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محمدعلی نجفی مشاور رئیسجمهور:

درباره کابینه دولت
دوازدهم هنوز بحثی مطرح
نیست

سياسي

مشــاور رئیسجمهور تاکید کرد که هنوز بحثی در رابطه با وزرای کابینه دولت دوازدهم مطرح نشــده
اســت .به گزارش ایســنا ،محمدعلی نجفی گفت :هنوز درباره کابینه هیئت دولت با فرد خاصی صحبتی
نشــده اســت .وی افزود :برای حضور من در کابینه دوازدهم نیز گفتوگویی نشده و این بحثها هنوز
مطرح نیست.

با حضور آیتاهلل صانعی مراسم سالگرد امام خمینی در قم برگزار شد
حوزه و همچنین اقشار مختلف مردم ،در دفتر آیتاهلل
العظمی شیخ یوســف صانعی در قم و در حضور این
مرجع تقلید برگزار شد.
در این مراســم و پس از قرائت قرآن برای شــادی
روح امام راحل و شهدای ۱۵خرداد ،۴۲ذکر مصیبت
و مدیحهسرایی انجام شد.

مراســم بیست و هشتمین سالگرد امام خمینی ره،
با حضور جمعی از علما و اقشار مختلف مردم قم ،در
دفتر آیتاهلل صانعی در قم برگزار شد.
بــه گــزارش ایلنا ،مراســم بیســت و هشــتمین
ســالگرد ارتحال امام خمینی و بزرگداشــت شهدای
۱۵خرداد ،۴۲با حضور جمعی از علما ،فضال ،اســاتید

قرائت دعای افتتاح پایان بخش این مراسم بود.
خاطرنشان میشود که در این مراسم ،یاد و خاطره
مرحوم آیتاهلل هاشمی رفســنجانی ،مرحوم آیتاهلل
العظمی موســوی اردبیلی و برخی دیگــر از یاران و
همراهان امام خمینی و انقالب اسالمی ایران ،گرامی
داشته شد.

آیتاهلل جوادی آملی:

آیا وقت آن نیست مانند حضرت خدیجه« ،ربا» را کنار بگذاریم؟

بــه گزارش نامه نیوز ،آیت اهلل جــوادی آملی با تاکید بر
اینکه ما فرزنــد حضرت خدیجه(س) هســتیم ،گفت :آیا
ســزاوار نیست شــخصیت حضرت خدیجه(س) را معرفی
کنیم؟ آیا نباید ما دنبالهرو راه مادرمان باشــیم و از ایشــان
تبعیت کنیم؟ آیا وقت آن نیست مانند امالمؤمنین ربا را کنار
بگذاریم؟ این مرجع تقلید با بیــان اینکه کافر فاقد برهان
است ،ابراز داشــت :جاهلیت دارای فرهنگ تقلید و داللی
بود ،اما در این فضا ،حضرت خدیجه بانویی موحده و عالمه

تعویض اقتصاد ربوی به اقتصاد اسالمی هم وظیفه ماست.
ما باید راه مادرمان را برویم ،تنها زیارت کافی نیســت باید
راه ایشان را برویم.
وی ادامه داد :هیچ کمالی در اســام مشروط به جنسیت
نیست ،پشتوانه رســالت والیت است و والیتی که پشتوانه
رسالت است مشروط به جنسیت نیست .علم امام نامحدود
اســت به این خاطر که متصل به ذات اقدس الهی و مرتبط
به نامحدود است در حالی که خودشان محدود هستند .این

بــود و ما فخر می کنیم که چنین مــادری داریم و دوازده
معصوم از ایشان است.
آیت اهلل جوادی آملی بیان کــرد :در دوران جاهلیت که
ربا پیمان رســمی و دامن فروشی یک تجارت رسمی بود،
حضرت خدیجه(س) بر هر دو را خط بطالن کشید .درحالی
که با ربا می توانســت پادشــاهی کند .ایشان ربا را تحریم
کرده و اقتصاد را عوض کــرد .تبدیل فرهنگ جاهلیت به
فرهنگ عقالنی ،تحریم مراکز فســاد مجازی و حقیقی و

خطا بردار نیســت و در چنین فضایی حضرت خدیجه(س)
این راه را طی کرده اســت .آنچه که کمال اســت فقاهت
است نه مرجعیت .وی اظهار داشت :چرا به همچین بانویی
اقتدا نمیکنیم؟ ما شناســنامه داریم و حضرت خدیجه مادر
ماســت .چرا ما راه مادرمان را پیش نمیگیریم؟ چرا غرق
فســاد و ربا شــدهایم؟ حضرت خدیجــه(س) ام المومنین
فرهنگــی و فقهــی و عفافــی و اجتماعــی و اقتصادی
است.

حمید ابوطالبی معاون سیاسی رئیسجمهور:

معاون سیاسی رئیسجمهور نسبت به اقدام اخیر چهار کشور عربی در قطع رابطه
با قطر واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا ،حمید ابوطالبی نســبت به قطع رابطه چهار کشــور عربســتان
ســعودی ،مصر ،امارات متحده عربی و بحرین با قطر در یک رشته توییت واکنش
نشان داد.
معاون سیاسی رئیسجمهوری در این رشتهتوییت نوشت:
 .۱نوشته بودم دوران ائتالفسازی و برادر بزرگتری به پایان رسیده و سلطهگری
سیاسی ،قبیلهبازی امنیتی ،اشغال و تجاوز نتیجهای جز بیثباتی دربرندارد.
 .۲امروز مینویســم زمان تحریم نیز به پایان رســیده و قطع رابطه دیپلماتیک،
بســتن مرزها ،محاصره کشــورها ،اخراج از همان ائتالف و ...راه خروج از بحران
محمدرضا رستمی معاون امور جوانان وزارت
ورزش و جوانان:

استخدام  2000جوان به منظور
جانشین پروری

معــاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان از اخذ
مجوز استخدام  2000جوان در موضوع دستیاران جوان
دولت خبر داد.
بــه گزارش ایســنا ،محمدرضا رســتمی ضمن ابراز
خرسندی از جوان ســازی بدنه دولت ،گفت :با دستور
رئیس جمهور و به منظور جانشــین پروری و شایسته
ساالری ،جوانانی که توانایی خود را ثابت کنند شناسایی
و به عنوان ســرمایه ای بزرگ به بخش های مدیریتی
کشور معرفی میشوند .وی در ادامه به طرح دستیاران
جوان نیز اشاره کرد و گفت :این طرح در سطح دولت تا
سطح شهرستان ها آغاز شده است و مدیران را موظف
می کند به منظور جانشــین پروری دو دســتیار جوان
داشته باشند .معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان
در ادامــه تصریح کرد :از حدود دو ســال پیش با انجام
مطالعات تطبیقی در کشــورهای مختلف دنیا ،موضوع
دســتیاران جوان دولت را در کشور آغاز و رئیسجمهور
پذیرفتند که مدیران کشــور به منظور جانشین پروری
مدیریتی در کشور دستیاران جوان داشته باشند .رستمی
در ادامــه با بیان آنکه طرح دســتیاران جــوان دولت
همچنان در کشور در حال پیگیری است؛ گفت :در حال
حاضر مجوز استخدام  2هزار جوان در موضوع دستیاران
جوان از دولت گرفته شده و امیدواریم این  2000نفر به
عنوان دستیاران جوان مدیران دولتی کار خود را آغاز و
شاهد اثربخشی مناسب آنها ،تغییرات مدیریتی و جوان
شدن بدنه مدیریتی کشور باشیم .وی همچنین در ادامه
به وعده رئیسجمهور در خصوص جوان ســازی دولت
اشــاره کرد و گفت :انتظار مــی رود در دولت دوازدهم
شاهد تغییر سن مدیریتی در هیئت دولت ،بدنه مدیریتی
کشور و همچنین اســتانداران باشیم تا انرژی جدید ،با
نگاهی نوگرایانه و خالقانه تر به نظام مدیریتی کشــور
وارد شــود و بتواند هماهنگ و همتراز با نوآوری های
جهانی در مدیریتهای سازمانی ،تغییرات محسوسی را
در ایران ایجاد کند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال:

صدور حکم برائت برای
دختر وزیر

علیاکبر پوراحمد نژاد در گفتوگو با خبرنگار انتظامی
خبرگزاری تســنیم با اشــاره به آخرین وضعیت پرونده
واردات پوشــاک دختر وزیر آمــوزش و پرورش اظهار
داشت :این پرونده با خواست و اراده دادستانی در اختیار
تعزیرات حکومتی قرار گرفت و پس از بررسیها و انجام
تحقیقات ،حکم برائت در این پرونده از ســوی تعزیرات
صادر شــد .دبیر کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا حکم بدوی و
اولیه این پرونده قطعی شــده است یا خیر افزود :در این
پرونده با توجه به حکم اولیه صادر شده و عدم اعتراض
بــه حکم صادره ،این حکم قطعی شــد .وی ادامه داد:
این پرونده در استان تهران و از نظر ما مختومه شده و
جای بحثی ندارد .پوراحمد نژاد گفت :البته من شنیدهام
که دادستانی کل کشور پیگیر این پرونده هستند و این
امکان وجود دارد که بخواهند از نظر ملی ،موضوع این
پرونده را مورد بررســی قرار دهند که البته به درســتی
نمیدانم تا چه اندازه میتوانند به این پرونده ورود کنند.

نیست.
 .۳سوال این است چگونه یک کشور کوچک توانسته سرنگونی حکومت قانونی
بحرین ،حمایت از داعش و القاعده و افراطگری در صحرای ســینا و شــکاف در
ائتالف را رقم بزند؟!
 .۴شــکاف و فروپاشی ائتالف نخســتین نتیجه رقص شمشیر در ریاض است؛
نمیتوان یکجا با شمشــیر رقصید و جای دیگر به معاشــقه پرداخت! جای برادر
بزرگتر عوض شده است؟!
 .۵عربســتان ،مصر ،امارات و بحرین که در برابر کشوری کوچک به این میزان
شکنندهاند ،راهی جز دموکراسی در داخل و گفتوگو در منطقه ندارند؛ عصر قبیله
پایان یافته است!

امیری خاطرنشــان کرد :نباید این ذهنیت
برای آنهــا به وجود بیاید کــه هرگاه نظام
خواسته اســت آنها حضور داشتند اما بعد از
اتمام انتخابات به حاشیه رانده شدند .او ادامه
داد :برخی رفتارها در ایام انتخابات عجیب و
غریب نیست اما امیدواریم قضات ما در این
مورد هم براساس عدل و انصاف رفتار کنند.

  حمید قاسمی مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:

دریاچه ارومیه تا سال  1402به تراز اکولوژیک خواهد رسید

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان
شــرقی اعالم کرد :حجم آب دریاچه ارومیه
نسبت به سال  92حدود  2.5برابر شده و تا
سال  1402دریاچه ارومیه به تراز اکولوژیک
خواهد رسید.
به گزارش ایسنا ،حمید قاسمی در دیدار با

نماینده جدید ولی فقیه در آذربایجان شرقی
که به مناســبت فرا رســیدن هفته محیط
زیســت صورت گرفت ،با اشــاره به احیای
دریاچه ارومیه به عــوان یکی از مهمترین
اولویتهای دولت یازدهــم ،گفت :با ایجاد
ســتاد ملی احیای دریاچه ارومیه قدمهای
موثری بــرای احیــای نگین فیــروزهای
آذربایجان برداشــته و ســطح آب دریاچه
تثبیت شــده و با وجود کاهش بارندگی ها
 30ســانتی متر هم افزایش داشته .کارهای
اجرایی دولــت باعث کاهش بحران دریاچه
ارومیه شده است .وی در خصوص اقدامات
صورت گرفتــه در خصوص کاهش آلودگی

هوای کالن شهر تبریز گفت :توزیع بنزین
یورو  4در ســطح کالن شهر تبریز از سال
 93نقــش مهمــی در کاهــش آالیندگی
خودروها داشت و این در حالی است که 70
درصد منابع آالینده هوای تبریز را خودروها
تشکیل می دهند .مدیرکل حفاظت محیط
زیست آذربایجان شرقی ادامه داد :در جهت
کاهش آلودگی هوای تبریــز فلکه مازوت
نیروگاه تبریز هم پلمپ شــده و اکنون این
نیروگاه با سوخت پاک کار می کند .قاسمی
از افزایش ایســتگاه های سنجش آلودگی
تبریز به  10ایستگاه خبر داد و گفت :عالوه
بر این ایستگاههای ســنجش آلودگی هوا

در بناب ،مراغه و میانه نیز مســتقر شدهاند
و برای اطــاع از ریزگردهای نمکی و گرد
و غبار هم در  3ایســتگاه سنجش آلودگی
در شــرق دریاچــه ارومیه مســتقر شــده
اســت .وی گفت :نتیجــه اقدامات صورت
گرفته در بخش کنترل آلودگی هوا ،افزایش
تعداد روزهای پاک تبریز به  108روز در سال
 95بود؛ این در حالی است که تعداد روزهای
پاک در سال  91بیشتر از  72روز نبود.
قاســمی خاطرنشــان کرد :تعداد صنایع
آالینده استان نیز از  88مورد در سال 92به
 43مورد در سال  95رسیده است و ما تالش
می کنیم این عدد کمتر نیز بشود.

فاطمه سعیدی نماینده مجلس:

مجازات اعدام برای مواد مخدر را مناسب نمیدانیم

نماینده تهران در یادداشــتی به دفاع از محدودسازی حکم
اعدام مجرمین مرتبط با مواد مخدر پرداخت.
به گزارش آفتاب نیوز ،متن یادداشت فاطمه سعیدی که در
کانال تلگرامی خود منتشر کرده به شرح زیر است:
نمایندگان مجلس در آســتانه تصمیمی بزرگ هستند .به
زودی در صحن علنی مجلس شــورای اســامی شاهد رای
گیری برای طرح محدودسازی مجازات اعدام در جرائم مرتبط
با مواد مخدر هســتیم .این طرح حاصــل زحمت صدها نفر
ساعت کار کارشناسی برجسته ترین حقوقدانان ما در مجلس
اســت .رای به محدودســازی اعدام در جرائم مربوط به مواد
مخدر رای به زندگی دهها و شاید صدها خانوادهای است که با

مرگ یک نفر نابود میشود .ما به عدم مجازات رای نمیدهیم
اما مجازات اعدام را نیز مناسب نمیدانیم .صدها فعال مدنی
و ســازمان های مردم نهاد در اینکه این طرح به نقطه کنونی
برسد سالها زحمت کشیدهاند.
بــه خانوادههــا ،کودکان و زنانی بیندیشــیم کــه با یک
اعــدام بــرای همیشــه نابود می شــوند و هیــچ تضمینی
نیســت که آن کودک راه پدر معدوم خــود را پی نگیرد .اما
بازپروری مــی تواند چنین خطر بزرگی را فرســنگ ها دور
کنــد .اینجانب نیــز امیــدوارم همکاران متعهد و دلســوزم
در مجلــس گام عملی مناســبی برای تصویــب این طرح
بردارند.

نگرانی فعاالن کارگری از چگونگی اجری طرح کارورزی

امکان سوء استفاده کارفرمایان از طرح کارورزی وجود دارد

یک فعال صنفــی کارگری میگوید :گرچه
کشور به ایجاد شغل و خلق مشاغل پایدار نیاز
دارد اما این کار باید به گونهای انجام شود که
زمینههای قانون گریزی را فراهم نکند.
به گــزارش ایلنا ،علی اصالنی فعال صنفی
کارگری اظهار داشــت :گرچه کشور به ایجاد
شغل و خلق مشاغل پایدار نیاز دارد اما این کار
باید به گونهای انجام شــود که فرصت قانون
گریزی را در اختیار کارفرمایان قرار ندهد.
دولت دوازدهم با چالشهای فراوانی برای
ایجاد سالی  ۱میلیون شغل مواجه است که در

این راستا اخیرا طرح کارورزی را اجرایی کرده
است .قرار شــده براساس این طرح کارورزان
به مدت  ۲ســال با یک سوم حداقل دستمزد،
چیزی در حدود  ۳۰۰هزار تومان در محیطهای
کاری مشمول این طرح مشغول به کار شوند.
در طی این مدت نیز دولت با اعطای معافیت
بیمهای به کارفرمایان ،حق بیمههای کارورزان
را پرداخــت میکند .عضو هیات مدیره کانون
عالی شوراهای اســامی کار کشور در ادامه
با بیان اینکه امکان سوءاســتفاده کارفرمایان
از ایــن طرح وجود دارد ،افــزود :در این طرح

هیچ تضمینی دیده نشــده است که براساس
آن پــس از پایان دوران  ۲ســاله کارورزی و
اتمام معافیتها کارگــر در کارگاه بماند و به
طور دائمی مشغول به کار شود .در طرح دولت
کارورزان با مدارک پایینتر از کارشناســی نیز
میتوانند مشــغول به کار شوند این در حالی
اســت که ماده  ۷۱قانون برنامه پنجم توسعه
که این طرح از آن نشات میگیرد به صراحت
مشــخص کرده اســت که تنها امــکان به
کارگیری کاروزران با حداقل مدرک لیسانس
وجود دارد .اصالنی تصریح کرد :اگر قرار است

تصمیم قطع روابط کشورهای عربی با قطر
مربوط به خودشان است

وزیر خارجه روســیه در واکنش به اتهامات مطرح شــده علیــه قطر و لغو روابط
دیپلماتیک برخی کشــورهای عربی با دوحه این اقدام را تصمیم ویژه این کشورها
دانست و گفت :ما همه کشورها را به گفتگو فرا میخوانیم.
به گزارش ایســنا ،ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری با
همتای بالروســی خود گفت :تصمیم برخی کشورهای عربی به قطع روابط خود با
قطر مربوط به خودشــان اســت و ما همه کشورهای منطقه را به گفتگو برای حل
اختالفاتشان فرا میخوانیم.
وی افزود :این روابط دوجانبه میان کشورهاســت و مــا در این تصمیمگیریها
مداخله نمیکنیم .با وجود اینکه جهان معتقد اســت روسیه در تمامی حوادث جهان
نقش دارد اما من دوست دارم به شما تاکید کنم که این چنین نیست.
وزیر امور خارجه روســیه اظهار داشت :ما باور داریم به اینکه هرگونه اختالفاتی
ممکن است رخ دهد .ما هرگز از سختیهایی که در روابط میان دیگر کشورها ایجاد
میشود خوشحال نخواهیم شد .ما به حفظ روابط خوب با همگان اهمیت میدهیم
به ویژه در منطقهای که هم اکنون مهمترین مســاله در آن تقویت تمامی تالشها
برای مبارزه با خطر مشترک برای همه است یعنی خطر تروریسم بینالمللی.
واکنش وزارت خارجه آمریکا به قطع روابط دیپلماتیک
کشورهای عربی با قطر:

اختالفات نباید بر جنگ با داعش
تأثیر بگذارند

توطئه ترامپ با سعودیها و
امارات برای بیثباتی در ایران

نباید بعد از اتمام انتخابات مردم به حاشیه رانده شوند

معــاون پارلمانی رئیس جمهــور گفت:
درمورد احضار برخی از رؤســای ستاد آقای
روحانی باید منتظر پاســخ قانونی باشیم اما
امیدواریم قضات ما براساس عدل و انصاف
رفتار کنند.
به گزارش ایلنا ،حســینعلی امیری درباره
شــکایت برخــی از نامزدهــا از اســحاق

سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه:

هافینگتونپست:

      حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور:

جهانگیری و حســن روحانی گفت :شورای
نگهبان اعالم کرده که شکایاتی واصل شده
است .البته همانطور که مشاهده کردید آقای
کدخدایی اعالم کردند برخی از این شکایات
جزئی بوده و برخی دیگــر نیز پس از تایید
شورای نگهبان رسیدگی خواهد شد.
او درباره بازداشت برخی از رؤسای ستاد یا

رسانههای خارجی

انتظار نداریم اختالفات بین کشــورهای عربی خلیج (فارس) بر جنگ با داعش
تاثیر بگذارد.
رکس تیلرســون وزیر امور خارجه آمریکا از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس
خواست اختالفات را حل و فصل و اتحاد خود را همچنان حفظ کنند.
بــه گزارش انتخاب ،وزیر امــور خارجه آمریکا افزود از کشــورهای عربی خلیج
(فارس) می خواهیم بنشینند و مشکالتشان را حل و فصل کنند.
شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد :رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا
گفت انتظار نداریم اختالفات بین کشورهای عربی خلیج (فارس) بر جنگ با داعش
تاثیر بگذارد.

عصر قبیله پایان یافته است

اعضای ستاد حسن روحانی در سراسر کشور
گفت :همانطور که آقای شریعتمداری گفتند
در مواردی برخی احضار شدند که باید منتظر
پاسخ قطعی و قانونی باشیم.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان
کرد :مردم عضو ستاد آقای روحانی بودند و
این مردم برای ما عزیز هستند.
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طرحی اجرایی شود حتما باید در آن قانون به
صورت کامل اجرا شود اما شاهد هستیم که در
خصوص این طرح چنین چیزی دیده نشــده
اســت که این امر مایه نگرانی است .وی در
پایان افزود :در مجموع شاید بهتر باشد که در
این طرح بازنگری صورت پذیرد تا بتوان هرچه
بیشــتر بر جنبههای معیوب این طرح متمرکز
شد در غیر این صورت قانون گریزی که قرار
بود در لوای الیحه اصالح قانون کار بر روابط
کار حاکم شود این بار خود را به شکل دیگری
نمود میدهد.

یک روزنامه آمریکایی از همراهی دولت ترامپ با توطئه عربســتان سعودی و
امارات متحده عربی برای بی ثبات کردن ایران و تغییر نظام این کشور خبر داد.
به گزارش انتخاب ،نشریه آمریکایی هافینگتون پست در گزارشی نوشته است:
به نظر می رسد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری گامی
بالقوه و نزدیک تر را برای حمایت از تالش های توطئه آمیز عربستان سعودی و
امارات متحده عربی برای بیثبات کردن ایران برداشته است.
بر اســاس این گزارش ،این تالش های توطئه آمیز شــامل ســرنگون کردن
احتمالی نظام اســامی ایران و مجبور کردن قطر به همراهی با سیاســت های
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس برای هدف گیری ایران و انتصاب یک افســر
مجــرب عملیات مخفیانه به عنــوان رئیس عملیات ایــران در آژانس اطالعات
مرکزی آمریکا است.
انتصاب مایکل دی آندرا منتصب به شــاهزاده سیا با سابقه نظارت در عملیات
شــکار بن الدن به عنوان رئیس بخش عملیات ایران در سیا ،نشان می دهد که
ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا احتماال رویکردی به مراتب عملیاتی تر و هم
مسیر با رویکرد سرســختانه ترامپ با حمایت عربستان سعودی و امارات متحده
عربی را برای مقابله با ایران در پیش خواهد گرفت که این رویکرد احتماال شامل
اعمال فشار برای تغییر نظام ایران نیز میشود.
به گزارش هافینگتون پســت ،دی آندرا که برای ازدواج با همسر مسلمان خود
به اســام روی آورده است ،ســابقهای از عملیات های مخفیانه قابل توجه برای
به چالش کشــیدن ایران دارد و بر اساس گزارش های منتشر شده ،در استفاده از
شکنجه در روش های بازجویی شبه نظامیان مظنون در زمان ریاست جورج دبلیو
بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز دخیل بوده است.
دی آندرا همچنین در تشــدید حمالت هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در
پاکستان و یمن علیه شبه نظامیان اسالم گرا نیز دخیل بوده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در خبری نوشــت کــه انتصاب دی آندرا در
بخش عملیات علیه ایران در ســازمان سیا در شــرایطی صورت گرفته است که
برخی از مقامات آمریکایی از جمله ازرا کوهن واتنیک مدیر ارشــد اطالعاتی در
شــورای امنیت ملی آمریکا در حال اعمال فشــار برای ایجاد سیاستی آمریکایی
جهت تغییر نظام در ایران هستند.
مایک پومپئو از حامیان گذشته اقدام نظامی علیه تأسیسات هستهای ایران که
توسط ترامپ به عنوان رئیس ســیا منصوب شده است ،تابستان گذشته خواستار
اقدام کنگره برای تغییر رفتار و نهایتا تغییر رژیم ایران شده است.
ســایر مقامات ارشــد دولت ترامپ از جمله جیمز ماتیــس وزیر دفاع و ژنرال
هربرت مک مســتر مشاور امنیت ملی آمریکا نیز از جمله تندروهای آمریکایی در
قبال ایران محسوب می شوند.
بر اساس این گزارش ،انتصاب دی آندرا در سیا در شرایطی صورت گرفت که
یک اســتراتژی در حال ظهوری در عربستان سعودی دیده می شود .برای تشدید
جنگ نیابتی پادشــاهی این کشور با ایران از طریق ایجاد ناآرامی در میان اقلیت
های قومی جمهوری اسالمی ایران و همچنین از طریق مقابله با گروه های تحت
حمایت ایران در سوریه و یمن با کمک آمریکا.
این در حالی اســت که دولت ترامپ حمایتها از مداخله نظامی دو ساله و بد
فرجام عربستان سعودی در یمن را تشدید کرده است.
بر اســاس این گزارش ،ایمیل های افشــا شــده از حســاب کاربری یوسف
العتیبه ســفیر امارات متحده عربی در واشــنگتن نیز نشــان می دهد که امارات
متحــده عربی به دنبــال راههایی برای نفــوذ در وضعیت داخلی ایران اســت.
بــر اســاس این ایمیلهــا ،تالشهایی توســط امــارات صورت گرفته اســت
تــا شــرکتهای آمریکایــی را متقاعــد کنند که بــه دنبال فرصــت در ایران
نباشند.
عالوه بر این ،دســتور کار پیشــنهادی برای جلســه هفته جاری بین مقامات
امارات متحده عربی شــامل بحث درباره سیاست های احتمالی امارات و آمریکا
برای تاثیرگذاری مثبت در شــرایط داخلی ایران با کمک ابزار اقتصادی ،سیاسی،
نظامی ،اطالعاتی و سایبری.
هافینگتون پســت نوشــت که بعید اســت ایران در صورت عملیات مخفیانه
عربستان ســعودی و آمریکا علیه خود ،بیکار بنشــیند به خصوص اینکه قابلیت
ایران برای عملیات از طریق گروههای نیابتی خود مانند حزب اهلل ،جهاد اسالمی
فلسطین و عراق ،از مهم ترین داراییهای استراتژیک تهران به شمار می آیند.
بر اساس این گزارش ،نتیجه این است که استراتژی آمریکا و عربستان سعودی
و امــارات متحده عربی علیه ایران با خطر مقابله به مثل از ســوی تهران روبهرو
است.

