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اخبار
سرویسهای امنیتی منطقه در حادثه
تروریستی چابهار نقش داشتند

وزیر اطالعات گفت :جریان های سرویس
ه��ای امنیتی و سیاسته��ا و راهبردهای
رژیم صهیونیس��تی در حوادث تروریستی
چابه��ار و اهواز نقش داش��تند .به گزارش
مهر ،محمودعلوی وزیر اطالعات در حاشیه
دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان،
ایران ،پاکس��تان ،ترکیه ،چین و روسیه در
خصوص چالش های تروریسم و ارتباطات
درون منطق��های در پاس��خ ب��ه سؤالی در
خصوص محل انتقال داعش ،گفت :داعش
به هر جایی که بتواند منتقل میش��ود ،هر
جایی که حاکمیتی باشد برای انتقال گروه
های تروریستی انتخاب می شود .وی تأکید
کرد :حاکمیتها باید با اش��راف اطالعاتی
طوری عمل کنند که زمینهای برای شکل
گیری تروریسم در کشورهایشان به وجود
نیاید .وزیر اطالعات در خصوص مسببان
اصلی حادثه تروریستی چابهار و اهواز گفت:
جریانها و سرویسهای امنیتی در منطقه و
سیاستها و راهبردهای رژیم صهیونیستی
در این حوادث دست داش��تند ،آمریکا هم
متاسفانه از این جریان تروریستی حمایت
میکن��د .وی اظهارداش��ت :از نظ��ر آنها
تروریس��تی که در جهت اهداف آنها باشد،
تروریسم مطلوب است.
تحریمهای آمریکا موتور پیشران
ارتقاء توان نیروی دریایی ارتش است

ئی��س سازم��ان خودکفایی ارت��ش گفت:
تحریمهای نخ نمای دشمنان تهدید نیستند
بلکه موتور پیشرانی برای ارتقا توان نیروی
دریایی ارش��ت و سربلندی ایران ش��دهاند.
به گ��زارش مهر ،امیر دری��ادار دوم مجید
مقصودی رئیس سازمان خودکفایی ارتش
در مراسم آغاز به کار نمایشگاه نداجا در ستاد
فرماندهی این نیرو گفت :جهاد خودکفایی
نی��روی دریایی ارتش از  ۳۵سال گذش��ته
در منطقه یکم دریایی بندرعباس کار خود
را آغ��از کرده اس��ت .وی با بیان اینکه این
بخش از نداجا کار خود را با قطعه سازی آغاز
کرد ،گفت :سازمان جهاد خودکفایی ارتش
تالش مستمری برای دستیابی به تجهیزات
و ارتق��ا توان رزمی نیاز دارد .رئیس سازمان
جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش با بیان
اینکه دستاوردهای جدید منطبق با تهدیدات
ساخته می شوند ،گفت :امروز با افتخار شاهد
به آب اندازی ناوش��کن سهند و زیردریایی
های جدید توسط نیروی دریایی هس��تیم.
مقصودی در ادامه تاکید کرد :مجموعه فنی و
مهندسی نیروی دریایی ارتش به خودکفایی
بس��یار خوبی دست پیدا کرده است .وی با
بیان اینکه در چند ماه اخیر ش��اهد تالش
استکبار جهانی علیه ایران با ابزار تش��دید
تحریم ها بودیم ،تصریح کرد :دستاوردهای
ما در نیروهای مس��لح مشت محکمی بر
دهان یاوه گویان است .رئیس سازمان جهاد
خودکفایی نیروی دریایی ارتش با اشاره به
دور جدید تحریمه��ای آمریکا علیه ایران
گفت :تحریم های نخ نمای دشمنان تهدید
نیستند بلکه موتور پیشرانی برای ارتقا توان
نداجا و سربلندی ایران شده اند .مقصودی
ادامه داد :سازمان جهاد خودکفایی نداجا در
زمینه های ساخت سامانه های موش��کی،
پروازی و زیر سطحی مورد نیاز این نیرو نیز
فعالیت می کن��د .وی در پایان به برگزاری
نمایشگاه دستاوردهای نیروی دریایی اشاره
و خاطرنشان کرد :نمایشگاه توانمندی های
نیرویدریای��ی دائمی است و تا  ۲ماه آینده
دستاوردهای جدید این نیرو در این نمایشگاه
رونمایی خواهد شد.
سفیر ایران در چین
باالخره منصوب شد

سخنگ��وی وزارت امور خارج��ه گفت :به
پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس
جمهور ،محمد کشاورززاده به عنوان سفیر
جدید جمهوری اسالمی ایران در جمهوری
خلق چین منصوب ش��د .به��رام قاسمی
سخنگوی وزارت ام��ور خارجه از انتصاب
سفیر ای��ران در چین خب��ر داد و گفت :به
پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس
جمه��وری اسالم��ی ایران آق��ای محمد
کشاورززاده به عنوان سفیر جدید جمهوری
اسالمی ای��ران در جمه��وری خلق چین
منصوب ش��د و طی روزه��ای آینده عازم
محل ماموریت میش��ود .کشاورززاده هم
اکنون دستیار وزیر و م یر کل آمریکا وزارت
خارجه است و پیش از آن نیز سفیر ایران در
کشورهای ونزوئال و ازبکستان بوده است.
به گزارش مهر ،عبدالناصر همتی ،در اواخر
خرداد سال جاری به عنوان سفیر ایران در
چین انتخاب و استوارنامه خود را هم تقدیم
مقامات پکن کرد .اما در نهایت به درخواست
مقامات تهران ،به ایران بازگشت و حکم او
از سوی رئیس جمهور به عنوان ساکن جدید
ساختمان شیشه ای میرداماد(بانک مرکزی)
صادر شد .گفتنی است پیش از همتی ،علی
اصغ��ر خاجی به مدت چهار سال عهده دار
سفارت ایران در پکن بود.

پیاده نظام آمریکا به دنبال سازشکاری و مذاکره دوباره

گروه سیاس�ی :طی روزها و هفته های
گذش��ته یک خط سیاسی خاص در بین
برخ��ی رسانههای جریان غ��رب باور و
حامی دولت دنبال میش��ود که نش��ان
میده��د طرحی ب��رای مذاک��ره دوباره
وجود دارد .به گزارش عصرایرانیان ،این
جریان که قبال آزمایش خود را پس داده
است حاال این گ��زاره را مطرح میکند
که با وجود تحریمهای جدید واشنگتن
راهی جز سازش وجود ندارد.
سازشکاران تاریخ را مرور کنند

حجتاالس�لام علیرض��ا سلیمی عضو
فراکس��یون نماین��دگان والیی مجلس
ش��ورای اسالمی با انتقاد از رویه برخی
از چه��ره ها و جریانات سیاسی در طرح
موضوع س��ازش با آمری��کا اظهار کرد:
آمریکا در طی سال های بعد از پیروزی
انقالب اسالمی همواره علیه کشورمان
فعالی��ت ک��رده و از هیچ نقش��ه ای در
راستای تخریب ایران دریغ نکرده است.
وی در گف��ت و گ��و ب��ا ف��ارس افزود:
چطور ممکن است که برخی علی رغم
اطالعاتی که از فعالیت های آمریکا در
راستای دش��منی با ای��ران دارند بازهم
ط��رح چون سازش ب��ا آمریکا را مطرح
می کنند .عضو فراکس��یون نمایندگان
والیی تصریح کرد :مادامی که نقش��ه
های شوم آمریکا علیه ایران در سطوح
مختلف وج��ود دارد طرح مذاکره با این
کشور امکانپذیر نخواهد بود و حاکمیت
نظ��ام جمه��وری اسالمی ای��ران تن
ب��ه هیچ رابط��ه ای با آمری��کا نخواهد
داد .سلیمی خاطرنش��ان ک��رد :بنده به
دوستانی که بدون در نظر گرفتن منافع
ملی کش��ورمان طرح سازش را مطرح
می کنن��د این است ک��ه فقط ماجرای
بدعهدی آمریکا در توافق برجام را برای
خودشان مرور کنند قطعا به این نتیجه
خواهند رسید که کشوری که درخواست
مذاک��ره و برقراری ارتباط با آن را دارند
ب��ه هیچ وجه قابل اعتماد نیس��ت .وی
تاکی��د ک��رد :تحریم ها ،لغ��و یکجانبه
توافق برجام و دسیسه چینی علیه ملت
و مس��ئوالن ایران تنها نکات کوچکی
از رویکرده��ای ظالمانه آمریکا در قبال
ایران است که مس��ئول این کشور بدور
از هرگون��ه اصالح��ی در ادوار مختلف
آن را اجرایی کردند .عضو فراکس��یون
نماین��دگان والی��ی مجل��س گفت :به
طراح��ان و درخواست کنن��دگان طرح
س��ازش با آمریکا توصیه می کنم کمی
بهتر تاریخ را مرور کنند تا مشکالتی که
آمریکا برای ایران به وجود آورده بیشتر

برایشان روشن شود.

مذاکره با آمریکا اشتباه است

ملت اجازه سازش نمیدهد

احم��د امیرآبادی فراهان��ی عضو هیات
رئیس��ه مجلس شورای اسالمی  ،درباره
طرح سازش با آمریکا که از سوی برخی
از چه��ره ه��ای سیاسی در کش��ورمان
مطرح شده است اظهار کرد :واقعا قابل
باور نیست که در این مملکت یک عده
به ج��ای اینکه به فکر حل مش��کالت
مردم باش��ند در جهت نح��وه مذاکره و
س��ازش با آمری��کا اظهارات��ی را مطرح
می کنند که هیچ نهاد و حتی فردی در
کشور خواهان شنیدن آن را ندارند.
وی اف��زود :حضراتی که طرح سازش با
آمریکا را مطرح می کنند به گوش باشند
که مل��ت ایران اج��ازه نخواهند داد که
هی��چ سازش و مذاکره ای میان ایران و
آمریکا صورت گیرد .عضو هیئت رئیسه
مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد:
آقایان چطور ط��رح مذاکره و سازش با
آمری��کا را مطرح می کنند آیا بالیی که
برجام بر سرمان آورده است را فراموش
کردی��د .امیرآبادی خاطرنش��ان کرد :ما
یکبار اش��تباه کردیم و پای میز مذاکره
ب��ا آمریکایی ها در قال��ب توافق برجام
نشستیم و نتیجه آن را هم دیدیم از این
رو دیگر سخن گفتن از سازش برای ما
معن��ا و مفهمومی ندارد .وی تاکید کرد:
هیچ بستر و زمینه ای برای مذاکره میان
ای��ران و آمریکا وجود ن��دارد و نخواهد
داشت و ما با همان رویکرد مقاومتی که
مقام معظم رهب��ری فرمودند در مقابله
با دش��منان خود که در راس آن آمریکا
است ایستادگی خواهیم کرد و در مقابل
دشمنانمان سر خم نمی کنیم و پای میز
مذاکره با آن نیز نخواهیم نشست.

همچنین حمیدرضا ترقی عضو شورای
مرکزی حزب موتلفه ،گفت:آمریکاییها
دس��ت به بازی کثیفی زده و میخواهند
ی بدی کنند .آنها
که با افکار عمومی باز 
با تم��ام خصومتی که علیه ما دارند و با
تجربه عهدشکنی در مذاکره و گفتوگو
پیشنهاد مذاکره به ایران را مطرح کردند
که پشت پرده آن مشخص است.
وی افزود:ام��ا متاسفانه برخی در داخل
کشور در مقابل پیشنهاد مذاکره ترامپ
با ایران ابراز خرسندی دارند ،این مسئله
را از دو جهت می توان مورد بررسی قرار
داد ،اول ای��ن که برخی از روی حماقت
و عدم دشمن ش��ناسی ،ذوق مذاکره با
آمریکا در درونش��ان ایجاد شده است و
دوم این که برخ��ی همچنان اعتماد به
آمریکا در ذاتش��ان از بی��ن نرفته است.
اما باید در نظر داش��ت که این نوع ذوق
زدگی ها مانن��د ذوق زدگی که در قبال
برجام به وجود آمد ،در نهایت به یاس و
نا امیدی تبدیل خواهد ش��د .ترقی ادامه
داد:هیچ تغییری در سیاست های آمریکا
ایجاد نشده است ،این کشور همچنان بر
طبل دشمنی و ضدیت با نظام جمهوری
اسالمی م��ی کوبد و میلی��ون ها دالر
ب��رای ایجاد ش��ورش ه��ای داخلی در
ای��ران خرج می کن��د از این رو ،مذاکره
کردن با این کش��ور دست��اوردی جز از
بین ب��ردن دستاوردهای انقالب ندارد و
حماقتی بیش نیس��ت .ملت ایران دیگر
اجازه نمیدهد عزت ،کرامت و اقتدارش
در مذاکره مجدد با آمریکا پایمال ش��ود.
وی گفت:با توجه به بدعهدیهای مکرر
آمری��کا و رفتارهای��ی که ب��ا جمهوری
اسالم��ی دارد و تحریمهای��ی که علیه
ایران وضع ک��رده ،مذاکره معنایی ندارد

و کارساز هم نیس��ت ،چ��را که مقامات
کاخ سفید به دنبال تحمیل دیدگاههای
خود هس��تند نه رضایت ط��رف مقابل.
ترقی افزود:مذاکره با کس��ی که چماق
به دس��ت دارد احمقانه اس��ت ،مذاکره
ب��ا آمریکایی که با وض��ع تحریمها به
دنبال فشار اقتصادی به ایران است و از
دشمنان انقالب اسالمی جهت براندازی
نظ��ام جمهوری اسالم��ی حمایتهای
مال��ی میکن��د ،قطعا نتیج��های در پی
نخواهد داش��ت .قبال هم آمریکاییها را
آزمایش کردیم و دیدیم که به هیچکدام
از تعهدهای خ��ود پایبند نبودند ،آمریکا
بی��ش از  8بار تاکنون امتح��ان خود را
درباره ع��دم پایبندی ب��ه تعهدات بین
المللی پس داده است ،لذا هیچ انس��ان
عاقلی بار دیگر خطای مذاکره با آمریکا
را مرتکب نخواهد شد .ملت ایران دیگر
به مسئولین اجازه نخواهند داد که عزت،
کرام��ت و اقتدارش��ان در مذاکره مجدد
ب��ا آمریکا پایمال ش��ود .عضو ش��ورای
مرکزی ح��زب موتلفه بی��ان کرد:گویا
آنهای��ی که به دنبال مذاک��ر ه با آمریکا
هس��تند روی جنایتهای گذش��ته این
کش��ور چشم بس��تهاند .امروز افراد و یا
جری��ان هایی که صحب��ت از مذاکره با
آمری��کا می کنند علیرغ��م تجربیات بد
گذشته باز هم حرف از مذاکره با آمریکا
میزنند ک��ه جزخودباختگ��ی نمی توان
ن��ام دیگری بر آن گذاش��ت .آمریکا که
جز به نابودی و عقب نش��ینی و از بین
ب��ردن هویت ملی ای��ران توجهی ندارد
چه مذاکره ای می تواند داش��ته باش��د.
مذاکره زمانی است که بر سر موضوعی
اختالفی وجود داش��ته باشد و بخواهیم
آن موض��وع را با تعامل ح��ل کنیم ،اما
وقتی آمریکا حاضر به تعامل و پذیرش

سخنان ما نیست بنابراین طرح مذاکره
کامال اش��تباه بوده و حربه ای است که
تکرارش نمی تواند عاقالنه باشد.
وی افزود:تجرب��ه مذاک��ره را ملت ما با
هزین��ه بس��یار سنگین به دس��ت آورده
است ،ملت ما میلیاردها دالر در اثر تجربه
مذاکره خس��ارت دی��د و دیدیم علیرغم
همه دقت ها و تالش ها و فعالیت های
شبانه روزی دولتمردان در مذاکره چیزی
به دست نیامد و ثمری برای کش��ورمان
نداش��ته است .صرفا منفع��ت آن برای
اروپا وآمریکا ب��ود و چندین سال ما را
در دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته
ای عقب نگه داش��تند .همچنین مذاکره
موجب از بین بردن سانتریفیوژها شد.اگر
به فکر منافع ملی هس��تیم نباید تن به
مذاکره بیحاصل مج��دد بدهیم و نباید
تصور کنی��م که می توانی��م از این نوع
مذاکرات بهره ای برای کش��ور داش��ته
باشیم .ترقی گفت:همچنان نباید فراموش
کنیم که در گذش��ته در مواردی صداقت
آمریکاییها را سنجیدهایم .بنابراین تاکید
می کنم که اصرار برخی جریان ها و افراد
ب��رای مذاکره با آمریکا دیگر برای مردم
رنگی ندارد.دلس��وزان جامعه و اشخاص
آیندهنگ��ر در دوران پی��ش از برجام نیز
مرتب��ا تأکید کردند که نبای��د به آمریکا
اعتماد کرد ،اما عدهای با خوشبینی وارد
مذاکره با این کش��ور شدند و دیدیم که
چه فرصتسوزیهایی صورت گرفت ،به
نحوی که کش��ور  5سال معطل مانده و
در نهایت نیز نتیجهای از برجام برای ما
عاید نشد .این فعال سیاسی خاطرنشان
کرد:مطرح کردن بحث مذاکرات مجدد
با آمری��کا به عنوان ی��ک راه حل یک
باله��ت و حماقت سیاسی است .همین
جریانی که امروز بر طبل مذاکره میکوبد
پنج سال پیش هم اینطور میگفتند که
ما توانایی مذاکره داشته اما جریان مقابل
ما این توانایی ندارد اما نتیجه آن مذاکره
چه چیزی بود؟ ش��اهد بودیم که عمال
در برخی از قسمتهای مذاکرات خیلی
کوت��اه آمدیم اما ط��رف مقابل به عهد
خ��ود وفا نکرد و در اولین فرصت آمریکا
از توافق خارج ش��د .جریانی که به دنبال
مذاکره با آمریکا است قصد پاک کردن
حافظ��ه تاریخی ذهن م��ردم را دارد اما
تجربه نش��ان داده ک��ه مذاکره با دولت
ترام��پ نتیج��های ندارد.بنابرای��ن باید
توجه داش��ته باش��یم که حل مشکالت
اقتصادی با مذاکره گرا دادن اش��تباه به
جامعه است چراکه اگر بنا به حل ش��دن
مش��کالت اقتصادی بود با همان توافق
قبلی مشکالت حل می شد.

تانکهای زرهی برای سرکوب مردم به خیابانهای پاریس آمدند

گ�روه جهان:ش��هرهای مختلف فرانس��ه دیروز
ش��نبه طبق وع��ده قبلی ش��اهد اعتراضات ضد
دولت��ی بود .جنبش جلیقه زردها  ۳هفته پیش در
اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز ش��د حال
آنکه دولت فرانس��ه میگوی��د گروههای افراطی
آن را ب��ه نام خود ضبط کرد ه ان��د ۷۲ .درصد از
شهروندان فرانس��وی از اعتراضات جلیق ه زردها
حمای��ت میکنند .از زمان آغ��از اعتراضات چهار
نفر کش��ته و شمار زیادی زخمی شدهاند .تصاویر
خشونت ماموران پلیس در مقابل تظاهرکنندگان
در ش��بکههای اجتماعی دست به دست ش��ده و
انتقادهای زیادی را برانگیخته است.
 ۳۱هزار نفر در فرانسه به خیابانها آمده اند

شنبه سیاه در فرانسه مدعی تمدن

ادام��ه داد :یک هزار نفر نیز ت��ا کنون در جریان
این تظاهرات بازداش��ت ش��ده اند .وی در ادامه
اضافه کرد :بیش از  ۸هزار معترض نیز در خیابان
های پاریس به تظاهرات پرداخته اند .بنابر اعالم
«لو پاریزین» ،در مجموع  ۸۰خودرو زرهی برای
سرکوب تظاهرات سراسری جلیق ه زردها به سطح
خیابان اعزام شده اند .بر اساس گزارش رسانه ها؛
شمار افرادی که از سوی پلیس فرانسه بازداشت
شده اند به  ۱۰۰۰نفر افزایش یافته است .این در
حالی است که قبال آمار بازداش��ت شدگان ۷۰۰
نفر اعالم ش��ده بود .منابع فرانس��وی از استفاده
نیروهای امنیتی فرانسه از ماشینهای آبپاش برای
پراکنده کردن تظاهرات کنندگان جلیقه زرد خبر
دادند .منابع فرانس��وی اعالم کردند که نیروهای
امنیتی فرانسه در خیابانهای منتهی به کاخ ریاست
جمهوری به شکل گسترده ای مستقر شده اند.

به گزارش مهر،ش��بکه تلویزیونی فرانس ۲ -به
نقل از معاون وزیر کشور فرانسه اعالم کرد :حدود
 ۳۱ه��زار نفر از جلیقهزردها تا کنون در تظاهرات
امروز ش��نبه در سراسر این کش��ور به خیابان ها وزی�ر کش�ور فرانس�ه مخالفان را به پاس�خ
آمده اند .معاون وزیر کش��ور فرانس��ه در این باره دندان شکن تهدید کرد

طب��ق یک نظرسنج��ی  ۷۸درصد فرانس��ویها «ماکرون استعفا بده»
موافقت دولت ب��ا تعلیق یک ساله افزایش بهای
سوخت را ناکافی دانسته و معتقدند که هزینههای
فرانسه که خود را آماده میزبانی از یک تظاهرات
زندگی افزایش خواهد داشت.
این در حالی است که «کریستوف کاستنر» وزیر ض��د دولتی دیگر میکند ح��ال آنکه دستکم ۹۰
کشور فرانسه در گفتگو با سایت «بروت» مدعی هزار نیروی امنیتی به خیابانها میآیند.
شد که دولت مهیای پاسخی دندان شکن است .از این تع��داد ،سهم خیابانه��ای پاریس  ۸هزار
وی همچنین از تظاهرکنندگان صلح جو خواست پلیس و  ۱۲خ��ودرو زرهی است .بنابر اعالم «لو
پاریزی��ن» ،در مجم��وع  ۸۰خ��ودرو زرهی برای
با اوباش همراهی نکنند!
سرکوب تظاهرات سراسری جلیق ه زردها به سطح
تجمع  ۵هزار نفری در خیابان شانزلیزه
خیابان اعزام خواهد شد.
خبرگزاری بی بی سی ش��مار تظاهرکنندگانی را ش��بکه خبری الحدث هم اعالم کرد که گروهی
که در خیابان ش��انزلیزه پاریس جمع ش��ده اند  ۵از پلیسها با لباس ش��خصی در میان معترضان
ه��زار نفر اعالم می کند .ای��ن در حالی است که آمدهاند.
خبرگزاری «ل��و موند» می گوید نیروهای پلیس رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در
کیف دستی مردم را بازرسی کرده و اشیائی مانند واکنش به تظاهرات گس��ترده امروز جلیقه زردها
کاله ایمنی را توقیف می کند.
در سراسر فرانس��ه اعالم ک��رد :وقایع روی داده
معترض��ان ش��عارهایی علی��ه امانوئ��ل ماکرون نش��ان می دهد که اروپا در تامی��ن دموکراسی،
رئیسجمه��وری فرانس��ه س��ر دادن��د از جمله :حقوق بشر و آزادی ناموفق بوده است.
پلی�س فرانس�ه با تانک ب�ه اس�تقبال جلیقه
زردها میرود

رئیسجمهور در کنفرانس روسای مجالس:

تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران ،نمونه بارز تروریسم اقتصادی است

حجتاالس�لام حس��ن روحان��ی در
دومی��ن کنفران��س مجالس  ۶کش��ور
«ایران ،پاکس��تان ،ترکیه چین ،روسیه
و افغانستان» که دیروز(شنبه) با موضوع
«چالشهای مقابله با تروریسم و تقویت
ارتباط��ات بینالمللی» در هتل پارسیان
آزادی ته��ران آغ��از بکار ک��رده است،
اظهار کرد:حریمهای اقتصادی ظالمانه
آمریکا علیه ملت ایران را شکل بارزی از
تروریس��م که ملت ما را هدف قرار داده
است ،دانس��ت و تصریح کرد :تروریسم
اقتص��ادی به معن��ای وحش��تآفرینی
در یک کش��ور و ایجاد ت��رس در دیگر
کش��ورها که قصد سرمایه گ��ذاری در
کشور هدف دارند ،است.
به گزارش مهر،رئیسجمهور خاطرنشان
کرد :خ��روج آمریکا از برج��ام و اعمال
تحریم علیه ملت ایران بی تردید نمونه
بارز تروریسم اقتصادی است.
رئیس جمهور ادامه داد :منطقه ما امروز
در یک برهه حساس تاریخی قرار گرفته
است ،مقطعی که در آن تروریس��تها،
خشونت طلبان و قانون شکنان به دنبال
راه انداخت��ن گردابی از خش��ونت ،فقر،

تحریم ،ترور و کودتا هستند؛ از پاکستان
تا ایران ،از افغانس��تان تا روسیه و دیگر
کشورهای منطقه.
وی تصریح کرد :آنها نمیخواهند که ما
دور هم بنشینیم و یک دل و همزبان با
یکدیگر همکاری داش��ته باشیم اما آنها
بای��د بدانند ای��ن اراده ماست که دست
در دست بر دش��من مشترک فائق آییم
و البته این پیروزی مستلزم آن است که
همه مس��ئولیت خود را برای خشکاندن
ریشههای خشونت به یاد داشته باشیم.
روحانی اظهار ک��رد :موفقیت ما نیازمند
تالشی مستمر و خس��تگی ناپذیر برای
کشف سرچشمه های تباهی و کوشش
دست��ه جمعی برای خش��کاندن ریش��ه
ه��ای آن است .فقر ،فس��اد ،نابرابری از
مهمترین ریشه های تروریستی
در این منطقه است.
وی اف��زود :در فض��ای توسعه
نیافتگی است که اشکال زشت
فقر ،پولش��ویی و تروریس��م به
یکدیگر ملحق میشود و امنیت
جوامع انسانی را نابود می کند.
رئی��س جمهور گف��ت :صدای

مردم منطقه به خوبی شنیده می شود که
می گویند جنگ و تروریسم بس است،
آوارگ��ی و بی خانمانی ،فقر و گرسنگی،
نف��رت و کینه ،تحری��م و تحقیر کافی
است .وی بی��ان کرد :زن��ان و دختران
تحمل محرومیت دوب��اره از تحصیل و
اش��تغال را ندارند ،ک��ودکان از برهنگی
و آوارگی خس��ته ش��ده اند و ش��هرها و
روستاها دیگر انفجار ،سوختن و ویرانی
را برنم��ی تابند .روحانی ب��ا بیان اینکه
دخالت های سیاسی و نظامی اجازه رشد
و توسعه یافتگی به کشورها را نمی دهد،
اظه��ار کرد :مداخله گران پاش��یدن بذر
اختالف ،کینه و خشونت را درو خواهند
کرد و ما باید بیاندیشیم چگونه میتوانیم
آنهایی را که آگاهان��ه میلیاردها دالر از

درآم��د نفتی خود برای تعمیق و افزودن
اختالفات صرف می کنند ،متوقف کنیم.
وی تاکید کرد :ما باید در مقابل زورگویان
و تنش آفرینان بایستیم تا ترور و وحشت
را بخش��کانیم .برای مقابله با مشکالتی
که مرز و قلمرو نمی شناسد باید نگاهی
تازه به مرز و قلمرو داش��ته باشیم .باید
حاکمیتهای منعطف تری داشته باشیم
و با تقسیم عادالنه مسئولیت ها در برابر
تهدیدات مش��ترک در مقابل ناآرامی ها
بایستیم .رئیسجمهور ادامه داد :اگر می
خواهیم به بحران پناهندگان پایان دهیم
باید خشونت و جنگ را افسار بزنیم .اگر
می خواهیم تروریس��م را شکست دهیم
باید به پیکار با غول های ناپاک بشتابیم
و برای چنی��ن امری بای��د از کارآمدی
حکمرانی یکدیگر حمایت کنیم
تا دیگر جایی ب��رای پلیدی ها
نباشد.

گس�تاخیهای آمری�کا را
تحمل نمیکنیم

وی ادامه داد :م��ا در اینجا می
خواهیم این مطل��ب را بگوییم

که بنا نداریم این گس��تاخیها را تحمل
کنیم ،ما در برابر آنها با تقویت همکاری
ه��ای اقتصادی ،اجتماع��ی ،فرهنگی و
امنیتی خواهیم ایستاد.
روحان��ی تصری��ح کرد :ای��ران به حکم
رسالت ب��زرگ خود امروز س��د بزرگی
در براب��ر سوداگران خش��ونت و دالالن
فالک��ت ب��وده و به��ای سنگی��ن این
ایستادگی را هزاران نفر از دالوران ما با
جان و زندگی خود پرداخته اند.
وی اظه��ار کرد :ما سالیانه  ۸۰۰میلیون
دالر ب��رای مبارزه با م��واد مخدر صرف
می کنیم که نتیجه آن تضمین سالمتی
کشورهایی از شرق اروپا تا غرب آمریکا،
از شمال آفریقا تا غرب آسیاست.
رئی��س جمهور گفت :ب��رای لحظه ای
تصور کنید که رخنهای در این سد ایجاد
شود ،چه فاجعه ای به بار خواهد آمد .ما
در مبارزه با تروریسم نیز به همین اندازه
راسخ بوده ایم و در راه مبارزه با خشونت
و افراطی گ��ری هزاران نفر از نیروهای
ارزن��ده و عزیز خود را فدا ک��رده ایم و
ساالنه میلیون ها دالر در این خصوص
هزینه کرده ایم.

تحلیل
آیا حریری از مأموریت تشکیل
کابینه کنار گذاشته خواهد شد؟

با ادامه ناتوانی سعد حریری نخستوزیر
مأم��ور تش��کیل کابین��ه لبن��ان برای
سامانده��ی به بحران سیاس��ی موجود
در کش��ور و حلوفصل مشکالت میان
گروههای سیاس��ی ،بهنظر میرسد خأل
حاکمیت��ی در لبنان با ب��روز تنش میان
میش��ل عون رئیس جمهور این کشور و
سعد حریری وارد فاز تازهای شده است.
به گزارش تسنیم،با وجود اینکه هفت ماه
از مأموریت حریری برای تشکیل دولت
میگذرد ،همچنان وی نتوانسته بنبست
ناش��ی از خأل حاکمیتی در این کشور را
به پایان برساند ،عالوه بر اینکه بسیاری
از گروهه��ای سیاسی حری��ری و اصرار
وی برای ع��دم اعطای پس��ت وزارتی
به  6نماینده مس��تقل اهلتسنن را یکی
از مهمترین مش��کالت فراروی تشکیل
دول��ت معرف��ی میکنند .گرچ��ه دفتر
اطالعرسان��ی ریاست جمهوری لبنان با
انتشار بیانیهای مطالب منسوب به میشل
عون رییس جمهور لبنان درباره رجوع به
پارلمان برای حل بحران تشکیل دولت
را تکذی��ب کرد ،اما انتش��ار این اخبار را
میتوان نشاندهنده این نکته دانست که
گرچه قانون اساسی لبنان سقفی را برای
حریری جهت تش��کیل کابینه مشخص
نکرده ،اما او تا ابد نمیتواند به این روال
ادام��ه دهد .این در حالی است که بیانیه
دفتر ریاس��ت جمهوری نی��ز بهصورت
کامل اخبار منتشرشده را تکذیب نکرده
و آورده است :حق تأیید اسامی اعضای
کابینه توسط نخس��ت وزی��ر بر اساس
قان��ون اساس��ی از طری��ق رایزنیهای
پارلمانی ب��ه مجلس نماین��دگان اعطا
شده که اگر کابینه تشکیل نشود طبیعی
است رییس جمهور حل این مس��ئله را
ب��ر اساس اقتضا ب��ه مجلس نمایندگان
خواهد سپرد .با وجود این ،سعد حریری
ب��ار دیگر با صدور بیانیهای مدعی ش��د
ک��ه موضوع بح��ران در لبن��ان فراتر از
اعطای پست وزارت به  6نماینده خارج
از جریان المستقبل است .به این ترتیب
بهنظ��ر میرسد بحران سیاسی در لبنان
باعث بروز موازنهه��ای جدیدی خواهد
ش��د که پیامدهایی را در عرصه سیاسی
لبنان و منطقه خواهد داشت .منابع مطلع
در جری��ان  8م��ارس به روزنام��ه البناء
لبنان گزارش دادند که میش��ل عون از
تعطیل��ی و تأخیر بهوجودآم��ده در روند
تشکیل دولت عصبانی است و تفکرات
و رویکردهایی را که باعث به بنبس��ت
کشاندن اوضاع سیاسی در کشور میشود
رد کرده و خواستار تشکیل سریع دولت
برای اجرای پروژههای مهم در کش��ور
و استف��اده از مق��ررات کنفرانسه��ای
مبارزه با فس��اد در کشور است .از سوی
دیگر فرانس��ه روز جمعه هشدار داد ،در
صورتی که تشکیل دولت لبنان همچنان
بهتأخیر بیفتد این کش��ور در دستیابی به
کمکهای مال��ی و سرمایهگذاریهای
چندین میلی��ارد دالری ک��ه نیاز جدی
اقتصاد این کشور است ،متحمل خسارت
میشود و شاهد کاهش در حمایتهای
بینالملل��ی در ای��ن زمین��ه خواهد بود.
برونو فوش��یه ،سفیر فرانسه در لبنان در
کنفرانس خب��ری در ناوچه فرانس��وی
که در سواحل بی��روت توقف کرده بود،
گفت :بسیار متأسفیم زیرا دوستان لبنانی
م��ا قادر به توافق بر سر تش��کیل دولت
نیستند .تعویق در تشکیل دولت اجرای
طرحهای سرمایهگ��ذاری عظیم بهویژه
مصوبههای کنفرانس سیدر را که بالغ بر
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همچنین ایل��ی فرزلی ،مع��اون رئیس
پارلمان لبن��ان گفت که نمایندگان حق
سلب رایزنیهایی را که منجر به مکلف
ش��دن حریری برای تشکیل کابینه شد
دارند .فرزلی اظهار کرد ،سلب رایزنیها
در زمین��ه مکلف کردن حریری و تعیین
مجدد او از سناریوه��ا برای حل بحران
است .وی با اش��اره ب��ه اینکه این حق
رئیسجمه��وری است که ب��ه پارلمان
درباره تأخیر تش��کیل دولت نامه ارسال
کند ،افزود :قان��ون اساسی ضرباالجل
یکماه��ه را برای نخس��ت وزیر جهت
تقدیم ترکیب کابینه مش��خص کرده و
اّال ای��ن مأموریت از او ساقط میش��ود.
بیانی��ه ع��ون باع��ث تش��ویش خاطر
حریری ش��ده است .او سعی کرد برخی
شخصیتهای لبنان از جمله تمام سالم
و فؤاد سنیوره نخستوزیرهای سابق را
وارد تقابل ب��ا عون کند ،به همین علت
ب��ود که س�لام در اظهارات��ی گفت که
انتقال موضوع تعیین نخستوزیر مأمور
تشکیل کابینه به پارلمان ،مبنای قانونی
ندارد .از س��وی دیگر فؤاد سنیوره نیز از
میش��ل عون خواست تا این موضوع را
بهصورت دوجانبه با حریری حلوفصل
کن��د .روزنامه اللواء لبن��ان مرحله جدید
در پی ص��دور بیانیه ریاستجمهوری را
خطرناکتری��ن روند تقابلهای سیاسی
در خصوص تش��کیل دولت دانس��ت و
تأکید کرد که در صورتی که روند کنونی
ادامه داشته باشد طبیعی است که عون
این موض��وع را به مجل��س نمایندگان
بسپارد تا آنها در خصوص شرایط جدید
تصمیمگیری کنند.

