
کم تحرکی و بی عملی را جبران کنید
پنج شنبه ای که گذشت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی 
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عنوان کرد که ایاالت 
متحده امریکا نتوانسته اسناد و شواهدی محکم درباره ضرورت حمله 
به کاروان حامل سردار سلیمانی ارائه کند. بر همین اساس ، عملیات 
امریکا در به شهادت رساندن فرمانده نیروی قدس سپاه نقض منشور 

ملل متحد به حساب می آید.
به اعتراف صریح »اگنس کاالمارد « گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل 
متحد  ، ترور هدفمند سردار سلیمانی از س��وی ارتش امریکا به طور 
کامل استانداردهای مربوط به استفاده از زور توسط دولت ها را نادیده 
گرفته اس��ت. او در گزارش خود تصریح کرد که ترور سردار سلیمانی 
به عنوان فرمان��ده قانونی یک کش��ور با ترور فرمان��ده گروهک های 
تروریستی مانند القاعده و داعش متفاوت است. او در این گزارش تأکید 
کرد که اقدام امریکا در ترور فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران 

»غیرقانونی« و »نقض قوانین بین المللی« محسوب می شود. 
طبیعی اس��ت که این گزارش مبن��ای خوبی ب��رای پیگیری قضایی 
رئیس جمهور امریکا که پس از ترور س��ردار س��لیمانی به صراحت با 
صدور بیانیه ای اعالم کرد که  من دستور چنین تروری را داده بودم ،  

در مجامع کیفری بین المللی است. 
بیستم اسفند سال گذشته بود که رئیس قوه قضائیه از روند پیگیری های 
قضایی تش��کیل پرونده و تحت تعقیب قرار دادن عامالن و آمران ترور 
سردار شهید سلیمانی، س��ردمداران دولت و ارتش امریکا و همچنین 
وابستگان آنها در منطقه گزارش��ی را ارائه داد، اما به نظر می رسد آنچه 
تاکنون در این زمینه صورت گرفته  بسیار ُکند پیش می رود که بخشی 
از این کندی محصول عدم شناخت رویه های بین المللی و کم کاری های 
گذش��ته نس��بت به موارد مش��ابه ای بوده که تاکنون در گذر زمان به 
فراموشی سپرده شده و بخش دیگر ، متأثر از حوادث ماه های اخیر به ویژه 

درگیری کشور به ویروس کرونا بوده است. 
اگر دس��تگاه قضا، به خصوص رئی��س انقالبی آن اعتق��اد دارند – که 
اعتقاد دارند- شهید س��لیمانی نه یک ش��خصیت ، بلکه یک مکتب 
فکری فراموش ناشدنی است ، نمی توان به برخی رفتارهای الک پشتی 
برای پیگیری پرونده ش��هادت او از مجامع بین المللی اکتفا کرد .چرا 
که در این مسیر،  یک اراده عمومی قرار دارد و همواره مطالبه گر خون 
پاک سردار سلیمانی است . ضمن اینکه ما هم از ظرفیت قابل توجهی 
از حقوق دانان دلس��وز و عالقه مند به حاج قاس��م در حوزه داخلی و 
عرصه بین المللی برخورداریم که به عشق حاج قاسم ، حاضرند از هیچ 
کوششی  در زمینه محکومیت امریکا و ترامپ فروگذاری نکنند و هم 
اینکه وقتی فردی نه به مثابه یک فرد،  بلکه به عنوان یک مکتب معرفی 
شد می تواند از پشتوانه مردمی در داخل و خارج بهره مند باشد که حاج 
قاسم عزیز ما از چنین ویژگی برجسته ای برخوردار است. همانطور که 
پیش تر رئیس قوه قضائیه گفته بود این اقدام تروریستی امریکا  دارای 
ابعاد مختلف،  اعم از بین المللی، سیاسی، نظامی، حقوقی و قضایی است 
و برای هر یک از ابعاد آن  می توان یک پرونده قضایی بزرگ در مجامع 
کیفری بین المللی تش��کیل داد، به نظر می رس��د آن چنان که انتظار 
می رفت نتوانسته ایم از ظرفیت های خود در این زمینه استفاده کنیم 
و تأسف آنجاست که به رغم این نگاه رئیس دستگاه قضا ، یا تاکنون کار 
ارزشمندی در این زمینه صورت نگرفته یا اگر شده آن چنان برجسته 
نبوده که مکرر به مردم گزارش داده شود و موج تبلیغاتی و روانی  قابل 

توجهی را علیه مقامات امریکایی  فراهم کرده باشد.
چگونه است که یک دادگاه فدرال در واش��نگتن می تواند ایران را به 
اتهام دست داش��تن در انفجار برج  الخبر عربس��تان سعودی  در 25 
ژوئن س��ال 1996 که تاکنون چندین بار اقدام به صدور حکم در این 
رابطه شده است ، به پرداخت ۸۷9 میلیون دالر محکوم کند؛ اقدامی 
که صرفاً با 2 هزار کیلوگرم مواد منفجره در کامیونی در مقابل برج های 
الخبر ش��هر الظهران   محل س��کونت امریکایی ها صورت گرفت و به 
حزب اهلل نسبت داده شد و حزب اهلل را هم سمپات ایران معرفی کردند. 
این در حالی است که همین آذر س��ال گذشته بود که یک دانشجوی 
سعودی در پایگاه هوایی  پنس��اکوال ، متعلق به نیروی دریایی امریکا 
در ایالت فلوریدا به سوی هم قطاران امریکایی اش آتش گشود که در 
نتیجه آن چهار نفر کشته و تعدادی  نیز مجروح شدند.  عربستانی که 
این میزان ضدیت با امریکایی ها در درونش وجود دارد، ببینید چگونه 
یک انفجار بی ربط را به ایران نسبت می دهد و برای آن حکم و غرامت  
دریافت  می کند، ولی چرا ما نمی توانیم از دادگاه های داخلی و حتی 
کش��ورهای ضد امریکایی در منطقه و جهان به خاطر جنایت بزرگ 
امریکا و شخص ترامپ که مسئولیت ترور شهید بزرگ ما را به صراحت 
پذیرفته ، حکم محکومیت دریافت کنیم؟ آیا این وضعیت محصول کم 

کاری ما و دستگاه  دیپلماسی و قضایی مان نیست؟  
اگر تاکنون اهمال، قصور و کم کاری برای پیگیری پرونده ترور شهادت 
سردار سلیمانی داشته ایم، امروز که گزارشگر  حقوق بشر سازمان ملل  
امریکا و ترامپ را عامل شهادت سردار سلیمانی معرفی کرده و اقدام 
تروریس��تی ترامپ را  غیرقانونی و نقض قوانین  بین المللی می داند، 
دیگر نه دست به عصا رفتن دس��تگاه دیپلماسی را برای پیگیری این 
پرونده جایز می دانیم و نه کم تحرکی و خدای نکرده بی عملی دستگاه 

قضایی را تحمل می کنیم. 
پذیرفتنی نیس��ت دش��منان بش��ریتی که  امروز حقوق انسان ها  و 
قوانین بین المللی را نقض می کنند و با مدیریت و استیال بر نهادهاي 
بین المللي ، خود را مدافع حقوق انسان ها معرفي مي کنند! و با صدور 
قطعنامه های حقوق بش��ري! نظام های سیاس��ی و افراد مخالف خود 
در سراس��ر جهان را ترور یا متهم می کنند و بزرگ ترین جنایت ها را 
در حق بشر روا می دارند ، امروز آزاد باش��ند و نسبت به جنایات خود 

پاسخگو نباشند.
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دو کشور جمهوري اسالمي ایران و جمهوري عربي 
سوریه به عنوان دو بازیگر مهم و تأثیرگذار در تحوالت 
منطقه همواره با پدیده ش��وم و وارداتي تروریسم 
منطقه ای مواجه بوده اند. بنابراین ارتقای همکاری ها 
و تبادل اطالعات در این زمینه، اصلي اجتناب ناپذیر 

در روابط این دو کشور محسوب می شود. 
در کنار تروریسم تکفیري ، ایران و سوریه تحت 
تحریم ه��ای اقتصادي غیرقانون��ی و ضد حقوق 

بش��ري امریکا و ش��رکاي غربي آن قرار دارند و 
تروریسم اقتصادي گویي به آخرین حربه امریکا 
براي تحت فش��ار قرار دادن دولت و ملت این دو 
کش��ور تبدیل شده اس��ت. بنابراین، سفر رئیس 
س��تاد کل نیروهاي مس��لح جمهوري اسالمي 
ایران به دمشق در چنین شرایطي می تواند معنا 
و مفهوم روش��ني براي گروه های تروریس��تي و 
متحدان منطقه ای امریکا و رژیم صهیونیس��تي 

داشته باشد.
سرلشکر باقري در این سفر عالوه بر دیدار با وزیر 
دفاع سوریه با بشار اسد، رئیس جمهور نیز دیدار 
کرد. به نظر می رسد، بخش��ي از این مذاکرات به 
پیگیري توافق های دفاعي ایران و سوریه در سفر 
پیش��ین باقري به دمش��ق بازگردد. در این سفر 
اما رئیس س��تاد کل نیروهاي مسلح با وزیر دفاع 
سوریه توافق کردند که جمهوري اسالمي ایران 
سامانه  های پدافند هوایی سوریه را در چارچوب 
تحکیم همکاری ه��ای نظامی میان دو کش��ور، 
تقویت کند. باقري پس از امض��اي این توافق از 
اراده دو کش��ور براي مقابله با فش��ارهاي امریکا 
گفت که به اعتقاد او این توافقنامه نشانه ای از این 

عزم و اراده است.
او البته سخنان خود را با صراحت بیشتري ادامه 
داد و با تأکید براینکه مردم و کش��ورهای منطقه 
از حضور امریکا استقبال نمی کنند، تصریح کرد: 
پاس��خ ما به یاوه گویی ه��ای امری��کا ادامه دارد؛ 
نکته ای که در س��خنان وزیر دفاع سوریه هم به 
گونه دیگري عنوان شد و با تأکید بر ناتواني امریکا 

در مواجهه با محور مقاومت به سران کاخ سفید 
یادآور ش��د: اگر دولت امریکا می توانست ایران، 
سوریه و محور مقاومت را به زانو و سر تسلیم در 
بیاورد، لحظه ای هم درن��گ نمی کرد. علي ایوب 
البته این را هم گفت که ه��ر چند بهای پایداری 
باالتر برود با این ح��ال، کمتر از هزینه تس��لیم 

شدن است.
توافقايرانوسوريه،دهنکجیبهقانون

تحريميسزار
پس از این توافق بود که تحلیل ها از س��فر سردار 
باقري ب��ه س��وریه در محافل رس��انه ای عربي و 
صهیونیستي آغاز شد. روزنامه الکترونیکی »رأی 
الیوم« به نقل از منابع آگاه ایرانی و سوری گزارش 
داد ک��ه این معاه��ده دارای دو بخ��ش نظامی و 
سیاسی است ولی مهم ترین مسئله، مجهز شدن 
س��وریه به پدافند هوایی ایرانی »ب��اور ۳۷۳« و 
»سوم خرداد« است. رأی الیوم تحلیل کرد: این 
مسئله بدین معناست که طرفین سوری و ایرانی 
تصمیم گرفته اند قواعد ب��ازی را در حریم هوایی 
سوریه تغییر دهند و با حمالت هوایی مکرر رژیم 
صهیونیستی به خاک سوریه مقابله خواهند کرد.

رأی الیوم درباره بعد سیاس��ی ای��ن معاهده هم 
نوشت: این بعد مربوط به تالش و فشارهای مداوم 
امریکا و رژیم صهیونیس��تی ب��رای خارج کردن 
ایران از سوریه است تا بتواند ائتالف راهبردی بین 
این دو کشور را ازهم گسسته و دمشق را از محور 
مقاومت خارج کند؛ زیرا این مسئله، شرط اصلی 
امریکا در لغو محاصره سوریه، بازگشت آوارگان 

و آغاز بازسازی این کشور اس��ت. این روزنامه اما 
در پایان نتیج��ه گرفت: توافق نظامی س��وریه و 
ایران، پیام محکمی به چنین تالش هایی اس��ت 
و نش��ان داد که این ائتالف، قدرتمند است. این 
مسئله، پیامی از سوی بش��ار اسد رئیس جمهور 
سوریه است که خواس��ته امریکا را رد و ایران نیز 
تأکید کرد که بنا به خواست دولت قانونی سوریه 
در این کشور حضور دارد و این کش��ور را از نظر 
نظامی تقویت خواهد کرد. نکته دیگري که براي 
روزنامه رأی الیوم حائز اهمیت بوده این است که 
توافق ایران و سوریه به رغم قانون تحریمی امریکا 
موسوم به »سزار« اس��ت که هر گونه همکاری با 
دولت س��وریه، تحریم طرف کم��ک کننده را به 

همراه دارد.
شبکه تلویزیوني المیادین نیز در تحلیلي درباره 
توافق نظامي ایران و س��وریه در ح��وزه تقویت 
پدافند هوایي این کشور نوشت: این توافق مبتنی 
بر تقویت روابط نظامی و امنیتی و هماهنگی بین 
نیروهای مسلح دو  کش��ور است. المیادین اضافه 
کرد: رسانه های صهیونیستی توافقنامه همکاری 
نظامی بین ایران و  سوریه را به مثابه نشان دادن 
خواسته ها و اهداف دو کش��ور و پیامی دو گانه به 
این رژیم ارزیابی کردند. این رس��انه ها اظهارات 
سرلش��کر باقری بالفاصل��ه پ��س از امضای این 
توافقنامه مبنی بر تصمیم ای��ران برای کمک به 
ارتش سوریه و توسعه سامانه های پدافند هوایی 

این کشور را حائز اهمیت دانستند.
بخش پایاني سفر سرلشکر باقري به سوریه دیدار 
با بشار اسد رئیس جمهور این کشور بود. بشار اسد 
در این دیدار توافق همکاری نظامی و تکنیکی بین 
ایران و سوریه را حاصل سال ها کار مشترک بین 
دو کشور دانست و ضمن ابراز خرسندی از نتایج 
نشس��ت های س��وری و ایرانی اظهار داشت: این 
توافق حاصل سال های کار مشترک و همکاری در 
زمینه رویارویی با جنگ تروریستی علیه سوریه و 
سیاست های خصمانه علیه دمشق و تهران است. 
رئیس ستادکل نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ایران نیز در این دیدار ضمن تأکید بر اهمیتی که 
ایران برای ادامه روند تقوی��ت روابط دو جانبه در 
زمینه های مختلف با سوریه قائل است ، دلیل آن 
را منافع حاصل از ای��ن روابط برای دو  ملت ایران 
و سوریه و حمایت دو کش��ور از یکدیگر در برابر 
تالش های مداخله جویانه علیه تصمیمات مستقل 

ایران و سوریه عنوان کرد.
انتظار می رود در کنار منافع بلندمدتی که براي 
توسعه همکاری های دفاعي دوجانبه دو بازیگر و 
متحد منطقه ای در مقابله با تروریسم وجود دارد، 
این همکاری ها می تواند در حوزه های سیاس��ي 
و اقتصادي ارتقا پیدا کند و جمهوري اس��المي 
ایران در کمک به بازسازي سوریه نقش مؤثرتري 
ایفا کن��د؛ موضوعي ک��ه با تقویت دیپلماس��ي 
اقتص��ادي دول��ت و وزارت امورخارج��ه دور از 

دسترس نیست.

شن
رو
يه
سا

زيب��اکالموخاتم��یراکاندي��داکنی��م
پزشکیاناصالحطلبنیست!

ناصر قوامی، فعال سیاسی اصالح طلب و عضو سابق مجمع 
مدرس��ین و محققین حوزه علمیه قم راه بازگش��ت پایگاه 
اجتماعی اصالح طلبان را کاندیداتوری کسی همچون صادق 
زیباکالم یا محمد خاتمی دانسته اس��ت. او در گفت وگویی 
با س��ایت تابناک از نامه سرگشاده موس��وی خوئینی ها به 
رهبری دفاع کرده و گفته موسوی خوئینی ها کاره ای نبوده تا 
بخواهد در مورد وضعیت کنونی کشور جوابی بدهد. موسوی 
خوئینی ها چهره اصلی تس��خیر النه جاسوس��ی از س��وی 
دانشجویان بود و اصالح طلبان قطع ارتباط بین ایران و امریکا 

را عامل اصلی مشکالت ایران می دانند.
قوامی در پاس��خ به این پرسش که مردم ش��رایط اقتصادی 
فعلی کشور را محصول دولتی می دانند که اصالح طلبان از 
آن حمایت کردند، گفته که »اصالح طلبان از سر دلسوزی از 
حسن روحانی حمایت کردند چون مملکت و مردم را دوست 
داشتند. وگرنه روحانی هیچ گاه اصالح طلب نبوده است. بلکه 
ما می گفتیم روحانی رأی بیاورد از جلیل��ی و قالیباف بهتر 
است چون ممکن بود با رأی آوردن جلیلی و قالیباف کشور 
درگیر جنگ شود.« قوامی البته فراموش کرده بگوید که اوالً 
سال 92 که قالیباف و جلیلی کاندیدا بودند، عارف هم کاندیدا 
بود و اصالح طلبان کاندیدای اختصاصی خودشان را داشتند 
و اگر روحانی را اصالح طلب نمی دانس��تند، می توانس��تند 
به فردی اصالح طلب رأی بدهند و نه اینک��ه او را مجبور به 
انصراف کنند. ثانیاً فراموش کرده بگوید خوب شد قالیباف 

و جلیلی رأی نیاوردند و جنگ نش��د و اوضاع مملکت خوب 
اس��ت! دولتی که با حمایت خاتمی و باقی اصالح طلبان بر 
سرکار آمد، چنان وضعی برای مردم س��اخته که خود آنان 
مس��ئولیتش را نمی پذیرند، ام��ا باز ه��م از تخریب رقبای 

انتخاباتی روحانی دست نمی کشند!
قوامی در ادامه هم با بی��ان اینکه نباید س��رمایه اجتماعی 
اصالح طلبان را پای یک غیراصالح طل��ب خرج می کردیم، 
گفته: »اگر همین فردا یکی مثل صادق زیباکالم یا سیدمحمد 
خاتمی برای انتخابات ریاست جمهوری تأیید و نامزد شوند 
می بینید که باز س��رمایه اجتماعی اصالح طلبان به جریان 
می افتد و رأی می دهند. اینکه بخواهیم پزشکیان را به عنوان 
اصالح طلب به مردم قالب کنیم، خب، مردم رأی نمی دهند، 
چون پزش��کیان اصالح طلب نیس��ت. مردم دیگر به امثال 
پزشکیان و عارف رأی نمی دهند. پزشکیان دو الی سه دوره 
در مجلس بوده چه معجزه ای کرده که بخواهیم برای س��ال 

1400 وی را مطرح کنیم.«
اصالح طلبان پس از باخ��ت در انتخابات مجلس، دم از عدم 
شرکت در انتخابات 1400 می زنند، اما همزمان از هم اکنون، 
هر روز چندین مصاحبه و یادداشت و موضع گیری در مورد 

انتخابات سال آینده دارند.

روزنامههمسویدولتهمخارجیاست؟!
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور معتقد است خط 
تخریب علیه قرارداد ایران و چین را رسانه های خارجی آغاز 
کردند، اما نگاهی به مطالب اخیر روزنامه شرق، روزنامه حامی 

دولت تدبیر و امید نشان می دهد که برای موضع گیری علیه 
این قرارداد، روزهای پرکاری را گذرانده است. روز پنج شنبه 
19 تیر ماه جاری، تیتر یک ش��رق »مخاطرات یک قرارداد« 
بوده با روتیتر »آیا ش��گرد چین برای تصاحب بنادر در دنیا 
در قرارداد 25ساله ایران تکرار می شود؟« و در همان سطور 
آغازین گزارش آمده که »برنامه همکاری های جامع )25ساله( 
ایران و چین بار دیگر تبدیل به نگرانی عمومی در سطح جامعه 
شده است. ابعاد مختلفی که در پیش نویس نهایی آن به نگارش 
درآمده و به بیرون درز کرده است، نگرانی هایی جدی در مورد 
شیوه همکاری ایران و چین ایجاد کرده است و کارشناسان 
و متخصصان هش��دار می دهند که اگر نسبت به مواردی که 
در این پیش نویس آمده )این پیش نویس را ایران تهیه کرده 
و هنوز به تأیید چین نرس��یده است، بنابراین نمی توان آن را 
نهایی قلمداد کرد( اصالحات جدی صورت نگیرد و دقت کافی 
به کار گرفته نشود، می تواند به زیان ایران تمام شود.« سراسر 

گزارش هم تخریب روابط با چین است.
چهارشنبه 1۸ تیر هم دومین تیتر اصلی شرق »رخنه شبانه 
 به  ذخایر خلیج فارس« اس��ت که در ابتدای آن آمده: »صید 
ش��بانه کش��تی های چینی در خلیج فارس دل نگرانی این 

روزهای صیادان جنوب است.«
یک شنبه 15 تیر هم یکی از تیترهای صفحه یک شرق »اما 
و اگر های قرارداد 25 ساله با چین« است. در شماره 10 تیر 
هم شرق به عدم توضیح وزارت خارجه در مورد این قرارداد 
اعتراض کرده اس��ت. حال باید از واعظی پرسید آیا روزنامه 

شرق هم رسانه خارجی است؟!

فرماندهکلارتش
باراويانوپيشکسوتانارتشديدارکرد

دفاع مقدس نمايشگاه عزت ايران عزيز است 
فرماندهکلارتشباتأکيدبرنقشارزشمندپيشکسوتانوراويان
دفاعمقدسدرانتقالمفاهيموگنجبیبديلوحديثدالورمردیهای
دفاعمقدسبهنس�لهایآينده،گفت:ناگفتههایزيادیازدوران
هشتسالدفاعمقدسوالبتهنقشارتشجمهوریاسالمیايران
درآنحماسهعظيموجودداردکهالزماستبازبانوقلمبزرگانیکه
خوددرجبهههایدفاعمقدسحضورداشتند،تشريحوتبيينشود.

به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
نشست صمیمی با جمعی از پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس ارتش از 
نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی و دریایی که به مناسبت چهلمین 
س��الگرد دفاع مقدس در ستاد ارتش برگزار ش��د ، گفت: دفاع مقدس 
گنجینه بی مانند سال هایی اس��ت که طی آن رزمندگان پرشور میهن 
اسالمی مان حماسه ای فراموش ناشدنی خلق کردند و عزت ایران عزیز 
را به نمایش گذاشتند. وی افزود: ارتش جمهوری اسالمی ایران در این 
کارزار بی مثال، کارنامه ای ارزشمند از خود به یادگار گذاشت تا پایندگان 
و آیندگان با استفاده از این تجارب راه مقاومت تا پیروزی کامل را ادامه 
دهند. فرمانده کل ارتش ، اضافه کرد: اکنون که چهلمین سالگرد آغاز 
جنگ تحمیلی اس��ت، نقش ارزش��مند راویان دفاع مقدس در انتقال 
مفاهیم این گنج بی بدیل و حدیث این دالورمردی ها به نسل های آینده، 

ضرورت بیشتری یافته است. 
امیر سرلشکر موس��وی در ادامه با تأکید بر لزوم دادن آدرس درست به 
آیندگان در خصوص دفاع مقدس و رشادت ها و ایثارگری های انجام شده، 
خاطرنشان کرد: ناگفته های زیادی از دوران هشت سال دفاع مقدس و 
البته نقش ارتش جمهوری اسالمی ایران در آن حماسه عظیم وجود دارد 
که الزم است با زبان و قلم بزرگانی که خود در جبهه های دفاع مقدس 
حضور داشتند، تشریح و تبیین شود. وی با اشاره به ظرفیت های فضای 
مجازی گفت: فضای مجازی خیلی گسترده و زمینه فعالیت زیادی دارد 
که با توجه به استقبال عموم مردم به ویژه جوانان عزیز از آن، الزم است 
به صورت آگاهانه در این حوزه ورود کرده و مفاهیم و مصادیق ارزشمند 
دفاع مقدس، با توجه جدی به صحت و تطبیق دقیق با واقعیات صحنه، 
برای جوانان تشریح و تبیین شود. فرمانده کل ارتش با تأکید بر اهمیت 
دوره های معارف جنگ شهید سپهبد صیاد شیرازی گفت: باید به مراکز 
آموزشی توجه ویژه تری شود و الیه ها و ابعاد هشت سال دفاع مقدس، 
برای جوانان عزیز به عنوان یک سرمایه قابل بهره برداری برای آینده به 
خوبی تفهیم شود. امیر سرلشکر موسوی در پایان از پیشکسوتان و راویان 
دفاع مقدس ارتش که در مسیر شناساندن هرچه بیشتر دفاع مقدس به 
نسل های بعد تمام همت خود را به کار گرفته و در این راستا آثار فاخری 

نیز تهیه و منتشر کرده اند، قدردانی و تشکر کرد.

 اصالح طلبان به خاطر ضعف دولت
 از مردم عذرخواهی کنند

نامهن�گاری بهج�ای اصالحطلب�ان و موس�ویخوئينیها
باي�دپاس�خگویعملک�ردخ�ودودولتضعي�ففعلیب�ودهو
بهدلي�لنابودک�ردناقتصادکش�ورازم�ردمعذرخواهیکنند.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
نامه اخیر محمد موسوی خوئینی ها اظهار داشت: آقای موسوی خوئینی ها 
فراموش کرده اند که چه کسی را برای ریاست جمهوری دوره یازدهم و 
دوازدهم به مردم معرفی کرده اند؟ او بهتر است در اقدامات سیاسی اش 
جست وجویی انجام دهد و ببیند که چه نقشی در وضعیت فعلی کشور 
داشته است؟ وی افزود: موسوی خوئینی ها نقش مستقیمی در بسیاری از 

التهابات و افسارگسیختگی های فعلی کشور دارد.  
عضو هیئت رئیس��ه مجل��س تصری��ح ک��رد:  در کالس ه��ای درس 
موس��وی خوئینی ها رئیس گروهک فرقان حاضر بوده است که منجر 
به ترور و شهادت آیت اهلل مطهری شد. موسوی خوئینی ها بهتر است به 
جای ارائه آدرس غلط دادن، مسئولیت لطماتی که به کشور از سوی او 
و حسن روحانی را که مورد حمایت قرار داده است، بپذیرد.  وی با بیان 
اینکه ای کاش آقای موس��وی خوئینی ها کمی مسئولیت پذیر بوده و از 
مردم عذرخواهی می کرد، گفت:  موسوی خوئینی ها به جای عذرخواهی 
از مردم راه فرار را در پیش گرفته اس��ت. سلیمي گفت: متأسفانه آقای 
موسوی خوئینی ها به دنبال ارائه آدرس غلط به مردم است، این در حالی 
است که همواره و  پیش از اظهارنظرات تندش، رادیوهای بیگانه مواضع 

او را اعالم می کنند. 

تکذيب شايعه انفجار در شهر قدس
نمايندهمردمشهرياروشهرقدسدرمجلسيازدهمتأکيدکردکه
پنجشنبهشبهيچگونهانفجاریدراينمنطقهرخندادهوفقطبه
سببفعاليتادارهبرققطعیبرقدرشهرستانقدسداشتهايم.
حسین حق وردی در گفت و گو با ایس��نا،  درخصوص برخی شایعات 
منتشر شده در فضای مجازی از سوی برخی از کاربران مبنی بر وقوع 
انفجار در منطقه غرب استان تهران و شهر قدس، بیان کرد: در منطقه 
ش��هر قدس، ش��هریار و مالرد که حوزه انتخابیه بنده است هیچ گونه 
انفجاری نداشته ایم. وی در ادامه تأکید کرد: در محدوده شهرستان های 
غرب اس��تان تهران یعنی قدس و مالرد و شهریار هیچ گونه حادثه ای 
ناشی از انفجار در شب گذشته نداشته ایم .نماینده مردم شهریار و مالرد 
و ش��هر قدس در مجلس یازدهم تصریح کرد: شب گذشته )پنج شنبه 
ش��ب(  فقط در شهرس��تان قدس قطعی برق داش��تیم که به س��بب 

فعالیت های دوستان اداره برق بوده است.

88498443سرويس  سياسي
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    خبر

  گزارش

جانش�ينق�رارگاهث�اراهللته�ران،انق�الب
اس�المیراقدرتمندت�رازهميش�هخوان�دو
گفت:ام�روزهدفتحريمدش�منق�راردادن
مردمدربرابرنظاماس�ت،دش�منب�اعمليات
روان�ی،ايج�ادبیاعتم�ادیوناامي�دیب�ه
دنبالگس�ترشآس�يبهایاجتماعیاست.

به گزارش ایسنا، سردار حسین نجات طي سخناني 
در همایش حافظ��ان امنیت که ب��ا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی در سالن شهید جنگروی سپاه 

سیدالشهدای استان تهران برگزار شد، با برشمردن 
پیش��رفت های علمی و نظامی جمهوری اسالمی 
در دهه های اخیر گفت: ما توانستیم با موشک های 
دوربرد خود مواضع داعش را در دوردست مورد هدف 
قرار دهیم، نظم نوین جهانی که مورد نظر کدخدا بود 
را از بین برده ایم. وی یادآور شد: یک مقام ارشد روس 
چندی پیش اذعان کرد بعد از جنگ جهانی دوم، 
جمهوری اسالمی ایران معادالت نظامی جهان را 
عوض کرده است چرا که تاکنون کسی جرئت حمله 

به پادگان های امریکایی را نداشت.
جانش��ین قرارگاه ثاراهلل تهران، استقالل و اعتماد 
به نفس امروز و این قدرتی را که ام��روز از امریکا و 
ابرقدرت ها ترس ندارد، حاصل برکت نظام جمهوری 
اسالمی دانس��ت و تصریح کرد: اگر این محصول را 
تحلیل کنیم عامل همه دشمنی های استکبار را هم 
متوجه می شویم. وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران می خواهد ابرقدرت ها نتوانند ظلم خود را به 
مردم دنیا تحمیل کنند، افزود: در طول 40 سال اخیر 

در همه میدان ها در برابر استکبار پیروز بوده ایم و این 
به برکت جوان های انقالبی و رهبری فرزانه نظام است 

که مقابل همه دشمن ها ایستاده ایم.
سردار نجات در پایان، انقالب اسالمی را در حال 
حاضر آبدی��ده و قدرتمندتر از همیش��ه خواند و 
تأکید کرد: امروز هدف تحریم دشمن قرار دادن 
مردم در برابر نظام است، دشمن با عملیات روانی، 
ایجاد بی اعتمادی و نا امیدی به دنبال گس��ترش 

آسیب های اجتماعی است.

جانشينقرارگاهثاراهللتهران:

مهم ترین هدف تحریم دشمن قرار دادن مردم برابر نظام است

خانهملت: سید امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی: به عنوان رئیس 
فراکسیون اقدامات پیش دستانه اطمینان می دهم که برنامه همکاری 
ایران و چین عالوه بر بهبود ملموس وضعیت تجارت خارجی کشور ، به 
اخراج امریکا از منطقه نیز سرعت می دهد. این برنامه رویکرد سیاسی 
ندارد و باعث گسترش منافع اقتصادی ایران و محدود شدن امریکا در 

غرب آسیا می شود.
ايرنا:حسینعلي شهریاري، رئیس کمیس��یون بهداشت و درمان 
مجل��س از رئیس مجلس خواس��ت ب��ه منظور مب��ارزه ب��ا ویروس 
کرونا و رعایت پروتکل های بهداش��تی ایام و س��اعات کاری صحن و 

کمیسیون های تخصصی کاهش پیدا کند.
ميزان:امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی 
ارتش در جشن دانش آموختگی خلبانان هواپیمای شکاری اف 4 و پهپاد 
در پایگاه هوایی بوشهر با بیان اینکه دشمن به دنبال فروپاشی خانواده ها 
است، گفت: نیرو های مسلح اجازه هیچ گونه بداندیشی را به دشمنان 

ایران اسالمی نخواهد داد.

رئيسکميسيونشوراها:
تحريم ها با برجام شديدتر شد

برجاممنافعملتايرانراتأميننکرد،بلکهخيلیازچيزهارادرسايه
برجامازدستداديم.

محمد صالح جوکار در گفت وگو با خبرگزاری خان��ه ملت، به مزایا و 
معایب برجام برای کشورمان اشاره کرد و گفت: برجام نه تنها امتیازی 
برای ما نداشت ، بلکه محدودیت ها و تحریم های بیشتری با برجام علیه 
ما اعمال شد. وی در ادامه افزود: در حقیقت از طریق سازوکارهایی که 
در برجام در نظر گرفته شده بود اطالعات هسته ای ما به یغما رفت و 
گام های مثبتی هم که برای غنی سازی اورانیوم برداشته بودیم، متوقف 

شد و به پله نخست بازگشتیم.
 این نماینده م��ردم در مجلس یازدهم اظهار ک��رد: اینکه دولتمردان 
به برجام افتخار می کنند؛ اتفاقاً پادش��اهان و حکمرانان کشورمان در 
گذش��ته هم به قراردادهای خود افتخار می کردند، اما قضاوت تاریخ 

جور دیگری است. 
نماینده مردم یزد و ص��دوق به اقدامات جمهوری اس��المی ایران در 
قبال بدعهدی های طرف ه��ای مقابل برجام اش��اره و  تأکید کرد: در 
س��ایه برجام چیزی را به دس��ت نیاوردیم، بلکه خیل��ی چیزها را نیز 
از دس��ت دادیم که ما باید در این رابطه اقدامات جدی تری نس��بت 
به بدعهدی های امریکا و اروپا داشته باش��یم.  جوکار در ادامه افزود: 
معتقدم یکی از کارهایی را که باید انجام دهیم خروج از پروتکل الحاقی 
است و حتماً این مهم باید صورت بگیرد تا درس عبرتی برای امریکا و 

اروپا شود و البته مجلس به جد این موضوع را دنبال خواهد کرد.


