ارتش اسالم

هوانیروز امید ملت ایران در نفسگیرترین لحظات است

تفکیک و ادغام وزارتخانهها هنر نیست

فرمان��ده نیروی زمینی ارتش هوانیروز را امید ملت ایران در نفس��گیرترین
لحظات دانس��ت و گفت :در زلزله کرمانش��اه وقتی راههای ورودی شهرها بسته
شده بود نگاه مردم منطقه به هوانیروز بود.
امیر کیومرث حیدری در همایش هم افزایی هوانیروز ارتش و س��پاه گفت:
این دومین همایش در س��طح نیروی زمینی در راس��تای وحدت ارتش و س��پاه
پاسداران انقالب اسالمی است.
وی افزود  :در زلزله کرمانشاه اولین بالگردی که به آنجا رسید بالگرد حامل امیر موسوی
فرمانده کل ارتش بود که من هم خدمت ایش��ان بودم .از آن زمان امداد رس��انی و انتقال
مجروحان شروع شد و با  ۵۲۰سورت پرواز یک مصدوم در سر پل ذهاب باقی نماند.
حیدری تصریح کرد :اگر امروز هوانیروز در چش��م مردم عزت دارد به دلیل تبعیت
خبرگزاری دانشجو
از والیت و رشادت شهداست.
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پارلمان

نماینده مردم اصفهان گفت :هنر این نیست که امروز وزارتخانهای را تفکیک
کرده و پس از مدتی ادغام کنیم.
حجتاالسالم احمد س��الک نماینده مردم اصفهان با اشاره به مطرح شدن
این موضوع که دولت برای انتخاب وزیر کار منتظر تفکیک این وزارتخانه است،
اظهار کرد :وزارتخانه کار ،تعاون و رفاه اجتماعی بسیار عریض و طویل است و در
شرایط فعلی باید بار سنگین آن از روی دوش یک وزیر برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه ما چندین بار گرفتار تفکیک و ادغام کردن وزارتخانهها
شدهایم ،ادامه داد :مشکل اصلی ما عدم ساماندهی وزارتخانهها و ادارات کشور است.
وی افزود :راهکار اصلی برای حل این مش��کل آن اس��ت که س��اختار دستگاههای
کش��ور ساماندهی و اصال ح ش��ود .س��الک گفت :این موضوع منجر به تفکیک و سبک
شدن امور میشود .باشگاه خبرنگاران جوان

احزاب

اقدامات اصالحی بدون ریشه کنی فساد ،بیفایده است

رئیس ش��ورای مرکزی حزب موتلفهاسالمی گفت :تا فساد ریشهکن نشود،
هر اقدام اصالحی در اقتصاد بیفایده است.
س��ید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی اظهار
داشت :نباید توقع داشته باشیم اروپاییها خالف نظر آمریکاییها عمل کنند.
وی افزود :در وضعیت فعلی کش��ور جای هیچ ناامیدی نیس��ت اما این را هم
باید بدانیم که مشکالت جدیدی برای ما ایجاد خواهد شد.
رئیس ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با اش��اره به وضعیت اقتصادی کشور،
گفت :امروز ش��رایط خودکفایی به لحاظ عمومی برقرار اس��ت و در برخی موارد جزئى
وابسته به وارداتیم اما مطمئنا با مدیریت صحیح ،در اقتصاد فلج نخواهیم شد.
وی گفت :امروز در امور اجتماعی با موضوع سستشدن بنیانهای خانواده روبروییم.
تسنیم

رویـداد
اخبار

امیرآبادیفراهانی خبر داد؛

مجلس دوشنبه جلسه غیرعلنی دارد

عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسه غیرعلنی
خانه ملت با حضور وزیر دفاع در روز دوشنبه خبر داد.
وی تصریح کرد :امیر س��رتیپ حاتمی با توجه به
روز  31مردادماه ( روز صنعت دفاعی) در این جلس��ه
گزارشی از وضعیت دفاعی کشور به نمایندگان مجلس
باشگاه خبرنگاران جوان
ارائه خواهد کرد.
با حکم رئیس جمهور؛

رحمانی فضلی «نماینده رئیس جمهور در
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز» شد

س جمهور در حکمی عبدالرضا رحمانی فضلی
رئی 
را به عنوان «نماینده رئیس جمهور در ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز» منصوب کرد.
در حک��م حس��ن روحانی آمده اس��ت :در اجرای
م��اده( )3قان��ون مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز مصوب
 1392.10.3مجلس ش��ورای اسالمی ،جنابعالی به
عن��وان «نماینده رئی��س جمهور در س��تاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز» منصوب میشوید.
رئی��س جمه��ور میافزاید :انتظ��ار دارد به منظور
سیاستگذاری ،برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت در حوزه
امور اجرایی ،پیش��گیری و مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز
نسبت به برگزاری منظم جلسات اقدام نمایید .روحانی
در این حکم تاکید کرده اس��ت :بدیهی است مصوبات
ستاد پس از تأیید و امضاء اینجانب الزماالجراء خواهد
بود .پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

رونمایی از شبیه ساز پایه ثابت ارتقا یافته
بالگرد ۲۰۶

ش��بیه س��از پایه ثابت ارتقا یافت��ه بالگرد  ۲۰۶با
حضور امیر س��رتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی
زمینی ارتش رونمایی شد.
شبیه ساز پایه ثابت ارتقاء یافته بالگرد  ۲۰۶که از
س��وی معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی هوانیروز،
در حوزه س��خت افزاری و نرم افزاری ،بهینه سازی و
بروزرس��انی ش��ده صبح دیروز با حضور امیر سرتیپ
کیومرث حیدری فرمانده نی��روی زمینی ارتش ،امیر
قربانی فرمانده هوانیروز ارتش و سردار محمد رحمانی
فرمانده هوانیروز سپاه رونمایی شد.
ش��بیه س��ازها امروز به عنوان یکی از وسایل کمک
آموزش��ی مدرن در دنیا محس��وب می ش��وند و تمامی
کشورهای سازنده بالگردها که دارای بزرگترین فناوری این
سیستم هستند با استفاده از همین شبیه سازها بخشی از
آموزش ها و مهارت های خلبانان خود را تکمیل میکنند.
از س��وی دیگ��ر پرواز با ش��بیه س��از موجب می
ش��ود که در زمینه مصرف قطعات واقعی بالگرد ،عمر
واقعی بالگرد و سوخت صرفه جویی شود .باشگاه
خبرنگاران جوان

روحانی انتخاب نخست وزیر جدید
پاکستان را تبریک گفت

رئی��س جمهور ب��ا تبریک انتخ��اب عمران احمد
خان نیازی به عنوان نخس��ت وزیر جمهوری اسالمی
پاکس��تان ،تاکید کرد :جمهوری اس�لامی ایران مانند
همیش��ه و بوی��ژه در دوران جدید ،آمادگ��ی خود را
برای گسترش مناسبات با پاکس��تان اعالم مینماید.
پایگاه اطالع رسانی دولت

شورای نگهبان «الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولشویی» را به مجلس بازگرداند

س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت :الیحه اصالح
قان��ون [مب��ارزه با] پولش��ویی در چهار بن��د مغایر با
موازین ش��رع مقدس و قانون اساس��ی شناخته شد و
جهت اصالح به مجلس اعاده شد.
عباس��علی کدخدایی گفت :الیح��ه اصالح قانون
[مب��ارزه با] پولش��ویی در چهار بند مغای��ر با موازین
ش��رع مقدس و قانون اساس��ی ش��ناخته شد و جهت
میزان
اصالح به مجلس اعاده شد.

سرمقاله
سه درس تاریخ

ادامه از صفحه اول

اینها درسهایی اس��ت که از تحوالت تاریخی این
روزه��ا میتوان گرف��ت بویژه اینکه دش��من با ادعای
احی��ای برجام و یا لغو تحریمه��ا ادعای مذاکره بدون
پیش ش��رط سر داده و سعی دارد تا مسئوالن را دچار
اش��تباه محاسباتی س��اخته و آنها را در مسیر احیای
پله��ای خراب ش��ده قرار ده��د در حال��ی که رهبر
انقالب با بصیرت و آگاهی از دش��منی ناتمام دش��من
و حربهه��ای آن هرگونه مذاکره ب��ا آمریکا را ممنوع
و ب��ر تکیه بر داش��تههای داخل برای حل مش��کالت
به جای چش��م داش��تن به غرب تاکید داشتهاند تا بار
دیگر دس��تاوردهای عظیم ملت ایران و نظام اسالمی
در طول  8سال دفاع مقدس و آزادی پاوه بار دیگر در
قالب مقابله با توطئههای جدید دشمنان تکرار شود.
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در ش��رایطی ک��ه م��ردم ب��ا
گــ�زارش دو
مش��کالت اقتصادی دست به
گریبان هستند و کشور در شرایط جنگ اقتصادی
ق��رار دارد ،اینک��ه برخ��ی از فع��االن ،نمایندگان
مجلس و رس��انههای حامی جریان اصالحات به
سرنوش��ت برخی از افراد ابراز عالقمندی میکنند
موجب سوال افکار عمومی شده است.
موضوع ممنوع التصویری سید محمد خاتمی
رئیس دول��ت اصالحات از جمله ای��ن موضوعات
اس��ت که بارها در پرسشهای خبرنگاران بخصوص
از س��وی فعاالن رس��انهای جریان اصالح طلب از
مس��ئوالن دولتی مطرح شده اس��ت و دولتمردان
کش��ور بارها مواضع متعدد و حت��ی متناقضی در
این باره گرفته اند.
اخیرا ً نیز نایب رییس مجلس در مورد رفع حصر
و ممنوعالتصویری سید محمد خاتمی رئیس دولت
اصالحات س��خنانی را عنوان کرده که مایه تعجب
است و معلوم نیست که از منظر ایشان ارتباط این
موضوع با موضوع تحریمها در چیست؟
وی رف��ع ممنوع التصویری خاتمی را موجب
حفظ انسجام و تقویت س��رمایه اجتماعی دانسته
و معتقد اس��ت با ای��ن کار تحملپذیری مردم در
مقابل مش��کالت افزایش یافته و کش��ور در مقابل
تحریمها و توطئههای دشمن واکسینه میشود.
چنین س��خنانی درحالی مطرح میش��ود که
برخ��ی از ای��ن افراد در س��الهای اخی��ر کمترین
اهتمامی در زمینه پیگیری افزایش بیس��روصدای
تورم ،تش��دید مشکل مس��کن مردم و دهنکجی
دولتم��ردان به مس��کن مهر ۳ ،برابر ش��دن حجم
نقدینگ��ی و تش��دید واردات کااله��ای لوک��س و
افزای��ش قاچ��اق ،حقوقهای نجومی و نامش��روع
مدیران اش��رافی ،فس��اد  ۱۲هزار میلی��اردی در
صن��دوق ذخی��ره فرهنگیان ،تعطیل��ی  ۶۰درصد
ظرفیت تولید و تش��دید رک��ود و بیکاری در دوره
پس��ابرجام ،کوتاهی طرف غربی در اجرای برجام
 ،آس��یبهای گسترده ریزگردها و دهها مشکل از
این قبیل نداشته است.
حاال معلوم نیس��ت که چرا ب��ه یکباره پیگیر
چنین مس��ائلی شدهاند و چه هدفی را در این باره
دنبال میکنند ؟
چرایی ممنوع التصویر خاتمی
بعد از ح��وادث  88و برای مه��ار آن اتفاقات
ناگ��وار ،زمان��ی که هش��دارها ،تذک��رات و نصایح
فراوان دلسوزان نظام و انقالب به سران فتنه مورد
توجه قرار نگرفت و مقامات نظام برای جلوگیری
از ایجاد فضاهای کاذب ،برخی از فعاالن وقایع 88
را از فعالیت های اجتماعی و سیاس��ی منع کردند
که در این زمینه تصمیماتی از سوی شورای عالی
امنیت ملی در مورد خاتمی  ،رئیس جمهور دوران
اصالحات نیز اتخاذ شد.
حجتاالسالم والمس��لمین محسنی اژهای در
م��ورد ممنوعیت بکار بردن اس��م ،تصاویر و اخبار
مرب��وط ب��ه رئیس دول��ت اصالحات گف��ت  :اگر
کس��انی که از نظر ش��ورای عالی امنی��ت ملی یا
قوه قضائیه به عنوان س��ران فتنه محسوب شدند،

وقتی ممنوعالتصویری دولت اصالحات موجب تحریم اقتصادی میشود

حاشیهسازی برای انتظارات فراقانونی

دستگاه قضایی و دادستانی میتواند به عنوان یک
اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.
ام��ا پس از اینک��ه رئیس جمه��ور اعالم کرد
که ش��ورای امنیت ملی محم��د خاتمی را ممنوع
التصویر نکرده است.
سخنگوی قوه قضایی بار دیگر تاکید کرد :این
تصمیم بر اس��اس مصوبه شورای عالی امنیت ملی
نیست و به دستور دادستانی است.
تالش های خاتمی در دیدار با دش��منان قسم
خورده نظام (اش��خاصی مثل جرج س��وروس پدر
انقالب مخملی) ماهها قبل از انتخابات سال  88و
تحرکات و مواضع ایشان در حین و بعد از انتخابات
سند روشنی بر تالش ایشان برای برهم زدن نظم
و امنیت این مملک��ت دارد که قضاوت را به مردم
می س��پاریم تا خود بیندیشند که این محدودیت
(ممن��وع التصویری) بر اس��اس غرض ورزی های
سیاسی است یا بر اساس قانون است.
البته او بارها مواض��ع ضد رهبری و ضد نظام
ر ا اتخاذ کرده که از جمله آنها می توان به موضع
گیری خاتمی در بهمن سال  87اشاره کرد.
شواهد نشان می دهد  5ماه مانده به انتخابات
 88وی در م��ورد حذف جری��ان انقالبی و والیت
فقیه اع�لام کرد" :اگ��ر در این انتخاب��ات (دهم)
احمدی ن��ژاد س��قوط کند ،عمال ح��رف رهبری
حذف میش��ود ،اگر به هر قیمتی و به هر ش��کلی
اصالحات دوب��اره به قوه اجرایی ب��از گردد ،دیگر
رهبری اقتداری در جامعه نخواهد داش��ت سقوط
اصولگرایی ب��ه معنای پایان اقت��دار رهبری تلقی
میش��ود و ب��ا شکس��ت اصولگرایان بای��د قدرت
رهبری را مهار کرد.
وی در  21خ��رداد 88نی��ز در جم��ع مردم
اصفهان اعالم کرد "میشود مسیر کشور را که به
فالکت برده میش��ود نجات داد ...باید برای نجات
کش��ور از مهلکهای که در آن گرفتار ش��ده ایم در
 22خرداد حضور گس��ترده ای داش��ته باشیم که
حضور مردم باطل الس��حر است تا بگوییم علیرغم
کارش��کنیها و اراده ای ک��ه میخواه��د اقلیت بر
کش��ور حاکم باشد بگویم با حضور مردم میتوانیم
موانع را پشت سر بگذاریم".
و در  22خرداد  88نیز اذهان عمومی را برای
پذی��رش ادعاه��ای تقلب آماده ک��رده و میگوید:
"همه ش��واهد امر حاکی است موسوی انتخابات را
برده است اما من پیشگو نیستم".
وی و همفکران��ش پ��س از خطب��ه های 29
خرداد س��ال  88توس��ط مقام معظ��م رهبری ،با
پیگیری شکایات از طریق قانون با صدور بیانیهای
مخالف��ت و اع�لام کردند که ارج��اع امر به مرجع
ی��ا مراجعی که باید حافظ حق��وق مردم و مجری
انتخابات سالم و آزاد و ناظر به آن باشند ولی خود
مورد انتقاد و شکایتند راه حل مسئله نیست.

موالوردی خبر داد

انتشار دومین گزارش منشور حقوق
شهروندی در اسفندماه
دس��تیار ویژه رئیس جمهور در
خیابان پاستور
امور حقوق ش��هروندی از انتشار
دومین گزارش منشور حقوق شهروندی در اسفندماه
 ۹۷خبر داد.
ش��هیندخت م��والوردی درب��اره انتش��ار اولین
گزارش منشور حقوق شهروندی که در مردادماه سال
جاری صورت گرفت ،اظهارداش��ت :این اولین گزارش
س��الیانه است که طبق منش��ور باید به ملت در رابطه
با پیش��رفتها و راهکارهای رف��ع موانع تحقق حقوق
شهروندی ارائه شودکه ما با گزارش گیریهای متعدد
و مکاتبات��ی که داش��تیم باالخره تا پای��ان فروردین
مجوعه پاسخها را دریافت و تحلیل کردیم.
وی تصریحک��رد :در ح��ال حاض��ر بازخوردها را
میگیری��م ،ارزیابیه��ا و نقده��ا را رص��د میکنیم تا
بتوانیم مبنای گزارش دوم قرار دهیم.
موالوردی در پاس��خ به این سؤال که گزارش دوم
چه زمانی منتشر میش��ود ،یادآور شد :مبنای ما این
است س��الی دو گزارش منتش��ر کنیم و گزارش دوم
اسفندماه  ۹۷منتشر خواهد شد.
دس��تیار وی��ژه رئیس جمه��ور در ام��ور حقوق
ش��هروندی در پاسخ به س��ؤال دیگری مبنی بر اینکه
چه موارد جدی��دی به گزارش دوم اضافه میش��ود؟
افزود :ما یکس��ری نظرات را بعد از اینکه پیش نویس
این گزارش را آماده کردیم به دس��تگاهها ارائه دادیم
و نظ��رات جدی��د را گرفتی��م اما چون اس��اس کار را
پای��ان بهار  ۹۷قرار دادیم آنچه ک��ه بعد از بهار آمده
برای گزارش بعدی گذاش��تهایم از ای��ن رو حتما آن
را تکمیل کرده و گزارش های جدید و ش��اخصهایی
ارائ��ه میکنیم که مبتنی بر آنها ،ارزیابیهای ما دقیق
باشد .فارس

وی در جری��ان فتن��ه نیز از جمل��ه تحریک
کنن��دگان مردم به نافرمانی مدنی بوده و در بیانیه
خود تاکید کرد" :س��کوت اعتراضی و رفتار مدنی
مردم در راهپیماییها هم نش��انه رش��د بیداری و
مسئولیتپذیری مردم است و هم حکایت گر این
واقعیت انکارناپذیر اس��ت که م��ردم دارای حقوق
اساسی و مش��خصی هستند که هر نظامی موظف
به رعایت آنهاست .اعتراض و انتقاد به شیوه مدنی
و دور از هرگون��ه ناآرامی را که حق مس��لم مردم
است باید همگان پاس بداریم".
وی در روز  25خ��رداد  88نی��ز بیانیه ای در
حمای��ت از ادعای تقلب موس��وی ص��ادر کرده و
اع�لام میکند ک��ه انتظار داریم مطالبات روش��ن
جناب مهندس موس��وی که خواست همه ماست
مورد توجه قرار گیرد.
او در تاری��خ  88/5/3به همراه  68نفر دیگر از
جمله موس��وی و کروبی نام��ه ای به مراجع تقلید
مینویسند و در آن نامه نافرمانی مدنی و اغتشاش
و حضور اغتشاشگران در خیابانها را مسالمت آمیز
جلوه داده ،نظام را زیر س��وال برده و بعنوان ظالم
قلمداد میکند.
در برنامه دیدار اعضای مجمع روحانیون مبارز
با خانواده بازداش��ت شدگان  ،آشوب های خیابانی
س��ال  88نیز پیش��نهاد غیر قانونی همه پرسی را
اعالم کرده و می گوید " :من به صراحت می گویم
ات��کا به آرای مردم و برگزاری همه پرس��ی قانونی
تنها راه برون رفت نظام از بحران فعلی اس��ت این
همه پرسی را باید نهادهای بیطرفی نظیر مجمع
تش��خیص مصلحت نظام برگزار کنن��د و از مردم
س��وال شود آیا آنچه پیش آمده ،مطلوب و رضایت
بخش اس��ت؟ اگر اکثریت مردم این وضع را قبول
داشته باشند ما هم تسلیم هستیم".
خاتم��ی پس  9دیماه  88هر چند تالش کرد
خود را از مش��ارکت درفتن��ه تبرئه کند اما هرگز
حاضر به پذیرش اش��تباهات خود و عذرخواهی از
نظام و مردم نشد.
او در س��ال  88به گونه ای عم��ل کرد که از
وی در ردیف س��ران فتنه در رس��انه ها یاد شود و
همراهی او با میرحس��ین موسوی و جریان آشوب
های پس از انتخابات  ،س��بب ش��د وی با مصوبه
شورای عالی امنیت ملی و سپس دادستانی ممنوع
التصویر شود.
دس��تور دادس��تان ته��ران مبنی ب��ر ممنوع
التصویر بودن رئیس جمهور اس��بق یک دس��تور
قضایی است و حتی اگر مصوبه شورای امنیت ملی
هم نبود این دس��تور براساس اختیارات دادستان،
کماکان بر قوت خودش باقی است.
اینکه برخی اعالم میکنند که ش��ورای عالی
امنی��ت ملی مصوبهای مبنی ب��ر ممنوعالتصویری
خاتمی نداشته است باید گفت که بنا به ماموریت

ش��ورای عالی امنیت ملی به دبیر خانه این ش��ورا
و تصمی��م دبیرخانه ،رس��انهها به دالیل امنیتی از
پوش��ش اخب��ار و تصاویر مربوط ب��ه خاتمی منع
شدهاند.

اصالح طلبان در جستجوی قدرت
اما در ای��ن میان به نظر میرس��د این روزها
اص�لاح طلبان از هر وس��یله ای برای رس��یدن به
اهداف خود در انتخابات آتی بهره میبرند.
انه��ا تص��ور میکنن��د میتوانن��د از نق��ش
خاتمی در انتخاب��ات آتی بهره ببرند و از این رو
تالش میکنند تا او را به صحنه سیاس��ی کش��ور
بازگردانند.
درح��ال حاضر این اقدام ی��ک اقدام زودرس
ب��رای ورود به بحث انتخابات محس��وب میش��ود
ک��ه نش��ان میدهد برخی ت��ا چه حد ب��ه دنبال
فضاس��ازی یا ایجاد فضای جدید ب��رای انتخابات
آینده هستند.
آنها تالش میکنند نس��بت به حضور خاتمی
در جامعه سیاس��ی حساسیت زدائی کرده و از این
حضور به نفع جناح خود بهره ببردند.
چن��دی پی��ش نی��ز محمد رض��ا ع��ارف از
نمایندگان اصالح طلب تهران از پیگیریهای خود
درباره ممنوع التصویری خبر داد .
پیش��تر نیز «س��یدمصطفی تاج��زاده» ،فعال
سیاس��ی اصالحطلب در واکن��ش به خروج آمریکا
از برجام و ش��رایط امروز کشور راهحل سهگانهای
را ب��رای عبور از این مرحلهی س��خت ارائه داد که
یکی از آنها موضوع رفع حصر بود  .تاجزاده در این
رابط��ه گفت :این اقدام میتواند به جامعهی ما القا
کند که قرار اس��ت یک دورهی جدیدی را شروع
کنی��م و در این دوره بگوییم حاال که خارجیها با
ما بد هستند داخلیها با هم باشیم.
بسیاری از کارشناسان سیاسی متعقدند در این
برهه از زمان شاید حتی مطلوب جریان اصالحات
این باش��د که اوضاع اقتصادی بهتر نش��ود تا تب
بالق��وه نارضایتی مردم فروک��ش نکند و در نتیجه
مش��کالت داخلی از یک سو و فشارهای اقتصادی
دشمنان از یک س��وی دیگر موجب تقویت نقشه
های دشمن علیه ایران شود.
اینک��ه چرا آنها هم صدا با رس��انههای بیگانه
کوچکترین معض��ل اجتماعی را بحران سیاس��ی
جلوه میدهند ودر حال تزریق نا امیدی به مردم و
خواهان حضور سران فتنه جای سول دارد .براستی
هدف آنها از این عملیات روانی برای انحراف اذهان
و تنفس مصنوعی به برخی چیست؟
تشنج در فضای کشور
در حال حاضر با وجود فش��ارهای دشمنان و
ت�لاش آنان برای برهم زدن فضای آرام کش��ور ،

فالحتپیشه:

عراق توان پرداخت غرامت جنگی به ایران را دارد
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست
نظــــ�رگاه
خارجی مجلس شورای اسالمی با تاکید
بر اینکه غرامت تعهدی غیرقابل چشمپوش��ی در مناسبات
ایران و عراق است ،گفت :عراق توان پرداخت غرامت جنگی
ای��ران را دارد .انتظار ما این اس��ت که ای��ن موضوع اجرایی
شود.
حش��متاهلل فالحتپیش��ه
درباره آخری��ن وضعیت پرداخت
غرام��ت دوران جن��گ ع��راق به
ایران براس��اس قطعنامه شورای
امنی��ت س��ازمان مل��ل ،گف��ت:
غرامت پرونده بازی در مناسبات
ایران و عراق اس��ت که عراق باید
طبق بند  ۶قطعنامه  ۵۹۸شورای
امنیت سازمان ملل آن را پرداخت
کند .در همین رابطه طرف عراقی
هم به طور کامل پرداخت غرامت
را رد نکرده است.
وی اف��زود :در ای��ن بی��ن
یکسری از اختالفات گذشته بین
ای��ران و عراق مان��ده که معموال
عوام��ل دخی��ل بیرون��ی مانع از
رفع برخ��ی اختالفات میش��ود
که نتیجه آن ایجاد ضررهایی اس��ت .ب��ه عبارتی دیگر اگر
عراقیه��ا اجازه میدادند در طول این مدت فقط اروند رود
الیروبی ش��ده و به دنبال  ۱۰۴کیلومتر کشتیرانی صنعتی،
تج��اری و اقتصادی ایجاد ش��ود میتوانس��تند از آن محل
غرامت ایران را پرداخت کنند .منتهی کارشکنیهایی وجود
دارد که هنوز اروندرود الیروبی نشده است.
فالحتپیشه یادآور ش��د :اختالفات موجود باعث شده
که هنوز خطوط ریلی بین ایران و عراق از کریدور شرق به

غرب که قرار اس��ت به سوریه و دریای مدیترانه برود تعیین
تکلیف نش��ده و باقی مانده اس��ت .با این وجود واقعیت آن
اس��ت که غرامت تعهدی غیرقابل چشمپوشی در مناسبات
ایران وعراق محسوب شده و از تعهدات عراقیها به حساب
میآید.
رییس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خارجی مجلس شورای
اس�لامی ادام��ه داد :در این بین
ایران و عراق ت�لاش کردهاند که
موضوع از لحاظ زمانی به گونهای
پی��ش رفته که به امر اختالفی در
مناسبات طرفین تبدیل نشود به
هرح��ال ایران و عراق مناس��بات
اقتص��ادی دارن��د ک��ه از مح��ل
آن میتوانن��د ب��ه گون��های عمل
ک��رده که غرامت پرداخت ش��ود.
البت��ه گروههای عمدت��ا صاحب
نف��وذ درعراق و برخ��ی بازیگران
خارجی ت�لاش میکنند که مانع
از شکلگیری مناسبات ،ترمیم و
بازس��ازی یکسری زیرساختهای
اقتصادی و تجاری مش��ترک بین
دو طرف ش��ود تا عراق توان مالی
الزم را برای پرداخت غرامت نداشته باشد.
فالحتپیشه در عین حال گفت :البته عراقیها از لحاظ
فروش تولید و فروش نفت از ایران جلوتر هس��تند و بیشتر
میفروش��ند .این یعنی توان پرداخت غرامت ایران را دارند.
اکنون غرامت کویت را به دلیل یک الزام بینالمللی پرداخت
میکنند .انتظار ما این اس��ت که این قطعنامه درباره ایران
هم اجرا ش��ود و به تدریج مذاکرات مربوط به غرامت شروع
ایسنا
شود.

مهمترین هدف باید حف��ظ آرامش و امنیت بوده
و نبای��د اجازه داد تا با اتخاذ اقدامات نس��نجیده،
فضای کشور تنش آلود شود.
نماین��دگان مجلس باید ب��ه جای رفع ممنوع
التصوی��ری خاتمی و منحرف کردن افکار با آن به
اصالح طلبان توصیه کنند که فکری برای برطرف
کردن بدنامی خود بیاندیش��ند .همه می دانیم در
این سالها هر جا ذکری از براندازی ،مداخله گری
بیگانگان و ارتباط با سرویسهای خارجی است نام
یکی از اصالح طلبان میدرخشد .
اینک��ه برخ��ی از نماین��دگان در مجل��س در
راس��تای اه��داف حزبی خود ب��رای انتخابات آتی
مجلس به دنبال ایجاد یک فضای سیاسی هستند
و اقدامات آنها موجب ایجاد حاش��یه س��ازی می
شود جای سوال دارد؟
جالب آنجاس��ت که موضوعاتی از س��وی این
نمایندگان مطرح میش��ود که اص��والً ارتباطی به
وظایف نمایندگی آنها ندارد.
بسیاری از مشکالت در حوزه های انتخابیه این
نمایندگان مطرح است که هیچگاه آنها توجهی به
آن نداشته و اینکه در این میان چنین پیشنهادی
را مطرح میکنند ،برای همگان عجیب است.
مردم می گویند کس��انی که انتظاری فراتر از
تصمیمات مراجع قانونی دارند ،نشانه تنگ نظری
و کم تحملی آنهاست.
از س��وی دیگر باره��ا بس��یاری از نمایندگان
مجلس خواستار مجازات عوامل فتنه و کساني که
در فتنه  88حضور داشتند ،شده اند
کش��اندن دعواهای جناحی ب��ه تریبون های
عمومی کش��ور نه تنها کمکی به وحدت و آرامش
کش��ور نمیکند؛ بلکه ضد وحدت و همدلی مردم
است .
حتی اینکه برخی از گفته ها را مبنی بر اینکه
خاتمی نقش در فتنه  88نداش��ته اس��ت بپذیریم
 ،نم��ی توانی��م بپذیریم که وی نق��ش محرک در
این ماجرا را نداش��ته و به نوعی مشوق آنان نبوده
است.
م��ردم معتقدند ک��ه فتنه موجب خس��ارات
معن��وی و مادی بس��یاری به کش��ور ش��د و همه
کس��انی که در آن به نوعی دس��ت داش��تند باید
پاسخگوی اعمال خود باشند .
البت��ه اتهامات��ی دیگر چون با عناوین س��یاه
نمایی از وضعیت کشور ،همراهی با فتنه گران در
ادعای تقلب و پیشنهاد رفراندوم در شرایط آشوب
از دیگر مس��ائلی اس��ت که مردم خواستار روشن
شدن آن هستند.
ش��اید برخی از مسئوالن به واسطه آشنایی و
همکاری با رئیس دول��ت اصالحات عالقه خاصی
به وی داش��ته باش��ند ،اما این به عالیق ش��خصی
آنها باز می گردد و الزم اس��ت وقتی که در پست
و منص��ب خود قرار می گیرند ،رعایت قانون نصب
العین آنها باشد.
یادمان نرود یک��ی از بارزترین جرم های آنان
تحریک کش��ورهای غربی ب��رای اعمال تحریمها
علی��ه ای��ران ب��ود ،موضوعی که همچنان کش��ور
گرفتار آن است.

سردار حسینی:

امروز نیازمند صبر و شجاعت آزادگان
در جنگ اقتصادی هستیم
فرمانده س��پاه امیرالمومنین (ع)
پا س�ـد ا ر ا ن
اس��تان ایالم گفت :امروز روزی
اس��ت که نیازمند صبر و ش��جاعت آزادگان در میدان
جن��گ اقتصادی هس��تیم و ب��رای ادام��ه راه انقالب
اس�لامی عالوه بر صبوری آزادگان بر س��ختیها به از
جان گذش��تگی و روحیه ش��هادت طلبی جانبازان و
شهدا نیاز داریم.
سردار س��رتیپ دوم پاسدار سید صادق حسینی
فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایالم در مراسم
بزرگداشت س��الروز ورود آزادگان س��رافراز به کشور
اس�لامی ایران اظهار داش��ت :آزادگان ارزشمندترین
س��رمایه برای ادام��ه آرمانها و اه��داف امام راحل و
شهیدان واالمقام هستند.
وی افزود :سرافرازان آزاده در دوران سخت اسارت
خ��ود در زندانه��ای رژی��م صدام صبور و ش��جاع به
افتخارات جمهوری اسالمی ایران افزودند و توانستند
در سختترین ش��رایط برای جمهوری اسالمی ایران
افتخار بیافرینند.
وی ب��ا بی��ان اینکه راه ش��هادت راه س��عادت و
س��رافرازی ملت ایران در مقابل دش��منان جمهوری
اسالمی ایران است اظهار داش��ت :آزادگان ،جانبازان
و ش��هدا راه مش��خص و عمل به فرامین رهبر معظم
انقالب اسالمی و امام راحل (ره) را برای ما بازماندگان
به ارث گداش��تهاند تا با اس��تفاده از این راه و روش و
سیره بتوانیم درجهان سربلند و نظام الهی ایران را به
سر منزل مقصود برسانیم.
س��ردار حس��ینی گفت :آنچه آزادگان را محبوب
مردم ایران کرده اس��ت اس��تقامت در برابر دشمن و
پایبندی به امر والیت و امامت در سختترین شرایط
بوده است .میزان

