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سرویس سیاسی- 
در شــرایطی که پس از خوش بینی و اعتماد بالوجه دولت به آمریکا در توافق هســته ای و تالش موثر 
بزک کنندگان برجام در قالب کردن این خسارت محض و هزینه سنگین به ملت به عنوان فتح الفتوح و توافق 
قرن، کمتر کسی مانده که معتقد باشد، راه حل مشکالت کشور همچنان در قربانی کردن دستاوردها و منافع 
ملت به پای اعتماد به غربی هاست، روزنامه های زنجیره ای اصالح طلب با بی شرمی تمام در تقال هستند که با 
سرپوش گذاشتن بر سکوت عملی اروپا در قبال پیمان شکنی آمریکا و همزمان دادن هشدار درباره موشک های 

دفاعی ایران، اینگونه القا کنند که 3 دولت اروپایی رفیق دزد نیست و شریک قافله است! 
در همین رابطه روزنامه بهار در گزارشی با عنوان »اروپا، آمریکا نیست« مدعی شده » با نگاهی به واکنش ها 
نســبت به نطق اخیر رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا و افزایش سیاست های خصمانه این کشور نسبت 
به ایران شاهد آن هستیم که برخی به دنبال همسان سازی کشورهای اروپایی و آمریکای ترامپ هستند. این 
خط تبلیغی که در صداوسیما و خطبه های نماز جمعه این هفته شهرهای گوناگون کشور روشن بود می کوشد 
به جای برجسته سازی اختالفات واقعی به وجود آمده بین کشورهای غربی در موضوع برجام با نگاهی ساده 
انگارانه غرب را به شکل یک کل یکپارچه نمایش داده و درصدد آن است که به جامعه این مطلب را القا کند 

که سیاست های تندروانه ترامپ مورد قبول کشورهای اروپایی نیز قرار گرفته است.«
این روزنامه زنجیره ای در شــرایطی که وزیر امور خارجه کشــورمان صراحتا از خوش بینی و اعتماد به 
آمریکا در جریان توافق هســته ای ابراز ندامت کرده می نویســد :»هنوز زمان زیادی از دورانی نمی گذرد که 
بسیاری همچون محمدجواد ظریف تالش کردند تا تصویر ایجاد شده برای برخی تصمیم گیران که آمریکا را 
»ید واحده« می دانستند را در هم شکنند که حاال با پدیده ای جدید روبرو شدیم و باید اثبات کنیم که اروپا، 

آمریکا نیست! در ادامه به این بهانه به چند نکته اشاره می شود.«
اما نکته قابل تامل و البته تاســف آور آنجاســت که این روزنامه زنجیره ای در شرایطی که عایدی ملت از 
اعتماد بالوجه دولت به آمریکا 150 مورد تحریم جدید، اعمال تحریمهای ایسا و کاتسا و عدم امکان باز کردن 
حتی یک حســاب بانکی در اروپا برغم اعطای امتیازات هنگفت نقدی نتیجه می گیرد: »جمهوری اســالمی 
ایران می تواند برای خنثی کردن تهدیدات و فشــارهای احتمالی آمریکا مذاکراتی را بر اســاس الگوی برجام 
که مبتنی بر سیاســت »برد – برد« بوده اســت را با کشورهای اروپایی آغاز کرده و با توجه به توانمندی های 
دیپلمات های کشور موانعی را در مسیر دولت  ترامپ که در پی افزایش فشارها به کشورمان است ایجاد کند. « 
این در حالی است که در وضع تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسالمی ایران، اروپایی ها کامال با آمریکا 
همکاری کردند و باهماهنگی در مذاکرات تقسیم کار کرده و به دنبال زیاده طلبی بودند و در گذشته نیز نشان 

داده اند که هرکجا آمریکا تهدیدی کرده آنها نیز پشت سر او و در حمایتش قرار گرفته اند.
بدون تردید جریانی که غرب امید بســته تا بتواند با کمک آنها دوران جدیدي از فشــار را آغاز و دوباره 
کشور را به موافقان سازش و امتیازدهي بیشتر و مخالف آن دو تکه کند همین جریانند. جریانی که غربی ها 
در تالشند با کمک آنها تسلیم را در ایران تئوریزه کنند و بدرستی سرمایه های آمریکا و غرب در داخل ایران 

محسوب می شوند.

اروپا، آمریکا را به  ایران نمی فروشد
روزنامه آرمان در یادداشتی نوشت: »اختالفی که بین اروپا و آمریکا بر سر ایران به وجود آمده، در مرحله 
اول به نفع ایران است، اما این بحران به دلیل اینکه موجب اختالف دو قطب در جامعه جهانی است، می تواند 
به زودی فروکش کند. در نتیجه  ایران باید سعی کند روابط سنتی خود را با اروپا بیشتر نماید، اما باید به این 

نکته توجه کرد که اروپا آمریکا را به  ایران نمی فروشد«.
در همیــن رابطه کارشناســان معتقدند که به لحــاظ راهبردی، منافع بلندمدت کشــورهای اروپایی 
 طــرف برجام بیــش از ایران به آمریکا گره خورده اســت و لفاظی های آنها در دفــاع از برجام، خیلی زود 

رنگ می بازد.
»حسین راغفر« کارشناس اقتصادی حامی دولت- 23 مهر 96- در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: 
»اروپایی ها نشــان دادند با یک تهدید آمریکا به ســهولت راضی می شوند تمام شرکت های خود را از ایران 
جمع کنند و بروند. این امر طبیعی نیز هســت، آمریکا همواره همه شرکت ها را در مقابل دوراهی انتخاب 
میــان همکاری با خود یا ایران می گذارد. هر چند اقتصاد آمریکا آینده روشــنی ندارد، اما حداقل تا چند 
دهه آینده یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان خواهد بود و بازار مصرف ســودآور و باثبات تر این کشــور، 
می تواند برای هر فعال اقتصادی جذاب باشد. اروپایی ها نیز با آگاهی از این ماجرا به شکل باج گیرانه ای با 

ایران برخورد می کنند.«

ادامه سیاست کهنه دوقطبی کاذب جنگ و صلح!
روزنامه زنجیره ای شــرق در یادداشتی به قلم ســردبیر این روزنامه به صراحت تنها دستاورد روحانی را 

برجامی دانست که در آستانه انحالل و شکست است.
در ابتدای این یادداشــت آمده است : شاید روحانی انتظار چنین روزهایی را نداشت؛ انتظار روزهایی که 

تنها دستاوردش، برجام، در آستانه انحالل قرار گیرد.
نویسنده در ادامه اما برجام را باعث موفقیت های رشک برانگیزی خوانده و نوشته است: »روزهای مذاکرات 
هسته ای با همه فرازونشیب هایش همچون ماه عسلی طوالنی گذشت؛ ماه عسلی که به  واسطه آن، تحریم ها لغو 
و جایگاه دولت روحانی نزد مردم ایران و جهان ارتقا پیدا کرد؛ ارتقایی رشک برانگیز که مخالفان را برانگیخت 

تا بی محابا به او و دولتش حمله کنند و آنان را به باد انتقادات منصفانه و غیرمنصفانه بگیرند.«
سردبیر روزنامه زنجیره ای شرق در ادامه به دوگانه سازی جنگ و صلح پرداخته و نوشته است: »روحانی 
شرایط دشواری پیش رو دارد؛ او ناگزیر است در کنار اتحاد، وحدت و وفاق ملی، از وعده ای که به ملت داده، 
صیانت کند؛ پرهیز از جنگ. مخالفان روحانی تالش می کنند در وضعیت موجود او را بیش ازپیش به مواضعی 
قهرآمیز سوق دهند؛ مواضعی که مغایر با منش و روش سیاسی اوست. از همین نقطه، راه دشوار روحانی آغاز 
می شود. اگر تسلیم مواضع منتقدان شود از مردم فاصله خواهد گرفت و اگر بی اعتنا به خطراتی باشد که کشور 

را احاطه کرده اند، گزک دست مخالفانش داده تا از او چهره ای دیگر خلق کنند. «
درباره با این نوشتار گفتنی هایی است که به اختصار بدان می پردازیم؛ نخست آنکه نویسنده به صراحت برجام 
را تنهاترین دستاورد روحانی می خواند که در آستانه انحالل و نابودی قرار گرفته است، روزنامه زنجیره ای شرق 
به این سؤال پاسخ نمی دهد که این دستاورد روحانی چه آورده ای در سفره مردم داشته است؟ آیا تحریم هایی 
که ادعا می شد در روز اول برداشته خواهد شد واقعا از بین رفته اند و یا هر روز و در دو سال گذشته بر میزان 
آن افزوده شده است؟ از سوی دیگر آمد و رفت هیئت های تجاری خارجی و اروپایی علی رغم تبلیغات رسانه ای 

فراوان سودی عاید ملت کرده و دردی را درمان نموده است؟
نکته دوم اینکه دوگانه جنگ و صلح دوگانه کاذبی است که مدعیان اصالحات همواره از آن برای جلب 
محبوبیت و رای بهره برده اند، جایگزین برجام در صورت شکســت آن جنگ نبود و امروز نیز در صورتی 
که آمریکا و حتی اروپا از برجام خارج شوند که نخواهند شد به جای آن جنگی پیش روی نیست، برجام 
دســتاوردهای فراوانی برای غرب به ویژه آمریکا داشته اســت، آنان به اذعان مقامات سابق آمریکا بدون 
شــلیک حتی یک گلوله توانســته اند دستاوردهای هسته ای ایران را به موزه بفرستند و امروز بدیلی برای 

این موفقیت ندارند.

حفظ یکپارچگی در سال 88 نیاز کشور نبود؟
یکی از نماینده های اصالح طلب مجلس که معموال در صفحه نخست روزنامه اعتماد یادداشت هایی در مدح 
دولت می نویسد در شماره دیروز این روزنامه یادداشتی را منتشر کرد که این بار به موضوع راه های مقابله با 

تهدیدهای خارجی اختصاص داشت.
محمد کاظمی نماینده مالیر در یادداشــتش نوشت: »کشوري که از درون دچار ضعف و چنددستگي و 
خودمحوري و آسیب و چالش و افراطي گرایي باشد، در مقابل فشار خارجي توان خود را از دست مي دهد و 
گاهي تا اضمحالل هم پیش مي رود. در واقع جامعه زنده و پویا و متعادل و مستحکم همه ارکان مقاومت را 
در خود مي بیند و از خود آغاز مي کند. رواداري، درک متقابل میان مردم و حکومت، رضایت واقعي و عمیق 
مردم از ســاختار سیاســي، رفاه نســبي و عدالت قضایي و اداري از جمله مولفه هاي اصلي استحکام داخلي 
هستند که اگر حاصل آیند بدترین و شدیدترین فشارها و حتي تهاجم خارجي را خنثي مي کنند و جامعه را 

به اقتدار و بالندگي مي رسانند.«
باید از مدعیان اصالح طلبی پرسید که چرا پیش از این و در ایام فتنه 88 که طیف های مختلف مدعیان 
اصالح طلبان هر کدام به روشی به این انسجام تیشه زدند، در جهت حفظ وحدت و یکپارچگی چنین شعارهایی 
زیبایی را ســر نمی دادند ؟ دوره ای که در آن مدعیان اصالح طلبی حتی با دولت های غربی رابطه گرفتند و 
خواســتار تحریم بیشتر ملت ایران شــدند. کاش این نماینده مجلس که در محافل رسانه ای به وکیل الدوله 
نیز مشــهور است می نوشت که هم مســلکانش در دوره ای که نتیجه انتخابات باب میلشان نبود با وحدت و 

یکپارچگی ملت چه کردند.

ارگان دولت یا تبلیغات چی اروپایی ها!؟
روزنامه ایران ارگان دولت همراه با روزنامه های زنجیره ای و تبلیغاتچی های دشــمن و همصدا با اتحادیه 
اروپا که توخالی بودن حمایتش از برجام با ادعاهای جدیدش عیان شده، طرح خائنانه مذاکره بر سر مسائل 

منطقه را تبلیغ می کند.
روزنامه ایران دیروز در یادداشتی نوشت: »یک ایران کارآزموده در عرصه مذاکرات برجامی که ترامپ 
بارها هراس شــیطانی خود را در قبال ســطح مهارت ارتباطی و تعاملی او با جهان، برزبان آورده می تواند 
در کنار جامعه جهانی، پیشــتاز یک سلسله مذاکرات وگفت و گوهای وسیع درون منطقه و بینا-فرهنگی 
و بینا-قاره ای باشد ونقش بی بدیل خود را در رهایی همگانی ملت های مظلوم این حوزه تمدنی از باتالق 

جنگ های خانگی ایفا نماید.«
از این جماعت غربزده باید پرســید مســتکبرانی که در حمایت تسلیحاتی و اطالعاتی از تروریست های 
خون آشام تکفیری سنگ تمام گذاشته اند، حاضرند با مذاکره از غصب سرزمین های اسالمی و ظلم و تجاوز به 

»ملت های مظلوم« دست بردارند؟ حلب و موصل را مذاکره آزاد کرد یا مقاومت؟
این در حالی اســت که ســه کشور اروپایی که حامیان دولت و مدعیان اصالحات برای ادامه برجام به آن 
خوشــبین بودند، به تازگی با اعالم آمادگی برای تحت فشار قراردادن ایران در زمینه موشکی و فعالیت های 
منطقه ای، ثابت کردند حمایت لفظی اش از برجام تنها برای دستیابی به برجام های بعدی بوده است. با وجود 

این مسائل ترویج و تبلیغ مذاکره با این عهدشکنان دیگر از روی ساده لوحی و نداشتن تجربه نیست.
همیــن برجــام اکنون به اهرم اصلی و ابزاری کارآمد برای افزایش فشــار و تهدید و و خباثت ورزی علیه 
کشــورمان تبدیل شــده است. نتیجه مذاکرات هســته ای غول بیکاری و رکود و بیکاری هزاران هزار کارگر، 
گســترش و زیاده خواهی های دشــمنان بوده، در چنین شرایطی کوبیدن بر طبل مذاکره و برجام های بعدی 

چیزی جز بی توجهی به توانمندی های درونی و خیانت به منافع و مصالح ملی است؟

فقرزداییبهجایکمکبهفقیر
خدا رحمت کند اقای عسکراوالدي را که هر سال به کمیته امداد مي آ مدند 
و فکر مي کردند که یک حرف تازه اي بشــنوند. به ایشان گفتم برادر! کمک به 
فقیر یک امر عاطفي است ، از تاشکند تا واشنگتن از واشنگتن تا تاشکند یعنی 
کّل ُکره زمین همه حمایت از محرومین دارند، کدام کشــور است که حمایت 
از بي سرپرست ندارد، تمام کفار این را دارند. فرق کمیته امداد با آنها چیست؟ 
شــما از شرق تا غرب کشوري نشان دارید چه کافر، چه یهودي، چه مسیحي، 
چه زرتشتي که حمایت از بي سرپرست نداشته باشد؟ همه دارند. هیچ کشوري 
روي ُکره زمین نیســت که بودجه اي براي افراد بي سرپرست نداشته باشد. به 
ایشــان بارها می گفتم برادر! کمیته امداد معنایش این نیست که آدم به فقیر 
کمک بکند، کمک به فقیر یک کار جهاني است که دیگران هم می کنند، این 
که کاری نیست، آن که کار ماست و کمیته امداد مسئول آن است، فقرزدایي 

است نه کمک به فقر، کمک به فقیر را همه می کنند.
دیدگاه امام علی)ع( نسبت به فقر

 یک بیان نوراني حضرت امیر دارد فرمود: »لو تَمّثل لِي الفقر رجالً لََقتلُتُه«؛)1(؛ 
اگر فقر در برابر من، به صورت انسانی مجسم شود، البته او را می کشم؛ من فقیر 
را کمک کنم که مهم نیست. کدام کافر است که فقیر را کمک نمي کند، شما 
یک کمونیســت، کافریا بت پرستي را دیدید که فقیر محلّه اش را کمک نکند؟! 
این طور نیست، این امر عاطفي است، امر انساني که نیست. امر انساني آن است 
که در سوره مبارکه »انسان« است. وجود مبارک حضرت امیر فرمود: کمک به 
فقیر عقلي نیست، انساني نیست، یک امر عاطفي است. من باید فقرزدایي کنم 
که هیچ کس دستش به کنار سفره دیگري دراز نشود. این علي نامش بوسیدني 
است که فرمود من گردن فقر را مي زنم، نه دسِت فقیر را مي گیرم، دست فقیر 
را کافر هم مي گیرد. کاري کنیم که هیچ کسي کنار سفره دیگري نباشد. چرا 
مزدوري در اســالم مکروه است، ما هنوز نتوانستیم مردم را مزدور بکنیم. حاال 
بعضي ها این نهي تحریمي را بر تنزیه حمل کردند که معروف هم همین است، 
وگرنه درچندین روایت، ائمه)علیهم السالم( فرمودند که مزدوري در اسالم منهي 
اســت؛)2( یعني نهی شده که انسان مزدور دیگري باشد. آدم باید هر کاري که 
مي کند براي خودش بکند با عّزت و آبرو کنار سفره خودش بنشیند. ما نتوانستیم 

طوري تولید و اشتغال کنیم که الاقل مزدور تربیت کنیم، کار درست کنیم. 
ما دیِن علمي داریم، این دیني که »َعلِیِم َحِکیم« تنظیم کرده است، همه اش 
علم است و معرفت شناسي؛ کف آن حّس و تجربه است، از آنجا راه هاي فراوان 
معرفت شناسي داریم، بعضي از امور را با حّس و تجربه مي فهمیم، بعضي با نیمه 

تجریدي مي فهمیم، بعضي با تجریدي محض، دیِن علمي همین اسالم است.
شاخص اسالمی بودن دانشگاه ها

اینکــه آیا ما علم دیني داریم یا نه؟ اآلن بســاط بر این اســت که ما 
دانشگاهایمان باید اسالمي باشد. دانشگاه هاي ما وقتي اسالمي مي شود که 
دروسش و علمش اسالمي باشد وگرنه دانشگاه، نمازخانه باید داشته باشد،که 
دارد؛ نماینده وليّ فقیه باید داشــته باشد که دارد؛ اساتید بزرگوار و متدیّن 
داشــته باشد، اینها خوب تربیت بشوند. ما به لطف الهي دانشجوي متدیّن 
کم نداریم، دانشجوي متدیّن یک مطلب است، دانشگاه دیني مطلب دیگر. 
حرف اّول دانشگاه را دانش مي زند، اگر دانش، دیني بود، دانشگاه هم مي شود 
دیني؛ اگر متن درسي، دیني بود دانشگاه مي شود دیني. این معنا را خیلي 
از شــما آقایان شنیدید که مي گویند تمایز علوم به تمایز موضوعات است، 
علم که مجموعه چند مسائل مرتبط است، هر مسئله یک موضوع دارد، یک 
محمول دارد، یک نسبت و هدف و غرض، آیا تمایز علوم به تمایز اهداف و 
اغراض اســت که آخوند خراساني و دیگران احتمال دادند؟ نه، تمایز علوم 
به تمایز محموالت است؟ نه، تمایز علوم به تمایز نَِسب و روابط است؟ نه، 
تمایز علوم به تمایز موضوعات اســت که این قول پذیرفته شده است؛ براي 
اینکه اهداف تابع مسئله اند، محمول، تابع موضوع است، نسبت، تابع طرفین 

است. در مسئله،حرف اّول را موضوع مي زند؛ این یک اصل.
فعل خدا؛ موضوع علم دینی

 موضوع  علم اگر خدا، اســم خدا، وصف خدا، فعل خدا، قول خدا و 
اثر خدا بود، این علم مي شــود دیني. اگر موضوع آن علم، فعل انسان بود 
نه فعل خدا؛ آن مي تواند دیني و غیر دیني باشــد. هنر، علمي اســت که 
موضوع آن فعل انسان است، بازیگري، نویسندگي، خوانندگي، سازندگي 
اینها علمي اســت که موضوعش فعل انسان اســت، این مي تواند دیني 
باشد،مي تواند غیر دیني باشد. خوانندگي، نویسندگي، بازیگری، کشاورزي 
و دامداري این طور است، اقتصاد این طور است، اینها مي تواند دینی باشد 
یا غیر دیني؛ اما علمي که موضوعش فعل خداست، این غیر دیني فرض 
ندارد. اینها که در قم در حوزه ها درباره قول خدا بحث مي کنند و تفسیر 
را مي گویند علم دیني است. چرا؟ براي اینکه بحث مي کنند خدا چنین 
گفت. آن استاد دانشگاه بزرگوار هم در دانشگاه مي گوید خدا چنین کرد، 
زمین شناسي، آسمان شناسي، دریاشناســي، صحراشناسي، هواشناسي، 
انسان شناسي، میکروب شناسي، جانورشناسی همه دیني است، چون اینها 

مخلوق خداست، فعل خداست. 
ما که در قم مي گوییم خدا چنین گفت، مي شــود دیني؛ این اســتاد 
دانشــگاه که در دانشگاه مي گوید خدا چنین کرد دیني نیست؟ منتها او 
باید بداند این زمیني که بحث مي کند این زمین کار کیست؟ این همین 
طور ســر راه افتاده یا کسي این را خلق کرد. درباره خسوف و کسوف که 
بحث مي کند، درباره ســیاهچاله  ها که بحث مي کند، یعني چاله اي ایجاد 
شــده یا کســي ایجاد کرده؟ بحث درباره خدا، اسماي خدا، اوصاف خدا 
که فلســفه الهي است یقیناً دیني است؛ بحث درباره قول خدا که تفسیر 
اســت، مي شود دیني. حرف اّول علم را موضوع آن علم مي زند. اآلن این 
صوت العدالهًْ االنســانیهًْ که آن مســیحي درباره حضرت امیر نوشته، این 
کتاب، کتاب شــیعی است ولو نویســنده اش غیر مسلمان است، ما باید 
بدانیم که تمایز علوم به تمایز موضوعات اســت؛ زمین کار خداست، هوا 
کار خداست، دریا کار خداست، میکروب را چه کسي آفرید، این جانور از 
کجا پیدا مي شود، چطور زندگي مي کند، چطور دفع می کند، چطور نیش 
مي زند، مار و عقرب شناسي این طور است، شمس و قمرشناسي این طور 
است، ما علم غیر دیني نداریم. مگر علمي که موضوعش فعل انسان باشد. 
کشاورزي  و دامداري و صنعتگری و انواع و اقسام خدمات مي تواند دیني 
باشــد، مي تواند دیني نباشد، اگر از راه صحیح انجام داد دیني است، غیر 

صحیح انجام داد غیر دیني است.
بیانات حضرت آیت اهلل جوادي آملي )دام ظله( در جلسه درس 
اخالق در دیدار با جمعی از دانشجویان و طالب، قم؛ 96/6/23 

خوان حکمت روزهای یک شنبه منتشر می شود. 
مرکز اطالع رسانی اسرا
________________

1. علــي امام المتقین، ج2، ص45 و 46؛ محاضرات عقائدیهًْ، ج1، ص77؛ اإلمام علي صوت 
العدالهًْ اإلنسانّیهًْ، ص341.

2. وسائل الشیعهًْ، ج19، ص103.

بقیه از صفحه 2
حتی مقامات رژیم صهیونیســتی نیز همین 
دیــدگاه را دارنــد. بــرای نمونه »الــداد پاردو« 
کارشناس مسائل ایران در دانشگاه عبری اورشلیم 
در سرزمین های اشغالی در مصاحبه با لس آنجلس 
تایمز-مهر 96- گفت: »بهترین گزینه برای آمریکا 
این خواهد بود که با شامل کردن موضوع موشکی، 

برجام را بهبود بخشد«.
ترفند »پلیس خوب،پلیــس بد« به ترفندی 
نخ نما اما پرکاربرد در رفتار غرب با دیگر کشــورها 
بدل شده است. در طول مذاکرات هسته ای ایران 
و 1+5 که به برجام منتهی شد، فرانسه نقش پلیس 
بد را به عهده داشت و هر جا که توانست در مسیر 
منافع ایران سنگ اندازی کرد. در حال حاضر، این 
کشور در کنار دیگر کشورهای اروپایی عضو 5+1 

نقش پلیس خوب را بر عهده گرفته اند.
تغییر صورت مسئله

مقامات آمریکایی با همکاری کشورهای اروپایی 
عضو 1+5 و علی الخصوص فرانســه در پی تغییر 
صورت مســئله برجام هستند. طبق برجام قرار بر 
این بود که به ازای محدودیت های گسترده ایران 
در صنعت هسته ای، تمامی تحریم ها- در روز اجرا 
یعنی دی ماه 94- به طور کامل لغو شود و نه تعلیق.

اکنون حدود 21 ماه از اجرای برجام و حدود 
27 ماه از امضای برجام می گذرد. ایران به تمامی 
تعهدات خود پایبند بوده اســت ولیکن آمریکا از 
اولین روز اجــرا، برجام را به صورت فاحش نقض 
کرده و تاکنون این عهدشکنی ادامه داشته است. 
حال به جــای طلبکاری ایــران، آمریکا مدعی و 

طلبکار شده است.
مسئله اساســی در حال حاضر این است که 
برجام به یک توافق یکطرفه تبدیل شــده است و 
در حقیقت هسته ای رفت و تحریم ها ماند. آمریکا 

اکنون در جایگاه متهم است و نه شاکی.
سکوت عملی اروپا در قبال پیمان شکنی آمریکا 
و در عین حال دادن هشــدار درباره موشک های 
دفاعی ایران، به اندازه کافی روشــن نیســت که 
معلوم کند 3 دولت اروپایی، ادای »شریک قافله« 

را در می آورند اما در اصل »رفیق دزد« هستند؟!
ابــراز اعتماد بــال وجه برخــی دولتمردان و 
رســانه های بــه ظاهر حامی دولت بــه اروپا طی 
هفته های اخیر در حالی اســت که در یک توافق، 
یکی از چند طــرف قرارداد کالهبــرداری کرده 
است. دیگر طرف ها نیز که کنار آن راهزن بوده اند، 
برخالف تعهد، کمتریــن اعتراضی به کالهبردار 
نمی کنند هیــچ، بلکه از مالباخته می خواهند اگر 
سالح و چماقی برای دفاع از خود دارد، در فرآیند 

مذاکره ای جدید، آن را هم واگذار کند!
مقامــات اروپایی بارها اعالم کرده اند که همه 
طرف هــا- از جمله آمریکا- بــه تعهدات برجامی 
خود پایبند بوده اند و اعتــراض ایران درخصوص 

عهدشکنی آمریکا در برجام را نپذیرفته اند.
بنابراین در چنین شــرایطی امید بســتن به 
اروپایی ها برای در امــان ماندن از تهدید آمریکا، 
افتادن از چاله به چاه و به عبارتی در دام شــغال 
افتادن از هراس چنگ و دندان نشان دادن گرگ 

است.
متاسفانه اجرای اقتصاد مقاومتی و بهره مندی 
از ظرفیت های عظیم ملی و توان داخلی کشــور 
هیچ جایگاهی در برنامه های دولت ندارد. موکول 
شدن تحقق سیاست های اقتصادی و معیشتی به 
نتیجه  مسائلی نظیر برجام، ثمره ای جز به تعویق 
افتادن رسیدگی به اقتصاد کشور و کاهش کارآمدی 

نخواهد داشت.
تجربه نشان داده که اگر ضعف های اقتصادی 
را برطرف نکنیم، دشــمنان ملت ایران باز هم در 
را بر این پاشــنه خواهند چرخاند. بنابراین چشم 
دوختــن به نقطه هــای خیالی و غافل شــدن از 
نقطه های امیدبخش حقیقی، هیچ دستاوردی در 

پی نخواهد داشت.
تروئیکای اروپایی در سعدآباد

برای پی بردن به نوع مواجهه اروپا با مســئله 
ایران، به یک نمونه تاریخی اشاره می کنیم.

در دهه 80 کشورهای اروپایی در نقش پلیس 
خــوب و آمریکا در نقش پلیس بد ظاهر شــدند 
تا مسیر پیشــرفت ایران اسالمی در زمینه انرژی 

هسته ای را سد کنند.
در این فضا بود که روند اعتماد ســازی دولت 
اصالحات آغاز شــد. این روند به توافق ســعدآباد 
و بیانیه مشــهور ســعدآباد انجامید. بیانیه ای که 
تحلیلگران خارجی از آن با عنوان عقب نشینی ایران 
از حقوق خود و تسلیم در برابر مطالبات غرب یاد 
کردند. هدف وقفه ایجاد کردن در روند هســته ای 

شدن ایران بود.
در توافق ســعدآباد، ایران موفق به اخذ هیچ 
امتیــازی از طرف مقابل نشــد و در عین حال در 
زمینه های مختلفی از حقوق خود عقب نشینی کرد 

و امتیازات زیادی را به طرف مقابل داد.
این عقب نشــینی ایران البته مورد اســتقبال 
آمریــکا قرار گرفــت. »آدام ارلــی« معاون وقت 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:»وادار کردن 
ایران به انجام چنین کاری نتیجه یک تالش چند 
جانبه بود که ما خواهان آن بودیم و به طور کامل 

در آن شرکت داشتیم«.
ارلی همچنین با خوشحالی اعالم کرد:»وزیران 
امور خارجه سه کشور اروپایی در مذاکرات خود در 

تهران هیچ امتیازی به ایران نداده اند«.
ماحصل مذاکرات ســعدآباد، صدور توافقنامه 
اروپایی)انگلیس،فرانسه  تروئیکای  میان  مشترک 
و آلمــان( و ایران با محتوای کم ســابقه ای بود؛ 
توافقنامه ای که روحانی- در جایگاه دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی- در هنــگام قرائتش در حضور 

خبرنگاران مجبور شــد بارها توقف کند تا صدای 
شــعارهای اعتراضی انبوه دانشجویان از خارج از 

محوطه کاخ، مزاحم اطالع رسانی وی نشود.
نامه تاریخی

روحانی در مــرداد مــاه 1384، در روزهای 
پایانی مأموریت خود در ســمت دبیری شــورای 
عالی امنیت ملی طــی نامه ای تاریخی خطاب به 
محمد البرادعی دبیرکل سابق سازمان انرژی اتمی 
گزارشی از روند فراز و فرود پرونده هسته ای ایران 
ارائه کرد که خالصه آن نشان می دهد روند دو سال 
مذاکرات هسته ای در دولت اصالحات با تروئیکای 
اروپایی)انگلیس،فرانسه و آلمان( به طور کامل به 
»شکست« رسید و در حالی که جمهوری اسالمی 
ایران واو به واو تعهداتش را در این مدت اجرا کرد 
و بســیاری از تاسیسات هسته ای خود را به حالت 
تعطیلی و تعلیق درآورد، سه کشور اروپایی حتی 
یکی از تعهداتشــان را نیز اجرایی نکردند و جالب 
آنکــه این روند بار دیگر از ســال 92 تا کنون در 

حال تکرار است.
در بخشی از این نامه آمده است:»متأسفانه، 
در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران مابه ازای بســیار 
اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادســاز 
خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول های 
انجام نشــده و درخواست های بیشتر روبه رو شد. 
قول های اکتبر 2003]مهر1382[ ســه کشــور 
اروپایی درباره  همکاری هسته ای، امنیت منطقه ای 
و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده اند. 
تعهد فوریه  2004 ]بهمن1382[ســه کشــور 
اروپایی که به عنوان مابه ازای گسترش تعلیق به 
مونتاژ و تولید قطعات ارائه شــده بود و بر مبنای 
آن سه کشور متعهد شده بود که »تالش فعاالنه 
به عمل آورند تا تالش های ایران در اجالس ژوئن 
شناسایی  شــورای حکام  2004]خرداد1383[ 
شده، به شکلی که شورا بعد از آن تنها بر مبنای 
گزارش مدیرکل، هرگاه و اگر براساس رویه عادی 
اجرای قرارداد پادمان و پروتکل الحاقی ضروری 
دانســت، عمل کند« تحقق نیافت تا اینکه ایران 
در نوامبــر 2004 ]آذر1383[موافقــت نمــود 
تعلیق داوطلبانه  خود را بیشــتر گسترش دهد، 
به نحوی که تأسیســات تبدیل اورانیوم را که به 
وضوح توسط دبیرخانه آژانس به عنوان خارج از 
شمول هرگونه تعریف از »فعالیت های مربوط به 
غنی ســازی« تعیین شــده بود؛ دربرگیرد و سه 
کشــور اروپایی- اتحادیه اروپا هنوز به تعهد خود 
در موافقتنامــه  نوامبر 2004]آذر1383[ پاریس 
مبنی بر شناســایی اجرای بدون تبعیض حقوق 
ایران براســاس معاهده  منع گسترش مطابق با 

تعداتش براساس این معاهده« عمل نکرده اند«.
رأی گیری برای تحریم ایران

به گزارش فــارس، مجلس نمایندگان آمریکا 
در روزهای آینده درباره اعمال تحریم های جدید 

علیه برنامه موشکی ایران و همچنین تحریم هایی 
علیه جنبش مقاومت »حزب اهلل« لبنان، رای گیری 

خواهند کرد.
»کوین مک کارتی« رهبــر جمهوری خواهان 
مجلــس نمایندگان آمریکا روز جمعه با اعالم این 
خبر گفت قصد دارند بدون تضعیف توافق هسته ای، 

فشار بیشتری به ایران بیاورند.
مک کارتی به همراه دو نماینده جمهوری خواه 
و »اد رویــس« رئیس کمیته امور خارجی مجلس 
نمایندگان، طی بیانیــه ای مکتوب به خبرگزاری 
»رویترز« گفتند: »این وظیفه کنگره اســت تا با 
قوه مجریه )دولت آمریکا( برای حصول استراتژی 
هوشیارانه جهت متوقف کردن رفتارهای بی پروای! 

ایران، همکاری کند«.
در این بیانیه آمده اســت: برای حصول سریع 
این هدف )توقف رفتارهای بی پروای! ایران( هفته 
آینده مجلس نمایندگان درباره قانونی برای اعمال 
تحریم های بیشتر علیه حزب اهلل و  اشاعه موشکی 

ایران رای گیری می کند.
این در حالی اســت که طــرح جداگانه ای در 
مجلس سنای آمریکا برای تغییر قانون فعلی این 
کشور درخصوص برجام، برای اضافه کردن شروط 
جدید به توافق هسته ای یا بازگرداندن تحریم های 

برداشته شده، در جریان است.
مقابله با تأمین مالی تروریسم!

»اســتیون منوچین« وزیر خزانه داری آمریکا 
برای آنچه »مقابله با تأمین مالی تروریسم« خوانده 

شده به خاورمیانه)غرب آسیا( سفر خواهد کرد.
این سفر مدتی بعد از اولین سفر خارجی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به عربستان برای اعالم 
راه اندازی »مرکز مقابله با تامین مالی تروریسم« در 

این کشور انجام می شود.
بیانیه ای  وزارت خزانــه داری آمریــکا در 
اعالم کرد منوچین در رأس هیئتی متشــکل 
از معاون خزانه داری آمریکا و کارکنان ارشــد 
این وزارتخانه برای بررسی همکاری ها با »مرکز 
مقابله با تأمین مالی تروریسم« و اقدامات دیگر 
جهت مبارزه با »تروریسم« به منطقه خاورمیانه 

سفر خواهد کرد.
منوچین در این سفر دوره ای عازم عربستان، 

فلسطین اشغالی، امارات و قطر خواهد شد. 
وزیر خزانه داری آمریکا گفت: »سفر ما برگزاری 
دیدارهای رسمی با سران عربستان، اسرائیل،امارات 
و قطر به منظور تقویت عزم مشترک ما برای مقابله 

با تأمین مالی تروریسم را شامل می شود«.
منوچین مدعی شــد: »ما با شریکان خود در 
خاورمیانه درباره راهبرد جدید دولت ترامپ جهت 
مقابله با نفوذ بی ثبات کننده ایران در منطقه تعامل 

خواهیم کرد«.
در حال حاضر آمریکا بزرگترین حامی تروریسم 

در منطقه و جهان است.

بررسی تقسیم کار اروپا و آمریکا در گزارش کیهان

اروپا شریک دزد است 
كشور را از چاله به چاه نیندازید!

خبرگزاری رویترز با انتشار یادداشتی تاکید 
کرده که سپاه پاسداران انقالب اسالمی اهمیتی 
به سخنان ترامپ نمی دهد و فعالیت های این 
نهاد پس از اظهارات تند رئیس جمهور آمریکا 

گسترش یافته است.
به گزارش جام نیـــوز، در ابتدای این نوشــتار 
می خوانیم: سپاه پاســداران ایران، علی رغم هشدار 
ترامپ بر قدرت و نفوذ خود در خاورمیانه افزوده است.
رویتــرز ادامه داد: یک هفته پس از آنکه دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا سخنرانی تند خود علیه 
سپاه پاســداران ایران را انجام داد، این نهاد نظامی 
قدرتمند نشــان داد که هیــچ تمایلی برای کاهش 

فعالیت های خود در خاورمیانه ندارد.
براساس این گزارش، ترامپ طی سخنرانی اخیر، 
خــود را در مقابل دیگر قدرت های جهانی قرار داد و 

تصمیم گرفت پایبندی تهران به توافق هسته ای را 
تایید نکند. وی به سپاه پاسداران نیز پرداخت و تهران 

را به بی ثبات سازی منطقه متهم ساخت.
این اظهــارات درحالــی مطرح می شــود که 
فعالیت هــای آمریــکا و متحدانــش از جمله رژیم 
صهیونیســتی و عربستان ســعودی موجب تقویت 
تروریســم و بی ثباتی منطقه شده که کشته شدن 
هزاران شــهروند غیرنظامی، یکی از پیامدهای آن 

بوده است.
رویترز نوشــت: یک مقام ارشد ســپاه پس از 
سخنرانی ترامپ گفت که وی احمقانه عمل می کند 
و سیاســت آمریکا مبنی بر گسترش سایه جنگ در 

منطقه را دنبال کرده است.
در بخش دیگری از این یادداشــت آمده است: 
نیروهای نیابتی ایران طی ماه های اخیر در سوریه و 

عراق به دستاوردهای نظامی چشمگیری رسیده اند که 
از شمال عراق تا شهرهای کوچکتر ادامه یافته است.
این هفته ]میالدی[ هم که پس از ســخنرانی 
ترامپ نیروهای همپیمان ایران توانســتند کنترل 

شهر نفت خیز کرکوک را به دست بگیرند.
عبــاس میالنی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی در 
دانشگاه استنفورد در این باره گفته، کامال روشن است 
که مواضع ترامپ در کوتاه مدت موجب افزایش قدرت 
و اقدامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی شده است.
وی افزود: سپاه نمی تواند از میدان مبارزه عقب 
بکشد. اعتبار داخلی و منطقه ای آنها به این واقعیت 
متکی است که سپاه خوب مبارزه می کند و این نهاد، 

عقب نشینی نخواهد کرد.
رویتــرز در ادامه آورده اســت: ژنرال »قاســم 
ســلیمانی« فرمانــده ســپاه قدس ایــران، پس از 

ســخنرانی ترامپ به منطقه کردســتان عراق سفر 
کــرد. وی مذاکراتی را درباره تشــدید بحران بین 
مقامات کردســتان و دولت عــراق در پی رفراندوم 
اســتقالل کردستان انجام داد. در ادامه این گزارش 
به رایزنی های سردار سلیمانی با چندین مقام ارشد 
کردســتان  اشاره شــده که زمینه را برای بازگشت 
کرکــوک به محدوده تحت کنتــرل دولت مرکزی 

فراهم کرده است.
رویترز نوشت: تحلیلگران منطقه ای می گویند، 
رشد نفوذ و قدرت ایران در عراق، سوریه، کردستان 
و لبنان - جایی که تهران از طریق متحد خود یعنی 
شــبه نظامیان حزب اهلل دارای نفوذ زیادی است-  به 
معنای آن است که ایران به بازیگر برجسته و پیشرو 
در منطقه تبدیل شــده و واشــنگتن تحمل نادیده 

گرفتن این واقعیت را ندارد.

رویترز بررسی کرد

افزایش قدرت و نفوذ سپاه 
پس از سخنرانی تند ترامپ

معــاون اول رئیس جمهور حفظ تمامیت 
ارضی کشورها، تقویت ثبات و امنیت منطقه 
و مبارزه با تروریســم را از اهداف مشترک 
و ترکیه دانست و گفت: همکاری های  ایران 
دو کشور در این حوزه ها به نفع صلح و ثبات 

منطقه است.
اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
که برای شــرکت در نهمین اجالس سران سازمان 
همکاری اقتصادی دی 8)هشت کشور اسالمی در 
حال توســعه( به ترکیه ســفر کرده بود، در دیدار 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، تسریع در 
بکارگیری پول ملی ایران و ترکیه در مبادالت تجاری 
مشترک، 24 ساعته کردن فعالیت پایانه های مرزی، 

فعال تر کردن بخش های خصوصی ایران و ترکیه و 
تسهیل همکاری های بانکی و گمرکی را بخشی از 
تالش ها برای بهره گیری مناسب تر از ظرفیت های 
موجود و رساندن رقم تجاری دو کشور به مرز سالیانه 

30 میلیارد دالر برشمرد.
جهانگیری با بیان اینکه ایران آماده تامین انرژی 
ترکیه است، به سیاســت های کشورمان در حوزه 
استخراج و فروش نفت و گاز  اشاره کرد و گفت: ما 
آماده ایم صادرات نفت و گاز خود را به ترکیه افزایش 
داده و نیاز این کشور به انرژی را تامین کنیم. معاون 
اول رئیس جمهور به مواضع مشترک ایران و ترکیه 
در مسایل منطقه ای و همکاری دو کشور در مبارزه 
با تروریســم و افراط گرایی اشاره کرد و افزود: عدم 

تغییر مرزهــای جغرافیایی و حفظ تمامیت ارضی 
کشــورها، تقویت ثبات و امنیت منطقه و مبارزه با 
تروریسم، از اهداف مشترک ایران و ترکیه است و 
همکاری های دو کشور در این حوزه ها به نفع صلح 

و ثبات منطقه است.
رئیس جمهــور ترکیه با بیان اینکه کشــورش 
عالقه مند اســت میــزان نفت بیشــتری از ایران 
خریــداری کند، تاکید کرد: باید بــا رفع موانع، از 
امکانات، تجربیات و ظرفیت های یکدیگر برای توسعه 
همکاری های مشترک استفاده کنیم.رئیس جمهور 
ترکیه با  اشاره به مسایل منطقه ای و تاکید بر اشتراک 
نظــر ایران و ترکیه در عمده مســایل منطقه ای و 
جهانی، اظهار داشت: همه پرسی غیرقانونی در اقلیم 

کردســتان عراق حرکت اشتباهی بود که مقام های 
اقلیم باید این حرکت اشتباه را جبران کنند. 

به گزارش فارس، اردوغان با انتقاد از برخوردهای 
دوگانه غربی ها با گروه های تروریســتی، وحدت و 
هماهنگی همه کشورها را در مبارزه با تروریسم به 
عنوان یــک معضل جهانی ضروری خواند و گفت: 
ایران و ترکیه با در کنار هم قرار گرفتن در مبارزه 
با تروریســم قطعا موافق خواهند شد و همکاری ها 

در این عرصه باید گسترش یابد.
معاون اول رئیس جمهور که به منظور شرکت 
در نهمین اجالس سران سازمان همکاری اقتصادی 
دی8 و دیدار با مقامات ترکیه به این کشــور سفر 

کرده بود، شامگاه جمعه به تهران بازگشت.

در دیدار با اردوغان

جهانگیری: تقویت ثبات و امنیت منطقه از اهداف مشترک ایران و ترکیه است

دبیر شــورای عالی امنیت ملی ابراز 
امیدواری کرد که حماس به عنوان نهادی 
پیشــگام در محور مقاومت، ضمن حفظ 
رویکرد انقالبی و جهادی، جایگاه خود را 
در مبارزه با  اشغالگری رژیم صهیونیستی 

حفظ کند.
دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی عصر 
دیروز )شــنبه( در دیــدار با صالــح العاروری 
معاون رئیس دفتر سیاســی حماس با استقبال 
از انتخابات اخیر در دفتر سیاسی این جنبش، 
این روند را نشانه وجود دموکراسی و پویایی در 
حفظ مســیر انقالبی این نهاد مردمی دانست و 
تاکید کرد: جمهوری اســالمی ایران همواره در 
چارچوب مشی انقالبی و اسالمی خود از آرمان 
فلســطین دفاع کرده و بر این اساس از حضور 
چهره های جهادی و پایبند به هدف آزادسازی 
کامل فلسطین در حماس چون گذشته حمایت 

می کند.
وی مبارزه مســتمر با رژیم صهیونیستی را 

سیاست اصولی و راهبرد غیرقابل تغییر جبهه 
مقاومــت عنوان کرد واظهار داشــت :اقدامات 
سیاسی و میدانی همواره به عنوان رویکردهای 
تاکتیکی در خدمت تحقق راهبرد اصلی که پایان 
دادن به اشــغالگری صهیونیستهاست از سوی 
گروه های مقاومت پیگیری می شود.                

شــمخانی با ابراز تاسف نسبت به اقدامات 
غیراســالمی و ضدانســانی گروه های تکفیری 
و برخی کشــورهای حامــی آنها در منطقه که 
موجب مشوش کردن چهره نورانی اسالم شده 
خاطر نشــان کرد: هر اقدامی که موجب خارج 
شــدن موضوع فلســطین از اولویت اول جهان 
اســالم و یا تقویت کننده مسیرسازش و نادیده 
گرفتن حقوق فلسطینیان باشد خیانت به همه 
مسلمانان و غیرقابل بخشش است.                                                                              
وی با تاکید بر ضرورت اجماع مجدد جهان 
اســالم در مسیر احیای ظرفیت های قابل فعال 
ســازی در حمایــت و دفــاع از مقاومت مردم 
مسلمان فلســطین افزود: کنگره عظیم اربعین 
با توجه به محتوای ظلم ســتیزانه و انسانی آن 

می تواند به مهم ترین اجتماع آزادی خواهان جهان 
علیه  اشغالگری رژیم صهیونیستی مبدل شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا 
و رژیم صهیونیستی از تغییر موازنه در منطقه به 
نفع مردم و دولت های درگیر مبارزه با تروریسم 
احساس تهدید کرده و با طرح بهانه های واهی 
چون جلوگیری از نفوذ منطقه ای ایران بدنبال 
محدود سازی مسیر مقابله با تروریسم هستند.

وی با اشاره به تاثیر راهبردی حضور جمهوری 
اسالمی ایران در عرصه مبارزه با تروریسم که با 
درخواست دولت های عراق و سوریه انجام شده 
است، افزود: اتهامات و دروغ پردازی های آمریکا 
و رسانه های نظام سلطه برای مردم منطقه که از 
خطر تروریسم رها شده اند و ایران را حامی خود 
در برابر گروه های تکفیری می دانند ارزشی ندارد.

صالح العاروری معاون رئیس  دفتر سیاسی 
حمــاس نیــز در این دیدار با ابراز خرســندی 
از حضــور در ایران و مالقات بــا مقامات عالی 
کشورمان اظهار داشت: در اولین سفر خارجی 
خود پس از انتخاب به عنوان رئیس دفتر سیاسی 

حماس به ایران آمده ام تا ضمن سپاســگزاری 
از حمایت های تعیین کننده جمهوری اسالمی 
ایران ازمردم مسلمان فلسطین بر عزم رهبران 
حماس برای تحکیم همکاری های این جنبش 

با ایران تاکید کنم. 
وی از امام حســین)ع(به عنــوان مقتدای 
مجموعه آزادی خواهان و ظلم ســتیزان مظلوم 
جهان یاد کرد و اظهار داشت: موضوع فلسطین 
آرمانی فراتر از جهان اسالم بوده و رهایی مردم 
آن از رنــج و ظلم هدفــی مقدس برای تمامی 

آزادیخواهان جهان است.
معــاون رئیس دفتر سیاســی حماس با 
محکوم کردن اقدامات خشــن و غیرانسانی 
گروه های تکفیری که به نام اسالم بزرگ ترین 
لطمات را به جامعه مسلمانان و چهره نورانی 
این آیین الهی وارد کرده اند، افزود: این گونه 
اقدامــات ضمن به حاشــیه بــردن مبارزات 
حق طلبانــه مردم مظلوم فلســطین به طور 
قطع در مســیر تامین اهــداف آمریکا، رژیم 

صهیونیستی و حامیان آنان است.

شمخانی در دیدار معاون رئیس دفتر سیاسی حماس:

امیدواریم حماس جایگاه خود را 
در مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی حفظ كند


