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 عذرخواهی حسين شريعتمداري
از آيت اهلل سيستاني

  حسين شريعتمداري مديرمس��ئول روزنامه 
كيهان در يادداشت ديروز اين روزنامه با عنوان 
»بار ديگر از س��ر ارادت« ضمن عذرخواهی از 
آيت اهلل سيستاني نوشت:1 -  بعد از انتشار يادداشت كيهان، مسئوالن و 
شخصيت هاي بلند پايه عراق، از جمله آقايان رئيس جمهور، نخست وزير، 
رئيس دس��تگاه  قضايي، رئيس مجلس، آق��اي نوري مالكي، آقاي حيدر 
العبادي و... ب��ا صدور بيانيه هاي جداگانه ب��ه حمايت از حضرت آيت اهلل 
سيستاني  برخاس��تند و ضمن ابراز ارادت به س��احت مقدس مرجعيت، 
اينجانب و يادداشتي را كه نوشته بودم، به شدت محكوم كردند. اعتراض 
 حضرات را مي پذيرم و جايي براي ُخرده گيري نمي بينم، ولي آنچه در اين 
ميان حائز اهميت اس��ت و درخور تقدير، اتحاد و  يكپارچگي مسئوالن 
محترم عراق در دفاع از مرجعيت و حمايت از معظم له است كه به يقين، 
براي مردم شريف عراق اميد آفرين و  براي دشمنان اسالم نا اميد كننده و 
رنج آور خواهد بود و از اين روي بايس��ته ش��كر.  2 - برخ��ي از منتقدان، 
يادداشت نگارنده را توهين آميز ناميده اند كه اتهامي ناروا و به دور از انصاف 
است چراكه تواضع نسبت به  س��احت حضرت آيت اهلل سيستاني و عرض 
ادب و ابراز ارادت به ايشان در سطر سطِر يادداشت ياد شده موج مي زند و 
اينجانب به  باور قلبي و نه تشريفات ظاهري، از جايگاه برجسته و قابل تقدير 
و احترام ايشان ياد كرده ام. به عنوان مثال - و فقط يك نمونه از  آن ميان- 
تأكيد داش��ته ام كه »با توجه به جايگاه برجس��ته و قابل احترام حضرت 
آيت اهلل سيستاني، اين سازمان ملل است كه براي  توجيه صالحيت خود به 
تأييد حضرت ايش��ان نياز دارد و نه ايشان به س��ازمان ملل«. نسخه هاي 
فراوان روزنامه كيهان به وضوح  نش��ان مي دهند كه هم��واره از اقدامات 
حضرت آيت اهلل سيستاني با تقدير ياد كرده ايم و مخصوصاً نقش ايشان در 
حفظ استقالل عراق  را ستوده ايم.   3 - شماري هرچند  اندك نيز با اشاره 
به حضور حضرت آيت اهلل سيس��تاني در عراق و اينكه معظم له يكي از 
مراجع بزرگوار عراق  هستند، به نگارنده اعتراض كرده اند كه چرا درباره 
ايشان سخن گفته اي؟! در اين خصوص گفتني است مرز هاي جغرافيايي 
اگرچه  معتبر و قابل احترام هس��تند، ول��ي نمي توانند جدا كننده امت 

يكپارچه اسالمي از يكديگر باشند. 
........................................................................................................................

ذبح دموکراسی در سايه سکوت اروپاييان
حنيف غف��اري در س��رمقاله ديروز 
رسالت نوش��ت: مجادالت حقوقي بر 
سر انتخابات رياس��ت جمهوري ماه 
نوامبر )آبان ماه( در امريكا وارد فاز تازه اي شده است. از يكسو مجلس 
نمايندگان امريكا كه داراي اكثريتي دموكرات مي باش��د، عزم خود را 
براي مقابله با هرگونه ادعاي ترامپ مبني ب��ر تقلب در انتخابات جزم 
كرده است. در آن سوي معادله نيز رئيس جمهور امريكا پس از مشاهده 
نظرس��نجي هاي ايالتي و ملي در اين كش��ور، تصميم گرفته است تا 
»شكست احتمالي« خود را در انتخابات بر گردن »تقلب در انتخابات 
پس��تي و حضوري« بيندازد! در ماوراي جدال»كنگره-كاخ س��فيد« 
نيز»ديوان عالي امريكا« متشكل از اكثريتي جمهوريخواه، درصدد است 
تا با نگاهي غيرحقوقي و كام��اًل حزبي، زمينه را ب��راي تأييد ادعاها و 

شكايات ترامپ فراهم سازد. 
در اين معادله، هر موضوعي اصالت دارد به جز »رأي شهروندان«! اين روزها 
مقامات امريكايي مشغول طناب كشي با يكديگر بر سر»مصادره آراي مردم« 
هستند! مردمي كه مطابق آخرين نظرس��نجي هاي صورت گرفته، فارغ از 
پيروزي بايدن يا ترامپ در انتخابات امسال، كمترين اميدي نسبت به آينده 
خود ندارند. مجادله سياستمداران امريكايي با يكديگر را دقيقاً بايد در چنين 
فضايي تعريف و ترسيم كرد! طي روزهاي اخير، رئيس جمهور امريكا بر روي 
»تقلب در انتخابات« اصرار ورزيده و مدعي ش��ده است كه اگر در انتخابات 
مقابل دموكرات ها شكس��ت بخورد، قطعاً تقلب رخ  داده است! متعاقب آن، 
ترامپ قصد دارد ش��كايت خود در اين خصوص ) تقل��ب در انتخابات( را به 
ديوان عالي امريكا ارج��اع دهد، جايي كه كفه ترازو در آنجا به س��ود حزب 
جمهوريخواه و شخص ترامپ سنگيني مي كند. نكته قابل  تأمل اينكه نزديك 
بودن آراي ترامپ و بايدن در برخي اي��االت تعيين كننده )خصوصاً اياالت 
موس��وم به خاكس��تري(، بهانه الزم را در خصوص آغاز اين جدال حقوقي 
در اختيار رئيس جمهور امريكا قرار داده اس��ت. صورت مسئله كاماًل واضح 
است! رئيس جمهور امريكا قصد ندارد حتي در صورت شكست در انتخابات 
رياست جمهوري ماه نوامبر، كاخ سفيد را به راحتي تحويل رقيب خود دهد. 
امروز احزاب سياسي امريكا در حال مجادله بر سر انتخاباتي هستند كه هنوز 

برگزار نشده و متعاقباً، نتيجه آن نيز مشخص نيست! 
........................................................................................................................

دستاوردهاي اقتصادي دوران دفاع مقدس
احسان رضايي در س��رمقاله روزنامه 
وطن امروز نوشت: اولين قدم در ارتباط 
با تحليل اقتصاد زمان جنگ اين است 
كه شرايط آن دوران را متصور شويم، اعم از اينكه ايران كشوري بود كه 
انقالبي را پشت سر گذاشته بود؛ انقالبي كه به لحاظ اقتصادي دولت را 
گرفتار خودش كرده بود، يعني فرار س��رمايه داران و بالتكليف ش��دن 
بسياري از بانك ها و كارخانه ها كه افت توليد و اعتصابات كارگري را به 
دنبال داشت.  در چنين شرايطي دولت به  خاطر اينكه اوضاع اقتصادي 
بدتر نشود، ناگزير به ملي كردن بانك ها و صنايع و بنگاه هاي كشاورزي 
كه تعدادشان به حدود هزار بنگاه مي رس��يد، شد. ملي كردن بانك ها و 
صنايع مختلف براي دولت آن زمان مس��ئله اي از روي اضطرار بود. 36 
بانك داشتيم كه در 9بانك ادغام شدند و آن دسته از بانك ها كه دولتي 
بودند، همچنان به فعاليت خود ادامه  دادند ولي بانك هايي كه سهامداران 
آنها خصوصي بودند و به علت پيروزي انقالب از كشور فرار كرده بودند، 
فعاليت هاي اقتصادي را بسيار تحت تأثير قرار داده بودند.  در اين وضعيت 
بازار حقيقي و ب��ازار مالي اقتصاد تح��ت تأثير قرار گرفت��ه بود، چراكه 

بسياري از كارخانه ها و صنايع، وام دار بانك هاي خصوصي بودند. 
از طرفي توقعات مردم و قانون اساسي جديدي كه وظايف متفاوتي را به 
دولت محول كرده بود، باعث شده بود فشارها بر دولت زياد شود. ويژگي 
ديگري كه مي توان نام برد اين است كه مديريت آن دوران از طرفي نوپا 
بود و از طرف ديگر با انگيزه. استقالل سياسي اي كه آن زمان به وجود 
آمده بود، امكان استفاده از تجربيات ديگران را به مسئوالن نمي داد و 
روحيه متصديان اداره جامعه اين بود كه بدون كمك بيگانگان بايد از 
پس مشكالت برآيند. دوره دو س��ال اول انقالب با دوران شروع جنگ 
تفاوت چنداني نداش��ت، چراكه از لحاظ تأثيرگ��ذاري بر متغيرهاي 
اقتصادي از يك نوع بودند. واژه  جنگ نوع��ي ناامني را به ذهن متبادر 
مي كند و ناامني با ماهيت اقتصاد سازگار نيست. اقتصاد زمان جنگ، 
اقتصادي اس��ت كه اگر بتواند به  گونه اي عمل كن��د كه بيش از پيش 
دچار مشكالت نشود، اقتصادي بالنده است. منابع مالي اي كه در جنگ 
براي موارد ديگر استفاده مي شد، بعد از جنگ آزاد شده بود و بايد جاي 

ديگري استفاده مي شد و در كل اقتصاد به خوبي اداره شد. 
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پيام ضعف و ناتواني را به غرب مخابره نكنيم

تهديد گزينه نظامي، انحراف از جنگ اقتصادی است

از پركاربردترين و البت�ه بي خاصيت ترين 
گزينه ه�ا ب�راي رويارويي اي�االت متحده 
ب�ا جمه�وري اس�امي اي�ران »گزين�ه 
نظامي« اس�ت؛ گزاره اي كه به هر بهانه اي 
و در ه�ر دوره زمان�ي هر ك�دام از مقامات 
ارش�د امري�كا از آن اس�تفاده ك�رده 
و ت�اش كرده اند ب�ه واس�طه آن مقامات 
كش�ورمان را دچ�ار انفعال و ت�رس كنند. 
به كارگيري اي��ن كلي��دواژه در دوران دونالد 
ترامپ ني��ز رونق تمامي به خود گرفته اس��ت 
تا جايي كه رئيس جمهور اين كش��ور در كنار 
س��اير مقامات به كرات از اين لفظ اس��تفاده 
كرده و حتي در برهه زماني اين كش��ور تالش 
كرد تا با اعزام ناوهاي هواپيمابر خود به منطقه 
خاورميانه اينگونه القا كند كه در صورت عدم 
پذيرش ش��روط اين كش��ور، تماميت ارضي 
جمهوري اس��المي ايران و منافع عيني و كلي 
كشورمان را مورد هدف قرار مي دهد؛ ادعايي 
كه هيچ گاه به مرز تحقق نيز نرسيد و كماكان 
در ادامه آن رويكرد تبليغاتي و نمايشي تالش 
مي ش��ود س��ايه جنگ و تهدي��د نظامي عليه 

كشورمان حفظ شود. 
اتاق فكر كاخ سفيد همان تصورات و نگرشي 
را به طرف ايراني دارد كه دولت باراك اوباما 
داشت مبني بر اينكه با ايجاد هراس و ترس در 
طرف مقابل مي تواند حداقل بخشي از اهداف 
خود را محقق س��اخته و دولت كش��ورمان 
را وادار ب��ه عقب نش��يني در برابر ش��روط و 
خواس��ته هايي كند كه در قال��ب مذاكرات 

جديد عينيت پيدا مي كند. 
طي ماه هاي اخي��ر از دونالد ترام��پ تا مايك 
پمپئو و سايرين تالش كرده اند از چنين لفظ و 
ادبياتي استفاده كنند، به عنوان نمونه، برايان 
هوك نماينده سابق ويژه امريكا در امور ايران 
كه امروز يكي از مش��اوران ارشد كاخ سفيد به 
ش��مار مي آيد با تأكيد بر اينكه »گزينه اقدام 
نظامي عليه برنامه هس��ته اي ايران هنوز روي 
ميز اس��ت!« از تمايل مقامات كاخ سفيد براي 
اقدام نظامي عليه ايران خبر مي دهد. به گزارش 
تايمز آو ايزرئيل، »برايان هوك« در مصاحبه اي 
با كانال 13رژيم صهيونيس��تي گفت: »گزينه 
نظامي ]عليه برنامه هسته اي ايران[ همچنان 
روي ميز اس��ت«. وي با تأكيد ب��ر اينكه كاخ 
سفيد تمايل دارد جهت جلوگيري از دستيابي 
تهران به سالح هسته اي دست به اقدام نظامي 
زند، مدعي مي شود: »ما روشن كرده ايم ايران 
هرگز به سالح هسته اي دست نمي يابد. مردم 
اس��رائيل و مردم امريكا و جامع��ه بين المللي 
بايد بدانند كه رئيس جمه��ور ترامپ هرگز به 
آنها ]ايران[ اجازه نخواهد داد كه به تسليحات 

هسته اي دسترسي پيدا كنند.« 
   صهيونيست ها آتش بيار دائمی معركه

در همين زمينه ران ادليس��ت، نويسنده مشهور 
صهيونيس��تي كه همانند س��اير صهيونيست ها 
عالقه زي��ادي جه��ت ترغيب كاخ س��فيد براي 
حمله به ايران دارند، در يادداشتي كه در روزنامه 
صهيونيستي »معاريو« منتشر كرد، نوشت: ادعاي 
امريكا اين اس��ت كه تهران تا پايان سال جاري 

ميالدي ظرفيت دس��تيابي به مواد راديواكتيو را 
پيدا خواهد كرد، البته در حالي اين مسئله مطرح 
مي ش��ود كه امريكا هيچ دليلي براي اثبات اين 

مدعا در اختيار ندارد. 
نويسنده در ادامه مي نويسد: »ايراني ها منتظر 
نتايج انتخابات امريكا هس��تند. با اس��تناد به 
آنچه در روزنامه نيويورك تايمز منتشر شده، 
سرويس هاي اطالعاتي به اين نتيجه رسيده اند 
كه مسئوالن ايراني خويش��تنداري را بهترين 
راهكار براي ضربه زدن به ترامپ در انتخابات 
پيش رو تشخيص داده اند. رهبران ايران به اين 
اعتقاد رسيده اند كه اياالت متحده و اسرائيل 
در حال انجام عمليات امنيتي عليه كشورشان 
هس��تند و بر اين باورند كه چني��ن اقداماتي 
مي تواند تهران را وادار به واكنش كند؛ اتفاقي 
كه منجر به انجام تهاجم نظامي از سوي اياالت 
متحده يا اسرائيل خواهد شد.« وي همچنين 
ادعا مي كن��د با اينك��ه ايران اطمين��ان دارد 
اسرائيل در انفجار نطنز دس��ت داشته است، 
اما ترجيح مي دهد فع��اًل هيچ طرفي را در اين 

رابطه متهم نكند. 
در اين مقاله همچنين آمده است: »رئيس جمهور 
امري��كا اخي��راً الي��وت آبرام��ز را ب��ه س��مت 
هماهنگ كنن��ده فعاليت عليه اي��ران منصوب 
كرده است. همان گونه كه در تمامي انتصاب هاي 
سابق رئيس جمهور امريكا شاهد بوديم، انتصاب 
آبرامز واكنشي به سرويس هاي اطالعاتي امريكا 
بود كه معتقدند ايران در انتظار انتخابات اياالت 
متحده، از هر نوع واكنش��ي در مقابل اقدامات 

تحريك آميز س��ر باز مي زند، با اين حال آبرامز 
يك��ي از جمهوريخواه��ان كهنه كار محس��وب 
مي شود كه دچار سندرم دشمني با ايران است و 
شايد بتوان او را از تندروترين يهودياني توصيف 

كرد كه در واشنگتن پرسه مي زند.« 
نويس��نده در پايان تحليل خود تالش مي كند 
حمل��ه نظام��ي ب��ه اي��ران را از محتمل ترين 
گزينه هاي پيش روي مقام��ات امريكا بخواند، 
بدون اينك��ه داليلي عقالني و ب��ه صرفه از نظر 
اقتصادي، سياسي و نظامي براي غرب برشمرد: 
»هر چه احتم��ال پي��روزي جو باي��دن نامزد 
دموكرات ه��ا افزاي��ش پيدا مي كن��د، يأس در 
صفوف بلوك ترامپ گس��تره بيشتري مي يابد، 
خطر اجراي گزينه حمله ب��ه پايگاه هاي ايران 
در طول خط ساحلي در خليج فارس نيز شدت 
مي گيرد )به خصوص كه اياالت متحده يك ناو 
هواپيمابر را هم چند روز پي��ش به اين منطقه 
اعزام كرد(، در حالي كه از س��وي ديگر احتمال 
همكاري اس��رائيل در اين عمليات هم بيش��تر 

مي شود.«
   ادعاي تكراري 

»گزينه هاي نظامي روي ميز «
نگه داش��تن ايران زير س��ايه جنگ و تهديد 
به زعم غربي ه��ا منجر به آن خواهد ش��د كه 
اولويت بن��دي جمهوري اس��المي اي��ران در 
عرصه منطق��ه اي و بين المللي به هم ريخته و 
به ناچار تن به برخي مطالبات بين المللي نظام 
سلطه داده و پاي ميز مذاكرات جديد بنشيند، 
با همين تفكر و تصور بود كه در آستانه شروع 
مذاكرات هس��ته اي از س��ال 92 به بعد بارها 
باراك اوباما و ساير مقامات كاخ سفيد از لفظ 
»همه گزينه ها روي ميز است« استفاده كردند 
تا جايي كه بارها رهبر معظم انقالب در سايه 
انفعال برخی دولتمردان پاس��خ متناسبي به 
لفاظي هاي غربي ها داده اند. ايشان در  هنگامه 
مذاكرات هس��ته اي كه امريكايي ها بعد از هر 
نشس��تي كه با تيم مذاكره كننده كشورمان 
داشتند از لفظ »همه گزينه هاي نظامي روي 
ميز است«  اس��تفاده مي كردند، مي فرمايند: 
»امروز هم مثل قبل، آنها از گزينه هاي نظامي 
روي ميز حرف مي زنند در حالي كه مي خواهند 
ذهن ما را از جنگ واقعي يعني نبرد اقتصادي 
منحرف كنند و به نبرد نظامي س��وق دهند تا 
مسئوالن كش��ور از تمركز بر عرصه پيشرفت 
اقتصادي و توجه به جن��گ فرهنگي غرب با 

ملت ايران، باز بمانند.«
آنچه در برهه كنوني بس��يار اهمي��ت دارد آن 
است كه مس��ئوالن و مقامات ارشد كشورمان 
محاسبات دشمن را كه بر اساس اين پيش فرض 
ش��كل گرفته اس��ت با تدبير و عم��ل انقالبی و 
جهادی به هم بريزند و ضمن رسيدگي و تمركز 
بر مرتفع كردن مشكالت اقتصادي و معيشتي 
پيام ضعف و ناتواني را در حوزه هاي مختلف به 

سمت غرب مخابره نكنند.

نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس:
 برخي بدشان نمي آيد مجلسي 

که مردم به آن دل بسته اند، ناموفق باشد
برخ�ي بدش�ان نمي آي�د مجلس�ي ك�ه هم�ه م�ردم ب�ه آن 
امي�د بس�ته اند از خ�ود كارنام�ه ناموف�ق ب�ه ي�ادگار بگ�ذارد 
ش�ود.  قلم�داد  ناكارآم�د  مجلس�ي  م�ردم  ن�گاه  در  و 
غالمرضا منتظري نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس اظهار داشت: 
با توجه به شرايطي كه وجود دارد مجلس يازدهم كانون توجه همه مردم 
قرار گرفته است. همچنين با لحاظ تعبير زيبا و باشكوه مقام معظم رهبري 
از مجلس يازدهم به عنوان مجلس اميد و انتظار، ممكن است برخي افراد با 
انگيزه هاي مختلف تحمل ديدن اين رشد و بالندگي را براي آينده مجلس 
نداشته باشند و تالش كنند به اشكال مختلف مجلس را از متن به حاشيه 
بكش��انند. منتظري، نايب رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس شوراي 
اسالمي گفت: هنگامي كه حركت و تالشي آغاز مي شود در مقابل رفتار ها 
و عكس العمل هايي از سوي برخي مخالفان و افرادي كه اطالعات ناكافي 
دارند ديده مي شود، بنابراين مجلس انقالبي و جهادي بايد تمام نگاه خود 

را به سمت جلو و تحقق نيازهاي اساسي مردم معطوف كند. 
نايب رئيس كميس��يون فرهنگي مجلس عنوان ك��رد: همانگونه كه 
مقام معظم رهبري دو محور اقتصاد و فرهنگ را به عنوان محور اصلي 
مجلس تبيين كردند، همه نمايندگان بايد وقت خود را براي پاسخگويي 
به دغدغه هاي اقتصادي و معيش��تي مردم معط��وف كنند تا ضريب 
رضايتمندي در جامعه افزايش يابد و اعتماد آفريني و دلسوزي بيشتري 
ايجاد شود. منتظري بيان كرد: هر زمان حركتي آغاز مي شود عده اي 
تالش مي كنند تا مانع سرعت آن ش��وند و برخي هم بدشان نمي آيد 
مجلسي كه همه مردم به آن اميد بس��ته اند از خود كارنامه ناموفق به 

يادگار بگذارد و در نگاه مردم مجلسي ناكارآمد قلمداد شود. 
وي تصريح كرد: ممكن است افرادي هم به دنبال تخريب مجلس باشند، 
با اين حال اميدواريم مجلس با همان راهبرد خوبي كه توس��ط هيئت 
رئيسه مشخص ش��ده كار خود را به پيش برد و به تدريج اين مباحث 

بي رنگ شود، هر چند ممكن است اين حاشيه ها ادامه يابد. 
........................................................................................................................

 تخريب کنندگان مجلس
به دنبال الپوشاني ضعف هاي دولت هستند

جريان�ات سياس�ي ك�ه توپخان�ه خ�ود را علي�ه مجل�س 
ت�ا  هس�تند  فرافكن�ي  دنب�ال  ب�ه  انداخته ان�د،  راه  ب�ه 
كنن�د.  الپوش�اني  را  متبوعش�ان  دول�ت  ضعف ه�اي 
ابوالفضل ابوترابي در گفت وگو با خانه ملت، به تخريب هاي برنامه ريزي شده 
برخي از جريانات سياسي عليه مجلس اشاره كرد و گفت: همه هجمه هايي 
كه در اين روزها عليه مجلس صورت پذيرفته از قبل س��ازماندهي شده اند و 
متأس��فانه مهاجمان به گونه اي برخورد مي كنند كه دريافت ماشين سراتو 
يا سوزوكي در زمان مجلس گذش��ته را بدون ايراد مي دانند. نماينده مردم 
نجف آباد در ادامه افزود: آقاياني ك��ه توپخانه تخريب خود را عليه مجلس به 
راه انداختند در دوره گذشته از همه امكانات مجلس استفاده كردند و حتي 
واكس��ن آنفلوآنزا را نيز تزريق كردند، اما آنها اصالح طلب بودند و استفاده از 
چنين مسائلي هيچ اشكالي نداشت و هيچ گونه جنجالي هم به پا نشد. اتفاقاً 
افرادي هم به مسئله واكسن ورود كردند كه در دوره گذشته از اين واكسن ها 
استفاده كردند و هيچ صدايي هم از آنها در نيامده بود. اين نماينده مردم در 
مجلس شوراي اسالمي تأكيد كرد: بنده در سه دوره اي كه نماينده مجلس 
بودم هيچ خودرويي دريافت نكردم و هزينه آن را به امور خيريه اعطا كردم، 
اما جاي تعجب دارد، آقاياني كه در دوره دهم از همه امكانات مجلس استفاده 
كردند گذشته را فراموش كرده و دس��ت به تخريب مجلس يازدهم زده اند. 
عضو كميسيون و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس گفت: اين  جريانات 
مي خواهند با مطرح كردن اينگونه مس��ائل حواس م��ردم را از دالر 30هزار 
توماني پرت كنند، زيرا مسبب اصلي گراني، تورم و افزايش سرسام آور قيمت ها 

همين آقاياني هستند كه دست به تخريب مجلس انقالبي زده اند. 
........................................................................................................................

فرمانده نيروي هوايي ارتش:
 شکست تروريست ها در سوريه

خود يك آزادسازي خرمشهر بود
عدم موفقيت گروه هاي تروريستي و حاميانشان در سوريه خود يك 
آزاد سازي خرمشهر بود، اينها خرمشهرهايي است كه به طور مداوم 
توسط مقاومت ملت ما و آزادي خواهان جهان در حال فتح است. 
امير سرتيپ عزيز نصيرزاده، فرمانده نيروي هوايي ارتش در گفت وگو با 
مهر، دفاع مقدس را نقطه عطفي در تاريخ انقالب اسالمي ايران دانست 
و گفت: بخشي از سرزمين ما توس��ط نيروهاي بعثي كه مورد حمايت 
قدرت هاي جهاني بودند اشغال شده بود و حتي شهر خرمشهر را تصرف 
كرده بودند و مردم ما اين اشغالگري را نمي پذيرفتند و نيروهاي مسلح نيز 
تحمل اين را نداشتند كه سرزمين و شهرهاي ما در اشغال دشمن باشد، 
به همين دليل با تمام توان پاي كار آمدند تا دشمن را از سرزمين اسالمي 
بيرون كنند. وي افزود: خواست و اراده مردم و نيروهاي مسلح در آزادي 
خرمشهر كه صدام فكرش را هم نمي كرد آن را از دست بدهد خودش را به 

خوبي نشان داد و پيروزي هاي درخشان بعدي نيز بعد از اين فرا رسيد. 
فرمانده نيروي هوايي ارتش با اشاره به سخنان رهبري كه فرموده بودند 
»خرمشهرها در پيش داريم«، گفت: ما در ساير امور نيز تحمل زور گويي 
را نداريم و به هيچ عنوان حاضر نيستيم تحت فش��ار از منافع خودمان 
بگذريم و اين پيروزي ها به صورت مداوم در سطح منطقه و بين الملل براي 
كش��ور ما پيش مي آيد. امير نصيرزاده با اشاره به شكست هاي پي درپي 
امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد گفت: كشورمان در روزها و 
ماه هاي اخير پيروزي هاي بسيار خوبي را به دست آورده است و آنهايي كه 
فكر مي كردند شوراي امنيت و سازمان ملل تحت امر آنهاست، اين روزها 
شكست هاي متعددي را تجربه مي كنند و اين پيروزي ها، خرمشهرها و 
پيروزي هايي است كه پشت س��ر هم براي ملت ايران به دست مي آيد. 
وي تأكيد كرد: در س��طح منطقه و كش��ورهايي كه با ما همراه هستند 
نيز مي بينيم كه موفقيت هايي را به دست آورده اند، به عنوان مثال عدم 
موفقيت گروه هاي تروريستي و حاميانشان در سوريه خود يك آزاد سازي 
خرمشهر بود، اينها خرمشهرهايي است كه به طور مداوم توسط مقاومت 

ملت ما و آزاديخواهان جهان در حال فتح است. 
........................................................................................................................

 ايران ظرفيت بيشتري
براي حل مناقشه قره باغ دارد

س�فير س�ابق كش�ورمان در جمهوري آذربايجان با بي�ان اينكه 
ارمنس�تان و آذربايجان اراده اي براي حل مناقشه قره باغ ندارند، 
تأكيد كرد كه گفت وگوي منطقه اي راه حل اين مسئله است و ايران 
نسبت به كشورهاي روس�يه و تركيه بيش�ترين ظرفيت را دارد. 
محس��ن پاك آيين در گفت و گو با ايسنا با اش��اره به درگيري اخير ميان 
آذربايجان و ارمنستان گفت: درگيري هايي كه از روز يك شنبه آغاز شد 
قابل پيش بيني بود، در واقع تا زماني كه مناقشه قره باغ در منطقه حل نشود، 
مي توان هميشه انتظار اين قبيل درگيري ها را داشت. وي خاطرنشان كرد: 
عامل اصلي ناامني منطقه جمهوري خود خوانده قره باغ است كه باعث شده 
هم رژيم صهيونيستي و هم كشورهاي غربي از وجود اين بحران استفاده 
كنند و نفوذ خود را در منطقه افزايش دهند، همچنين رژيم صهيونيستي 
به بهانه اين موضوع در حال فروش سالح به آذربايجان و ارمنستان است، 

در واقع جنگ افروز اين ماجرا رژيم صهيونيستي است.

دبيركل حزب مؤتلفه اسامي:

آقاي روحاني جايگاه دولت در حل مشكالت كجاست؟!

بيانيه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

اروپا صالحيت ميزباني مفهوم حقوق بشر را ندارد

خباثت هاي امريكا و جنايات مستأجران كاخ 
سفيد هيچ گاه براي ملت ايران پوشيده نبوده 
و نيس�ت، اما رئيس جمهور بايد بيان كند كه 
جايگاه دولت در حل مشكات مردم كجاست؟

اس��داهلل بادامچيان دبيركل مؤتلفه اسالمي در 
گفت وگو با تس��نيم، با اش��اره ب��ه صحبت هاي 
رئيس جمهور مبني بر اينكه گراني دالر تقصير 
امريكاست و مردم به خاطر كمبودها مشكالت 
كاخ س��فيد را نفري��ن كنن��د، اظهار داش��ت: 
خباثت هاي امريكا و جنايات مس��تأجران كاخ 
س��فيد هيچ گاه براي ملت ايران پوشيده نبوده 
و نيس��ت. اينكه مردم بايد حواسشان به دشمن 
اصلي باش��د هم قبول اس��ت، اما رئيس جمهور 
بايد بيان كند كه جايگاه دولت در حل مشكالت 

مردم كجاست؟
وي افزود: آقاي روحاني با همراهي اصالح طلبان 
در هفت سال رياست جمهوري مسيري را پيمود 

كه امروز خود به اش��تباه ب��ودن آن اذعان دارد. 
روحاني و اصالح طلبان اداره كشور را به مذاكره با 
امريكا گره زدند و حل مشكالت مردم را در مراوده 
با امريكا جست وجو كردند، متأسفانه امروز هم 
در توصيه ه��اي خود اين پال��س را مي دهند كه 
حل مش��كالت كش��ور در گرو نتيجه انتخابات 

امريكاست!
وي خطاب ب��ه رئيس جمهور با تأكي��د بر اينكه 
مذاكره با امريكا كش��ور را به جايي نمي رساند، 
همچن��ان كه برجام مش��كلي را از كش��ور حل 
نكرد، بيان داشت: چگونه نابس��اماني قيمت ها 
را مربوط ب��ه امريكا مي داني��د در صورتي كه به 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي، تولي��د ملي و 
همت مردم بي توجه بوده ايد و ندانستيد كه حل 
مشكالت معيشت مردم را نبايد در خارج از كشور 

جست وجو كرد؟
بادامچيان يادآور شد: رئيس بانك مركزي دولت 

آقاي روحاني، س��ال 97، دالر را 11هزار تومان 
تحويل گرفت و امروز اين قيمت به 29هزار تومان 
رسيده است، حال به مردم آدرس مي دهيد كه 
به امريكا ناسزا بگويند؟ آيا رئيس بانك مركزي 
ش��ما توانس��ت مش��كالت بازار را حل كند؟ در 
صورتي كه مشكالت به گونه اي نيست كه نتوان 

آن را حل كرد. 
دبيركل مؤتلفه اسالمي با تصريح اينكه تحريم 
براي كشوري كه با 15كشور ديگر همسايه است 
معنا ندارد، ادامه داد: بگوييد عدم سياست هاي 
صحيح م��ردم را به اينجا كش��انده، آيا مش��كل 
دريافت حقوق هاي نجوم��ي در دولت مربوط به 
امريكاست و براي اينكه در نظام مالي اختالس  
صورت مي گيرد بايد امريكا را نفرين كرد؟ قيمت 
مسكن به جايي رسيده كه مردم حتي نمي توانند 
خانه استيجاري داشته باش��ند، يعني مجريان 
دولت هيچ مسئوليتي در اين زمينه ندارند و فقط 

امريكا مقصر اس��ت، پس چرا اصرار به مذاكره با 
امريكا داشتيد و در فضاي برجام قدم زديد؟

بادامچيان اظهار داش��ت: راهكار حل مشكالت 
كش��ور اقتصاد مقاومتي و تكيه ب��ر همت مردم 
است كه مي تواند به راحتي و بدون نفت كشور را 
در مسير تعالي پيش ببرد. اينكه امريكا در نبرد 
ج��دي و همه جانبه با جمهوري اس��المي ايران 
است بر كس��ي پوشيده نيس��ت، همه مي دانند 
اگ��ر حمايت هاي امري��كا از صدام نبود هش��ت 
س��ال جنگ بر اين ملت تحميل نمي شد و اگر 
سفير امريكا در كويت به صدام چراغ سبز نشان 
نمي داد صدام به كويت حمله نمي كرد و اين همه 
مشكل براي مردم عراق و منطقه ايجاد نمي شد، 
اين مردم آدرس دشمنان اصلي خود را هيچ گاه 
فراموش نمي كنند، اگر مسئوالن كشور به فكر 
آنان باشند و وظايف خود را نسبت به اين مردم 

درست انجام دهند.

كش�ورهاي اروپايي كه خ�ود را در جايگاه 
مدعي حقوق بش�ر ق�رار داده ان�د چرا در 
مقاب�ل تحريم ه�اي ظالمانه علي�ه بيش از 
80ميليون ايراني اقدامي انجام نداده يا به 
بهانه تحريم از ارس�ال دارو ب�راي كودكان 
مبتا به بيماري هاي خاص ممانعت به عمل 
مي آورند. اين كش�ورها، اساس�ًا صاحيت 
ميزبان�ي مفه�وم حق�وق بش�ر را ندارند. 
به گزارش خانه ملت، كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ضمن 
رصد تحوالت بين المللي و پايش اقدامات برخي 
دولت هاي اروپاي��ي درباره ادع��اي اخير نقض 
حقوق بش��ر در اي��ران در بيانيه اي اع��الم كرد: 
براس��اس موازين بين المللي و اص��ول بنيادين 
منش��ور ملل متحد و به طور مشخص »اعالميه 
اصول حق��وق بين المل��ل« كه صراحتاً اش��عار 

مي د ارد؛ هيچ دولت يا گروه��ي از دولت ها حق 
مداخله مستقيم يا غيرمس��تقيم، به هر دليلي، 
در امور داخلي يا خارج��ي دولتِ ديگر را ندارند، 
يادآور مي نمايد اقدام اخير كش��ورهاي اروپايي 
درباره ادعاي بي اساس نقض حقوق بشر در ايران، 
مداخله در امور داخلي جمهوري اسالمي ايران 
و نقض آشكار حقوق بين الملل تلقي مي گردد و 

فاقد هرگونه وجاهت حقوقي است. 
اين بياني��ه مي افزاي��د: جاي تعجب اس��ت كه 
برخي كش��ورهاي اروپايي كه خود را در جايگاه 
مدعي حقوق بش��ر قرار داده اند چ��را در مقابل 
تحريم ه��اي ظالمانه عليه بي��ش از 80ميليون 
ايراني هيچ گونه اقدامي انج��ام نداده و موضعي 
اتخاذ نمي كنند يا به بهانه تحريم از ارسال دارو 
براي ك��ودكان بيماري هاي خ��اص ممانعت به 
عمل مي آورند يا اينكه از طريق ارس��ال س��الح 

ب��راي برخي كش��ورهاي منطق��ه در قتل عام و 
كش��تار هزاران كودك يمني مش��اركت دارند، 
حاضر ب��ه پذيرش مس��ئوليت بين المللي نقض 
حقوق بش��ر در سياس��ت هاي خود در مجامع 
منطقه اي و بين المللي نيس��تند. اين كشورها، 
اساس��ا صالحيت ميزباني مفهوم حقوق بشر را 
ندارند و بهتر اس��ت ص��داي قربانيان نقض هاي 
فاحش و سيستماتيك حقوق بش��ر اقليت ها و 
رنگين پوستان آفريقايي و امريكايي و مسلمانان 
را در قلمرو داخلي خود شنيده و براي آن هرچه 

زودتر چاره انديشي كنند. 
در ادامه اين بيانيه آمده اس��ت: تدوين و اجراي 
قوانين و مقررات جزاي��ي و محاكمه مجرمان بر 
اس��اس قانون، حق مسلم كش��ورها و در حيطه 
صالحيت ذاتي آنان اس��ت و هي��چ دولتي حق 
مداخله در امور جزايي كشورهاي ديگر را ندارد، 

از اين رو انتظار مي رود دولت جمهوري اسالمي 
ايران و دستگاه ديپلماس��ي، ضمن محكوميت 
ش��ديد چني��ن اقدامات��ي، ب��ا بهره گي��ري از 
ظرفيت هاي موجود، اقدامات متقابل و بازدارنده 
براي جلوگي��ري از ادعاهاي نقض حقوق بش��ر 
برخي كشورهاي اروپايي در جمهوري اسالمي 

ايران را انجام ده�د. 
مجلس شوراي اس��المي از اقدامات قوه قضائيه 
جمهوري اسالمي ايران كه با رعايت اصل قانوني 
بودن جرائ��م و مجازات ها و اص��ل برائت و طي 
فرآيندي منطب��ق بر اصول دادرس��ي منصفانه 
و رعايت حقوق متهمين، ب��ه محاكمه متهمان 
اقدام كرده و از منافع و مصالح ملت شريف ايران 
حمايت كرده و اجازه تعدي به حقوق ملت شريف 
ايران را نمي ده��د، قاطعانه حمايت مي كند و بر 

ادامه آن تأكيد دارد. 

سعيد همتي
   گزارش

   احزاب

   مجلس


