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سیاست روز ادعای متولیان درخصوص درآمدحاصل از گرانی بنزین را بررسی می کند؛

سرمقاله

راز یک عصبانیت

اقدامات غیرقانونی در یک تکلیف قانونی
صفحه 7

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

در روزهای اخیر زنجیره ای از تحرکات از سوی
آمریکا و کش��ورهای اروپایی با رویکردی منفی
علی��ه جمهوری اس�لامی ایران ص��ورت گرفته
است .پومپئو وزیر خارجه آمریکا با نادیده گرفتن
وضعیت بحرانی حقوق بش��ر در داخل آمریکا از
جمله آوارگی میلیونها مهاجر در مرزهای مکزیک
و آمریکا ،ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده
است .همزمان با این ادعا کانادا در مجمع عمومی
خواستار محکومیت حقوق بش��ر در ایران شده
است .در شورای امنیت نیز آمریکاییها تقال کرده
اند با ادعای نقض قطعنامه  2231شورای امنیت
توس��ط ایران بر جوس��ازی علیه تهران بپردازند
که البته این طراحی نیز با واکنش منفی س��ایر
کشورها از جمله روسیه با ناکامی همراه شد.
در ای��ن میان آمریکاییها ت�لاش کرده اند تا با
برجسته س��ازی روبرو ش��دن نمایندگان ایران
و آمریکا چنان القاء س��ازند که ای��ران به دلیل
تحریمها و فش��ارها وادار به رویک��رد به آمریکا
ش��ده اس��ت .در همین حال در اقدام��ی ایران
هراس��انه اس��پر وزیر دف��اع آمرکیا ادع��ا کرده
آمری��کا به دنب��ال دفع خطر ای��ران در منطقه
اس��ت .همزم��ان با ای��ن تح��رکات در اروپا نیز
شاهد رفتارهای ضدایرانی هستیم چنانکه بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که اخیرا
جایگزین موگرینی شده ،خواستار ادامه حضور
ای��ران در برجام گردید و تهران را متهم به نقض
تعهداتش نموده است .همزمان با این اقدام برخی

خارج شدن
دود سفید از
بعبدا
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اتهامزنیهای دوباره پامپئو
علیه ایران:

ناقضحقوقبشر
از کدام حقوق بشر
دفاعمیکند؟
صفحه 5

سیاست روز پیرامون قانون آیین
نامه داخلی مجلس شورای
اسالمی پرسشگری میکند:

روحانی در مذاکرات مشترک با آبه شینزو:

نتیجه تحریم آمریکا
باخت – باخت است

بررسی طرحها
و لوایح عادی
برای ناکارآمدی
معمولی!!؟
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