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اخبار
آمریکا در جایگاه سیاهنمایی
علیه دیگر کشورها نیست

بــــهرام قـاسمی
ســخنگوی وزارت
امور خارجــه ایران
در واکنش به بیانیه
وزارت امــور خارجه
آمریکا در خصوص قصاص متهم ،معترف
و محکوم به شهادت چند تن از شهروندان
و پرسنل نیروی انتظامی در حادثه خیابان
پاســداران ،ضمن محکومیت این اقدام
مداخله جویانه اظهار داشت :متهم ضمن
برخورداری از وکیل و پس از طی مراحل
قانونی و قضایــی در محاکم جمهوری
اســامی ایران ،به موارد اتهامی اعتراف
کرده و در نتیجه مجرم شــناخته شده و
به اجرای حکم قصاص محکوم شــد و
اساســا حکم مذکور هیچگونه ارتباطی
به باورها شــخصی وی نداشــته است.
قاسمی خاطرنشــان کرد :دولت آمریکا
کــه امروزه خود در نقض تعهدات صریح
بینالمللی شهره خاص و عام است و طی
یک سال گذشــته از بسیاری از توافقات
بینالمللی به صورت یکجانبه خارج شده
و از بار تعهدات و مســئولیت خود شانه
خالی میکند و قوانین ضدحقوق بشری
و تبعیض آمیــز مهاجرتی رئیس جمهور
این کشــور ،به ویژه سیاست بیرحمانه و
ضد انسانی جدا کردن کودکان مهاجران
از مادرشان و پدران شان و اسکان آنها در
کمپها ،نه تنها موجب اعتراض بسیاری
از کشــورها ،ســازمانهای بینالمللی و
افراد و شــخصیتهای جهان شده بلکه
نزدیکتریــن افراد به کاخ ســفید را هم
به مخالفت و اعتراض واداشــته اســت،
در جایگاهی نیســت که بــه دخالت و
ســیاهنمایی علیه اقدامات قانونی داخلی
دیگر کشــورهای مستقل و قلب حقایق
بپردازد .به گزارش فارس ،وزارت خارجه
آمریکا در بیانیهای مداخله جویانه به اعدام
محمد ثالث از دروایش گنابادی و راننده
اتوبوسی که با حمله به نیروهای انتظامی
 3نفر از پرسنل ناجا و بسیج را به شهادت
رسانده بود واکنش نشان داد .هیثر نوئرت
ســنخنگوی وزارت خارجه این کشور در
بیانیهای اعالم کرد؛ ما اعدام محمد ثالث،
یک عضو گروه دراویش گنابادی توسط
حکومت ایران را محکوم میکنیم.
تولیددیزلملیگامیبلندبرایخود
کفایی در حوزه زرهی و دریایی است

در حاشیه مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه
بینالمللــی حملونقل ریلــی ،صنایع،
تجهیزات و خدمات وابسته طی مراسمی
خــط تولید موتــور دیزل ملــی ۱۳۰۰
اسب بخار در دو نوع گازوئیلی و دوگانه
سوز افتتاح شــد .وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهایمسلح در این مراسم با تبریک و
تقدیر از تالش متخصصان شرکت دیزل
ســنگین ایران برای تولید این دستاورد
مهم ملی اظهار داشت :خداوند متعال را
بابت خوداتکایی کشورمان در تولید این
موتور ملی شاکریم و امیدواریم فرزندان
برومند این مــرز و بوم روز بــه روز به
دستاوردهای نوین علمی و صنعتی دست
یابند .ســرتیپ امیر حاتمی با بیان اینکه
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
به عنوان حوزه دفــاع عمیقا با موضوع
خوداتکایی و خودکفایی آشناست ،افزود:
رونمایی از خط تولید موتور ملی یکی از
شــیرینترین لحظات برای من و قطعا
ملت بزرگ ایران اســامی است چرا که
موتور دیزل از جمله تکنولوژی و صنعتی
است که دشــمنان با تحریم جمهوری
اسالمی ایران تالش داشتند اجازه ندهند
به آن دست یابیم.

گروه سياســي :بعد از اعــام خروج
رسمياياالت متحده آمريکا از برجام،
سران کشورهاي اروپايي نظير فرانسه،
انگليس و آلمان اعــام کردند درباره
حفظ برجــام مصمم هســتند و قصد
دارنــد دارنــد همچنان ايــن توافق
بينالمللــي را زنده نگــه دارند اما هر
مقدار زمان گذشــت بيشتر از هميشه
ثابت شــد که عزم اروپــا براي حفظ
برجام جدي نيست و تنها بدنبال منافع
خاص تعريف شده خود هستند .هرچند
فدريکا موگريني بارها نسبت به از بين
رفتن هشــدار داد و حتي ابراز ناراحتي
هم ميکــرد اما در عمل اتحاديه اروپا
هم با اقدامات خــود در زمين آمريکا
بازي کرد .به گزارش «عصرايرانيان»،
البته بايد يادآوري کرد در بســياري از
موارد اروپاييها در اعمال فشــار عليه
کشورمان حتي جلوتر از آمريکا بودند.
به طور مثال مقامات فرانسوي بارها و
بارها با تعريض وارد کردن نســبت به
برنامه موشکي و فعاليتهاي منطقهاي
ايران ســعي بر اعمال محدوديت عليه
ايران داشــتند و آلمان و انگليس هم
همواره درباره توان دفاعي کشــورمان
مداخلــه کردند .حاال بعــد از کش و
قوسهاي فــراوان مقامــات اروپايي
اعتــراف ميکنند که تــوان مقابله با
تحريمهاي آمريــکا را ندارند .هرچند
شرکتهاي اروپايي به تدريج در حال
ترک تهران هستند اما به نظر ميرسد
با اعالم موضع رسميوزراي کشورهاي
قاره سبز بيشــتر از هميشه ثابت شده
است که دلبستن به برجام براي کشور
هيچ دستاوردي نخواهد داشت.
فرانسه بازهم پشتپا زد

در هميــن رابطه،برونــو لوميــر وزير
دارايي فرانسه ديروز(سهشنبه) با اشاره
به خروج آمريکا از توافق هســتهاي با
ايــران (برجام) اعالم کرد که بيشــتر
شرکتهاي فرانســوي نميتوانند در
ايران بماننــد .به نوشــته خبرگزاري
«اســپوتنيک» ،اين مقام فرانســوي
اعــام کــرد کــه ايــن فعاليتهاي
اقتصادي نميتوانند تداوم داشته باشند
چرا که بايد بــراي محصوالتي که به

پيش از اين به بهانه مقابله با تروريسم
و افزايش امنيت در اين کشــور ،ورود
اتباع چند کشــور مســلمان از جمله
ايران را ممنوع کرده اســت .در دولت
پيشــين آمريکا هم قانوني اجرايي شد
که اروپاييهايــي را که اخيرا به ايران
سفر کرده باشند ،از سفر بدون رواديد
به آمريکا منع ميکند.

ترقي :دولت نبايــد به اروپا اعتماد
کند

ايران منتقل ميشوند و يا در اين کشور
ساخته ميشوند ،پرداخت صورت گيرد
و موسسات مالي مستقل به اين منظور
وجود ندارند .از روز هشتم ماه مي(18
ارديبهشــت) يعني زماني که «دونالد
ترامپ» رئيسجمهــور آمريکا اعالم
کرد کــه از توافق هســتهاي با ايران
خارج ميشود ،اتحاديه اروپا در تالش
است تا نگذارد پيامدهاي اين تحريمها
گريبانگير شــرکتهاي اروپايي شــود
که با ايران همــکاري دارند 28 .عضو
اتحاديه اروپا هماکنون تدابيري تحت
عنوان قوانين مسدودساز ،براي مقابله
با اين اقــدام آمريکا در پيش گرفتهاند
تا بتوانند بــه همــکاري اقتصادي با
ايران ادامه دهنــد .با اين وجود ،اغلب
کارشناســان اقتصادي اين ساز و کار
را بيشــتر نمادين دانسته و معتقدند که
از آنجا که تحريمهــاي ثانويه موجب
ميشــود شــرکتها بين بازار ايران و
آمريکا يکي را انتخاب کنند ،نهايتا اين
ســاز و کار نميتواند آنها را به ادامه
حضور در ايران ترغيب کند.
تحريمهاي جديدتر

امــا در شــرايطي که برجــام از بين

رفته است حاال واشنگتن تحريمهاي
تازهتــري را عليه کشــورمان اعمال
ميکند که مشــخصا دانش و فناوري
ايران را هدف گرفته اســت .در اصل
فضا به سمتي رفته است که تحريمها
شــکل تازهتري هم به خــود گرفته
اســت« .جان کورنين» از سناتورهاي
ارشــد جمهوريخــواه متمميرا براي
اليحه بودجــه دفاعي ســال 2019
آمريکا ارائه کرده که هدف آن ممانعت
از تحصيل اتباع ايران در رشــتههاي
مرتبط با انرژي هستهاي در دانشگاهها
و موسســات آموزشي آمريکايي است.
بر اســاس متن اين متمم که نســخه
اوليه آن به رويت رســيده ،اين متمم
با افــزودن بندي بــه قانون «کاهش
تهديد ايران و حقوق بشــر ســوريه»
مصوب سال  ،2012دولت آمريکا را از
صدور رواديد براي گروه مشــخصي از
ايرانيها منع ميکند.
در صــورت تصويب ايــن متمم ،وزير
خارجه آمريکا موظف خواهند شــد از
صدور رواديد بــراي «هر فرد خارجي
که شــهروند ايران باشد ...و به منظور
شرکت در دوره آموزشي يک موسسه
آموزش عالي ...بــراي آمادگي جهت

اشتغال در الف) بخش انرژي ايران؛ يا
ب) علوم هستهاي ،مهندسي هستهاي
يا رشــتههاي مرتبط در ايــران ...به
دنبال ورود به اياالت متحده باشــد»،
خودداري کــرده و وزير امنيت داخلي
آمريــکا هم از ورود اين فــرد به اين
کشــور جلوگيري کند .اين متمم اتباع
ايــران که حتــي رواديد دانشــگاهي
غيرمهاجرتي ،فني و حرفهاي يا تبادل
دانشجو يا مجوز کار در اياالت متحده
را هم دارند از تحصيل در اين رشتهها
منع کرده است .در اين بخش از متمم،
وزير امنيت داخلي آمريکا موظف شده
اســت «وضعيت مهاجــرت قانوني»
يا «مجوز کار» هــر تبعه ايران را که
«پــس از دريافت پذيــرش ،برنامه يا
رشته تحصيلي خود را به رشتهاي تغيير
دهد که اين خارجي را براي اشتغال در
بخش انرژي ،دانش هستهاي ،مهندسي
هستهاي يا رشتههاي مرتبط در ايران،
آماده کند» ،باطل کند .اليحه دفاعي
سال  2019آمريکا همچنان در کنگره
در دست بررسي است و هنوز مشخص
نيست که اين متمم که هفته گذشته به
سنا ارائه شده ،به اليحه نهايي افزوده
ميشــود يا نه .دولــت کنوني آمريکا

در هميــن رابطــه حميدرضــا ترقي
عضو شــوراي مرکزي حــزب مؤتلفه
اســامي ،در گفتوگــو بــا خبرنگار
سياســي «عصرايرانيان» ،با اشاره به
اقدامات اروپا در خصوص برجام اظهار
داشــت :رهبر معظم انقالب در بيانات
خود فرمودنــد که دولتيهــا بايد در
خصوص حفــظ برجام از اروپا تضمين
کتبي بگيرند امــا از آن زمان تاکنون،
در عمل اتفاق خاصي رخ نداده اســت
و شــرکتهاي اروپايي با نقض عهد
در حال ترک ايران هستند و مشاهده
ميکنيم که به راحتي قراردادهاي خود
را زيرپا ميگذارند .وي ادامه داد :آنها
بازي پليس خوب-پليس بد را طراحي
کردهاند و تنها قصد دارند ماهيت نظام
جمهوري اسالميرا هدف قرار بدهند.
در اصــل قصد آنها اين اســت که با
تقســيم کار امنيت ملي کشورمان را
تهديد کننــد و به طور مشــخص با
اظهارات مداخلهجويانــه حتي درباره
امور داخلي کشــورمان هــم دخالت
ميکنند .عضو شــوراي مرکزي حزب
مؤتلفه اســاميتصريح کــرد :انتظار
ما از دســتگاه ديپلماســي اين است
که قاطعانــه در مقابــل زيادهخواهي
آمريکا و اروپا بايســتد چراکه تاکنون
خسارتهاي فراواني از ناحيه برجام به
کشور تحميل شده اســت و بيشتر از
اين نبايد تعطلل کرد .وي خاطرنشان
کرد :اميدوارم در فرصت محدود باقي
مانده شــخص رييسجمهور و وزارت
امــور خارجه رويکرد خــود را در قبال
اروپاييهــا تغيير بدهنــد؛ توقع ملت
ايران اين اســت که دولــت از حقوق
مردم دفاع کند.

سرلشکرجعفریدرهمایشبسیجاساتید:

پیروزی یمن نزدیک است

انقالب» در دانشــگاه تهران برگزار شد ،اظهار
داشت 40 :سال ایســتادگی و مقاومت انقالب
اسالمی با وجود این همه دشمن و کینه و توطئه
دشــمن چیز کمی نیست و به یک معجزه شبیه
است .به گزارش فارس،وی اظهار داشت :مقام
معظم رهبری ،انقالب را دارای  ۵مرحله میدانند
و ما اکنون در مرحله ســوم آن هستیم .فرمانده
سپاه گفت :مرحله اول ،پیروزی انقالب و مرحله
دوم تثبیت نظام بود که  40ســال طول کشید
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل و مرحله سوم ،اسالمی شدن دستگاههای نظام
سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی سخنانی در و جامعه است که ســالهای زیادی زمان الزم
همایش بسیج اساتید که با عنوان «استاد در تراز دارد .جعفری با تاکید بر اینکه نمیتوان انقالب

اسالمی را از جمهوری اسالمی جدا کرد ،افزود:
در این  40ســال ،انقالب اسالمی دستاوردهای
زیادی داشــته اســت که از جمله آ»ها بیداری
اســامی و اثرات انقالب اسالمی در منطقه و
جهان است .وی ادامه داد :تاکنون پیروزیهای
پی در پی نصیب جبهه انقالب اســامی شده
اســت مثل پیروزی ملتهــای لبنان و عراق و
ســوریه که در پی تبعیتشان از انقالب اسالمی
صورت گرفت .فرمانده ســپاه گفــت :پیروزی
یمن نزدیک اســت و در روزهای اخیر شــاهد
شکست ائتالف بزرگ امریکایی ها و اروپایی ها
با کشــورهای مرتجع منطقه در [بندر] الحدیده

هستیم .جعفری اظهار داشت :شکستهای پی ذر
پی اســتکبار که در مقابل انقالب اسالمی صف
کشــیده اند از دیگر دستاوردهای بزرگ انقالب
اسالمی است اما در داخل ،درصد کمی از اهداف
انقالب اسالمی محقق شده و باید تالش زیادی
در ایــن حوزه صورت بگیــرد .وی اضافه کرد:
عدالت اجتماعی و رشد مادی و معنوی جامعه با
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،رشد اخالق در
جامعه ،حل مشــکالت اقتصادی معیشتی مردم
که با دشــمنی دشمنان و سوءمدیریت در داخل
به معضل تبدیل شده از جمله مواردی است که
باید برای رسیدن به آنها کار کنیم.

سران قوا تصمیم گرفتند

ستاد مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی آمریکا تشکیل شد

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی،
سهشنبه(دیروز) به ریاست حسن روحانی
رئیس جمهور و با حضور رؤســای قوای
مقننه و قضائیه تشکیل شد .در این جلسه
که در راستای منویات رهبر معظم انقالب
و با هدف هماهنگی بیشتر قوا و مسووالن
در زمینه ضرورت اتخــاذ تدابیر و اقتدار
بیشتر در برخورد با مشکالت اقتصادی
کشور تشکیل شد؛ مسائل اصلی اقتصاد
کشور بویژه موضوع اشتغال ،ایجاد امنیت
و انگیزههای الزم برای ســرمایهگذاری
و فعالیت بخــش خصوصی ،رفع برخی
از اشــکاالتی که در اجرای سیاستهای

اصل  44قانــون اساســی در واگذاری
واحدها وجود داشــته ،مسائل مربوط به
نظام بانکی کشور و شــرایط اقتصادی
کشــور پس از خروج یکجانبه آمریکا از
برجام مورد بحث و بررســی قرار گرفت.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی
در این جلسه با اشاره به اینکه عزم قوای
سهگانه کشــور بر حل مشکالت مردم
است ،بر ضرورت هماهنگی همه جانبه
سه قوه برای اســتفاده از همه ابزارهای
در اختیــار در راســتای تصمیم گیری و
پیشبرد مســایل اقتصادی کشور تاکید
کردند .در این جلســه سران قوا با اشاره

به اینکه دغدغههایی که مردم در شرایط
فعلی بــازار دارند ،باید مــورد توجه قرار
گیرد و مطمئنا مورد توجه دولت و سایر
مسووالن کشور خواهد بود؛ مقرر کردند
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
به طور منظم تشکیل و مسایل مرتبطی
که در ســطح سه قوه است بررسی و در
مورد آنها تصمیمگیری شود .همچنین با
توجه به تالش و اعمال فشار آمریکا برای
پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید کردن
مردم نسبت به آینده کشور و نظام ،مقرر
شد ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و
با همکاری رسانه ها و صدا و سیما برای
نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان مازندران

آگهی مناقصه عمومی

اداره کل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار
نماید.کلیــه مراحل مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد و بازگشــایی از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیک دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.
ردیف

شماره مناقصه ستاد

موضوع

مبلغ برآورد

مبلغ تضمین فرآیند
ارجاع کار

مدت اجرای
کار

دوره تضمین

1

200973489000013

آسفالت راه روستایی امام زاده علی – مسکوپا
شهرستان ساری

4/712/714/722

235/635/736

 3ماه

 24ماه

دارا بودن حداقل رتبه  5در رشته راه و ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی سابق)الزامی می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا ساعت  14مورخ 97/4/6
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد :ساعت  14مورخ 97/4/16
زمان بازگشایی پیشنهادات :ساعت  10صبح مورخ  97/4/17در دفتر مدیرکل
آدرس ساری خیابان انقالب مقابل استانداری -اداره پیمان و رسیدگی تلفن 011-33326002
این آگهی همزمان در سایت  iets.mporg.irنیز درج گردیده است.

اطالعرسانی و تبلیغات تشکیل شود که
مهمترین وظیفهاش اطالعرسانی صحیح
در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن
علیه کشور توسط رسانههای معاند است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن
تاکید بر اطمینان مردم نسبت به تامین
کاالهای ضروری آنهــا و نیز کاالهای
مورد نیاز واحدهای تولیدی ،مقرر کرد تا
دستگاه های مسئول اقدامات فوری را در
این زمینه انجام دهند .همچنین در این
جلســه بر ضرورت انجام کار کارشناسی
دقیق از ســوی ســتاد اقتصادی دولت
بــا همفکری صاحبنظــران اقتصادی

کشور در راستای تشویق مردم به سمت
فعالیتهــای اثرگذار اقتصــادی مانند
ســرمایهگذاری در بورس و فعالیتهای
تولیدی تاکید شد .سازمان برنامه و بودجه
نیز مأمور شــد که طرحهای نیمه تمام
دولت با شرایط آســان در اختیار بخش
غیر دولتی و بویژه بخش خصوصی برای
تکمیل و بهره برداری قرار دهد.

توضیحات سرلشکر فیروزآبادی

از هیچ مرجعی حکمی برای تخلیه دریافت نکردم

ســردار سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس سابق
ستادکل نیروهای مسلح و مشاور عالی فرمانده
معظم کل قــوا طی اطالعیــهای توضیحاتی
پیرامون خبر ویالی لواسان منتشر کرد که متن
ن وسیله سند
کامل آن را در ادامه میخوانید .بدی 
تحویل محلی در لواسان ابتدای جاده ُکند را که
به دستور مقام معظم رهبری به اینجانب تحویل
شده است برای اطالع ملت شریف ایران منتشر
میکنم .محل تحویلی یک ساختمان مخروبه با

حدود  4اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر
سقف شیروانی مربوط به حدود  70تا  100سال
پیش میباشد .جزئیات آن در متن سند آمده است.
ضمن ًا اینجانب از هیــچ مرجعی حکمی والیی،
قانونی و یا قضایی برای تخلیه دریافت نکردهام.
این محل  22ســال به عنوان دفتر فوق سری
رئیس ستادکل استفاده میشد .در مورد مصاحبه با
خبرنگاران محترم درخواست مجوز کردهام که در
ّ
انشاالل اقدام خواهد شد.
صورت اجازه

اخبار
آقای روحانی! بجای تکیه بر عصای
بیگانه روی پای خود بایستید

سیدصادق طباطبایینژاد نماینده اردستان
روز گذشته(سهشــنبه) در صحن علنی
مجلــس و در نطق میان دســتور خود
گفــت :جناب دکتر روحانی! مردم از نظر
اقتصادی دچار مشکل هستند ،سیاست
های اقتصادی دولت راهگشــا نیست.
نوسانات شدید در بازار ارز ،سکه ،خودرو
و عدم امنیــت در حــوزه اقتصاد مردم
را خصوصا قشــر ضعیف را تحت فشار
قرار داده اســت .راه عالج و درمان این
وضعیــت تکیه بر بیگانگان نیســت .به
گزارش مهر،عضو کمیســیون فرهنگی
مجلس شــورای اســامی تاکید کرد:
همانطــور که رهبرانقــاب فرمودهاند،
اینکه به جای ایســتادن روی پای خود
بر عصای بیگانگان تکیه کنیم خطاست.
انعقاد قراردادهایی مانند پالرمو و ،FATF
مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با
پولشویی شاید مانند برجام اثر مختصری
داشته باشد اما نسخه شفابخش اقتصاد
ما راهبرد رهبری معظم به عنوان اقتصاد
مقاومتی است .نماینده مردم اردستان در
مجلس دهم شورای اسالمی خطاب به
رئیس جمهور گفت:جناب آقای روحانی!
مبانی فکری ،اعتقادی و تجربه تاریخی
ما نشــان میدهــد به دنبــال مقاومت
پیروزی و به دنبال روی خوش نشــان
دادن به دشمن شکست میآید.
متقاضیان مذاکره با آمریکا
عقبمانده و مایه ننگ هستند

ســیدمصطفی میرســلیم عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،با اشاره به نامه
بیش از  100فعال اصالحطلب با مضمون
درخواستپیشگامشدنجمهوریاسالمی
ایران برای مذاکره مســتقیم و بیقید و
شــرط با ایاالت متحده آمریکا واکنش
نشــان داد .به گزارش فارس،وی در این
باره اظهار داشــت :وقتى آمریکا دعوت
میکرد که ایران براى تجدید مذاکرات
آماده شود ،مىدانست که در داخل کشور
سرسپردگانى دارد .میرسلیم گفت :امروز
براى همه معلوم شــد این سرسپردگان
چه کسانى هستند که آمریکا میدانسته
میتواند روى آنها براى همصدایى با خود
حساب کند .این عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام تصریح کرد :اینها عدهاى
خودباخته و عقبمانده سیاســى هستند
که اص ً
ال اعتقادى به قابلیتهاى انقالب
اسالمی و مردم انقالبى ما نداشته و ندارند
و فقط مایه ننگ هستند.
روح و هدف کنوانسیون «»FATF
یکسان سازی تعریف تروریسم است

حســینعلی حاجیدلیگانــی عضــو
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اســامی در جلسه بررســی «الحاق به
معاهده  »FATFکه توســط بســیج
دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) برگزار
شد ،گفت :پیوستن به کنوانسیون تامین
مالی تروریسم در دوره خاتمی در شورای
امنیت ملی بحث شد که حتی از بس بد
بود حاضر به طــرح موضوع در مجلس
نشــدند .وی ادامه داد :آقــای طیب نیا
وزیر اقتصــاد وقت به  FATFتعهد داد
کــه ایران  41کار انجــام خواهد داد که
این کارش مغایر اصل  77و  125قانون
اساسی بود ،چرا که بدون اطالع مجلس
تعهد بین المللی را امضا کرده بود و فقط
دولتیها خبر داشتند که البته بعدها توبیخ
شــد .این نماینده مجلس تصریح کرد:
همــه  4الیحــه و  37کاری که دولت
انجام داد مقدمه و پیش نیازی است که
کنوانســیون  FATFتازه ما را بپذیرد.
کسی نمی داند 37بندی که دولت به اجرا
درآورد چه بود؟ و این یک ابهام بســیار
بــزرگ اســت؟ حاجیدلیگانی تصریح
کرد :روح و هدف کنوانســیون FATF
یکسان سازی تعریف تروریسم است حال
چه کســی تروریست را تعریف میکند؟
آمریکا ،اسرائیل و متحدانش .از دید آنها
چه کسی تروریست است؟ مردم مظلوم
فلسطین یا اســرائیل؟ وی افزود :اگر به
این معاهده بپیوندیــم بنا بر تعریف آنها
از تروریســت رئیس علی دلواری که در
بوشهر علیه انگلستان جنگید ،هرکس که
جلوی رژیم بعث عراق ایستاد ،حزب اهلل
و گروه های مقاومت مصداق تروریست
میشوند و شــما تعهد کردید که آنها را
دستگیر و محاکمه کرده و نتیجه محاکمه
را اعــام کنید .بنابر این شــرط معنا و
مفهومی ندارد.

((آگهي))
به استناد رونوشت سند شماره  17685مورخ  97/2/13دفتر اسناد رسمي  88هندیجان آقاي فتح اله قائدی
فرزند طاهر و خانم منور قائدی فرزند نجف يك فروند لنج باری به شماره ثبت  12337به آقاي عبدالعلی
قاعدی فرزند فتح اهلل انتقال قطعي داده اند .مراتب به استناد ماده  25قانون دريايي ايران آگهي مي گردد.
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