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ادامه در صفحه 2

بررسی تحوالت شبهقاره در گفتوگوی سیاستروز با پیر محمد مالزهی؛

احتمال کودتای ارتش پاکستان

صفحه 2

سیاست روز گرانی محصوالت لبنی را بررسی میکند؛

غرش قیمت شیر

این اقدام دولت همواره مورد انتقاد فعاالن حوزه لبنی بود
به طوریکه برخی از این تولیدکنندگان با انتقاد شدید از سیاستهای دولت
در افزایش قیمت لبنیات ،مدعی شدند که "دولت میخواهد تورم را
از جیب تولیدکنندگان کنترل کند که این امر امکانپذیر نیست"
صفحه 7

اهرمهای حقوقی به کمک مردم ایران میآیند؟!

وظیفه مطالبهگری

دست بـه نقد

سوش�یانت آسمانی ش��کایت جمهوی
اسالمی ایران از امریکا به دلیل نقض برجام و

گفتوگو

5

ضیایینیری در گفتوگو با سیاست روز مطرح کرد:

گزینههای پوچ اروپا
برای برجام

بازگشت تحریمها چند روزی است نقل محافل شده است عدهای
ذوق زده از اق��دام ص��ورت گرفت��ه متولی��ان با مصدق! مقایس��ه
میکنند و عدهای هم مدام فریاد میکش��ند که «من میدونستم
نمیش��ود!» این اق��دام هم فرصت��ی را برای تسویهحس��ابهای
جناحی فراهم آورده است تسویهحسابهایی که میتواند در ادامه
ادامه در صفحه 3
مسیر منافع ملی را با خطر مواجه کند.

زیست شهر
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الپوشانی «محیطزیست» از کشتار ببرها در باغ وحش

آقای کالنتری
داعشی کیست؟

فارس

ای��ن روزها ب��ار دیگ��ر مقام��ات آمریکایی به
تش��دید موضعگیری در قبال جمهوری اس�لامی
ایران پرداختهاند که البته برخی کش��ورهای عربی
که سعی در خوش خدمتی برای غرب دارند نیز به
همراهی با آن پرداختهاند که حلقه تکمیلی آن نیز
ادعاهای صهیونیستهاست.
نکت��های که در مواضع آمریکاییها به چش��م
میخورد نوعی دوگانگی رفتاری را آشکار میسازد.
آمریکاییها کلیدواژهای را به کرات تاکید میکنند
و آن اینکه آماده اقدام نظامی علیه ایران هس��تند
چنانکه ترامپ در واکنش به مواضع رئیسجمهوری
اسالمی ایران ادعا کرده که آمریکا را تهدید نکنید و
آمریکا آماده پاسخگویی گسترده علیه ایران است.
نکته قاب��ل توجه آنکه می��ز تحریم ایران در
خزانهداری آمریکا نیز گس��ترش یافته و کارکنان
آن به  380نفر افزای��ش یافتهاند .آمریکا در حالی
تهدی��د نظام��ی و اقتصادی علیه ایران را تش��دید
ک��رده ک��ه همزمان تح��رکات سیاس��ی ضدایران
نیز داش��ته که حضور س��ران آمریکا همچون جان
بولت��ون مش��اور امنیت مل��ی ترامپ در نشس��ت
گروهک تروریس��تی منافقین و اصرار بر حمایت از
آشوب در ایران از آن جمله است.
این نوع رفتار آمریکایی بیانگر آن است که آنها
به دنبال سیاست چماق و هویج هستند به گونهای
که از یک س��و به تهدید میپردازند و از سوی دیگر
ادعای مذاکره را س��ر نمیدهند این نوع رفتار چند
هدف را پیگیری میکند ،نخست آنکه به دنبال ایجاد
اش��تباه محاسباتی در میان مسئوالن و روشنفکران
ایرانی است به گونهای که با تصور گرفتار نشدن در
تحریم و تهدید نظامی به مذاکره با آمریکا تن دهند.
تق�لا برای القای این چنین تفک��ری را در عملکرد
برخی محافل رس��انهای میتوان مشاهده کرد که با
تصور عقبگرد آمریکا در برابر ایران به دلیل شکایت
جمهوری اس�لامی به دادگاه الهه خواستار رویکرد
مذاکرات��ی با آمریکا ش��دهاند حال آنک��ه این رفتار
آمریکا برگرفته از دالیل دیگری اس��ت که نه از راه
مذاک��ره بلکه به دلیل مقاومت و ایس��تادگی و عدم
رویکرد به مذاکره محقق شده است.
دوم آنکه آمریکا تالش دارد که به جهانیان چنان
القاء سازد که به دنبال مذاکره با ایران است و فشارها
و تهدیداتش برای تحقق این مهم است و در صورتی
که جهان ب��ا آمریکا همراهی نکن��د احتمال گزینه
جنگ و به آتش کشیده شدن جهان وجود دارد.
حال این س��وال مطرح میشود که آیا رویکرد
به مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی امری درست
و در چارچوب منافع ملی اس��ت یا خیر؟ بررس��ی
رفت��اری ترامپ نش��ان میدهد ک��ه وی به دنبال
تحقیرس��ازی مقاومت ایران در مع��ادالت جهانی
اس��ت و سعی دارد تا چنان نشان دهد که رویکرد
ایران به مذاکره از روی ضعف و ناتوانی بوده اس��ت
لذا سیاس��ت چم��اق و هویج که همان سیاس��ت
تهدید و مذاکره است را اجرا میکند.
رویکرد به مذاکره در این ش��رایط از یکس��و
پی��ام ضعف و ناتوان��ی ایران را به جه��ان مخابراه
میکند که چن��د دهه مقاومت ایرانیه��ا را نابود
میس��ازد و از سوی دیگر این تصور را برای آمریکا
ایجاد میکند که با تهدید و فش��ار میتواند اهداف
خود را محقق سازد.
نتیجه این امور افزایش فشارهای آمریکا بر کشور
و در عی��ن حال عدم حمایت جهانی از ایران اس��ت
چراکه جهانیان از کشوری که ضعیف و ناتوان باشد
هرگز دفاع نخواهند کرد که نمونه آن افغانس��تان و
عراق است که پس از سالها اشغالگری توسط آمریکا
هرگز مورد حمایت جهان قرار نگرفتند.
حال این س��وال مطرح میش��ود ک��ه راهکار
پاسخ دادن به این نوع رفتار آمریکاییها چیست؟
هر چند که برخی چنان تصور میکنند که با رای
دادگاه الهه ب��ه نفع ایران ،میت��وان به مذاکره با
آمری��کا پرداخ��ت تا ب��ه اصط�لاح از تحریمها در
ام��ان ماند اما حقیقت امر آن اس��ت که در مقطع
کنون��ی رویکرد به مذاکره هیچ دس��تاوردی ندارد
و باید راهکار دیگ��ری در پیش گرفت این راهکار
را در مواضع مقامات ارشد سیاسی و نظامی کشور
میتوان جستوجو کرد.
رئیسجمهوری اس�لامی ایران تاکید میکند
ک��ه ایران تنگههای بس��یاری برای بس��تن دارد و
سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس نیز در واکنش
به ادعاها و مواضع ضدایرانی ترامپ تاکید میکند
که در نزدیکترین نقطهها به آمریکا ،ایران آمادگی
مقابله دارد.
وی تاکی��د میکند که هی��چ پایگاه آمریکا از
تیررس ایران دور نیس��ت و وی به تنهایی پاس��خ
ترام��پ و تهدیدات آمری��کا را میدهد .به عبارتی
دیگ��ر میتوان گفت که پاس��خ آمری��کا در مقطع
کنون��ی مقاوم��ت همهجانب��ه در براب��ر تهدیدات
اقتصادی ،نظامی و سیاس��ی است که محور آن را
نیز تکیه بر داش��تههای داخلی برای تحقق اقتصاد
مقاومت تشکیل میدهد.
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صفحه 4

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

منافعمان به خطر بیفتد ،منافعشان را به خطر میاندازیم

معاون سیاسی سپاه میگوید که اگر کسانی بخواهند منافع ایران را به خطر بیاندازند ،ایران هم
منافع آنها را با امکاناتی که دارد ،به خطر میاندازد.
س��ردار یداهلل جوانی درباره توان ایران برای بس��تن تنگه هرمز و یا ناامن کردن دریای س��رخ ،گفت:
اگر آمریکاییها بخواهند مبنا را بر زورگویی بگذارند ،طبیعی اس��ت که نیروهای مسلح ایران در راستای
حفاظت از منافع ملت ایران از توانمندیها و قابلیتهای خود بهرهبرداری کنند .اگر کسانی بخواهند منافع
جمهوری اسالمی ایران را به خطر بیاندازند ،ایران هم منافع آنها را با امکاناتی که دارد ،به خطر میاندازد.
وی با بیان اینکه موقعیت ژئوپلتیکی ایران هم به گونهای است که بدون حضور جمهوری اسالمی
تامین امنیت آبراههای منطقه میسر نیست ،تصریح کرد :این امنیت متاثر از اراده نظام سیاسی در ایران
است .بر همین اساس است که وقتی کشوری ایران را تهدید میکند و این موضوع را مطرح میکند که
اگر بخواهد میتواند جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد ،تهدید متقابل ایران ،یک تهدید معتبر است.
جوانی افزود :واقعیتهای دهههای اخیر نشان میدهد مهم ترین عامل بیثباتی در منطقه مداخالت
خارجی و عواملی که به نوعی وابسته گروههای خارجی و کشورهای فرا منطقهای بودهاند ،بوده است.
معاون سیاس��ی س��پاه تاکید کرد :ما نمونه این ناامنیها در کشورهایی مانند سوریه ،پاکستان،
عراق و افغانس��تان مشاهده کردیم .امروز آبراه خلیجفارس و تنگه هرمز از امنیت خوبی برای انتقال
انرژی و نفت برخوردار اس��ت و بس��یاری از کارشناسان جهان به نقش بیبدیل جمهوری اسالمی در
برقراری امنیت این منطقه تاکید میکنند .وی خاطر نشان کرد :عملی شدن این موضوع به موقعیت
راهبردی ایران و اش��رافش بر آبراههای این نقطه از جهان و امکانات و توانمندیها و اراده سیاس��ی
تسنیم
نظام مستقر در ایران بر میگردد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی:

ویزای مراسم اربعین امسال با نرخ رسمی ارز عرضه میشود

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت :زائرین امسال ویزا را با نرخ رسمی ارز دریافت میکنند.
هشتمین جلسه س��تاد مرکزی اربعین با حضور ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین در محل
وزارت کشور برگزار شد.
در ابتدای مراس��م حس��ین ذوالفقاری اظهار کرد :زیر س��اخت های اربعین نسبت به سال های
گذشته شرایط قابل توجهی پیدا کرده است و امید است که با حرکت جهادی مشکالت پیش رو بر
طرف شود .وی برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی را برای دولت ایران و عراق فرصتی استثنایی
دانس��ت و گفت :این وضعیت ش��رایط مناس��بی را برای منطقه رقم زده اس��ت و باید از اتفاقات و
عملکردهای صورت گرفته مراقبت کرد تا فرصت فعالیت برای دشمنان ایجاد نکنیم.
رئیس س��تاد مرکزی اربعین با اش��اره به این که ویزای امسال با نرخ رسمی ارز عرضه می شود
اظه��ار ک��رد :با توجه به تعامالتی که بین ما و بانک مرکزی صورت گرفته س��عی برای فراهم کردن
باشگاه خبرنگاران
وضعیت زائرین حسینی هستیم.
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