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سرمقاله

اخبار

تکرار موضع حسن روحانی درباره استفاده از اصل  59قانون اساسی با واکنش های موافق و مخالف رو به رو شد

افشاگری یا شفافسازی

ادامه از صفحه یک
همین صحنه نهچندان زیبا از صحن سبز
در آخرین استیضاح ربیعی نشان میدهد که
بازیگران عرصه سیاست ،برای «شفافسازی»
کمترین اعتبار و اهمیتی قائل نیستند .آنها
بیشتر تالش میکنند تا با استفاده از اهرم
فشار «افشاگری» ،آنهم در مواقع حساس و
حیاتی ،رقیب را از صحنه خارج کنند.
حداقل پیامد آشکار این رفتار نهچندان
به صواب و ثواب« ،اعتمادزدایی» از بدنه
اجتماعی در کشور است .تکرار چندین باره
چنین رویکردی بیش از هر چیز «اعتماد
عمومی» و «باورمندی اجتماعی» را نشانه
میگیرد .مردم در ابعاد مختلف سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دیگر اعتمادی به
مدیران باالدستی در دولت و مجلس و سایر قوا
و نهادها نخواهند داشت .آنها نمیدانند که
در «هرم قدرت» چه میگذرد و «منافع ملی» و
«مصالح عمومی» تا کجا مورد معامله صاحبان
قدرت قرار میگیرد.
گرچه ممکن است بروز چنین رفتارها و
کنشهایی چندان فراگیر نباشد ،اما پژواک و
انعکاس این نوع «افشاگری»ها در جامعه با
روندی تصاعدی حرکت کرده و شکل و بازتاب
منفی فراوانی بر جای میگذارد .بیگمان تأثیر
منفی و خطرناک چنین برخوردهایی بسیار
بیش از تحریمهای آمریکا است .چرا که هر
نوع بحرانی با استفاده از «اعتماد عمومی» و
ظرفیتهای «جامعه مدنی» قابل حل و فصل
است .اما آنچه که بازیابی آن بسیار سخت
و در مواقعی حتی ناممکن است ،اعتماد از
دست رفته مردم به حاکمیت است .با چنین
رویکردهایی به طور قطع نمیتوان و نباید
انتظار همراهی مردم را در شرایط بحرانی
داشت .لذا به نظر میرسد عقال و زعمای قوم
باید هر چه زودتر نسبت به ترمیم این اعتماد
از دست رفته اقدام کنند .البته باید به این
نکته هم توجه داشت که «اقدام» تفاوتهای
آشکاری با «کالم» دارد .تردیدی نیست که این
نقصیه از طریق «گفتاردرمانی» و «سخنرانی
انتقادی» و «بگمبگم»های احمدینژادی قابل
درمان نیست .نکته جالب ماجرا اینجاست
که تبارشناسی این مسئله نشان میدهد،
رفتار افشاگرانه از سر «منفعتطلبی» از زمان
احمدینژاد هم آغاز شد .از همان وقت که او به
دوربین خیره میشد و با رفتاری «عوامفریبانه»
مفهوم حقیقی و واقعی «شفافسازی» را با
چالشی جدی مواجه میکرد .شاید حامیان آن
روزهای احمدینژاد نمیدانستند یا میدانستند
که در آیندهای نزدیک اعتماد عمومی در کشور
از میان رفته یا به کمترین سطح ممکن میرسد.
اما با تمام این اوصاف ،باید کاری صورت گیرد.
کاری که بتواند در بستر آن برای برونرفت
از این مسئله اقدامی جدی و اساسی صورت
گیرد.
البته اگر از همین امروز هم مسئوالن امر
برای «بازیابی» این اعتماد از دست رفته
اقدام کنند ،راهی سخت و صعب و دشوار
در پیش دارند .آنها باید بدانند که نمیشود
و نمیتوان با «مماشات»« ،رفیقمحوری»
و بیتوجهی به «برخورد قاطع» نسبت به
رفع این مشکل اقدام کرد« .برخورد قاطع» با
مظاهر و نشانههای این فساد فراگیر هم تنها
در قالب «برخوردهای پلیسی ـ امنیتی» تعریف
نمیشود .نخستین گام تبدیل «هنجار»ی به
نام «رانت» به یک «ناهنجار» اجتماعی است.
در این مسیر مواجهه قانونمند و کوتاه کردن
دست «رانتخواران» از نهادهای قدرت از
جمله نخستین ضرورتها است .اقدامی که به
نظر میرسد با مشکالت و چالشهای فراوانی
در ابتدای امر روبهرو شود .چرا که بخش قابل
توجهی از تمام جریانهای اثرگذار سیاسی در
کشور به طریق آلوده به «رانتخواری» شدهاند و
به سادگی از آن دست برنمیدارند .اما بی هیچ
تردیدی ادامه حیات جمهوری اسالمی ایران
مستلزم برخورد قاطع و جدی با این مسئله
است.

سیاستروز

تیغ دولبه رفراندوم

البته رئیسجمهوری در  22بهمن ماه سال گذشته
نیز به اصل  59قانون اساسی اشاره کرده و گفته
بود« :ثمره انقالب و میراث امام قانون اساسی
است .باید قانون اساسی را پاس بداریم و از ظرفیت
آن استفاده کنیم .اگر در موضوعی با هم بحث
داریم باید به اصل  59مراجعه کنیم که طبق آن
باید به آرای مردم مراجعه کرد».
اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران که رئیسجمهوری به آن تأکید دارد ،تصریح
میکند «در مسائل بسیار مهم اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از
راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت
گیرد و درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به
تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
محسن رهامی ،فعال سیاسی اصالحطلب
دراینباره به ایسنا گفته است :تاکید رئیسجمهوری
بر اینکه نظر مردم فصلالخطاب تصمیمات کشور
هستند بسیار امر مبارکی بود .بهترین روش حل
مسائل کالن ایجاد رفراندوم و بازگشت به رای و
نظر مردمی است که رئیسجمهوری به خوبی این
موضوع و اصل  59قانون اساسی اشاره کردند.
او گفت :تاسیس جمهوری اسالمی ایران نیز
بر اساس رفراندوم ،رای و نظر مردم بوده است.
انتقاداتی وارد شده که چرا آقای روحانی چندین
بار بر مساله رفراندوم تاکید کردند و اعضای شورای
نگهبان یک بار اعالم کردند شاید ایشان اشتباه به
اصل  59قانون اساسی اشاره کردند اما تاکید مجدد
ایشان بر این قانون اهمیت پذیرش نظر مردم در
حل اختالفات کالن را نشان میدهد.
عبدالصمد خرمشاهی در همین رابطه به «ابتکار»
میگوید« :بحث رفراندم یا همان مراجعه به آراء و
افکارعمومی در مواقع خاصی صورت میگیرد .برای
مثال در مورد مسایل مهم کشوری از جمله مانند
قانون اساسی است .ما قبل از انقالب نیز چندین
بار بحث مراجعه به افکار عمومی را داشتهایم یکی
مربوط به زمان آقای مصدق و بحث انقالب سفید
بود .همچنین بعد از انقالب ما دوباره چندین مورد
همهپرسی داشتهایم از جمله رفراندوم در مورد
جمهوری اسالمی و قانون اساسی بوده است».
او در ادامه تصریح میکند« :در کشورهایی که
به صورت پارلمانی اداره میشوند معموال در مورد
مسایل مهم مانند تغییرات در نظام یا تصمیمات
بسیار بزرگ رفراندوم صورت میگیرد .ابتدا باید
ببینیم مسالهای که آقای روحانی عنوان کردند در
چه موردی است .برخی که بحث اقتصاد را پیش
کشیدهاند میگویند که رئیس جمهوری در واقع با
پیش کشیدن این بحث میخواهند سیاست را فدای
اقتصاد کنند ،که این خودش جای بحث دارد».
خرمشاهی با اشاره به مخالفین بحث مراجعه به
افکار عمومی از طرف روحانی گفت« :مخالفت با
چنین مباحثی امر جدیدی نیست نباید ما اینگونه
مناقشهها را قبال هم داشتهایم .برای مثال در زمان
آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی این قضیه
هم عنوان شده بود که با مخالفت همراه شد».

ش روی کشور است
شرایط خطیریپی 

el.yousefi13@gmail.com

الهام برخوردار

گروه سیاسی ـ حسن روحانی ،رئیسجمهوری دوشنبه شب در گفتوگوی تلویزیونی با مردم عنوان کرد که برای حل اختالفنظرها در مسائل
مهم کشور به صندوق آرا مراجعه کنیم .او گفت :اگر مسئله بسيار مهمی در هر حوزهای مطرح شد ،اصل  59پيشبينی شده است و اين برای
تثبيت نظام است .این سخن رئیسجمهوری با واکنشهای زیاد و متفاوتی روبهرو شد عدهای از آن استقبال کردند و برخی نیز با آن به مخالفت
برخاستند و اعالم کردند که این در واقع بهانه و فراری از سوی رئیسجمهوری برای حل مشکالت اقتصادی و منحرف کردن افکار عمومی به این
سو است.

مراجعه به افکار
عمومیچیزی
بدی نیست.
برخی مواقع باید
دید آراء مردم به
سمت چه مسایلی
تمایل دارد و یا
خواسته آنها در
مورد مسایل مهم
چیست؟ این
میتواندراهگشا
باشد
وی افزود« :از نظر قانونی تنها کسی که میتواند
در مورد رفراندوم تصمیم بگیرد رهبر انقالب اسالمی
یا دوسوم نمایندگان مجلس هستند .از نظر
قانونی مطابق اصل  6یا  123و  99قانون اساسی
رئیسجمهوری فقط وظیفه ابالغ رفراندوم را دارد،
اختیار با شخص رهبری است .بنابراین فینفسه
همان طور که آقای روحانی اشاره کردند مراجعه به
افکار عمومی چیزی بدی نیست .برخی مواقع باید
دید آراء مردم به سمت چه مسایلی تمایل دارد و
یا خواسته آنها در مورد مسایل مهم چیست؟ این
میتواند راهگشا باشد».
این حقوقدان ادامه میدهد« :برخی از
شخصیتها مخالفت خود را اعالم کردند و گفتند
که این مبحث در صالحیت رئیسجمهوری نیست
و آقای روحانی به خاطر عدم کنترل مسایل
اقتصادی و ناتوانی در حل مشکالت اقتصادی بحث
رفراندوم را پیش کشیدهاند .آقای روحانی در واقع با
پیش کشیدن این بحث قصد منحرف کردن افکار
عمومی را دارد».

روحانی در دیدار وزیر امور خارجه کره شمالی:

او خاطرنشان میکند« :طرح اینگونه مسایل باید
از مجاری قانونی باشد همچنین نوع موضوعی که به
رفراندوم گذاشته میشود نباید ابهام داشته باشد،
چرا که عامه مردم نمیتوانند در مورد مسایل مهم
کشوری به خوبی تجزیهوتحلیل و تصمیمگیری
کنند .مساله اقتصادی مساله بسیار مهم و پیچیدهای
است .همانطور که میدانید یکی از مسایل مهم
کشور ما مساله اقتصادی است و مشکالتی که در
این زمینه وجود دارد هم به سیاست و مردم و نیز
ارکان نظام فشار آورده است».
او میافزاید« :برخی از مخالفین بحث آرمانها
را پیش کشیده و میگویند نباید آرمانها را زیر
پا گذاشت .باید واقعبینانه بود نظام زمانی اعتبار
خودش را حفظ میکند که پشتیبانی عامه مردم
را داشته باشد .این فقط مختص جمهوری اسالمی
نیست بلکه هر حکومتی متکی به پشتیبانی مردم
است .سوال من این است که مراجعه به افکار
عمومی و جویا شدن نظر آنها ایرادش چیست؟ چه
ضدیتی با قانون اساسی و آرمانهای نظام دارد؟

رفراندوم در واقع همان حکومت آراء مردم است.
منتها در برخی کشورها مانند ایران ممکن است
یکسری ابهامات وجود داشته باشد».
این حقوقدان ادامه میدهد« :در واقع زمانی که
جامعه به مشکالتی برخورد میکند یا در زمینهای
محل اختالف است باید ببینیم در آن شرایط ما
سیاست را ترجیح بدهیم یا اقتصاد ،کدامیک بیشتر
منافع مردمی را در نظر میگیرند.
اینها مسایلی ریز هستند و نیاز به بررسی
کارشناسانه بیشتری دارند .طبیعتا اگر قید شود
مشخصا رفراندوم در چه موردی است یا موضوع
مورد بحث توضیح داده شود و بحث کارشناسانه
روی آن صورت گیرد نمیتوانیم نسبت به آراء مردم
بیتفاوت باشیم .آقای روحانی به زیرکی دریافتند که
در شرایط کنونی کشور برخی راهکارها که از طریق
گفتمان یا تغییر در سیاست خارجی میتواند در
وضعیت معیشتی مردم اثرگذار باشد .چه اشکال
دارد که ما از مردم بپرسیم که بهدنبال چه چیزی
هستند خواسته آنها چیست».

آمریکای نامطمئن و غیرقابل اعتماد ،به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست

رئیسجمهوری ،برقراری صلح و امنیت کامل در منطقه شبه
جزیره کره را خواست جمهوری اسالمی ایران دانست و با بیان
اینکه تحوالت شبه جزیره کره برای تهران حائز اهمیت است

 ،تصریح کرد :اراده تهران بر توسعه و گسترش مناسبات و
همکاریهای همه جانبه بینالمللی از جمله با پیونگ یانگ است.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در
دیدار با «ری یونگ هو» وزیر امور خارجه کره شمالی با اشاره به
روابط دوستانه و صمیمانه تهران – پیونگ یانگ در طول دهههای
گذشته ،گفت :ایران و کره شمالی در بسیاری از مقاطع حساس
بینالمللی و مجامع جهانی دیدگاههای مشترکی داشته و همواره
از یکدیگر حمایت کردهاند .همین حمایتهای دوجانبه بوده است
که این دو کشور را در مقابله با زیادهخواهیهای برخی کشورها
مقاوم و استوار کرده است .رئیسجمهوری با اشاره به خروج یک
جانبه آمریکا از برجام به عنوان توافقی بینالمللی ،گفت :عملکرد
دولت آمریکا در این سالها به گونهای بوده که امروز آمریکا
به عنوان کشوری نامطمئن و غیرقابل اعتماد در جهان شناخته
میشود که به هیچیک از تعهدات خود پایبند نیست.
روحانی تصریح کرد :در شرایط کنونی ،کشورهای دوست باید

جهانگیری:

با توسعه روابط و گسترش مناسبات و همکاریها در مجامع
بینالمللی درکنار یکدیگر قرار داشته باشند.
«ری یونگ هو» وزیر امور خارجه کره شمالی نیز با اشاره
به روابط دوستانه و صمیمی تهران  -پیونگ یانگ و مواضع و
دیدگاههای مشترک دو کشور درباره مسایل گوناگون منطقهای
و بینالمللی ،گفت :سیاست راهبردی کره شمالی توسعه روابط با
جمهوری اسالمی ایران و مقابله با یکجانبهگرایی است.
وزیر امور خارجه کره شمالی خروج آمریکا از برجام و تالش برای
بازگرداندن تحریمها علیه ایران را اقدامی نادرست و برخالف موازین
بینالمللی دانست و ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات کره شمالی
با آمریکا در سنگاپور و تحوالت شبه جزیره کره به رئیسجمهوری
کشورمان ،توسعه روابط مقامات عالیرتبه دو کشور را در گسترش
مناسبات و همکاریهای فیمابین حائز اهمیت عنوان کرد .کره
شمالی همواره ایران را به عنوان یک متحد استراتژیک دانسته و از
حمایتهای این کشور برخوردار بوده است.

معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه
شرایط خطیری پیش روی کشور قرار دارد،
اظهار کرد :باید با مردم صادق باشیم.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری طی
سخنانی در حاشیه جلسه هیات دولت در
جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط پیشروی
کشور گفت :ما باید با مردم صادق باشیم
چرا که در شرایط پیشروی کشور وضعیت
خطیر است و آمریکا بدون پردهپوشی میگوید
میخواهد مردم ایران را تحت فشار قرار دهد تا
خواستههای  40سال گذشتهاش را محقق کند.
وی افزود :مسیری که ما دنبال میکنیم این
است که با توجه به واقعیتهایی که پیشروی
کشور است برای عبور از این شرایط برنامهریزی
داشته باشیم .من فکر میکنم برنامهریزی
و سیاستگذاری که انجام شده متناسب با
شرایط کشور است و حتما بخش خصوصی
ما باید از این فرصت استفاده کند که عالمت
میدهد که صادرات کشور به شدت اقتصادی
و مقرون به صرفه است و این شرایط به ما
میگوید که باید به تولید توجه بیشتری کنیم و
به تولیدکنندگان عنایت بیشتری داشته باشیم.
معاون اول رئیسجمهوری گفت :به همین
دلیل از وزارت صمت خواستهایم یک بسته برای
حمایت از تولید در شرایط جدید به وجود آورد تا
آن را تصویب کنیم و نیز به اقشار متوسط و پایین
جامعه که تحت فشار اقتصادی قرار میگیرند باید
از منابعی که به دست میآوریم به آنان توجه
کنیم .اگر بتوانیم عوارض جانبی این سیاستها
را با موفقیت کنترل کنیم این سیاستها حتما
با استقبال بخش خصوصی مواجه خواهد شد و
حتما تاثیرش مثبت خواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری:

نتیجه نهایی پرونده بورسیهها در
آینده نزدیک اعالم میشود

رئیس دیوان عدالت اداری درباره آخرین
وضعیت پرونده بورسیهها گفت :نتیجه
نهایی پرونده بورسیهها در آینده نزدیک اعالم
میشود.
به گزارش ایلنا ،حجتاالسالم بهرامی رئیس
دیوان عدالت اداری در حاشیه مراسم افتتاحیه
ششمین دوره مسابقات قران کریم قوه قضاییه
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر
اینکه آخرین وضعیت بررسی پرونده بورسیهها
به کجا رسید افزود :نتیجه نهایی پرونده
بورسیهها تا مدتی دیگر و در آینده نزدیک
اعالم میشود .وی هدف از برگزاری مسابقات
قرآنی را ترویج فرهنگ قرآنی در مجموعه قوه
قضاییه اعالم کرد و گفت :همه باید در این
راستا همکاری کنیم تا این اقدامی که معاونت
فرهنگی قوه قضاییه با جدیت دنبال میکند
به خوبی برگزار شود .رئیس دیوان عدالت
اداری با اشاره به اهتمام ویژه دستگاه قضا در
ترویج فرهنگ قرآنی گفت :شرکتکنندگان
در مسابقات قرآنی در قوه قضاییه افزایش
صددرصدی داشتهاند .حجتاالسالم بهرامی
در مراسم افتتاحیه ششمین دوره مسابقات
قرآنی ویژه همکاران و خانوادههای حوزههای
ستادی و سازمانهای تابعه قوه قضائیه افزود:
در این  ۵سالی که گذشته است معاونت
فرهنگی قوه قضاییه اقدامات بسیار ارزشمندی
در زمینه ترویج قرآن در قوه قضاییه انجام داده
است و به این امر عظیم و مهم اهتمام ویژهای
داشته به طوری که در این خصوص شاهد
تحول در دستگاه قضا بودهایم.

در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی

دادستان تهران خبر داد

واعظی:

امیر حاتمی:

بررسی الیحه مطبوعات در دستور کار دولت قرار گرفت

دستگیری  ۱۲نفر در پرونده واردات اتومبیل

رئیسجمهوری با وزرا تعارف ندارد

حاصل  ۱۲سال مذاکره ،با بدعهدی آمریکا مواجه شد

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست
حجتاالسالم روحانی رئیسجمهوری ،الیحه
مطبوعات و خبرگزاریها را با توجه به
تحوالت گسترده در فضای رسانهای و لزوم
رفع کاستیهای قانون مطبوعات مصوب
 ۱۳۶۴در دستور کار خود قرار داد.
الیحه مذکور با هدف انسجام و یکپارچگی
قوانین و مقررات رسانهای و تأمین آزادی مسئوالنه
رسانهها خصوصا جهت مقابله با فساد و ایجاد شفافیت تهیه شده
است .همچنین دولت به منظور تکمیل طرح احداث تونل خوانسار به
بوئین و میاندشت ،با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و
بودجه کشور مبنی بر افزایش اعتبار به مبلغ  ۵۰میلیارد ریال برای طرح
مذکور موافقت کرد.
هیات دولت در ادامه ،به بررسی وضعیت شرکتهای دولتی زیان ده
در سال مالی  ۱۳۹۵پرداخت و درخصوص ضرورت تداوم برخی از آنها
و قرار گرفتن برخی دیگر در فهرست واگذاری یا انحالل تصمیمگیری
کرد.

دادستان تهران درخصوص وضعیت رسیدگی
به پروندههای ارجاعی به شعب بازپرسی ویژه
رسیدگی به جرایم حوزه ارز و واردات خودرو
و گوشی تلفن همراه اطالعرسانی کرد و به
شرکتشهای تجاری واردکننده کاال هشدار
داد.
به گزارش ایلنا ،عباس جعفری دولتآبادی با
تاکید بر اینکه رسیدگی به این پروندهها در شعب
ویژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است ،از بازداشت  ۶۵نفر
و ممنوعالخروجی  ۱۰۶نفر از متهمان این پروندهها خبر داد و گفت :از
این تعداد  ۵۳متهم در پروندههای ارزی و واردات گوشی تلفن همراه و
 ۱۲نفر در پرونده واردات اتومبیل بازداشت شدهاند.
وی افزود :دادستانی تهران در پروندههای ارزی و تلفن همراه
تاکنون  ۲۳فقره کیفرخواست صادر کرده که به موجب آن ۲۴
متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و به زودی در دادگاه محاکمه
خواهند شد.
اهتمام دستگاه قضا نسبت به این مسئله بسیار جدی است.

رئیس دفتر ریاستجمهوری تاکید کرد:
رئیسجمهوری هر لحظهای که فکر کند
نمیتواند با یکی از اعضای هیات دولت و
کابینه کار کند ،با کسی تعارف ندارد و با او
خداحافظیمیکند.
به گزارش ایلنا ،سیدمحمود واعظی در
پاسخ به این سوال که حسین مقصودی نماینده
سبزوار مدعی شده است که دولت خود خواستار
استیضاح علی ربیعی بوده و دولت از وزیر کار حمایت کافی نکرده
است؟ گفت :هر کسی این حرف را زده ،سخن بیربطی را گفته است؛
چه آقای مقصودی باشد و چه هر کس دیگری.
وی با بیان اینکه ما از همه اعضای کابینه و وزیرانمان حمایت
میکنیم ،اظهار داشت :رئیسجمهوری هر لحظهای که فکر کند
نمیتواند با یکی از اعضای هیات دولت و کابینه کار کند ،با کسی تعارف
ندارد و با او خداحافظی میکند.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری افزود :اگر دولت نمیخواست که
آقای ربیعی وزیر باقی بماند ،آقای جهانگیری را به مجلس نمیفرستاد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت:
حاصل  ۱۲سال مذاکره نهایتا توافق برجام شد
که به تصویب سازمان ملل نیز رسید ،اما با
بدعهدی شیطان بزرگ مواجه شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع،
سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی
نیروهای مسلح در جمع کارکنان صنایع
الکترواپتیک اصفهان با اشاره به بازدید خود از این
صنایع اظهار کرد :بحمدالله حرکت ،رشد ،پیشرفت و بالندگی در کلیه
اجزای صنایع الکترواپتیک محسوس و ملموس بود و خداوند متعال را
بابت داشتن چنین مجموعهای متشکل از انسانهای توانمند ،مومن،
انقالبی ،جوان و متخصص شاکریم.
وزیر دفاع به بدعهدی و پیمانشکنیهای آمریکا در توافقنامه
بینالمللی برجام اشاره و اظهار کرد :حاصل  ۱۲سال مذاکره و گفتوگو و
نهایتا توافق برجام که به تایید و تصویب سازمان ملل متحد نیز رسید با
بدعهدی تاریخی شیطان بزرگ مواجه شد که باید همگان به عمق کینه
و عداوت آمریکاییها با ایران پی ببرند.

