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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز »زوال استراتژی« دقیق ترین عنوانی است که می توان به زنجیره هماهنگ جنایت 

و قساوت از غرب آسیا تا غرب آفریقا داد. هنوز 2 هفته از قتل عام مسلمانان انقالبی در 
نیجریه و ضرب و شتم فجیع رهبر آنها شیخ ابراهیم زکزاکی نگذشته که رژیم سعودی 
مرتکب جنایت کم سابقه علیه آیت الله شیخ باقر النمر می شود. و این همان رژیمی است 
که چند ماه پیش آن جنایت وحشیانه را در حق دست کم هفت هزار زائر حرم امن الهی 
رقم زد. مرور این قبیل جنایت های زنجیره ای علیه مؤمنان به اسالم ناب محمدی)ص( 
در کشورهای مختلف که سهم عمده ای از آن به رژیم های مرتجع باز می گردد، معلوم 
می کند این حلقه های جنایت در ارتباط با هم و یک زنجیره اســت؛ زنجیره ای که از 
یک ســو حکایت از طراحی می کند اما در عین حال بر »زوال استراتژی« نه تنها نزد 
رژیم هایی نظیر آل سعود بلکه فراتر از آن در جبهه استکبار- به عنوان حامیان اصلی 
رژیم های فرسوده و مرتجع- گواهی می دهد. اما چنین تناقضی چگونه قابل جمع است؟!
قبل از آن که به این پرسش، پاسخ مستند ارائه کنیم باید گفت آمریکا و انگلیس 
شریک همه جرم های وحشیانه رژیم های مرتجع به ویژه رژیم سعودی هستند و بی دلیل 
نیست هر جا که انقالب و اعتراضی علیه دیکتاتورها رخ می داد بالفاصله اولین شعار 
مردم به ستوه آمده، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و مرگ بر اسرائیل است. مثلث 
صهیونیسم مسیحی به ویژه آمریکا پشتوانه اصلی رژیم هایی در تراز عربستان سعودی 
بوده و بالشک عواقب چنین جنایت هایی علیه بشریت دامن آمریکایی ها را خواهد گرفت. 
آمریکا شریک عربستان در این جنایت هاست و از دست انتقام الهی برکنار نخواهد ماند.

در این باره گفتنی هایی هست.
1- در هم تنیدگی سرنوشت آمریکا و عربستان آن هم در دوره قهقرای سیاست 
و حکومت سعودی به حدی است که نگرانی های سیاسی و امنیتی را در داخل ایاالت 
متحده فراهم آورده است. آل سعود به تنهایی لکه ننگی است که اعتباری برای شعارها 
و پرستیژ لیبرالیستی و حقوق بشری ایاالت متحده باقی نمی گذارد. همین یک رژیم 
برای عریان نشاندن امپراتوری مدعی لیبرال- دموکراسی و حقوق بشر کفایت می کند آن 
هم در دوره ای که آمریکا پس از شکست در »جنگ چهارم جهانی« میل به ظاهرسازی 
و احیای مجدد اعتبار خود کرد. پل پیالر عضو ارشــد و سابق سیا 17 شهریور امسال 
در نشریه نشنال اینترست به صراحت نوشت »رژیم مخدوش عربستان برای سیاست 
خارجی آمریکا دردسرساز است. آمریکا به لشکرکشی عربستان در یمن پیوست که 
حاصل آن فقط یک تراژدی انسانی بود. حکومت عربستان به شکل قرون وسطایی اداره 
می شود و حقوق بشر به شیوه های مختلف نقض می گردد. حیرت آور است که کشوری با 
این فاصله از ارزش های لیبرال دموکراسی، چنان رابطه نزدیکی با آمریکا دارد و متحد 

و شریک او محسوب می شود.«
2- بهمن 1393 هنگامی که ملک عبدالله عامل قتل عام ده ها هزار نفر در منطقه ُمرد، 
اوباما پیام تسلیت رسوایی با این مضمون صادر کرد. »پادشاه عربستان، دوستی امین و 
رهبری درستکار بود که تصمیم های شجاعانه در مورد صلح خاورمیانه اتخاذ کرد. ما در 
کنار هم مبارزات زیادی را پشت سر گذاشتیم« و آسوشیتدپرس، بی بی سی و رویتر از 
او به عنوان اصالح طلب و اصالح گرا یاد کردند. این در حالی بود که ملک عبدالله نقش 
عمده ای در جنگ افروزی علیه ملت های عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن و بحرین 
داشت. نشریه نشنال اینترست در همان ایام مرگ ملک عبدالله معتقد بود »آمریکا باید 
دور برخی متحدان را خط بکشد و از جمله از شر رابطه با عربستان خالص شود. بی شک 
آمریکا و عربستان منافع مشترکی در حوزه نفت و... دارند. اما وقتی صحبت از ارزش ها 
می شود، ریاض یک شرمندگی بزرگ برای ایاالت متحده است؛ رژیمی دیکتاتوری و 
سلطنتی که مردم را غارت و با سبعیت با مخالفان برخورد می کند و حتی به صدور ظلم 

و ستم به بحرین دست می زند«.
3- اردیبهشت 94 نشریه فرانسوی لوبس )نوول ابزرواتور سابق( خطاب به زمامداران 
غربی نوشت »دالرهای شیوخ عرب را باال بکشید و چشم بر جنایت ها و نقض حقوق 
بشــر از جمله در عربستان ببندید«. بنا بر گزارش همان ایام نیویورک تایمز، آمریکا 
بزرگ ترین سهم را از خرید 80 میلیارد دالر تسلیحات توسط عربستان فقط در سال 
2015 دارا بود. عربستان در این سال چهارمین خریدار بزرگ اسلحه در جهان شد و 
مستقیم و غیر مستقیم همین سالح ها را در یمن و سوریه و عراق به کار گرفت. مشابه 
همین زد و بندهای بزرگ را مقامات دولت انگلیس در طول ســالها مرتکب شده اند 
چندان که روزنامه گاردین مهر ماه امسال تصریح کرد »دولت انگلیس در سال 2013 
برای واگذاری عضویت شورای حقوق بشر سازمان به عربستان سعودی، با این رژیم زد 
و بند مالی کرده است«. بی تردید، رژیم عربستان امروز به عنوان عامل انتحاری جبهه 
آمریکا در تحوالت منطقه، به هم ریختن بازار نفت و تغییر دوقطبی »مقاومت- استکبار« 
به نزاع های درون امت اســالمی و میان کشورهای منطقه عمل می کند و این همه در 
حالی است که به شهادت تحلیل گران بسیاری از جمله در واشنگتن پست »حکومت 
عربستان بر لبه پرتگاه ایستاده و حال و روز خوبی ندارد«. جنگ حدوداً 10 ماهه علیه 
مردم مظلوم یمن حقیقتًا سرشکســتگی بزرگی برای رژیم عربستان بود که از طرف 
رسانه های آمریکایی عنوان »جنگ احمقانه« را دریافت کرد و ضمن آن کسانی نظیر 
فرمانده نیروی هوایی ارتش سعودی به هالکت رسیدند؛ البته ناظران معتقدند در پایان 
نمایش همه ظرفیت های عربستان، انقالبیون یمن برگ های رو نکرده ای دارند که ممکن 

است علیه مراکز استراتژیک نظامی و اقتصادی و امنیتی و نفتی آل سعود رو کنند.
4- »زوال اســتراتژی« نزد اربابان آمریکایی آل سعود به چه معناست؟ توسل به 
سرکوب عریان از سوی مدعیان تحمل و دموکراسی و آزادی و حقوق بشر یا دادن چراغ 
سبز و مأموریت به رژیم هایی برای اتخاذ چنین سیاستی، بذر نفرت و انزجار از آمریکا 
و کشش بیشتر به اسالم ناب و انقالبی را می پراکند و این نقض غرض آمریکایی هاست. 
ارتکاب جنایت های زنجیره ای علیه شیخ نمر، شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان، 
شــیخ زکزاکی و... حکایت تفته کردن آهن و کوبیدن با پتک بر سر آن است؛ پوالد 
آب دیده می سازد و ملت های مسلمان معمولی را انقالبی روئین تن می کند. خشونت عریان 
و بی سابقه در این حد، نشان می دهد کار از دست ابر قدرت ها در رفته است. سند اگر 
می خواهید دو سخنرانی عبدالکریم سروش در دانشگاه های پاریس و دلفت هلند )مرداد 
86 و اسفند 88( درباره ستیزه جویی و سرکوبگری سکوالریسم و لیبرال دموکراسی: 
»تز ســکوالرها درباره جدایی حکومت از دین در جهان واژگونه شده است به 
این دلیل که وجود دین را در عمق زندگی ایرانیان و بازگشت دین را در مغرب زمین 
می توانیم ببینیم. آنچه گمان می رفت رو به احتضار می رود یا مرده است، خوب یا بد، 
ظاهراً تجدید حیات کرده، برخاسته و دیگران را به نگرانی افکنده است. سکوالریسم 
که قرار بود نسبت به ادیان بی طرف باشد، اکنون ستیزه گر شده و با برخی ادیان رسمًا 
درمی آویزد و می ستیزد و وجود اجتماعی آنان را تحمل نمی کند. چیزی اتفاق افتاده که 
در پیش بینی ها نبوده است« و »رفته رفته سکوالریسم وارد دوره میلیتانت )نظامی گرانه( 
و ستیزه جو می شود، چون هاضمه قبلی را از دست داده است. سکوالریسم هاضمه اش 
برای بلعیدن ادیان ضعیف قوی بود اما دین قوی و فربه را نمی تواند ببلعد لذا ستیزه گر 
می شود. آمریکا حمله کرد به افغانستان و عراق، هر دو کشور در قانون اساسی جدید 
نوشتند ما باید قوانین مان را از شرع بگیریم؛ چیزی که در مخیله آمریکایی ها نمی گنجید، 

یعنی سکوالریسم صدامی تبدیل شد به آنتی سکوالریسم«.
5- به نوشته فارین پالیسی »آمریکا نگران انفجار شیخ نشین های منطقه به ویژه 
عربستان است« اما از سر همین نگرانی، رفتار آنتی استراتژیک در زمینه حمایت از 
سبعیت و سرکوب بیشتر از خود بروز می دهد و انفجار سریع تر و شدیدتر را تدارک 
می کند. نمونه این مسئله ماجرای نهضت نفت در ایران است. جیمز بیل و ویلیام راجر 
لوئیس دو استاد دانشگاه آمریکایی در کتاب »مصدق. نفت. ناسیونالیسم ایرانی« با انتقاد 
از نتایج کودتای 28 مرداد می نویسند »هنوز هم درس های الزم از مداخله 1953 گرفته 
نشــده است، مداخله ای که در آگاهی عمومی ایرانیان نقش بست و اشاره به آن یکی 
از شعارهای مؤثر در انقالب 1979 شد... اگر آمریکا علیه ناسیونالیسم مصدق مداخله 
نمی کرد شاید در جوانب افراطی و ضد آمریکایی انقالب ایران تعدیل حاصل می شد«. 
در همین کتاب، ریچارد کاتم عضو سازمان سیا و کارمند سفارت آمریکا )عضو شبکه 
عملیاتی بدامن( تأکید می ورزد »دولت های غربی و ناظران آنها به اهمیت جدایی دین از 
سیاست و ناسیونالیسم در ایران و خاورمیانه به نحوی جدی کم بها داده اند. قدرت های 
غربی در تضعیف لیبرال ها و ناسیونالیست های غیرمذهبی در منطقه نقش مؤثری ایفا 
کرده اند«. بر همین مبنا می توان گفت رژیم های مرتجع به ویژه رژیم انباشته از حماقت 
ســعودی در ارتکاب جنایت های نیابتی و مورد تأیید و امضا- و بعضًا مطالبه- آمریکا 
ظرفیتی از انفجار عمومی و تعمیق گرایش به اسالم انقالبی را در جهان اسالم هر چه 

متراکم تر می کنند.
6- گستاخی شیطان بزرگ و شیطانک های عمله آن، از جمله ریشه در انفعال و 
تحیر و خوش خیالی برخی از ماها دارد. یا باید به منافع وپاشــنه آشیل مستکبران و 
نوچه های مرتجع آنها ضربات استراتژیک زد، و یا اینکه منتظر گستاخی و تعدی و ضربه 
آنها بود. این بیان حکیمانه حضرت امام خمینی)ره( در تاریخ 2 فروردین 1368 است که 
»... امروز خدا ما را مسئول کرده است. نباید غفلت نمود. امروز با جمود و سکون باید 
مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقالب را پا برجا داشت. من باز می گویم همه مسئوالن 
نظام ومردم ایران باید بدانند که غرب و شرق تا شما را از هویت اسالمی تان- به خیال 
خودشان- بیرون نبرند، آرام نخواهند نشست. نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شوید 
و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور، همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره 
شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر لحظه ای آرام گذارید، لحظه ای آرامتان نمی گذارند.«
دست روی دست گذاشتن و پیشدستی نکردن، به دشمنان اسالم و بشریت این 
مجال را می دهد که در نهایت بیچارگی و اضطرار، مجال تنفس و تدبیر و تعدی های تازه 
را پیدا کنند. این سنت الهی است که »ام یریدون کیداً. فالذین کفروا هم المکیدون« 
)طور-42(؛ اهل کفر و استکبار به خیال کید اندیشی و دام گستری، تله به دور خود 
می تنند؛ اما می توان با شجاعت و مجاهدت و خطرپذیری مؤمنانه تحقق این سنت 
الهی را پیش انداخت؛ اگر نه، از حسن ظن به اردوگاه شیاطین - نظیر نسخه هایی که 
در همین چند ســال اخیر در قبال شیاطین بزرگ و کوچک پیچیده شد - جز زیان 
و هزینه بیشتر برنمی آید. برخی از سیاسیون بد عمل ما سرخوش از نامه های دارای 
امضای »اخوک عبداله« مشغول خام کردن مخاطبان خود بودند حال آن که همان 
ملعون و نظایر او صراحتًا به آمریکا پیغام می دادند که »ســر مار را باید کوبید و سر 

آن در ایران است«!

نجسزوال استراتژی در امپراتوری لیبرال

محمد ایمانی

* ان شــاءا... خون پاک شیخ شهید نمر همانند خون مقدس  سیدالشهدا)ع( 
طومار آل ســعود را در هم می پیچد و بساط ظلم این خاندان منحوس را از 

ریشه برخواهد کند.
0919---0950
* رژیم دســت پرورده صهیونیستی آل ســعود جنایتکار شیخ نمر روحانی 
برجســته شیعه را بعد از مدت ها شکنجه کردن به شهادت رساند. از خداوند 
بزرگ و قادر متعال می خواهیم مســلمانان شــیعه و سنی مظلوم را بیش از 
پیش هوشــیار کند تا انتقام خون های به ناحق ریخته شده توسط این رژیم 

سفاک و جنایتکار را بگیرند.
گل محمد نورانی -مهدیشهر
* امام راحل)ره( فرمود: شهادت هنر مردان خداست. شهید شیخ نمر به آرزوی 
خود رسید ولی آیا دولت یازدهم طی مدتی که ایشان با تیراندازی آل سعود 
مجروح و زندانی و شکنجه و نهایتا شهید شد به وظیفه ذاتی دینی و قانونی 
خود در قبال وی عمل کرد؟! وقتی شــیطان بــزرگ ما را به امثال برجام ها 
ســرگرم می کند دشمنان بشریت نیز اینچنین یاران انقالب اسالمی را یکی 
پس از دیگری در عربستان، نیجریه و ... به مسلخ می برد. آیا فردا پاسخی در 

پیشگاه الهی داریم؟!
عربی
* به عنوان یک ایرانی بر خود می بالم که ســردار دکتر سالمی از حیثیت و 
شرافت ایرانیان دفاع کرد و ما را به یاد حماسه 8 سال دفاع مقدس انداخت. امام 
راحل)ره( فرموده بودند ما با شیطان بزرگ روبرو هستیم. یک گام عقب نشینی 
ما یک گام پیشروی آنها را در پی خواهد داشت. انسان عاقل وقتی با شیطان 

بزرگ روبرو می شود ساده لوحانه برخورد نمی کند.
ترابی
* آن کســانی که منتقدین آمریکا را بی سواد خطاب می کردند حال دست 

چدنی آمریکایی ها را بیشتر حس بکنند.
0912---1285
* به آقای رئیس جمهور که از دبه در آوردن آمریکایی ها عصبانی شده عرض 
می کنیم چه کسی بود که با اجرایی شدن برجام گفت دیگر کسی حق انتقاد 
از برجام را ندارد. این دستور ایشان برای افزایش برد موشک های کشور نوعی 
واکنش به نقض برجام از سوی آمریکاست و اال نیازی به صدور این نامه نبود.
0910---4073
* آیا با توجه به نقض صریح برجام توسط آمریکا می توان  به نامه رئیس جمهور 
به وزیر دفاع در خصوص توســعه فعالیت موشکی بسنده کرد؟ مگر سیاست 
نظام توقف برجام در برابر هرگونه نقض برجام از سوی شیطان بزرگ نبود؟  
تیم مذاکره کننده بیاید هم با خود صادق باشد هم با مردم و در زمان باقیمانده 
از عمر دولت تدبیر را به بازگرداندن عزت و اقتدار به کشور و اهداف خود قرار 
دهد. چرا که نه چرخ مردم و زندگیشان چرخید و نه چرخ فعالیت های هسته ای!
محمودی
* به نظر می رسد نامه نگاری رئیس جمهور به وزیر دفاع اصل ماجرای نقض مکرر 
برجام توسط آمریکا را عوض نمی کند. شیطان بزرگ با این فرار به جلو به تصور 
بهره جستن از اصل نفوذی خود در انتخابات پیش رو و حرکت های مهندسی 
شــده آنها در داخل دل خوش کرده است. ولی بی خود تقال می کند. چرا که 
مردم هوشیارتر از قبل و با بصیرت بیشتر و شناخت عوامل نفوذی، در صحنه 
حاضرند. مردم پی برده اند با خواســته های نابجا و اطمینان بی جا به شیطان 
بزرگ، چرخ زندگی شان نچرخید و چرخ  فعالیت های هسته ای نیز باز ایستاد.
طالعی
* مشــکل مقابله با گســتاخی ها و نقض برجام از جانب شــیطان بزرگ با 
نامه نگاری به مرجعی که تحت نظارت فرماندهی کل قوا تا به حال فعال بوده 
و خواهد بود حل نمی شــود. درد مردم نقض برجام به صورت تکرار از جانب 
شــیطان بزرگ اســت که از قبل هم از سوی رهبر معظم انقالب پیش بینی 
شده و هم راهکار واکنش در مقابل آن مشخص شده بود. حال که مدیرکل 
آژانس، شــیطان بزرگ را همراهی کرد و نشان داد هیچ یک مورد اطمینان 

نیستند دیگر راهی جز توقف برجام باقی نمانده است.
نراقی
* بزرگترین اشتباه این دولت این بود که به امید واهی برداشته شدن تحریم ها 
به راحتی از توانمندی های به دست آمده نظام عبور کرد و کشور دچار رکود 
بی سابقه شد. از همین وسط راه هم که شده باید برگردند و اجازه ندهند ملت 

ایران بیش از این تحقیر شود.
0915---1639
* با این همه گستاخی و نقض برجام از سوی شیطان بزرگ وظیفه شورای 

نظارت برجام چیست؟ چرا هیچ واکنشی نشان داده نمی شود؟!
0935---2054
* وضع موجود از جهت اقتصادی و فرهنگی مولود نامبارک مدعیان دروغین 
اصالحات است که هنری جز عوامفریبی و ثروت اندوزی برای خود نداشته اند و 
ندارند این جماعت قدرت طلب تا توانسته شعار داده و با قدرت بازی کرده است.
0938---5606
* بعضی از اعضای کابینه دولت در جلسه رای اعتماد خود به ظاهر از فتنه برائت 
جستند ولی پس از تکیه زدن بر مسند قدرت زیر قول و قرار و حرف های خود 
زدند. غرض اینکه در انتخابات پیش روی نباید فریب ظاهرسازی های جماعت 

مدعیان دروغین اصالحات و اعتدال را خورد و به آنها رای داد.
0916---4958
* راه آهن جمهوری اســالمی ایران، سرآشــپز خارجی بــرای طبخ غذا در 
قطارهای جدید استخدام کرده است. باالخره ایده راهگشای واردات مدیران 

خارجی کلید خورد!
0915---2088
* به علت عدم صدور قبض تلفن توسط مخابرات پردیس، افراد در دقیقه 90 
با اخطار قطع تلفن مواجه می شوند و متاسفانه به علت نبود نظارت و بازرسی، 

ادارات این شهر نیز پاسخگوی مراجعین نیستند.
مشایخی
* مردم روستای کن مردمی مومن و انقالبی اند. اگر چند نفر اقدام به خرید 
برخی باغ های این روســتا کرده و آن را به ویال تبدیل نموده اند نباید باعث 
شود که رئیس شورای محترم شهر تهران به شهرداری تاکید کند که باغ های  
مــردم را به پارک تبدیل کند و مردم کن را زمین خواران بزرگ معرفی کند! 
چطور می شــود افرادی که برای زمین و باغ های خود ســند دارند این گونه 

برخورد صورت داد؟ 
یک هم وطن اهل کن

* یکی از همســایگانمان با مجوز غیرقانونی اقدام به ساخت فروشگاه لوازم 
خانگی کرد همسرم که جانباز انقالب است با 2 سال دوندگی حکم تخریبش 
را گرفت اما ماده صد با گرفتن جریمه زحمات 2 ساله همسرم را بر باد داد.
0938---9115
*  در شــهر گچساران به علت سهل انگاری قبلی مســئوالن ارشاد برخی از 
دکه های مطبوعاتی عالوه بر ایجاد سد معبر، کیوسک ها را به خواربارفروشی 
تبدیل کرده اند و روزنامه ها بین مواد غذایی و ســبدهای میوه و آهن آالت و 

چوب ها و جعبه ها گم می شود. از مسئوالن تقاضای رسیدگی داریم.
0901---1280
* مجلس و دولت که وعده رتبه بندی بازنشستگان آموزش و پرورش را داده اند 

کی به تعهد خود عمل خواهند کرد؟!
0937---8454
*  منزل مســکونی ما به علت فرســوده و غیرقابل ســکونت بودن  از سوی 
شــهرداری منطقه 10 طی قراردادی در تاریخ 94/7/14 خریداری شد. مقرر 
گردید قســط اول آن در تاریخ 94/10/14 قســط دوم 3 ماه پس از تخلیه و 
قســط سوم در محضر پرداخت شود. حال که به شهرداری مراجعه می کنیم 
اظهار می دارند بودجه نیست؟! اگر بودجه نبود چرا با امثال ما قرارداد بستند؟ 

از شهردار تهران درخواست رسیدگی دارم.
سلیمانی
*  در برخی از تقویم ها مناسبت 9 دی و 5 آذر سالروز صدور فرمان حضرت 
امام )ره( مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین درج نمی شود. لطفا تذکر دهید 

تا پیگیری شود.
طاهری

عربستان با حمایت آمریکا و انگلیس
عضو شورای حقوق بشر شد !

اعدام 47 نفر در یک روز از سوی عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، 
موجب شرمندگی آمریکا و انگلیس به عنوان حامیان اصلی عربستان است.

روزنامه آمریکایی  هافینگتون پست در تحلیلی با اشاره به اعدام شیخ نمر 
نوشت: انتشار خبر اعدام 47 نفر در عربستان از جمله روحانی با نفوذ شیعه 
شیخ نمر باقر النمر باعث اعتراضات گسترده در مناطق شیعه نشین سراسر جهان 
از خود عربستان گرفته تا بحرین و کشمیر شد. رهبران شیعه در کشورهایی 
نظیر ایران، لبنان، عراق هشدارهای شدیداللحنی مبنی بر اینکه اعدام شیخ 
نمر ســقوط نظام آل سعود را در پی خواهد داشت، داده اند. شیخ نمر النمر از 
اعتراضات ضددولتی در عربستان حمایت می کرد و در سال 2012 دستگیر شد.
ســارا لیا ویتسون مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر به 
رویتــرز گفت: صرف نظر از جرایم رخ داده اعدام دســته جمعی زندانیان تنها 
باعث لکه دار شدن هر چه بیشتر سوابق نگران کننده حقوق بشری عربستان 

خواهد شد.
هافینگتون پست افزود: به رغم ابراز خشم جهانی علیه اعدام ها در عربستان، 
ریاض به طور قطع با برخوردی از ســوی نهاد حقوق بشــری ســازمان ملل 
مواجه نخواهد شد. در حقیقت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل 
با توجه به بهره مندی از حمایت قدرت های جهانی نظیر انگلیس و آمریکا از 
نفوذ فراوانی برخوردار است. 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل بین 5 
منطقه جغرافیایی تقسیم می شوند و در جریان یک رای گیری مخفی، در مجمع 
عمومی ســازمان ملل به مدت سه سال انتخاب می شوند. عربستان سعودی 
در نوامبر 2013 به عنوان یکی از اعضای این شورا از قاره آسیا انتخاب شد. 
با وجود آنکه گروه های حقوق بشری نسبت به عضویت عربستان در شورای 
حقوق بشر سازمان ملل ابراز نگرانی کردند، این کشور در پیمودن این راه از 

حمایت حامیانی شامل انگلیس و آمریکا برخوردار بود.
همچنین عربستان به عنوان رئیس یک کمیته کلیدی شورای حقوق بشر 
ســازمان در تابستان گذشــته انتخاب شد که خشم هر چه بیشتر گروه های 

حقوق بشری را در پی داشت.
به رغم ابراز خشم و نگرانی از این تحوالت، هم پیمانان عربستان همچنان 
در کنار این کشور ایستادند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت:  

آمریکا از انتصاب عربستان در این کمیته استقبال می کند.
به گزارش آفتاب به نقل از هافینگتون ماه ســپتامبر فشارهای عربستان 
باعث لغو تصویب پیش نویس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل توسط 
هلند به منظور انتصاب یک کمیته بین المللی برای تحقیق نقض حقوق بشر 
در جنگ یمن شد. گروه های حقوق بشری اقدام به مستندسازی استفاده از 
کودک ســربازان، بمب های خوشه ای ممنوعه و تلفات باالی غیرنظامیان در 
جریان 9 ماه تجاوز هوایی عربســتان به یمن کرده اند. اما شورای حقوق بشر 
سازمان ملل بعد از مقاومت های عربستان تنها به تصویب یک قطعنامه مبهم 

بدون تشکیل تیم تحقیقات بین المللی برای یمن بسنده کرد.
نامزدهای باب طبع رادیو فردا

برای شکاف در ساخت قدرت نظام
رادیــوی آمریکایی »فردا« ضمن معرفی نامزدهــای مطلوب خود برای 
مجلس خبرگان، نسبت به رد صالحیت هاشمی رفسنجانی ابراز نگرانی کرد 
و نوشت حضور هاشمی در مجلس خبرگان به  دلیل ایجاد شکاف در ساخت 

قدرت امر مفیدی است.
وبســایت رادیو فردا در یادداشــتی به قلم مرتضی-ک از اعضای متواری 
گروهک  ملی مذهبی نوشت: نیم نگاهی به فهرست نامزدهای انتخابات خبرگان 

مشخص می کند که »غیرخودی ها« در آن پرشمار نیستند.
رادیو فردا موسوی بجنوردی، مجید انصاری، محمود امجد، محسن غرویان، 
سروش محالتی، سیدضیاء مرتضوی و رسول منتجب نیا را از جمله نامزدهای 

مطلوب معرفی کرد.
وبسایت وابسته به سازمان سیا در تحلیلی دیگر به قلم »علی-الف«  ) از 
آشوبگران متواری تیرماه 78(  نوشت: بررسی عالیم و شواهد نشان از افزایش 
احتمال  عدم تأیید صالحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان دارد. 
اظهارات برخی مقامات نظیر احمد جنتی بیانگر دشواری های عبور رفسنجانی 

از غربال شورای نگهبان است.
رادیو فردا افزود: علت اصلی مغضوب واقع شدن و رد صالحیت هاشمی، 
زاویه گرفتن وی با مواضع رهبری است. رفسنجانی اگرچه در ظاهر نقطه تضاد 
خــود را اصولگرایان افراطی! قرار داده اما نتایج موضع گیری هایش در تعارض 

با خطوط ترسیمی و سیاستگذاری های کالن رهبری است.

اصالح طلب فراری در ادامه این تحلیل می نویسد: رد صالحیت هاشمی موجب 
ناامیدی اصالح طلبان و تحول خواهان خواهد شد که حضور رفسنجانی و قدرت 
گرفتن جناح میانه رو را ایجاد فضای تنفس برای خود می دید. غلط نیست اگر 
گفته شود حضور هاشمی در مجلس خبرگان و برخورداری از ظرفیت اثرگذاری 
برای جنبش دموکراسی خواهی به دلیل ایجاد شکاف در ساخت مطلقه قدرت، 
امر مفیدی است. البته الزمه این تاثیرگذاری مثبت، مواجهه کالمی و سیاسی 

با منجی سازی از رفسنجانی و برخورد خاکستری با وی است.
جروزالم پست: ایران قدرتمندترین

نیروی موشکی منطقه است
یک نشریه صهیونیستی با ابراز نگرانی نسبت به قدرت موشکی ایران نوشت: 

ایران بزرگ ترین قدرت موشکی خاورمیانه است.
جروزالم پست با  ابراز نگرانی از آمار مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی 
درباره میزان ذخایر موشــکی و راکتی ایران نوشت: ایران دارای ذخایر موشکی 
فراوانی است که تهدیدی جدی محسوب می شود. ایران از این طریق به دنبال 
ایجاد بازدارندگی قدرتمند منطقه ای اســت. این کشــور از دهه 1980 توسعه 
زرادخانه موشــکی خــود را آغاز کرد و هم اکنون بزرگ ترین قدرت موشــکی 
خاورمیانه است. احتماال ایران بالغ بر یک هزار فروند موشک با برد تا هر چند هزار 
کیلومتر را در اختیار دارد. برنامه موشکی و توانمندی های نامنظم ایران، همگی 
توان این کشور برای دنبال کردن اهداف ژئوپلتیک منطقه ای را تقویت می کند.

لیالز: امید به سرمایه گذاری خارجی واهی است
در حالی که روزنامه دولت از ســفر 146 هیئت تجاری به ایران در 9 ماهه 
گذشــته خبر می دهد، عضو مرکزیت کارگزاران گفت امیدی به سرمایه گذاری 

خارجی نیست.
روزنامه ایران نوشت: از زمانی که توافقات ایران با کشورهای 1+5 به سمت 
مثبت شدن حرکت کرد، کشورهای مختلف برای حضور پررنگ در ایران اعالم 
آمادگی کردند و همین امر باعث شد تا هیئت های سرمایه گذاری از کشورهای 
دور و نزدیک وارد ایران شوند و با مسئوالن اقتصادی، سیاسی و بخش خصوصی 
کشــورمان پای میز مذاکره بنشینند، هر چند که خیلی از تفاهم های صورت 

گرفته به امضا نرسیده است.
ایــران می افزاید: طی 9 ماهه ســال جاری 146 هیئت تجــاری به ایران 
آمده اســت. هیئت هایی که دنبال فعالیت های مشــترک با شرکای ایرانی و یا 

سرمایه گذاری صددرصدی خود در کشورمان هستند.
همزمان با این خبر تبلیغاتی، ســعید لیــالز به خبر آن الین گفت: امیدی 
که به ســرمایه گذاری خارجی بسته ایم واهی است چرا که با اوضاع فعلی اتفاق 

نخواهد افتاد.
تبلیغات برای آمد و شد هیئت های خارجی در حالی است که آمریکایی ها 
ضمــن ســخت گیری ویزایی برای اتباع 38 کشــور که به ایران ســفر کنند، 
محدودیت هــای تحریمی جدیدی را وضــع کرده و به تصریح مطبوعات غربی 

سعی کرده اند ریسک سرمایه گذاری در ایران در پسابرجام باال برود.
نشنال اینترست: آمریکا برجام را
با تحریم جدید نقض کرده است

یک رســانه آمریکایی تصریح کرد با توجه به مصوبه جدید کنگره و دولت 
آمریکا درباره ویزا، ایرانی ها  دلیل معتبری در زمینه نقض توافق هســته ای و 

اصرار بر تداوم تحریم ها دارند.
نشــنال اینترست خاطر نشــان کرد: مجلس تبدیل الیحه ویزا به قانون با 
امضای اوباما نمایندگان آمریکا الیحه ای را درباره اعمال محدودیت های تازه برای 
شهروندان 38 کشور دارای قانون لغو روادید در صورت سفر آنها به چهار کشور 
ســوریه، عراق، سودان و ایران تصویب کرد. قانون معافیت روادید به شهروندان 
اروپایی و برخی دیگر کشورها اجازه می دهد بدون نیاز به دریافت روادید پیش 
از ســفر، به آمریکا وارد شوند و مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی در طرحی، 
لغو این معافیت برای افرادی که پس از ســال 2011 میالدی به یکی از چهار 

کشور ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده اند را به تصویب رساند.
نشنال اینترست افزود: برای پی بردن به اینکه فهرست یاد شده کشورها تا 
چــه میزان نابجا بوده، می توان یادآوری کرد که ربایندگان هواپیماها در حادثه 
11سپتامبر 2001  اهل کجا بودند. 15 تن از این افراد عربستانی، دو نفر اماراتی 
و یکی از آنها اهل مصر و فرد دیگر لبنانی بودند. هر دو عامل حادثه اخیر سن 
برناردینو در آمریکا اصلیتی پاکستانی داشتند. زنی عامل حادثه سن برناردینو 

)که شهروند آمریکا نبود( آشکارا در عربستان افکار افراطی را تجربه کرده بود. 
توماس اردبرینک در مقاله ای در نیویورک تایمز در مورد این قانون محدودیت 
صدور ویزا نوشت »از آنجائی که ایران خود دشمن داعش است، دقیقا اینکه چرا 
نام ایران در لیست این قانون اعمال محدودیت گنجانده شده، مشخص نیست.«

تحلیل نشریه آمریکایی خاطر نشان می کند: الگوی تروریست های گذشته 
که از عربستان، پاکستان و یا امارات ) که در لیست رسمی کشورهای حامی 
تروریسم قرار ندارند( نشات گرفته ارتباطی به لیست کشورهای حامی تروریسم 
نداشته بلکه به نفوذهای افراطی درون جوامع در این سه کشور مرتبط بوده 
است. این در حالی است که فهرست کشورهای حامی تروریسم تنظیم شده 
توسط آمریکا یک بیانیه مخدوش شده سیاسی است که کشورهایی که کمتر 
در امور تروریسم دخیل بوده و یا اصال دخالت نداشته اند، در این لیست اضافه 

و یا حذف شده اند.
در ادامه این تحلیل آمده است به دلیل اینکه شهروندان اروپایی که به این 
کشورها سفر کرده اند و یا حق شهروندی از این کشورها دارند با لغو معافیت 
ویزا برای ســفر به آمریکا روبرو می شوند،  می توان انتظار داشت که دولتهای 
اروپایی نیز امتیاز مشابه را از شهروندان آمریکایی بگیرد. این بدان معناست 
که شهروندان آمریکایی با ارتباطات خانوادگی با ایران، عراق، سودان و سوریه 
که برای دیدار با وابستگان خود به این کشورها رفته اند با مشکالت ویزا روبرو 

می شوند در حالی که شهروندان دیگر کشورها مواجه نخواهند شد. 
نشنال اینترست تصریح کرد: تحت این قانون احتمال نقض توافق هسته ای 
با ایران وجود دارد. این احتمال وجود دارد که بیشتر تجار اروپایی و آسیایی از 
سفر به ایران پرهیز کنند. تجار اروپایی و آسیایی ممکن است به دلیل اینکه 
معافیت صدور ویزا به آمریکا را از دست بدهند از سفر به ایران دوری کنند. 
مســئله رونق اقتصادی و احیای روابط اقتصادی با جهان برای ایران مهم به 

شمار می رود.
نشریه آمریکایی می افزاید: منطق برجام اینگونه است که از سیاستی که 
هدفش تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر روابط تجاری و اقتصادی با ایران بوده، 
جلوگیری شود. این سوال نیز مطرح است که چرا نام ایران باید در میان این 
کشورها باشد در حالی که هیچ ارتباطی میان سفر به ایران و تبدیل شدن به یک 
تروریست وجود ندارد. چرا به این مساله پرداخته نشده که ممکن است فردی 
به کشور دیگری سفر کند و دست به طراحی های تروریستی علیه آمریکا بزند.

پاسخ به این پرسش را اردبرینک در مطلبی مطرح کرده که مسئله انتقادها 
از ایران همچنان از لحاظ سیاسی در واشنگتن به شدت موردپسند سیاسیون 
بوده اســت. تحت فشار گذاشــتن ایران در این قانون محدودیت صدور ویزا 
گامی دیگر در جهت اقدام ها برای حفظ انزوای تهران و فشار اقتصادی علیه 

این کشور است. بنابراین ایرانی ها دلیل معتبری در مورد نقض برجام دارند.
لطیفه خنک درباره عقل و اعتدال

از زبان عضو حزب منحله افراطیون
بازداشــتی فتنه 88 و عضو حزب منحله  ســازمان مجاهدین )انقالب( 
می گوید، اصالح طلبی یعنی عقالنیت و ما نگرانیم تندروها، مدیریت اصولگرایان 

را برعهده بگیرند.
فیض ا... عرب سرخی در مصاحبه با ایلنا گفته است: نگاه اصالح طلبان یعنی 

عقالنیت و درایت و توجه به مسائل روز.
عرب سرخی با اشــاره به اصولگرایان ابراز داشــت: در میان اصولگرایان 
نیروهایی هســتند که عقالنی تر و منطقی تــر از تندروها فکر می کنند. آنها 
برخالف تندروها به کارآمدی نظام بیشتر توجه دارند. به میزانی که اعتدال و 
عقالنیت میان اصولگرایان بیشتر شود، از یک طرف، بخش هایی از اصولگرایان 
تندتر می شوند و از یک طرف، بخش هایی از اصولگرایان میانه روتر می شوند.

وی با اشاره به اصولگرایان میانه رو بیان کرد: اصولگرایان معتدل با فعال تر 
شدن بیشتر باید به تعدیل فضا در جهت یک فضای رقابتی قابل قبول کمک 
کنند تا از این طریق اگر حتی آنها نیز پیروز صحنه انتخاب شدند، این احساس 

وجود داشته باشد که اصول کلی کشور آسیب نمی بیند.
عرب ســرخی مدعی شد: بسیاری از نیروهای اصالح طلب نگران هستند 

اصولگرایان تندرو مدیریت اصولگرایان را برعهده بگیرند.
 ادعای عاقل شدن و اظهار نگرانی درباره تندروی در میان اصولگرایان در 
حالی اســت که حزب منحله سازمان مجاهدین )انقالب( پدرجد افراط گری، 
آشــوب افکنی و ساختارشکنی در 2 دهه اخیر محســوب می شود تا آن جا 
که برخی اعضای آن نظیر تاج زاده، حجاریان، بهزاد نبوی و ... تئوریســین یا 
کارگزاران قانون شــکنی و یاغی گری و آشوب افکنی در قضایای تیرماه78  و 
انتخابات ســال 88 بودند، ضمن اینکه برخی اعضای بی خرد این گروه نظیر 
آغاجری تا مرز اهانت علنی به امامت و مرجعیت و تشبیه تقلید از مراجع به 

کار میمون و افیون خواندن دین و... پیش رفتند.

امنیت  معــاون مشــاور 
ملی آمریــکا در اظهارنظری 
کار  به  ما  گفت:  گســتاخانه 
نیاز داریم تا بتوانیم  بیشتری 
اهداف جدید تحریمی را اعالم 
کنیم امــا این موضوع چیزی 
نیست که با دولت ایران درباره 
آن به مذاکره بنشینیم و دولت 
ایران حــق اظهارنظر درباره 
کســانیکه که ما تحریم ها را 
اعمــال می کنیم،  آنان  علیه 

ندارد.
به رغم وعده برخی از مقامات 
دولتــی مبنی بر تغییــر رفتار و 
پســابرجام،  در  آمریکا  رویکــرد 
اقدامــات و اظهارات گســتاخانه 
مقامات آمریکایی، نه تنها کاهش 
نیافتــه بلکــه با شــدت و حدت 

بیشتری در حال افزایش است.
واقعیت این است که برخورد 
منفعالنــه دولتمــردان و به ویژه 
وزارت امــور خارجه با مصوبه ضد 
ایرانی اخیر کنگره و اســتقبال از 
نامه بی ارزش و فاقد پشتوانه قانونی 
و حقوقی وزیر خارجه آمریکا، در 
کنــار واکنش ضعیــف در مقابل 

تحریم های جدید به بهانه آزمایش 
موشــک های بالستیک، دشمن را 

گستاخ تر کرده است.
شــبکه ای بی سی نیوز آمریکا 
در گزارشــی نوشــت: کاخ سفید 
اعالم کرد فعالیت های دیپلماتیک 
و فنی بیشتری مورد نیاز است تا 
بتــوان هرگونه تحریم جدیدی را 
در واکنش به آزمایش موشک های 

بالستیک اخیر ایران اعالم کرد.
در ادامه گزارش آمده اســت: 
هنوز زمــان اعمــال تحریم های 
جدید علیه برنامه موشــکی ایران 

فرا نرسیده است.
ای بی ســی نیــوز تاکید کرد: 
ایاالت متحده در نظر دارد تعدادی 
از اهــداف جدیــد را برای تحریم 
در ارتباط با برنامه موشــک های 
بالســتیک ایران تعییــن کند و 
کنگره، تصمیم خود در این مورد 

را به کاخ سفید ابالغ کرده است.
این شــبکه آمریکایی تصریح 
کــرد: در حال حاضــر تعدادی از 
قانون گــذاران آمریکایی به علت 
آنچه تاخیر در اقدامات تنبیهی در 
واکنش به آزمایش های موشــکی 

اخیر ایــران می خوانند، به انتقاد 
از دولت باراک اوباما پرداخته اند.
برجام، مانع تحریم های 

جدید نیست! 
به گــزارش جام نیــوز، »بن 
رودز«  معاون مشاور امنیت ملی 
آمریکا مدعی شد: توافقی)برجام( 
که ایاالت متحده و دیگر کشورهای 
مذاکره کننده، در ســال گذشته 
]میالدی[ با ایران به دست آوردند 
تا جلوی ســاخت سالح هسته ای 
توسط این کشور را بگیرد، تناقضی 
با وضع تحریم های جدید ندارد و 
نمی تواند مانع این تحریم ها شود! 
رودز در ادامه با لحنی گستاخانه 
گفت: ما به کار بیشتری نیاز داریم 
تا بتوانیم اهداف جدید تحریمی را 
اعالم کنیم اما این موضوع، چیزی 
نیست که با دولت ایران درباره آن 
به مذاکره بنشینیم و دولت ایران 
حق اظهارنظر درباره کسانی که که 
ما تحریم ها را علیــه آنان اعمال 

می کنیم، ندارد.
وی افزود: تاخیــر در اعالم و 
اجرای تحریم ها ارتباطی با فشارها 

از طرف تهران نداشته است.

معــاون مشــاور امنیت ملی 
آمریــکا در ادامه گفت: تهران بعد 
از خارج کردن ذخایر اورانیوم خود 
باید اقدامات مهم دیگری را انجام 
دهد و ما انتظار داریم که ایرانی ها 
طی هفته های آینده این اقدامات 

را نهایی کنند.
در همیــن حــال، »ایلنا رز 
جمهوری خواه  نماینــده  لتینن« 
مجلــس نماینــدگان آمریکا در 
نامه ای بــه رئیس ایــن مجلس 
خواســتار تعییــن فــردی برای 
هماهنگی در امور تحریمی ایران 

در کنگره شد.
ســمت  بــا  ســمت  ایــن 
هماهنگ کننــده اجــرای برجام 
در دولت بــاراک اوبامــا، رئیس 
جمهور آمریکا که »استفان مول« 
عهده دار آن است موازی و متناظر 

خواهد بود.
این نماینــده جمهوری خواه، 
قباًل رئیس کمیته روابط خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا بوده و 
در سال های گذشــته ارائه کننده 
چندین طرح قانونی برای تحریم 

ایران بوده است.

سرویس سیاسی-
نمایندگان مجلس در گفت وگو با 
کیهان تاکید کردند: سران آمریکا و 
غربی ها خودشــان در جنایت آل 
سعود در به شهادت رساندن شیخ 
آنها  واکنش  و  نمر شریک هستند 
به این جنایت اخیر ریاض شرم آور 

است.
مدعیــان حقوق بشــر در غرب و 
آمریکا به بهانه های مختلفی به دنبال آن 
هستند تا با جنجال سازی و غوغاساالری، 
کشــورهای مســتقل را متهم به نقض 
حقوق بشرکنند اما در قبال جنایت رژیم 
بدوی عربســتان در به شهادت رساندن 
شیخ نمر رهبر شــیعیان عربستان که 
الفبای حقوق بشر را هم نمی داند سکوت 
اختیار کرده و فقط به ابراز تاسف بسنده 
می کنند تا سند دیگری باشد بر ابزاری 

بودن حقوق بشر از نوع غربی.
در همین ارتباط ابراهیم آقا محمدی 
نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای 
اسالمی در گفت و گو با کیهان با تاکید 
بر اینکه دســتان غربی ها به خون شیخ 
نمر آغشــته است گفت: سران آمریکا و 
غربی ها خودشــان در جنایت آل سعود 
در به شهادت رساندن شیخ نمر شریک 

هستند .
وی  با اشــاره به اینکه  بدون قطع 
جنایتی که سران عربستان مرتکب شدن 
با چراغ ســبز غربی ها  و سرویس های 
جاسوســی آنها بوده است افزود: نباید 
انتظار داشــت که  آمریکا و کشورهای 
غربی این اقدام وحشیانه را محکوم کنند 
زیرا غرب ثابت کرده اســت که فقط در 
صورتی پیگیر خواسته های حقوق بشری 

است که نفعی برایش داشته باشد .
نماینده مردم خرم آباد در مجلس 
شورای اســالمی با اشاره به اینکه رژیم 
سفاک عربستان با این اقدام جنایتکارانه 
به دنبال ایجاد اختالف در بین شیعیان 
و اهل سنت هستند ابراز داشت: باتوجه 
به اینکه نقشه های عربستان در منطقه با 
شکست مواجه شده است و خسارت های 
مالی و حیثیتــی را برای آنها به همراه 
داشــته اســت با این چنیــن اقدامات 
شنیعی به دنبال انحراف افکار عمومی 
از ناکامی های خود در جبهه های سوریه، 

عراق و یمن هستند .
ابراهیــم آقا محمدی بــا تاکید بر 
اینکه غربی ها خود شریک جرم در این 
جنایت دردناک هستند خاطر نشان کرد: 

امروز آنهایــی که برای حقوق حیوانات 
نیز گریبــان چاک می کنند، کجایند تا 
درباره اعدام این مرد مبارز آزادی خواه 
که جاِن کالمش براساس منشور سازمان 
ملل متحد، برقراری حق تعیین سرنوشت 

برای مردمش بود، دل بسوزانند.
همچنیــن فاطمه رهبــر نماینده 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
با محکومیت شــهادت شیخ نمر توسط 
رژیــم آل ســعود اظهارداشــت: کامال 
مشخص است که این جنایت هولناک 
برخاسته از دخالت های آمریکایی ها در 
خاورمیانه است . وی افزود:  به شهادت 
رساندن پرچمدار شیعیان عربستان نقض 
آشــکار حقوق بشر و آزادی بیان بوده و 
نشان می دهد بنیان اینگونه جنایات تفکر 
وهابیت و جریان تکفیریـ  سلفی است 
که با حمایت کشــورهای غربی صورت 

گرفته است .
نماینــده مردم تهــران در مجلس 
شــورای اســالمی  تاکید کرد: بی شک 
دست خبیث سردمداران نظام سلطه و 
صهیونیسم در این جنایت دیده می شود 
و به دنبال تشدید شکاف بین مسلمانان 
نمایان اســت که  با اراده امت اسالمی 
بویژه مردم مســلمان عربستان اعم از 

شیعه و سنی قطع خواهد شد.
وی تصریح کــرد: از ســازمانها و 
نهادهای بین المللی مدعی حقوق بشر و 
آزادی بیان انتظار است با پرهیز از رفتار 
دوگانه و متناقض، در قبال این جنایت 
ســبوعانه بموقع موضعگیری کرده و با 
محکومیت شــدید آن به وظیفه خود 

عمل نماید.
در ادامه قاسم جعفری نماینده مردم 
بجنورد در مجلس شــورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه غرب خود در این جنایت 
شــریک ردیف اول در کنار آل ســعود 
است گفت: حکام سعودی عروسک های 
کوکی غرب هســتند و بدون اجازه آنها 

کاری نمی کنند.
وی ادامــه داد: چگونه اســت که 
محافل حقوق بشــری و مجامع جهانی 
که دائما درخصوص نقض حقوق بشر داد 
سخن می دهند و قطعنامه و بیانیه صادر 
می کنند، در برابر اعدام این عالم برجسته 
و 47 فعال دیگر حقوق مدنیـ  سیاسی 

این کشور سکوت اختیار کرده اند؟
نماینده مــردم بجنورد در مجلس 
شــورای اســالمی با اشــاره به اینکه 
آمریکایی هــا با اتخاذ مواضع دوپهلو در 

نمایندگان در گفت و گو با کیهان:

دستان غرب  در كنار آل سعود 
به خون  آیت اهلل نمر آلوده است

این خصوص دورنگی خود را نشان دادند 
ابراز داشت: سران غرب ثابت کرده اند که 
قایل به تروریســم خوب و بد هستند و 
حقوق بشر را بر مبنای منافعی که برای 

آنها دارد توضیح و تفسیر می کنند.
جعفــری تصریح کرد: شــمارش 
معکوس برای  سقوط حیات خلوت رژیم 
صهیونیستی آغاز شده  است که با تقویت 
اتحاد بین مســلمانان منطقه این روند 
شتاب بیشتری به خود  خواهد گرفت .

در ادامــه هدایت اهلل میرمراد زهی 
نماینده مردم سراوان در مجلس شورای 
اســالمی با محکومیت شــهادت شیخ 
نمر  توسط رژیم آل سعود گفت: غرب 
همیشه به دنبال آن بوده است تا در بین 
مسلمانان تفرقه بیندازد و در این میان 
هزینه های سنگینی را پرداخته است تا 

هر روز آتش تفرقه در بین امت اسالمی 
شعله ور تر شود .

وی اظهار داشــت: کلیه مسلمانان 
منطقــه اعم از شــیعه و ســنی راضی 
نبودند که این اتفاق برای رهبر شیعیان 
عربســتان بیفتد زیرا غرب همیشه به 
دنبــال آن بوده اســت تــا از این گونه 

اقدامات به اهداف پلید خود برسد .
نماینده مردم ســراوان در مجلس 
شورای اســالمی تاکید کرد:  شهادت 
مظلومانه رهبر شــیعیان عربســتان،، 
نشانگر واقعیت تلخ افراطی گری، و کینه 
پراکنی حاکمیت رژیم سعودی و عمق 
بی تدبیری و ناتوانــی این رژیم خبیث 
اســت که ســرکوب و برادرکشی را راه 
خروج از بن بســت و استیصال سیاسی 

خود دانسته است.

تشدید گستاخی واشنگتن در پسابرجام 

کاخ سفید: دولت ایران 
حق اظهارنظر درباره تحریم های جدید را ندارد

گفت: نشــریه آمریکایی هافینگتون پســت با اشاره به جنایات 
پی در پی آل ســعود به دولت های آمریــکا و انگلیس اعتراض کرده 
که چرا عربستان را عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل کرده اند؟!

گفتم: اینکه تعجب ندارد! از قدیم و ندیم گفته اند، »تره 
به تخمش میره، غلومی به باباش«! آمریکا و انگلیس پدرجد 
جنایت و آدمکشی و پدرخوانده آل سعود هستند و باید هم 

از نوکر آدمکش خود حمایت کنند.
گفت: وزیرخارجه آل سعود گفته است دولت عربستان در میان 

ملت های مسلمان از احترام برخوردار است.
گفتــم: یارو به انواع جنایت هــا و خالف ها مثل دزدی، 
قاچاق فروشــی، آدمکشی و... آلوده بود. بهش گفتند؛ تو از 
اینکه چشم مردم بهت بیفته خجالت نمی کشی؟ گفت؛ این 
چه حرفیه؟ بعضی ها حاضرند برای من بمیرند! همین امروز 
یکــی بهم گفت؛ حاضرم در جا بمیرم و قیافه نحس و نجس 

تو رو نبینم!


