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استیصال سعودی

پرونده ناپدید شدن خاش��قجی در کنسولگری عربستان در ترکیه برای
حاکمان ریاض که با دستفرمان بن سلمان میکوشیدند چهرهای جدید
از خود را به دنیا نشان دهند ،تبعاتی به تلخی رسوایی و تحقیر بیسابقه به
همراه داش��ته است« .دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا در تازهترین
موضعگیری علیه عربستان ،در مصاحبه با ش��بکه «سیبیاس» برای
گاو ش��یرده منطقه خطونشان کشید و گفت« :درصورتیکه سعودیها
در ناپدید شدن خاشقجی نقش داشته باشند با تنبیهات شدیدی از سوی
آمریک��ا مواجه خواهند ش��د ».ترامپ که گویا به سن��درم تحقیر کردن
دوستان و شرکایش مبتالست ،طی چند ماه گذشته حداقل سه بار ،امنیت
عاریهای سعودیها را ب��ه رخ آنها کشیده و صراحت ًا اعالم کرده بود که
بدون حمایت آمریکا ،قبیله سعودی دو هفته هم دوام نخواهد آورد .اوج
حقارت سعودیها پسازاین اظهارنظر ترامپ ،در مصاحبه بن سلمان با
نشریه بلومبرگ دیده ش��د؛ آنجا که در برابر سؤال خبرنگار این نشریه در
خصوص طرح ترامپ برای مبادله پول با امنیت عربستان گفت« :عاشق
کار با ترامپ هستم»! اما ماجرای مرموز خاش��قجی که گفته میش��ود،
قربانی مخالفت و افشاگری ساختار فاسد سعودیها ش��ده است ،جایگاه
عربستان را بیشازپیش در جهان دچار خدشه کرده است.
پیش از ناپدید ش��دن خاشقجی و حمله متحدان عربستان به این کشور،
جنگافروزی سعودیها در یمن اعتراضات شدیدی را متوجه قارونهای
عربستان کرده ب��ود .بهعنوانمثال ،در تیرماه امسال ،گروهی از اعضای
پارلمان ،اساتید دانشگاه و هنرمن��دان انگلیسی ،با تجمع در مقابل دفتر
نخستوزی��ر ،عربست��ان سعودی را ب��ه نقض گسترده حق��وق بشر در
یمن مته��م کردند و توقف مسلح ک��ردن عربستان را خواستار ش��دند.
لندننشینها چند ماه پیش که بن سلمان ب��ه این کشور سفر کرد نیز با
نمایش سراسری پوسترها و عکسهای آغشته به خون ولیعهد سعودی
در سراسر این شهر ،از خجالت وی درآمدند .در ایتالیا ،اسپانیا و چند کشور
اروپای��ی دیگر نیز تجمع��ات اعتراضی با حضور نخبگ��ان این کشورها
در مقاب��ل سفارت عربستان صورت گرف��ت و سیاستمداران کشورهای
اروپای��ی و حتی آمریکایی ،عربستان را به دلی��ل سرکوبگری در منطقه
و ادام��ه حمالت نظامی در یمن ،به باد انتق��اد گرفتند .با اتفاقی که برای
روزنامهنگار منتقد سع��ودی در ترکیه افتاد ،افزون بر محکومیت جهانی
عربستان نزد افکار عمومی ،مقامات بلندپایه و رسمی اروپایی و آمریکایی
هم به جرگ��ه منتقدین هیئت حاکمه آل سع��ود پیوسته و انگشت اتهام
قتل خاش��قجی را بهسوی ریاض گرفتهاند؛ با ای��ن تفاوت که در جریان
آتشافروزی عربستان در یمن و غرب آسیا ،لحن آنها انتقادی بود و این
بار با چاشنی تحقیر و تهدید همراه است.
بهعنوان نمونه ،سناتورهای آمریکایی که همیشه برای گسترش روابط
آمریکا با عربستان سین ه چاک میکردند ،با شنیدن خبر ناپدید شدن منتقد
سعودی در ساختمان دیپلماتیک عربست��ان در ترکیه ،دایره تجدیدنظر
در مراودات واش��نگتن – ریاض را به موضوعات اقتصادی هم کشیدند.
اواخر هفته گذش��ته «لیندزی گراهام»« ،باب کورکر» و «بن کاردین»
که از سناتورهای برجسته کنگره به ش��مار میآین��د ،تصریح کردند که
اگر معلوم ش��ود عربستان در قتل خاش��قجی دست داشته ،این امر تأثیر
ویرانکنندهای بر روابط دو کشور خواهد داش��ت و سعودیها باید بهای
سنگینی چ��ه ازنظر اقتصادی و چ��ه در زمینههای دیگ��ر بپردازند .روز
گذش��ته نیز کاسه صبر تعدادی از نمایندگان پارلمان انگلیس لبریز شد و
طی نامهای به «جرمی هانت» ،وزیر خارجه این کشور از وی خواستند که
تحقیقات جامع و کاملی در خصوص قتل احتمالی خاشقجی آغاز کنند و
جالب اینکه خواستار حمایت از همه مسئولینی ش��دند که در این تحقیق
شرکت میکنند! این در حالی است که وزیر خارجه انگلیس هفته گذشته
اع�لام کرده بود که در دیدار با سفیر عربستان ،خواستار پاسخ فوری وی
درباره پرونده روزنامهنگار عربستانی شده است.
نکته قابلتأمل در این خصوص اینکه به نظ��ر میرسد هدف ترامپ از وارد
آوردن فشار بیسابقه ب��ه عربستان و تحقیر مضاعف این کشور در ماجرای
خاشقجی ،انداختن توپ در زمین سعودیها برای دوشیدن بیشتر آنها باشد.
ترامپدرپاسخبهخبرنگار«سیبیاس»کهپرسیدآیاویقصدداردعربستان
را از طریق قطع فروش سالح تنبیه کند ،گفت« :من به افزایش ایجاد شغل و
بهبود وضعیت اقتصادی مردم آمریکا آسیب نخواهم زد .راههای زیادی برای
تنبیه کشوری مانند عربست��ان وجود دارد ».جالب اینجاست که هیچیک از
کشورهای غربی ازجمله انگلیسیها و کاناداییها نیز حرفی از متوقف کردن
فروش سالح به این کشور به می��ان نیاوردهاند و به نظر میرسد که آمریکا
و غرب از رهگذر سوارش��دن برگرده مل��ک سلمان و پسرش با مستمسک
خاش��قجی ،به دنبال نقد کردن طلب خود از مرتجعین منطقه ،بابت حضور
نظامی خود در غرب آسیا هستند ،زیرا ترامپ بارها درمألعام از آل سعود بابت
حضور بیفایده آمریکا در منطقه پول طلب کرده است.
از سوی دیگر ،این حادثه ،باعث تحقیر عربستان از جانب متحد منطقهای
آنها یعنی ترکیه نیز ش��ده است .مقامات آنک��ارا طی این مدت ،بارها با
ادبیاتی تند با سعودیها سخن گفتهاند ولی اینهمه ماجرا نیست و ممکن
است ترکیه نیز از رهگذر این موضوع ،به دنبال جبران ضررهایی باشد که
از ناحیه عربستان متحمل شده است .روابط ترکیه و عربستان که پس از
ماجرای قطر پرتنش ش��ده بود ،در صورت تأیید قتل خاشقچی ،وارد فاز
جدیدی میشود .در جریان تحریم قطر از سوی عربستان و متحدانش،
ترکیه از قطر حمایت کرد و همین موضوع موجب خدشهدار شدن روابط
ریاض با آنکارا شد .ترکیه در آن زمان تعدادی از نیروهای نظامی خود را
در قطر مستقر کرد تا مان��ع حمله نظامی احتمالی عربستان و متحدانش
به قطر یا وقوع کودتا در این کشور ش��ود .اکن��ون دولت ترکیه میتواند
برای هر نوع همکاری ب��ا ولیعهد سعودی از وی تقاضای میلیاردها دالر
سرمایهگذاری در کشورش کند و هزینه استقرار نیروهایش در قطر را از
این راه جبران نماید.
استیصال بن سلم��ان را از یک رویداد مهم منطق��های دیگر نیز میتوان
دریافت .دی��روز در خبرها آمده بود که «محمد بنزاید آل نهیان» ،ولیعهد
ام��ارات در یک روز ،س��ه سفر خارجی خود را به مقص��د فرانسه ،آمریکا و
اردن لغو کرده است ،چراکه ابعاد ش��کستی که به پیک��ره پوسیده پدرجد
تروریستها وارد آمده بهاندازهای وحشتناک است که بن سلمان برای فرار
از این مخمصه دست به دامان ولیعهد امارات شده است .شاهد این مدعا آن
است که روزنامه «الخلیج آنالین» بهنقلاز منابع دیپلماتیک غربی نوشت
که شاهزاده سعودی از بن زاید خواسته است تا برای حل بحرانی که از ناحیه
ناپدید شدن خاشقجی دامنش را گرفته ،راه نجاتی بیابد.
و باالخ��ره اینکه دومینوی ش��کست محاسبات بن سلم��ان که جایگاه
پدرساالری ب��رای خود در می��ان کشورهای عرب��ی و اسالمی تعریف
کرده بود ،با این اش��تباه فاحش ،وارد فاز جدیدی ش��د و در کنار وضعیت
بحرانی قبیله سعودی در نزد افکار عمومی جهان ،انتظار میرود که سیر
اضمحالل این رژیم سفاک ،شتاب بیشتری به خود گرفته و در آیندهای
نزدیک ،جغرافیای سیاسی جدیدی را در منطقه شکل دهد.

گزافهگوییهای رییس جمهور آمریکا درباره ایران ادامه دارد

سندروم خودشیفتگی ترامپ!

رییسجمهور آمریکا در تجمع انتخاباتی حامیان خود ،ضمن
اتهامزنیهای فراوان به کشورمان ،ش�رایط ایران پس از
خروج آمریکا از برجام را بسیار ملتهب و متشنج تفسیر کرد
و بار دیگر سندروم خودشیفتگی اش را عیان کرد .

آمریکاییها پ��س از خروج از برجام ،با م��وج اعتراض جهانی نسبت
به هنجارش��کنی خود مواجه ش��دند .اروپا و بسی��اری از کشورها این
اقدام غیرقانونی و خودس��ر آمریکا را نشان از بیتعهدی این کشور به
توافقهای بینالمللی قلمداد کردند .تنها رژیم اشغالگر قدس و رژیم
کودکک��ش آلسعود بودند که با تشویق و هیاهوی بسیار ،این توهم
را برای «دونالد ترامپ» رییسجمهور این کشور ایجاد کردند که وی
توانسته خواب راحت جمهوری اسالمی ایران را آشفته سازد .موضوعی
که در دنیای واقعی کامال عکس بوده و امروز این واش��نگتن است که
با اقدامات خودسر خود در انزوای جهان��ی به سر میبرد و دولتمردان
این کشور این موضوع را درک کرده و درصدد هستند با ایرانهراسی
مسئله را به نفع خود برگردانند.
در همین رابط��ه« ،دونالد ترام��پ» رییسجمهور آمریک��ا در ادامه
تحرکات انتخاباتی خود ب��رای نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات
میاندورهای  ۱۵آب��ان کنگره ،طی سخنانی در ایال��ت «اوهایو» به
خروج آمریکا از برجام اش��اره کرد و مدعی شد :من آمریکا را از توافق
وحشتناک و یک طرفه هستهای ایران (برجام) خارج کردم و ببینید که
چه اتفاقی برای ایران افتاده است .وقتی من تازه به ریاست جمهوری
رسیدم ،ایران همه جا حضور داشت ،آنها داشتند سوریه را تحت کنترل
خ��ود در میآوردند ،آنها داش��تند یمن را تحت کنت��رل در میآوردند
آنها داش��تند کنترل همه چیز را به دست میگرفتند .من گفتم که این
دردسرساز است و ما باید دربارهاش کاری بکنیم .حدود چهار ماه قبل
ما از این توافق وحشتناک و مسخره خارج ش��دیم .شما به آنچه برای
ش در همه خیابانها و همه
ایران دارد اتفاق میافتد ،نگاه کنید ،ش��ور 
شهرها است و االن با یک بازی کامال متفاوت (در قیاس با قبل از آغاز
ریاست جمهوریام) مواجهیم و اکن��ون ایران ،کشور کامال متفاوتی
ش��ده است و واقعا وضعیت ما (وضعیت آمریک��ا در مواجهه با ایران)
خوب به نظر میرسد!
آمریکا نمیتواند ایران را به چالش بکشد
همانطور که پیشتر گفته شد ،اقدامات یکجانبه آمریکا در برجام مورد
نقد جدی همپیمانان قدیمی این کشور قرار گرفته و موجب ش��کاف
بین جبهه غربی علیه کشورمان شده است .بر این اساس ،وبگاه شبکه
خبری بلومبرگ در سرمقاله روز جمعه خود با اشاره به اختالفات دولت
ترامپ با کشورهای اروپایی ،نوشت :آمریکا بدون متحدانش نمیتواند
ایران را به چالش بکشد .بلومبرگ در بخش آغازین مقاله ،با اشاره به
تالشهای دول��ت ترامپ برای قطع ارتباط ایران با سامانه موسوم به
«سوئیفت» ،آن را «ایدهای بد» توصیف کرد.

بلومبرگ ادامه داد :دولت ترامپ ظاهراً برای قطع ارتباط ایران با سامانه
مالی جهانی مصمم است .واشنگتن ،همزمان با احیای تحریمها علیه
ای��ران از ماه آینده ممکن است ش��بکه پیامرسانی سوئیفت را هم که
پرداختهای برونمرزی را تسهیل میکند ،هدف قرار دهد .این ایده
بدی است .این رسانه آمریکایی تصریح کرد :دخالت در کار سوئیفت،
شکاف در حال گسترش میان آمریکا و اتحادیه اروپا را گستردهتر خواهد
کرد .اولویت باید روی ترمیم این ائتالف باشد .تحت فشار گذاشتن آن،
در راستای منافع آمریکا نیست و هدف وسیعتر ما برای تغییر رفتار ایران
را محقق نمیکند .بلومبرگ خاطرنشان کرده وادار کردن سوئیفت به
قطع رابطه با ایران مستلزم این است که این نهاد از قوانین اروپا تخطی
کند و این کاری است که سوئیفت گفته آن را انجام نمیدهد.
افزایش قیمت انرژی در چین
چین نیز که تا پیش از آمدن ترامپ و اقدامات خودسر وی ،از شرکای
اقتصادی آمریکا محسوب میشود ،این روزها با توجه به تحریمهای
بخش انرژی ایران ،شاهد افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و گازی در
کشور خود است .رسانه چینی شینهوا در این باره نوشت :واردکنندگان
چینی گاز مایع ،برای تهیه این سوخت در ماههای اخیر مبالغ باالتری را
پرداخت میکنند چون تعرفه 25درصدی آمریکا و اقدامات سوداگرانه
واش��نگتن علیه انرژی ایران باعث باال رفتن قیم��ت نفت و میعانات
گازی شده است.
هشدار فرانسه درباره تبعات لغو برجام
«امانوئل مک��رون» رییسجمهور فرانسه هم ک��ه ارتباط نزدیکی با
همت��ای آمریکایی خود دارد ،ب��ار دیگر از خروج واش��نگتن از توافق

هستهای انتقاد کرد .وی در مصاحبهای با فرانس ،۲۴با بیان اینکه لغو
برجام تبعاتی فاجعهبار خواهد داش��ت گفت که این اقدام میتواند به
تنشها در منطقه دامن بزند .رییسجمهور فرانسه علیرغم این گفت
که او درباره ایران «سادهانگ��ار» نیست .مکرون در بخش دیگری از
ای��ن گفتوگو به ادعاها درباره نقش ای��ران در خصوص بمبگذاری
در یک اج�لاس گروهک منافقین در پاریس هم اش��اره کرد .پلیس
بلژیک تیرماه سال جاری مدعی بازداشت چند فرد ایرانی شد که قصد
داش��تهاند به همایش ساالنه منافقین در پاریس حمله کنند .این ادعا
همزمان با سفر رییسجمهوری کشورمان به اروپا مطرح شد .مکرون
در گفتوگ��وی خود تالش کرد صدور دست��ور ادعایی برای حمله به
اجالس منافقین را به ایران نسبت دهد ،اما گفت که مشخص نیست
چنین دست��وری از سطوح باالی حکومتی صادر ش��ده باش��د .وی
افزود :همانطور که میدانی��د در ایران هم در مواردی طیفبندیها
و اختالفهایی وجود دارد .بنابرای��ن ،من امروز نمیتوانم بگویم این
دستور از سطوح باال صادر شده یا اینکه فالن دستگاه امنیتی یا فالن
نهاد دستور آن را صادر کرده است .روزنامه «براسلتایمز» مستقر در
بروکسل نیز در گزارش��ی مدعی شد :وضعیت حقوقی سازوکاری که
اتحادیه اروپا برای دور زدن تحریمهای آمریکا و حفظ مراودات مالی
با ایران پیشنهاد کرده هنوز مشخص نیست .یک منبع در بانک مرکزی
اروپا به این روزنامه گفت :مقامهای اتحادیه اروپا هنوز هیچ «رایزنی
رسمی» با این بانک درباره این طرح خود که به «مکانیسم ویژه اروپا»
معروف شده ،انجام ندادهاند .این در حالی است که کشورهای اروپایی
در هفتههای گذشته گفتهاند قصد دارند در راستای تالش برای حفظ
توافق هستهای برجام «ساز و کار ویژه» را برای دور زدن تحریمهای
آمریکا و تسهیل پرداخت پول به ایران ،راهاندازی کنند.

آیتاهلل موحدی کرمانی:

مسئوالن نسبت به رفع موانع اقتصادی همت کنند
عض�و مجمع تش�خیص مصلحت نظام گفت :مس�ئوالن
و نخبگان با شناس�ایی دقیق معضالت جامع�ه و توجه به
راهکاری معقول نسبت به رفع موانع و مشکالت کشور به
ویژه در بخش اقتصادی و معیشت عمومی همت بگمارند.

مجم��ع تشخیص مصلحت نظام روز گذش��ته تشکی��ل جلسه داد
و آی��تاهلل محمد عل��ی موحدی کرمان��ی که در غی��اب آیتاهلل
سیدمحمود هاشمی شاهرودی ریاست جلسه را بر عهده داشت ،با
تسلیت فرا رسیدن ماه صفر و ایام سوگواری اهلبیت(ع) بر ضرورت

تبیین معارف بلند دینی به ویژه ب��رای نسل جوان و نوجوان تأکید
کرد .وی ب��ه بیانات رهبر معظم انقالب در دی��دار اخیر سران قوا و
ضرورت استف��اده از نظرات و دیدگاههای کارش��ناسان و منتقدان
اشاره و خاطرنشان کرد :این رهنمودها از یک سو متوجه مسئوالن
اجرای��ی ،تقنینی ،قضای��ی و از سوی دیگر کارش��ناسان و صاحب
نظران در عرصههای مختلف را مخاطب قرار میدهد .عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ادام��ه داد :لذا میبایست هم مسئوالن و
هم نخبگان با شناسایی دقیق معضالت جامعه و توجه به راهکاری
معقول نسبت به رفع موانع و مشکالت کشور ب ه ویژه در حوزه اقتصاد

و معیشت عمومی همت کنند.

بررسی موافقتنامه حفظ نباتات
بین ایران و آذربایجان
در جلسه روز گذش��ته مجم��ع تشخیص مصلحت نظ��ام ،الیحه
موافقتنام��ه همکاری در زمینه حفظ نبات��ات و قرنطینه گیاهی بین
دول��ت جمه��وری اسالمی ای��ران و دولت جمه��وری آذربایجان،
اختالفی بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان مطرح شد
و ادامه مباحث در این خصوص به جلسه بعدی مجمع موکول شد.

حجتاالسالم رئیسی خبر داد

حمایت صندوق پژوهش و فناوری آستان قدس از شرکتهای دانشبنیان
تولی�ت آس�تان ق�دس رض�وی گف�ت:
صندوق پژوه�ش و فناوری آس�تان قدس
از ش�رکتهای دانشبنیان و جوانان فناور
حمایت میکند.

حجتاالسالم ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس
رضوی در حاش��یه بازدید از نمایشگاه شرکتهای
دانشبنی��ان خالق و فن��اور که در مح��ل دائمی
دانشگاههای تهران برگزار شده ،گفت :آستان قدس
رضوی در سه عرصه ارتباط با فناوری کار میکند؛
حوزه تقاضای فناوری ک��ه مربوط به موضوع ارائه
خدمات به زائران است زیرا اگر این خدمات فناورانه
باشد زائران در آسایش بیشتری هستند ،همچنین
در ارتباط با رسیدگی به معلوالن و شرکت در جریان
محرومیتزدای��ی در کشور نیز ک��ار فناورانه مانند

مسئله حل بح��ران آب یا کلینی��ک درمانی برای
نقاط محروم بسیار مهم اس��ت .وی افزود :اینها در
عرصه تقاضا و در بخشهایی هم در زمینه عرضه،
کار فناوری میکنیم .به طور مثال سازمان اقتصاد
ما در ح��وزه دارو کارهای خوبی انج��ام داده است.
مث ً
ال درباره کشاورزی در م��زارع موقوفه گامهای
دانشبنیان برداشته ش��ده است .رئیسی ادامه داد:
عرصه سوم ،مسئل��ه تصویرگری فناورانه است که
اهمیت بسیاری دارد.
وی در رابط��ه ب��ا نح��وه حمایت از ش��رکتهای
دانشبنی��ان گف��ت :البت��ه در این بخ��ش دولت
کارهایی را انجام میدهد ول��ی ما در آستان قدس
رضوی فکر کردیم که صندوق پژوهش و فناوری
را برای حمایت از فناوران فعال کنیم که تسهیلگر
و حمایتگر باشد .رئیسی ادامه داد :ما دانشگاه امام

رضا را هم داریم ،کمیسی��ون علم و فناوری نیز در
حوزه اقتصاد کالن در آستان فعال است ،ما معتقدیم
باید در همه الیهها حرکت دانشبنیان صورت گیرد
و صندوق پژوهش و فناوری رضوی نیز کار حمایت
و تسهیلگری را برعهده دارد که این کار به تقاضای
متقاضیان به ویژه جوانان نوپا انجام میشود که حتم ًا
باید حمایت شوند.
نمایش�گاه ش�رکتهای دانشبنی�ان
جلوه «ما میتوانیم» است
رئیسی گفت :نمایشگاه ش��رکتهای دانشبنیان
میتواند جلوه «ما میتوانیم» باش��د و هرکس که
میگوید کار را نمیتوان به جوانان سپرد یا جوانان را
نشناخته یا کشورمان .تولیت آستان قدس رضوی
اظهار داش��ت :هر کار جدید و صددرصد بومی که

در کشور انجام ش��ود حمایت میشود البته حمایت
باید از ناحیه دولت باشد ولی ما هم به سهم خودمان
به عنوان بخشی ک��ه کار علمی انج��ام میدهیم
میخواهیم اعالم کنیم که ما هم از جوانان و بخش
دانشبنیان حمایت میکنیم .ب��ه گزارش فارس،
تولی��ت آستان قدس رض��وی در بخش دیگری از
سخن��ان خود ،ب��ه مراسم اربعی��ن حسینی امسال
اشاره کرد و گفت :امسال برخی نگرانند که مشکالت
اقتصادی سبب ش��ود مردم به پی��ادهروی اربعین
نروند اما من با وجود اینکه بسیار نگران مشکالت
اقتصادی هستم ،نگران کمرنگ شدن سفر مردم به
کربال برای پیادهروی اربعین نیستم زیرا جوانان ما
حتی قرض میکنند و به این سفر میروند و همت
واالی آنان باعث میشود تا مشکالت اقتصادی هم
نتواند شکوه اربعین را کمرنگ کند.

سرلشکر باقری در همایش طب نظامی:

نظامیان درشرایط سخت پناهگاه مردم هستند

رییس س�تادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه نیازمند طب
رزمی پویا و پیشرفته هستیم ،گفت :این طب رزم و نظامیان
هس�تند که در ش�رایط س�خت و بالیای طبیعی میتوانند
پناهگاه مردم باشند.

و مراکز درمانی را از بین میبرند .از سوی دیگر گسترش گروههای
تروریستی در منطقه موجب کشتار و آسیب بسیاری از مردم بیگناه
و غیر نظامی شده است .وی گفت :امیدواریم در این کنگره بتوانیم با
همفکری و نقشآفرینی فعال در مقابله با این جنایات گام برداریم.

سرلشکر محمد باقری رییس ستادکل نیروهای مسلح در چهارمین
همای��ش بینالمللی طب نظامی«آسیا پاسیفیک» ،اظهار داش��ت:
ام��روز بیش از هر زمان��ی آثار سالمت برای جوامع بشری روش��ن
شده است .همه فرماندهان نظامی ارزش سالمت کارکنان را خوب
میدانند و ما در دفاع مقدس به خوبی ارزش طب رزم را درک کردیم
و با ۵۰بیمارستان نظامی ،پزش��کان ما در حمالت ش��یمیایی جان
۵۵۴هزار سرباز را نجات دادند .وی افزود :امروز با توجه به پیشرفت
علم و فناوری نیازمند طب رزم��ی پویا و پیشرفته هستیم .این طب
رزم و نظامیان هستند که در شرایط سخت و بالیای طبیعی پناهگاه
مردم هستند و سامانه طب نظامی ،باید بتواند شرایط سخت و بحرانی
را مدیریت کند.
سرلشکر باقری ادام��ه داد :این کنگرهها کمک میکنند تا نظامیان
کشورهای مختلف تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و در این راستا
دیپلماسی دفاعی در گسترش روابط و همکاریها بسیار موثر است.
رییس ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی
در قدس اشغالی و عربستان سعودی در یمن ،تصریح کرد :ما امروز
شاهد جنایات گسترده این رژیمها هستیم که به بیمارستانها حمله

آغاز ریاست دوساله ایران بر کنگره طب نظامی
سرلشکر باقری همچنین در حاش��یه این همایش ،با تاکید بر اینکه
مسئله طب نظامی و رسیدگی به مجروحان و مصدومان در جنگها،
مسئله بسیار مهمی است ،اظهار داشت :برای جمهوری اسالمی ایران
با داشتن سابقه دفاع مقدس ،تجارب ارزشمندی در حوزه طب نظامی
فراهم ش��ده که به جرأت میتوان گفت در کمتر کشوری از دنیا این
تجربه در حوزه طب نظامی وجود دارد.
وی با اش��اره به آغاز ریاس��ت دو ساله ایران بر ای��ن کنگره ،خاطر
نش��ان کرد :در این دو سال اقدامات بسیار مهمی انجام خواهد ش��د
که امیدواریم با همک��اری همه کشورهای عض��و ،امکان مداوای
مجروحی��ن درگیریهای منطق��ه که با تجاوز برخ��ی کشورها در
یمن و همچنی��ن جنایات رژیم صهیونیستی و جنایات تروریستها
به وجود آم��ده ،این کنگره بتوان��د اقداماتی را برای م��داوای بهتر
مجروحان فراهم کند.
رییس ستاد ک��ل نیروهای مسلح گفت :از دیگر اقداماتی که در این
دو س��ال میتواند صورت بگیرد تدوین کتاب مرجع طب نظامی که
قبال توسط آمریکا تهیه ش��ده و  ۲۰سال از عمر آن میگذرد توسط

دانشگاههای علوم پزش��کی نیروهای مسل��ح جمهوری اسالمی
است با تجربیات جامع پزش��کی نیروهای مسلح در سالهای اخیر
این کتاب منتشر ش��ود تا به عنوان یک مرجع جهانی قابل استفاده
باش��د .باقری افزود :اعضایی که ب��ه این کنگ��ره آمدهاند از برخی
دانشگاهها و بیمارستانهای نیروهای مسلح بازدید خواهند کرد و با
تجربیات و آنچه که در پی صدمات ش��یمیایی ،بر سر کشور ما آمده
آشنا خواهند شد.
سردار حسن عراق��یزاده رییس اداره بهداش��ت و درمان ستاد کل
نیروهای مسلح هم در چهارمین همایش بینالمللی طب نظامی آسیا
پاسیفیک ،به ارائه توضیحاتی درباره جزییات این کنگره پرداخت و
اظهار داش��ت :در این کنگره سعی میکنیم توانمندیهای بهداری
رزمی را که برای حفظ جان رزمندگان و مردم به کار برده میشود را با
میهمانان این نشست که از  30کشور دنیا هستند به اشتراک بگذاریم.
وی با اش��اره به حضور نمایندگان��ی از قاره آسیا ،اروپ��ا ،اقیانوسیه،
آفریقا و آمریک��ای جنوبی ،افزود :این همای��ش فرصتی برای ارائه
توانمندیهای طب نظامی در سطح کشورهای شرکت کننده است.
به گزارش ایسنا ،وی با تاکید بر اینکه توسعه بیمارستانهای نظامی
برای خدمترسانی به مردم بسیار مهم اس��ت و ایران آمادگی دارد
که تجربه خود در حوزه دفاع مقدس را به دیگر کشورها منتقل کند،
از آمادگی ای��ران برای تاسیس یک بیمارستان طب نظامی مستقل
خبرداد و گفت :ای��ران آماده تبادل اطالعات بین دانشآموختگان و
پروفسورها است.

گزیده ها

تصویب اختیارات بانک مرکزی
برای اصالح نظام بانکی

در جلسه روز گذش��ته شورای
عالی هماهنگی اقتصادی که با
حضور آیتاهلل ص��ادق آملی
الریجانی رییس قوه قضاییه،
حجتاالسالم حسن روحانی
رییسجمه��وری و عل��ی
الریجان��ی ریی��س مجلس
برگزار شد ،اختیارات بانک مرکزی برای اجرای برنامه اصالح نظام
بانکی مورد بررسی و تصوی��ب قرار گرفت .وزارت امور اقتصادی و
دارای��ی موظ��ف ش��د ب��رای ارائه رف��ع موان��ع ج��ذب و تشویق
سرمایهگ��ذاری ،طرحهای الزم را سریع ًا تهیه کند .ش��ورای عالی
جهتگیریهای الزم برای برنامه اصالح نظام بانکی را به تصویب
رساند .به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاستجمهوری ،در آغاز این
جلسه ،رییس کل بانک مرکزی در مورد مشکالت ساختاری نظام
بانکی و طرح بانک مرکزی برای اصالح آن ،گزارش��ی را به جلسه
ارائه کرد و سپس مواد الزم در این زمینه به تصویب رسید .همچنین
در این جلس��ه ،موانع حقوقی و اداری سرمایهگذاری در کشور مورد
بررس��ی قرار گرفت و مقرر ش��د وزارت امور اقتص��ادی و دارایی با
همکاری همه دستگاههای اجرایی کشور طرح رفع موانع و جذب و
تشویق سرمایهگذاری را تهیه و برای تصویب به جلسه شورای عالی
هماهنگی اقتصادی ارائه کند.

تکذیب شایعات درباره
شورای نگهبان

عباسعلی کدخدایی سخنگوی
شورای نگهبان به خبر منتشر
شده در فضای مجازی مبنی بر
انتخ��اب دبیر جدید ش��ورای
نگهبان واکنش نشان داد .وی
در این باره ،در صفحه شخصی
خود در فضای مجازی نوشت:
سخنی منسوب به داستایوسکی است ک��ه می گوید؛ کسی که به
خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش میدهد ،کارش به
جایی خواهد رسید ک��ه هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران
تشخیص نخواهد داد .وی افزود :جمعه شب خبری کذب مبنی بر
انتخاب دبیر جدید شورای نگهبان منتشر شد و برخی افراد رسانهای
نیز به آن دامن زدند .این در حالی بود که انتخابات هیات رییسه شورا
هر سال در  ۲۶تیر ماه برگزار میشود .هر چه فکر کردم که چرا این
خبر سراپا غیر صحیح ساخته ش��ده ،نفهمیدم ،اما تعجب از عدهای
که از ف��رط بیکاری به آن دام��ن زدند .به گ��زارش خبرگزاریها،
کدخدایی ادامه داد :دبیر شورای نگهبان هر سال از بین اعضا انتخاب
میشود .انتخابات هیات رییسه نیز در  ۲۶تیر ماه برگزار میشود.

انهدام یک تیم تروریستی
در کرمانشاه توسط وزارت اطالعات
وزارت اطالعات از انهدام تیمی
تروریست��ی تجزیهطلب که از
مرزهای غربی وارد کشور و در
خانه تیمی مستقر شده بودند،
خب��ر داد .رواب��ط عمومی این
وزارتخان��ه ط��ی اطالعیهای
اعالم ک��رد :باعنایت خداوند
متعال و اقدامات تخصصی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادار ه
کل اطالع��ات کرمانشاه ،یک تیم تروریست��ی تجزیهطلب که از
مرزهای غربی وارد و در خانه تیمی مستقر شده بودند ،تحت رصد و
اشراف قرار گرفتند و دو نفر از تروریستها در درگیری مسلحانه به
هالکت رسیدند .از این تیم تروریستی چند قبضه سالح ،نارنجک،
ن گروهکی به دست آمده است .این
تجهیزات جنگی و اسن��اد درو 
اسناد مبیّن حمایت کشورهای مرتجع عربی از اقدامات تروریستی
در داخ��ل کش��ور و برنامه عملیاتی ای��ن تیم ب��رای چندین اقدام
تروریستی در استان کرمانشاه حکایت دارد.

اقتصاد آسان ترین مشکل
پیش روی انقالب

سردار محمدرضا نقدی معاون
فرهنگ��ی و اجتماع��ی سپاه
پاسداران انقالب اسالمی در
اجالسی��ه ش��هدای اساتید و
دانشج��و خراس��ان جنوبی،
گفت :آسانترین مشکل پیش
روی انق�لاب اقتصاد است و
اگر با منطق شهدا وارد این عرصه شویم همه مسائل به زودی حل
خواهد شد.
وی بیان کرد :مسائل امروز کشور سادهترین مشکلی است که تا به
حال انقالب اسالمی به آن مواجه بوده چون روزی که دانشجویان
مقابل رژیم شاه ایستادند نیروهای مسلح در دست آن رژیم بود ولی
ملت با دست خالی مقاومت ک��رد در صورتی که امروز تمام انرژی
زیر پای این ملت است.
ب��ه گزارش ایرنا ،سردار نقدی با تاکید بر اینکه اقتصاد مولد نیازمند
نیروی انسانی ،علم و فناوری است ،گفت :کشور در هیچ کدام از این
زمینهها کمبود ن��دارد و در عرصههای هوا و فضا ،حتی سلولهای
بنیادین تمام دنیا را شگفتزده کرده است.

عزم تهران و پکن در مقابله
مشترک با تحریمهای واشنگتن

کاظ��م غریبآب��ادی سفیر و
نماین��ده دائ��م کشورمان نزد
سازمانهای بینالمللی مستقر
در وی��ن ،در دیدار ب��ا «وانگ
اون» همتای چینی خود ضمن
اذعان به روابط سازنده و مثبت
دو کشور و ایفای نقش فعاالنه
و سازنده چین در مقابله با تحریمهای غیرقانونی و یکجانبه آمریکا،
بر ضرورت تداوم و توسعه همکاریها در حوزههای مختلف ،ازجمله
هستهای ،تاکید کرد .سفی��ر کشورمان همچنین خاطرنشان کرد:
عملیاتی ش��دن سازوکار بهرهمندی عملی ای��ران از منافع برجام و
اجرای تعه��دات طرف مقابل تحت برجام ،گ��ام مثبتی در راستای
صیانت از این تواف��ق خواهد بود .به گزارش مهر ،سفیر چین نیز در
این دیدار بر اعتقاد راسخ چین به اجرای تعهدات تمام طرف ها تحت
برجام و ضرورت انتفاع ایران از منافع اقتصادی و تجاری آن تاکید
کرد .طرفین در این دیدار ،همچنین بر لزوم همافزایی و استفاده بهینه
از ظرفیتهای سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) و همکاری
دوجانبه در این چارچوب ،تاکید کردند.

