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اخبار
حکومت بحرین
در آستانه فروپاشی است

جمعی��ت الوف��اق با هش��دار به خان��دان آل
خلیف��ه اعالم ک��رد که حکوم��ت بحرین با
قب��ول میزبان��ی کارگاه اقتص��ادی منامه از
خطوط قرم��ز عبور کرده اس��ت .به گزارش
آن��ا به نقل از المن��ار ،جمعیت الوفاق بحرین
با انتشار بیانیهای اعالم کرد :نظام آل خلیفه
با میزبانی از کارگاه (اقتصادی) منامه از همه
خطوط قرمز عبور کرده اس��ت .در این بیانیه
آمده اس��ت :کارگاه اقتص��ادی بحرین روی
یک س��رب داغ برگزار ش��د و ب��ه دنبال آن
باید شاهد بحرانها و پیچیدهتر شدن اوضاع
و خطرات در داخل کش��ور بود .این نشست
در واقع محلی ب��رای فراهم کردن مقدمات
معامله قرن ب��ود و میتواند اوضاع امنیتی و
سیاسی کش��ور را تا حد زیادی متالطم کند.
نظام حاکم بر بحرین با بحرانهای سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی زیادی دست به گریبان
است و در آستانه فروپاشی همه ساختارهای
اجتماعی و همزیس��تی مش��ترک خود قرار
دارد و دیگر هیچ ارزش��ی ب��رای رابطه میان
حکومت و مردم قائل نیستند .نظام آل خلیفه
به قلعوقمع و اس��تفاده از گلوله ،زور و تهدید
برای بستن دهان مخالفان روی آورده است
و هیچ ارزشی برای قانون اساسی ،معاهدات
و قوانی��ن بینالمللی که آنه��ا را امضا کرده
است ،قائل نیس��ت .حکومت بحرین  ۵هزار
فعال سیاسی را حبس کرده است و دادگاهها
را به شیوه تفتیش عقاید قرون وسطایی اداره
میکند.
آمریکاییها به دنبال ایجاد شکاف بین
مردم و حاکمیت هستند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :آمریکاییها با فشار حداکثری از
طریق تحریمها از یک طرف و از طرف دیگر
ادعای دوس��تی با ملت ایران به دنبال ایجاد
شکاف بین مردم و حاکمیت هستند .اردشیر
نوریان در گفتوگو با خانهملت ،با اش��اره به
موضعگیریه��ای متناق��ض آمریکاییها در
مواجهه با جمهوری اس�لامی ای��ران اظهار
کرد :مقامات آمریکایی هرگز درک درس��تی
از توانایی و ظرفیت ایران و مقبولیت خود در
منطقه نداشتند و از همین رو همیشه سیاست
دوگانه داش��تهاند و عمل آنها با آنچه برزبان
جاری کردند متفاوت بوده است .ترامپ یک
تاجر است که تنها منفعت آمریکا را میبیند و
با یکجانبهگرایی میخواهد خود را به محور
همه تحوالت دنیا تبدیل کند ،اما آنچه امروز
در عرصه روابط بینالملل تعیینکننده اس��ت
تعامل و منافع مش��ترک است ،که فهم این
موضوع برای یک دالل س��خت اس��ت .وی
بیان ک��رد :هرگ��ز هیچ سیاس��تمداری در
آمریکا دوست واقعی جمهوری اسالمی نبوده
است چراکه ماهیت حکمرانی این کشور با ما
متفاوت اس��ت و ما با آمریکاییها در اصول
تض��اد داریم ،لذا دل بس��تن ب��ه حرفهای
آمریکاییه��ا و دلس��وزیهای ظاهری آنها
برای مردم نمیتواند درس��ت باشد .مقامات
آمریکایی درک درس��تی از منطقه خاورمیانه
ندارند و مردم ایران را نیز به خوبی نمیشناسند
برای همین است دچار پریشانگویی هستند
و فکر میکنند سیاس��ت دوگانه آنها در قبال
ایران باعث موفقیت آنها خواهد شد.
تداوم شرایط جاری با اروپا غیرممکن
خواهد بود

س��خنگوی اس��بق
وزارت ام��ور خارج��ه
گفت :اروپا رویه کنونی
خ��ود را اصالح کند یا
نکن��د ،تداوم ش��رایط
ج��اری ب��رای ایران
غیرممکن و دور از عقالنیت سیاسی است .سید
محمدعلی حسینی در گفتگو با مهر ،در پاسخ
به این س��ؤال که چرا اروپاییها در مدتزمان
تعیینش��ده از س��وی ایران ،اقدام خاصی در
قبال تعهدات برجامی خود انجام ندادند ،اظهار
داش��ت :چند عل��ت را در این خصوص دخیل
میدانم ،علت اول ،این اس��ت که نگاه اروپا به
برج��ام و ادامه حیات آن نگاهی منفعتطلبانه
اس��ت؛ یعنی ،بهرهبرداری حداکثری در ازای
هزین��ه حداقلی نزدیک به صف��ر .وی گفت:
علت دوم ،ناتوانی و ضعف مفرطی است که بر
مجموعه اتحادیه اروپا در قبال یکجانبهگرایی
و زورگویی آمریکا سایه افکنده و آنان را برای
اتخاذ هر تصمیم سازندهای زمینگیر و متوقف
کرده اس��ت .این نقطه ضعف عمده اروپا البته
اعتبار و مزیت آنان را زیر سؤال برده و جایگاه
آنها را تنزل بخشیده است.

تداوم اعتراض جلیقه زردها بیانگر اضمحالل دموکراسی در فرانسه است

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجل��س گفت :ت��داوم اعتراضات
خیابانی جلیقه زردها در کشور فرانسه نشان
میدهد دموکراس��ی و دفاع از حقوق بشر
برای پاریس صرف ًا به امری شعاری تبدیل
ش��ده است .مس��عود گودرزی در گفتوگو
با خانه مل��ت ،در رابطه با تداوم اعتراضات
خیابان��ی و خیزش جلیقه زردها در کش��ور
فرانسه ،گفت :پاریس همواره از دموکراسی

در موضعگیریهای سیاسی خود صحبت
میکند و دیگر کش��ورها را ب��رای رعایت
نکردن این مؤلفه سرزنش میکند اما اکنون
مشهود است که دموکراسی برای آنها امری
شعاری است .وی با اشاره به اینکه فرانسه
خود را مهد دموکراسی و دفاع از حقوق بشر
میداند اما روند چند ماه گذشته در این کشور
نشان میدهد که آنها از خطوط قرمز در این
حوزه رد ش��دهاند ،اظهار کرد :در واقع مردم

این کشور درخواستی را مطرح کردهاند که
میتوان آن را بررسی کرد اما برخورد پلیس
فرانسه با آنها برخالف روال معمول است.
باید یادآور ش��د فرانسه یکی از کشورهای
طرفدار نظام س��رمایهداری است و این امر
موجب ش��ده مردم این کشور دیگر تاب و
تحمل سیاستهای نادرست و یکجانبه را
نداشته باشند .عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس تصریح کرد :در واقع

بر افزایش قیمت سوخت اولین بهانه برای
خیزش جلیقهزردها بود اما در ادامه مشاهده
ش��د که اوض��اع اقتصادی م��ردم به دلیل
سیاستهای نادرس��ت نظام سرمایهداری
رو ب��ه وخامت اس��ت و اعتراضات مردمی
ریشهدارتر شده است .وی با یادآوری اینکه
متأس��فانه بس��یاری از معترضان به دلیل
اس��تفاده از سالحهای ممنوعه و همچنین
برخورد بس��یار ش��دید پلیس فرانسه دچار

مجازات سنگین امارات و عربستان در
صورت همراهی بیشتر با آمریکا

نق��ض عضو و صدمه جس��می ش��دهاند،
خاطرنش��ان کرد :مراکز مدافع حقوق بشر
باید پاس��خ دهند آیا دس��تیابی به عدالت و
مبارزه با نظام س��رمایهداری پاسخش قطع
و نقص عضو است؟.

سیاست «فشار در برابر فشار» جواب داد

کاهش تعهدات برجامی ابزار قدرت ایران در برابر اروپا

گروه سیاس�ی :درحالیک��ه اروپاییها بع��د از خروج
یکجانبه آمریکا از برج��ام ،اقدام جدی را برای مقابله
با تحریمهای ضد ایرانی انج��ام نداده بودند ،درنهایت
وقتی با ضرباالجل دوماهه ایران برای افزایش میزان
ذخایر اورانیوم غنیشده خود مواجه شدند ،آشکارا لحن
خود را تغییر داده و حتی اعالم کردند که اولین تراکنش
مالی از طریق اینستکس در آخرین ساعت کاری هفته
گذشته انجام شده است .سؤالی که در این رابطه وجود
دارد این اس��ت که جمهوری اسالمی ایران ورای این
تغییر لحن باید دنبال چه اقدام مشخصی از سوی اروپا
باش��د؟ تغییر لح��ن اروپا ،پیش از هر چی��ز مؤید گزاره
«فش��ار در برابر فشار» اس��ت و اعالم سریع عملیاتی
ش��دن اینس��تکس و انجام تراکنش مالی از طریق آن
نش��اندهنده مؤثر ب��ودن ضرباالجل تعیینش��ده از
طرف ایران اس��ت .جمهوری اسالمی ایران بههیچوجه
نبای��د در ای��ن مرحله متوقف مانده و ب��ا تغییر رویکرد
ظاهری و بدون دریافت نتیجه ملموس اقدامات عملی
اروپا از راهکنش «فش��ار در برابر فش��ار» عدول کند.
بهعبارتیدیگ��ر تا زمان��ی که فش��ار تحریمی ایاالت
متحده علیه ایران وجود دارد و اروپاییها اقدامی برای
خنثیس��ازی آن انجام ندادهاند ،انعطافی از سوی ایران
نباید نش��ان داده ش��ود .اقدام اروپ��ا در جهت مقابله با
تحریم و فش��ارهای ضد ایرانی آمریکا شامل دو سطح
«اع�لام موضع» و «اقدام عملی» میش��ود .برای هر
دو س��طح از اقدامات ش��اخصهای مشخصی برگرفته
از سیاس��ت اصولی جمهوری اس�لامی ای��ران در این
رابطه وجود دارد و عبارتاند از س��طح اعالم موضع که
شامل محکوم کردن تحریمهای ضد ایرانی آمریکا در
حدی فراتر از اظهار تأس��ف و عدم احاله انتفاع ایران از
منافع برجامی به محدودسازی توان دفاعی موشکی یا
سیاستهای منطقهای میشود و سطح اقدام عملی که
شامل تضمین فروش نفت ایران و گشایش کانالهای
تجاری با ایران از طریق مؤسسات و بانکهای اروپایی
خواهد بود.

دلخوش کردن دولت به اجرای اینس�تکس اش�تباه

راهبردی است

همس�ازی آمری�کا ب�ا اروپاییه�ا ب�رای راهان�دازی

اینستکس

حشمتاهلل فالحتپیشه ،عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاس��ت خارجی مجلس در واکنش به آمد و ش��دهای
اروپاییها و تماس رئیسجمهور با ماکرون و پاس��خ به
تهدیدات طرفه��ای اروپایی برجام ،گف��ت :اروپاییها
بدون نظ��ر آمریکا کاری را انج��ام نمیدهند لذا تهدید
و دادن اولتیمات��وم به اروپا تأثی��ری ندارد .نماینده مردم
اس�لامآباد غرب و داالهو در مجلس ش��ورای اسالمی،
تصریح کرد :اروپاییها اینستکس را هم با تحریم آمریکا
هم ساز کردند قبل از اینکه با ایران برای راهاندازی این
کان��ال مالی هماهنگی کنن��د ،هماهنگیهای الزم را با
وزارت خزانهداری آمریکا انج��ام دادند .وی افزود :یکی
از دالیل راهاندازی طوالنی اینستکس و توان اثرگذاری
مال��ی کم آن هم س��از کردن آن ب��ا وزارت خزانهداری
آمری��کا ب��ود ،متأس��فانه در نهایت هم خروج��ی آن در
مجموع کانال بیخاصیتی شد .فالحت پیشه تأکید کرد:
به نظر ما نباید خیلی بر روی کانال مالی اینستکس مانور

دهیم زیرا س��بب میش��ود تا این کانال مالی هم مورد
تحری��م آمریکا قرار بگیرد و این اق��دام اثر منفی باز بر
روی اقتصاد ایران میگذارد.

تهدی�د ایران و رایزن�ی با اروپا در قالب اس�تفاده از

ابزار دیپلماسی عمومی

این نماینده مردم در مجلس دهم ،معتقد اس��ت :رایزنی
ب��ا اروپاییها با این دید که آنها بدون هماهنگی آمریکا
تصمیم نمیگیرند نش��ان از درک روابط بینالملل دارد
زیرا این موضوع یک واقعیت است .اما در حقیقت آنچه
در ش��رایط کنونی باقیمانده بین ایران و آمریکا اس��ت،
تنش یا فضای دیپلماتیک یا فضای رفع تنش تنها دو سر
طیف دارد که ایران در یکسو و آمریکا در آن سوی آن
قرار گرفته است .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس ش��ورای اس�لامی ،تصریح کرد :در این
شرایط ایران از آمدوش��دهای دیپلماتیک و تماسهای
تلفنی به عنوان ابزار دیپلماسی عمومی استفاده میکند تا
از ای��ن طریق حقانیتهای خود را اعالم کند اما ما نباید
انتظار زیادی از اروپاییها داشته باشیم.

حجتاالس�لام سیدجواد حس��ینیکیا عضو هیئترئیسه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به دستاوردهای
اقتصادی برجام ،گفت :قرار بود از طریق برجام مشکل آب
خوردن را حل کند ،اما امروز بازار ارز و به تبع آن صنعت و تولید
را دچار مش��کل کرده است .وی همچنین به خروج آمریکا
از برجام و نیز بدعهدی اروپاییها در روند اجرای آن اش��اره
کرد و اظهار داش��ت :خروج آمریکا از برجام و عدم پایبندی
به تعهداتش ،چهره واقعی دولتمردان این کشور را نشان داد،
اما از طرف دیگر اروپاییها نیز به تعداتشان عمل نکردند که
معتقدم این ،نمونهای از دموکراس��ی و مردمساالری غربی
است .عضو هیئترئیسه مجلس با تأکید بر اینکه دولت نباید
همه سیاس��تها و برنامههایش را معطوف به برجام ،کند،
گفت :اش��تباه راهبردی دیگر دولت این است که به اجرای
«اینس��تکس» از س��وی اروپاییها دلخوش کرده است،
این س��از و کار مالی نتیجهای جز هدر دادن وقت و انرژی
کشور برای حل مشکالت ندارد .حجتاالسالم حسینیکیا
اضافه کرد :تنها راه مقابله با تحریم ،بهکارگیری سیاستهای
اقتصاد مقاومتی ،مدنظر مقام معظم رهبری اس��ت ،اگر به
این سیاس��تها توجه ش��ود و خود را معطل اروپاییها و یا
آمریکاییهابرایبهبودوضعیتمعیشتیکشورنکنیم،شاهد
رش��د اقتصادی و نیز بهبود شرایط معیشتی کشور و مردم
خواهیم بود .وی اضاف��ه کرد :تاکنون برجام هیچ حاصلی
برای کش��ور و بهبود وضعیت اقتصادی نداشته است ،باید
به این نکته توجه شود که راه برونرفت از وضعیت موجود
اقتصادی و معیشتی ،توجه به نیروی کار داخلی و جلوگیری
از مهاجرت افراد از روستاها به شهرهاست .عضو هیئترئیسه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد:
«اینستکس» و یا هر ساز و کار مالی دیگری میتواند برای
کشور مفید باشد ،اما مشروط بر اینکه زیرساختهای داخلی
را نیز اص�لاح کرده و در داخل ،عزم��ی برای بهبود وضع
موجود وجود داشته باش��د که متأسفانه چنین عزمی را در
دولتمرداننمیبینیم.

مقام سابق آمریکا مطرح کرد

از ایران و ونزوئال تا کره شمالی؛ شکست سیاست خارجی ترامپ

معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید در دولت
س��ابق آمریکا اظهارات دونالد ترامپ درباره
«التماس» باراک اوباما ب��رای دیدار با رهبر
کره شمالی را دروغ خواند و گفت« :سیاست
خارجی ترامپ شکس��تخورده اس��ت» .به
گ��زارش ف��ارس« ،ب��ن رودز» ک��ه یکی از
مش��اوران معتمد «باراک اوبام��ا» در زمینه
مس��ائل امنیت ملی و سیاست خارجی بوده،

امروز یکشنبه به اظهارات اخیر رئیسجمهور
کنونی این کش��ور علیه رئیسجمهور قبلی
واکن��ش تندی نش��ان داد و او را «دروغگو»
خوانده اس��ت .دونالد ترامپ پی��ش از دیدار
امروز یکشنبه خود با «کیم جونگ اون» طی
اظهاراتی گفته بود ک��ه علیرغم «التماس»
ب��اراک اوباما از پیونگ یانگ ب��رای دیدار او
با رهبر کره ش��مالی ،چنی��ن مالقاتی انجام

نشد .این اظهارنظر واکنش تند معاون مشاور
امنیت ملی رئیسجمهور س��ابق آمریکا را در
پی داش��ت .بن رودز که یک��ی از نزدیکان و
مش��اوران معتمد رئیسجمهور سابق آمریکا
بوده اس��ت ،در پیامهای توئیت��ری ترامپ را
آم��اج حمالت لفظ��ی خود قرار داده اس��ت.
این مقام س��ابق آمریکایی نوش��ت« :ترامپ
دارد دروغ میگوید .من تمام این هشت سال

(ریاست جمهوری اوباما) آنجا حضور داشتم.
اوباما هرگز به دنبال دیدار با کیم جونگ اون
نبود .سیاس��ت خارجی ،نمای��ش تلویزیونی
نیست بلکه با واقعیت سر و کار دارد» .مشاور
ارش��د امنیتی دولت سابق آمریکا با اشاره به
دیدارهای ترامپ با کیم تصریح کرد« :گرفتن
عکسهای یادگاری س��بب خالص شدن از
س�لاحهای اتمی نمیشود بلکه توافقهایی

که با دقت مورد مذاکره قرار گرفتهاند ،این کار
را انجام میدهند» .بن رودز افزود« :سیاست
خارجی ترامپ از کره ش��مالی گرفته تا ایران
و ونزوئال ،یک سیاس��ت خارجی شکس��ت
خورده است» .این مقام سابق ،بارها از مواضع
دول��ت کنونی و بیتوجهیاش به توافقهای
بینالمللی انتقاد کرده و در اظهاراتی گفته بود
که ترامپ تنها همه چیز را خراب میکند

از بازپسگیری حقوقهای نامتعارف تا برکناری و مجازات

مجلس شورای اسالمی گزارش کاملی درباره حقوقهای
نجومی مدیران و مسئوالن کشور ارائه کرده است .در
این گزارش اعالم ش��ده است که موارد دقیق تخلف از
قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشتهای غیرقانونی
و تقوی��م تخلفات صورت گرفته و مبالغ بازگش��تی به
خزانه دولت نیز پیگیری شد .در این گزارش همچنین
تأکید شده اس��ت «در اس��رع وقت مقامات و مدیران
متخلف توسط مسئوالن ذیربط در قوه مجریه از کار
برکنار شده و دستگاههای مسئول با رسیدگی سریع و
قاطع اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان
را مج��ازات کنند» .با توجه به ارجاع طرح یک فوریتی
«شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتیهای
م��ازاد» و ط��رح یک ش��وری «س��اماندهی حقوق و
دستمزدهای بخش عمومی (ویژه مقامات و مدیران)»
که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون
اصلی ارجاع شده بود ،در جلسات فشرده و مستمر و با
حضور اعضاء و کارشناس��ان کمیسیون اصل نود ،قوه

یک رس��انه آمریکایی در گزارش��ی با اشاره
به وضعیت بغرنج رژیم حاکم بر عربس��تان
در ارتب��اط با پرونده قتل جمال خاش��قجی
روزنامهن��گار منتقد نوش��ت :ری��اض دیگر
دوس��تی ندارد .به گزارش دانش��جو ،روزنامه
نیویورکتایمز در گزارش خود به قلم دیوید
ویرینچ آورده است :هفته گذشته ،کارشناس
س��ازمان ملل در گزارشی خواهان تحقیقات
فوری در خصوص نقش محمد بن س��لمان
ولیعهد س��عودی در ترور جمال خاش��قجی
روزنامهنگار منتقد سعودی شد .روز بعد از آن،

تکلیف مدیران نجومیبگیر روشن شد

قضائیه ،س��ازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری
و استخدامی کشور ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،دیوان محاسبات کشور ،سازمان بازرسی کل
کش��ور و سازمان حسابرس��ی مورد بررسی قرار گرفت
و ب��ا اصالحاتی در عن��وان و متن نهایت ًا در  ۱۰ماده به
تصویب اعضاء کمیس��یون رسید .الزم به ذکر است در
طرح نهایی ش��ده ،ویژگیهای زیر لحاظ و عین ًا جهت
سیر مراحل قانونی تقدیم هیأت رئیسه محترم مجلس
شورای اسالمی شده است :تعیین سقف پرداخت حقوق
و مزایا برای تمامی مقامات و مدیران کشور .عمومیت
دامنه شمول قوانین و پرهیز از استثنائات به گونهای که
قانون تمام دستگاههای بخش عمومی را شامل شود،
تعیین و تعریف دقی��ق کلیه عناصر حقوق و مزایا اعم
از مس��تمر و غیرمس��تمر ،تعیین سقف پرداخت حقوق
و مزای��ا برای تمامی مقامات و مدیران کش��ور ،تعیین
ضمانت اجرای قوی و مناسب ،پیشبینی سازوکارهای
نظارتی مؤثر و کارآمدی ،ممنوعیت اعطای هرگونه وام،

تس��هیالت و عناوین مشابه با شرایط ویژه و استثنایی
به مدیران ،پیگرد مدیران آمر ،ذیحس��ابان و ناظرین
در ص��ورت کوتاهی در انجام وظایف به منظور تعمیق
نظارت و احساس مسئولیت جدی .ایجاد سامانهای در
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی جهت تمرکز مجموعه
اطالعات مربوط به حقوق و مزایای مقامات و مدیران
به نحوی که به سهولت برای نهادهای نظارتی کشور
قابل دسترسی باشد و اما در بخش دوم پیرامون بررسی
فنی و میدانی دریافتهای غیرقانونی و تعداد متخلفان
و تقویم ریالی تخلف و همچنین استرداد دریافتهای
مازاد به بیتالمال نیز با برگزاری جلس��ات مشترک با
مسئولین و کارشناس��ان دیوان محاسبات مقرر گردید
دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس
با همکاری س��ازمان بازرسی کل کشور ،گزارش جامع
و کامل��ی از نحوه و می��زان پرداختها در قوای  ۳گانه
و تمامی دس��تگاههای مندرج در قانون اساسی را تهیه
و ارائ��ه نماید که گ��زارش مذکور توس��ط رئیس کل

نیویورکتایمز :عربستان دیگر دوستی ندارد

مجلس س��نای آمریکا به ممنوعیت فروش
چند میلیارد دالری به عربستان رأی داد که
جدیدترین تالش کنگره برای متوقف کردن
حمای��ت آمریکا از جنگ تح��ت فرماندهی
عربس��تان علیه یمن اس��ت .در لن��دن و در
همان روز ،دادگاهی حکم داد که انگلیس با
موافقت خود با صادرات س�لاح به عربستان
به طور غیرقانونی رفتار کرده اس��ت .این امر
به منزله توبیخ بزرگ عربستان بود .عربستان
از حمای��ت نیروهای ناتو در طول تقریب ًا یک
قرن از زمان تأسیس آن برخوردار بوده است،

اما رواب��ط آنگلو  -آمریکایی ب��ا خاندان آل
سعود ممکن اس��ت اکنون وارد طوفان شود
و چه بسا از نظر سیاسی غیرقابل تداوم باشد؛
دقیق ًا همانطور که از منطق راهبردی اساسی
نیز پ��س رفت خود در آغاز کرده اس��ت .اما
چطور وضعیت به این مرحله رسید؟ دو حادثه
همزمان باعث شد که وجهه عربستان عمیق ًا
آسیب ببیند و همراه با آن نیز حمایت غرب از
عربستان که به آن تکیه دارد ،تضعیف شود.
اولین حادثه همان جن��گ فاجعهبار در یمن
اس��ت .حقایق مربوط به این جنگ به خوبی

دیوان محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم
مجلس رس��ید .در بخش دوم نیز پیرامون بررسی فنی
و میدان��ی دریافتهای غیرقانون��ی و تعداد متخلفان و
تقویم ریالی تخلف و همچنین اس��ترداد دریافتهای
مازاد به بیتالمال نیز با برگزاری جلس��ات مشترک با
مسئولین و کارشناس��ان دیوان محاسبات مقرر گردید
دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس
با همکاری س��ازمان بازرسی کل کشور ،گزارش جامع
و کاملی از نحوه و میزان پرداختها در قوای  ۳گانه و
تمامی دس��تگاههای مندرج در قانون اساسی را تهیه و
ارائه نماید که گزارش مذکور توس��ط رئیس کل دیوان
محاسبات کشور به استحضار نمایندگان محترم مجلس
رس��ید .مجامع عموم��ی ش��رکتهای دولتی ،مکلف
ش��وند به گزارشهای حسابرس��ان و بازرسان قانونی
در خصوص س��وءجریانات مالی و ضعفهای مدیریتی
رس��یدگی نموده و متخلفین و مجرمی��ن را به مراجع
ذیربط معرفی نمایند.

شناخته شده اس��ت و نیاز به تکرار ندارد .بر
اساس گزارشهای کارشناسان که به شورای
امنیت سازمان ملل ارائه شده است ،مسئولیت
ائتالف تحت فرماندهی عربستان در بخش
بزرگ��ی از دهها هزار کش��ته در این جنگ و
دس��ت داش��تن ائتالف در حمله گسترده و
هدفمند به غیرنظامیان تأیید ش��ده اس��ت.
محاصره یمن از س��وی ائتالف علت اصلی
بدترین بحران انس��انی در جهان اس��ت که
گفته میشود  ۵۸هزار کودک شیرخواره بر اثر
گرسنگی از سال  ۲۰۱۵میالدی جان خود را

از دست دادهاند .واشنگتن و لندن حامیان این
کش��تار بودهاند ،زیرا آنها کمکهای حیاتی
به عربس��تان کردهاند که اگر این کمکها را
نمیکردند ،حمالت ائتالف موفقیتآمیز نبود.
با افزایش موج محکومیت ،دفاع از کمکهای
تس��لیحاتی که همواره ویژگی اصلی روابط
بین غرب و ریاض بوده اس��ت ،تقریب ًا کاری
محال به شمار میرود .حادثه اصلی دیگر هم
قتل هولناک جمال خاشقجی بود که به طور
گس��ترده گمان میرود که محمد بن سلمان
ولیعهد سعودی دستور آن را داده بود.

عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس گفت :عربستان و امارات هم
که با اسرائیل و آمریکا همراهی میکنند باید
بدانن��د که اگر بیش از این دس��ت از پا خطا
کنند ،مجازات فراموشنشدنی خواهند شد.
ولیاهلل نانواکناری در گفتوگو با خانهملت،
با یادآوری س��رنگونی پهپاد آمریکا و نقش
کش��ورهای منطقه در کاهش تنش ،گفت:
بر اس��اس قوانین بینالمللی هیچکس حق
ورود به حریم هوایی و زمینی و آبی کش��ور
دیگ��ری را بدون اجازه ن��دارد ،طبق همین
قوانین هر کشوی میتواند با متجاوز برخورد
کند ،جمهوری اس�لامی ایران هم بر همین
اساس در برابر تجاوز آمریکا به حریم هوایی
ایران اقدام مقتدرانهای انجام داد .وی افزود:
کش��ورهای حوزه خلیجفارس و منطقه باید
کمک ب��ه حفظ و ارتقای اقت��دار جمهوری
اس�لامی ایران کنند ،زی��را بیگانگان برای
همه بیگانه هس��تند و آنها بر اس��اس منافع
خود به کشوری نزدیک یا با کشوری دشمن
میش��وند .امنیت و آرامش به توسعه پایدار
منطقه منجر خواهد شد ،عربستان و امارات
هم که با اسرائیل و آمریکا همراهی میکنند
بای��د بدانند که اگر بیش از این دس��ت از پا
خطا کنند ،مجازات فراموشنشدنی خواهند
ش��د .عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با تأکید بر همراهی و وحدت
کشورهای منطقه ،گفت :جمهوری اسالمی
ایران دنبال تجاوز به حریم دیگر کش��ورها
نیس��ت و تمامقد در برابر دشمن برای حفظ
منافع ملی خود ایستاده است ،سایر کشورهای
منطقه هم باید با ایران همراهی کنند.
تحریم ظریف موجب بسته شدن
تعامالت دیپلماسی میشود

معاون پارلمانی رئیسجمه��ور با بیان اینکه
آمریکاییه��ا در ادعای خود صادق نیس��تند،
گفت :مس��ئول پیگیری تعامالت دیپلماتیک
و سیاس��ت خارجی کش��ور وزیر امور خارجه
اس��ت و با تحریم وی ،این راه بسته میشود.
به گزارش تسنیم ،حسینعلی امیری با یادآوری
تحریمه��ای اخی��ر آمریکا علی��ه جمهوری
اس�لامی ای��ران ،گف��ت :این ن��وع اقدامات
آمریکاییه��ا نش��ان از س��ردرگمی ،عجز و
ناتوانی و عدم شناخت از جامعه ایرانی و امت
اسالمی اس��ت ،از س��وی دیگر بر ما ادعای
دروغی��ن آمریکاییها برای مذاکره با ایران با
این رفتارها ثابت ش��د .وی با اشاره به تحریم
محمدجواد ظری��ف ،تصریح کرد :تحریم نفر
اول دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران دروغ
بودن ادعای آمریکاییها را بیش از پیش تأیید
کرد ،زیرا مسئول پیگیری تعامالت دیپلماتیک
و سیاس��ت خارجی کش��ور وزیر امور خارجه
است و با تحریم وی ،این راه بسته میشود.
چهل سال با اقتدار مقابل آمریکا
ایستادهایم

جانش��ین فرمان��ده
کل س��پاه پاسداران
انق�لاب اس�لامی
با بی��ان اینک��ه در
عالم هنوز به ذهن
کش��وری خط��ور
نمیکن��د که علیه آمریکا اقدام کند ،گفت :ما
چهل س��ال با اقتدار مقابل آمریکا ایستادهایم.
به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از سپاهنیوز،
دریادار پاس��دار علی فدوی در یادواره شهدای
ش��هیدیه میبد با اشاره به آثار و برکات مراس م
بزرگداش��ت شهدا ،اظهار داش��ت :ملت ما به
برکت انقالب اسالمی هر روز میهمان شهدا
هس��تند و خداوند به برکت شهدا عنایتهای
خاص خودش را در این س��الیان به ما ارزانی
داشته است .جانشین فرمانده کل سپاه اظهار
داشت :این اقتدار به برکت انقالب اسالمی و
دلدادگان و پیروان امامین انقالب اسالمی بوده
است و ما بر مبنای دستورات امامین انقالب به
تکلیف عمل کردیم و خداوند این پیروزیها را
عنایت کرده است .دریادار فدوی تصریح کرد:
تقابل بین ما و آمریکا تقابل حق و باطل بوده
و چهل سال است ادامه دارد؛ این تقابل نهتنها
یک روز هم تعطیل نش��ده ،بلکه روزبهروز بر
ابعاد آن اضاف ه ش��ده است .چه کسانی تصور
میکردند که در ماجراه��ای مختلف خداوند
اینگون��ه آمریکاییها و جبهه کفر و باطل را
با شکس��ت مواجه کند .وی اضافه کرد :سپاه
پاس��داران انقالب اس�لامی به هم��راه خیل
بسیجیان مخلص جهان اسالم بر قاعدههایی
که حضرت امام خمینی (ره) بر آن مبنا انقالب
اسالمی را برپا کردند و نظام اسالمی را تشکیل
دادند مصممتر از قبل و با عزم جزم به میدان
آمده است .وی افزود :این عنایتهای خداوند
متعال که در سال  42حضرت امام (ره) ندای
حق را با بانگ بلند طنینانداز کرد ،آغاز و این
ن��دا ادامه پیدا کرد تا در س��ال  57به پیروزی
رس��ید و امروز در حالی میهمان شهدا هستیم
ل سالگی را با اقتدار و سرفرازی پشت
که چه 
سر گذاشتهایم.

