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در پی اظهارات ستیزه جویانه
وزیر امورخارجه آمریکا ؛

توحش مدرن

راه مردم :دبیر شــورای عالــی امنیت ملی گفت:
در جلســه اخیر هیات نظارت بر اجرای برجام مصوبه
مجلس سنای آمریکا به دقت بررسی و تصمیمات الزم
برای انجام اقدامات و فعالیت های متقابل اتخاذ شد.
به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ،علی
شــمخانی این گونه اقدامات از سوی آمریکا را فارغ از
نســبت حقوقی آن با برجام ،رفتــاری خصمانه و غیر
قانونی علیه جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد.
وی افزود :تداوم مســیر غیر ســازنده دولت قبلی
ایــاالت متحده آمریکا علیه ایران نشــان می دهد که
حکام این کشــور بدون توجه بــه هنجارهای پذیرفته
شــده بین المللی به دنبال بهانــه جویی برای افزایش
تنش و بی ثباتی در منطقه هستند.
دبیر شــورای عالی امنیت ملــی همچنین درباره
گفتــه های اخیر رکس تیلرســون وزیر خارجه آمریکا
گفــت :افراط گرایــان آمریکا و داعــش دو روی یک
ســکهاند که با هدف مشــترک و ابزارهای متفاوت به
دنبــال تاثیر گذاری منفی بر محیط داخلی کشــور و
امنیتی کردن شرایط جمهوری اسالمی ایران هستند.
شمخانی اظهارات ستیزه جویانه وزیر امورخارجه
آمریــکا را مصداق بارز توحش مدرن دانســت و افزود:
متاسفانه امروز در منطقه و در عرصه بین الملل افراد و
کشورهایی صحبت از ثبات و امنیت می کنند که خود
ریشه و ثمره ناامنی ،شرارت و توسعه تروریسم هستند.
وی با اشــاره بــه اقداماتی که از ســوی مجلس
شــورای اسالمی به منظور مقابله با مصوبه اخیر کنگره
آمریکا دنبال خواهد شد ،گفت :یکی از تاثیر گذارترین
اقدامات برای بســیج مجموعه ظرفیت های کشور در
مســیر برخورد با اقدامات ستیزه جویانه آمریکا ،اتخاذ
ســازوکارهای قانونی تکلیف آور است که در این راستا
مجلس شورای اســامی اقدامات الزم را انجام خواهد
داد.
نماینده رهبر معظم انقالب اســامی در شــورای
عالی امنیت ملی یادآور شــد :تجربه شکســت خورده
تحمیــل جنگ ،تحریمهــای همه جانبــه و اقدامات
تروریستی گسترده علیه ایران نشان داد که انسجام غیر
قابل خدشه کشــور ما که بر پایه حمایت و مشروعیت
مردمی استوار است با اقداماتی از این دست ،در معرض
آسییب قرار نخواهد گرفت.
شمخانی هدف دشمن از تحریم ها را تاثیرگذاری
منفی بر اقتصاد کشــور و آسیب پذیر کردن جامعه در
برابر فشــارهای اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشــت:
اقتصاد مقاومتی و تحکیم ســاخت درونی قدرت نظام،
فارغ از وجود یا فقدان تحریم ،راهبرد محوری کشــور
بــرای مدیریت تغییرات اقتصادی ،سیاســی و امنیتی
اســت .وی با تاکیــد بر ضرورت تقویت انســجام ملی
در فضای پــس از انتخابات عنوان داشــت :با عبور از
انتخابات ،اکنون باید رقابت ها به فراموشی سپرده شود
و مجموعه سلیقه های سیاسی و رسانه های وابسته به
آنها با اتخاذ مشی سازنده و همکاری و انسجام بیش از
پیش ،دولت منتخب را برای تحقق راهبردهای تعیین
شــده از ســوی مقام معظم رهبری در ابعاد سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی یاری کنند.

اطالعیه وزارت کشور درباره
انتشار مطالب خالف واقعه
در برخی رســانهها به نقل از افراد غیرمسئول در
حوزه امنیت داخلی مطالبی انتشار یافت (از جمله اینکه
اهداف گروه تروریستی منهدم شده اخیر شبهای قدر
در تهران عنوان شده است) که خالف واقع بوده و بیان
اینگونه مسائل که مبتنی بر اطالعات درست و صحیح
نبوده ،صرفاً موجب تشویش افکار عمومی می گردد.
متن کامل این اطالعیه بدین شرح است:
همانگونه که در اطالعیههــای وزارت اطالعات و
نیروی زمینی ســپاه پاســداران اعالم شد در روزهای
اخیر با عنایت بــه خداوند متعال و مجاهدت نیروهای
اداره کل اطالعــات اســتان و مجموعه نیروهای تحت
کنتــرل قرارگاه قدس ســپاه پاســداران یک شــبکه
تروریســتی در شرق کشــور در دو مرحله در منطقه
عمومی چابهار و قصرقند استان سیستان و بلوچستان
مورد هدف قــرار گرفت و کام ً
ال منهدم شــد .در این
رابطه تعدادی از اعضای گروهک به هالکت رســیده و
برخی نیز دستگیر شدند و مقادیر قابل مالحظه اسلحه،
مهمات و تجهیزات و امکانات انفجاری از آنها کشــف و
ضبط گردید .براساس اطالعات به دست آمده از اسناد
و مدارک و اظهارات عناصر دســتگیر شده این تیم به
دنبــال اهداف ضد امنیتی در نقاط خاصی در اســتان
سیســتان و بلوچســتان بودهاند که با اقدام به هنگام
و شــهادت طلبانه نیروهای مدافع امنیت کشور ،ناکام
ماندند.
اما در برخی رســانهها به نقل از افراد غیرمسئول
در حوزه امنیت داخلی مطالبی انتشــار یافت (از جمله
اینکه اهداف گروه تروریســتی فوق شــبهای قدر در
تهران عنوان شده اســت) که خالف واقع بوده و بیان
اینگونه مسائل که مبتنی بر اطالعات درست و صحیح
نبوده ،صرفاً موجب تشــویش افکار عمومی می گردد.
لذا از کلیه هموطنان عزیز درخواســت می شود نسبت
به پیگیری اینگونه اخبار از کانال های رسمی و قانونی
اهتمام داشته و سایر مباحث مطروحه از طریق افراد یا
رسانه های غیر مطلع و مسئول مورد توجه قرار ندهند.

حیدر العبادی:

حجتاالسالم خامنهای:

نباید به بهانه حجاب ،کرامت انسانی را
زیر پا گذاشت

دبیــرکل مجمــع نیروهای خط
امام ( ره)با بیان اینکه اگر هدف تحکیم
اسالم و تقویت آن است نباید به بهانه
آن بســیاری از اصول زیر پا گذاشته
شــود ،گفت :نباید بــه بهانه حجاب،
کرامت انسانی را زیر پا گذاشت.
بــه گــزارش ایلنــا حجتاالســام
سیدهادی خامنهای در مراسم احیای شب
بیستوســوم ماه مبارک رمضــان یکی از
مختصات انسان و جامعه انسانی را هدفدار
بودن آن مطرح کرد و گفت :انســان بدون
هــدف کاری را انجام نمیدهــد و خداوند
متعــال نیز جهان را هدفمنــد خلق کرده
است.
وی با طرح این پرسش که آیا انتخاب
وســیله بدون ضابطه اســت گفــت :برای
رسیدن به هدف باید وسیلهای هم سنخ آن
پیدا کرد چرا که با انتخاب وسیله نامناسب
از هدف دور میشویم.
این نماینده ســابق مجلس به بررسی
مکاتب و دیدگاههایی درباره هدف و وسیله
پرداخت و اظهار کرد :در دســته اول هدف
آنها از لحاظ منطق اســام باطل اســت از
این رو از هر وســیلهای نیز استفاده کنند
غیر مشروع و باطل است .دسته دوم اهداف
آنها قابل عرضه بــوده و مردم آن هدف را
میپسندند اما در پوشش آن هدف دیگری
را دنبــال میکنند که درســت نیســت و
وســیلهای را هم کــه انتخــاب میکنند
مشروع نیست.
خامنهای ادامه داد :دسته سوم کسانی
هستند که هدف آنها درست بوده اما وسیله
درســت و همســنخ پیدا نمیکنند .دسته
چهارم کسانی هستند که هدفآنها مقدس
و وسیله نیز مناسب است که تبعاً به هدف
میرسند.
دبیــرکل مجمــع نیروهــای خــط
امام ( ره) با بیان اینکه به دلیل اینکه هدف
دسته اول نامشروع اســت از هر وسیلهای
نیز اســتفاده کنند نامشروع و باطل خواهد
بود اظهار کرد :به طور مثال آنها میگویند
بر همه جهانیان میخواهیم مدیریت کنیم
مثل آنچــه که آمریکا میگویــد و از زر و
زور به اندازه نیاز اســتفاده میکنند .دسته
دوم کســانی هستند که اهداف واقعی خود
را پنهــان می کنند و بــه ظاهر هدفهای
انســانی عرضه می کنند و برای آنها وسیله
جای هدف را میگیرد .در این دسته هدف
و وسیله هیچ ســنخیتی با یکدیگر ندارند

که مثال آن را میتوان آمریکا و اســرائیل
دانست که هدف آنها سلطه بر جهان و غلبه
بر مظلومان است و وقتی از آنها میپرسید
برای چه به ملتها و کشورها دستاندزای
میکنید میگویند که این کار برای تامین
امنیت خود و دوستانمان است.
وی تاکید کرد :اگر مکتبی برای برپایی
عدالت آمده با سر بریدن و کشتار نمیتواند
به آن هدف برســد .کســانی که در جامعه
با شــعار حمایت از دین و مردمساالری به
میــدان میآیند اما طرف مقابل را متهم به
دینستیزی ضد مردم ساالری میکنند و از
بحران و تخریب علیه آنها استفاده میکنند،
از این دستهاند.
خامنهای با طرح این پرســش که چرا
دروغ در سیاســت به این میزان نفوذ پیدا
کرده است گفت :چندی پیش فردی از من
پرسید شــهید مدرس اعالم کرده سیاست
ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاســت
ماســت ،این چه جملهای است که ایشان
گفته و مگر میشــود ما که این همه دروغ
و تزویر در سیاســت داریــم در دین ما نیز
اینگونه باشــیم که من به او پاســخ دادم
ارتباط دین و سیاســت همان چیزی است
که شــهید مدرس مطرح کرد منتها کسی
که در سیاست دروغ میگوید دین آنها نیز
دروغ است.
وی به دســته سوم اشاره کرد و گفت:
در این دسته هدف افراد خوب اما وسیلهای
نادرست را انتخاب میکنند .اگر میخواهیم
هدف ما خدمت به انســان و تحکیم اسالم
باشد باید توجه کنیم که اسالم بیش از هر
چیزی به کرامت انسان توجه دارد.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام ( ره)
ادامه داد :در دســته چهارم هدف و وسیله
حق است.
خامنهای در نقد دسته دوم اظهار کرد:
آنها چون عقیدهای به هدف ندارند به بهانه
یک هدف مقدس ،وسیله تحمیلی در دست
گرفتــه و به جان جامعــه میافتند و پا بر
روی ارزشهای اساســی اسالم میگذارد.
اگر هدف تحکیم اســام و تقویت آن است
نباید به بهانه آن بســیاری از اصول زیر پا
گذاشته شود.
وی افــزود :مــا نباید به بهانــه انجام
کارهــای بــزرگ ،کارهای کوچــک را به
فراموشی بسپاریم .نمیشود به بهانه اینکه
میخواهیم یک موسســه بــزرگ علمی،
فرهنگی و آموزشــی در مرکز ایجاد کنیم

از ایجاد مدارس و موسسههای فرهنگی در
روستاهای کوچک صرفنظر کرد.
خامنــهای در بخش دیگــری از این
مراســم هدف اســام و انبیای آسمانی را
ایجاد عدل و قســط عنوان کرد و گفت :در
جامعه اســامی باید ارزشهــا مدنظر قرار
گیرد که اصلیترین آن برپایی عدالت است.
محور باید کرامت انســان در جامعه باشد
و احکامی همچون نمــاز و روزه مقدماتی
برای رســیدن به ارزشهای واال هســتند.
افرادی در جامعه هســتند که نماز و روزه
میخوانند اما از خدا دور هســتند .اگر نماز
این خصوصیت را داشــته که به غیر از خدا
به کســی تکیه و تعظیــم نکنیم ،این نماز
قبول است.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام ( ره)
با تاکید بر اینکه هدف و وسیله باید در یک
مسیر باشد تصریح کرد :در اسالم نمیتوان
به بهانه اجــرای عدالت به مردم ظلم کرد.
نباید بــه بهانه حجاب ،کرامت انســانی را
زیر پا گذاشــت .اخیرا ً برخــی گفتهاند به
مخالفان اســام میتوان بهتان زد .این چه
سخنی اســت و معلوم نیست که آنها برای
گفته خود چه سندی دارند و به چه استناد
میکنند.
وی به زندگی امام علی (ع) و ســیره
ایشان اشاره کرد و گفت :حضرت علی (ع)
وقتی به حکومت نرسیدند حکومت خلفایی
پیــش از خود را برهم نــزد و اینگونه نبود
که فکر کند محور همه چیز اســت و چون
حاال خلیفه نشــده میتواند همه چیز را بر
هم بزند.

خامنــهای اضافه کرد :در زمان خلیفه
اول ابوسفیان نزد امام علی (ع) آمد و گفت
مــن میدانم که حق شــما را ضایع کنند
ازاین رو حاضرم مدینه را پر از ســرباز کنم
تا شما بتوانید حکومت را در دست بگیرید.
اما حضرت به او پاسخ داد که میدانم هدف
تو خراب کردن اســت و بــه دنبال اصالح
نیستی .ایشان بعد به جامعه رفتند و گفتند
مراقب باشید که برخی میخواهند جامعه
را برهم بریزند.
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام ( ره)
اظهار کرد :امام علی (ع) در ایام محرومیت
از حق ،هیچ گاه از ارائه مشــورت کوتاهی
نکردند و حتــی گاهی اوقات فرزندان خود
را برای کمک به سمت خلفا میفرستادند.
در جریــان عثمان نیــز زمانی که حضرت
فهمیــد گروهی قصد قتــل او را کردند با
ایــن کار مخالفت کرد و گفت ما با این کار
خلیفهکشی را رایج میکنید که به مصلحت
جامعه اسالمی نیست.
وی ادامه داد :امام علی بعد از رسیدن
به خالفــت نیز بــا مخالفان خــود به هر
قیمتی که شــده مدارا کردند .معیار ایشان
حق بود و حاضر نبــود برای بقای خود به
اســتانداری معاویه که فردی نادرســت و
عیــاش بود کنار بیایــد .در ماجرای طلحه
و زبیر نیــز آنها وقتی از حضرت منســب
خواستند و ایشــان مخالفت کرد به دنبال
توطئه رفتند .حضرت میدانست آنها به او
متعرض خواهند شد اما تا زمانی که طلحه
و زبیر دست به اقدامی نزدند با آنها مقابله
نکرد.

قاسمی در پی اقدام مرزبانی عربستان در شلیک به قایق صیادی ایرانی:

این اقدام هیچ
توجیهی ندارد

به گزارش راه مردم :ســخنگوی
وزارت خارجه اقــدام گارد مرزبانی
عربســتان در تیرانــدازی به صیاد
بوشهری که به کشته شدن این فرد
شــد را اقدام غیرقانونــی و مغایر با
اصول مسلم حقوق بینالملل دانست.
بهرام قاســمی در پاســخ به ســوال
ایســنا در مورد آخرین وضعیت پیگیری
پرونده صیاد بوشــهری که در تیراندازی
گارد مرزبانی عربســتان کشته شده است
گفت :مــا همچنان در حال بررســی این
موضوع هســتیم و بعد از مشخص شدن
نتاج بررسیها توسط دستگاههای مربوطه
همانطــور که پیش از ایــن گفتهایم این
موضوع را با جدیت پیگیری میکنیم.
این دیپلمات ارشــد کشورمان تاکید

کــرد :اقــدام گارد مرزبانی عربســتان در
شــلیک به ایــن صیاد بوشــهری مغایر با
اصول مسلم حقوق بینالملل و اقدامی غیر
انسانی است .وی خاطرنشان کرد :شلیک و
تیراندازی به یک قایق صیادی کوچک غیر
مسلح هیچ توجیهی ندارد .عضو کمیسیون
امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس
گفت :بر اســاس اطالعــات اولیهای که ما
داریم ،ماهیگیران ایرانی روز گذشــته به
طرف مقابل اعــام کردهاند که ماهیگیر
هســتند و هنگامی که در حال برگشــت
بودند به سمت آنها تیراندازی شده است.
در همین رابطه ،ابوالفضل حسنبیکی
نیز به میزان گفت ،با اشاره به مفقود شدن
یک قایق ماهیگیری و کشــته شدن یک
صیاد ایرانی توسط گارد مرزبانی عربستان
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در روز شــنبه ،اظهــار کــرد :بر اســاس
اطالعات اولیهای که ما داریم ،ماهیگیران
ایرانی روز شــنبه به طــرف مقابل اعالم
کردهاند که ماهیگیر هســتند و هنگامی
که در حال برگشــت بودند به سمت آنها
تیراندازی شده است.
وی افــزود :هنــوز اینکــه دو قایق
ماهیگیری صیادان بوشــهری وارد آبهای
ســرزمینی عربستان شــدهاند یا نه ،تایید
نشده است اما حتی اگر به دلیل گم کردن
مســیر یا قرارگیــری در جبــر دریا ،وارد
آبهای سرزمینی کشور مقابل شده باشند،
آنها طبق کنوانسیونهای بینالمللی باید با
بلندگو اخطــار و تذکر بدهند که از آبهای
سرزمینی خارج شــوید نه اینکه به سمت
آنها تیراندازی کنند.
حســنبیکی ادامه داد :از این دست
موارد کــه قایقهــا و لنجهــای کوچک
ماهیگیری کشورهای حاشیه خلیج فارس
و حتــی قایقهای ماهیگیری کره و ژاپن،
به اشــتباه وارد آبهای سرزمینی ما شده
باشــند ،روزانه دهها مــورد اتفاق میافتد
اما مــا با همه ایــن موارد طبــق قوانین
موجود بینالمللی رفتار میکنیم و به آنها
اخطارهای الزم را میدهیم.

ایــن عضو کمیســیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس با بیــان اینکه
تحت هیچ شــرایطی دریابانی کشورها در
ابتــدای امر ،مجاز به تیراندازی به ســوی
قایقهــای صیادی نیســتند ،عنوان کرد:
تشخیص قایق ماهیگیری با قایق نظامی
بسیار ساده و آسان است و نمیتوان گفت
که نیروهــای گارد مرزبانی عربســتان به
اشتباه تصور کردهاند آن قایق ماهیگیری،
یک قایق نظامی است.
وی با بیان اینکه ســعودیها تحقیقا
میدانند کــه تیراندازی به ســمت قایق
ماهیگیری ،یک جرم بینالمللی اســت،
گفت :سربازان عربستانی این روزها به دلیل
شکســتهای پیاپی نظامی و سیاسیشان
در منطقه ،به حدی وحشتزده شدهاند که
بــا حالت دیوانگی و جنون ،به ســمت هر
شیء و وســیلهای که میبینند تیراندازی
میکنند.
حســنبیکی در پایــان خاطرنشــان
کــرد :وزارت خارجه جمهوری اســامی
ایــران همانگونه که تا کنــون عمل کرده
اســت ،باید این موضوع بسیار مشکوک را
به صورت جدی بررســی کند تا شــرایط
تنبیه طرف مقابل فراهم شود.

اگر دنیا را بدهند از ایران
دست بر نمی داریم
نخســت وزیر عراق تاکید کرد که اگر
ملــک دنیا را به ما بدهند و بخواهند که به
طور رایگان عراق را بازســازی کنند ،هرگز
از رابطه با جمهوری اســامی ایران دست
بر نمی داریم.
‹حیدرالعبادی› شامگاه شنبه ،شب در
آســتانه سفر به تعویق افتاده اش به ریاض،
در جمع گروهی از اصحاب رسانه در عراق
در واکنــش به تالش های آمریکا برای دور
کردن عراق از ایران گفت :اگر ملک دنیا را
به ما بدهند و بخواهند به طور رایگان عراق
را بازسازی کنند ،هرگز از رابطه با جمهوری
اسالمی ایران دست بر نمی داریم.
نخست وزیر عراق همچنین از اظهارات
اخیــر ‹ایاد عالوی› معــاون رییس جمهور
عراق علیه دولت قطر انتقاد و اظهار داشت:
عراق سیاست صف بندی را دنبال نمی کند
و اظهارات معــاون رییس جمهور عراق در
خصوص قطر قابل قبول نیست.
العبــادی خاطر نشــان کــرد :نباید
مسوولین عراقی با ســوء استفاده از پست
رســمی خود درباره بحران جاری در حوزه
خلیج (فــارس) اظهار نظر کرده و به روابط
عراق با همسایگانش لطمه بزنند.
وی درباره علت سخنان عالوی که در
سفر اخیرش به مصر گفته بود ،قطر درصدد
تجزیه عراق بوده است ،گفت :تصور می کنم
وی (عالوی) برای کسب رضایت مصری ها
از قطر انتقاد کرد ،اما این ســخنان ،موضع
دولت عراق نیست.
نخست وزیر عراق یادآور شد که برخی
ها از عراق می خواهند که در کنار قطر علیه
عربستان یا برعکس بایستد و این اشتباهی
است که عراق از آن سودی نمی برد.
به گفته وی ،عراق باید سیاســت بی
طرفــی را در بحران خلیــج (فارس) اتخاذ
کند ،اما در خصوص نقش میانجیگری نیاز
است که قبل از اقدام به آن ،به درستی این
مسئله بررسی شود.
نخســت وزیر عراق از مســووالن این
کشور خواســت تا به سیاست خارجی که
هیات دولت و وزارت خارجه عراق ترســیم
کرده اند ،پایبند باشند.
وی در خصوص ســفر منطقه ای آتی
خــود به کشــورهای عربســتان ،کویت و
جمهوری اسالمی ایران نیز گفت :این سفر
سه روزه اســت و از امروز (یکشنبه) آغاز و
سه شنبه آینده به اتمام می رسد.
العبادی افزود :برای این ســفر از مدت
ها قبل برنامه ریزی شده و هیچ ارتباطی با
بحران جاری در حوزه خلیج (فارس) ندارد
و بعد از تعطیالت عید فطر ،به کشــورهای
دیگری نیز سفر می کنم.
نخســت وزیر عراق تاکید کرد :ســفر
به عربستان ســعودی فقط برای گسترش
روابط نیســت بلکه برای حرکت رو به جلو
این روابط بین دو کشور است.
وی اضافــه کرد :عربســتان به خوبی
خطــر گروه تروریســتی داعــش را درک
کرده هرچند تاکنون از نزدیک آن را لمس
نکرده است و به دلیل وجود اندیشه افراطی
داعشــی در داخل جامعه و دســتگاه های
عربستان سعودی ،ریاض در برابر این خطر
مصونیت ندارد و بر همین اساس این خطر
را درک کرده است و عراق هم آمادگی دارد
تجربیات خود را در مبارزه با تروریســم در
اختیار ریاض بگذارد.
وی ابراز امیدواری کرد که سعودی ها
در عین این جهت گیری به افزایش تبادالت
تجاری خــود با عراق اهتمام داده و در این
خصوص نرمش بیشتری نشان دهند.
العبادی تاکید کرد :عراق نمی خواهد
به اختالفات خلیجی – خلیجی ورود کند و
سفر به عربستان هیچ گونه ارتباطی با این
بحران ندارد.
نخست وزیر عراق در عین حال تلویحا
از اعمال محاصره اقتصــادی بر قطر انتقاد
کــرد و گفت :بغداد مخالــف اعمال تحریم
و محاصره بــر ملت ها اســت و فقط باید
متهمان بازخواست شوند.

آگهی مفقودی
مــدارک کارشناســی ارشــد
روابــط بیــن الملل دانشــکده
روابط بین الملــل وزارت امور
خارجــه اینجانب علــی محمد
رمضان زاده فرزند اســداهلل ش
ش 207 :مفقــود گردیــده و از
درجه اعتبار ساقط است .

