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مرتضي سيمياري
چند كلمه پيرامون مذاكره با امريكا

محمدكاظم انبارلويي در س��رمقاله 
روزنامه رس��الت با اشاره به مذاكرات 
وين نوش��ت: رئيس جمه��ور عوض 
اين كه نوك تيز حمالت خود را به س��مت دش��من اصلي بگيرد كه با 
بدعهدي و بهانه جويي هاي مضحك زير همه قول و قرارهاي خود زده 
هنوز به كساني حمله مي كند كه مشفقانه به او مي گفتند برادر اين شيوه 

و طريق مذاكره با دشمن نتيجه بخش نيست!
حال كار به چنين مقطعي رس��يده اس��ت همان ها كه دولت را به اين 
مهلكه ديپلماتيك انداخته اند مي گويند: »ما سايه جنگ را از سر كشور 
دفع كرديم.« كدام س��ايه جنگ؟! امريكا و رژيم صهيونيس��تي حال 
ندارند دماغ خود را باال بكشند! شما سايه جنگ را از سر امريكا و رژيم 
صهيونيستي با برجام برداشتيد. كافي است گزارش اوباما و جان كري 
را پس از امضاي برجام به كنگره گوش كنيد ببينيد چه كساني سايه 

جنگ را از چه كشوري برداشتند؟!
همين جماع��ت كه امروز در مركز »ناس��ا« جمع ش��دند مي خواهند 
در انتخابات فيل هوا كنند مي گويند: »ما اقتص��اد را از قعر دره نجات 
داديم«، »ما اجازه نداديم تورم ونزوئاليي شود« كدام دره؟ كدام تورم 
ونزوئاليي؟ چرا به شعور مردم اهانت مي كنيد و آن را ناديده مي گيريد؟ 
چرا صادقانه اعتراف نمي كنيد مملكت را »چند« تحويل گرفتيد و االن 

»چند« داريد تحويل مي دهيد؟!
چرا از بدعهدي امريكا در مذاكره عبرت نمي گيريد و در مورد شيوه هاي 
جديد استيفاي حقوق ملت عقل ديپلماتيك خود را به كار نمي بريد؟ 

چرا مي خواهيد ملت از يك سوراخ ۱۰ بار گزيده شود؟!
هزار راه نرفته براي رفع تحريم ها و دفع تهديدات دش��من وجود دارد. 
دولت در اين هشت س��ال به آن اعتنايي نكرده است فقط يك راه بلد 
است! آن هم مذاكره؟ هشت  سال اس��ت پشت درهاي بسته در لوزان، 
ژنو، وين مذاكره مي كنيد هيچ چيز به دست نياورده ايد و حاضر نيستيد 

از آن عبرت بگيريد. 
تا كي بايد امتياز نقد بدهيم و تعهد نسيه آن  هم روي كاغذ بگيريم؟!

از همه مهم تر مقامات فعلي امريكا همين تعهد نسيه را هم نمي دهند و 
شما اخبار آن را سانسور مي كنيد؟!

نام اين نوع ديپلماسي چيست؟ ش��ما در مذاكرات منافع و مصالح چه 
دولتي را نمايندگي مي كنيد؟ 

ما اكنون چند سال است از مقوله مذاكرات عبور كرديم در مرحله اجراي 
تعهدات طرف مقابل راستي آزمايي هس��تيم. چرا دستگاه ديپلماسي 

كشور خود را در اين وادي نمي بيند؟ 
............................................................................................................................

نابودي رژيم صهيونيستي با رأي
س��يدعلي علوي در س��رمقاله روزنامه 
خراس��ان نوش��ت: واقعيت آن است كه 
برخالف آن چه رسانه هاي غربي عبري 
س��عي مي كنند از رويكرد انقالب اس��المي در نح��وه مواجهه با رژيم 
صهيونيستي در افكار عمومي جهان به تصوير بكشند، راهكار ايران براي 
حل بحران فلسطين »همه پرسي« بوده است. در واقع راه حل ايران براي 
فلسطين بيش از آن كه س��لبي يا نظامي باش��د، رويكردي ايجابي و 
برخاسته از خواسته تمام فلسطينيان است، اگر مقاومت در فلسطين 
همچنان ادامه داشته باشد و اگر امت اسالم از اين مطالبه دست بر ندارند 
و اگر هزينه هاي حمايت از رژيم صهيونيستي براي امريكايي ها افزايش 
يابد و به قول رهبر انقالب كه تصريح كردند: »منطق مبارزه  فلسطيني 
هم كه از سوي جمهوري اسالمي در اسناد سازمان ملل به ثبت رسيده، 
منطقي مترقي و جذاب اس��ت؛ مب��ارزان فلس��طيني مي توانند يك 
همه پرس��ي از همه  س��اكنان اصلي فلس��طين را مط��رح كنند. اين 
همه پرسي، نظام سياسي كشور را معين مي كند و ساكنان اصلي از هر 
قوم و دين، از جمله آوارگان فلسطيني در آن شركت خواهند كرد؛ آن 
نظام سياس��ي، آوارگان را به داخل برمي گرداند و سرنوشت بيگانگان 
ُسكني گزيده را تعيين مي كند. اين مطالبه بر مبناي دموكراسي رايجي 
است كه در دنيا پذيرفته شده و هيچ كس در مترقي بودن آن نمي تواند 
خدشه وارد كند. مجاهدان فلسطيني، مبارزه  مشروع و اخالقي خود با 
رژيم غاصب را بايد به قدري ادامه دهند كه ناچار به قبول اين مطالبه 

شود.« يكي از سناريوهاي پايان اسرائيل همه پرسي است. 
اين منطق وقتي كارايي زيادي پيدا مي كند كه اگر به تحوالت جمعيتي 
در اين رژيم نگاهي دقيق تر بيندازيم، هم اكنون معضل جمعيت و رشد 
آن براي اين رژيم يكي از مشكالت جدي است و شايد به جرئت بتوان 
گفت مس��ئله  جمعيت يكي از مهم ترين معضالت رژيم صهيونيستي 
محسوب مي شود. از ۱948 يعني زمان تشكيل اين رژيم اگرچه شاهد 
مهاجرت ميليون ها يهودي به فلس��طين اش��غالي بوده ايم اما معضل 
رش��د جمعيت يهوديان و پيري اين جمعيت همچنان پابرجاست. از 
آن گذشته رشد جمعيت فلسطيني ها در فلس��طين اشغالي در حال 
س��بقت گرفتن از يهوديان اس��ت،زيرا عالوه بر اينكه افزايش نيروي 
انساني در هر نوع درگيري و اقدام ميداني تعيين كننده خواهد بود، در 
نظام دموكراتيكي كه صهيونيست ها مدعي آن هستند، تعداد نفرات و 

رأي هايي كه اخذ مي شود تعيين كننده است. 
............................................................................................................................

كاش هميشه زمان نزديك انتخابات بود
سيدحسن موسوي چلك، در شماره ديروز 
آرمان ملي با عنوان  اي كاش هميشه نزديك 
انتخابات بود، نوش��ت: در همه دوره ها، اين 
تجربه را داريم كه هر وقت نزديك انتخابات 
مي شود، بعضي از تصميم گيري ها و اقدامات و اخبار به گونه اي گرفته و 
منتشر و اطالع رساني مي شود كه انگار هوش و حواس همه مسئوالن 
براي كاهش مشكالت مردم هست و به گونه اي تصميم مي گيرند كه 
مردم زندگي بهت��ري را تجربه كنند. معم��والً نزديكي هاي انتخابات 
اينگونه تصميم گيري ها و اخبار را بيش��تر مي ش��نويم ك��ه به ظاهر 
خوشحال كننده اس��ت، ولي واقعيت اين اس��ت كه اين سؤال مطرح 
مي ش��ود كه چرا اين تصميمات را قباًل نمي گرفتند؟ چند س��الي كه 
مسئوليت داشتند و به اصطالح خودشان در خدمتگزاري مردم بودند، 
چنين تصميم گيري و تصميماتي را نمي گرفتند. گاهي مواقع فاصله 
بين اين تصميمات با تصميم قبلي خيلي هم طوالني نيست و در يك 
فاصله زماني كم شاهد چرخش تصميم گيري هاي مسئوالن هستيم. 
طبيعتاً تجربه نش��ان مي دهد محور اينگون��ه تصميم گيري ها جلب 
اطمينان مردم براي رأي دادن به جناح هاي سياسي تصميم گيران در 
انتخابات مختلف اس��ت. اكنون انتخابات رياست جمهوري را پيش رو 
داريم، انتخابات شورا ها هم هس��ت و طبيعتاً توجه ها بيشتر به سمت 
انتخابات رياست جمهوري اس��ت و بعضي از تصميمات و اخبار دقيقاً 
تصميماتي با رويكرد سياسي و جناحي براي جلب نظر مردم است كه 
به بعضي از اين موارد اشاره مي كنم. به عنوان نمونه دولت هنگام تقديم 
اليحه بودجه ۱4۰۰ به مجلس رشد مستمري هاي خانواده هاي تحت 
پوشش را ۲۵ تا ۲۷ درصد اعالم و پيش بيني اين رقم را در بودجه كرده 
بود. اينها نمونه هايي از اين مصاديق است، اما نوع تصميم گيري ها اين 
امر را كه  اي كاش نزديك انتخابات باشد تا مسئوالن تصميماتي بگيرند 
كه كمي به نفع مردم اس��ت به ذهن متبادر مي كن��د، ولي آنقدر دير 
مي گيرند و در عرض هشت سال كه مسئوليت دارند، نمي گيرند و يكي، 
دو ماه مانده به پايان مس��ئوليت يا پايان دوره ش��ان در ادوار مختلف 
مجلس، تصميماتي از اين دست را مي گيرند. به همين دليل هميشه 
آرزو مي كنم  اي كاش يكي، دو ماه مانده بود به انتخابات تا مقداري مردم 

هم محور تصميم گيری هاي برخي از مسئوالن قرار مي گرفتند.

تح�والت و رويداده�اي چن�د س�ال اخي�ر 
نش�ان مي دهد هراس و دلهره از آينده رژيم 
صهيونيس�تي مهم ترين نگراني اين روزهاي 
مقامات اين رژيم و همپيمانان غربي آن است؛ 
دلهره اي كه بعد از شكس�ت تروريست هاي 
وابس�ته به غرب در س�وريه و ع�راق، ابقاي 
بشار اس�د و تثبيت و ارتقاي موقعيت محور 
مقاومت و همچنين موفقيت هاي چش�مگير 
انصاراهلل در يمن رو به فزوني گذاش�ته است. 
تضعي��ف موقعيت جمه��وري اس��المي ايران 
در منطق��ه و تزري��ق تزلزل در مح��ور مقاومت 
به ش��كل نوين آن از س��ال 9۱ كليد خورد كه 
طي آن لشكرهاي گس��ترده اي از تروريست ها 
به كشورهاي س��وريه و عراق س��رازير شدند و 
كش��ورهاي غربي با حمايت هاي لجس��تيكي، 
نظامي، سياس��ي و ديپلماتيك تالش كردند تا 
تركيب ساختار سياسي كشورهاي مورد هدف 
را تغيير دهند و ناامن��ي را  درون مرزهاي ايران 
بكشانند. طرحي امريكايي- اسرائيلي كه نهايتاً 
بعد از گذش��ت چند سال به شكس��ت انجاميد 
و پس از آن رژيم صهيونيس��تي ت��الش كرد با 
حمالت پراكنده به برخي مناطق سوريه آب رفته 
را به جوي بازگرداند و اج��ازه ندهد تا نيروهاي 
مستشاري ايراني حاضر در سوريه روي آرامش 

به خود ببينند. 
عواقب شكست هاي سريالي رژيم صهيونيستي 
در منطقه و انزواي روزاف��زون اين رژيم منتهي 
به آن شد كه سال گذش��ته دولت دونالد ترامپ 
طرح عادي سازي روابط ميان برخي كشورهاي 
عربي منطقه خليج فارس با رژيم صهيونيستي را 
كليد بزند؛ طرحي كه نتايج قابل توجهي با خود 
به همراه نداشته است و حتي بسياري معتقدند 

با ايج��اد گفت وگوهاي محرمان��ه ميان مقامات 
ايران و عربس��تان نيز بيش از گذش��ته تضعيف 

خواهد شد. 
    اعتراف به افول

طي ماه هاي اخير نيز بس��ياري از انديشكده ها 
و رس��انه هاي معتبر بين الملل��ي از افول قدرت 
رژيم صهيونيس��تي در برابر جمهوري اسالمي 
ايران سخن به ميان آورده  و به نوعي دغدغه اين 
روزهاي صهيونيست ها را جلوگيري از روند رو به 

زوال خود عنوان كرده اند. 
انس��تيتوي مطالع��ات امنيت داخل��ي رژيم 
صهيونيس��تي در همين زمينه گ��زارش داده 
است: »در س��ال ۲۰۲۰ موازنه امنيت داخلي 
اسرائيل به هم ريخت و مهم ترين چالش ۲۰۲۱ 
اسرائيل، خروج ايران از برجام و نزديكي آن به 
لبه پرتگاه قدرت هس��ته اي اس��ت. روند افول 
برتري اسرائيل مقابل ايران كه در حال پيشبرد 
پروژه دقت موشكي خود اس��ت، ادامه خواهد 
يافت.« اين مركز مطالعاتي در ادامه مي نويسد: 
»ايجاد روابط مس��المت آميز با دولت بايدن و 
تقويت ائتالف با امريكا ضروري اس��ت. دايره 
عادي سازي روابط ميان اسرائيل و همسايگان 
بايد گس��ترش يابد. بايد تالش عليه اس��تقرار 
ايران در س��وريه ادامه يابد و تهديد راهبردي، 
در هزاران موشك دقيق از لبنان، سوريه، عراق 

و ايران است.«
    شبكه اسرائيلي 

در نمونه ديگري كارشناس شبكه i۲4 اسرائيل با 
تأكيد بر اينكه اوضاع براي اسرائيل قطعاً سخت تر 
مي ش��ود، در مورد فعاليت هاي ايران پيش بيني 
ك��رد فعاليت ه��اي منطق��ه اي اي��ران افزايش 
چشمگيري خواهد يافت و به زودي اوضاع براي 

اسرائيل بسيار دشوار مي ش��ود. كارشناس اين 
برنامه كه فيل��م آن ط��ي دو روز اخير در فضاي 
مجازي بازتاب فراواني داشته است بيان مي كند: 
»ممكن اس��ت با توافق ايران و امريكا، مس��ئله 
هسته اي ايران مهار ش��ود اما يقيناً فعاليت هاي 
ديگر ايران در منطقه عليه دولت اسرائيل ادامه 
پيدا خواهد كرد و همين مس��ئله اوضاع را براي 

اسرائيل مشكل مي كند.«
اعترافات منش��ه امير، س��ردبير رادي��و پيام 
اسرائيل نيز نمونه ديگري از اعترافاتي است كه 
نشان مي دهد ضعيف شدن رژيم صهيونيستي 
از عرص��ه منطقه اي ب��ه بلواه��اي داخلي نيز 
كشيده شده است. او در گفت وگويي مي گويد: 
»هرج و مرجي كه اكنون در اس��رائيل وجود 
دارد هرگز در تاريخ سياسي اين كشور نبوده 
است؛ نتانياهو به احتمال زياد نخواهد توانست 
دولت تش��كيل دهد و از طرف��ي هم حاضر به 

كناره گيري نيست.«
    بار سنگين رواني عبارت ضد اسرائيلي 

پس از گذشت تحوالت چند سال اخير حاكمان 
و مقامات اين رژيم ش��ايد درك مناس��ب تري 
از گفته ه��اي رهب��ر معظم انقالب اس��المي در 
س��ال 94 پيدا كرده اند. ايش��ان در شهريورماه 
س��ال 94 مي فرمايند: »برخي صهيونيس��ت ها 
گفته اند ب��ا توجه به نتايج مذاكرات هس��ته اي، 
۲۵ سال از دغدغه ايران آسوده ش��ده ايم اما ما 
به آنها مي گوييم ش��ما ۲۵س��ال آينده را اصوالً 
نخواهيد ديد و به فضل الهي، چيزي به نام رژيم 
صهيونيستي در منطقه وجود نخواهد داشت. در 
همين مدت نيز روحيه اسالمي مبارز، ِحماسي 
و جه��ادي، صهيونيس��ت ها را راح��ت نخواهد 

گذاشت.«

اگر چه مهم ترين وجه و تعهد دولت هاي امريكا، 
حمايت از ماهيت رژيم صهيونيستي و تالش براي 
بقاي اين رژيم است اما با اين حال اتفاقات چند 
سال اخير و شكست هاي پياپي صهيونيست ها 
در مواجهه با جمه��وري اس��المي زماني كه با 
تفاوت رفتار جو بايدن نسبت به صهيونيست ها 
همراه شده است اين تلقي را به صورت ناخودآگاه 
در آنها به وجود مي آورد كه بيش از گذشته بايد 
فكر عاجلي براي جلوگيري از فروپاش��ي قريب 

الوقوع خود كنند. 
به خصوص اينكه در تمام سال هاي بعد از پيروزي 
انقالب اسالمي، عبارت هاي ضد اسرائيلي حضرت 
امام)ره( و رهبر معظم انقالب اسالمي پيش چشم 
آنها ب��وده  و تأثير رواني خود را ب��ر مقامات اين 
رژيم و حتي اف��كار عمومي آنها به ش��كل مؤثر 

گذاشته است. 
حضرت امام )ره( در ۲شهريور ۶۰  فرمودند: »به 
خيال خودش��ان، مي خواهند ما را بين ممالك 
اس��المي، طرفدار اس��رائيل حس��اب كنند، در 
صورتي كه م��ا از اولي كه در اين ام��ور و در اين 
نهضت وارد شديم، يكي از مس��ائل مهم ما اين 
بود كه  اسرائيل بايد از بين برود و آنها نمي توانند 
چنين مطلب فاس��دي را به كرسي بنشانند.« يا 
ايشان همچنين در ۱۷ ش��هريور ۶۱ فرمودند: 
»اس��رائيل باي��د از صفحه روزگار محو ش��ود.« 
همچني��ن در ۱4 آب��ان ۶۲ مي فرماين��د: »اگر 
خداوند توفي��ق دهد، مي رويم و مردم را از ش��ر 

اسرائيل نجات مي دهيم.« 
روز جمعه هفته گذشته نيز رهبر معظم انقالب 
اسالمي در سخنراني كه به مناسبت روز جهاني 
ق��دس داش��تند بي��ان فرمودن��د: »هم افزايي 
مسلمين بر محور قدس شريف، كابوس دشمن 
صهيونيس��ت و حاميان امريكايي و اروپايي آن 
است. طرح ناكام »معامله  قرن« و سپس تالش 
براي عادي سازي روابط چند دولت ضعيف عربي 
با رژيم غاصب، تالش ه��اي مذبوحانه براي فرار 
از آن كابوس اس��ت. من قاطعان��ه مي گويم اين 
تالش ها به جايي نخواهد رس��يد؛ حركت نزولي 
و رو به زوال رژيم صهيونيستي آغاز شده است و 

وقفه نخواهد داشت.«
    مقاومت در برابر پذيرش حقايق مبرهن

اگرچه ط��ي روزه��اي اخير برخي وابس��تگان 
به يك طيف سياس��ي در داخل كش��ور تالش 
مي كنند بدون اشاره به شكس��ت هاي سريالي 
رژيم صهيونيس��تي در برابر جمهوري اسالمي 
ايران و مح��ور مقاومت، حم��الت پراكنده اين 
رژيم به مواضع ايران در س��وريه ي��ا ترور برخي 
چهره هاي علمي را برجس��ته كنن��د اما كافي 
است براي تنزل موقعيت رژيم صهيونيستي نيم 
نگاهي به پيروزي اين رژيم در جنگ شش روزه 
با اعراب در سال ۱9۶۷ و پس از آن شكست هاي 
اس��رائيل در برابر محور مقاوم��ت و از جمله در 
جنگ 33 روزه و ۲۲ روزه غزه بيندازيم. مهم تر 
اينكه رژيم صهيونيس��تي مهم ترين نبرد نيابتي 
خود با ايران را در س��وريه و عراق واگذار كرده و 
نتوانسته اس��ت كمترين مانعي در جهت مسير 

نفوذ منطقه اي ايران به وجود آورد.

نشانه های فروپاشی يك رژيم پوسيده از درون
شكست هاي پياپي سال های اخير مي تواند فروپاشي رژيم صهيونيستي را تسريع كند

 درها به سوي رياض بسته است
 اما قفل نيست!

 درحالي كه آل سعود در باتالق جنگ يمن گير افتاده و به زودي مقاومت 
مردمي يمن تكليف جنگ ۷۲ ملت عليه خ��ود را با پيروزي نهايي در 
مأرب جشن خواهد گرفت، رس��يدن به تفاهم ميان تهران و رياض در 

صدر محافل خبري منطقه قرار گرفته است. 
البته ايجاد دوستي ميان كش��ورهاي مس��لمان منطقه امري واجب 
است، رهبر انقالب اسالمي)حفظه اهلل تعالي( در تابستان سال گذشته 
در نصيحتي دلسوزانه به سران عرب فرمودند: »به جاي تكيه به برادر 
مسلمان خود، چوب حراج به عزت خود زد ه ايد« اين رهنمود قابل توجه 
فرازي از دس��ت ياري و حمايت ايران از مس��لمانان در برابر شبيخون 

دشمن است. 
اما از سويي اقدامات اخير برخي مقامات دولتي در ايجاد يك تفاهم پر 
شتاب با عربستان نيز قابل بحث است، جايي كه اسحاق جهانگيري در 
يك گفت وگوي شبانه در فضاي مجازي ادعا مي كند بايد هر چه سريع تر 
با سعودي تفاهم كرد. س��ؤال قابل تأمل آن است كه دولت مستقر چه 
نيازي به تفاهم سريع با رياض دارد؟ باز كردن درها به سوي رياض نه 
با اقدامات عجوالنه كه بايد با ذكاوت، هوشياري، تأمل و از سر اقتدار و 

عزتمندي جمهوري اسالمي باشد. 
 در موقعي��ت منطقه اي، ع��الوه بر آنكه س��عودي ها در يم��ن به  زانو 
درآمده اند؛ اختالفات گسترده شاهزاده ها در عربستان، همانند آتش زير 
خاكستر دوباره در حال شعله گرفتن است تا جايي كه بن سلمان مجبور 
شده است چند نفر از پرنس هاي معترض را دوباره به قدرت بازگرداند. 
تا پيش از آن كه ارتش س��عودي با خفت و خواري به دست وپا بيفتد 
و اختالفات سياس��ي دروني آتش به پا كند؛ س��ران آل سعود هر نوع 
درخواست دوس��تي و همكاري از جانب ايران را رد كرده و مي گفتند 

مسئله يمن مربوط به اعراب است و به ايراني ها ربطي ندارد. 
زمستان سال 9۵ وقتي رئيس جمهور به كويت سفركرد و پيغام آشتي به 
سران عرب خليج فارس داد، پسر پادشاه سعودي در واكنش به اين اقدام 
اعالم كرد جنگ را به درون ايران مي كشاند و امير ابوظبي نيز در اقدامي 

ضد ايراني جزاير سه گانه را متعلق به كشور انگليسي زاده دانست. 
امريكايي ها با طرح اين موضوع كه بايد رژيم سعودي  درون مرزهايش 
و ايران در خ��ارج از آن كنترل ش��ود، تمايل به تفاهم مي��ان ايران و 
عربس��تان دارند. طبيعتاً س��عودي با آن وضعيت داخلي و خارجي از 
اين ايده اس��تقبال مي كند، اما جمهوري اسالمي با مدد دست تواناي 
سپاه پاسداران و نيروي قدس آن، مانع از ديپلماسي انفعالي در منطقه 
شده است. اين نيرو چنان عظمتي به ملت ايران داده كه با پشتوانه آن 
ديگر هيچ ش��روري حتي تا  ۵هزار كيلومتري مرزه��اي ايران )پايگاه 
امريكايي ها در اقيانوس هند( جرئ��ت فتنه انگيزي ندارد و دوران آنكه 
دولت هايي با چهره قاجاري بخواهند منافع ملي ايران را به خارجي ها 

بفروشند، به پايان رسيده است. 
دولت آل سعود هم در ميدان و هم در ديپلماسي شكست هاي سنگيني 
خورده است، اين دولت خودفروخته براي آنكه بتواند در جهان اسالم 
باقي بماند نياز به بازسازي رفتارهاي گذشته دارد و يك تفاهم سريع 
با آنها كفايت  كننده اين ماجرا نيست. نظام جمهوري اسالمي مدت ها 
قبل دست دوستي به سوي اين دولت دراز و آنها رد كرده اند، اين گروه 
حاكم خبيث بايد براي بازگش��ت به ميز، هزينه هاي رجوع ديرهنگام 
خود را بپردازند تا ايران از س��ر مس��لماني و برادري درخواست آنها را 

مورد عنايت قرار دهد:
۱- پدر تروريسم منطقه اي بايد دست از ش��رارت بردارد. عربستان بر 
اساس نيازهاي خود دست رابطه ديپلماتيك به سوي ايران دراز كرده، 
از اين رو آنها بايد خباثت گذشته خود را ترك كنند، تعهد به آن دهند 
و تمامي همكاري ها با گروه هاي تروريستي سلفي و تكفيري را قطع  و 

آن را اعالم رسمي كنند.
۲- دولت س��عودي رس��ماً بايد شكس��ت در يمن را بپذيرد و تمامي 
نيروهاي رسمي و گروه هاي وابس��ته به خود را از مرزهاي قانوني اين 
كشور خارج  و با عذرخواهي از مردم مظلوم يمن تمامي خسارت هاي 

وارده را جبران كند. 
3- پس از تفاهم س��عودي با دولت قطر و برداش��ته شدن تحريم هاي 
دوجانبه منافع ملي ايران در استخراج گازي لحاظ نشده است. تا پيش 
از آش��تي مجدد ميان برادران بزرگ و كوچك؛ دوحه برداشت برابر از 
ميدان هاي گازي با ايران را پذيرفته بود و تفاهم جديد با عربستان بايد 

برداشت ايران را به صورت كامل تأمين كند. 
4- رياض در طول چند س��ال گذش��ته با پول پاش��ي در بغداد زمينه 
اقدامات ضد ايراني را پديد آورده است. الزم است عربستان رابطه خود 
را با نيروهاي مزدور قطع كند. آل سعود بايد اجراي سناريوي انگليسي 

تفرقه ميان شيعه و سني را براي هميشه كنار بگذارد. 
۵- عربستان سعودي در لبنان ۱۰ميليارد دالر خرج كرد تا يك دولت 
وابسته به خود را روي كار آورد. سعودي ها بايد به كارشكني عليه نيروي 

بر حق و مردمي حزب اهلل پايان دهند. 
۶- رژيم آل سعود در س��ال هاي گذش��ته جنايت هاي غم باري عليه 
شيعيان كشور خود به ويژه در شهرهاي قطيف و احساء انجام داده است. 
اين رژيم جالد بايد زمينه آزادي، سالمت و زندگي آرام مردمان مظلوم 

اين مناطق را فراهم آورد. 
در منطقه همكاري ميان برادران مسلمان امري واجب است، اما جهان 
اسالم ديگر اعتمادي به رژيم آل سعود ندارد. سعودي و متحدانش پس 
از پايان همكاري با ترامپ بايد تاوان اقدامات گذش��ته خود را بدهند و 
سران جوان آن تجربه آموزي كنند. اين هزينه به معناي آن نيست كه 
نظام جمهوري اسالمي دس��ت آنها را نخواهد گرفت، ايران بنا بر اصل 
برادري و سنت اسالمي حافظ حريم مردم مسلمان منطقه است اما اين 
اصل بدان معنا نيز نخواهد بود كه بدون هيچ پيش شرطي آنها را بپذيرد. 
سران س��عودي بايد بدانند طي سال هاي گذش��ته آنها چنان پرونده 
آلوده اي از خود به جاي گذاشته اند كه درهاي رحمت و ياري نظام به 
سوي آن به بسته شده است؛ البته اين بسته بودن درها به معناي قفل 
شدن آن نيست، بازندگان در ميدان و ديپلماسي بايد نجاست ترامپ را 

از خود پاك و دست خود را به سوي ايران دراز كنند. 

21  ارديبهشت آغاز ثبت نام داوطلبان 
انتخابات رياست جمهوري

طب�ق ج�دول زمان بن�دي انتخابات رياس�ت جمه�وري، صدور 
دس�تور برگزاري انتخابات روز ۲۱ ارديبهش�ت خواه�د بود و در 
همي�ن روز ثبت ن�ام از نامزده�اي س�يزدهمين دوره انتخاب�ات 
رياس�ت جمه�وري ب�ه م�دت پن�ج روز آغ�از خواه�د ش�د. 
به گزارش فارس، طبق جدول زمان بندي انتخابات رياست جمهوري، 
انتشار اسامي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري پنجم و ششم خرداد 
اعالم خواهد شد. بر اساس اين جدول، صدور دستور برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري روز ۲۱ ارديبهشت خواهد بود و در همين روز ثبت نام 
از نامزدهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به مدت پنج 

روز آغاز خواهد شد. 
انتخابات شوراهاي اسالمي روستا و تيره هاي عشايري به همراه 
دومين انتخابات ميان دوره اي مجلس خبرگان رهبري و ششمين 
دوره انتخابات ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا و سيزدهمين 
انتخابات رياس��ت جمهوري ۲8 خردادماه س��ال جاري برگزار 

خواهد شد.

خبر   2

اگر تا سوم خرداد مذاكرات برجامي به نتيجه 
نرسد طبق قانون لغو تحريم ها دوربين هاي 
آژانس در مراكز هسته اي خاموش مي شود. 
حجت االس��الم مجتب��ي ذوالن��وري، رئيس 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي 
مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با تسنيم، 
با اش��اره به ادامه مذاك��رات برجامي در وين 
گفت: تاكن��ون اتف��اق جديدي رخ ن��داده و 
مذاكرات فرسايش��ي شده اس��ت. وي با بيان 
اينكه »اميدواريم قفل مذاكرات شكسته شود و 
مسير با سرعت ادامه پيدا كند«، افزود: اگر اين 
قفل شكسته نشود طبق قانون راهبردي براي 

لغو تحريم ها، سوم خرداد ماه فرصت غربي ها 
براي عمل به تعهدات خود به پايان مي رسد و 
جمهوري اس��المي ايران بر اساس اين قانون 

اقدامات خود را انجام خواهد داد. 
نماينده قم در مجلس با تأكيد بر اينكه اولين 
اقدام در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات تا 
سوم خرداد عدم اجراي قطعي پروتكل الحاقي 
از س��وي ايران اس��ت، گفت: در زمان حاضر 
دوربين هاي آژانس آفالين در حال فعاليت در 
مراكز هسته اي كشورمان هستند، اگر تا سوم 
خرداد قفل مذاكرات باز شود آژانس مي تواند به 
محتواي اين دوربين ها دسترسي داشته باشد. 

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس تصريح كرد: اگر تا سوم خرداد مذاكرات 
به نتيجه نرسد محتواي دوربين ها امحا مي شود 

و دوربين ها نيز خاموش خواهند شد. 
ذوالنور با اعالم اينكه پس از تاريخ تعيين شده 
ايران پروتكل الحاقي را ك��ه داوطلبانه اجرا 
مي كرد ديگر اجرا نخواهد كرد اما بازرس��ان 
آژانس مي توانند به بازرس��ي هاي خود ادامه 
دهند، اظهار داش��ت: اين بازرسي ها در قالب 
NPT انجام خواهد ش��د. وي با بيان اينكه 
هر توافقي در وين انجام شود مجلس بايد در 
جريان آن باشد، عنوان كرد: اگر توافقات در 

چارچوب برجام باشد و موضوعي به آن اضافه 
نش��ود نيازمند اين نيس��ت كه در مجلس به 
تصويب برس��د، اما هر بند جديد اگر بخواهد 
به برجام اضافه شود بايد در مجلس تصويب 
شود. رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس با بيان اينك��ه طبق ماده ۷ 
قانون اقدام راهبردي ب��راي لغو تحريم ها در 
صورت اجراي تعهدات از سوي غربي ها بايد 
دولت به مجلس گزارش��ي ارائه كند، گفت: 
پس از راستي آزمايي از سوي مجلس به دولت 
اجازه داده خواهد ش��د به تعهدات برجامي 

خود بازگردد.

در پايان مهلت به غربي ها براي اجراي تعهدات برجامي

دوربينهايآژانسازسومخردادخاموشميشود

از ۲5مرحله برگزاري انتخابات، ۲4مرحله به صورت الكترونيكي 
برگزار مي ش�ود؛ ضمن اينكه ب�راي مرحله آخ�ر كه صندوق 
الكترونيكي است جمع بندي نشده و به اين دور نيز نمي رسد. 
به گزارش فارس، سيامك ره پيك، قائم مقام دبير شوراي نگهبان 
روز شنبه ۱8 ارديبهشت در يك برنامه تلويزيوني گفت: بخش عمده 
 مصوبه اي كه اخيراً در مورد ثبت نام نامزدهاي رياس��ت جمهوري 
مطرح شده، در س��ال 9۶ بوده و در ابالغيه جديد هم آمده است. 
ضمن اينكه در اين ابالغيه چهار شرطي كه در مورد سن، مدرك و 
سوابق قضايي مطرح ش��ده، در مصوبه سال 9۶ مصوب شده است 
و در همان سال اعالم كرديم سن متناسب براي رياست جمهوري 
الزم است و بايد نامزدها مدرك مناسب هم داشته باشند. همچنين 
عدم محكوميت هم نياز اس��ت. س��وابق كافي و قاب��ل ارزيابي در 
مسئوليت هاي كالن كشور هم الزم است كه جزئيات آن به تازگي 

تصويب شده است. 

وي افزود: مصوبه اخير طبق مصوبه شوراي نگهبان در سال 9۶ بوده 
و طبق سياست هاي كلي قانون اساسي و سياست هاي كلي انتخابات 

از سوي مقام معظم رهبري ابالغ شده است. 
قائم مقام دبير شوراي نگهبان گفت: در سال گذشته مجلس شوراي 
اسالمي بر اساس مصوبه اي كه شوراي نگهبان در سال 9۶ داشت 
نزديك به يك سال موضوع انتخابات رياست جمهوري را در دستور 
كار داشت و چندين بار در صحن علني مجلس مطرح شد و مصوبات 
آن به شوراي نگهبان آمد و شرايط چندگانه را آنها به صورت جزئي 

بر اساس نظريه شوراي نگهبان مصوب كردند. 
ره پيك خاطرنشان كرد: همين اواخر هم شوراي نگهبان مصوبات 
مجلس شوراي اسالمي را بررسي كرد. شوراي نگهبان از نظر ماهوي 
4۰ سال سن نامزدها و مدرك كارشناسي ارشد و چهار سال سوابق 
و عدم سوء پيشينه كيفري را قبول كرده و مخالف قانون اساسي و 
شرع ندانسته است. وي افزود: هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص 

مصلحت نظام كه بر سياست ها كنترل دارد و بر آن نظارت مي كند، 
ايرادي  به مصوبه مجلس گرفتند كه طبق سياس��ت ها، ش��وراي 
نگهبان بايد اي��ن كار را انجام ده��د نه مجلس، بنابراين ش��وراي 
نگهبان در هفته هاي اخي��ر مصوبه خود را ن��گاه و در آن بازنگري 
كرد و همان مواردي كه در مصوبه مجلس بود،  شوراي نگهبان هم 
ماهوي به آن ايرادي نداشت و سن متناسب را بين 4۰ تا ۷۵ در نظر 
گرفت و مدرك را حداقل كارشناسي ارشد و گواهي سوءپيشينه و 
چهار سال سابقه مديريت كالن را ابالغ كرديم، لذا اين موضوع امر 
جديدي نبوده است. ره پيك گفت: از ۲۵ مرحله برگزاري انتخابات، 
۲4 مرحله به صورت الكترونيكي برگزار مي شود ضمن اينكه براي 
مرحله آخر كه صندوق الكترونيكي است جمع بندي نشده و به اين 
دور نيز نمي رسد. براي سالمت مردم در روز رأي گيري، هم تعداد 
شعب افزايش پيدا كرده و هم تمهيدات بهداشتي در داخل شعب 

در نظر گرفته شده است.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان: 

از25مرحلهانتخابات24مرحلهالكترونيكياست

   انتخابات

سعيد همتي
   گزارش یک


