سياستمداران درباره مسائل مهم
چگونه تصميم ميگيرند؟

مهدي فضائلي در يادداشتي در روزنامه صبحنو با
طرح اين سؤال كه «سياستمداران درباره مسائل
مهم ،چگونه تصميم ميگيرند؟» نوشته است :اين
پرسشي اس��ت كه دههها و ش��ايد س��دههاي متمادي ،ذهن برخي
صاحبنظران را به خود مش��غول كرده اس��ت ،چراكه فهم اين مسئله
ميتواند پيامدهاي بسيار مهمي داشته باشد.
در اين يادداشت ميخواهم «يكي» از مهمترين و اساسيترين منابع
و مالكهاي تصميمگيري رهبر معظم انقالب اسالمي را با استفاده از
جديدترين بيانات ايشان مورد توجه قرار دهم تا هر كس ميخواهد نحوه
و منطق مواجهه رهبر معظم انقالب اس�لامي را با موضوعات مختلف
دريابد و تحليل كند به اين مالك و منبع توجه داشته باشد .ويژگيها
و ابعاد ش��خصيت آيتاهلل خامنهاي ،ويژگيها و ابعاد بس��يار متنوعي
ي كه به اعتراف حتي منتقدان منصف ايش��ان ،جامعيت
اس��ت تا جاي 
آيتاهلل خامنهاي ،حداقل ،كمنظير است! يكي از وجوه و ابعاد مهم اين
ت به وعدههاووعيدهايي است
شخصيت ،انس با قرآن و باورمندي نسب 
كه در ضمن آيات اين كتاب الهي آمده است .اين بعد از شخصيت رهبر
معظم انقالب اسالمي ،در مواقعي از جمله برخي بيانات عمومي ،آشكار
ميش��ود و يك نمونه از اين بيانات ،آن بود كه هفته گذشته در ديدار
با مسئوالن ارشد قوهقضائيه مطرح شد .حضرت آيتاهلل خامنهاي در
همين ديدار پس از مرور فشرده وقايعي از اوايل دهه 60از جمله حادثه
تروريستي حزب جمهوري اسالمي و ش��هادت شهيد بهشتي و ياران
ايشان ،بحثي را راجع به قوانين و سنتهاي الهي در قرآن مورد توجه
قرار دادند و بهمرور برخي از اين سنتها پرداختند .آيتاهلل خامنهاي
با طرح پرسشي ،كاركرد سنت و قانون خداوند را اينگونه توضيح دادند:
«سنت الهي يعني قانون چه جوري عمل ميكند؟ قانون يك موضوع
دارد ،يك حكم دارد ،شما خودتان را با آن موضوع منطبق كنيد ،نتيجه
قطعاً مترتب خواهد شد ...بروبرگرد ندارد».
........................................................................................................................
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«امريكا» تروريست دولتي يا مدافع حقوق بشر؟!
متباين باش��د ،خودداري ميکنن��د» و همچنين
ماده( )۸مكرر اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي
( )ICCموس��وم به اساس��نامه رم ،اقدام امريكا و
دستور مستقيم قتل يكي از اعضاي نيروي مسلح
جمهوري اسالمي ايران را ميتوان از مصاديق تجاوز
نظامي توصيف كرد.
آنچه مش��خص اس��ت اينكه جنايتهاي امريكا
پايان ندارد ،نه در دفاع از بش��ريت بلكه در جنايت
عليه ملتها ي��د طوالي��ي دارد ،در اي��ن متن به
ص��ورت خالصه به برخي از آنها اش��اره ميش��ود
تا مش��خص شود كش��وري كه مدعي دموكراسي
و آزادي انسانهاس��ت ،چگون��ه عليه انس��انها و
تمدنهايشان لشكركشي ميكند!
امريكا باني 100كودتا و براندازي
در نيمه دوم قرن بيستم
تنها در نيمه دوم قرن بيس��تم ،اي��االت متحده
امريكا ح��دود 100كودتاي نظام��ي و براندازي
حكومتها را طراحي و رهبري كرده و دهها بار به
طور مستقيم دست به اشغال نظامي كشورها زده
يا آنها را تهديد به مداخله نظامي كرده است .اين
مقاله سعي دارد با مرور روند مداخالت امريكا در
كشورهاي جهان طي بازه زماني يك قرن گذشته
كه مقارن با رياست جمهوري 16نفر از دو حزب
دموكرات و جمهوريخواه نيز ميباشد ،به بررسي
چگونگي اين مداخالت و تبع��ات آن در عرصه
بينالمللي بپردازد.
از جنگ جهاني دوم ،كشورهاي زير سلطه ،صحنه
اصلي دخالتها و كودتاهاي نظامي يا شبهكودتا،
ضدكودتا و استقرار ديكتاتوريهاي نظامي بودهاند
و به سادگي ميتوان برآورد كرد كه كاربرد گسترده
ش��يوههايي چون تهديد ،كودتا ،اشغال نظامي و
غيره تا چه اندازه به اس��تقالل كشورها و به فرايند
تصميمگيري دولتها صدمه و زيان وارد ميآورد.
بدون تردي��د ،دس��تگاهها و آژانسهاي مختلف
جاسوسي امريكا فعاالنه در طرح و اجراي كودتاها
و توطئهها براي سرنگوني حكومتهاي مردمي،
فعاالنه مشغولند و مسئول كودتاهاي بيشمار در
جهان هستند ،البته در اين راستا و براي دستيابي
موفقيتآميز به اهداف ،امريكا از كمك و پشتيباني
سياستمداران طرفدار سياست غرب استفادههاي
زيادي برده اس��ت (مهدی خانعل��ی) .مداخالت
امري��كا در عرص��ه جهان��ي ،در دوران رياس��ت
جمهوري دموكراتها و جمهوريخواهها همواره
وجود داشته است ،اما نوع آن از دخالت سياسي
در زمان تصدي دموكراتها به دخالت نظامي در
دوران جمهوريخواهها متغير بوده است.
مادامي كه كش��وري قواعد داخلي خود را نقض
ميکند ،چگونه ميتوان انتظار داشت به مقررات
حقوق بينالملل پايبند باشد .به هر روي ،اقدامات
ددمنش��انه امريكا در عرصه بينالمللي پرسش
مهم��ي را در ذهن اعضاي جامع��ه بينالمللي و
افكار عموم��ي جهان ايجاد ميکن��د كه چگونه
ميتوان امريكا را از نقض قواعد حقوق بينالملل
و ارائه تفسيرهاي دوگانه و سليقهاي از مقررات
بينالمللي بازداشت؟

گزارش

آريا محب

مذاكرات دوحه و خروجي آن

روزنامه آرمانملي در شماره ديروز خود مذاكرات
دوحه را مورد توجه قرار داده و نوش��ته اس��ت:
مذاكراتي كه در هفته گذشته با ابتكار شيخ تميم
بن حمد آلثاني ،امير قطر در دوحه آغاز شد ،به
رغم برخي بدبينيها پيشرفتهاي نسبي داشته است .تماس تلفني امير قطر
با رئيسجمهور اسالمي ايران پيرامون روند مذاكرات دوحه نشان ميدهد كه
دولت قطر ب ه طور جدي در پي شكستن قفل مذاكرات به بنبسترسيده وين
است .به نظر ميرسد مذاكرات دوحه با پيچيدگيهاي زيادي مواجه است اما
دورنماي مناسبي براي ادامه روند مذاكرات و رسيدن به يك راهحل مطلوب
وجود دارد ،فلذا طي هفتههاي آينده اگر مذاكرات دوحه ادامه پيدا كند ،به نظر
ميرسد تالش دولت قطر بر اين است كه از طريق فشار بر دولت امريكا امتياز
بيشتري براي ايران به دست آورد .همينطور گفته ميشود در مذاكرات دوحه
مسئله فروش نفت ايران و افزايش فروش نفت ايران مورد توافق قرار گرفته و
اين نقطه قوت مذاكرات دوحه اس��ت .همچنين با توجه به اينكه كشورهاي
اروپايي انگليس ،فرانسه و آلمان به اين نتيجه رس��يدهاند كه فشار بر ايران
نميتواند اين كشور را وادار به تسليم كند ،فلذا تالش اين سه كشور اين است
كه به يك راهحل توافقي جديدي دست پيدا كنند.
........................................................................................................................

حكايت خداي سال 60
و خداي آن طرف اروند

روزنامه كيهان در يادداشت ديروز خود با اشاره
به اين بخش از سخنان رهبر معظم انقالب كه
چند روز پيش تأكيد كردند...« :ملت ايران در
سال ۱۳۶۰با قرار گرفتن در مدار يكي از سنتهاي الهي يعني جهاد و
ايستادگي توانست دشمن را نااميد كند ،امروز نيز همان قاعده و قانون
جاري است و خداوند س��ال ۱۴۰۱همان خداوند سال ۱۳۶۰است»،
نوشته است :در سالهاي اخير دشمن و دنبالههاي داخلي آن در يك
ن طور القا كردند كه نسل جوان و
عمليات رواني و رسانهاي گسترده ،اي 
نوجوان در ايران ديگر هيچ نسبتي با عقايد ديني و مذهبي و آرمانهاي
انقالب نداش��ته و داراي تفكرات غيرديني هستند ،اما اين ادعا بارها و
بارها در بزنگاههايي همچون حضور جوانان غيور كشورمان در دفاع از
حرم و برگزاري مراس��م اعتكاف و مراس��م پيادهروي اربعين و مراسم
احياي شبهاي قدر و مجالس و دستههاي عزاداري محرم و صفر و...
مردود و بياعتبار شد.
اما يك��ي از نقاط عط��ف در اين خصوص ،اجراي س��رود حماس��ي و
شورانگيز «س�لام فرمانده» اس��ت .اجتماعات عظيم سالم فرمانده با
حضور چشمگير «دهه نوديها» در اقصي نقاط كشور ،دشمن را كالفه
و عصبي كرده و كار بهجايي رسيد كه رس��انههاي معاند و دنبالههاي
دشمن در داخل به هذيانگويي افتادهاند .اكنون سرود «سالم فرمانده»
به چندين زبان ترجمه شده و در كشورهاي مختلف و قارههاي مختلف
اجرا ميشود و همچنان در حال تكثير و فراگيري روزافزون است.
استاد حس��ن رحيمپورازغدي در خاطرهاي ش��نيدنياز شب عمليات
والفجر 8نقل ميكند ،شهيد «مرتضي متينفر» -كه 19سال داشت -به
شهيد شوشتري گفت« :امش��ب از اروند نميتوانيم بگذريم .آنجايي كه
آموزش ديديم عرض و ش��دت آب اينطور نبود .امشب اگر بعثيها ما را
نزنند ،كوسهها ميزنند .اگر هيچ كدام نزنند ،الي سيم خاردار و تلههاي
انفجاري گير ميكنيم .با محاسبات مادي ،امش��ب نميتوانيم از آب رد
بشويم ،ولي من امشب وارد آب ميشوم تا به امام در جماران خبر بدهند
كه «آقا بچهها به عشق ش��ما زدند به خط» .ديگر مهم نيست آن طرف
خط برسيم يا نرسيم .وظيفه ما وارد آب شدن است ،بيرون آمدن ديگر در
ن با خداست .خداي آن طرف اروند ،خداي اين
اختيار و وظيفه ما نيست ،آ 
طرف اروند است .اگر كسي اين طرف قلبش آرام است و آن طرف ميترسد،
توحيدش مشكل دارد ».بله ،خداي آن طرف اروند ،خداي اين طرف اروند
است و خداوند سال ۱۴۰۱همان خداوند سال ۱۳۶۰است.
........................................................................................................................

استفاده ابزاري غرب از نهادهاي بينالمللي

عباس مقتدايي ،نايب رئيس كميسيون
امنيت ملي در يادداش��تي در جام جم
نوشته است :برگزاري نشست دورهاي
شوراي امنيت درباره قطعنامه ،۲۲۳۱بار ديگر نشان داد جمهوري اسالمي
مسير درستي را براي احقاق حقوق بينالمللي و منافع ملت برگزيده است.
ايران بارها اعالم كرده كه بنا دارد به مقررات بينالمللي احترام بگذارد،
البته اين در حالي اس��ت كه برخي از قدرتهاي نظامي و سياسي مثل
امريكا و كشورهاي اروپايي داراي حق وتو در شوراي امنيت ،همواره تالش
كردهاند تا از س��ازمانها و نهادهاي بينالمللي و بهويژه شوراي امنيت و
آژانس بينالمللي انرژي اتمي استفاده ابزاري كنند.
ما سياست اصولي خود را كه همان پايبندي به حقوق بينالمللي و در
عينحال دفاع عزتمندانه از منافع ملت ايران است بارها اعالم كردهايم.
اكنون دنيا ميداند كه جمهوري اس�لامي اي��ران مبتني بر آرمانها و
ارزشها از يكسو در صلح و امنيت بينالمللي مشاركت دارد ،از سويي
ديگر بر اساس قانون اساسي خود زير بار ظلم نميرود .ما هيچوقت ظلم
نكردهايم و ظلمپذير هم نيستيم .آنچه اين روزها اتفاق ميافتد ،تراژدي
تلخ استفاده قدرتها از س��ازمانهاي بينالمللي و حتي خود سازمان
ملل است؛ كاري كه در نهايت به ضرر جامعه جهاني تمام ميشود .ايران
بهتمامي تعهدات خود عمل كرده و شفافيت در اقدامات را در باالترين
سطح انجام داده است.

از سال ۱۹۰۱درگير جنگ است؛ بيش از يك قرن.
هنوز هم جنگهايش ادامه دارد ،اما اسم خود را
گذاش�ته «مهد دموكراس�ي» و «مدافع حقوق
بشر»! اياالتمتحدهامريكا؛ كشوري كه حدود
250سال از حياتش ميگذرد اما حدود ۹۳درصد
از عمر خ�ود را در جنگ ،تج�اوز و درگيري در
كش�ورهاي مختل�ف س�پري ك�رده اس�ت.

تقريباً برای همه روشن ش��ده كه موضوع حقوق
بش��ر براي امريكا يك شوخي اس��ت ،كشوري با
اي��ن كارنامه س��ياه عظيم ،ادعاي حقوق بش��ري
دارد! بيشك با شنيدن آن لبخند بر لب هر انسان
اخمويي مينشيند .بيشك حقوق بشر براي امريكا
ابزاري عليه كشورهاي مستقل ،جهت تحتفشار
قرار دادن آنان است تا به اهداف سلطهگرايانه خود
دست يابد.
يكي از كش��ورهايي كه قرباني حقوق بشر امريكا
شده جمهوري اسالمي ايران است .انواع توطئهها و
كارشكنيها از تحريم تا ترور عليه ايران انجام داده
و نام آن را گذاشته حقوق بشر! و صد البته تأسف كه
نهادهاي بينالمللي از جمله سازمان ملل و شوراي
امنيت نيز تحت نفوذ آنهاس��ت و ب��ه اين كارنامه
سياهشان «بهبه» و «چهچه» ميكنند!
«حقوق بشر»
ابزاري عليه كشورهاي مستقل
حقوق بش��ر براي امريكا ابزاري عليه كش��ورهاي
مستقل ،جهت تحتفشار قرار دادن آنان است تا
به اهداف سلطهگرايانه خود دست يابد .جمهوري
اسالمي ايران نيز پس از پيروزي انقالب اسالمي به
عنوان يك كشور قدرتمند آماج حمالت ضدبشري

امريكا قرار گرفت .اقداماتي همچون حمله ناوگان
امريكا به هواپيماي مس��افربري اي��ران ،بمباران
شيميايي سردشت ،ترور شخصيتهاي برجسته
سياس��ي و انقالبي كش��ور و ترور 17هزار انسان
بيگناه از جمله جناياتي اس��ت كه توسط امريكا
عليه ملت ايران اعمال شده ،اگر چه اين اقدامات تا
به امروز ادامه داشته و امريكا از هيچ ابزاري جهت
ضربه زدن به جمهوري اسالمي ايران فروگذار نكرده
است .از اعمال تحريمهاي ظالمانه و محرومسازي
ايران در دسترسي به منابع مالي خود براي مديريت
امور و منع ارسال اقالم بهداشتي مرتبط با ويروس
كوويد ۱۹-با ه��دف نجات ج��ان ايرانيان گرفته
تا ترورهاي ك��ور و حمايت از تروره��ا و تجمعات
ضدانس��اني از جمله حقوقبشريهاي امريكاست
كه احتماالً با هدف نجات بشريت صورت ميگيرد!
اما اين خ��وي امري��كا رفتهرفته ب��ا حمايتهاي
دولتهای همسو و بيخاصيت نهادهاي بينالمللي
به يك خوي رسمي تبديل ش��د .تروريسم دولت!
واژهاي كه از پس حادثه فرودگاه بغداد برآمد! يك
ترور ناجوانمردانه با نقض تمامي اصول بينالمللي.
« ترور حاج قاسم»
عينيترين تروريسم دولتي
بامداد س��وم ژانويه۲۰۲۰مي�لادي (۱۳دي ماه
 ،)۱۳۹۸در ف��رودگاه بينالمللي بغ��داد ،متعاقب
حمله پهپادي امريكا با دس��تور مس��تقيم دونالد
ترامپ ،رئيسجمهور وقت اين كشور ،سردار دلها
حاج قاسم سليماني و همراهانش از جمله ابومهدي
المهندس به شهادت رسيدند.
پس از اين اتفاق ،كاخ سفيد با پيوند دادن اين اقدام

تروريستي و ددمنشانه به ادعاي مباحثي حقوقي و
به كار بردن الفاظي مضحك مانند «دفاع مشروع»
موضوع ماده ۵۱منشور سازمان ملل متحد و «دفاع
پيشدستانه» ،در مقام توجيه و مشروع جلوه دادن
آن برآمد ،حتي با فرض اينكه ش��هيد حاج قاسم
س��ليماني را كه به دعوت مقامات عراقي در عراق
حاضر شده بود ،به عنوان «شخصيتي ديپلماتيك»
توصيف کنیم (هر چند ايش��ان نظامي بود اما نوع
حضور ايش��ان در آن مقطع ،مش��اوره به مقامات
دولت عراقي بوده و هيچ درگيري مس��تقيمي در
كار نبوده است) ،موضوع در چارچوب «كنوانسيون
جلوگيري و مجازات جنايت بر ضداشخاص تحت
حمايت بينالمللي از جمله نمايندگان ديپلماتيك
مصوب ۱۴دسامبر »۱۹۷۳قابليت بررسي خواهد
يافت .بر اس��اس ماده ۲اين كنوانسيون «هر گونه
فعل عمدي منجر به قت��ل و آدمربايي يا حمالت
ديگر عليه ش��خصيت ،آزادي افراد مورد حمايت
يا حمله به مكان مأموريت و محل اقامت و وسيله
نقليه اشخاص ذكرشده در كنوانسيون يا تهديد يا
ش��روع به ارتكاب اعمال مندرج در كنوانسيون يا
معاونت در آن بايد بر اساس قوانين داخلي دولت
عضو ،جرم محسوب شود».
در صورتي كه ش��هيد حاج قاس��م س��ليماني را
نيروي نظامي توصي��ف کنیم ،ب��ا در نظر گرفتن
بند( )۴ماده( )۲منشور سازمان ملل متحد كه بيان
ميدارد« :اعضای س��ازمان در رواب��ط بينالمللي
خود ،از توسل به تهديد يا اس��تعمال قوه ،خواه بر
ضدتماميت ارضي يا استقالل سياسي هر مملكت
و خواهبه هر نحو ديگري كه با مرامهاي ملل متحد

دیپلماسی

نایب رئیس مجلس در نشست شبكه پارلماني جنبش «عدمتعهد»:

خروج امريكا از برجام مصداق تروريسم اقتصادي است

خروج امريكا از برجام و تداوم سياس�ت
غيرانس�اني اعمال تحريمه�اي يكجانبه
و ناعادالن�ه كه همه مردم اي�ران را هدف
گرفته اس�ت ،نمونه بارزي از تروريس�م
اقتص�ادي -تج�اري دولت امريكاس�ت.

به گ��زارش ايرن��ا ،عبدالرضا مص��ري ،نايب
رئيس مجلس شوراي اس�لامي با حضور در
نشست ش��بكه پارلماني جنبش عدمتعهد
( )NAMPNدر باك��و ،پايتخ��ت كش��ور
آذربايجان خطاب به حاضران در جلسه گفت:
۶۰س��ال پيش هدف بنيانگ��ذاران جنبش
عدمتعهد بازنگري در نظ��م جهاني و تالش
براي ايجاد تغييراتي س��ازنده در «سياست
قدرت جهاني» با هدف حفظ هويت مستقل
خود بود .امروز ك��ه تالشهايي جدي براي
تضعيف چندجانبهگرايي جري��ان دارد ،بار
ديگر الزم اس��ت به منظور بازتعريف روحيه
اس��تقالل و اعتالي اعضاي جنب��ش ،روح
تازهاي در آن دميده شود.
نماين��ده مردم كرمانش��اه اف��زود :رهيافت
مجلس ش��وراي اس�لامي ايران در تعامل با
ش��بكه پارلماني جنبش عدمتعهد كمك به
تقويت و ش��كلگيري يك «شبكه پارلماني
قوي و فعال» ،مبتني بر مقاصد ،اصول و آيين
كار اركان مادر آن ،يعني جنبش عدمتعهد،
به عن��وان صداي آزاد و مس��تقيم ملتهاي
مس��تقل جه��ان اس��ت .چنين ش��بكهاي
بيترديد ميتواند كمك كار دولتهاي عضو
جنبش براي تضمين بهتر اتحاد و همكاري
اين كش��ورها در امر تحقق توس��عه پايدار و
امنيت كام��ل همگاني ،همچني��ن مقابله با
ظهور تماي�لات س��لطهجويانه از جانب هر
قدرتي در سطح جهاني باشد.
نايب رئيس مجلس ش��وراي اسالمي با بيان
اينكه بديهي اس��ت تقويت فضاي همكاري

مبتني بر چندجانبهگرايي ،مس��تلزم مقابله
با هر گون��ه اق��دام مخالف چني��ن روندي
اس��ت ،اظهار كرد :قرباني ش��دن ميليونها
تن از ش��هروندان بيگناه عراقي ،س��وري،
فلسطيني ،ايراني ،ونزوئاليي ،يمني و غيره
به ويژه كودكان ،زنان و س��المندان از جمع
ملتهاي غيرمتعهد در اثر اعمال تحريمهاي
ظالمانه يكجانبه غيرقانوني دولت امريكا بايد
رد و محكوم ش��ود و مقابله با اين سياس��ت
ش��رورانه در دس��تور كار ش��بكه پارلماني
جنبش قرار گيرد .خ��روج امريكا از برجام و
تداوم سياست غيرانساني اعمال تحريمهاي
يكجانبه و ناعادالنه كه همه م��ردم ايران را
هدف گرفته است ،نمونه بارزي از تروريسم
اقتصادي -تجاري دولت امريكاست كه يك
ملت بزرگ و مس��تقل در صف اول مبارزه با
سلطه استكباري امريكا و صهيونيسم را هدف
قرار داده است.
حمايت ايران از آرمان فلسطين
مصري بيان كرد :مجلس ش��وراي اسالمي

اي��ران ب��ا تأكي��د ب��ر ت��داوم حمايتهاي
همهجانب��ه خ��ود از آرم��ان فلس��طين و
ارج نه��ادن ب��ه مقاوم��ت مش��روع م��ردم
فلس��طين ،عليه تجاوزات و اشغالگريهاي
رژيمصهيونيس��تي كه با حمايت مس��تقيم
امريكا انجام ش��ود ،پارلمانهاي كشورهاي
عضو جنبش عدمتعه��د را به مقابله جدي با
اقدامات اين رژيم كه ناقض حقوق بشر و مفاد
قطعنامههاي متعدد س��ازمان ملل متحد و
نمادي آشكار از سياس��ت تبعيض نژادي و
آپارتايد است ،فرا ميخواند.
وي ب��ا ي��ادآوري اينكه مجلس ش��وراي
اس�لامي ايران همواره از راهحل سياسي
جهت پايان يافتن تجاوز نظامي و محاصره
مردم يمن حماي��ت كرده اس��ت ،گفت:
ضمن استقبال از تمديد دو ماهه آتشبس،
اميدوار است اين اقدام مقدمهاي براي رفع
كامل محاصره ،برقراري آتشبس پايدار و
دستيابي به راهحل سياسي در اين كشور
تحت اشغال باشد.

پيشنهادي قانوني براي مقابله
با قوانين فرامرزي قدرتهاي سلطهگر
نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي در پايان
با تأكيد بر ضرورت تقوي��ت هدف كمك به
تقويت اين ش��بكه نوپا اف��زود :اصل اجماع
در تصميمات شبكه پارلماني بايد به عنوان
اصل غيرقابل تغيير همانند آنچه در اس��ناد
جنبش لحاظ ش��ده ،باقي بماند كه بتوانيم
از تفرقه و گروهبندي در جنبش جلوگيري
كنيم ،چون معتقديم اجماع در تصميمات
موجب احترام به همه اعضا خواهد بود ،لذا از
رياست محترم تقاضا ميكنم تحفظ ما را در
گزارش لحاظ كنند.
مصري در تشريح پيشنهادات ادامه داد :اقدام
پارلمانه��اي غيرمتعه��د در زمينه تدوين
و تصويب س��ازوكاري مش��ترك ،بهمنظور
مقابله با تصوي��ب قوانين فرام��رزي برخي
قدرتهاي سلطهگر بهويژه امريكا ضرورت
دارد همچني��ن كمك ب��ه دولتهاي عضو
جنب��ش در امر تقويت و ايج��اد راهكارهاي
عملي براي همكاري و مبادالت بر اساس پول
ملي طرفين به دور از اثرگذاري دالر و امثال
آن و همچنين تشكيل س��اختارهاي نوين
براي جريان آزاد گردش كار ،سرمايه و نيروي
انساني ،شكلدهي يك اتحاديه پولي ،مالي
ميان كشورهاي عضو ،صندوق مشترك ،بازار
مش��ترك و هر ابزاري كه اقتصاد كشورهاي
عضو را با اتكا بر خود كشورهاي عضو تقويت
و ارتقا ده��د و در مقابل قدرته��اي ديگر
مصون کند.
وي در آخر پيشنهاد داد ترغيب دولتهاي
عضو براي ايجاد نمايش��گاههاي اقتصادي،
تجاري ،علمي و گردشگري توسط اعضا براي
ارتقای توانمنديها و توانايي رقابت سالم با
سايرين ضرورت دارد.

وظیفه مراکز آموزشی ارتش
تربیت افسران آماده ظهور است

فرمانده كل ارتش با تأكي�د بر اينكه
مسئوليت س�نگين تربيت افسران و
درج�هداران منتظر ظهور ب�ر عهده
فرماندهان مراكز آموزش�ي اس�ت،
گفت :نقط�ه عط�ف بياني�ه گام دوم
انقالب ،آمادگ�ي براي ظهور اس�ت.

ب��ه گ��زارش مه��ر ،امي��ر سرلش��كر
سيدعبدالرحيم موسوي ،فرمانده كل ارتش در نشست تربيتي فرماندهان
مراكز آموزشي ارتش جمهوري اسالمي ايران با عنوان «گام دوم -آمادگي
براي ظه��ور» كه صبح دي��روز در مرك��ز همايشهاي كوثر س��ازمان
عقيدتي -سياسي ارتش برگزار ش��د ،افزود :نقطه عطف بيانيه گام دوم
آمادگي براي ظهور اس��ت ،همه جهان و همه عالم مخاطب اين فرمان
است ،ولي اولين كس��اني كه بايد بيانيه گام دوم انقالب را دنبال كنند،
نيروهاي مس��لح هس��تند كه تحت فرماندهي مس��تقيم و بيواسطه
فرماندهي معظم كل قوا قرار دارند .امير سرلش��كر موسوي اضافه كرد:
اقدامات زيادي بايد در راستاي اجراي اين فرمان در ارتش صورت بگيرد
كه يكي از مهمترين آنها ،تربيت افسران و درجهداران شايسته ،آماده و
مستحق ظهور است كه ارتش در اين صورت ارتش آماده ظهور است.
وي خطاب به فرماندهان مراكز آموزش��ي تصريح كرد :تربيت افسران و
درجهداران شايسته ظهور ،شرط الزم آمادگي ارتش براي ظهور است و
وظيفه تربيت و آموزش چنين افسراني از وظايف شما فرماندهان مراكز
آموزشي است .وي خاطرنشان كرد :بايد دائماً به اين فكر كنيد كه اگر اين
جمعه همان جمعه باش��د كه منتظر آن هستيم ،آيا ما در ارتش حضرت
امام عصر پذيرفته خواهيم شد و چه جايگاهي در آن داريم؟ آموزشها و
رفتار و منش ما بايد منطبق بر اين تفكر باشد كه اگر اين درجهدار و افسر
در ارتش حضرت امام عصر پذيرفته نشود ،حسرت و عدمحسرت و عذاب
اين عدمپذيرش تا ابد با ما خواهد بود .فرمان��ده كل ارتش با بيان اينكه
«واليتمداري و واليتمحوري»« ،نهادينه ك��ردن ارزشهاي معنوي و
اخالقي»« ،اتكاي ويژه بر ارتقاي توانمنديها و داناييها» و «توجه ويژه
به علم و پژوهش و تربيت جس��م» از جمله الزامات آمادگي براي ظهور
است ،گفت :شما به عنوان فرماندهان فرمانده تربيت كن و پرورشدهنده
استخوانهاي ارتش جمهوري اسالمي ايران بايد بيش از هر كسي سواد و
درك رسانهاي داشته باشيد كه هيچ گاه فريب مافياي رسانهاي دشمنان
را نخوريد .فرماندهان دانشگاههاي افس��ري و مراكز درجهداري بايد در
سواد رسانهاي به اجتهاد برسند و درجهداران و افسران خود را نيز اينگونه
تربيت كنند تا حق و باطل و راست و دروغ را تشخيص دهند.
........................................................................................................................

رئيس كميته هستهاي مجلس:

غرب در شرايطي نيست
که براي ايران شرط بگذارد

عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجل�س
ب�ا اش�اره ب�ه خ�روج امري�كا از برج�ام و بيعمل�ي اروپ�ا در
انج�ام تعهدات خ�ود گفت :اروپ�ا و امري�كا اكنون در ش�رايطي
نيس�تند ب�راي جمهوري اسلامي اي�ران ش�رط تعيي�ن كنند.

سارا فالحي در گفتوگو با ايرنا درباره دور جديد مذاكرات رفع تحريم در
قطر گفت :پيش از اين شوراي حكام قطعنامهاي با هدف تسليم شدن ايران
عليه جمهوري اس�لامي صادر كرد ،ولي همه دنيا ديدند كه ايران نه تنها
تسليم نشد بلكه دوربينهاي فراپادماني را قطع كرد ،لذا اين امر نشاندهنده
واكنش قوي و محكم ايران به اين شورا و كشورهاي طرف مقابل در مذاكرات
است .عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه
جمهوري اس�لامي ايران از مواضع خود كوتاه نخواهد آم��د ،تأكيد كرد:
همزمانی جنگ روسيه و اوكراين و نيازمندي كشورهاي اروپايي و امريكا به
ايران سبب شد ،مذاكرات از وين به دوحه منتقل و فضاي بياعتمادي كه در
داخل مذاكرات ايجاد شده بود ،تعديل شود و به اين ترتيب ادامه مذاكرات
را در همسايگي جمهوري اسالمي ايران دنبال كنند.
نماينده مردم ايالم در مجلس با تأكيد بر اينكه دس��تگاه ديپلماس��ي
ايران همچنان با هوشمندي روند مذاكرات را ادامه خواهد داد ،درباره
احتمال فرسايشي شدن مذاكرات گفت :اگر طرفهاي مقابل مذاكره
را براي مذاكره ادامه دهند و ه��ر بار برنامه جديدي را مطرح كنند ،اين
روند براي ما قابل قبول نيست چراكه مذاكرات بايد به نتيجه برسد و در
غير اين صورت دليلي براي ادامه آن وجود نخواهد داشت .رئيس كميته
هستهاي مجلس تأكيد كرد :جمهوري اس�لامي ايران دراين مدت به
محتواي توافق قبلي متعهد بوده و از آن خارج نشده است اما امريكاييها
با خروج از برجام و طرف اروپايي با بيعملي در انجام تعهدات خود ،اكنون
در شرايطي نيستند كه براي جمهوري اسالمي ايران شرط تعيين كنند.
اين نماينده مجلس ،امريكا و رژيمصهيونيستي را عامل تنش در منطقه
خواند و خاطرنشان كرد :سپاه پاسداران انقالب اسالمي همواره در ايران
و خارج از كشور ،عامل ثبات داخلي و منطقهاي بوده و است.

سالمبرشمامخاطبان هميشگي «جوان» .اينستون متعلقبهشماست.
دلگويههاي شما عزيزان را از طريق شبكههاي اجتماعي۰۹۱۹۰۹۶۸۵۳۰
يا تلفن ۸۸۴۹۸۴۴۸ :پذيرا وش�نوا هس�تيم .در نظر داش�ته باشيد
اين س�تون را مس�ئوالن و مديران با حساس�يت وي�ژه ميخوانند.

به مشكالت معيشتي بازنشستگان رسيدگي كنيد
كازروني -تهران :حدود 9سال است يارانه نميگيرم .در مورد اعتراض
براي دريافت يارانه بعد از تغییر وزير تعاون و رفاه اجتماعي كسي جوابگو
نيس��ت ،برخالف ادعاي دولت كه قرار بود چند قل��م از كاالها افزايش
قيمت داشته باشد ،افزايش قيمتها ش��امل همه کاالها شده است .با
پرداختهاي يارانه 300هزارتوماني که من از دريافت آن محروم هستم،
واقعاً ما بازنشس��تهها در معيشت دچار مشكل ش��دهایم .اين مسائل با
شعارهاي دولت آقاي رئيسي(معيشت و اقتصاد مردم) در تضاد است،
همچنين نظارت دولت بر توزيع كاالها با ضعفهاي زيادی همراه است.
در بيشتر موارد در فروش كاالهاي اساسي و مايحتاج مردم با كمفروشي
شركتهاي توليدي مواجه هستيم.
اختالل در كسب و كارهاي اينترنتي
با وجود گراني تعرفههاي اينترنت
شهروند – تهران :سالم من راننده تاكسي اينترنتي هستم .متأسفانه
سرعت پايين اينترنت باعث اختالل در كار ما شده است ،با وجود اينكه
تعرفهها افزايش داشته ،ولي سرعت اينترنت به صورت چشمگيري كاهش
داشته و كندي اينترنت باعث ش��ده در مسافرگيري و پيدا كردن آدرس
مشتريان دچار مشكل شويم.لطفاً وزارت ارتباطات رسيدگي كند.
احتكار مسكن توسط بانكها
اميري -تهران :بانكها امالك و آپارتمانهاي زيادي خريداري و احتكار
كردهاند كه باعث افزايش چندبرابري قيمت خانه و اجارهبها شد ه است .از
دولت و نمايندگان مجلس خواهش��منديم با تصويب قانوني براي تسهيل
مشكالت مردم به موضوع وارد شوند و كمي از مشكالت مردم را حل كنند.
قطع شدن يارانه با وجود مشكالت معيشتي
احمدي -تهران :من بازنشسته تأمين اجتماعي هستم ،در طرح جديد
يارانه ،جزو افرادي محسوب ش��دم كه يارانهام را قطع كردند .با وجود
مريضي خاصي كه دارم ،حقوق بازنشستگي كفاف امورات و زندگيام را
نميكند ،مسئوالن مربوط لطفاً به مشكالت ما رسيدگي كنند.

