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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس تاکید کرد: اقداماتی که آمریکایی ها 
انجام می دهند بســیار متناقض است که صدای 
هم پیمانان خودشــان را هم در می آروده اســت. 
آمریکا وقتــی نمی تواند در برابر منطــق ایران به 
درستی و به صورت منطقی جواب دهد، اقدام غیر 

منطقی می کند. 
کمال دهقانی فیروزآبادی در گفت و گو با ایلنا 
درباره اقدام اخیر آمریکا در تحریم وزیر امور خارجه 
کشــورمان گفت: آنچه که پیداست این است که 
آمریکا یک قدرت سخت و یک قدرت نرم دارد. قدرت 
سخت خود را با ناو هواپیمابر، هواپیماهای پیشرفته 
جنگی و سایر تسلیحات نظامی و اعمال تحریم های 
اقتصادی نشان می دهد. نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: 
آمریکا علیرغم استفاده از این موارد در بخش نظامی 
سقوط پهپاد خود را دید و یک سرشکستگی نظامی 
برایش ایجاد شد. آمریکا چنگ و دندان نشان داد اما 
نیروهای مسلح ایران خیلی قاطع جواب دادند. در 
حوزه تحریم ها هم وضع به همین شکل است یعنی 
با مقاومت بسیار زیاد و قاطع مردم و مسئوالن مواجه 
شده اند. نماینده اصالح طلب مردم تفت و میبد با 
اشاره به قدرت نرم آمریکا اظهار کرد: آمریکایی ها 
در این بخش یا به دنبال ائتالف سازی هستند که تا 
االن موفق نبوده اند و یا از فضای دیپلماسی و جنگ 
تبلیغاتی علیه ایران استفاده کرد ه اند. یک نمونه از 
جنگ های روانی که علیه کشورمان شروع کردند، 
تحریم هایی اســت که علیه مقام معظم رهبری، 
سپاه پاسداران و شخصیت های مختلف از جمله 

محمدجواد ظریف اعمال کرده اند. 
این ها به صورت ماهیانه و چندماه یک بار دست به 
اینگونه اقدامات زده اند. این عضو گروه دوستی ژاپن 
و کره جنوبی تاکید کرد:  در حوزه رویارویی نرم که 
عقالنیت و منطق حرف اول را می زند آنجا هم قافیه 
را باخته اند و عمال حرفی برای گفتن ندارند. اقداماتی 
که آمریکایی ها انجام می دهند بسیار متناقض است 
که صدای هم پیمانان خودشان را هم در می آورده 

است. این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به 
رفتارهای متناقض آمریکا درخواســت مذاکره و 
اعمال تحریم و تهدید گفت: همزمان وقتی که آمریکا 
داد از مذاکره می زند و جنگ اقتصادی را تا آخرین 
حد پیش می برد و منطق درستی هم برای تبیین 
دیدگاه های خود در مقابل جمهوری اسالمی ایران 
ندارند، می توان گفت در رویارویی جنگ نرم و سخت 
بازنده بوده است، چراکه جمهوری اسالمی ایران 
دارای منطق درست در حفظ منافع ملی و امنیت 
منطقه و مردم منطقه است. این عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: 
معموال هر کشــوری که در حوزه دیپلماسی فعال 
باشد، می داند این کار آمریکا بسیار کار غیرمتمدنانه 
و از روی استیصال و درماندگی است. آمریکا وقتی 
نمی تواند در برابر منطق ایران به درستی و به صورت 
منطقی جواب دهد، اقدام غیر منطقی می کند. این 
عضو فراکسیون دفاع و اقتدار ملی تاکید کرد: به نظر 
من خیلی واضح است که این اقدام آمریکا نشانگر 
این است که دستگاه دیپلماسی ایران و مخصوصا 
شخص ظریف بســیار فعال بوده اند و ابتکار عمل 
داشته اند. آمریکا با این همه فشارهای غیرمنطقی و 
این همه اعمال قدرت در عرصه دیپلماسی جهانی 
کم آورده و نمی داند چه پاســخی دهند. دهقانی 
فیروزآبادی گفت: از طــرف دیگر آمریکا در مقابل 
افکار عمومی و رسانه ها هم به شــدت کم آورده  و 
در آینده برای افکار عمومی و رســانه های فعال و 
کنش گران سیاسی هم جوابی نخواهند داشت و 
این به نظر من اوج اقتدار جمهوری اسالمی ایران 

را می رساند. 

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره 
امکان شکل گیری جریان سوم در انتخابات دوم 
اسفندماه مجلس شورای اسالمی، با تاکید بر اینکه 
ظهور این جریان موضوعی موهوم در سیاســت 
ایران است، گفت: هر جریان سیاسی باید منبعث 
از احزاب با هویت یا شخصیت های کاریزماتیک و 
شناخته شده باشد؛ بر همین اساس بروز و ظهور 

جریان جدیدی را دور از واقعیت می دانم.
غالمرضا انصاری در گفت و گو بــا ایرنا افزود: 
هر جریان سیاسی باید دارای مرامنامه، دیدگاه و 
برنامه عملیاتی مشخص باشد اما در فضای سیاسی 
جز شعارهای پوپولیســتی زودگذر مانند شعار 

۴درصدی، دیدگاه تازه ای وجود ندارد.
وی افزود: این شعارها بیشتر از سوی کسانی 
مطرح می شود که از جریان اصولگرایی و اصالح 
طلبی بریده و یا فاقد پایگاهند که  هویت چندانی 
هم برای دستیابی به پایگاه و جایگاه اجتماعی و 

سیاسی ندارند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: 
اینگونه اقدامات بیشــتر دســت و پــا زدن های 
غریق های سیاسی است که معموال در ایام انتخابات 

»بوی کباب« آن ها را دیوانه می کند.
انصاری دربــاره برخی القائــات درباره عدم 
حضور اصالح طلبان در انتخابات گفت: بخشــی 
از جریان هــای تندروی اصولگرا حیــات خود را 
در انهدام اصالح طلبی مــی بینند اما واقعیت آن 
اســت که گرایش مردم به جریان های سیاسی 
کاهش یافته است و اگر هم مردم قرار به حضور در 
انتخابات داشته باشند؛ قطعا با شعارهای واقعی و 
حرکت های حساب شده اصالح طلبان به صحنه 

خواهند آمد.
وی ادامه داد: کسانی که پایگاه مردمی ندارند 
و با حرکت های شــعاری و موســمی و نیز نگاه 
پوپولیستی در انتخابات حضور پیدا می کنند در 
پی تثبیت همان رای حداقلی و ۵ تا ۶ درصدی خود 
هستند تا با عدم حضور دیگر جریان های سیاسی 

بتوانند پیروز انتخابات شوند.

این فعال سیاسی با اشــاره به تجربه انتخابات 
شورای شهر دوم و سوم تهران خاطرنشان کرد: در 
شهر تهران افراد بدون رزومه سیاسی با رقم های 
۴۰ یا ۵۰ هزار رای توانســتند به شورای شهر راه 
یابند، مردم با صندوق ها قهــر کردند و جریانی با 
پایگاه حداقلی این ســنگر را فتح کرد و »معجزه 

هزاره سوم« محصول قهر مردم صندوق رای بود.
انصاری افزود: جریان اصالحات پس از توکل 
به خدا تنها به صندوق رای اتکا دارد. تالش اصالح 
طلبان برای تحقق انتخابات آزاد مردمی است، نه 
قهر با صندوق رأی. وی گفت: صندوق رای برای 
تحقق مردم ساالری اصلی اجتناب ناپذیر است و 
باید تالش کنیم تا انتخابات آزاد هم برای انتخاب 
کنندگان و هم انتخاب شــوندگان فراهم شود و 
در مرحله بعد باید به اصول قانون اساسی به ویژه 
آزادی های مصرح در فصل حقــوق مردم رجوع 

کنیم.
وی با اشاره به تحریم وزیر امورخارجه ایران از 
سوی آمریکا، تاکید کرد: در شرایطی که آمریکا 
چنگ و دندان نشــان می دهد و از یک سو خالف 
اصول شناخته شده جهانی شخص اول دستگاه 
دیپلماسی را تحریم می کند و از سوی دیگر ادعای 
مذاکره و توافق دارد؛ باید تالش کنیم فضا را تلطیف 

کرده و همبستگی و آشتی ملی به وجود آوریم.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملتیی یادآور 
شــد: امیدوارم با وفاق و حضور همگانی، بتوانیم 
سنگر مجلس را مردمی کنیم و شرایطی به وجود 
آوریم که در انتخابــات ۱۴۰۰ هم فرد یا جریان با 

هویت، با برنامه و توانمند انتخاب شود.

ســخنگوی قوه قضاییه درباره خروج یک 
محکوم به حبــس ابد از کشــور توضیحاتی 

ارائه کرد.
به گزارش ایســنا، غالمحسین اسماعیلی 
ســخنگوی قوه قضاییه در گفت وگو با شبکه 
خبر در رابطه با خبرهایــی مبنی بر فرار یک 
زندانی محکوم به حبس ابد به خارج از کشور، 
اظهار کرد: این فرد محکوم به حبس ابد بوده 
و بیش از ۱۱ سال از دوران محکومیت خود را 

سپری کرده است.
وی افــزود: در 29 تیر 98 برابــر ضوابط و 
مقررات مربوطه و با اخذ وثیقه الزم به مشارالیه 
مرخصی سه روزه ای اعطا شــده که در پایان 
مهلت مرخصی، خــود را به زنــدان معرفی 

نکرده است.
اســماعیلی با یــادآوری این نکتــه که از 
ســوی مقامات قضایــی به مراجــع امنیتی 
و اطالعاتی نســبت به اعطــای مرخصی به 
این فرد اطالع رســانی شــده بود، گفت: این 
فرد ممنوع الخــروج بوده و حســب ظاهر از 
مبادی غیررســمی از کشــور خارج شده و تا 

االن مراجعتی نداشته اســت. سخنگوی قوه 
قضاییه در پاســخ به ســئوالی مبنی بر اینکه 
آیا مرسوم است که به کســانی که حبس ابد 
دارند چنین مرخصی هایی داده شود، گفت: 
به کسانی که محکومیت حبس ابد هم دارند 
در نظــام قضایــی مرخصی داده می شــود، 
خصوصا اگر مدت مدیــدی از مجازت حبس 
آن ها گذشــته باشــد که این فــرد بیش از 
 ۱۱ ســال از حبس خود را در زندان ســپری 

کرده بود.
بر اســاس این گزارش صبح امروز خبری 
مبنی بر خروج یک محکوم به اعدام از کشور با 

نام سعید ملک پور منتشر شد.

خبرگفتوگوگفتوگو

دهقانی فیروزآبادی:

 تحریم، نشانگر فعال بودن 
و ابتکار عمل ظریف است

فعال اصالح طلب:

  شکل گیری جریان سوم 
موضوعی »موهوم« است

سخنگوی قوه قضاییه  توضیحاتی ارائه کرد:

 خروج یک محکوم به حبس ابد
 از کشور

رسانه های خارجی از چرخش عربستان و امارات به 
سوی ایران خبر می دهند؛

محرمانه های تهران - 
یاض - ابوظبی ر

سياست 2

پایگاه خبری »دبکا«، نزدیک به اطالعات اســرائیل گزارش داد که 
امارات و عربســتان ســعودی تماس های محرمانه ای با ایران به منظور 

بررسی امنیت ناوبری دریائی در منطقه داشته اند.
به گزارش ایلنا به نقل از روســیا الیوم، این پایگاه خبری اسرائیلی به 
نقل از منابع ویژه اطالعاتی اعالم کرد که امارات و عربستان به این نتیجه 
رسیده اند که اهداف دولت »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری آمریکا در 

ارتباط با ایران، با اهداف أبوظبی و ریاض همخوانی و تطابق ندارد. 
یک مقام اماراتی که نامش فاش نشده است،  در مصاحبه با این پایگاه 
خبری گفت: »مذاکره با ایران که مد نظر واشــنگتن است، هیچ یک از 
منافع ما را در پیوستن به طرح این کشور برای تشکیل ائتالف به منظور 
تأمین ناوبری دریائی در منطقه تأمین نمی کند، چرا که توان بازدارندگی 
آن بسیار محدود خواهد بود.« »دبکا« به نقل از منابع اطالعاتی گزارش 
داد که یک هیأت اماراتی در تاریخ ۳۰ جوالی برای دیدار با مقام های ایران 
برای نخستین بار در طول شش سال گذشــته به منظور بررسی امنیت 
ناوبری دریائی در منطقه خلیج فارس،  تنگه هرمز و باب المندب وارد تهران 
شد. این منابع در ادامه افزودند: »در طول مذاکرات، سطحی از همگرایی 
بین دو طرف ایجاد و امارات به خروج نیروهای خود از یمن و تحویل جزایر 
در تنگه باب المندب و بخشی از مناطق ســاحلی به نیروهای یمنی که 

برخی از آنها با انصاراهلل در ارتباط بوده اند، اقدام کرد.«
بن سلمان به طور جدی در حال بررسی گفتگو با تهران است

بر اســاس گزارش همین منابع، این تحوالت باعث شد که محمد بن 
ســلمان، ولیعهد عربســتان به طور جدی درحال بررسی بازکردن باب 

گفت وگو با تهران باشد...

سخنگوی قوه قضاییه  توضیحاتی ارائه کرد:

خروج یک محکوم به حبس ابد  از کشور
همين صفحه

چرتکه 3

شورای جهانی اقتصاد از تشدید نابرابری در ایران خبر داد

شکاف طبقاتی رکورد   زد 


