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رفتار ترامپ در دور دوم نسبت به ايران 
چگونه خواهد بود؟

فريدون مجلسي در سرمقاله ديروز روزنامه 
آفتاب يزد با عنوان ايران و ترامپ در دور 
دوم نوش��ت: جان بولتون مش��اور سابق 
امنيت  رئيس جمهور امريكا اخيراً مدعي شده است كه اگر ترامپ 
در انتخابات آتي امريكا بار ديگر پيروز ش��ود در دور دوم رياس��ت 
 جمهوري رفتار ماليمي را با ايران در پيش خواهد گرفت تا بتواند 
به توافق دست يابد. اين ادعا در حالي است كه ترامپ پيش از اين 
 گفته بود در دور دوم براي مذاكره با ايران سختگيري هاي بيشتري 
را در پيش خواهد گرفت. به نظر مي رسد آنچه بولتون گفته در  واقع 
به قصد كاهش محبوبيت ترامپ در ميان تندرو هاي امريكاست و 
چندان منطبق با واقعيات نيس��ت. از س��وي ديگر آنچه از دونالد 
ترامپ ديده ايم نشان مي دهد او اگر در دور دوم نيز پيروز انتخابات 
شود، رفتار ماليمي  نخواهد  داشت و چه بسا همانطور كه خودش 
گفته سياست فش��ار حداكثري را بيش��تر كند. اگرچه در شرايط 
كنوني به دليل تالش براي  پيروزي در انتخابات مالحظاتي بر سر 
راه او وجود دارد، در همين دور اول نيز ترامپ براساس وعده هاي 
اوليه خود از هيچ  كوششي جهت فشار بر ايران دريغ نكرده است. از 
جمله به تازگي نيز دادس��تان هاي امريكا به دنب��ال گرفتن حكم 
دادگاه عليه  سوخت رساني ايران به ونزوئال هستند كه در واقع تالش 
جديدي در مسير فشار بر ايران است. با وجود اينكه تجارت تهران 
و  كاراكاس در آب هاي بين المللي است، اما دولت ترامپ به دنبال 
حكم قضايي در دادگاه امريكا عليه اين تجارت است، بنابراين به نظر 
 مي رسد حضور مجدد ترامپ در كاخ سفيد تا سال ۲۰۲۴ را بايد در 
چشم اندازي ديد كه روابط ايران و اياالت متحده در آن پرتنش تر از 

چهار سال اخير خواهد بود.  
........................................................................................................................

   جزئياتي از سند همكاري 25 ساله
ايران و چين 

روزنامه خراسان در بخشي از گزارش ديروز 
خود با عنوان جزئياتي از س��ند ۲5ساله 
ايران و چين نوش��ت: بر اساس اطالعات 
موثق اين سند با عنوان رسمي »برنامه همكاري هاي جامع ايران و چين« 
ثبت شده و حوزه هاي سياس��ي،  امنيتي، دفاعي، فرهنگي، كشاورزي، 
اقتصادي، علمي، جهانگردي، نفت و انرژي، زيرساخت هاي مخابراتي و 
فناوري ارتباطات،  تجارت، بهداشت و سالمت و... را شامل مي شود. در 
برخي از بند ها صحبت از تسهيل سرمايه گذاري و فاينانس است و برخي 
از  بند ها از حمايت هاي متقابل سياسي در مجامع بين المللي مي گويد. 
در حوزه نظامي و دفاعي موضوعاتي همچون آموزش، انتقال  فناوري هاي 
دفاعي، مبارزه با تروريسم و رزمايش مش��ترك آمده است. هر چند در 
عالم سياست، منافع تعيين كننده خط مشي هاي طرفين است و نبايد 
به قول هاي شفاهي يا مواضع لفظي دلخوش بود  اما در مجموع آن چيزي 
كه امروز به عنوان »برنامه همكاري هاي جامع ايران و چين« در دست 
تدوين و نهايي شدن است اگر چه  با تغييرات كوچكي نيز همراه خواهد 
بود، اما مي تواند يك نقشه راه روش��ن و يك ريل گذاري اصولي را براي 
روابط دو كشور مهم  در دنياي آينده ترسيم كند. جايي كه چين به عنوان 
قدرت اول اقتصادي دنيا در آينده نزديك نمي تواند براي هر گونه برنامه 
 جهاني، اي��ران را به عنوان يك قدرت بزرگ منطقه غرب آس��يا ناديده 
بگيرد بلكه دو طرف مي توانند با روابطي مكمل و  مستقل از قدرت هاي 
سنتي و سلطه گر غربي ضمن تأمين منافع خود و منافع مشترك در برابر 

فشار هاي كشور هاي سلطه گر نيز  محكم تر از قبل ايستادگي كنند.  
........................................................................................................................

  ضرورت توجه به حفاظت نطنز
روزنامه جمهوري اس��المي در سرمقاله 
ديروز خ��ود با عن��وان مالحظاتي درباره 
واقع��ه نطنز نوش��ت: واقعه اي كه ش��ب 
پنج شنبه در  مجتمع اتمي نطنز رخ داد، در كنار مالحظاتي كه به آن 
مربوط مي شوند، اين تذكر جدي را به مسئوالن مربوطه مي دهد كه 
بايد در  حفاظت از مراكز حساس كشور جديت بيشتري داشته باشند. 
 جدي گرفتن حفاظت، دو جنبه دارد: يكي اينكه پوش��ش پدافندي 
كامل و هوشمندي براي مراكز حساس در نظر گرفته شود تا كمترين 
 امكاني براي حمالت هوايي و ضربه وارد ش��دن به اي��ن مراكز وجود 
نداشته باشد. اين، كاري است كه براي نيرو هاي مسلح ما كاماًل  ممكن 
و عملي است. درس��ت در شرايط حساس كنوني اس��ت كه نيرو هاي 
مسلح ما بايد توانمندي خود را نشان بدهند و به آنچه در  مناسبت هاي 
مختلف مي گويند عمل كنند. كوتاهي در اي��ن زمينه به هر دليل كه 
باشد، زيانبار و غيرقابل توجيه است، كمااينكه انجام  صحيح و دقيق و 
به موقع اين وظيفه مهم، موجب افزايش اعتماد مردم، ثبات و ارتقای 

امنيت در كشور خواهد شد.  
جنبه دوم، جديت در حفاظت داخلي است كه از اهميت و حساسيت 
بيش��تري برخوردار اس��ت. هر چند مبناي عمل، هم��واره اعتماد به 
 نيروهاست، ولي مراقبت دقيق مبتني بر ضوابط هيچ منافاتي با اعتماد 
ندارد. حفاظت داخلي و پوشش پدافندي، مكمل همديگر هستند  كه 

مي توانند توطئه هاي دشمنان را خنثي كنند.  
........................................................................................................................

عدم شفافيت، مسلخ مصالح
مسعود پيرهادي در سرمقاله ديروز 
روزنامه رسالت با اش��اره به ضرورت 
شفاف سازي و مشخص شدن تكليف 
برخي از پرونده ها كه از ابتداي انقالب اسالمي در جريان است، نوشت: 
اخباري پيرامون سرنوش��ت چهار ديپلمات دربند كش��ورمان انتشار 
ياف��ت و داغ دل ها را ت��ازه كرد. خبر ش��هادت احتمال��ي حاج احمد 
متوسليان و سه همراهش، با تكذيب و تأييدهاي فراوان همراه شد و 
در شبكه هاي اجتماعي بازتاب وسيعي يافت. پيش  از اين نيز هر چند 
سال يك بار اخبار مشابهي منتشر شده و اندكي بعد فراموش شده است. 
احتماال اين ب��ار نيز همچون دفعات قبلي، پ��س از چند روز، آب ها از 
آسياب بيفتد و ماجراي زنجير شيرمرد كم نظير تاريخ معاصر ما و سه 
همراهش، به گوشه اي رانده شود. هدف از اين نوشته، بررسي ابعاد آن 
ماجراي غم انگيز نيست بلكه بررسي بالتكليفي و موارد مشابه آن است. 
آتش س��وزي هاي متعدد در جنگل ها، بوس��تان ها و مراكز صنعتي و 
خدماتي كشور، سرنوش��ت پيگيري بس��ياري از طرح ها و مطالبات 
اقتصادي مردم همچون س��هام عدالت، ماليات ب��ر خانه هاي خالي و 
مديريت بازار مسكن، سرنوشت بس��ياري از ابهامات سياسي و حتي 
پرونده هايي پيرامون دفاع مقدس همچنان باز است. ما نمي دانيم فالن 
عمليات ن��اكام با صدها و ش��ايد هزاران ش��هيد، از ابتدا ل��و رفته و با 
بي تدبيري به اجرا درآمده يا به قول برخي فرماندهان، عمليات فريب 
بوده اس��ت. صد البته كه معتقديم با گذشت سه  دهه از دفاع مقدس، 
پرداختن به اين موارد، ش��دني و بلكه ضروري است و مصالح ملت به 
خطر نمي افتد، هرچند ممكن است مصالح برخي مجريان به چالش 

كشيده شود كه اشكالي هم ندارد. 
دو اصل كليدي را از ياد نبريم: اول آنكه به عكس قول مش��هور، با گذر 
زمان هيچ چيز فراموش نمي شود و دوم، جز امامان معصوم)ع( و كتاب 
آس��ماني ما، هيچ كس و هيچ نوش��ته و قانوني بدون كاس��تي و خطا 
نيست. بايد نقد كرد، پرسيد و پاسخ گرفت؛ آنچه مصالح ملي را به خطر 

مي اندازد، عدم شفافيت و بالتكليفي است.
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7سال از فرصت دولت تدبیر و امید در خدمت به مردم گذشت

پروژه فرار از مسئوليت روی ميز مدعيان!
»مقصر دولت  قبل اس�ت« اين كلیدي ترين 
عب�ارت دولتم�ردان تدبیر و امی�د در طول 
س�ال هايی اس�ت كه ام�ور اجرايي كش�ور 
را در دس�ت دارن�د؛ عبارتي كه ك�م و بیش 
توس�ط برخي از دولتمردان و حامیان دولت 
تكرار مي شود، آن هم در شرايطي كه هفت 
س�ال از عمر دولت اعتدال گذش�ته اس�ت. 
امروز در شرايطي كه تنها يك سال از عمر دولت 
تدبير و امي��د باقي مانده اس��ت، افكار عمومي 
سطح جديدي از فرافكنی را شاهد هستند، به 
اين معنا كه بسياري از مس��ببان وضع موجود 
عالوه بر بهره گي��ري از تاكتيك ف��رار به جلو، 
تصميم گيران و تصميم س��ازان اصلي دولت را 
افرادي توانمن��د و قدرتمند عن��وان مي كنند! 
اتخاذ چنين مواضعي قاعدتاً با اين هدف صورت 
مي گيرد كه عامل اصلي به  وجود آمدن مشكالت 
امروز كشور دولت كنوني نيست و عالوه بر دولت 

قبل، حاكميت داراي بيشترين تقصير است!
    انگشت اتهام به سمت خود شماست

فرار از پاسخگويي و عدم پذيرش مسئوليت هاي 
حداقلي توس��ط دولتمردان و حاميان آنها در 
سطح رسانه ها، چند صباحي است كه به عنوان 
رويه ثابت مسئوالن اجرايي كشور تبديل شده 
است و در چنين ش��رايطي اوضاع گراني، تورم، 
بيكاري و ركود هر روز شرايط بدتري نسبت به 
قبل مي گيرد و خروجي چنين اظهارات و چنين 
وضعي اين است كه انگش��ت اتهام كماكان به 

سمت نظام منحرف شود. 
همانطور كه اش��اره ش��د برخي دولتمردان در 
حالي انگش��ت اتهام را به س��مت دولت قبل و 
مهم تر از آن حاكميت كشور نشانه رفته اند كه 
مطلقاً نسبت به افزايش سرسام آور قيمت دالر، 
خودرو، مسكن، اجاره بهاي مسكن، سكه، مرغ، 
تخم مرغ، لوازم خانگي و... احس��اس ناراحتي و 
نگراني نكرده و اقدامي براي جبران خس��ارت 
و بهبود اوضاع اقتصادي مردم نمي كنند. حال 
در ش��رايطي كه مردم خواس��تار توق��ف روند 
روزافزون گراني، بيكاري و تورم هستند، اسحاق 
جهانگيري معاون اول رئيس جمهور با استفاده 
از تعريض و كنايه مي گويد: »كشور از مجموعه 
مديريتي توانايي برخوردار است اما برخي افراد 
قياس به نفس مي كنند و اين موضوع را حرفي 
گ��زاف مي پندارند و تصور مي كنن��د كه چون 
خودش��ان توانايي مديريتي ندارن��د، مديران 

كشور نيز توانمند نيستند«!
در ش��رايطي معاون اول رئيس جمهور دولت 
را متشكل از مديران توانا نامگذاري مي كند 
و منتقدان دلس��وز را افرادي ناتوان مي نامد 
كه وي يك م��اه مانده به انتخابات س��ال96 
گفت: »اگر ما پيروز بش��ويم ديگر هيچ كس 
در ايران سرگرس��نه زمين نخواهد گذاشت 
و هيچ كارتن خواب��ي ديگر نخواهد بود.« وي 
همچنين اضافه مي كند: »ملت! يادتان رفته 

قيمت دالر لحظه اي عوض مي ش��د... امروز 
ديگر كسي از گراني و تورم حرفي نمي زند... 
چ��ون كاري ش��د كارس��تان. رئيس جمهور 
خودش وقت گذاش��ت. رونق ش��روع شده، 
ما به همه اهداف مان در برجام رس��يديم. ما 
ايران هراسي را به ايران دوستي تبديل كرديم. 
ما ريس��ك هاي مهمي را از ايران دور كرديم. 
دنيا عاش��ق كار كردن با ايران ش��ده. هجوم 
شركت هاي غربي و شرقي به ايران براي كار 

كردن آغاز شده است.« 
جهانگي��ري همچنين اظه��ار مي كند: »ملت 
ايران گوششان از اين ش��عارها پر است، برنامه 
چيز س��ختي است اما شعار س��اده است و شما 
مي توانيد به راحتي بگوييد 5ميليون شغل ايجاد 
مي كنم اما ما از شما مي خواهيم با برنامه بگوييد 

كه چه كار مي كنيد.« 
محس��ن غرويان نيز در يادداش��تي همراستا با 
سخنان جهانگيری مي گويد: »اگر نامزد رقيب 
امروز رئيس جمهور بود، قطعاً وضعيت اقتصادي 
كش��ور بهتر از حال حاضر نبود و شايد بدتر هم 
مي ش��د، حتي مي توان احتمال داد كه قيمت 
دالر به دو تا سه برابر قيمت كنوني يعني حدود 

۴۰هزار تومان افزايش پيدا مي كرد«!
   مجلس مقصر است نه دولت!

جالب اين اس��ت كه دولت و حامي��ان دولت، 
مجلس ت��ازه كار يازدهم را نيز مس��بب وضع 
موج��ود مي دانند و گويي دول��ت كنوني از هر 
اش��تباه و خطايي مص��ون اس��ت! محمدتقي 
فاضل ميبدي فع��ال سياس��ي در گفت وگو با 
روزنامه آرم��ان مي گويد: »اقدامات سياس��ي 
مجلس يازدهم چه در زمينه سياسي و چه در 
زمينه مذهبي اگر بدون دقت باشد براي جامعه 
مفيد نخواهد بود. در ۴۰سال گذشته ما شاهد 
بوده ايم كه رفتار تن��د نتيجه مطلوب به همراه 
نداشته است. در شرايط كنوني مجلس يازدهم 
به صورت متصلب و متعصب با موضوع سياست 
خارجي برخ��ورد مي كند. چني��ن رويكردي 
در نهايت عاقبت مش��خصي ندارد. در روزهاي 
گذش��ته ما دوباره ش��اهد افزايش قيمت ارز و 
تورم در كش��ور بوده ايم كه يك��ي از داليل آن 
عملكرد مجل��س يازدهم در زمينه سياس��ت 

خارجي است.« 
مرعشي سخنگوي حزب كارگزاران و از حاميان 
عملكرد دولت تخريب زودهنگام دوستان خود 

عليه مجل��س را تكميل ك��رده و مي گويد: »ما 
االن فروش نفت مان تقريباً رو به تعطيلي است. 
نمي شود كه هم بابت اينكه فروش نفت از بين 
رفته و ما باي��د اقتصادمان را ب��دون نفت اداره 
كنيم خوشحال باشيم، هم وقتي دالر مي شود 
۲۰هزارتوم��ان برايمان س��ؤال ش��ود كه چرا 
اين طور ش��ده. هر كاري لوازمي دارد و تبعاتي، 
انقالبي بودن در دنياي امروز با تعريفي كه اين 
طيف تندروی سياس��ي دارد نتيجه اش فش��ار 
اقتصادي مي ش��ود. نتيجه اش توقف صادرات 

نفت هم است.«
    7 سال گذشت شما چه كرديد؟

در اين ميان بودن��د روزنامه ها ي��ا افرادي كه 
نس��بت به عملكرد دولت انتقاد ك��رده و اينكه 
تمام تقصيرها را متوجه دولت قبل و حاكميت 
كرده اند را مورد سرزنش قرار داده اند. مسعود 
دانش��مند )دبيركل خانه اقتص��اد( در مطلبي 
كه در يكي از روزنامه ه��اي زنجيره اي به چاپ 
رسانده است، مي نويسد: »از ابتدايي كه دولت 
آقاي روحاني س��ركار آمد، گفتند مش��كالت 
ناش��ي از دولت آقاي احمدي نژاد بوده اس��ت، 
فرض كنيم كه همه اين حرف ها درست است 
و همه مشكالت براي دوران احمدي نژاد است. 
آقاي روحاني ش��ما دولت را با توجه به همين 
شرايط و مشكالت تش��كيل داده ايد، بنابراين 
بايد براي حل اين مشكالت راه حل مي داشتيد. 
هفت سال از دولت گذشته و راه حلي ارائه نشده 
است. چيزي كه اتفاق افتاده تورم و افزايش نرخ 
ارز و كوچك تر شدن س��فره مردم بوده و امروز 
همه مردم با مشكل اقتصادي مواجه هستند.« 
وي ادامه مي ده��د: »چرا در اين هفت س��ال 
مشكلي حل نش��ده بلكه اضافه هم شده است، 
به عنوان مثال در دوره احمدي نژاد پديده اي به  
نام مسكن مهر وجود داش��ت كه انتقاد زيادي 
از آن شد. بايد پرسيد شما كه اين اقدام را غلط 
مي دانس��تيد چه جايگزيني ب��راي آن فراهم 
كرديد؟ هيچ. نتيجه اين شد كه بحران مسكن و 
اجاره بها امروز اتفاق افتاده است، به دليل اينكه 
ش��كاف بزرگي بين عرضه و تقاضاي مس��كن 

ايجاد شده است.«
   فرار از مسئولیت

بي اعتماد ك��ردن مردم به حاكميت سياس��ي 
كش��ور مهم ترين راهبرد جماعت غرب زده در 
طول سال هاي اخير بوده است، كمااينكه امروز 
به جاي پذيرش مس��ئوليت ف��ردي، جمعي و 
جناحي خود همچنان براي حل شدن مشكالت 
كشور آدرس غلط به افكار عمومي داده و عامل 
اصلي را ناشي از گفتمان انقالب و رويكردهاي 
انقالبي كشور در عرصه هاي داخلي و بين المللي 
عنوان مي كنند؛ روشي كه مي تواند به زعم آنها 
نارضايتي هاي اجتماعي  وسياسي را توسعه داده 
و نهايتاً آش��وب هايی را كه منتهي به براندازي 

مي شود، رقم بزند.

سازوكار »هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان« 
تغيير مي كند

قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان بسیار ضعیف و مبهم است 
و نیاز به اصالح دارد. 

حجت االسالم عليرضا سليمي در گفت وگو با مهر، درباره تشكيل هيئت 
نظارت بر رفتار نمايندگان، گفت: مقدمات تش��كيل هيئت نظارت بر 
رفتار نمايندگان در مجلس شوراي اسالمي فراهم شده است، البته در 
وهله اول بايد قانون و سازوكار نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان اصالح 
شود، به گونه اي كه دست اين هيئت براي نظارت دقيق بر نمايندگان باز 
باشد. سليمي بيان كرد: قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان بسيار 
ضعيف و مبهم است كه به دنبال آن هستيم تا آن را اصالح كنيم و هدف 

از اين اقدام آن است كه اعتماد عمومي به مجلس زير سؤال نرود. 
وي تصريح كرد: هيئت نظ��ارت بر رفتار نمايندگان نبايد نمايش��ي و 
فرمايشي باشد بلكه بايد جلوي خس��ارت هاي احتمالي به مجلس را 
بگيرد و به گونه اي عمل نكند كه در پايان مجلس، عده اي از نمايندگان 

به علت مسائل اخالقي و مالي از سوي شوراي نگهبان رد شوند. 
........................................................................................................................

 دولت عالوه بر توقف مسكن مهر 
هيچ برنامه اي هم براي مسكن نداشت

يكي از داليل آشفته بازار مسكن در كشور 
تعطیلي مس�كن مهر توسط دولت آقاي 
روحاني و وزير راه و شهرسازي وي بود كه 
اين طرح را يك طرح مزخرف مي خواند. 
زهره الس��ادات الجوردي نماين��ده مردم 
ته��ران در مجلس ش��وراي اس��المي در 
گفت وگو ب��ا فارس، با اش��اره به معضالت 
موجود در حوزه مسكن در كشور گفت: در ديدارهاي مردمي كه تاكنون 
داشته ايم عمده مسائل مطرح شده توسط مردم پيرامون مسكن بوده و 
عمده كساني كه از اين وضعيت گاليه داشتند اقشار ضعيف جامعه بودند 
كه مستأجر هستند. وي افزود: كار در حوزه مسكن چه بحث خريد و 
چه بحث اجاره به جايي رسيده كه اقشار ضعيف ديگر قادر به ادامه اين 

وضعيت نيستند و وضعيت فوق العاده براي آنها سخت شده است. 
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: يكي از داليل 
آشتفه بازار امروز مسكن تعطيلي مسكن مهر توسط دولت آقاي روحاني و 
وزير راه و شهرسازي وي يعني آقاي آخوندي است كه مسكن مهر را           مزخرف 
مي خواند. الجوردي خاطرنشان كرد: دولت  آقاي روحاني پس از هفت سال 
امروز به اين فكر افتاده كه مس��كن بايد ساخته ش��ود و بحث مسكن ملي 
را           مطرح كرده اما واقعيت اين اس��ت كه موضوع ساخت مسكن، موضوعي 
نيست كه بخواهد به اين زودي نتيجه بدهد و بهتر است راه هاي كوتاه مدت 
مانند پرداخت وام ها و... در دستوركار قرار گيرد كه البته قرار است اقداماتي 
در اين زمينه انجام ش��ود. وي افزود: دولت آقاي روحان��ي نه تنها در حوزه 
ساخت مسكن اقدام خاصي نداشته، حتي پروژه هاي نيمه تمام مسكن مهر 
را           به سرانجام نرسانده كه الاقل مش��كل مردم در حوزه مسكن كمتر شود و 

پروژه هاي نيمه تمام مسكن مهر همچنان به حال خود رها شده است. 
........................................................................................................................

  فرانسه با موضع گيري درباره حكم »زم« 
بر طبل رسوايي خود كوبيد

وزارت خارج�ه باي�د پاس�خ ج�دي ب�ه فرانس�وي ها بده�د ت�ا 
ص�داي آن توس�ط ملت اي�ران و مجلس يازدهم ش�نیده ش�ود. 
فداحس��ين مالك��ي در گفت وگو ب��ا خانه مل��ت، در واكنش ب��ه اقدام 
مداخله جويانه فرانسه در انتقاد از صدور حكم اعدام براي روح اهلل زم گفت: 
اين موضوع به دولت فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي ربطي ندارد و با اين 
موضع گيري فرانسوي ها خود را رسوا كردند. چطور زماني كه فرانسوي ها 
در كشورشان از روح اهلل زم كه هميشه به دنبال عناد با انقالب بود مانند 
يك مقام ارشد ملي از وي حفاظت مي كردند آن موقع خالف حقوق بشر 
مطرح نبود؟ عضو كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
يازدهم بيان كرد: به چه حقي فرانسه از يك آدم فراري كه هميشه عليه 
نظام سخن پراكني مي كرده و در حد وزير مورد حمايت و حفاظت بوده 
سخن مي گويد. اعتقاد دارم وزارت خارجه بايد پاسخ جدي به فرانسوي ها 

بدهد تا صداي آن توسط ملت ايران و مجلس يازدهم شنيده شود. 
........................................................................................................................

  »پورشاسب« جانشين پژوهشگاه علوم 
و معارف دفاع مقدس شد

امی�ر س�رتیپ عبدالعلي پورشاس�ب ب�ا حكم سرلش�كر باقري 
رئی�س س�تادكل نیروه�اي مس�لح ب�ه س�مت جانش�ین 
پژوهش�گاه عل�وم و مع�ارف دف�اع مق�دس منص�وب ش�د. 
به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس، با پيشنهاد 
سرلشكر سيديحيي صفوي و موافقت و تأييد فرماندهي معظم كل قوا، امير 
سرتيپ عبدالعلي پورشاسب با حكم سرلشكر باقري رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح به سمت جانشين پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس منصوب شد. 
سرلشكر صفوي در مراسم اعطاي حكم امير سرتيپ پورشاسب ضمن تشكر 
و ابراز خشنودي از موافقت فرماندهي معظم كل قوا براي اين انتصاب، براي 
امير سرتيپ پورشاسب در اجراي مأموريت هاي محوله در سمت جانشيني 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس س��پهبد شهيد حاج قاسم سليماني 
آرزوي موفقيت كرد. در حال حاضر سرلش��كر پاس��دار »سيديحيي رحيم 
صفوي« عهده دار رياست پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس است. امير 
سرتيپ پورشاسب از مهر سال ۱۳۷6 تا ۱۷بهمن ۱۳۷9عهده دار فرماندهي 
نيروي زميني ارتش بود و سپس به رياست ستاد مشترك آجا منصوب شد كه 
تا سال۱۳۸۴ عهده دار اين مسئوليت بود. حضور و فعاليت به عنوان معاون 
بازرسي ستاد كل نيروهاي مسلح و فعاليت در قرارگاه مركزي خاتم االنبيا از 

ديگر سوابق امير پورشاسب به شمار مي رود. 
........................................................................................................................

 هشدار نسبت به كارشكني امريكا 
در تجارت ايران و ونزوئال

امريكايي ه�ا پیش از اق�دام علی�ه نفتكش هاي ايران�ي، مروري 
بر تجربه انگلیس�ي ها درباره توقیف كش�تي نفتك�ش ايراني در 

جبل الطارق داشته باشند. 
ابوالفضل عمويي، س��خنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در گفت و گو با ميزان، با اش��اره به حكم دادگاه فدرال امريكا درباره 
توقيف نفتكش هاي ايراني عازم ونزوئال، گفت: اقدام ترامپ در طرح شكوائيه 
به دادگاه فدرال امريكا براي ايجاد مانع در تجارت سوخت بين ايران و ونزوئال 
يك اقدام غيرقانوني و غيرحقوقي است. وي با بيان اينكه تجارت بين ايران 
و ونزوئال يك تجارت مش��روع و در چارچوب همكار هاي بشر دوستانه دو 
كشور است، افزود: بر اساس حقوق بين الملل هيچ  كشوري از جمله امريكا 
حق ندارد قوانين داخلي خودش را بر تجارت مشروع كشور ها تسري دهد. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه 
اقدام اخير امريكايي ها مبناي حقوقي ندارد، بلكه يك رفتار سياسي است، 
تأكيد كرد: تاكنون پنج كش��تي ايراني با افتخار و پرچم برافراشته اقدام به 
ارس��ال منابع س��وختي به ونزوئال كرده اند و همين ناكامي امريكا موجب 
عصبانيت دولت ترامپ شده است. نماينده مردم »تهران، ري، شميرانات، 
اسالمش��هر و پرديس« در مجلس يازدهم با بيان اينكه ارسال سوخت از 
طريق كشتي هاي ايراني به ونزوئال به پرستيژ امريكايي ها ضربه زد، اظهار 
داش��ت: امريكا در واقع براي جب��ران اين ضربه، س��عي در اقدامي دارد تا 
ادعا هاي خود را ثابت كند و حتي در حرف هم كه شده نشان دهد در نيمكره 

غربي همچنان از نفوذ الزم برخوردار است.

در ديدار دبیر ستاد حقوق بشر با خانواده شهید ابومهدي المهندس

»ابومهدي« هيچ گاه به ميز مذاكره با امريكا نزديك هم نشد
حقوق بشر امريكايي تخصص ويژه اي در تبديل 
ش�ادي به عزا دارد و ملت عراق با همه وجود 
عمق ضدانساني بودن آن را درك كرده است. 
به گ��زارش مهر، در آخري��ن روز از هفته  حقوق 
بشر امريكايي، دبير ستاد حقوق بشر جمهوري 
اسالمي ايران با حضور در منزل شهيد ابومهدي 

المهندس، با خانواده اين شهيد ديدار كرد. 
در آغ��از اي��ن دي��دار، دبير س��تاد حقوق بش��ر 
با اش��اره به هفته حقوق بش��ر امريكايي و اينكه 
»تبعيض گرايي«، »نژادپرستي« و »خودبرتربيني« 
جزء الينفك »ماهيت ش��يطاني« و »سرش��ت 
اس��تكباري« رژيم امريكاس��ت، اظهار داش��ت: 
»نمادهاي افتخارآمي��ز رژيم امري��كا همگي از 
سردمداران برده داري و كشتار انسان هاي بي گناه 
در تاريخ امريكا هستند و به همين دليل اين روزها 
مردم امريكا مجسمه هاي مؤسسان رژيم امريكا را 
به زير مي كشند تا نفرت و بيزاري خود را از ماهيت 
نژادپرستانه اين رژيم هم به حاكمان واشنگتن و 

هم به همه جهانيان نشان دهند.« 
مع��اون بين المل��ل رئي��س ق��وه قضائي��ه گفت: 
»س��ردمداران كاخ س��فيد در هيچ زماني از اينكه 
گفته شود »امريكا گاوي اس��ت كه شاخ دارد، ولي 
عقل ندارد«، نه  تنها هيچ ابايي نداشته و ندارند بلكه 
رضايت هم دارند، چراكه با تبليغ هيمنه درنده خويي، 
قصد دارند ملت ه��ا را وادار كنند تا پي��ش از وقوع 
هرگونه مواجهه اي خواس��ته هاي امريكا را اجابت 
كرده و از حقوق خود عقب نش��يني نم��وده و عماًل 
دستاوردهاي يك جنگ تمام عيار را بدون هيچ نزاع 

و درگيري »داوطلبانه« تقديم امريكا كنند.« 
   ابومهدي هیچ گاه به میز مذاكره با امريكا 

نزديك هم نشد
دبير ستاد حقوق بشر با اشاره به اينكه امريكايي ها 
در كنار بهره گيري از ظرفيت زور براي پيشبرد 
اهداف نامشروع خود، استفاده حداكثري از رويه 
تزويِر سكه حقوق بش��ري خود را نيز در دستور 
كار دارند، گفت: »رژيم امريكا با اغواگري تالش 
دارد تا »س��راب آزادي« را بهشت مغرب زمين 
جل��وه داده و با تبليغ��ات هالي��وودي ملت ها را 

اسير ظاهرس��ازي هاي فريبنده »سبك زندگي 
امريكايي« نماي��د. اين »سرش��ت روبه صفتي 
امريكا«س��ت كه قصد دارد بدون سر و صدا، سر 
ملت ها را با پنبه بريده و با فريب ملت ها از طرق 
مختلف از جمله پهن كردن »دام مذاكره« براي 
آنها حقوق آنها را سلب و ذخاير آنها را غارت و در 

نهايت آنها را به ملتي بي هويت تبديل نمايد.« 
معاون امور بين الملل رئيس قوه قضائيه تصريح 
كرد: »ش��هيد ابومهدي نه  تنه��ا هيچ گاه فريب 
ترفندهاي سياسي امريكايي ها را نخورد و مقهور 
»روبه  صفتي« آنها نشد، بلكه با اخالص و ايمان 
به واليت و با رمز جهاد در راه خدا، ش��جاعانه و 
قهرمانانه در برابر »گ��رگ  صفتي« امريكايي ها 
ايستاد و جسورانه هيمنه زورمدار رژيم امريكا را 
در پهنه عراق به چالش كشيد تا جايي كه به دليل 
تلفات سنگين اش��غالگران، تابوت به مهم ترين 

كاالي وارداتي امريكا از عراق تبديل شد.« 
   اش�غالگران، ع�راق را ب�ه نمايش�گاه 
جلوه ه�اي عملي حق�وق بش�ر امريكايي 

تبديل كردند
معاون بين الملل قوه قضائيه ب��ا تأكيد بر اينكه 

طي دو دهه گذش��ته، عراق شاهد عيني يكي  از 
بي نظيرترين جلوه هاي حقوق بش��ر امريكايي 
بوده و مردم عراق با همه وجود عمق ضدانساني 
بودن حقوق بش��ر امريكايي را وجدان كرده اند، 
اظهار داش��ت: »م��ردم عراق در ط��ول دو دهه 
گذشته هم چكمه هاي اشغالگران را در جاي جاي 
سرزمينش��ان حس كردند و هم ش��كنجه هاي 
بيرحمانه سربازان امريكايي را در زندان ابوغريب 
لمس كردن��د و هم ناب��ودي زيرس��اخت هاي 
كشورش��ان با ماش��ين جنگي رژي��م امريكا را 

محتمل شدند.« 
    ابومه�دي همواره مداف�ع حقوق ملت 

عراق بود
دبير ستاد حقوق بشر با اشاره به سابقه طوالني 
مجاهدت ش��هيد ابومه��دي المهن��دس عليه 
ديكتات��وري در عراق و س��لطه جويي امريكا در 
منطقه و جنايت تروريس��ت ها در عراق، تصريح 
ك��رد: »ابومهدي هم��واره مداف��ع حقوق ملت 
عراق بود، چه زمان��ي كه با ديكتات��وري صدام 
مبارزه مي كرد، چه زماني كه با اشغالگري امريكا 
مي جنگيد و چ��ه زماني كه با تروريس��ت هاي 

تكفيري س��تيز مي نمود، بنابراين امريكا با ترور 
ابومه��دي المهندس ثاب��ت كرد ن��ه تنها خود 
تروريس��ت و جنايتكار اس��ت بلك��ه همپيمان 

ديكتاتورها و متحد تروريست هاست.« 
    دختر ابومهدي از دلیل استعفاي پدرش 

گفت
در ادامه اي��ن دي��دار، دختر ش��هيد ابومهدي 
المهندس به ابعاد ش��خصيتي پدرش پرداخت 
و اظهار داشت: »شهيد ابومهدي المهندس واقعاً 
ضدامريكايي بود و در مقطعي براي اينكه دچار 
آلودگي مذاكره با امريكا نشود، از فرماندهي سپاه 

بدر هم استعفا كرد.« 
وي به جنبه هاي انساني شخصيت حاج قاسم 
سليماني و شهيد ابومهدي اشاره كرد و گفت: 
»شهيد سليماني و شهيد ابومهدي بودند كه 
در اوج قدرت نماي��ي تروريس��ت ها در عراق، 
هزاران انس��ان از جمله ايزدي ها و مسيحيان 
را نج��ات دادند، ولي دش��من ب��ا ترفندهاي 
رسانه اي س��عي مي كند واقعيت هاي مبارزه 
جبه��ه مقاومت عليه تروريس��ت ها را از ذهن 
افكار عمومي پاك كند و خود را به دروغ مدافع 
ملت عراق جلوه دهد، لذا رسانه ها بايد تالش 
كنند فداكاري هاي فرماندهان شهيد مقاومت 
از جمله در س��نجار و آمرلي را به شكل هنري 

براي مردم به تصوير بكشند.« 
وي ضمن استقبال از ورود جدي دستگاه قضايي 
جمهوري اس��المي ايران در پرونده جنايت ترور 
س��ردار س��ليماني و حساب كش��ي مقتدران��ه از 
تروريست هاي كاخ سفيد را كه بارها بر جنايت ترور 
فرمانده رشيد رزمندگان بدون مرز، سردار سليماني 
اعتراف كرده اند، ابراز اميدواري نمود تا دس��تگاه 
قضايي عراق نيز به روند رسيدگي به جنايت ترور 
مقام هاي رسمي ايران و عراق در فرودگاه بين المللي 
بغداد و نيز پيگرد آم��ران و عامالن ترور ابومهدي 
المهندس و همرزمانش س��رعت بخش��يده و هر 
چه زودتر عدالت را درب��اره جنايتكاران امريكايي 
كه بارها رسماً و علناً به ترور مقام عالي نظامي اين 

كشور اعتراف نموده اند، اجرا نمايد.«

   خبر

طرح: عباس گودرزی

اميرعباس رسولي
   گزارش


