
دبير كل حزب مؤتلفه عنوان كرد
 تحريم ظريف

 عبرت ساده انديشان است 
پس از ش�ش س�ال كه دولت در پ�ي مذاك�ره و اجراي سياس�ت برد 
� ب�رد ب�وده، ح�اال مدير اصل�ي مذاك�رات توس�ط اي�االت متحده 
تحريم مي ش�ود و اي�ن درس عبرت�ی برای ساده انديش�ان اس�ت. 
به گزارش فارس، اس��داهلل بادامچيان با بيان اينك��ه اقدامات قاطعانه قوه 
قضائي��ه در صدور اح��كام قطعي مفس��دان و اختالس كنن��دگان، اميد 
جدي��دي را در مردم پديد آورده اس��ت، افزود: انتظار ملت اين اس��ت كه 
اين اقدامات، شجاعانه و با دقت و س��رعت، موجبات پيشگيري از فساد و 
سوء اس��تفاده و تجاوز به بيت المال و تضييع حقوق حقه مردم را به خوبي 
فراهم بياورد و عدال��ت و امنيت اجتماع��ي را به نحو كام��ل تأمين كند. 
دبيركل حزب مؤتلفه اس��المي از نمايندگان مجلس خواست كه به طور 
ويژه با قواني��ن مورد نياز براي ق��وه قضائيه در جهت س��رعت در برخورد 
قاطعانه با فساد و مفس��دان، نقش خود را در ايجاد فضاي سالمت و پاكي 
محيط هاي اجتماع��ي و اداري ايفا كنند. بادامچيان اظهار داش��ت: مردم 
خواس��تار هماهنگي، همراهي و همفكري در بران��دازي ناهنجاري هاي 
اقتصادي و اجتماعي توسط سه قوه و همه مسئوالن هستند. وي با اشاره به 
ديدار جمعي از اعضاي گروه هاي جهادي با مقام معظم رهبري تأكيد كرد: 
گفتمان جهادي بايد به صورت يك گفتمان مس��لط براي حل مشكالت 
كشور درآيد و دولت موظف است تمام تش��ريفات زايد و دست و پا گير به 
ويژه در امور اقتصادي را حذف كند و اين امر تحول در سياس��ت ها و نوع 

مديريت دولتي را مي طلبد. 
دبيركل حزب مؤتلفه اس��المي در ادامه ضمن محكوم كردن تحريم هاي 
امريكا درباره شخصيت ها و مس��ئوالن ايران از جمله محمدجواد ظريف 
تأكيد كرد: امروزه افتضاح دولت امريكا، ترامپ را به سطح نازلي از ابتذال و 
حقارت رسانده تا آنجا كه از يك طرف خواهان مذاكره است و از طرف ديگر 
وزير خارجه ايران را تحريم مي كند. آن هم وزير خارجه اي كه طرف اصلي 
مذاكرات برجام با دولت امريكا و همراه��ان امريكا و امضا  كننده تعهدات 
ايران بوده است. اين روش غلط و به دور از عقالنيت و منطق آبرويي براي 
دولت ترامپ باقي نگذاشته است. وي تحريم ظريف را يك درس عبرت آموز 
براي سياس��تمداران دانس��ت كه به امريكا و دولت هاي همدست او هيچ 
اعتمادي نمي توان داشت، زيرا پس از شش سال كه دولت در پي مذاكره و 
اجراي سياست برد � برد بوده است، حاال مدير اصلي مذاكرات توسط اياالت 
متحده تحريم مي كند.  بادامچيان گفت: اگر تا به حال افرادي در دولت، نگاه 
متمركز به غرب داشته اند، اين تجربه مفيدي است كه نگاه خود را به صورت 
گسترده به همه كشورهاي جهان داشته باشند و بيش از همه با كشورهايي 
ارتباط برقرار كنند كه با ما در معرض دش��منی ها، تحريم ها و تعرفه هاي 
اقتصادي توسط امريكا و غرب مي باشند و نگاه به شرق و كشورهاي ديگر را 
فعال كند. دبيركل حزب مؤتلفه اسالمي تصريح كرد: تحريم دكتر ظريف 
درسي بزرگ براي ساده انديشاني است كه تصور مي كنند با مذاكرات در 
برابر زورگويان مي توانند امتيازاتي به دس��ت آورند. آنها بهتر است با اتكا 
به ملت ها و دولت هاي دوست در صحنه بين الملل به موفقيت دست يابند. 

 دولت گزارش هزينه كرد اعتبارات ارزي را 
به مجلس نداد

مش�كل ب�ي كاري در كش�ور ن�ه ب�ه خاط�ر خ�أ قانون�ي بلك�ه 
در  دول�ت  ضع�ف  همچني�ن  و  مديري�ت  ضع�ف  خاط�ر  ب�ه 
ايج�اد هماهنگ�ي بي�ن وزارتخانه ه�اي متول�ي اي�ن ام�ر اس�ت. 
حجت االسالم احمد سالك، عضو فراكسيون روحانيت مجلس در گفت وگو 
با فارس، با اشاره به تأكيدات رهبر معظم انقالب به دولت براي رفع مشكالت 
معيشتي مردم گفت: مقابله با مشكل بيكاري نيازمند يك عزم ملي است و 
قواي سه گانه و نهادهاي مرتبط بايد براي حل اين معضل پاي كار بيايند. وي 
افزود: موضوع بيكاري بايد در نشست سران سه قوه كه رهبر معظم انقالب 
به آنها اختيارات داده اند به عنوان يك موضوع مستقل مورد بحث و بررسي 

قرار گيرد و در اين باره بايد از دولت در اين باره مطالبات الزم انجام شود. 
عضو فراكسيون روحانيت مجلس اظهار داش��ت: ما در مجلس قانون رفع 
موانع رشد توليد ملي، قانون كسب و كار حالل، قانون تسهيل سرمايه گذاري 
به منظور مقابله با هرگونه بروكراس��ي در اين زمينه ... تصويب شده و در 
اختيار دولت است؛ البته ريل گذاري ها در اين زمينه توسط مجلس انجام 
شده و سؤال اينجاست كه چرا با وجود همه ريل گذاري ها ما شاهد ضعف در 
اين زمينه هستيم كه اين به ضعف در مسائل مديريتي باز مي گردد. سالك 
خاطرنشان كرد: به عنوان مثال وزارت صنعت يك بخشنامه مي دهد و بعد 
از ظهر همان روز وزارت جهاد كشاورزي يك بخشنامه مي دهد، فرداي آن 
روز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بخش��نامه مي دهد و كارفرما با سه، 
چهار بخشنامه متضاد مواجه است كه هيچ گونه هماهنگي و همخواني با 
يكديگر ندارند. سرمايه گذار بخواهد نيرو جذب كند اين نتيجه ضعف دولت 
در ايجاد هماهنگي بين وزارتخانه هاي ذي ربط براي ايجاد اشتغال و مقابله 

با بيكاري است. 
وي افزود: موضوع ديگر آسيب هاي اجتماعي ناشي از بيكاري است كه از 
حاشيه نشينی 11 ميليون نفر در شهرهاي بزرگ ايجاد مي شود كه حل اين 
معضل تنها در گرو بازگشت حاشيه نشينان به روستا و ايجاد اشتغال براي 

آنها است و دولت بايد نيازمندي هاي روستاييان را تأمين كند. 
عضو فراكسيون روحانيت مجلس در پايان با اشاره به تخصيص 14 ميليارد 
دالر اعتبار به تأمين كاالهاي اساس��ي در بودجه 98 توسط مجلس گفت: 
مجلس اين بودجه را در اختيار دولت قرار داد تا كاالي اساس��ي با قيمت 
پايين در اختيار مردم قرار گي��رد و با وجود تذكرات كتبي و ش��فاهي به 
دولت در طول ماه هاي گذشته از سال 98 در ارتباط با اين موضوع اما هنوز 
گزارش قانع كننده اي در رابطه با اجراي اين مصوبه مجلس از سوي دولت 

مشاهده نشده است. 

سخنگوي وزارت امور خارجه: 
گمانه زنی  درباره رژيم حقوقي درياي خزر 

نادرست است
س�خنگوي وزارت امور خارج�ه بحث ه�ا و گمانه زنی ه�ا درباره 
تعيين رژيم حقوقي درياي خزر را نادرس�ت توصيف كرد و گفت: 
تحول تازه اي در زمينه رژيم حقوقي دري�اي خزر صورت نگرفته 
و بحث ها از سطح همكاري كشورها و مذاكرات فراتر نرفته است. 
سيد عباس موسوي روز گذشته در پاسخ به ايرنا درباره ابراز نگراني برخي از 
تعيين حدود رژيم حقوقي خزر گفت: حضور دكتر ظريف در صحن مجلس 
شوراي اس��المي و توضيحات ايش��ان براي پاسخ به س��ؤال سال گذشته 
نمايندگان محترم مجلس بوده اس��ت. هيچ بحث حقوق��ي در اين زمينه 
نهايي نشده است. وي يادآور شد: مذاكرات تا اين زمان محدود به كليات 
همكاري كشورهاي ساحلي خزر بوده و هيچ مبحثي درباره رژيم حقوقي و 
تقسيم حدود بستر و زيربستر توافق و نهايي نشده است. سخنگوي وزارت 
امور خارجه خاطرنشان كرد: درياي خزر پيچيدگي ها و ويژگي هاي خاص 
خود را دارد كه پنج كش��ور آن را احاطه كرده اند. به همين دليل تاكنون 
بحث رژيم حقوقي آن نهايي نش��ده است.  موس��وي گفت: هر پنج كشور 
تالش كرده اند به راه حل برسند كه مستلزم كار فني و حقوقي بسيار دقيق 
و طاقت فرساست كه در حال پيگيري است و حرف هايي كه در اين زمينه 

مطرح مي شود، فاقد مبناي موجهي است.
 وي تأكيد كرد: ابتدا باي��د مذاكرات درباره روش هاي ترس��يم خط مبدأ 
مستقيم نهايي شود، سپس، بر مبناي آن، رژيم حقوقي تحديد حدود در 
قالب يك موافقت نامه پنج جانبه تدوين شود. پس از آن اليحه مربوط به آن 
براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسالمي ارائه شود كه هنوز هيچ كدام 

از اين مراحل طي نشده است.  

   دفاعی

غربت حقوق بشر اسالمي
14 مرداد، روز »حقوق بش��ر اسالمي و كرامت انس��اني« نامگذاري 
شده اس��ت. حقوق بش��ر همواره از موضوعاتي بوده كه كشورهاي 
استعمارگر از آن به عنوان حربه اي براي س��لطه بر كشورهاي ديگر 
در طول تاريخ استفاده كرده اند. اعالميه جهاني حقوق بشر از همان 
ابتدا با موضع گيري دولت ها و انديشمندان اسالمي مواجه شد. اين 
اعالميه در مواردي با احكام اس��المي كاماًل مغاير است، مانند حق 
تغيير مذهب. مسلمانان تنها اس��الم را دين حق مي دانند و ارتداد را 
گناهي بزرگ و درخور مجازات مي شمارند. با اين حال، پس از مدتي، 
تحت فشار جامعه جهاني و تبليغات وسيع به نفع حقوق بشر و مقبول 
افتادن اعالميه مذكور در سطح دنيا، برخي از متفكران جهان اسالم 
با پذيرش اصول اعالم ش��ده در اعالميه جهاني حقوق بشر، درصدد 
تطبيق آنها با موازين اس��المي برآمدند و كوش��يدند ثابت كنند كه 
اين اصول و حق��وق به نحو كامل تر و بهتري در اس��الم وجود دارد و 
بعدها با الگوگيري از چارچوب كلي اعالميه حقوق بشر، بر آن شدند 
اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسالمي استخراج كنند و آن را 
به صورت متني مدون به جامعه جهان��ي ارائه دهند. اعالميه حقوق 
بشر اسالمي در اجالس��ي كه در ۲1 ژوئيه تا ۵ اوت 199۰ ميالدي 
مطابق با 1۰تا 1۵ مرداد ماه 1۳۶9 در قاهره در نوزدهمين اجالس 
وزراي خارجه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي برگزار شد، 

به تصويب رسيد. 
از منظر حقوق بشر اس��المي اس��تبداد و ديكتاتوري و هر نوع سوء 
استفاده از قدرت، خيانت در امانت تلقي شده و ممنوع است. بنابراين، 
مزاياي حقوق بشر اسالمي نسبت به اعالميه جهاني حقوق بشر را در 

موارد زير مي توان برشمرد: 
الف( حق فضل و كرامت ناشي از عمل و عقيده كه در بند الف ماده يك 

اعالم حقوق بشر اسالمي آمده است. 
ب( حرمت اقدام به كاري و يا پناه بردن به وسيله اي كه باعث به فنا 

رفتن نوع بشري شود. 
ج( حق حفاظت و نگهداري از افراد بي گناه و زنان و كودكان در هنگام 
جنگ و نزاع، م��داواي زخمي ها و حفاظت و نگهداري از اس��يران و 
حرمت ُمثله كردن كشته ها كه اين موضوع در ماده 1۳ اعالميه حقوق 
بشر اسالمي آمده است و اين در حالي است كه اين موضوع در اعالميه 
جهاني حقوق بشر، محلي از اعراب ندارد. هرچند بعدها در معاهدات 

ژنو مورد توجه آنها نيز قرار گرفت. 
در مجموع مي توان گفت كه اعالميه حقوق بش��ر اس��المي تالشي 
از س��وي جامعه اس��المي براي ابراز هويت اس��المي خود در سطح 
بين المللي و بيان ديدگاه ها و نظرات اين دين الهي درخصوص حقوق 
انسان هاست. بارزترين نكته در حقوق بشر اسالمي، تأكيد بيشتر آن 
بركرامت انساني است كه ويژگي هاي متفاوت تري نسبت به اعالميه 
جهاني حقوق بشر دارد كه مي تواند به عنوان يك الگوي جهانشمول 

در اين حوزه مورد توجه قرار گيرد. 
اما با همه تالشي كه براي تصويب حقوق بشر اسالمي صورت گرفته 
است، همواره برخي از كشورهاي اسالمي به نقض اين حقوق پرداخته 
و حتي مس��ائل صريحي مانند حرمت جان انس��ان ها را كه در قرآن 

كريم و دين مبين اسالم بر آن تأكيد شده، ناديده مي گيرند. 
عربستان به عنوان ميزبان حرمين شريفين، بزرگ ترين ناقض حقوق 
بشر اسالمي است. اين در حالي اس��ت كه نخستين اسناد مربوط به 
اعالميه حقوق بشر اسالمي در مكه و طائف امضا شده است. در اين 
كشور، اعدام هاي زيادي خارج از مباني اسالم انجام مي شود. شيعيان 
در عربستان به اتهامات واهي گردن زده مي شوند و اين مسئله كاماًل 
در تعارض با اصول اسالم است. حقوق اوليه ش��يعيان در عربستان 
رعايت نمي شود و انواع تبعيض و س��ركوب ها در مورد شيعيان اين 
كشور انجام مي شود. مردم يمن به عنوان همسايه جنوبي عربستان 
نيز در چند دهه گذش��ته همواره مورد س��وء اس��تفاده و ظلم قرار 
داشته اند. اوج اين اقدامات از سال 94 و حمله رياض به يمن صورت 
گرفته است. عربستان ابتدايی ترين مباني حقوق بشر اسالمي را در 
يمن رعايت نكرده و ۶۰ هزار غيرنظامي را تاكنون با حمالت هوايي 
به شهادت رسانده است. 8۵ هزار كودك يمني نيزبر اثر گرسنگی و 
سوءتغذيه  قرباني اين حمالت ش��ده اند. در كنار جنايات سعودي ها 
در يمن، رژيم س��عودي با كمك به تروريست ها، آتش جنگ و فتنه 
را در سوريه هشت سال است كه روشن نگه داشته است. در بحرين 
نيز شيعيان تحت شديدترين ظلم ها و سركوب ها قرار دارند. رژيم آل 
خليفه با حربه سلب تابعيت از مردم ش��يعه اين كشور، به دنبال آن 
است تا به تدريج با تابعيت دادن به افرادي از كشورهاي ديگر، شيعيان 
را به اقليت تبديل كند. اعدام ه��ا در بحرين نيز مصداق واقعي نقض 
حقوق بشر اسالمي است. در دو كشور عربستان و بحرين، شيعيان از 
حقوق اوليه خود محرومند. اين در حالي است كه حقوق بشر اسالمي، 

بر تأمين اوليه حقوق مسلمانان تأكيد كرده است. 
مسئله ديگري كه حقوق بشر اسالمي را مكرر، نقض مي كند، حمالت 
رژيم صهيونيستي و امريكا در كشورهاي جهان اسالم است. اسرائيل 
با كشتار روزانه مردم فلسطين، طوالنی ترين بحران انساني تاريخ را 
رقم زده است. منابع فلسطيني با انتش��ار آماري جديد اعالم كردند 
كه از س��ال 19۶7 تاكنون طي ۵۲ سال اخير، دس��ت كم 4۲ هزار 
فلسطيني، به شهادت رسيده اند. اس��رائيل با محاصره 1۰ ساله غزه 
يك نسل كش��ی در اين منطقه به راه انداخته اس��ت، به گونه اي كه 
مردم غزه حتي دارو و آب آشاميدني كافي در اختيار ندارند. اين در 
حالي است كه در برابر اين جنايت بزرگ، كشورهاي عربي و اسالمي 
مانند عربستان، بحرين و امارات، نه تنها اقدامي نكرده اند، بلكه عماًل 
با همدستي صهيونيست ها براي اجراي طرح خائنانه معامله قرن و 
زير پا گذاشتن آن چيزي هستند كه خودشان در اوت 199۰ ميالدي 
) 1۰ تا 1۵ مرداد1۳۶9( در قالب حقوق بش��ر اسالمي براي احقاق 

حقوق مسلمانان تصويب كرده بودند. 
اعالميه حقوق بشر اس��المي هرچند مورد تأييد كشورهاي اسالمي 
است اما با توجه به اينكه ضمانت اجرايي ندارد قادر نيست دولت هايي 
مانند عربستان، بحرين، نيجريه و ميانمار كه حقوق اوليه مسلمانان 
را نقض و جان بيگناهان را مي گيرند، مورد تعقيب و بازخواست قرار 
دهد. در واقع اعالميه حقوق بش��ر اسالمي براي جبران كاستي هاي 
اعالميه جهاني حقوق بشرتدوين ش��ده است، اما در شرايط كنوني، 

هيچ سازوكاري براي عملياتي كردن آن طراحي نشده است. 
روز 14 مرداد كه در تقويم ايران با عنوان روز حقوق بشر اسالمي به 
ثبت رسيده است، فرصت مناسبي اس��ت تا ايران اسالمي بار ديگر 
رفتار حقوق بشري خود را نسبت به حقوق اقليت هاي غيرمسلمان در 
ايران را كه از عمق اعتقاد به حقوق انسان ها نشئت گرفته است، به رخ 
جهانيان بكشد و دستاورد هاي حقوق بشر اسالمي را براي جهانيان 
تبيين كند و تشت رس��وايي دولت هاي غربي را كه بر طبل توخالي 
منشور جهاني حقوق بشرمي كوبند، برمال سازد. طبيعي است كه در 

اين زمينه، رسانه ها حرف اول را مي توانند بزنند. 

س�پاه پاس�داران انق�اب اس�امي ب�ا انتش�ار بياني�ه اي حسن رشوند
ب�ا اع�ام اينك�ه ي�ك ش�ناور خارج�ي در اط�راف جزي�ره 
فارس�ي توقيف ش�ده اس�ت، اعام ك�رد ك�ه اين ش�ناور از 
كش�تي هاي ديگ�ر س�وخت درياف�ت مي ك�رد و در ح�ال 
انتق�ال آن ب�ه كش�ورهاي عربي ح�وزه خلي�ج ف�ارس بود. 
به گزارش روابط عمومي سپاه، سردار سرتيپ دوم پاسدار رمضان 
زيراهي، فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه اعالم كرد: شامگاه 

چهارشنبه 9 مرداد س��اعت ۲1و ۳۰ دقيقه نيروهاي گشتي پايگاه 
منطقه دوم دريايي سپاه با اش��راف اطالعاتي يك كشتي خارجي 

حامل سوخت را توقيف كردند. 
فرمانده منطقه دوم نيروي دريايي سپاه در بيان جزئيات خبر اظهار 
داشت: اين شناور خارجي كه از كشتي هاي ديگر سوخت دريافت 
مي كرد و درحال انتقال آن به كشورهاي عربي حوزه خليج فارس 
بود، با هماهنگي مراجع قضايي در حوالي جزيره فارسي توقيف شد. 

وي افزود: اين كشتي حامل 7۰۰ هزار ليتر سوخت توقيف و هفت 
خدمه كه تبعه خارجي بودند نيز دستگير شدند. 

سردار زيراهي تصريح كرد: يگان هاي شناوري منطقه دوم نيروي 
دريايي سپاه پاسداران انقالب اس��المي طبق روال جاري با اشراف 
اطالعاتي همه جانبه در راه صيان��ت از منافع ملي و با تمام توان در 
حال انجام وظيفه و پاسداري مي باشد و لحظه اي از اين امر خطير 

درنگ نخواهند كرد. 

     فارس:  عضو كميسيون امنيت ملی مجلس نهم با تاكيد بر اينكه نبايد 
اجازه دهيم حق مان توسط خارجی ها پايمال شود گفت: وقتی اقتدارمان 
را به رخ ديگران بكشيم قطعا كش��وری جرئت تعدی به منافع جمهوری 

اسالمی را نخواهد داشت.
 تسنيم: امير حيدری، فرمانده نيروی زمينی ارتش: نيروی زمينی 
ارتش نيز همچون ديگر نيروهای مسلح در اوج آمادگی است و در صورت 

بروز تهديد آن را در نطفه خفه می كند.

ژه
وی

 اصالحطلبانعارفرانميخواهند! 
سعيد حجاريان در مصاحبه اي كه با روزنامه سازندگي داشته، 
فراكس��يون اميد در مجلس را بدون ليدر خوانده اس��ت. او در 
اين مصاحب��ه با بيان نكاتي ب��راي آنكه اصالح طلب��ان بتوانند 
كرسي هاي بيشتري در مجلس كسب كنند، تأكيد مي كند كه 
»همچنين بايد اضافه كنم، ما اگر صد نف��ر نماينده به مجلس 
بفرستيم اما ليدر نداشته باشند، به هر طرفي مي لغزند و هزينه 
ايجاد مي كنند. فراكس��يون اميد به چنين وضعيتي دچار شد 
بنابراين مي بينيم استراتژي دقيق ندارد و مواضعش ناهمگون و 
رأي هايش غيرشفاف است. اما در مقابل، راديكال هاي مجلس 

مدير دارند. «
اصالح طلبان به عملكرد فراكس��يون اميد انتق��ادات زيادي در 
اين سه سال داشتند و بسياري از اين انتقادات مستقيماً متوجه 
رياست فراكسيون مذكور يعني محمدرضا عارف مي شد. برخي 
هم اين ميان طوري موضع مي گرفتند كه روشن بود پيش از اين 
هم با عارف مخالف بوده اند. از جمله اخيراً شكوري راد، دبيركل 
حزب اتحاد ملت در گفت وگويي با توانمند ندانستن عارف براي 
ليدري و رهبري در مجلس ضم��ن رد اصالح طلب بودن عارف 
گفته بود »دكتر عارف هنوز هم يك چهره سياسي نيست. آقاي 
دكتر عارف يك آدم تكنوكرات وفادار به نظام است كه به دليل 
اينكه آقاي خاتمي از ايشان براي كار در دولت خود دعوت كرد 
در جرگه اصالح طلبان قرار گرفت. واال قبل از دولت اصالحات 
ايشان در زمره جناح چپ كه تبار اصالح طلبان حساب مي شود، 
نبود. دكتر عارف كه اكنون رئيس فراكسيون اميد مجلس است 

داراي اين حد از توانمندي است. ايشان بيشتر به درد كار اجرايي 
در دولت مي خورد تا نمايندگي مجلس. بنابراين در مجلس دهم 
ش��اهد حضور يك عنصر رهبري كننده نيس��تيم...« يا عباس 
عبدي ك��ه گفته بود: »آقاي ع��ارف در انتخاب��ات 9۲ خودش 
آمده بود و فكر مي كرد كه مي آيد و اينها هم حمايت مي كنند. 
هيچ كس به آقاي عارف نگفته بود كه نامزد شود. البته حقش بود 
كه نامزد شود و هر كسي اين حق را دارد، ولي اصالح طلبان به 

كسي نگفته بودند كه برود نامزد شود و از او حمايت كنند.«
علي صوفي، عضو شوراي عالي سياستگذاری اصالح طلبان هم 
اخيراً در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا محمدرضا عارف به دليل 
مديريت ضعيف در فراكسيون اميد و همچنين مجلس متحمل 
پرداخت هزينه در انتخابات پيش رو خواهد شد يا خير، عارف 
را تهديد به دادن هزينه در انتخابات امسال كرد و گفت: »عارف 
قطعاً هزينه مديريت ضعيف در فراكسيون اميد و ناكارآمدي در 
مجلس دهم را پرداخت خواهد كرد.« وي در پاسخ به اين پرسش 
كه برخي ها مي گويند نبايد انتظار بيشتر از عارف داشتيم چون 
چند پياده نظام را با وي به مجلس فرستاديم، گفته: »خير، اين 
قابل قبول نيس��ت، چرا كه آقاي عارف رأي اول تهران بود و به 
عنوان كسي كه كانديداي رياست جمهوري شد، اعتبار و سرمايه 

اجتماعي پيدا كرد و بايد فعال تر مي بود. «

رؤیاهایبربادرفتهمذاكره
باتحریمظریف

تحريم محمد جواد ظريف همه رؤياهای اصالح طلبان براي مذاكره 

با امريكا را بر باد داد. كسي كه در صورت انجام مذاكره ميان ايران 
و امريكا بايد نماينده ايران مي بود، طبيعتاً وزير خارجه ما بود. اما 
اكنون او در ليس��ت تحريم هاي دولت امريكاست و اصالح طلبان 
در موقعيتي هستند كه از آن سو رانده و از اين سو مانده اند و ديگر 
چاره اي ندارند باور كنند كه پيش��نهاد امريكا براي مذاكره دروغ 
بود. روزنامه همدلي در يادداشت روز گذشته خود آورده »چگونه 
ممكن است سناريوي سازش و يا همان مذاكره مورد تعقيب ترامپ 
و هم فكرانش با تحريم دكتر ظريف ك��ه به طرفداري از گفت وگو 
معروف است، از سر گرفته ش��ود؟ آيا اين تصميم و اقدام مقامات 
واشنگتن نشانه اي بر بطالن راستي آزمايي آنها در سناريوي سازش 
و مذاكره نيست؟ واقعيت آن است كه با تحريم دكتر ظريف نه تنها 
بر تناقضات و ابهامات ادعاهاي مقامات بابت ميل به مذاكره افزوده 
مي شود و آينده نامشخصي به خود مي گيرد، بلكه احتمال كاهش 
تنش در روابط تهران – واشنگتن را به صفر مي رساند. « اين روزنامه 
حتي نگران اس��ت ديگر امكان حضور ظريف در سازمان ملل هم 
فراهم نشود: »مسئله مورد مناقشه ديگر درباره سرنوشت سفر هاي 
آينده دكتر ظريف به ويژه در نشست هاي عمومي سازمان ملل به 
نيويورك است كه به نظر مي رسد با اين تحريم مقامات واشنگتن 
در هاله اي از ابهام قرار گرفته است. با تداوم وضعيت تحريم، امكان 
صدور ويزاي دكتر ظريف به عنوان رئيس دس��تگاه ديپلماسي با 
تأخر و چالش هاي فراواني مواجه مي شود. اين وضعيت به معناي 
محدود كردن تحركات آينده ديپلماسي در جهان سياست است، 
ضمن آنكه سبب خواهد شد تا از حجم ارتباطات سياسي با او در 

محافل جهاني كاسته شود. «
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توقيف شناور حامل قاچاق سوخت در اطراف جزيره فارسي

سپاه:شناورتوقيفشدهسوختبهکشورهايمنطقهقاچاقمیکرد

سرنوشت ايران و عراق به هم گره خورده است
سخنگوي مقاومت اسامي نجباء با صفوی و ذوالنور ديدار كرد 

سخنگوي نجباء: براي تبريك پيروزی ها به ايران سفر كرده ام

سخنگوي مقاومت اس�امي نجباء ) از گروهاي 
وابسته به حشد الشعبي عراق( كه به ايران سفر 
كرده اس�ت، روز گذش�ته به ص�ورت جداگانه با 
مشاور عالي رهبر معظم انقاب در نيروهاي مسلح 
و همچنين رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسامي ديدار و گفت وگو 
كرد. او در اين ديدار ها توفيقات جمهوري اسامي 
اي�ران را مايه افتخ�ار همه مس�لمانان از جمله 
ش�يعيان ع�راق خواند و گف�ت: ب�راي تبريك 
گفت�ن اي�ن پيروزی ها به ايران س�فر ك�رده ام. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سرلشكر 
سيدرحيم صفوي، دستيار و مشاور عالي رهبر معظم 
انقالب در امور مربوط به نيرو هاي مسلح، روز گذشته 
در ديدار سخنگوي مقاومت اسالمي نَُجباء با اشاره 
به رابطه هيبريدي كشور هاي حامي مقاومت، اظهار 
كرد: در صورت درگيري نظامي بين ايران و امريكا، 
جنگ به اين دو كشور محدود نخواهد بود و فراگير 
مي شود. صفوي افزود: به دشمنان و معاندان هشدار 
مي دهم كه قدرت موشكي ايران تحت امر فرماندهي 
كل قوا اس��ت. وي در بخش ديگ��ري از گفت وگو با 
ري« و هيئت همراه، به رسميت  مهندس »نصر الِشمَّ
شناختن الحشد الش��عبي در قانون اساسي عراق را 
ضروري دانست و تصريح كرد: عراق كشوري مقدس 
و صاحب تمدن با ملتي مؤمن و شجاع است كه بايد 

يكپارچگي و استقالل آن حفظ شود. 
  دفاع از بغداد، دفاع از تهران است

صفوي ايران و عراق را مكمل فرهنگي، اقتصادي و 
دفاعي يكديگر توصيف ك��رد و گفت: دفاع از عراق، 
دفاع از ايران بوده و دفاع از بغداد، مثل دفاع از تهران 
است. سرنوشت اين دو كشور به هم گره خورده و در 

واقع، پيروزي عراقي ها، پيروزي ايراني هاست. وي 
هشدار داد: صهيونيس��ت ها از تجميع قدرت ايران 
و عراق مي ترس��ند. رژيم صهيونيس��تي همچنين 
به دنبال فاصله انداختن بين عراقي ها و كردهاست. 
دستيار ويژه مقام معظم رهبري در پايان با اشاره به 
پيش بيني امام خميني)ره(، خطاب به س��خنگوي 
مقاومت اسالمي نَُجباء تصريح كرد: خداوند در آينده 
به شما نقش بزرگي خواهد داد كه همانا عبور از كربال 

براي رسيدن به قدس است. 
  ظرفيت ه�اي مجل�س را به كم�ك جبهه 

مقاومت مي آوريم
همچنين رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي در ديدار سخنگوي 
مقاومت اسالمي نَُجبا تأكيد كرد از تمام ظرفيت هاي 
موجود براي كمك به نيروهاي مقاومت اس��تفاده 

خواهد شد. 
به گزارش فارس، حجت االسالم مجتبي ذوالنوري، 
با اشاره به حماسه آفريني الحشد الشعبي در عراق 
اظهار داش��ت: مقاومت ع��راق در مقابل��ه با داعش 
حماس��ه ماندگاري خلق كرد. اين نيروها در قالب 
الحشد الشعبي تنها با يك گروه تكفيري به نام داعش 
نجنگيدند، بلكه با همه نظام س��لطه جنگيدند. وي 
با تأكيد بر اينكه داعش مولود شيطاني مثلث شوم 
امريكايي  � انگليسي � سعودي اس��ت، يادآور شد: 
هرجا كه داعش محاصره مي شد، امريكايي ها مواضع 
نيروهاي عراقي را هدف ق��رار مي دادند. وي با بيان 
اينكه يكي از سياست هاي دشمن ايجاد تفرقه بين 
كشورها و مذاهب مختلف است، افزود: شيعيان در 
كشورهاي مختلف اين افتخار را دارند كه نه فريب 
امريكايي ها را خوردند و نه ابزار دس��ت آنها شدند. 

امريكايي ه��ا از ذكاوت و وح��دت ش��يعيان نگران 
هستند و البته هراس آنها از وحدت شيعه و اهل سنت 
بيشتر است. نماينده مجلس شوراي اسالمي در ادامه 
گفت: تاكنون هرچ��ه براي امريكايي ه��ا رخ داده، 
شكست بوده است. ترامپ اعتراف كرد كه امريكا 7 
تريليون دالر در منطقه به خصوص در عراق هزينه 
كرد، اما او براي سفر به عراق بايد شبانه و با هواپيماي 

چراغ خاموش وارد اين كشور شود. 
  انفعال امريكا به اس�قاط پهپ�ادش از روي 

نجابت نبود
ذوالنوري اضافه كرد: اقدامات اخير كش��ورمان كه 
مايه قوت قلب نيروهاي مقاومت شده، تنها بخشي از 
قدرت ايران است. پهپاد امريكايي نوك قله تكنولوژي 
دنيا بود و ايران با ك��ف پدافند خود آن را هدف قرار 
داد. سامانه پدافندي سوم خرداد را نيروي هوافضاي 
سپاه س��اخت؛ نيرويي كه واحد عملياتي است، نه 
واحد تحقيقاتي. تولي��دات وزارت دف��اع و صنايع 
خودكفايي سپاه و ارتش پيش��رفته تر از اينهاست.  
وي پاس��خ ايران به اقدامات دش��من را متناسب با 
آن اقدام��ات توصيف ك��رد و گفت: ترام��پ بعد از 
اسقاط پهپاد امريكايي در جلسه اي 1۰۰ دقيقه اي با 
مشاورانش به اين جمع بندي رسيدند كه به سه نقطه 
در ايران حمله كنند. س��پس اعالم كردند كه چون 
احتمال مي دادند 1۵۰ نفر در ايران كشته شوند، در 
تصميم خود تجديدنظر كرده اند! ولي ترامپ نگفت 
كه در صورت پاسخ ايران، 1۵ هزار امريكايي كشته 
مي شدند. بنابراين اگر امريكايي ها به اسقاط پهپاد 

خود پاسخ ندادند، از روي نجابت نبود. 
  حذف مقاومت از منطقه ممكن نيست

رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 

مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: ايران به سطحي 
از بازدارندگي رس��يده است كه مقام معظم رهبري 
فرمودند دوران »بزن در رو« به پايان رسيده است. 
البته مهم تر از بازدارندگي نظامي، بازدارندگي نرم و 
معنوي است و انسجام و نفوذ معنوي شيعه و انقالب 
در ميان ملت هاي منطقه، قدرت نرم كش��ور است. 
دش��منان هم از قدرت نظامي و ه��م از قدرت نرم 
ايران مي ترسند. ذوالنوري خاطرنشان كرد: حذف 
مقاومت از منطقه غيرممكن است و همه بايد تحت 
بيرق مرجعيت و رهبر معظم انقالب حركت كنيم. 
مقام معظم رهب��ري احترام وي��ژه اي براي آيت اهلل 
سيستاني قائل هستند و تا كنون هيچ گونه خللي در 

اين همفكري و انسجام به وجود نيامده است. 
  براي ع�رض تبري�ك پيروزی ها ب�ه ايران 

آمده ام
نصر الش��مري نيز در اين ديدار توفيقات جمهوري 
اسالمي ايران را مايه افتخار همه مسلمانان از جمله 
شيعيان عراق خواند و گفت: براي تبريك گفتن اين 
پيروزی ها به ايران سفر كرده ام. وي ادامه داد: فارغ 
از پيروزي هاي گذشته محور مقاومت، اسقاط پهپاد 
امريكايي و توقيف نفتكش انگليس��ي نشان داد كه 
قدرت محور مقاومت تنها در عرصه نظري نيست و 

اين محور در ميدان عمل هم قدرت دارد. 
معاون دبيركل نَُجباء افزود: غربي ها از هالل شيعي 
يا امپراتوري ايران س��خن مي گويند، ولي در واقع 
اين امپراتوري محور مقاومت اس��ت كه براي ظهور 

زمينه سازي مي كند. 
س��خنگوي مقاومت اس��المي نَُجباء، شكل گيري 
داعش را ناشي از توطئه امريكا براي ورود مجدد به 
عراق دانست و گفت: امريكايي ها چند سال پيش با 
امضاي توافقنامه اي از عراق عقب نش��يني كردند، 
ولي به بهانه مبارزه با داعش، دوباره نيروهاي ش��ان 
ري خاطرنشان ساخت: در حالي  را برگرداندند. الِشمَّ
كه امريكايي ها مي گفتند ۲۰ س��ال طول مي كشد 
تا عراقي ها داعش را شكس��ت بدهند، مردم عراق با 
فتواي آيت اهلل سيستاني و حمايت ايران و حزب اهلل 
بر داعش غلبه كردند. وي افزود: طبق برآوردها، 11 
هزار نظامي امريكايي هم اكنون ب��ه بهانه مقابله با 
داعش در خاك عراق حضور دارند و البته دليل اصلي 
آنها مبارزه با گروه هاي هم پيمان جمهوري اسالمي 
و تحت نظر داشتن ايران است. معاون دبيركل نَُجباء 
با اش��اره به پيگيري نمايندگان مجلس عراق براي 
اخراج امريكايي ها، از رياست پارلمان عراق به خاطر 

مسكوت گذاشتن اين طرح انتقاد كرد. 
ري همچنين گفت: طرحي در دستور كار  نصر الِشمَّ
كنگره امريكا قرار دارد كه بر اس��اس آن، هر عراقي 
طرفدار ايران )اعم از فرد يا گروه( تحريم مي شود. در 
صورت تصويب اين طرح، گروه هاي مقاومت عراقي 
روابط بغداد � واش��نگتن را قطع و س��فير امريكا را 
اخراج مي كنند. وي در پايان دي��دار خود با رئيس 
كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ش��وراي اس��المي، پيروي از مقام معظم رهبري و 
مرجعيت را افتخار مقاومت اسالمي نَُجباء خواند و 
تصريح كرد: چنين رهبري جبروت امريكا را درهم 

شكست. 

   گزارش یک

محسن نوروزی فرد |خانه ملت


