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اخبار
طرح ویژه برای حل بخشی از
مشکالت اقتصادی مردم

یک عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام
در فضای مجازی نوشت :در سال های اخیر
شاید برخی از افراد خواستار خریداری اقالمی
بودند که نتوانس��تهاند ،آن را تهیه کنند ،هم
اکنون کارگروه اقتصادی دولت سایه طرحی
را تهیه تا مردم بتوانند به اقالم مورد نیازشان
دستیابند .به گزارش «عصر ایرانیان» ،سعید
جلیلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
در فضای مج��ازی درباره وضعیت اقتصادی
در جامعه پس��تی به این شرح را منتشر کرد:
«در دو سال اخیر برخی از مردم تا مرز خرید
جهیزیه یا خرید خان��ه و خودرو پیش رفتند،
اما بخاطر گرانی بوجود آمده ،موفق نش��دند؛
دوستان ما در کارگروه اقتصادی دولت سایه
طرحی را تهیه کردند تا حداقل ،کسانی که تا
این مرز پیش آمدهاند ،کمک ش��وند که این
طرح در آینده نزدیک ارائه خواهد شد».
لیست امید مردم را ناامید کرده است

عض��و ش��ورای ائت�لاف نیروه��ای انقالب
گف��ت :مجلس و به وی��ژه نمایندگان تهران
در ای��ن حوزه ضعی��ف عم��ل کردهاند و به
همین دلی��ل مردم هنوز نماین��دگان خود را
نمیشناس��ند درحالی که نماین��دگان تهران
همیش��ه در دورههای گذش��ته جریانساز و
پیش��قراول بودهاند .به گزارش تس��نیم ،سید
محمد حسینی عضو شورای ائتالف نیروهای
انقالب در همایش اساتید دانشگاه ها و مراکز
آم��وزش عالی این ش��ورا با اش��اره به اینکه
درباره نظارت مجلس فعلی انتقادات بسیاری
وجود دارد گفت :مجلس و به ویژه نمایندگان
تهران در این ح��وزه ضعیف عمل کردهاند و
ب��ه همین دلیل مردم هن��وز نمایندگان خود
را نمیشناس��ند درحالی که نمایندگان تهران
همیش��ه در دورههای گذش��ته جریانساز و
پیش��قراول بودهاند .وی با بیان اینکه لیست
امی��د چنین وضعیتی را ایجاد کرده به طوری
که مردم کامال از تحول ناامید شدهاند ،یادآور
ش��د :رهبر معظم انقالب فرمودند س��اختار
بودجه ،نظام بانکی و رونق تولید باید متحول
ش��ود و از ای��ن رو کارهای بر زمی��ن مانده
بسیاری وجود دارد.
مردم خواستار دولت
و مجلس کارآمد هستند

مشاور ارش��د مقام معظم رهبری با اشاره به
حوادث پیشآم��ده در موضوع بنزین ،گفت:
مردم از ما دولت و مجلس کارآمدتری مطالبه
میکنند .به گزارش «عصر ایرانیان «به نقل
از رواب��ط عموم��ی حزب موتلفه اس�لامی،
غالمعل��ی حدادع��ادل در نشس��ت بانوان و
دبیران اس��تانی حزب موـلفه اسالمی درباره
برخی آش��وبهای اخی��ر در موضوع بنزین،
اظهار ک��رد« :تحریمهای  ۴۰س��اله و چند
س��اله اخیر آمریکا علیه هر کشوری دیگری
بود  ۶ماهه س��قوط میکرد ام��ا ملت ایران
محک��م و با اقت��دار روی آرمانه��ای الهی
انقالب ایس��تادهاند» .وی با اش��اره به طرح
س��همیهبندی بنزی��ن و ح��وادث پیش آمده
گفت« :در اینکه اگر دولت هوشمندانه عمل
میکرد خسارات کمتری وارد میشد ،حرفی
نیست؛ اما دستهای آشوب و طراحی بیگانه
طوری بود که میخواستند همان آشوبی که
در ع��راق و لبنان به وج��ود آوردند در ایران
هم تکرار کنند» .حدادعادل در بخش دیگری
از س��خنان خود با اشاره با انتخابات پیش رو
خاطرنشان کرد« :ما بهزودی یک آزمون نرم
سیاسی داریم و آن انتخابات است».
مجلس دهم ناکارآمد بود

عضو هیئت رئیس��ه مجلس با تأکید بر اینکه
نبود فراکس��یون اکثریت در مجلس دهم به
شدت به بهارستان ضربه زد ،گفت :روند حضور
اف��راد در مجلس یازدهم مانند وضعیت فعلی
باش��د ،قطع ًا ناکارآمدیهای خانه ملت ادامه
پیدا میکند .عبدالرضا مصری در گفتگو با آنا
با اشاره به اینکه در مجلس دهم هیچکدام از
سه فراکسیون حائز اکثریت نبودند ،خاطرنشان
کرد« :نبود فراکس��یون واحد و دارای اکثریت
در مجلس سبب ناکارآمدی بهارستان میشود؛
همانگون��ه که در مجلس دهم رخ داد» .وی
با بیان اینکه اگر روند حضور افراد در مجلس
یازده��م نیز مانند مجلس دهم باش��د ،قطع ًا
ناکارآمدیه��ای مجلس ادام��ه پیدا میکند،
تشریح کرد« :مجلس برای تصمیمگیریهای
قاطعانه ،باید فراکسیون اکثریت داشته باشد.
جریانهای سیاس��ی باید منتظ��ر اعالم نظر
نهایی شورای نگهبان باشند تا صفبندیهای
انتخاباتی بهصورت رسمی آغاز شود».

اروپاییها به دنبال فریبکاری و جوسازی علیه ایران هستند

عضو فراکسیون نمایندگان والیی در مجلس
با تاکید بر اینکه اروپا قصد حل مش��کالت
برج��ام را ندارد ،گف��ت :اروپاییها به دنبال
فریبکاری و جوس��ازی علیه ایران هستند.
س��یدمحمدجواد ابطحی ،عضو فراکسیون
نمایندگان والیی در مجلس در گفتوگو با
خان ه ملت با اش��اره به نشست آتی مقامات
آلمان ،فرانسه و انگلیس درباره گام چهارم

ایران برای کاهش تعه��دات برجام ،اظهار
ک��رد :اروپاییها به هیچ ک��دام از تعهدات
برجامی خود عمل نکردند ،با این نشستها
هم مشکل برجام حل نخواهد شدکما اینکه
اروپا قصد حل این مسئله را ندارد .نماینده
م��ردم خمینی ش��هر در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،تصریح ک��رد :اروپاییها نه تنها
دنبال راه حل مسئله نیستند بلکه میخواهند

شرایط اقتصادی ایران را به سمتی ببرند که
هیچ سرمایه گذاری در کشور ما انجام نشود،
بنابراین دولتمردان و نخبگان سیاسی ایران
نباید فریب اروپاییها را بخورند زیرا آزموده
را آزمودن خطاس��ت .وی افزود :هیچ اقدام
سختگیرانهای هم در این نشست نخواهند
ک��رد ،آنها نه تنها در حل مش��کل و نه در
محکوم کردن ای��ران گامی را بر نخواهند

داشت .اروپاییها به احتمال بیانیهای صادر
م��ی کنند و به تهدید جمهوری اس�لامی
ایران ادامه می دهند .ابطحی معتقد است:
اروپایی ها کاری به نفع ایران انجام ندادند،
آنها به دنبال جوسازی رسانهای علیه ایران
هس��تند و تاکید دارند که فضا را به نوعی
نشان دهند که اقتصاد ایران وابسته به اروپا
اس��ت .عضو فراکس��ین نمایندگان والیی

پنجاهوچهارمین شنبه اعتراضات
فرانسه برگزار شد

مجلس شورای اسالمی در پایان متذکر شد:
نشست آتی رس��انهای بوده و برای فریب
مردم ایران اس��ت ،دستاوردی هم برای ما
نخواهد داشت.

اعترافات صریح فرمانده تروریستهای «سنتکام» به اقتدار جمهوری اسالمی؛

اعزام هزاران نیرو در برابر ایران بازدارندگی ایجاد نکرد

گروه سیاسی :فرمانده ارشد نیروهای تروریست آمریکایی
در منطقه غرب آس��یا در مصاحبهای اذعان کرد واشنگتن
با وجود ارس��ال حجم زیادی نی��رو و تجهیزات نظامی به
منطقه ،باز هم در ایجاد بازدارندگی در برابر ایران ناکام بوده
اس��ت« .کنث مکنزی» رئیس مقر تروریستی «سنتکام»
که مسئولیت فرماندهی کلیه نیروهای آمریکایی در منطقه
غرب آس��یا را بر عهده دارد ،در یک مصاحبه اذعان کرده
اس��ت که واش��نگتن با وجود اعزام ه��زاران نیرو و حجم
انبوهی جنگاف��زار به منطق��ه در ایج��اد بازدارندگی در
برابر ایران ناکام بوده اس��ت .پایگاه «فارین پالیس��ی» که
گفتوگویی با مکنزی منتشر کرده ،در ابتدای گزارش خود
نوش��ته است« :پنتاگون از ماه می تاکنون  14هزار نیروی
آمریکایی دیگر ،یک ناو هواپیمابر و دهها هزار تن تجهیزات
نظامی به خاورمیانه ارس��ال کرده تا به آنچه که تهدیدات
جدید هش��دارآمیز ایران میخواند ،پاسخ دهد .اما با وجود
تقویت آرایش نظامی ایاالت متحده ،ژنرال ارش��د ایاالت
متحده در این منطقه معتقد است که تهدید ایران همچنان
در حال افزایش اس��ت و تهران احتماال بار دیگر ضرباتی
وارد میکن��د ».مکنزی که به بحرین س��فر کرده ،در این
مصاحبه مانند دیگر مقامهای آمریکایی حمله تالفیجویانه
تابستان امسال یمنیها به تأسیسات نفتی شرکت سعودی
«آرامکو» را به ایران نس��بت داده و مدعی ش��ده است که
این حمله نش��انگر «کشوری است که غیرمسئوالنه رفتار
میکند ».وی میافزاید« :تصور من این است که احتمال
بسیار زیادی وجود دارد که آنها بار دیگر حمله کنند».
ارزیابی محتاطانه رفتار ایران


فارین پالیسی در ادامه به نقل از مکنزی مدعی شده است
که جمهوری اسالمی ایران اهداف هژمونیک در سر دارد
و از همین رو نیز س��رمایهگذاری عظیمی در زمینه توسعه
موش��کهای بالستیک انجام داده است .فارین پالیسی به
گزارشی استناد کرده است که هفته گذشته آژانس اطالعات
دفاعی آمریکا در خصوص توان نظامی ایران منتشر و در آن
عنوان کرد که ایران بزرگترین زرادخانه موشکی خاورمیانه
را در اختی��ار دارد و آن را یک عام��ل بازدارنده میداند .به
نوش��ته فارین پالیس��ی مقامهای آمریکایی اینکه ایران با
به کارگیری تعداد زیادی پهپاد و موش��ک حملهای ترتیب
دهد ،ابراز نگرانی کردهاند .این مقامها حمله به تأسیسات
آبش��یرینکن عربستان سعودی را «موجب تغییر بازی»

مورد ائتالف بینالمللی امنیت دریایی ،ابراز بدبینی کرده و
میگویند که ایاالت متحده از تابستان امسال که تشکیل
ای��ن ائتالف را اعالم کرد ،تاکنون در جلب حمایت بر آن
با دشواری روبرو بوده است .هرچند که چند کشور به این
ائتالف پیوس��تهاند ،اما هنوز میزان مش��ارکت اروپاییها
بس��یار ناچیز است و آس��یاییها هم هیچ حضوری در آن
ندارند ».ای��ن پایگاه با بیان اینکه در مورد توانایی نیروی
دریایی کش��ورهای خلیج فارس برای مقابله با ایران هم
تردید وجود دارد و همین امر میتواند واشنگتن را به درگیر
شدن در مناقشات منطقه بکشد .فارین پالیسی به نقل از
«آنتونی کوردزمن» کارش��ناس امور منطقه نوشته است:
«آنها قطعا میتوانند نفتکشها را همراهی کنند ،اما اگر
در این مس��یر با مشکلی مواجه شوند ،سؤال این است که
چه کسی و چطور میخواهد از آنها پشتیبانی کند؟»
نگرانی از رفتار ایران


توصیف کردهاند .واشنگتن مدعی است حمله به تأسیسات
آرامکو هم با همین روش انجام گرفته اس��ت .هرچند که
واش��نگتن تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای خود
ارائه نکرده اس��ت .مکنزی در این رابطه گفته است« :من
هیچچی��ز را از ای��ران بعید نمیدانم .زمانی که کش��وری
چنین غیرمسئوالنه عمل میکند ،باید هنگام ارزیابی رفتار
احتمالی آنها در آینده ،احتی��اط به خرج دهید ».به گفته
این فرمانده آمریکایی ،پاسخ واشنگتن به ایران تاکنون به
ت�لاش برای ایجاد بازدارندگی محدود بوده و این کش��ور
تالش کرده تا تهران را به انجام حمالت بیش��تر تحریک
نکند .او ادعا کرده که اعزام نیروهای آمریکایی به منطقه
هرچند ایران را از حمله به نیروهای آمریکایی بازداشته ،اما
نتوانسته از پاسخهای ایران به «شرکای منطقهای» آمریکا
ممانعتکند.
ائتالف کوچک آمریکا


فارین پالیس��ی با اش��اره ب��ه اظهارات اخی��ر مکنزی در
کنفرانس «گفتوگوی منام��ه» در بحرین که تالشها
برای ایجاد یک ائتالف بینالمللی در برابر ایران را «خوب،
اما نوپا» توصیف کرد ،نوش��ته است که آمریکا در تالش
اس��ت تا کش��ورهای دیگر را نیز به مقابله ب��ا ایران وارد،
ب��ا این وجود تاکنون تنها  ۶کش��ور انگلیس ،عربس��تان

سعودی ،بحرین ،استرالیا ،امارات عربی متحده و آلبانی به
درخواست آمریکا پاسخ مثبت دادهاند .مکنزی در نشست
منامه مدعی شده است« :متأس��فانه ،بعضی اوقات رژیم
ایران نشان داده که زورگوی منطقه است و تنها راه برای
ایستادن در برابر یک زورگو ،این است که با هم وارد عمل
شویم ».این فرمانده آمریکایی به فارین پالیسی گفته است
که بر اساس طرح ائتالف تحت رهبری آمریکا ،دو کشتی
جنگی این ائتالف همواره در دو سوی تنگه هرمز مستقر
هس��تند و با یک شبکه اطالعاتی و نظارتی در تماسند تا
بتوانن��د ترددها در آبهای خلیج فارس را رصد کنند .او با
اذعان به اینکه واشنگتن و متحدانش برای پوشش تمام
آبهای منطقه کشتی کافی در اختیار ندارند ،گفته است
که هدف آمریکا این است که ایران بداند فعالیتهایش در
منطقه تحت رصد و نظارت قرار دارد .به گفته مکنزی ،این
ائتالف «بسته به میزان تهدید» به شکلی «تقریبا مرتب»
کشتیهای تجاری در حال گذر از تنگه را همراهی میکند.
ب��ا این وجود ،مکنزی نظارت ماهوارهای را مهمترین جزء
فعالیتهای این ائتالف توصیف کرده و گفته است که در
ماههای اخیر عبور کشتیهای تجاری از آبهای منطقه
«تا حد زیادی بدون مداخله» صورت گرفته است .فارین
پالیس��ی در این خصوص نوشته اس��ت« :کارشناسان در

مکنزی در بخش دیگری از صحبتهایش ،از فعالیتهای
ایران در دیگر مناطق غرب آس��یا هم ابراز نگرانی کرده و
مدعی ش��ده است که تهران برای تهدید اسرائیل در حال
انتقال س�لاح به سوریه و عراق اس��ت .در حالی که ایران
چندین س��ال اس��ت که طرح صلحی برای حل و فصل
بح��ران یمن ارائه ک��رده و از مذاکرات انص��اراهلل یمن با
طرفهای مقابل هم اس��تقبال کرده ،مکنزی تهران را به
تالش برای ممانعت از پیشرفت گفتوگوهای دیپلماتیک
در یمن متهم کرده است .وی گفته است« :طبق معمول،
بازیگر بزرگی که دنبال خرابکاری است ،ایران است ...اگر
حوثیها به حال خود بودند ،فکر میکنم که ممکن بود که
میتوانستند با سعودیها به رابطهای برسند ».در حال که
در سند آژانس اطالعات دفاعی آمریکا تصویری منطقی و
راهبردی از فعالیتهای موشکی و منطقهای ایران ترسیم
شده ،مکنزی در مصاحبه تهران را «بازیگری غیرمنطقی»
توصیف کرده و گفته اس��ت که با وجود استقرار نظامیان
پرتعداد و جنگافزارهای پرشمار در منطقه ،نمیتوان رفتار
ایران را پیشبینی کرد .وی گفته اس��ت« :در بازدارندگی،
فرض بر این اس��ت که در آن س��و یک بازیگر منطقهای
حض��ور دارد .اما در رفتارهای آنها نوع��ی از بیپروایی و
بیمسئولیتی وجود دارد که شما را در قبال آنچه که ممکن
است فردا یا پس فردا انجام دهند ،بسیار نگران میکند .این
بسیار نگرانکننده است».

آمریکا در ایجاد ائتالف در خلیج فارس شکست خورد

بهرغم ت�لاش آمریکا برای ایجاد ائتالف بینالمللی برای
حضور در خلیج فارس ،تشکیل این گروه در سکوت رسانهای
و با شمار کشورهای کم ،نشانه شکست راهبرد واشنگتن
شد .آمریکا طی چند ماه گذشته و بعد از حمالت به چهار
نفتکش در بندر فجیره امارات و همچنین دو نفتکش در
ورودی دریای عمان به تنگه هرمز ،از تشکیل یک ائتالف
بینالمللی دریایی با حضور کشورهای مطرح جهان برای
برقراری امنیت در تنگه هرمز و خلیج فارس خبر داده بود.
مقامهای کاخ سفید و پنتاگون بارها اعالم کرده بودند که
برای برقراری امنیت شاهراه فوق استراتژیک هرمز ،تضمین
امنیت کشتیرانی و همچنین نظارت بر روند ادامه صادرات
انرژی ،چنین سناریویی را طرحریزی کرده و از کشورهای
مطرح و ذینفع برای پیوس��تن به آن دعوت کردند.بهرغم
تالش واشنگتن در چند ماه اخیر برای تشکیل یک ائتالف
جهانی و دعوت از حدود  ۶۰کش��ور ب��رای حضور در آن،
در نهای��ت این ائتالف در  ۱۶آبان با حضور تنها  ۶کش��ور
آلبانی ،بحرین ،عربس��تان س��عوی ،امارات متحده عربی،
استرالیا و انگلیس در کنار آمریکا آغاز به کار کرد.همچنین
رژیم صهیونیس��تی نیز که در ابتدا اعالم کرده بود به این
ائتالف دریایی خواهد پیوست ،با اتخاذ موضع قاطع از سوی
کشورمان درنهایت پا پس کشیده و واشنگتن را در این مسیر
تنها گذاشت.در کنار تعداد کم کشورهای عضو این ائتالف
به اصطالح بینالمللی ،عدم همراهی سه کشور عمان ،قطر
و کویت بهعنوان سه کشور مهم حاشیه جنوب خلیج فارس

ائتالفی برای هیچ!

عمال نشان داد که کاخ سفید نتوانسته است در اجماع سازی
علیه ایران موفق عمل کرده و کشورهای منطقه حاضر به
همراهی آمریکا برای یک ماجراجویی جدید نیستند.باید به
این نکته نیز اذعان کرد که زمان آنکه آمریکا ائتالفهای
بینالمللی و با حضور ش��مار زیادی از کشورهای جهان را
تشکیل میداد ،گذشته و دیگر واشنگتن توان اجماعسازی
و قدرت همراهی دیگر دولتهای همسوی خود را از دست
داده اس��ت.با نگاهی به چینش کشورهای همراهی کننده
آمریکا در این ائتالف دریایی متوجه میش��ویم که به جز
انگلیس ،هیچ کش��ور مطرح دیگری در ح��وزه نظامی و
دریایی با واش��نگتن همراهی نکرده است که این موضوع
نیز نشانه شکست راهبرد کاخ سفید و پنتاگون برای ایجاد
حلقه فشار علیه ایران است.عدم همراهی کشورهایی ،چون
فرانسه ،آلمان و دانمارک که از توان نظامی باالیی در حوزه
دریایی برخوردار بوده و آمریکا تالش بسیاری برای حضور
آنان در ائتالف کرد ،نش��ان میدهد که عمال ایده ائتالف
بینالمللی شکست خورده و آنچه تشکیل شده ،تنها یک
کلوپ دوس��تانه اس��ت.یکی از مهمترین دالیل شکست
آمریکا در تش��کیل ائتالف بینالملل��ی در خلیج فارس ،از
بین رفتن اعتماد عمومی کش��ورهای منطقه و همچنین
متحدان واشنگتن به سیاستهای کاخ سفید است.با ورود
دونالد ترامپ به اتاق بیضی کاخ سفید و اتخاذ سیاستهای
تهاجمی و بیپش��توانه فکری ،عقلی و مش��ورتی ،اعالن
جنگ اقتصادی به بس��یاری از کش��ورهای غربی ازجمله

اروپایی��ان و همچنین تک��رار طلب پول ب��رای امنیت از
کش��ورهای عربی ،بسیاری از کش��ورهای جهان دیگر به
امریکا برای ورود به یک تنش جدید احتمالی اعتماد ندارند.
مصداق بارز این موضوع را میتوان در بحث عقبنشینی
آمریکا از شمال و شمال شرق سوریه دید که از آن بهعنوان
خیانت به کردها (شبهنظامیان کرد مستقر در شرق فرات)
تعبیر میشود که موجب شد بسیاری از کارشناسان سیاسی
در غرب آسیا به این نکته صحه گذارند که آمریکا هیچگاه
قابل اعتماد نبوده و در زمانی که منافعش مطرح باشد ،پشت
متحدانش را خالی میکند.گروکشی ترامپ از کشورهای
عربی ،اعالم خروج آمریکا از سوریه و آنچه خیانت به کردها
(شبهنظامیان کرد س��وریه) نامیده شد ،سبب شده است تا
کشورهای عرب منطقه نس��بت به نیت واقعی واشنگتن
شک داشته و نسبت به مطالبه بهای هنگفت ایجاد چنین
ائتالفی از س��وی کاخ سفید نگران باشند.وقتی بسیاری از
دولتهای جهان و همچنین کش��ورهای عربی شاهد این
موضوع هستند که آمریکا از هرگونه برخورد نظامی که به
منافعش ضربه زده ،پرهیز میکند و حتی برای دور ماندن
از افزایش تنش ،عمال همپیمانان خود را به ورطه فراموشی
میسپارد ،با ترس و بیاعتمادی سیاستهای واشنگتن را
دنبال کرده و از ورود به حوادثی که منجر به تنش بیش��تر
میشود ،خودداری کنند.طرح ایجاد ائتالف بینالمللی برای
تامین امنیت دریایی در خلیج فارس توسط آمریکا ،با اینکه
مدتها بود از س��وی کاخ س��فید مطرح میشد تا در کنار

اخاذی از کشورهای عربی منطقه و گرفتن دالرهای نفتی از
آنان ،علیه تهران به اعمال فشار پردازد؛ اما درنهایت با عدم
همراهی کشورهای مطرح جهان و عدم استقبال از آن در
منطقه خلیج فارس ،به صورت چراغ خاموش ایجاد شد تا
سرپوشی روی شکست مفتضحانه آمریکا گذارد.با نگاهی به
بزاعت بسیار پایین کشورهای عضو این ائتالف و همچنین
بیعالقگی دونالد ترامپ برای افزایش تنش در غرب آسیا،
میتوان از همین حاال گفت که ائتالف امنیتی دریایی مورد
نظر آمریکا برای خلیج فارس ،آغاز به کار نکرده شکس��ت
خ��ورده و نمیتواند تاثیر چندانی در معادالت منطقهای در
شرایط فعلی داشته باشد.
شکست آمریکا در پروژه ضدایرانی


سید حسین نقویحس��ینی ،سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاس��ت خارجی مجل��س در گفتوگو با «عصر
ایرانیان» با اش��اره به ائتالف دریای��ی آمریکا اظهار کرد:
آمریکا به دلیل شکس��تهای اخیر ک��ه در تمام عرصه از
سوی ایران متحمل شده است میخواهد وجههسازی کند
و ایجاد ائتالف دریایی در خلیج فارس نیز بر این مبناست.
وی بیان کرد :ما همیشه گفتهایم که امنیت منطقه تنها به
دست کشورهای آن قابل تحقق است و حضور نیروهای
خارجی تنها منجر به ناامنی بیشتر خواهد شد .سخنگوی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد:
بیاعتنایی کش��ورها به این ائتالف نشاندهنده شکست
آمریکا در اجرای پروژههای ضدایرانی است.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس
گفت :دولت مراقب باش��د تا کشور را در چاه
 FATFگرفت��ار نکن��د و اطالعات تجاری
ایران را در اختیار غربی ها نگذارد .حسینعلی
حاجی دلیگانی در گفتگو با مهر ،با بیان اینکه
مسئوالن اجرایی حرف هایی می زنند که با
عمل آنان فاصله زیادی دارد ،اظهار داش��ت:
دولت در زمان امضای برجام تعریف و تمجید
بسیار زیادی از این قرارداد کرد ،در حالی که
ما فریاد زدیم برجام نه تنها سودی برای مردم

دولت نباید کشور را در چاه « »FATFبیندازد

نخواهد داش��ت بلکه مشکالتی را هم برای
آنان ایجاد خواهد ک��رد اما دولتی ها ما را با
عناوینی چ��ون افراطی ،دلواپس و انزواطلب
مورد خطاب قرار دادند .وی افزود :دولت باید
از تجربه شکست خورده برجام درس بگیرد
چرا که امروز عراقچی معاون وزیر امور خارجه
هم می گوید که برج��ام هیچ منفعتی برای
کش��ور نداشته و طرف مقابل به هیچ یک از
تعهداتش عمل نکرده است .عضو فراکسیون
نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه دولت

باید به اشتباهاتش در زمان برجام توجه کند
و از تک��رار مجدد آن دس��ت بردارد ،تصریح
کرد :دولتم��ردان نه تنه��ا از موضوع برجام
عبرت نگرفته اند بلکه به دنبال آن هس��تند
که کش��ور را در چاه دیگری یعنی FATF
گرفتار کنند و اطالعات تجاری کش��ور را در
اختیار غربی ها بگذارند که باید مراقب باشند.
حاج��ی دلیگانی با انتقاد از عملکرد دولت در
توج��ه به ظرفیت های داخلی کش��ور ،بیان
ک��رد :یکی از افتخارات جمهوری اس�لامی

همواره خودکفایی در تامین گندم بوده است
اما با سیاست ها و برنامه ریزی های نادرست
دولت و قیمت پایی��ن خرید تضمینی گندم،
امسال شاهد کمبود سه میلیون تن گندم در
کش��ور بودیم و در این ش��رایط دولت گندم
مورد نیاز کش��ور را وارد میکند .وی متذکر
شد :نرخ خرید تضمینی پایین گندم از سوی
دول��ت با انتقاد کش��اورزان رو به رو ش��د و
آنان هم گندم خ��ود را به دولت نفروختند و
بر این اس��اس دولت باید هر چه س��ریعتر و

برای جلوگیری از مشکالت دیگر ،نرخ خرید
تضمینی گن��دم را افزایش دهد تا ما مجبور
نش��ویم برای تامین این محصول به واردات
روی آوریم .عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس تصریح کرد :متاس��فانه شاهد قاچاق
گندم از س��وی برخی سودجویان هستیم که
این اقدام هم به دلیل قصور دولت در تعیین
ن��رخ تضمینی گندم رخ داده اس��ت و دولت
باید راهکارهایی را ب��رای برون رفت از این
وضعیت اتخاذ کند.

جلیقهزردهای فرانسوی در پنجاهوچهارمین
ش��نبه اعتراضی ای��ن کش��ور در خیابانها
تجمع کردند .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ب��ه نق��ل از خبرگزاری اس��پوتنیک،
تظاه��رات فرانس��ویها که هفته گذش��ته
وارد یک س��الگی خود ش��د روز ش��نبه نیز
ادامه یافت .مردم ش��هر پاریس روز شنبه با
پوشیدن جلیقههای زرد رنگ برای پنجاه و
چهارمین هفته متوالی با حضور در خیابانها
به سیاس��تهای اقتصادی امانوئل مکرون،
رئیس جمهور فرانس��ه و نظام سرمایه داری
حاکم بر این کشور اعتراض کردند .پیش از
این اتحادیههای ش��رکت برق فرانسه برای
اعتصاب در اعتراض ب��ه تغییرات در حقوق
بازنشس��تگان ،در تاریخ  ۵دسامبر [ ۱۴آذر]
فراخوان دادن��د .تظاهرات جلیقهزردها که از
نوامبر سال گذش��ته میالدی در اعتراض به
سیاس��تهای اقتصادی مکرون آغاز ش��د،
همچنان ادامه دارد.
آمریکا چاههای نفت سوریه را اشغال
کرده است

نماینده س��وریه در سازمان ملل بامداد شنبه
گفت که آمریکا چاههای نفت این کش��ور را
اش��غال کرده و درآمدهای ملت سوریه را در
سایه سکوت شورای امنیت به یغما میبرد.
ب��ه گزارش ف��ارس« ،بش��ار الجعفری» در
سخنانی گفت که تروریسم دولتی ،سوریه را
با هدف تغییر نقشه ژئوسیاسی منطقه هدف
قرار داد .به گزارش سانا ،وی افزود« :جنگ
علیه سوریه زمانی پایان مییابد که حمایت
از تروریسمی که از خارج پشتیبانی میشود
پایان یابد ».نماینده س��وریه در سازمان ملل
گفت« :ترکیه سرزمینهای سوریه را اشغال
کرده و تعداد زیادی از ش��هروندان سوریه را
کش��ته و دهها هزار نفر را نی��ز آواره کرده تا
تروریستهایی را که پیروی اردوغان هستند
در سرزمینهای س��وریه مستقر کند .قانون
اساسی سوریه و ترس��یم آینده آن ،به ملت
این کش��ور اختصاص دارد و بزرگترین خطر
برای کمیته قانون اساس��ی س��وریه تالش
برخی ب��رای مداخل��ه در رون��د آن و ناکام
گذاشتن تالشهاس��ت ».الجعفری در ادامه
گفت« :آمریکا چاههای نفت سوریه را اشغال
کرده و درآمدهای ملت س��وریه را در س��ایه
سکوت شورای امنیت به تاراج میبرد».
آمریکا وزیر ارتباطات ایران را
تحریم کرد

آمری��کا اعالم کرد ک��ه وزی��ر ارتباطات و
فناوری اطالعات ایران را تحت تحریم قرار
داده اس��ت .به گزارش مهر به نقل از نشنال
پس��ت ،وزارت خزان��ه داری آمری��کا اعالم
کرد ک��ه «محمدجواد آذری جهرمی» ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات ایران را تحت
تحریم قرار داده اس��ت .گفته شده این اقدام
در واکنش به تحوالت اخیر در ایران و آن چه
«محدودیت دسترس��ی به اینترنت» ،عنوان
ش��ده ،صورت گرفته اس��ت .تحریم وزارت
خزان��ه داری آمریکا علیه وزی��ر ارتباطات و
فناوری اطالعات ایران در شرایطی صورت
گرفته که به طور کلی ایران از نظر مخابراتی
و صنای��ع پیرامونی هیچ گونه وابس��تگی و
پیوندی با صنایع مخابرات��ی آمریکا ندارد و
به نظر میرسد اعالم تحریم وزیر ارتباطات
ایران بیش��تر از آن که تاثیر عملی و اجرایی
داشته باشد ،بیشتر اقدامی روانی و تبلیغاتی از
سوی دولت ترامپ علیه ایران است.
قاضی آمریکایی خواستار پرداخت
 180میلیون دالر غرامت به «جیسون
رضائیان» شد

دادگاهی در ایاالت متحده ،خواس��تار پرداخت
غرامت  180میلیون دالری ایران به «جاسوس
سیا» ش��د .به فارس ،قاضی دادگاه واشنگتن
ط��ی حکمی ایران را به پرداخت غرامت 180
میلیون دالری به «جیسون رضائیان» جاسوس
سازمان مرکزی اطالعات آمریکا (سیا) که در
پوش��ش خبرنگار به ایران آمده بود ،محکوم
کرد .دادگاه واشنگتن ضمن پیروز اعالم کردن
رضائیان در دادخواستی که از چند سال پیش
علیه ایران ارائه ک��رده بود ،در حکم خود ادعا
میکند ایران با بازداشت  544روزه رضائیان و
شکنجه ادعایی وی ،حقوق خبرنگاری را نقض
کرده است .به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس،
«ریچارد لئون» قاضی این دادگاه در حکم خود
مدعی است« :ایران جیسون را بازداشت کرد،
او را تهدی��د به مرگ ک��رد و همه این کارها
را با ه��دف مجبور کردن ای��االت متحده به
آزادی زندانی��ان آمریکایی به عنوان ش��رطی
برای آزادی جیس��ون انجام داد» .رضائیان و
وکالی او به س��وال آسوشیتدپرس درباره این
حکم دادگاه واش��نگتن پاسخ ندادند« .مارتین
بارون» س��ردبیر روزنامه «واشنگتنپس��ت»
اما در بیانیهای مدعی اس��ت ایران با رضائیان
رفتار «وحشتناکی» داشته و این حکم صحیح
است.

