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 طالیی های جاکارتا
از سربازی معاف شدند
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محمد معتمدی:

هر هنرمند سالی 
یک کنسرت رایگان برگزار کند
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ادامه در صفحه 2

صفحه 3

سوال این است فنی یا سیاسی؟ 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

صحن��ه جهان��ی همچنان ب��ا مجموع��ه ای از 
چالش ها و بحران ها مواجه است که فضای نابسامان 
و ابهام برانگیز را بر سپهر سیاسی نظام بین الملل حاکم 
ساخته است. در کنار ادامه جنایات صهیونیست ها علیه 
ملت فلسطین و طراحی آمریکا برای قطع کمک ها به 
آنروا که زمینه ساز قتل عام میلیون ها فلسطینی است، 
رفتارهای جنون آمیز س��عودی علیه ملت یمن، ادامه 
جنایات تروریست ها و حامیان آنها در سوریه و عراق 
که با حمالت مس��تقیم آمریکا و انگلیس به مناطق 
مسکونی با سالح های ش��یمیایی بر بحرانی تر شدن 
بحران س��وریه دامن زده اس��ت، مناقشاتی که میان 
آمریکا و روس��یه و چین وج��ود دارد و البته موضوع 
کره شمالی یک نکته مهم مطرح است و آن استمرار 
پردازش ها در قبال فعالیت های هسته ای ایران است. 

در حال��ی پس از خ��روج آمری��کا از برجام و 
تبدیل گروه 1+5 به گروه 1+4 به دلیل عدم اراده 
اروپا برای اجرای تعهدات خود و آمریکا در برجام، 
ابه��ام در ب��اب آینده مذاک��رات برجامی همچنان 
ادامه دارد که مس��ئله ای مهم در حوزه هس��ته ای 
روی داده اس��ت. آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
گ��زارش جدید خود باردیگر ب��ر ماهیت صلح آمیز 
فعالیت های  هس��ته ای ایران و البت��ه تعهدپذیری 
آن در قب��ال برج��ام اذعان کرد. ه��ر چند که در 
ظاهر ای��ن اقدام ام��ری طبیعی و روتی��ن عنوان 
می ش��ود اما جالب اس��ت که این اعتراف در میان 
هیاهوی مسائل سیاس��ی داخلی و نیز بحران های 
منطق��ه ای و جهانی به حاش��یه رفته و جالب تر از 
همه آنکه محافل رس��انه ای و سیاسی غربی نیز از 
برجسته سازی این امر خودداری کرده و به کلیات 

اخبار بسنده کرده اند. 

 فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( ارتش:

احتمال وقوع 
جنگ نظامی 

وجود ندارد
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای فرمانده معظم  والی�ت کل قوا روز گذش��ته در دی��دار فرماندهان و ب���ا 
مس��ئوالن قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران، 
این قرارگاه را بخش��ی بسیار حساس از نیروهای مسلح و در خط 
مقدم مقابله با دش��منان ایران خواندند و بر افزایش آمادگی ها و 

توانمندی های پدافند هوایی و کارکنان آن تأکید کردند.
در ای��ن دیدار که به مناس��بت روز پدافند هوایی برگزار ش��د، 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه از لحاظ محاس��بات 
سیاس��ی احتمال وقوع جنگ نظامی وجود ندارد، افزودند: در عین 
حال، نیروهای مسلح باید با هوشیاری و با مدیریت کارآمد و چابک، 
توانایی ه��ای انس��انی و تجهیزاتی خود را روز ب��ه روز ارتقا دهند و 
بدانند هر گامی که در جهت تقویت آمادگی های نیروهای مس��لح 

برداشته شود، یک عبادت و حسنه در نزد پروردگار متعال است.
در این دی��دار، امیر س��رتیپ علیرضا صباحی ف��رد فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( ارتش گزارشی از اقدامات 

و برنامه های این قرارگاه بیان کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با سیاست روز تشریح کرد؛

ستون پنجم تحریم های دشمن 
تحریم بخش دیگری هم دارد که نقش ستون پنجم را دارد که محور آن کسانی هستند 

که از فضای تحریم سوء استفاده می کنند و به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه به دشمن خارجی
 برای به ثمر نشستن تحریم ها در کشور کمک می کنند

وقتی برخی از روابط خوب
ایران و عراق به ستوه آمده اند

تالش برای دور کردن 
تهران از بغداد

نگاهی به طرح استیضاح وزرا
از سوی نمایندگان مجلس 

»برکناری« راهکار نادرست 
همدردی با مردم 
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