار مرزي، 
از حضور تعدادي تروريست مسلح كه به قصد ضربه زدن به يگان هاي 

مرزي به سمت مرزها پيشروي كرده بودند، مطلع شدند. 
اين گزارش حاكي اس��ت، مرزبانان بالفاصله با آتش سنگين با اعضاي 
اين گروهك تروريستي به مقابله برخاستند كه در اين درگيري تعدادي 
از آنها با توجه به مقاومت شديد مرزبانان با دادن تلفات به سمت خاك 

كشور مقابل متواري شدند. 
در اين درگيري مسلحانه، متأس��فانه دو نفر از مرزداران هنگ مرزي 
جكيگور به نام  اس��تواريكم احمد رحماني فرد و سرباز احمد توكلي به 

فيض واالي شهادت نائل آمدند. 
گفتني است فرمانده مرزباني نيروي انتظامي براي بررسي موضوع در 

رأس هيئتي عازم منطقه شد. 
........................................................................................................................

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران:

 علت شكست  اصالح طلبان
كارنامه »اميد« است

محم�د قوچان�ي عض�و ش�وراي مرك�زي ح�زب كارگ�زاران 
ط�ي يادداش�تي در روزنام�ه س�ازندگي ب�ه تحلي�ل دالي�ل 
شكس�ت اصالح طلب�ان در اي�ن انتخاب�ات پرداخت�ه اس�ت. 
سردبير روزنامه سازندگي در بخشي از اين يادداشت با كنايه به سران 
حزب اتحاد ملت كه گفته مي شد در تصميم شوراي سياستگذاري براي 
عدم ارائه ليست واحد در تهران نقش بسزايي داشتند، تصريح مي كند: 
»دوستان عيب جو كه در اوج راديكاليسم، قهر و طعنه و تحقير پيشه 
كرده بودند و حريف اصولگرا هم اول ما را جدي نگرفت اما از وسط هفته 
كه ديد له و عليه »ياران هاش��مي« و كارگزاران سازندگي بيش از هر 
نام و نشان انتخاباتي گفت وگو مي ش��ود، در حمله به كارگزاران ترديد 
نكرد و صالي وحدت س��ر داد و به زور قاليباف و پايداري را آشتي داد 
و اين نش��ان داد ما به هدف خود براي شكستن انحصارطلبي راست و 
چپ موفق شده ايم، حتي اگر در قهر هدايت شده بدنه اصالحات، حريف 
برنده بازي شود.« وي در ادامه تأكيد مي كند:  »ما از اصولگرايان شكست 
نمي خوريم، ما به خود مي بازيم، به كارنامه »اميد« و به قهر »مشاركت« 
اما چه نسبتاً توفيق يابيم، چه مطلقاً شكس��ت بخوريم، اين تازه آغاز 
داستان است براي بازسازي جبهه اصالحات كه ديگر نمي تواند در ميانه 

بوروكرات هاي راست و راديكال هاي چپ له شود.« 
اين عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران با كنايه به محمدرضا عارف، 
به شكل تلويحي وي را به عنوان يكي از عوامل شكست اصالح طبان در 
انتخابات مجلس دانسته و نوشته است: »بايد شوراي عالي اصالحات 
كه نتوانس��ت تنها وظيفه خود را انجام دهد بازس��ازي ش��ود. دوران 
مديريت »عارِف« آن پاي��ان يابد و تكليف احزابي ك��ه بدل و بديل و 
سايه احزاب ديگرند، روشن شود و در تبارشناسي و گفتمان و راهبرد 
اصالحات با دوس��تان چپ گفت وگوهاي راهبردي انجام ش��ود و از 
خود )حتي كارگزاران( انتقاد شود، بايد از نو عالمي ساخت و آدمي و 
جبهه اي. اصالحات ِملك شخصي نيست كه هر وقت بخواهند درش 
را بگش��ايند يا ببندند، اصالحات زنده اس��ت، حتي اگر اصالح طلبان 

شكست بخورند.«

ايج�اد رع�ب و 

امیرعباس   رسولی
التهاب در جامعه    گزارش

ايراني نسبت به 
اقدام�ات ضدايران�ي نظام س�لطه و به ويژه 
اياالت متح�ده امري�كا، اروپ�ا و پيامدهاي 
اقتصادي- سياسي ناشي از آن، اثرگذارترين 
روش طي�ف غ�رب زده داخلي ب�راي ايجاد 
مقبوليت هاي كاذب اجتماع�ي- انتخاباتي 
بوده است؛ روشي كه به نظر مي رسد آرام آرام 
ب�ه دوران اف�ول خ�ود نزدي�ك مي ش�ود. 
طي��ف غ��رب زده داخل��ي ب��راي ممانع��ت از 
شكل گيري دوران افول چنين روشي كه هدف 
نهايي آن استانداردس��ازي رفتار اي��ران در بعد 
منطق��ه اي و بين المللي اس��ت، ط��ي ماه هاي 
اخير تبليغات گسترده  رواني- رسانه اي را براي 
تحميل لواي��ح چهارگان��ه FATF  آغاز كرده 
است، به طوري كه مجموعه تاكتيك هايی را كه 
طي دو سال براي پذيرش توافق هسته اي به كار 
مي گرفتند، به روزرس��اني كردند تا براي جامعه 
 FATF اين تلقي شكل بگيرد كه عدم پذيرش
به معن��اي افزاي��ش چندين برابري مش��كالت 
اقتصادي و معيشتي اس��ت و فرصت دهي چند 
باره كارگروه ويژه اقدام مالي به جمهوري اسالمي 
اي��ران را يك فرص��ت مهم ب��راي پايان دهي به 

مشكالت داخلي عنوان مي كردند. 
پروژه » FATFهراسي« روز جمعه با بيانيه كامل 
FATF در خصوص ايران ب��ه پايان خود نزديك 
مي شود،  آن هم در حالي كه به دليل تحريم هاي 
بين المللي ايران اساس��اً نمي تواند منافع خود را از 

مسير اين كارگروه تأمين كند. 
 در بخش��ي از اين بياني��ه آمده اس��ت: »ايران در 
ليست كشورهاي پرخطر قرار مي گيرد و اگر لوايح 
FATF را تصويب كند بع��د از آن FATF براي 
تعليق اقدامات متقاب��ل تصميم گيري مي كند! تا 
زماني كه ايران اقدامات الزم را براي برطرف كردن 
نواقص مشخص ش��ده در رابطه با مقابله با تأمين 
 FATF مالي تروريسم در برنامه اقدام انجام دهد
همچنان نگران ريس��ك تأمين مالي تروريسم از 
ايران و تهديدي است كه اين امر براي سيستم مالي 

بين المللي ايجاد مي كند.« 
   كماكان وعده هاي مبهم و ناظر به آينده

همانطور كه اش��اره ش��د فرمول كارگروه ويژه 
اقدام مالي مش��ابهت فراواني ب��ا فرمول توافق 
هسته اي دارد، مبني بر اينكه وعده هاي مبهم 
و موكول به آينده در برابر تعهدات عيني طرف 
ايراني اس��ت؛ مس��ئله اي كه در موضع گيري 
حاميان متعصب آن در داخل كشور نيز مشهود 
اس��ت. به عنوان نمون��ه لعيا جني��دي معاون 
حقوقي رئيس جمهور در مورد تبعات نپذيرفتن 
FATF و در پاسخ به اين سؤال كه آيا ضمانتي 

وجود دارد كه اگ��ر FATF را بپذيريم اوضاع 
بهتر مي شود، افزود: »شايد اوضاع بهتر نشود، 
اما از اين شرايط بدتر هم نمي شود!« وي با بيان 
اينكه معتقدم حتي ممكن است با پذيرش اين 
معاهده ش��رايط مان 20-10درص��د هم بهتر 
ش��ود، گفت: درست اس��ت كه عوايد كشور از 
پذيرش اين معاهده در شرايط تحريم صددرصد 
نمی شود، اما دس��ت كم از بدتر ش��دن اوضاع 
جلوگيري مي كند. جنيدي ب��ا تأكيد بر اينكه 
ما مي توانيم در صورت پذيرش FATF خطر 
مبادله مالي با كشورمان را كاهش دهيم، گفت: 
چرا وقتي مي توانيم شرايط را مديريت كنيم، 

اجراي اين معاهده را نپذيريم؟
   راه جهاد در راهFATF باز است

جالب اين اس��ت بع��د از اع��الم موضع رس��مي 

FATF برخي از رس��انه هاي داخل��ي و خارجي 
تالش مي كنند، اينگونه الق��ا كنند در صورتي كه 
جمهوري اسالمي ايران لوايح چهارگانهFATF را 
بپذيرد، راه براي جبران وجود دارد و مي توان همه 

چيز را به حالت سابق بازگرداند. 
خبرگ��زاري رويترز روز گذش��ته اع��الم كرد كه 
»كارگروه ويژه اقدام مالي در بخش��ي از بيانيه اش 
تالش كرده تا ح��دي درها را براي اي��ران باز نگه 
دارد«، اين خبرگزاري در ادامه با اشاره به بخشي 
از بيانيه اين نهاد مس��تقر در پاريس مي نويس��د: 
»كشورها بايد قادر باشند خودشان اقدامات تقابلي 
 FATF را صرف نظر از هر گونه درخواست از سوي

اجرا كنند.« 
بس��ياري از دولتمردان و وابس��تگان ب��ه جريان 
غرب ب��اور داخلي ط��ي هفته ها و ماه ه��اي اخير 

ب��ا دادن وعده ه��اي غيرواقعي ب��ه جامعه تالش 
كرده اند تا مس��ير اجتماعي پذيرش چهار اليحه 
مربوط به FATF را باز كنند آن هم بر اساس يك 
تئوري قديمي و س��وخته مبني بر فشار از پايين، 

چانه زني از باال. 
  تالش مشترك امريكا و غرب زده ها

 همراه ب��ا رهبران و تئوريس��ين هاي وابس��ته به 
يك جناح داخلي براي تحميل FATF به نظام، 
بسياري از مقامات امريكايي و اروپايي نيز از لزوم 
پذيرش اين لوايح توس��ط ايران س��خن به ميان 
آورده اند كه در نمونه آخر آن مي توان به اظهارات 
وزير امور خارجه امريكا در هفته اخير اشاره كرد. 

مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا به بهانه ضرورت 
مبارزه با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم، گفت 
ايران بايد كنوانسيون »پالرمو« و كنوانسيون تأمين 

مالي تروريسم)CFT( را تصويب كند. 
وي در توئيتر نوشت: مدت هاس��ت ايران بايد به 
تعهداتش عمل و بر اس��اس قواع��د جهاني براي 
مبارزه با پولش��ويي و تأمين مالي تروريسم بازي 
كند. ايران بايد همين حاال كنوانس��يون پالرمو و 
كنوانسيون تأمين مالي تروريسم را تصويب كند. 
مورگان اورتاگ��وس، س��خنگوي وزارت خارجه 
امريكا نيز با انتشار پيامي در توئيتر، ايران را به عدم 
پايبندي به تعهداتش در قبال مبارزه با پولشويي 
و تأمين مالي تروريسم بر اساس قوانين كارگروه 
اقدام مالي )FATF( متهم كرده و نوشت: ايران 
بايد كنوانسيون هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم 
 FATF را تصويب كند يا با تمام اقدامات تقابلي

روبه رو شود. 
   انديش�كده انگليس�ي: FATF  اب�زار 

امريكاست
در حالي حاميان متعص��ب FATF در داخل 
كش��ور همراه با مقامات غربي تالش مي كنند 
پذي��رش لوايح مربوط ب��ه آن توس��ط ايران را 
يك اقدام فني- اقتص��ادي خالي از هزينه هاي 
سياس��ي و حقوقي تعريف كنند كه بسياري از 
اسناد نش��ان مي دهد چنين مس��ئله اي خارج 
از واقعيت است. انديش��كده سلطنتي انگليس 
)RUSI( از س��ابقه دارترين و مجرب تري��ن 
انديش��كده هاي بين المللي در زمينه مطالعات 
دفاعي و امنيتي، اخيراً طي گزارشي به سياسي  
و ابزار نفوذ ب��ودن FATF اعت��راف مي كند: 
»FATF به منظور وضع استانداردهايي براي 
مقابله ب��ا جرايم مالي اي ك��ه يكپارچگي نظام 
مالي بين الملل را تهديد مي كند، ايجاد شد اما 
اين مس��ئله در مقام نظريه و تئوري بوده است! 
چراكه تصميمات در FATF به شدت بر اساس 
انگيزه هاي سياس��ي گرفته مي ش��ود و برخي 
كش��ورها از آن براي افزايش نف��وذ مالي خود 

سوءاستفاده مي كنند!«
معناي اين گزاره آن است كه كارگروه ويژه اقدام 
مالي با ژس��ت فني به ابزاري صرفاً سياسي جهت 
فشار بر كشورهاي مستقل تبديل شده است تا با 
سوءاستفاده از آن كشورهاي ديگر را تحت فشار 
قرار داده و مطالبات نظام س��لطه را برآورده كند. 
در ادامه گزارش انديش��كده س��لطنتي انگليس 
)RUSI( با اشاره به سابقه تعامل FATF با ايران 
آمده است: »مش��اركت در امور FATF فرصت 
مناس��بي براي گفت وگو بي��ن اروپا ب��ا بازيگران 

كليدي ايران را فراهم مي كند!«
 FATF آنچه بديهي اس��ت تصمي��م روز جمعه
تنها فرصت مجددي را فراهم كرده است كه طيف 
غرب گراي داخلي فش��ارهاي خ��ود بر حاكميت 
سياسي كش��ور را براي پذيرش اين كنوانسيون 

فراهم كند.

FATF آب پاكی كارگروه ويژه اقدام مالی روی دست حاميان داخلی

FATF  بازی رنگ باخته

س�فير جمهوري اس�المي ايران در بغداد گفت كه آيت اهلل 
سيس�تاني از احترام زي�ادي در اي�ران برخوردار اس�ت 
و مقامات اي�ران ب�ه ديدگاه ه�اي او احت�رام مي گذارند. 
به گزارش ايسنا، ايرج مسجدي سفير جمهوري اسالمي ايران 
در بغداد در گفت وگو با برنامه »كالوس« كه شبكه الفرات آن را 
پخش كرد، به روابط ميان رهبر معظم انقالب اسالمي و آيت اهلل 

سيدعلي سيستاني، مرجع عالي قدر شيعه پرداخت. 
وي تأكيد كرد: آيت اهلل سيس��تاني از احت��رام زيادي در ايران 
برخوردار اس��ت و مقام��ات ايران ب��ه ديدگاه ه��اي او احترام 
مي گذارند و در رابطه با مسئله عراق اختالف نظري با آيت اهلل 
سيس��تاني ندارند. نظرات آيت اهلل سيس��تاني هم��واره مورد 
احترام مقامات ايران بوده و آيت اهلل خامنه اي بر اين مس��ئله 
تأكيد دارد. اختالفات ساده اي بين مراجع دين وجود دارد اما 
در رابطه با مسئله عراق هيچ اختالف نظري نمي بينم. مسجدي 
خاطرنشان كرد: روابط آيت اهلل سيستاني و آيت اهلل خامنه اي 
برپايه احترام كامل است و ديدگاه آيت اهلل سيستاني در عراق 

پياده مي شود. 
    حمله ايران به پايگاه امريكايي در عراق 

پاسخ دفاعي بود
سفير كشورمان در بغداد در ادامه گفت وگوي خود به اتفاقات 
بعد از ترور سردار سليماني پرداخت و گفت: بعد از وقوع حادثه 
ترور س��ردار س��ليماني و ابومهدي المهندس و همرزمانشان 
فوراً يكي از معاونانم در سفارت را مكلف كردم تا اين رخداد را 
پيگيري كند. من 40دقيقه بعد از حادثه خبر به گوشم رسيد. 

معاونم به محل حادثه رسيد و شهادت فرماندهان را تأييد كرد 
و بعد از آن نيز از داخل ايران اين خبر اعالم شد. 

وي گفت: از شهادت سردار سليماني بسيار متأثر شدم و انتظار 
داشتم كه صهيونيست ها يا دست نشانده هاي امريكا مسئوليت 
اين اقدام را برعه��ده بگيرند، انتظار نداش��تم ك��ه اين اقدام 
تروريسم دولتي باشد و امريكا آن را برعهده بگيرد. ترور سردار 
سليماني تاثير زيادي بر منطقه گذاشت و ماهيت تروريستي 
دولت امريكا را آشكار كرد و منجر به نزديك شدن هر چه بيشتر 

روابط ايران و عراق شد. 
ايرج مس��جدي در ادامه تأكي��د كرد: درگيري مي��ان ايران و 
امريكا سياسي است اما ترور سردار سليماني گزينه نظامي را 
نزديك تر كرد. حمله ايران به پايگاه امريكايي در عراق پاس��خ 
دفاعي بود و نقض حاكميت اين كشور نيس��ت بلكه پاسخ به 

تعرض امريكا به عراق است. وي افزود: پايگاه هاي امريكايي به 
سود هيچ يك از كشورهاي منطقه نيست و ما تمايل داريم كه 
روابط مان با عربستان را حل كنيم و از هرگونه وساطتي از جمله 
عراق استقبال مي كنيم، اگر عراق اين مسئله را اعالم كند، ما 

استقبال مي كنيم. 
   از مطالبات قانوني مردم عراق حمايت مي كنيم

مسجدي با بيان اينكه س��ردار اسماعيل قاآني، فرمانده جديد 
نيروي قدس سپاه مسئول پرونده عراق در ايران است، تأكيد 
كرد: ما از اعتراضات و تظاهرات مردمي عراق و مطالبات قانوني 
و اصالحاتي آنها حمايت مي كنيم، همانگونه كه مرجعيت ديني 
اين اعتراضات را تأييد كرد اما م��ا مخالف تخريب و تعرض به 
موسسات و هيئت هاي ديپلماتيك همانند حمله به كنسولگري 
ايران در نجف و كربال و سوزاندن آنها هستيم. ما از اين مسئله 

خشمگين هستيم اما خشم مان از ملت عراق نيست. 
وي خاطرنش��ان كرد: روابط ما با عراق قوي و راهبردي است، 
ما خود را دوس��تان ع��راق مي داني��م و به مطالب��ات مردمي 
احترام مي گذاريم، بنابراين از ش��عارهايي كه معترضان عليه 
ايران سرمي دهند ناراحت نمي ش��ويم. برخي رسانه ها از اين 
مسائل بهره مي بردند اما اين امر بر روابط ميان دو كشور تاثير 

نمي گذارد. 
مسجدي در رابطه با دولت جديد عراق كه قرار است به رياست 
محمد توفيق عالوي تشكيل شود، گفت: به هر دولت جديدي 
كه در عراق روي كار بيايد احترام مي گذاريم و هر نخست وزيري 
كه بر اساس قانون عراق مكلف شود مورد حمايت ما خواهد بود. 

محمد توفيق عالوي مكلف به اين امر شد و اميدواريم تشكيل 
دولت بر اساس اراده ملت و قانون عراق باشد. 

    خروج نيروهاي امريكايي از عراق 
به سود عراق است

سفير جمهوري اس��المي ايران در عراق در رابطه با قطعنامه 
پارلمان عراق براي خروج نيروهاي امريكايي از اين كشور گفت: 
خروج امريكا از منطقه به سود خود امريكايي ها نيز است زيرا 
دخالت هاي آنها باعث ايجاد نابساماني در منطقه شد و نصيحت 
ما به كردها و اهل سنت اين است كه از موضع ايران و درستي 
آن مطمئن شوند زيرا اين موضع به سود عراق است. كسي كه 
سرنوشت عراق را مش��خص مي كند ملت اين كشور است و ما 
خواسته هاي خود را بر كسي ديكته نمي كنيم. ماندن نيروهاي 
امريكايي بستگي به خود عراقي ها دارد و اگر كردها و اهل سنت 
به خروج نيروهاي امريكايي رأي بدهند، ما خوشحال مي شويم 

زيرا به سود عراق است. 
وي همچنين گفت: ما براي خروج نيروهاي امريكايي از عراق 
خواس��ته هاي خود را بر هيچ كس ديكت��ه نمي كنيم و ايران 
خواهان اختالف با كش��ورهاي منطقه نيس��ت بلكه خواهان 
كاهش تنش با عربستان و امارات اس��ت و سفر اخير امير قطر 
به تهران نتايج مثبت و س��ازنده اي به دنبال خواهد داشت. ما 
به دولت ها و ملت ه��اي منطقه و خصوصاً مل��ت عراق احترام 
مي گذاريم. مسجدي همچنين بر اين مس��ئله تأكيد كرد كه 
برخي سياس��تمداران متأثر از سياست هاي امريكا شده اند اما 

تعداد آنها كم است.

روابط محترمانه رهبري و مرجعيت عراق از زبان سفير ايران در بغداد

روابط آيت اهلل سيستاني و آيت اهلل خامنه اي برپايه احترام كامل است

خبر   یک

طرح »معامل�ه ق�رن« تمامي     مجلس
قطعنامه هاي بين المللي را نقض 
ك�رده و ب�ه هيچ عن�وان ب�ه نتيج�ه مطل�وب نمي رس�د. 
مجيد كيان پور در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به گام دوم اجراي 
طرح معامله قرن، گفت: حض��ور امريكا در هر منطقه چيزي جز 
بدبختي و ناامني براي مردم آن منطقه نداشته است و در همين 
منطقه خاورميانه نيز امريكايي ها هر روز در يك نقطه آش��وب و 

فتنه اي جديد برپا مي كنند. 
نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه 
تصميم ترامپ يك طرح صلح نيست، ادامه داد: اين تصميم ترامپ 
در سطح بين المللي واكنش هايي را به همراه داشت، اعتراضات 
گسترده اي در س��طح منطقه، جهان اس��الم و حتي كشورهاي 
غيرمسلمان ايجاد شد، چراكه فلس��طيني ها را مجبور مي كند 

امتيازات قابل توجهي به اسرائيل بدهند. 
وي با تأكيد بر اينكه رژيم صهيونيستي از جمله اصلي ترين عوامل 
ناامني و تنش در منطقه به شمار مي رود، ادامه داد: طرح معامله 
قرن تمامي قطعنامه هاي بين المللي را نقض كرده و به هيچ عنوان 

به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. 
نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه صهيونيست ها به هر 
دري مي زنند تا ابهت گذش��ته خود را حفظ كنند، خاطرنش��ان 
كرد: امريكا و رژيم صهيونيستي مي دانند معادالت منطقه مانند 
گذش��ته نيس��ت كه به راحتي با تعدادي تانك همه جا را ناامن 
كنند، اكنون حماس به دس��تاوردي رس��يده كه با موشك هاي 
خود مي تواند تل آويو و حيفا و حتي مركز اتمي اسرائيل را مورد 

هدف قرار دهد. 
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم با بي��ان اينكه مطرح كردن 

معامله قرن از سوي ترامپ رنگ و بوي تبليغات انتخاباتي دارد و 
مي خواهند آبرويي براي خود در بين مردمشان كسب كنند، ادامه 
داد: طرحي كه امريكا براي تضمين امنيت اس��رائيل در منطقه 
دنبال مي كند، با حمايت هاي آل سعود، اردن و تعداد ديگري از 

كشورهاي عربي حاشيه خليح فارس دنبال مي شود. 
عضو فراكسيون واليي مجلس با اشاره به رفتار برخي كشورهاي 
مرتجع منطقه با موضوع معامله قرن و همدستي با امريكا و رژيم 
صهيونيس��تي در اين موضوع، اظهار كرد: واكنش هاي منفي به 
موضوع »معامله قرن« باعث شد، برخي كشورهاي مرتجع عربي 
متوجه شوند كه سازش با رژيم صهيونيس��تي درباره مهم ترين 
موضوع جهان اسالم يعني اشغال بيت المقدس و سرزمين هاي 
اش��غالي چه ميزان آبروريزي و بي اعتباري براي آنها مي تواند در 

پي داشته باشد. 

عضو كميس��يون عمران مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه 
معامله قرن يك طرح استكباري است و به دنبال تصاحب سرزمين 
فلسطينيان است، تأكيد كرد: طرح معامله قرن فرصتي بي نظير 
براي اتحاد جريان هاي مختلف ضداسرائيلي در دنيا هم محسوب 
مي شود. بايد از سوي ملت هاي اسالمي موضعي قاطع و محكم در 
برابر طرح ننگين و خيانت كارانه معامله قرن اتخاذ و اين معامله 

پليد سرنگون شود. 
گفتني است حمدبن جاسم آل ثاني، نخست وزير پيشين قطر در 
صفحه كاربري خود نوشت: گام بعد از رونمايي از طرح موسوم به 
»معامله قرن« امضاي توافق عدم تجاوز بين اسرائيل و كشورهاي 
عربي خواهد بود. آل ثان��ي همچنين تصريح ك��رد: امضاي اين 
معاهده ميان اسرائيل و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس 

و نيز مصر و اردن و چه بسا مراكش باشد.

يك نماينده مجلس:

»معامله قرن« فرصت اتحاد جريان هاي ضداسرائيلي است


