
مجموعه داليل متقني باعث ش�ده تا سياست 
سياس�تمداران كاخ س�فيد در برابر جمهوري 
اس�امي از وجود عنصري ويران كنن�ده به نام 
س�ردرگمي و باتكليف�ي رن�ج بب�رد و چنين 
عنصري به سياست س�اير كشورهاي اروپايي و 
منطقه اي همپيمان امريكا نيز تسري پيدا كند. 
اياالت متحده امريكايي ك��ه تا چند ماه قبل تصور 
مي كرد مي توان��د با ب��ه كارگيري اب��زاري مانند 
خروج از توافق هسته اي، بازگرداندن تحريم هاي 
ضدايراني، اعزام ناو جنگي به نزديك مرزهاي آبي 
كشور و دميدن در ناقوس جنگ، اعزام پهپادهاي 
جاسوس��ي به مناطق مرزي كش��ور و لفاظي هاي 
ديپلماتيك مي تواند مانع اقتدار روزافزون جمهوري 
اس��امي ايران ش��ده و حاكميت سياس��ي كشور 
را وادار به پذيرش مذاكرات جديد غيرهس��ته اي 
كند، امروز تغيير رويه داده و به جاي به كارگيري 
گزاره هاي مورد اشاره، از يك سردرگمي مزمن در 
نبرد با جمهوري اسامي ايران رنج می برد و چنين 
ويژگي ای امروز در سخنان متناقض تصميم گيران 
كاخ سفيد از دونالد ترامپ گرفته تا مايك پمپئو و 

جان بولتون و سايرين مشهود است. 
  بيگانه با احتياط و ترس

سردرگمي غربي ها در مواجهه با ايران زماني به شكل 
تصاعدي افزايش يافت كه جمهوري اسامي ايران 
در سرنگوني پهپاد جاسوسي و گران قيمت امريكايي 
كه به خاك كشور تجاوز كرده بود، لحظه اي ترديد 
نكرد و چند روز پ��س از آن در واكن��ش به دزدي 
دريايي انگليس، نفتكش اين كش��ور را كه قوانين 
بين المللي درياها را رعايت نكرده بود در تنگه هرمز 
توقيف كرد، بدون آنكه از واكنش انگليسي ها ابايي 

داشته باشد. 
تصور غربي ها به ويژه قبل از دو اتفاق موجود، اين 
بود كه جمهوري اس��امي ايران با توجه به جنگ 
اقتصادي كه در سطح بين المللي با آن روبه رو است 
و مشكاتي كه جامعه ايراني در حوزه معيشت با آن 
مواجه است، در اتفاقات اينچنيني جنبه احتياط را 
به حد اعلي رسانده و نسبت به گستاخي امريكا يا 
انگليس در منطقه تنگه هرمز چشم پوشي كند، در 
حالي كه جمهوري اسامي ايران دقيقاً نقطه مقابل 
تحليل غربي ها در س��رنگوني پهپاد جاسوس��ي و 
توقيف كشتي انگليسي رفتار كرد و نشان داد اساساً 

هيچ گونه واهم��ه از جنگ احتمال��ي و رويارويي 
نظامي با غربي ها ندارد و در هر شرايط و موقعيتي 
تجاوز را در هر سطحي كه باشد پاسخ مي دهد آن 

هم به شكل قاطع. 
سوزان مالوني از اعضاي ارش��د موسسه بروكينگز 
با اش��اره به س��ردرگمي مقامات امريكا در رابطه با 
ايران در گفت وگو با AFP )خبرگزاري فرانس��ه( 
مي گويد: »دولت ترامپ در راستاي خط و مشي و 
سياستگذاري خود با دوراهي نهايي در جاده مواجه 
است. اياالت متحده »فشار زيادي بر ايران تحميل 
كرده است« و تا زماني كه واش��نگتن »مي تواند از 
تشديد تنش و فوران يك درگيري نظامي جلوگيري 
كند« آماده است تا هر زماني كه الزم باشد آن فشار 

را حفظ كند. 
باربارا اس��اوين از موسس��ه تحقيقاتي ش��وراي 
آتانتيك نيز با اشاره به مواضع متناقض دولتمردان 

امريكا در قبال ايران مي گويد: »اين وضعيت باعث 
مي ش��ود اياالت متحده واقعاً ضعيف به نظر آيد.« 
اين ام��ر باعث ايجاد وضعيت خطرناكي مي ش��ود 
چراكه ح��وادث مي توانند در خليج ف��ارس ادامه 
داشته باش��ند و خطر لغزش را به سمت منازعه اي 
كه هر دو طرف خواه��ان اجتناب از آن هس��تند 

افزايش دهند.«
به گفته سوزان مالوني، مشكل اين است كه ترامپ 
در سال گذشته زماني كه اياالت متحده را از قرارداد 
2015 با ايران خارج كرد - كه براي محدود كردن 
برنامه هس��ته اي اين كش��ور در ازاي لغو تحريم ها 

بود - خود را در گوشه رينگ قرار داد. 
وي به نقل از اساوين ابراز مي كند: »تشديد تنش از 
سوي ايران قابل پيش بيني بود، به ويژه هنگامي كه 
تصميم مبني بر تمديد معافيت براي صادرات نفت 
ايران صادر نشد و پيش بيني شد كه ايران در پاسخ 

دست به تشديد تنش بزند.«
هفته نام��ه آلمان��ي اش��پيگل نيز هفته گذش��ته 
نوش��ت كه فاصله رئيس جمهور امريكا با اهداف و 
آرزوهايش در قبال ايران بسيار زياد است: »دونالد 
ترامپ، رئيس جمهور امريكا عاشق اين است كه به 
عنوان يك سوپرمن ارزيابي شود. به نظر مي رسد 
واشنگتن از اين هدف كه توافق جديد هسته اي را 
با ايران م��ورد مذاكره قرار دهد كه ن��ه تنها برنامه 
هسته اي بلكه مسئله توسعه موشكي اين كشور را 
هم در برگيرد و به فعاليت هاي منطقه اي ايران هم 

بپردازد، بسيار فاصله دارد.«
شبكه سي ان ان نيز در همين باره با تأكيد بر اينكه 
ترامپ در مورد ايران دچار اشتباه محاسباتي شد، 
در گزارش��ي بيان مي كند: »اكنون ش��اهد اشتباه 
محاس��باتي ترامپ هس��تيم زيرا هيچ نشانه اي از 
تسليم شدن ايران ديده نمي شود، ترامپ مي گويد 

روش وي در قبال كره ش��مالي و تج��ارت با چين 
جواب داده است.«

  هشدار به انگليس
انديشكده روسي »باش��گاه گفت و گوي والداي« با 
هش��دار به تقليد لندن از واش��نگتن در تقابلش با 
تهران نوشت: »كاخ سفيد به منظور ايجاد اختاف 
در اتحاديه اروپا درباره اينستكس و چندين موضوع 
ديگر كه در آنه��ا اتحادي��ه اروپا و اي��ران مواضع 
مش��ابهي دارند، در تاش براي اختاف  انداختن 
بين ايران و بريتانياس��ت. بريتانيا صرفاً دستورات 
واشنگتن را اجرا كرد؛ واش��نگتني كه به جز ابزار 
نظامي، آماده استفاده از همه ابزارها براي تشديد 
فشار بر ايران اس��ت.« اين انديشكده انگليس را از 
سرنوشت موهوم امريكا و سردرگمي ای كه اخيراً 
مقامات اين كش��ور در مواجهه با كشورمان تجربه 

كرده اند انذار داده است. 
  سردرگمي بي پايان

از ب��دو ش��كل گيري انق��اب اس��امي تاكن��ون 
امريكايي ها ايران را مورد تحريم و فشار اقتصادي 
ق��رار داده ان��د و در تم��ام اين م��دت تاش هاي 
اينچنيني غرب و به ويژه امريكايي ها هيچ گاه منجر 
به شكستن مقاومت ايران نشده و ايجاد شورش هاي 
اجتماع��ي تنها در حد يك دس��تورالعمل كاغذي 

بدون نتيجه باقي مانده است.
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   ترامپ شير است يا خرگوش
سيدمحمد حسيني وزير اسبق ارشاد در صفحه شخصي   
خود در توئيتر درب��اره رفتار ترامپ ب��ا عرب ها و ايران، 
نوشت: شير يا خرگوش بودن ترامپ بستگي دارد به اينكه 
با مرتجعين عرب طرف باش��د يا اي��ران مقتدر، نكته اي ك��ه عرب ها هم 

فهميده اند ولي مثل ضاحي خلفان اعتراف نمي كنند!
بي بي سي به نقل از ضاحي خلفان معاون جنجالي پليس دوبي آورده 
است كه چرا ترامپ وقتي به عرب ها مي رسد شير است اما به ايران كه 

مي رسد، خرگوش مي شود. 
........................................................................................................................

    ايران و نيكاراگوئه متحد در مقابل تروريسم اقتصادي
محمدجواد ظري��ف وزير امور خارجه كش��ورمان در پيامي در صفحه 
توئيتر خود نوشت: من چهلمين سالگرد انقاب نيكاراگوئه را به مردم 
و دولت اين كشور در ماناگوا تبريك گفتم. ايران و نيكاراگوئه هر دو در 
برابر تروريسم اقتصادي و مداخات تجاوزكارانه مقاومت كرده اند. ما 

درباره همكاري گسترده بين دو كشور توافق كرديم. 
........................................................................................................................

    شكستن ابهت انگليس يك افتخار است
سيدعزت اهلل ضرغامي، عضو شورا ي عالي فضاي مجازي و انقاب فرهنگي 
با انتشار توئيتي در صفحه شخصي خود نسبت به توقيف نفتكش متخلف 
انگليسي واكنش نشان داد و نوشت: تصاوير عمليات نيروی دريايی سپاه 
به ويژه قدرت نمايی »هلی برن« آنان روی نفتكش انگليس��ی در حال 
حركت، موجی از غرور و شادی در مردم ايجاد كرده است. تا اينجا ابهت 
متجاوزان به آب ها كه سال هاس��ت نان آن را مي خوردند، حس��ابي درهم 

شكسته است. اخبار پي در پي عقب نشيني ها دلنشين است. 
........................................................................................................................

    نژادپرستي و باز شدن پاي آن به مجلس
علي عليزاده تحليلگر مس��ائل سياس��ي در صفحه 
ش��خصي خود در اينس��تاگرامش نوش��ت: سخن 
رحيمي جهان آبادي رسماً سخني نژادپرستانه است. 
هفته پيش دونالد ترامپ هم به ايلهان عمر زن جوان 
مسلمان و محجبه كه در سومالي به دنيا آمده اما تابعيت امريكايي دارد 
و عضو كنگره شده گفت برگردد به همان جايي كه در آن به دنيا آمده و 
تمام دنيا اين سخن را نشانه واضح نژادپرس��تي متعفن دونالد ترامپ 
دانست و از آن ابراز انزجار كرد و تازه ترامپ رئيس  جمهوري امپراطوري 

سلطه گر امريكا بود و نه نماينده مجلس برآمده از انقاب مردم ايران. 
چه شد كه از خميني و طالقاني و انقاب اسامي كه همه انسان ها را به 
يك چشم نگاه مي كرد رسيديم به امثال رحيمي جهان آبادي و گفتار 

ملي گرايي نژادپرستانه شان؟
بايد به رحيمي جهان آبادي گفت: وقت��ي امثال تو روي صندلي راحت 
مجلس لميده بوديد، جواناني با اصل و نسب افغانستاني داشتند براي 
امنيت تو و خانواده ات و حفظ مرزهاي ايران در سوريه شهيد مي شدند 
و اين جوانان اگر زماني تصميم بگيرند تابعيت ايراني بگيرند از صدها 

ايراني مثل تو ايراني ترند و حق بيشتري بر اين وطن دارند. 
اينجاس��ت كه مي گويم بايد مقابل ملي گرايي برآمده از باستان گرايي 
و ايران گرايي ايس��تاد. هوي��ت ملي ما فراتر از آن اس��ت ك��ه خود را 
براس��اس برتري نژادي و قومي و افتخار به جهانگشايي ها و قتل عام ها 
و آدمكشي هاي ش��اهان و امپراطوران خونخوار گذشته تعريف كند. 
برعكس، هويتي ايراني است كه  با ارزش ها و فضيلت هاي جهانشمول 
انساني و ظلم ستيزي مستتر در شيعه گره خورده باشد. همان هويتي 
كه آخرين ظهورش انقاب اسامي بود؛ انقابي كه اين 40سال قلب 
مظلومان جهان را تس��خير كرده . هويت ملي ايراني هويتي نيست كه 
به اصل و نسب بنازد. هويتي بناشده بر پايه مناسبات جاهليت و خون 
و نژاد و جعليات آريايي نيس��ت. هويت ايراني، هويت ملتي اس��ت كه 
افتخارش مقاومت 40ساله عليه ظلم امپراطوري امريكا و كمك كردن 
به همه مظلومان جهان براي براندازي نظم مبتني بر س��لطه و چپاول 
است. همان مقاومتي كه الهام بخش بقيه رنج ديدگان عالم از لبنان و 
يمن تا نيجريه و ونزوئا شده. از اين منظر اتفاقاً ما وفاداران به آرمان هاي 

انقاب، مدافعان واقعي هويت ملي ايراني هستيم.

الزاماتوبايستههاي
مطالبهگريدرنمازجمعه

رابطه حاكميت و مردم در حكومت اس��امي، رابطه اي متعادل و متوازن 
اس��ت و طرفين بر گردن يكديگر حقوقي دارند كه بايد اس��تيفا ش��ود. 
حاكميت بايد با كمك فردفرد جامعه،  آرمان هاي مغفول دين را در متن 
زندگي اجتماعي و فرهنگي، جاري و ساري سازد. مردم نيز  بايد در تعامل با 
حاكميت، كاستي هاي اقدامات و تصميم هاي حكومت را دلسوزانه و پيگير، 
گوشزد كنند. حاكميت در نظام اسامي مسئول اقناع جامعه است و بايد 
براي تك تك تصميم هاي غيرامنيتي، پاسخگوي جامعه باشد، مردم نيز 
بايد همواره اين پاسخ را درخواست و با ديدگاه نقادانه آن را بررسي كنند. 
قانون ها مسير تحقق  آرمان ها هس��تند و هيچ حاكميتي بدون همكاري 
مردم، قادر به تحقق  آرمان هاي خود نيست. در نهايت، مردم هستند كه 
 بايد قانون را در جامعه اجرا كنند و چه كسي است كه نداند بدون برقراري 
قانون، تحقق  آرمان هاي جامعه امكانپذير نيس��ت! در حكومت اس��امي 
تحقق  آرمان هاي اصيل ديني، هدف كان تقنين قوانين محسوب مي شود 
و تصميم هاي خرد و كان هم بر همين اس��اس بايد گرفته شوند. مردم در 
اين نوع حكومت، به  صورت همزمان، مجري و ناظر و پذيرنده قانون هستند 
و براي ايفاي اين نقش هاي سه گانه در گام اول بايد مطالبه گر باشند. نماز 
جمعه معنوي ترين و جامع ترين فضا براي  مطالبه گري است. از سوي ديگر، 
امام جمعه در ساختار سياست ديني حكومت اسامي، مي تواند به نمايندگي 
از هر دو طيف، يعني مردم و حاكميت، در مقام مطالبه برآيد، يعني زبان مردم 
باشد و حقوق جامعه را از حاكميت مطالبه كند و از آن سو خواست حاكميت 
از مردم را تبيين و سياست هاي نظام را براي همراهي و همكاري جامعه به 
مردم عرضه كند و در حقيقت مطالبه اي ديگر را به جريان اندازد اما الزامات 
 مطالبه گري در نماز جمعه، برخاف  مطالبه گري مردم از نظام هاي سياسي 

غيرديني در خيابان است. اين الزامات شامل موارد ذيل مي شود:
1  - ادبي�ات ديني: ب��دون كام م��ؤدب و منصفانه اما قاط��ع و صريح، 
 مطالبه گري در حكومت اس��امي وجه ديني نمي يابد. نماز جمعه مكاني 
مقدس براي اقامه نماز و گفت و گو با خداوند است. همان طور كه گفت وگو 
با خداوند آداب خ��ود را دارد، اين گفت وگ��وي مطالبه گرانه هم بايد آداب 

متناسب را داشته باشد. 
2 -  محتواي مطالب�ه: محتواي مطالبه از حكوم��ت ديني بايد هدف دار 
باش��د. حضرت آيت اهلل خامنه اي »فكر نو« و »نگاه و توقعات آرماني« را دو 
جنبه مهم مطالبه در حكومت اسامي برمي شمارند. عاوه بر اينها، مي توان 
چندجانبه نگري، تطابق با اصول دين، رعايت مصلحت هاي كان و همين طور 
تحقق پذير بودن را به مقتضيات محتواي مطالبه از حكومت اسامي افزود. 
3 -  هدف مطالبه: در  مطالبه گري از حكومت اس��امي، هدف، بهبود امور 
مسلمين و رشد و اعتبار جامعه اسامي است و نيت و اغراض شخصي و سياسي 
و گروهي جايي ندارد چراكه اينها زمينه هاي تعارض را به وجود مي آورند كه 
موجب تضعيف نظام اسامي خواهد بود، در حالي كه غايت  مطالبه گري، بهبود 
وضعيت جامعه اس��امي اس��ت. مقام معظم رهبري در اين  باره مي فرمايند: 
»مطالبه كردن با دشمني كردن فرق دارد... معارضه نبايد بشود.« نماز جمعه 
از آن  رو تريبون  مطالبه گري است كه دايره اهداف در آن، معطوف به هر فعل با 
گرايش توحيدي و الهي است، بنابراين  مطالبه گري هم با اين شاخص ها در آن 

قابل طرح است و اينها بايسته هاي حقيقي حركت در اين مسيرند. 
*پژوهشگر و فعال فرهنگي

   چهره  ها

س�پاه بيش از هر زماني با اقتدار و س�رافراز اس�ت و هر روز 
كه از انقاب مي گذرد، انقاب اس�امي سرافرازتر مي شود. 
به گزارش تسنيم، سردار علي فدوي جانشين فرمانده كل سپاه 
پاسداران انقاب اسامي در مراسم تشييع شهيد نقيبي در يگان 
ويژه صابرين گفت: لباس س��پاه مقدس ترين لباس��ي است كه 
در طول تاريخ آن را مي شناس��يم، زيرا هزاران شهيد از بهترين 
بندگان خدا با اين لباس شهيد شدند. 40سال است سپاه با همين 
لباس در حال پاسداري از انقاب است. س��پاه مقتدر و سرافراز 
بيش از هر زماني بااقتدار و سرافراز اس��ت و هر روز كه از انقاب 

مي گذرد، انقاب اسامي سرافرازتر مي شود. 
وي ادامه داد: شهيدان خالص ترين وجود خود را كه جان آنهاست 
تقديم كردند،  اين وضعيت وصف ناپذيري است كه تا در آن قرار 
نگيريم نمي توان آن را وصف كرد. 40سال اقتدار و سرافرازي كه 

به  وجود آمده به  بركت خون شهداست. 
جانشين فرمانده كل سپاه سردار فدوي تصريح كرد: ما پاسداران 

همچن��ان پ��اي در ركاب انقاب 
هس��تيم و ب��ه  تبعي��ت از امامان 
معص��وم)ع( منتظ��ر هس��تيم تا 
ش��هادت نصيب ما هم ش��ود. اگر 
همه مستكبرين عالم بخواهند به 
يك قدرت واحد تبديل ش��وند و 
مقابل ما قرار گيرند در هر صحنه اي 
كه به وجود مي آيد شكست و حقارت و سرافكندگي نصيب آنها 

مي شود زيرا ما به قدرت الهي وصل هستيم. 
وي ادامه داد: رزمندگاني كه 40س��ال اس��ت پشت سر امامين 
انقاب اسامي راه درست را انتخاب كرده اند و بر عهد و پيمانشان 
باقي مانده اند به هيچ وجه بر عهدش��ان خللي وارد نشده است. 
اين راهي است كه ما را به سرانجام نيكي كه خداوند وعده داده 
مي رساند، البته به شرط آنكه بندگانش در راهي كه او وعده داده 

پابرجا و استوار باقي بمانند.

سردار فدوي: سپاه از هر زمان ديگري مقتدرتر است
س�خنگوي هيئ�ت رئيس�ه مجل�س ش�وراي اس�امي 
از نام�ه رئي�س مجل�س ب�ه رئيس جمه�ور ب�راي اج�راي 
دقي�ق قان�ون افزاي�ش حق�وق كارمن�دان خب�ر داد. 
به گزارش مهر، اسداهلل عباسي سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در 
حاشيه جلسه علني ديروز در جمع خبرنگاران، گفت: متأسفانه 
دولت مصوبه افزايش حقوق كاركنان دولت بر اساس فرمولي كه 
مجلس مش��خص كرده بود، اجرا نكرده و به همين دليل رئيس 
مجلس شوراي اسامي نامه تطبيق قوانين به رئيس جمهور در 
مورد نقص اجراي قانون در افزايش حقوق ها و همسان س��ازي 

حقوق بازنشستگان را ارسال كرده است. 
وي با تأكيد بر اينكه دولت باي��د نحوه اجراي مصوبه مذكور را 
اصاح كند، ادامه داد: ما بارها از مس��ئوالن دولت درخواست 
كرده ايم به مجلس بيايند و اين مش��كل را با همكاري يكديگر 
حل و فصل كنيم ام��ا تاكنون دولتمردان هم��كاري الزم را با 
مجلس نداشته اند اما نامه الريجاني به روحاني، دولت را ملزم 

به اصاح عملكرد خود در اجراي 
اين قانون مي كند. 

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس 
با تأكيد ب��ر اينكه اج��راي قانون 
همسان سازي حقوق بازنشستگان 
ه��م اهميت زي��ادي دارد، گفت: 
متأسفانه اين قانون هم آنطور كه 

بايد و شايد اجرايي نمي شود و دولت ملزم به اجراي آن است. 
عباسي بيان كرد: دولت مصوبه افزايش حقوق كاركنان دولت 
را بر اساس اليحه خودش اجرايي مي كند و توجهي به مصوبه 
مجلس ندارد، به گون��ه اي كه فردي ك��ه 15ميليون تومان 
حقوق مي گيرد مش��مول افزايش 20درصدي حقوق ش��ده 
اما كسي كه 2ميليون تومان حقوق دريافت مي كند افزايش 
حقوق كمي دارد و اين مسئله فاصله حقوقي كاركنان دولت 

را افزايش مي دهد.

نامه الريجاني به روحاني درباره مصوبه افزايش حقوق

   کوتاه

رئيس فراكس�يون ايثارگران مجلس شوراي اسامي از نامه 
جمعي از نمايندگان مجلس به روحاني براي بركناري رئيس 
بنياد ش�هيد خبر داد و گفت: امضاكنندگان معتقدند آقاي 
شهيدي به دليل كس�الت توان رس�يدگي به امور را ندارد. 
حجت االسام حسن نوروزي رئيس فراكسيون ايثارگران مجلس 
شوراي اس��امي در گفت وگو با تس��نيم از جمع آوري امضاي 
نامه اي از س��وي تعدادي از نمايندگان مجل��س براي بركناري 

رئيس بنياد شهيد خبر داد. 
وي افزود: امضاكنندگان اين نامه دليل بركناري حجت االسام 
شهيدي از رياست بنياد شهيد را كس��الت و بيماري وي عنوان 
كرده اند و معتقدند بيماري او موجب ش��ده تا قادر به رسيدگي 

به امور نباش��د و سيس��تم اداري 
بنياد شهيد نيز دچار ضعف شود. 
نمايندگاني كه نامه درخواس��ت 
بركن��اري آقاي ش��هيدي را امضا 
كرده اند، خواس��تار اين هس��تند 
كه فرد جواني از داخل بدنه بنياد 
شهيد به رياست اين بنياد منصوب 
شود. حجت االسام نوروزي خاطرنش��ان كرد: جمع آوري امضا 
براي درخواست بركناري رئيس بنياد شهيد ادامه دارد و پس از 
نهايي شدن، از طريق هيئت  رئيسه به دفتر آقاي روحاني ارسال 

خواهد شد.

نمايندگان دنبال بركناري رئيس بنياد شهيد
مردم ايران در س�ال هاي اخير متحمل فش�ارهاي فراواني 

شده اند كه ما شرمنده آنها هستيم. 
به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري ديروز در حاشيه بازديد از مزرعه 
ماهي سراي كرج و نمايشگاه دستاوردهاي عشايري و كشاورزي استان 
البرز در گفت وگو با خبرنگاران، با تأكيد بر اينكه منطق بايد بر سر ميز 
مذاكره رقم بخورد، تصريح كرد: هر كس قرارداد يا توافقي را امضا كند 
و آن را به هم بزند همه اين اقدام را محكوم مي كنند و ملت ايران سرفراز 
است كه اهل گفت وگو، تعامل و منطق است. وی با اشاره به اتفاقات 
اخير در منطقه خليج فارس و منطقه خاورميانه در ارتباط با ايران گفت: 
اتفاقات اخير اين پيام را به دنيا منتقل ك��رد كه با منطق، گفت وگو، 
استدالل و ادب مي توان با ايران تعامل و مسائل را حل و فصل كرد و 

اگر از مسير ديگري وارد شوند، حتماً بازنده خواهند بود. جهانگيري با 
بيان اينكه ايران همواره حافظ امنيت منطقه و خليج فارس بوده است، 
گفت: براي حفاظت از امنيت منطقه نياز به تش��كيل ائتاف نيست. 
كساني كه به دنبال ائتاف هستند هر گاه از مناطق خود خارج شده اند 
جز دامن زدن به ناامني دس��تاورد ديگري به همراه نياورده اند. براي 
اينكه همه بتوانند از منطقه اي امن استفاده كنند، راهي جز اين نيست 
كه فشارها را از ايران بردارند و بدون تحميل فشار با ايران وارد مذاكره 
و گفت وگوي منطقي شوند. جهانگيري گفت: امريكايي ها بر اساس 
خوي دشمني با ايران فشارهاي خود را به خصوص در بخش اقتصادي 
بر ملت ايران افزايش داده اند و مردم ايران در سال هاي اخير متحمل 

فشارهاي فراواني شده اند كه ما شرمنده آنها هستيم.

جهانگيري: شرمنده مردم هستيم

محمد  اسماعیلی
   تحلیل

ناي�ب رئي�س دفت�ر سياس�ي حم�اس دي�روز ب�ا عل�ي 
دبي�ر  و  رهب�ري  معظ�م  مق�ام  نماين�ده  ش�مخاني 
ش�وراي عال�ي امني�ت مل�ي دي�دار و گفت وگ�و ك�رد. 
به گزارش صدا وسيما، دريابان شمخاني در اين ديدار با يادآوري 
راهبرد غيرقابل تغيير جمهوري اسامي در حمايت از مقاومت 
فلسطين تأكيد كرد: اصل بنيادين پشتيباني از آرمان فلسطين از 
محكمات انقاب اسامي بوده و تا پيروزي كامل جريان مقاومت 

بر اشغالگران كودك كش تداوم خواهد داشت. 
وي طرح موس��وم به »معامله قرن« را اقدامي شكس��ت خورده 
و غيرقاب��ل اجرا عنوان كرد و افزود: در كنار رش��د و پيش��رفت 
گروه هاي مقاومت و گسترش نقش آفريني آنها در معادالت مهم 
منطقه، رژيم صهيونيستي و حاميانش در شرايط شكننده و رو به 

زوالي قرار دارند و طرح هاي جعلي كه مغاير خواست و اراده مردم 
فلسطين باشد هرگز به نتيجه نخواهد رسيد. 

دريابان ش��مخاني گفت: برخي كش��ور هاي عربي با وعده هاي 
مختلف تاش داشتند تا ميان گروه هاي مقاومت و حاميان اصلي 
فلسطين، اختاف و ش��كاف ايجاد كنند، اما مشاهده كرديم كه 
حكام خودفروخته آنان امروز با دشمن صهيونيستي تعامل دارند و 
براي كشتار مسلمانان از مستشاران نظامي آنها كمك مي گيرند. 
وي با تجليل از ايس��تادگي و مقاومت مردم فلس��طين در برابر 
اشغالگران و ضرورت مقابله مستمر با سياست هاي سركوبگرانه 
رژيم صهيونيستي عليه مس��لمانان تأكيد كرد: امروز حاميان 
فلسطين در سراسر جهان معتقدند كه تنها راه پيروزي و احقاق 

حق مردم، تكيه بر اراده داخلي و مقاومت اسامي است. 

   هرگونه اقدام خصمانه در مورد ايران را اقدام خصمانه 
عليه جريان مقاومت مي دانيم

صالح العاروري نيز در اين ديدار با قدرداني از حمايت هاي مستمر 
جمهوري اسامي ايران از مقاومت مردم فلسطين اظهار داشت: 
دشمني هاي امريكا و رژيم صهيونيستي با جمهوري اسامي و 
استفاده از ابزار تحريم و تهديد نتوانسته است در اراده راسخ ايران 

در حمايت از آرمان فلسطين خللي ايجاد كند. 
وي خاطرنش��ان كرد: ما به عنوان نمايندگان حركت مقاومت و 
جنبش حماس همبس��تگي خود را با جمهوري اسامي ايران 
اعام و تأكيد مي كنيم هرگونه اقدام خصمانه در مورد ايران در 
واقع اقدام خصمانه بر ضد فلسطين و جريان مقاومت بوده و ما 

خود را در خط مقدم حمايت از ايران مي دانيم. 

معاون اس��ماعيل هنيه ادامه داد: رايزني، گفت وگو و مشورت با 
مسئوالن جمهوري اسامي پيرامون تحوالت جاري در فلسطين 
و جريان مقاومت از جمله اهداف سفر به ايران است. از تهديدات 
رژيم صهيونيستي بيمي نداريم و با توكل بر خدا و حمايت ايران 
كه بزرگ ترين حامي گروه هاي مقاومت فلسطيني است با قدرت 

در برابر تجاوزگري آنها ايستادگي مي كنيم. 

در ديدار نايب رئيس دفتر سياسي حماس

شمخاني: طرح جعلی معامله قرن هرگز به نتيجه نمی رسد

خبر

انديشكده های غربی از اقتدار ايران و باتكليفي امريكا می گويند

سردرگميمزمنكاخسفيددرمواجههباايران
سردرگمي غربي ها در مواجهه 
با ايران زماني به شكل تصاعدي 
افزاي�ش ياف�ت ك�ه جمهوري 
اس�امي ايران در س�رنگوني 
پهپاد جاسوسي و گران قيمت 
امريكاي�ي كه به خاك كش�ور 
تج�اوز ك�رده ب�ود، لحظه اي 
ترديد نك�رد و چن�د روز پس 
از آن در واكن�ش ب�ه دزدي 
دريايي انگلي�س، نفتكش اين 
كشور را كه قوانين بين المللي 
درياه�ا را رعاي�ت نك�رده بود 
در تنگ�ه هرم�ز توقي�ف كرد

معين قوي دست*


