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اخبار
رأی مجلس به دو فوریت طرح
«شفافیت هزینههای تبلیغات انتخاباتی»

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دو فوریت
طرح شفافیت هزینههای تبلیغات انتخاباتی رأی
مثبت دادند .به گزارش فارس ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در نشست علنی روز یکشنبه
پارلمان ،به دو فوریت طرح شفافیت هزینههای
تبلیغات انتخاباتی رأی مثبت دادند .وکالی ملت
با  134رأی مواف��ق 28 ،رأی مخالف و  4رأی
ممتنع از مجموع  197نماینده حاضر در صحن،
دو فوریت این طرح را تصویب کردند.
مذاکرات پشت پرده روحانی و آبه
منتشر شود

نماین��ده م��ردم مح�لات در مجل��س گفت:
روحان��ی مذاکرات پش��ت پردهای با ش��ینزو
آبه نخس��ت وزیر ژاپن داش��ته که باید شفاف
ش��ود تا ببینیم عالوه بر آب ،نان هم دارد؟ به
گزارش آنا ،حجتاالس�لام علیرضا س��لیمی
در تذکری ش��فاهی در جلسه علنی مجلس با
اشاره به سفر رئیس جمهور به ژاپن اظهار کرد:
روحانی مذاکرات پش��ت پردهای با شینزو آبه
نخس��ت وزیر ژاپن داشته که باید شفاف شود
تا ببینیم عالوه بر آب ،نان هم دارد؟ وی افزود:
همانگونه که آبه ب��ه ترامپ در مورد مذاکرات
به ترامپ گزارش میدهد ،نمایندگان هم باید
از این مذاکرات اطالع داش��ته باشند .نماینده
مردم محالت در مجلس ش��ورای اس�لامی
تصریح کرد :دول��ت در برجام به نحوی عمل
کرد که اروپاییها امروز شمشیر مکانیزم ماشه
را کش��یدهاند و ما را تهدید میکنند .متأسفانه
واکنش دولت هم در قبال این تهدیدهای اروپا
انفعالی است.
بودجه سال  ۹۹بر خالف تأکیدات رهبر
انقالب تدوین شده است

نماینده مردم مش��هد در مجلس گفت :بودجه
س��ال  ۹۹بر خ�لاف تأکیدات رهب��ر انقالب
تدوین ش��ده است و کشور را در سال آینده به
بنبست میکشاند .به گزارش خبرنگار پارلمانی
خبرگزاری تس��نیم ،حجتاالس�لام نصراهلل
پژمانفر در جلس��ه علنی پارلم��ان در تذکری
ش��فاهی با اش��اره به الیحه بودجه سال ،99
اظهار داشت :سهم باالی اوراق مشارکت برای
جبران کس��ری بودجه در واقع بدهکار کردن
دولت و آیندهفروشی است ،دولت برای پوشش
هزینههای غیرمتعارف و تراز کردن سند بودجه،
منابعی از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد
خزان��ه بیش از توان خود در نظر گرفته اس��ت
که خط��ر عدم توازن وضعیت مال��ی دولت را
بهدنب��ال دارد .وی با تصری��ح به اینکه بودجه
سال  99بهخالف تأکیدات رهبر انقالب تدوین
شده است و کشور را در سال آینده به بنبست
میکش��اند ،گفت :در ای��ن بودجه ،بدهیهای
ساماندهینشده در نظر گرفته شده و دولت 70
ه��زار میلیارد تومان اعتبار از بودجه نفتی برای
طرحهای عمرانی در نظر گرفته ،این در حالی
است که کل منابع نفتی کشور در سال آینده،
 48هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود.
اصالح طلبان در مجلس هیچ اقدام
خاصی انجام ندادند

فع��ال اصولگرا گفت ۳۰ :نفری که در مجلس به
عنوان لیس��ت اصالح طلبان حضور داشتند هیچ
اقدام خاصی انجام ندادند .کمالالدین س��جادی
س��خنگوی جبهه پی��روان خط ام��ام و رهبری،
در گفتوگ��و ب��ا خبرنگار احزاب و تش��کلهای
گروه سیاسی باش��گاه خبرنگاران جوان ،با اشاره
به برخی س��یاهنماییها نس��بت به حضور مردم
و همچنی��ن برخی اص�لاح طلب��ان در تبتنام
انتخابات ،گف��ت :اصالح طلبان معم��و ًال برای
جلب توجه اذه��ان عمومی ،نظ��رات پراکنده و
عجیب��ی را هم درباره ش��ورای نگهب��ان و هم
تها ابراز میکنند تا
درباره سازوکار تاییدصالحی 
خود را طلبکار و دیگران را بدهکار نش��ان دهند.
او با اش��اره به ثبتنام حداکثری داوطلبان ،ادامه
داد :معنای مردمس��االری دینی این است که هر
ش��هروندی حق نامزد ش��دن دارد و این شورای
نگهبان و نهادهای ذیربط هستند که باید پاسخ
دهند که آیا این فرد صالحیت نامزدی انتخابات
را دارد .البت��ه ای��ن  ۳۰نفری ک��ه در مجلس به
عن��وان اصالح طلب حضور داش��تند هیچ اقدام
خاص��ی انجام ندادند .آنها چهرههای ناش��ناخته
اصالح طلب بودند که به مجلس رفتند و ش��اید
تنها اقدام مفیدش��ان رایگیری درباره برجام بود.
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره
به عدمثبتنام چهرههای شاخص اصالح طلب
نظی��ر عارف و الریجانی ،گفت :وقتی نمایندهای
چندین دوره در مجلس حضور داشت ه است یعنی
دیگ��ر تمام وظایف خود را انج��ام داده و از تمام
ظرفیتهای خود استفاده کرده است.

«طرفداری از دولت» مالک اصالحطلبان در مجلس دهم بود

عضو شورای سیاستگذاری اصالح طلبان
گفت :در دوره قب��ل مجلس ،مالک برای
اصالحطلبان ،طرفداری از دولت بود .علی
صوفی در گفتوگو با تس��نیم در پاسخ به
این س��ؤال که تصمیمگیری برای ائتالف
هم همانزمان انجام میشود یا خیر ،گفت:
بله ،اگر اصالحطلبان برای بس��تن لیست
کامل کاندیدا داش��ته باش��ند ،مثال اگر در
تهران  30نفر داش��ته باشند طبعا موضوع

ائتالف منتفی خواهد ش��د ولی اگر  30نفر
نداشته باشند ممکن است یا لیست را خالی
بگذارن��د و یا اینکه ائتالف کنند .این فعال
سیاسی اصالحطلب در پاسخ به این پرسش
که “با توجه به عملک��رد دولت و انتقادات
وارده به آن ،نظر شما درباره اینکه اگر لیست
کامل شود این ائتالف انجام خواهد گرفت
یا نه ،چیس��ت؟” گفت :این مسئله در دوره
قبل موضوعیت داشت و بحث طرفداری از

دولت ،مالک بود؛ بنابراین طبع ًا اصولگرایانی
ه��م بودند که طرفدار دولت بودند و امکان
داشت که آنها را نیز جزو این لیست قرار داد،
ولی در این دوره اساس ًا موضع طرفداری از
دولت منتفی است .یعنی اصالحطلبان برای
طرفداری از دولت وارد مجلس نمیشوند،
بلک��ه وارد میش��وند تا کار خ��ود را انجام
دهند؛ یعنی برنامههای اصالحطلبانه خود
را که احتما ًال هم اعالم خواهند کرد ،پیش

ببرند و موضوع طرفداری دولت در این دوره
منتفی است .صوفی همچنین درباره احراز
صالحیت خود در انتخابات مجلس یازدهم،
گف��ت :در هیئت اجرای��ی تأیید صالحیت
ش��دهام و امی��دوارم در هیئتهای نظارت
نیز تأیید صالحیت ش��وم ،زیرا دلیلی بر رد
صالحیت خ��ود نمیبینم .وی درباره اینکه
برخی اصالحطلبان اعالم کردهاند که مانند
دوره قب��ل با نیروهای اعتدالگرا و نزدیک

افشای بزرگترین فساد مالی در
تاریخ عربستان

به دولت ائتالف نخواهند داش��ت و اینکه
برخی دیگ��ر از چهرههای اصالحطلب نیز
از احتمال ائتالف س��خن گفتهاند ،تصریح
کرد :باید همه این مسائل در شورای عالی
سیاستگذاری به بحث گذاشته شود.

گزارش ویژه نشنالاینترست از تواناییهای نیروهای مسلح ایران؛

انقالب نظامی ایرانیها در رباتیک و هوش مصنوعی

گ�روه سیاس�ی :پیش��رفتهای نظامی جمهوری اسالمی
همواره موج��ب نگرانی محافل سیاس��ی و توجه محافل
رسانهای در کشورهای غربی بوده است .طی سالهای اخیر
و در واکنش به جنگافروزیهای آمریکا در خاورمیانه ،ایران
به ناچار بخش��ی از تواناییهای نظامی خود را به کار بسته
است .حمله آمریکا به عراق تهران را وادار کرد تا با پشتیبانی
و تجهیز نیروهای نیابتیاش اشغالگران آمریکایی را نقرهداغ
کند؛ توسل واش��ینگتن به تروریستها برای ایجاد آشوب
در س��وریه به امید سرنگون کردن دولت بشار اسد ،نه تنها
واکنش مستشاری و نیابتی ،بلکه در مواقعی نمایش قدرت
موش��کی ایران را به دنبال داشت؛ و وقتی یک «شاهین»
آمریکای��ی جرأت ک��رد وارد حری��م هوایی ایران ش��ود،
س��امانههای بومی جمهوری اس�لامی آن را شکار کردند.
همه این موارد حکایت از باز ش��دن فصلی جدید در کتاب
تاری��خ خاورمیانه دارد ک��ه در آن آمریکا دیگر حرف اول را
نمیزد .اما این فصل تازه شروع شده و با افزایش روزافزون
قدرت نظامی ایران فصل بلندی هم رقم خواهد خورد .یکی
از مهمترین مش��خصههای این فصل جدید را باید رخت
بربس��تن دائمی سایه ادعایی جنگ از سر ایران دانست .به
عب��ارت دیگر ،اگر هم زمانی چن��ان که بری ادعا میکنند
«س��ایه جنگ» (یا اگر بخواهیم واضحتر بگوییم «احتمال
حمله نظامی آمریکا به ایران») بر س��ر ایران وجود داشت،
اکنون این سایه به کلی ناپدید شده و تهران از یک «بازیگر
ضعیف» تبدیل به یک «رقیب ج��دی» برای قدرتهای
اول دنیا در حوزههای پیشرفته نظامی و فناوری شده است.
«مایکل روبین» مقام سابق وزارت دفاع آمریکا و کارشناس
مسائل ایران و خاورمیانه در اندیشکده شناختهشده «مؤسسه
امریکناینترپرایز» اخیراً طی گزارش��ی در پایگاه اینترنتی
مجله آمریکایی «نشنالاینترست» به موضوع پیشرفتهای
نظامی ایران در گذشته و آینده نزدیک پرداخته است .روبین
از معدود تحلیلگران مطرح آمریکایی است که پس از انقالب
اسالمی در ایران مدتی را در کشورمان زندگی کرده ،به زبان
فارسی مسلط است و آشنایی بسیار عمیقی با مسائل ایران
دارد و به همین دلیل هم نظرات وی برای محافل تحلیلی و
اندیشکدهای غرب اهمیت ویژهای دارند .البته آشنایی روبین
با ایران به هیچ عنوان به معنای واقعبینی یا بیطرفی این
مقام سابق پنتاگون نیست؛ اتفاق ًا وی از آن دسته کارشناسان
آمریکایی است که در هر فرصتی دشمنیاش با جمهوری
اس�لامی را نش��ان میدهد و معمو ًال همان حرفهایی را
میزند که غربیها دوست دارند درباره ایران بشنوند .روبین
در مجله نشنالاینترست هم برخی از اتهامات تکراری علیه
ایران را مطرح مینماید (و گزارش او را باید از پشت همین
لنز خواند) ،اما از این جهت که به ش��کل کمس��ابقهای به
پیشرفتهای نظامی کنونی و آینده ایران اذعان دارد ،ارزش
مطالعه را پیدا میکند .آنچه در ادامه میآید ،گزارش مجله
نشنالاینترست تحت عنوان «انقالب نظامی قریبالوقوع
ایران» است که با یک هشدار جدی به مقامات آمریکایی
آغاز شده اس��ت« :همه درباره رقابت با چین بر سر هوش
مصنوعی حرف میزنند ،اما ایران هم آنقدرها از ما عقبتر
نیست».
استقبال ایران از فناوری در خاورمیانه استثنائی است


موارد اخیر توقیف کشتیهای ایرانی [که به ادعای نویسنده
حامل تس��لیحات یا تجهیزات هستند] او ًال چالش نظامی
پیش روی ایران را نشان میدهد و دوم ًا به رقابت تسلیحاتی

منطقهای دامن میزند .در حالی که کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج [فارس] بودجههای هنگفت خود را صرف
خرید تسلیحات پیشرفته و ازپیشساخته آمریکایی میکنند،
جمهوری اسالمی در نتیجه دهها سال تحریم و تصمیمات
راهبردی پس از انقالب مبنی بر خودکفایی نظامی ،بیشتر
روی صنایع بومی خود تمرکز کرده است .مقایسه مستقیم
میان هزینههای دفاعی ایران و کشورهای عربی دشوار است.
اگرچه مطالعه سطحی آمارهای رسمی نشان میدهد درصد
هزینههای نظامی سعودی و اماراتی به نسبت تولید ناخالص
داخلی به مراتب از ایران بیشتر اس��ت ،اما نباید آمارهای
رسمی ایران را همانگونه که منتشر میشوند ارزیابی کرد.
ایران پس از انقالب ،مدتهاس��ت گزینه
با هم��ه اینهاِ ،
[کمهزینه] «اس��تراتژیهای نامتق��ارن» مانند [به ادعای
نویس��نده] تروریسم یا شاید حتی فناوریهای هستهای را
برای مقابله با دش��منان خود برگزیده اس��ت؛ چه دشمنان
واقعی و چه دشمنانی که خودش تصور میکند دارد .البته
[انتخاب اس��تراتژیهای جدید توسط تهران] تعجبی هم
ندارد .از منظر تاریخی ،بسیاری از کشورهای خاورمیانه به
مقوله فناوری با دیده شک و تردید نگاه کردهاند ،اما ایران
از این قاعده مستثنی بوده است .به عنوان مثال ،اوایل قرن
بیستم ،عالمان دینی سعودی ابتدا مقابل پیدایش تلگراف و
سپس رادیو مقاومت کردند .یا دهه  ،۱۹۷۰برخی از عالمان
سعودی اعتراض داشتند که تلویزیون توطئهای برخاسته از
رؤیای غربیها برای جدا کردن کودکان مسلمان از خداوند
اس��ت؛ اگرچه برخی از علمای زرنگ سعودی بعدها برای
گس��ترش دیدگاههای افراطی وهابی خ��ود از همین ابزار
استفاده کردند .در طرف مقابل ،ناصرالدین شاه (متولد ۱۸۴۸
و متوفی  )۱۸۹۶ایرانی حاضر شد هزینه کند و برای خودش
یک خط تلگراف در تهران بکشد ،آن هم اندکی بیش از ده
س��ال پس از آنکه «ساموئل مورس» اولین خط ارتباط از
راه دور را در آمریکا برقرار کرده بود .هم دولت و هم مردم
ایران بهرغم جو معمو ًال سرکوبگرانه سیاسی در کشورشان،
تقریب ًا از تکتک فناوریهای نسل جدید استقبال کردهاند.
(«حسین اردکانی» مورخ ایرانی که متأسفانه فقط به زبان
فارسی مینوش��ت ،جزئیات این استقبال را در کتاب مهم
خود «تاریخ مؤسس��ات تمدنی جدید در ایران» ثبت کرده
اس��ت ).همین مس��ئله درباره اینترنت هم صدق میکرد.
بسیاری از کشورهای عربی در ابتدا به خاطر محدودیتهای
فرهنگی و البته به همان اندازه هم سیاس��ی ،دسترسی به

اینترنت را رد کردند یا تالش نمودند آن را سرکوب کنند،
اما در خاورمیانه ،ایران و [فلس��طین اشغالی] استثنا بودند.
سال  ،۱۹۹۳ایران پس از [فلسطین اشغالی] دومین کشور
در خاورمیانه بود که به اینترنت وصل شد.

فناوریهای هس�تهای ،فضای�ی ،نانو و پهپ�ادی ،نماد

ظرفیتهای بومی ایران

همزمان با اس��تقبال رهبری ای��ران از فناوریهای نوین،
رویکرد «همافزایی دولتی» این کش��ور بدان معنی است
که تالشهای ته��ران در این حوزه تنه��ا به پایگاههای
نظامی منحصر نیست ،بلکه در دانشگاههای این کشور و
شرکتهای اسم ًا غیرنظامی در امپراتوری اقتصادی سپاه
پاسداران نیز پیگیری میشود .در واقع ،یکی از انگیزههای
اصلی جمهوری اس�لامی برای اعزام دانش��جو (به ویژه
فرزندان نخبگان و س��ایر وفاداران به حکومت این کشور)
به دانشگاههای غربی و سرمایهگذاری گسترده تهران روی
جاسوسی سایبری ،دستیابی به جدیدترین علوم در زمینه
فناوریهای پیشرفته است .واشینگتن عادت طوالنیمدتی
در دس��تکم گرفتن ای��ران دارد .اص ً
ال همین عادت یکی
از دالیلی بود که جمهوری اس�لامی توانست غنیسازی
و [به ادعای نویس��نده] تحقیقات تسلیحاتی هستهایش را
آن همه مدت مخفی نگه دارد .برنامه هس��تهای ایران در
مجموع توانایی ایران در دستیابی به ظرفیتهای پیشرفته
فن��اوری به صورت بومی را به نمایش گذاش��ت (نه فقط
غنیس��ازی و تولید انرژی بلکه همچنین ،به استناد یک
گزارش پیش از برجام توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی،
ساخت چاش��نیهای انفجاری و یک آغازگر نوترونی) .به
بیان سادهتر ،مهندسان و دانشمندان ایرانی ،استاد دستیابی
به فناوریهای نظامی پیش��رفته هستند .به عنوان نمونه،
اکنون ده سال از زمانی میگذرد که ایران نخستین ماهواره
خ��ود را با موفقی��ت در مدار زمین ق��رار داد؛ رویدادی که
محمود احمدینژاد ،رئیسجمهور وقت این کش��ور ،گفت
دیدگاه الهی ایرانیها نسبت به علم را اثبات میکند .طی
این ده سال ،سازمان فضایی ایران بیش از  ۶ماهواره دیگر
را با موفقیت پرتاب کرده و پرتابهای فضایی دیگری هم
برای امسال برنامهریزی ش��ده است .البته فناوری پرتاب
ماهواره میتواند پوشش��ی برای کار در زمینه موشکهای
پیش��رفته بالستیک هم باشد .ش��اید بر همین اساس هم
بود که س��ال گذش��ته دانش��مندان ایرانی ژیروسکوپی را
برای تقویت ناوبری اینرسی در موشکهای بالستیک این

کش��ور ساختند .حکومت ایران همچنین از سرمایهگذاری
در حوزه فناوری نانو هم اس��تقبال کرده اس��ت .به عنوان
مث��ال ۳۱ ،ژانویه  ۱۱[ ۲۰۱۵بهمنم��اه [ ،]۱۳۹۳آیتاهلل
س��ید] علی خامنهای ،رهبر عالی ایران ،از یک نمایشگاه
فناوری نانو بازدید ک��رد ،گفت ایران رتبه هفتم جهان در
فناوری نانو را دارد و خواستار پیشرفت بیشتر در این حوزه
هم ش��د .وی تأکید کرد[« :در این ح��وزه] پیش بروید و
فکر پیش��رفت روزافزون در این رشته را رها نکنید ».پس
از آن ،دانشجویان ایرانی در بوشهر در یک برنامه قدرتمند
آموزش فناوری نانو شرکت کردند .دولت ایران از آن پس
المپیادهای فناوری نانو برگزار کرده که در آنها دانشجویان
برتر به رقابت با یکدیگر میپردازند و دولت ایران میتواند
گزینههایی را برای استخدام از میان آنها انتخاب کند .تا
اآلن دوازده جشنواره فناوری نانو با هدف تأمین منابع مورد
نیاز دانشجویان ایرانی و تسهیل مشارکت میان شرکتهای
ایرانی و همتایان خارجی آنها در تهران برگزار شده است
ک��ه آخرین آنها در ماه اکتبر بود .ع�لاوه بر این ،حوادث
اخی��ر نه تنها برای نی��روی دریایی آمریکا در خلیج فارس
[مانند تصویربرداری پهپادهای ایرانی از ناوهای هواپیمابر
آمریکایی] ،بلکه در س��وریه ،یمن و عراق ،پیشرفتهای
ای��ران در حوزه هواپیماهای بدونسرنش��ین (پهپاد) را به
نمایش گذاشتهاند .ایران اولین پهپاد خود را سال  ۱۹۸۵به
پرواز درآورد ،یعنی یک یا دو دهه قبل از ورود بس��یاری از
کشورهای دیگر منطقه به این حوزه .امروز سپاه پاسداران
چیزی بیش از  ۱۰مدل مختلف پهپاد را در اختیار دارد که
جدیدترین مدلهای آنها هم در روز و هم در ش��ب پرواز
میکنند ،قابلیت ناوبری با جیپیاس را دارند و میتوانند در
هر بار پرواز تا  ۱۲ساعت در آسمان بمانند.

فناوری هستهای به کنار؛ نانو ،رباتیک و هوش مصنوعی

ایران را دریابید

اگرچ��ه دیپلماتها همچنان روی برنامه هس��تهای ایران
تمرک��ز دارند ،اما نس��ل بع��دی فناوری نظام��ی در واقع
تس��لیحات فراصوت ،رباتیک و سیستمهای [تسلیحات]
خودمختار [بدون نیاز به دخالت و کنترل انسانی] هستند.
در حال حاضر هیچ نش��انهای وجود ندارد که نش��ان دهد
جمهوری اس�لامی توانای��ی ورود به ح��وزه فراصوت [یا
ابَرص��وت] را دارد؛ و متحدین آنها در چین و روس��یه هم
حاضر نیس��تند آنقدر به ایران اعتم��اد کنند که اینگونه
اطالع��ات و فناوریها را در اختیار این کش��ور بگذارند .با
این وجود ،حساب رباتیک ،سیستمهای خودمختار و هوش
مصنوعی جداس��ت .ایران از سه راه ممکن است دستیابی
به چنین فناوریهایی را سرعت ببخشد :آموزش خارجی،
کمکهای آشکار چین و روسیه ،یا جاسوسی .ممکن است
صحب��ت درباره تهدیدات احتمالی دانش��جویان ایرانی در
دانشگاههای آمریکایی (یا اروپایی) توهینآمیز یا ناخوشایند
باشد ،اما این خطر ،واقعی است .برای مثال ،کمی بیش از
نیمی از  12هزار دانشجوی ایرانیای که در سال تحصیلی
 ۲۰۱۶-۲۰۱۷در آمریکا مشغول به تحصیل بودند ،در رشته
مهندسی درس میخواندند و  ۱۲درصد دیگر هم ریاضی
یا علوم کامپیوتر میآموختند .اگرچه سیاست سختگیرانهتر
دولت ترامپ ممکن اس��ت صدور ویزا برای برخی از این
افراد را محدود کند ،اما این دانشجویان ممکن است خیلی
راحت به دانش��گاههای روس��یه ،چین ،هن��د و یا ،از همه
آسانگیرتر ،اروپا راه پیدا کنند.

اعتراض یکپارچه نمایندگان اقلیتهای دینی علیه قطعنامه ضدایرانی

نماین��دگان اقلیته��ای دین��ی در مجلس
قطعنام ه حقوق بشری علیه ایران را محکوم
کردند و از دستگا ه دیپلماسی خواستند تا ضمن
پایش مواضع کشورهای معاند دسیسههای
ضد ایرانی را در عرص ه بینالمللی خنثی کند.
به گزارش خانهملت ،یوناتن بتکلیا ،سیامک
مرهصدق ،اس��فندیار اختیاری کسنویه یزد،
کارن خانلری و ژرژیک آبرامیان نمایندگان
آش��وریان ،کلیمیان ،زرتش��تیان ،مسیحیان

ارمنی ش��مال کش��ور و مس��یحیان ارمنی
جنوب کش��ور در مجلس ش��ورای اسالمی
در بیانی��های ضم��ن محکومی��ت تصویب
قطعنام��ه علیه نقض حقوق بش��ر در ایران،
آن را رویکردی یکجانبه و مغرضانه دانستند.
متن بیانیه بدین ش��رح اس��ت« :در نشست
هفت��اد و چهارمین مجمع عمومی س��ازمان
ملل متحد ،قطعنامههایی در دستور کار قرار
گرفت و یکی از آنها ،قطعنامه حقوق بشری

علیه ایران بود که از س��وی کانادا پیش��نهاد
ش��د .در رأیگیری به عم��ل آمده  81عضو
سازمان ملل متحد موافق قطعنامه بودند ،در
حالی که  30عض��و رأی مخالف 70 ،عضو
رأی ممتنع داده و  12عضو نیز در رأیگیری
شرکت نکردند .این قطعنامه اگرچه در ظاهر
محت��وای حقوق بش��ری دارد ول��ی ماهیتا
بیانیهای سیاس��ی است که کامال به صورت
ابزار فش��ار ب��ا اهداف راهبردی مش��خص

علیه کش��ورمان مطرح و اعمال میشود .ما
نمایندگان اقلیتهای دینی مجلس شورای
اس�لامی قطعنامه مذبور را به مثابه استفاده
اب��زاری از مفاهی��م حقوق بش��ر به ش��دت
محکوم ک��رده و آن را رویکردی یکجانبه و
مغرضانه میدانیم که بار دیگر با بکارگیری
اس��تانداردهای چندگان��ه س��عی در انزوای
بینالمللی کش��ورمان دارد .م��ا همچنین از
دستگاه دیپلماسی کشورمان انتظار داریم با

بیان محکومیت رساتر و موثرتر در قبال این
قطعنامه ،بر اس��اس صفآراییهای جهانی
در خصوص اینگون��ه قطعنامههایی ،پایش
مواضع و حرکات کشورهای معاند و مرتجع
منطقه را همواره در دس��تور کار خود داشته
باشد و همگام با کش��ورهای دوست چنین
دسیس��ههای ضد ایران��ی آمریکایی ،رژیم
صهیونیس��تی و متحدانش را در عرصههای
بینالمللی خنثی سازد».

شبکه آمریکایی «سیانان» از افزایش بیسابقه جمعیت خیابانخوابها خبر داد

وضعیت بیخانمانهای آمریکاییها در مرز بحران

وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا اعالم کرد جمعیت بیخانمانهای این
کش��ور  ۷ ,۲درصد افزایشیافته که در این میان ،ایالت کالیفرنیا صدرنشین
اس��ت .به گزارش آنا از س��ی.ان.ان ،وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا
در بیانیهای ،نتایج یک تحقیق را اعالم کرد .بر اساس این تحقیق ،جمعیت
بیخانمانهای آمریکا امس��ال  ۷ ,۲درصد افزایش یافت که عمدت ًا به دلیل
افزایش تعداد افراد بیسرپرست در ایالت کالیفرنیاست .در این مطالعه مشخص
شد که  ۵۶۷هزار و  ۷۱۵نفر در سراسر آمریکا بیخانمانی را حداقل یکشب
در س��ال  ۲۰۱۹تجربه کردهاند که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۱۴
هزار و  ۸۸۵نفر افزایش یافته است .در همین حال ،بیخانمان شدن در بین
کهنهس��ربازان و خانوادههای دارای فرزند در سال  ۲۰۱۸کاهشیافته و سیر

نزول��ی آن ب��ه ترتیب  ۱ ,۲و  ۴.۸درصد بود .از س��وی دیگ��ر ،تعداد افرادی
که بیخانمانی را در  ۲۹ایالت و واش��نگتن دی س��ی در سال  ۲۰۱۹تجربه
کردهاند کاهشیافته اما افزایش بیخانمانها در کالیفرنیا و ایالتهای دیگر
در س��احل غربی ،این کاهش را کمرنگ کرده اس��ت« .بن کارسون» ،وزیر
مسکن و توسعه شهریآمریکا در این خصوص گفت« :وقتی به سراسر کشور
نگاه میکنیم ،پیشرفت بزرگی میبینیم ،اما شاهد افزایش مداوم بیخانمانی در
ن بسیار باالست.
خیابانهای ساحل غربی هستیم؛ جایی که هزینه مسکن در آ 
در حقیقت ،بیخانمانی در کالیفرنیا در س��طح بحران است و این مسئله باید
توسط مسئولین محلی و ایالتی با فوریتی همچون بحران مورد رسیدگی قرار
گیرد ».بنا بر آماری که وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا اعالم کرده ،در

سال  ۲۰۱۹تعداد  ۲۱هزار و  ۳۰۶نفر به بیخانمانهای ایالت کالیفرنیا اضافه
شدند که نسبت به س��ال گذشته  ۴ ,۱۶درصد رشد داشته است .این دادهها
پس از آن منتشر شد که دولت ترامپ در ماه سپتامبر گروهی از مسئوالن را
طی سفری برای «واقعیتیابی» به کالیفرنیا اعزام کرد تا در مورد بیخانمانی
در لسآنجلس اطالعات بیشتری کسب کنند .اداره خدمات بیخانمانها در
لسآنجل��س در گزارش��ی در ماه ژوئن اظهار کرد که جمعی��ت این افراد در
لسآنجلس بهرغم سرمایهگذاریهای اساسی در مبارزه با این بحران در سال
 ۲۰۱۹به حدود  ۶۰هزار نفر افزایشیافته است .این اداره همچنین بیخانمانی
هزاران نفر را نتیجه سیاس��تهای اشتباه در اقتصاد ،مراقبتهای بهداشتی،
بهداشت روانی ،عدالت کیفری و بازار مسکن عنوان کرد.

دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه
تبعه خارجی و یک ش��هروند عربس��تانی به
اتهام «پولشویی بیسابقه» در این کشور خبر
داد .به گزارش فارس« ،ماجد الدس��یمانی»
س��خنگوی دادستانی کل عربستان سعودی
از بازداش��ت چهار نفر به جرم پولش��ویی و
فاکتورس��ازی و همچنین اجرای تحقیقات
و ص��دور حک��م در خصوص آنه��ا خبر داد.
به نوش��ته روزنامه عکاظ ،او گفت که س��ه
ت��ن از متهم��ان تبع��ه خارج��ی و یک نفر
نیز ش��هروند عربس��تان هس��تند .این افراد
با جعل اس��ناد رس��می از جمله ارائه فاکتور
به دادستانی تالش داش��تند تا بر جرم خود
س��رپوش بگذارند .متهمان همچنین با دور
زدن سیس��تم بانکی ،مبالغ به دست آورده از
طریق پولش��ویی را به ارز تبدیل کرده و به
خارج از عربستان انتقال دادهاند .الدسیمانی،
حجم پول منتقل شده به خارج از عربستان
را پنج میلی��ارد ریال س��عودی ( ۱.۳میلیارد
دالر) ذکر کرد.
تحریمهای آمریکا علیه اروپا به نفع
آنهاست!

س��فیر آمریکا در برلین مدعی ش��د شرکای
اروپای��ی این کش��ور از او برای تحریم علیه
خط��وط گازی «نورد اس��تریم  »۲تش��کر
کردهان��د و این اقدام به نفع آنهاس��ت .به
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از
خبرگزاری اسپوتنیک ،ریچارد گرینل ،سفیر
آمریکا در آلمان در اظهارنظری عجیب گفت
به اعتقاد او تحریمهای واشنگتن علیه پروژه
انتقال گاز روس��یه به آلمان به نفع اروپاست.
او در مصاحب��ه با مجله بیلد مدعی ش��د ۱۵
کش��ور اروپایی ،کمیس��یون و پارلمان اروپا
همگی نس��بت به پروژه نورد استریم  ۲ابراز
نگرانی کرده اند .گرینل از اقدام آمریکا برای
تحریم پروژه خطوط گازی نورد اس��تریم به
عنوان تصمیمی بس��یار حمایتی از اروپا یاد
کرد ،زیرا واش��نگتن از شرکای اروپایی خود
شنیده اس��ت که آنها خواهان حمایت این
کشور هستند.
آبه نتایج دیدار خود با روحانی را
برای ترامپ توضیح داد

خبرگزاری رس��می ژاپن به نقل از یک منبع
دولتی گزارش کرد «آبه ش��ینزو» نخس��ت
وزی��ر ژاپن نتای��ج دیدار روز جمع��ه خود با
حس��ن روحانی رییس جمهوری اس�لامی
ایران را از طریق تلف��ن برای دونالد ترامپ
رییس جمهوری آمریکا توضیح داده اس��ت.
ب��ه گزارش ش��بکه اطالع رس��انی راه دانا؛
کی��ودو به نقل از این منب��ع دولتی که نامی
از آن در خبر برده نش��ده گزارش کرد آبه به
ترامپ گفته است ژاپن با همکاری نزدیک با
آمریکا ،تالش های دیپلماتیک برای کاهش
تنش در خاورمیانه را ادامه خواهد داد .حسن
روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران روز
جمعه در راس یک هیات بلندمرتبه به منظور
دیدار و گفت و گو با شینزو آبه نخست وزیر
ژاپن در سفری دو روزه وارد توکیو شد .گفت
و گوی رییس جمهوری آمریکا و نخس��ت
وزیر ژاپن که بنا به درخواست ترامپ انجام
شده است حدود  ۷۵دقیقه به طول انجامیده
اس��ت در این گفت و گو ک��ه یک روز پس
از دی��دار و گف��ت و گوی روحان��ی با آبه در
توکیو انجام شد دو طرف همچنین در مورد
کره شمالی و سفر نخست وزیر ژاپن به چین
بری شرکت در اجالس سه جانبه چین ،ژاپن
و کره جنوبی رایزنی کردند.
روسیه در عرصه توپخانه
بر آمریکا برتری دارد

محققان آمریکایی با اعتراف به عدم کارآیی
جدی توپخان��ه ارتش آمریکا ط��ی دو دهه
گذشته ،یادآور شد که نیروهای توپخانه روسیه
با دارا بودن سیستمهای پرتاب موشکهای
متعدد و س��امانههای موش��کی «اسکندر»،
بسیار قدرتمند شده است .به گزارش تسنیم
ب��ه نقل از خبرگزاری «نووس��تی» ،نش��ریه
آمریکایی «نش��نال اینترست» نوشته است:
روس��یه در رابطه با تجهیز نیروهای مس��لح
خ��ود به توپخانه قدرتمند ،ب��ر ارتش آمریکا
برتری دارد .این نتیجه گیری است که توسط
کارشناس��ان « »Randبه دس��ت آمده که
گزارشاتی را برای سازمانهای دولتی آمریکا
تهیه م��ی کند .بر اس��اس ای��ن اطالعات،
تخصص��ان این مرکز تحقیقات��ی را به روی
قابلیته��ای توپخان��های ارت��ش آمریکایی
انجام دادهاند که نتوانس��ته به موفقیتهای
چش��مگیری طی دو دهه گذش��ته دس��ت
یابد .نویس��نده این مقاله نوش��ته است« :از
آغاز هزاره جدید ،پنتاگون ش��روع به تمرکز
به روی اس��تفاده از نیروی هوایی کرد .بدین
ترتیب ،نیروهای توپخانه در جریان عملیات
نظامی در عراق و افغانستان کنار گذاشته شد
و متخصصان در این عرصه به سایر پستها
و محلهای خدمت منتقل شدند».

