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اخبار سیاسی
فساد به برخي از مسئوالن بااليي
کشور رسيده است

مع��اون اول رئيسجمه��وري اظه��ار
کرد :اگر با فس��اد و مس��ئوليني که دامن
جمهوري اس�لاميرا به فساد آلوده کردند
ب��ه موقع برخورد ميش��د ،ام��روز مبارزه
با فس��اد به دغدغ��ه عموميملت تبديل
نشده بود.اس��حاق جهانگيري معاون اول
رئيسجمهوري بعدازظهر شنبه در بازديد
از خبرگزاري جمهوري اس�لامي(ايرنا) در
جمع اعضاي تحريري��ه اين خبرگزاري با
اش��اره به معضل فس��اد به عنوان يکي از
دغدغههاي عموميکش��ور ،اظه��ار کرد:
متاسفانه فساد به برخي از مسئوالن بااليي
کشور رسيده است و در دورهاي که ميشد
و بايد جلوي فس��اد را ميگرفتند ،نگرفتند
و برخي مسئولين کش��ور را به فساد آلوده
کردند.وي با تاکيد بر اينک��ه راه مبارزه با
فس��اد اين بود که بدون تبعيض و فارغ از
وابستگيهاي جناحي برخورد ميشد ،خاطر
نشان کرد :اگر با فساد و مسئوليني که دامن
جمهوري اسالميرا به فساد آلوده کردند به
موقع برخورد ميشد ،امروز مبارزه با فساد
به دغدغه عموميملت تبديل نشده بود.
فساد ریشه کن نشود ،هر اقدام
اصالحی در اقتصاد بیفایده است

س��ید مصطفی میرس��لیم ،رئیس ش��ورای
ّ
مرک��زی ح��زب مؤتلفه،با اش��اره به اعمال
تحریمه��ای جدی��د آمری��کا ،اظه��ار کرد:
امروز اغلب کش��ورهاى دنیا خیلی از آمریکا
میترس��ند و نمیتواند به آن بیاعتنا باشند،
بنابراین بس��یار با احتیاط ب��ا آمریکا برخورد
میکنند و قطع ًا نباید توقع داش��ته باش��یم
اروپاییها خالف نظر آمریکاییها عمل کنند.
وی افزود :در وضعیت فعلی کشور جای هیچ
ناامیدی نیست اما این را هم باید بدانیم که
مشکالت جدیدی برای ما ایجاد خواهد شد.
رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی
با اش��اره به وضعیت اقتصادی کشور ،گفت:
امروز ش��رایط خودکفایی به لحاظ عمومی
برقرار است و ما در برخی موارد جزئى وابسته
ب��ه وارداتیم اما مطمئن��ا با مدیریت صحیح
توزی��ع و جلوگیرى از ضایع��ات ،در اقتصاد
فلج نخواهیم ش��د .میرسلیم اظهار کرد :اگر
فس��اد ریشه کن نش��ود ،هر اقدام اصالحی
در اقتصاد بیفایده اس��ت و همچون آب در
آبکش ریختن است .باید شبکه فساد هرچه
سریعتر فروبریزد و برخورد قاطع و همه جانبه
با آن صورت بگیرد.
سردار آسودی:مشکالت اقتصادی به
خاطر سوءمدیریت است ،نه تحریمها

سردار آسودی مشاور سابق نماینده ولی فقیه
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی  ،با اشاره به
سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار با هزاران
نفر از اقشار مختلف مردم گفت :بیانات رهبر
انقالب در این دیدار بس��یار مهم و راهبردی
بود و ضرورت دارد همه دلسوزان جمهوری
اس�لامی ابعاد مختلف بیانات ایشان را برای
مردم تبیین کنند .به گزارش مهر،وی افزود:
بیان��ات رهبر انقالب در جهت روش��نگری
شرایط فعلی کشور و البته برای حل مشکالت
مردم است و اگر در دستور کار مسئوالن قرار
گیرد می تواند به سرعت مشکالت مردم را
برطرف کند .پس باید ابعاد این سخنرانی برای
همگان تبیین شود .وی با اشاره به مسائل و
مش��کالت اقتصادی موجود در کشور گفت:
مردم ما باید بدانند مسائل موجود به چه دلیل
اس��ت و تحریم ها تا چه ان��دازه در به وجود
آمدن این مشکالت تاثیرگذار هستند .شاید
عده ای فکر کنند تمام مشکالت اقتصادی
کش��ور به تحریم ها مربوط اس��ت و دشمن
عامل آنها است اما همانطور که رهبر انقالب
فرمودند بخش اعظمی از مشکالت به دلیل
س��وء مدیریت اس��ت که باید این اشکاالت
برطرف شود .مشاور سابق نماینده ولی فقیه
در سپاه گفت :مشکالت کشور همانطور که
رهبر معظم انقالب بارها فرمودند با نگاه در
درون کشور برطرف می شود .متاسفانه حدود
 ۷۰تا  ۸۰درصد مشکالت فعلی به دلیل عدم
وج��ود مدیریت صحیح اس��ت .پس ما باید
برای حل مشکالت مردم مسائل موجود در
مدیریت را حل کنیم.
الیحه «اصالح قانون مبارزه با
پولشویی» به مجلس بازگشت

عباس��علی کدخدایی س��خنگوی شورای
نگهبان در خبری ک��ه در فضای مجازی
منتشر شد ،از اعالم مغایرت الیحه «اصالح
قانون مبارزه با پولشویی» با شرع و قانون
اساس��ی در این ش��ورا خبر داد .به گزارش
مهر،کدخدایی در این پست توئیتری نوشته
است« :الیحه اصالحقانون پولشویی ،در
چهار بند مغایر با موازین ش��رع مقدس و
قانون اساسی شناخته شد و جهت اصالح
بهمجل��س اعاده گردید .مالک بررس��ی
شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت
یک مصوبه ،موازین شرع مقدس و قانون
اساسی است».

اخبار بینالملل

آیت اهلل نوری همدانی:

مدیران ،زندگی خود را هم تراز فقرا و محرومان قرار بدهند
است ،عالمان باید همان مسیری را بروند
که انبیا رفتند تا فتنهها را بشناسند و با
فتنهها مقابله کنند .استاد برجسته حوزه
علمیه قم افزود :وظیفه حوزه این است
که نیروهایی را ب��رای مقابله با فتنهها
تربیت کند ،طالب باید خودشان را برای
انجام این وظیفه اس�لامی آماده کنند،
علما هیچ گاه در مقابله با فتنهها ساکت
نبودند و سکوت خیانت به اسالم است و
کسانی همچون شهید اول و شهید ثانی
در این راه به ش��هادت رسیدند .آیتاهلل

آی��تاهلل حس��ین ن��وری همدان��ی
دیروز(ش��نبه) در همای��ش نقش حوزه
انقالبی در ماندگاری انقالب اسالمی که
در سالن اجتماعات جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم برگزار شد اظهار داشت:اسالم
عالمی میخواهد که در مس��یر مواضع
این دین گام ب��ردارد ،علم و توجه مانع
از گرفتاری به فتنه میش��ود و عالمان
باید هر اندازه که میتوانند کمتر دنیاگرا
باش��ند .وی ادام��ه داد :اس�لام از هیچ
قشری به اندازه طالبان علم تقدیر نکرده

ن��وری همدانی ،وظیف��ه مجاهدین را
خودسازی دانست و تصریح کرد :حوزه
علمیه باید افرادی بااخ�لاق ،با تقوا ،با
بصیرت و شجاع تربیت کند و باید رفتار
علما و طالب به گونه ای باشد که مردم
روش و منش انبیا را در علما ببیند .وی
ادامه داد :جایگزینی برای عالمانی که از
دنیا رفتند ،تربیت نشدند ،این که در حوزه
ش��هر تهران با جمعیت  10میلیون نفر
هیچ مجتهد شاخصی وجود ندارد آسیب
اس��ت و باید برای رفع این نقص اقدام

الزم انجام شود .اس��تاد برجسته حوزه
علمیه قم افزود :امام خمینی(ره) بر نقش
مردم تاکید داش��تند ،اکن��ون هم مردم
در مضیقه معیشت قرار دارند و عالمان
در کن��ار مردم هس��تند و در خصوص
مشکالت معیشتی مردم باید پیگیری
داشته باش��ند .آیتاهلل نوری همدانی با
اشاره به ویژگی خاص انقالب اسالمی
اظهار کرد :امام خمینی(ره) و مقام معظم
رهبری این انقالب را مقدمه ظهور امام
زمان(عج) میدانند که فتنههای بسیاری

کوفي عنان ،دبير کل پيشين سازمان
ملل در گذشت

در این انقالب ایجاد میش��ود و باید با
ای��ن فتنهها مقابله ک��رد .وی در پایان
خاطرنشان کرد :در جامعه اسالمی باید
مدیران زندگی خودشان را هم تراز فقرا
و محرومان قرار بدهند ،انقالب اسالمی
در جه��ان تحول ایجاد کرد و باید برای
حراست از این انقالب تالش کنیم.

وکالی ملت:

رئیس جمهور با دوری از حاشیه پاسخگوی سواالت نمایندگان باشد
گروه سیاس�ی :نمایندگان مجلس با اعتقاد بر اینکه
حجت االس�لام حس��ن روحانی رئیس جمهور باید
با دوری از تنش و حاش��یه در صحن علنی مجلس
پاسخگوی سواالت وکالی ملت باشد ،در عین حال
تاکید کردند در جلس��ه سوال از روحانی نباید مسائل
غیرواقعی مطرح ش��ود .به گزارش «عصرایرانیان»
بعد از فراز و فرودهای بس��یار علی الریجانی رئیس
مجلس شورایاس�لامی  10مردادماه س��ال جاری
در جلس��ه علنی پارلمان طرح سوال از رئیسجمهور
را ب��ا  80امض��اء اعالم وصول ک��رد 4 .روز بعد از
اعالم وصول این س��وال ،رئیسجمهور طی نامهای
به رئیس مجلس ،س��وال نمایندگان را خالف قانون
اساسی اعالم کرد اما در عین حال تاکید کرد «برای
جلوگی��ری از هر نوع اختالف بین ق��وا و احترام به
مجلس شورایاسالمی انشاءاهلل در فرصت مقرر به
مجلس خواهم آمد و به سواالت پاسخ خواهم داد».
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور هم
در واکنش به طرح سوال نمایندگان آن را غیرقانونی
عنوان کرد و در گفت و گوهای مختلف خود با رسانه
ها اینطور بیان کرد که پاس��خ س��واالت در جلسات
کمیس��یون داده ش��ده و دیگر نباید این طرح سوال
وصول می شد.
جلسه سوال از روحانی دور از تنش باشد


حجتاالسالم محمدمهدی افتخاری نماینده مردم
فومن در مجلس ش��ورای اس�لامی  ،گفت :جلسه
س��وال از رئیسجمه��ور در مجلس باید ب��ه دور از
هرگونه تنش و اختالف و در فضایی آرام برگزار شود.
به گ��زارش فارس،وی افزود :مردم پس از گذش��ت
 40س��ال از پیروزی انقالب دیگر دوس��ت ندارند و
نمیخواهند که مسئولین در فضایی پرتنش به بحث
بپردازند و از آنها توقع اجرا و عمل دارند نه مباحثات
پرتنش و به دور از صلح و آرامی .عضو فراکس��یون

باید در چارچوب مصالح ملی اقدام کنیم.
روحانی  6شهریور به مجلس می آید؟


روحانیت مجلس اظهار داشت :باید جلسه استیضاح
از هرگونه اظهارنظری که موجب التهاب در جامعه و
بازار میشود پرهیز کرد و نباید در این جلسه مسائل و
مواردی مطرح شود که خوراک تبلیغاتی برای دشمن
فراهم کند .افتخاری در پایان خاطرنشان کرد :انتظار
مردم این اس��ت که این جلسه برای ایجاد شفافیت
و رفع ابهامات و س��واالت باش��د و شاهد درگیری و
مسائلی از این دست نباشند.
«بگم بگم» نباشد !


همچنین،محمدرضا امیرحس��نخانی نماینده مردم
فردوس در مجلس ش��ورای اس�لامی ه��م اظهار
داشت :جلسه سؤال از رئیسجمهور در مجلس نباید
به جلس��های برای «بگم بگمها» تبدیل شود بلکه
باید به س��ؤاالت و ابهامات پرداخته و به آنها پاس��خ
داده ش��ود .وی در گفت و گو با فارس افزود :اگر در

این جلس��ه سؤاالت وابهامات مطرح شود و با هدف
شفافس��ازی به این سؤاالت پاسخ گفته شود برای
کش��ور و مردم مفید خواهد ب��ود وگرنه اگر بخواهد
حرفهایی که هیچ فایدهای برای مردم ندارد مطرح
شود تنها به دس��تاویزی برای دشمن تبدیل خواهد
شد .نائبرئیس کمیس��یون اصل نود مجلس اظهار
داش��ت :اگر س��ه اصل منافع ملی ،اخالق و قانون
مداری در جلس��ه سؤال از رئیسجمهور مدنظر قرار
گیرد شاهد برگزاری جلسه خوب و مفید برای کشور
خواهیم بود و برگزاری چنین نشس��تی طبیعتا برای
کشور و مردم فایده خواهد داشت .امیرحسنخانی در
پایان خاطرنشان کرد :اگر در این جلسه مسائلی غیر
از مسائل مردم و مسائل روز کشور مطرح و به نوعی
«بگ م بگمها» را داشته باشیم طبیعتا برای رسانههای
دشمن خوراک تبلیغاتی تهیه کرده و آنها را خوشحال
کردهایم .پس نباید اینگونه شاهد این مسائل باشیم و

اما روز گذشته(ش��نبه) خبرهای مختلفی منتشر شد
که در آن تاریخ حضور حسن روحانی رییس جمهور
در مجلس مطرح ش��ده بود.در همی��ن رابطه،احمد
امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس درباره
برخی خبرها مبنی بر حضور رئیس جمهور در صحن
مجلس برای پاس��خ به سؤاالت نمایندگان در روز ۶
شهریورماه ،اظهار داشت :این زمان قطعی نشده و ما
به طور غیر رسمی شنیده ایم که آقای امیری (معاون
پارلمانی رئیس جمهور) روز  ۶شهریورماه را به رئیس
جمهور پیش��نهاد داده و آق��ای روحانی هم پذیرفته
است .عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد :اینها
بر اس��اس شنیده های غیر رس��می است و تاکنون
نامه رسمی از طرف دولت درباره زمان حضور رئیس
جمهور در صحن مجلس به هیات رئیسه واصل نشده
است .امیرآبادی تأکید کرد :با توجه به اعالم وصول
س��ؤال از رئیس جمه��ور در روز  ۱۰مردادماه ،آقای
روحانی تا  ۱۰ش��هریورماه فرص��ت دارد تا با حضور
در صحن مجلس به سؤاالت نمایندگان پاسخ دهد.
گفتنی است؛ سؤال از رئیس جمهور در پنج محور به
ش��رح زیر تهیه و اعالم وصول ش��ده است؛ ۱ـ چرا
دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین
عوامل فلج کردن تولید ملی است ،موفق نبوده است؟
۲ـ علت استمرار تحریمهای بانکی با گذشت بیش
از دو س��ال از آغاز اجرای برجام ،با وجود ایفای همه
تعهدات برجامی ایران چیست؟ ۳ـ چرا دولت تدبیر و
امید نس��بت به آمار بیکاری مفرط ،توجه شایستهای
ندارد؟ ۴ـ علت رکود اقتصادی ش��دید چندین ساله
در دولت جنابعالی با وجود وعدهها و اعالمهای مکرر
«عبور از رکود» چیس��ت؟ ۵ـ علت افزایش شتابان
نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی چیست؟

در همایش همافزایی هوانیروز ارتش و هوانیروز سپاه اعالم شد

گروه سیاسی:فرماندهان هوانیروز ارتش
و س��پاه دیروز(شنبه) در قالب همایشی با
عنوان هم افزایی نیروها با یکدیگر دیدار
کردن��د .به گ��زارش فارس،امیر یوس��ف
قربان��ی فرمانده هوانی��روز ارتش در این
دیدار اظهار داشت :این نیرو بعد از انقالب
نیز در پشتیبانی از یگان ها حضوری فعالی
داشته و به عنوان مثال8 ،هزار ساعت پرواز
عملیاتی در پشتیبانی از قرارگاه های حمزه
(شمال غرب) و قدس (جنوب شرق) داشته
ایم .وی تاکید کرد :هوانیروز ارتش و سپاه
با تعامل به عنوان ید واحده نظام در دفاع
از کشور اقدام می کنند که باعث افزایش
اقتدار دفاعی کش��ور می ش��ود .فرمانده

برد موشکهای بالگردهای ارتش به  ۱۲کیلومتر رسید

هوانی��روز ارت��ش ،رش��د  ۲/۱۶درصدی
پیشرفت در طرح ذوالفقار (طرح نوسازی
بالگردها) را از جمله مهمترین برنامه های
این یگان عنوان کرد و گفت :تغییر کاربری
موشکهای برد بلند نیز در دستور کار قرار
گرفته است .قربانی تصریح کرد :قسم یاد
می کنیم تا آخرین بالگرد ،فشنگ و قطره
ن در رکاب والیت و نظ��ام و دفاع از
خ��و 
کش��ور تحت فرماندهی ام��ام خامنه ای
خواهیم بود .امیر قربانی همچنین در جمع
خبرنگاران گفت :هوانیروز ارتش امروز در
ارتقای برد س�لاحهای بالگردی خود به
برد باالی  8تا  12کیلومتر دس��ت یافته
اس��ت .وی افزود :ما امروز هیچ قطعهای

را از خ��ارج وارد نمیکنیم و تمام قطعات در شب در اختیار دارند ،اما ما در این زمینه
به دس��ت متخصصین خودمان ساخته و به خودکفایی بومی رسیدهایم.
بر روی بالگردها نصب میش��ود .قربانی
هوانیروز تنوع ماموریتی بسیار باالیی

تاکید کرد :حتی کش��ورهایی که ادعای
قدرت نظامی دارند هم خودشان به تنهایی دارد
نمیتوانند بالگرد بسازند و به کمک سایر س��ردار محمد رحمانی فرمانده هوانیروز
شرکتها در نقاط مختلف جهان این کار س��پاه نیز در این دیدار با بیان اینکه نقش
را انجام میدهند .فرمانده هوانیروز ارتش هوانیروز در همه عرصه های کش��ور بر
گفت :بعد از دفاع مقدس در حوزه ارتقای کسی پوشیده نیس��ت ،هر اتفاقی که در
سامانههای بالگردی به جایی رسیدیم که کشور رخ داده و می دهد اولین یگانی که
در کشورهای غرب آس��یا و حتی در دنیا حاضر می شود هوانیروز است .وی افزود:
به عنوان قطب بالگردی شناخته شدیم.ژ هوانیروز تنوع ماموریتی بسیار باالیی دارد
قربانی در پایان گف��ت :در تمام دنیا تنها و کمک های خاصی به دیگر یگان ها می
چند کش��ور معدود هستند که سامانه دید کند .رحمانی خاطرنشان کرد :بسیاری از

ابالغ های ستاد کل به هوانیروز ،حمایت
از دیگر سازمان ها مثل اورژانس است که
شاید جزو ماموریت های اصلی این یگان
نیز نباشد .وی با اشاره به تاسیس هوانیروز
سپاه در سال  ۹۵گفت :البته ما از قبل در
نیروی هوافضای سپاه فعالیت می کردیم
و از توانمندی و تخصص برادران هوانیروز
ارتش نیز در این خصوص اس��تفاده شد.
فرمانده هوانیروز سپاه تصریح کرد :امروز
که دشمن چنگ و دندان نشان می دهد
و تحریم ها را س��خت تر کرده با وحدت
و هم افزایی می توانیم دش��من را ناامید
کنی��م که در نیروهای مس��لح این اتفاق
افتاده است.

مقامآمریکاییمدعیشد

میخواهمگفتوگودربارهایرانرابهفراترازبرنامههستهایبکشانم

«برای��ان هوک» که به تازگ��ی به عنوان رئیس
گروه��ی تازهتش��کیل در وزارت خارج��ه آمریکا
موس��وم به «گروه اقدام ایران» منصوب شده در
مصاحبهای درباره مذاکره با ایران اظهارنظر کرد.
«مایک پامپئو» ،وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه
 ۲۵مرداد ،تنها چند روز قبل از س��الروز کودتای
 ۲۸مرداد س��ال  ۱۳۳۲در یک کنفرانس خبری
تش��کیل گروهی به نام «گروه اق��دام ایران» را
اع�لام کرد .به گزارش فارس،برایان هوک در
پاسخ به س��وال خبرنگار «فاکسنیوز» مبنی بر

اینکه تش��کیل این گروه چه تفاوتی در سیاستی
که دولت آمریکا تا کنون در قبال ایران پیگیری
میکرده ایجاد میکند گفت« :ایران ،مسئله بسیار
فراگیر است و [این گروه] مسائل مختلف مربوط
به ایران اعم از تروریس��م ،تأمین مالی تروریسم،
خش��ونت در دریا ،اش��اعه موشکی ،نقض حقوق
بشر و مسائل متعدد دیگر درباره ایران را پوشش
میدهد ».هوک با بیان اینکه راهبرد جدید دولت
ترام��پ اتخاذ رویک��رد «جام��ع» در قبال ایران
ب��رای پرداختن به تمام��ی «تهدیدها» از جانب
این کش��ور علیه منابع آمریکا و متحدانش است
است ،اضافه کرد« :این گروه به هماهنگسازی
کارهایی که الزم اس��ت در سراس��ر قوه مجریه
درباره ایران انجام ش��وند ،کم��ک خواهد کرد».
تش��کیل «گروه اقدام ایران» بخشی از اقدامات
ضد ایران��ی دولت ترامپ از زم��ان ورود به کاخ
سفید به شمار میرود .ترامپ ۱۸ ،اردیبهشتماه
به ط��ور یکجانبه با نقض تعه��دات آمریکا ذیل
توافق هس��تهای برجام کشورش را از این توافق

خارج و تمایلی را برای بازگرداندن تحریمها علیه
ای��ران در دورهه��ای  ۹۰و  ۱۸۰روز امض��ا کرد.
وی  ۱۵مردادماه با امضای فرمانی دستور اجرای
اولین بسته از تحریمها علیه ایران را صادر کرد.
این تصمیم با مخالفتهای زیادی رو به رو شده
و اتحادیه اروپا ،انگلیس ،آلمان ،فرانس��ه ،عراق،
سوریه و  ...علیه آن موضعگیری کردهاند .دولت
آمریکا همچنین بع��د از خروج از برجام کارزاری
همهجانبه برای اعمال فش��ار علی��ه ایران به راه
انداخت��ه و در تالش اس��ت کش��ورهای دیگر را
به حمای��ت از تحریمهای یکجانب��ه علیه ملت
ای��ران فرا بخواند .ترام��پ همچنین کارگروهی
مشترک همراه با رژیم صهیونیستی تشکیل داده
که هدف آن تحریک به اغتشاش و ناآرام کردن
ایران است .شواهد متعدد همچنین حاکی است
حمای��ت از تجزیهطلبی و ن��اآرام کردن مرزهای
ایران در رأس برنامههای ضدایرانی کاخ س��فید
قرار دارد .برایان هوک در این مصاحبه بار ضمن
اش��اره ب��ه برنامه دول��ت ترامپ ب��رای افزایش

فش��ارهای اقتصادی علیه ایران ،بار دیگر درباره
گفتوگ��و با ای��ران ه��م اظهار نظر ک��رد .وی
گفت« :رئیسجمهور [ترام��پ] ،برای ایران ،در
صورتی که تمایل به تغییر رفتارش داشته باشد،
آینده بس��یار بهتری را هم ترس��یم کرده است».
هوک در ادامه گفت« :م��ن در گفتوگوهایم با
س��ایر کش��ورها در سراس��ر دنیا ،تالش میکنم
مذاک��رات را به مس��ائلی فراتر از ص��رف برنامه
هستهای گسترش بدهم .ایران تهدیدی فراتر از
برنامه موشکی و هس��تهایش به شمار میرود».
مقامه��ای آمریکای��ی پ��س از حص��ول توافق
هس��تهای «برجام» ،به منظور گش��ودن پرونده
«برجامهای موشکی و منطقهای» و آوردن ایران
پای میز مذاکره در این زمینهها ،اعمال فش��ار بر
ته��ران در ای��ن دو حیطه را در دس��تور کار قرار
دادهاند .جمهوری اس�لامی ای��ران بارها اعالم
ک��رده امنیت و اقتدار خ��ود را به مذاکره ،آن هم
مذاکره با دشمن گره نمیزند و بر سر توان دفاعی
با کشورهای غربی وارد گفتوگو نخواهد شد.

واشنگتن با تحریم کشورهای دیگر« ،گور» خود را میکند

نش��ریه نشنالاینترس��ت ب��ا انتش��ار
یادداش��تی تح��ت عن��وان «آمریکا به
تحری��م معتاد ش��ده اس��ت» ب��ه این
نکته اش��اره ک��رده که بهترین ش��یوه
برای اندیش��ه درباره نقش تحریمها در
سیاست خارجی آمریکا ،در نظر گرفتن
آن ب��ه عنوان یک «اعتیاد » اس��ت .به
گزارش تس��نیم،در این یادداش��ت که
از س��وی نیکوالی پترو ،استاد صاحب
کرس��ی مطالع��ات صلح در دانش��گاه
رودآیلن��د آمریکا نوش��ته ش��ده ،آمده
است :ناتوانی در تغییر رفتار آماتورترین
و کهنهترین دولتها برای کس��انی که

س��کاندار تنها ابرقدرت جهان هستند،
باید مس��ئلهای ناامیدکننده باش��د .این
مس��ئله قاعدت��ا باید به جس��تجو برای
یافتن راههای کاهش این حس ناکامی
و اطمینانبخشی دوباره به آمریکاییها
درباره سیطره جهانی دائمی آنها منتج
شود .در این وضعیت ،تحریمها میتواند
به خوبی این مسئله را حل کند .اول از
هم��ه ،تحریمها را میت��وان به عنوان
جایگزین جنگ ب��ه دیگران قبوالند؛ و
بر این مبنا مخالفان تحریم را میتوان
بس��ته به گرایش و سابقه سیاسیشان
به عنوان جنگطلب یا س��ازشکار به

تصویر کش��ید .دوم ،از آنجا که تاکنون
معیارهای معن��اداری درباره موفقیت یا
ناکامی [تحریمها] مطرح نش��ده است،
موفقیت [تحریمها] تماما به نگاه افراد
بس��تگی دارد .در این صورت ،هرآنچه
که رخ میدهد را میتوان به تحریمها
نسبت داد  -البته اگر در راستای منافع
و مقاصد دولت باشد .در این شرایط به
سختی میتوان سیاستمداران را مقصر
اشتیاقش��ان در اس��تفاده از تحریمه��ا
دانست .تحریمها مفری عالی از دست
دنیای واقعی و خس��تهکننده مذاکرات
دیپلماتی��ک فراه��م میکنن��د .با این

حال ،در نهایت کار ،دس��تاورد سیاسی
تحریمه��ا از ک��ف م��یرود؛ نامطبوع
ب��ودن جه��ان ب��ار دیگر خ��ود را بروز
میده��د و سیاس��تمداران محتاج یک
تغییر دیگر میش��وند ...دوستان آمریکا
تالش داشتند به ایاالت متحده هشدار
دهند که رفتار دمدمیمزاجش در حال
صدمه زدن به آنها نیز اس��ت ...نهایتا،
در شرایطی که دیدگاه آمریکا به دنیا به
محدوده شهر واشنگتن محدود میشود،
چی��زی غی��ر از تصوی��ر و واقعنمایی
رس��انههای آمریکایی اهمیت نمییابد.
ب��ا این وضعی��ت ،تحری��م تنها چیزی

اس��ت که میتواند ظاه��ری آرامبخش
را فراه��م ک��رده و تنها امدادی باش��د
که سیاستمداران میتوانند به آن تکیه
کنند و در این وضعیت است که تحریم
ب��ه یک عادتواره تبدیل میش��ود .در
نتیجه ،میتوان گفت که وقتی مس��یر
تحری��م را در پی��ش میگیرید ،باید دو
گ��ور را بکنید .یکی برای اقتصاد رقیب
و یکی برای خودتان.

«کوفي عنان» ،دبير کل پيشين سازمان
ن سالهاي  ۱۹۹۷تا ۲۰۰۶
ملل متحد بي 
امروز ،در سن  ۸۰سالگي در گذشت .به
گزارش تسنيم« ،کوفي عنان» ،دبير کل
ن سالهاي
پيشين سازمان ملل متحد بي 
 1997ت��ا  2006ام��روز ،در س��ن 80
سالگي درگذشت .وي هفتمين دبير کل
اين س��ازمان بود که س��ال  2006برنده
جايزه صلح نوبل ش��د«.عنان» ،زاده 8
آوريل  1938در ش��هر «کوماسي» ،غنا
بود و امروز در ش��هر «ب��رن» ،پايتخت
س��وئيس در گذش��ت .او در دانش��گاه
آمريکاي��ي «مککالس��تر» در رش��ته
اقتصاد تحصيل کرد و  13دسامبر 1996
توسط شوراي امنيت به سمت دبير کلي
س��ازمان ملل منصوب ش��د .اين حکم
بعداً به تصويب مجمع عموميس��ازمان
ملل رس��يد .دبي��ر کلي او س��ال 2001
مجدداً تمديد ش��د و ت��ا  1ژانويه 2007
که «بانکيمون» عهدهدار اين س��مت
ش��د ادامه داشت.انتخاب کوفي عنان به
س��مت دبير کلي س��ازمان ملل در سال
 ،1996بع��د از کش��مکشهاي فراوان
صورت گرفت .رأيگيري براي انتخاب
او ،چنانکه مشهور است به ميدان منازعه
ميان آمري��کا و انگليس از يک طرف و
فرانسه از طرف ديگر تبديل شده بود.
«عمرانخان» رسم ًا
نخستوزیر پاکستان شد

«عمرانخ��ان» دیروز(ش��نبه)در براب��ر
«ممن��ون حس��ین» رئی��س جمه��ور
پاکستان برای به عهده گرفتن مسئولیت
خود س��وگند یاد کرد و به طور رس��می
نخست وزیر ش��د .به گزارش فارس،در
این مراسم  92بازیکن کریکت از جمله
«نوجیت س��ادهو» به نمایندگی از هند
ش��رکت کردن��د« .قمرجاوی��د باجواه»
فرمانده ارتش ،فرماندهان قوای مسلح،
«ناص��ر الملک» نخس��ت وزیر موقت،
س��فرای کش��ورهای مختلف در مراسم
تحلی��ف عمرانخ��ان ش��رکت کردند.
نوجیت س��ادهو بازیکن مشهور کریکت
هند در ای��ن زمینه گف��ت :عمرانخان
ش��خصیتی اس��ت که تاری��خ فراموش
نخواه��د ک��رد .وی اف��زود :دولت آتی
پاکستان سرنوش��ت این کشور را تغییر
خواه��د داد و امید زیادی دارم که روابط
اسالمآباد با دهلینو بهتر شود.
اعتراف استاندار مستعفی یمن :از
امارات دستور میگیرم

اظه��ارات س��رتیپ «ف��رج س��المین
البحسنی» اس��تاندار «حضرموت» یمن
مبنی بر اینکه از ولیعهد ابوظبی دستور
میگیرد ،با واکنش کاربران ش��بکههای
اجتماعی و روزنامهن��گاران یمنی مواجه
ش��د.به گزارش فارس،البحسنی در یک
گفتوگو با تلویزیون رسمی «ابوظبی» در
حالی که عکس «عبدربه منصور هادی»
رئیسجمهور مس��تعفی یمن در پشت او
قرار داشت ،گفت که دستوراتش را درباره
فعالسازی فرودگاه «الریان» در «المکال»
از «محم��د بن زای��د» ولیعهد ابوظبی
دریافت میکند .وی افزود :با توصیههای
جناب محمد بن زاید ک��ه خداوند وی را
حفظ کن��د ،کار در ف��رودگاه الریان تمام
ش��د و ما به مراحل خیلی خوبی در روند
تجهیز این فرودگاه رس��یدیم .اس��تاندار
حضرموت در ادامه از افتتاح قریبالوقوع
این فرودگاه خبر داد .این در حالی اس��ت
که گزارشه��ای حقوق��ی و بینالمللی
نشان میدهد که از آوریل  ،2016از این
فرودگاه به عنوان یک زندان سری تحت
اداره امارات استفاده میشده و صدها یمنی
در آنجا شکنجه ش��دهاند .اما امارات این
گزارشها را تکذیب میکند.این اظهارات
البحس��نی با واکنش تند روزنامهنگاران
یمنی مواجه شد .خبرنگاری با نام کاربری
«مأرب الورد» نوشت :استاندار حضرموت
با دستور محمد بن زاید عمل میکند نه
رئیس دولتی که وی را برای این پس��ت
انتخاب کرده است.
شلیک موشک بالستیک یمن
به پایگاه نظامی عربستان در نجران

یگان موشکی ارتش و کمیتههای مردمی
یمن ،یک فروند موش��ک بالس��تیک به
س��وی یک پای��گاه نظامی س��عودی در
«نجران» ش��لیک کرد .به گزارش فارس
و به نوشته پایگاه خبری «المسیرة» ،این
یگان ،یک فروند موشک از نوع «بدر »1به
سوی پایگاه نظامی «مستحدث» نظامیان
سعودی و شبهنظامیان همپیمان با ائتالف
س��عودی در نجران ،شلیک کرد .سه روز
پیش نیز یک فروند موشک از همین نوع
به سوی پایگاه نظامی «الواجب» عربستان
در نجران شلیک شده بود .عربستان همراه
با چند کشور دیگر از روز ششم فروردین
س��ال  94اقدام به تجاوز نظامی به یمن
و محاصره زمین��ی ،دریایی و هوایی این
کشور به بهانه بازگرداندن «عبدربه منصور
هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن به
قدرت کرد.ای��ن تجاوز نظامی تاکنون به
هیچ یک از اهداف اعالمیاش نرسیده و
تنها س��بب ویرانی کشور یمن و کشتار و
آوارگی مردم این کشور شده است.

