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سرمقاله
خشاب ترامپ ،پر یا خالی؟
ادامه از صفحه یک

در نگاه مخالفان سیاست یکجانبهنگر

ترامپ ،نتیجه آنچه اکنون واشنگتن برای

تحمیل خواستهای خود به تهران دنبال

میکند ،جز بیثباتی و تشدید بیاعتمادیها
در جهان سرشار از منافع متعارض نخواهد

بود.

اما دیدگاه دیگری هم معتقد است؛ زمان

برای ترامپ در اجرای سیاستهایش دیر
شده و حاال او با اسلحه خالی از فشنگ تهران

را نشانه گرفته است .براین اساس گفته
میشود؛ در دو سال گذشته هرآنچه برای وادار

کردن تهران به تسلیم در برابر خواستهای
واشنگتن الزم بوده را دولت ترامپ به اجرا
گذاشته است .درواقع پس از اعالم اجرای
سیستم ماشه از سوی واشنگتن ،اوضاع از

آنچه هست برای تهران سختتر نخواهد شد.

ن رو اعالم یکجانبه اجرای سیستم ماشه
از ای 
به مثابه اقدامی نمایشی برای تشدید فشار
روانی علیه تهران به امید برانگیختن واکنش
احتمالی آن در خدمت به اهداف واشنگتن

است .این دیدگاه پیشبینی امیدوارانهتری

در ناکام شدن ترامپ در آنچه میخواهد در

آستانه انتخابات نوامبر کسب کند ،داشته و
مخالفت جامعه جهانی و بخشی از هرم قدرت
در نظام سیاسی ایاالت متحده را با رویکرد

دولت ترامپ ،پشتوانه آن میداند.

دو دیدگاه باال در یک نکته شریکند؛ اینکه

ترامپ و تیم ماجراجوی او میتوانند کنترل

ناپذیر بوده و آتشبیار معرکهای شوند که

رویکرد عمگرایانه آنان مسبب آن خواهد
بود؛ اصرار دولت ترامپ در بازگشت شش

قطعنامه تحریمی ایران تا پیش از قطعنامه
 2231شورای امنیت سازمانملل متحد
که همه آنها را لغو کرد ،از این رو در نگاه

ناظران هشدار دهنده است که به ویژه دولت

ترامپ خواستار احیا و اجرای قطعنامه 1929

یا به تعبیری ششمین و اصلیترین قطعنامه

تحریمی ایران پیش از توافقنامه برجام است.

این قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور ملل
متحد ،ایران را یک تهدید برای صلح و امنیت
بینالمللی خوانده بود .براساس این قطعنامه

کشورهای جهان میبایست همه کشتیها
و هواپیماهای ایرانی و یا مربوط به ایران
را بازرسی کرده و گزارش عملکرد خود را به

کمیته تحریمی که توسط دبیرکل سازمان ملل

تشکیل شده ارائه کنند.

اکنون اکثریت قاطع اعضای شورای امنیت

و جامعه بینالمللی مخالفت خود را با تصمیم
واشنگتن برای فعالسازی سیستم ماشه اعالم

کردهاند .دولت ترامپ اما با مالمت جامعه
بینالمللی میخواهد یکجانبه بازگشت همه

قطعنامههای تحریمی را به اجرا گذارد .بدیهی
است ،دامنه تحریمها به اندازهای هست
که افزایش آن چندان به چشم نیاید ولی

احتمال اقدامهای ایذایی مانند بازرسی در

مسیر کشتیرانی ایران و یا هواپیماهای این

کشور میتواند از جمله اقدامهای تحریک
آمیزی باشد که تهران را به واکنش وادارد .با

اینحال دولت ترامپ در انجام اینکار چندان

هم گشاده دست نمیتواند عمل کند .فضای
دوقطبی شده جامعه امریکا ،درگذشت
دادستان عالی این کشور ،حضور فعال رقیبان

انتخاباتی ،وحدتنظر اعضای شورایامنیت
سازمانمللمتحد در مخالفت با سیاست
ایذایی ترامپ و سرانجام بردباری تهران در

برابر رفتار تحریک آمیز واشنگتن همچنان
مهمترین مانع پیش روی واشنگتن است.

پ ر یا خالی بودن خشاب اسلحهای که ترامپ

به سوی تهران نشانه گرفته در آینده نزدیک

معلوم میشود.

اخبار
اردبیل؛ مقصد هفدهمین سفر
استانی رئیس قوه قضائیه
سخنگوی قوه قضائیه گفت که ابراهیم رئیسی
پنجشنبه هفته جاری به اردبیل سفر میکند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه،
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه
در نشست مسئوالن قضایی اعالم کرد که
سید ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه قضائیه در
هفدهمین سفر استانی خود ،روز پنجشنبه
هفته جاری در رأس یک هیئت عالیرتبه قضایی
به استان اردبیل سفر خواهد کرد.

سخنگویشوراینگهبان:

صحت مرحله دوم انتخابات مجلس
تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید مرحله دوم
انتخابات مجلس خبر داد.
عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت:
«صحت انتخابات مرحله دوم در حوزههای
دهگانه انتخابیه به تایید شورای نگهبان رسید و
مراتب به وزارت کشور اعالم گردید».
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اخبار

رهبر انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با مراسم تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس تبیین کردند

ابعاد فرماندهی بینظیر امام خمینی(ره) و دفاع عقالنی ملت ایران

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دوشنبه در ارتباط
تصویری با مراسم تکریم و تجلیل از پیشکسوتان
دفاع مقدس و مقاومت ،با اشاره به پیروزی درخشان
و واضح ملت ایران در دفاع مقدس گفتند :این
واقعیت ،نتیجه رهبری و فرماندهی شگفتانگیز
امام خمینی(ره) ،حضور همهجانبه قشرهای مختلف
مردم و اقدامات و ابتکارات عقالیی مدافعان اسالم
و انقالب در این حماسه تاریخی بود که باید مراقب
تالش دشمنان در تحریف واقعیات این قطعه از
هویت برجسته ایرانیان باشیم .رهبر انقالب همچنین
با ابراز تأسف شدید از جانباختن روزانه حدود ۱۵۰
نفر بر اثر کرونا ،مردم را به رعایت کامل و مستمر
دستورالعملهایبهداشتیفراخواندند.
فرمانده کل قوا ،تکریم و تجلیل از پیشکسوتان
و رزمندگان دفاع مقدس را وظیفه حتمی ِ ملی و
توصیه مؤکد اسالم خواندند و افزودند :برای درک
عظمت کار این عزیزان و همرزمان شهیدشان باید
عظمت میدان دفاع مقدس و چرایی و چگونگی این
قطعه مهم از تاریخ ایران را به خوبی درک و فهم
کرد .ایشان صدام جاهطلب را تنها ابزاری در دست
قدرتهای بزرگ بهویژه آمریکا برشمردند و افزودند:
طرفهای اصلی نبرد با ملت ایران یعنی «آمریکای
ضربهخورده از انقالب اسالمی ،قدرتهای نگران از
ظهور یک هویت جدید اسالمی -ایرانی در منطقه،
ناتو و کشورهای اروپای غربی و شرقی» ،صدام را
به حمله تحریک کردند تا نظام و انقالب اسالمی را
در هم بکوبند .حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به
انتشار اسناد توافقهای آمریکا و صدام قبل از آغاز
جنگ افزودند :در طول سالهای جنگ نیز کمک های
نظامی ،اطالعاتی و مالی غرب و شرق به رژیم بعثی
از طریق امارات ،کویت ،عربستان و دیگر مسیرها
ادامه داشت .رهبر انقالب عالوه بر تحریک دشمنان،
اوضاع داخلی ایران را نیز در تشجیع صدام به حمله،
مؤثر دانستند و افزودند :وضع نامناسب ارتش از
لحاظ امکانات و فرماندهی در سال آغاز جنگ ،نوپدید
بودن سپاه و کمبود شدید امکانات دفاعی ،واقعیاتی
بود که دشمن از آنها اطالع داشت و همین مسائل نیز
آن را به آغاز جنگ ،بیشتر تحریک کرد.
حضرت آیتالله خامنهای پس از تشریح چگونگی
آغاز جنگ تحمیلی  ۸ساله به بررسی مستند عوامل
و نکات مهم دفاع جانانه و پیروزمندانه ملت ایران
در مقابل دشمنان پرداختند .ایشان در این زمینه،
رهبری و فرماندهی امام خمینی(ره) را از آغاز تا پایان
دفاع مقدس بسیار حساس و شگفتانگیز برشمردند
و افزودند :امام از همان آغاز ،ابعاد و حجم واقعی
کارزار را شناخت و با درایتی اعجابانگیز اعالم کرد
که این جنگ ،نبرد دو کشور همسایه نیست بلکه
دشمنان انقالب اسالمی و ملت ایران در پشت
صدام در مقابل نظام اسالمی صفآرایی کردهاند.
رهبر انقالب ،آوردن ملت به صحنه دفاع مقدس را
تشخیص حیاتی امام راحل عظیمالشأن دانستند و
افزودند :امام با درک عمیق خود ،مانند اصل انقالب،
ملت را به وسط میدان کارزار همهجانبه آورد چرا که
فهمید صرف حضور نیروهای مسلح نمیتواند مسئله
ت بینظیر ،نفوذ معنوی،
را حل کند .ایشان ،شخصی 
صداقت و معصومیت در بیان حقایق و واقعیات و
نگاه تیزبین را از دیگر ویژگیهای فرماندهی امام در
هشت سال دفاع مقدس برشمردند و افزودند :امام
با قاطعیتی فوقالعاده و بینظیر ،فرمان میداد و
کارها را به پیش میبرد که تأکید بر شکست حصر
آبادان و آزادسازی خرمشهر و سوسنگرد از نمونههای
این قاطعیت عجیب است .ایشان موضعگیریهای
هوشمندانه به اقتضای شرایط مختلف جنگ را از دیگر
ویژگیهای امام خواندند و با ذکر نمونههایی افزودند:
دادن روحیه به ملت و تحقیر دشمن در هنگام الزم،
جلوگیری از آفت مخرّب غرور در پیروزیها و دلگرمی
دادن و تفقد رزمندگان در مواقع مورد نیاز از جمله
روشهایی بود که این پدر مهربان و مدیر معنوی،
آگاه و مسلط بر میدان به کار میگرفت و دفاع
مقدس را هدایت میکرد .رهبر انقالب با ابراز تأسف
از غفلتی که در نوشتهها و مباحث مربوط به دفاع
مقدس درباره نقش امام خمینی وجود دارد ،افزودند:
باید در این زمینه کار جدی و گسترده انجام شود.
ایشان سپس با تأکید بر مراقبت از تالش دشمن برای
تحریف واقعیات دفاع مقدس ،به بیان نکاتی درباره
ابعاد شگرف و عظیم این پدیده پرداختند« .پیروزی
درخشان و روشن ملت ایران در جنگ تحمیلی»
نخستین نکتهای بود که حضرت آیتالله خامنهای
به آن اشاره کردند و گفتند :هدف دشمن از ب هراه
انداختن جنگ ،ساقط کردن نظام اسالمی ،سلطه
مجدد بر ایران و تجزیه کشور بود اما یک وجب از

معاون سیاسی وزیر کشور:

حضرت آیتالله خامنهای ابعاد فرماندهی امام خمینی(ره) و دفاع عقالنی ،مردمی و سرمایهساز ملت ایران در دوران دفاع مقدس را بینظیر خواندند.

این دفاع از همان
شروع کار یعنی
همکاری ارتش
و سپاه و انتخاب
تاکتیکهای
مبتکرانهو
شجاعانه و انجام
اقدامات بزرگ
و شگفتآور
در عملیاتها تا
پایان جنگ و
قبولقطعنامه،
همه مبتنی بر
عقالنیت و تدبیر
بود
خاک ایران را نتوانستند اشغال کنند و یک قدم هم
نتوانستند جمهوری اسالمی و ملت ایران را به عقب
برانند .ایشان با اشاره به شکستهای مداوم ایران در
جنگ های یکی دو قرن اخیر در دوره قاجار و در دوره
پهلوی و تحقیر سران ایران در آن دوران ،افزودند:
ملت ایران در دفاع مقدس توانست در مقابل
قدرتهای شرق و غرب و کشورهای وابسته به آنها
بایستد و با سربلندی پیروز شود و بر همین اساس این
دفاع پیروزمندانه ،بخشی از هویت ملی ایران است.
رهبر انقالب اسالمی در نکته بعدی ،دفاع مقدس را
از ابتدا تا انتها یکی از «عقالنیترین و مدبرانهترین
حرکات ملت ایران» برشمردند و گفتند :برخیها
تالش دارند تا با استناد به خطایی که در یک جمعی
صورت گرفته ،دفاع مقدس را به بیتدبیری متهم
ی که این دفاع از همان شروع کار یعنی
کنند ،درحال 
همکاری ارتش و سپاه و انتخاب تاکتیکهای مبتکرانه
و شجاعانه و انجام اقدامات بزرگ و شگفتآور در
عملیاتها تا پایان جنگ و قبول قطعنامه ،همه
مبتنی بر عقالنیت و تدبیر بود« .شکل گرفتن یک
مدل جدید از حضور مردمی و بروز استعدادها در
دفاع مقدس» سومین نکتهای بود که حضرت آیت
الله خامنهای به آن اشاره کردند و افزودند :این مدل
بینظیر و بیسابقه در جهان بهگونهای بود که هر
فردی اعم از رزمنده  ۱۴ساله تا پیرمرد  ۷۰ساله یا دختر
دانش آموز دبستانی و بانوان محترم در پشت جبهه
یا پزشک و جراح و کشاورز و کارمند و دانشجو و شاعر
و انواع قشرها و صنوف مختلف ،هریک جایگاه خود را
در این شبکه عظیم مردمی پیدا می کردند و مشغول
دفاع و خدمت می شدند .ایشان خاطر نشان کردند:
در این مدل گسترده حضور مردمی ،استعدادهای
مهمی ظهور مییافت و بهعنوان مثال یک جوان
روستایی از کرمان تبدیل به حاج قاسم سلیمانی شد،
یا یک افسر جوان تبدیل به فرماندهای مجرب و توانا
همچون شهید صیاد شیرازی و شهید بابایی شد ،و یا
از یک روزنامهنگار داوطلب در کوران حوادث جبهه،
نابغه اطالعاتی مثل شهید باقری ساخته شد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :امروز هم اگر
همت شود و نگاه صحیح به مسائل و مردم وجود
داشته باشد ،میتوان از این مدل بی نظیر استفاده
کرد .البته بحث جنگ با بحث اقتصاد متفاوت است
ولی صاحبان فکر میتوانند در بررسیها و پژوهشهای
خود ،این مدل را بهعنوان ابزار اقتدار ملی درنظر
بگیرند .حضرت آیت الله خامنهای نقشآفرینی مردم
و گروههای مختلف در پشت جبهه را بخش دیگری از
این مدل عظیم مردمی دانستند و گفتند :کمکهای
مالی مردمی ،آذوقهرسانی به جبههها ،رسیدگی
به مجروحان ،بدرقه و تشییع باشکوه شهیدان در
شهرها ،حمایتهای فرهنگی تبلیغاتی و مقابله با
عملیات روانی دشمن ،پذیرایی و اسکان جنگ زدگان
در شهرها ،و مقاومت مردم در شهرهایی که آماج
حمالت موشکی رژیم بعث بودند ،نمونههایی از این
نقشآفرینیها هستند .ایشان بروز عالیترین فضایل
اخالقی و معنوی و تعالی روحی در میان رزمندگان را
یکی از فصلهای درخشان کتاب قطور دفاع مقدس
برشمردند و افزودند :شرححالهایی که از برخی

رزمندگان نوشته شده ،وصیت نامه شهدا ،فضایل
اخالقی همچون صدق و صفا ،اخالص ،تواضع،

خدمت به دیگران ،ایثار ،فداکاری ،سحرخیزی ها و
عبادت های عارفانه ،بی اعتنایی به زیورهای دنیوی و
رفتارها و حاالت مادران در اعزام جوانان خود به جبهه
و استقبال از فرزندان شهیدشان ،همه به برکت اسالم
و ایمان عمیق دینی بود که در دوران دفاع مقدس
تجلی و بروز یافت.
امنیت کشور به برکت دفاع مقدس است که نشان
داد هر تجاوزی پاسخ کوبنده میگیرد
«سرمایهسازی دفاع مقدس برای کشور» نکته
بعدی بود که رهبر انقالب اسالمی به آن اشاره کردند
و گفتند :یکی از این سرمایهسازی های ارزشمند
«امنیت» است که به برکت دفاع مقدس بهدست
آمده زیرا دفاع ملت ایران نشان داد که هزینه تعرض
و تجاوز به کشور بسیار باال است و هر متجاوزی با
پاسخ کوبنده مواجه می شود ،بنابراین متجاوز قبل از
هر اقدامی تأمل خواهد کرد و آن را به صرفه نخواهد
دانست .ایشان «روحیه خودباوری» و «حرکت
به سمت نوآوریهای فنی و علمی» را یکی دیگر از
سرمایههای دوران دفاع مقدس دانستند و افزودند:
در همان دوران و هنگامی که شهرهای ایران هدف
موشکهای دشمن بود و هیچ کشوری به ما موشک
و تجهیزات نمی داد ،شهید طهرانی مقدم و دوستان
وی ،صنایع موشکی را پایهگذاری کردند و توانایی
کنونی موشکی ،نتیجه همان روحیه خودباوری و
حرکت علمی آن زمان است .رهبر انقالب اسالمی،
جرأت انجام کارهای بهظاهر نشدنی و ارتقای سرمایه
انسانی کشور را از جمله سرمایههای دوران دفاع
مقدس برشمردند و گفتند :یک نمونه از سرمایه های
انسانی دوران دفاع مقدس ،شهید سلیمانی بود که
در عرصه منطقه و دیپلماسی ،اقدامات شگفتآوری
انجام میداد و هنوز ملت ایران از گستره فعالیتهای
این شهید عزیز اطالع کافی ندارد.
حضرت آیتالله خامنهای «آشنایی بیشتر ملت
ایران با ذات و واقعیت تمدن غرب» را از دیگر نکات
هشت سال دفاع مقدس دانستند و افزودند :در
تاریخ معاصر ایران عناد و خباثت دولتهای غربی
در حق ملت ایران چندبار آشکار شده اما این دولتها
با حمایت کامل از حکومت فاسد ،ضد بشری و
دیکتاتوری صدام ،ادعاهای حقوق بشری و انسانی
خود را عمال ًلگدمال کردند و ماهیت خود را بروز دادند
که این شناخت عمیق خیلی مهم است و باید در
همه تصمیمات ما نقش داشته باشد .ایشان« ،بروز
تواناییها و ظرفیتهای ملت ایران برای جهانیان»
را از دیگر نکات تأملبرانگیز دفاع مقدس برشمردند
و افزودند :دفاع مقدس در اوج حمالت رسانهای
دشمنان ایران ،خود به یک «رسان ه رسا و صدای بلند»
تبدیل شد و با نشان دادن شجاعت ،وحدت ،همت
و مقاومت ملی ایرانیان ،برای این ملت در جهان
ارزش و وجهه درست کرد .رهبر انقالب اسالمی
دفاع مقدس را تابلویی عظیم و درخشان در پیش
روی ملت ایران خواندند و افزودند :جنگ پدیدهای
سهمگین و خشن است اما با وجود همه مشکالت
و ضایعات آن ،دفاع مقدس برای ملت ایران برکات،

بشارتها ،پیشرفتها و طراوتهایی به ارمغان آورد.
حضرت آیتالله خامنهای ادبیات جهاد در قرآن را
بشارتآمیز و در نفی ترس و اندوه دانستند و گفتند:
نظیر همین ادبیات درباره مقاومت وجود دارد و قرآن
تأکید میکند اگر استقامت کنید ،ترس و اندوه که
دو آفت بزرگ برای یک ملت است ،از شما برداشته
خواهد شد .ایشان کارهای انجامشده درخصوص
دفاع مقدس را با ارزش اما کم دانستند و خاطرنشان
کردند :هر چه از زمان دفاع مقدس دورتر میشویم
باید به معرفت آن نزدیکتر شویم چراکه دستهای
تحریفگر در کمین هستند.
رهبر انقالب اسالمی ،ادبیات دفاع مقدس را به
سرچشمهای جوشان تشبیه کردند و با تأکید بر تولید
متون فاخر ادبی ب ه عنوان منابع غنی برای خلق آثار
هنری و همچنین لزوم شخصیتپردازی از شهیدان
و رزمندگان جنگ گفتند :موضوع یادوارههای دفاع
مقدس نیز مسئله مهم دیگری است که از ایجاد
فاصله نسلی در مقوله جهاد و مقاومت جلوگیری
میکند .حضرت آیتالله خامنهای ،مدافعان حرم
را نمونهای درخشان از تداوم برکات دفاع مقدس
و استمرار روحیه جهاد در نسل جدید برشمردند و
افزودند :حضور همزمان رزمندگانی از ملیتهای
ف ایرانی ،سوری ،عراقی ،لبنانی و افغانستانی
مختل ِ
در صف واحد از حقایق و پدیدههای حیرتانگیز زمان
ما است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان
با تقدیر از تالشهای فداکارانه و دائمی کادر درمان
و مسئوالن در مقابله با کرونا ،از فوت روزانه  ۱۵۰تا
 ۱۷۰نفر از هموطنان در اثر کرونا ابراز تأسف کردند و
افزودند :عالج این واقعه تأسفبار به دست خود مردم
و در گروی رعایت اصول بهداشتی مثل فاصلهگذاری،
استفاده از ماسک و شستن دستها است.
حضور در مرزها برای اظهار ارادت درست نیست؛
امسال زیارت اربعین را در منازل بخوانیم
حضرت آیتالله خامنهای درخصوص مسئله اربعین
نیز گفتند :ملت ایران عاشق امام حسین و زیارت
اربعین هستند اما قضیه راهپیمایی اربعین صرفا ً
متوقف به صالحدید مسئوالن ستاد ملی مقابله با
کرونا است که تاکنون با انجام آن مخالفت کردهاند،
بنابراین همه باید تابع و تسلیم باشند .ایشان با
انتقاد از حضور برخی افراد در مرزها برای اظهار
ارادت به امام حسین(ع) ،گفتند :اظهار ارادت باید
از منازل انجام شود همچنان که در روز اربعین چند
زیارت وارد است و مردم میتوانند با خواندن آنها،
به پیشگاه حضرت سیدالشهداء(ع) شکوه کنند که ما
آرزوی حضور داشتیم اما با این وضع مقدور نشد تا
انشاءالله آن حضرت عنایت و کمکی بفرمایند.
پیش از سخنان فرمانده کل قوا ،سرلشکر محمد
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان گزارشی
از برنامهها و فعالیتهای انجامشده در زمینه حفظ و
ترویج فرهنگ ،آثار و ارزشهای دفاع مقدس گفت:
وظیفه ما است که آن دوران زرین و نقطه نورانی
در کشور را زنده نگه داریم و با پاسداری از آن اجازه
ندهیم دوران سراسر افتخار دفاع مقدس ،تحریف و
به فراموشی سپرده شود.

همه منابع و مسئوالن کشور برای حل مشکالت کارگری بسیج شوند

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به این که امروز کل
جهان شاهد قلدری و یکجانبه گرایی آمریکای ترامپ است،
اظهار کرد :با توجه به این که وجه اشتراک اصلی دولتمردان
آمریکایی ،دشمنی با انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی ایران
است ،تفاوت معناداری وجود ندارد که کدام یک به عنوان
رئیسجمهوری آتی آمریکا انتخاب شوند بنابراین سیاست کالن
جمهوری اسالمی ایران در قبال نتیجه انتخابات آمریکا ،صبر
استراتژیک است.
جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس کمیسیون
کارگری که در جریان جلسه این کمیسیون سخن میگفت ،ضمن
گرامیداشت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و پاسداشت رشادتها

و جانبازیهای رزمندگان و همه آحاد مردم در دفاع مقدس،
اظهار کرد :طبق حقوق بین الملل ،تمام تحرکات و اقدامات و
مواضع آمریکا درباره موضوع تحریمها و مکانیسم ماشه و فشار
به کشورهای جهان برای پیروی از تکروی های آمریکا ،غیر قانونی،
ظالمانه و مصداق تبعیت آمریکا از قانون جنگل است ،اما طبق
منطق زور و تحمیل و قدرت ،آمریکا همه کشورهای جهان را
مورد تحمیل و فشار قرار می دهد تا قانون جنگل را در جهان
امروز برپا کند .عرف هم چنین با اشاره به این که همه کشورهای
جهان به این تکروی و قلدری آمریکا باور دارند اما به هر حال بر
اساس منطق قدرت ،برای برقراری ارتباط و توسعه مناسبات با
ایران ،تحت فشار آمریکا قرار می گیرند که این مورد را به وضوح

حتی در اعاده اموال و منابع کشور که نزد برخی کشورهاست،
شاهد بودهایم .وی افزود :در موارد عدیده ،برخی کشورها به
صراحت اعتراف کردهاند که حقانیت ایران را برای بهرهمندی از
اموال و منابعش پذیرفتهاند ،اما به واسطه زورگویی و فشار آمریکا
نمیتوانند حقوق مردم ایران را مسترد کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان ضمن اشاره به این که بنا به
تعبیر مقام معظم رهبری ،به امید خدا بعد از دوران عسر ،دوران
یسر خواهد بود ،بر ضرورت افزایش تالش ها و مساعی همه
دست اندرکاران و مدیران نظام به منظور حل مشکالت کشور و
نیز بسیج همه امکانات و منابع کشور برای رفع مسائل حوزه های
صنعتی و کارگری کشور تأکید کرد.

قالیباف در نهمین جلسه شورای هماهنگی
هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیونها:

حکمرانی نفت و گاز باید
بازنگری شود

مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس،
جزئیات نهمین جلسه شورای هماهنگی هیئت
رئیسه و رؤسای کمیسیونها درباره حکمرانی
نفت و گاز را تشریح کرد.
بابک نگاهداری در تشریح جزئیات نهمین
جلسه شورای هماهنگی هیئت رئیسه و
رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس که
صبح روز دوشنبه  ۳۱شهریور از ساعت  ۶تا
 ۸در کمیسیون تلفیق برگزار شد ،گفت :در
این جلسه اولویتهای پیشنهادی کمیسیون
انرژی مورد بحث و تبادل نظر اعضای جلسه
قرار گرفت.
وی در توضیح اولویتهای کمیسیون
انرژی ،از طرح و بررسی موضوعات تقنینی
و نظارتی مرتبط با حوزه خام فروشی،
توسعه و تکمیل زنجیره ارزش ،اصالح الگوی
مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی ،تولید و
طرحهای توسعهای عرضه انرژی با مالحظه
بهرهوری ،توسعه فناوریهای دانشبنیان و
کسبوکارهای نوپا ،حکمرانی ،اصالح ساختار
و مدیریت داراییها و دیپلماسی انرژی و امور
بینالملل در این نشست خبر داد .نگاهداری
ادامه داد :رئیس مجلس در این جلسه با اشاره
به اینکه در موضوع حکمرانی در حوزه نفت و
گاز هنوز تعیین تکلیف درست و کامل صورت
نگرفته ،تاکید کرد که مجموع ذخایر نفت و
گاز ما ،حدود  ۱۹.۵درصد منابع شناخته شده
دنیاست .همچنین قالیباف تاکید کرد که اگر
در همه شئون زندگی و اداره کشور دقت کنیم،
ردپای نفت را میبینیم و «نفتآلودگی» در
همه حوزهها مشهود است .مشاور و رئیس
حوزه ریاست مجلس ،تاکید کرد :رئیس
مجلس از کمیسیون انرژی و مرکز پژوهشهای
مجلس خواست که به موضوع حکمرانی نفت
و گاز به عنوان یک پیشران اصلی در کشور به
صورت ویژه و همهجانبه بپردازند.
بر اساس این گزارش ،جلسات مشترک هیئت
رئیسه و رؤسای کمیسیونها با هدف رسیدن
به برنامه راهبردی عملیاتی مجلس یازدهم و
از طریق احصای اولویتهای هر کمیسیون
با نظر کمیسیون مربوطه ،پیشنهادات مرکز
پژوهشها ،نظرات دستگاههای اجرایی و مرتبط
با موضوعات و نظر حاضران مورد بحث و
بررسی قرار میگیرد.

معاون اول رئیسجمهوری:

هفته دفاع مقدس را باید برای
همیشه تاریخ بزرگ و گرامیداشت
معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه
هفته دفاع مقدس را باید برای همیشه تاریخ
بزرگ و گرامیداشت ،اظهار کرد :این هفته
فرصتی است برای بازنمایی و بازخوانی رشادت
ها ،ایثارها و مقاومت مظلومانه  ٨ساله ملتی
که با دستانی خالی اما با عزمی راسخ در برابر
جبهه ای گسترده از دشمنانی مجهز و به
وسعت شرق و غرب عالم مقتدرانه ایستاد،
زخم دید ،اما سر خم نکرد.
اسحاق جهانگیری در حساب کاربری خود
در توئیتر با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع
مقدس نوشت« :هفته دفاع مقدس را باید
برای همیشه تاریخ بزرگ و گرامی داشت .این
هفته فرصتی است برای بازنمایی و بازخوانی
رشادتها ،ایثارها و مقاومت مظلومانه  ٨ساله
ملتی که با دستانی خالی اما با عزمی راسخ در
برابر جبههای گسترده از دشمنانی مجهز و به
وسعت شرق و غرب عالم مقتدرانه ایستاد،
زخم دید ،اما سر خم نکرد.امروز هم تابلوی
زیبای دفاع مقدس که نقشی ماندگار از صحنه
هنرمندی ملت بزرگ ایران است ،پیش روی
ماست تا با همان عزم و اراده و با همان انسجام
وهمبستگی ملی از مقطع دشوار کنونی که این
بار هم دشمنان بر کشور ما تحمیل کرده اند ،با
سربلندی عبور کنیم».

اولین جلسه کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس یازدهم این هفته
تشکیل میشود
یک عضو کمیسیون حقوقی و قصایی مجلس
با بیان این خبر که کمیسیون قضایی در این
هفته اولین جلسه خود را برگزار خواهد کرد،
گفت :در این جلسه انتخابات هیئت رئیسه
کمیسیون برگزار میشود.
حجتاالسالم حسن نوروزی در گفتوگو با
ایسنا ،بیان کرد :اولین جلسه کمیسیون حقوقی
و قضایی انشاءالله این هفته برگزار میشود و
ابتدا انتخابات هیئت رئیسه را برگزار خواهیم
کرد .وی افزود :پس از تعیین اعضای هیئت
رئیسه کمیسیون در انتخابات ،به موضوعاتی
همچون الیحه تجارت ،طرح مالکیت فکری
و معنوی ،طرح ممنوعیت حبس محکومان
مالی جرائم غیر عمد و موضوع مهریه خواهیم
پرداخت.

