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 يادداشت بايدن

 جنگ ديپلماتيك با ايران 
حنيف غف��اري در س��رمقاله دیروز 
روزنامه رسالت با عنوان چهره واقعي 
بایدن  نوشت: جو بایدن نامزد حزب 
دموكرات در انتخابات  ریاست جمهوري امریكا، اخيرا به نكات قابل تأملي 
در خصوص نحوه مواجهه با ایران اش��اره  كرده است؛ این كه بایدن نيز 
 مانند بسياري از سياس��تمداران و استراتژیست هاي امریكایي معتقد 
اس��ت ترامپ در مواجهه با  ایران و رس��يدن به اه��داف كوتاه مدت و 
ميان مدتي كه در زمان خروج از برجام تعيين كرده بود ناموفق مانده و 
شكس��ت خورده اس��ت  اما این به معناي جایگزیني »استراتژي فشار 
حداكثري« با »استراتژي تعامل با ایران« نيست! بایدن درصدد تبدیل 
استراتژي  فشار حداكثري به استراتژي فشار هوشمند است. به عبارت 
بهتر، بایدن و حزب متبوع وي، در تالش هستند تا استراتژي فشار بر 
 ایران را با استناد به مؤلفه ها، فاكتور ها و تاكتيك هاي تازه اي بازخواني 
یا كاناليزه كنند.  این همان روش��ي اس��ت كه تا قبل از  یادداشت اخير 
بایدن، اف��رادي مانند ریچارد نفيو، جك س��وليوان، ویليام برنز، ایالن 
گلدنبرگ و دیگر صاحبنظران حوزه  سياست خارجي حزب دموكرات 

نيز از آن پرده برداشته بودند. 
یادداشت اخير بایدن، نوعي اعالن جنگ اقتصادي و دیپلماتيك آشكار 
به ایران محسوب مي شود. بایدن بسيار س��ریع تر از آنچه برخي  تصور 
مي كردند، پرده از چهره خود كنار زده و عمق دش��مني دموكرات ها با 
نظام ملت ایران را آشكار ساخته است. خواسته ها و  اهداف دموكرات ها 
در این معادله كاماًل بارز و مشخص است. خواسته هایي كه دموكرات ها 
در این توافق جدید دارند دقيقاً همان  خواسته هاي دولت ترامپ است، 
یعني محدودیت هاي موشكي، منطقه اي بازرسي بازرسان مسئله دار 
آژانس از اماكن نظامي كشور و  دائمي كردن محدودیت هاي هسته اي 
در ایران. این موارد نشان مي دهد كه بازي دموكرات ها در قبال برجام 
دس��ت كمي از  جمهوریخواهان ندارد، البته ممكن اس��ت تاكتيك ها 
و اولویت ه��اي آنه��ا در این خصوص تغيي��ر كند. یك��ي از مهم ترین 
مؤلفه هایي كه  س��ران حزب دموكرات روي آن تأكي��د دارند، دائمي 
كردن محدودیت هاي هسته اي ایران است. حتي برخي تئوریسين ها 
و  استراتژیست هاي حوزه سياست خارجي امریكا در حزب دموكرات 
به بایدن توصيه كرده اند كه نخستين اولویت خود را )جهت  بازگشت 

حداقلي به برجام( همين موضوع قرار دهد. 
آنچه مسلم است اینكه شكست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوري 
امریكا، نه  تنها به معناي ورود واش��نگتن به دوران عقالنيت و  منطق 
در قبال كش��ورمان نخواهد ب��ود بلكه مترادف با ش��كل گيري تقابل 
جدیدتر و پيچيده تري ميان كاخ س��فيد و تهران مي باشد؛  منازعه اي 
كه بایدن و همراهانش باید از االن اطمينان داشته باشند در آن برنده 

نخواهند بود!  
........................................................................................................................

 تالش بن سلمان 
براي كسب حمايت مطلق نتانياهو

نوی��د مؤم��ن در س��رمقاله روزنامه 
وطن امروز نوش��ت: در ش��رایطي كه 
»بن س��لمان« ت��الش مي كن��د از 
حمایت هاي مطلق نتانياهو نيز براي آنچه »تضمين پادش��اهي خود« 
مي داند، برخوردار شود، با یك محاس��به ساده، درمي یابيم حداقل در 
برهه فعلي، سقوط ترامپ از قدرت معنایي جز سقوط نتانياهو و حذف 
وي از صحنه قدرت در تل آویو نخواهد داشت. در چنين شرایطي احزاب 
دست چپي در سرزمين هاي اشغالي، »بن  سلمان« را به راحتي و  مانند 
یك »زباله بي ارزش« دور خواهند انداخت زیرا معتقدند او »كارچاق كن 

منطقه اي« نتانياهو است! 
در ش��رایطي كه بن س��لمان از خود چيزي ندارد، فعاًل به دنبال چنگ 
زدن به ریسمان هاي پوسيده ترامپ و نتانياهو است. وليعهد سعودي ها 
بارها در خفا و آشكار این جمله را از ترامپ و مقامات امریكایي شنيده 
اس��ت كه »اگر ما نبودیم، تو ) بن س��لمان( لحظه اي نمي توانستي در 
قدرت بماني!«. او این جمله تحقير آميز را مدام با خود تكرار مي كند و 
حتي شاهزادگاني را كه سوداي جایگزیني او در ریاض را در سر دارند، 
یك به یك به زندان مي افكند، بلكه بتواند مانند پدرش  س��لمان، چند 

صباحي بيشتر در كاخ پادشاهي بماند!
بن س��لمان از یك س��و »لباس نظاميان پنتاگون« را بر تن كرده و از 
سوي دیگر، »چشم بند موش��ه دایان« را بر چش��م خود  زده است تا 
بلكه با تكيه بر یكي از این دو وس��يله در قدرت بماند، حال آنكه او از 
یك حقيقت بزرگ غافل است: اینكه او و امثال او در خاندان سعودي، 
سرنوشتي جز شكست، تباهي و نابودي در عربستان نخواهند داشت. 
در این ميان، اهميتي ندارد كه چه كسي كاخ سفيد را در آینده  نزدیك 
فتح كند یا كدام سياستمدار كودك كش در سرزمين هاي اشغالي بر 

سر كار بياید. 
........................................................................................................................

دخالت در نظام قضايي ايران ممنوع 
اله��ام امي��ن زاده در روزنامه جام جم 
درباره دخالت كشورهاي اروپایي در 
نظام قضای��ي جمهوري اس��المي و 
موضع پرونده و اعدام نوید افكاري نوشت: نظام قضایي هر كشوري طبق 
قوانين داخلي آن كشور تأسيس شده و بر همين اساس حكم صادر كرده 

و آن را اجرا مي كند. 
نظام حقوقي همه كشورهاي جهان چنين وضعيتي دارند و بر اساس 
اصل استقالل قوا، اصل حاكميت بر منافع داخلي كشور، احكام قضایي و 

قوانين داخلي در حيطه صالحيت حاكميت هر كشوري قرار دارد. 
بر اساس بند۷ ماده۲ منشور سازمان ملل و سند عدم  پذیرش مداخله 
در امور داخلي كش��ورها كه مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل است 
هيچ كشوري حق مداخله حقوقي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... در 
امور داخلي كش��ور دیگري را ندارد و  در صورت هر نوع مداخله چه به  
صورت اظهارات یا هر نوع عمليات و حتي فعاليت اقتصادي كشور دیگر، 
مسئوليت بين المللي دارد و باید عذرخواهي كرده و اقدام خود را جبران 
كند، بنابراین دولت هاي اروپایي باید به دليل این مداخله خود از ایران 
عذرخواهي كنند، چراكه این اقدامات مي تواند مقابله به مثل ایران را در 
پي داشته باش��د و به  عنوان  مثال، ایران نيز اقدامات اروپایيان را مورد 
ارزیابي قرار داده و نسبت به عدم رعایت حقوق مسلمانان و اقليت ها در 
این كشورها مداخله كند. این در حالي است كه ایران خود را به تعهدات 
بين المللي مبني بر عدم مداخله در امور داخلي كشورها به خصوص نظام 
قضایي كشورهاي دیگر متعهد مي داند و به همين علت اقدام متقابل 

انجام نمي دهد. 
متأسفانه این عادت زشت از سوي برخي كشورهاست كه به خود اجازه 
مي دهند به نام دفاع از حقوق بشر درروند قضایي كشور دیگري دخالت 
كنند، اما در مقابل به دليل برخي منافع خود هيچ اعتراضي به برخي 
كشورها كه شاید بدون طي روند قضایي اقدام به صدور حكمي مي كنند، 
ندارند. به نظر مي رسد دخالت برخي كشورها درروند قضایي ما صرفاً 
جنبه فرافكني داش��ته و آنها قصد دارند به این واس��طه افكار عمومي 
خودش��ان را از برخي نقض حقوق صورت گرفته شان منحرف كنند. 
درهرصورت جمهوري اسالمي باید در قبال این گونه مداخالت به اسناد 
بين المللي كه مبتني بر ممنوعيت دخالت در امور داخلي كشورهاست، 
استناد كرده و  به  صورت قاطعانه و نه منفعالنه بر روند قضایي طي شده، 
حق خانواده هاي قرباني و تبيين نظام حقوق اسالمي كه عدالت محور 

است، تأكيد كند.

88498443سرویس  سياسي

شرم ستاد داخلي دموكرات ها از بيان شروط برجامی بايدن
روزنامه های زنجیره ای دیروز از انعکاس یادداشت جو بایدن درباره شروط بازگشت به برجام خودداری کردند

پیش ش�رط هاي ج�و بای�دن ب�راي توافق با 
طرف ایراني در صورت پی�روزي در انتخابات 
ریاس�ت جمهوري امریکا آب س�ردي بود بر 
پیکره جریان غرب زده داخل�ي؛ جریاني که 
ماه هاست تالش مي کند همانند گذشته افکار 
عمومي را به این باور برس�اند محسنات یك 
رئیس جمهور دموکرات قابل قیاس با معضالت 
ی�ك رئیس جمه�ور جمهوریخواه نیس�ت. 
در حالي جریان غرب زده ماه هاست به اميد روي 
كارآمدن نامزد دموكرات ها در امریكا دل خوش 
كرده است كه جو بایدن رسماً اعالم كرده شروط 
چندگانه اي را براي بازگشت به توافق هسته اي 
در دستور كار قرار خواهد داد؛ شروطي كه تفاوت 
ماهوي با خواس��ته هاي دونال��د ترامپ و باراك 
اوباما نداش��ته و تنها در قال��ب ادبياتي متفاوت 

عنوان شده است. 
    سانسور دشمني ها

روزنامه ه��اي زنجي��ره اي وابس��ته ب��ه جریان 
غ��رب زده داخلي روز گذش��ته اظه��ارات مهم 
نامزد دموكرات ها را سانسور كردند یا به صورت 
جهت دار به آن پرداختند، به طوري كه هيچ كدام 
از روزنامه هاي مشهور این جریان كه طي ماه هاي 
گذش��ته بارها اظهارات و موضع گي��ري نامزد 
دموكرات ها یا سایر شخصيت هاي این حزب را 
در صفحات خود برجسته مي كردند، به سخنان 
بایدن نپرداختند. رفتار این گروه از رسانه ها طي 
چند سال گذشته به كرات اتفاق افتاده است، به 
طوري كه در تمام ایام مذاكرات هس��ته اي هر 
جایي كه افراد وابسته به حزب دموكرات اعم از 
اوباما، كري، شرمن و سایرین موضع ضدایراني 
یا رفتار توأم با گس��تاخي علي��ه جامعه ایراني 
نشان مي دادند، رسانه هاي وابسته به این طيف 
آن را سانس��ور كرده و در مقابل اتفاقات دست 
چندمي مانند پياده روي ظریف- كري یا تبریك 
تولد یكي از وابستگان مذاكره كننده كشورمان 
توس��ط یك مقام امریكایي در فرایند مذاكرات 
را برجس��ته مي كردند! به عنوان نمونه روزنامه 
اعتماد روز گذش��ته با درج تيتر »بازگش��ت به 

برجام، جبران شكست ترامپ« مي نویسد : »جو 
بایدن یا دونالد ترامپ؟ ك��دام  یك در انتخابات 
نوامبر ایاالت متحده امریكا پيروز ميدان خواهند 
بود؟... با این همه انتخابات۲0۲0 براي ایران و 
البته بازیگران منطقه اي و فرامنطقه اي درگير با 
پرونده تنش ایران و امریكا از اهميت دوچنداني 
برخوردار اس��ت. هرچند در 40س��ال گذشته 
رابطه تهران و واشنگتن همواره پرتنش و پرفراز 
و فرود ب��وده اما آنچ��ه در چهار س��ال اخير در 
سایه دولت دونالد ترامپ رخ داده عماًل ایران و 
امریكا را در چند بازه زماني متفاوت در آس��تانه 
درگيري نظامي و جنگ قرار داده اس��ت. با این 
همه حمله، تهدید و ارعاب پایه هاي سياس��ت 
دولت امریكا در مقابل ایران در قریب چهار سال 
گذشته بوده است. در چنين شرایطي انتخابات 
ریاس��ت جمهوري۲0۲0 و نتيج��ه آن نه فقط 
براي ایران بلك��ه براي بازمان��دگان در برجام و 
شركاي تجاري و اقتصادي ایران كه فعاًل از بيم 
تحریم هاي یكجانبه امریكا بار سفر از بازارهاي 
ایران بسته اند، اهميت فوق العاده اي یافته است.« 
در ادامه این متن آمده اس��ت: »در بستر رابطه 
پرتنش ایران با تي��م ترامپ، جو بای��دن نامزد 
دموكرات ها در این انتخابات از راهكار متفاوتي 
در قبال ایران در صورت پيروزي س��خن گفته 
اس��ت. در حالي كه ترامپ با خروج یكجانبه از 
برجام، بازگرداندن تحریم هاي هسته اي و تنبيه 
كمپاني ها و نهاده��اي مال��ي غيرامریكایي در 
صورت ارتباط با ایران عماًل از متحدان اروپایي 
امریكا فاصله گرفته و خود را در گوش��ه رینگ 
انزوا قرار داده، بایدن مبناي سياس��ت اعالمي 
خود در براب��ر ایران را تالش ب��راي بازگرداندن 
اجماع در پرونده ایران مي دان��د. جو بایدن كه 
در زمان حصول توافق هس��ته اي ایران با 5+1 
وقت، جامه معاون ب��اراك اوباما، رئيس جمهور 
ایاالت متحده امریكا را بر تن داش��ت، همچنان 
خود را مقي��د به حفظ برجام ب��ه عنوان ميراث 
مافوق پيشين خود مي داند و بر همين اساس به 
صراحت اعالم كرده در صورت پيروزي به توافق 

هسته اي بازمي گردد.«
   بایدن مشکالت را به حداقل مي رساند!

پيش از این روزنامه شرق در گزارشي كه بازتاب 
فراواني را نيز در فضاي داخلي كش��ور به همراه 
داش��ت، نوش��ت: »با پيروزي »بای��دن« بحران 
اقتصادي كنوني ایران به  تدریج فروكش خواهد 
كرد و درآمد دولت و مردم افزایش خواهد یافت. 
ارزش برابري دالر به تدریج كاهش خواهد یافت. 
قيمت مس��كن و اجاره بها نيز پایين خواهد آمد. 
كاالهاي مورد نياز مردم ارزان مي ش��ود و روابط 
تجاري ایران با كش��ورهاي اطراف و اروپا و خاور 

دور بهبود خواهد یافت.« 
   شرم از بیان شروط بایدن

یكي از مباحثي كه طي روزهاي گذشته جماعت 
غ��رب زده روي آن مانور رس��انه اي و تبلغاتي 
دادن��د، اظهارات ج��و بایدن درب��اره وضعيت 
خاورميانه در صورت پي��روزي دموكرات ها در 
انتخابات پيش رو بود. ج��و بایدن در اظهاراتي 
مي گوید: »جنگ ها را پایان مي دهيم اما نيروها 
را در خاورميانه نگه مي داریم.«  اما پرسش این 
است كه جو بایدن چه شروطي را براي بازگشت 
روند آغاز مذاكرات با جمهوري اس��المي ایران 
مطرح كرد كه غرب زده هاي داخلي از بيان آن 

عاجز شدند؟
ج��و بای��دن نام��زد دموك��رات انتخاب��ات 
ریاس��ت جمهوري امری��كا در یادداش��تي در 
سي ان ان سياس��ت هاي دولت احتمالي خود در 
مقابله با كشورمان را در سه محور ارائه داده است: 
»ما با اقدامات ثبات زداي ایران كه تهدیدي براي 
دوستان و ش��ركاي ما در منطقه است به مقابله 
خواهيم پرداخت. ما به اس��تفاده از تحریم هاي 
هدفمند عليه نقض حقوق بشر و حمایت ایران 
از تروریسم و برنامه موشك هاي بالستيك ادامه 
خواهيم داد.« وي سه گانه خود را اینگونه تشریح 
مي كند: »1- من به شكل تزلزل ناپذیري متعهد 
مي شوم كه از دستيابي ایران به سالح هسته اي 
جلوگيري كن��م. ۲- به ایران یك مس��ير معتبر 
بازگش��ت به دیپلماسي پيش��نهاد خواهم كرد. 

اگر ایران ب��ه تعهدات خود به برج��ام به صورت 
كامل برگشت، امریكا نيز به عنوان نقطه آغازي 
براي مذاكرات آتي به توافق بازخواهد گشت. ما 
با متحدانمان براي كاه��ش تنش ها و كمك به 
اتمام درگيري هاي منطقه اي به خصوص جنگ 
یمن كار خواهيم كرد. مطمئن خواهم ش��د كه 
تحریم هاي امری��كا مانعي براي مقابل��ه ایران با 
كرونا نخواه��د بود. ممنوعيت س��فر اتباع چند 
كشور اسالمي به امریكا را لغو خواهم كرد. 3- ما 
با اقدام��ات ثبات زداي ایران ك��ه تهدیدي براي 
دوستان و ش��ركاي ما در منطقه است به مقابله 
خواهيم پرداخت. ما به اس��تفاده از تحریم هاي 
هدفمند عليه نقض حقوق بشر و حمایت ایران 
از تروریسم و برنامه موشك هاي بالستيك ادامه 

خواهيم داد.« 
   انتخاباتي که به جان غرب زده ها پیوند 

خورده است
همانگونه كه انتخابات ریاست جمهوري كشور 
براي جری��ان غرب زده داخل��ي داراي اهميت و 
اعتبار اس��ت، به همان ميزان انتخابات ریاست 
جمهوري ایاالت متحده نيز در چشم آنها داراي 
ارج و قرب فراوان است تا جایي كه با سياه و سفيد 
كردن نامزده��اي انتخابات ریاس��ت جمهوري 
امریكا، در داخل كشور براي خود توليد رأي كرده 
و حيات سياسي خود را سروسامان مي دهند. اگر 
چه حدود 40روز تا انتخابات ریاست جمهوري 
ایاالت متحده امریكا باقي مانده است اما جماعت 
غرب زده داخلي از ماه ها قبل و حتي از روزي كه 
دونالد ترامپ شروع به دش��مني علني با برجام 
كرد، رهبران عناصر و رسانه هاي پرشمار وابسته 
به این جریان نوید شكس��ت دونال��د ترامپ در 
انتخابات ریاس��ت جمهوري۲0۲0 امریكا را در 
برابر نامزد دموكرات ها داده و هم اكنون با توجه به 
نزدیك شدن به روز برگزاري انتخابات این كشور 
از كاهش مشكالت داخلي در صورت پيروزي جو 

بایدن سخن به ميان مي آورند. 
   دوقطبي سازي تصنعي

جماعت غرب زده داخلي همواره معتقدند ميان 
دش��مني دموكرات ها با جامعه ایراني و كيفيت 
دش��مني جمهوریخواهان تفاوت اساسي وجود 
دارد، به طوري ك��ه دموكرات ها از دش��مني با 
ایران دست برداش��ته و تالش دارند با تفاهم و 
مدارا با جمهوري اسالمي ایران سازش كنند و 
در مقابل جمهوریخواهان هر روز سطح و گستره 
دش��مني خود با ایران را افزای��ش مي دهند كه 
نمونه اخير آن را اقدام��ات دونالد ترامپ عنوان 
مي كنند. در تمام هشت سالي كه دولت باراك 
اوباما در امری��كا روي كار ب��ود، همين جریان 
به اش��كال مختلف اقدامات و رفتارهاي دولت 
دموكرات اوباما را سفيدنمایي كرده و اینگونه القا 
مي كردند كه دموكرات ها عالقه اي به گسترش 
دش��مني ها با طرف ایراني ندارن��د و در پي آن 
هس��تند با برجام هاي هس��ته اي و منطقه اي و 
حقوق بش��ري روابط خود با جمهوري اسالمي 

ایران را عادي سازي كنند!
ب��ه زع��م غرب زده ه��اي داخلي ش��كل دهي 
دوقطبي س��ازي م��ورد اش��اره مي تواند آراي 
نامزدهاي ای��ن جریان در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وري را افزای��ش ده��د، ب��ا توج��ه به 
شكل گيري این باور كه »غرب زده هاي داخلي 
بهتر مي توانند با دموكرات ها كنار بيایند و آنها 
را متقاعد كنند كه برجام هاي دیگري را با طرف 

ایران منعقد كنند.«

 

 سياسي دانستن قصاص يك قاتل
براي كمرنگ كردن اقدامات مثبت قضايی است

طبق قانون اجرا ی�ا عدم اجراي حک�م قصاص به نظ�ر اولیاي دم 
بستگي دارد و در مورد نوید افکاري قانون به طور دقیق اجرا شده 
و هیچ موضع و نظر سیاسي در مورد حکم وي وجود نداشته است. 
ابوالفضل ابوترابي نماینده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با فارس با اشاره به اعدام نوید افكاري گفت: نوید افكاري شاكي 
خصوصي داشته و به خاطر قتلي كه مرتكب شده، اعدام یا عدم اعدام وي به 
نظر اولياي دم بستگي داشته است. وي افزود: سياسي عنوان كردن اجراي 
حكم قصاص نوید افكاري فضاسازي عليه دستگاه قضا به منظور كمرنگ 
جلوه دادن اقدامات ضد فساد این دس��تگاه است و این فضاهاسازي ها از 
خارج از كشور مدیریت مي شود. عضو كميسيون شوراهاي مجلس اظهار 
داش��ت: طبق قانون اجرا یا عدم اجراي حكم قصاص ب��ه نظر اولياي دم 
بستگي دارد و در مورد نوید افكاري قانون به طور دقيق اجرا شده و هيچ 

موضع و نظر سياسي در مورد حكم وي وجود نداشته است. 
ابوترابي با اش��اره به اعالم رأي پرونده اكبر طبري خاطرنش��ان كرد: 
محاكمه طبري گام بلند قوه قضائيه در مبارزه با فساد به شمار مي رود 

كه مبارزه را از درون قوه قضائيه شروع كرده است
وي افزود: او مدت ها در قوه قضائيه باند ارتشاء تشكيل داده بود و امروز 
آیت اهلل رئيسي كه مبارزه با فس��اد را از دستگاه قضا شروع كرده وي را 

محاكمه كرد كه این اقدام و حركت جاي تقدیر دارد. 
عضو كميسيون ش��وراهاي مجلس با بيان اینكه فضاس��ازي ها عليه 
این قبيل اقدامات ق��وه قضائيه با هدف كمرنگ جل��وه دادن اقدامات 
مثبت دستگاه قضا صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: ما از قوه قضائيه 
مي خواهيم كه مبارزه با فساد را همچنان به صورت جدي ادامه دهد و 

به اینگونه فضاسازي ها هيچ گونه توجهي نداشته باشد. 
........................................................................................................................

 عادي كردن روابط با امارات 
موجب نجات رژيم صهيونيستي نخواهد شد

به  رغم ادعاهاي امریکایي ها و صهیونیست ها، نشانه هاي موجود 
حکایت از ضعیف تر ش�دن رژیم صهیونیستي دارد و این نشانه ها 
به ما مي گوید که رژیم صهیونیستي در مس�یر نابودي قرار دارد. 
آیت اهلل عباس كعب��ي عضو مجلس خب��رگان رهب��ري در گفت وگو 
با تس��نيم با اش��اره به اعالم امارات و بحرین در عادي ش��دن روابط با 
رژیم صهيونيس��تي، گفت: راهبردي كه حضرت امام)ره( درباره رژیم 
صهيونيستي مطرح كردند، راهبردي قطعي اس��ت كه قطعاً منجر به 

نابودي رژیم صهيونيستي خواهد شد. 
وي با بيان اینكه وحدت مس��لمين مهم ترین عامل براي نابودي رژیم 
صهيونيس��تي اس��ت، تصریح كرد: به  رغم ادعاهایی كه امریكایي ها و 
صهيونيست دارند، باید گفت نشانه هاي موجود حكایت از ضعيف تر شدن 
رژیم صهيونيستي دارد و این نشانه ها به ما مي گوید كه رژیم صهيونيستي 
در مسير نابودي قرار دارد و ا ن شاءاهلل به وحدت مجاهدان و مسلمانان 
نابود خواهد شد. آیت اهلل كعبي، ایمان به قدرت خدا، تقویت عزم و اراده 
امت اسالمي، زنده نگه داشتن روحيه جهاد و شهادت را ازجمله اقدامات 
و راهكارهاي الزم براي نابودي رژیم صهيونيس��تي دانست و گفت: به 
لحاظ ش��رعي، نابودي رژیم صهيونيس��تي یك واجب تلقي مي شود و 
همه مسلمانان باید در این واجب مشاركت داشته باشند. عضو مجلس 
خبرگان گفت كه عادي كردن روابط بين رژیم صهيونيستي با امارات و 

بحرین، كمكي به نجات رژیم صهيونيستي نخواهد كرد. 
........................................................................................................................

 سردار جاللي: راهبرد اصلي دشمن
»فشار همه جانبه« مادون جنگ نظامي است

م�ادون  همه جانب�ه«  »فش�ار  دش�من  اصل�ي  راهب�رد 
رهب�ري  معظ�م  مق�ام  رویک�رد  و  اس�ت  نظام�ي  جن�گ 
اس�ت.  فع�ال«  »مقاوم�ت  و  »ایس�تادگي«  ب�ر  تأکی�د 
به گزارش رواب��ط عمومي و امور بين الملل س��ازمان پدافند غيرعامل 
كش��ور، نشس��ت توجيهي برنامه ها و دس��تورالعمل برگ��زاري هفته 
نكوداشت پدافند غيرعامل با سخنراني سردار غالمرضا جاللي رئيس 
سازمان پدافند غيرعامل كشور به صورت ویدئوكنفرانس براي مدیران 

پدافند غيرعامل استان ها و شهرداري هاي كشور برگزار شد. 
در ابتداي این نشست رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با اشاره به 
اینكه در تقویم رسمي كشور هشتم آبان با مصوبه شوراي عالي انقالب 
فرهنگي به عنوان روز پدافند غيرعامل نامگذاري شده است، گفت: این 
روز سالروز فرمان مقام معظم رهبري براي تاسيس شوراي عالي پدافند 
غيرعامل است و بر همين اساس هر سال سازمان پدافند غيرعامل در 
ایام ابتدایي آبان ماه برنامه هاي فرهنگي و تبييني خود را تحت عنوان 
هفته پدافند غيرعامل برگزار مي نماید. جاللي با تأكيد بر اینكه ایام هفته 
پدافند همزمان با 13آبان روز مبارزه با اس��تكبار است، افزود: راهبرد 
اصلي دشمن همچنان »فشار همه جانبه« مادون جنگ نظامي است 
و نگاه و رویكرد مقام معظم رهبري تأكيد بر »ایستادگي« و »مقاومت 
فعال« است و پدافند غيرعامل نيز تالش دارد تا نقش و كاركرد خود را 

مطابق این راهبرد كالن در مسير ساختن ایران قوي تبيين كند. 
سردار جاللي با تأكيد بر اینكه بخش عمده اي از مأموریت ها و وظایف 
س��ازمان پدافند غيرعامل از طریق بدنه دولت و دستگاه هاي اجرایي 
كشور محقق مي شود، ادامه داد: رویكرد كلي ما حمایت از دولت در برابر 
فشار همه جانبه دشمن است و اعتقاد داریم در شرایط كنوني نباید به 

دنبال مچ گيري و تضعيف یكدیگر باشيم. 
سردار جاللي با بيان اینكه ش��عار اصلي هفته پدافند غيرعامل سال۹۹ 
»مقاومت فعال، تاب آوري حيرت انگيز؛ ایران قوي« اس��ت، خاطرنشان 
نمود: در ایام هفته پدافند غيرعامل شعارهاي »نهادینه سازي مصونيت 
در زیرساخت ها با تفكر بسيجي، روحيه جهادي و عمل انقالبي«، »پدافند 
زیستي، مرزباني زیس��تي و ارتقاي س��اختار دفاع بيولوژیك«، »پدافند 
سایبري، ملي سازي فضاي مجازي در مسير حكمراني سایبري بومي«، 
»پدافند مردم محور، خانواده آماده، جامعه مستحكم«، »پدافند شهري، 
زیرساخت هاي ایمن، ش��هرهایي امن«، »پدافند ش��يميایي، آینده اي 
قدرتمند در امتداد گذشته اي پرافتخار« و »اقتصاد مقاومتي، جهش توليد 
و پيروزي در جنگ اقتصادي« به عنوان شعار روزهاي هفته و محور اصلي 

برنامه هاي سازمان پدافند غيرعامل در نظر گرفته شده است.
........................................................................................................................

مشاور رهبري در امور بین الملل:
غرب آسيا متأثر از روابط برادرانه و نزديك 

ايران و عراق است
منطق�ه غ�رب آس�یا متأث�ر از رواب�ط برادران�ه، نزدی�ك 
ای�ران و ع�راق اس�ت.  و مبتن�ي ب�ر حس�ن همج�واري 
به گزارش مهر، علي اكبر والیتي مش��اور مقام معظ��م رهبري در امور 
بين الملل صبح سه ش��نبه با نوري مالكي رئيس ائتالف دولت قانون و 
دبيركل حزب الدعوه عراق دیدار و گفت وگ��و كرد. والیتي پس از این 
دیدار و در جمع خبرنگاران، نوري مالكي را به عنوان یكي از دوس��تان 
مبارز و س��اعي در پيش��برد منافع مردم عراق توصيف و دیدار خود با 
وي را »بس��يار مثبت« ارزیابي كرد. وي همچنين ابراز اميدواري كرد: 
سياس��تمداران عراقي تحت هدایت دولت جدید به نخس��ت وزیري 
مصطفي الكاظمي بتوانند گام هاي بلندي در مسير حل مشكالت عراق 
و منطقه بردارند. مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل و نوري 
مالكي در این دیدار بر لزوم توسعه بيش از پيش تعامالت دو كشور در 
س��ایه روابط تاریخي درهم تنيده 4هزار س��اله دو ملت ایران و عراق و 

اشتراكات فراوان فرهنگي بين دو كشور تأكيد كردند.

حاجي بابایي: 
مجلس بايد مبارزه با مفاسد را در قانونگذاري آغاز كند

مجل�س انقالب�ي بای�د مب�ارزه ب�ا مفاس�د را در قانونگ�ذاري 
آغ�از کن�د، اش�رافي گري بزرگ تری�ن معض�ل ای�ن کش�ور 
اس�ت و مجل�س انقالب�ي بای�د ب�ا اش�رافي گري مب�ارزه کند. 
حميدرضا حاجي بابایي رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات روز 
گذشته در نطق ميان دستور خود در جلسه علني مجلس با گراميداشت 
یاد شهدا در هشت سال دفاع مقدس افزود: امارات با رفتارهاي خائنانه اي 
كه در جهان اسالم انجام مي دهد باید بداند در آینده نه چندان دور، نتيجه 
خيانت هاي خود را به جهان اس��الم از طرف ملت هاي بزرگ مسلمان 
دریافت خواهد كرد و رژیم صهيونيس��تي بداند كه ملت هاي مسلمان، 
دشمن درجه یك این رژیم هستند، به دليل رفتارهاي مشمئزكننده اي 
كه در منطقه اعمال مي كنن��د و خيانت هایي كه به مس��لمانان دارند. 
حاجي بابایي با اشاره به بحث وضعيت معيشتي مردم تصریح كرد: دولت 
و مجلس بدانند كه وضعيت عمومي اقتصاد خوب نيس��ت و حال مردم 
مناسب نيست. سياس��ت هاي اقتصادي باید به شكلي ساماندهي شود 
كه مردم بتوانند از ای��ن وضعيت و بحراني كه در برخ��ي امور به وجود 
آمده با سالمت عبور كنند. ملت ایران هميشه با صالبت از معبرها عبور 

كرده اند اما رفتارها و عملكردهاي نادرس��تي كه بعض��اً در اقتصاد و در 
سياستگذاري ها انجام مي گيرد، شایسته ملت بزرگ ایران نيست. وي 
عنوان كرد: نكته حائز اهميت دیگر این اس��ت كه س��رمایه گذاري باید 
در كش��ور انجام پذیرد و حرف اول و آخر ما هم س��رمایه گذاري است. 
س��رمایه گذاري به این معناس��ت كه ما نقدینگي را به ش��كلي هدایت 
كنيم كه نتيجه هدایت ما، ایجاد شغل، رونق اقتصادي و رفاه و معيشت 
عمومي باشد. نماینده مردم همدان و فامنين در مجلس خاطرنشان كرد: 
متأسفانه برخي سياستگذاري ها در كشور تعریف مشخصي ندارند، نوع 
هزینه ها و درآمدها، عدم شفافيت در بودجه، عدم شفافيت در رفتارها و در 
برخي سياستگذاري ها، وضعيت اقتصادي كشور را به سمتي سوق داده 

كه ملت ایران را با چالش روبه رو كرده است. 
حاجي بابایي تصریح كرد: وقتي نرخ اجناس و كاالها در كش��ور هر روز 
در حال تغيير است، نتيجه بي مدیریتي و عدم برنامه ریزي دقيق و عدم 
تفكر و اندیشه مبتني بر اسالم ناب و عدم اعتقاد بر اینكه ملت بزرگ ایران 
است كه مي توانند براساس اقتصاد مقاومتي بهترین زندگي را در كشور 
داشته باشند اما اتكا به تفكری غير از اقتصاد مقاومتي، متأسفانه كشور 

را با چالش هاي گوناگوني مواجه كرده است. وي تأكيد كرد: در كشور، 
نيروي انساني داریم و كمي پول نداریم. ما در جمهوري اسالمي، رهبري 
قدرتمند، قوي و مدیر مدبر و همچنين اسالم قوي، قدرتمند جهاني و 
جاودانه داریم اما چرا مشكل اقتصادي داریم؟ مشكل اقتصادي از سوی 
كساني است كه اعتقاد عميق و اعتقاد واثق به مسائل دیني و اعتقادي 
ندارند. نماینده مردم همدان و فامنين در مجلس گفت: امروز مش��كل 
اساسي كشور نبود عدالت در زمينه هاي گوناگون است. مردم رأي دادند 
و مجلس انقالبي را برپا كردند، بنابراین امروز مجلس انقالبي در كشور 
هست اما باید بدانيم مجلس انقالبي به دنبال عدالت باشد. عدالت یعني 
اینكه تمام مردم بتوانند در شغل، حقوق، شرایط مساوي و شرایط عادالنه 
قرار بگيرند. حاجي بابایي تأكيد كرد: مجلس انقالبي باید مبارزه با مفاسد 
را در قانونگذاري آغاز كند، اش��رافي گري بزرگ ترین معضل این كشور 
است و مجلس انقالبي باید با اشرافي گري مبارزه كند. امروز گروه بندي ها، 
جناح بندي ها و متأسفانه سایه انتخابات1400 بر سر مجلس، دولت و 
كشور حكمفرماست. ما باید بدانيم مجلس و دولت و مردم نباید قرباني 

انتخابات و رفتارهاي سليقه اي، گروهي و حزبي شوند.

   مجلس

سعيد همتي
   گزارش

سفیر ایران در باکو:

بهاي ترور سردار سليماني، بسيار بيشتر از يك سفير امريكايي است
بهاي ترور ناجوانمردانه قهرمان جهاني مبارزه با تروریس�م، 
بس�یار بیش�تر از یك س�فیر نگونبخ�ت امریکایي اس�ت. 
به گزارش راه دانا، سيدعباس موسوي س��فير كشورمان در باكو 
در توئيتي با انتشار تصویري از شهيد سردار حاج قاسم سليماني، 
نوشت: »بهاي ترور ناجوانمردانه قهرمان جهاني مبارزه با تروریسم، 
بس��يار بيش��تر از یك س��فير نگونبخت امریكایي در گوشه اي از 
دنياس��ت. جاي آن س��فير بودم، از همه راه هاي ممكن استفاده 
مي كردم تا بفهمم چرا دولت تروریستي امریكا این گونه عجيب اما 

ناشيانه به فكر حذف تو افتاد؟!«

گفتني است س��خنگوي وزارت امور خارجه آفریقاي جنوبي روز 
دوشنبه)۲4 ش��هریور( در گفت وگویي با شبكه بلومبرگ در پي 
ادعاي بي اس��اس مطرح شده در نش��ریه پولتيكو مبني بر وجود 
طرحي از سوي ایران براي ترور سفير امریكا در آفریقاي جنوبي 
در انتقام به شهادت رساندن سردار ش��هيد حاج قاسم سليماني 
گفت كه این ادعاها دولت پرتوریا را ش��گفت زده كرده است. او با 
اظهار بي خبري از این موضوع، گفت: ما امروز صبح از این گزارش 
مطلع شدیم. همچنين سعيد خطيب زاده سخنگوي وزارت امور 
خارجه كشورمان نيز با رد اتهامات مطروحه در گزارش سفارشي، 

مغرضانه و هدفمند منتشرشده در رس��انه هاي امریكایي، اظهار 
داش��ت: به مقام ه��اي امریكایي توصي��ه مي كنيم از توس��ل به 
روش هاي تكراري و پوسيده براي فضاسازي ضدایراني در صحنه 

بين المللي دست بردارند. 
سخنگوي دستگاه سياست خارجي كش��ورمان همچنين تأكيد 
كرد: جمهوري اسالمي ایران همان گونه كه بارها اعالم كرده است، 
پيگيري حقوقي بين المللي در ارتباط با ت��رور مجرمانه و بزدالنه 
سردار سليماني را در تمامي س��طوح ادامه خواهد داد و این اقدام 

تروریستي را نه مي بخشد و نه فراموش مي كند.

   خبر


