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منطقه شاهد تحوالت بسیار مهم با سرعت عجیب است طوری که به جرأت 
می توان گفت امروز در آن »پیچ تاریخی« حســاس قرار داریم. به هر یک از این 
تحوالت که دقیق شویم، به شکلی آن را مرتبط خواهیم یافت با ماجرای »داعش« 
و پایان عمر این جانوران در عراق و سوریه. دو کشوری که خواب های زیادی برای 

آنها دیده شده بود اما هیچ یک تعبیر نشد! 
برخی از این تحوالت، گو اینکه از قبل برای آن تدارک مفصلی ندیده باشند و 
صرفا از سر دستپاچگی و عجله به راه افتاده باشند، با سرعت می آیند و محو می شوند. 
انگار تصور نمی کردند پروژه پر هزینه و بزرگ »داعش« که حاصل سال ها کار اطالعاتی 
و شیطانی بوده و برای آن قطعا تدارک جدی دیده بودند، به این زودی و به این شکل 
زمین بخورد. برخی از مقامات غربی و عربی پس از پایان دوران مسئولیت شان،)مثل 
هیالری کلینتون و حمد بن جاسم نخست وزیر سابق قطر( گفتند که هدف اصلی 
آنها از راه اندازی این عائله چیست؛ مقابله با نفوذ فزاینده ایران در منطقه از طریق 
تضعیف بازوهای اجرایی آن یعنی حزب اهلل لبنان، عراق، سوریه )بخوانید تضعیف 
کشورهای منطقه از طریق تجزیه آنها( جهت ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل یکی 

از مهم ترین این اهداف بود.
گستردگی این فتنه با پوشش مذهبی به حدی بود که خیلی ها آن را »جنگ 
جهانی ســوم« خواندند. جنگی که در یک طرف آن ایران و متحدانش بودند و در 
طرف دیگر، اسرائیل، آمریکا، چند کشور ثروتمند اما عقب مانده عربی و احتماال 
چند کشور اروپایی بعالوه لشکری از احمق ترین آدم های روی زمین! ایران اما در این 
جنگ بزرگ و پیچیده پیروز شد. روز یکشنبه گذشته، آخرین دژ داعش در سوریه 
هوا شد و چند روز قبل تر از آن نیز دولت عراق رسما پایان داعش در کشورش را 
اعالم کرد. راز این همه تحوالِت با تدارک و بی تدارک صاحبان داعش، همین نکته 

است یعنی پیروزی ایران و متحدانش بر داعش و صاحبانش.
فراموش نمی کنیم بالفاصله پس از نمایان شدن نشانه های افول داعش، فتنه 
»تجزیه کردستان عراق« با پرچم »اختالفات قومی« به اهتزاز در آمد که آن هم با 
سرعت محو شد. دیروز وقتی دادگاه فدرال عراق مهر»باطل شد« را روی پرونده 
»همه پرسی کردستان عراق« می زد، رئیس پارلمان اقلیم کردستان گفت، بارزانی 
با این حماقتی که مرتکب شــد، آنها را 25 سال به عقب بازگرداند! توطئه تجزیه 
»کردستان« قرار بود مقدمه تجزیه کشورهای دیگر منطقه باشد. این توطئه اما خیلی 
زود از سوی همان کسانی که کمر داعش و صاحبانش را با هم شکستند، خنثی شد. 
تحلیلگران مشغول تحلیل تحوالت اقلیم کردستان عراق بودند که ناگهان، توطئه 
دیگری از راه رسید با همان هدف؛ ماجراجویی های چند کشور مرتجع عربی علیه 

ایران و متحدانش. 
دو روز قبل، قاهره میزبان، یکی از ضدایرانی ترین نشست های اتحادیه عرب 
بود. وزرای خارجه کشورهایی مثل عربستان، بحرین، امارات و جیبوتی! با ادبیاتی 
بسیار تند حمالت شدید و غلیظی به ایران کردند. چکیده این حمالت هم یک چیز 
بود؛ »مداخله ایران در امور داخلی کشورهای منطقه! و لزوم مقابله جدی با آن«؛ 
چیزی شبیه به اعالم جنگ! احمد ابوالغیط به عنوان دبیرکل این اتحادیه نیز برای 
اینکه نشان دهد خیلی جدی هستند گفت: »فعال در مرحله کنونی به ایران اعالن 

جنگ نمی کنند.«)!( 
اگر از مخالفت عراق و مصر به عنوان میزبان این نشست با بیانیه ضدایرانی و 
ضدحزب اهلل آن بگذریم و بپذیریم این چند کشور عقب مانده و میکروسکوپی را 
ترامپ برای دوشیدن شیر نکرده و تهدیدات آنها علیه کشورمان را هم جدی بگیریم 
و از آن طرف فرض بگیریم که لبنان هم در اعتراض به این نشســت آن را تحریم 
نکرده بود و... باید پرسید، وقتی بزرگتر از آل سعود نتوانست حریف فقیر ترین و 
مظلومترین انسان های دنیا در یمن شود، وقتی رژیم صهیونیستی با آن دبدبه و کبکبه 
نتوانست، حریف حزب اهلل لبنان و حماس شود، وقتی همه این کشورها بعالوه آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و انواع و اقسام گروه های تکفیری نتوانستند حریف متحدان ریز و 

درشت ایران در منطقه شوند، چطور خواهند توانست حریف ایران شوند؟!
»کالین پاول« وزیر خارجه اسبق آمریکا که زمانی رئیس ارتش این کشور هم 
بوده، اواسط آذرماه سال 94 وقتی زمزمه هایی شبیه به آنچه در نشست قاهره اعالم 
شد به گوش می رسید، سعودی ها را »متوهم« توصیف و اعالم کرد، حتی به فکر آغاز 
درگیری با ایران هم نباشند. ماجرا پس از آن آغاز شده بود که در برنامه کارشناسی 
شبکه سی ان ان، سه به اصطالح کارشناس سعودی! ادعا کردند ظرف 4 تا 6 ساعت 
می توانند آسمان و حریم هوایی ایران را تصرف کنند! پاسخ پاول اما شنیدنی بود؛ 
او پس از خنده ای تمسخرآمیز گفت: »نه نه، من چنین فکر نمی کنم. صحبت های 
شما بیشتر جنبه جوک و خنده دارد. اگر ایران مستقیم با شما وارد جنگ شود شما 
حتــی فرصت پیدا نمی کنید که تلفن را بردارید تا از ما تقاضای کمک کنید. بهتر 
است کمی واقع بین باشید و ایران را با یمن و هیچ کشور دیگر مقایسه نکنید. حتی 

ما هم تاکنون چنین ادعایی نکرده ایم.«
می توان ســر و صداهای این روزهای آل سعود علیه ایران و متحدانش را که 
همزمان شده با ائتالف سازی با رژیم صهیونیستی، در حد همان سر و صدا دانست 
نه بیشتر. شاید هم به دنبال راه اندازی جنگ روانی یا ترساندن عده ای در کشورمان 
باشند. ممکن است حتی این هیاهوها برای تکمیل پروژه »تکمیل برجام« باشد چرا 
که آنها خوب دریافته اند، برخی در کشور بدشان نمی آید پس از بتن ریختن بر قلب 

رآکتور هسته ای مان، قلب موشک هایمان هم بتن بریزند!
 علنی کردن روابط بین رژیم صهیونیستی و همین چند کشور مرتجع عربی، یکی 
دیگر از تحوالت حساس و مهمی است که به نظر می رسد بی ارتباط با پایان عمر داعش 
نباشد. رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته تاکید کرده با بسیاری از کشورهای 
عربی در ارتباط است و به آنها پیشنهاد داده تا یک ائتالف صهیونیستی-عربی علیه 
ایران ترتیب دهند. »گادی آیزنکوت«، رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی 
حتی تصریح کرد به کشورهای عربی هرگونه اطالعاتی که بخواهند از آنها علیه ایران 
استفاده کنند می دهد. ترامپ تاجر نیز علنا از تمام این تحرکات استقبال کرده است.

همین روزها است که بشنویم »محمد بن سلمان« سی و چند ساله، کودتا در 
کشورش را تکمیل و بر تخت پادشاهی نشست و این چند کشور عقب مانده عربی 
هم رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند! ترامپ هم به خاطر دستخوش یک 
میلیارد دالری که از وی ستانده، او را به آغاز جنگ در ناپایدارترین منطقه جهان یعنی 
غرب آسیا ترغیب کند تا به زعم خود، هم رونق تازه ای به کارخانه های اسلحه سازی 
کشــورش بدهد و هم ایران و متحدانش را درگیر جنگی دیگر کند. سؤال مهم اما 
این است: سرنوشت این تحوالت چه خواهد بود؟ آیا این کشورهای میکروسکوپی 
با حمایت های اسرائیل و ترامپ، وارد جنگ مستقیم با ایران خواهند شد؟ یا صرفا 

به مقابله با بازوهای ایران یعنی حزب اهلل لبنان، سوریه و عراق خواهند پرداخت؟
ورود به جنگ مستقیم با ایران منتفی است چون، نتیجه این جنگ از هم اکنون 
مشخص است. پاول به خوبی پاسخ این سؤال را دو سال پیش وقتی این کشورها 
داعش را به جان و مــال و ناموس مردم انداخته بودند داد. امروز که از داعش جز 
اسم، چیزی نمانده است! ممکن است عده ای با اشاره به شخصیت ترامپ و بن سلمان 
نتیجه بگیرند، این حمله ممکن است صورت بگیرد، که باید گفت، ترامپ شاید دیوانه 
باشد اما فراموش نکنیم وی قبل از اینکه یک رئیس جمهور باشد، یک تاجر است و 
به تمام قضایا با منطق سود و زیان می نگرد. همین منطق به ترامپ می گوید، نباید 

با ایران مستقیما وارد جنگ شد.
فشــار به حزب اهلل لبنان با هدف تضعیف آن برای گرفتن امتیاز در سوریه، 
می تواند یکی از جدی ترین فرضیه های مطرح درباره چرایی این همه ماجراجویی 
باشد. رژیم صهیونیستی به هزار شکل اعالم کرده، با شکست تروریست های تکفیری، 
متحدان ایران در سوریه بیش از پیش نفوذ یافته و ایران با اسرائیل هم مرز شده و 
این بزرگترین مزیت برای ایران و بزرگترین خطر برای موجودیت اسرائیل است. به 
گروگان گرفتن نخست وزیر لبنان از سوی سعودی ها نیز در همین چارچوب قابل 
ارزیابی است. سعودی ها می گویند، حریری در اعتراض به دخالت های حزب اهلل، متحد 
ایران در امور داخلی این کشور استعفا کرده است؛ ایجاد بحران سیاسی در لبنان از 

طریق ایجاد دو قطبی جهت تحت فشار قرار دادن ایران و حزب اهلل.
همان منطق سود و زیان اما حکم می کند، ریاض و متحدانش با حزب اهلل لبنان 
هم وارد جنگ نشوند، کما اینکه مقامات صهیونیستی هم بارها اعالم کرده اند قصد 
رویارویی مستقیم با حزب اهلل را ندارند. به نظر می رسد هدف تمام این جنجال ها و 
نمایش ها و ائتالف سازی ها، همان افزایش فشارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به 
ایران و متحدانش برای گرفتن امتیازاتی جدید در حوزه موشکی و در چارچوب یک 
مذاکرات جدید باشد. مذاکراتی شبیه به مذاکرات هسته ای! آنها با خود می گویند 
وقتی مذاکره جواب می دهد، چرا جنگ؟! یادمان نرود اوباما پس از پایان مذاکرات 
هسته ای چه گفت؛ رئیس جمهور مودب آمریکا گفت: »برنامه هسته ای ایران را بدون 

شلیک حتی یک گلوله تعطیل کردیم.«)!( 
برخالف تمام این ســر و صداها و آنچه القاء می شود، امروز وضعیت ایران و 
متحدانش در منطقه، در بهترین حالت ممکن است. کمر داعش و متحدانش شکسته، 
آل سعود در باتالق یمن گرفتار شده، عراق آزاد و سوریه نیز در شرف آزادی قرار 
گرفته، حزب اهلل لبنان در اوج قدرت و آمادگی قرار دارد، توطئه کردستان هم خاموش 
شده و آمریکا نیز درگیر بحران های عجیب اجتماعی، امنیتی و سیاسی حتی در داخل 
کاخ سفید است. اگر جنگ 7 ساله با گروه های تکفیری را که ده ها کشور به اشکال 
مختلف در آن درگیر بودند را جنگ جهانی سوم بگیریم، پیروز این جنگ بزرگ 
کسی نیست جز ایران و متحدانش. امروز وضعیت برای ملت های منطقه شبیه لحظه 
تقسیم غنایم است. در این شرایط تن دادن به مذاکراتی شبیه به برجام تحت هر 
عنوانی، حماقت محض است. اکنون در این پیچ تاریخی حساس، زمان گرفتن امتیاز 

است نه دادن امتیاز؛ امتیازاتی که غالبا پس از پایان جنگ های جهانی می گیرند!

وقت امتیاز گرفتن است
امتیاز ندهید!

خیس!

جعفر بلوری

* حضور رهبری در میان زلزله زدگان کرمانشاه، التیام بخش دل های 
رنج دیدگان در این مصیبت بود، وجود ایشان گرمای خاصی به سرپل 

ذهاب داد و قدم های مبارک شان چشم های منطقه را امیدوار کرد.
سلطان ویس
* بنازم به رهبر و مقتدایمان که چنین صمیمانه و عاشــقانه بدون 
پلیس ضد شورش و بدون اطالع قبلی و پیاده در میان انبوه مردم و 
در چادرهای زلزله زدگان حضور یافتند و مرهمی بر دردهای شان شدند.
حسامی
* خدا را شاکریم که رهبری قهرمان، شجاع، زاهد و عزیزی داریم که 
به فکر مردم است، شعار نمی دهد و به مشکالت واقعی مصیبت زدگان 
توجه می کند. فرمایشش مرهمی بر زخم های مصیبت دیدگان است. 
از خداوند متعال درخواست می کنم به حق این ماه مبارک ربیع االول 
که ماه والدت رحمت للعالمین و آغاز امامت امام زمان عجل اهلل تعالی 
فرجه اســت، رهبر حکیم و فرزانه مان این خلف صالح امام راحل)ره( 
یعنــی امام خامنه ای را تا ظهور دولت حضرت حجت پاینده و پایدار 
و به ســالمت بدارد. ما تا آخرین قطره خون می ایســتیم و از رهبر 

عزیزمان دفاع می کنیم.
عزیزیان- پدر شهید، آزاده و جانباز
* رهبری به میان مردم زلزله زده کرمانشــاه رفتند و هم قدم با آنان 
شــدند و مشــکالت را از نزدیک داخل چادرهای مردم و نه از داخل 
خودرو، مشــاهده کردند. از ایشان که پدری دلسوز برای همه مردم 

ایران است تشکر و برایشان آرزوی سالمتی می کنم.
قربانی
* رصد سپاه اجازه نداد که کاالهای مورد ضروری برای زلزله زدگان در 
انبار افراد سودجو و فرصت طلب دپو بماند. از حضور گرم و امیدبخش 

سپاه و ارتش و بسیج در مناطق زلزله زده سپاسگزاریم.
نظافتی
* اظهارنظر رئیس دستگاه اجرایی کشور درمورد مسکن مهر و شکسته 
نشدن حتی شیشه های منازل معمولی از دو حال خارج نیست. یا از 
روی کینه نســبت به دولت گذشته است یا از روی اطالعات غلطی 
که به او می دهند. اگر از روی کینه باشــد که باید نســبت به آینده 
چنین رویه ای عزا گرفت. در غیر این صورت اطالعاتی که به ایشــان 
می رسد اطالعات موثقی نیست و باید تجدیدنظری نسبت به کانال های 

اطالعاتی خود داشته باشند.
نیکنام
* سخنان حاشیه ساز برخی از مسئوالن باالی قوه مجریه در مسائل 
اخیر مناطق زلزله زده برای این است که اذهان مردم از ناتوانی دولت 
در رفــع بی کاری و رکود و... دور بماند. متأســفانه این دولت حیات 
خــودش را در ایجاد دوقطبــی در جامعه تعریف کرده و بی محابا به 

آن عمل می کند.
0913---9745
* آقای ظریف! خاطر مبارکتان هست که به خواسته وزیر خارجه وقت 
شیطان بزرگ، کشتی های کمک های مردمی به مظلومان ستمدیده 
یمن را برگرداندید؟! در قدردانی از این اقدام شما، آمریکا هم کمک های 
مردمی جمع آوری شده توسط ایرانی های مقیم آمریکا را بلوکه کرد تا 

به دست زلزله زدگان کرمانشاه نرسد؟!
025---3561

* وزارت راه و شهرسازی در کجای مسائل این زلزله واقع شده است 
که ســپاه باید منازل آسیب دیده زلزله زدگان را بازسازی کند؟! چرا 
وزرای مرتبط با حادثه زلزله در مناطق زلزله زده حضور نیافتند؟! البته 
شاید از دست پخت خود مثل بیمارستانی که یک سال از ساخت آن 

نمی گذشت و فرو ریخت شرمنده اند!
سوری
* 5 ســال از عمر دولت گذشــته است و بیشــتر پروژه ها در استان 
کرمانشاه در طی 3 سال گذشته به بهره برداری رسیده است. امیدوارم 
دولت به جای اتهام زدن به دیگران، مســببان را که در داخل همین 

دولت هستند، شناسایی و به مردم معرفی کند.
021---2811

* داعش مورد حمایت مستقیم غرب بود. طرف مذاکره کننده هسته ای 
ایران نیز همان غرب بود و اهداف هردو تضعیف جبهه مقاومت. باید 
بــه حضور مقامات اروپایی در اصفهان حســاس بــود زیرا هرجا که 
غربی ها در مورد منطقه ســخن گفته اند، جلوگیری از نفوذ و قدرت 

ایران مطرح بوده است.
داوری
* تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان باید به مقامات اروپایی گوشزد 
کند که مذاکره با غرب در قالب دفاعی- موشکی، ادعای حقوقی بشری 
و..... اصال مشروعیت ندارد و تکرار ادعاهای آنان می تواند برجام را به 

آتش بکشد.
081---5997
* آقای رئیس جمهور گفته اند از هر راهی که مصلحت نظام باشــد 
پیروی می کنیم. عرض می کنیم آیا چوب حراج  زدن به منافع ملی و 
نابود کردن توان هسته ای به قیمت تقریبا هیچ به مصلحت نظام بود؟
0930---0112
* متاسفانه ملت گرفتار دولتمردانی شده که به دلیل زندگی اشرافی 
نمی توانند مشــکالت مردم را متوجه شده و برای گره گشایی کاری 
بکنند. همدلی مسئوالن با مردم در این دولت بیشتر به جوک شبیه 

است.
0913---5107
* آقای رئیس جمهور خیلی شانس آورده که سپاه پاسداران نگذاشت 
امنیت کشور مانند توان هسته ای ضعیف بشود و اال معلوم نبود دشمنان 

چه بر سر کشور و ملت می آوردند.
0912---5364
* کاری که آل ســعود با ســعد حریری کرد اگر جمهوری اسالمی 
می کرد صدای تمام ســازمان های بین المللی و حقوق بشری به صدا 
درمی آمد و ایران را محکوم می کرد ولی چرا دولتمردان ما که به زعم 
خودشــان باسواد و دنیا دیده اند از این موضوع علیه رژیم جاهلی آل 

سعود استفاده نکردند؟!
ابوالقاسمی- قم
* قطعه زمینی در روستای کهرت شهر خوانسار دارم که از پدرم به 
بنده واگذار شــده است. این زمین از سال های خیلی دور به خانواده 
ما تعلق داشــته است اما سازمان محیط زیست و منابع طبیعی تمام 
زمین های کنار روســتا را به نام خودشــان کرده اند و شکایت اهالی 
روستا هم به رغم دارا بودن بنچاق بی نتیجه مانده است. از مسئولین 

تقاضای رسیدگی دارم.
تعدادی از اهالی روستای کهرت خوانسار
* مادرم بیماری ســرطان معده دارند و کل معده اش را برداشته اند. 
دکتر داروی »زلودای سوئیسی« تجویز کرده است که تا ماه گذشته 
بــا بیمه 84 عدد آن را بین 76 تا 126 هزار تومان می خریدیم. حال 
که قرص هایش تمام شــده مراجعه می کنیم اظهار می دارند با بیمه 
نداریم آزاد آن هم فقط 60 تا و به قیمت 450 هزار تومان است! چرا؟! 
چرا با دفترچه بیمه پرداخت نمی شــود؟! از مسئوالن امر درخواست 
رسیدگی دارم. امید است دولت مدعی تدبیر دردی بر دردهای بیماران 

و بستگانشان نیفزاید!
رجایی- تهران
* از تاریخ مهلت پرداخت قبض برق 4-3 روز گذشته بود که پرداخت 
کردم. بالفاصله یک قبض جریمه 21/400 تومانی به در منزل تحویل 
دادنــد و همزمان برق منزل را قطــع کردند! این چه طرز برخورد با 

مصرف کننده است؟! این است حفظ کرامت و حقوق شهروندی؟!
اسدی
* ســهام عدالت یک پروژه ملی برای فراهم شــدن حضور مردم در 
ســازندگی و تولید در کشــور است. قرار بود ســود سهام عدالت به 
حساب مردم واریز شود اما دولت همانند بقیه وعده های نسیه اش به 

این موضوع نگاه می کند.
0912---8983

وقتی طبس زلزله آمد
اشرف از شاه مژدگانی خواست!

»وقتی زلزله طبس آمد، اشــرف پهلوی به برادرش محمدرضاشــاه تبریک 
گفت و مژدگانی طلب کرد«!

به گزارش مشــرق نیوز؛ چند روزی اســت که از زلزله کرمانشاه می گذرد و 
قلب مردم ایران داغدار است؛ اما در این بین، اذناب آمریکا و دشمنان جمهوری 
اســالمی ایران، با هر بهانه ای به دنبال ضربه زدن به نهادها و شــخصیت ها در 

جمهوری اسالمی هستند.
در همین چند روز اخیر و در شبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام، تصویری 
منتشر شده که حاکی از حضور محمدرضا پهلوی به همراه فرح دیبا در میان مردم 
زلزله زده طبس در ســال 1357 است و به واسطه همین عکس، این چنین القا 
می کنند که شاه در زلزله طبس میان مردم رفت اما اصل ماجرا چه بوده است؟

بعد از حادثه خونین هفده شهریور پنجاه و هفت و کشتار گسترده مردم تهران 
در میدان شهدا )ژاله سابق(، رژیم پهلوی با انتقادات و مشکالت گسترده ای روبرو 
می شود به نحوی که هیچ کس از درون رژیم مسئولیت حادثه هفدهم شهریور 
را قبول نمی کند، در همین اثنا، زلزله طبس در بیســت و پنجم شهریور اتفاق 
می افتد و بهترین فرصت برای رژیم پهلوی در جهت ســرگرم کردن انقالبیون 
و مردم خشــمگین به وجود می آید، اما اینکه شاه و دربار پهلوی چه استفاده از 
زلزله طبس کردند و چه تفکری درباره کشته شدن مردم ایران در زلزله طبس 

داشتند، موضوعی است که باید به آن اشاره شود.
»آلبرتو بلیجی« یکی از روزنامه نگارانی که شــرحی درباره زندگی اشــرف 
نوشته، به وی لقب »ام الفساد« داده است؛ وی در قسمتی از شرح حال اشرف، 
در کتاب »زندگی و عیاشی های اشرف« درباره گفت وگوی وی با محمدرضا درباره 
زلزله طبس اشــاره می کند. بلیجی در ادامه از شادی »اشرف« از وقوع زلزله در 
»طبس« خبر می دهد و نوار مکالمه »اشرف« و »محمدرضا« که از طریق رابط 
خود در ساواک به دست آورده را بازگو می کند، جایی که اشرف در کمال شقاوت 

و بی رحمی حادثه زلزله طبس را به برادر تاجدارش تبریک می گوید:
»اشرف: داداش من برای شما یک خبر خوب دارم، یک مژده...

شاه: چیه این خبر؟ چی شده؟!
اشرف: )با هیجان( زلزله اومده، طبس با خاک یکسان شده...

شاه )با تعجب(: این که مژده نداره!
اشــرف: چرا مژده نداره داداش؟! کشتار آنقدر زیاده که هم مذهبی ها و هم 

کمونیست ها چه بخواهند چه نخواهند باید به آنها برسند...
شاه )کمی خوشحال(: مگر چقدر کشته شدند؟

اشرف: خیلی، خیلی زیاد )با هیجان( داداش تو خوشحال نیستی؟
شاه )مأیوس(: نه گمان نمی کنم با خبر این زلزله شورش متوقف بشه... ولی تو 
راست میگی، زلزله همه رو مشغول می کنه، ما می تونیم فوری دست به کار بشیم.

اشرف )با خوشحالی(: دیدی گفتم داداش...
شاه: خبر کی به تو رسید؟

اشرف )با هیجان(: همین االن، مژده هم دادم، شما هم باید به من مژدگانی 
بدهید.«

بعد از این خبر بود که محمدرضا شــاه بعد از اعالم عزای عمومی همراه با 
دوربین های تلویزیونی به طبس رفت تا عالوه بر گمراه ساختن افکارعمومی، با 
نمایش صحنه های تلویزیونی دلجویی از زلزله زدگان، ضلع سوم مثلث شوم خود 
یعنی تزویر را نیز تکمیل نماید و مردم را برای مدتی از تظاهرات انقالبی منصرف 

کند و فرصتی برای تجدید قوا و تجدید آرایش سیاسی - نظامی فراهم نماید.
اما حضرت امام خمینی - رحمه اهلل علیه - پس از این اقدام رژیم، از نجف 
پیامی صادر نموده و ضمن احســاس همدردی با زلزله زدگان و فراخوان جهت 

کمک به آنها، به افشای ماهیت رژیم شاه پرداختند.
اعتراض توکلی به رانت  طلبی
در پوشش شرکت بودجه ریزی

احمد توکلی در نامه ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص شبهه 
وجــود رانت و انحصار یک شــرکت خصوصی در نظــام بودجه ریزی مبتنی بر 

عملکرد هشدار داد.
بــه گزارش الف، در این نامه آمده اســت: پس از تصویب بند »پ« ماده 7 
قانون برنامه ششم که طی آن دولت موظف شد از سال اول اجرای قانون برنامه، 
ساالنه اعتبارات بیست درصد )20%( دستگاه های اجرائی مندرج در قوانین بودجه 
سنواتی را به صورت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تنظیم نماید، تحرکات خوب 
از ســوی برخی دستگاه های اجرایی آغاز شده که می تواند نتایج ارزشمندی در 
نظام بودجه ای کشور به دنبال داشته باشد، اما در مسیر اجرای این ماده قانونی، 

شبهه رانتجویانه و سؤال برانگیزی نیز ایجاد شده است.

اقتضای اصل عدالت در نظام اداری حکم می کند الزام دســتگاه های دولتی 
به استقرار سامانه های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، با مراعات دو اصل رقابت 
منصفانــه و اصل صرفه و صــالح صورت گیرد به نحوی که اوالً شــرکت های 
غیردولتی بتوانند در رقابتی غیرتبعیض آمیز از فرصت ارائه خدمت برای سامانه های 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برخوردار باشند و ثانیاً این خرید خدمت از سوی 
دولت به عنوان بزرگترین بنگاه تقاضا، با مراعات صرفه و تحمیل کمترین هزینه 

به بودجه صورت گیرد. این درحالی است که؛ 
1- طبق گزارش های مســتند، در سنوات اخیر نماینده یکی از شرکت های 
فعــال در عرصه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، به نام »گروه مشــاوران پ« با 
قراردادی در ساختمان سازمان برنامه و بودجه مستقر شده و در جلسات مربوط 
به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به عنوان مشــاور و یا مدرس شرکت داشته و 
دارد. یکی دیگر از اعضای موثر این شرکت نیز )با برخی وابستگی های سببی با 
مدیران پیشین سازمان( ارتباطات مستمری با بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان 
برنامه و بودجه داشته است. جای این پرسش وجود دارد که چرا این امتیاز ویژه 
و انحصاری )استقرار در سازمان برنامه و امکان حضور در جلسات سازمان( تنها 
برای یکی از شرکت های فعال در این عرصه فراهم شده و اصل بیطرفی و عدم 

تبعیض را نقض نموده است؟
2- از سوی دیگر در جریان عملیاتی شدن این قانون شاهد هستیم، به دلیل 
وجود ســابقه این افراد در ســازمان و شرکت مذکور درخصوص بودجه ریزی بر 
مبنای عملکرد و ارتباطات موجود، دستگاه های اجرایی جدا جدا با شرکت مذکور 
قرارداد بســته اند و شنیده ها از رقم های چند صد میلیونی تا باالی یک میلیارد 
تومان حکایت دارد. ســؤال اینجاســت که با توجه به تعداد باالی دستگاه های 
دولتی متقاضی و در مراحل بعدی شرکت های دولتی متقاضی، اگر قرار باشد هر 
دستگاه دولتی منفرداً به این امر اقدام نماید، آیا حجم باالیی از منابع عمومی در 
این خصوص هزینه نخواهد شد؟ آیا سازمان برنامه و بودجه نمی تواند به صورت 
شفاف و در چارچوب مناقصه ای بزرگ، یکبار برای تمام دستگاه ها، نرم افزار مورد 
نیاز را از بخش خصوصی برای دولت بخرد و همانند دیگر ســامانه های سازمان 

عملیاتی نماید؟
طرح شبهات و وصول اعتراض هایی به دیدبان شفافیت و عدالت درخصوص 
اعطای رانت سازمان برنامه و بودجه به یک شرکت در کشور به شکل انحصاری 
و همچنین تحمیل هزینه های میلیاردی به بودجه عمومی دولت از مسیر اجازه 
انعقاد قراردادهای جداگانه هر دســتگاه با شرکت مذکور، توضیحات شفاف ساز 

جنابعالی را ضروری ساخته است.
مردم منتظرند

جهانگیری عذرخواهی کند
آیا معاون اول رئیس جمهور شهامت عذرخواهی و پس گرفتن موضع اشتباه 

خود درباره مسکن مهر را دارد؟
روزنامه صبح نو ضمن طرح این پرسش نوشت: در واقعه تلخ زلزله کرمانشاه 
بی تدبیری و ناخویشــتنداری معاون اول رئیس جمهور در اولین روزهای حادثه 
معرفی کردن مسکن مهر به عنوان عامل اصلی تخریب ها و تلفات زلزله، آن هم 
بدون هیچ سند و مدرکی، موجبات نگرانی شدید مردم به ویژه حدود 12 میلیون 

ساکنان مسکن مهر در سراسر کشور را فراهم کرد.
این در حالی اســت که متاســفانه دولت های یازدهم و دوازدهم، با وجود 
ادعاهای بســیار، هیچ توفیقی در امر مســکن اجتماعی و انبوه نداشته و صرفا 
با یک رفتار سیاســی درصدد تخریب اقدامات مثبت گذشته برآمده اند. در هر 
حال و با وجود اینکه گزارش های بعدی از مقاوم بودن واحدهای مسکن مهر در 
زلزله اخیر حکایت داشــت و بی اساس بودن ادعای آقای معاون اول را به اثبات 
رساند، اما آقای جهانگیری تاکنون هیچ اقدامی برای اصالح گفتار اشتباه خود و 

عذرخواهی از افکار عمومی به عمل نیاورده است.
آیا آقای معاون اول شهامت عذرخواهی و پس گرفتن موضع اشتباه خود را 

در روزهای آینده خواهد داشت؟
این روزنامه در ادامه برخی توئیت های مردمی در اعتراض به سیاسی کاری 

به بهانه زلزله را درج کرده است: 
* سیاســی کاری یعنی بیمارستان یک سال ساخت رو سر مردم آوار بشه. 
ولی شما 24 ساعته آمار نماهای ریخته شده خانه هایی رو بدی که یک دونش 

هم تا حاال خودت نساختی.
* دو کشته زلزله 7/3 ریشتری مسکن مهر و جیغ های بنفش جهانگیری و 
سوختن ده ها نفر زنده زنده در قطار و نگرانی او برای قاچاق دختر مظلوم وزیر 

یعنی سیاسی کاری.
* این دولت از فیلم سینمایی، صعود به جام جهانی، محیط زیست، پیاده روی 

اربعین استفاده سیاسی میکنه، توقع دارید از فرصت زلزله استفاده نکنه.
* بــا فروکش کردن عملیات امداد ابتدایی در زلزله کرمانشــاه حاال وقت 
رسیدگی به سیاسی کاری دولتمردان رسیده؛ کاری که اونا از ساعات اول حادثه 

شروع کردن!
* مردم شــریف ایران یادتون هست با سیاسی کاری ازتون رأی گرفتیم؟ با 
سیاسی کاری نقض برجام رو ماست مالی کردیم؟ حاال با سیاسی کاری میدون 

رو دست گرفتیم.
* سیاسی کاری یعنی ارتش شهرها رو آباد کنه و سپاه روستا رو، دولت هم 

به فکر تسویه حساب های قبلی خودش باشه...!
* جناب معاون اول رئیس جمهور باید از جامعه ده  میلیونی مسکن مهر نشین، 

بابت سیاسی کاری عذرخواهی کند.
* سیاسی کاری یعنی به جای اینکه به درد مردم کرمانشاه برسی مسکن مهر 

رو علم کنی که: آی ملت! اکثر کشته ها، مربوط به مسکن مهر بوده.
* سیاســی کاری یعنی دروغ با شتاب علیه مســکن مهر اما سکوت برای 
بیمارستان انتخاباتی که بهار امســال در کرمانشاه افتتاحش کردند و در زلزله 

کرمانشاه کلی تلفات داشت.
* او با سیاسی کاری می خواست دست پیش را بگیرد که پس نیفتد بی خبر 
از آنکه با این کار خویش را زیر ســؤال برده و جمع کثیری از مردم را به نفرت 

از خود وامی دارد.
* فقط یک لحظه به اون بچه ای فکر کنید که پدرش با هزار زحمت مسکن 

مهر خریده، ولی االن تو مدرسه، تیکه می شنوه بابت خونه شون...
* سیاســی کاری یعنی فضای ذهنی جامعه رو ببری سمت مسکن مهر تا 

فراموش کنیم ستاد مدیریت بحران اعالم کرد غافلگیر شدیم.
* سیاســی کاری یعنی مردم توی سرما و مصیبت باشن، همه کشور بسیج 
بشــه برای کمک، تو بیای دولت قبلو تخریب کنی و به ریش مردم بخندی و 

بری توی افق محو بشی.
رسانه فرانسوی: سیاست پاریس

درباره برجام 180 درجه تغییر کرده است
یک رسانه فرانسوی تصریح کرد سیاست های دولت فرانسه در قبال برجام 

180 درجه تغییر کرده است.
پایگاه اینترنتی »آر.ت« ضمن گزارشــی با اشــاره به تحوالت منطقه و 
سفر اخیر رئیس جمهوری فرانسه به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
تاکیــد کرد مواضع پاریس درباره توافق هســته ای با تهران، چرخش 180 

درجه ای داشته است.
آر.ت می نویسد امانوئل مکرون درخصوص توافق هسته ای ایران، چرخشی 
180 درجه ای داشــته  و اکنون همانند همتای آمریکایی خود، نشــان داد 
که خواهان مذاکره مجدد با ایران اســت و می خواهد این مذاکرات، برنامه 

موشک های بالستیک ایران را نیز در بر بگیرد.
مکرون در جریان سفر خود به امارات عربی متحده در نهم ماه نوامبر )18 
آبان ماه(، به طور غیرمنتظره ای به دیدگاه ترامپ درباره توافق هسته ای نزدیک 
شد. اگرچه مکرون باز هم بر تمایل برای حفظ برنامه جامع اقدام مشترک 
تاکید کرد، اما برای نخستین بار به اضافه کردن دو بند جدید به آن اشاره کرد.
مکرون همانند دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد خواهان 
مذاکره درباره فعالیت های موشــکی بالســتیک ایــران و اعمال تحریم در 

صورت لزوم است.
این پیش شرط تاکنون وجود نداشت و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 

فعالیت های موشکی بالستیک ایران را ممنوع نمی کرد.
همان طور که آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون هشت بار تایید کرده 

است ایران به این خواسته پایبند است.
بند دومی که مکرون خواســتار آن شــده، بسیار مبهم و در عین حال 
نشان دهنده موضع گیری در نبرد میان عربستان وایران است. رئیس جمهوری 
فرانسه همچنین خواستار »مهار سلطه ایران در تمام منطقه«  شده است. 

این ضمانتی نزد عربستان سعودی و متحدش آمریکاست.
رئیس جمهوری فرانســه پس از امارات متحده عربی، راهی عربســتان 
ســعودی شد و در آنجا با محمدبن ســلمان ولیعهد و مرد قدرتمند جدید 
این کشور دیدار کرد و در این دیدار هم بر تمایل خود برای مذاکره با ایران 

درباره برنامه موشکی این کشور سخن گفت.

گفت: وزرای خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه به درخواست آل سعود 
در قاهره یک نشست اضطراری برگزار کردند.

گفتم: اضطراری برای چی؟
گفت: برای بررسی چگونگی مقابله با نقش ایران در خاورمیانه و در 

اعتراض به شلیک موشک های انصاراهلل به ریاض و...
گفتم: عربســتان و امارات با میلیاردها دالر اسلحه که از 
آمریکا و اروپا خریده اند و با آن همه »اهن و تولوپ« و قمپزی 
که در کرده اند نتوانسته اند حریف مردم مظلوم اما شجاع یمن 
بشــوند، حاال ایران را متهم می کنند که شکست خودشان را 

آبرومندانه جلوه بدهند!
گفت: فرمانده ارتش آل سعود اعالم کرده بود که ظرف یک هفته کار  
انصاراهلل تمام است و االن دو سال است که نتوانسته اند هیچ غلطی بکنند.

گفتم: به روایت شعر دستکاری شده شاعر؛ 
آمد از پرده به مجلس، عرقش پاک کنید

تــا نگویند حریفان که چــرا خیس آمد!

یــک روزنامه آمریکایی 
وزارت  نوشت:  گزارشی  در 
در  آمریــکا  دادگســتری 
راستای تأمین اهداف دولت 
فشــار  تحت  برای  ترامپ 
گذاشتن کنگره درباره اعمال 
تحریم های جدید ضدایرانی، 
جدیدی  اتهامات  آینده  ماه 

را علیه ایران طرح می کند.
مقامات وزارت دادگســتری 
آمریــکا در حال آماده ســازی 
اعالم چندین پرونده جدید علیه 
مظنونین ایرانــی در ماه آینده 

هستند.
بنــا بــر گــزارش روزنامه 
»واشنگتن پست«، برخی منابع 
مطلع با اعالم این خبر گفتند، ماه 
امنیت  دادستان های  از  گذشته 
ملی در وزارت دادگستری آمریکا 
خواسته شده اســت تا هرگونه 
تحقیقات درجریان که مربوط به 
ایران و یا اتباع ایرانی می شود را با 
هدف علنی ساختن این پرونده ها 

مورد بررسی قرار دهند.
براساس  فارس،  گزارش  به 

اعالم این منابع مطلع، این اقدام 
برای علنــی کردن پرونده های 
مرتبط با ایــران باعث بوجود 
آمدن نگرانی هایــی در داخل 
آمریکا شــده اســت چرا که 
قانون  اجــرای  مقامات  برخی 
در آمریکا نگران این مســئله 
هســتند کــه مقامات ارشــد 
وزارت دادگستری آمریکا قصد 
افشــای این پرونده ها را دارند 
تا بــه دولــت »دونالدترامپ« 
رئیس جمهــوری آمریکا برای 
تحت فشار گذاشتن کنگره در 
جریان اعمال تحریم های جدید 

علیه ایران کمک کنند.
برخی نیز ابراز نگرانی کرده اند 
که علنی کــردن این پرونده ها 
می توانــد تحقیقات درجریان را 
تضعیف کرده و یا دســتگیری 

مظنونین را دشوارتر سازد.
بر اســاس گزارش روزنامه 
واشــنگتن پســت، سخنگوی 
وزارت دادگســتری آمریــکا از 
اظهارنظر در این خصوص امتناع 

ورزیده است.

واشنگتن پست:

وزارت دادگستری آمریکا 
در حال آماده سازی پرونده های جدید 

علیه ایرانیان است

سرویس سیاسی – 
وزیران امــور خارجه اتحادیه 
عرب به درخواســت عربستان در 
قاهره تشــکیل جلسه دادند تا با 
و  ایران  علیه  ادعاهای سعودی  ها 
حزب اهلل، همسویی خود را به نمایش 
بگذارند اما در عمل این نشست با 
غیبت کشــورهای مطرحی چون 
سوریه، عراق، لبنان، الجزایر، عمان، 
قطر و حتــی امارات از وزن باالیی 
برخوردار نبود و برخی کشورهای 
و  جیبوتی  مانند  شــرکت کننده 
بحرین هم که در این نشست جز 
تکرار دیکته های سعودی ها حرف 

دیگری نداشتند.
»احمــد ابوالغیط« دبیرکل اتحادیه 
عرب که روابطش با رژیم صهیونیســتی 
و حمایت های وی از این رژیم در جریان 
جنــگ علیه غزه در ســال 2008 برای 
همگان معروف است و تصاویر وی در حال 
خنده و دست دادن با »تسیپی لیونی« 
وزیر امور خارجه سابق رژیم صهیونیستی 
چهره ای منفور از وی در میان ملت های 
اسالمی و عرب منطقه ساخته است، در 
اظهارات خود در افتتاحیه نشست وزیران 
خارجــه عرب در قاهره با تکرار ادعاهای 
اتحادیه  دبیرکل  عربســتان،  ضدایرانی 
عرب به تیتر روزنامه کیهان درباره حمله 
موشــکی به امارات و همچنین سخنان 
رئیس جمهور ایران، مبنی بر نفوذ ایران 

در کشورهای عربی استناد کرد.
 دبیرکل اتحادیه عرب به رغم انتشار 
گزارش شــورای امنیت سازمان ملل 
مبنی بر عدم هر گونــه ارتباط ایران 
با حمله موشــکی گروه های مردمی و 
مقاومت یمن به ریاض همچنین مدعی 
شد: نشست ما در شرایط غیرعادی، که 
پایتخت عربی با موشک بالستیک هدف 
قرار گرفته است برگزار می شود. موشکی 
که حوثی ها به عربستان شلیک کردند، 
در ادامه دخالت ها و ایجاد فتنه و تخریب 
اســت و در برابر ما غیر از موشک های 
بالستیک ساخت ایران و دشمنی آشکار 
نیســت و اینکه پایتخت های عربی در 
تیررس موشــک های بالستیک ایران 

قرار دارد.
وی ادعا کرد: کشورهای عربی قادر 
به دفاع از ثبات خود هستند و نمی پذیرند 
در سایه ترس به سر ببرند و دخالت های 
ایران در این حد متوقف نشده و آخرین 
آن انفجار خطوط لوله در بحرین و شبکه 
العبدلی در کویت و دیگر اقدامات است 
و شواهدی درباره حمایت از شبه نظامیان 
مسلح در کشــورهای عربی وجود دارد. 
مواضع مسئوالن ایرانی، نمایانگر سیاست 

ایران است و خط مشی هیمنه و سیطره 
است. ما این مواضع خصمانه را محکوم 
می کنیــم و از ایــران می خواهیم که از 
مواضع خود در قبال کشــورهای عربی 
دست بردارد. کشــورهای عربی دخالت 
ایران را عامل اصلی بی ثباتی در یمن از 
طریق تجهیز حوثی ها می دانند. تهدیدات 
از حد گذشته است و منطقه را به سوی 

سرنوشت خطرناک سوق می دهد.
 عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان 
نیز در این نشست به سراغ اتهام بی اساس 
ایرانی بودن موشک هایی که یمنی ها در 
دفاع از خود به سمت سعودی ها شلیک 
می کنند، رفت و گفت: »موشک بالستیکی 
که به پایتخت کشــور من شلیک شد، 
نشانگر حمالت مکرر ایرانی ها به پادشاهی 
سعودی اســت و تاکنون شاهد شلیک 
هشتاد موشک بالســتیک دارای هویت 
ایرانی از سوی عامالن ایران یعنی حوثی ها 

به سمت خود بوده ایم.«
جبیر در تالش بــرای ایجاد حس 
ناامنی در میان دیگر اعضای اتحادیه عرب، 
در سخنانی تحریک آمیز گفت: »سکوت 
در برابــر این حمالت وحشــیانه عوامل 
منطقه ای ایران، به نفع امنیت هیچ یک 
از پایتخت های عربی نیست. امروز از همه 
شما می خواهم صادقانه و ثابت قدم در کنار 
مردم و کشورهای مان بایستیم و در مسیر 
پاسخ به اقدامات ایران، به اصول و منشور 
اتحادیه و قواعد بین الملل پایبند بمانیم.«

پس از ســخنان »عــادل الجبیر« 
علیه ایران، وزیر خارجه بحرین نیز طبق 
معمول، همان سخنان را تکرار و ایران را 

به بی ثباتی در منطقه متهم کرد.
خالد بن احمد آل خلیفه در سخنانی 
بیشتر بخش های ادعاهای خود را متوجه 
حــزب اهلل لبنــان کرد و گفــت، باید با 
این حزب به علــت تهدید امنیت ملی 

کشورهای عربی مقابله کرد.
او افزود: لبنان تحت سیطره حزب اهلل 
و لبنان مسئول مشــارکت حزب اهلل در 

دولت این کشور است.
وزیر خارجه بحرین همچنین مدعی 
شــد: اقدامات ایران موجب شده است تا 
هزاران بحرینی زخمی  شوند و ما تاکنون 
این را تحمل کرده ایم و خط لوله نفتی که 
در منامه منفجر شد، از جمله تجاوزات 

ایران علیه بحرین بود.
خالد بن احمد با بیان اینکه موشکی 
که از ســوی یمن به ریاض شلیک شد، 
ایرانــی بــود، گفت: ایــن اولین تعرض 

هم پیمانان ایران نبود.
همچنین ایــن اتحادیه که هدف از 
شکل گیری آن مقابله با  اشغالگری رژیم 
صهیونیستی بوده است و از زمان تاسیس 

هیــچ خاصیتی جز صــدور بیانیه های 
بی ارزش نداشــته اســت، در پایان این 
نشســت با فشــار و تطمیع سعودی ها 
بیانیــه ای را علیه ایران و حزب اهلل صادر 
کــرد کــه در آن تهران بــه دخالت در 
کشورهای عربی و ایجاد ناامنی متهم و 
بار دیگر از حزب اهلل به عنوان یک حزب 
تروریســتی یاد شد. در این بیانیه پایانی 
نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب نیز 
کــه از زبان »احمــد ابوالغیط« دبیرکل 
اتحادیه عرب خوانده شد، ایران به دخالت 
و ناامن سازی در منطقه متهم شد. ابوالغیط 
با تکرار ادعاهایی بی اساس در این بیانیه 
گفت: ســخنان خصمانه و تنش آفرین 
ایــران را محکوم می کنیم و دخالت های 
ایران موجب بی ثباتی در یمن شده است 
و ایران تمامی فرصت ها برای اعتماد سازی 

در جهان عرب را از دست داده است.
ایــن بیانیه مدعی شــد که ائتالف 
سعودی یک کشتی ایرانی حامل سالح 
بــرای حوثی های یمــن را توقیف کرده 
اســت و موشکی که ریاض را هدف قرار 

داد ساخت ایران بود.
ابوالغیط تأکید کرد: نشست وزرای 
خارجه عربی هر گونه دســت اندازی به 
امنیت عربستان سعودی را رد می کند و 
ایران از شبه نظامیان مسلح در چند کشور 

عربی حمایت می کند.
دبیرکل اتحادیه عرب با بیان اینکه 
زمــان خالصــی منطقه از خشــونت و 
فرقه گرایی فرا رســیده مدعی شــد که 
تهدیدات ایــران تمامی خطوط قرمز را 
رد کــرده و ایران تالش دارد تا خنجری 
بر پهلوی عربســتان و کشورهای عربی 

خلیج  فارس باشد.
در بخش های پایانی این بیانیه  ایران 
به در پیش گرفتن سیاست فرقه گرایی 
متهم شــده که با توافق هسته ای قدرت 

یافته است.
انتقادها به نشســت وزیران اتحادیه 
عرب به جایی رســید که بی بی سی در 
گزارشی تاکید کرد غیر از صدور بیانیه، 

از این اتحادیه کار دیگری بر نمی آید. 
اتحادیه عرب 

بر طبل جنگ می کوبد
عبدالبــاری عطــوان، نویســنده و 
تحلیلگر مشهور نیز طی یادداشتی از این 
اجالس انتقاد کرد و نوشت: وزرای خارجه 
عرب، از زیر سقف اتحادیه عرب بر طبل 

جنگ در لبنان می کوبند. 
وی تصریح کرد: »اتحادیه عرب در 
10 سال اخیر به ابزاری برای جنگ افروزی 
و تخریب و تجزیه کشورهای عربی تبدیل 
شده اســت. عالوه  بر این، به شکل یک 
چتر »فرقه ای« برای فراهم سازی پوشش 

و مشــروعیت به تجاوز گری آمریکایی و 
غربی علیه امت عمل می کند. این اتحادیه 
یک جنگ در سوریه برافروخت که هفت 
سال ادامه داشت. جنگ دیگر آن در لیبی 
بود که این کشــور را به یک کشور ناکام 
تبدیل کــرد. جنگ یمن را تایید کرد و 
اکنون تحت فشــار کشورهای خلیجی، 
به خصوص عربستان، برای شعله ور کردن 

جنگ در لبنان آماده می شود.«
پول های دولت های عرب 
عامل اصلی بحران های 

منطقه است
همچنین روزنامه »المصری الیوم« 
در مقاله ای به قلم عبدالناصر ســالمه با 
عنوان »بر هم ریختن برگه ها در منطقه« 
با تاکید صریح بر عدم فهم اینکه چه کسی 
در امور منطقه عربی دخالت می کند، به 
برگزاری نشست فوری وزرای خارجه عرب 
برای بررسی دخالت ایران در امور منطقه 
 اشاره کرده و با  اشاره به اهمیت این جلسه 
می نویسد: »ما نباید از نقش غیرقابل انکار 
اموال و پول های عربی به عنوان عامل اصلی 
در بحران های منطقه، همچنین دخالت 
خطرناک تر بیگانــگان با حمایت اعراب 

غافل شویم«.
نویســنده با  اشــاره به نقش پول 
کشورهای عربی به عنوان سوخت جنگ 
کنونی در سوریه و کشته  شدن نزدیک 
به ششــصد هزار نفر و مهاجرت شش 
میلیون نفر از مردم ســوریه، همچنین 
نقش مشابه اموال عربی در بحران لیبی، 
یمن و لبنان برای تحمیل سیاست های 
مشخص و نقش منفی اموال عربی در 
کشــورهای عربی و کل جهان و متهم 
شــدن اعراب به حمایت از تروریســم 
می نویسد: »معتقدم نشسست اتحادیه 
عــرب باید همراه بــا صراحت و تقابل 
باشــد و فرو بردن سرها زیر برف تنها 
موجب تشدید بحران ها می شود. در هر 
نشستی باید اول بر خروج اموال عربی از 

بحران های منطقه تاکید شود.« 
صدور بیانیه دیکته شــده ریاض از 
سوی اتحادیه عرب علیه ایران در حالی 
است که جمهوري اسالمي ایران همواره 
بر دوستي و همزیستي مسالمت آمیز با 
کشورهاي همسایه از جمله کشورهاي 
عربي تاکید داشته و در این راه هزینه هاي 
مالي و انساني بســیاري پرداخته است 
چنان که جهانیان اذعــان دارند که اگر 
حضــور مستشــاري ایــران در عراق و 
سوریه و نیز حمایت هاي آن از مقاومت 
نبود، رژیم صهیونیستي، تروریست ها به 
عنوان مهره هاي آمریکا بر منطقه مسلط 

شده بودند.
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انتقادها از همراهی اتحادیه عرب با رژیم صهیونیستی

اتحادیه عرب جز صدور بیانیه علیه ایران 
توان دیگری ندارد 


