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سیاسی

وطن امروز شماره 2524

اخبار

جلسه سؤال برای روحانی
زنگ خطر بود

عضو شورای مرکزی فراکسیون والیی با بیان
اینکه جلس��ه سوال از رئیسجمهور تذکر و زنگ
خطری ب��رای دولت بود ،گفت :دولت باید هرچه
س��ریعتر در تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند.
عباس��علی پوربافرانی در گفتوگو با مهر ،اظهار
داشت :وضعیت فعلی کش��ور دستخوش برخی
تغییرات شده و مردم را در تنگنا قرار داده است؛
این تنگناها برای مردم س��ختیها و مش��قاتی را
ایجاد کرده است .وی رأی نمایندگان به پاسخهای
رئیسجمهور را حق ملت و صدای مردم خواند و
گفت :نمایندگان درباره نرخ ارز ،اشتغال و قاچاق
بش��دت به عملکرد دولت معترض هستند .عضو
کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی تأکید
کرد :در واقع در جلس��ه س��ؤال از رئیسجمهور،
صدای ملت در شرایط سخت اقتصادی به گوش
رئیسجمهور و دولت رسانده شد ،لذا دولت باید
هر چه س��ریعتر در تیم اقتص��ادی کابینه خود
تجدیدنظر کرده و ترمیمهای الزم را انجام دهد.
وی گف��ت :امیدواری��م این جلس��ه تذکر و زنگ
خطری برای دولت باشد تا سریعا مصوبات مجلس
را اجرای��ی کرده و به ندای مجل��س که در اصل
صدای مردم بود ،توجه کند .نماینده مردم نایین
در مجلس خاطرنش��ان کرد :افزای��ش نرخ ارز بر
ابعاد مختلف زندگی افراد تأثیر میگذارد .افزایش
قیمت خودرو یکی از مش��کالتی اس��ت که باید
وزارت صنعت ،معدن و تجارت پاسخگو باشد؛ مگر
چه قطعه جدیدی وارد شده که قیمت خودروها تا
این مقدار افزایش یافته است؟

خسارات وارده به ایران پس از خروج
آمریکا از برجام چقدر است؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجل��س میگوید :هیچ نهادی میزان خس��ارات
وارده ب��ه ایران ب��ر اثر خروج آمری��کا از برجام را
ب��رآورد نکرده اس��ت .ابوالفضل حس��نبیگی در
گفتوگو با خانه ملت ،درباره عواقب خروج آمریکا
از برجام ،اظهار داشت :هنوز هیچ نهادی نتوانسته
میزان خس��ارات وارده به ایران ک��ه بر اثر خروج
آمریکا از برجام به وجود آمده را برآورد کند .عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
ش��ورای اس�لامی بیان کرد :کمک  18میلیون
دالری اتحادیه اروپایی نیز به عنوان غرامت خروج
آمریکا از برجام پرداخت نشده ،زیرا غرامت را باید
آمریکاییها بپردازند .وی با بیان اینکه اروپاییها
میدانن��د ک��ه در چنین ش��رایطی بهترین بازار
جمهوری اسالمی ایران است ،افزود :ایران در بعد
انرژی س��رآمد است و جمهوری اسالمی ایران به
لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک در وضعیتی قرار
دارد که دارای اهمیت اس��ت و میدانند نزدیکی
با ایران به اروپاییها کمک میکند .نماینده مردم
دامغان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت :آلمان،
ایتالیا و فرانسه همواره نگرانی دارند که اروپاییها
نیز مانند آمریکا از منطقه غرب آسیا رانده شوند
و چی��ن و روس��یه جایگزی��ن آنها ش��وند .عضو
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی بیان کرد :در بحث سرمایهگذاری،
ایران به اعداد باالی سرمایهگذاری نیاز دارد که در
مرحله اول با چین و روسیه مذاکره میکند و در
مرحله دوم مذاکراتی با اروپاییها انجام میشود،
اروپاییها به دنبال افزایش نقش خود هستند ،زیرا
باید خود را برای نیم قرن آینده آماده کنند.

آخرین وضعیت لوایح چهارگانه
مرتبط با FATF

رئیس کمیس��یون قضایی مجل��س آخرین
وضعیت لوای��ح چهارگانه مرتبط ب��ا  FATFرا
تش��ریح کرد .الهی��ار ملکش��اهی در گفتوگو با
خانهملت ،درباره آخرین وضعیت لوایح چهارگانه
مرتبط با  FATFدر کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :الیح��ه اصالح
قانون مبارزه با تامین مالی تروریس��م در مجلس
و ش��ورای نگهبان تصویب و تایید و توسط دولت
ابالغ ش��د .نماینده مردم کوهدش��ت در مجلس
شورای اسالمی تصریح کرد :الیحه اصالح قانون
مبارزه با پولش��ویی که مورد ایراد شورای نگهبان
قرار گرفت ،هفته گذشته در کمیسیون قضایی و
حقوقی بررسی شد و ایرادهای شورای نگهبان با
حضور کارشناسانی از شورای نگهبان برطرف شد؛
از این رو الیحه را مجددا به صحن مجلس ارسال
کردیم .وی افزود :الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
مبارزه با جرائم س��ازمانیافته فراملی ،موس��وم
به پالرمو از دیگر لوایح چهارگانه در کمیس��یون
قضایی و حقوقی مجلس باقی مانده که به جهت
ایراد ش��ورای نگهبان در دستور کار قرار گرفته و
در جلسات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای
اس�لامی یادآور شد :از میان لوایح چهارگان ه تنها
این  3الیحه در دس��تور کار کمیسیون قضایی و
حقوقی مجلس بوده که به ش��رح یادشده مورد
بررسی قرار گرفته است.
قانون چهارم یعنی الحاق ایران به کنوانسیون
مبارزه با تامین مالی تروریسم است که به خاطر
ابعاد امنیتی ف��راوان ،ایرادات و انتقادات زیادی را
برانگیخته است.
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عقبنشینی سرپرست تیم آمریکایی در مذاکرات هستهای  5+1با ایران از اظهارات توهینآمیز خود علیه مردم ایران

شرمن :پشیمانم!

از اینکه گفتم فریبکاری بخشی از ژن ایرانیان است ،پشیمانم

گروه سیاس�ی:معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا
و سرپرس��ت وقت تیم مذاکرهکننده هستهای این
کشور از اینکه پیشتر گفته بود فریبکاری بخشی
از ژن ایرانیان است ،ابراز تاسف و پشیمانی کرد.
وندی ش��رمن ،سرپرس��ت تیم مذاکرهکننده
آمریکا در مذاکرات هس��تهای ایران و گروه موسوم
به  ،5+1مهرماه سال  92در شرایطی که مسؤوالن
دیپلماس��ی دولت یازدهم در اش��تیاق روزافزونی
جه��ت مذاکره ب��ا آمریکا و هر چه س��ریعتر تمام
کردن موضوع هستهای بهسر میبردند ،در توهینی
کمس��ابقه به مردم ایران گفته بود :فريب و نيرنگ
قسمتي از  DNAايرانيان است .شرمن این سخنان
را در سخنرانی خود در کميته سياست خارجي سنا
گفته و به صراحت اعالم کرده بود ما به دنبال حذف
تحريمهاي وسيع عليه ايران نخواهيم بود و تنها به
ايران فرصت ميدهيم براي از بين بردن نگرانيهاي
ما ،مدتي «اس��تراحت» كند! هر چند این سخنان
در آن مقط��ع و به روال معمول سیاس��ت خارجی
دول��ت روحانی با پاس��خ درخوری از س��وی ایران
مواجه نشد اما در عین حال بدون هيچ سانسوري،
تفكر و نگرش دولت اوباما درباره مردم ايران را بازگو
ميكرد .این نکته از آن جهت دارای اهمیت بود که
در آن مقطع ،تالش عمده رسانههای اصالحطلب و
حامی دولت بر بزک دولت اوباما متمرکز بود و این
جریان بسیار تالش میکرد دولت اوباما را یک دولت
متمایز از سیستم همیشگی حاکم بر ایاالت متحده
معرفی کند که میتوان با آن به مذاکره نشس��ت و
امتیاز گرفت.
ای��ن مورد البت��ه تنها توهین ش��رمن به ایران
و ایرانی��ان نبود چنانکه چند ماه پ��س از آن و در
دیماه س��ال  ،92او و دیوید کوه��ن با حضور در

گزارش کارشناس��ان سیاسی معتقدند
با حضور عمران خان بر مس��ند
نخستوزیری پاکس��تان فصل جدیدی در روابط
تهران -اسالمآباد شکل خواهد گرفت .این موضوع
را میت��وان بخوب��ی از تمام مواضع نخس��توزیر
پاکس��تان چه در دوران رقابتهای انتخاباتی ،چه
بعد از کسب اکثریت کرس��یهای پارلمان و چه
بعد از انتخاب به عنوان نخستوزیر دریافت کرد.
او بارها از عالقه خود برای س��فر به ایران صحبت
کرده و از ایران به عنوان نخستین مقصد وی برای
سفر بعد از انتخاب به عنوان نخستوزیر پاکستان
یاد شده است .عمرانخان روز گذشته نیز بار دیگر
بر لزوم تحکیم روابط با ایران تاکید کرد و در عین
حال گفت زیر بار س��خنان غل��ط آمریکا نخواهد
رفت .به گزارش تسنیم« ،عمرانخان» نخستوزیر
پاکستان اعالم کرد :قصد جنگ با آمریکا را نداریم
ول��ی آنها باید بدانند که ما زیر بار س��خنان غلط
آنان نخواهیم رف��ت .وی در گفتوگو با مجریان
شبکههایمختلفتلویزیونیپاکستانتصریحکرد:
در وهله اول تالش ما این است که روابط با آمریکا
تیره نباشد و مشکالت موجود از طریق گفتوگو
و مذاکره حل شود .نخستوزیر پاکستان افزود :ما
خواهان روابطی خوب و برادرانه با ایران ،افغانستان
و هند هس��تیم .عمرانخ��ان اضافه ک��رد :تمام
معاهدهها و قراردادهایی که منافع مردم پاکستان
در آن لحاظ نشده باشد به هر قیمتی فسخ خواهد
شد .رئیس حزب تحریک انصاف اظهار داشت :با
توجه به بدهی  1200میلیارد دالری پاکس��تان،
تنها راه نجات اقتصاد کشور افزایش قدرت سازمان
بازرس��ی اس��ت و ما در این رابطه سیاس��تهای
ویژهای داریم .عمرانخان گفت :رس��انهها فقط 3
م��اه به ما زمان بدهند تا تحوالت بنیادین خود را
اجرایی کنیم و پ��س از آن میتوانند هر انتقادی
داشتند مطرح کنند.
■■نخستین پالس مثبت به ایران بعد از پیروزی

همانطور که اش��اره شد مواضع مثبت عمران
خ��ان درباره ای��ران در دفعات متع��ددی مطرح

مرحلهاولرزمایشاقتدارعاشورایی
امنیت
سپاهیان محمدرسولاهلل(ص) ۲با
عنوان نمایش اقتدار و خدمترسانی بسیجیان ،از
جمعه  9شهریورماه با حضور خیل عظیم گروههای
جهادی و گردانهای بیتالمقدس در  3استان قم،
اردبی��ل و کهگیلویهوبویراحمد کار خود را ش��روع
کرد .مرحل��ه اول این رزمایش تا  ۲۹ش��هریور به
ط��ول خواهد انجامید و مرحل��ه دوم این رزمایش
ه��م در هفته دفاعمقدس برگزار میش��ود .اهداف
این کار ب��زرگ در پهنه جغرافیایی کش��ور ،امید
بخشی به مردم ،مأیوس کردن دشمن و کمک به
دستگاههایی که نیازمند کمک بسیج هستند عنوان
شده است.
جمعه  9ش��هریور با ش��روع روز اول رزمایش،
س��رهنگ رضا حافظی ،جانش��ین فرمانده س��پاه
امامعلیبنابیطالب(ع) قم با اش��اره به اینکه مرحله
اصلی رزمایش درحال برگزاری است ،گفت :مرحله
اصل��ی رزمایش به منظور انجام تمرینات تاکتیکی
و با هدف انس��جام س��ازمانی ،امروز با شرکت ۱۴
گردان الی بیتالمقدس از نواحی مقاومت بس��یج
سپاه استان آغاز ش��ده است .در مرحله دوم ،بیش

جلسه استماع س��نای آمریکا ،اظهارات گستاخانه
و توهینآمیز بیس��ابقهای را درب��اره ایران و مردم
کش��ورمان مط��رح کردند .ش��رمن در ابتدای این
جلسه ابتدا بیانیهای را خطاب به سناتورهای حاضر
در جلس��ه قرائت کرد .بیانیهای مبسوط که شامل
بندهای گوناگون از مس��أله هس��تهای ،حمایت از
فتنهگران  ،88ادعای حمایت ایران از تروریس��م و
دست داش��تن در بیثباتیهای منطقه و ادعاهای
حقوقبشری میشد .شرمن مدعی شد ایران ،عامل
بیثباتی در سوریه ،لبنان ،عراق ،یمن ،بحرین ،غزه
و افغانستان است.
معاون وزیر خارجه پیشین آمریکا در این بیانیه
ایران را به نقض حقوقبش��ر و آزادیهای مذهبی
متهم و بار دیگ��ر از فتنهگران حمایت کرد .وندی

ش��رمن به موضوع توزیع س��بد کاال در ایران هم
پرداخت��ه و افزود« :ش��ما در اخبار دیدید که ایران
اخیرا به طور قابل مش��اهدهای غذا بین مردم فقیر
جامعهاش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند
و محدود تحریمها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور
داشته اس��ت .همانطور که روحانی قول داده بود،
این پول قرار است در جهات دیگری مصرف نشود».
اکن��ون اما وندی ش��رمن صرفا باب��ت یکی از
توهینهایش به مردم ایران عذرخواهی کرده است.
او در گفتوگو با شبکه سیبیاس نیوز به سواالت
درباره کتاب خود که بزودی منتشر میشود پاسخ
داد .ش��رمن در پاسخ به س��والی درباره تجربه یک
مذاکرهکننده اظهار داشت :آنچه مردم باید بدانند
این اس��ت که برای اینکه یک مذاکرهکننده موفق

نخستوزیر جدید پاکستان  ضمن تأکید بر روابط خوب با ایران:

زیر بار سخن غلط آمریکا نمیرویم

شده اس��ت .او در نخستین
موضعگیری پس از پیروزی
در انتخابات ه��م بر افزایش
رواب��ط با ای��ران تاکید کرد.
رهبر ح��زب تحریک انصاف
ک��ه در انتخابات��ی تاریخی
موفق به شکس��ت رقبای سرسخت خود شد در
نخستین واکنش به پیروزی حزبش گفت :ما قصد
انتقامگیری سیاسی از هیچکس��ی را نداریم .وی
تصریح کرد :زمان آن رسیده که رویای پاکستان
جدید تعبیر شود و ما این فرصت را داریم که کشور
را بسازیم .سیاستمدار پاکستانی گفت :مرزهای ما
با افغانستان باید باز باشد ،ارتباط ما با آمریکا باید
تغییر کند و تبدیل به روابطی ش��ود که دو طرف
از آن منفعت ببرند نه فقط آمریکا! باید ارتباطمان
با ایران قویتر و بهتر ش��ود و با عربستان نیز باید
ارتباطمان خوب باش��د ،ما ت�لاش خواهیم کرد
جنگها را به صلح تبدیل کنیم نه اینکه خود در
جنگها شرکت کنیم .رهبر حزب تحریک انصاف
افزود :پاکس��تان را مانند مدین ه منوره تبدیل به
مکانی خواهیم کرد که در دنیا نمونه و الگو شود.
وی اضافه کرد :انتقادهایی که به من شد به هیچ
سیاستمدار دیگری نشد ولی به فکر انتقام گرفتن
نیس��تم و پیروزی را فرصتی خوب میدانم تا به
وعدههایی که دادهام عمل کنم.

■■عالقه دارم به ایران سفر کنم

عمرانخان چن��د روز بعد از این اظهارنظر بار
دیگ��ر از ایران س��خن گفت و تاکی��د کرد عالقه
فراوانی برای سفر به ایران دارد.ای آر وای نیوز در
اینباره نوشت :رهبر حزب تحریک انصاف که پیش
از ای��ن نیز اعالم کرده بود ت�لاش میکند روابط
اسالمآباد و تهران بهتر شود ،گفت :عالقه فراوانی
برای سفر به ایران دارم .وی تصریح کرد :مایلم به

ایران سفر کنم و اماکن زیبای
تاریخی این کشور را مشاهده
کن��م .عمرانخ��ان گف��ت:
فعالیتهای ایران برای ایجاد
ثبات و امنیت در منطقه قابل
تحسین است و ما نگرانیهای
تهران را راجع به تحوالت منطقه درک میکنیم.
رهبر حزب تحریک انصاف افزود :پاکستان و دولت
ما آماده اس��ت تا نقش خ��ود را برای ایجاد صلح
میان تهران و ریاض ایفا کند .سیاستمدار پاکستانی
اضافه کرد :م��ا خواهان ایجاد روابط دوس��تانه و
برادرانه با تمام کشورهای همسایه از جمله ایران
هس��تیم .وی گفت :تقویت پایهه��ای اقتصادی
پاکس��تان از مهمترین خواستههای ما است و در
اینباره از تجارت با ایران بهره خواهیم برد.
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه نیز اخیرا
در س��فر  2روزه خود به پاکس��تان با نخستوزیر
این کش��ور دیدار و گفتوگو ک��رد .در این دیدار
طرفین ضمن اش��اره به اهمیت و ضرورت توسعه
و ارتق��ای رواب��ط فیمابین ایران و پاکس��تان در
زمینههای مختلف مرزی ،تجاری و اقتصادی ،بر
لزوم همکاریهای نزدیک کشورهای اسالمی در
مس��ائل مربوط به جهان اس�لام و منطقه تاکید
کردند .گس��ترش تالشها برای اس��تقرار صلح و
ثبات در تمام کشورهای منطقه و مبارزه جدی با
تروریسم و افراطگرایی از دیگر موضوعاتی بود که
در این دیدار طرفین بر آن تاکید کردند.
■■مراقب آمریکاییها  باشید

اما یکی از هش��دارهایی ک��ه از زمان پیروزی
عم��ران خان در انتخابات و حضورش بر مس��ند
نخستوزیری از سوی کارشناسان سیاسی همواره
مطرح بوده لزوم فعال ش��دن دیپلماسی در قبال
پاکستان است .به اعتقاد ناظران سیاسی ،اگرچه

نخستین مرحله رزمایش بزرگ «سپاهیان محمدرسولاهلل(ص) »2
با هدف خدمت به محرومان در سراسر کشور آغاز شد

 700هزار بسیجی در رزمایش خدمت

از یک هزار نفر از جهادگران بسیجی استان به مدت
 20روز از  ۹تا  ۲۹ش��هریورماه جهت ارائه خدمات
عامالمنفعه به حاش��یه ش��هر قم اعزام میش��وند.
حافظی عنوان داش��ت :این گروهها در مجموع در
قال��ب  ۵هزار نفر  /روز اردو در عرصههای فرهنگی،
فنی -عمرانی ،آموزشی -تبلیغی ،مشاوره ،بهداشت و
درمان و مقابله با آسیبهای اجتماعی به همشهریان
ساکن در حاشیه شهر خدماترسانی خواهند کرد.
س��ردار موالیی فرمانده س��پاه الب��رز ،نیز روز
ش��نبه در نشس��ت خب��ری ب��ا خبرن��گاران که
ب��ه مناس��بت دومی��ن روز رزمایش سراس��ری
اقتدار عاش��ورایی بس��یج ،ویژه سپاهیان حضرت
محمدرس��ولاهلل(ص) 2برگزار ش��ده بود با اشاره
به اینکه بخش اول در مناطق محروم و روس��تایی
اجرا میشود و از قبل نیازهای هر منطقه شناسایی،
ارزیابی و اولویتبندی ش��ده است ،ادامه داد :اعزام

گروههای جهادی به صورت متمرکز و منسجم در
قالب اقشار مختلف انجام میشود که در این اعزامها
حدود  1500نفر از جهادگران در قالب60گروه به
14نقطه روستایی استان اعزام میشوند .قرار است
در این رزمایش  7هزار گروه جهادی از بسیجیان
با حضور در حاش��یه شهرها و مناطق محروم و با
هدف ایجاد امید در بین مردم به خدمترسانی به
محرومانبپردازند که در نوع خود اتفاق کمنظیری
اس��ت .در همین راستا س��ردار غیبپرور ،رئیس
س��ازمان بسیج مس��تضعفین در نشست خبری
رزمایش سراسری اقتدارعاشورایی بسیج سپاهیان
حضرت محمدرس��ولاهلل(ص)  ۲با بیان اینکه در
استان هرمزگان و در منطقه بشاگرد  ١٠٠پزشک
کار خ��ود را آغاز کردهاند ،تصریح کرد :در اس��تان
خراسانشمالی ٢١٢گروه جهادی فعالیت میکنند
و در استانهای زنجان ،خوزستان ،خراسانرضوی

و دیپلمات واقعی خوب باشید باید شجاع باشید و
بتوانید ایستادگی کنید .همچنین الزم است متوجه
باش��ید اطراف شما یک تیم وجود دارد .همانطور
که ما خانوادههایم��ان را در اطراف خود داریم که
کمک میکنند روز خود و حرفهمان را پیش ببریم.
ما باید بتوانیم قدرتی را که در روابطمان وجود دارد
را درک کنیم.
وی ادامه داد :آنچه من در این کتاب تالش کردم
انجام دهم این است که با مثال آوردن از مذاکرات
سخت با ایران ،کرهشمالی ،مذاکرات صلح خاورمیانه
و کوبا گفتهام یک مجموع��ه مهارتها وجود دارد
که م��ا از آن برای بهتر کردن زندگی روزمرهمان و
رسیدن به قدرت خود بهره میبریم.
معاون وزیر خارجه پیش��ین آمری��کا در ادامه
صحبتهای خود از اینکه زمانی در جریان مذاکرات
هستهای گفته بود فریبکاری بخشی از ژن ایرانیان
اس��ت ابراز تاس��ف و چنین اظهاراتی را خطرناک
توصیف کرد.
وی تصری��ح کرد :از اینکه این ح��رف را زدهام
پش��یمانم .من در پاسخ یک سناتور کمیته روابط
مجلس سنا گفتم که فریبکاری بخشی از دیانای
ایرانیهاست و این اظهارنظر به شعارهایی علیه من
در خیابانهای تهران منجر شد.
ش��رمن در ادامه گفت واشنگتن و پیونگیانگ
درباره خلع سالح اختالفنظر دارند .از نظر آمریکا
خلع س�لاح هس��تهای به معنی خالصش��دن از
تسلیحات اتمی و موشکهای بالستیک دوربرد با
قابلیت حمل کالهک هس��تهای برای کرهشمالی
اس��ت اما برای پیونگیانگ خلع س�لاح به معنی
خروج کامل نظامیان آمریکایی از ش��بهجزیره کره
است!

نخستوزیر پاکستان همواره نسبت به ایران مواضع
مثبتی داش��ته است اما در صورت غفلت دستگاه
دیپلماسی ،آمریکاییها و سعودیها ممکن است
او را دوره کنن��د« .وطنامروز» چندی پیش ،قبل
از انتخاب عمران خان به عنوان نخس��توزیر در
گفتوگو با راشد عباس تقوی ،کارشناس سیاسی
پاکس��تانی این موضوع را بررس��ی کرد .تقوی در
این گفتوگو تاکید کرده بود« :اینطور نیست که
عربستان االن با عمرانخان مخالفت علنی داشته
باشد .سفیر عربستان نخستینسفیر یک کشور
خارجی بود که بعد از انتخابات پیش عمرانخان
رف��ت و پیروزی او را تبریک گف��ت .این را از این
جه��ت میگویم ک��ه نباید بگوییم خ��ب! دیگر
عمرانخان پیروز ش��د و بزودی هم نخستوزیر
میش��ود و اصطالحا خوش��حال باش��یم که این
جدایی از عربس��تان صددرصدی شده است ،نه!
مس��ائل اینگونه نیس��ت» .او همچنین در بخش
دیگ��ری از این گفتوگو عنوان کرد« :پاکس��تان
قبال زیر فش��ار عربستان بود و تمام سیاستهای
اقتصادی ،سیاسی و نظامی پاکستان تحتالشعاع
قرار میگرفت .خب! آن فش��اری که در زمان نواز
ش��ریف بود االن نیست و ش��رایط تازهای ایجاد
شده است .به عنوان یکی از مهمترین مسائل باید
بگویم پاکستان االن با بحران تامین انرژی مواجه
اس��ت؛ در زمینه برق و گاز و ،...مثال درباره همین
خط لوله صلح میت��وان اقدامات فوری انجام داد
و من پیش��نهادم این است که ایران هم خیلی با
توجه به ش��رایط جدید موضوع را سخت نگیرد و
از این فرصت اس��تفاده کند .ببینید! قبل از اینکه
عمرانخان به صورت کامل بر اوضاع مسلط شده و
قوی شود و دوباره آمریکاییها بخواهند وارد عمل
شوند ،ایران باید ورود کند».
در مجموع به نظر میرسد دستگاه دیپلماسی
باید در توسعه روابط خود با پاکستان کامال فعاالنه
عمل کند .سفر اخیر وزیر امور خارجه به پاکستان
پاکستان
میتواند نقطه آغازین توس��عه روابط با
ِ
عمرانخان باشد.
و سیستانوبلوچستان این گروهها در حال فعالیت
هستند .همچنین در حاشیه شهر مشهد  ١٠هزار
بس��ته لوازمالتحریر بین دانشآموزان توزیع شده
اس��ت .به گزارش تس��نیم ،غیبپرور عنوان کرد:
بخش عظیم��ی از کار ،اعزام همزم��ان گروههای
جهادی است که  ٧٠١٤گروه جهادی به استعداد
 ١٥٠هزار نفر از دیروز اعزام شدهاند و اتفاقات خوبی
در این  ٢٤س��اعت رخ داده اس��ت .رئیس سازمان
بسیج مستضعفین با بیان اینکه رزمایش همزمان
هزار گردان بیتالمقدس در اس��تانهای کش��ور
آغاز شده است ،خاطرنش��ان کرد :این رزمایش تا
 ٢٩ش��هریور ادام��ه خواه��د داش��ت .بع��د از
 ٢٩شهریور یک توقف  3تا  4روزه داریم و در یکی
از روزهای هفته دفاعمقدس حضور س��ازمانیافته
 ٧٠٠ه��زار نی��روی بس��یجی را در میادین اصلی
شهرها خواهیم داشت.
غیبپ��رور ادامه داد :در این مقطع خواس��تیم
 ٧٠٠هزار بسیجی سازمانیافته تجمع کنند .اوج
این تجمع در تهران و با حضور  ١٠٠هزار بسیجی
سازمانیافته خواهد بود تا بارقه امیدی برای نظام و
انقالب و مردم باشد.

اخبار

بعید است اروپاییها
تصمیم درستی بگیرند

رئیس مجلس شورای اسالمی
صبح روز گذشته در نخستین
جشنواره ملی تجارت موفق
بیمارس��تانی در مدیری��ت
منابع و مصارف که در مرکز
همایشهای دانشگاه علوم پزشکی رازی برگزار
ش��د ،در س��خنانی به نقض توافق هس��تهای
از س��وی آمریکا اش��اره کرد و گف��ت :در حال
گفتوگو با اروپاییها در زمینه توافق هستیم اما
گفتوگوهای کالن اروپاییها دورنمای خوبی
نشان نمیدهد ،در عمل مشخص نیست چقدر
موفق باشند و در اینکه بتوانند از نظر سیاسی
برای حل موضوع موفق عمل کنند نیز تردید
وجود دارد.
به گزارش تس��نیم ،علی الریجانی با بیان
اینکه شرایط امروز ،مصاف کالسیک با دشمن
نیست و پیچیدگیهایی دارد که همه ابعاد آن
را باید فهم کرد ،افزود :جمهوری اسالمی ایران
حرف بلندپروازانهای برای استفاده از تجهیزات و
تکنولوژیها بویژه در موضوع هستهای نمیزند
که قابل فهم نباشد.الریجانی اضافه کرد :پس از
فتوای رهبر انق�لاب و اینکه بارها گفته بودیم
از س�لاح هستهای اس��تفاده و آن را تولید نیز
نمیکنیم ،گفتند میخواهند با ما مذاکره کنند
و ایران مذاکره را پذیرفت.

در مسائل داخلی عراق
دخالت نمیکنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه
جمهوری اسالمی ایران درباره
برکن��اری «فال��ح الفیاض»
مشاور امنیت ملی دولت عراق
توسط نخستوزیر آن کشور،
اظهار داشت :این موضوع یک مسأله داخلی در
عراق است و ما در آن دخالت نمیکنیم .بهرام
قاسمی در گفتوگو با العالم ،تاکید کرد :برای
ما به عنوان همس��ایه ،یک عراق امن ،متحد و
پیش��رفته بیش از هر چیزی اولوی��ت دارد .به
گزارش فارس ،دفتر نخستوزیری عراق اعالم
ک��رد با توجه به تمایل فالح الفیاض برای ورود
به فعالیت سیاس��ی و حزبی ک��ه طبق قانون
اساس��ی با ماموریت مسؤوالن امنیتی تعارض
دارد ،او را از سمت مشاور امنیت ملی ،ریاست
حشدالشعبی و ریاس��ت دستگاه امنیتی کنار
گذاشته است.
جانشین فرمانده ارتش:

اعتماد زیادی به جنگنده کوثر داریم

جانش��ین فرمان��ده کل ارت��ش جمهوری
اس�لامی درب��اره بهکارگیری جنگن��ده بومی
کوثر توسط نیروی هوایی ارتش ،گفت :ما این
جنگنده را برای بهکارگیری در ارتش سفارش
میدهیم .امیر س��رتیپ محمدحسین دادرس
درگفتوگو با تسنیم افزود :نخستین فروند از
این جنگنده بهصورت مشترک توسط نیروی
هوایی ارتش و وزارت دفاع س��اخته شده است
و وزارت دفاع با همکاری نهاجا این جنگنده را
برای تولید ب ه تعداد مورد نیاز در خط تولید قرار
داده است .جانشین فرمانده کل ارتش ادامه داد:
تستهای زمینی و هوایی این جنگنده ب ه تعداد
س��اعات زیادی در نی��روی هوایی ارتش انجام
ش��ده و یک حس اعتماد باالیی نسبت به این
جنگنده ایجاد ش��ده است که با قابلیت باالیی
در فضای رقابتی ب��رای ما یک وضعیت خوب
ایجاد میکند.

سکوت وزارت ارشاد درباره
شایعهپردازان غیرقابل درک است

نماینده م��ردم آذربایجان غربی در مجلس
خبرگان رهبری گفت :س��کوت وزارت ارش��اد
در برخورد با ش��ایعهپردازان غی��ر قابل درک
ب��وده و این مس��اله نیازمند برخ��ورد قاطع و
قانونی مس��ؤوالن اس��ت .حجتاالسالم جواد
مجتهدشبس��تری در گفتوگو با دانا ،با بیان
اینکه موارد مطرح ش��ده در روزنامه ش��رق و
خبرآنالین مطالبی کذب و بیاس��اس اس��ت،
گفت :در این راس��تا مردم و مس��ؤوالن هر دو
دارای وظایف خاص مربوط به خود هستند.
وی با اش��اره به وظیفه مسؤوالن در برخورد
ب��ا افراد خاطی ،افزود :مس��ؤوالن بای��د با افراد
نش��ردهنده مطالب کذب در مطبوعات رسمی
و فضای مجازی در راستای بدبین کردن مردم
به برادران عراقی برخورد قاطع و قانونی داش��ته
باشند .نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس
خب��رگان رهبری با بیان اینکه س��کوت وزارت
ارشاد و معاونت مطبوعاتی در این باره قابل درک
نیست ،عنوان کرد :وزارت ارشاد به وظایف خود
در برخورد با مطالب کذب و بیاساس واقف بوده
و اقدام مقتضی داش��ته باش��د .وی تاکید کرد:
اینکه چنی��ن مطلب غیر قابل ب��اوری در یک
روزنامه رسمی در کشور تیتر شده و منتشر شود
مساله س��ادهای نبوده و مسؤوالن انتشاردهنده
اخبار باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

