
  

سیاسی 2
 امیر سرلشکر موسوی:

ثبت تاریخ شفاهی از زبان پیشکسوتان دوران دفاع 
مقدس جدی گرفته شود

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: ثبت تاریخ شفاهی از 
زبان پیشکسوتان دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی باید جدی گرفته 

شود و متولیان این امور باید در اینباره اهتمام بیشتری داشته باشند.
به گزارش ایلنا، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی در دیدار با جمعی 
از پیشکسوتان ارتش، ضمن تجلیل از سال ها ایثار و فداکاری آنان، گفت: 
و جنگ  دفاع مقدس  دوران  پیشکسوتان  زبان  از  تاریخ شفاهی  ثبت 
تحمیلی باید جدی گرفته شود و متولیان این امور در ارتش باید نسبت به 
این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشند. کارکنان ما به ویژه نسل جوان 
در ارتش باید بدانند پا جای چه بزرگانی گذاشته اند و پیشکسوتان در 
چه شرایطی این کشور، نظام و انقالب را حفظ کرده اند و به ما به امانت 

سپرده اند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای اینکه نسل جوان، با فرهنگ ایثار 
و جوانمردی انس بگیرند باید این خاطرات ارزشمند هنرمندانه به آنان 

منتقل شود.
شیرین  انگیز،  خاطره  را  پیشکسوتان  با  نشست  ارتش  کل  فرمانده 
و الهام بخش توصیف کرد و گفت: از اینکه در جمع شما هستم بسیار 
خوشحالم و امیدوارم مسیر عزت و سربلندی ایران عزیز را که از شما به 

یادگار مانده همچنان مستحکم و پابرجا ادامه دهیم.

انتقاد سخنگوی دولت از اطالع رسانی غیر مسئوالنه:
برخی رسانه ها کارشان بردن آبروی دیگران است

تهران- ایرنا- سخنگوی دولت در حساب اینستاگرامی خود از اطالع رسانی 
غیر مسئوالنه برخی رسانه ها انتقاد کرد و نوشت: عده ای از رسانه با مقاصد 

سیاسی سواستفاده می کنند و شغلشان بردن آبروی دیگران است.
علی ربیعی امروز؛ جمعه به نحوه اطالع رسانی برخی رسانه ها از رابطه 
یک زن با برخی مسئوالن حوزه نفت انتقاد کرد و نوشت: چندی پیش یک 
اطالع رسانی غیر مسئوالنه از رابطه یک زن با برخی از مسئوالن حوزه نفت 
شنیدیم. دیروز و امروز نام یکی از زنان کشورمان را که با آب و تاب به ده ها 

نفر متصل کرده بودند منتشر شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری اضافه کرد: اوالً؛ مطلعم 
که فرد دستگیر شده این فردی که رسانه ها می گویند نیست. دوماً؛ اصالً 
معلوم نیست که آن دستگیر شده جاسوس باشد. به کجا رسیده ایم؟ چه 

راحت آبروی آدم ها ریخته می شود؟ مگر خدا را نمی بینیم؟
ربیعی با تاکید بر اینکه »از رسانه در راه درست آن برای روشنگری، 
شفاف سازی و نظیر این ها استفاده می شود« افزود: اصل رسانه برای 
اطالع رسانی ناب است که با هدف آگاهی بخشی به جامعه و فراهم آوردن 

زندگی بهتر به کار گرفته می شود.
سخنگوی دولت افزود: اهالی رسانه در طول تاریخ ایران زندگی سخت و 

آرمانی داشته اند و کسی از این راه به نان و نوایی نرسیده است.
وی با بیان اینکه »دو نوع استفاده از رسانه، که در سالیان اخیر در ایران 
رو به رشد است، حرمت رسانه را خدشه دار کرده است« اظهار داشت: 
عده ای که از رسانه با مقاصد سیاسی سوء استفاده می کنند و یا در داخل و 
خارج دکان رسانه زده اند و شغلشان بردن آبروی دیگران و تجاوز به حریم 

خصوصی افراد است.

پارسایی:
اجرای عدالت در راس کار دستگاه قضایی باشد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی ابراز امیدواری کرد 
که با عملیاتی شدن برنامه های رییس جدید قوه قضاییه امیدی که در این 

زمینه به وجود آمده به عینیت برسد.
بر  قوه قضائیه  تبریک هفته  با  ایسنا  با  پارسایی در گفت وگو  بهرام 
ضرورت توجه دستگاه قضائی به اجرای عدالت تاکید کرد و گفت: با توجه 
به سیاست های اعالمی رئیس جدید قوه قضائیه و تجربیات و شناخت از 
دستگاه قضائی انتظار اولیه این است که اجرای عدالت در رأس کار قوه 

قضائیه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: انتظار همه این است که مر قانون اجرا شود. اولین اصل 
این است که همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر همین یک مورد اجرا 
شود انتظارات عمومی جامعه هم برآورده می شود. قانون نسبت به اجرای 
عدالت در رسیدگی ها تاکید دارد و خواسته مردم هم این است که سیاست 

و مسائل حاشیه ای در قضاوت ها و احکام قضائی مؤثر نباشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با بیان این که اکثریت 
قریب به اتفاق قضات افراد سالم و دارای احساس مسئولیت هستند، 
دارد  ویژه ای  حساسیت  قضائی  دستگاه  این که  دلیل  به  کرد:  تاکید 
ممکن است تخلف انگشت شمار در آن هم نمود زیادی داشته باشد. 
مخصوصاً در مواردی که این شائبه ایجاد می شود که قضاوت ها به سمت 

سیاسی کاری می رود.
به یک چشم دیدن در  را  ادامه داد: عدالت محوری و همه  پارسایی 
قضاوت مهم ترین توقع از دستگاه قضائی است. همچنین باید دغدغه ها 
در مورد تبعیض در برخوردها برطرف شود. مثالً در جریان رسیدگی به 
پرونده های فساد اقتصادی پرونده دکل های نفتی ۱۱ سال است در قوه 
قضائیه به نتیجه نرسیده در حالی که برخی پرونده ها خیلی سریع رسیدگی 

می شود.

اخبار
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 محمدهاشمی:

مردمومسئوالنبابلوفهایآمریکاآشناشدهاند

امیر حاتمی:

مدعیاندروغینحقوقبشرنسبتبهکشتارمردمیمنپاسخگوباشند

در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  پیشین  عضو 
واکنش به تحریم های جدید آمریکا گفت: تحریم های 
و  اجرایی  قابلیت  تا  است  روانی  جنگ  بیشتر  آمریکا 

عملیاتی داشته باشد.
محمدهاشمی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، 
رهبر  علیه  متحده  ایاالت  جدید  تحریم های  درباره 
انقالب و وزیر امورخارجه کشورمان و اینکه آیا در روابط 
دیپلماتیک این نوع تحریم ها عرف است یا خیر، گفت: 
اینکه در روابط دیپلماتیک چنین چیزی عرفی باشد به 
شخصه کشوری را سراغ ندارم که دست به چنین کاری 

بزند.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  پیشین  عضو 
آمریکایی ها  و  ترامپ  که  تحریم های  کرد:  خاطرنشان 
از ابتدا مطرح کردند از همان ابتدا اقتصادی بود و در 
خصوص شرکت ها، موسسات، بنگاه ها و اشخاصی که 

در این زمینه فعالیت می کردند، اعمال شد.
کاال،  دارو،  برای  اقتصادی  تحریم های  داد:  ادامه  وی 
تکنولوژی و مواد مختلف بود که به کشور نرسد. اما در ادامه 
کار هنگامی که  آمریکایی ها جلوتر گام برداشتند مخصوصا 
در زمان آقای ترامپ مشخص شد تحریم ها یک ابزار جنگ 

روانی است و واقعیت عملی و خارجی ندارد.
هاشمی با بیان این که تحریم ها برای فشار بر ملت و 
کشور از سوی ایاالت متحده اعمال شد، اظهار داشت: 
تحریم ها در راستای جنگ روانی اعمال شد و می شود. 
دکتر  و  رهبری  معظم  مقام  مورد  در  تحریم ها  نمونه 

ظریف هم در همین بعد جنگ روانی است.
وی ادامه داد: پیش از این که تحریم های جدید اعمال 
شود، ترامپ و دیگر افراد اعالم کردند که قصد حمله 
به ایران داشتند اما از آن منصرف شدند که از ابتدا هم 
مشخص بود این حرف یک بلوف است و بیشتر برای 

فشار بر مردم زده شده است.
کردند  مشاهده  که  حال  افزود:  سیاسی  فعال  این 
کردند  فکر  ندارد،  باید  که  را  تاثیری  آن  بلوف هایشان 
اگر رهبر کشور و وزریرخارجه را تحریم کنند شاید تاثیر 

بیشتری داشته باشد.

هیچ  کردن  تحریم  را  خارجه  وزیر  کرد:  تاکید  وی 
تاثیری در روابط ایران با سایر کشورها ندارد و یا اینکه 
رهبری و دفتر ایشان را تحریم می کنند و یا فردا روزی 
و  عملی  آثار  هیچ  کنند  تحریم  را  رئیس جمهور  دفتر 

خارجی نخواهد داشت. 
هاشمی خاطرنشان کرد:  این تحریم ها فقط هدف شان 
جنگ روانی است و جالب است که مردم و مسئوالن 
جز  آنان  برای  و  شده اند  آشنا  آمریکا  شیوه های  با 

بی اعتباری و رسوایی چیزی ندارد.
وی ادامه داد: جالب است که آمریکا از یک سو ادعا 

می کند که قصد دارد با ایران مذاکره کند از سوی دیگر 
مشخص  می کنیم  مشاهده  را  رفتارهایش  این گونه  ما 
باعث  این  که  نمی کند  اعتماد  او  به  کسی  که  است 

می شود همین امر هیچ حاصلی برایش نداشته باشد.
نظام در  این عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت 
کارشناسان  از  برخی  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ 
به  را  فرصتی  جدید  تحریم های  که  هستند  معتقد 
بزنند  اقداماتی  به  تا دست  تندروهای داخلی می دهد 
داخل  در  گفت:  نیست،  نظام  و  کشور  صالح  به  که 
ابراز  برای  بودند که  از گروه ها  افراد و بعضی  همیشه 

وجود کارهایی را انجام داده اند.
گروهی  یا  فرد  اگر  به شرایط  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
بخواهد حرکتی انجام دهد و سوءاستفاده کند در راستای 
معتقدم  است.  برداشته  گام  آمریکا  و  دشمن  اهداف 
هیچکس حاضر نیست در حال حاضر خودش را موافق 

سیاست های ترامپ معرفی کند و از او حمایت کند.
هاشمی تاکید کرد: اگر کسی از ترامپ حمایت کند 
در چارچوب آمریکا قرار گرفته، من امروز کسی را سراغ 
ندارم و نمی شناسم در داخل کشور از بین گروه ها حتی 

افراطی ترین ها که خود را فدای ترامپ کند. 

گفت:  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
مدعیان دروغین حقوق بشر نسبت به کشتار مردم 

بی گناه یمن پاسخگو باشند.
حاتمی  سرتیپ  امیر  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
به  اشاره  با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
هشتم تیرماه روز ملی مبارزه با سالح های شیمیایی 
و میکروبی اظهار داشت: این روز یادآور یکی دیگر 
از ابعاد جنایات صدام در کاربرد سالح های شیمیایی 
علیه رزمندگان و مردم بی دفاع شهرها و روستاهای 
مرزی کشورمان طی هشت سال دفاع مقدس است.

از بین  با اشاره به تالش غرب برای  ادامه  وی در 
توانمندی  به  صدام  تجهیز  در  خود  نقش  بردن 
تسلیحاتی شیمیایی و کوچک کردن ابعاد این جنایت 
افزود: این کشورها معترفند بیش از ۲۰ هزار تن از 
رزمندگان و افراد غیرنظامی جمهوری اسالمی ایران 
بر اثر جنایات شیمیایی صدام به شهادت رسیده اند.

با اشاره به اعتراف غرب به ۳۰ حمله  وزیر دفاع 
جمله  از  غیرنظامی  مراکز  به  صدام  شیمیایی 

اوج  کرد:  تصریح  درمانی  مراکز  و  بیمارستان ها 
بمباران شیمیایی سردشت در هفتم  این جنایات، 
تیرماه ۱۳۶۶ بود که به شهادت و مصدومیت ۴۵۰۰ 

نفر از اهالی این منطقه انجامید.
امیر حاتمی با بیان اینکه معاهده منع به کارگیری 
تسلیحات شیمیایی تا حد زیادی مرهون موج جهانی 
است،  ایران  ملت  علیه  صدام  جنایات  از  انزجار 
ادامه داد: از ابتدای شکل گیری این معاهده، شاهد 
حضور فعال و مؤثر جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
بزرگ ترین قربانی تسلیحات شیمیایی بوده ایم و این 

موضوع مورد اعتراف همگان است.
وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
جمله  از  غربی  کشورهای  برخی  نقش  امروز  اینکه 
آمریکا در تجهیز رژیم صدام به تسلیحات شیمیایی 
و محکومیت این رژیم در مجامع بین المللی و افکار 
عمومی جهان روشن است، خاطرنشان کرد: تداوم 
مظلوم  مردم  ویژه  به  منطقه  بی گناه  مردم  کشتار 
از عملکرد  با تسلیحات غربی، صفحه دیگری  یمن 

جنایتکارانه این دولت ها در تاریخ ثبت خواهد کرد و 
مدعیان دروغین حقوق بشر باید در مقابل وجدان 

بشری در مورد جنایات گذشته و کنونی خود پاسخگو 
باشند.

ذوالنور:
تحریم های آمریکا بی مصرف است

سخنگوی قوه قضائیه:
نیروی انتظامی تا آنجا که در اجرای وظایف قانونی خود گام بردارد، مورد حمایت قوه قضائیه خواهد بود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت: این تحریم ها بی مصرف و 

بی خاصیت است و هیچ تأثیری ندارد.
مجتبی ذوالنور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحریم های جدید 
آمریکا علیه مقامات ایران، اظهار داشت: تحریم های آمریکا به تازگی آغاز 
نشده است و ترامپ از مدت ها قبل گفته بود که تحریم ها علیه ایران را تشدید 

می کند.
وی با اشاره به اینکه وقوع یکسری اتفاقات پشت سر هم در ایران منجر 
به تحقیر آمریکا و ترامپ در جهان شد، گفت: در وهله اول انتصاب سردار 
سالمی به عنوان فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی، مقامات آمریکا را به 
وحشت انداخت، سپس پاسخ مقام معظم رهبری به نخست وزیر ژاپن درباره 
مذاکره با آمریکا، ترامپ را لِه و تحقیر کرد و از سوی دیگر سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی پهپاد فوق پیشرفته آمریکا را به دلیل ورود به حریم کشورمان 
ساقط کرد آنان برای فروکش کردن عصبانیت خود اقدامی جز تشدید تحریم ها 

نمی توانستند انجام دهند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرد: این بسته از پیش تهیه شده تحریم های آمریکا علیه مقامات ایران 

کامالً بی مصرف و بی خاصیت است و هیچ تأثیری نخواهد داشت.
ذوالنور با اشاره به اینکه تحریم های جدید آمریکا در سه سطح است، گفت: 
آنان، ظریف وزیر امور خارجه کشورمان را تحریم کردند که از نظر روابط 
بین الملل و قوانین جهانی، چنین مسئله ای ممکن نیست و دیپلماسی ما 

کماکان استمرار خواهد داشت و آنان نمی توانند در روابط بین المللی کشورمان 
با سایر کشورها و همچنین سفرهای وزیر امور خارجه تأثیری بگذارند و مانع 

آن شوند.
وی با اشاره به تحریم مقام معظم رهبری از سوی آمریکا تصریح کرد: رهبر 
معظم انقالب پس از دوران ریاست جمهوری شان، سفر خارجی نداشته اند و 
همچنین ایشان حساب مالی و بانکی ندارند و بر این اساس این تحریم آمریکا 

هم بی اثر است و آنان نمی توانند اقدامی در این راستا انجام دهند.

تحریم مجدد فرماندهان سپاه کامالً بی معنا است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه سطح سوم تحریم ها مربوط به تحریم ۵ منطقه دریایی سپاه 
پاسداران و همچنین تحریم فرمانده نیروی دریایی و نیروی زمینی سپاه است، 
اظهار داشت: آمریکا پیش از این نیروی قدس و سپاه را تحریم کرده بود و 

بنابراین تحریم مجدد فرماندهان سپاه کامالً بی معنا است.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه هیچیک از فرماندهان سپاه ما 
در خارج از کشور حساب مالی و بانکی ندارند که دشمن بخواهد آن حساب 
را تصرف کند، ادامه داد: حساب شخصی فرماندهان ما همان حقوقی است 
که در سطح متوسط جامعه دریافت می کنند اما گویا آمریکا صرفاً ژنرال های 
خود را می بیند که دنیا را غارت کرده اند و بر این اساس تصور کرده است که 

فرماندهان ما هم اموالی دارند که تحریمش کنند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: داستان آمریکا مانند داستان آن هواپیماربایی است که هواپیمایی 
را ربود اما خلبان فهمید که چیزی، بار آن هواپیما نیست و از نارنجک، کُلت 
و مواد منفجره خبری نیست و آنان به حدی آسیب دیده و شکست خورده اند 

که می خواهند با چنین تحریم هایی، دردهای خود را التیام بخشند.
 ذوالنور خاطرنشان کرد: اقدامات تکراری و بی خاصیت آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت بلکه عزم ما را برای تکیه بر توان 
داخلی خود جزم تر می کند و زمینه گشایش اقتصادی کشورمان را با تکیه بر 

توان داخلی فراهم می کند. 

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه »قانون بهترین نظم دهنده جامعه 
است« گفت: نیروی انتظامی تا آنجا که در اجرای وظایف قانونی خود گام 

بردارد، حتما مورد حمایت قوه قضائیه خواهد بود
شهدای  یادمان  مراسم  در  اسماعیلی  غالمحسین  ایسنا،  گزارش  به 
هفتم تیر در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که دستگاه قضایی 
برای همکاری بیشتر با قوه قضائیه چه تدابیری خواهد داشت؟ تصریح 
کرد: همه بخش های جامعه و نظام وظیفه دارند که از ارزش های دینی 
باور ها و  انقالبی حراست و پاسداری کنند. ما اجازه نخواهیم داد که  و 
ارزش های اسالمی ما از سوی افرادی که به هیچ عنوان اعتقادی به مکتب 

اسالم ندارند، آسیب ببیند.
وی افزود: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیازمند 
بازنشر، بازخوانی و توجه بیشتر است. این قانون می تواند زمینه ساز خوبی 

برای احیای ارزش های دینی باشد، ما وظیفه خودمان را انجام می دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: نیروی انتظامی، تا آنجا که در اجرای 
قوه قضائیه خواهد  بردارد، حتما مورد حمایت  گام  قانونی خود  وظایف 
بود. همه باید در چارچوب قانون و مقررات رفتار کنیم. قانون بهترین نظم 
دهنده جامعه است. اگر در هر جایی شاهد بی نظمی هستیم، بیانگر این 

است که قانون رعایت نمی شود.

روزنامه صبح ایران


