
احتیاط کنید !

1- مجلس یازدهم 
ت��ازه در آغ��از راه 
است. بخش عمده 
سابقه  نمایندگان 
حضور در پارلمان 
را نداش��ته اند. ب��ا 
آیین نامه آشنایی 
کامل ندارند و چه 
بس��ا برخی نی��ز از تأثیر کالم و رفت��ار خود به 

عنوان نمایندگان مردم غافل باشند.
برخ��ی فکر میکنند اگر خبری را که هنوز نه به 
بار اس��ت و نه به دار در ش��بکه اجتماعی اعالم 
کردن��د و در این امر از دیگران س��بقت گرفتند 

کار خوبی کرده اند. 
بماند که اساس��اً بعضی در همان فضای قبل از 
نمایندگی گرفتار مانده ان��د و باید زمان بدهیم 
ت��ا خ��ود را در صحن مجلس بیابن��د و به جای 
ش��عارهای کم مش��تری دنبال به��ره  گیری از 
اختیارات گس��ترده مجلس در اداره امور کشور 

و ارتقاء آن به رأس امور باشند.
۲- رقبای سیاس��ی هم در همی��ن یکی دو ماه 
برای مجل��س کم نگذاش��ته اند. ت��الش آن ها 
به��ره  گیری از »تئوری انگ« و زدن برچس��بی 
به مجلس یازدهم اس��ت که همیشه بر پیشانی 
آن بمان��د. هر چند در این ام��ر موفق نخواهند 
ش��د اما، مواردی را هم داریم که دوستانمان در 
مجلس بهانه و دستاویز الزم را برای آن ها فراهم 
کرده اند که باید احتیاط بیشتری صورت گیرد.

این احتیاط نه برای جلوگیری از طعن و فرصت 
طلبی مخالفان سیاسی، بلکه برای حفظ مردم و 
نیروهای انقالبی که به این مجلس رأی داده اند، 
ضروری است. نمایندگان، هیأت رئیسه و رئیس 
مجلس باید مراقب باش��ند در بزنگاه ها با اتخاذ 
تصمیمات درست، امید افزایی کنند، نه این که 
خدایی ناکرده با خطاهای تاکتیکی و راهبردی، 
خود را از چش��م نیروه��ای انقالب��ی بیندازند. 
اتفاق��ی که برای برخی از جل��وس کنندگان بر 

همان صندلی ها افتاده است.
3- درست اس��ت که نمایندگان هر یک هویت 
و شناس��نامه ای مس��تقل دارند و نباید رفتار و 
مواض��ع آن ها را به کلیت مجلس س��رایت داد، 
اما فراموش نکنیم تک تک افراد هستند که یک 
هویت واحد را می س��ازند و پازلی از یک تابلوی 

بزرگ را تکمیل می کنند.
هیأت رئیس��ه مجلس باید در چارچوب وظایف 
و  باش��د  داش��ته  را  الزم  مراقبت ه��ای  خ��ود 
خیرخواهان��ه موارد الزم را به نمایندگان متذکر 

شود.  الف
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در اوایل تیرماه 1366 رژیم بعث صدام با سالح های 
ش��یمیایی که آمریکا و اروپا در اختیارش گذاشته 
ب��ود، مردم مظل��وم و بی دفاع سردش��ت را هدف 
سالح شیمیایی قرار داد. در 1۲ تیرماه 1367 نیز 
ناو وینسنس آمریکا با ش��لیک موشک  هواپیمای 
مس��افربری ایران به ش��ماره پرواز 655 را به فراز 
خلی��ج فارس هدف قرار داد و ۲96 سرنش��ین آن 
را به خاک و خون کش��ید. ای��ن دو جنایت بزرگ 
در حال��ی ص��ورت گرفت ک��ه در آن زم��ان هیچ 
بازخواستی از آمریکا از سوی نهادهای مدعی حقوق 
بشر و سازمان ملل صورت نگرفت. این جنایت های 
بزرگ این پیام را برای ملت ایران داشت که از یک 
س��و برای آمریکا هیچ اصل بشردوستانه و انسانی 
وجود ندارد و از س��وی دیگ��ر نهادهای بین المللی 
هرگز مس��تقل نبوده و ادعاهای بشردوستانه آنها 
صرفا یک نقاب است. نتیجه این حقایق آن شد که 
مل��ت ایران دریافت تنه��ا گزینه عدم تکرار چنین 
جنایاتی، قوی شدن است. براساس همین واقعیت 
نیز جوانان ایران زمین در نیروهای مسلح با اتکا به 
توان داخلی برای قوی ساختن توان دفاعی کشور 
گام برداشتند چنانکه امروز ایران در حوزه زمینی، 
دریای��ی، هوای��ی و پدافندی در ردی��ف باالترین 

کشورهای جای قرار دارد. 
این ت��وان چنان بوده که پس از س��رنگونی پهپاد 
متجاوز آمریکایی به حریم سرزمینی ایران توسط 
نی��روی دریای��ی س��پاه، و نیز هدف ق��رار گرفتن 
پایگان عین االس��د در انتقام گیری موشکی خون 
سردار س��پهبد قاسم س��لیمانی، آمریکایی جرات 

پاسخگویی نکرده و به سکوت بسنده کردند. 
نکته مهم آنکه س��کوت س��ازمان مل��ل و مدعیان 
حق��وق بش��ر در براب��ر جنایته��ای آمری��کا علیه 
ملت ایران موجب اس��تمرار این جنایات از س��وی 
آمریکا ش��ده اس��ت که دادن سالح های شیمیایی 
به تروریس��تهای داعش برای کشتار مردم سوریه 
و یا دادن بمب های خوش��ه ای به عربستان و رژیم 
صهیونیستی برای کش��تار یمن و فلسطین بخش 
کوچکی از این جنایات است. نکته قابل توجه آنکه 
به رغم این جنایتهای آشکار، سازمان ملل همچنان 
به همان سیاس��ت های غیراصولی و غیرمس��تقل 
خود در همراهی کورکورانه با آمریکا ادامه می دهد 
که نمود آن را در مواضع اخیر این نهادها می توان 
مش��اهده کرد چنانکه گوترش دبیرکل س��ازمان 
ملل در حالی موش��ک های ایران��ی را عامل حمله 
یمن به آرامکو سعودی عنوان می کند که در برابر 
بمب های فسفری و خوشه ای که آمریکا به سعودی 
علیه مردم یمن داده، س��کوت کرده است. شورای 
حقوق بش��ر در حالی علی��ه ایران صحبت می کند 
که این شورا در قبال نژادپرستی ساختار حاکم بر 
آمریکا و سرکوب تظاهرات ضدنژادپرستانه در این 

کشور و اروپا سکوت کرده است.
ش��ورای حکام در حالی علیه ایران قطعنامه صادر 
می کند که ش��ورا در برابر صحبت های اسپر وزیر 
دفاع آمریکا که رسما نوسازی تسلیحات هسته ای 
را اولویت آمریکا نامیده، سکوت کرده است. معاون 
دبیرکل س��ازمان ملل در نشست قطعنامه ۲۲31 
در ش��ورای امنی��ت در حال��ی ای��ران را متهم به 
رفتاره��ای تهدیدآمیز علیه امنیت منطقه می کند 
که نگاهی بر تحوالت سوریه واهی بودن ادعای وی 
را به خوبی آش��کار می سازد. آمریکا با تحریم های 
موس��وم به س��زار، جان میلیون ها سوری را هدف 
قرار گرفته است در حالی که جمهوری اسالمی در 
ادامه روند راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه 
دیروز نشس��ت س��ه جانبه س��ران ایران، ترکیه و 
روس��یه را برگزار کرد که خود س��ندی بر ماهیت 

صلح طلب جمهوری اسالمی است.
در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می توان گفت 
که امروز 1۲ تیرماه مصادف با سی و دومین سالگرد 
پرپرشدن الله های ایرانی در جنایت ناو آمریکایی، 
س��اختار نظام بین الملل و رفتارهای آمریکا بیانگر 
یک حقیقت اس��ت و آن اینکه همچنان س��اختار 
سیاست زده استکباری بر جهان حاکم است و لذا

 به یاد الله های پر پر شده 
پرواز 655
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تهران داغدار 18 جانباخته 
حادثه انفجار

پس از وقوع انفجار در یک کلینیک در تهران، 
همه مسئولین از جمله روسای سه قوه دستور 

بررسی دقیق این حادثه را صادر کردند.
سه ش��نبه شب تهران ش��اهد انفجار در یک 
مرک��ز درمان��ی در خیاب��ان دکتر ش��ریعتی 
حوالی تجری��ش بود،  دود ای��ن انفجار که با 

آتش س��وزی همراه بود، بخش های زیادی از 
هوای ش��هر تهران را در ب��ر گرفت. همچون 
حوادث گذش��ته باز هم مردم برای تماش��ا و 
تصوی��ری برداری از حادثه در نزدیکی انفجار 
حاضر ش��ده بودند که رفتار کاماًل نامناسبی 
اس��ت. با این وجود نیروهای امدادی و پلیس 
س��عی در متفرق ک��ردن مردم را داش��تند. 
در انفج��ار مرکز درمانی س��ینا اطهر 18 نفر 
جان باختند. در همی��ن زمینه رئیس پلیس 
پایتخت از حضور تیم های جنایی و تشخیص 

هویت پلیس برای بررسی صحنه آتش سوزی 
کلینیک خصوصی در محدوده تجریش تهران 

خبر داد.
س��ردار حس��ین رحیمی فرمان��ده انتظامی 
پایتخ��ت در باره آخری��ن وضعیت حریق در 
کلینیکی در نزدیکی می��دان تجریش اظهار 
داش��ت: طب��ق مش��اهدات ش��اهدان عینی 
آتش سوزی از داخل حیاط کلینیک خصوصی 
س��ینا اطهر آغاز و در ادامه به س��ایر طبقات 
س��رایت ک��رده و در نهایت کل س��اختمان 

منجر به حریق ش��ده است. فرمانده انتظامی 
پایتخ��ت تصریح کرد:بالفاصل��ه بعد از وقوع 
آتش سوزی،آتش نش��انی،  پلیس، اورژانس و 
تیم های ام��دادی در محل حاضر ش��دند اما 
متاس��فانه ب��ا توجه به ش��دت حریق 18 نفر 
جان باخته و 13 نفر دیگر مصدوم ش��ده که 
به بیمارس��تان انتقال یافتند. بر اساس اخبار 
اولیه انفجار کپسول اکسیژن باعث این حادثه 
ش��ده اس��ت، اما با این وجود تحقیقات برای 

بررسی دقیق انفجار ادامه دارد.

بیانیه مشترک ایران،  روسیه و ترکیه

تعهد 3 کشور به حاکمیت و 
تمامیت ارضی سوریه

حس��ن روحان��ی، والدیمیر پوتی��ن و رجب طی��ب اردوغان در 
بیانیه ای مش��ترک با تاکید بر اینکه منازعه سوریه هیچ راه حل 
نظامی ندارد، عزم خود را برای مقابله با دستور کارهای جدایی 
طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و تمامیت ارضی س��وریه و نیز 

تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه ابراز کردند.
رؤس��ای جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری 
ترکی��ه در بیانیه مش��ترک که روز )چهارش��نبه 11 تیرماه( در 
نشس��ت مجازی س��ران روند آس��تانه در 14 بند تدوین شد، با 
تاکی��د بر بر اینکه منازعه س��وریه هیچ راه حل نظامی نداش��ته 
و تنها از طریق روند سیاس��ی س��وری � س��وری با تسهیلگری 
س��ازمان ملل وفق قطعنامه ۲۲54 شورای امنیت سازمان ملل 
قابل حل و فصل خواهد بود، عزم خود را برای مقابله با دس��تور 
کارهای جدای��ی طلبانه با هدف تضعی��ف حاکمیت و تمامیت 
ارضی س��وریه و نیز تهدید امنیت ملی کشورهای همسایه ابراز 

نمودند.
متن بیانیه به این شرح است:

رئی��س جمهوری اس��المی ایران، جناب آقای حس��ن روحانی، 
رئیس جمهور فدراسیون روسیه، جناب آقای والدیمیر پوتین و 
رئیس جمهوری ترکیه جناب آقای رجب طیب اردوغان نشست 
مجازی س��ه جانبه س��ران را در تاریخ 11 تیرماه 1399 برگزار 

نمودند.
رؤسای جمهور:

1. در خصوص اوضاع کنونی در صحنه سوریه بحث نمودند و به 
بررس��ی تحوالت پس از آخرین نشست خود در آنکارا در تاریخ 
۲5 شهریور 1398 پرداخته و بار دیگر بر عزم خود برای تقویت 
هماهنگی های س��ه جانبه بر اس��اس توافقات فی ما بین تصریح 

نمودند.
۲. بر تعهد قوی خود به حاکمیت، اس��تقالل، وحدت و تمامیت 
ارض��ی جمهوری عربی س��وریه و همچنین ب��ه اهداف و اصول 
منش��ور ملل متحد تأکید و تصریح نمودن��د که این اصول باید 
م��ورد احترام همگان بوده و هیچ اقدامی، ف��ارغ از عامالن آن، 

نباید این اصول را تضعیف نماید.
3. در این راستا تمامی تالش ها برای ایجاد واقعیات جدید میدانی 

را ب��ه بهانه مبارزه با تروریس��م، از جمله ابتکارات غیرمش��روع 
خودمخت��اری را مردود دانس��ته، و عزم خود را ب��رای مقابله با 
دس��تور کاره��ای جدایی طلبانه ب��ا هدف تضعی��ف حاکمیت 
و تمامی��ت ارضی س��وریه و نیز تهدید امنیت ملی کش��ورهای 

همسایه ابراز نمودند.
4. ش��رایط شمال شرق س��وریه را بررس��ی و تأکید کردند که 
دس��تیابی به امنی��ت و ثب��ات در منطقه تنها در س��ایه حفظ 
حاکمیت و تمامیت ارضی کش��ور ممکن است و به این منظور 
توافق نمودند تالش های خود را هماهنگ نمایند. رؤسای جمهور 
مخالفت خود را با تصرف و انتقال غیرقانونی درآمدهای نفتی که 

متعلق به جمهوری عربی سوریه است، ابراز کردند.
5. بار دیگر بر عزم خود مبنی بر تداوم همکاری به منظور نابودی 
نهایی داعش، جبهه النصره و تمامی دیگر افراد، گروه ها، تشکل ها 
و موجودیت های وابس��ته به القاعده یا داعش و س��ایر گروه های 
تروریستی مشخص شده از سوی ش��ورای امنیت سازمان ملل 
تأکید کردند و بر طبق حقوق بین الملل بشردوس��تانه، خواستار 

محافظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی شدند.
6. اوضاع منطقه کاهش تنش ادلب را به تفصیل مورد بررس��ی 
قرار دادند و بر لزوم تأمین آرامش در این منطقه با اجرای کامل 

تمامی توافقات مرتبط تأکید کردند.
7. نگرانی عمیق خود را نس��بت به ش��رایط انسانی در سوریه و 
تأثیر همه گیری کووید-19 ابراز نمودند و اذعان داشتند که این 
همه گیری می تواند نظام س��المت و شرایط اجتماعی-اقتصادی 
و انس��انی سوریه را با چالش جدی مواجه سازد. رؤسای جمهور 
کلی��ه تحریمهای یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بین  
الملل بشردوس��تانه و منش��ور ملل متحد را بویژه در ش��رایط 
همه گیری کووید-19 مردود دانستند. در این راستا، بر ضرورت 
حیاتی فراهم نمودن دسترسی بشردوستانه سریع، امن و بالمانع 
در سراسر سوریه برای تسکین آالم مردم سوریه تأکید کردند و 
از جامعه بینالملل بویژه سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه آن 
خواستند به دور از تبعیض، سیاسیکاری و پیش شرط، کمکهای 

خود به تمام سوری ها را افزایش دهند.
8. بار دیگر بر این عقیده خود تصریح کردند که منازعه س��وریه 
هیچ راه حل نظامی نداشته و تنها از طریق روند سیاسی سوری 
� سوری با تسهیلگری سازمان ملل وفق قطعنامه ۲۲54 شورای 
امنیت سازمان ملل قابل حل و فصل خواهد بود. در این راستا، 
بر نقش مهم کمیته قانون اساسی در ژنو که تشکیل آن حاصل 
مش��ارکت مس��لم ضامنین آس��تانه و اجرای تصمیمات کنگره 
گفتگوی ملی س��وریه در سوچی اس��ت، تأکید کردند. رؤسای 

جمهور از توافق حاصله در خصوص برگزاری س��ومین نشس��ت 
کمیته قانون اساس��ی در آگوست ۲0۲0 استقبال و بر آمادگی 
خ��ود مبنی بر حمایت از کار کمیته از طریق تعامل مس��تمر با 
اعضای آن و فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، 
گیر اُ. پدرس��ون به عنوان تس��هیل گر برای اطمینان از عملکرد 

پایدار و مؤثر کار کمیته مجدداً تأکید نمودند.
9. ب��ر عزم خود مبن��ی بر ت��داوم عملیات آزادس��ازی متقابل 
بازداش��ت شدگان، ربوده ش��دگان در چارچوب کارگروه ذیربط 
در روند آستانه تصریح کردند. رؤوسای جمهور تأکید نمودند که 
این کارگروه س��ازوکار منحصربفردی است که در اعتمادسازی 
بین طرفهای س��وری، مؤثر بوده و وجود آن ضروری است و نیز 

توافق نمودند اقداماتی برای تداوم فعالیت آن اتخاذ کنند.
10. ضمن تصریح بر برخورداری پناهجویان و مهاجران اجباری 
داخلی از حق بازگشت و حق حمایت، بر لزوم تسهیل بازگشت 
داوطلبان��ه و ایمن آنان به اقامتگاه های اصلی خود در س��وریه 
تأکی��د کردند. در این راس��تا، از جامعه بینالملل خواس��تند به 
منظور استقرار مجدد و بازگشت آنان به زندگی عادی، کمکهای 
مناسب ارائه دهند و مسئولیت بیشتری در راستای مشارکت در 
تقویت کمکرسانی به سوریه از جمله در طرحهای بهبود سریع 
شامل زیرساختهای اساسی، تأسیسات تأمین آب و برق، مدارس 

و بیمارستان ها و مین زدایی انساندوستانه عهده دار شوند.  
11. ب��ر ل��زوم احترام ب��ه تصمیمات حقوقی ش��ناخته ش��ده 
بین المللی از جمله مفاد قطعنامه های ذیربط سازمان ملل در رد 
اشغال جوالن سوریه بویژه قطعنامه 497 شورای امنیت سازمان 
ملل تأکید و تصمیم دولت آمریکا در خصوص جوالن اش��غالی 
سوریه را که نقض فاحش حقوق بین الملل محسوب شده و صلح 
و امنیت منطقه ای را به خطر می اندازد محکوم کردند. رؤسای 
جمهور حمالت نظامی رژیم صهیونیستی را در سوریه بی ثبات 
کننده و ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن کش��ور و تش��دید 

کننده تنش در منطقه تلقی کردند.
1۲. ع��الوه بر موضوع س��وریه، بر قصد خود مبن��ی بر تقویت 
هماهنگی های سه جانبه در عرصه های مختلف به منظور افزایش 

همکاریهای مشترک اقتصادی تأکید کردند.
13. توافق نمودند نمایندگان خود را مکلف نمایند تا جلسه آتی 
نشست بین المللی سوریه در چارچوب روند آستانه را در اولین 

فرصت ممکن برگزار کنند.
14. توافق کردند جلسه آتی نشست سه جانبه سران را به دعوت 
رئیس جمهوری اس��المی ایران جناب آقای حسن روحانی در 
اولین فرصت ممکن در جمهوری اسالمی ایران برگزار نمایند.
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صفحه 8

نگاهی به حاشیه های یک نماینده

تعهد 3 کشور به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه
بیانیه مشترک ایران،  روسیه و ترکیه


