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بیش از  ۵۰درصد مردم
واکسینهشدند
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مذاکرات هستهای در بزنگاه تردیدها
القدس العربی در مطلبی به قلم نوری آل حمزة نوشت :با وجود احتمال زیاد از سرگیری
مذاکرات هستهای بین ایران و قدرتهای جهانی در هفتههای آینده[ ،ترکیب] هیئت
مذاکره کننده تهران همچنان نامشخص و غیر قابل توجیه است.
در ادامه این مطلب آمده است :گفتگوهای غربی-ایرانی در راستای احیای توافق
هستهای به نتیجه نرسید و در حالی که ابراهیم رئیسی احیای برجام را یکی از اهداف خود
میداند ،انتصابها در دولت وی بویژه در وزارت خارجه ،سواالتی را در مورد از سرگیری

سرمقاله

نیما غالمرضایی

مذاکرات برانگیخته است .پس از اینکه حسین عبداللهیان به منصب وزارت خارجه رسید،
رئیسی تصمیم گرفت علی باقری کنی را به عنوان معاون امور بینالملل وزیر خارجه انتخاب
کند ،تا عهده دار امور مربوط به مذاکرات هستهای باشد و جانشین مذاکره کننده سابق
ایران ،عباس عراقچی شود ،اما از آنجا که باقری کنی به اصرار خود برای ترک مذاکرات و
پیش بردن طرح هستهای ایران معروف است ،همین امر نگرانیهایی را در بین غربیها به
دنبال داشته است.
شرح درصفحه 11

لزوم جراحی در اقتصاد فوتبال
فوتبال امروز بیتردید در اکثر کشورهای جهان تنها یک
ورزش نیست .این میدان مستطیل سبز رنگ وجوهی
دیگر با آن عجین است که اقتصاد یکی از مهمترین آنها
است .بنابراین باشگاههای معتبر جهان از منظر اقتصادی
حتی اعتبار اجتماعی خود را باال یا پایین میآورند .در این
میان اما دو باشگاه پرطرفدار استقالل و پرسپولیس در
کشور همواره دچار مشکالت عدیدهای بودند.
در حالی که عموما ًبدهکاریها و سوءمدیریتها گریبان
این دو تیم پرطرفدار را گرفته است اما وعده واگذاری آنها
به بخش خصوصی نیز سالهاست عملی نمیشود .این
روزها که برنامهها برای شروع لیگ جدید آماده شده،
باشگاه استقالل تهران هنوز دچار تنش مدیریتی است
و البته پرسپولیس نیز تنها به پشتوانه نتایج خوبی که
طی این سالها گرفته مشکالت مدیریتیاش کمتر تبعات
داشته است .با این همه اما با نگاهی به درآمدهای
باشگاههای جهان میتوان دریافت که معموال ً آنها از
سه طریق کسب درآمد میکنند؛ حق پخش تلویزیونی،
درآمد روز مسابقه و تجارت .حال سوال اینجاست که
کدام یک از باشگاههای ایرانی از این سه طریق به کسب
درآمد میپردازد؟
هرچند باشگاههای صنعتی میتوانند مدعی بخش
درآمدی از تجارت باشند اما آنها نیز به طور غیرمستقیم از
منابع عمومی ارتزاق میکنند که بحث آن جداست .حال
فرض کنیم با این شرایط دولت حمایت خود را از این دو
باشگاه پرطرفدار بردارد و آن را به بخش خصوصی واگذار
کند ،آیا آنها میتوانند گلیم خود را با این سه روش از آب
بیرون بکشند؟ پاسخ معلوم است.

رئیسی در مراسم تکریم
از پیشکسوتان دفاع مقدس:

با جاهلیت مدرن
در دنیا مواجه ایم
صفحه 2

«ابتکار» تبعات ناشی از اجرا نشدن قانون مالیات بر خانههای خالی را بررسی کرد

بی عرضگی در حل مشکالت نتیجه
پشت کردن به سنت های الهی است
صفحه 2

صفحه 8

خبر

سرلشکرسالمی:

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران:

در مسیر اعتالء و قدرتیابی هستیم

مذاکرات وین در هفتههای آتی از سر گرفته خواهد شد

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه نشست
وزرای  ۴+۱در نیویورک در دستورکار نیست،گفت :هر نشست و جلسهای
هماهنگی قبلی و تنظیم دستور کار الزم دارد ،همانطور که قبال تاکید شد
گفتگوهای وین بهزودی و طی چندهفته آتی از سرگرفته خواهد شد و این به
اطالع ۴+۱رسانده شده است.
به گزارش ایرنا ،سخنگوی وزارت امور خارجه روز سه شنبه به وقت محلی
در گفتگو با خبرنگار ایرنا در نیویورک افزود :اما در عین حال الزم است قبل از
آن ،تیم سیاست خارجی دولت جمع بندی نهایی خود در خصوص کم و کیف
گفتوگوها را انجام دهد.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به اینکه آیا نشست وزرای خارجه ایران و ۴+۱
در دستور کار قرار دارد ،گفت :برجام و گفتوگوهای وین یکی از موضوعات
اصلی مالقاتهای دوجانبه با آقای بورل (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) و
وزرای خارجه حاضر از  ۱+۴خواهد بود .سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد :اما نه
برنامهای برای جلسه وزرای خارجه ایران و  ۴+۱از قبل تنظیم شده است و نه اینکه
بر اساس اطالع ما همه وزرای خارجه  ۱+۴در نیویورک حاضر هستند.
پیش از این ،ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه اعالم کرده بود که قدرتهای
جهان و ایران احتماال در حاشیه نشست ساالنه سازمان ملل با هم دیدار میکنند.
به گزارش رویترز ،لودریان احتمال برگزاری دیدار مقامهای ایران و قدرتهای
جهانی را اواخر هفته عنوان کرد .لودریان در یک کنفرانس خبری گفت که این
دیدار که شامل تمام طرفین توافق هستهای ایران به غیر از آمریکا میشود ،با
هدف ایجاد یک حرکت مثبت برای ادامه مذاکرات است.
اریک بارکس راگلز مقام ارشد وزارت امور خارجه در دفتر امور سازمانهای بین
المللی نیز افزود که ما همچنان به مسیر دیپلماسی برای دستیابی به بازگشت
متقابل به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایبند می مانیم.
این مقام وزارت خارجه آمریکا درمورد اینکه چه زمان آمریکا دوباره به مذاکرات
وین باز می گردد ،گفت :من می دانم که ما گفتهایم که آماده بازگشت هستیم و
امیدواریم به زودی خبری از ایرانیان دریافت کنیم.
«آنزه لوگار» وزیر امور خارجه اسلوونی نیز دوشنبه با قرائت بیانیه مشترک
کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در شصتوپنجمین نشست مجمع عمومی آژانس
بینالمللی انرژی اتمی بیان کرد :اتحادیه اروپا در این مقطع حساس پایبندی خود
را به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و حمایت از اجرای کامل و موثر آن اعالم
میکند .اتحادیه اروپا همچنین به مسائل مرتبط با خروج یکجانبه آمریکا از برجام
و اعمال دوباره تحریمها اعتراف میکند.
وزیر خارجه اسلوونی یادآورشد که رفع تحریمهای برجامی ،در کنار اجرای کامل
و قابل راستیآزمایی تعهدات ایران ،بخش مهمی از این توافق ب ه شمار میرود.
وی بدون اشاره به بدعهدی طرفهای اروپایی در اجرای تعهدات برجامی این
ادعای تکراری را مطرح کرد که اتحادیه اروپا به تعهدات خود در برجام از جمله
رفع تحریمها عمل کرده است .ایران تا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام
به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده
میدادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران میکنند ،فرصت دهد تا برای
تحقق این وعده تالش کنند .اما پس از گذشت یک سال از خروج آمریکا از
برجام ،تهران اعالم کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعدههایشان عمل
نکردهاند ،در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد .کاهش تعهدات
ایران بر اساس مفاد توافق هستهای برجام صورت میگرفت.

قالیباف
در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس:

قانون مالیات بر خانههای خالی
پشت چراغ قرمز
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سرنوشت برجام همچنان نامعلوم است

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :حضور
جوانان در راهیان نور و در جغرافیای دفاع مقدس و بیان
حماسهها به شکل واقعی بسیار تاثیرگذار است و میتواند
به جوانان ما انرژی و روحیه دهد و در آنها فرهنگ ایثار و
شهادت را ایجاد کند.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه نیوز ،سردار سرلشکر
پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه در حاشیه آیین
تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس که با حضور رئیس جمهوری
برگزار شد ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد :زمانی که اسالم،
والیت و مردم با هم ترکیب شدند عناصر دفاعی کشور شکل
گرفت و روح مقاومت در کالبد روح جامعه دمیده شد و
ایستادگی بی پایانی را شاهد بودیم.
وی افزود :بعد از دفاع مقدس دیگر قدرت امپراطوریهای
بزرگ برای ملت ایران بزرگ نبود و کوچک شده بود ،چون
ملت ایران توانسته بود در مقابل قدرتهای بزرگ ایستادگی
کند و هدفهای آنها را ناکام بگذارد و خودش را در جهان
به عنوان یک قدرت مطرح کند.
سرلشکر سالمی گفت :دفاع مقدس یک فرهنگ ،هویت
و تاریخ را با هم دارد و عناصری که در دفاع مقدس شکل
گرفت مانند اسالم ،ایمان ،باورها و تمام اینها نشان داد که
فقط در پرتو این موارد پیروزی ممکن است.
وی گفت :در دوران دفاع مقدس به وسیله سالحها

و تسلیحات پیروز نشدیم و انسانها در این دوران نقش
آفرینی کردند و آن چه به انسانها در این مدت قدرت
میبخشید استحکام درونی و قلبهای مطمئن و با دلی
پرایمان توانستند بجنگند و ملت به پیروزی رسید.
سردار سالمی با تاکید بر اینکه دفاع مقدس جریان پیدا
کرده و یک حادثه تاریخی توقف پذیر نبود و تا االن نیز ادامه
دارد ،افزود :هم اکنون مردم ایران در مقابل تحریمهای
ظالمانه و فشار آمریکا و غربیها و در برابر عملیات روانی
آمریکا و تبلیغات سنگین رسانهای آنها ایستادگی میکنند
و بر اثر همین جنگ بزرگ اقتصادی و روانی دوباره ملت

ایران نخلهای بلند قامتش ارتفاع پیدا کرده و واقعا این ملت
تحریمها را توانسته بشکند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ادامه اضافه
کرد :هرچه دشمن به سمت ملت ایران میآید از ملت ایران
در واقع فاصله بیشتری میگیرد و این به برکت همان روح
دفاع مقدس است که در جامعه ما جریان دارد و ما تا آخر
ایستاده ایم و این اصل دفاع مقدس است که از عاشورا
سرچشمه گرفته و امتداد دارد و به عنوان ارزشهای عاشورا
مانند ایثار ،فضیلت ،ایستادگی و جوانمردی و غیرت شکل
گرفته و تا به امروز نیز جریان یافته است.
سردار سالمی تاکید کرد :دشمنان ما در حال سراشیبی و
افول هستند و ما اینها را میبینیم که کم کم در حال فرار
و کوچک شدن هستند و از مردمک چشمهای ملت ایران
فاصله میگیرند و یک پدیده هر چقدر که فاصله میگیرد
کوچک میشو دو ما این کوچک شدن را به زیبایی میبینیم
و برای ما اثبات شده است و به برکت رهبر عزیز و ملت
بزرگ ایران و به برکت انقالب و اسالم و به فضل الهی پیروز
هستیم و این نه فقط آرزوی ما و بیان احساس ماست بلکه
چیزی است که ملت ایران روی صفحه زمین میبیند.
وی همچنین گفت :حضور جوانان در راهیان نور و در
جغرافیای دفاع مقدس و بیان حماسهها به شکل واقعی
بسیار تاثیرگذار است زمانی که رشادتها و داستانهایی

و روایتها و مقاومتهای آسمانی که واقعا شبیه افسانه
است به جوانان مطرح میشود میتواند به جوانان ما انرژی
و روحیه دهد و در آنها فرهنگ ایثار و شهادت را ایجاد کند.
سردار سالمی گفت :ما در گذشته اسطوره نداشتیم
شاهنامه میخواندیم ،اما امروز شاهنامههای بیشماری
به اندازه همه رزمندگان ما وجود دارد و قهرمانان بزرگی
که میتوانیم به آنها تکیه کنیم و به شهدا تکیه کنیم و
از آنها الهام بگیریم و قدرت بگیریم هم اکنون همه جا از
شهدا ایده میگیریم و استحکام و اطمینان قلب میگیریم
و آنها حجتهای ما هستند و بیان شخصیت و خاطرهها
و حماسههای جاودان شهدا و آشنایی جوانان ما با واقعه
بزرگ دوران دفاع مقدس میتواند باورهای زیبا و جدیدی را
برای جوانان ما الهام دهد و آنها را برای آینده درخشان برای
جوانان ما ایجاد کند.
فرمانده کل سپاه ادامه داد :در راستای پیشرفت و در مسیر
اعتال و قدرت یابی هستیم و الحمدالله موازنه دارد به نفع
ملت ایران و مسلمانان عالم و نظام و انقالب تغییر میکند
اگر این تغییر را جوانان ما درک کنند و متوجه شوند در متن
یک جنگ بزرگ هستند جنگی که باید با ذهن هایشان آن
را اداره کنند و باید ایران را بسازند دانش ،علم و فناوری را
در کشور گسترش دهند و زمانی که کشور به قدرت علمی
و فناوری مجهز شود در برابر همه قدرتها خواهد ایستاد.

سرلشکر باقری تهدید کرد

آیا سرنوشت عین االسد در انتظار پایگاه حریر است؟
تسنیم نوشت :پایگاه حریر از جمله پایگاه های آمریکا در شمال عراق است
که در سال های اخیر به محلی برای آموزش و پشتیبانی از نیروهای ضد انقالب
بدل شده است.
دو روز قبل سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
در حاشیه مراسم معارفه جانشین جدید این ستاد و در واکنش به اقدامات
گروهکهای ضدانقالب در اقلیم شمال عراق گفت« :یکی از محلهای توطئه
علیه ما پایگاه حریر آمریکاییهاست که باید جمع شود .ما حضور پایگاه حریر
در کنار مرزهایمان و برگزاری جلسات توطئه ضدانقالب را در داخل این پایگاه
تحمل نخواهیم کرد و اینها باید بساطشان را جمع کنند و این کار تازه آغاز شده
است و با جدیت ادامه خواهد داشت و مجموعهای از فعالیتهای دیپلماتیک
و نظامی برای برقراری امنیت و آرامش پایدار در منطقه باید برقرار شود».
این اظهار نظر سردار باقری پس از آن صورت گرفت که نیروی زمینی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پاسخ به اقدامات گروهکهای تروریستی
ضدانقالب در شمال عراق ،مواضع آنها را با پهپادهای انتحاری و گلولههای
هوشمند و نقطه زن توپخانه در هم کوبید.
از آغازین روزهای انقالب اسالمی ،گروهک های جدایی طلب و ضد انقالب
فعالیت های خود را در مناطق غرب و شمال غرب کشورمان آغاز کردند و در

ادامه با حمایتهای رژیم بعث عراق فعالیت های خود را گسترش دادند اما
پس از پایان دفاع مقدس این گروهک ها مجبور شدند تا به داخل خاک عراق
بگریزند و با حضور در اقلیم کردستان عراق به اقدامات تروریستی خود ادامه
دهند .پس از حمله آمریکا به عراق در سال  ،۲۰۰۳فعالیت این گروهک ها با
حمایت های تسلیحاتی و آموزشی آمریکا و همچنین افسران رژیم صهیونیستی
وارد فاز جدیدی شد که در نتیجه آن بر گستره اقدامات تروریستی آنها در
جدار مرزهای ایران افزوده شد .اما در سال  ۱۳۹۰نیروی زمینی سپاه با اجرای
یک سلسله عملیات در ارتفاعات شمالغرب کشور ،ضربات سنگین و مهلکی
بر پیکره گروهک های ضد انقالب و بخصوص پژاک وارد کرد تا جایی که
آنها مجبور به درخواست آتش بس شدند .اما پس از حمله داعش به عراق،
آمریکایی ها به بهانه ایجاد ائتالف ضد داعش دوباره فعالیت های خود در اقلیم
کردستان عراق در جهت پشتیبانی و حمایت از گروهک های ضد انقالب را از
سر گرفتند و در این راستا با ایجاد پایگاه های آموزش و پشتیبانی قصد تقویت
این گروهک ها را دارند .یکی از پایگاه هایی که آمریکا در منطقه کردستان عراق
و در نزدیکی شهر اربیل از آن استفاده می کند ،پایگاه هوایی حریر است.
این پایگاه که در  ۷۵کیلومتری شهر اربیل و  ۶۶کیلومتری مرز ایران قرار
دارد ،از سال  ۲۰۱۵و پس از حمله داعش به مناطق شمالی عراق به محل

حضور نیروهای آمریکایی و ائتالف ضد داعش به رهبری آنها برای آموزش
نیروهای پیشمرگه بدل شد.
پایگاه حریر در واقع یک فرودگاه کوچک است که پیش از این هواپیماهای
سم پاش از آن به عنوان باند فرود استفاده می کردند .اما حاال و با حضور
آمریکایی ها تبدیل به یکی از مقرهای طراحی ،هدایت و پشتیبانی از عملیات
گروهکهای ضد انقالب مستقر در اقلیم شمال عراق شده است.
اما حاال گویا کاسه صبر مقامات کشورمان لبریز شده و آنها که پیش از این
نیز بارها بر خطر قرمز بودن امنیت مردم تاکید کرده بودند ،ضمن درخواست
از دولت عراق برای برای اخراج نیروهای آمریکایی از پایگاه حریر ،مستقیما
به آمریکایی ها نیز هشدار داده اند که در صورت تکرار شرارت ها بساط آنها
را جمع خواهند کرد .نیروهای مسلح کشورمان بارها نشان داده اند که برای
حفاظت از تمامیت ارضی و استقالل و امنیت مردم از هیچ اقدامی فروگذار
نمی کنند و حتی اگر الزم باشد به پایگاه هایی آمریکایی نیزحمله خواهند کرد
مانند آنچه در عین االسد رخ داد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا سرنوشتی مانند عین االسد در انتظار پایگاه
حریر است یا آنکه آمریکایی ها بدون آنکه دچار ضربه مغزی شدید شوند این
پایگاه را ترک خواهند کرد.

گوترش:

دبیرکل سازمان ملل در جریان سخنرانی افتتاحیه هفتاد
و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل تصریح کرد :باید
سازمان ملل را برای پاسخ به نیازهای امروز بازسازی کرد.
به گزارش مهر به نقل از بی بی سی« ،آنتونیو گوترش»
دبیرکل سازمان ملل در جریان سخنرانی افتتاحیه خود در
هفتاد و ششمین مجمع عمومی این سازمان وجود نابرابری

باید سازمان ملل را برای پاسخ به نیازهای امروز بازسازی کرد

اقتصادی در جهان را محکوم و تاکید کرد که وجود این
نابرابری نه تنها اعتماد به دولتها بلکه اطمینان به ارزشها
را تضعیف میکند .دبیرکل سازمان ملل در ادامه سخنان
خود گفت :زمان آن فرا رسیده تا به بازنگری ساختار
سیاسی جهان پرداخته شود؛ چراکه ساختار کنونی جوابگوی
چالشهای جهان امروز نیست.

وی در ادامه افزود :باید سازمان ملل را برای پاسخ به
نیازهای امروز بازسازی کرد .پیشنهادهایی را در این زمینه در
گزارش خود گنجاندهام .به گفته دبیرکل سازمان ملل ،یکی
از شکاف های موجود جهان عبارتند از شکاف صلح؛ مانند
افغانستان که باید از حقوق بشر به خصوص زنان و دختران
حمایت کرد و شرایط آغاز گفتوگوی سیاسی را فراهم کرد.

آنتونیو گوترش همچنین با انتقاد تلویحی از اختالفات
موجود میان آمریکا و چین تاکید کرد :ما نمی توانیم به
مشکالت اقتصادی بپردازیم در حالی که دو اقتصاد بزرگ
جهان در حالت رویارویی با هم قرار گرفته اند .شرایط کنونی
در مقایسه با دوران جنگ سرد حتی غیرقابل پیش بینی تر
شده است.

