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    به فكر استفاده از ظرفيت هاي   قانون اساسی  باشيم

عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در توئيتي 
در واكنش به درخواست برخي نمايندگان مجلس براي 
تغيير قانون اساسي نوشت: اصل در حقوق اساسي، ثبات 

قانون اساسي است. 
قانون اساس��ي ما ظرفيت هايي دارد كه مورد اس��تفاده قرار نگرفته است. 
معتقدم به جاي اصالح قانون اساسي، به فكر استفاده از تمام ظرفيت هاي آن 
باشيم. آيا قواي سه گانه و ساير نهادها، تمام اختيارات و صالحيت هاي مصرح 

در قانون اساسي را به كار گرفتند؟
   برجام را نخواندم اما از آن دفاع مي كنم

حسين دهباشي در توئيتي نوشت: س��ركارخانم دكتر فائزه هاشمي 
دختر سياستمداري مش��هور چون مرحوم اكبر هاشمي رفسنجاني، 
مديرمس��ئول روزنامه زن، نماينده دوره پنجم مجلس، عضو شوراي 
مركزي حزب اصالح طلِب كارگزاران، اس��تاد دانش��گاه و داراي يك 
دكترا و دو فوق ليسانس فرموده اند: »از #برجام كاماًل دفاع مي كنم اما 

متن آن را نخوانده ام!«
   نماد ارث پدري دانستن دولت ها

كبري آس��وپار در توئيتي نوش��ت:  »دولِت بابا« اصطالحي است كه فائزه 
هاشمي در يك مصاحبه  رسمي بارها براي اشاره به دولت هاي پنجم و ششم 
جمهوري اس��المي به كار مي برد؛ نماد خودشيفتگي و ارث پدري حساب 
كردِن دولت ها و خود را صاحب انقالب و حكومت دانستِن خانواده  هاشمي؛ 

سردمداران آقازادگي در ايراِن پس از انقالب... 
   به خاطر مخالفت با حكومت از تروريست ها دفاع نكنيد

مهدي ايزدي در توئيتي نوشته: تسليت آناهيتا همتي بازيگر سينما براي 
#تروريس��ت  هاي اعدام ش��ده! طرف رس��ماً عضو گروه تروريستي بوده و 
عكس ها و اعترافاتش واضحه، اونوقت يه بازيگر به خاطر ُعقده ش از حكومت 

اومده با اعدامشون مخالفت كرده! 
   خاطرات يك كرد از زندان حزب دموكرات

وحيد يامين پور در سه توئيت پشت هم نوش��ته: درباره حزب دموكرات 
كردستان گوشه اي از خاطرات يك كرد در زندان دموكرات ها: »به سراغم 

مي آيند و با شلنگ به جانم مي افتند. 
آنقدر كتكم مي زنن��د كه از حال مي روم. تمام بدنم كبود ش��ده و س��ر و 
صورت و بيني و باس��نم زخمي مي ش��ود. با جوالدوز به جانم مي افتند و 
بدنم را سوراخ س��وراخ مي كنند. بعد داخل تنوري كه تازه خاموش شده 
و ديواره و خاكسترش داغ داغ است مي اندازند و آرام آرام عرق مي كنم و 

نم نم تب مي كنم. 
يواش يواش بوي پختگي بدنم را حس مي كنم و به ناچار فرياد مي زنم. 
همين كه مي خواهم س��رم را از تنور بيرون بياورم با قنداق بر سرم 
مي كوبند و داخل خاكس��تر داغ مي افتم. پوستم تاول مي زند... نيم 
پز مي شوم... فرياد مي زنم...« كتاب »عصرهاي كريسكان« خاطرات 
دالور كرد امير سعيد زاده است كه بيش از شش سال در زندان هاي 
ضد انقالب كومله و دموكرات شكنجه شده. او تقريباً تنها نجات يافته 
از زندان مخوف كريس��كان اس��ت و بقيه هم بندهاي او همه بدون 

محاكمه اعدام شدند. 
   فقط مادِر يك تروريست مادر است؟

كاربري به ن��ام آدم بن حوا هم نوش��ته: از مزخرف تري��ن و احمقانه ترين 
استدالاليي كه ميارن اينه كه عكس پدر و مادر يه تروريستو ميذارن باهاش 
اشك تمساح ميريزن! - فقط مادر #رامين_حس��ين_پناهي مادِر؟ مادر 
اونايي كه به دست امثال رامين كشته ميشن مادر نيستن؟ هركي مادر داره 

نبايد مجازات بشه؟ عمداً انقدر احمقيد؟

انتقاد يك نماينده از نطق سلحشوري در مجلس
خواسته هاي مردم معيشتي است نه سياسي

نماينده م�ردم لنج�ان در مجل�س گفت: در 
جلسات با مردم درخواس�ت هاي آنها بيشتر 
متمرك�ز ب�ر بي�كاري و اش�تغال اس�ت و 
خواسته هاي سياس�ي از وكالي ملت ندارند. 
محسن كوهكن در گفت وگو با تسنيم، با بيان 
اينكه نمايندگان در اظهارنظرهاي خود آزاد 
هستند اما نبايد مباحثي را مطرح كنند كه 
موجب ايجاد التهاب در كشور شود، اظهار داشت: نمايندگان در برابر مردم 
چند تعهد دارند كه مهم ترين آن پيگيري مطالبات آنهاست. در جلساتي 
كه با مردم داريم درخواست هاي آنها بيشتر متمركز بر بيكاري، اشتغال و 
افزايش قيمت  كاالهاي اساسي در كشور است و خواسته هاي سياسي از 

وكالي ملت ندارند. 
عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس با تأكي��د براينكه مطرح كردن 
بحث هاي سياسي درس��ت كردن خوراك براي ضد انقالب است، افزود: 
اخيراً يكي از نمايندگان نطقي در مجلس داش��ت كه پس از اين كار وي، 
بنده به او مراجعه كردم و از وي تش��كر كردم و گفتم اگر فرح پهلوي هم 
مي خواست به جاي ش��ما در ضديت با نظام جمهوري اسالمي سخنراني 
كند، اينگونه كه ش��ما نطق كرديد، نمي توانس��ت اين كار را انجام دهد. 
نماينده مردم لنجان تصريح كرد: همكاران م��ا در مجلس بايد در اظهار 
نظرهاي خود مراقب باش��ند، چون قطعاً در ايجاد التهاب در كشور مؤثر 

خواهد بود. 
گفتني است اخيراً پروانه سلحش��وري و غالمرضا حيدري در نطق  ميان 
دس��تور خود درباره نظارت اس��تصوابي مطالبي را بيان كردند كه با موج 

انتقادات نمايندگان مواجه شده است. 
...............................................................................................................................

دادستان كل كشور:
 صنعت دفاعي بايد سرمشقي

براي تيم اقتصادي دولت باشد
دادستان كل كش�ور با بيان اينكه صنعت دفاعي بايد سرمشقي براي 
ساير بخش هاي نظام باشد، گفت: همه مسئوالن بايد در راستاي خدمت 
به مردم، كش�ور و انقالب تمام توان خود را به منصه ظهور برس�انند. 
به گ��زارش مهر، حجت االس��الم محمدجعف��ر منتظري دادس��تان كل 
كشور و هيئت همراه با حضور در نمايش��گاه صنايع دفاعي ضمن تجليل 
از دس��تاوردهاي ارزش��مند صنعت دفاعي به ويژه ج��ت جنگنده كوثر 
جديدترين دستاورد هوايي كشور با اشاره به آيه »َوأَِعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم 
ٍة« اظهار داشت: خداوند متعال در اين آيه مي فرمايند هر چه توان  ِمن ُقوَّ
و نيرو داريد در تقابل با دش��منان بايد به صحنه بياوري��د و آنچه را كه در 
بازديد از نمايشگاه صنايع دفاعي مش��اهده كردم موجب افتخار و تحقق 

اين آيه شريفه است. 
وي دس��تاوردهاي ارزش��مند صنعت دفاعي را تحقق »ما مي توانيم« 
مورد تأكيد حضرت امام خميني )ره( و مقام معظم رهبري دانس��ت و 
تصريح كرد: عزيزان و دانشمندان متعهدمان در وزارت دفاع خواستند 
و توانستند توان بازدارندگي را براي كشور ايجاد كنند و در هر عرصه اي 

توانايي چنين كارهايي را دارند. 
حجت االسالم منتظري با بيان اينكه متخصصان وزارت دفاع نشان 
دادند با اراده قوي مي شود هر مشكلي را از پيش رو برداشت، گفت: 
اين حركات و گام هاي مؤث��ر در وزارت دفاع براي دولتمردان و تيم 
اقتصادي دولت و كساني كه براي معيش��ت مردم تالش مي كنند، 
مي تواند در راستاي تقابل تحريم هايي كه دشمن به ما تحميل كرده 

سرمشقي راهگشا باشد.

سفر اخير وزير دفاع كش�ورمان به كشور چين 
و ديدار ب�ا مقامات اين كش�ور براي گس�ترش 
رواب�ط نظامي و دفاع�ي مي توان�د نقطه تحول 
جديدي براي دو كشور مهم در آسيا براي مهار 
يكجانبه گرايي امريكا در س�طح جهان باش�د. 
رابطه نظامي اي��ران و چين ش��ايد به ان��دازه روابط 
اقتص��ادي دو ط��رف عمي��ق و پردامنه نباش��د، اما 
طوالني مدت تر و پراهميت تر از آن اس��ت. در دوران 
رژيم پهلوي ايران به دليل قرار گرفتن دربلوك غرب و 
انعقاد پيمان نظامي سنتو، رابطه اي به شدت محدود با 
چين در تمام حوزه ها داشت. با پيروزي انقالب اسالمي 
و خروج ايران از پيمان هاي نظامي خود با غرب، چين 
يكي از كش��ورهايي بود كه براي توسعه روابط نظامي 
ايران مد نظر ق��رار گرفت. اين در حال��ي بود كه ايران 
درگير يك جن��گ همه جانبه با رژيم بع��ث عراق بود. 
محسن رفيق دوست وزير وقت سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي با اش��اره به تالش خود براي برقراري روابط 
نظامي مي گويد: ما از يك تاريخي به چين كمونيست 
وصل شديم. به آنها كه وصل شديم، در واقع به كر وصل 
شديم و تقريباً )ديگر مس��يرهاي تهيه سالح( را قطع 
كرديم. چون اين كشور، هم مستقيماً به خود ما سالح 
مي فروخت و هم در حجم بااليي اين كار انجام مي شد، 
حتي سالح هاي استراتژيك را هم به تدريج به ما فروخت 

از جمله موشك ساحل به دريا و امثال آن. 
ايران در آن مقطع توانست با دريافت موشك هاي كرم 
ابريش��م حمالتي را عليه منافع غرب در منطقه خليج 
فارس سازماندهي كند؛ موش��ك هايي كه هم اكنون 
برخي مدل هاي پيشرفته تر آن در نيروي دريايي سپاه 
خدمت كند. تالش براي توس��عه برنامه موش��ك هاي 
بالس��تيك نيز يكي از كمك هاي مه��م چيني ها در پا 
گرفتن صنايع موشكي ايران بود، حتي در مقطعي ايران 
تعدادي هواپيماي j-7 كه در حقيقت مدل توسعه يافته 
جنگنده ميگ 21 بود را از چين خريداري كرد. بخش 
مهمي از اين مبادالت نظامي در نتيجه س��فر تاريخي 
رهبر انقالب اسالمي به چين بود كه پايه محكمي براي 

گسترش روابط نظامي محسوب مي شد. 
  تحريم هاي شوراي امنيت 

مانعي در برابر گسترش روابط 
پس از پايان جنگ تحميلي امريكا و كشورهاي غربي 
تالش فراواني را به خرج دادند تا توانمندي توس��عه 
روابط دو طرف را محدود كنند. اين فشارها به خصوص 
در حوزه روابط مربوط به حوزه هايي همچون توسعه 
صلح آميز انرژي اتمي و همكاري هاي نظامي با شدت 
بيشتري ادامه يافت، البته با وجود اين مسائل روابط 
نظامي بين ايران و چين همچنان در حال گسترش 
بود تا زماني كه بر اس��اس قطعنامه ش��وراي امنيت 

سامان ملل متحد در سال 2006 بخش نظامي ايران 
مورد تحريم هاي سنگين قرار گرفت. 

طبيعي بود كه چين به عنوان يكي از اعضاي شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد از اين تصميم تبعيت كند 
و روسيه نيز تحويل سامانه دفاع هوايي اس-300 را 
به ايران معلق كرد. پس از امضاي تفاهمنامه برجام و 
مشخص شدن بازه زماني براي لغو كامل تحريم هاي 
شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد زمينه براي فعال 

شدن دوباره روابط نظامي فراهم شد. 
  همه چيز از سفر سردار دهقان آغاز شد

روابط نظامي ايران با چين نيز يك��ي از اين موارد بود. 
نقطه ش��روع جدي را مي توان س��فر امير دهقان وزير 
دفاع وقت كشورمان در سال 93 به چين دانست. اين 
سفر اولين س��فر وزير دفاع ايران به چين پس از سفر 
آقاي تركان به عنوان وزير دفاع در سال 73 بود. در اين 
سفر آقاي دهقان از برخي از مهم ترين تأسيسات نظامي 
چين بازديد كرد. يكي از اين تأسيسات مركز فرماندهي 
فضايي چين بود. اما مركز كنترل و فرماندهي هوافضاي 
پكن كه در منطقه حاشيه شمال غرب پايتخت چين 

واقع شده اس��ت در حقيقت مركز كنترل و فرماندهي 
تمام اين فعاليت هاي فضايي چين بود. همچنين سردار 
دهقان از لشكر 24 دفاع هوايي چين بازديد كرد. اين 
يگان كه تحت امر فرماندهي ناحيه نظامي پكن است، 
يكي از يگان هاي هوايي مي باش��د كه وظيفه دفاع از 

حريم هوايي پايتخت چين را برعهده دارد. 
س��فر دهقان به چين با بازديد وزير دفاع اين كشور 
از ايران پاسخ داده شد. اين س��فر در آبان ماه سال 
95 و پس از س��فر رئيس جمهور چين به كشورمان 
صورت گرفت. در جريان اين س��فر يك تفاهمنامه 
دفاعي بين دو كش��ور امضا ش��د كه پاي��ه اي براي 
توسعه روابط نظامي دو كشور قرار گرفت، حتي در 
اين ديدارها بحث مانور مشترك نظامي بين ايران و 
چين نيز مطرح شد. حاال پس از گذشت نزديك به 
دو سال امير حاتمي وزير دفاع فعلي كشورمان عازم 
جمهوري خلق چين ش��ده تا فصل جديدي براي 
توسعه روابط دو كشور در حوزه نظامي فراهم كند. 
امير حاتمي در جمع خبرنگاران در بدو ورود به پكن 
درباره اين س��فر گفت: در اين سفر عالوه بر ديدار با 

وزير دفاع اين كشور، ديدارهايي هم با ساير مقامات 
نظامي چين و بازديدهايي از مراكز نظامي و صنعتي 

اين كشور خواهيم داشت. 
وي توس��عه موافقتنامه وزيران دفاع دو كشور كه در 
سال 95 امضا ش��ده را يكي ديگر از اهداف سفر خود 
به چين عنوان كرد و ادامه داد: مس��ائل منطقه اي و 
بين المللي ايجاب مي كند كه در اين شرايط رايزني ها 

ميان دو كشور از نزديك انجام شود.
  منافع مشترك دو كشور  عليه تروريسم 

يكي از مهم ترين دغدغه هاي ايران و چين كه مي تواند 
مورد توجه قرار بگيرد، بحث مبارزه با تروريسم است. 
اي��ران و چين ه��ر دو منافع مش��تركي در مبارزه به 
تروريسم دارند كه نمونه آشكار آن بحث سوريه است. 
اگرچه سوريه از جغرافياي فعلي چين فاصله بسياري 
دارد، ام��ا هم اكن��ون برخي از مهم تري��ن گروه هاي 
تروريستي با استفاده از اتباع چيني در سوريه فعاليت 
مي كنند كه شاخص ترين آنها حزب تركستان شرقي 
است كه بخش مهمي از ادلب را در كنترل خود دارند. 
اغلب اين افراد از جمعيت ايغورهاي ايالت سين كيانگ 

هستند كه به واسطه فعاليت سازمان اطالعات تركيه 
جذب گروه هاي تروريستي شده اند. 

به طور حتم فعاليت ايران در سوريه و مقابله مستمر 
با اين گروه ها مي تواند براي چين نيز جذاب باشد. از 
همين رو امير حاتمي در ديدار با معاون كميس��يون 

نظامي مركزي چين بر اين نكته تأكيد مي كند. 
در اين اوضاع پيچي��ده، منطقه غرب آس��يا به يكي 
از كانون ه��اي اصلي بح��ران در جهان تبديل ش��ده 
و تروريس��ت ها با اف��راط گرايي و تجزي��ه طلبي و با 
حماي��ت فرامنطقه اي موجب تش��ديد اي��ن بحران 
شده اند.  وزير دفاع جمهوري اس��المي ايران با بيان 
اينكه وضعيت به گونه اي بود كه گروه هاي تروريستي 
موفق شدند حدود 90 درصد خاك سوريه را به اشغال 
خود درآورند، تصريح كرد: مل��ت، دولت و نيروهاي 
مسلح سوريه و دوستان آنها ش��امل ايران، روسيه و 
حزب اهلل در صحنه وارد شدند و با هماهنگي يكديگر 
تروريست ها را سركوب كردند. حاتمي با بيان اينكه 
كمك چين در صحنه بين المللي در حمايت از دولت 
سوريه بسيار مؤثر بود، خاطرنشان كرد: بحمداهلل امروز 
تروريست ها به مرحله شكست نهايي در سوريه نزديك 
شده اند. اين س��خنان وزير دفاع كشورمان به خوبي 
نشان مي دهد كه موضوع مبارزه با تروريست ها تا چه 

اندازه مورد عالقه چيني ها قرار دارد. 
  مهار امريكا؛ نقطه مشترك هر دو كشور

امير حاتمي در اين سفر همانند سلف خود امير دهقان 
ديدارهايي از مراكز نظامي چين داش��ت. وزير دفاع 
كشورمان در پايان سفر دو روزه خود به چين، از مركز 
آموزش فضانوردان و چند مركز نظامي و صنعتي اين 
كشور در پكن بازديد كرد. آنچه از اين سفر به بيرون 
منعكس شده است، نشان دهنده آغاز فصل جديدي 
از روابط ايران و چين در حوزه نظامي است. وزير دفاع 
كشورمان در پايان سفر و درجمع خبرنگاران با بيان 
اينكه چين و ايران نسبت به ش��رايط منطقه به ويژه 
بحران آفريني هايي امريكا در جنوب ش��رق و غرب 
آس��يا نگرانند، تصريح كرد: در اين س��فر با يكديگر 
هماهنگي هاي الزم را انج��ام داديم. وي هدف اصلي 
سفر را پيگيري موافقتنامه سال 95 ميان وزراي دفاع 
دو كشور عنوان كرد و ادامه داد: در اين سفر موافقتنامه 
را مرور و در خصوص بخش هايي كه با كندي مواجه 
است هماهنگي هاي الزم براي پيگيري صورت گرفت. 
در نهايت همكاري ايران و چين و تعميق آن مي تواند 
ثمرات فراواني براي هر دو كش��ور داش��ته باشد، به 
خصوص آنكه در سال هاي اخير يكجانبه گرايي امريكا 
و درگيري هاي آن با چين رش��د قابل توجهي داشته 
است؛ مهار امريكا نكته اي اس��ت كه مورد توافق هر 

دو طرف است.

نگاهي به سفر امير حاتمي به كشور چين و فصل جديدي در روابط دو كشور

همکاری نظامي ايران و چين مقابل يکجانبه گرايي امريکا

يك روز ش�ايعه مي كنند كه مردان ايراني كه براي راهپيمايي 
اربعين به عراق رفته اند، با زنان عراقي ارتباط گرفته اند و... و بعد 
همين شايعه را براي مردان عراقي كه به ايران آمده اند، مي سازند؛ 
تحريك حيثيتي دو ملت عليه يكديگر؛ دو ملتي كه حاال و پس از 
گذران سال ها از جنگ تحميلي هشت ساله كه غربي ها و رژيم 
بعث عراق به دو ملت تحميل كردند، روي اشتراكات قديمي ديني 
و فرهنگي دست دوستي داده اند و ميزبان و مهمان يكديگرند. 
نزديكي محرم و صفر هميشه دشمنان را بيشتر تحريك مي كند 
كه تالش هايشان را براي به هم ريختن پياده روي عظيم اربعين 
به عنوان بزرگ ترين تجمع شيعي جهان به كار گيرند. خيلي از 
اين تالش ها شكست خورده، شايعات مختلف ثمري نداده، ناامن 
جلوه دادن عراق و ترس��اندن ايراني ها از سفر به عراق نتيجه اي 
نبخش��يده و از اين رو امريكا، انگليس و س��عودي دست به كار 
شده اند تا زنجيره اي از اختالفات جديد ميان دو كشور ايجاد كنند 
و اين بار س��راغ حمله به مراكز نزديك به ايران و نيز كنسولگري 
ايران در بص��ره و توهين به پرچم كش��ورمان رفته اند. در همين 
زمينه نمايندگان مجلس نيز اظهار نظ��ر و دليل اتفاقات اخير را 

تشريح كرده اند كه در ادامه مي خوانيد.
  آشنايي انگليسي  ها با فرهنگ خاورميانه
باعث سوءاستفاده از نقاط ضعف شده است

محمدابراهيم رضايي در همين زمينه در گفت وگو با خانه ملت، 
با بيان اينكه امريكايي ها به خصوص صهيونيست ها تالش بسيار 
زيادي كردند تا پروژه منطقه خونين را در سوريه و عراق راه اندازي 

كنند، گفت: آنها قصد دارند براي نجات اسرائيل ميان مسلمانان 
جنگ داخلي راه بيندازند و پروژه هايي را راه اندازي كردند كه يكي 
پس از ديگري با شكست مواجه شد. عامل اين شكست ها نيز بيداري 
ملت ها، اتحاد و انسجام آنها به خصوص با تأثيرپذيري از نقش ايران 
در همراهي با عراق و سوريه و پيوستن روسيه و تركيه به اين جمع 
بوده است. رضايي ادامه داد: با اين حال اشرافي كه انگليسي ها طي 

سال ها به سرزمين هاي خاورميانه پيدا كرده و شناسايي فرهنگ، 
آداب و رسوم منطقه باعث شده بتوانند با استفاده از نقاط ضعف جو 

سنگيني ميان دو ملت ايران و عراق به وجود بياورند. 
عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس شوراي 
اس��المي در پايان با بيان اينكه نبايد رابطه ميان اي��ران و عراق به 
بازيچه اي ميان امريكا، انگليس، صهيونيست ها و سعودي ها تبديل 

شود، خاطرنشان كرد: ما نبايد در تله آنها قرار بگيريم و عراق نيز بايد 
هرچه سريع تر بعد از تشكيل مجلس خود در روزهاي گذشته، دولت 
را نيز تشكيل دهد تا بستر سوءاستفاده اي كه براي امريكايي ها پهن 

شده است، جمع شود. 
   بصره؛ غارتگاه نفت عراق توسط انگليس

ابوالفضل حس��ن بيگي نيز در گفت و گو با خانه ملت، با بيان اينكه 
امريكايي ها در موضوع داعش شكست سنگيني خورده اند، گفت: 
ملت، دولت و ارتش عراق توانس��تند به توطئه كردستان عراق هم 
پايان دهند و يكپارچگي عراق را بعد از خروج داعش تثبيت كنند اما 

امريكايي ها براي مقابله با اين موضوع اقداماتي انجام دادند. 
وي در ادامه با بيان اينكه 80 درصد ذخاير نفتي عراق در جنوب 
اين كش��ور اس��ت، عنوان كرد: جنوب عراق به محلي براي تاراج 
دارايي هاي آنها تبديل شده است و نفت اين منطقه توسط امريكا 
و انگليس صادر مي شود و بخش ناچيزي از آن به آباداني و عمران 
منطقه اختصاص مي يابد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس در پايان با بيان اينكه ساالنه حدود يك ميليون 
نفر زائر عراقي به مشهد سفر مي كنند، خاطرنشان كرد: اين مهم 
باعث انتقال افكار و ايدئولوژي اس��المي مي شد كه موجب خشم 
بدخواهان شد و آنها با ايجاد يك موج رسانه اي سعي كردند هدف 
عراقي ها از حضور در ايران را موارد ديگري ذكر كنند و در نهايت 
هدف تمامي اين موارد تحت الش��عاع قرار دادن مراس��م بزرگ 
مذهبي اربعين اس��ت كه به آن نزديك مي ش��ويم و اين مراسم 

همواره مايه ترس و وحشت دشمنان شيعيان بوده است.

زنجيره تفرقه  افكني ميان ملت ايران و عراق؛ از مشهد تا بصره

رابطه ایران و عراق نباید بازیچه امریکا و سعودی ها شود

گزارش 2

نماينده مردم بوشهر در مجلس تشريح كرد
 جزئيات حمله پليس دریایي امارات 

به لنج ماهيگيري ایراني
نماينده مردم بوشهر در مجلس گفت: مسئوالن ايراني به بندرگاه مي روند و با مسئوالن 
اماراتي ديدار مي كنند تا از آخرين وضعيت اين پرونده اطالعات دقيقي كسب شود. 
عبدالحميد خدري در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص حمله پليس دريايي امارات به 
يك لنج ماهيگيري ايراني در آب هاي خليج فارس، اظهار داش��ت: 9 صياد ايراني در لنج 
ماهيگيري حضور داشته اند كه مورد تعرض پليس امارات قرار مي گيرند، يكي از صيادان 
ايراني در اين درگيري جان خود را از دست داده و هشت صياد ديگر توسط پليس امارات 
دستگير شده اند. نماينده مردم بوشهر در مجلس شوراي اسالمي گفت: پس از وقوع اين 
حادثه، از طريق پناهي آذر مع��اون ايرانيان و امور مجل��س وزارت امورخارجه و چگيني 
مديركل كنسولي وزارت امورخارجه پيگيري هاي الزم را انجام داديم و روز شنبه نشستي 
در وزارت امور خارجه برگزار شد. وي با اشاره به اينكه هنوز خبرها تأييد نشده است، بيان 
كرد: مقرر شد به دليل تعطيلي شنبه در امارات، يك شنبه مسئوالن ايراني به بندرگاه بروند 
و ديداري با مسئوالن اماراتي داشته باشند تا از آخرين وضعيت اين پرونده اطالعات دقيقي 
كسب شود. متأسفانه اين موضوع اولين اقدام اينچنيني اماراتي ها نيست، ظاهراً لنج صيادان 

ايراني در آب هاي داخلي بوده است.

نماينده مردم خوزس�تان در مجل�س خبرگان رهب�ري گفت كه اس�ناد موثق 
مي گويد سركنس�ول عربس�تان و امريكا، حوادث بصره را طراحي كرده بودند. 
آيت اهلل عباس كعبي در گفت وگو با تسنيم با اشاره به حوادث اخير در بصره، گفت: بر اساس 
اطالعات موثق و اسناد مس��تند غيرقابل انكار مي گويم كه اغتشاشات اخير بصره و حمله 
به كنسولگري ايران در اين شهر، توسط سركنس��ول امريكا و عربستان سعودي طراحي 
و توسط بعثي ها اجراشده است. وي با بيان اينكه شكست سياسي و انتخاباتي مهم ترين 
دليل حوادث اخير بصره است چراكه برخي نمي خواهند پارلمان عراق شكل بگيرد، تصريح 
كرد: متأس��فانه آقاي العبادي و جريان وابسته به ايش��ان ضمن چراغ سبز نشان دادن به 
اغتشاشگران، عملكرد ضعيفي در برخورد و مقابله با ناآرامي هاي بصره داشتند و اين مسئله 
به دليل اسناد روشني كه وجود دارد، غيرقابل انكار اس��ت. آيت اهلل كعبي اختالف افكني 
ميان ملت ايران و عراق را از جمله برنامه هاي اغتشاش��گران دانست و گفت: عمق روابط 
ايران و عراق فراتر از آن است كه با اين گونه موارد خدشه دار شود و قطعاً مردم ايران و عراق 
با روابطي كه دارند و اتحادي كه در اربعين نشان خواهند داد اين فتنه امريكايي، سعودي 

و بعثي را ناكام خواهند گذاشت.

نماينده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري:

 حمله به كنسولگري ایران 
در امریکا و عربستان طراحي شد

عضو هيئت رئيسه فراكسيون مستقلين واليي مجلس گفت: حكم دادگاه الهه در 
خصوص شكايت ايران عليه امريكا جنبه اعالمي دارد و اثرگذاري آن در حد اعالن 
عمومي است تا ثابت شود كه امريكا در برجام به امضاي خود وفادار نمانده است. 
عزت اهلل يوسفيان مال درگفت وگو با خانه ملت در خصوص شكايت ايران از امريكا در 
ديوان بين المللي دادگستري، اظهار داش��ت: علت طرح شكايت ايران عليه امريكا در 
ديوان الهه براي اين اس��ت كه جهانيان بدانند جمهوري اسالمي ايران از اجراي مفاد 
قرارداد بين المللي برجام ع��دول نكرده، مي توان گفت اين اقدام جنبه روش��نگري و 
افشاگري دارد. عضو هيئت رئيسه فراكسيون مستقلين واليي مجلس با اشاره به اينكه 
حكم صادره جنبه اجرايي ندارد، بيان كرد: پس از صدور حكم از الهه، اين حكم بالفاصله 
اجرايي نمي شود. اين حكم جنبه اعالمي دارد تا از طريق اين روشنگري ثابت شود كه 
امريكا در برجام به امضاي خود وفادار نمانده است. وي گفت: انتظار نداريم ديوان الهه 
حكم صادر كند و حكم را به مرحله اجرا برساند، بلكه در اين زمينه بايد مواضع جمهوري 
اسالمي مطرح مي شد تا متخلف مشخص شود، هدف روشن شدن ذهن مردم جهان 

است تا طرف پيمان شكن در برجام مشخص شود.

عضو فراكسيون مستقلين واليي:

 شکایت از امریکا در الهه
جنبه روشنگري دارد

   خبر

مهدی پورصفا
   گزارش  یک 


