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چهارمینگزارشبرجامیمجلستدوینشد
عضو کمیته هسته ای مجلس از تد   وین پیش نویس گزارش این کمیته د   رباره 

نحوه اجرایی شد   ن برجام خبر د   اد   .
سید   حس��ین نقوی حس��ینی از تد   وین گزارش برجامی کمیته هسته ای این 
کمیسیون د   رباره نحوه اجرایی شد   ن برجام خبر د   اد    و افزود   : این پیش نویس باید    

د   ر صح��ن کمیس��یون قرائت و سایر اعضا نیز نظرات خ��ود    را د   ر این زمینه اعالم 
کنند   . وی با بیان اینکه پس از اعمال نظر اعضای کمیسیون د   رباره این گزارش، متن 

نهایی د   ر اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار د   اد   ه می شود    تا د   ر صحن علنی پارلمان قرائت 
شود   ، اد   امه د   اد   : گزارش چهارم مجلس از نحوه اجرای برجام تجمیع شد   ه با شرایط پیش 

آمد   ه خروج آمریکا از برجام است.
عضو کمیته   هس��ته ای تصریح کرد   : پیش نوی��س این گزارش د   رباره خروج آمریکا از 

برجام، آثار، تبعات آن و نحوه اجرایی شد   ن برجام است.  تسنیم

پارلمان
همکاریایرانوپاکستاندرراستایامنیتمنطقه
رئیس ستاد    کل نیروهای مس��لح جمه��وری اسالمی ایران، با تاکید    بر نقش 
کشورهای مستقل د   ر گسترش آرامش و امنیت د   ر منطقه، گفت: همکاری تهران 

- اسالم آباد    د   ر راستای گسترش امنیت منطقه ای توسعه می یابد   .
سرلش��کر محمد    باقری  گف��ت: آمریکا د   ر راس کش��ورهایی است که قصد    

ایج��اد    نا امنی د   ر منطقه را د   اش��ته و برابر امنیت منطق��ه صف آرایی کرد   ه است. 
وظیفه ایران و پاکستان د   ر مقطع کنونی این است که با گسترش د   وستی د   وجانبه و 

هماهنگی، د   ر راستای تحقق آرامش و امنیت منطقه برنامه ریزی و اقد   ام کنند   .
باقری پاکس��تان را از مهم ترین همس��ایگان جمهوری اسالمی ای��ران عنوان کرد    و 
گف��ت: این کش��ور با بی��ش از 200 میلیون نف��ر جمعیت مس��لمان، عالقه مند    به نظام 
جمه��وری اسالم��ی ایران است و ایران نیز برای گس��ترش ارتباط با پاکس��تان اهمیت 

فوق العاد   ه ای قائل است.  ایرنا

امنیتواقتدار
بهدرایترهبرانقالباعتمادکنیم

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا بیان اینکه پیش��نهاد    برخی برای 
مذاکره با آمریکا د   ر شرایط فعلی ممکن است عملی و به مصلحت کشور نباشد   ، 

گفت: نسبت به د   رایت رهبرانقالب برای عبور از بحران اعتماد    کنیم.
حجت االسالم علی اکبر ناطق نوری افزود   : فراموش نکنیم مقد   مات و ش��رایطی 

که د   ر سال های قبل بوجود    آمد   ، از جمله وساطت کشور عمان و اجازه رهبر انقالب 
به کارگزاران نظام برای مذاکره با آمریکا که سنگ بنای توافق تاریخی برجام شد   ، یکی 

از تد   ابیر د   قیق نظام بود   . وی گفت: د   ر مورد    سیاست خارجی و چالش های پیش رو باید    همه 
ملت، به خاطر عزت و شرف کشورمان با وحد   ت واقعی و د   ست د   ر د   ست یکد   یگر، نسبت به 

د   رایت رهبر انقالب و ظرفیت های بی بد   یل این کشور برای عبور از بحران اعتماد    کنیم.
ناطق نوری تاکید    کرد   : ظرفیت و توان کشور اسالمی ما بسیار فراتر از حجم تهد   ید   ات 

د   شمنانمان د   ر طول تاریخ بود   ه است.  مهر

مصلحت

بهعهدوپیماندشمنان
هیچاعتمادینیست

شما ببینید    د   شمنان شما چه کسانی هستند    و با 
چه روحیه ای د   ارند    حرک��ت میکنند    و با چه خباثتی 
د   ر مقابل ملّت ایران می ایستند   ؛ نه فقط هم ]د   ر برابر[ 
ملّت ایران؛ ذات اینها ]این است[. امروز این مسئله ی 
ج��د   ا کرد   ن چند    هزار بّچه از ماد   رهایش��ان د   ر آمریکا 
یک مس��ئله ی کوچکی نیست؛ مسئله ی خیلی بزرگی 
است. گریه ی این بّچه ها را انس��ان د   ر تلویزیون طاقت 
نمی آورد    بش��نود   ؛ چطور اینه��ا حاضرند    به خاطر یک 
سیاستی، به خاطر یک اجرائ��ی، یک چنین مقد   ّمه ی 
غل��ط و جنایت باری را انجام بد   هند    که چند    هزار بّچه 
را از ماد   رش��ان ]جد   ا کنند   [! اینها این]جور[ هس��تند   . 
اینها همان کس��انی هستند    که با چند    د   ولت بزرگ و 
د   ارای تسلیحات پیش��رفته می آیند    د   ر د   ریا د   ر مقابل 
مرد   م یمن می ایس��تند    ب��رای اینکه ی��ک بند   ر را که 
مح��ّل تنّفس مرد   م مظلوم یم��ن است، از د   ست اینها 
خارج کنند   ؛ آد   م میکشند    بد   ون ]هیچ[ ترد   ید   . این جور 
نیست که فقط با جمهوری اسالمی بد    باشند   ؛ اینها ذاتاً 
انس��انهای ظالمی هستند   ؛ د   ستگاه های قد   رِت ظلمند   . 
بله، با جمه��وری اسالمی هم چون عد   الت طلب است، 
چ��ون د   اعیه ی اس��الم د   ارد   ، د   اعیه ی د   ف��اع از مظلوم 
د   ارد   ، بشد   ّت مخالفند    و این کارشکنی ها را د   ارند    انجام 
مید   هند   . باید    د   ر مقابل اینها ایستاد   ؛ بایستی استحکام 
را حفظ کرد    و باید    مطمئن بود    که به توفیق الهی، به 
حرم��ت و جالل و عّزت اله��ی، ملّت ایران بر آمریکا و 

د   شمنانش پیروز خواهد    شد   .
به معنای واقعی کلمه اینها ش��مرهای این زمانند   ؛ 
به معنای واقعی کلمه اینها کسانی هستند    که قرآن د   ر 
َُّهم ال اَیم�اَن لَُهم  «؛)۱( هیچ عهد    و  حّقشان میگوید    »اِن
پیمانی د   ر اینها مورد    اعتماد    نیس��ت -د   اریم می بینیم 
د   یگر؛ این جلوی چشم ما است- به معنای واقعی کلمه 
اینها باج طلب و زورگو هستند    و بد   یهی است که ملّت 
ایران و نظ��ام جمهوری اسالمی و مس��ئوالن محترم 

نظام زیر بار هیچ باج طلب و زورگویی نخواهند    رفت.

 بیانات د   ر د   ید   ار نمایند   گان
و کارکنان مجلس شورای اسالمی
30 خرد اد  97

مخاطبشمایید

مسجدساری
علی اصغ��ر مونس��ان مع��اون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع د   ستی 
و گرد   ش��گری نوشت: اهمیت مس��جد    جامع ساری و 
تعل��ق خاطر م��رد   م ش��ریف مازند   ران ب��ه این مکان 
ارزشمند    بر کسی پوش��ید   ه نیست، از این رو بالفاصله 
پ��س از وقوع آتش س��وزی، با د   ستور وی��ژه اینجانب 
جه��ت رسید   گ��ی فوری ب��ه موضوع، مع��اون میراث 
فرهنگی د   ر محل حاد   ثه حضور یافت و ستاد    بازسازی 

این اثر ارزند   ه تشکیل و کار خود    را آغاز کرد   .

اماراتدرباتالقیمن
ش��خصیت آکاد   میک اماراتی که استاد    اقتصاد    
د   انش��گاه ب��ه ش��د   ت از بن زای��د    و بن سلمان 

ولیعهد   ان امارات و عربستان انتقاد    کرد   . 
یوس��ف خلیفه الیوسف نوش��ت: جوان��ان امارات و 
عربس��تان د   ر حالی به سوی نابود   گاه و باتالق مرگ د   ر 
یمن سوق د   اد   ه می ش��وند    که بن زاید    و بن سلمان خود    
د   ر ب��رج ها و آسمان خراش های مجلل د   ر حال عیش و 
نوش هستند   . الیوسف د   ر پیامی کوتاه از سیاست ائتالف 
متجاوز به یمن که از مرحله حمایت از د   ولت مشروع د   ر 
یمن به نیروی استعمارگر تبد   یل ش��د   ه است به شد   ت 
انتقاد    کرد    و نوش��ت: سران امارات و عربس��تان خود    د   ر 
برج ه��ای مجلل و زیبا هس��تند    و جوانان��ی را که هیچ 
تجربه ای د   ر جنگ ند   ارند    به یمن ارسال و اعزام می کنند    

و د   ر واقع آنان را به نابود   گاه و باتالق مرگ می برند   .

جامجهانیونایبرئیسمجلس!
همین که با همه انتقاد ات و اولویت ها د ر جایگاه 
نایب رئیس��ی مجلس باش��ی و رش��ته توئیت 
ورزش��ی آن هم د رب��اره ورزش خارج��ی بزنی هم هنر 
می  خواهد !! علی مطهری نایب رئیس د وم مجلس شورای 
اسالمی، د ر مورد  قهرمانی تیم ملی فرانسه د ر جام جهانی 
20۱۸ نوشت: با توجه به آفریقایی االصل بود ن د و، سوم 
از بازیکنان تیم ملی فرانسه باید  گفت: تیم قاره آفریقا با 

استفاد ه از چند  بازیکن فرانسوی قهرمان جهان شد . 
مثاًل تیم فرانس��ه د ر واقع تیم ملی فرانسه نیست 
بلکه تیم فرانس��ه و مستعمرات آفریقایی سابق اوست. 
این مطلب را با شد ت کمتری می توان د رباره تیم های 
آلمان و بلژیک نیز صاد ق د انس��ت. این که چند  غول 
آفریقایی را د ر د اخل تیم ملی خود  قرار می د هند  نشانه 
ضعف فوتبال آن کش��ور است. ضمنا این مطلب نشان 
می د هد  که اگر کشور های آفریقایی امکانات کشور های 
اروپایی را د اشتند  قطعا قهرمان جام جهانی می شد ند .

سیاستمجازی

به  دستيابى  تسهيل  بر  مبنى  استان  شريف  مردم  هاى  درخواست  به  عنايت  با 
زمانبندى احتمالى مديريت اضطرارى بار (قطع برق با برنامه) به اطالع عموم هم 
استانى هاى ارجمند ميرساند جدول قطع برق با برنامه با قالب جديد و به شكل 
بسيار ساده و شفاف در وبسايت شركت توزيع نيروى برق استان گيالن به آدرس 
www.gilanpdc.ir قرار گرفت. از اين رو مشتركين گرامى مى توانند با مراجعه 
سايت شركت توزيع نيروى  برق استان گيالن از زمان احتمالى مديريت اضطرارى 

بار (قطع برق با برنامه)  محل كسب يا سكونت خود آگاه شوند.
   www.gilanpdc.ir←مراجعه به وبسايت توزيع برق گيالن

مراجعه به قسمت خاموشى با برنامه← آدرس و جدول زمانبندى برنامه مديريت 
اضطرارى بار

فنى نقص  از  ناشى  هاى  خاموشى  با  برنامه  با  برق  قطع  است  ذكر   شايان 
  شبكه ها و تاسيسات توزيع برق متفاوت است. و مشتركين گرامى مى توانند جهت
 اطالع رسانى مشكالت برق با شماره 121 يا شماره واحد اتفاقات امور توزيع برق 

محل كسب و سكونت خود تماس حاصل فرمايند.

اطالعيه شماره 5
شركت توزيع نيروى برق استان گيالن آگهى تجديد مناقصه 

جمهورى اسالمى ايران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زير را از طريق مناقصه عمومى واگذار نمايد ، بدينوسيله از شركتهاى واجد 
شرايط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اينكه « قيمت ها متناسب با كاالى ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد» براى شركت در فرآيند  تجديد 

مناقصات زير دعوت بعمل مى آيد.
1- لكه گيرى هندسى و روكش آسفالت گرم محور بادرود – اردستان (شماره تجديد مناقصه 9711315)

2- روكش گرم آسفالت محور زواره – شهراب (شماره تجديد مناقصه 9711326)
3- لكه گيرى هندسى و روكش آسفالت گرم محور نطنز – طرق رود (شماره تجديدمناقصه 9711319)

4- اصالح خط پروژه زير گذر راه آهن سجزى (شماره تجديدمناقصه 9711334)
5- بهسازى و اصالح قوس دو گوش گلپايگان محور در – تيكن – خونداب (شماره تجديد مناقصه 9711339)

6- تكميل عمليات بهسازى ورودى حنا (شماره تجديدمناقصه 9711338)
7- بهسازى و روكش آسفالت گرم محور زواره – شهراب – درباغ و حسين آباد گلستان شهيد رجايى (شماره تجديدمناقصه 9711337)

مهلت دريافت فايل اسناد از چاپ دوم آگهى تا ساعت 13 تاريخ 97/5/2 از طريق سامانه ستاد ايران
مهلت ارسال فايلها به سامانه ستاد ايران تا ساعت 13 تاريخ 97/5/13 و محل تحويل ضمانتنامه شركت در مناقصه تا ساعت كارى 13 تاريخ 97/5/13 به 

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان ، طبقه ششم اداره حراست مى باشد.
گشايش فايلهاى مناقصه از طريق سامانه ستاد ايران در ساعت 9 صبح روز 1397/5/14 در محل سالن جلسات اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 

استان اصفهان انجام مى شود.
نشانى: بلوار ميرزاكوچك خان ، بين پل وحيد و ترمينال زاينده رود ، كدپستى: 33743-81766 ، تلفن گويا:031-35059

شناسه آگهى:204782

مهدى خضرى – مدير كل

ت دوم
نوب

مائد           ه شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

د   ید   ه  مطالب��ات مرد   م ست��م  ن�د ه و عراق که مد   تها به د   ست رژیم پر
بع��ث آزار د   ید   ن��د    و مد   ت��ی ه��م توس��ط سربازان 
امریکایی اسیر ش��د   ه بود   ند    و مد   ت مد   ید   ی هم د   ر 
وحشت حمالت تروریستی و حضور ترویستها بود   ند    
ح��اال به خیابانها رسید   ه است. مرد   م با این تفکر که 
بعد    از سقوط ص��د   ام و خروج نیروهای آمریکایی و 
نابود   ی کاخ د   اعش نوبت رسید   گی د   ولت مرد   می به 
خواسته هایش��ان است به خیابان آمد   ند    اما بسیاری 
تالش کرد   ند    ب��ا مهند   سی این مطالب��ه به حق، از 
د   ولتی که به د   ست مرد   م برگزید   ه ش��د   ه است آن را 
محفلی ب��رای انتقام گیری از جمه��وری اسالمی و 

شراب کرد   ن رابطه ایران و عراق کنند   .

چرااعتراض
مرد   م بعد    از ناب��ود   ی د   اعش و خروج امریکا و 
سرنگون��ی صد   ام از اوضاع به��م ریخته اقتصاد   ی و 
معیش��تی و رفاهی د   ر کن��ار بیکاری های پی د   رپی 
عاصی ش��د   ه بود   ند    و باالخ��ره خواستند    با حضور 
د   ر خیابانها از د   ولتش��ان بخواهن ک��ه مطالبات را 
پیگی��ری کند    د   ر این بین برخی از مرد   م استانهای 
جنوبی نیز به د   لیل بد   هی د   ولتشان که موجب قطع 
برق شد   ه بود    ناراضی بود   ند    و از د   ولت می خواستند    
هزین��ه اتصال برق را بپرد   ازد    تا د   ر گرمای ش��د   ید    
آسیب نبینند   ، این مطالبات سه روز گذشته عراق 
را صحن��ه ای از مطالبه گری کرد   ه بود    که متاسفانه 
ب��ا نفوذ نیروزهای مزد   ور عربی-عبری مطالبه گری 
به آشوب و ایجاد    آب گل آلود    برای شعارهای ضد    

ایرانی تبد   یل شد   !!!
روز گذش��ته د   ر حالی ک��ه اعتراضات مرد   می 
د   ر عراق وارد    وارد    هفتمین روز خود    ش��د   ، مراجع 
تقلی��د    با هوش��یاری از نفوذ د   ش��من و مهند   سی 
شعارها از مطالبات مسالمت آمیز مرد   می حمایت 
کرد   ه اند   . د   ر همین حال شهرک صد   ر بغد   اد    نیز به 
معترض��ان پیوست، این د   ر حال��ی بود    که مقتد   ی 
صد   ر د   رباره این تظاهرات و جلوگیری از گس��ترد   ه 
ش��د   ن آن هش��د   ار د   اد   ه بود   . مرد   م عراق خصوصا، 
بصره، کربال و نجف همین طور بغد   اد    به قطع شد   ن 
20 ساعت��ه آب و برق معترض بود   ن��د    و از د   ولت 
می خواستن��د    برای آنها ک��اری کند   . د   ر خالل این 
اعرتراضات نیز عد   ه ای عراقی مرز کویت را بس��تند    
و ارتش کویت نیز ب��ه حالت آماد   ه باش د   رآمد   ، از 
طرفی د   یگر معترضان ب��ه استاند   اری کربال حمله 
کرد   ه ان��د    و فرود   گاه نجف نیز بر اثر حمله مرد   می 
ب��ار د   یگر تعطیل ش��د   . د   ر بصره نی��ز عبور و مرور 

متوقف شد   ه است.
اما همه اینها د   ر حالی د   ر بغد   اد    انجام ش��د    که 
مطالبه گری د   ر می��د   ان تحریر پس از چند    ساعت 
بد   ون د   رگیری و بشکل مسالمت آمیز پایان یافت. 
د   ر همی��ن راستا برای حفظ امنی��ت مرد   م و سوء 
استفاد   ه نکرد   ن از مطالبه گری مرد   می د   ولت عراق 
ش��بکه اینترنت د   ر عراقرا به شکل سراسری قطع 
کرد   ه اس��ت، خبرهای مید   انی از منطقه ش��هرک 
صد   ر حاکی اس��ت اعتراضات د   ر ای��ن منطقه نیز 
به سب��ک اعتراضات چند    روز اخیر د   ر ش��هرهای 
جنوبی این کش��ور از ابعاد    خشونت آمیز و رویکرد    
حمله به مراک��ز د   ولتی و حزب��ی و تخریب اموال 

عموم��ی برخورد   ار است. برخ��ی منابع خبری نیز 
همچنین از شنید   ه شد   ن صد   ای تیراند   ازی د   ر این 
منطق��ه خبر می د   هد    که گفته ش��د   ه د   و نفر د   رپی 

آن د   ر طول این مد   ت کشته شد   ه اند   !
پی��ش تر ش��ورای وزارتی امنی��ت ملی عراق 
روز ش��نبه اع��الم کرد    که د   ستگاه ه��ای امنیتی و 
اطالعاتی این کش��ور، گروه های نف��وذی سازمان 
یافت��ه را د   ر تظاهرات های اخیر مرد   می د   ر جنوب 
و مرکز عراق رصد    کرد   ه اند   . د   فتر نخس��ت وزیری 
عراق د   ر بیانیه ای تایید    کرد    که د   ر جلس��ه شورای 
وزارتی امنیت ملی عراق به ریاست حید   ر العباد   ی 
نخست وزیر این کش��ور اعالم شد    که د   ستگاه های 
امنیت��ی و اطالعاتی، افراد    وابس��ته ب��ه گروه های 
نفوذی را د   ر بین تظاهرات کنند   گان رصد    کرد   ه اند   .

به نوشته این بیانیه، گروه های نفوذی سازمان 
یافته و کوچک تالش می کنند    که تحت پوش��ش 
تظاهرات مسالمت آمیز مرد   می، به نهاد   های د   ولتی 
و ام��وال و د   ارایی ه��ای خصوصی حمل��ه کرد   ه و 
آن را تخری��ب کنند   . ش��ورای وزارتی امنیت ملی 
ع��راق تاکید    کرد   ه ک��ه د   ستگاه ه��ای امنیتی این 
اف��راد    نف��وذی را تحت تعقیب ق��رار د   اد   ه و تد   ابیر 

پیشگیرانه د   ر حق آنها به اجرا می گذارند   .
د   ر این بیانیه همچنین از تعرض برخی از این 
گروه های نفوذی به نیروهای امنیتی عراق هشد   ار 
د   اد   ه و اف��زود    که تعرض به این نیروها، خد   ش��ه به 

حاکمیت ملی عراق به شمار می رود   .
این شورای وزارتی د   ر عین حال از مطالبات به 
حق مرد   م اعالم حمایت کرد   ه و تصریح کرد   ه است 
که د   ولت تمام تالش خود    را برای بهبود    خد   مات و 

برآورد   ه کرد   ن انتظارات مرد   می به کار می بند   د   .
د   ر بیانی��ه تصریح ش��د    که حفاظ��ت از جان 
شهروند   ان و پاسد   اری از اموال و د   ارایی های د   ولتی 
از وظایف نیروهای امنیتی عراق است. این شورای 
وزارتی از همه شهروند   ان و تظاهرکنند   گان عراقی 
خواست که د   ر شناسایی عوامل نفوذی و حفاظت 
از امنی��ت و ثب��ات د   ر ع��راق با نیروه��ای د   ولتی 

همکاری کنند   .
العب��اد   ی د   ر بیانی��ه ای خواست��ار گس��ترش 
سرمایه گذاری د   ر بخش مس��کن،  ساخت مد   ارس، 
ارائه خد   م��ات عمومی، ایجاد    فرصت های ش��غلی 
و اختص��اص بود   جه به ارزش س��ه و نیم تریلیون 
د   ینار به استان بصره شد   . وی نیز د   ربیانیه ای تاکید    
کرد   : ب��رای نمک زد   ایی آب، رف��ع محد   ود   یت های 
ش��بکه های برقی و ارائه خد   مات بهد   اش��تی الزم، 
بود   جه ای اختصاص د   اد   ه شد   ه است. وی همچنین 
ب��ه د   نبال ی��ورش مرد   م به فرود   گ��اه نجف د   ستور 

انحالل شورای اد   اره این فرود   گاه را د   اد   .
مناطق مختلف د   ر جن��وب عراق مد   تی است 
که شاهد    تظاهرات و گاهی اقد   امات خشونت آمیز 

به ویژه د   ر استان بصره است. 

اعتراضاتازکجاوچگونهآغازشد
استان های جنوب��ی و مرکزی عراق که عموما 
شیعه نش��ین هستند   ، از اواخر هفته گذشته شاهد    
اعتراضات عمومی به مش��کل ب��رق، آب و بیکاری 

بود   ه است.
تظاهرات مرد   می نخست د   ر بصره د   ر اعتراض 
به بیک��اری و مطالبه ب��رای اش��تغال جوانان این 

است��ان د   ر ش��رکت های خارجی نفت��ی فعال د   ر 
میاد   ین نفتی د   ر این استان و همچنین اعتراضات 
مرد   م استان 'واسط' )ش��رق عراق( به وضعیت برق 
آغاز ش��د    و به تد   ریج به د   یگر استان های جنوب و 

مرکز عراق سرایت کرد   .
نمایند   ه آیت اهلل  سیستانی مرجع عالی د   ینی 
ع��راق د   ر خطبه نم��از جمعه کرب��ال، ضمن اعالم 
حمایت مرجعیت از مطالبات مرد   می، د   ر عین حال 
از نفوذ عوامل تخریبی به صفوف تظاهرکنند   گان و 

تحریف مسیر تظاهرات، هشد   ار د   اد   .
اغل��ب رهب��ران سیاسی ش��یعه د   ر ع��راق از 
تظاهرات مرد   می جنوب و مرکز حمایت کرد   ه و از 
د   ولت این کشور خواسته اند    که تد   ابیر فوری برای 

تحقق مطالبات مرد   می اتخاذ کند   .
گزارش ه��ای مید   ان��ی حاک��ی اس��ت عناصر 
نف��وذی د   ر تظاهرات مرد   م بصره به ش��رکت های 
نفتی خارجی حمله کرد   ه و بخشی از وسایل آن را 
به سرقت برد   ند    و د   ر نجف، برخی از این عوامل به 

فرود   گاه بین المللی این شهر حمله ور شد   ند   .

سیاستجمهروریاسالمی
هم��ه ای��ن اتفاق��ات د   ر حال��ی رخ می د   هد    و 
د   ش��منان جمهوری اسالم��ی با س��وء استفاد   ه از 
مطالب��ات معمولی مرد   م عراق د   اش��ته و د   ست به 
کار ش��د   ه اند    رابطه ایران و عراق را شکرآب کنند    
که د   یپلماتهای کش��ورمان بی��ش از آنکه د   ر غالب 
فعالیته��ای توسعه رواب��ط با همس��ایگانمان گام 
برد   ارن��د    د   ر پی مذاکره و تعامل سخ��ت با اروپا و 
امریک��ا ب��ود   ه و همه سیاسته��ای خارجی خود    را 
برای توسعه این روابط و مذاکرات هس��ته ای وقت 
گذاش��تند   . د   ر د   ش��منی که د   ش��منان جمهوری 
اسالم��ی د   ارند    ش��کی نیس��ت اما آنچ��ه موجب 
نفوذپذیر شد   ن و آسیب د   ید   ن از حربه های د   شمن 
می ش��ود    همی��ن سهال انگاریه��ا و اهمال کاریهای 

ناخواسته می تواند    باشد   .

مهند   سی مطالبات مرد   م عراق برای انتقام گیری از محبوبیت جمهوری اسالمی؛

ماهیگیری سعود   ی از آب گل آلود    عراق

وزیر د   ف��اع گف��ت: نیرو های مس��لح د   ر  ن یب����و اج��رای ماموری��ت اصل��ی خ��ود    یعن��ی تر
برقراری امنیت د   ر کشور موفق بود   ه اند   .

امی��ر حاتمی د   ر جمع مد   یران لرستان با اش��اره به اینکه 
امید   واریم د   ر این فرصت کوت��اه مجموعه کار هایی را پیگیری 
کنی��م تا هم برای مجموعه همکارانم د   ر سپاه، ارتش و... مفید    
باشد    و هم برای استان، اظهار د   اشت: مسئولیت اصلی نیرو های 

مسلح تامین امنیت برای مرد   م و کشور است.
وی ب��ا بیان اینکه د   ر واقع امنیت بس��تر بقیه کار ها است، 
ج��زو الزامات مابقی کار ها اس��ت، تصریح کرد   : اگر این وظیفه 
د   رست انجام ش��ود    د   یگر مجموعه ها می توانند    سرمایه گذاری 
کنن��د   ، کار ه��ا را توسعه د   هن��د   . وزیر د   فاع با تاکی��د    بر اینکه 
نیرو های مس��لح د   ر اجرای این ماموریت خود    موفق بود   ه اند   ، 
افزود   : د   ر سایه تالش های مجموعه مد   یران و مسئولین کشور و 

حمایت مرد   م امروز از امنیت خوبی برخورد   ار هستیم.
امی��ر حاتم��ی با بی��ان اینکه اج��رای ای��ن ماموریت د   ر 
بس��ترهایی انجام می ش��ود    که د   ر اقصی نقاط کشور پراکند   ه 
است، تصریح کرد   : نیروهای مس��لح د   ر عین برقراری امنیت به 
اقتصاد    هم کمک می کنند    و ما که پش��تیبانی نیروهای مسلح 
را د   اریم هم به لحاظ تامین تس��لیحات و هم به لحاظ خد   مات 
مصرف، معیش��ت و بیمه ای فعالیت می کنیم. وی یاد   آور شد   : 
بس��یاری از نواقصی که امروز د   ر جلس��ه مطرح شد    د   ر مقوله 
پش��تیبانی است، اینکه چگونه پشتیبانی را انجام د   هیم که به 

مرد   م هم کمک بیشتری شود   .
وزی��ر د   فاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح اظهار د   اش��ت: 
لرستان از مناطق پرظرفیت کش��ور است، هم منابع انس��انی 

بس��یار با ارزش��ی د   ارد   ، انس��ان های غی��ور و عال��م و باسابقه 
د   رخشان تاریخی د   ر انقالب و د   ر د   فاع مقد   س، هم سایر منابع 

خد   اد   اد   ی بسیار بزرگی که د   ر استان است.
امی��ر حاتمی با بی��ان اینکه این د   و ظرفی��ت د   ر کنار هم 
می توانند    با بستر سازی که د   ولت و مسئولین انجام می د   هند   ، 
ظرفیت بزرگی ایجاد    کند   ، تصریح کرد   : الزمه این موضوع این 
است که همه حرکت کنیم، هم مسئولین هم مرد   م، هیچکس 

د   یگر بنا نیست به ما کمک کند   .
وزیر د   فاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزود   : طرف بیرون 
با تمام قوا و با پررویی و جس��ارت همه توان را گذاش��ته است 
که مرد   م ما کمتر بهره مند    ش��وند   ، این فشاری که می آورند    و 
این اد   ای د   ایه د   لسوزتر از ماد   ری که د   ر می آورند    همه می د   انیم 

که این ها فقط یک مشت اد   عا است.
وی با تاکید    بر اینکه د   ش��منان خیلی د   لشان می خواست 
ام��روز ما جای مرد   م سوریه و جای کش��ور ع��راق بود   یم، این 
مشکالت را می توانس��تند    برای ما هم ایجاد    کنند    اما به لطف 
اله��ی، همت مرد   م و حمایت و پش��تیبانی د   ول��ت و د   ر سایه 
هد   ایت ه��ای رهبر معظم انقالب نتوانس��تند   ، اد   امه د   اد   : از این 
ب��ه بعد    ه��م نمی توانند    ک��اری کنند   ، هرچ��ه تحریم کنند    و 
محد   ود   یت ایجاد    کنند    نمی توانند   ، چون ما ظرفیت های بزرگ 

علمی و انسانی د   اریم؛ ظرفیت های بزرگ سرزمینی د   اریم.
امیر حاتمی د   ر بخش د   یگری از سخنان خود    به شرکت تعاونی 

مصرف نیروهای مسلح که به عنوان اتکا مشهور است اشاره کرد    و 
گفت: این شرکت د   ر لرستان ظرفیت بسیار خوبی د   ارد   ، از جمله 
مجموعه کشت و صنعت آن د   ر د   ورود   ، تاسف خورد   م که ۱0 سال 

ماند   ه ایم آب این مجموعه را چطور می شود    تامین کرد   .

سرمایهگذاریدرمجموعهدوهکتاریدورود
وی ب��ا بی��ان اینکه باید    ب��ا تامین آب، ی��ک مجموعه د   و 
هکتاری از کش��ت و صنعت د   اش��ته باش��یم که نی��از غذایی 
مجموعه نیروهای مس��لح از طریق شرکت تعاونی تامین شود   ، 
تصریح کرد   : این مجموعه حد   اقل ۵00 نیرو می خواهد    که باید    
از استان تامین ش��ود   ؛ استاند   ار لرستان نیز قول تامین ساالنه 
۵ میلی��ون مترمکعب آب برای این مجموعه را د   اد   ه اند    و ما با 

این فرض سرمایه گذاری را شروع می کنیم.
وزیر د   فاع همچنین با اشاره به اینکه صنایع د   فاعی خوبی 
را د   ر د   ورود    د   اری��م که صنعتی قابل توج��ه با زیرساخت های 
بزرگ است، اظهار د   اشت: تصمیمات خوبی برای این مجموعه 
گرفته ایم و بعد   ازظهر تصمیمات تکمیلی را می گیریم تا شاهد    

شکوفایی قابل توجهی د   ر این صنعت باشیم.
امیر حاتمی با بیان اینکه بازسازی، نوسازی و بهینه سازی 
اقالم زرهی نیروهای مسلح د   ر این صنعت با وسعت قابل توجه 
انجام می شود   ، تصریح کرد   : همچنین تولید    تایر هواپیما د   ر این 
مرکز انجام می ش��ود    که باتوجه به نیاز کشور توسعه می یابد   ؛ 

امید   وارم د   ر این سفر گام های خوبی برای لرستان برد   اریم.

احداثیکبیمارستانجدیددرلرستان
وی با تاکید    بر اینکه نیروهای مسلح با احساس مسئولیت د   ر 
تخلیه حریم قلعه فلک االفالک خرم آباد    خوب عمل کرد   ه اند    و 
اقد   امات را نیز تسریع خواهند    کرد   ، افزود   : د   ر بخش د   رمان از طریق 
بیم��ه خد   مات د   رمانی را د   نبال می کنیم اما از احد   اث بیمارستان 
هم حمایت می کنیم؛ احد   اث بیمارستان جد   ید    د   ر لرستان مصوب 

است و ان شاء اهلل مسئوالن کمک کنند    تسریع شود   .
وزیر د   فاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با اشاره به اینکه 
همه نیازهای نیروهای مس��لح امروز د   ر همه حوزه های زمینی 
که لرستان هم مش��ارکت د   ارد   ، موشکی، د   ریایی، پهباد    و ... د   ر 
سطح خوب و قابل رقابت و به ویژه متناسب با نیاز بومی، تامین 
می شود   ، اظهار د   اشت: این تولید   ات د   ر کنار غیرت و همت نیروها 

حاصلش امنیتی است که مرد   م ما از آن بهره مند    هستند   .

برنامههایدشمنبلندمدتاست
امی��ر حاتمی ب��ا تاکید    بر اینکه امید   واری��م بتوانیم د   ست 
ب��ه د   ست هم د   هیم و توطئه جد   ی د   ش��من که تصور می کند    
می تواند    از طریق تحریم و فش��ار آسیبی به کشور وارد    کند    را 
خنثی کنیم، گفت: یقینا برنامه های د   ش��من بلند   مد   ت است و 
تالششان این است آسیب جد   ی به کشور بزنند   ، د   ر کنار حرف 
هایی که برای تحریم و تهد   ید    می زنند    برنامه تجزیه کشورهای 
منطقه را نیز د   نبال می کنند   . ما با اد   بیات د   شمن آشنا هستیم، 
وقت��ی می گویند    نمی ش��ود    د   اعش را تا ۴0 س��ال از بین برد    

مفهومش این است که ۴0 سال از د   اعش حمایت می کنیم.

وزیر د   فاع د   ر جمع مد   یران لرستان:
نیرو های مسلح د   ر برقراری امنیت د   ر کشور موفق عمل کرد   ه اند   


