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آمريكا با ميدانداری عربستان جنگ نفتی به راه انداخته است

حمله هستهاي آمريكا به افغانستان

روزنامه صبح ايران

سرمقاله
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شائبه تجديد پيمان با آرمانهاي انگليس

سمت وسوي
سياست خارجي ايران
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يادداشت سفر پوتين به چين

نگاه دولت خوشبينانه است
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شهر
فرنگ

غرب تاوان بحرانسازي
در سوريه را ميپردازد
جزئیات انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر

صفحه 7

پايتخت جلوگیری از
 4ورود افراد غیرمسئول

سياست روز واردات بنزین را بررسی ميکند؛

اتکا به تولید داخل گام اول اقتصاد مقاومتی

آمریکاییها نتیجه گرفتهاند
ديپلمات به جای تقابل با ایران
تعامل کنند

گروه اقتصاد روز گذش��ته رئیس فراکس��یون نف��ت و گاز مجلس در حالی از ع��دم تکمیل پروژه
س��تاره خلیجفارس خبر داد و اب��راز نگرانی کرد که هفته گذش��ته وزیر نفت اعالم
پتــــ�رول
کرده بود که این پروژه از رش��د  84درصدی برخوردار ش��ده اس��ت .در حدود یک
هفته پیش وزیر نفت در مصاحبه مطبوعاتی خود با خبرنگاران از پیشرفت بیش از  ٨٤درصدی پاالیشگاه
س��تاره خلیجفارس خبر داد و مدعی ش��د "پاالیشگاه س��تاره خلیجفارس به دلیل تولید بنزین با کیفیت،
اولویت نخست ماست.
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در هیاهوی بزرگان

پاورقی

همیشه منتظر
غیرمنتظرهها باش
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چهارجوابي

ننجون مرد است و شكمش

صفحه 5

رئیس دفتر وزیر خارجه پیشین اياالت متحده
بر حاكميت اشرافي بر كشورش اذعان كرد

سخنگوی قوه قضائيه خبر داد

كشف موبايل و سكه طال از مهدي هاشمي در اوين

گروه بينالملل پ��س از اذع��ان جيمي كارتر ب��ر حاكميت اليگارش��ي بر آمريكا ،رئي��س دفتر وزیر
خارجه پیش��ین آمریکا اعالم کرد ،حدود  400س��رمایهدار بزرگ آمریکایی سیاست
گ�زارش آخر
خارجی واشنگتن را به کاخ سفید دیکته و در واقع آن را اداره میکنند.
وابس��ته بودن سياس��تمداران آمريكايي به صاحبان پ��ول موجب گرديده تا س��رمايهداران همه امور
را در دس��ت داش��ته باش��ند چنانكه در س��ال  2011م��ردم آمريكا خ��ود را  99درصدي ب��دون حقوق
عنوان داشتند.
صفحه 8

در نشست خبری قربانیان و خانواده شهدای ترور مطرح شد

خبر يك

صفحه 2
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سرمقاله

سمت وسوي
سياست خارجي ايران
گرچ��ه در کتابه��اي
دانش��گاهي ،رواب��ط بينالملل
چارچوبهاي خ��ود را دارد و
حتي سازمان ملل متحد ،براي
همين منظور تأس��يس ش��ده
محمد صفري اس��ت ،اما در دني��اي کنوني،
هيچ يک از قوانين بينالمللي به درس��تي اجرا
نميشود.
در واق��ع س��ازمان ملل به عن��وان ابزاري
براي س��لطه هر چه بيش��تر برخي کشورها که
اعضاي دائم شوراي امنيت آن را اداره ميکنند،
محسوب ميشود.
در اين ميان کشورهاي غربي عضو اين شورا
بيشترين سهم را در ايجاد ناآراميها و ناامنيها،
نفوذ و سلطه بر کشورهاي جهان دارند.
کش��ورهاي دني��ا ب��ه ناچار خ��ود را عضو
س��ازمان ملل کردهاند ،تش��کيل اين سازمان،
م��ردم دنيا را با ي��ک عمل انجام ش��ده روبرو
س��اخت و مقامات اين کشورها را وادار ساخت
تا تن به قوانين غيرعادالنه اين سازمان بدهند.
آمريکا که مقر اصلي س��ازمان ملل در آن
قرار دارد ،اساس روابط خود را با ديگر کشورها
برپايه روابط دوجانبه عادالنه و منطقي با ديگر
کش��ورها بنا نک��رد بلکه ،اين کش��ور به خاطر
قدرتي که پس از جنگ جهاني دوم به دس��ت
آورد ،ت�لاش خود را معطوف به ايجاد س��لطه
بر کش��ورهاي ضعيف نمود ت��ا آنها را تحت امر
خود قرار دهد.
در اين ميان کشورهايي بوده و هستند که
در مقابل اين س��لطهگري ايس��تادگي کردند و
زيربار يوغ آمريکا نرفتند ،گرچه اين سياس��ت
باعث شد تا فش��ارهاي زيادي را تحمل کنند،
اما مقاومت آنها باعث تضعيف جايگاه پيش��ين
آمريکا در دنيا شد.
جمه��وري اس�لامي اي��ران از جمل��ه آن
کش��ورهايي اس��ت که پس از پيروزي انقالب،
سياس��تهاي بينالمللي و منطقهاي آمريکا را
ب��ه چالش جدي کش��يد .به همي��ن خاطر در
طول  36س��ال گذشته ،آمريکاييها تالشهاي
بسياري کردند تا ايران را مهار کنند.
سياس��تهاي ايران در منطقه ،باعث ش��د
تا معادالت غرب در نوع رفتارهاي آن ،بس��يار
تغيي��ر کند .اين تغييرات هم از نظر تاكتيکي و
هم از نظر استراتژيکي بود.
اما همه اين تالشها باعث نش��د که ايران
اسالمي تن به خواستههاي آمريکا بدهد .يکي از
داليل اصلي که باعث تضعيف نفوذ و تأثيرگذاري
آمريکا به ويژه در منطقه ش��د ،انقالب اسالمي
ايران بود .اين اتفاق ب��زرگ باعث تحوالتي در
غرب آس��يا شده است که آمريکاييها را نگران
ساخته ،از دل اين تحوالت روابطي شکل گرفته
است که خوشايند آنها نيست.

سياستمداران آمريكا بازيچه دست  400سرمايهدار

گرچه آمريکاييها بس��يار ت�لاش کردند تا
بتوانند جمهوري اسالمي ايران را در عرصههاي
بينالمللي من��زوي کنند ،اما سياس��ت انزواي
ايران به خاطر عملکرد غلط آنها واقع نشد ،بلکه
باعث شد تا افکار عمومي جهان عليرغم تبليغات
گسترده منفي رس��انههاي غربي عليه ايران ،به
اقتدار جمهوري اسالمي مقابل آمريکا پي ببرند
و درک کنند که ميتوان بدون سايه آمريکا هم
روزگار گذراند و استقالل سياسي داشت.
افول ق��درت آمريکا در دنيا ،دس��تاوردي
اس��ت که با ايس��تادگي و پايداري کش��ورهاي
مس��تقل و ضدسلطه امپرياليس��م محقق شده
اس��ت .آمريکا اکنون مانند گذشته در شرايطي
ق��رار ندارد تا بتواند ،قدرت و خواس��ته خود را
تحميل کن��د ،دوران تکقطبي ق��درت ،پايان
يافت��ه و فصل��ي ت��ازه از روابط سياس��ي ميان
کشورهاي دنيا آغاز شده است.
جمهوري اسالمي ايران که اکنون به خاطر
اقتدار و نفوذ خود در منطقه توانسته است فضاي
سياسي تازهاي را باز کند ،روابطي را ايجاد کرده
که آمريکاييها از آن ناخشنودند .گسترش روابط
سياس��ي با کشورهاي منطقه و دنيا بدون توجه
به خواس��تههاي آمريکا ،در دستور کار دستگاه
سياست خارجي ايران بايد قرار گيرد.
اولويت با کش��ورهايي اس��ت که دوس��تي
خود را با ايران به اثبات رساندهاند و در شرايط
سخت هم در کنار ايران قرار داشتند.
حمايت از مردم کشورهاي انقالبي منطقه،
اولويت سياس��ت خارج��ي بايد باش��د ،عالوه
بر آن گس��ترش روابط سياس��ي با کشورهاي
فرامنطق��هاي که ميتوان به آنه��ا اعتماد کرد،
در دستور کار قرار گيرد.
پيش از اين کش��ورهاي آمري��کاي التين
در زمان دولت ده��م روابط نزديک و صميمي
با ايران داش��تند ،اي��ن روابط باي��د ادامه يابد
و گس��ترش پي��دا کن��د ،آمريکاييه��ا ب��راي
بازگرداندن کشورهايي همچون کوبا ،ونزوئال و
 ...به دامان خود در اين منطقه س��رمايهگذاري
کردهاند ،اما اين کشورها هم به خوبي ميدانند
که آمريکا غيرقابل اعتماد است.
سفرهاي مقامات کشورهاي اروپايي را نبايد
زي��اد جدي گرفت .آنها در س��الهاي گذش��ته
امتحان خ��ود را پس دادهان��د و نبايد آزمون و
خطاي ديگري در رابطه با آنها صورت گيرد .آنها
درپي کس��ب سود از فضاي ايجاد شده سياسي
در قبال ايران هستند .رفع تحريمهاي اقتصادي
بيش��تر به سود کشورهاي اروپايي خواهد بود تا
ايران .اگر بيگدار به آنها ميدان داده شود ،بازار
اقتص��ادي ايران براي آنها س��ودآور خواهد بود
و در کن��ار آن ،همچنان به ادامه سياس��تهاي
خصمانه خود عليه ايران خواهند پرداخت.
سياس��ت خارجي ايران اکنون بايد مبتني
بر مقابله با نفوذ آمريکا در کشور باشد و سپس
گس��ترش رواب��ط و تحکيم آن با کش��ورهاي
دوس��ت منطقهاي و فرامنطقهاي استوار گردد.
آفريقا ،آمريکاي التين و ش��رق آس��يا ميتواند
مورد توجه ويژه قرار گيرد.

مجامع بینالمللی برای  ۱۷هزار شهید مظلوم ترور در ایران کاری انجام ندادند
نشس��ت خبری قربانیان و خانواده شهدای
ترور با حضور اعض��ای انجمن دفاع از قربانیان
ترور و اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش تسنیم ،نشست خبری قربانیان و
خانواده شهدای ترور با حضور اعضای انجمن دفاع
از قربانیان ترور همچون منصوره کرمی همس��ر
شهید هستهای مسعود علیمحمدی ،سخنگوی
انجم��ن دفاع از قربانیان ت��رور ،زهرا رویت فرزند
ش��هید ترور هوشنگ رویت و مدیر مرکز مشاوره
آموزش و پرورش ،محم��د صدیقیان وکیل پایه
یک دادگس��تری ،جانباز ترور و برادر شهید ترور
علی صدیقیان ديروز برگزار ش��د .این نشست با
موضوع بررس��ی س��ازمانهای تروریستی دنیا و
قربانیان ترور در جمهوری اس�لامی ایران توسط
این سازمانها با حضور اصحاب رسانه برپا شد.

همسر شهید علیمحمدی :ایران درپی
دنیای صلح و جامعهای بدون ترور است
منصوره کرمی در ابتدای این نشست خبری
گف��ت :انجمن قربانیان ترور در س��ال  86با این
هدف حمایت و سازماندهی خانوادههای قربانیان
ترور تاس��یس شد .خانواده شهدا و قربانیان ترور
کسانی هس��تند که در هیچ بحثی سیاستمدار
نبودند و کاری به کسی نداشتند اینها به صورت
وحش��تناکی در مقابل دی��دگان اعضای خانواده
ترور ش��دند ما در سال  86آنها را دور هم جمع
کردیم تامشکالت آنها را به حداقل برسانیم .این
انجمن س��ه هزار عضو دارد .ضمن اینکه دوازده
هزار و  300نفر توسط منافقین ترور شدهاند.
سخنگوی انجمن دفاع از قربانیان ترور ادامه
داد :بعد از اینکه خانواده قربانیان ترور را دور هم
جمع کردیم متوجه ش��دیم این افراد مشکالت
روحی  -روانی بس��یاری دارند و سعی ما بر این
بوده که ب��رای آنها کارهایی انجام دهیم که از
لح��اظ روحی به آنها کمکی کند .تا چند وقت
پیش هر دوس��ه ماه یکبار آنها را دور هم جمع
میکردیم این افراد با نوعی گروه درمانی مواجه
بودند و قرار گرفتن در میان همنوعان خود کمی
از دردهای آنها را کم میکرد.
وی اف��زود :یکی دیگ��ر از اقدامات انجمن
م��ا این اس��ت که ت�لاش کردیم در خ��ارج از
ایران هم کارهای بینلمللی داش��ته باشیم ،در
س��فرهایی که به ژنو و پاریس در س��ال 2012
داش��تیم توانس��تیم در اجالس��ی ک��ه درمورد
قربانیان تروریسم بود شرکت کنیم با کشورهای
مختلف و گروههای مردمی مختلفی آشنا شدیم
آنها وقتی میفهمیدند ایرانی هس��تیم تعجب
میکردند که ایران هم قربانی ترور داشته باشد.
میگفتند ش��ما خودتان تروریس��م هس��تید و
وقتی برایشان نوع شهادت همسرم و دیگر شهدا
را توضیح میدادم شگفت زده میشدند.
همسر شهید علیمحمدی اظهار داشت :دنیا
از طریق حقوق بشر کش��ورهایی همچون ما را
تحت فشار قرار میدهد در حالی که دولتهای
مستکبر و جنایتکار خود جنایتهای فراوانی را

مرتکب میشوند و اما همین اقدام را به ما نسبت
میدهند گروههایی مثل داعش را ایجاد کردهاند
ک��ه این گروه عکسها و تصاویر جنایات خود را
منتش��ر میکنند و بچههای خردسال نیز شاهد
این جنایات هستند و خدا میداند این کودکان
چه آیندهای خواهند داشت.
منصوره کرمی در ادامه سخنان خود عنوان
کرد :باید در سازمان ملل این را بگوییم کسانی که
تروریس��ت هستند به راحتی قدم بردارند و علیه
ما این واژه را به کار ببرند همین افراد جاسوسی
همسر خود من را کردند و باعث شهادتش شدند
و هنوز منافقین فعالند و در کش��ور ما به دنبال
فرصتی هستند تا به اهداف شوم خود جامه عمل
بپوشانند که موفق نخواهند بود.
زهرا رویت فرزند شهید ترور هوشنگ رویت،
دارای مدرک فوق لیسانس روانشناسی بالینی و
مدیر مرکز مش��اوره آموزش و پرورش با اشاره به
روایت صحنه شهادت پدرش گفت 14 :ساله بودم
که پدرم به شهادت رسید .مادر  9ماهه باردار بود.
پدرم در آن زمان ش��غل آزاد داش��ت و در مغازه
روبروی منزل کار میکرد .دو نفر از منافقان پدرم
را به ش��هادت رس��اندند .من با صدای تیر اول به
داخل مغازه رفتم  .برادرانم  8و  10ساله بودند که
هنگام ترور داخل مغازه حضور داشتند.
وي گف��ت :خان��واده ش��هدای ت��روری که
فرزندانش��ان هنگام ترور کنارشان بودند امروزه
مش��کل روحی پیدا کردند .این روزها میبینید
که داع��ش چطور جنایاتی انج��ام میدهد این
اتفاقات در آن س��ال روبروی چش��مان ما انجام
ش��د و مجامع س��ازمان ملل تاکنون هیچ کاری
ب��رای ما نکردند .من به عن��وان یکی از فرزندان
ش��هدای ترور تقاضایم این است که این افراد به
کشور ما برگردانده شوند زمانی که پدر من ترور
شد سر او را به بغل گرفتم در حالی که خون او
به صورتم فواره میکرد .پدرم یکی از برادرانم را
از ترس داخل یخچال و یکی را هم داخل فر در
مغازه خود پنهان کرده بود تا منافقین آسیبی به
آنها نرس��انند چون میدانست آنها بچهها را هم
ترور میکنند و روز قبلش یکی از اعضای محل
را به همراه دو فرزندش ترور کرده بودند .چنین
اشخاصی هنوز دارند به راحتی زندگی میکنند.
محمدحس��ن صدیقی��ان دارای دکت��رای
حق��وق ،وکیل پایه ی��ک دادگس��تری ،جانباز
ترور و برادر ش��هید ترور علی صدیقیان در این
نشس��ت با اش��اره به ترور در دنیا گفت :ما االن
در دنیا در کش��ورهای مختلف قوانین متفاوتی
داریم .حقوق بشر و حقوق شهروندی از قوانینی
اس��ت که تمام دنیا باید به آن احترام بگذارند و
س��ازمان ملل آن را تعریف کرده اس��ت .کشور
ایران هی��چ وقت از این قوانی��ن تخطی نکرده
است .طبق نظرات س��ازمان ملل همه کشورها
حقوقی دارند از جمله حق آزادی ،دموکراس��ی،
رایدادن و ...در جمهوری اسالمی در سالهای
گذشته به علت ظلم حکام مردم تصمیم گرفتند
حکومت جمهوری اس�لامی را تش��کیل دهند.

بی��ش از  98درصد مردم انق�لاب و حکومت و
عوض کردند و به آن رای دادند .چندین س��ال
کشورهای اروپایی نفت و معادن و مغزهای ما را
میبرد و از آن استفاده میکرد .اما بعد از آنکه ما
انتخاب کردیم به ما هجوم آوردند اولین هجوم
آنها به وس��یله ترور بود و اکثرا هم ترورها کور
انجام میش��د .در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی
را نداشتیم که هم مجلس و هم دولت همزمان
ترور ش��ود .اما در ایران این اتفاق افتاد و باز هم
نتوانستند انقالب را به این وسیله ساقط کنند.
به همین دلیل به جان مردم افتادند.
همسر شهید هستهای مسعود علیمحمدی
درمورد تعداد پروندههای ارائه شده از  17هزار
شهید ترور ایرانی در مجامع بینالمللی و مسیر
پیشرفت این پروندهها گفت :تعدادی از پروندهها
تشکیل شده است یکی از اعضای انجمن ما که
عضو هیئت مدیره است جانبازی است که بارها
به خاطر پروندهاش به فرانسه رفته و در این باره
دادگاههایی تش��کیل شده اس��ت که او در آنها
شرکت کرده اس��ت پیگیریهای ما هنوز ادامه
دارد منافقین مخصوصا در فرانس��ه خیلی رشد
کردند و توانس��تند جایگاهی به دست بیاورند و
خیلی از نمایندههای این کش��ور را خریدند به
همین دلیل ترتیب اثری به پروندهها داده نشده
اس��ت اما هنوز جوابی نگرفتهایم ولی به دنبال
مدارک هستیم و اگر کسی خبر یا مدرکی دارد
میخواهیم که آنها را ارائه کند.
کرمی در پاس��خ به یکی دیگر از س��واالت
خبرن��گاران حاضر در نشس��ت مبنی بر ثبت و
ضبط خاطرات قربانیان و خانواده شهدای ترور
گفت :درحال نگارش چندین جلد کتاب به همت
انتشارات مرکز اس��ناد انقالب اسالمی هستیم.
خاطرات  400تن از خانوادههای ش��هدای ترور
را کام��ل کردهایم و به دنبال شناس��ایی دیگر
خانوادهها هس��تیم اما چون دسترس��ی به همه
پروندهها مقدور نیس��ت کار ما با سختی پیش
میرود .گاه��ی خانوادهها با م��ا همکاری نمی
کنن��د و م��ا را امین نمیدانند .طول میکش��د
این خانوادههای معظم ش��هدا ما را ش��ناخته و
به ما اعتماد کنن��د .برخی از بازماندگان از دنیا
رفتهاند و به جاماندگان خانواده شهدای ترور نیز
اطالعات چندانی ندارند ادامه این رویه ظلم به
شهدای ترور و خانوادههایشان است.
همس��ر ش��هید علیمحم��دی درخصوص
برگزاری کنگره  17هزار ش��هید ترور ابراز نظر
کرد و گفت :چنی��ن برنامههایی نوعی دلداری
به خانوادههای ش��هدای ترور است که به مرور
زمان م��ورد غفلت قرار گرفتهان��د این برنامهها
روحیهه��ا را تقویت میکن��د و میفهماند این
خانوادهها تنها نیس��تند ما تعداد زیادی قربانی
ترور داش��تهایم ام��ا تبلیغ و فعالیت رس��انهای
ق��ویای در این خصوص نکردهایم این برنامهها
تاثیر بسیاری در ابعاد بین المللی دارد.
در پايان این مراسم با حضور اصحاب رسانه
از خانوادههای شهدای ترور تقدیر شد.
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گروه سياست خارجه برخي ناظران سياس��ي معتقدند كه دولت براس��اس نگرش بس��يار خوشبينانه به
مناس��بات بينالمللي ،سياست خارجي خود را سامان داده است و از اينرو عليرغم
پرونـــــده
تمرکز فعاليتهاي دولت يازدهم در اين عرصه ،تاکنون هيچ نتيجه ملموسي از اين
عملكرد براي اقتصاد کشور حاصل نشده است.
ديروز درحالي آخرين روز از هفته دولت را پشت سر گذاشتيم كه عملکرد دولت در عرصه سياست
خارجي به دور از هرگونه تعصب ،و غرضورزي در بخشي از عرصهها قابل تامل است.

 12صفحه قيمت 500 :تومان

ارزيابي كارشناسان از عملكرد دولت در عرصه سياست خارجي

دوشنبه  9شهريور  16 -1394ذيالقعده  - 1436سال پانزدهم  -شماره 3988

 4حشرهای منحصر به فرد به نام مگس سفید ایرانی

عراقچي و تخت روانچي امروز در كميسيون برجام
س��یدعباس عراقچی خبر داد امروز دوش��نبه به هم��راه مجید تختروانچی
دیگر عضو تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان در کمیسیون ویژه برجام مجلس
شورای اسالمی حضور پیدا میکند.
این عضو ارش��د تیم مذاکرهکننده هستهای کش��ورمان در گفتوگو با برنامه
«ب��دون خطخوردگی» رادیو گفتوگو ،با بیان اینکه توافق وین و نتایج حاصل از
آن بر روابط بینالمللی ،منطقهای و دوجانبه ایران با دیگر کش��ورها تاثیر خواهد
گذاشت و ما در دیپلماسی اقتصادی با شرایط جدیدی روبرو ميشویم ،ادامه داد:
این ش��رایط فرصت جدیدی را در راس��تای پیش��برد منافع ملی کشور در عرصه
بینالمللی برای ما فراهم میکند.
وی با اش��اره به اینکه فرصت هایی که در برابر سیاست خارجی ایران به وجود
آمده طالیی اس��ت و باید با تالش مضاعف از این فرصتها به نحو کامل اس��تفاده
کنیم و البته از دیگر س��و باید جلوی نفوذ دش��من را نیز یگیریم در مورد تش��کیل
کمیس��یون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی نیز گفت :این کمیسیون
در مجلس تشکیل شده است .ما نیز در خدمت این کمیسیون هستیم؛ از من و آقای
عراقچی دعوت شده که در جلسه این کمیسیون در امروز دوشنبه حضور پیدا کنیم
و امیدوارم با همکاری و تبادل نظر به برداشتهاي بهتر در ارتباط به برجام برسیم
و انشاءاهلل مراحل قانونی مورد نیاز طی شود.
عراقچی در این گفتوگو خبر از برگزاری نشس��ت س��االنه س��فرای جمهوری
اسالمی ایران در کشورهای مختلف تا دوماه آینده با محوریت مسائل اقتصادی داد
و افزود :بعد از مذاکرات و تدوین متن برجام ما در ابتدای یک راه طوالنی هستیم،
این موضوع فرصتهاي زیادی را در برابر ما ایجاد ميکند و ماباید قدر این فرصتها
در زمینههاي مختلف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را بدانیم.
وی با تاکید بر این که باید از این فرصتها به خوبی استفاده شود وگرنه تبدیل به
تهدید ميشود ،ادامه داد :در این سمینار ساالنه دستور کار مباحث اقتصادی است و
فرصتهاي ناشی از برجام و برنامه کاری هیاتهاي نمایندگی ایران در خارج از کشور
برای استفاده از این فرصت با تکیه بر مسائل اقتصادی تدوین و تهیه ميشود.
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