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نامه  ۱۸۲نماینده به سران قوا برای ترویج تعامل و وحدت بین ارکان نظام
عضو هیأت رئیسه مجلس نامه  ۱۸۲نماینده به
ســران ســه قوه که در آن خواســتار اهتمام جامع
قوای ســه گانه برای مقابله جدی با رانت ،ارتشاء
و حیف و میل کردن بیتالمال شدهاند را قرائت
کرد.
به گــزارش ایرنــا در ایــن نامه آمده اســت :ملت
شــریف ایران اســامی بــرای خلق و نگهداشــت
جمهوری اسالمی در  40سال گذشته مشقتهای
زیادی متحمل شــدند ،نقش امام خمینی(ره) و

تدابیر رهبر معظم انقالب و فداکاری و جانفشانی
شــهدای گرانقدر در قوام بخشــی نظام اســامی
غیرقابــل انکار اســت .حال که انقالب در آســتانه
ورود به دهه پنجم بوده و با مسائلی مواجه شده
که مدیریت انقالبی و جهادی مسئوالن با روحیه
تعامــل و توجه به مهمــات و اولویتهای اصلی
مــردم را میطلبــد نماینــدگان مجلس شــورای
اسالمی از مسئوالن جمهوری اسالمی بویژه قوای
سه گانه انتظار دارد موارد ذیل الذکر را مورد توجه

قرار داده تا انقالب اسالمی مثل گذشته بلکه بهتر
از پیش و با سرعت به سمت تعامل حرکت کند.
بدیهــی اســت وکالی ملــت در مجلــس شــورای
اســامی برای هرگونه تسهیلسازی و معاضدت
بــرای خدمــت صادقانــه به ملــت شــریف ایران
اســامی و قوام بخشــی به انقالب و توسعه کمی
و کیفــی آرمانهــای انقالب عزیز اســامی اعالم
آمادگی میکند.
تــاش همــه ارکان انقالب بــرای ترویــج محیط

تعامل و ایجاد روحیــه وحدت بین ارکان نظام و
احزاب سیاســی برای نیل بــه آرمانهای انقالب
اسالمی
هوشــیاری تمام عیار مســئوالن نظــام در مقابل
عداوت و کینــه ورزی دولت امریکا بویژه جهالت
اخیر ایاالت متحده در خصوص خروج از برجام
تــاش همه جانبه قوای ســه گانه برای گشــایش
اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال و رونــق بخشــی
معیشت مردم

اهتمام جامع قوای سه گانه برای مقابله جدی با
رانــت ،ارتشــاء و حیف و میل کــردن بیت المال و
برخورد شدید با اموال ترویج فساد مالی و اداری
در جامعه
برنامهریــزی دقیق ،ســریع و نتیجــه بخش برای
مقابله هوشمندانه با شبکه قاچاق کاال و ارز
توجــه جــدی و ســریع به قشــر ضعیــف جامعه
و روستانشــینان ،حاشــیه نشــینان و کشــاورزان
پرتالش.

محکومیت جنایات اسرائیل از سوی مجلس و دولت

دولت و مجلس در بیانیههای جداگانه ،انتقال سفارت امریکا به بیتالمقدس و کشتار مردم فلسطین را محکوم کردند
یــک روز بعــد از انتقــال ســفارت امریــکا از
تلآویــو بــه بیتالمقــدس و کشــتار مردم
فلسطین توسط رژیم صهیونیستی ،دولت
و مجلس ایــن اقدامات را محکــوم کردند.
به گــزارش ایرنا ،در بخشــی از بیانیه دولت
آمده است :دولت جمهوری اسالمی ایران
ضمــن محکومیــت شــدید جنایــات اخیر
صهیونیســتها که در ســناریویی مشترک
و تحریــک کننده با دولــت امریکا به عنوان
بزرگتریــن ناقض عهدنامههــا و مقررات
انسانیوبینالمللیصورتگرفت،وجدان
جامعــه جهانــی و بخصــوص ملتهــای
مســلمان در منطقه و کشورهای اسالمی را
به دفــاع از آرمانهای انســانی و حق ملت
مظلومفلسطینفرامیخواند.
در ادامــه ایــن بیانیه آمده اســت :تأســفبار
آنکه ،برخی مقامات دولتهای منطقه که
از اراده ،یــا پختگی و دوراندیشــی الزم برای
شناخت توطئههای دشمنان و اصلیترین
موضوعات جهــان اســام عاجزند ،فریب
سیاستهای ضد منافع و مصالح اسالم را
خوردهاند و با گام نهادن در مســیر دوستی
آشــکار و پنهان با رژیم صهیونیســتی ،این
رژیــم غاصــب را در ادامه ارتــکاب جنایات
ضدبشــری و وحشیانه ،گســتاختر کردهاند.
این بیانیه افزوده است :اینک و ۷۰سال پس
از روز نکبت ،وقت آن فرارســیده تا جامعه
بینالمللی با پایان دادن به سکوت طوالنی

خود ،اقداماتی متضمن پایان اشــغالگری
و تأمیــن حقــوق فلســطینیان بــه عنــوان
صاحبــان واقعی ســرزمینهای اشــغالی،
بردارنــد و طوالنیترین بحران خاورمیانه و
جهان را که منشأ دیگر بحرانهای مستمر
بعــدی ایــن منطقــه نیــز هســت ،بــه نفع
مردمــی که در هفت دهه گذشــته با طعم
تلخ کشتار ،اشغال ،تجاوز ،زندان ،آوارگی و
نژادپرستیزندگیکردهاند،پایانبخشند.
ëëایران خواستار واکنش مجامع جهانی به
قتلعاممردمفلسطینشد
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه هم ضمن
محکوم کردن جنایت و قتل عام بیسابقه
رژیم صهیونیســتی در نــوار غزه ،خواســتار
واکنش فوری مجامع جهانی و بینالمللی
شــد .بهگــزارش ایرنــا ،بهــرام قاســمی بــا
اعــام حمایت جمهوری اســامی ایران از
مبارزات مشروع و مقاومت صبورانه مردم
مسلمان فلســطین در برابر مثلث زر و زور
و تزویــر ،از ســازمانها و مجامــع منطقهای
و بین المللی خواســت با تحرک و اقدامی
عاجــل و بــدون هیچگونــه درنــگ ،ضمن
محکومیــت جنایت رژیم اشــغالگر قدس
و معرفــی آن بهعنــوان جنایتکار جنگی به
دادگاه بینالمللی ،اقدامــات الزم ،قاطع و
فوری در جلوگیری از تداوم قتل عام و کشتار
سبعانه هزاران نفر از انسانهای بیدفاع و
بیگناهبهدستصهیونیستهایغاصبرا

به عمل آورند و تأمین امنیت جانی مردم
فلسطین ســاکن در اراضی اشغالی و پایان
محاصــره اقتصادی آنــان ،باید در دســتور
کار فوری تمامی کشــورهای مستقل جهان
قرار گیرد .قاســمی از ملتهای مســلمان
و ســایر آزادیخواهــان جهــان خواســت
بــا برگــزاری راهپیمایــی و نشســتهای
اعتراضآمیــز ضمــن محکومیــت قتــل
عام وســیع صهیونیســتها در فلسطین و
اقــدام غیرقانونــی دولت ترامــپ در اعالم
بیت المقــدس بهعنــوان پایتخــت رژیــم
اشــغالگر قدس ،با مردم فلســطین اعالم
همبســتگی کنند .این موضعگیری پس از
آن انجام شــد که همزمان با روز نکبت و بر
اثرحملهصهیونیستهابهتظاهرکنندگان
دست کم  52تن شهید و بیش از  2هزار نفر
زخمیشدهاند.
ëëرئیسمجلس:امریکادرپی
نابودکردنسازمانمللاست
رئیس و نمایندگان مجلس هم در جلســه
دیــروز ،اقدام امریــکا برای انتقال ســفارت
خــود از تــل آویــو بــه بیــت المقــدس و به
خــاک و خــون کشــیدن مردم فلســطین را
محکوم کردند .به گزارش خانه ملت ،علی
الریجانــی رئیس مجلــس در نطق پیش از
دســتور خود ،با اشــاره به انتقال روز گذشته
سفارت امریکا از تلآویو به قدس به دستور
رئیس جمهوری امریــکا ادامه داد :با وجود

اینکــه تمــام کشــورهای دنیــا این اقــدام را
محکوم کردند و همه میدانند که این اقدام
مخالف مصوبات شــورای امنیت و مجمع
عمومــی ســازمان ملل اســت اما ظاهــراً از
سالهاپیشامریکاییهاتصمیمگرفتندکه
ایننهادهایبینالمللیرابیاعتبارکنند.
رئیــس نهــاد قانونگــذاری کشــور بــا تأکید
بــر اینکــه خــروج امریکاییهــا از معاهــده
پاریس دربــاره آب و هوا مخالف مصوبات
سازمان ملل بود ،افزود :خروج این کشور از
توافقنامه هستهای و انتقال سفارت امریکا
به قدس خالف قطعنامه شــورای امنیت
بود که همه اینها نشــان میدهد که امریکا
قصد دارد نهاد بینالمللی ســازمان ملل

را کــه بــرای ایجــاد صلــح در جهــان ایجاد
شــده نابــود کنــد و چــون ســاز و کار دیگری
بــرای جایگزینــی آن وجــود نــدارد صحنه
بینالمللی را به ســوی نوعی هــرج و مرج
امنیتیسوقمیدهد.
رئیــس قــوه مقننــه ادامــه داد :در چنیــن
شــرایطی رژیــم امریــکا ادعــا میکنــد کــه
بزرگترین معامله قرن را ســامان میدهد؛
آقــای ترامپ ایــن بزرگتریــن معامله قرن
شــما را فلســطینیها بــه بزرگتریــن ننــگ
تاریخ بدل کردهاند و با چنین اقدامی ملت
فلســطین و مســلمانان را متحدتر کــرده و
همین امر عامل اصلی پیروزی آنان خواهد
بود و دیگر کسی به وعدههای شکالتی شما

ëëسرمقاله«رایزنیسرنوشتسازایرانواروپا»،رضانصری
خــروج امریکا از برجــام عمالً امــکان بازگرداندن تحریمهای
دگرخوان
چندجانبــه شــورای امنیــت ( )snap backرا از امریــکا ســلب
کرده است ...هیچ واکنش تندی از جانب ایران نباید بیهدف
و در تاریکــی صــورت بگیــرد؛ برای مثــال ،تهدید به خــروج از
«ان.پی.تــی» میتواند همواره بهعنوان یک گزینه مناســب از
جانب تهران مطرح شود ،اما چنین تصمیمی در عمل فقط در شرایطی
اقــدام مثبــت و مؤثری تلقی خواهد شــد کــه اصالح رفتــار امریکا و لغو
مجدد تحریمهای آن را در پی داشته باشد؛ بهعبارتدیگر ،خروج ایران
از ان.پیتی ،یا هر اقدام تند مشــابهی ،در شــرایطی مفید خواهد بود که
ایران بهعنوان یک «اهرم مذاکره» از آن استفاده کند .درواقع ،برای اتخاذ
چنین تصمیماتی ،باید ابتدا یک عزم جدی در داخل کشــور برای ورود
به دور جدید مذاکرات با امریکا وجود داشته باشد .اگر چنین ارادهای در
داخل کشــور وجود ندارد ،اقدامات متقابل ایران باید با احتیاط بیشتری
طراحی و اجرا شود؛ بهطوری که اجرای آنها منجر به صفبندی جامعه
جهانی در کنار امریکا ،ورود مجدد شورای امنیت به پرونده ایران و احیای
مجددایرانهراسینشود.
ëëسرمقاله«تضمینمجدد»،احمدنقیبزاده
ایــران پکیجی تهیه کرده و قرار اســت ظرف چنــد روز آینده در
بروکســل جلــوی میزبانان اروپایی خــود قرار دهــد .ظاهراًاین
پکیج برپایه واقعبینی کامل و با صراحت تهیه شــده است که
بایــد جلوی هرگونه اختالفی در تفســیر را ببنــدد .یکی از مــواردی که در
ایــن بقچه قرار دارد مربوط به تضمین خرید نفــت و دیگری مربوط به
تســهیالت بانکی اســت ...حاال فرض کنید اروپا نفت ایــران را خریداری
کند؛ تکنولوژی الزم را هم از ایران دریغ نورزد اما با چه اطمینانی میتواند
تضمین دهد که گشایشهای بانکی ،نقل و انتقاالت و سایر امور بخوبی
به اجرا گذاشــته میشــود؟ واقعیت این اســت که اروپاییها هم بخوبی
میداننــد که قرار اســت ایران به مرگ گرفته شــده از جانب امریکا را به
تب اروپا گرفتار شده راضی کنند .کسی بود که میگفت اگر قرار به مذاکره
اســت خب بهتر اســت با کدخدا مذاکره کرد تا با کسانی که خود حنایی
بیرنگ دارند .یکی بود که میخواند ولی مدتی است دیگر نمیخواند.

وقعــی نمینهد حتــی برخــی از گروههای
فلســطین که بــا طرحهــای ســازش قالبی
امریکا ســالیان ســال منتظــر حداقلهایی
بــرای زیســت خــود بودنــد امــروز متوجــه
شدند که راه اصلی احقاق حق فلسطینیان
مقاومت است البته این بزرگترین دستاورد
قرن است که معامله پوشالی قرن امریکا را
بهزبالهدانتاریخفرستاد.
پــس از پایــان ســخنان رئیــس مجلــس،
نمایندگان شــعار مــرگ بر امریــکا و مرگ
بر اســرائیل ســر دادند .نمایندگان مجلس
هــم در بیانیهای اقدام امریــکا برای انتقال
سفارت خود از تل آویو به بیت المقدس را
محکومکردند.

ëëسرمقاله«زندهبادجنازهبرجام!»،محمدصرفی
راهبرد غلط «توافق به هر قیمتی» در دوره مذاکرات ،اینک به
راهبــرد فاجعهآمیز «حفظ توافق به هر قیمتی» تبدیل شــده
اســت .جســتوجویی کوتــاه درباره افــرادی که مــرگ عزیزان
خود را باور نکرده و با جنازه آنها زندگی کردهاند ،آشنایی ماجراهای عجیب و غریب
و تکاندهنــدهای را بهدنبــال دارد .یکی از عجیبترین ایــن پروندهها مربوط به زنی
مجارســتانی است که شــوهر دیپلماتش اواســط دهه  80در جامائیکا فوت کرد .زن
این دیپلمات ،جنازه شــوهرش را قاچاقی به مجارســتان آورد و آن را در بشکهای در
خانهاش نگه داشــت و پس از  20ســال که زن نیز فوت کرد ،ماجرا برمال شــد .افراد
مطلع عشــق وافر به همســر را دلیل این اقدام عنوان کردند! گویا عدهای نیز از فرط
عشــق به برجام میخواهند با جنازه آن زندگی کنند .بیانیه دیروز دولت در سوگ و
ستایش توافق ،نشانهای از این روحیات است .البته اینکه برجام از ابتدا نیز مرده به
دنیا آمد و جانی نداشت که کسی آن را بستاند ،مسأله مهم دیگری است که باید در
جای خود به آن پرداخت.

