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پیشنهاد وزیر کشور در کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان

ربیعی نام برده در دادگاه فساد،
عباس بوده نه علی

بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشورهای مبدأ

تحریمهای امریکا ظرفیتهای ایران برای حمایت از پناهندگان را متأثر کرده است

ایرنا

گروه سیاسی /وزیر کشور در هفتادمین اجالس
کمیتــه اجرایی کمیســاریای عالــی پناهندگان
ســازمان ملــل متحــد در ژنــو ،سیاســتهای
جمهوری اســامی درباره موضــوع پناهندگی
را تبییــن کــرد .عبدالرضــا رحمانــی فضلی از
روز دوشــنبه بــه منظور شــرکت در هفتادمین
اجالس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد
در امــور پناهنــدگان (اکســکام) در ژنــو به ســر
میبرد .این نشست با حضور مقامهای عالی
رتبه کشورهای عضو از  ۱۵تا  ۱۸مهرماه جاری
در ژنو برگزار میشــود .وزیر کشــور در ســخنان
خــود ضمــن اشــاره بــه اســتقبال جمهــوری
اسالمی از خیل عظیم پناهندگان افغانستانی
و اقداماتی که برای ســاماندهی آنها در کشــور
ایران انجام شــده اســت ،ارجحتریــن راه حل
معضــل پناهنــدگان را بازگشــت داوطلبانــه
اتباع خارجی به کشورهای مبدأ دانست.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی وزارت کشور،
رحمانی فضلی همچنین از اقدامات یکجانبه
امریکا در مواجهه با موضوع پناهندگی انتقاد
و تأکیــد کرد که این اقدامات تأثیر مســتقیمی
بــر ارائه خدمات ایران بــه پناهندگان و تمایل
آنــان بــه مهاجــرت بــه کشــورهای اروپایــی
داشــته است .او در ســخنان خود با بیان اینکه
جمهوری اســامی ایران حدود  40سال است
که پذیــرای خیل عظیمــی از پناهندگان بویژه
اتباع افغانســتان بوده اســت ،گفت« :کشــورم
بــا هزینههای گزاف از حرکت آنان به مرزهای
اروپــا جلوگیــری و علیرغم فقــدان کمکهای
کافــی از ســوی جامعــه بینالمللــی ،ســهم
بزرگی را در مهار معضل پناهندگی در ســطح

جهانــی ایفا نموده اســت ».او افــزود« :بر پایه
گــزارش کمیســر عالــی پناهنــدگان ،همچنان
 ۸۴درصــد از پناهندگان جهان در کشــورهای
درحال توسعه میزبانی میشوند که این امر با
پذیرش منصفانه بار حمایت از پناهندگان به
عنوان مسئولیت مشترک بینالمللی کشورها
آشــکارا در تعارض میباشــد .ایــن قابل دفاع
نیســت که در حالی که برخی از کشــورهای در
حال توســعه به واسطه میزبانی تعداد باالیی
از پناهنــدگان فشــار غیــر قابــل تحملــی را بــر
دوش دارنــد ،برخــی دیگر به جای مشــارکت
در میزبانی به دنبال باال بردن اســتانداردهای
حمایت از پناهندگان هســتند .ایــن امر صرفاً
بــه افزایش بیش از پیش بــار موجود بر دوش
کشــورهای در حــال توســعه میزبــان منجــر
میگردد».
ëëخدمــات ایــران بــه پناهنــدگان علــی رغــم
تحریمهای امریکایی
رحمانــی فضلــی ضمن درخواســت برای
تــاش بیشــتر جامعــه بینالمللی بــرای حل
مــوارد مزمن و درازمــدت پناهندگی ،خواهان
پایــان یافتن سیاســتهایی شــد کــه به تجمع
پناهنــدگان در چنــد کشــور در حال توســعه از
جمله جمهوری اســامی ایران منجر گردیده
است.
وزیر کشور با بیان اینکه علیرغم تحریمهای
غیرقانونــی و ظالمانــه امریــکا ،جمهــوری
اســامی ایــران تاکنــون به ارائــه خدمات خود
بــه پناهنــدگان هماننــد ایرانیــان ادامــه داده
اســت ،افــزود« :در ایــن چارچــوب میتــوان
بــه تحصیــل بیــش از  ۴۸۰هــزار دانش آمــوز

پناهنــده و اتبــاع فاقد مدرک ،صــدور مدارک
شناســایی در قالــب طرح آمایــش  ،۱۳امکان
اخذ گواهینامه رانندگی ،دسترســی عادالنه به
محاکم قضایی ،واکسیناسیون و ارائه خدمات
بهداشــتی اولیه و مراقبتهای مادر و کودک،
پوشــش بیمه ســامت برای کلیــه پناهندگان
همانند ایرانیان ،پوشش رایگان  ۹۲هزار نفر از
پناهندگان آســیب پذیر با حمایت کمیســاریا،
بهــره منــدی از خدمــات بهداشــتی و درمانی
ویــژه بیماران خاص ،تحصیــل  ۱۶هزار و 500
دانشــجو در دانشــگاهها و ارائــه تســهیالت و
پروانه موقت برای اشــتغال قانونی  ۲۵۰هزار
پناهنــده اشــاره نمــود ».رحمانــی فضلــی بــا
انتقاد از تحریمهــای غیرقانونی امریکا گفت:
«اقدامات قهری یکجانبه غیر انســانی امریکا
کــه مغایــر با اهــداف ،اصــول و قواعــد حقوق
بینالملــل و منشــور ملــل متحــد میباشــد
شرایط زندگی و حوزههای آموزش ،سالمت و
معیشت پناهندگان و ظرفیتهای جمهوری
اسالمی ایران برای حمایت از پناهندگان را به
صورت قابــل توجهی متأثر نموده اســت .لذا
جمهوری اسالمی ایران از جامعه بینالمللی
میخواهد که این اقدامات ظالمانه را محکوم
و مرتکــب آن را پاســخگو نمایــد .شــایان ذکــر
اســت کــه ایــن اقدامــات تأثیــر مســتقیمی بر
ارائــه خدمــات بــه پناهنــدگان و تمایــل آنان
بــه مهاجــرت بــه کشــورهای اروپایی داشــته و
در ایــن میــان گروههــای افراطــی و باندهــای
تبهــکاری تــاش مینماینــد از ایــن موقعیت
در جهــت اهــداف غیر انســانی خــود از جمله
قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انســان و تروریسم

اســتفاده نمایند ».وزیر کشــور ایران همچنین
در حاشــیه نشســت آکســکام از همــکاری
ضعیــف کشــورهای اروپایــی دربــاره موضوع
مهاجرت انتقاد کرد و گفت« :در این نشســت
نقــش ســازمانهای بینالمللــی و کشــورهای
اروپایی و سایر کشورهایی که باید در این مسیر
خدماترســانی و ارائه تسهیالت کنند ،مطرح
شــد که متأسفانه همکاری بسیار بسیار پایینی
دارد».
او در همیــن راســتا اضافــه کــرد« :مثــاً
منابعــی کــه بــرای افغانســتانیهای حاضــر
در ایــران کمــک میکنند ،حــدود  ۶درصد کل
هزینههای پرداختی است .وزیر کشور در ادامه
بــه همــکاری کشــورهای منطقــه در موضــوع
پناهنــدگان اشــاره کــرد و گفت« :جلســهای با
نماینــده افغانســتان داشــتیم کــه مقــرر شــد
اقداماتــی صورت گیرد تا ورود افغانســتانیها
بــه صــورت غیرقانونــی بــه ایــران از طــرف
دولــت افغانســتان کنترل بیشــتری شــود و ما
نیــز شــرایط مطلوبتــری را ایجــاد کنیــم تا با
شناســایی مهاجــران ،حضــور آنها بــه صورت
قانونی و در مدت زمان مشخص باشد».

ëëدیدار با وزیر مهاجران افغانستان
وزیــر کشــور همچنیــن در دیــدار بــا وزیــر
مهاجران افغانســتان در حاشــیه این نشست
بــه ســاماندهی کــودکان خیابانــی اشــاره کرد
و گفــت ۸۶ :درصــد کــودکان کار خیابانــی در
ایران افغانستانی هســتند که هویت این افراد
مشــخص ،والدین آنها شناســایی و برای آنها
اســنادی صــادر شــود ،ایــن کــودکان بایســتی
آموزش ببیننــد ،درس بخوانند و مهارت الزم
را یــاد بگیرنــد .رحمانی فضلی بــا بیان اینکه
سفارت افغانستان بایســتی فعالیت بیشتری
کنــد و در تعییــن هویت افرادی که هیچ ســند
هویتی ندارند ،همکاری داشــته باشــد ،اظهار
کرد :موضوع قاچاق انسان ،موضوع خطیری
اســت و حتماً باید از ایجاد شــبکههای قاچاق
انســان جلوگیری شــود و بــا هرگونه اقــدام در
راســتای قاچــاق انســان برخورد شــود« .ســید
حســین عالمــی بلخــی» وزیــر مهاجــران
افغانســتان هم گفــت :مــن صمیمانهترین و
خالصانهترین تشــکر و قدردانی خود و دولت
افغانســتان را از میزبانی دولــت و ملت ایران
اعالم میکنم.

ائتالف دریایی ضد ایرانی جوهری روی برگه

خبــر دیگر اینکه،روزنامه رأی الیوم در تحلیلی نوشــت :پس از آنکه ایاالت
متحــده نتوانســت یــک قــدرت دریایــی بینالمللــی بــرای تضمیــن امنیت
دریانــوردی در خلیــج فارس و دریــای عمان ایجاد کند ،ایران ،روســیه و چین
مانورهای مشترکی را در برابر چشمهای ناو آبراهام لینکلن انجام میدهند،
تا پیام واضحی را به غرب برســانند مبنی بر اینکه پکن و مســکو ،از سیاســت
تهران در منطقه و تشکیل ائتالف نظامی دریایی جدید ،حمایت میکنند .به
گزارش «انتخاب» ،در ادامه این مطلب با بیان اینکه ائتالف پیشنهادی امریکا
برای امنیت در خلیج فارس ،تنها در حد جوهری روی برگه باقی مانده است،
نوشته :با وجود مشخص نبودن حجم مانورهای دریایی نظامی ،این مانور به
احتمال قوی ابعادی وســیع خواهد داشــت؛ چرا که روســیه قصد دارد به این
شکل نیروی نظامی خود را به همگان نشان دهد .عالوه بر این ،هدف از اجرای
مانورهــای عظیم ،مقابله با دزدیهــا و تهدیدات دریایی برای تجارت نفت و
جلوگیــری از ورود یــک قدرت چهــارم (ایاالت متحده) برای ســیطره بر تنگه
هرمز و آزادی دریانوردی است.

حجاریان :روحانی پاسورها را معرفی کند

تأکید بهزاد نبوی به لزوم شرکت اصالحطلبان در انتخابات

راه اصالحطلبی صندوق رأی است

بدتر میشود مأیوس میشــوند .نماینده سابق
مجلــس در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه مزیت
اصالحطلبــی این بوده اســت که تندروها برســر
کار نیایند ،گفت :این مزیت بسیار مهمی است.
وقتــی ناچاریم میان بــد و بدتر یکــی را انتخاب
کنیم طبیعی است که بد را انتخاب کنیم .نبوی
ادامه داد :مگر علی الریجانی در شهر قم نامزد
نشد؟ اگر وی داوطلب نمیشد احتمال داشت
یک تنــدرو در مجلس دهم نماینده شــود .مگر
الریجانــی اشــکال داشــت؟ «الریجانــی امــروز
الریجانی ســال  ۱۳۷۶نیست .وی یک الریجانی
دیگری شــده اســت .وی ادامه داد« :بــد از بدتر،
بهتر اســت» به قول غالمحســین کرباسچی اگر
میــان ســرطان و ســرما خوردگــی مخیــر باشــم
سرماخوردگی را انتخاب میکنم .اگر اصالحات
کارش این بوده است که مانع از پیروزی تندروها
شــده ،مــن بــه اصالحطلبــان دســت مریــزاد
میگویم چرا که کار مهمی انجام دادهاند.
ëëخرازی:نیازمنداصالحاصالحاتهستیم
همچنین صادق خرازی ،دبیرکل حزب ندای
ایرانیان نیز در ســخنانی با بیان اینکه در سیاست
خارجــی و نظــام بینالملــل روحانــی همیشــه
رویکردی تعاملی داشته و همه جوانب را در نظر
میگیرد ،گفت :نتیجه این تعامل ،توافق بزرگ و
مهمی بهنــام برجام بود که خــروج ترامپ از آن
ارزش کار رئیــس جمهــوری را کــم نمیکند .این

محمــد ســامتی ،دبیــرکل
ســازمان مجاهدیــن انقــاب
چهره اســامی کــه البتــه منحل شــده
اســت ،بر اقدامات ســپاه پاســداران در خــارج از
مرزها مهر تأیید زده اســت .این چهره شاخص
اصالحطلــب در بخشــی از گفتوگــوی خــود با
خبرآنالیــن ،گفتــه اســت :من شــخصاً خیلی از
کارهای سپاه را قبول دارم .مثالً کارهایی که سپاه
در خارج انجام داده و امنیتی که در داخل ایجاد
کرده اســت .وی در تشریح این اقدامات افزوده:
اقداماتی که در ســوریه ،لبنــان ،عراق و یمن چه
از لحــاظ اجرایــی و چــه از لحــاظ ســازماندهی
و معنــوی انجــام داده اســت ،مــن شــخصاً این
اقدامــات را قبــول دارم .چــرا؟ بــه ایــن دلیل که
خــودم هم همین دیــدگاه را داشــتهام .نه فقط
من ،حتی در اوایل کار سازمان مجاهدین انقالب
اســامی ایران ،ما یک اســتراتژی تحــت عنوان
«نظــم نوین جهانی» یا «آغــاز مرحله جدیدی
از تهاجم امریکا برای ســلطه بر جهان» منتشر
کردیــم کــه به دلیــل اهمیتــش روی آن زیاد کار
شــد .وی ادامه داده :در این بیانیه جهت مقابله
بــا تهدیدهــای امریکا عــاوه بــر اتخــاذ راههای
سیاسی و اقتصادی به راههای نظامی نیز اشاره
کرده بودیم و در این زمینه به ضرورت نزدیکی و
گسترش روابط در زمینه نظامی با کشورهای هم
سرنوشــت (هدف تهاجم امریکا) مثل ســوریه،
یمــن و غیره و نیــز بهرهگیــری از نفوذ ایــران در
میان جنبشهای انقالبی و اسالمی فلسطین و

دیپلمات پیشــین وزارت امور خارجه با اشــاره به
رویکرد کالن اصالحطلبــان اظهار کرد :گروهی از
اصالحطلبــان فکر میکنند هر چه میاندیشــند
درســت اســت و هیــچ مزیــت و موقعیتــی برای
طــرف مقابــل خــود و دیگــر نحلههای سیاســی
قائــل نیســتند ،حتــی اگــر در جریــان اصالحــات
کســانی باشــند که مانند آنها فکــر نمیکنند آنها
را هــم را تحمــل نمیکنند .وی افــزود :جریاناتی
در اصالحــات هســتند که نمیخواهنــد بپذیرند
اصالحــات نیــاز بــه اصــاح دارد ،اصالحطلبــی
کــه اصــاح خــود را نپذیــرد دچار بحــران هویت
خواهــد شــد ،لــذا اگر واقــع بینانه و در بســتر نگاه
اصالحطلبانــه خــود عمــل میکردیــم امــروز
ماالمــال از تضادها نبودیــم .دبیرکل حزب ندای

ایرانیان بیان داشــت :اگــر میخواهیم موقعیتی
بــرای اصالحات ایجــاد کنیم بایــد واقعیتهای
دولــت و مشــکالت خــود را بپذیریــم و مــردم را
تشویق به حضور در انتخابات کنیم .تشویق مردم
به حضور در انتخابات نشانه پختگی سیاسی هر
شخص و گروه سیاسی است .دبیرکل حزب ندای
ایرانیان گفت :کســی که نغمــه تحریم انتخابات
را ســر میدهــد یا بیتوجه اســت یا گرفتــار هوای
نفس .اگر خاتمی ســال  ۹۰در انتخابات شــرکت
نمیکرد ،موفقیت نســبی در ســال  ۹۲به دســت
نمیآمــد .یکــی از مــواردی کــه خاتمــی در دوره
اصالحات را با مشکل مواجه کرد ،تندروی برخی
از دوســتان بــود که از قضا این افــراد در مقاطعی
اصالحطلب هم نبودند.

قرائت نامه کارگران هفت تپه در مجلس

دفاع محمد سالمتی از اقدامات برونمرزی سپاه

لبنان که در آن موقع بیشتر مطرح بودند ،اشاره
کردیم .لذا آنچه سپاه انجام داده ،تقریباً همان
چیزی است که ما پیشنهاد داده بودیم .من هنوز
هم به آن تحلیل معتقدم .سالمتی گفته است:
آن اســتراتژی بــرای امنیــت ملی یــک ضرورت
جــدی اســت .بارها و در مقاطــع مختلف ظرف
 28،27ســال اخیــر امریکاییها اعــام کردهاند
که تصمیم جدی در جهت تغییر نقشه سیاسی
خاورمیانــه دارند .بــرای این کار ائتالف درســت
کردند ،گروههای تروریستی سازماندهی کردند و
هزینههای هنگفت کردند .اگر این کار به نتیجه
میرسید ،بیتردید امنیت در مرزهای ما از بین
میرفت و گروههای مسلح تجزیهطلب تقویت
میشــدند .حضــور ایــران در مقابلــه بــا اهداف
امریــکا در منطقه سرنوشتســاز شــد .حتی اگر
امریکا چنین راهبردی در خاورمیانه نمیداشت
نیز ایران بتدریج با مشکل امنیتی دیگری مواجه
میشــد و آن ،این بود که چون برخی کشورهای
منطقــه دارای راهبردهایــی بــرای امنیــت
درازمدت و گسترش نفوذ خود بودند و هستند؛
در نهایــت امنیــت و منافــع ایــران را بــه چالش
میکشید .این فعال سیاسی اصالحطلب گفته:
مثالً در ارتباط با چنیــن راهبردی القاعده که در
ســال  ۱۳۶۷در پیشــاور پاکســتان تأسیس شد با
حمایت و کمک عربســتان بود .یا طالبان که در
سال  ۱۳۷۵در افغانستان همسایه ما به قدرت
رسید ،حمایت کامل عربستان پشتوانه آن بود.
چنین راهبردهایی بیتردید امنیت ما را تهدید

ایرنا

گروه سیاســی /عصر دوشــنبه
حزب ندای ایرانیان نشســتی
تاانتخابات
بــا عنــوان «اصالحطلبــان و
انتخابات مجلس شــورای اســامی» برگزار کرد.
بهــزاد نبــوی و صــادق خــرازی دو ســخنران این
مراســم بودند .فصل مشــترک مواضــع هر دوی
این چهرهها در این نشست تأکید بر لزوم شرکت
در انتخابــات و بیمعنــی بــودن سیاســت دوری
از صنــدوق رأی بود .به گــزارش ایرنا ،بهزاد نبوی
در این نشســت با بیان اســتراتژیهای انتخاباتی
فعاالن اصالحطلب ،خاطرنشــان کرد :دوســتان
صحبتهایی میکنند که عملیاتی شدنش قابل
تصور نیســت بنابراین قهر با صنــدوق رأی برای
یــک اصالحطلــب قابل تصور نیســت مگر آنکه
امکان سیاســت ورزی وجود نداشــته باشد .نایب
رئیس مجلس ششم اظهار داشت :وقتی انقالب
و مداخله خارجی را نفی میکنیم راه دیگری جز
اصالحات باقی نمیماند مگر آنکه راه چهارمی
را معرفی کنید .نبوی یادآور شد :من جزو افرادی
هســتم که بــه حضور بیقید و شــرط و پرشــور در
انتخابات معتقدم .کســانی که میگویند شرکت
نمیکنیم اصالحطلبی را جوری دیگر میفهمند
و معتقدان به مشارکت مشروط این شرط را برای
چــه کســی میگذارند؟ مخالفــان اصالحــات در
ظاهر از حضور گســترده استقبال میکنند ولی از
حضور نیافتن ما خیلی خوشحال میشوند چون

در ایــن صورت امکان پیــروزی دارند در حالی که
حضور پرشــور موجب پیروزی طیــف اصالحات
میشود.
ëëاحتمال باالی پیروزی تندروها
نایب رئیس مجلس ششم افزود :پیشنهادم
این اســت که حضور بیقید و شــرط در مجلس
داشته باشیم .روی صحبتم از انتخابات پرشور،
حاکمیــت اســت که بایــد فضایی ایجــاد کند که
انتخابــات پرشــور شــود و مــردم امیدوار شــوند
و احســاس کننــد میتواننــد تأثیــری در ترکیــب
مجلــس بگذارنــد .نبــوی خاطرنشــان کــرد :در
نظرســنجی ایســپا در تهــران ۲۸ ،درصــد گفتند
قطعاً یا به احتمال زیاد حضور خواهند داشــت
کــه ایــن تعــداد  ۲۰درصــد کمتر از نظر ســنجی
مشــابه در شهریور  ۹۴اســت .پس اوضاع خوب
نیســت و مطمئــن باشــید کــه تندروهــا پیــروز
انتخابــات هســتند و میانــه روهــا ،معتدلهــا و
اصالحطلبــان برنــده انتخابــات نخواهنــد بــود
ولی نباید بهدلیل تحلیــل و دادههایی که داریم
که نشــان از عدم اقبال مردم اســت شــعارهایی
چون کنارهگیری از انتخابات یا مشارکت مشروط
بدهیم .وی در بخش دیگری از سخنانش افزود:
مــردم وقتــی میبینند نهادهایی کــه ارتباطی با
انتخابات ندارند از حاال لیستهای خود را تهیه
کردهاند معلوم است که ناامید میشوند .وقتی
میبیننــد اوضــاع ایــن گونــه اســت و روز به روز

خبراولاینکه،روز شــنبه در جلســه سوم محاکمه گروه
عظام ،قاضی صلواتی خطاب به عباس ایروانی ،متهم به
قاچاق سازمان یافته و حرفهای قطعات خودرو گفت :شما
با عباس ربیعی مدیر خدمات پس از فروش ساپکو قرارداد
بستید ،این قرارداد به نام همسرش زهره شکرچی بوده به
مبلغ  ۵۰میلیون تومان که ربیعی هم  ۲میلیارد از جرایم شــرکتهای عظام
ی ها در تنظیم این خبــر تنها از نام خانوادگی
را کســر میکند .برخی خبرگزار 
ربیعیاستفادهکردندویکپیجوابستهبهعباسایروانیهمباانتشارتصویری
از سخنگوی دولت ،اعالم کرد که قاضی صلواتی او را به رشا متهم کرده است.
ماجرا به جلســه روز دوشــنبه سخنگوی دولت کشــید .علی ربیعی سخنگوی
دولت در مقابل ســؤالی که به بحث ارتباط مالی او و همســرش با گروه عظام
اشاره داشت ،گفت :من همسر ندارم ،شوکه شدم .همسرم کجا بوده است؟ در
دادگاه اسم کوچک نبردند ،شباهت اسمی هم دردسر شده است .به گزارش
ایسنا در جلسه دیروز دادگاه ،شاهمحمدی نماینده دادستان خطاب به متهم
ایروانی گفت :در روزهای گذشته در پیج منتسب به شما در یکی از شبکههای
اجتماعی پستی منتشر شد با نام و تصویر سخنگوی دولت آقای علی ربیعی
که مدعی شدید در جلسه سوم دادگاه ،بنده و قاضی پرونده ایشان را متهم به
رشا کردهایم .ضمن تکذیب این موضوع باید بگویم آن شخص عباس ربیعی
یکی از مســئوالن کیفیت ایرانخودرو بوده اســت که متهم به رشوه با رقم 50
میلیون است .شــاهمحمدی گفت :به شما توصیه صادقانه میکنم؛ به جای
ایجاد حاشیه نسبت به دفاع ماهوی و شکلی اقدام کنید.

میکند .مشابه چنین راهبردی را برخی دیگر از
کشورهای ریز و درشت منطقه داشتند .در قبال
چنیــن راهبردهایــی ایــران برای تأمیــن امنیت
خود چه میتوانست بکند؟ به نظر من ،همین
کاری که سپاه و در مرحله بعد ارتش آن را انجام
دادهانــد .ســامتی افــزوده :لذا حفــظ و تقویت
روابط بــا حزباهلل لبنان ،حمایــت از حماس و
دیگر گروههای فلســطینی ،کمک بــه زینبیون و
فاطمیون ،حمایت از حشدالشعبی و حمایت از
انصاراهلل بخوبی در چارچوب استراتژی امنیت
ملی ایــران میگنجد .با این حــال به نظر من از
آنجــا که ســپاه کار خــود را در ایــن زمینه بخوبی
انجام داده اســت ،جــای قدردانی فــراوان دارد.
این کارها نه فقط امنیت ملی را به ارمغان آورد
بلکــه ایران را به عنــوان قدرت برتر منطقه ارتقا
داد .البتــه طبیعتاً تصمیم این کار با مســئوالن
بوده است و سپاه و ارتش مجری بودهاند ،اما این
به معنی این نیست که من همه کارهای سپاه را
قبول داشته باشم.

نماینده تهران در جلســه دیروز
مجلــس بــه جــای نطــق میــان
ذره بین دســتور خود ترجیــح داد تا نامه
شکوائیه کارگران هفت تپه را قرائت کند .این در
حالی است که امام جمعه اهواز نیز در گفتوگو
با ایرنا وعده داده که پیگیر مشکالت این کارگران
خواهد بود .یکشــنبه شــب تعــدادی از کارگران
شرکت هفت تپه که قصد داشتند برای دیدار با
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با اتوبوس
عــازم تهــران شــوند ،توســط نیــروی انتظامــی
بازداشت شــدند .البته گفته شده که تعدادی از
بازداشتیها آزاد شد هاند.
به گــزارش ایلنــا ،علیرضــا محجــوب ،نماینده
تهــران دیــروز در نطق خود در مجلس با اشــاره
به همین موضوع گفت :آزادی بیان در مجلس
باید اســاس کار مــا باشــد .نباید بــه آزادی بیان
خدشــه وارد شود هر کارگری با هر ایده و تفکری
حــق دارد ،بیایــد در مجلــس نظــرات خــود را
مطرح کند و من خواهان رسیدگی هیأت رئیسه
و قوه قضائیه نســبت به این موضوع هستم .ما
حتــی اگر حرف این کارگران را قبول نداریم باید
بگذاریم حرفشــان را بزننــد .در بخشهایی از
نامه کارگران هفت تپه که دیروز توسط محجوب
قرائــت شــد ،آمــده اســت« :بــه فرصــت چهار
سالهای که در اختیار کارفرمای بخش خصوصی
بوده کارگران شــرکت کشــت و صنعت نیشــکر
هفتتپه خواهان بازرســی از شــرکت هفت تپه
و از کارفرمــای بخــش خصوصــی و رفع هرگونه

اتهــام و محکومیــت قضایی از همــکاران که به
بهانــه برپایی تجمــع و اعتصابات مطابق اصل
 ۲۷قانون اساسی و وفق  ۱۴۲و  ۱۵۷قانون کار در
دفاع از کارگران مظلوم شرکت بوده مورد پیگرد
و محکومیت قرار گرفتهاند هســتیم و از آنجایی
کــه اختالفــات قومی و صنفــی از مصادیق مواد
 ۱۴۲و  ۱۵۷قانــون کار جمهــوری اســامی ایران
میباشد باید توسط مراجع حل اختالف قانون
کار رسیدگی شوند نه مراجع قضایی .درخواست
داریم همکاران محکــوم آزاد و ضمن پرداخت
کلیه معوقات و مطالبات قانونی برابر مواد ،۱۷
 ۱۸و  ۱۶۵قانون کار به مانند سایر کارگران به کار
بازگردنــد ».محجــوب پــس از قرائت ایــن نامه
گفــت :من جملهای را اضافه کنم توجه داشــته
باشــید شــرکت هفت تپه  ۲۵هــزار هکتار زمین
اســت که از  ۳۱کشور دنیا بزرگتر است .اینجایی
کــه واگــذار شــده  ۵۰کیلومتــر در  ۵۰کیلومتــر
مساحت دارد بنابراین من خواهش میکنم به
این امر به جدیت دقت کنید.
دیــروز همچنیــن نماینده ولــی فقیه در اســتان
خوزســتان و امام جمعه اهواز با اشــاره به دیدار
چهره به چهره خود با جمعی از کارگران شرکت
کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپــه در یازدهم
شــهریورماه ،گفــت :در صورتــی کــه بازداشــت
هــر کــدام از این کارگران صحت داشــته باشــد،
قطعاً بــا عوامــل آن برخورد خواهم کرد .ســید
محمدنبــی موســویفرد در گفتوگــو بــا ایرنــا،
وعده پیگیری خواستههای کارگران را داد.

دســتآخراینکه،سعید حجاریان در بخشی از گفتوگوی خود با روزنامه
س جمهوری اطالع کامل دارد که اعتراضات دیماه 96
شرق گفته است :رئی 
را چــه کســانی کلید زدند و به امریکا پاس گل دادنــد اما فقط از گل میگوید و
پاســور را نادیده میگیرد .او باید بهصراحت اعالم کند .وی افزوده :تندروهای
داخلــی گمان کردنــد جریانی را علیه دولــت راه میاندازند و با نیروهایشــان
میتواننــد دولــت را زمینگیر کنند و بهعنوان نیروی جایگزین مطرح شــوند،
اوضــاع را آرام کننــد و اداره امور را به دســت بگیرند .ولی برنامهشــان ناموفق
بود و امریکا از ماجرا بهرهبرداری کرد .حجاریان در بخش دیگری گفته است:
درباره اصولگرایان و نقدها و کارشکنیهایشان هم معتقدم که آنها باید ثابت
کنند حقیقتاًدر پارادایم مقاومت هستند؛ اگر بودند ،میتوانند دولت را تخطئه
کنند! راستها نمیتوانند روحانی را نقد کنند چون بنیاد اصولگرایی براساس
رانت و زندگی رانتی بوده است؛ چه در علم ،چه در اقتصاد و چه در سیاست.
آیا چنین نیروهایی میتوانند ناقد وضع موجود باشند؟ بعید میدانم! اما من
چنیــن حقی را برای اصالحطلبان قائلم؛ چــون َگرد رانت به زندگی نیروهای
ل آنها ننشسته است.
اصی 

مخالفت ایران با هر گونه عملیات
نظامی احتمالی در سوریه

وزارتامورخارجهدربیانیهایضمنمخالفتباهرگونهعملیات
نظامی احتمالی در سوریه ،آمادگی ایران را برای برقراری تماس
اخبــــار فوری با مقامات ترکیه و ســوریه برای رفــع نگرانیهای موجود از
طریق مســالمتآمیز اعالم کرد .وزارت امور خارجه ایران ضمن نامشــروع خواندن
حضــور نظامیان امریکایی در ســوریه ،اقــدام ایاالت متحده امریکا برای رفع اشــغال
اراضــی ســوریه و خــروج نیروهای نظامی این کشــور از ســوریه را اقدامــی میداند که
میبایست بسیار زودتر از این اتفاق میافتاد .در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است:
«وزارت امــور خارجــه جمهوری اســامی ایران با ابــراز امیدواری بــرای ایجاد صلح و
ثبات در سوریه و منطقه بهدنبال اقدام اخیر امریکا ،اخبار نگرانکننده از احتمال ورود
نیروهای نظامی ترکیه به خاک سوریه را از نزدیک دنبال کرده و معتقد است چنین
اقدامی در صورت وقوع ،نه تنها نگرانیهای امنیتی ترکیه را برطرف نخواهد کرد؛ بلکه
منجر به وارد آمدن خســارات مادی و انســانی گســتردهای خواهد شد و بر این اساس
جمهوری اســامی ایران با هر گونه عملیات نظامی احتمالی مخالف است ».بیانیه
وزارت خارجه ایران در نهایت آورده است که «جمهوری اسالمی ایران برای برقراری
تمــاس فــوری با مقامات ترکیه و ســوریه به منظور رفع نگرانیهــای موجود از طریق
مسالمتآمیز آمادگی دارد و تأکید مینماید که احترام به حاکمیت ملی و تمامیت
ارضــی ســوریه و نیز توافــق آدنا مبناهای مناســبی برای این گفتوگوها میباشــند».
گفتنی است محمدجواد ظریف و مولود چاووش اوغلو وزرای خارجه ایران و ترکیه نیز
توگوی
توگو کردند .در این گف 
دوشنبه شــب درباره تحوالت شمال شرق سوریه گف 
تلفنی چاووش اوغلو بر احترام به تمامیت ارضی ســوریه و موقتی بودن اقدام ترکیه
در آن منطقه تأکید کرد و ظریف نیز ضمن مخالفت با اقدام نظامی و تأکید بر احترام
به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ســوریه و لزوممبارزه با تروریســم و برقراری ثبات
و امنیــت در ســوریه ،توافــق آدانا را بهترین راه برای ســوریه و ترکیه و رفع نگرانیهای
آنها خواند« .رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه شنبه گذشته اعالم کرد که
ارتش این کشور بزودی در شرق فرات عملیات چندجانبهای را آغاز میکند .دوشنبه
شب نیز برخی منابع نیز از ورود یگانهای زرهی ارتش ترکیه به خاک سوریه از طریق
گذرگاه مرزی کیلیس خبر دادند.

انتخاب اعضای هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی

 21عضو هیأت منصفه مطبوعات استان تهران انتخاب شدند .به گزارش ایسنا ،ناصر
سراج نماینده رئیس قوه قضائیه در هیأت منصفه مطبوعات ،اسامی اعضای جدید
هیــأت منصفه تهــران را اعالم کرد :علیاکبر کســاییان ،علیاکبر اشــعری ،علیرضا
سربخش ،یوســف قروی قوچانی ،احمد مؤمنیراد ،سیدمرتضی موسویان ،محمود
خســروی وفا ،عفت شریعتی ،محمدمهدی حیدریان ،نادر قدیانی ،پروین سلیحی،
محمدحسن رحیمیان ،سیدناصر نوریزاده ،روحاهلل عالمی ،میثم امرودی ،محسن
قمــی ،شــهریار بحرانــی ،دکتر ســیدعلی جمالیان ،یحیی آل اســحاق ،حمیــدزاده و
محمدرضا بهمنی به مدت دو سال به عضویت این هیأت درآمدند .سراج همچنین
گفت :با دســتور رئیس قوه قضائیه و مطابق اصل  ۱۶۸قانون اساســی هیأت منصفه
مطبوعات در دوره جدید عالوه بر جرایم مطبوعاتی به جرایم سیاسی هم رسیدگی
خواهد کرد .رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور همچنین در گفتوگو با ایلنا گفت
که از این سمت برکنار نشده بلکه استعفا داده است .او درباره حضور نیافتن در مراسم
تودیع و معارفه هم گفته که موضوع را دیر به من ابالغ کردند.

