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»الیحه جامع انتخابات« در کمیته منتخب دولت بررسی شد
س��خنگوی وزارت کشور گفت: نشست کمیته منتخب دولت به ریاست وزیر 
کشور در محل وزارت کشور برگزار شد و مفاد الیحه جامع انتخابات مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
نشس��ت کمیته منتخب دولت به ریاست وزیر کشور در محل وزارت کشور 

برگزار شد و مفاد الیحه جامع انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سیدس��لمان س��امانی س��خنگوی وزارت کش��ور در این زمینه اظهار داشت: در 

نشس��ت کمیته منتخب دولت که به ریاست وزیر کش��ور در محل این وزارتخانه برگزار 
شد مفاد الیحه جامع انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

س��امانی گفت: در این جلس��ه رویکرده��ای حاکم بر این الیح��ه و تغییراتی که در 
صورت تصویب آن در نظام انتخاباتی کش��ور ایجاد خواهد ش��د تش��ریح و اعضاء نقطه 

نظرات خود را ارائه کردند.  مهر

میدان فاطمی
آمریکا به زودی مجبور به خروج از شرق فرات می شود

مشاور بین الملل رهبر معظم انقالب با اشاره به پیروزی های اخیر در سوریه، 
گفت: آمریکا به زودی مجبور به خروج از شرق فرات می شود.

علی اکبر والیتی در دیدار با عاطف  النداف وزیر آموزش عالی س��وریه اظهار 
داش��ت: الزم می دانم پیروزی های دولت و ملت سوریه در عرصه های مختلف به 

ویژه پیروزی های اخیر در منطقه مهم درعا را به شما تبریک بگویم.
وی گفت: دشمن اصلی ایران و سوریه که آمریکا، اسرائیل و کشورهای مرتجع منطقه 

هس��تند، همچنان به دش��منی های خود علیه دولت مستقل و ملت س��وریه ادامه می دهند. 
آمریکایی ها بدون اینکه مصوبه ای از شورای امنیت داشته باشند و یا از سوی دولت قانونی سوریه 
درخواستی برای کمک دریافت کرده باشند، با استفاده از خوی تجاوزگری خود چندین هزار 
نیرو در منطقه شرق فرات مستقر کردند که بدون تردید پیروزی اخیر ارتش سوریه شروعی بر 

پیروزی های آینده شما در شرق فرات و خروج آمریکا از این منطقه خواهد بود.  تسنیم

دیدگاه
دولت و مجلس باید »آرایش جنگ اقتصادی« بگیرند

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: معتقدیم باید دولت و مجلس آرایش جنگ 
اقتصادی در کشور بگیرند.

محمدرضا پورابراهیمی با اش��اره به ورود مجلس برای حل مشکالت اقتصادی 
گفت: در مجلس کمیته ضد تحریم تش��کیل ش��ده و آقای حس��ین زاده بحرینی 

مس��ئولیت این کمیت��ه را برعهده دارد و با همکاری مرک��ز پژوهش ها و نمایندگان 
مجل��س و نمایندگان بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی و اتاق اصناف، در حال تدوین 

برنامه های ضد تحریمی هستند که البته بخشی از این برنامه های ضد تحریم محرمانه خواهد 
بود و در اجرا مشخص می شود اما بخشی از این برنامه ها قابل تبیین و تشریح است.

وی اظهار داشت: بجز راهکارهای کالن، موضوعات ضد تحریم را نیز بررسی می کنیم 
و معتقدیم باید آرایش جنگ اقتصادی در کشور بگیریم. خوشبختانه آقای رئیس جمهور 

بعد از تاخیر چند ساله، شرایط جنگ اقتصادی را تبیین کردند.  مهر

پارلمان

فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انقالب  ن ا ر ا ســد اس��المی ب��ا اش��اره ب��ه توانمن��دی و پا
ظرفیت ه��ای س��پاه در دفاع از میهن اس��المی گفت: نیروی 
زمین��ی در مأموریت عملیاتی خود برای تأمین امنیت مناطق 

مرزی موفق عمل کرده است.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری در همایش فرماندهان 
و مسئولین نیروی زمینی سپاه که در مشهد مقدس برگزار 
شد، با قدردانی از فرماندهان و رزمندگان این نیرو در اجرای 
موفق ماموریت عملیاتی خود اظهار داشت: تالش های نیروی 
زمینی س��پاه برای مقابله با دشمنان و تأمین امنیت مناطق 
مرزی به ویژه ش��مالغرب و جنوب شرق کشور موفق و برای 

مردم میهن اسالمی امنیت آفرین بوده است.
وی اف��زود: نیروی زمینی س��پاه برای دف��اع از مناطق 
تحت مأموریت خود از اشراف اطالعاتی و توان رزمی باالیی 
برخ��وردار و در واقع یکی از عوامل موفقیت این نیرو همین 

مؤلفه های مهم بوده است.
فرمانده کل س��پاه با اشاره به تالش های مستمر و قابل 
تحسین س��ردار پاکپور و رزمندگان نیروی زمینی سپاه در 
تأمین امنیت مرزها یادآور ش��د: امنیت، ضروری ترین نیاز 
هر کش��ور و ملتی اس��ت که بحمداهلل در ایران اسالمی در 

همه عرصه ها نمود آن ملموس و آشکار است.
سرلش��کر جعفری گفت: دشمن پیگیر راهبرد تحریم و 
فش��ار برای ایجاد شکاف بین مردم و نظام اسالمی است که 
این موضوع به فضل الهی با هوش��مندی ملت فرجامی جز 
شکست نداشته و آمال و آرزوهای دشمن باطل خواهد شد. 
وی تأکید کرد: ش��رایط امروز کش��ور نشان می دهد جبهه 
دشمن، ترکیبی از همه فش��ارها را علیه نظام و ملت ایران 

بکار گرفته است.
فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه قاطب��ه مردم ایران به 
نظام و انقالب اس��المی پایبند و وفادار هستند و مسئولین 
بای��د قدردان این نعمت بزرگ باش��ند، تصری��ح کرد: عبور 
از س��ختی ها، اقتصاد مقاومتی، ن��گاه انقالبی و عدم نگاه به 
بیرون راه پیشرفت و موفقیت کشور است و انشااهلل با همت 
مردم و به ویژه مس��ئولین با گ��ذر از وضعیت خطیر امروز، 

آینده روشن تری برای میهن اسالمی رقم خواهد خورد.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت ها و استعدادهای مثال 
زدنی و بومی ایران اس��المی که می توان��د پیش روندگی و 
پیش برندگی نظام در عرصه های مختلف را تضمین کند، بر 
لزوم اعتماد به نسل جوان به عنوان ثروت ملی و سرمایه های 

نیروی انسانی کشور تاکید کرد.  سپاه نیوز

سرلشکر جعفری:
نیروی زمینی سپاه در اجرای مأموریت های خود موفق بوده است

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان  رهبری گف��ت: من با صراحت می گویم خبــــرگان
ع��ده ای ک��ه اول انق��الب اجاره نش��ین بودند و حت��ی توان 
پرداخت اجاره ش��ان را هم نداش��تند ام��روز چگونه صاحب 
خانه های چند هزار متری در تهران شده اند؟ باید از این افراد 

حسابرسی شود چراکه ما با کسی تعارف نداریم.
آیت اهلل سیدهاش��م بطحایی اف��زود: اینکه مردم از نظر 
اقتصادی دچار دوگانگی باشند به این صورت که عده ای بر 
اثر نداری دس��ت به کارهایی بزنند که در شان آنان نیست 
و ع��ده ای بر اثر دارایی ف��راوان ندانند که چ��ه می کنند و 

عیاشانه به مسافرت های بی مورد بروند، مطلوب نیست.
این عضو مجلس خب��رگان رهبری تاکید کرد: هم قوه 
مقنن��ه و هم قوه قضاییه و نی��ز قوه مجریه در کنار یکدیگر 
مثلث حکومت را تشکیل می دهند و انتظار مردم این است 
که نارسایی های موجود حل شود. نباید بعد از 40 سال وضع 
به گونه ای باشد که دشمن امیدوار شود و سخن از براندازی 
ب��ه میان آورد یا در بازار تهران کار به جایی برس��د که آن 
درگیری ها رخ دهد و خس��ارت هایی وارد شود و شعارهایی 

مطرح شود که با انقالب سازگاری نداشته باشند.
آی��ت اهلل بطحای��ی تصریح کرد: مقص��ر وضعیت فعلی، 

مسئوالن هس��تند چراکه اگر هر کدام از مسئوالن به سهم 
خود از وزرای کار و کش��ور گرفته تا سایر وزرا درست عمل 

می کردند وضعیت اینگونه نمی شد.
وی با طرح این پرس��ش که چرا دولت نباید در موضوع 
اعتصاب کامیون داران نماینده س��ندیکای آنان را بخواهد تا 
مش��کالت این صنف را برای دولت مطرح کنند، گفت: باید 
این اتفاق می افتاد تا مشکل کامیون داران مشخص می شد و 
دول��ت در جهت رفع آن عمل می کرد. همچنین در موضوع 
کشاورزان هم این پرسش مطرح است که چرا باید وضعیت 
به گونه ای ش��ود که محصوالت کشاورزان روی دست آنان 
بماند و اعتراض ش��ان را به دنبال داشته باشد؟ شاید خدای 
ناخواس��ته غرض ورزی هایی در کابینه وجود داش��ته که به 
وضعیت فعلی رسیده ایم وگرنه مردمی که به انقالب و نظام 
عالقه مندند و برای جنگ و انقالب هزینه داده اند و ش��رایط 
سخت را تحمل کرده اند نباید این وضعیت برایشان به وجود 

بیاید.
ای��ن نماینده مجلس خبرگان رهب��ری در پایان تاکید 
ک��رد: مردم هم نمی گویند چرا ما چنی��ن پول هایی نداریم 
بلکه پرس��ش آنان این است که این افراد چقدر اینقدر دارا 

هستند، باید در این زمینه چاره جویی شود.  ایسنا

آیت اهلل بطحایی:
آقایان پاسخ دهند که چگونه صاحب خانه های مجلل شده اند

ایجاد بندگی خالص تر و بهتر
مهم این اس��ت: ایمان، تعّبد و عمل صالح در آحاد 
مردم، منتها مس��ئوالن به طور مضاع��ف به این خطاب 
مخاطبند. هرچه مسئولیت سنگین تر است، این خطاب 
هم نسبت به او ش��دیدتر و سخت تر و سنگین تر است. 
بای��د این را در خودمان ایج��اد کنیم؛ یعنی نمایندگی 
مجلس، مس��ئولیت در دولت، مس��ئولیت در نیروهای 
مسلّح، مس��ئولیت در قّوه ی قضائیه چیزهایی است که 
اّولین وظیفه ای که به ما متوّجه میکند عبارت باش��د از 
وظیفه ی ایجاد ارتباط و اتّصال محکم تر با خدای متعال، 

ایجاد بندگی خالص تر و بهتر؛ از این نباید غفلت کنیم.
 بله، وقتی یک مس��ئولیتی به ما میدهند، عرصه ی 
آن مسئولیت، عرصه ی وظیفه ی اساسی ما است و باید 
بروی��م دنبال کنیم لکن قب��ل از آن و همراه با آن و در 
نهایت آن، آنچه برای ما باید مهم باشد و در مّدنظر ما قرار 
بگیرد، این است که ما چه کار کنیم که به وظیفه ی الهی 
خودمان عمل کرده باشیم؛ تعّبد ما، اخالص ما، عمل ما، 
عمل صالح ما تأمین شده باشد. این، آن وظیفه ای است 

که مسئولین، خیلی باید به آن توّجه کنند.

بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی
6 خرداد 94

مخاطب شمایید

کنایه  ظریف به مناسبت سی امین سالگرد 
حمله ناو آمریکایی به ایرباس ۶۵۵

محمدجواد ظریف نوش��ت: در ۳ جوالی ۱۹۸۸ 
آمریکا یک فروند هواپیمای مس��افربری ایرباس 
ای��ران را هدف ق��رار داد که باعث ش��هادت ۲۹0 نفر از 
سرنشینان آن شد. مقام نظامی که مسئول این حمله بود 
ب��ه جای آن که با او برخورد ش��ود مدال افتخار دریافت 
کرد. در سال ۲0۱۶ و پس از امضای برجام مجوز فروش 
۲00 فروند هواپیمای بوئینگ، ایرباس و ای تی آر به ایران 
صادر می ش��ود که در س��ال ۲0۱۸ دولت آمریکا مجوز 
ف��روش همه هواپیما ها به ای��ران را پیش از تحویل یک 

فروند هواپیما به کشورمان لغو می کند.

#حقوق_بشر_آمریکایی یعنی تجلیل از 
قاتالن ۲۹۰ مسافر بی گناه

دیروز کاربران فضای مجازی مجازی با 
انتش��ار مطالب��ی در ذی��ل هش��تگ 
#حقوق_بش��ر_آمریکایی از تناق��ض رفت��ار و عم��ل 
دولتمردان آمریکایی نوش��تند. س��وال کاربران این بود: 
چطور می شود مدعی حقوق بشر بود اما از سربازان حاضر 
در این ناو که هواپیمای مسافربری را نشانه رفتند و باعث 

از بین رفتن ۲۶0 انسان بی گناه شدند تجلیل کرد؟

 دستیار ویژه رئیس جمهور
در امور اقتصادی استعفا داده است؟
محس��ن جالل پور رئیس س��ابق ات��اق بازرگانی 
نوش��ت: امروز به واسطه یکی از دوستان دولت با 
خبر ش��دم دکتر مس��عود نیلی بیش از ۱0 ماه است که 
اس��تعفا کرده و از ابتدای امس��ال در هیچ نشست دولتی 
شرکت نکرده است. در چند هفته گذشته بار ها می خواستم 
نظرشان را درباره سیاس��ت گذاری های ارزی بدانم. امروز 

بدون آنکه با ایشان تماس بگیرم پاسخم را یافتم.

اقدام قابل تحسین امام جمعه خرمشهر 
حجت االسالم موسوی فرد امام جمعه خرمشهر 
با حض��ور در جمع کارگرانی که مش��غول کار 
انتقال آب ش��یرین به خرمشهر بودند، جوشکاری لوله 
انتقال آب را برای س��اعتی ب��ه عهده گرفت تا کارگران 

باروحیه و انگیزه بیشتری کار کنند.
این اقدام با اس��تقبال چشمگیر مواجه شده است 
و در فضای مجازی عکس جوش��کاری این روحانی با 

هشتک های جالبی در حال پخش است.

 پاسخ مسعود شجاعی
به نامه بسیج دانشگاه شهید چمران

پس��ت انتقادآمیز مس��عود ش��جاعی، بازیکن 
تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به مش��کالت 
خرمشهر و آبادان به مذاق کاربران فضای مجازی خوش 

نیامد و با واکنش هایی همراه بود.
یکی از نهادهایی که به انتش��ار این پس��ت واکنش 
نش��ان داد بسیج دانشگاه ش��هید چمران اهواز بود که 
طی نامه ای از مسعود شجاعی دعوت کرد در کنار سایر 
جهادگران در این منطقه حاضر شود و کنار مردم محروم 

لحظاتی را تجربه کند.
پ��س از انتش��ار ای��ن نامه ش��جاعی نوش��ت: خدا 
خانواده هاتون رو حفظ کنه تن تون سالمت که توی این 
وضعیت به داد مردم می رس��ید. با کمال میل، من ۲-۱ 
روز قبل از س��فر به شما اطالع میدم تاریخ دقیق شو. و 
سعی می کنم فردا هم یه مبلغی را به حساب تون واریز 
کنم. البته که این مبلغ از طرف همه بازیکنان تیم ملیه و 

از طرف من نیست فقط. به امید دیدار به زودی.

سیاست مجازی

مجلس ش��ورای اس��المی به  عنوان بازوی نظارتی کش��ور پرسمــــان
در ش��رایطی که حال اقتصاد چندان خوب نیست، 
چه راهکارها و تدابیری برای تغییر رویه مدیریتی 

کشور برنامه ریزی و اجرا می کند؟
س��ئوال از رئیس جمه��ور و وزرای اقتصادی، 
اس��تیضاح و... مواردی است که پیشتر درخصوص 
عملکرد دولت در مجلس مطرح ش��ده بود اما هر 
بار این مسائل با وجود اینکه با جنجال زیاد مطرح 
می شد اما بی نتیجه می ماند یا وزرا با آرای مناسبی 
وزی��ر می ماندند یا طرح س��ئوال با پ��س گرفتن 

امضای نمایندگان لغو می شد.
در این ش��رایط کار مجلس و دولت به جلسات 
غیرعلنی کشیده شده است. اخیرا اسحاق جهانگیری، 
معاون اول روحانی به مجلس رفت و تصمیم گرفته 
شد که این جلسه غیرعلنی برگزار شود. روند جلسه 
ب��ه صورتی بود ک��ه برخی از نمایندگان به نش��انه 
اعتراض جلس��ه با مع��اون رئیس جمه��ور را ترک 
کردند. رس��ول خضری نماینده مردم سردش��ت و 

پیرانشهر یکی از این نمایندگان بود.
 البته به نظر می رسد نحوه عملکرد مجلس در 
نظارت بر دولت خود عامل اساسی در پاسخگویی 
ضعی��ف دولتمردان و رئیس جمه��ور به خانه ملت 
درباره اوضاع پی��ش آمده در حوزه اقتصادی تاثیر 
گذاشته است. غیر علنی برگزار شدن جلسه دولت 
و مجلس درباره وضعیت اقتصادی کشور خود یکی 
از ای��ن موارد اس��ت. این درحالی اس��ت که مردم 
در انتظ��ار اق��دام عملی از س��وی دولت و مجلس 
هستند، حتی ش��اهد غیرشفاف و غیرعلنی برگزار 

شدن این جلسات هم هستیم.

 در همین رابطه، علی مطهری نایب رئیس دوم 
مجلس شورای اس��المی در حاشیه مراسم ترحیم 
حجت االس��الم حس��ینی در جمع خبرن��گاران در 
پاس��خ به این سوال که آیا مجلس قصد ندارد برای 
گرانی های اخیر اقدامی انج��ام دهد؟ گفت: »االن 
کش��ور در شرایط سختی است و حل مشکالت کار 
مجلس به تنهایی نیس��ت و هر سه قوه باید با هم 
کار کنند ولی عنصر اصلی دولت اس��ت و با هدایت 

او باید این مشکالت اقتصادی حل و فصل شود.«
مطهری درحال��ی از تدبیر دولت برای هدایت 
مشکالت کش��ور سخن می گوید که دیروز در نقل 
قولی از محمدمهدی بهکیش معاون اقتصادی اتاق 
بازرگانی مطرح ش��د که وی اخیرا در جلسه ای که 
با ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک مرکزی داش��ته، 
س��یف اظهار کرده اس��ت "که نمی داند با بازار ارز 

چه باید کند."
 نمایندگان بارها خواس��تار اس��تعفای س��یف 
ش��ده اند و حتی مطرح ش��ده که استعفای رئیس 
کل بان��ک مرک��زی، ش��رط پس گرفت��ن امضا از 
روحانی بوده اس��ت. تغییر تیم اقتصادی دولت که 
نتوانسته به خوبی شرایط را سامان دهد این روزها 
ب��ه اولویت اول فضای سیاس��ی اقتص��ادی تبدیل 
شده اس��ت. اصالحاتی که اگر صورت بگیرد نشان 
می دهد که دول��ت درپی تغیی��ر وضعیت موجود 
اس��ت و تا ان��دازه ای انتق��ادات را از خود کاهش 
می ده��د. در صحبت ه��ای رئیس جمه��ور درباره 

مقاومت اقتصادی نیز که ب��ا همراهی اصولگرایان 
صورت گرفت یک ش��رط اساس��ی م��وج می زند. 
ادام��ه راه با تیمی که نتوانس��ته ب��ه خوبی عمل 
کند و رویکرد مقاومتی ندارد، چندان با اصالحات 

اقتصادی دولت همخوانی ندارد. 
از این رو وظیفه مجلس��ی که خ��ود عامل عدم 
تغییر تیم ضعیف اقتصاد دولت است، نمایان می شود. 
درواقع اگرچه امروز برخ��ی به بی کفایتی دولت در 

عرصه اقتصاد خصوصا حامیان اصالح طلب روحانی، 
اذعان دارند اما عملکرد نمایندگان مجلس بخصوص 
فراکس��یون امید که سوپاپ اطمینان تیم اقتصادی 
ضعیف برای باقی ماندن در قدرت بوده است، سبب 
شده تا وضعیت اقتصادی به سمتی کشیده شود که 

مطلوب هیچ یک از جناح های سیاسی نیست.
با نگاهی ب��ه اولویت اول فراکس��یون امید در 
زمینه اقتصادی حرف های کلی مانند مقابله با رانت 
و دالل��ی، یاری دولت در جنگ اقتصادی و... مطرح 
شده است. صحبت هایی که نشان می دهد فراکسیون 
امید در این شرایط بحران اقتصادی انسجام و برنامه 
یک دس��ت برای برون رفت از مش��کالت ندارد. اما 
اغلب سکوت این نمایندگان را در این حوزه می بینم 
و ترمیم کابینه که می تواند امیدواری اجتماعی برای 
مرتفع کردن مش��کالت وجود دارد کمتر از س��وی 

اصالح طلبان بیان می شود. 
 ای��ن در ش��رایطی اس��ت ک��ه ریش��ه اصلی 
گرانی ه��ای اخیر گرانی قیمت ارز درکش��ور بوده 
که به نابه س��امانی بازار و رکود اقتصادی انجامیده 
است و بارها خبر اس��تعفای ولی اهلل سیف مطرح 
ش��ده اس��ت که حس��ن روحان��ی آن را نپذیرفته 
اس��ت. روحان��ی و جهانگی��ری در چن��د نوبت از 
مدیران خس��ته و بی انگیزه سخن گفتند که نمی 
توانند رش��ته امور را در دست بگیرند اما از تغییر 
و برکن��اری آنان دولت اجتن��اب می کند. در حال 
حاضر هم با ش��نیده ش��دن زمزمه تغییرات هنوز 

تغییری در دولت شکل نگرفته است.
گویی دولت دچار یک س��ردرگمی اس��ت که 
این موض��وع را به دیگر بخش ها نی��ز انتقال داده 
است از یک سو وضعیت اقتصادی بغرنج شده است 
و از س��وی دیگر دولت می گوید مدیران خس��ته و 
بی انگیزه توان رویارویی با مش��کالت را ندارد و از 
س��وی دیگر به جای اقدام عملی ب��رای برکناری 
ای��ن افراد ب��ا آنان مدارا می کند و ب��رای برکناری 
آنان تصمیم گیری را به عهده خودش��ان می گذارد 
و می گوید اس��تعفا دهند. همچنی��ن می بینم که 
مدیران دولتی مانند س��یف ب��رای وضعیت پیش 
آمده برنامه ای ندارد اما هنوز در س��مت خود باقی 
می مانند. مجلس نیز در ای��ن عرصه وقتی از ابزار 
استیضاح استفاده می کند، دوباره همان وزراء را در 

سمت های خود ابقا می کند. 
 در ای��ن ش��رایط که بازاریان به س��بب رکود 
و عدم مشتری به نش��انه اعتراض درب های مغازه 
خود را می بندند و تولید کنندگان برای تهیه مواد 
اولیه خود با مش��کل روبه رو هس��تند و دولت هم 
به مردم اع��الم کرده که حب��اب قیمت ها خواهد 
ترکید و چه بازاریان و چه تولید کنندگان و مردم 
س��ردرگم مانده اس��ت به نظر می رسد که بایستی 
کار س��تادی در حوزه اقتصاد صورت گیرد و دولت 
و مجل��س در یک تصمیم نس��بت به بهبود اوضاع 
کاری کنن��د. تغیی��رات مدیریت��ی و برنامه ریزی 
مدیریت��ی از جمل��ه ای��ن موارد اس��ت. مجلس از 
دولت بایستی درخصوص ساماندهی اقتصاد برنامه 
بخواه��د و بر روی آن نظ��ارت کند تا مردم هم از 
س��وی این دو قوه شاهد تالشی برای بهبود اوضاع 

باشند.  جهان نیوز

دیروز روز افشای حقوق بشر  ر یخ نـگا ر آمریکایی بود؛ آمریکایی ها در تا
تاری��خ خود انواع و اقس��ام جنایت ها را نس��بت به 
داش��ته اند؛  روا  بش��ری  و جوام��ع  دنی��ا  م��ردم 
جنایت های��ی که قطع��ا تا دهه ها بلک��ه قرن ها از 
حافظه تاری��خ زدوده نمی ش��ود؛ از بمباران اتمی 
هیروشیما و ناکازاکی با صد ها هزار کشته تا تجاوز 

به عراق و افغانستان با میلیون ها آواره.
در دوازده��م تیرم��اه ۱۳۶۷ شمس��ی برابر با 
س��وم ژوئیه ۱۹۸۸ میالدی، هواپیمای مس��افری 
ایرب��اس ایران ک��ه از بندرعباس ع��ازم ُدبی بود، 
ب��ر فراز آب های خلیج ف��ارس و در نزدیکی جزیره 
»هن��گام« مورد هجوم یگان ه��ای دریایی متجاوز 
آمریکای��ی مس��تقر در آب های خلیج ف��ارس قرار 

گرفت و سقوط کرد.
ای��ن هواپیم��ا در زمانی که ای��ران در نبرد با 
متجاوزین بعثی قرار داش��ت با موشک ناو جنگی 
وینس��نس مورد حمله عمدی نیروهای تجاوزگر و 
جنایت پیشه ش��یطان بزرگ قرار گرفت. هواپیما 
حامل ۲۹0 مس��افر و خدمه ب��ود که تمامی آن ها 
اعم از مرد و زن و کودک و نوجوان و کهنس��ال با 

این جنایت فجیع به شهادت رسیدند.
در میان سرنشینان این هواپیمای مسافربری، 
۶۶ ک��ودک زیر ۱۳ س��ال، ۵۳ زن و 4۶ تن تبعه 
کش��ورهای خارجی نیز بودند که کش��ته ش��دند. 
س��اقط ک��ردن هواپیم��ای مس��افربری جمهوری 
اسالمی ایران از س��وی جنایتکاران آمریکایی، در 
حقیق��ت یکی دیگر از مراحل رویارویی اس��تکبار 
جهان��ی با ملت بزرگ ایران برای تقویت متجاوزان 

عراقی در جبهه های جنگ بود.

مدال شجاعت برای یک جانی!
با این حال مقام های آمریکایی پس از چندی، 
در توهینی آشکار به ملت ایران، مدال شجاعت بر 
گردن »ویلیام سی راجرز س��وم« ناخدای این ناو 
انداختند و بدین س��ان حمایت رس��می خود را از 
این جنایت اعالم کردند. به هر تقدیر، این جنایت 
نی��ز در کنار جنایات بی ش��مار دول��ت آمریکا، در 
پرونده س��یاه استکبار جهانی ثبت شد و لکه ننگ 

دیگری بر تارک آن جنایت پیشگان نقش بست.
»ناخدا ویلیام سی. راجرز سوم« که معموالً به 
عنوان »ویل سی. راجرز س��وم« شناخته می شود 
در دس��امبر سال ۱۹۳۸ در »فورت ورث تگزاس« 
ب��ه دنیا آمد. او افس��ر نیروی دریای��ی آمریکا بود 
و بیش ت��ر ب��ه خاطر فرماندهی ن��او »یو. اس. اس 
وینس��نس )G- 4۹(«، ی��ک ناوش��کن در کالس 
Ticonderoga مجه��ز به سیس��تم های رزمی 
Aegis شناخته ش��ده بود. در زمان فرماندهی او، 
این ناو مس��ئول سرنگون کردن پرواز شماره ۶۵۵ 
هواپیمای ایران برفراز خلیج فارس بود که منجر به 
کش��ته ش��دن ۲۹0 غیرنظامی شد و یک ماجرای 

بین المللی برای آمریکا به وجود آورد.

ناوی مجهز که رادارش هواپیمای مسافربری 
را اف 14 دانست! توجیهی مضحک

وینسنس در یک کلمه، پادگانی متحرک بود 
که به دلیل داشتن تجهیزات پیشرفته می توانست 
هم زمان در هوا، دریا و زیردریا جنگ کند. این ناو 

در زم��ان خود گرانترین نمون��ه از ناوها بود و یک 
میلیارد دالر قیمت داش��ت. این ناو پیشرفته ترین 
ناو جنگ��ی موجود در جهان بود. اما این کش��تی 
که رادارش می توانست شعاعی بیشتر از هواپیمای 
آواک��س را پوش��ش دهد در صبح روز یک ش��نبه 
۱۲ تیر ۱۳۶۷ )س��وم ژوئیه ۱۹۸۸( با استقرار در 
زیر داالن پروازهای تج��اری، هواپیمای غول پیکر 
ایرباس ایران را که از بندرعباس به مقصد دبی در 
حال پرواز بود هدف موش��ک های خود قرار داد و 
س��رنگون کرد. این جنایت در حالی صورت گرفت 
که خلبان پرواز ۶۵۵ به نام »کاپیتان رضاییان« تا 
آن زمان ۲۵ بار این مسیر را پیموده بود و به دلیل 
مزاحمت های آش��کار ناوگان آمری��کا، مرتب برای 

آن ها پیام می فرستاد.
مقامات آمریکایی ناشیانه درصدد پاک کردن 
صورت مس��أله برآمدند. درحالی که اجس��اد ۲۹0 
تن از سرنش��ینان ای��ن هواپیما ب��ر روی آب های 
خلیج فارس ش��ناور بود مقام��ات نظامی آمریکا با 
تکذیب خبر رادیو تهران مبنی بر اصابت موش��ک 
آمریکایی ی��ک فروند ایرباس اعالم کردند که یک 

هواپیمای اف ۱4 را سرنگون کرده اند.

واکنش ایران به جنایت آشکار آمریکایی ها
متعاقب این تجاوز آش��کار، جمهوری اسالمی 
ای��ران در روز ۱4 تیر ۱۳۶۷ طی نامه ای به رئیس 
شورای امنیت خواستار تشکیل جلسه فوری شورا 
برای رس��یدگی به موض��وع ش��د. ۲۵ تیر ۱۳۶۷ 

مطابق با ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۸ میالدی ش��ورا تش��کیل 
جلس��ه داد. از س��وی جمهوری اسالمی ایران علی 
اکبر والیتی وزیر امور خارجه وقت ایران و از جانب 
آمریکا جرج بوش پدر مع��اون وقت رئیس جمهور 
در جلس��ه حضور داش��تند. وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران در فرازی از سخنان خود عنوان کرد: 
حضور نظامی آمری��کا در خلیج فارس تنها منادی 
مرگ و بی قانونی و شرارت بوده و جز ناامنی چیزی 
به ارمغان نیاورده است. عمل جنایتکارانه آمریکا در 
حمله به هواپیمای کش��وری به هیچ وجه در قالب 
دفاع مشروع قابل توجیه نیست. شورای امنیت پس 
ازاس��تماع س��خنان والیتی و جرج بوش در جلسه 
شماره ۳۸۳۱ خود در تاریخ ۳0 ژوئیه ۱۹۸۸ طرح 

قطعنامه ای پیشنهادی را تصویب کرد.
در س��انحه هوایی انهدام هواپیمای مسافربری 
ایرانی، نقض تعهد بین المللی دولت ایاالت متحده 
از طریق نقض ماده ۳ مکرر کنوانسیون شیکاگو و 

نیز عرف ُمسلم بین المللی قابل احراز است.
دولتی��ن ای��االت متحده و جمهوری اس��المی 
ای��ران به ترتیب درتاریخ های ۹ آگوس��ت ۱۹4۶ و 
۱۹ آوریل ۱۹۵0 به کنوانسیون هواپیمایی کشوری 
بین المللی پیوسته و تعهدات مندرج در آن، ازجمله 

ماده ۳ مکرر در موردشان الزم الرعایه است.
آمری��کا با نقض تعهد من��درج در ماده فوق نیز 
مرتکب تخلف بین المللی شده و با احراز عناصر دیگر 

مسئولیت، مسئول حادثه واقع شده است، زیرا:
الف( با توجه به گزارشات گروه تحقیق ایکائو، 

هواپیم��ای مس��افربری درحال انه��دام، در قلمرو 
حاکمیت ایران قرار داش��ته و عمل ایاالت متحده 
درواقع، تجاوز به حریم هوایی جمهوری اس��المی 
ایران محس��وب و نقض فاحش تعهدات بین المللی 
مندرج در منشور ملل متحد، درخصوص احترام به 

حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، است.
ب( حمل��ه به هواپیم��ای مس��افربری ایران، 
توس��ط ناو جنگی وینس��نس، متعلق ب��ه نیروی 
دریای��ی آمریکا صورت گرفته و ب��ا توجه به اینکه 
نی��روی دریای��ی و ناو م��ورد نظ��ر، ارگان دولتی 
)اجرایی( ایاالت متحده محسوب می شوند، مستند 
ب��ه مواد ۲، ۳ و 4 کمیس��یون، عمل انجام ش��ده 

منتسب به دولت ایاالت متحده آمریکا است.
ج( بنا به اس��ناد و گزارش��ات منتشره، ناو جنگی 
یادش��ده درحریم آب های ساحلی و دریایی ایران بوده 
اس��ت و این نکته نیز نشان از نقض حاکمیت دریایی 
و قانون��ی ایران بر آب های مزبور درحمله به هواپیمای 
غیرنظامی ایرانی در قلمروی هوایی کشور دارد و مویّد 
مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در انجام فعل متخلفانۀ 

مستوجب مسئولیت بین المللی آن کشور است.
ادع��ای دولت آمریکا، مبنی بر دفاع مش��روع 
نس��بت به هواپیمای مزبور برای فرار از مسئولیت 
بین المللی خود نی��ز فاقد هرگونه وجاهت حقوقی 
و بین الملل��ی اس��ت. هواپیمای س��رنگون ش��ده، 
نه ب��ه عنوان ی��ک هواپیمای نظامی ی��ا جنگنده 
موجِد مخاطرات مورد ادع��ای دولت آمریکا، بلکه 
یک هواپیمای صرفاً، مس��افربری با استانداردهای 
پروازی ش��ناخته ش��ده در نظام پروازی داخلی و 
بین الملل��ی ب��وده و توجیه کنن��ده ادعای بالوجه 

آمریکا نخواهد بود.  میزان

دولت سردرگم می تواند مشکالت اقتصادی را برطرف کند؟

خانه ملت در پاسخگو کردن دولت چه نقشی داشته است؟

برخی از نمایندگان این انتقاد را از رئیس جمهور دارند که شخصا برای پاسخگویی به مجلس نرفته است، اما باید این سئوال را 
مطرح کرد که مجلس چه کاری برای پاسخگو کردن دولت انجام داده است؟

۳۰ سال روسیاهی برای مدعی حقوق بشر!


