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اجماع جهانی علیه ایران به دوره دولت های نهم و دهم و ســال 
88 برمی گردد که در اثر سیاست های غلط دولت وقت، صورت گرفت 
و اصلی ترین علت آن را باید در نابودی فرصت های تولید در داخل 
کشور جستجو کرد. اتفاقی که طی سال های 84 تا 92 به رغم درآمدهای 
تاریخی ارزی در کشور رخ داد و بعد هم رئیس دولت وقت به طور 
بی سابقه ای درحالی که درهیچ جای دنیا چنین اتفاقی نیفتاده که رئیس 
جمهور کشوری در مجمع سازمان ملل به صراحت این چنین سخن 
بگوید! حرفش را زد، هزینه اش را مردم پرداخت کردند و زمینه ایجاد 
یک اجماع جهانی علیه ایران فراهم شد. بعد از آن دولت های یازدهم 
و دوازدهم هم عمال همان سیاســت ها یعنی حمایت از تجارت و 
خصوصی سازی های بی رویه ای که به صورت بی قاعده وغیرمنطقی 
که به افزایش نابرابری ها در کشور انجامید و فرصت های تولید را از 
بین برد در پیش گرفت و با از بین رفتن فرصت های تولید کشور نسبت 
به آسیب های خارجی شکننده تر شد و این اتفاقی است که متاسفانه 
کماکان طی پنج ســال و نیم گذشته همان سیاست ها ادامه پیدا کرده 
است. ما برای اینکه بتوانیم اثربخشی تحریم ها در اشکال مختلف را 
تضعیف کنیم، ناگزیر هستیم که به ظرفیت های داخلی مان توجه کنیم. 
به همین دلیل مسأله توجه به بخش تولید و به ویژه بنگاه های کوچک 
و متوسط در طول تحریم ها، ثمربخش ترین اقدامی است که می توان 
در داخل صورت داد. منتها شواهدی که وجود دارد این جهت گیری 
را نشان نمی دهد، کماکان شاهد خروج سرمایه از کشورهستیم و همه 
اینها هم با زیر نظر و نظارت دولت و مجلس اتفاق می افتد. متاسفانه 
سیاست هایی که موجب آســیب پذیری گروه های حامی انقالب و 
حاکمیت شده، روز به روز بیش از پیش آسیب زننده است درحالی 
که سیاســت های دولت هم هیچ چشــم اندازی برای بازسازی این 
شــکاف های اجتماعی و اقتصادی ایجادشده، ندارد. به همین دلیل 
به نظر می رسد راهی جز تقویت بنیان های داخلی به منظور مقابله با 
اینها نداریم. اگر این تقویت صورت بگیرد، طبیعتا اثربخشی فشارهای 
آمریکا به شدت تقلیل می یابد و اثربخشی اقدامات تحریمی آمریکا 
کاهش پیدا می کند. از این رو به نظر می رسد واقعا نیازمند اصالحات 
اساسی هستیم که یکی از این اقدامات اساسی بحث شفاف سازی 
فعالیت های اقتصادی در کشور است. درحقیقت تفکری که در سه دهه 
گذشته در کشور حاکم بوده و روز به روز موجب تضعیف بنیان های 
تولید صنعتی و تقویت حاکمیت سرمایه های تجاری مالی در کشور 

شده، باید متوقف شود. لزوم توجه به جای پرداختن به صنایع باالدستی 
و خام فروش که با حراج منابع طبیعی کشور سرمایه های بزرگی را 
کســب می کنند و در مقابلش به اسم صادرات منابع هم وارد کشور 
نمی کنند. ما ظرف 9 ماهه اول ســال 97 بالغ بر 36 میلیارد دالر فقط 
صادرات کاال از کشور داشتیم. این به جز مبالغ مربوط به قاچاق کاال 
به خارج از کشور هم بوده که فقط هشت و نیم میلیارد دالر آن وارد 
شده. سوال اینجاست که دولت، مجلس، دستگاه قضایی و دستگاه های 
دیگری که مسئول هستند، کجایند؟ چرا نسبت به اموال عمومی تا این 
حد تســامح دارند؟ یکی از اقداماتی که واقعا بخواهد فشارها را به 
حداقل برســاند، توقف واردات کاالهای لوکس به کشور است ولی 
به رغم همه چشم اندازهایی که حکایت از کاهش درآمدهای ارزی 
و تحریم های گسترده دارد،هیچ اقدام جدی توسط دولت برای کنترل 
این تقاضاهای ناموجه وجود ندارد. از آن طرف درآمدهای حاصل 
از به اصطالح صادرات هم به کشور درست بازنمی گردد. بنابراین در 
چنین شــرایطی که شاهد فشارهای خیلی زیادی بر روی گروه های 
کم درآمد و طبقات متوسط جامعه هستیم، پرسش اصلی این است 
که برندگان این وضعیت چه کســانی هستند و آیا این سیاست ها با 
فشار تحریم های جهانی بر جامعه همسویی ندارد؟ این سوال جدی 
است که هیچ کس حاضر به پاسخگویی به آنها نیست. درحالی که همه 
این اقدامات دقیقا درراستای تالش های آمریکا برای آسیب زدن به 
امیدواری مردم و میزان مقاومت آنها در مقابل فشارهاست. درواقع 
هدف اصلی فشارهای آمریکا همین طور که بارها گفته اند، عموم مردم 
است تا جامعه را نسبت به ناتوانی مدیریت کشور برای اداره معیشت 
مردم متقاعد کند. ولی همه اقداماتی که از سوی دولت صورت می گیرد 
دقیقا با تالش های غربی همراستاست. بنابراین این سوال مطرح است 
که به رغم راه حل های روشن که جلوگیری از ورودکاالهای مصرفی 
و لوکس به کشور است و اینکه ما ناگزیر از سهمیه بندی بسیاری از 
کاالهای اساســی برای عموم مردم و به ویژه طبقات محروم جامعه 
هستیم، چرا کماکان شاهد ادامه سیاست هایی هستیم که فقط حافظ 
منافع گروه های خیلی خاص در جامعه است؟ به نظر می رسد اصلی 
ترین مسأله ما تقویت بنیان های تولید است که با واردات بی رویه ای که 
در کشور صورت می گیرد و شعارهای بی محتوا مثل آزادسازی اقتصاد 

کشور کامال مغایرت دارد. 
* اقتصاددان- استاد دانشگاه

اگر به اصول دوم،سوم،ششــم و حقوق شــهروندی ُمّصرح در 
فصل سوم قانون اساسی و از این سو در اوضاع کشور و احوال مردم 
بنگریم،تصدیق خواهیم نمود که بخشی از برنامه ها دقیق عملیاتی نشده 
اســت. اما این مهم که ملت ایران هنوز به شعارها و آرمان ها شامل 
آزادی،استقالل،عدالت، صداقت،عقالنیت،اخالق و معنویت،عزت و 
پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسالمی، پایبند هستند. همانگونه 
که انتظار می رفت، در دهه اول پیروزی انقالب اسالمی کار و تالش 
سالم و صادقانه اوج گرفت و به رغم جنگ تحمیلی و وجود دشمنان 
خارجی و داخلی، پیشرفت در همه زمینه ها قابل تحسین بود.  اصواًل 
مقایسه عملکردها با نظام گذشته ای که آن را قبول نداشته و سفره آن 
برچیده شده،کار درست نیست.بلکه ارزیابی و ارزشیابی صحیح آن 
است که ما خود را با گذشته خودمان و کشورهای دوست و رقیبان 
با رعایت شرایط و معیارهای مربوط به این امر مقایسه نماییم. اگر از 
این دریچه به عملکردها بنگریم همانگونه که مقام رهبری فرموده اند 
با اهداف مورد نظر انقالب و نظام فاصله داریم. نقطه  بســیار قوت 
نظام در عرصه تعلیم و تربیت و تحقیق و پژوهش اســت. اما نقطه 
ضعف آشــکاِر آن مربوط به عرصه رقابت های سیاسی و نماد عینِی 
آن انتخابــات و ابزار آن در چرخش قانون مند و برخاســته از اراده 

ملت بوده اســت -عدم تعریف به موقع جرائم سیاســی و نحوه بر 
خورد منصفانه با اینگونه جرائم از دیگر کاستی هاست. به طور کلی 
عمده مشــکالت موجود در کشور ناشی از چرخش معیوب قدرت 
اســت. اما در باب اجرای عدالت؛ در فعالیت های مربوط به توسعه 
خدمات برق و آبرســانی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و تا 
حدودی جاده سازی در روستاها و مناطق محروم و رسیدگی به اقشار 
ضعیف و توسعه تلفن و گاز و احداث جاده و بزرگراه ها در کل کشور، 
نظــام موفق بوده ولی در اجرای عدالــت فراگیر و در حق تک تک 
افراد،در حد رضایت بخش موفق نبوده ایم. موفقیت در اقامه عدالت 
در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در گرو فراهم 
آمدن زمینه رقابت های سالم و دریافت مالیات عادالنه و کنار کشیدن 
دولت از عرصه تصدی گری است. محصول تالش چهل ساله، ایران 
کشوری مستقل، مقتدر، تاثیر گذار اساسی در منطقه و دارای پیشرفت 
علمی و فناوری های مهم از قبیل هسته ای و سلول های بنیادی و نانو و 
هوافضا....است و ملت ایران و به ویژه جوانان با روحیه وطن دوستی، 
تخصص، تدّین و فداکاری آماده جهادگری در عرصه های مختلف 

مربوط به عمران- آبادانی و توسعه و پیشرفت کشور است. 
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فقدان برنامه برای مقابله با فشارهای بين المللی

رسالت مهمی که بر دوش داریم

حسینراغفر*

محمدعلینمازی*

اجالس ورشو در تضاد با حقوق بين الملل

تبلیغـات  بـا همـه  اجـالس ورشـو 
و نگرانی هـا تشـکیل شـد و دولتمـردان 
آمریکا آنچه را در جلسـه شـورای امنیت 
سـازمان ملـل متحـد بـه ریاسـت دونالد 
ترامـپ نتوانسـتند بـه دسـت آورنـد، در 
ایـن کنفرانس تـالش کردند نشـان دهند 

بـه دسـت آورده انـد. هـدف آمریـکا ایـن بـود انزوایـی کـه دراثر 
سیاست های نابخردانه دونالد ترامپ نصیب آمریکا شده بود را 
بشکند و نشان دهد حداقل در یک زمینه سیاست جهانی موفق 
اسـت و این از دستاوردهای ترامپ محسوب می شود. متاسفانه 
موضـوع ایـران بـه دالیـل مختلـف امـکان ائتالف سـازی بـرای 
آمریـکا را بیـش از سـایر موضوعات فراهم نمـوده، موضوعاتی 
نظیـر بحـران هسـته ای کره شـمالی، بحران سـوریه، افغانسـتان، 
بحـران یمـن و دیگـر بحران هـای منطقـه ای و یـا بین المللـی 
واین هشـداری به برنامه ریزان ایران اسـت که کشـورمان طعمه 
آمریـکا نشـود، زیرا نفس تشـکیل اجـالس ورشـو برخورنده به 
شـخصیت کشـور اسـت. مایک پمپئو، در کنفرانـس مطبوعاتی 
ورشـو اعـالم داشـت در ایـن کنفرانس یک نفر نبود کـه از ایران 
دفـاع نمایـد و هرچـه راجـع بـه ماهیت ایـران گفتیـم، هیچ کس 
مخالفـت نکـرد. ایـن هـم هشـدار دیگـری اسـت بـه سیاسـت 
خارجی که اگرچه نمایندگان 60-70 کشـور گزیده شـده شرکت 
کـرده بودنـد ولی ایـن به نحوه تعامل با این 60کشـور برمی گردد 
کـه عموما ظاهرا ابراز دوسـتی می نمایند و درعمـل مقابل ایران 
می نشـینند. ماهیـت ایـن اجـالس و هدفی که پیگیری نمـود در 
روابط بین الملل کم سـابقه و در عرض 30سـال گذشته بی سابقه 
محسـوب می شـود. در مقاله دیگری عرض شـد که سـاختار و 
هدف چنین اجالسـی در تعارض آشـکار با حقوق بین الملل و 
منشـور ملـل متحد اسـت. اگر حتـی جمهوری اسـالمی به گفته 
برگزارکننـدگان اجـالس، خطاهای زیادی انجام داده باشـد، باید 
از نظـر سیاسـی بـه شـورای امنیـت و از نظـر حقوقی بـه دیوان 
بین المللـی دادگسـتری مراجعـه نماینـد. نمی تـوان بـه دلخـواه، 
جمعـی از کشـورها را گـردآورده و دیدگاه ها و سـلیقه های خود 
را بـه نـام آنـان بـه جهان اعـالم نمـود. سـردمداران آمریکا چون 
می داننـد از راه های مشـروع، حقوقـی و قانونی نمی توانند ایران 
را بـه عنـوان یـک عضو جامعـه بین المللـی در مـورد اتهاماتش 
مورد مشـروعیت زدایی قرار دهند، با تشـکیل اجالسی نمایشی 
قصـد دارنـد به دنیا اعالم نمایند که جهان با جمهوری اسـالمی 

در تضـاد و تقابـل اسـت و ...
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یادداشـــت روز

سیدعلیخرم*

»کاسبی با شایعه«

سکته رئيس دولت اصالحات تکذیب شد
آرمان: »کاسبان شایعه سکته یا مرگ« یکی از وقیح ترین 
درباره  غیرسیاسی  و  سیاسی  اهداف  به  نیل  برای  اقدامات 
شخصیت های محبوب جامعه است و این عمل زشت هر روز 
بیش از گذشته رونق می گیرد. در روزهای گذشته شایعه سکته 
مغزی رئیس دولت اصالحات منتشر شد. یک اکانت فیک به 
نام غالمحسین کرباسچی چنین مدعی شده بود که »متاسفانه 
دقایقی قبل حجت االسالم والمسلمین سید محمد خاتمی دچار 
سکته مغزی شد و به بیمارستان خاتم االنبیا انتقال یافتند. از 
تمامی دوستداران ایشان و مردم عزیز ایران تقاضا داریم که برای 
سالمتی ایشان دعا کنند« که  جواد امام مدیرعامل بنیاد باران در 
تکذیب این توئیت چنین نوشت:»در حال حاضر رئیس دولت 
اصالحات در کمال سالمت و تندرستی هستند و خبر سکته 
مغزی وی شایعه است. امیدواریم افراد و رسانه هایی که این خبر 
را منشتر نموده اند به استناد این پاسخ نسبت به اصالح مطالبی 
که منتشر نموده اند اقدام کنند.« انتشار شایعه درباره شخصیتی 
که دارای سمت رسمی نیست چه معنایی دارد؟ بر هم زدن جو 
آرامش جامعه به سود چه افرادی و  برای نیل به چه اهدافی 
است. چرا برخی همواره به دنبال آن هستند که از هر مسیری 
حتی بی اخالقی به هدف خود برسند و  در این مسیر روزی 
شایعه سکته یا مرگ یک شخصیت سیاسی یا فرهنگی و غیره 
را منتشر کرده و روز دیگر شایعات دیگری را پخش می کنند. 
البته این اقدامات ناپسند تنها در عرصه سیاسی نیست چنانکه 
بارها شایعه درگذشت جمشید مشایخی بازیگر پیشکسوت 
کشور منتشر شده است. این سوال در اذهان مطرح است که 
چرا اراده ای برای برخورد با  شایعه سازان وجود ندارد که سبب 
ناآرامی در جامعه می شوند. بر اساس قانون، ماده ۱8 جرائم 
رایانه ای به صراحت اعالم می کند که نشر اکاذیب در فضای 
مجازی با استفاده از داده های رایانه ای جرم تلقی می شود و 
قانون گذار هم برای آن مجازات حبس از 9۱ روز تا 2 سال را 
در نظر گرفته و جزای نقدی از ۵ تا 40 میلیون ریال و یا هر دو 
را اعمال می کند. در فضای واقعی هم قانون مجازات اسالمی در 
ماده 698 به این موضوع صراحتًا اشاره کرده که اگر فردی اخباری 
را منتشر کند که به حیثیت یک فرد لطمه ای وارد کند مشمول این 
مجازات خواهد شد. اعاده حیثیت فردی باید در اولویت قرار 
داده شود، زیرا در حوزه حریم خصوصی الزام دارد فردی که 
علیه او اخباری به صورت اکاذیب گفته شده می تواند به صورت 
شخصی به مراجع قضائی شکایت و به پلیس فتا مراجعه کند تا 
موضوع بررسی شود. البته انتشار شایعه موضوعی نیست که با 
مجازات قانونی به پایان برسد بلکه باید ریشه  آن خشکانده شود 

تا به اعتبار و امنیت جامعه آسیب وارد نشود.

کره ای ها طلسم واردات از ایران را شکستند
کره جنوبی واردات نفت ایران را در ژانویه پس از چهار ماه 
 وقفه از سر گرفت، اما آمار گمرکی نشان داد واردات این کشور

76 درصد نسبت به ژانویه سال 20۱8 کاهش داشت. کره جنوبی 
نوامبر  در  است  در جهان  نفت  بزرگ  واردکننده  پنجمین  که 
از آمریکا یک معافیت شش ماهه برای ادامه واردات از ایران 
دریافت کرد، اما به دلیل مسائل پرداخت و بیمه، نتوانست فورًا 
وارداتش را از سر بگیرد. آمار گمرکی کره جنوبی نشان داد: این 
 کشور که یکی از بزرگترین مشتریان آسیایی نفت ایران است، 
227 هزار و 94۱ تن یا معادل ۵3 هزار و 676 بشکه در روز 
نفت ایران را در ژانویه وارد کرد که در مقایسه با 9۵0 هزار و 
۱3تن در ژانویه سال 20۱8، به میزان 76 درصد کاهش داشت. 
در مجموع واردات نفت کره جنوبی در ژانویه به ۱2/46 میلیون 
تن یا 20/94میلیون بشکه در روز رسید که ۵/9درصد در مقایسه با 

۱3/2۵ میلیون تن در ژانویه سال 20۱8 کاهش داشت.

آرمــان: وزیر امــور خارجه ایران به آلمان ســفر کرد تا در 
کنفرانس امنیتی مونیخ که از دیروز با حضور بیش از 3۵ تن از 
رهبران، ۵0 وزیر خارجه و 30 وزیر دفاع از سراسر جهان آغاز 
به کار کرد حضور داشته باشد . محمد جوادظریف در بدو  ورود 
به مونیخ گفت: در اینجا از سیاست  های جمهوری اسالمی ایران 
و واقعیت  های منطقه صحبت خواهیم کرد. واقعیاتی که باعث 
شده این کشورها با سیاست های غلط به نتیجه  ای برسند و ایران 
با انتخاب های درست به نتایج متضاد برسد. محمدجواد ظریف 
با اشــاره به اتفاق  های اخیر از جمله حمله تروریستی در ایران 
که توســط گروه  هایی که از ســوی شرکت  کنندگان در کنفرانس 
ورشو حمایت می  شوند رخ داد، نشست سران سه کشور ایران، 
روسیه و ترکیه در سوچی و کنفرانس ورشو اظهار داشت: آمریکا 
با سیاســت  ها و انتخاب  های غلط باعث شــده است تا دونالد 
ترامپ اعالم کند هفت تریلیون دالر در منطقه خاورمیانه هزینه 
کردیم و به هیچ جایی نرسیدیم و از آن طرف از حضور و نفوذ 
ایران شکایت می  کنند. رئیس دستگاه دپیلماسی افزود: احساس 
می  کنم اگر غربی  ها به ویژه آمریکا هرچه ســریع تر اشــتباهات 
40 ســال اخیر خود را درک کنند، زندگی را برای خودشــان و 
منطقه ما راحت تر می    کنند. ظریف اجالس ورشــو را اجالسی 
از پیش شکســت  خورده خواند و تصریح کرد: نتانیاهو به طور 
رســمی اعالم کرد که در ورشو برای جنگ متحد می  شوند در 
حالی که این اتحاد فشلی بود که به نتیجه نرسید  »مایک پنس« 
معاون رئیس جمهوری آمریکا، »ینس استولتنبرگ« دبیرکل ناتو، 
»سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه از جمله مقامات شرکت 
کننده در کنفرانس امنیتی مونیخ هستند. کنفرانس امنیتی مونیخ 
یکی از شاخص ترین نشست هایی است که شاهد حضور هر 
ســاله مقامات بسیاری از جهان در آنند و دیدارها، سخنرانی ها 
و گفت و گوهای بدون تشــریفات یکــی از ویژگی های مهم آن 
اســت. از آنجایی که این نشست به مسائل امنیتی می پردازد و 
حضور افراد مهمــی از خاورمیانه و نقاط دیگر جهان و بحث 

روی مهم ترین بحران های منطقه ای و بین المللی می تواند فضای 
منحصربفــردی برای تبادل نظر ایجاد کند. یکی از فرصت های 
کنفرانس مونیخ که ایران نیز به آن توجه دارد دیدارهای جنبی با 
مقامات دیگر کشورهاست که در وضعیت حال حاضر بسیار ویژه 
و پراهمیت تلقی شود. در سال های گذشته پیش از نشستن ترامپ 
بر صندلی ریاســت جمهوری امریکا، این فرصت برای دیدار 
ظریف و کری و هماهنگی روی گفت وگوهای برجامی بســیار 
مورد توجه قرار می گرفت. در همین راســتا روز گذشته فدریکا 
موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه 
کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
دیدار و گفت وگو کرد. آخرین تحوالت برجام و مسائل منطقه ای 
از محورهای گفت وگوی ظریف و موگرینی بوده است. گفتنی 
است کشورهای اروپایی بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای 
برجام وعده داده اند با تضمین منافع اقتصادی ایران، این توافق را 
حفظ کنند. این کشورها، علی رغم ایستادگی های لفظی و سیاسی 
در برابر اقدام آمریکا تا کنون موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده 
شده برای حفظ این توافق کسب نکرده اند. انگلیس، فرانسه و 
آلمان که سه کشــور اروپایی طرف ایران در برجام هستند روز 
۱۱ بهمن ماه ثبت ساز و کاری ویژه برای تسهیل تجارت با ایران، 
علی رغم تحریم های آمریکا را اعالم کردند؛ »هایکو ماس«، وزیر 
خارجه آلمان گفته که این ســاز و کار در مراحل اولیه به مبادله 
اقالم انســانی محدود خواهد بود و تجارت کاالهایی را شامل 
خواهد شد که ذیل تحریم های آمریکا قرار نمی گیرند. اتحادیه 
اروپا همچنین علی رغم مخالفت با تصمیم آمریکا در زمینه برجام 
با ســایر ادعاهای این کشــور در زمینه  فعالیت های موشکی و 
منطقه ای ایران همسو شده است. »برنامه جامع اقدام مشترک« 
یا برجام، تیرماه ســال ۱394 میان ایران و پنج کشور عضو دائم 
شورای امنیت سازمان ملل )آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و 

چین( به عالوه آلمان )موسوم به گروه ۱+۵( حاصل شد.
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آرمان: مردم ایران ســیاه پوشیدند و اندوهگین بودند، باز هم 
دشمنان ایران چهره کریه خود را نمایان کردند و این بار 27 پاسدار 
کشور عزیزمان را  به شهادت رساندند. روز پنجشنبه پیکر شهدای 
این جنایت تروریستی به اصفهان منتقل شد و مراسم شب وداع 
با شــهدا در شهر اصفهان، جمعه 26 بهمن ماه ۱397 برگزار شد. 
همچنین مراسم تشییع پیکرهای شهدا روز شنبه مورخ 27 بهمن 
ماه ۱397 در شهر اصفهان برگزار می  شود که پس از تدفین شهدای 
ساکن در شهر اصفهان؛ بقیه شهدای گرانقدر جهت تشییع و تدفین 
به زادگاه های خود در شــهرهای آران و بیدگل، کاشــان، سمیرم، 
نجف آباد، درچه، شهرضا، شاهین شهر، فالورجان، خمینی شهر، 
تیران و کرون، خور و بیابانک و چادگان منتقل خواهند شد. دیروز 
پیکر سردار شهید اســماعیل کرمی از شهدای حادثه تروریستی 
سیستان و بلوچستان بر دستان مردم شهرستان خمینی شهر تشییع 
شد.  همچنین ۵مجروح حادثه تروریستی روز چهارشنبه در استان 

سیستان و بلوچستان در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.
 انتقام در انتظار تروریست ها

آیت ا... آملــی الریجانی رئیس قوه قضاییه تاکیــد کرد: »از 
مســئوالن دستگاه قضایی اســتان اکیداً می خواهم، با همکاری 
نیرو های امنیتی و انتظامی در اســرع وقت نســبت به شناسایی 
عاملین این حادثه جنایتکارانه اقدام و آنان را به ســزای اعمال 
ننگین خود برســانند.« بدون شــک اقدام تروریستی بی پاسخ 
نخواهد ماند چنانکه سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری،فرمانده 
ســپاه اعالم کرد: »با محکومیت شدید این جنایت تروریستی، 

شــهادت پاسداران و بسیجیان این حادثه را به محضر حضرت 
ولی عصر )عج( و نایب بر حقش مقام معظم رهبری و فرماندهی 
کل قوا امام خامنه ای )مدظله العالی(، خانواده معظم شهدا و مردم 
شهید پرور و مجاهد استان اصفهان تبریک و تسلیت عرض نموده 
و اطمینان می دهیم ســپاه پاســداران انقالب اسالمی راسخ تر و 
مصمم تر از گذشــته در ادامه راه و آرمان شهیدان واالمقام ضمن 
صیانت از امنیت و مرزهای میهن عزیزمان انتقام خون این شهیدان 
مظلوم را از دشمنان خبیث و وابسته به اردوگاه استکبار جهانی 
خواهــد گرفت.«  البته فرمانده ســپاه در موضوع دیگری دولت 
پاکستان را خطاب قرار داد و نوشت:» از دولت برادر پاکستان و 
نهادهای امنیتی و ارتش این کشور همسایه انتظار است با تشدید 
اقدامات و تدابیر امنیتی در مرزهای مشترک با جمهوری اسالمی 
ایران، عرصه را بر تروریست های تکفیری و مزدور دشمنان دو 
ملت، تنگ و با برخورد قاطع با آنها امکان هرگونه اقدام ضد امنیتی 
و مخاطره انگیز را از آنان ســلب نماید.« این حمله تروریستی 
واکنش های بین المللی هم داشــت چنانکه ســخنگوی دبیرکل 
سازمان ملل متحد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع دبیرکل 
درباره حمله تروریستی که توسط گروه تروریستی مورد حمایت 
آنهایی که در نشست ورشو حضور داشتند، رخ داد، چیست؟ این 
پاسخ را مطرح کرد. وی تاکید کرد: »ما به شدت حمله تروریستی 
در سیستان و بلوچستان را محکوم می کنیم؛ به خانواده های قربانیان 
و دولت ایران تسلیت می گوییم و امیدواریم مجروحان این حادثه 

هرچه زودتر بهبود یابند.«

وزیر خارجه: سیاست  های ایران و واقعیت  های منطقه تشریح می شود

دیدار ظریف و موگرینی در نشست مونيخ!

 وداع با پیکر شهدای حمله تروریستی زاهدان

فرمانده سپاه: انتقام می گيریم
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فقدان برنامه برای مقابله 
با فشارهای بين المللی
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حسن بیادی درگفت وگو با »آرمان«مطرح کرد

من از دیوار سفارت باال نرفتم؛ 
روز سوم آن جا رفتم
 بازرگان حق داشت 
 استعفا دهد؛ 
شرایط سخت بود

3 روز قبل از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام  صورت گرفت

تحصن دلواپسان براي عدم تصویب پالرمو

 سرنخ باندهاي قدرت و ثروت 
در دست »سازمان هاي غیررسمي«
با تحریم ترامپ های داخلی مواجه هستیم
سیستم تصمیم سازی کشور نیاز به اصالح دارد
سیستم حزبی منافاتی با نظام والیی ندارد


