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حضرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظم انقاب اســامی 
صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استان های 
مختلف در ســخنان مهمی درباره اوضاع اقتصادی و معیشتی، 
شرارت های آمریکا و پیشــنهاد مذاکره و نیز ضرورت وحدت 
عمومی مردم و مسئوالن خاطرنشان کردند: مشکات اقتصادی 
و راه حل های آن معلوم است، هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد 
و مسئوالن در هر سه قوه باید با تاش، کار مشترک و استفاده از 
نظرات کارشناسان، مشکات و فشارها را از دوش مردم بردارند. 
ایشــان همچنین در خصوص موضوع مذاکره با آمریکا تأکید 
کردند: با آمریکایی ها به علت وجود استدالل های دقیق، تجربه 
گذشــته و ضررهای فراوان مذاکره با یک رژیم متقلب و زورگو 
مذاکره نمی کنیم و در پرتو وحدت و همدلی مردم و مسئوالن، 
این مرحله را به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت. رهبر انقاب 
اسامی در سخنان خود با اشاره به مشکات اقتصادی و معیشتی 
کشــور و گرانی های فراوان اخیر که بــه بخش هایی از مردم به 
شدت فشار وارد کرده است، گفتند: اکثر کارشناسان اقتصادی 
و بسیاری از مسئوالن متفق هستند که عامل همه این مشکات 
تحریم ها نیست بلکه ناشی از مســائل درونی و نحوه مدیریت و 

سیاست گذاری اجرایی است...

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقاب 
اسامی صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از قشرهای 
مردم از استان های مختلف در سخنان مهمی درباره 
اوضاع اقتصادی و معیشتی، شــرارت های آمریکا و 
پیشنهاد مذاکره و نیز ضرورت وحدت عمومی مردم 
و مسئوالن خاطرنشان کردند: مشکات اقتصادی و 
راه حل های آن معلوم است، هیچ بن بستی در کشور 
وجود ندارد و مسئوالن در هر سه قوه باید با تاش، کار 
مشترک و استفاده از نظرات کارشناسان، مشکات و 

فشارها را از دوش مردم بردارند.
ایشــان همچنین در خصوص موضوع مذاکره با 
آمریکا تأکید کردند: بــا آمریکایی ها به علت وجود 
استدالل های دقیق، تجربه گذشته و ضررهای فراوان 
مذاکره با یک رژیم متقلب و زورگو مذاکره نمی کنیم 
و در پرتــو وحدت و همدلی مردم و مســئوالن، این 

مرحله را به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت.
رهبر انقاب اسامی در ســخنان خود با اشاره به 
مشکات اقتصادی و معیشــتی کشور و گرانی های 
فراوان اخیر که به بخش هایی از مردم به شدت فشار 
وارد کرده است، گفتند: اکثر کارشناسان اقتصادی و 
بسیاری از مسئوالن متفق هستند که عامل همه این 
مشکات تحریم ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی 

و نحوه مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است.
بی تدبیری در اختصاص ارز و توزیع سکه

حضرت آیــت اهلل خامنه ای تأکیــد کردند: من 
نمی گویــم تحریم ها اثر ندارد، اما عمده مشــکات 
اقتصــادی اخیر مربــوط به عملکردها اســت و اگر 
عملکردها بهتر و با تدبیرتر و بــه هنگام تر و قوی تر 
باشد، تحریم ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می توان 

مقابل آن ایستاد.
ایشان به نوســانات اخیر بازار ارز و سکه و کاهش 
ارزش پول ملی اشــاره کردنــد و افزودند: در همین 
قضایای ارز و سکه گفته شــد مبلغ ۱۸ میلیارد دالر 
از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز 
مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد 
و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکات 

مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.
رهبر انقاب اسامی خاطرنشــان کردند: وقتی 
ارز یا ســکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می شود، 

مشــکات فعلی به وجود می آید زیــرا این قضیه دو 
طــرف دارد، یک طرف آن فردی اســت که دریافت 
می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. 
همه بیشتر به دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه 
را گرفته اســت در حالی که تقصیر عمده متوجه آن 
فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده 
است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد 
با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه 
 ساز این مســائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.

ایشان به کمین گرفتن دشمن برای سوءاستفاده از 
این خطاها و بی تدبیری ها اشاره کردند و افزودند: ما 
به دالیل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل کم نداریم، 
آنها کمین گرفته اند تــا همچون مگس بر روی زخم 
بنشینند و با سوءاستفاده از مشکات ناشی از خطای 
برخی افراد، ناکارآمدی نظام و بن بست در کشور را القا 

کنند تا مردم ناامید شوند.
مشکل ناشناخته ای نداریم

رهبر انقاب اسامی تأکید کردند: در کشور هیچ 
بن بســتی وجود ندارد زیرا مشکات کشور شناخته 
شده اســت و برای همه آنها نیز راه حل های شناخته 
شده ای وجود دارد و فقط باید مسئوالن کمر همت 

ببندند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به پیشنهادها و 
نامه های متعدد جوانان انقابی، مؤمن و خوش فکر 
بــرای حل مشــکات گفتنــد: اخیراً هــم عده ای 
کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند 
و برخی هم صاحب نام هستند، نامه ای دلسوزانه به 
رئیس جمهور محترم نوشــته اند و ضمن برشمردن 
مشکات ساختاری و موجود اقتصادی، راه حل ها را 
هم ارائه کرده اند که این راه حل ها اکثراً صحیح بودند.

ایشــان با تأکید بر اینکه اغلب این راه حل ها قبًا 
در شعارهای سال و سیاســت های کلی اعام شده 
بود، افزودند: بنابراین مشکات اقتصادی کشور راه 
حل دارد و این گونه نیســت که دشمن و برخی افراد 
دنباله رو او در داخل و در رسانه ها، خبیثانه تبلیغ کنند 
که کشور به بن بست رسیده و هیچ راهی جز پناه بردن 

به فان شیطان یا شیطان اکبر وجود ندارد.
رهبر انقاب اسامی خاطرنشان کردند: مسئوالن 
اجرای برخی از این راه حل ها را شروع کرده اند اما باید 

جدی تر انجام دهند و من این موضوع را در جلسات 
خصوصی به رؤسای سه قوه و مسئوالن کشور گفته ام 
و آنان نیز به اندازه توان خــود پیگیر این موضوعات 

هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ما در 
کشــور نیروی خوب و باُعرضه و جــوان کم نداریم، 
گفتند: مســئوالن باید همکاران خوبی را برای خود 

انتخاب کنند.
مشکل نقدینگی عظیم ناشی از 

سیاست های غلط است
ایشــان، نقدینگی عظیــم را یکی از مشــکات 
اقتصادی کشور و ناشــی از سیاســت های اشتباه 
دانستند و گفتند: همان گونه که در عید فطر خطاب 
به مسئوالن گفتم، باید این نقدینگی به سمت تولید 
و بخش های صنعت، کشاورزی و مسکن هدایت شود 
و اگر چنین کاری انجام شود، نقدینگی که امروز یک 

تهدید است، به فرصت تبدیل خواهد شد.
رهبر انقاب اســامی با تأکید بر اینکه همواره از 
دولت ها حمایت کرده اند و از این دولت نیز حمایت 
می کنند، خاطرنشــان کردند: بار دیگر به مسئوالن 
دولتی سفارش مؤکد می کنم که با فکر و برنامه ریزی 
و مشورت با افراد آگاه، راه های سوق دادن نقدینگی 

به سمت تولید را پیدا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: برخی می گویند 
علت مشکات فعلی در بازار، و کسب و کار این است 
که چون فعاالن اقتصادی از زمان آغاز تحریم ها یعنی 
نیمه مرداد و یا نیمه آبان مطلع بودند، کارهایی انجام 
دادند، حاال سؤال این است که اگر فعاالن اقتصادی 
مطلع بودنــد و کارهایی کردند، مســئوالن دولتی 
هم باید خــود را برای مقابله با تحریم بیشــتر آماده 

می کردند.
ایشــان افزودند: البته اکنون هم دیر نشده است 
و می توان تصمیم هــا و اقدامــات الزم را در مقابل 
تصمیم خبیثانه دشــمن، اتخاذ کرد و اگر کســی 
بگوید دیر شــده و ممکن نیســت، یا جاهل است و 
یا حرف بی جهت زده اســت. رهبر انقاب اسامی 
تأکید کردند: هرکسی که اعام کند، ما به بن بست 

رسیده ایم، یا جاهل است و یا حرف او خائنانه است. 

خبرسرمقاله

رهبر انقالب فرمول مذاکره به سبک آمریکایی را تبیین کردند

نقدمیگیرند؛وعدهمیدهند شنیدن این سخن از زبان حیدر العبادی که برای حفظ منافع ملی 
کشور عراق به تحریم های آمریکا علیه ایران می پیوندد و تمام روابط 
دالری خود با ایران را قطع می کند برای ایرانیان بســیار گران آمد. 
مردم ایران با هر مرام و مسلک و اندیشه ای خشم خود را از اظهارات 
حیدرالعبادی در فضای مجازی و رسانه های گوناگون نشان دادند. اما 
خارج از این فضای هیجانی اصوال حفظ منافع ملی و تاش برای احقاق 
آن وظیفه هر سیاستمداری است که رهبری جامعه را به عهده دارد. 
جمهوری اسامی ایران آن زمان که داعش شمال عراق را تصرف کرد 
و دیری نبود تا تمام کشور عراق را ببلعد،تمام قد به مبارزه با نیروهای 
ابوبکر بغدادی برخاست و حمایت از دولت قانونی و حفظ یکپارچگی 
کشور عراق را به عنوان سیاست رهبردی خود اعام کرد. این درحالی 
بود که آمریکاییان هنوز در اعام موضع خود تردید داشتند و با تاخیری 
معنادار موضع خود را اعام کردند. طبیعی است اقدام ایران برای حفظ 
منافع ملی کشور بود زیرا وجود ناامنی در کشور همسایه، سبب ساز 
ایجاد ناامنی در داخل کشور می شود. بنابراین کشورها در مقاطع و 

ادوار مختلف همواره به دنبال حفظ منافع ملی خود هستند. 
اما اظهارات حیدرالعبادی تلنگری به دستگاه سیاست خارجی 
و دیپلماسی کشور وارد کرد تا در این زمینه تاش ها و اقدامات خود 
را به ویژه در ارتباط با دولت عراق با جدیت بیشتری پیگیری نمایند و 
به گونه ای عمل کنند تا دولت عراق در زمینه سیاستهای منطقه ای، 
فروش نفت، تحریمهای آمریکا و مســایلی از این جنس ماحظات 
و مطالبات جمهوری اســامی ایران را در تصمیم گیری های خود 

لحاظ نماید. 
از این منظر پیگیری موضوع  اخذ غرامت از کشور عراق به واسطه 
جنگ هشت ساله ای که بر ایران تحمیل کرد دقیقا اقدام دیپلماتهای 
ایرانی برای حفظ منافع ملی کشــور قلمداد می شــود که مطالبه و 
پیگیری آن هیچ منافاتی با همکاری های امنیتی، سیاسی، اقتصادی 

و فرهنگی  میان دو کشور به عنوان همسایگانی استراتژیک ندارد.   
پس از آن  که جنگ تحمیلی با صدور قطعنامه به پایان رســید، 
جمهوری اسامی ایران و دولت عراق طبعا از لحاظ حقوقی باید مطابق 
مفاد قطعنامه عمل می کردند. ماده هفت قطعنامه 59۸، دبیرکل 
ســازمان ملل متحد را ملزم کرد گروهی ازکارشناسان را برای یک 
ماموریت حقیقت یاب جهت تعیین میزان خسارت به منطقه اعزام 
کند. پیرو این مساله هیات منتخب ســازمان ملل دو مرتبه یکبار  
خرداد ۱370 و بار دیگر آبان و آذر ۱370  از ایران بازدید کرد. هرچند 
در قطعنامه 59۸ مبنای روشــنی برای ضمانت اجرای اخذ غرامت 
وجود ندارد و تمام این فرایند تا به امروز به ماحظات سیاسی واگذار 
شده است، از منظر حقوقی دولت فعلی عراق جانشین دولت پیشین 
است و تعهدات و حقوق آن دولت طبق اصل »جانشین دولت  ها» به 

دولت جدید منتقل می  شود.  
متاســفانه پس از طی این مراحل وعلی  رغم گزارش  هایی که دو 
هیات اعزامی از سوی ســازمان ملل ارائه کردند، از سال 70 تاکنون 

بحث اخذ غرامت از دولت عراق همچنان مسکوت مانده است. عمده 
دلیل عدم پیگیری بیش از آن  که بحث  های حقوقی باشد مسائل و 
ماحظات سیاسی است.  ضمانت اجرایی برای دریافت غرامت جنگ 
فقط به شورای امنیت سازمان ملل و ارتباط جمهوری اسامی ایران 
با این نهاد بین  المللی بازمی گردد. در مورد حمله عراق به کویت شاهد 
بودیم سازمان ملل فروش نفت عراق را زیر نظر گرفت و خسارات دولت 
کویت از  رهگذر فروش نفت عراق پرداخت شد. حال که جمهوری 
اسامی ایران با تعهد و پایبندی به برجام و در سایه مذاکرات هسته ای 
توانسته است رابطه خوبی با اعضای موثر شورای امنیت سازمان ملل 
داشته باشد شایسته است در زمینه اخذ غرامت جنگ هشت ساله با 
تاکید به همان منطقی که حیدرالعبادی به آن معتقد است، یعنی 

حفظ منافع ملی ایران، اقدامات جدی و موثری انجام دهد. 
با این پیگیری نه تنها ایران می تواند  از لحاظ مادی به منافع مهمی 
در حدود ۱۱00 میلیارد دالر دســت یابد، بلکه  به طور رسمی نیز 
مشخص می شود در جنگ هشت ساله، عراق کشور متجاوز بوده و به 
ملت ایران ستم کرده است. اثبات رسمی این مسئله بسیار مهم تر از 

اخذ غرامت است. 
درخصوص جنگ عراق علیه کویت، شــورای امنیت با صدور 
قطعنامه ای به صراحت عراق را متجاوز دانست و پیرو متجاوز اعام 
شدن عراق بود که مســئله پرداخت غرامت نیز به وقوع پیوست. اما 
درمورد ایران شورای امنیت هیچ گاه به صراحت اعام نکرده است که 
عراق متجاوز است. تنها یک بار »خاویر پرز دکوئیار«  که دبیرکل وقت 
سازمان ملل بود اعام کرد که عراق متجاوز است. دیپلماتهای ایرانی 
با تمسک به اسناد و مدارک و اظهار صریح دبیرکل وقت سازمان ملل 
باید در این زمینه تاش نمایند. بنابراین اگر دستگاه دیپلماسی کشور 
بتواند در زمینه اخذ غرامت اقداماتی انجام دهد، درواقع یک گام به جلو 
برداشته است  و این موضوع می تواند دستاویزی برای صدور سندی 
برای پذیرش تجاوز حمله دولت وقت عراق در حمله به ایران نیز باشد.

عراقی ها در حفظ منافع ملــی خود آنقدر هوشــمند بودند تا 
درمحاکمه صدام و در کیفرخواست دادگاه ویژه جنایات صدام و حزب 
بعث حمله به کویت را گنجاندند اما حمله به ایران جزء اتهامات صدام 
نبود. زیرا دنیا با قطعنامه  های شورای امنیت  پذیرفته بود که عراق در 
حمله به کویت متجاوز است و آنچه دادگاه ویژه صدام اعام می کرد، 
نکته جدیدی علیه مردم و دولت عراق ارائه نمی کرد، اما درمورد ایران به 
دلیل آنکه چنین سندی وجود نداشت، دولت جدید عراق نمی خواست 
این موضوع به عنوان یکی از اتهامات در کیفرخواســت دادگاه ویژه 

مطرح شود و سندی در اختیار ایران بگذارد.  
حال باید بررسی کنیم که آیا ملت ایران با در نظر گرفتن منافع ملی 
از وجود چنین دولتی در عراق آنقدر منفعت می برد که از خیر  ۱۱00 
میلیارد دالر غرامت جنگی بگذرد؟ با رفتاری که دولت عراق در زمینه 
فروش نفت و پیوستن به تحریم های آمریکا از خود نشان داد به نظر 

می رسد پاسخ به این پرسش روشن است. 

حق گرفتنی است! 
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