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سؤالازاصالحطلبان
كاربري به نام سيدحسين عبدي در صفحه شخصي   

خود نوشت: 
يه سؤال دارم از پروانه سلحشوري، مصطفي تاج زاده، 
مهناز افشار و علي مطهري كه در ماجراي دختر آبي خيلي نگران تضييع 

حقوق ملت بودين.
چرا در ماجراي  هپكو ساكتين؟ كارگران هپكو آدم نيستن؟

به صالح تون نيست از درد و رنج اينها بگين؟ يا نه كالس نداره؟ يا نون 
توش نيست؟ يا چي؟

........................................................................................................................
نتيجهمقاومتفعال

كاربري به نام فاطمه محبي نيز نوشت: 
يمني ها با دست خالي اونقدر مقاومت كردن كه حاال به اين عزت رسيدن، 
ببينيد عضو گروه الحوثي با كمربند نظامي مياد در تلويزيون الجزيره قطر 
)متحد سابق عربستان( و از اين تريبون مهم، حقانيت و مظلوميت ملتش 
رو به گوش دنيا مي رسونه! ش��كل اين پوشش براي مجري جلب توجه 

كرده و دليلش رو مي پرسه... 
محمد البخيتي ميگه، اوالً لباس سنتي ماست و ثانياً ما در حال جنگيم و 

يك اجماع جهاني عليه ما شكل گرفته ]و بايد مقاومت كنيم[.
........................................................................................................................

انقالبپولساز!
مهدي الياسي نيز نوشت:

 گويا آقاي نعمت زاده هم مثل ساير مقامات، مدعي شده قبل از انقالب 
پولدار بوده و بعد از انقالب چيزي به ثروتش اضافه نشده. كم كم ميشه 
به اين نتيجه رسيد كه انقالب ۵۷ انقالب يك عده بچه پولدار بوده نه 

انقالب مستضعفان و پابرهنگان!
........................................................................................................................

نتانياهو،آينهعبرتترامپشد
محمد ايماني تحليلگر مس��ائل سياس��ي و فعال 
رسانه اي در كانال شخصي خود در تلگرام نوشت: 
گفته مي شد تحركات نظامي نتانياهو ظرف چند 
ماه اخي��ر علي��ه س��وريه و لبن��ان و غ��زه، براي 
قدرت نمايي و جلب افكار عمومي صهيونيست ها در آستانه انتخابات 
اس��ت.  اما طبق نتايج اوليه انتخابات اسرائيل، موقعيت حزب او به 
ش��دت افت كرده و در معرض شكست قرار گرفته اس��ت.  به نظر 
مي رسد ضربات غافلگيركننده حزب اهلل و حماس و جهاد اسالمي 
در 9ماه گذشته، تاثير مهمي در س��قوط موقعيت نتانياهو داشته 
است.  خبرگزاري آسوشيتدپرس نوشت: »آينده سياسي نتانياهو با 
ترديد رو به رو شد نخست وزير اسرائيل و متحدان تندرو او موفق به 

كسب اكثريت پارلمان نشدند.« 
همچنين خبرگزاري اردن به نقل از يك كارشناس عرب اسرائيلي تأكيد 
كرد: »دوره نتانياهو به س��ر آمد و توافق قرن هم با او به پايان رس��يده 
است.«  ترامپ هم در امريكا در حالي به استقبال انتخابات مي رود كه 
بهتر از هر كس مي داند كمترين درگيري نظامي مي تواند به چاه ويلي 
بي انتها و باتالقي مهلك براي او تبديل ش��ود، بنابراين مرتكب چنان 
حماقت پرريسكي كه جمع كردن آن با امريكا نيست، نخواهد شد، مگر 

اينكه قصد خودكشي به سرش زده باشد و او مرد اين كار هم نيست.

 اقدام كانادا 
با هيچ يك از قوانين بين الملل سازگاري ندارد 
اق�دامنامتع�ارفدول�تكان�ادادرم�وردف�روشدهه�ا
ميلي�وندالرازام�والمص�ادرهش�دهجمه�ورياس�المي
اي�رانب�اهي�چي�كازقواني�نبينالمل�لس�ازگارین�دارد.
حسين نوش آبادي، سفير سابق و نماينده تام االختيار جمهوري اسالمي 
ايران در كشور عمان در گفت وگو با تسنيم، درمورد فروش غيرقانوني 
اموال ايران توسط دولت كانادا گفت: اقدام نامتعارف دولت كانادا درمورد 
فروش ده ها ميليون دالر از اموال مصادره شده جمهوري اسالمي ايران با 

هيچ يك از قوانين بين الملل سازگاري ندارد. 
وي گفت: دولت اوتاوا با فروش س��اختمان مركز فرهنگي ايران و نيز 
س��اختمان مركز مطالعات ايران در ش��هر تورنتو و همچنين برداشت 
غيرقانوني از حس��اب هاي بانكي ايران در كانادا كه حدود 2ميليون و 
600هزار دالر است، نشان داد هيچ يك از موازين حقوق بين المللي را 

رعايت نمي كند و پايبند به تعهدات و مقررات بين المللي نيست. 
نوش آبادي با بيان اينكه كانادا بخشي از اموال مصادره شده ايران 
را كه حدود 28ميليون دالر است، به صورت غيرقانوني به فروش 
رساند، تصريح كرد: متأسفانه دولت كانادا كه از سال 2012 به بهانه 
حمايت ايران از دولت قانوني س��وريه روابط ديپلماتيك خود را با 
تهران قطع كرده اس��ت اين بار به بهانه واه��ي پرداخت غرامت به 
قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان، بخشي از اموال مصادره 
شده ايران را كه حدود 28ميليون دالر است به صورت غيرقانوني 

به فروش رساند.
 نوش آبادي اين اقدام كانادا را محكوم كرد و گفت: بديهي اس��ت اين 
اقدام دولت كانادا در تقابل آش��كار با حقوق بين الملل اس��ت و كاماًل 
محكوم است، بدون شك دولت جمهوري اسالمي ايران اين موضوع را 
از طريق مجاري حقوقي بين المللي و نيز مجاري ديپلماتيك پيگيري 
می كند و بدون هيچ گونه مصالحه و مماشات در جهت لغو اين تصميم 

غيرقانوني اقدام خواهد كرد.   
........................................................................................................................

كارشناسبينالملل:
 تغيير بولتون 

دليلي بر رفتار معتدالنه امريكا نيست
همهش�خصيتهاييكهدراطرافترامپهستندازجملهپمپئو،
جزوچهرههايافراطيووابس�تهبهالبيصهيونيس�تيهستند.
حسين هاني زاده كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با راه دانا با 
اشاره به بركناري جان بولتون از كاخ سفيد اظهار داشت: جان بولتون 
يكي از شخصيت هاي وابسته به البي صهيونيستي است و منافع رژيم 
اس��رائيل را بر منافع امريكا ترجيح مي دهد. هاني زاده شكست طرح 
معامله قرن، شكس��ت امريكا در برابر تحريم هاي اعمال ش��ده عليه 
ايران و همچنين شكست امريكا در برابر روسيه، چين، كره شمالي و 
ونزوئال را ناشي از سياست هاي افراطي بولتون دانست و اذعان داشت: 
با توجه به شكس��ت هاي پي در پي امريكا در حوزه سياست خارجي، 
نهايتاً ترامپ به اين نتيجه رسيد كه استفاده از تجربه سياسي بولتون 

به ضرر امريكاست.
 اين كارشناس با تأكيد بر اينكه اين نرمش ناشي از مقاومت ملت ايران 
است، اش��اره كرد: اگر ترامپ بخواهد واقعاً رفتار ماليم تري نسبت به 
ايران داشته باشد، بايد به توافقنامه برجام برگردد و همه تحريم هاي 
خود عليه ايران را لغ��و كند، اما به نظر نمي رس��د در ش��رايط فعلي 
اشارات مثبتي از س��وي امريكا وجود داشته باش��د. وي به نفر جديد 
معرفي ش��ده ترامپ به عنوان مشاور امنيت ملي اش��اره كرد و گفت: 
همه شخصيت هايي كه در اطراف ترامپ هستند از جمله پمپئو، جزو 

چهره هاي افراطي و وابسته به البي صهيونيستي هستند. 
هاني زاده با تشريح اينكه سياست امريكا در قبال ايران ربطي به مقامات كاخ 
سفيد ندارد، عنوان كرد: تغيير و جابه جايي بولتون دليلي بر رفتار معتدالنه 
امريكا نيست و بايد در انتظار بود كه آيا ترامپ از سياست هاي گذشته خودش 

پشيمان شده يا همچنان به دنبال رفتار تهاجمي عليه ايران است.

شواهد تاريخی نش��ان می دهد هرگاه اعتراضات 
كارگری در كشوری ش��كل گرفته است دو عامل، 
يك��ی ناكارآم��دی مديري��ت داخل��ی و ديگری 
توطئه های خارجی در اين اعتراضات نقش اساسی 

داشته اند.
ساحل شهر گدانسك در س��واحل درياي بالتيك 
شهري معمولي است مثل تمام خرده مجتمع هاي 
كارگ��ري در اروپ��اي ش��رقي ب��ا كارخانج��ات 
كشتي سازي كه مدت هاست از رمق افتاده و جاي 
خود را به صنايع ديگري داده است، با اين حال در 
سال 19۷9 ميالدي و همزمان با تحوالت انقالب 
اسالمي اين ش��هر قلب خيزش كارگري جديدي 
در پشت پرده آهنين بود؛ شورش در طبقه اي كه 
برخالف جنبش هاي ضدكمونيستي سابق اين بار 
برخالف طبقه دانشجو و روشنفكر از دل كارگران 
مهم ترين طبقه اجتماعي حزب كمونيس��ت آغاز 
ش��د. بس��ياري اعتقاد دارند كه جنبش كارگران 
لهستاني كه »س��وليدارنوژ« ناميده مي شد نقش 
بس��يار مهمي در تضعيف و س��رنگوني حاكميت 
كمونيست ها در شرق اروپا و متعاقب آن فروپاشي 

ديوار برلين داشت. 
اسناد و مصاحبه هاي منتشر شده در طول سال هاي 
اخير به خوبي نش��ان داده است كه برخي نهادهاي 
امريكاي��ي همچون بني��اد دفاع از دموكراس��ي در 
كمك به اين جريان نقش اساس��ي ايف��ا كرده اند. 
حال با داشتن اين سابقه تاريخي مي توان اين گونه 
نتيجه گيري كرد كه برخي اتفاق��ات و رويدادهاي 
اخير در ايران همچون ماجراي هفت تپه و هپكوي 
اراك تكرار همان سناريو است. ظاهر ماجرا ممكن 
اس��ت همين را نش��ان دهد اما واقعيت پيچيده تر 
از آن اس��ت كه به همين راحتي بت��وان درباره آن 

قضاوت كرد. 
نگاهي به تاريخ سياس��ي ايران نش��ان مي دهد كه 
جنبش هاي چپ همواره از نف��وذ عميق به طبقات 
كارگري در اي��ران ناتوان بوده اند. ب��ه رغم اينكه بر 
اس��اس تئوري هاي ماركس اين طبق��ه كارگر بود 
كه بايد به عنوان موتور اصل��ي فعاليت احزاب چپ 
و كمونيس��تي ايفاي نقش مي كرد، اما همواره اين 
طبقات روشنفكر و نخبه دانشگاهي بودند كه براي 

تغيير در اوضاع جامعه سراغ اين احزاب رفته اند. 
در دوران پس از انقالب اس��المي ب��ه رغم رويكرد 
براندازانه گروه هايي همچون چريك هاي فدايي خلق 
و حزب توده به دليل عدم حماي��ت كارگران از آنها 
هيچ گاه نتوانستند به عنوان چالش جدي در مقابل 

نظام جمهوري اسالمي ايران ظاهر شوند. 
عالوه بر اين اقش��ار مختلف كارگ��ران تقريباً يكي 
از س��تون هاي اس��توار حامي انقالب اس��المي چه 
در زم��ان جنگ تحميل��ي و چه پ��س از آن بودند. 
در دوران فتنه س��ال 88 نيز به رغم برخي تالش ها 
براي ايجاد اعتصاب هاي جدي در صنايع حساس و 
مهم كوچك ترين اقبالي از سوي كارگران به چنين 

ايده هايي نشان داده نشد. 
با وجود اين آنچه سبب ش��ده تا برخي چالش ها در 

حوزه كارگ��ري و فضاي عمومي اجتماعي كش��ور 
ظاهر شود، بحران هاي مديريتي در نظام اقتصادي 

كشور بوده است. 
سياس��ت هاي تعديل اقتصادي كه از س��ال 1368 
و همزمان ب��ا روي كار آم��دن دولت س��ازندگي در 
كشور اعمال ش��د، سبب ش��ده عماًل توان چانه زني 
كارگران در محيط اقتصادي كشور به شدت كاهش 
يابد. ش��وك هاي مداوم تورمي همچون شوك تورم 
۵0درصدي در سال 13۷2 و همچنين شوك تورمي 
در سال 1391 و 139۷ عمالً سبب شده دستمزدهاي 
موجود ديگر كفاف توان تأمين هزينه هاي كارگران را 
ندهد. افزايش دستمزدها كه بر اساس يك آيين نامه 
دولتي از سوي شوراي دستمزد در اواخر هر سال ابالغ 
مي شود، عماًل نتوانسته اين شكاف تاريخي را پر كند. 
خصوصيسازيافسارگسيخته؛باليجان

كارگران
از اين گذش��ته سياس��ت خصوصي س��ازي ای كه 
در س��ال هاي گذش��ته به اقتصاد تحميل شده نيز 
مش��كالت ديگري را ب��راي كارگران ايج��اد كرده 
اس��ت. به رغم اينكه تصور مي شد خصوصي سازي 
بتواند منجر به افزايش بهره وري در صنايع كش��ور 
شده و به رش��د اقتصادي باالتري منجر شود، عماًل 
شاهد هستيم كه كارخانجات خصوصي سازي شده 
يكي پ��س از ديگري تعطيل و دچ��ار كاهش توليد 

مي شوند. 
نمونه آشكار چنين وضعي را مي توان در كارخانجات 
ماشين س��ازي هپكو ديد كه يك صنعت راهبردي 

هم اكنون دچار يك بحران تمام عيار ش��ده اس��ت. 
كارخانه آلمينيوم سازي المهدي نيز نمونه ديگري 
اس��ت كه مي رفت به سرنوشت س��اير كارخانجات 
خصوصي سازي دچار گردد. جدا از تخلفات آشكار در 
نحوه قيمت گذاري و فروش كارخانه بالفاصله پس از 
واگذاري ديگ هاي جداسازي در كارخانه يكي پس 
از ديگري خاموش شدند و پرداخت حقوق كارگران 
نيز عقب افتاد. خوش��بختانه در اي��ن ميان مداخله 
نهادهاي نظارتي و بازپس گيري كارخانه و واگذاري 
مديريت آن به ش��ركت مپنا سبب ش��د تا از فاجعه 
مشابهي همچون هپكو و هفت تپه جلوگيري به عمل 
آيد. هفت تپه، كارخانه رشت الكترونيك و ده ها مورد 
ديگر مشتي از اين خرمن بزرگ ناكارآمدي هستند. 
تش�كيالتكارگريب�اكاركردسياس�ي

جناحي
از سوي ديگر بزرگ ترين تشكيالت كارگري ايران 
يعني خانه كارگر عم��اًل كوچك ترين تحركي در 
حمايت از كارگران به عمل نمي آورد. بديهي است 
كه نهادي يگان��ه و انحصاري چون »خانه كارگر« 
با تشكيالت و امكانات سراسري، يك بازوي قوي 
حمايتي و بس��يج كننده براي حمايت از كارگران 
باش��د، اما در ش��رايط فعلي كه كارگ��ران انتظار 
حماي��ت از چنين نهادي را دارن��د، كوچك ترين 
تحركي را در اين رابط��ه نمي بينيم. كوچك ترين 
اقدامي كه اين نهاد در شرايط فعلي مي تواند انجام 
دهد، مذاكره با نهادهاي قدرتمند اقتصادي براي 
اصالح وضعيت موج��ود در واگذاري كارخانجات 

مهم و حياتي است. 
يكي از ايده هايي كه تاكنون حتي يك بار نيز از سوي 
نهادهاي مرتبط با خصوصي س��ازي مورد توجه قرار 
نگرفته فروش سهام كارخانجات به تعاوني هاي صنفي 
كارگري است؛ تجربه اي كه چندين بار در كشورهايي 
همچون برزيل و آرژانتين به كار رفت و توانست نتايج 

بسيار خوب اقتصادي نيز داشته باشد. 
در ماجراي هپكوي اراك ني��ز تعاوني كارگران اين 
كارخانه پيشنهاد فروش سهام آن را مطرح كردند كه 

متأسفانه به هيچ عنوان مورد توجه قرار نگرفت. 
تش��كيالت خانه كارگ��ر هم كه مدعي اس��ت يك 
نهاد »صنفي« اس��ت و اصاًل كار سياسي نمي كند، 
مجموعه هايي به نام »واحد علمي- كاربردي خانه 
كارگر« در سراس��ر كش��ور دارد و عالوه بر اين هم 
روزنامه متعلق به اين تش��كيالت، يعن��ي روزنامه 
»كار و كارگر« )به مدير مس��ئولي عل��ي ربيعي( و 
هم خبرگ��زاري كار ايران )ايلنا( صراحتاً و آش��كارا 

رسانه هاي اصالح طلب شناخته مي شوند. 
به نظر مي رس��د زمان آن رس��يده تا مسئوالن تنها 
تشكل صنفي كارگري پاسخ روشني در قبال نحوه 

حمايت از كارگران به رسانه ها ارائه دهند. 
با در نظر گرفتن اين موارد طبيعي است كه برخي 
طرف هاي بيگانه درصدد سوءاس��تفاده از شرايط 
س��خت كارگران باش��ند، به عنوان مث��ال مارك 
دوبوويتز مدير البي صهيونيستي موسوم به بنياد 
دفاع از دموكراسي ها در سرمقاله خود در روزنامه 
وال استريت ژورنال كه فروردين سال جاري منتشر 

ش��د به صراحت يكي از اهدافي را كه بايد مدنظر 
دولت ترامپ باشد، گس��ترش اعتراضات كارگري 

عنوان كرد. 
وي در اين مقاله نوشت: مقام هاي دولت ترامپ بايد 
حمايت گس��ترده از اتحاديه هاي كارگري ايران را 
مورد بررس��ي قرار دهند، از جمل��ه اينكه از طريق 
يك صندوق مخفي تح��ت مديريت آژانس مركزي 
اطالعات )سيا( به ايراني هاي بيشتري پول داده شود 
تا اعتصاب كنند. در دهه 1980، سيا و »فدراسيون 
كارگري و كنگره س��ازمان هاي صنعت��ي امريكا« 
)AFL- CIO( پشتيباني فني و مالي گسترده اي به 
جنبش »همبستگي« لهستان ارائه كردند و موفقيت 
زيادي هم به دست آوردند، هرچند مدارك موثقي 
كه نشان دهد آنها از اعتصاب هاي كارگري حمايت 

مالي كردند، وجود ندارد. 
 طبيعي است كه با چنين صراحت كالمي بايد انتظار 
بهره برداري جدي از اعتراضات كارگري در ايران را 
داشته باشيم كه نمونه واضح آن به آشوب كشيدن 

آنها از طريق برخي عناصر خشونت طلب است. 
با اين حال و به رغم وجود نش��انه هاي روشن براي 
اجراي چنين سياستي بايد به اين نكته توجه داشت 
كه طبقه كارگران در نظام جمهوري اسالمي هيچ 
گاه تمايالت براندازنه نداش��ته و عالقه اي به چنين 
دخالت هايي نشان نداده اند، از اين رو بايد در برخورد 
با چنين م��واردي حس��اب خيل عظي��م كارگران 
معترض از عناصر احتمالي نفوذي جدا شود و حتي 
با كس��اني كه بنا به برخي داليل از جمله نااميدي 
در رس��يدگي به وضعي��ت آنها به اين س��و گرايش 
پيدا كرده اند با مماش��ات برخورد شود؛ نكته اي كه 
خوش��بختانه در دوران رياس��ت آيت اهلل رئيسي بر 
دستگاه قضايي مورد توجه قرار گرفته و يكي از آنها، 
دستور بررسي پرونده محكوميت برخي فعاالن هفت 

تپه در دادگاه انقالب اسالمي است. 
كارگرانبيندولبه

مديريتناكارآمدوتوطئهخارجي
راه اندازي دوب��اره كارخانه هايي همچ��ون هپكو و 
هفت تپه و بازگش��ت آرامش به تجمعات كارگري 
امری دور از دسترس نيس��ت به شرطي كه بتوان با 

ريشه هاي آن به درستي برخورد كرد. 
تجديدنظر اساس��ي در قوانين و آيين نامه مرتبط با 
خصوصي س��ازي كارخانجات و صنايع بزرگ اولين 
قدم در اين مسير است، حتي مي توان با اقدام قضايي 

از مالكيت اين كارخانجات خلع يد كرد. 
در كنار اين تش��كيالت جدي حامي كارگران نيز 
به صورت جدي وارد ميدان ش��وند و تنها در زمان 
انتخابات به عنوان بازوي كارگري يك تشكيالت 
سياسي وارد عمل نشوند. نكته نهايي نيز اين است 
كه امكان اعتراضات قانوني كارگران را فراهم كرد؛ 
اعتراضاتي كه مي تواند جنبه مبارزه با فس��اد نيز 

براي قوه قضائيه داشته باشد. 
در غير اين صورت اين پيش بيني غلوآميز نخواهد 
بود كه كارگران در دو لبه مديريت ناكارآمد دولتي و 

دخالت توطئه آميز خارجي قيچي شوند.

واكنششديداللحنايرانبهفرافكنيهايامريكاوآلسعود

ماجراجويي عليه ايران با پاسخي قاطع همراه خواهد بود
پسازاتهامزنيبياس�اسامري�كابهايراندرب�ارهدخالت
درحملهتالفيجويانهيمنبهتأسيس�اتنفتيعربس�تان
سعودي،تهراندريادداشتيرسميازطريقسفارتسوئيس
دربارههرگون�هاقداميازناحي�هامريكاييهاهش�دارداد.
به گزارش ف��ارس، به دنبال اتهام��ات اخير مقام��ات امريكايي 
به جمهوري اس��المي ايران درباره دس��ت داش��تن در حمله به 
تاسيسات نفتي عربستان س��عودي )آرامكو(، جمهوري اسالمي 
ايران يك يادداشت رسمي و هشدارآميز به طرف امريكايي ارسال 

كرده است. 
براساس گزارش فارس، روز دوشنبه و در پي اتهامات اخير مقامات 
امريكايي در خصوص دست داشتن ايران در حمله تالفي جويانه 
يمن به تأسيسات نفتي عربستان سعودي، جمهوري اسالمي ايران 
در يادداشتي رسمي از طريق سفارت سوئيس، حافظ منافع امريكا 
در ايران، به دولت اياالت متحده امريكا درباره هرگونه اقدام عليه 
ايران هش��دار داده و هرگونه دخالت ايران در اين قضيه را نيز رد 
كرده است. در اين يادداشت ضمن محكوم كردن ادعاهاي مايك 
پمپئو وزير خارجه امريكا و ديگر مقام��ات امريكايي عليه ايران، 
اعالم شده كه اگر حمله اي ]ولو محدود[ به ايران صورت بگيرد، 
واكنش جمهوري اسالمي فوري و شديد است و به منشأ تهديد، 
محدود نخواهد شد و ممكن است دامنه وسيع تري از منشأ تهديد 
را نيز در بر بگيرد. براساس ش��نيده ها مفاد و محتواي اين پيام از 

طرق مقتضي به گوش سعودي ها نيز رسيده است. 

صبح شنبه 23شهريورماه، »يحيي سريع« سخنگوي نيروهاي 
مس��لح يمن از حمله تالفي جويانه به تأسيسات نفتي عربستان 
س��عودي خبر داد و اعالم كرد كه اين اق��دام در چارچوب حق 
طبيعي و مش��روع در پاس��خگويي به جنايات ائتالف متجاوز و 

محاصره پنج ساله يمن انجام شده است. 
مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا مدعي شده است كه ايران پشت 
اين حمله قرار دارد اما براي اين ادعا هيچ مدركي ارائه نكرده است. 
ائتالف عربي ضديمن نيز در بيانيه اي مدعي ش��ده بود كه سالح 
استفاده شده ساخت ايران است. رياض هم براي اين ادعا، هنوز 
هيچ ادله يا شواهدي به افكار عمومي ارائه نكرده است. جمهوري 
اس��المي ايران پيش از اين نيز در پي حمله ب��ه پهپاد امريكايي 
يادداشتي به طرف امريكايي از طريق سفارت سوئيس در تهران 

ارسال كرده بود. 
پاسخهمهجانبهايرانبههرشرارتاحتمالی

با آمادگ��ي كامل هرگون��ه قصد و 
اقدامي ب��راي تعرض به كش��ور يا 
منافع جمهوري اسالمي را زير نظر 
داش��ته و ب��ه ش��ديد ترين وجه به 
ش��رارت هاي احتمالي پاسخ قاطع 

خواهيم داد. 
به گزارش مهر، امي��ر دريابان علي 
شمخاني دبير ش��وراي عالي امنيت ملي با اشاره به شرايط ملت 

يمن، گفت: بحران يمن كه بيش از ۵0 ماه از ش��كل گيري آن به 
دليل تداوم تجاوز نظامي عربستان سعودي به اين كشور سپري 
ش��ده اس��ت، هيچ گونه راه حل نظامي ندارد و تنها در چارچوب 
گفت وگوهاي يمني- يمني و بدون دخالت طرف هاي ثالث قابل 

اتمام است. 
وي ادامه داد: دفاع همه جانبه مردم ستم ديده يمن در برابر 
تجاوز خارجي و كشتار بي رحمانه شهروندان اين كشور، حق 
مش��روع و قانوني آنها بوده و واكنش��ي طبيعي به بي رحمي 

متجاوزان است. 
دريابان شمخاني با اشاره به سخنان برخي مقامات امريكايي 
و تالش براي ارتباط دادن حوادث رخ داده در عربس��تان به 
ايران تصريح كرد: س��الح هاي ارتش يمن توسط خودشان 
طراحي و ساخته مي شود و منتسب نمودن آن به كشورهاي 
ديگر، فرار به جلو به منظور عدم پاسخگويي در اتالف منابع 
براي خريد تجهيزات پيشرفته و غير مؤثر نظامي از كشورهاي 

غربي است. 
وي در پايان خاطرنشان كرد: سياست راهبردي ايران، كاهش 
تنش، اجتناب از هرگونه درگيري و رفع بحران هاي منطقه اي 
از طريق گفت وگو اس��ت، به همين دليل ب��ا آمادگي كامل 
هرگونه قصد و اقدامي براي تعرض به كشور يا منافع جمهوري 
اسالمي را زير نظر داشته و به ش��ديد ترين وجه كه مي تواند 
موجب شگفتي متجاوزان باشد به شرارت هاي احتمالي پاسخ 

قاطع و همه جانبه خواهد داد.
حملهانص�اراهللبهآرامكو،پاس�خبهحمالتش�ديد

عربستانبود
وزير دفاع كش��ورمان ني��ز هرگونه 
نقش ايران در حمله به تاسيس��ات 
نفتي عربستان را رد كرد. به گزارش 
تس��نيم، امير حاتمي وزير دفاع و 
پش��تيباني نيروهاي مسلح صبح 
ديروز در حاش��يه جلس��ه هيئت 
دولت در م��ورد حمالت نيروهاي 
يمني به تاسيس��ات نفتي آرامكو ضمن رد اظهارات برخي در 
مورد نقش ايران در اين عمليات گفت: موضوع بس��يار روشن 

است، يك درگيري بين دو كشور اتفاق افتاده است. 
وي ادامه داد: يك طرف درگيري يمني ها هس��تند كه به 
صراحت اعالم كردند اين كار را انجام داده اند. منطق كار 
هم روشن است كشوري كه س��اليان سال تحت حمالت 
ش��ديد بوده و تعداد زيادي تلف��ات داده و همين طور در 
اثر محاصره اي كه ق��رار گرفته كاماًل وضعيت مش��خص 
اس��ت، به لحاظ نظامي حدود دو س��ال قبل نيز يمني ها 
چني�ن عملي�اتي را انج�ام داده بودند و به يك ف�رودگاه 
در ام�ارات حمل�ه و م�وش��ك با برد هزارو200كيل�ومتر 

شليك ك�رده ب�ودند.

   گزارش

كارگران بين دو لبه سوءمديريت و توطئه خارجي
مهدی  پورصفا

   تحلیل

   کوتاه
عضوكميسيونامنيتمليوسياستخارجيمجلس:

تكرار كليدواژه مذاكره مكمل سياست ايران هراسي است
تك�رارچندب�ارهكلي�دواژه»مذاك�ره«ازس�ويهيئ�ت
حاكم�هامري�كاخدع�هب�ودهونيازمن�درفت�ارمتقاب�ل
اس�ت. م�ردم و مس�ئوالن س�وي از هوش�مندانه
مسعود گودرزي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به بيانات رهبر انقالب 
مبني ب��ر اينكه ه��دف طرح مج��دد موضوع مذاك��ره از جانب 
امريكايي ها، ترفندي براي تحميل خواس��ته هاي خود و اثبات 
تأثيرگذاري فش��ار حداكثري بر ايران اس��ت، گف��ت: ترامپ با 
پيش��نهاد مس��ئله مذاكره در حال ايجاد م��وج تبليغاتي عليه 
كش��ورمان اس��ت. در واقع هيئت حاكمه امري��كا در چند وقت 
گذش��ته با مانور روي كليدواژه »مذاكره« تالش كردند به افكار 
عمومي دنيا اعالم كنند درصدد به كارگيري ديپلماسي هستند و 

در مقابل جمهوري اسالمي است كه از گفت وگو و ديپلماسي فرار 
مي كند. وي با تأكيد بر اينكه سياست ايران هراسي امريكايي ها 
در حال اجرايي شدن است و تكرار چندباره مسئله مذاكره بدون 
شرط يا با پيش شرط بخشي از آن محسوب مي شود، ادامه داد: بر 
اين اساس مردم و خصوصاً مسئوالن بايد هوشمندانه و هوشيارتر 

رفتار كنند و فريب دشمن را نخورند. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم با اشاره به اينكه خدعه و نيرنگ 
همواره از س��وي امريكايي ها عليه كش��ورمان مورد استفاده قرار 
گرفته است، تصريح كرد: در واقع مي توان اذعان كرد دولت جديد 
اياالت متحده مي خواهد فضا و عرصه سياسي را بر ايران اسالمي 
تنگ كند تا كشورمان مجبور شود پاي ميز مذاكره اي حاضر شود 

كه آنها شرايطش را تعيين مي كنند در حالي كه كور خوانده اند.

نمايندهمجلس:

قوه قضائيه به هزينه هاي انتخاباتي هم ورود كند
اگرمبلغ�يب�رايانتخاب�اتهزين�هميش�ودق�وهقضائيه
ميتوان�دص�ورتمال�ياي�نهزينهه�اراضب�طوبررس�ي
كن�دوحت�ياي�نمه�مدرصالحيته�اني�زلحاظش�ود.
عبدالرضا مصري در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به اقدامات قوه 
قضائيه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار كرد: اقداماتي كه 
امروز قوه قضائيه انجام مي دهد از ابتداي انقالب تا به امروز كم نظير 
بوده و اصالحات آغاز ش��ده در قوه قضائيه فقط در يك بعد نيست 
بلكه به صورت سيستمي همه جوانب را در بر گرفته است. نماينده 
كرمانشاه در مجلس ش��وراي اس��المي افزود: رئيس قوه قضائيه با 
اقدامات اخير خود در عرصه هاي جديد نش��ان داد كه قوه قضائيه 
تا به امروز مي توانس��ته چه اقداماتي انجام دهد و انجام نداده است، 
همواره اعتقاد دارم كه يك مجلس مقتدر توانمند مي تواند دولت را 

مقتدر و توانمند كند اما يك قوه قضائيه س��الم و قدرتمند مي تواند 
كشور را توانمند و قوي كند. وي آفت هر انقالبي را فساد، رانت و پيوند 
قدرت و ثروت برشمرد و گفت: وقتي قوه قضائيه خود از هر گونه آفت 
محافظت كند ساير نهادها را به راحتي مي توان با ترازوي قوه قضائيه 
سنجيد. قوه اي كه داعيه دار شفافيت است خود بايد شفافيت داشته 
باشد و اقدامات اخير قوه قضائيه اميدي در اين راستا ايجاد كرده است. 
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي همچنين از اقدام آيت اهلل رئيسي 

در ارائه ليست اموال و دارايي هاي خود به رهبري تقدير كرد. 
مصري افزود: ضرورت دارد با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس 
شوراي اس��المي قوه قضائيه به هزينه كرد مبالغي كه در انتخابات 
هزينه مي شود، ورود كند تا مشخص شود اين مبالغ هنگفت از كجا 

نشئت مي گيرد.


