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بشار اسد در حالي هشتمين سال جنگ مينياتوري جهاني را پشت سر 
گذاشته و ارتش سوريه خود را براي اضمحالل و نابودي آخرين بقاياي 
اش��رار و تروريس��ت هاي مورد حمايت نظامي، اقتصادي، سياسي و... 
»ائتالف بزرگ غربي، عبري، عربي« متشكل از حدود ۶۰ كشور جهان 
آماده مي كند كه اين ائتالف به رغم ايجاد و تجهيز داعش در كنار دهها 
گروه  تروريستي به اصطالح معارض نظير »جبهه احرارالشام«، »جبهه 
اسالمي )وهابي( آزاديبخش س��وريه«، »شوراي انقالبيون ديرالزور«، 
»گردان هاي عقاب هاي ش��ام«، »گردان هاي الفاروق«، »گردان هاي 
تروريس��تي الفتح«، »جيش االس��الم«، »جبهه اس��المي س��وريه«، 
»گردان هاي احفادالرسول« و »جبهه النصره« در اهداف پليد و شيطاني 
خود ناكام مانده و تمامي برنامه ها و برنامه ريزي هاي نظام سلطه براي 
تسلط مجدد بر غرب آس��يا و ايجاد خاورميانه جديد با شكست كامل 

مواجه شده است. 
ورود رس��مي »ائتالف بزرگ غربي، عبري، عربي« به جنگ در سوريه 
با هدف ظاهري و اوليه ساقط كردن بش��ار اسد، به تشكيل ارتش آزاد 
سوريه در آگوست سال ۲۰۱۱ با سازماندهي نظاميان جدا شده از ارتش 
سوريه كه به تركيه گريخته بودند؛ به فرماندهي رياض االسعد )و پس از 
او سليم ادريس( باز مي گردد. با تشكيل ارتش به اصطالح آزاد سوريه، 
خيلي زود دهها گروهك تروريستي كوچك و بزرگ زير پرچم اين ارتش 
سازماندهي شده و ائتالف بزرگ مخالفان و معارضان حكومت سوريه را 
تشكيل دادند اما با توجه به ناهمگوني عقايد و تماميت خواهی هر يك از 
گرو ه ها )و شايد بر اساس نقشه طراحي شده غرب( اين ائتالف هيچ گاه 
شكل عملياتي به خود نگرفته و گروهك هاي تروريستي عماًل سوريه 
را به كمتر از ۱۰ بخش تقسيم كرده و هر كدام در منطقه نفوذ خود به 
تاخت و تاز و انجام عمليات تروريستي عليه حكومت مركزي مشغول 
بود. عدم انس��جام گروه هاي تروريس��تي منجر به تفوق ۸۰ درصدي 

داعش گرديد. 
ورود داعش )دولت اسالمي عراق و شام( به صحنه جنگ سوريه پرده از 
نيات شوم ائتالف بزرگ برداشته و مشخص كرد كه ساقط كردن بشار 
اسد هدف دم دستی و اوليه آنان بوده و پس از آن بر اساس اعالم داعش، 
به دنبال »ساقط كردن حكومت عراق«، »رويارويي با جمهوري اسالمي 
ايران«، »نابودي محور مقاومت«، »تأمين امنيت رژيم صهيونيستي«، 
»ايجاد خاورميانه بزرگ مبتني بر تجزيه كشورهاي غرب آسيا بر اساس 

بازگرداندن هژمون غرب« هستند. 
شواهد تاريخي نشان مي دهد كه جنگ جهاني مينياتوري سوريه داراي 
سابقه حداقل ۱۸ ساله بوده و به لحاظ تاريخي گروه تروريستي داعش 
در س��ال ۱۹۹۹ ميالدي با هدايت و حمايت سرويس هاي جاسوسي 
امريكا، انگليس و رژيم صهيونيس��تي، توس��ط ابومصعب زرقاوي يك 
ارتشي اردني االصل تشكيل شده و نام  جماعت توحيد و جهاد  برايش 
انتخاب و بعد از مدتي با بيعت با بن الدن رئيس گروه تروريستي القاعده 
تبديل به شاخه اي از القاعده در عراق ش��د و خيلي زود مشخص شد 
كه هدف آنها محدود به عراق و ش��ام نبوده و كل منطقه غرب آس��يا 
شامل افغانس��تان، پاكستان، ايران، عراق، س��وريه، لبنان، كشورهاي 
حاشيه خليج فارس، سرزمين حجاز )شبه جزيره عربستان(، و اسپانيا 
و بخش هايي از روسيه و ش��مال آفريقا را در نقشه خالفت آينده  خود 

گنجانده اند. 
جمهوري اسالمي ايران با درك صحيح و سريع از اين واقعيت كه پس 
از س��وريه و عراق ناگزير از درگيري با داعش )كه با تصرف عراق و شام 
به مراتب قوي تر و به قدرت بزرگ تبديل مي ش��ود( در داخل مرزهاي 
جغرافيايي خود خواهد بود، پيش دس��تي كرده و استراتژي جنگ در 
بيرون از خانه را برگزي��د. ورود ايران به معركه نبرد س��وريه زودتر از 
آنچه تصور مي شد س��بب خنثي ش��دن توطئه  ائتالف محور شرارت 
ش��ده و با آزادي حلب عماًل رؤياهای محور ش��رارت به كابوس تبديل 
شد. با ديپلماسي انقالبي ايران و مذاكره با روسيه و ورود اين كشور به 
معركه جنگ، محور مقاومت در تقابل با محور ش��رارت شكل گرفته و 
پيروزی های برق آساي محور مقاومت س��بب از هم پاشيدگي ائتالف 
و تضعيف جبهه تروريست ها و نابودي داعش ش��ده و باالخره در آبان 
ماه ۱۳۹۶ س��ردار س��ليماني در نامه اي به محضر رهبر انقالب، رسماً 
نابودي داعش را اعالم كرد. فرماندهي انقالبي س��ردار سليماني عالوه 
بر اضمحالل داعش و تروريست ها س��بب جدا شدن تركيه از ائتالف و 
پيوستن به محور مقاومت گرديده و اينك جبهه متحد »ايران، روسيه 
و تركيه« در حال كمك به سوريه براي پاكس��ازي كامل اين كشور از 
تروريست ها است. اينك با گذشت كمتر از يك سال از نابودي داعش، 
ارتش سوريه خود را براي حمله به آخرين بقاياي تروريست ها در ادلب 
آماده مي كند و آخرين هماهنگي هاي الزم در اجالس تهران با حضور 

سران سه كشور ايران و روسيه و تركيه انجام پذيرفته است. 
اين مقطع از نبرد س��وريه هوشياري بيش��تري طلب مي كند. اگرچه 
ترديدي نيست كه پيروزي قريب الوقوع ارتش سوريه بر تروريست ها 
و پاكس��ازي ش��هر ادلب تير خالص به ۱۸ س��ال توطئه غرب و رژيم 
صهيونيستي براي بر هم زدن موازنه قدرت به نفع آنان خواهد بود اما اين 
قطعاً به منزله پايان دسيسه ها و توطئه هاي غرب عليه انقالب اسالمي 

ايران و محور مقاومت نخواهد بود. 

سيد عبداهلل متوليان

آفتاب صلح   شام از شرق طلوع  کرد

تهران روز گذش�ته كانون توجه�ات جهاني در 
زمينه ت�اش براي پاي�ان دادن ب�ه يك جنگ 
تحميلي چند ساله در كشور جمهوري سوريه بود. 
حس��ن روحاني، والديمير پوتي��ن و رجب طيب 
اردوغان رؤس��ای جمهور ايران، روس��يه و تركيه 
پيش از اين در آذر سال ۹۶ در شهر سوچي روسيه 
با محوريت صلح در سوريه گرد هم آمدند. نشست 
دوم هم به ميزباني آنكارا در ۱5 فروردين ماه امسال 
به ارزياب��ي تازه ترين تح��والت ميداني س��وريه و 
رايزني هاي سه جانبه درباره مس��ائل بين المللی و 
منطقه اي برگزار ش��د. گام س��وم نيز ديروز نيز به 

ميزباني ايران رقم خورد. 
نشس��ت تهران در شرايطي برگزار ش��د كه ارتش 
سوريه در حال آماده ش��دن برای آزادسازي ادلب 
از دس��ت تروريست هاس��ت. ادلب يكي از مناطق 
چهارگانه كاهش تنش در سوريه است كه در حال 
حاضر خارج از حاكميت دولت اين كشور قرار دارد. 
منطقه اي كه ب��ا حمايت امريكا و غ��رب به يكي از 
كانون هاي تنش و درگي��ري و محل تجمع بقاياي 
تروريست ها در سوريه تبديل شده و اكنون در غياب 
حاميان تروريسم از جمله امريكا قرار است تعيين 
تكليف شود. مسئله اي كه نش��ان مي داد، استقرار 
صلح و ثبات در منطقه جز ب��ا همكاري و همراهي 
كش��ورهاي منطقه ممكن نيس��ت و كش��ورهاي 
فرامنطقه اي به عنوان عام��ل تنش و درگيري بايد 
منطقه را ترك كنن��د. اين در حالي اس��ت كه در 
روندي معكوس با اي��ن تالش ديپلماتيك، رويكرد 
امريكايي ه��ا و همپيمانان منطق��ه اي آنها همواره 
كوبيدن بر طبل تنش و بحران س��ازي بوده است. 
تهران ديروز ميزبان كش��ورهايي بود كه برقراري 
دوباره صلح را در سوريه دنبال مي كنند؛ صلحي كه 
طي قريب به هشت سال گذش��ته بر اثر مداخالت 
دسته اي از كشورهاي غربي و عربي هدف ضرباتي 

مهلك قرار گرفت. 
    دخالت امريكا در سوريه  بايد فوراً پايان يابد

دكتر روحاني، رئيس جمهور كشورمان روز گذشته 
طي سخناني در اين نشست ادامه مبارزه با تروريسم 
تا ريشه كن ش��دن تمامي گروه هاي تروريستي در 
س��وريه به ويژه در ادلب را ضروري دانست و گفت: 
حضور و مداخله غيرقانوني امريكا در اين كشور كه 
منجر به تداوم ناامني در آن ش��ده، بايد فوراً پايان 
يابد.  روحاني ادام��ه داد: با توجه به پيچيدگي هاي 
بحران سوريه، بس��يار مهم بود كه سه كشور ايران، 
روسيه و تركيه براي فرونشاندن شعله هاي جنگ 
در اين كش��ور به چهارچوبي مش��ترك بر اساس 
اصول بنيادين حف��ظ تماميت ارضي و يكپارچگی 
س��وريه و احترام به حاكميت ملي و حق ملت اين 
كشور براي تعيين سرنوشت آينده كشورشان دست 
يابند. رئيس جمهوري اظهار داش��ت: ما از ابتدا بر 
ناكارآمدي راه حل نظامي براي پايان بخشيدن به 
بحران س��وريه تأكيد كرده ايم و اكنون خشنوديم 
كه پس از گذشت هفت سال از بحران اين كشور و 
بر مبناي تجربيات حاصله از آن، حل و فصل بحران 
سوريه و ساير بحران هاي مشابه در منطقه از طريق 
مس��المت آميز به يك باور عمومي از س��وي غالب 
بازيگران مؤثر تبديل شده است. روحاني همچنين 

گفت: تالش ما در طول سال هاي گذشته و به ويژه 
پس از متمركز ش��دن فعاليت ها در چارچوب روند 
آستانه، همواره بر مبناي تسهيل روند گفت وگوي 
»سوري-سوري« و تش��ويق دولت و معارضه براي 

پيوستن به اين روند بوده است. 
رئيس جمهور خطاب به رؤساي جمهوري روسيه 
و تركيه اف��زود: جمهوري اس��المي اي��ران بنا به 
درخواس��ت دولت قانوني س��وريه و براي مبارزه با 
تروريس��م در اين كش��ور حضور يافت و تداوم اين 
حضور بر همين مبنا خواهد بود. در عين حال، اين 
حضور نه در گذشته و نه در آينده در جهت تحميل 
رأی و نظر خود نبوده و نخواهد ب��ود و از اراده ملت 
سوريه به عنوان ملت دوست حمايت خواهد كرد.  
رئيس جمهوري همچنين گفت: مبارزه با تروريسم 
در ادلب بخش��ي اجتناب ناپذير از مأموريت اعاده 
صلح و ثبات به سوريه است اما نبايد اين مبارزه به 
غيرنظاميان آسيب رسانده و منجر به اعمال سياست 

سرزمين سوخته شود. 
    بانيان تروريسم نمي توانند فرافكني كنند

رئيس جمه��وري تصريح كرد: هي��چ طرحي براي 
مبارزه با تروريسم نمي تواند بدون توجه به ريشه هاي 
پيدايش آن، طرح كاملي باش��د. بانيان و مس��ببان 
اشغال، تروريسم، تجاوز، مداخله خارجي و تبعيض 
همچون اياالت متحده امريكا و رژيم صهيونيستي 
و برخي ديگر از حامي��ان تروريس��م، نمي توانند با 
اتهام پراكنی و غوغا ساالري جايگاه خود را از متهم به 
مدعي تغيير دهند. روحاني افزود: رژيم صهيونيستي 
به عنوان رژيمي اشغالگر و مبتني بر تبعيض قومي 
و ديني كه موجوديتش با اش��غال، تجاوز و بی ثباتی 
شكل گرفته است، نمي تواند مدعي مبارزه با تروريسم 
باشد و خروج فوري اين رژيم اشغالگر از سرزمين هاي 
اشغالي سوريه، خواسته مش��ترك همه آحاد مردم 
سوريه و منطبق بر مصوبات بين المللی است. روحاني 
گفت: ما به عنوان يك دموكراسي در منطقه معتقديم 
راه مردم ساالری از لوله تفنگ نمي گذرد. آزادي يك 
خواس��ت اجتماعي و مردمي و ملي است و هرگونه 
نظامی گری دور باطلي از خشونت را ايجاد مي كند، 
چه در ص��ورت تروريس��م و چه در ش��كل دخالت 
خارجي. رئيس جمهوري در پايان س��خنراني خود 
تأكيد كرد: در هر مذاكره سياسي براي پايان بحران 
سوريه بايد تماميت ارضي و استقالل سوريه محترم 
شمرده شود و ضروري است تا ريشه كن شدن تمامي 
گروه هاي تروريستي در سوريه به ويژه در ادلب، مبارزه 

با تروريسم ادامه يابد. 
پ��س از روحان��ي، والديمير پوتي��ن و رجب طيب 
اردوغان رؤس��اي جمهوري روسيه و تركيه به طرح 
ديدگاه هاي خود درباره تحوالت سوريه پرداختند و 
بر حل مناقشات اين كشور از طريق تداوم رايزني و 
گفت وگوهاي سه كشور تأكيد كردند. از نكات مهم 
سخنان پوتين، اش��اره وي به تحركات تروريست ها 

در ادلب بود.  
      درخواست اردوغان و پاسخ پوتين

بعد از پايان س��خنراني سران سه كش��ور ايران، 
روس��يه و تركيه در اجالس ته��ران رجب طيب 
اردوغ��ان رئيس جمهور تركيه گف��ت: تأكيدم بر 
بمباران موجود در ادلب اس��ت كه بايد آتش بس 

برقرار ش��ود چرا كه مردم غيرنظامي ادلب ترس 
بزرگي از اي��ن موضوع دارند. با م��وج مهاجرت از 
اين منطقه روبه رو هستيم و آنها فقط مي توانند به 
سمت مرزهاي ما بيايند. بايد تدابير الزم در برابر 
گروه هاي تروريستي انديشيده شود. پيروزي اين 

اجالس اعالم آتش بس است. 
در ادامه والديمير پوتين، رئيس جمهور روس��يه 
بعد از سخنان رؤساي سه كش��ور در اين اجالس 
گفت: تروريست ها اقدامات تحريك آميز خود را با 
استفاده از پهپادها انجام داده و همچنين با پهپاد 
اقدام به بمباران مي كنند و نمي توان اين را ناديده 
گرفت و بايد درباره تمام ابعاد اوضاع جدي سخت 
و مشكل موجود تصميم گيري كرد. دولت قانوني 
س��وريه حق دارد تمامي س��رزمين خود را تحت 
كنترل خود قرار دهد. موفق شديم مشكالت قبلي 
را حل كنيم و بايد به سمت تدوين كميته قانون 

اساسي حركت كنيم. 
 دعوت از تروريست ها براي بر زمين گذاشتن سالح 
از جمله نكات مورد تأكيد رؤساي جمهور سه كشور 

در اين اجالس بود. 
    تأكيد بر تماميت ارضی سوريه  در بيانيه تهران

در پاي��ان اين نشس��ت بيانيه مش��ترك رؤس��اي 
جمهور ايران، روس��يه و تركيه؛ ب��ا تأكيد بر حفظ 
تماميت ارضي سوريه در ۱۲ بند به تأييد سه كشور 
رسيد. رؤساي جمهور سه كشور با اعالم رضايت از 
دستاوردهاي روند آستانه تنها راه حل بحران سوريه 
را فرايند سياسي و مذاكره دانستند و تصريح كردند 
كه بحران س��وريه راه حل نظامي ندارد. متن بيانيه 
پاياني نشست س��ه جانبه تهران به شرح زير است: 

رؤساي جمهور: 
۱- رضايت خود را از دستاوردهاي آستانه از ژانويۀ 
۲۰۱7 به ويژه پيشرفت به دس��ت آمده در كاهش 
خشونت در سرتاسر جمهوري عربي سوريه و كمك 

به صلح، امنيت و ثبات در آن كشور ابراز داشتند. 
۲- ب��ر پايبندي مس��تحكم و مس��تمر خود به 
حاكميت، اس��تقالل، وح��دت و تماميت ارضي 
جمهوري عربي سوريه و همچنين اهداف و اصول 
منشور ملل متحد تأكيد ورزيده و تصريح نمودند 
كه اين اصول از سوي همگان بايد محترم شمرده 
شود. رؤس��اي جمهور تصديق نمودند كه هيچ 
اقدامي، فارغ از عامل/عام��الن آن، اين اصول را 
نبايد تضعيف نمايد. آنها تمامي تالش ها به منظور 
ايجاد واقعيات جديد در صحنه ميداني به بهانه 
مبارزه با تروريسم را مردود شمرده و اراده خود 
براي ايس��تادگي در برابر مقاصد تجزيه طلبانه با 
هدف تضعيف حاكميت و تماميت ارضي سوريه 
و همچني��ن امنيت ملي كش��ورهاي همس��ايه 
را اب��راز نمودند.  ۳- وضعي��ت ميداني كنوني را 
مورد بحث ق��رار داده، ب��ه ارزياب��ي از تحوالت 
جمهوري عربي س��وريه پس از آخرين نشست 
خود در تاريخ 4 آوريل ۲۰۱۸ در آنكارا پرداخته 
و موافقت نمودند همكاري هاي س��ه جانبه را در 
تطابق با توافق هاي خود استمرار بخشند. در اين 
ارتباط، آنها وضعيت منطقه كاهش تنش ادلب 
را دنبال كرده و تصميم گرفتند تا همسو با اصول 
فوق الذكر و روح همكاري كه در فرمت آس��تانه 

شكل گرفته است، به اين موضوع بپردازند. 
4- بر عزم خ��ود مبني بر ادامه هم��كاري براي 
نابودي نهايي داع��ش، جبهه النص��ره و تمامي 
ديگر افراد، گروه ها، تش��كل ها و موجوديت هاي 
وابسته به القاعده يا داعش در سوريه كه از سوي 
شوراي امنيت س��ازمان ملل شناسايي شده اند، 
تصريح كردند. رؤساي جمهور تأكيد نمودند در 
جنگ عليه تروريسم، جداسازي بين گروه هاي 
تروريستي مذكور و گروه هاي معارض مسلح كه 
به رژيم آتش بس پيوسته اند يا خواهند پيوست، 
از جمله با توجه به جلوگيري از تلفات غيرنظامي، 

بسيار حائز اهميت خواهد بود. 
5- بر اي��ن باور خود تصريح نمودن��د كه منازعه 
سوريه هيچ راه حل نظامي نمي تواند داشته باشد 
و تنها از راه طريق يك فرايند سياسي مذاكراتي 
مي توان به آن پايان داد. رؤساي جمهور بر اراده 
خود جه��ت ادامه هم��كاري فعاالنه ب��ه منظور 
پيش��برد فرايند سياسي همس��و با تصميمات 
كنگ��ره گفت وگوي ملي س��وريه در س��وچي و 
قطعنامه ۲۲54 ش��وراي امنيت س��ازمان ملل 

تأكيد ورزيدند. 
۶- بر اراده خود به منظور اس��تمرار تالش هاي 
مش��ترك با هدف پيش��برد فرايند ب��ا راهبري 
سوري و مديريت س��وري به منظور دستيابي به 
حل و فصل سياس��ي تصريح كردن��د و بر تعهد 
خود در كمك به ايجاد و آغ��از كار كميته قانون 
اساس��ي تأكيد نمودند. رؤس��اي جمهور نسبت 
به رايزني ه��اي مفيد بين مقامات ارش��د خود و 
فرستاده ويژه دبيركل سازمان ملل در امور سوريه 

ابراز رضايت كردند. 
7- بر ضرورت حمايت از تالش ها براي كمك به 
تمامي سوري ها به منظور اعاده به زندگي عادي و 
صلح آميز و نيز تسكين آالم آنها تأكيد كردند. در 
اين ارتباط، رؤساي جمهور از جامعه بين المللي، 
به  ويژه سازمان ملل و نهادهاي بشردوستانه آن 
خواستند تا كمك هاي خود به سوريه را از طريق 
ارائه كمك هاي انسان دوس��تانه بيشتر، تسهيل 
مين زداي��ي انسان دوس��تانه، احي��اي امكانات 
زيربنايي اصلي از جمله تأسيس��ات اجتماعي و 
اقتصادي و حفظ ميراث تاريخي افزايش دهند. 

۸ -  بر اراده خود به منظور اس��تمرار تالش هاي 
مشترك با هدف حمايت از ش��هروندان و بهبود 
وضعيت انساني از طريق تسهيل دسترسي هاي 
س��ريع، ايمن و بدون مانع به تمامي سوري هاي 

نيازمند تأكيد نمودند. 
۹- بر ضرورت ايجاد شرايط الزم به منظور بازگشت 
ايمن و داوطلبانه آوارگان و اش��خاص بي خانمان 
شده داخلي به اقامتگاه هاي اصلي خود در سوريه 
تأكيد كردن��د. بدين منظور، رؤس��اي جمهور بر 
ضرورت هماهنگي ميان تمامي طرف هاي ذی ربط 
از جمله دفتر كميسارياي عالي پناهندگان سازمان 
ملل متحد و ديگر آژانس هاي تخصصي بين المللی 
تأكيد ورزيدند. رؤساي جمهور موافقت كردند تا 
ايده برگزاري يك كنفرانس بين المللی در خصوص 
مهاجران و اش��خاص ب��ي خانمان ش��ده داخلي 
سوري را بررس��ي نمايند.  ۱۰- از پيشرفت امور 
انجام ش��ده در كارگروه آزادي بازداشت شدگان/ 
ربوده شدگان و تحويل اجساد و شناسايي مفقودان 
با مش��اركت كارشناسان س��ازمان ملل و كميته 
بين المللي صليب سرخ استقبال نمودند.  ۱۱- بنا 
به دعوت جن��اب آقاي والديمي��ر پوتين، رئيس 
جمهور فدراسيون روسيه، تصميم گرفتند نشست 
بعدي خود را در فدراسيون روسيه برگزار نمايند.  
۱۲- رؤساي جمهور فدراسيون روسيه و جمهوري 
تركيه تش��كر صميمانه خود را به جن��اب آقاي 
حسن روحاني، رئيس جمهوري اسالمي ايران به 
منظور ميزباني نشست سه جانبه سران در تهران 

ابراز نمودند. 
در پايان اين بيانيه رؤساي سه كشور ايران، روسيه و 
تركيه در نشست خبري شركت كردند و به سؤاالت 
مختلف خبرنگاران پاسخ دادند. همچنين پيش از 
آغاز نشست تهران، رؤساي جمهوري اسالمي ايران، 
روسيه و تركيه در نشست هاي دوجانبه، برگسترش 
روابط در زمينه هاي مختلف سياس��ي و اقتصادي 

تأكيد كردند. 
   توئيت ظريف

محمدج��واد ظريف وزير امور خارجه كش��ورمان، 
روز گذشته پس از پايان نشست تهران توئيت كرد: 
برای پايان دادن به تروريسم در سوريه و رنج مردم 
در ادلب با روس��يه و تركيه توافق كرديم، ترامپ با 

بازی های  كوچكش متحدانش را تحقير می كند. 

امام جمعه موقت تهران: 
تالش دشمن جا انداختن 

ادعاي ناکارآمدي نظام است
ام�ام جمعه موق�ت ته�ران تاش دش�من را ج�ا انداخت�ن ادعاي 
ناكارآمدي نظ�ام در اذه�ان عمومي عنوان كرد و گفت: مش�كات 
موجود را بايد با مطالعه، تاش شبانه روزی و انگيزه ايماني رفع كرد. 
به گزارش ايرنا، آيت اهلل محمد امامي كاشاني در خطبه دوم نماز جمعه اين 
هفته تهران در جمع نمازگزاران در مصالي امام خميني )ره( اظهار داشت: 
دش��من براي ايجاد التهاب و اضطراب بين مردم جنگ رسانه اي را قوت 
بخشيده است. وي افزود: رئيس جمهور آلوده و بي خرد امريكا مي گويد 
روزي كه من وارد كاخ سفيد شدم زمان تسخير خاورميانه را تعيين كردم. 
خطيب نماز جمعه اين هفته تهران ادامه داد: بحث تس��خير خاورميانه، 
تنها تسخير ايران نيست و قرار است براساس اين نقشه سراغ هركدام از 
كشورهاي اسالمي بروند. آيت اهلل امامي كاشاني تأكيد كرد: آنها همانند 
4۰ سال گذشته در اين توطئه هم به جايي نمي رسند و ترامپ و نتانياهو 
اين آرزو را به گور مي برند. آيت اهلل امامي كاشاني همچنين در آستانه ايام 
محرم و به ويژه عاشوراي حسيني گفت: ملت ايران بايد از عاشورا درس ايثار 
و فداكاري بگيرد. وي تصريح كرد: نظام جمهوري اسالمي هم مانند امام 
حسين)ع( غريب است و دنيا عليه او قيام كرده و اگر راهبري رهبر انقالب 
را دنبال كنيد كش��تي گرفتار امواج متالطم به سرمنزل مقصود خواهد 
رسيد. امام جمعه موقت تهران، نقشه امريكا را تحويل كشورهاي اسالمي به 
صهيونيست ها برشمرد و ابراز اميدواري كرد خداوند بر اساس وعده اش ملت 
مسلمان را پيروز كند. امام جمعه موقت تهران همچنين در خطبه اول نماز 
جمعه اين هفته تهران، احتكار و گران فروشی را گناه بزرگ دانست و گفت: 
دولت، مجلس شوراي اسالمي و به ويژه سازمان تعزيرات حكومتي براي 

جلوگيري از فساد بايد با احتكار كنندگان و گران فروشان برخورد كنند. 

معاون اول قوه قضائيه: 
مشكالت اقتصادي

 با اميد به بيگانه  حل نمي شود
مع�اون اول قوه قضائي�ه تأكيد كرد: بس�ياري از مس�ئوالن درباره 
درد ه�اي اقتص�ادي و درم�ان آ نه�ا آدرس غل�ط مي دهن�د. 
حجت االسالم محسني اژه ای، روز گذشته در سخنان پيش از خطبه هاي 
نماز جمعه تهران گفت: امروز كش��ور با مش��كالت بزرگ اقتصادي و 
معيشتي مردم مواجه است اما اين مش��كالت داليل مختلفي دارد كه 
بايد به هر كدام از اين داليل در جاي خود رسيدگي شود. اژه اي افزود: 
يكي از علل اصلي مشكالت اقتصادي امروز ما تحريم هاي ظالمانه امريكا 
و هم پيمانان اوست كه در سال هاي اخير تشديد شده است و علت ديگر 
هم عمليات رواني و فضاسازي رسانه اي دشمن است كه با بزرگنمايي 
مشكالت اقتصادي كشور س��عي در ايجاد اين توهم دارد كه وضعيت 
معيش��تي مردم روز به روز در حال بدتر شدن است. وي گفت: اما علت 
ديگر مشكالت اقتصادي سوءتدبير و سوءمديريت است كه در كنار فساد 
و خيانت اقتصادي از جايگاه هاي مختلف و توسط انسان هاي فرصت طلب 
كشور را به سمت بحران برده است. اژه اي اضافه كرد: امروز بسياري از 
مسئوالن در مورد دردهاي اقتصادي و درمان آنها آدرس غلط مي دهند 
و براي همه مشكالت مي گويند كه بايد با امريكا مذاكره كرد در حالي 
كه هر كسي كه در دنيا كارش به مذاكره با امريكا كشيده است در نهايت 
نابود شده است. اژه اي افزود: ش��ايد از مهم ترين داليل ديگر مشكالت 
فعلي اقتصادي كش��ور هم كم كاری و بی انگيزگی بعضي از مديران در 
رده های مختلف باش��د كه البته اين گونه مديران در همه قوا هستند و 
به دليل نداش��تن اعتمادبه نفس كه يك مدير مؤمن بايد داشته باشد، 
با نگاه اعتماد و اميد به بيگانه باعث به وجود آمدن مشكالت اقتصادي 
امروز كشور شده اند. اژه اي گفت: امروز وظيفه قوه قضائيه برحسب قانون 
اساسي و وظيفه شرعي و از همه مهم تر در برابر خون شهدا اين است كه 
با شهامت و قدرت در مقابل مفسدان و خائنان بايستد، اما آيا قوه قضائيه 
امروز اين كار را انجام داده و در مقابل فساد ايستاده است؟ بايد اعالم كنم 
عزم قوه قضائيه براي مبارزه با همه مفسدان و به خصوص دانه درشت ها، 

جزم است و ايستاده است تا با خيانتكاران برخورد كند. 

 ازسوي اداره كل اطاعات كرمانشاه اعام شد
جزئيات انهدام 

2 تيم تروريستي در  کرمانشاه
اداره كل اطاع�ات اس�تان كرمانش�اه ب�ا ص�دور اطاعي�ه اي 
از انه�دام دو تي�م تروريس�تي در غ�رب كش�ور خب�ر داد. 
به گزارش مهر، در اطالعيه اداره كل اطالعات اس��تان كرمانشاه آمده 
است: با اقدامات اطالعاتي و عملياتي سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در اداره كل اطالعات استان كرمانشاه و كردستان دو تيم تروريستي 
وابسته به كشورهاي متخاصم در غرب كشور مورد ضرب قرار گرفتند. 
به دنبال ترور س��رگرد حس��ن ملكي فرمانده راهنماي��ي و رانندگي 
شهرستان روانس��ر كه در ش��امگاه بيست و س��وم مرداد ماه رخ داد، 
سربازان گمنام اداره كل اطالعات اس��تان كرمانشاه ۱۲ نفر از عوامل 
و مرتبطان به اين اقدام تروريس��تي را شناس��ايي و در بيست و پنجم 
مرداد ماه دس��تگير كردند. در اقدام ديگر در تاريخ سوم شهريور ماه 
سال جاري تيم نظامي وارداتي گروهك تروريستي كه با هدف انجام 
اقدامات خرابكارانه وارد كشور ش��ده بود شناسايي و پيش از هرگونه 
اقدامي مورد ضربه قرار گرفت. در درگيري مسلحانه با اين تيم خرابكار 
دو عنصر گروهك، معدوم و يكي از آنها دس��تگير شد، از اين تيم هاي 
تروريستي چند قبضه سالح كالشينكف، نارنجك، وسايل ارتباطي و 

وجه نقد كشف و ضبط شده است. 

وزير دفاع جمهوري اسامي ايران در چين: 
ايران از هيچ تالشي 

براي برقراري صلح در منطقه دريغ نمي کند
وزي�ر دف�اع و پش�تيباني نيروه�اي مس�لح جمهوري اس�امي 
اي�ران با اش�اره ب�ه تح�والت و ناامنی ه�ا در منطقه غرب آس�يا 
تأكي�د ك�رد جمه�وري اس�امي اي�ران از هي�چ تاش�ي براي 
برق�راري صلح، ثب�ات و امني�ت در منطق�ه دريغ نكرده اس�ت. 
به گزارش ايرنا، امير سرتيپ ستاد امير حاتمي روز گذشته در ديدار با »وي 
فنگ هه« وزير دفاع جمهوري خلق چين در پكن افزود: ما معتقديم امنيت 
يكپارچه است و ناامنی در منطقه غرب آسيا نه تنها محيط پيراموني بلكه 
ساير مناطق جهان را هم تحت تأثير قرار داده است. امير حاتمي با انتقاد 
از رويكرد يكجانبه گرايانه امريكا در نقض مكرر مقررات بين المللی توسط 
آن كشور اظهار داشت عملكرد اين كش��ور ناقض صلح و امنيت جهاني 
است. امير حاتمي مؤلفه دفاع را يكي از مؤلفه های اصلي و تعيين كننده در 
همكاري هاي دفاعي كه رؤساي جمهوري دو كشور در بيانيه مشترك به 
آن تأكيد كرده اند عنوان كرد. وزير دفاع جمهوري خلق چين نيز در اين 
ديدار با اشاره به رويكرد و ديدگاه دوستانه دو كشور مبني بر توسعه روابط، 
تصريح كرد چين به عنوان كشوري در حال پيشرفت، آماده همكاري و 
تعامل با ايران است. دو طرف در ادامه اين نشست و مذاكرات، موضوعات 
همكاري هاي دفاعي و نظامي را مطرح و در مورد آنها تبادل نظر كردند كه 
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران بر تنظيم و 
پيگيري همكاري هاي صميمانه و عمل گرايانه تأكيد كرد. در اين مذاكرات، 
طرفين در خصوص تحوالت جهاني و منطقه اي و چگونگي همكاري هاي 
دو طرف در مقابله با تروريسم و كمك به ايجاد صلح و ثبات جهاني تبادل 
نظر كردند. همكاري هاي دفاعي دوجانبه بخش اصلي اين مذاكرات بود. 
در اين رابطه اجرايي ش��دن بخش دفاعي كه در بيانيه جامع مشاركت 
راهبردي رؤساي جمهوري دو كشور در سال ۹5 به امضاي وزراي دفاع دو 
كشور رسيده است مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و طرفين بر پيشبرد 

اهداف مورد نظر در اسناد مذكور تأكيد كردند. 

ژه
وی

اصالحطلب��اندنب��الدی��دارروحان��يو 
ترامپ

اصرار اصالح طلبان بر ديدار روحاني و ترامپ بيشتر به يك لجبازي 
شبيه است، وگرنه بعيد به نظر مي رسد عقل سياسي به اين تنزل 
شأن رئيس جمهور كشور، حتي اگر از جناح مخالف ما باشد، رأي 
بدهد؛ چه رسد كه رئيس جمهور از جناح خودمان هم باشد! دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور كشوري است كه همه برجامي را كه سرمايه 
چهار سال دولت حسن روحاني و تالش رسانه اي اصالح طلبان بود، 
از بين برد و حاال همين حاميان روحاني بايد اصلي ترين مخالفان 
مذاكره با ترامپ باشند، اما قضيه كامالً برعكس است. اصالح طلبان 
دولت را تشويق به ديدار با ترامپ مي كنند و حتي از احتماالت ديدار 
تيتر يك مي زنند؛ همان هايي كه روزي تيتر اول شان »امضاي جان 

كري تضمين است« بود. روزنامه ش��رق روز پنج شنبه از احتمال 
حضور حسن روحاني در جلسه ش��وراي امنيت به رياست دونالد 
ترامپ گفته اس��ت. احتمالي كه البته صفر اس��ت و هيچ كس در 
دولت ايران نگفته كه ممكن است روحاني در جلسه شوراي امنيت 
شركت كند. در واقع آرزوهايي است كه تالش مي شود به عنوان 

خبر انداخته شود!
روزنامه آفتاب يزد هم از قول يك��ي از مديران وزارت خارجه در 
دوران اصالحات درب��اره اظهارات نيكي هيلي مبني بر موافقت 
امريكا با حضور ايران در نشست سران كشورهاي عضو شوراي 
امنيت نوشته »به نظر مي رسد كه اين اظهارات براي تحت فشار 
قرار دادن ايران باشد؛ زيرا امريكا با توجه به فضاي سياسي كنوني 
در ايران مطمئن است كه روحاني نمي تواند در اين نشست حضور 

داشته باشد؛ بنابراين درصدد است كه از اين تبليغات در ميان 
كشورهاي ديگر عليه ايران استفاده كند تا بگويد ما آماده مذاكره 
با تهران بوديم اما ايراني ها آماده مذاك��ره و قادر به حل و فصل 
اختالفات ميان دو كشور نيستند... اگر چه اكنون امكان ديدار و 
حل و فصل اختالفات ميان دو كشور وجود ندارد اما در نهايت ايران 
و امريكا بايد روزي اختالفات سياسي خود را حل كنند. « آفتاب 
يزد با ذوق زدگی از تيتر »دعوت امريكايي از روحاني« استفاده 
كرده، در حالي كه اگر معتقد است اين دعوت براي تحت فشار قرار 
دادن ايران است، بايد از تيتري منفي استفاده مي كرد. اين دعوت 
نيست، تله امريكايي ها براي ذوق زده ها از غرب در ايران است. به 
وضوح، حاميان دولت روحاني مي خواهند عهدشكني هاي مكرر 

امريكايي ها را ناديده بگيرند. 

رياست جمهوري

اين دو جريان 
ادامه از صفحه اول

اين جماعت كه خود عناصر اصلی ش��روع منازعه 4۰  س��اله با امريكا 
هس��تند، در اين منازعه هيچ نقطه ای نمی يابند ك��ه امريكا مقصر آن 

باشد. 
نه اينكه عاشق ترامپ باشند بلكه اين خط بخشی از مبارزه آنان با نظام 
اسالمی است تا بتوانند مشكالت كشور را يكپارچه به ماهيت اعتقادی 
نظام ارجاع دهند. روحانی ابتدا در مس��ير وزش باد اين جماعت برای 
حمايت از منفعت طلبان لذت پرست قرار گرفت اما گويی داستان نابود 
كردن خاتمی و موسوی توسط اين نخبگان را مرور كرد و فهميد اين 
مسير خس��ارت دنيا و آخرت را به همراه دارد و چشم انداز آن روشن 
نيس��ت و تاريخ آيندگان قطعاً ح��ق را همچون دّر و ص��دف در خود 
نمايان خواهد كرد. بنابراين، مصلحت را »در نظام بودن« دانست و هر 
دو جريان موصوف را عصبانی كرد. ترديدی ندارم كه اين جماعت در 
بهترين حالت همانند ميرزا فتحعلی آخوندزاده، ميرزا ملكم خان و ميرزا 
آقا خان كرمانی و سپهساالر و زين العابدين مراغه ای و با اندكی تساهل 

مانند تالبوف تبريزی در تاريخ آيندگان ثبت خواهند شد. 
يعنی شورش عليه خودی و تقليد از ديگری. الگوی فكری يك جريان 
امثال هابرماس است و جريان دوم آرمانش اين است كه گوگوش وزير 
فرهنگ و ارشاد باش��د و اين دو به رغم تفاوت های فكری و نگرش به 
يك تقاطع مشترك رسيده اند؛ به همان تقاطعی كه روشنفكران قبل 

مشروطه رسيدند و امروز مدافعی در تاريخ ندارند. 


