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خيانت ارتجاع عرب و تحول 
در آرايش منطقه

خيمه شب بازي ترامپ و نتانياهو با دست نش��اندگاني از رژيم هاي امارات و 
بحرين براي آشكارسازي يك سازش ديرينه، آن قدر رسوا بود كه بن زايد و 
بن عيسي ترجيح دادند براي كاهش حساسيت هاي مسلمانان و آزاديخواهان 
جهان وزراي خارجه شان را به واشنگتن بفرستند تا در كنار ترامپ و نتانياهو 
عكس يادگاري بگيرند و اعتبار   اعراب را براي پيروزي ترامپ در انتخابات آينده 
امريكا و تحكيم موقعيت متزلزل نتانياهو در رژيم صهيونيستي هزينه كنند.   
اين در حالي است كه امريكايي ها و صهيونيست ها در وراي اين بهره برداري 
براي چالش آفرينی در جهان اسالم و منطقه غرب آسيا نقشه هاي شومي در 

سردارند كه بخشي از آن را اين روزها رونمايي كرده اند. 
 تشديد اختالف ميان كشورهاي عربي و مسلمان ، خوار و ذليل سازي و تحقير 
سران كشورهاي عربي در برابر صهيونيست ها براي پذيرش اين سازش ، تالش 
براي به انزوا كشاندن مقاومت فلس��طين و به تبع آن لگدمال كردن حقوق 
فلسطينيان و تضمين امنيت رژيم صهيونيستي و... تنها گوشه اي از سهمي 

است كه سران مرتجع عرب و حاميانشان از اين سازش مي برند. 
ترامپ براي جا انداختن اين توافق تهديد نمايي روند تحوالت منطقه را به اوج 
رسانده و با تحقير سران امارات و بحرين در سخناني مدعي مي شود كه امارات 
و بحرين مي دانند كه اگر من انتخاب نش��وم فاتحه آنها خوانده است، براي 
همين در كمتر از دو ماه مانده به پايان دوره اول، هر امتيازي كه الزم باش��د 
مي دهند. و وزير خارجه امريكا نيز در جلسه اي با حضور وزير خارجه قطر از 
كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس مي خواهد كه اختالفات را كنار گذاشته 

و عليه ايران متحد شوند. 
 اما راديو فردا در تحليلي بعد ديگري از اين توافق را آشكار كرده و با ادعاي 
اينكه اين توافق، خط مقدم روياروي��ي را از مديترانه به خليج فارس منتقل 
مي كند مي نويسد امضاي قرارداد عادي سازي مناسبات اسرائيل و امارات 
متحد عربي در مراسم روز سه شنبه ۱۵ س��پتامبر در كاخ سفيد، عالوه بر 
هموار ساختن مسير چند كشور ديگر مسلمان براي پيمودن راه مشابه»خط 
مقدم« رويارويي نظامي احتمالي اسرائيل و ايران را از مرزهاي آن كشور به 
آب هاي خليج فارس منتقل و دكترين نظامي جمهوري اسالمي را يكسره 

متحول خواهد ساخت .
باوجوداين فضاس��ازي و جنگ رواني كوش��نر و نتانياهو و... ، عالوه بر پاسخ 
صريح و روشن نيروهاي مقاومت فلسطين، حتي ديگر جريان هاي فلسطيني، 
بسياري از كشورهاي عربي و مسلمان نيز آن را برنتافته ونشان داده اند كه با آن 
مسير زاويه دارند . محمد اشتيه نخست وزير تشكيالت خودگردان فلسطين, 
روز سه شنبه را روز سياهي در تاريخ امت عربي و اعالم شكست اتحاديه عرب 
دانست و گفت: اتحاديه عرب ديگر اتحاديه نيست و به عامل تفرقه و تخريب 
همبستگي عربي تبديل شده است. اين روز هم به تقويم درد و رنج فلسطين 
و كارنامه شكست هاي عربي اضافه مي شود. محمود عباس، رئيس تشكيالت 
خودگردان فلسطيني نيز روز سه شنبه با صدور بيانيه اي به توافق عادي سازي 
روابط ميان اسرائيل و دولت هاي بحرين و امارات عربي متحده واكنش نشان 
داد و نوشت: »بدون پايان يافتن اشغال، و رعايت كامل حقوق مردم فلسطين، 

صلح و امنيت و ثبات براي هيچ كس در كار نخواهد بود.« 
اما به رغم برنامه هاي امريكا و رژيم صهيونيستي و مرتجعين عرب و مصائبي 
كه اين سازش براي جهان اس��الم و كش��ورهاي عربي دارد، آن را بايد آغاز 
فصلي جديد در جهان اسالم و كشورهاي عربي دانست، دوراني كه روزنامه 
القدس العربي از قول »منصف المرزوقي« رئيس جمهور سابق تونس از آن 
به عنوان زمينه ساز موج سوم انقالب هاي عربي نام مي برد. او تأكيد مي كند 
كه توافقنامه هاي عادي سازي روابط كه برخي رژيم هاي استبدادي با رژيم 
صهيونيستي امضا كرده اند، در آينده از بين خواهند رفت. المرزوقي با اشاره 
به اينكه موج سوم انقالب هاي عربي درراه است، گفت: همان داليلي كه باعث 
ايجاد موج دوم انقالب عربي در سودان، عراق و لبنان پس از موج اول انقالب در 
اين كشورها شد، هنوز هم وجود دارد به ويژه اينكه فساد، استبداد، سركوبگري، 
فقر و عدم اقدام رژيم هاي استبدادي به اجراي اصالحات سياسي، اقتصادي 
و اجتماعي و آشتي با ملت ها همچنان ادامه دارد. رئيس جمهور سابق تونس 
همچنين مي افزايد: توافقنامه هاي عادي سازي روابط بين رژيم هاي استبدادي 
عربي و رژيم صهيونيستي امضا مي شود و اين رژيم ها هرگز در تحميل اين 
عادي س��ازي روابط بر ملت هاي خود موفق نخواهند بود چراكه اين ملت ها 
با تسليم شدن در برابر رژيم صهيونيستي و برقراري هرگونه رابطه اي با اين 

رژيم مخالف هستند. 
پيامدهاي مثبت اين سازش را به شرح زير مي توان براي جهان اسالم برشمرد:  
۱. تقويت وحدت و انسجام ميان نيروهاي فلسطين و تشكيل رهبري ملي 
واحد براي مقاومت فلسطين گام مهمي است كه آغازشده است. »عزام احمد« 
عضو كميته اجرايي س��ازمان آزادي بخش و كميته مركزي جنبش فتح از 
تشكيل رهبري ملي واحد براي مقاومت مردمي در فلسطين خبر داد. »عزام 
احمد« در گفت وگو با تلويزيون فلسطين خواستار پايان شكاف و اختالف بين 
فلسطيني ها شد و تأكيد كرد: همين امروز بايد دودستگي و اختالفات پايان 

يابد و آشتي و شراكت ملي محقق شود. 
2. تقويت همگرايي و انسجام ميان نيروهاي جبهه مقاومت. ديدار سيد حسن 
نصراهلل و اسماعيل هنيه در هفته گذشته در لبنان نشانگر آغاز فصل نويني در 
تحوالت معطوف به مقاومت است. اولين پيام ديدار نصراهلل و هنيه اين است 
كه اقدام مشترك ترامپ و سران امارات و بحرين و رژيم صهيونيستي براي 
عادي سازي روابط، با هماهنگي ها و هم افزايي هاي كم سابقه اعضاي جبهه 

مقاومت روبه رو شده است 
3 . قطع اميد مردم فلسطين از كشورهاي مرتجع عربي با اتكا به ظرفيت هاي 
دروني و كشورهاي حامي مقاومت نظير جمهوري اسالمي ايران از پيامدهاي 

ديگر اين سازش خائنانه است. 
۴ . تضعيف جناح سازشكار در ميان مردم فلسطين و تقويت موقعيت نيروهاي 
جبهه مقاومت، سبب تحول درروند برنامه هاي مقاومت فلسطين مي شود، 
مقاومتي كه در عين پيروزي در جنگ ه��اي 22روزه و۵0 روزه و... اكنون به 
آن چنان برتري موشكي دست يافته كه تمامي نقاط سرزمين هاي اشغالي را 

مي تواند هدف قرار دهد. 
۵ . تقويت الگوي مقاومت به جاي الگوي تسليم در جهان عرب . آنچه درروند 
حقارت بار شكل گيري اين سازش اتفاق افتاد -كه مبناي آن تأكيد بر همان 
واژگان گاو شيرده و تثبيت تسلط امريكا براي حكام مفلوك منطقه بود- نشان 
داد كه اين روند نقطه آغازي براي تحقير بيشتر كشورهاي عربي آن هم نه تنها 
توسط امريكا، بلكه پس ازاين رژيم هاي مرتجع بايد تحقير صهيونيست ها را 

نيز تحمل كنند.
6 . فلسطيني ها و مردم ديگر كشورهاي عربي و مسلمان با اين سازش به اين 
درك رس��يدند كه براي دفاع بايد به خود و كشورهاي حامي مقاومت نظير 
جمهوري اسالمي ايران متكي باشند، نكته اي كه تالش ترامپ و نتانياهو براي 
تهديد نمايي اين سازش عليه نظام جمهوري اسالمي ، به آن كمك مي كند.  

7. سلب اعتبار و امنيت از حكام مرتجع و حاميان خائنان به فلسطين در زمره 
اولين آورده های اين سازش است. عدم جرئت بن زايد و بن سلمان و بن عيسي 
براي حضور در اين مراسم فرمايشي و اعزام افراد دون پايه تر در نشست ترامپ، 

ناشي از اين نگراني است. 
8 . اما مهم ترين تحول در اين عرص��ه تغيير در جبهه بندي در منطقه غرب 
آسيا)خاورميانه ( وجهان اسالم است . درحالي كه در سال هاي اخير تمام تالش 
امريكا و متحدانش ايجاد دوقطبي ميان ايران و اعراب و يا شيعه و سني بود و 
تالش داشت كه ايران را مهم ترين تهديد براي اعراب و اهل سنت معرفي كند. 
اين سازش، نقطه آغازي براي تغيير در آرايش منطقه و تحكيم دوگانه هايي 
نظير »حاميان واقعي مقاومت فلس��طين و خائنان به مقاومت فلسطين « 
يا دوگانه » مقاوم��ت و ذلت« خواهد بود. اهتم��ام نيروهاي جبهه مقاومت 
در فرهنگ سازي نس��بت به اين تحول و تجهيز ظرفيت نيروهاي ميداني، 
چشم اندازي روشن را در پيش روي مقاومت خواهد گشود. تحولي كه با ديدار 
سيد حسن نصراهلل و اسماعيل هنيه كليد خورد و در عرصه اقدام نيز نيروهاي 

ميداني مقاومت تكليف خود را مي دانند. 

عباس حاجي نجاري 

روحاني روز گذش��ته در جلس��ه هيئت دولت، 
تالش امري��كا را ب��راي فعال كردن مكانيس��م 
ماش��ه به دليل مخالفت و ع��دم همراهي ديگر 
كشورها، شكس��ت خورده و بي نتيجه خواند و 
تأكيد كرد: »اكنون اين امريكاي تنهاي رس��وا، 
در اين ماجرا دنبال اين اس��ت كه روز ش��نبه و 
يك ش��نبه براي خودش شادماني درست كند و 
بگويد موفق ش��دم اين مكانيسم را فعال كنم!« 
او مقام هاي كاخ سفيد را مورد خطاب قرار داد و 
با طرح اين پرسش كه شما چطور موفق شديد، 
اضافه كرد: »شما كه اصاًل نتوانستيد به جز رژيم 
صهيونيستي و دو كشور كوچك منطقه، كشوري 
را با خود همراه كنيد، چطور صحبت از موفقيت 
مي كنيد. بنابراين ملت ما كاماًل حواس شان جمع 
باشد روز شنبه و يك شنبه روز پيروزي ملت ايران 

و روز شكست مفتضحانه امريكاست«.  
رئيس جمهور البته طعن��ه اي هم به كانال هاي 
اجاره اي و ضد انقالب خارج از كش��ور هم زد و 
گفت: » باز كانال هاي ضدايراني خارج از كشور 
نيايند براي خودشان خبر جعل كنند و بگويند 
امريكا ي��ك ادعايي ك��رده و يك م��اه هم صبر 
كرده، بنابراين مي تواند از اين مكانيزم استفاده 
كند. اصاًل مكانيسمی شروع نشد تا به نتيجه اي 

برسد. «
روحاني بار ديگر عدم صالحيت امريكا در توسل 
به مكانيسم ماشه را يادآوري كرد و با بيان اينكه 
مكانيزم ماش��ه مربوط به اعضاي برجام است نه 
كشوري كه نه تنها از آن خارج شده بلكه ديگران 
را تشويق به خروج از آن كرده و هر كشوري را هم 
كه قطعنامه شوراي امنيت را اجرا كرده، تنبيه 
مي كند، گفت: »اينكه خيلي روشن است چنين 
آدمي صالحيت چنين كاري را ندارد. اين پروسه 
معموالً پروسه يك ماهه اس��ت، پايان شهريور 

اين پروسه تمام مي ش��ود و امريكا خوشبختانه 
نتوانست اين پروس��ه را آغاز كند. امريكا بايد به 
دنيا بگويد در مكانيسم ماش��ه شكست خورده 
اس��ت. اي��ن شكس��ت امري��كا، از پيروزي ها و 

موفقيت هاي بزرگ تاريخي ايران است.« 
روحاني همچنين با اشاره به شكست مفتضحانه 
امريكايي ه��ا در تمدي��د تحري��م تس��ليحاتي 
كش��ورمان و در ادامه تالش از پيش شكس��ت 
خورده براي فعال كردن مكانيسم ماشه، اظهار 
داشت: »امروز همانطور كه پيروزي ملت ايران 
در دفاع مقدس را تبريك مي گويم، پيش��اپيش 
پي��روزي ب��زرگ و تاريخ��ي ملت اي��ران در به 
شكست انجاميدن تالش امريكا براي فعال كردن 

مكانيسم ماشه را نيز تبريك مي گويم.« 
   طرح مقابله اي مجلس 

مجلس ش��وراي اس��المي ه��م   در مواجهه با 
اقدامات خصمان��ه امريكا منفع��ل و بي تفاوت 
نيس��ت. نمايندگان طرحي سه فوريتي تدوين 
كرده اند كه بر اس��اس آن اگر مكانيس��م ماشه 
عليه ايران ب��ه هر كيفيتي جنب��ه اجرايي پيدا 
كند، دولت ملزم به اج��راي اقداماتي نظير كنار 
گذاشتن محدوديت هاي برجامي شود. موضوعي 
كه در س��خنان رئيس كميس��يون امنيت ملي 

مجلس مورد تأكيد قرار گرفته است. 
يك سوي ديگر اين ماجرا اما به برخورد عملي 
و » نه شعاري « اروپا با اقدام غيرقانوني امريكا 
باز می گردد. شركاي ترامپ گرچه در گام اول با 
رأی ممتنع به پيشنهاد رئيس جمهور امريكا، او 
را تنها گذاشتند، اما اگر برخورد آنها از مخالفت 
كاغذي فراتر نرود، آنگاه معادله كمي پيچيده تر 
خواهد ش��د. چرا كه پ��س از خ��روج امريكا از 
برجام و اعمال تحريم ه��اي ظالمانه عليه ملت 
ايران، به رغم اينكه ش��ركاي اروپايي در شعار 

اقدام امريكا را محكوم و از ايران خواس��تند به 
تعهدات برجامي خود عمل كن��د، اما در عمل   
با تحريم ه��اي امريكا همراه��ي كردند.   اكنون 
اين نگراني وجود دارد كه طرف هاي اروپايي در 
اقدامي نانوشته عماًل از سياست هاي خصمانه 
امريكا علي��ه ايران در عملي كردن مكانيس��م 

ماشه دنباله روی كنند. 
اينجاس��ت كه اقدام قاطع و ف��وري جمهوري 
اس��المي ايران با توجه به تجربه برجام اهميت 
پيدا مي كند. اما ط��رح مقابله اي اي��ران براي 
فعال كردن احتمالي مكانيسم ماشه چيست و 

مختصات آن كدام است؟ 
  مجتب��ي ذوالنوري، رئيس كميس��يون امنيت 
ملي مجلس روز شنبه اين هفته با بيان اينكه   در 
راستاي مقابله با اقدامات خصمانه امريكا طرحي 

سه فوريتي به مجلس داده ايم، گفت: »اگر امريكا 
بخواهد به صورت يكجانبه مكانيسم ماشه را عليه 
جمهوري اس��المي فعال كند، اين طرح، دولت 
را ملزم به مقابل��ه به مثل با اقدام��ي نظير كنار 

گذاشتن محدوديت هاي برجامي مي كند.« 
ذوالن��وري البته به اين نكته هم اش��اره كرد كه 
مبناي اظهارات مسئوالن اياالت متحده مبناي 
قانوني و حقوقي ن��دارد و با توجه ب��ه مكانيزم 
پيش بيني ش��ده در برج��ام نمي توانند چنين 
اقدامي ص��ورت دهند اما در عين حال هش��دار 
مي دهد كه اگ��ر بخواهند اقدامي در راس��تاي 
فعال سازي مكانيسم ماشه و تمديد تحريم هاي 
تس��ليحاتي عليه ايران صورت دهند، جمهوري 

اسالمي بي تفاوت نخواهد بود.
 ذوالنوري در بيان جزييات اين طرح مي گويد: 
»اگر امريكا بخواهد به صورت يكجانبه مكانيسم 
ماشه را عليه جمهوري اسالمي فعال كند، اين 
طرح، دولت را ملزم به مقابله به مثل با اقدامي 
نظير كنار گذاش��تن محدوديت هاي برجامي 
مي كند. به واس��طه اين طرح در صورت قانون 
شدن، جمهوري اس��المي مي تواند اورانيوم را 
در هر حجمي كه ني��از فعاليت هاي صلح آميز 
هسته اي كشور باش��د صورت داده و غناي آن 
را باال برده و انباشت كند، همچنين مي توانيم 
براي توليد س��وخت هس��ته اي تا ۹0 هزار سو 
اقدام كرده و آب س��نگين را به هر ميزان توليد 
و انباش��ت كرده و به فروش برسانيم. « رئيس 
كميسيون امنيت ملي مجلس همچنين گفته 
اس��ت بر اس��اس اين طرح خواهيم توانس��ت 
س��انتريفيوژها را به ميزان نياز خود س��اخته، 
نصب و فعال كنيم و اجراي پروتكل الحاقي را كه 
به صورت داوطلبانه به خاطر برجام پذيرفتيم، 

متوقف كنيم. 
زه��ره الهي��ان، نماينده م��ردم ته��ران و عضو 
كميس��يون امنيت ملي مجلس ه��م ديروز بار 
ديگر عزم ج��دي مجلس براي مقابل��ه با فعال 
ش��دن احتمالي مكانيسم ماش��ه را يادآوري و 
تأكيد كرد: » اقدامات و تح��ركات اخير امريكا 
با برجام منافات دارد و اگر اياالت متحده موفق 
به بازگشت خودكار تحريم ها شود ديگر چيزي 
به نام برجام نخواهيم داش��ت و قطعاً جمهوري 
اسالمي ايران تعهداتي كه ذيل متن برجام و الزام 

به اجراي آن داشته را كنار خواهد گذاشت.«
الهيان تأكيد كرد: »مجلس ش��وراي اس��المي 
مصمم اس��ت كه در صورت بازگشت تحريم ها 
در پايان شهريور ماه تعهدات جمهوري اسالمي 
ايران ذي��ل برجام را كن��ار گذاش��ته و مجدداً 
صنعت صلح آميز هس��ته اي كشورمان فعاليت 
خود را ب��دون محدوديت هاي مطرح در برجام 
ادامه ده��د و قاعدتاً مجلس يازده��م در قبال 
تحركات اياالت متحده امري��كا و همراهان آن 

ساكت نخواهد نشست.«
   استراتژی ایران چه باشد؟ 

 اس��تراتژی اصلی ته��ران در مقابله با »ماش��ه 
امري��كا« و نيز در تدبير با »الش��ه برجام« بايد 
متكی بر عمل خ��ود و امكانات و داش��ته های 
خود باشد و اين نافی انتظارات و مطالباتی كه از 
طرف های برجام دارد، نيست. ليكن آنچه برای 
ما قطعی و حتمی و مايه عزت و استقالل ايران 
است،  آن چيزی است كه خود قادر به انجام آن 
هس��تيم و همان برای ما و آين��دگان می ماند. 
فرام��وش نكنيم كه ش��هيد بزرگ��وار مدرس 
وقتی روس ها اولتيماتوم دادند و مجلس ايران 
ترسيده بود، پش��ت تريبون رفت و گفت:»اگر 
قرار اس��ت از بين برويم چرا به دس��ت خود از 
بين برويم؟!« و مجلس جرئت پيدا كرد و رأی 
به مخالفت داد. اكنون نيز با ش��رايط مشابهی 
روبه رو هس��تيم و نبايد اجازه بدهيم در آنچه 
امري��كا و اروپا برای ما خ��واب ديده اند-امريكا 
علنی و اروپا مخفی- خودم��ان هم در نابودی 

خود شريك شويم.

ژه
وی

نهاصالحطلباناوراقبولدارند 
ونهاصولگرایان!

مهدي آيت��ي، فعال سياس��ي اصالح طل��ب، در گفت وگو با 
اعتمادآنالين درباره آينده حسن روحاني پس از پايان رياست 
جمهوري اش گفته كه »آقاي روحاني مثل ديگر دولتمردان 
بعد از خروج از ق��درت به قطع و يقين در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام عضويت خواهد داش��ت. اما ايش��ان به دليل 
عملكردي كه در اين سال ها داش��ته، بين جريان اصالحات 
و جري��ان اصولگرايي جاي��گاه و پايگاهي ن��دارد؛ به عبارت 
ديگر روحاني را نه اصالح طلبان قبول دارند و  نه اصولگرايان! 
البته ايش��ان از قديم هم ادعاي فراجناحي بودن داشت،  در 
صورتي كه بحث درباره فراجناحي بودن ادعاي غلطي است 
كه برخي از سياس��يون با هدف فرار رو به جلو از آن استفاده 
مي كنند. چون اساساً سياسيون نمي توانند فعاليت سياسي 
كنند و به جناحي وابسته نباشند .« او البته اشاره نكرده كه 
تفاوت اصالح طلبان با اصولگرايان در اين زمينه اين است كه 
اصالح طلبان چه اكنون روحاني را قبول داشته باشند و چه 
نداشته باشند، در قبال عملكرد او و دولتش مسئوليت دارند؛ 
چه آنكه اين اصالح طلبان بودند كه از مردم خواستند روحاني 
را قبول داشته باشند و به او اعتماد كنند و اداره كشور را با رأي 
خود به او بسپارند. مهدي آيتي در پايان گفت: دوره سياسي 
حسن روحاني تمام شده و ايش��ان در تدارك ورود به مرحله 

بازنشستگي است.

 حاشيههايیكجملهازجهانگيري 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور روز سه شنبه 
در جلسه شوراي اقتصاد در مورد طرح گشايش اقتصادي كه 
حسن روحاني وعده اش را در نيمه تابستان براي هفته بعد! 
داد، گفته: »متأسفانه اين طرح كه گفته مي شد مي تواند تا 
۱۴0 هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت ايجاد كند، به 
دليل برخي ناهماهنگي ها از دستور كار خارج شد اما بايد 
در بودجه سال آينده طرح ها و ايده های مشابهي كه بتواند 

درآمد الزم را براي دولت ايجاد كند، تدوين شود.«
در ادام��ه، دفت��ر جهانگيري ي��ك اصالحيه بر س��خنان 
جهانگيري زد بدين مضمون كه »علی رغم طوالني ش��دن 
فرآيند بررسي اين طرح و نيز لزوم ايجاد هماهنگي با ساير 
قوا، طرح مذكور از دس��تور كار دولت خارج نش��ده است و 
دولت همچنان بر اجراي آن اصرار داش��ته و پيگيري هاي 

الزم را انجام خواهد داد.«
با اين حال و صرف نظر از آنكه طرح از دس��تور كار دولت 
خارج ش��ده يا نش��ده و چرا معاون اول رئيس جمهور در 
جري��ان ماوقع نبوده، اين نكته را برخي رس��انه ها اش��اره 
كرده اند ك��ه عبارت جهانگي��ري، اذع��ان تلويحي به اين 
نكته اس��ت كه منظور دولت از گش��ايش اقتصادي براي 
مردم، كسب درآمد براي دولت بود. از جمله سايت مشرق 
مي نويس��د: »اصل ماجرا اين اس��ت كه آقاي جهانگيري 
اعتراف كرد كه مقصود دولت از طرح گش��ايش اقتصادي، 

ايجاد ۱۴0 هزار ميليارد توم��ان درآمد براي خودش بوده 
است، بنابراين همانطور كه منتقدان در يك ماه اخير گفته 
بودند، هدف از گشايش اقتصادي، بهبود اوضاع مردم نبود، 
بلكه رفع كس��ري بودجه دولت بود آن ه��م در رقم ۱۴0 
هزار ميلي��ارد تومان كه معادل يك س��وم بودجه عمومي 
دولت در سال جاري است. « اين رسانه همچنين در ادامه 
نوش��ته: »قطعاً دولت براي مجاب كردن م��ردم به خريد 
اوراق نفتي، س��ود آن را از نرخ سود سپرده بانكي باالتر در 
نظر مي گرفت كه س��بب تحميل هزينه بيشتري به دولت 

آينده خواهد شد.
 دولت در سال جاري هم مجوز انتش��ار 230 هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي و بدهي را گرفته اس��ت كه در كنار ۱۴0 
هزار ميليارد توم��ان اوراق نفتي، رق��م 370 هزار ميليارد 
تومان مي شود كه سود ساالنه 20 درصدي آنها طي دو سال 
آينده ۱۵0 هزار ميليارد تومان كه با اضافه كردن اصل اين 
مبلغ به رقم ۵20 هزار ميليارد تومان مي رس��د كه تقريباً 
معادل كل بودجه عمومي دولت يازدهم در سال خواهد بود! 
يعني دولت بعدي در سال ۱۴0۱ ديگر بودجه اي نخواهد 
داشت و كل درآمدش را بايد صرف بازپرداخت بدهي هاي 

دولت آقاي روحاني كند. « 
در واقع آنچه گش��ايش اقتص��ادي براي م��ردم ناميده 
شد، گش��ايش براي دولت كنوني و بدهكار كردن دولت 

بعدي بود. 

سردار فضلي: 
هيچ الگويي بهتر از دفاع مقدس سراغ نداريم

امروز اگ�ر جبهه مقاومت ش�كل مي گيرد و هویت پي�دا مي كند به 
خاطر این اس�ت كه به گفته سردار ش�هيد قاسم سليماني الگویش 
دفاع مقدس است و هيچ الگویي بهتر از دفاع مقدس سراغ نداریم. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ پاسدار علي فضلي، جانشين معاون 
هماهنگ كننده سپاه در نشست مديران و فرماندهان بسيج قوه قضائيه و 
وزارت دادگستري به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس گفت: »امروز 
دشمن ارزش هاي نظام و دفاع مقدس را نشانه رفته است و مي خواهد آن را 
از ذهن و جسم ما پاك كند؛ ما بايد از آن پاسداري كنيم به ويژه كه جوانان 
عزيز ما در آن شرايط دوران دفاع مقدس يا متولد نشده بودند يا در سنين 
كوچكي بودند و اكنون در معرض آسيب هستند و دشمن آن ها را نشانه 

گرفته است.« 
وي با تأكيد بر اينكه بايد به وظيفه خود در حفظ و نش��ر ارزش هاي دفاع 
مقدس عمل كنيم، افزود: »ما بايد حافظه تاريخي خود و ارزش هاي دفاع 
مقدس را تقويت كنيم كه نشر ارزش هاي دفاع مقدس مي تواند نظام و كشور 
را بيمه كند. در يك پژوهشگاه امريكايي به تازگي تحقيق كردند كه اسناد 
آن منتشر شده با اين عنوان كه رزمندگان ايراني به يك بلوغ كامل نظامي 
رسيده اند. امروز اگر جبهه مقاومت شكل مي گيرد و هويت پيدا مي كند 
به خاطر اين است كه به گفته سردار شهيد قاسم سليماني الگويش دفاع 

مقدس است و هيچ الگويي بهتر از دفاع مقدس سراغ نداريم«. 
سردار فضلي در پايان با تأكيد بر اينكه خدمت به مردم خدمت به خدا است   
گفت: »همه بايد كمك كنيم كه عدالت بيش از پيش جاري شود و امروز 
اگر الگوي دفاع مقدس در قواي سه گانه محقق شود هيچ مشكلي پيش 

نخواهد آمد«. 

در گردهمایي فرماندهان ناجا 
آيت اهلل رئيسي: پليس قضايي بايد احيا شود

رئيس دستگاه قضایي با توجه به همكاري تنگاتنگ نيروي انتظامي و 
قوه قضائيه، بر لزوم احياي »پليس قضایي« و استفاده از نيروهاي پليس 
آشنا به حقوق و قضا براي پيگيري مأموریت هاي این حوزه تأكيد كرد. 
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي 
صبح ديروز در گردهمايي سراس��ري فرماندهان، رؤسا و معاونان نيروي 
انتظامي كه در محل فرماندهي اين نيرو برگزار ش��د، تقوا و نظم را عامل 
موفقيت انس��ان ها در زندگي و ضامن س��المت و كارآمدي هر سازمان 

دانست. 
رئيس قوه قضائيه با اش��اره به تعامالت و همكاري هاي گسترده پليس با 
دستگاه قضايي از »مهرباني«، »اقتدار« و »تدبير« به عنوان سه نكته مهم 
در رفتار سازماني مشترك اين دو مجموعه ياد كرد و گفت: نيروي انتظامي 
هم بايد مانند عدليه ملجأ و پناه مردم باشد و با مردمي كه براي تظلم خواهي 

به آنها مراجعه مي كنند، مهربان باشند. 
آيت اهلل رئيسي افزود: مردم خواهان پليس مقتدر هستند اما همانطور كه 
مهرباني به معني ضعف و سستي نيست، اقتدار هم به معني ظلم و اجحاف و 
تعدي و تضييع حقوق مردم نيست كه ما امروز شاهد نمونه هاي آن در امريكا 
و اروپا هستيم بلكه اقتدار به معني استفاده قانونمند از توانايي براي خدمت 
به مردم است. رئيس قوه قضائيه، تدبير را به معني تصميم گيری دقيق و 
درست و اقدام به موقع دانست و آن را عاملي مهم براي انجام مأموريت هاي 
حساس نيروي انتظامي و مجموعه دستگاه قضايي براي اجراي قانون و 

صيانت از حقوق مردم دانست. 
آيت اهلل رئيسي با اشاره به قدردانی مقام معظم رهبري از عملكرد خوب ناجا، 
از اقدامات ارزنده پليس و همكاري هاي سازنده اين نيرو با دستگاه قضايي 
قدرداني كرد و از فرماندهان و كاركنان نيروي انتظامي خواست با حسن 
انجام مأموريت هاي خود، قوه قضائيه را در رسيدگي به پرونده ها و كاهش 
اطاله دادرسي در نظام قضايي ياري دهند. رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه 
هر چه پليس در انجام مأموريت هاي خود در تحقيقات اوليه در پرونده ها 
دقيق تر عمل كند، احكام قضايي از اتقان بيشتري برخوردار خواهند بود، 
از فرمانده نيروي انتظامي خواست كه سازوكاري را براي رسيدگي هر چه 
بهتر به موضوعات ارجاعي دستگاه قضايي به ناجا طراحي نمايد. رئيسي 
در همين زمينه از لزوم تش��كيل »پليس قضايي« سخن گفت و با اشاره 
به انحالل پليس قضايي پس از ادغام كميته انقالب اس��المي و شهرباني 
و ژاندارمري و شكل گيری نيروي انتظامي گفت كه با توجه به همكاري 
تنگاتنگ پليس و قوه قضائيه، بايد احياي پليس تخصصي قضايي كه به 

حقوق و قضا و علوم روز آشنا باشد، با جديت پيگيري شود. 
آيت اهلل رئيسي در بخش ديگري از سخنانش با تأكيد بر برخورد قاطع با 
اشرار، فروش��ندگان مواد مخدر و معتادان متجاهر و لزوم پاكسازي تمام 
نقاط ش��هرها و روس��تاها از اين افراد، در عين حال خاطرنشان كرد كه 
دستگيري آنها بايد حساب ش��ده و با دقت انجام شود تا دستگاه قضايي 
مجبور نشود پس از شكل گيری پرونده، آنها را به خاطر فقدان مستندات 

و ادله الزم آزاد كند. 

واليتي: »معامله قرن« نقاب نفاق را كنار زد
دبي�ركل مجم�ع جهان�ي بي�داري اس�امي ب�ا تأكي�د ب�ر اینكه 
فلس�طين، قبل�ه اول مس�لمين ط�ي هفت�اد س�ال اخي�ر 
كليدي تری�ن و محوري ترین مس�ئله جهان اس�ام اس�ت افزود: 
طرح معامله ق�رن به عنوان مكمل گام هاي س�ازش، نق�اب نفاق را 
از چه�ره اس�تكباري سازش�گران و س�ازش طلب�ان كن�ار زد. 
به گزارش ايرنا؛ علی اكبر واليتي عصر ديروز در سيزدهمين نشست شوراي 
عالي مجمع جهاني بيداري اسالمي كه به شكل مجازي و با حضور جمعي از 
مسئوالن، علما ، انديشمندان، استادان دانشگاه و فرهيختگان جهان اسالم 
برگزار شد، افزود: دشمنان مقاومت اسالمي در سطح منطقه و بين الملل 
طي دهه هاي اخير سناريوهاي مختلفي در جهت حفظ منافع استكباري و 

استثماري خويش طراحي و اجرا كرده اند. 
دبير كل مجم��ع جهاني بيداري اس��المي ادامه داد: پياده س��ازی طرح 
خاورميانه بزرگ، حمله مستقيم به عراق و افغانستان، جنگ و جنايت عليه 
لبنان و غزه بي دفاع، انحراف جريان بيداري اسالمي، تشكيل، راه اندازی 
و تجهيز گروه هاي تكفيري و كش��تار صدها هزار انسان بيگناه در سطح 
منطقه توس��ط قاتالن نيابتي، ترور ناجوانمردانه فرمانده شجاع و دالور 
جبهه مقاومت حاج قاسم سليماني و غيره بخشي از راهبردها و طرح هاي 
خباثت آميز نظام سلطه در سطح منطقه غرب آسيا براي مقابله با ارزش ها 

و آرمان های اسالم ناب بوده است. 
واليتي، نيم قرن مقاومت و ۵0 سال سازش نابرابر را حامل ايجاد دو گفتمان 
سازش و مقاومت در منطقه دانست و تصريح كرد: پس از شكست اعراب در 
جنگ 6 روزه از اسرائيل غاصب، دهها مذاكره و نشست سازش بين اعراب 
و رژيم صهيونيستي با بازيگرداني اياالت متحده روي داده است، و در طول 
همه مذاكرات نه تنها دستاوردي براي مردم مظلوم فلسطين نداشته بلكه 
نتيجه عكس داش��ته و موجب زياده خواهي، ادامه شهرك سازي، اخذ 
امتيازات بيشتر و نهايتاً گسترش دامنه زياده خواهی های خود از فلسطين به 
تمامي كشورهاي عربي است. وي با تشريح پيامدهاي گفتمان مقاومت در 
سطح منطقه افزود: مجاهدت و مقاومت شجاعانه مردم فلسطين كه به طور 
خاص و برجسته اثرات اين گفتمان در قضيه فلسطين و سير اعجاز گونه 
انتفاضه سنگ تا موشك را پديد آورده و هيمنه پوشالي رژيم صهيونيستي 
را در جنگ هاي نابرابر 8 روزه، ۵۱، 22 و دو روزه مقاومت غزه از بين برده 
است اما صهيونيزم بين الملل به دنبال حذف كامل فلسطين از جهان اسالم 
است، طرح معامله قرن شوم ترين نقشه دشمنان اسالم به عنوان مكمل 
گام های سازش، نقاب نفاق را از چهره اس��تكباري سازشگران و سازش 
طلبان كنار زده و ماهيت استعمارگري نوين آنان را براي مردم منطقه و 

جهان آشكار ساخته است. 
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در هرح�ال امریكا هي�چ حقی در 
برج�ام و هي�چ امكانی ب�رای هيچ 
مكانيس�می ندارد اما اروپا اگر روز 
شنبه رسماً و عمًا  مكانيسم ماشه 
را باط�ل نكند، پرده آخ�ر برجام را 
به تماشا نشسته اس�ت. ایران باید 
دوربين ها را خاموش و غنی سازی 
90 درصد را اجرا كند و همچنان به 
جهان اعام دارد كه به برجام متعهد 
است و اروپا و امریكا باید به تعهدات 
برجامی عم�ل كنند، همانگونه كه 
اروپا   ه�ر روز بر تعهد خ�ودش به 

برجام تاكيد می كند!

امریكا و رئيس جمهور آن چند سالي است كه 
به واس�طه اقدامات یكجانبه گرایان�ه خود، در 
نظ�ام بين الملل به عنصري نامش�روع تبدیل 
ش�ده كه البته بدون توجه ب�ه قواعد حقوقي 
و بين الملل�ي، اه�داف غيرقانوني خ�ود را با 
تهدید و قلدري پيش مي برد و خروج از برجام 
و تشدید فش�ارهاي چندجانبه غيرقانوني و 
غيرحقوقي عليه ملت ایران از جمله آنهاست. 
ترامپ اما طي ماه گذش�ته ب�ه صرافت افتاده 
تا در اعمال فش�ارهاي غيرقانوني عليه ایران 
با توس�ل به مكانيس�م ماش�ه، جامعه جهاني 
را با خ�ود همراه س�ازد. تاش�ي ك�ه البته با 

شكست همراه ش�د و جز جمهوري دومنيكن 
هيچ كش�ور دیگ�ري ب�ا او همراه�ي نكرد و 
عاوه ب�ر مخالفت صری�ح روس�يه و چين در 
شوراي امنيت، دیگر ش�ركاي اروپایي امریكا 
در ش�وراي امنيت هم با او همراه�ي نكردند. 
توجي�ه حقوق�ي و قانوني ای�ن ناهمراهي هم 
به ای�ن نكته اساس�ي برمي گردد ك�ه امریكا 
چون از برجام خارج ش�ده اس�ت، بر اس�اس 
قطعنامه 2231 ش�وراي امنيت س�ازمان ملل 
اهليت و صاحيت  فعال كردن مكانيسم ماشه 
عليه ایران را ندارد. شوي تبليغاتي یك ماهه 
ترامپ اوای�ل هفته آینده به پایان مي رس�د و 

او مي كوشد به زعم خود با توسل به مكانيسم 
ماشه تحریم هاي سازمان ملل از جمله تحریم 
تسليحاتي ایران را فعال كند. در هرحال امریكا 
هيچ حقی در برجام و هي�چ امكانی برای هيچ 
مكانيسمی ندارد اما اروپا اگر روز شنبه رسمًا و 
عمًا  مكانيسم ماش�ه را باطل نكند، پرده آخر 
برجام را به تماش�ا نشسته اس�ت. ای�ران باید 
دوربين ها را خاموش و غنی س�ازی 90 درصد 
را اجرا كند و همچنان به جهان اعام دارد كه 
به برجام متعهد اس�ت و اروپا و امریكا باید به 
تعهدات برجامی عمل كنند، همانگونه كه اروپا 
هر روز بر تعهد خودش به برجام تاكيد می كند!  


