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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

سیاسی

سخنگوی دولت:

عملکرد آمریکا در مقابله با کرونا از هر کشور دیگری بدتر بوده است

«آنتونی فائوچی» مدیر مؤسسه آلرژی و بیماریهای عفونی آمریکا بعد از گذشت تعداد
قربانیان کرونای این کشور از مرز ۵۰۰هزار نفر در مصاحبه با شبکه «ایبیسی نیوز» گفت
آمریکا در مقایسه با تقریب ًا هر کشور دیگری در مقابله با کرونا ناموفقتر بوده است .به گزارش
فارس ،وی گفت :معتقدم اگر به گذشته نگاه کنید ،ما تقریب ًا از هر کشور دیگری بدتر عمل
کردهایم و این در حالی است که ما کشوری بسیار پیشرفته و ثروتمند هستیم».

روی خط آفتاب

88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

*م��ردم از معضل گران��ی و بی توجهی
مس��ئوالن رنج می برند .چرا فقط موقع
انتخاب��ات کاندیدای ریاس��ت جمهوری
ش��عارها و وعده های جالبی می دهند،
اما پس از انتخابات همه چیز را فراموش
می کنن��د .به عن��وان نمون��ه روحانی،
رئیس جمهوری وعده هایی داده اند که
نتوانس��ته اند آن ها را انجام دهند که از
س��وی برخی مخالفان نتایج معکوس به
همراه دارد .اکبر از تهران
*چرا هیچ س��ازمان و مسئولی به تخلف
موبایل فروشان پاس��اژ بزرگ عالءالدین
رسیدگی نمی کند؟ دریافت هزینه های
اضافی از مشتریان به بهانه های گوناگون
از جمل��ه نصب اجب��اری برنامه بر روی
گوش��ی ،مالی��ات و عوارض ک��ه به طور
غیرقانونی از مشتریان دریافت می کنند،
عادالنه نیس��ت و باید از س��وی مجریان
قانون مورد توجه و رسیدگی فوری قرار
گیرد .عرفان از تهران
*مس��ئوالن ب��ه ج��ای کاه��ش قیمت
تخ��م مرغ ب��ه فکر نوع بس��ته بندی آن
هستند .مش��تریان به دنبال تخم مرغ با
قیمت ارزان هستند نه بسته بندی شیک!
*گالی��ه از ش��هردار اس��تان گلس��تان؛
بی توجهی ش��هردار گرگان به سدمعبر
خیابان امام خمین��ی(ره) ،پانزده متری
و محل��ه پاس��رو ،موجب ب��ی نظمی و
نارضایتی مردم این ش��هر ش��ده است.
مش��تریان و رهگذران ب��رای رفت و آمد
به علت ازدحام فروش��ندگانی که بساط
پهن و سدمعبر ایجاد می کنند ،مشکل
ساز شده است .آیا قرار است مردم پرواز
کنند؟صاحب آهنساز
*کارت مل��ی هوش��مند و ب��ی توجهی
ثبت احوال
ح��اج داود اهلل دادی از تهران :دو س��ال
پیش درخواست کارت ملی هوشمند به
پیشخوان دولت واقع در خیابان شکوفه،
خیابان سیرجان ،منطقه چهارده تهران
داده ام ،با گذش��ت این مدت یکش��نبه
سوم اس��فند به محل یادش��ده مراجعه
ک��ردم ،گفتن��د هنوز صادر نش��ده ،این
مس��ئله برای متقاضیانی که درخواست
کارت ملی هوشمند تمام مراحل اداری
را انجام داده اند ،ام��ا کاری برای صدور
و تحوی��ل آن ها انجام نش��ده اس��ت ،از
س��ازمان ثبت احوال کشور ناراضی اند و
بی توجهی سازمان مربوطه موجب انتقاد
فراوان متقاضیان شده است.
*س��بزی فروش��ی ک��ه ب��ا وانت ب��ار و
استفاده از بلندگو ،مخل آسایش ساکنان
خیابان درودیان ،کوچه ویرا ،ناحیه یک
ش��هرداری منطقه چهارده ش��ده بود ،با
پیگیری فوری فالح��ی کارمند متعهد
و حض��ور به موقع مس��ئوالن س��دمعبر
ش��هرداری ،یکش��نبه س��وم بهم��ن به
ای��ن موضوع رس��یدگی کردند که جای
قدردانی دارد .علی
*قیمت لبنی��ات و میوه گران اس��ت و
خانواده ها ب��رای تهیه آن ها در مضیقه
هس��تند .چرا ب��ه مش��کالت اقتصادی
و گران��ی رس��یدگی نمی ش��ود .مردم
نبای��د تاوان ب��ی مباالتی مس��ئوالن را
بدهند.
 -2235عیدی بازنشستگی کشوری چه
موقع پرداخت میشود؟ ()11/29
 -2121واقعا وضعی��ت اقتصادی مردم
خراب اس��ت ،حتی توان خرید میوه هم
نداریم .این چه وضعی است؟ ()11/29
 -2102ایران این پتانس��یل را دارد که
ب��رای پایان دادن به جن��گ در یمن با
کشورهای منطقه مشارکت داشته باشد.
عربستان س��عودی هم باید به تجاوزات
خود در یمن پایان بدهد)11/29( .
 -2035وض��ع م��ردم خ��راب اس��ت
تلویزی��ون تبلیغات الکچ��ری و لوکس
میکند .حداقل تبلیغات را معمولیتر و
عامیانهتر بسازند)11/29( .
 -2020ش��هادت س��ه تن از س��ربازان
گمن��ام امام زمان (ع��ج) را در مبارزه با
تروریس��تها تبریک و تس��لیت عرض
میکنیم .راهش��ان همیش��ه پایدار باد.
()11/29
 -2011تا اس��فند پای��ان نیافته مجمع
تش��خیص مصلحت لوایح افایتی اف
را تصوی��ب کن��د .این به نفع ماس��ت.
()11/29
پیامهای مردمی در صفحات 8-2

قضایی
رئیس قوه قضائیه:

باید نقض حقوق انسانها
توسط آمریکاییها و غربیها
در دوران دفاع مقدس
به جهانیان ارائه شود

آیت اهلل رئیس��ی گف��ت :باید نق��ض حقوق
انسانها توس��ط آمریکاییها و غربیها را در
دوران دف��اع مقدس به جهانی��ان ارائه کنیم
و ب��رای مردم سراس��ر جه��ان تبیین کنیم
ک��ه آمریکاییها و غربیه��ا چگونه در زمان
جنگ تحمیلی برای دس��تیابی ب��ه امیال و
بر مبنای ش��یطنتهای خود ،حقوق بشر را
زیر پا گذاش��تند.به گ��زارش میزان ،آیت اهلل
رئیسی رئیس قوه قضائیه گفت :جریان دفاع
از سرزمین و ایستادگی در مقابل اشغالگران
از جای جای ایران اس�لامی آغاز شد و باید
معلوم ش��ود صدام در ای��ن میدان یک عامل
و مباش��ر این جریان اس��ت؛ اما کش��ورهای
مختلفی به صدام از نظر اطالعاتی ،سیاسی،
اقتص��ادی ،تس��لیحاتی و رس��انهای کم��ک
کردند.
آیت اهلل رئیس��ی اف��زود :در مقاب��ل جریان
مؤمنان��ه ایران اس�لامی ،همه کف��ار و همه
کس��انی که معاند با جمهوری اسالمی بودند
ایستادند.
رئیس دستگاه قضا افزود :در اینجا نقش مهم
سازمان ملل بنابر منشور ملل متحد آن است
که اگر جنگ شد متجاوز شناخته شود ،حال
سوال این اس��ت که چرا سازمان ملل متحد
در زمان خود نس��بت به اعالم متجاوز اقدام
نکرد و این س��وال را باید جامعه حقوقی دنیا
از س��ازمان ملل متحد داشته باشند.آیت اهلل
رئیس��ی گفت :چرا ش��ورای امنیت سازمان
ملل ب��ه موج��ب وظایف مص��رح قانونی در
زم��ان قانونی ،متجاوز را از تجاوز نس��بت به
ایران اسالمی ممانعت نکرد و چرا قدرتهای
س��لطهگر و آمریکا و قدرتهای غربی اجازه
ندادن��د بیانیههایی که الزم اس��ت در زمان
خ��ود برای ممانعت متجاوز از تجاوز به ایران
اسالمی منتش��ر ش��ود.رئیس قوه قضائیه با
بی��ان اینکه زمان��ی جه��ل در مقابل عقل و
زمانی در مقابل علم اس��ت و جاهلیت مدرن
در مقابل تعقل اس��ت ،افزود :امروز جامعه و
جوامع بشری باید قدرت تعقل و تحلیل پیدا
کنند تا نظام س��لطه به نام حمایت از مردم،
به دنبال منافع خود نباشد و کشور و مردمی
را بیچاره کند.

درباره گرانی
ادامه از صفحه اول:
عارفان را عقیده براین است که هیچ برگی بدون
اذن ح��ق از درخت نمیافتد .تا اینجا اس��اس
تفکر موحدان و عقیده خداباوران بر محورهای
گفته ش��ده استوار است و اوس��ت که به کرم
ک��ور درقعر زمین روزی میرس��اند .اما گاهی
حرفها و اش��اراتی در س��طح جامعه گسترده
میش��ود که در ظاهر رنگوب��وی توحید و در
بطن و درون اهانت به شعور مخاطبان میباشد.
ارزانی وگرانی تابع فرمولی از علم اقتصاد است
به نام عرض��ه وتقاضا .همانگون��ه که بیماری
براثر میکروب وعدم رعایت اصول بهداشتی عاید
میگردد گرانی نیز به خاطر گریز از هنجارهای
علم اقتصاد وزیر و پا گذاشتن بر موازین علمی
روی میده��د .گاهی برخ��ی از افراد درجهت
زیر س��وال بردن توکل وتشکیک در مورد آن،
موضوعاتی را به خداوند ودس��تگاه خلقت ربط
میدهند ک��ه ماهیت خود و حرفهایش��ان بر
اهل نظر پوشیده نیست .گاهی نیز ما انسانها
ناتوانیهای خود را به حضرت حق نسبت داده
و برای فرار از مس��ئولیتهای دنیوی وعواقب
آخروی به کائنات چنگ میاندازیم .اگر مدیری
ضعف و کاستی توانایی مدیریت در حرفه خود
داش��ته باورهای ارزش��ی را به بازی میگیرد
آنوق��ت چه کس��انی باید پاس��خ اورا بدهند؟
مملکت ،نهادهای ناظر دارد؛ در صورت حواله
علتها به سوی خداوند ،آنوقت نقش نهادهای
ناظر چگونه ارزیابی میش��وند؟ در این دوران
ضرباتی که به علل رفتارهای نادرس��ت بعضی
از مدیران به باورها وارزشهای مردم وارد شده
در طول تاریخ بیسابقه است .ای کاش برخی
از مسئولین لطمات ناش��ی از فقدان مدیریت
خودرا فقط به بدنه اقتصادی وفرهنگی کشور
وارد میکردن��دو کاری ب��ا معیاره��ا واص��ول
باور مدار مردم وجامعه نداشتند.
اما با کمال تاسف وشوربختانه و به قول آن شاعر:
صحبت از پژمردن یک برگ نیست
وای جنگل را بیابان میکنند
اگر قیمتها دست خدا بود سود افزایش آنها
نیز باید به بندگان خدا میرسید .اما بخشی از
این حرف ش��اید از نظر ادبی درست باشد که
وقتی قیمتها دس��ت خداست نباید از صعود
ساعتی آنها گله کرد وباید از مسئولین کمال
تشکر را داشت که در جهت ایفای رسالت الهی
خود مردم را زیر س��نگهای آسیاب قیمتها
خرد وخمیر کرده واجازه پرس��ش وکنجکاوی
به آنها نمیدهند.

اقدامات اخیر آمریکا را ناکافی میدانیم

سخنگوی دولت گفت :هرچند از اقدامات دیرهنگام آمریکا استقبال
میکنیم و آن را به معنای قرار دادن آمریکا در مسیر سازنده ارزیابی
میکنیم ،اما این اقدامات را به شدت ناکافی میدانیم.
به گزارش ایس��نا ،علی ربیعی در نشس��ت خبری خود اظهار کرد:
آنچه ما در س��ه سال گذش��ته پیشبینی میکردیم امروز از زبان
مقامهای دولت آمریکا تکرار میشود؛ این واقعیت که فشار و تحریم
علیه مردم ایران شکست خورده است .در ادامه این اقرار به شکست،
دولت آمریکا در نامهای به رئیس شورای امنیت ادعای ناکام مانده
دولت قبل آمریکا برای بازگرداندن قطعنامههای تحریمی لغو شده
را پس گرفت و به محدودیت غیرقابل قبول در تردد دیپلماتهای
ایرانی در مقر س��ازمان ملل متحد در نیویورک خاتمه داد .هرچند
از این اقدامات دیرهنگام اس��تقبال میکنیم و آن را به معنای قرار
دادن آمریکا در مس��یر س��ازنده ارزیابی میکنیم ،اما این اقدامات
را به ش��دت ناکافی میدانیم.ربیعی در همین راستا افزود :اقرار به
شکست فش��ار حداکثری به مردم ایران که تاکنون مالزم با نقض
گسترده حقوق بشر از جمله اخالل در دسترسی مردم ما به منابع
مالی خود در بیرون از مرزها و حتی دسترسی عادالنه به تجهیزات
درمانی و بهداشتی در عصر پاندمی کرونا بود ،تنها باید شروعی بر
جبران گذشته باشد .انتظار داریم که دولت امریکا به آنچه در زبان
میگوید در عمل نیز متعهد باشد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه

|

در اولین گام دولت آمریکا مانند یک عضو مسئولیت پذیر از سازمان
ملل متحد به قطعنامه  ۲۲۳۱فورا ً و کامل عمل کند.وی افزود :ما
همیشه برای ازسرگیری دیپلماسی با اعضای برجام همراه با جدیت
و حسن نیت آماده بودهایم تا اطمینان پیدا کنیم که این توافق با
همه جزییات آن بدون هیچ زائده و کاستی با دقت به اجرا درخواهد
آمد .در یکی از آخرین اتفاقها و همزمان با سررسیدن موعد اجرای
قانون مصوب مجلس در راس��تای توقف اج��رای پروتکل الحاقی،
سازمان انرژی اتمی توافق موثر و اطمینان بخشی را با آقای گروسی
دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی هس��تهای صورت داد که اجرای
قانون و مصوبات شورای عالی امنیت ملی ،در آن مدنظر قرار گرفت
به نحوی که مانع از آس��یب رس��یدن به مناسبات ،اعتماد متقابل

قطع سخنان سخنگوی دولت در پخش زنده تلویزیونی

سخنان سخنگوی دولت توسط صدا و سیما در پخش زنده تلویزیونی در زمان توضیح درباره نحوه توافق میان ایران و آژانس،
قطع شد .به گزارش برنا ،در حالیکه طبق روال ،شبکه خبر مقدمه جلسات سخنگوی دولت را به صورت زنده پخش میکند،
دیروز در حالیکه علی ربیعی در حال تبیین بیانیه هیئت دولت و واکنش به حواشی مجلس شورای اسالمی درخصوص توافق
ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود ،ناگهان پخش زنده سخنان سخنگوی دولت توسط صداوسیما قطع شد.
این اتفاق درحالی رخ داد که روز گذش�ته صدا و س�یما اظهارات همه نمایندگان منتقد دولت در صحن علنی مجلس شورای
اسالمی را به صورت زنده و مستقیم ،پخش کرده بود.

و همکاریهای مثبت میان ایران و آژانس ش��د .س��خنگوی دولت
اظه��ار کرد :امیدواریم که جامعه بینالملل��ی و به ویژه طرفهای
برجام آخرین نمونه از شکیبایی جمهوری اسالمی ایران را دال بر
حس��ن نیت ایران در فرصت دادن و به نتیجه رساندن تالشهای
سیاسی در حفظ دستاوردهای پیشین ببینند و از آخرین فرصتها
برای احیای اعتبار و کارآمدی توافقهای بینالمللی و قطعنامههای
ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد اس��تفاده کنند.وی با اشاره به
بیانیه ش��ب گذش��ته دولت گفت :توضیحی نیز پیرامون مواضع و
ابهامات مطرح شده در مجلس و بیانیه دولت را به استحضار مردم
ش��ریف میرسانم .اولویت دولت تدبیر و امید در این سالها همواره
دف��اع از حقوق مردم ،حق ملت ایران ب��رای برخورداری از زندگی
عزتمندانه و شرافتمندانه بوده و از این میثاق خود با مردم هیچگاه
ع��دول نخواهد کرد.ربیعی گفت :دولت هم��واره خود را متعهد به
قانون اساس��ی و قوانین جاری کش��ور میداند و برای اجرای این
قوانین ،مصالح ملی و صیانت از زندگی شرافتمندانه مردم را مبنای
عمل خود قرار داده است.وی ادامه داد :با ابراز تاسف شدید از برخی
مباحث مطرح شده در مجلس شورای اسالمی و متخلف دانستن
رئیس محترم جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی همانطور که در
بیانیه شب گذشته هیئت دولت مطرح شد ضمن استقبال از دستور
مقام معظم رهبری برای ایجاد یک صدایی در اجرای قانون مجلس
تاکید میکنیم که اجرای این قانون بر اساس مصوبه شورای عالی
امنیت ملی بوده و انتظار رفتاری توام با شکیبایی را از همگان داریم.
حل مسائل کالن کشور به دور از هیجان راحتتر و امکان پذیرتر
است.ربیعی همچنین گفت :در موضوع هستهای موضع دولت ،پس
از اعالم نظرات خود در مرحله تصویب ،اجرای تکلیف قانونی بوده
است ولی در نحوه اجرا ،کاهش هزینههای اجرا و کمک نکردن به
دش��منان ایران را هدف قرار داده است .تدبیری هم که اندیشیده
شد و به تصویب ش��ورای عالی امنیت ملی رسید ،همین هدف را
تحقق داد.

کریمی اصفهانی:

تماسهای متعددی برای کاندیداتوری با رئیسی گرفته شده است

اصولگرایان برای موفقیت در انتخابات ریاس��ت جمهوری برنامهها
دارند اما با دو چالش جدی مواجه هس��تند؛ نخست تعدد کاندیدا و
دوم اختالف نظر .به نظر میرسد تنها اتفاقی که میتواند حالل این
دو چالش باش��د ،کاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی است.به گزارش
نام��ه نیوز ،احمد کریمی اصفهانی درب��اره انتقادهای صورت گرفته
به ش��ورای وحدت گفت :ایجاد التهاب در جامعه با اش��کال تراشی
کار خیلی بدی اس��ت .متأسفانه این مس��ئله فقط بین دو اردوگاه
اصولگرای��ان و اصالحطلبان نیس��ت .االن درون هر دو جناح نوعی
اشکال تراشی و مش��کالتی را به وجود میآورند ،نتیجه آن خواهد
شد که رغبت و انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات کم میشود.

وی رعایت مسائل انقالب و نظام را یک تکلیف شرعی خواند و افزود:
اگر خالف این عمل ش��ود خیانت آش��کار به نظام و انقالب خواهد
بود ،چراکه خواست دشمن اس��ت .دشمن میخواهد مردم حضور
فعال و حداکثری پای صندوقهای رأی نداشته باشند بنابراین نباید
کاری کرد که به اصل انتخابات لطمه بخورد.عضو جبهه پیروان خط
امام و رهبری خوادخواهی و سهم خواهی را بزرگترین چالش امروز
اصولگرایان خواند و یادآور شد :این دو خصیصه باعث میشود که هر
کس��ی در داخل جناح به خود اجازه میدهد تا به گروه دیگر حمله
کند .این رویکرد شایسته نام و شأن اصولگرایی نیست.وی ادامه داد:
این روزها حرکاتی را از ش��ورای ائتالف میبینیم که انتظار نداریم.

رئیسی ،دعوت اعضای خبرگان برای برگزاری جلسه درباره انتخابات  ۱۴۰۰را نپذیرفت
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س ّید ابراهیم رئیسی ،نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری ،دعوت اعضای مجلس خبرگان برای برگزاری جلسه درباره انتخابات
 ۱۴۰۰را رد کرده است .به گزارش فارس ،یکی از اعضای مجلس خبرگان در این باره گفت :در حاشیه اجالسیه مجلس خبرگان،
حدود  ۴۰الی ۵۰نفر از اعضای مجلس خبرگان قصد برگزاری جلسه خصوصی با آیت اهلل رئیسی درباره موضوع انتخابات ۱۴۰۰
را داشتند که آقای رئیسی به دلیل اطالع از موضوع جلسه ،ضمن تشکر از ایشان ،برگزاری این جلسه را نپذیرفته است.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان شرح داد

ماجرای اتفاقات سراوان چه بود؟

مع��اون امنیت��ی -انتظام��ی
تیران��دازی میکنن��د و
استاندار سیستان و بلوچستان
تعدادی مجروح میش��وند
ماج��رای اتفاقات س��راوان را
و جمعیت متفرق میشود،
تشریح کرد .به گزارش ایسنا،
مجروحان به بیمارس��تان
مع��اون امنیت��ی -انتظام��ی
منتق��ل میش��وند و در
استاندار سیستان و بلوچستان
مجم��وع موض��وع در حال
در جمع خبرنگاران در زمینه
بررسی قرار دارد.
تجم��ع گ��ذر مرزی شمس��ر
مرعش��ی گف��ت :در ادامه
س��راوان اظهار ک��رد :با هدف معاون امنیتی -انتظامی استاندار ماج��را فض��ای مج��ازی
توجه به معیش��ت مرزنشینان سیستان و بلوچستان  :در حال ای��ن موضوع را به دس��ت
گذر مرزی در منطقه شمس��ر حاضر دو نفر کش��ته و  ۶نفر گرفت��ه و م��ردم را ب��رای
س��راوان ایجاد ش��ده اس��ت ،زخم��ی داریم ،دش��من برای تجمع تحریک میکنند تا
س��وخت بران��ی ک��ه مبادرت ن��ا امنی مرزه��ا برنام��ه دارد س��اعت  ۱۰امروز موضوع
به انتقال غیرقانونی س��وخت ک��ه بای��د مرزنش��ینان کمک کنترل ش��ده ب��ود اما روز
کنند و آب به آس��یاب دشمن
میکنند در آنسوی مرز تجمع
س��ه ش��نبه هم ع��دهای
نریزند
کردند .محمدهادی مرعش��ی
هج��وم آوردند به س��مت
افزود :آنان قصد داش��تند از محل گذر رسمی
فرمانداری و شیش��هها را شکس��تند و متفرق
وارد ش��وند ،بیش از دو س��اعت مذاکره انجام
ش��دند.معاون امنیت��ی -انتظام��ی اس��تاندار
ش��ده تا در چارچوب قواع��د از این گذر عبور
سیستان و بلوچس��تان بیان کرد :در راستای
کنن��د ،ظاهرا تجمع آنها منج��ر به تیراندازی
تامین معیش��ت مردم به س��وخت بران اجازه
از سوی ماموران پاکس��تانی میشود و هجوم
دادی��م ک��ه بدون مخ��دوش ک��ردن پالک با
ش��دت پیدا میکند که جمعیت با شکس��ت
س��رعت قانون��ی در چارچ��وب مناس��ب کار
دربه��ای گذر مرزی وارد میش��وند ،در بین
را انج��ام دهند اما اگر قرار ب��ر قانون گریزی
آن��ان چه��ار مجروح و یک کش��ته به چش��م
باش��د قطعا همان حداقلهای ایجاد شده هم
میخ��ورد که در اثر تیراندازی آن س��وی مرز
ممنوع خواهد شد .این مسئول افزود :در حال
بوده است.
حاض��ر دو نفر کش��ته و  ۶نف��ر زخمی داریم،
معاون امنیتی -انتظامی اس��تاندار سیس��تان
دش��من برای ن��ا امنی مرزها برنام��ه دارد که
و بلوچس��تان گفت :در بی��ن جمعیت افرادی
باید مرزنش��ینان کمک کنند و آب به آسیاب
از فرصت اس��تفاده کرده و به س��مت پاسگاه
دش��من نریزند.مرعش��ی گفت :گروهکهای
شمس��ر ایران حمله میکنند و یک دس��تگاه
ضد انقالب و معاند از قبل با ترسیم نقشه و ترغیب
موت��ور س��یکلت از مام��وران مرزبانی را آتش
افراد س��ودجو دس��ت به این اقدام خرابکارانه
میزنند و به س��مت خودروه��ای نظامی نیز
زدهاند.وی ضمن محک��وم کردن حمله برخی
س��نگ پرتاب کرده و اقدام به ورود به پاسگاه
افراد س��ودجو به فرمانداری شهرستان سراوان
میکنند .وی ادامه داد :حریم پاس��گاه محترم
افزود :طرح رزاق یک طرح کارشناس��ی شده و
اس��ت و مرزبانی اجازه ندارد به کس��ی اجازه
قانونی اس��ت که فقط با مشارکت مردم تداوم
ورود بدهد در نهایت هجوم جمعیت ،ماموران
پیدا خواهد کرد.

یکصدایی و تکصدایی

ادامه از صفحه اول:
حتی روزنامههایی که به ش��دت طرفدار مجلس انقالبی بودند
ترجیح دادند نطقه��ای تند و تیز برخی نمایندگان علیه توافق
را درز گرفت��ه و یا قورت دهند و به جای آن از مزایای تعامل
تهران با آژانس بگویند.س��رآمد این مطالب س��رمقاله حس��ین
شریعتمداری بود که لب کالم و جوهر قلماش یک نکته بیشتر
نبود:آقایان نماینده مجلس!بیش از حد در نقش خود فرو رفتید.
به نظر میرس��د باید از تجربه رس��انهای دیروز یک پند گرفت
و آن اینکه میش��ود در تصمیمات ملی و میهنی یکصدا شد تا
منافع کشورمان محقق شود.این وجیزه در تکریم و تایید ایجاد

آنها باید شئونات را حفظ کنند چون بعضی مطالب را میگویند که
شایسته نیست .نکته دیگر آنکه هنوز ما به بررسی مصداق نرسیدیم
اگر فردا وارد این مرحله ش��ویم و هر کس��ی نس��بت به مصداقها
بخواه��د اتهام وارد کند ،یک دلزدگی ایجاد میش��ود بنابراین باید
از این نوع مس��ائل پرهیز کرد.عضو ش��ورای مرکزی حزب موتلفه
درباره تأثیر کاندیداتوری سیدابراهیم رئیسی بر رفع اختالفات میان
اصوگرایان بیان کرد 50 :رصد وحدت خود آقای رئیس��ی است که
اکثر گروهه��ای اصولگرا درباره کاندیدات��وری او رضایت دارند ولی
 50درصد دیگر آن اس��ت که طرف مقابل آمادگی برای این کار را
داشته باشد .بعضی مواقع یک شخصیت سیاسی تصمیمی برای ورود
به عرصه ندارد اما ما اصرار میکنیم تا به هدف مان برسیم.
کریمی اصفهانی درباره دیدگاه سیدابراهیم رئیسی برای کاندیداتوری
در انتخابات ریاس��ت جمهوری اظهار کرد :بحثهای متعدد شده و
تماسهای مختلف گرفته شده است ،ایشان با این بخش قضیه که
بیایند و وحدت اصولگرایان را پیوند بزند مشکلی ندارد اما اینکه به
عنوان مصداق بیایند تا کاندیداتوری ایشان ابزار وحدت شود تاکنون
چنین چیزی را پذیرا نبودند.

ظریف:

صدام ،سوگلی غربیها بود

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری
اس�لامی ایران در همایش بینالمللی مطالبات
حقوقی و بینالمللی دفاع مقدس که در باغ موزه
دفاع مقدس و انقالب اس�لامی برگزار شد ،طی
سخنانی اظهار داش��ت :در  ۲۲سپتامبر ۱۹۸۰
عراق به ایران حمله کرد ،حمله گسترده هوایی
و زمینی .جالب است بعضیها ادعا میکنند که
عراقیها گفتند ایران در چهارم سپتامبر جنگ
را ش��روع کرد.به گزارش فارس ،وی بیان کرد:
اولین بار عراق در اکتبر گفت که ایران در چهارم
سپتامبر جنگ را شروع کرده است .یعنی وقتی
 ۲۲سپتامبر حمله کرد ،حرفی از چهار سپتامبر
نب��ود ،آن وقت حرف صریح دفاع پیشدس��تانه
بود .بعدها دیدند دفاع پیشدستانه جا نمیافتد،
گفتند چهارم س��پتامبر .عراق در  ۲۲سپتامبر
به ایران حمله کرد و در  ۲۳س��پتامبر ش��ورای
امنیت یک بیانیه بیحاصل داد .در  ۲۹سپتامبر
ش��ورای امنیت قطعنامه  ۴۷۹را تصویب کرد.
ظری��ف با بیان اینک��ه این قطعنام��ه یک لکه
ننگین همیشگی در تاریخ شورای امنیت خواهد
مان��د ،توضی��ح داد :چون ه��ر قطعنامهای که
شورای امنیت بعد از یک درگیری نظامی صادر
میکن��د دو نکته دارد یکی آتش بس و دیگری
عقب نشینی .قطعنامه  ۴۷۹عقب نشینی نداشت،
در حالی که بیش از  ۲هزار کیلومتر مربع از خاک
ایران در اش��غال بود .وزیر خارجه با بیان اینکه
کلمه عقب نشینی در این قطعنامه وجود ندارد،
گف��ت :اولین بار که ش��ورای امنی��ت از کلمه
عقب نشینی استفاده کرد ،بعد از فتح خرمشهر
بود که ارتش و سپاه ما با جانفشانی آن عمل را
انجام و عراق را وادار به عقب نش��ینی کرده بود.
ما در مرزهای ع��راق بودیم و نگران بودند و به
همین دلیل عقب نشینی را مطرح کردند.رئیس
دستگاه دیپلماسی خاطرنش��ان کرد :قطعنامه
 ۴۷۹ی��ک اقدام ضد حقوق بینالملل ش��ورای
امنیت اس��ت و به همین دلیل بالفاصله صدام

محدودیت رس��انهای نیس��ت بلکه مراد آن است که در برخی
موضوعات نیازمند یکصدایی هس��تیم.در حقیقت باید یک مرز
میان یکصدایی و تکصدایی لحاظ کرد.رفتار دیروز رسانههای
کش��ور در قبال عملکرد چند نماین��ده مجلس ،یکصدایی بود
و اگر خ��دای نکرده در بس��یاری از موضوعات دیگر که باید
رس��انهها با نق��د و حتی اعتراض خود موجب اصالح ش��وند
اهرمی مانع آن ش��ود میتوان گفت دچار تکصدایی شدیم که
مناسب نیست.
ش��اید یک مثال خارجی نیز الزم اس��ت.فی المثل در موضوع
حمله اوباش طرفدار ترامپ به کنگره تمام رسانههای آمریکایی
چ��ه دموکرات و چه جمهوری خواه جملگ��ی علیه این رفتار
مطالب متعددی منتش��ر کردن��د که نش��اندهنده آن بود نباید

قطعنامه  ۴۷۹را پذیرفت و صدام هم گفت این
قطعنامه براس��اس خواست ماس��ت و براساس
نظرات ما تدوین ش��ده است و به همین خاطر
م��ا میپذیریم .به گزارش ف��ارس ،وزیر خارجه
خاطرنش��ان کرد :در این فاصله چند قطعنامه
صادر شد .در قطعنامهها به توقف حمالت علیه
شهرها اشاره شد ،اما در هیچ جا ،اسمی از عراق
برده نشد .گویی صدام نعوذباهلل یک امر مقدس
اس��ت که نمیش��ود او را محکوم کرد .دبیرکل
س��ازمان ملل متحد ش��ش یا هفت گزارش از
استفاده سالح ش��یمیایی در جنگ صادر کرد،
همه این گزارشها براساس هیئتهایی بود که
به ایران و عراق آمدند و به مناطق جنگی رفتند،
نگاه کردند ،آزمای��ش کردند و ادعاهای ایران و
عراق را بررس��ی کردند و به این نتیجه رسیدند
که عراق اس��تفاده از سالح شیمیایی هم علیه
نظامیان و هم غیرنظامیان به کار برده و یک بار
عراق ادعا کرد که ایران هم به کار برده است.
وی افزود :رفتند ،بررسی کردند و گزارش دادند
ک��ه آن موادی ک��ه عراقیها را مج��روح کرده،
همان موادی است که خودشان استفاده کردند
و به علت وزش باد به آن س��مت رفته است .اما
شورای امنیت حاضر نش��د یک بار نام عراق را
ببرد.
ظریف یادآور شد :تنها یک بار که خیلی تصویر
واضح بود ،گفتند اس��تفاده از س�لاح شیمیایی
علیه ایران و حاضر نش��دند حتی در آن مقطع
اس��تفاده س�لاح ش��یمیایی را به صدام نسبت
دهند .صدام س��وگلی آنها بود .در س��ال ۱۹۸۲
و در اوج جن��گ تحمیل��ی« ،عصم��ت کتانی»
سفیر عراق در سازمان ملل متحد ،رئیس مجمع
عمومی ملل متحد شد .با  ۱۱۹رای علیه ایران
گفتند که ایران مسئول ادامه جنگ است .اینها
لکههای ننگی است که سازمان ملل باید حداقل
مقداری تالش کند تا آن را در س��ابقه خودش
کمرنگ کند.

در مورد مس��ائل حیثیتی و ملی با کس��ی تعارف داشت.به نظر
نگارنده میشد در مسائل ملی دیگری مثل برجام ،هم نقد باشد
و ه��م نگاه ملی.یعنی همانطور که در موض��وع توافق ایران با
آژانس رسانهها تالش کردند یک صدا از کشورمان شنیده شود
میش��د در برخی موضوعات حس��اس برجام مانند حمایت از
مذاکره کنندگان ،رس��انههای چپ و راس��ت یکصدا بودند و
اینگونه از داخل بر پشت دیپلماتها خنجر نمیکشیدند.بهرحال
نبای��د فراموش ک��رد برخی مدعیان دف��اع از ارزشها رفتاری
کردند که در نهایت وزیرخارجه کشورمان مدتها ویلچر نشین
ش��د! قطعا طی این 3ماه تا پایان ضرب االجل تهران و احتمال
بازگش��ت آمریکا به برجام باز هم به چنین هماهنگیهایی نیاز
داریم که الزم است این موضوع رعایت شود.

