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جنجال هاي پيوستن ايران به كارگروه ويژه اقدام 
مالي يا به اختصار »FATF« هر روز ابعاد تازه تري 
به خود مي گيرد. اين در حالي است كه در زمستان 
گذشته دولت اليحه الحاق دولت جمهوري اسالمي 
ايران به كنوانس�يون بين المللي مقابله با تأمين 
مالي تروريسم را به مجلس فرستاد؛ اليحه اي كه 
 FATF بخشي از برنامه اعمال دستورالعمل هاي
در شبكه مالي ايران است اما در تازه ترين تحول 
پس از آنكه گروه ويژه اقدام مالي بار ديگر تعليق 
محدوديت هاي مالي ايران را اواخر سال گذشته 
به امضا رس�اند، 9 خواسته اساس�ي از كشورمان 
مطرح كرده كه در صورت عدم پياده س�ازي اين 
9 خواسته تا ژوئن 2018، اين كارگروه تصميمات 
تازه تري عليه ايراد اتخاذ خواهد كرد؛ تصميماتي 
كه مي تواند گره تب�ادالت بانكي اي�ران با خارج 
از كش�ور را پيچيده تر از هر زم�ان ديگري كند. 

FATF 9خواسته  
حال بر اساس دس��تور العملي كه اين كارگروه براي 

ايران منتشر كرده، دولت موظف است:
نخس��ت، براي ش��بكه هايي كه اقدام به تأمين مالي 
آنچه اين كارگروه تروريس��ت مي خواند، مجازات در 

نظر بگيرد. 
به طور شفاف تر منظور  FATF آن است كه دولت 
بانك هايي را كه روابط مالي با تروريست ها)بخوانيد 

جبهه مقاومت( دارد مجازات كند. 
دوم، دولت ايران بايد دارايي گروه هايي كه ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل آن��ان را تروريس��ت مي خواند 

مسدود و مصادره كند. 
سوم، دولت موظف است عملكرد سازمان هاي مالي را 

مطابق دستور العمل ها كنترل و رهگيري كند. 
چهارم، دولت بايد ب��ه واحدهاي نظارت مالي در اين 

سيستم استقالل عملكرد بدهد. 
پنجم، دولت بايد امكان شناسايي تراكنش هاي مالي 

بدون مجوز را فراهم كند. 
ششم، دولت بايد كنوانسيون پالرمو در خصوص جرائم 
سازمان يافته فراملي را به مرحله اجرا دربياورد و امكان 
همكاري هاي حقوقي در اين خصوص را فراهم كند. 

هفتم، دولت بايد اطمينان حاصل كند كه مؤسسات 

مالي اطالعات كامل واريز كنن��ده و دريافت كننده 
وجوه را درج مي كنند.  

هش��تم، دولت بايد مجازات گس��ترده تري را براي 
نقض كنن��دگان مفاد FATF در نظ��ر بگيرد.  نهم، 
دولت بايد از وجود رويه هاي مناس��ب و قانون براي 

مصادره اموال خاطيان اطمينان حاصل كند.  
FATF  س��پس بار ديگر با اش��اره به اينك��ه ايران 
هنوز به طور كامل دس��تورالعمل ها را اجرايي نكرده 
به اعضاي خود توصيه ك��رده در روابط مالي با ايران 
از دستورالعمل هاي صادره توس��ط اين نهاد پيروي 

كنند. 
  FATF چه مي گويد؟

حال با مش��اهده اين 9خواس��ته به خوبي مشخص 
است كه مهم ترين خواس��ته FATF به طور خاص 
دسترس��ي به اطالعات تراكنش هاي مالي است كه 
اين خود نقض كنن��ده اصلي حق حاكمي��ت ايران 

است و مي تواند زمينه ايجاد چالش تازه براي كشور 
شود. اين در حالي است كه هم اكنون ايران به واسطه 
نهادهاي امنيتي خود اشراف كاملي به شبكه بانكي 
كشور دارد و اين نهادها مي كوشند تا از هرگونه تخلف 
مالي اعم از تأمين مالي تروريس��ت ها يا پولش��ويي 

جلوگيري كنند. 
اما نكته مهم تر در خصوص اين روند، تفاوت تعاريف 
مربوط به تروريس��م ميان جمهوري اس��المي ايران 
و كش��ورهاي غربي حاكم اس��ت، به عنوان نمونه از 
ديدگاه كشورهاي غربي حزب اهلل لبنان كه در داخل 
حكومت لبنان س��اختاري تعريف شده دارد و از قضا 
هزينه هاي فراواني نيز در مقابله با تروريسم پرداخته، 
در فهرست سازمان هاي تروريس��تي قرار مي گيرد، 
اما از همين منظر تروريس��ت هاي س��وري از جمله 
ارتش آزاد كه دستش��ان به خون صده��ا هزار نفر از 
مردم بي گناه سوريه آلوده اس��ت، جزو تروريست ها 

محسوب نمي شوند و حتي مي توان پول و سالح در 
اختيار آنان قرار داد. 

اين دقيقاً همان گفته اي است كه رهبر معظم انقالب 
نيز در تعريف تروريس��م فرمودند: » تروريسم يعني 
چه؟ يعني اينكه مجموعه اي، س��ازماني، گروهي يا 
دولتي بخواهد كار خود را با ايجاد ترور و وحش��ت و 
قتل و ناامني پيش ببرد. مجموعه اي براي رس��يدن 
به مقاصد ش��وم خود، يك عده انس��ان را از هر نوع و 
جنس، در هرجايي، بدون دش��مني خ��اص و بدون 
جرم و گناه��ي نابود كن��د، البته دولت تروريس��ت 
هم داريم ك��ه به كارش »تروريس��م دولتي« اطالق 
مي ش��ود. امروز واضح ترين نمونه دولت تروريست، 
رژيم غاصب صهيونيست اس��ت. در واقع از روزي كه 
دس��ت پليد و سياست ضد اس��المي، ضد مردمي و 
ضد شرقي انگليس، در كش��ور فلسطين اسالمي به 
صهيونيس��ت ها حكومت داد- يعني از سال 1948 

ميالدي و قبل از آن- تروريسم دولتي هم شكل گرفت 
و به ترور پرداخت. ترور، دستاويز كسي است كه فكر 
ندارد. ترور، مستمسك منافق روسياهي است كه در 

ميان ملت ايران جايي ندارد.«
در همين حال نكته مهم ديگر آنجاست كه ايران طبق 
اين توافقنامه متعهد خواهد شد 23 فرد و 61 نهادي 
را كه در قطعنامه 2231 تحت تحريم هستند، تحريم 
كند. ش��اخص ترين اين افراد حاج قاس��م سليماني 
است! عالوه بر اين برنامه موشكي ايران نيز جزو اين 

تحريم ها قرار دارد. 
  جمهوري اسالمي ايران؛ قرباني تروريسم

اين در حالي است كه جمهوري اسالمي ايران از زمان 
ش��كل گيري تاكنون همواره يكي از قربانيان اصلي 
تروريسم بوده و مرور گروه هاي تروريستي فعال عليه 
كشورمان، يك نكته اصلي را به اذهان مخابره مي كند 
و آن نكته اين اس��ت كه منبع اصل��ي تأمين مالي و 
تسليحاتي اين تروريست ها به يك نقطه واحد ختم 
مي شود، بنابراين ش��ايد پيوستن به اين كنوانسيون 
بتواند دست جمهوري اسالمي ايران را براي فشار به 

كشورهاي حامي تروريسم بازتر بگذارد. 
اما آن روي س��كه، واقعيتي ديگر در اين خصوص را 
به اثبات مي رساند. بر اين اس��اس، نهادهاي مدعي 
مبارزه با تروريس��م در س��طح دنيا هيچ گاه اشاره اي 
ب��ه تالش هاي جمهوري اس��المي اي��ران در مقابله 
با تروريس��م نداش��ته اند و حتي در روندي معكوس 
جمهوري اسالمي را حامي تروريسم جلوه مي دهند. 
بر اين اساس اياالت متحده كه از قضا نفوذ شديدي 
روي س��ازمان هاي بين الملل��ي دارد، هم��واره در 
گزارش هاي ضد تروريس��تي خود كه توسط وزارت 
امورخارج��ه اين كش��ور تهيه مي ش��ود، جمهوري 
اسالمي ايران را در رديف دولت هاي حامي تروريسم 
قرار مي دهد و حتي اخيراً برنامه ريزي س��نگيني در 
خصوص وارد كردن نام سپاه پاس��داران به فهرست 
سازمان هاي تروريس��تي آغاز كرده است؛ اتفاقي كه 
اگرچه به دليل نقش مؤثر سپاه پاسداران در مقابله با 
داعش و همچنين حمايت بي سابقه مردم از اين نهاد 
انقالبي رخ نداد اما اين برنامه همچنان جزو اصلي ترين 

پروژه هاي اياالت متحده است.
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10م�اه پي�ش و در زم�ان تبليغ�ات انتخابات�ي رياس�ت 
جمه�وري دور دوازده�م انواع و اقس�ام ش�عارهاي انتخاباتي 
را مي توانس�تيم جس�ت وجو كني�م، از ايجاد 950 هزار ش�غل 
طي ي�ك س�ال ت�ا ريش�ه كني فق�ر در اي�ران در ب�ازه زماني 
چه�ار س�اله! اما اي�ن وعده ه�ا ن�ه تنها محق�ق نش�ده بلكه 
بس�ياری از حامي�ان سرس�خت را س�رخورده ك�رده اس�ت.

 طي10م��اه اخي��ر اتفاق��ات قاب��ل تأم��ل و مهم��ي در عرص��ه 
سياس��ي- اقتصادي و حتي روابط بين الملل رخ داده كه بر اس��اس 
آن نه تنها جامعه ايراني نتيجه گرفته است كه بسياري از شعارهاي 
انتخابات رياست جمهوري سال 96 )همانند برخي ديگر از دوره هاي 
انتخاباتي( تنها با هدف به دس��ت آوردن كرسي رياست جمهوري 
بوده و نامزدها ب��دون توجه به مناف��ع ملي تحركات��ي را مورد نظر 
قرار دادند ك��ه تنها نفع ش��خصي و جرياني از آن حاصل مي ش��د. 
در طول 10م��اه اخير اس��تمرار فضاي رك��ود، گراني، بي��كاري بر 
فضاي كسب و كار كش��ور و گراني افسارگسيخته دالر، عدم تحقق 
 اهداف برجامي ايران و افزايش خي��ره كننده تحريم هاي ضدايراني 
امريكا- اروپا تنها بخشي از اتفاقاتي است كه جامعه ايراني را به اين 
باور رساند كه نگاه به ظرفيت هاي دروني كشور يا به عبارتي عدم توجه 
به توس��عه وابس��ته گرايي و به جاي آن توجه دولتمردان به توسعه 
درون زاس��ت كه مي تواند اوضاع امروز كشور را سروسامان دهد و در 
مقابل تهديدات اقتصادي غرب واكسينه كند. جالب اينكه بسياري از 
حاميان متعصب حفظ شرايط آن روز ) انتخابات 96( امروز در حال 
ابراز ندامت و از جامعه به دليل رفتار احساسي و مبتني بر جوزدگي 
سياسي و فريب مردم عذرخواهي مي كنند، اگر چه در ميان اين دسته 
از حاميان فعاالن عرصه فرهنگ و هنر بيشتر به چشم مي خورد اما 
نبايد ناديده گرفت كه قشر مهمي از حاميان حزبي و تشكيالتي دولت 
دوازدهم نيز در حال ريزش هس��تند. اما دليل اعراض سياسيون از 
دولت دوازدهم در علت هاي مختلف مانند عدم تمايل براي پذيرش 
مسئوليت هاي ناش��ي از ناكارآمدي دولت يا خيز براي معرفي نامزد 
اختصاصي در انتخابات 1400 قابل احصاست. تفاوت نگاه دسته هاي 
سياسي براي عبور از روحاني را مي توان در موضوع افزايش قيمت دالر 
در هفته گذشته و واكنش متفاوت روزنامه هاي حامي دولت مشاهده 
كرد، به طوري برخي از روزنامه ها)يي كه در دسته حاميان گذشته 
دولت قابل تعريف هس��تند( افزايش قيمت دالر را ناتواني دولت در 

كنترل بازار ارز دانسته، دسته اي ديگر تالش مي كند عوامل خارجي 
را به عنوان معيار تعيين كننده جاگذاري كنند و گروهي ديگر مانند 
روزنامه اعتماد تالش كردند با معرفي اس��حاق جهانگيري به عنوان 
آلترناتيو دولت، با عبور تلويحي از دول��ت دوازدهم جهانگيري را به 
عنوان فرد شايس��ته دولت معرفي و از هم اكنون ناقوس تبليغاتي را 
براي معرفي وي به عنوان نامزد انتخاباتي 1400 به صدا دربياورند. 
اعتماد با تيتر »بازگشت اسحاق« از حضور وي در مقابل دوربين ها به 
عنوان »حضور مقتدرانه جهانگيري براي حل بحران ارزي« ياد كرده 
و در بخشي از مطلب خود با تأكيد بر اينكه »او سنگر اصالح طلبان را 
در پاستور حفظ كرده و خيال جدا شدن در سر ندارد و ناهماهنگي هاي 
موجود در دولت را به نمايش گذاشته است«، مي نويسد: »نوبخت از 
عدم موفقيت دولت مي گفت و س��يف وعده م��ي داد كه در روزهاي 
آينده به نرخ متعادل برسند. آقاي وزير اقتصاد كه اساساً منكر وجود 
ريشه هاي اقتصادي شد و مي خواست كه علت را از جاي ديگر جويا 
شويم. تحليل مسعود نيلي، مشاور رئيس جمهور نيز شائبه حمايت يا 

استقبال دولت از افزايش نرخ ارز را ايجاد كرده بود. در همين احوال 
كه هر كسي حرفي مي زد، اسحاق جهانگيري تصميم نهايي دولت را 
اعالم كرد. بازار ارز آرام گرفت اما مشاهده اين ناهماهنگي نقدهاي 
بس��ياري به همراه داش��ت، چنانكه صداي عل��ي الريجاني، رئيس 
مجلس را نيز درآورد و در جلسه ديروز خواستار شنيدن صداي واحد 

از دولت شد.« 
قهرمان س��ازي از جهانگيري از مناظره دوم نامزد هاي انتخاباتي در 
بهار سال 96 آغاز شد آنجايي كه معاون اول رئيس جمهوري با ايفاي 
نقش ضربه گير در انتخابات توانست حجم حمالت تخريبي مناسبي 
عليه نامزدهاي رقيب ايجاد كند، حتي در آن مقطع زماني بسياري 
از اصالح طلبان از ضرورت كناره گيري حسن روحاني به نفع اسحاق 
جهانگيري سخن به ميان آورده و دسته اي ديگر معاون اول روحاني 
را بهترين گزينه براي ورود رسمي تجديدنظرطلبان به عرصه قدرت 
در 1400 معرفي مي كردند. اسحاق جهانگيري كه امروز به عنوان 
نامزد اصالح طلبان براي انتخابات 1400 معرفي مي ش��ود در 

مناظرات تلويزيون��ي بيان مي كند: » ملت عزيز. ما مش��كالت 
بزرگي را حل كرديم، ثبات را به اقتصاد ايران برگردانديم، مگر 
يادتان رفته است لحظه اي نرخ ارز عوض مي شد، لحظه اي قيمت 
كاال عوض مي شد، اصاًل مگر سرمايه دار مي توانست براي توليد 
و سرمايه گذاري فكر بكند«، سخنان مورد اشاره جهانگيري در 
حالي است كه در دولت دوازدهم و در زماني كه وي معاون اول 
رئيس جمهوري است دالر تا مرز 6 هزار تومان نيز صعود كرد و 
دولت متبوع وي نتوانست اقدام مؤثري درجهت ثبات بازار ارزي 
كشور را صورت دهد. روزنامه سازندگي وابسته به حزب كارگزاران 
نيز تصوير صفحه نخست خود را به اسحاق جهانگيري اختصاص داده 
و با معرفي وي به عنوان ناجي وضعيت اقتصادي كشور ياد مي كند آن 
هم بدون اشاره به اينكه وي چه اختيارات گسترده و دامنه داري در 
عرصه اجرايي كشور دارد و بدون ترديد در به وجود آمدن مشكالت 
اخير كشور سهم بسزايي دارد. آلترناتيوسازي از جهانگيري در حالي 
است كه س��ردبيرآفتاب يزد )از روزنامه هايی كه عبور از روحاني را با 
شفافيت بيش��تري دنبال مي كند(، بيان مي كند: »به دنبال دستور 
ارزي، امروز دس��تور مطبوعاتي هم دادند تا روزنامه ها بگويند گل و 

بلبل شد.« 
اعراض از دولت دوازدهم و شخص حس��ن روحاني در حالي مطلع 
مشترك سلبريتي ها و سياسيون شده است كه در اين ميان منافع 
مردم كمترين اهميت و ارجي ندارد، كمااينكه ب��ه اعتراف روزنامه 
آفتاب يزد قدرت خريد مردم حداقل 35 درصد كاهش پيدا كرده است 
اما آنچه مهم از اين مسئله مي باشد عبور از حسن روحاني و معرفي 
نامزد اختصاصي در انتخابات 1400 اس��ت. آفتاب يزد در گزارشي 
كه اواخر هفته گذشته منتشر كرده است، يادآور مي شود: »عرف 
هر س��اله اينگونه بود كه در پي كش و قوس هاي بسيار و حواشي 
رسانه اي همراه و ميزگرد تلويزيوني داغ در نهايت براساس دو فاكتور 
سبد معيشت و تورم حقوق و دستمزد افزايش مي يابد. دولت در 
سال 96 به خاطر كاهش تورم تنها 12 درصد دستمزد را افزايش 
داد... براساس شواهد و قرائن و اظهارنظر كارشناسان آنچه اين سبد 
كوچك را در سال 97 تحت تأثير قرار مي دهد، نه هياهوي جلسات 
شوراي عالي كار در ساختمان قديمي خيابان آزادي كه رخدادهاي 
سريع چهار راه استانبول است. دالر 5هزارو80 توماني يك واقعيت 

اقتصادي است با شالق سرد بر گرده دهك هاي پايين درآمدي.«

 حاميان ديروز از تدبير و اميد رويگردانند
اعراض سلبريتي ها و سياسيون از دولت دوازدهم

گزارش 2

  تنها امري كه سايه جنگ را دور مي كند
كاربري به اسم حاج پطروس در توئيتر نوشت: امريكا براي 
حمله به سوريه )هرچند در حد ترقه بازي( احتياجي به 
اجازه سازمان ملل نداش��ت، همانطور كه براي حمله به 
عراق از كسي اجازه نگرفت. پس دوستان داخلي يادشون 

باشه فقط قدرت، سايه جنگ رو دور مي كنه، نه برجام هسته اي و موشكي!
  اگر حمله موشكي به ايران مي شد... 

كاربري به نام كهف الحصين هم مي نويسد: ناتواني امريكا فقط اينجا كه 71 
موشك از 103 موشك شليك شده به سمت س��وريه جنگ زده، سرنگون 
شدند، يعني اگر همين حمله به كشور قدرتمندي مثل ايران بود، يك موشك 
هم از تور آتش ما رد نمي شد! اينو برسونيد به اونايي كه مي گفتن امريكا با 

يك موشك ايران رو فلج مي كنه!
  رفع حصر چه ربطي به وحدت دارد؟

مجتبي دانش طلب در مورد ادعاي اصالح طلبان كه دغدغه وحدت را بهانه 
رفع حصر كرده اند، مي نويسد: رفع حصر هيچ ربطي به وحدت ندارد، بيرون 
آمدن مسببين تفرقه چه كمكي مي تواند به وحدت كند؟! رفع حصر خواسته 
اصالح طلب هاست براي برتري سياس��ي، مطالبه فرقه اي خودشان است و 

ادعاي وحدت هم يكي از دروغ هاي پيش پا افتاده شان. 
.................................................................................................................................

  امريكا چقدر شبيه شوروي شده!
محمد ايمان��ي در كانال تلگرامي خود نوش��ت: وقتي از 
امريكايي ها يا امريكازده تري��ن تحليلگران درباره حمله 
موشكي به چند منطقه در سوريه بپرسيد »خب كه چي؟ 
عايدي و دستاورد و نتيجه اين حمله چه بود؟«، كمترين 
پاسخ قانع كننده اي ندارند. امريكا سال هاست حرفي براي گفتن ندارد. آيا 
همين ناتواني در بيان عايدي حمله، به اندازه كافي گويا نيس��ت تا شهادت 
دهد مدعي ابرقدرتي در دنيا، به عجز راهبردي و عملياتي رسيده است؟ اين 
همان امريكايي است كه روزي با بمباران اتمي ژاپن، سرنوشت جنگ جهاني 
را تعيين مي كرد يا ظرف يك هفته، كار حكومت صدام را مي ساخت. قدرت 
مؤثر امريكا، بي نهايت تحليل رفته است، چون حريفاني نه از جنس ژاپن و 
آلمان و حتي چين و روسيه بلكه از جنس ايمان و مقاومت در برابر او قد علم 
كرده اند. امريكاي معروف، اكنون تبديل به خاطره شده و به تاريخ پيوسته 
است.  شوروي هم اواخر عمر خود همين گونه ش��ده بود، دقيق تر بگوييم: 
درست از وقتي كه در باتالق افغانستان گير افتاد. بدبختي هاي امريكا از وقتي 
باال آمد كه وارد باتالق در عراق شد و كابوس سرشكستگي مقابل فرزندان 

مقاومت را به چشم ديد. 
.................................................................................................................................

  جهان اسالم بايد براي خروج نيروهاي امريكايي متحد شوند
فرزاد مؤتمن كارگردان سينما در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت: اگر تاكنون حكومت هاي امپرياليستي، خود را پشت 
ارتش هاي دست سازي از نوع »داعش« پنهان كرده بودند، 
امروز با اضمحالل تقريبي اين ش��به نظاميان دست ساز در 
عراق و سوريه، حاال امريكا، انگلستان و فرانسه، خود دست به حمالت هوايي 
مشترك عليه اين ملت مصيبت زده مي زنند تا نشان بدهند جنگ سوريه، جنگ 
»ناتو«ست. در همين لحظاتي كه اين يادداشت را مي نويسم، آلمان هم از حمله 
به سوريه حمايت كرد. اين ادامه مداخله نظامي امريكا و متحدانش در منطقه 
است كه منجر به گسترش جنگ در افغانستان، عراق، يمن و سوريه شده است. 
اين همان سناريويي است كه منجر به اعدام صدام حسين و قتل معمر قذافي 
شد، اما در سوريه جواب نداد. باراك اوباما و هيالري كلينتون رفتند اما بشار اسد 
ماند. ديگر دست ناتو رو شده، بالماسكه داعش تمام شد، امپرياليست ها نقاب 
از چهره شان برداشتند تا »پوكر باز« بازي كند و آشكارا كشوري جنگ زده را 
مورد تهاجم قرار بدهند و ثابت كنند مسئله »تس��ليحات اتمي و هسته اي« 
نيست، مسئله امنيت اسرائيل است. مي خواهند منطقه را از قدرتي كه ممكن 

است براي اسرائيل تهديدي محسوب شود، تهي كنند. 
در مقابل ملت هاي منطقه اي كه ما در آن زندگي مي كنيم، هر اس��مي كه 
مي خواهيد بر آن بگذاريد، خاورميانه، جهان اسالم يا هر چيز ديگري، بايد 
متحد شوند و بايد مسلح باشند و به هر اسمي كه دوست داريد، مدافعان حرم 
يا ارتش اسالم يا هر اسم ديگري، همه خوبند، بايد در سوريه حاضر باشند و 
بايد ايمان داشته باشيم كه تا خروج كامل نيروهاي امريكايي از منطقه، ما 

روي آرامش نخواهيم ديد. مرگ بر امريكا، مرگ بر اسرائيل.

تجاوزامريكاييها
اقداميبرايجبرانشكستتروريستهابود

مش�اور امور بين الملل رهبر معظم انقالب 
عنوان كرد ك�ه آنچه امريكايي ه�ا به بهانه 
حمله شيميايي انجام دادند بهانه جويي است 
براي جبران شكست هاي اخير تروريست ها 
و بدين صورت نقاب از چهره خود برداشتند. 
به گزارش مهر، علي اكبر واليتي مش��اور امور 
بين الملل رهبر معظم انقالب اسالمي در حاشيه 
ديدار با عضو كميته مشورتي سياست خارجي 
چين در جمع خبرنگاران اظهارداش��ت: از ابتداي بحران س��وريه كه توسط 
امريكا و متحدان آن عليه دولت قانوني س��وريه صورت گرفت، ايران در كنار 
سوريه ايس��تاد و همچنان حمايت از دولت قانوني س��وريه را ادامه مي دهد. 
آنچه امريكايي ها به بهانه حمله شيميايي انجام دادند بهانه جويي براي جبران 
شكست هاي اخير تروريست ها در خاك سوريه است و بدين صورت نقاب از 
چهره خود برداشتند.  واليتي اظهار داشت: اقدامات امريكا در سوريه از نظر 
ما محكوم اس��ت و آنها به جايي نخواهند رسيد و دولت و ملت سوريه قوي تر 
از گذشته مي توانند از تماميت ارضي خود دفاع كنند و اين موضع جمهوري 
اسالمي ايران است. وي همچنين در خصوص موضع چين در قبال اقدامات 
اخير در سوريه، گفت: آنها مي گويند هيچ كاري نبايد خالف قوانين بين المللي 

صورت بگيرد. 
.................................................................................................................................

بروجردي:امريكابازيراادامهدهد
روسیهواردعكسالعملعملیاتيميشود

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياس�ت خارجي مجلس معتقد است 
اگر امريكايي ها بخواهند اين بازي را )حمله به كش�ور س�وريه( ادامه 
دهند، روس ها هم عك�س العمل عملياتي از خود نش�ان خواهند داد. 
به گزارش ميزان، عالءالدين بروجردي نماين��ده مردم بروجرد در مجلس 
شوراي اسالمي با اشاره به تجاوز سه كشور امريكا، انگليس و فرانسه به مواضع 
سوريه گفت: اين حركت، يك حركت منفعالنه و از موضع ضعف امريكا بود، 
لذا امريكا در مصاف با جنگ تحميلي س��وريه عماًل ب��ا همپيمانان اروپايي 
و منطقه اي خود شكس��ت خورده اين صحنه بود. وي افزود: بنده معتقدم 
امريكايي ها براي كسب وجهه و دادن روحيه به همپيمانان خود اين حركت 
را انجام دادند و اين حركت از ابتدا هم محكوم به شكست بود زيرا كشوري 
همچون يمن كه فاقد توانمندي س��وريه است سه س��ال است كه مقاومت 
مي كند و اصاًل ممكن نيس��ت س��وريه با چند موش��ك دچار مشكل شود، 
بنابراين اين مسئله جز بدنامي و محكوميت گس��ترده جهاني براي امريكا 
چيزي را در پي نداشت.  رئيس كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس تصريح كرد: جمهوري اس��المي ايران بسيار محكم تر از گذشته در 
كنار سوريه به عنوان محور مقاومت خواهد ايستاد. بروجردي در ادامه با اشاره 
به مواضع روسيه در حمالت اخير عليه سوريه گفت: روس ها اين حمالت را از 
ابتدا محكوم كردند و من معتقدم اگر امريكايي ها بخواهند اين بازي را ادامه 

دهند، روس ها هم عكس العمل عملياتي از خود نشان خواهند داد. 

رئيس مجلس: امريكا به دنبال احياي پناهگاه تروريست ها در سوريه است 
رئي�س مجل�س ش�وراي اس�المي عن�وان ك�رد ك�ه 
پيشدس�تي س�عودي ها در تقدي�م ام�وال مل�ت خ�ود ب�ه 
امريكايي ها ك�ه در كم�ال وقاحت ص�ورت پذيرف�ت، آنان 
را ترغي�ب به بمباران س�وريه كرد ت�ا به تصور خ�ود معادله 
را ع�وض و مج�دداً پناه�گاه تروريس�ت ها را احي�ا كنن�د. 
به گزارش فارس، عل��ي الريجاني در نطق پيش از دس��تور خود 
در نشست علني روز يك ش��نبه مجلس، با اشاره به حمله امريكا، 
انگليس و فرانسه به سوريه عنوان كرد: شاهد بوديم كه سه كشور 
امريكا، انگليس و فرانسه برخالف همه نظامات بين  المللي حمله 
وحشيانه اي را به كشور اسالمي داشتند و تأسف آورتر اينكه برخي 
كشورهاي اسالمي در كنار رژيم صهيونيستي و سران كفر از اين 

جنايت حمايت كردند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داش��ت: اولين سؤالي كه در 

ذهن شكل مي گيرد اين است كه چه 
علتي عامل چنين اق��دام غيرقانوني 
بوده اس��ت. ادعاي اين سه كشور بر 
اين است كه دولت سوريه در روزهاي 
گذش��ته از س��الح هاي ش��يميايي 
اس��تفاده كرده و علت موفقيت نظام 
سوريه در اخراج تروريست ها از حومه 
دمشق استفاده از چنين سالحي بوده است.  الريجاني اضافه كرد: 
در مقابل دولت هاي س��وريه و روس��يه اين ادعا را تكذيب كردند و 
خواستار رسيدگي مجامع بين المللي شدند و مگر نه اين است كه 
براي رسيدگي به اين امر نظام بين المللي تدبير كرده است پس چرا 
بدون رعايت اين ضوابط و با عجله چنين تهاجمي سامان داده شد؟
وي ادامه داد: اين دستاويز نمي تواند وجاهت داشته باشد، موضوع 

اصلي را بايد در جاي ديگر جست و آن تحوالت اخير در صحنه سوريه 
است.  رئيس مجلس شوراي اس��المي اظهار داشت: سال هاست با 
كمك كشورهاي بزرگ و برخي دولت هاي ياغي در منطقه اطراف 
دمشق النه تروريست ها شده بود و هر زمان با سالح هاي پيشرفته 
دمش��ق را ناامن مي كردند و اقدام اخير ارتش سوريه پاكسازي اين 
منطقه بود؛ كاري كه كشورهاي حامي تروريست ها باور نمي كردند 
در زمان نس��بتاً كوتاه عملياتي شود، لذا پيش دستي سعودي ها در 
تقديم اموال ملت خود به امريكايي ه��ا كه در كمال وقاحت صورت 
پذيرفت آنان را ترغيب به بمباران سوريه كرد تا به تصور خود معادله 

را عوض و مجدد پناهگاه تروريست ها را احيا كنند. 
الريجاني خاطرنش��ان كرد: اينكه آيا ب��ا چنين اقدام س��بوعانه و 
غيرقانوني به هدف خود مي رسند سرابي بيش نيست. در اين 7- 6 
س��ال اينگونه ماجراجويي ها وجود داش��ت و هر بار ناموفق بودند و 

آنچه ماند صرفاً يك ژست قلدرمآبي بود اما خيانت برخي كشورهاي 
مسلمان در اين گونه كثافت كاري هاي سياسي در اذهان توده هاي 
مؤمن باقي خواهد ماند.  وي ادامه داد: آيا اين اقدام براي آنان ذلت آور 
و خجالت آفرين نيست كه در روز بعثت پيامبر)ص( كه روز وحدت 
مسلمانان اس��ت اين كش��ورها با خوشحالي در كنار س��ران كفر و 
صهيونيست ها قرار گرفتند و با مسرت خيانت خود را اعالم كردند؟!

رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: در اين حادثه كه صف 
منافقان هلهله كنان پشتيبان سران كفر بودند براي ملل اسالمي 
بسي بيشتر رنج آور است. كش��ورهايي كه در مجامع بين المللي 
مس��تمراً از وحدت اس��المي و حقوق انس��ان ها دم مي زنند، در 
پشت صحنه يك دس��ت در حمايت تروريست ها دارند و با دست 
ديگر اموال خود را تقديم سران كفر مي كنند كه بر ملل اسالمي 

هجوم ببرند. 

   بهارستان

جعفر تکبيري
   گزارش  یک 


