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خبر ویژه

سامانه پیام کوتاه 30002323

33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز ســرعت تحوالت در یمن به نحو عجیبی باال رفته است. در صحنه 

داخلی پس از آنکه روابط محرمانه علی عبداهلل صالح و طیفی از حزب 
کنگره با مقامات سعودی و امارات و توافقی که برای تصرف صنعا میان 
آنان پدید آمده بود، کشف شد، در یک زمان بسیار کوتاه - حد فاصل 
پنجشنبه شب تا ظهر روز شنبه این هفته - به زیان آنان فیصله پیدا 
کرد و جنبش اسالمی انقالبی انصاراهلل یمن به سرعت بر اوضاع پایتخت 
مسلط شد و اجازه نداد خیانت چند نفر به درگیری میان یمنی ها منجر 
شود. از سوی دیگر در روزها و هفته های اخیر فشار داخلی و خارجی بر 
رژیم جنگ افروز سعودی برای توقف یا تخفیف جنگ علیه یمن افزایش 
یافته است و این نشان می دهد همه آنهایی که چشم به موفقیت قوا و 
متحدان این رژیم دوخته بودند هم اینک شرایط را معکوس می دانند. 

در این خصوص توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
1- توطئه تســخیر صنعا - حسب آنچه در البالی اخبار آمده - و 
تغییر روند جنگ، پنج ضلع داشت؛ عربستان، امارات، علی عبداهلل صالح 
و بخش کمی از جریان موثر حزب اخوانی - وهابی اصالح - که هم اینک 
بر استان مأرب واقع در شرق پایتخت سیطره دارد - و بعضی از سران 
قبایل مستقر در غرب صنعا که به وسیله پول زیاد و وعده حکومت خریده 
شده بودند. یعنی یک نقشه کامل وجود داشت و شامل درون صنعا، شرق 
صنعا، غرب صنعا و پشتیبانی هوایی توسط امارات و عربستان می شد. بر 
این اساس حدود یک ماه پیش که جنایات سعودی علیه مردم مظلوم یمن 
شدت گرفته و تلفات بیشتری وارد کرده بود، »احمد ولدشیخ« نماینده 
دبیرکل سازمان ملل در امور یمن در مالقات با بن سلمان خواستار کاهش 
حمالت و توجه به راه حل سیاسی می شود، بن سلمان در پاسخ می گوید 

کمی صبر کن تا ببینی حوثی ها به چه وضعی گرفتار خواهند شد.
بر این اساس می توان گفت تا آنجا که به جبهه سعودی بازمی گردد، 
نقشه تصرف برق آســای صنعا حرف نداشت و هر ناظر سیاسی را هم 
وادار به پذیرش موفقیت طرح ســعودی می کرد اما آنچه اتفاق افتاد 
درواقع کامال معکوس بود. رهبری جنبش انصاراهلل حدود یک ماه پیش 
به مکالمات بعضی از نزدیکان علی عبداهلل صالح دسترسی پیدا می کند 
و طی آن بخشــی از قول و قرارهای دوطرف درباره صنعا و »عملیات 
مشترک« لو می رود. انصاراهلل در تماس با علی عبداهلل صالح به او هشدار 
داده و درواقع به او خبر می دهد که از نقشه مطلع است. هدف انصار از این 
اطالع رسانی این بود که از یک سو مانع از هم گسیخته شدن همکاری های 
امنیتی و سیاســی میان دو طرف شود و از سوی دیگر هشدار دهد که 
مسئله را می داند و در شرایط غافلگیری نیست اما علی عبداهلل صالح 
ضمن آنکه  منکر چنین توافقی می شود، می گوید بر سر توافق با انصار 
کماکان ایستاده اســت ولی خب معلوم بود که این یک تعارف بیشتر 
نیست و دیگر نمی توان به او به چشم یک نیروی قابل اعتماد نگاه کرد 

و باید با جدیت بیشتر او را زیر نظر گرفت.
صالح با گمان اینکه اطــالع  انصاراهلل از توافق پنج جانبه علیه او، 
چیزی را عوض نمی کند و یا شاید برای اینکه راه دیگری برای حفظ حیات 
سیاسی خویش سراغ نداشت در همان پازل بازی را ادامه داد و این بار که 
دیگر امکان پرده پوشی وجود نداشت در مصاحبه تلویزیونی از عالقه اش 
به توافق با عربستان پرده برداشت و همزمان نیروهای انصار را که با آن 
به پیمان مشترک رسیده بود، »میلیشیا« - یعنی گروهی غیرقانونی و 
مسلح - خطاب کرد. در این میان انصار که می دانست مسجد بزرگ »علی 
عبداهلل صالح« محل اصلی توطئه است، با این عنوان که می خواهد برای 
اطمینان از برگزاری مراسم میالد پیامبر اعظم)ص( که هرساله به نحو 
باشکوهی در یمن و بخصوص در این مسجد که بزرگ ترین مسجد یمن 
است، برگزار می شود وضع مسجد را بررسی کند، بعدازظهر پنجشنبه 
هفته پیش یک یگان از نیروهای امنیتی خود به همراه تعدادی از نیروهای 
وزارت کشور را به این مسجد می فرستد که با مانع نیروهای صالح مواجه 
می شوند ولی در نهایت وارد مسجد شده و متوجه مقادیر بسیار زیادی 
سالح در زیرزمین های مسجد می شوند. با توجه به اینکه برگزاری مراسم 
روز 17 ربیع - یعنی دیروز- در این مســجد قطعی بوده است، وجود 
این حجم از سالح خبر از وجود توطئه ای و اجرای آن در روز 17 ربیع 
می دهد. نیروهای مشترک انصاراهلل و وزارت کشور اقدام به در اختیار 
گرفتن بخش های مختلف مسجد می کنند که در این بین نیروهای شبه 
نظامی صالح با آنان درگیر شدند. به زودی درگیری به خارج از مسجد و 
بخش جنوبی پایتخت که مراکز سیاسی در آن قرار دارد و به همین دلیل 
»حی السیاسی« خوانده می شود و نیز به مراکز استان های ذمار، عمران و 
حّجه کشیده می شود که سرعت انتقال این درگیری از پایتخت به چهار 
مرکز استان و نیز ورود هواداران حزب اصالح در »عمران« به درگیری 
علیه کمیته های مردمی وابسته به شاخه نظامی انصاراهلل تردیدی باقی 
نمی گذارد که همه چیز آماده انجام عملیات مشترک علیه انصاراهلل شده 
است. اما نکته اینجاست که شروع درگیری برای تصرف پایتخت روز 17 
ربیع بوده که با پیش دستی انصاراهلل این درگیری در روز یازدهم و در 
حالی که در زنجیره عملیاتی آنان حلقه های آخر چیده نشده اند، شروع 

می شود و به شکست این طرح پیچیده منجر می گردد.
2- برخالف آنچه تصور می شود، هدف همکاری های پنج جانبه که به 
آن اشاره شد، تسلط بر بخش شمالی یمن نبوده بلکه هدف فقط تصرف 
پایتخت بوده است. وقتی شرایط داخلی یمن و سرگذشت درگیری های 
آن را مالحظه می کنیم درمی یابیم که طرف های این طرح برای سیطره 
بر کل استان های شمالی شامل 12 استان نیروی کافی نداشته اند. از سوی 
دیگر صالح و ارتش پیشین آن که نزدیک به 300 هزار نیرو داشته، در 
شش جنگ که در حدفاصل 1382 تا 1388 روی داد و از پشتیبانی نیروی 
هوایی امارات هم برخوردار بود از نیروهای انصاراهلل که در آن روزها به 
چند هزار نفر هم نمی رسید، شکست خوردند. بنا بر این منطقاً در این 
شــرایط که از یک سو صالح فاقد ارتش بوده و متقابال نیروهای رزمی 
انصاراهلل به چند صد هزار نفر رسیده است نمی توان پذیرفت که هدف 

طرح نظامی این پنج موتلف تصرف استانهای شمالی یمن بوده است.
به نظر می آید که هدف عملیاتی نیروهایی که از شبانگاه پنجشنبه 
تا نزدیکی های ظهر شنبه در استان های عمران، حجه و ذمار با نیروهای 
انصاراهلل درگیر شدند، سرگرم کردن انصار و نه تصرف این شهرها بوده 
است چه اینکه اگر بنای تصرف مراکز استان های تحت تسلط انصاراهلل 
بود، این اقدام باید در استان های شافعی نشین که انصار در آنجاها نیروی 
کمتری دارد، روی می داد. انتخاب استان های زیدی نشین که به پایتخت 
نزدیکند و انصار در آنجاها نیروهای فراوانی دارد با هدف سرگرم کردن 
انصاراهلل و نیروهایش در خارج از صنعا و تمرکز نیروهای تحت رهبری 
صالح و شرکای آن روی پایتخت صورت گرفته که با هوشیاری انصاراهلل 

این طرح خنثی شده است.
سؤال این است که اگر طرح سعودی، اماراتی، اصالح، صالح و سران 
بعضی از قبایل شمال یمن به نتیجه می رسید چه اتفاقی می افتاد؟ تصرف 
پایتخت که طی دو سال گذشته هدف اصلی رژیم سعودی و مؤتلفین 
آن بود می توانســت اقتدار انصاراهلل را بشکند و متقابال نیروهای شبه 
نظامی و نظامی ســعودی که به دلیل شکست های پیاپی به مرز یأس 
کامل رسیده اند را برای عملیات های بعدی تشجیع کند. از نظر سعودی 
موفقیت طرحی که با محوریت علی عبداهلل صالح توأم بود می توانست 
اکثر سران قبایل یمنی که هم اینک با انصاراهلل همکاری می کنند و بخش 
عمده ای از هزینه  اداره جنگ و جامعه نیز بر دوش آنان است را از انصار 

جدا کرده و حتی در مقابل آن قرار دهد.
از ســوی دیگر همه می دانیم که در هفته های اخیر فشار متراکمی 
از داخل عربستان و بیرون آن برای متوجه کردن بن سلمان به »جنگ 
بی حاصل« وجود داشت که در گفت وگوهای محرمانه نماینده دبیر کل 
ســازمان ملل و عبارات صریح گوترش دبیرکل و دولت های اروپایی و 
نشریات آمریکایی هم به تکرار آمد. سعودی در این بین موافقت با هر 
طرح سیاسی را موکول به بدست آوردن یک موفقیت میدانی می کرد 
تا بتواند سه خواسته ای که از سال دوم جنگ - آغاز عملیات موسوم به 
اعادهًْ االمل- مطرح می کرد، محقق گرداند و در واقع به طریقی دوباره بر 
یمن مسلط شده و تکلیف انصاراهلل را یکسره نماید. آن سه خواسته شامل 
خارج شــدن صنعا از دست انصاراهلل، تحویل مراکز استان ها به دولتی 
که شورای همکاری خلیج فارس و در واقع خودش تعیین می کند و تن 
دادن انصار به خلع سالح های سنگین و نیمه سنگین. بنابراین می توان 
گفت هدف تاکتیکی توطئه پنج ضلعی اخیر تصرف صنعا و وادار کردن 
انصار به دو خواســته دیگر سعودی بود که البته اگر به این خواسته ها 
می رســید به مرور و با اقدامات نظامی تمام شهرها و روستاها و حتی 
سالح های سبک را از انصار می گرفت و آنان را قتل عام می کرد و دوباره 
سیطره ای که از سال 1310 و زمان تاسیس »عربستان سعودی« بر یمن 
جز نکبت و فقر و مرگ پدید نیاورده، اعاده می گردید که ضربه سنگین 

انصار همه این خواب های شیطانی را برهم زد.

یمن، جزئیات توطئه ای ناكام

سعداهلل زارعی

* قابل توجه کاســبان برجام که تا دیروز به آمریــکای جنایتکار دل خوش 
داشــتند و امروز به اروپا دل بسته اند. اتفاقات امروز یمن تجربه زنده دیگری 
است که اعتماد به جنایتکار، هیچ نتیجه ای جز خسران نخواهد داشت. دیدیم 
علی عبداهلل صالح جانی چگونه از پشت به انصاراهلل خنجر زد! خدا را شکر که 

جزای خیانتش را هم دید.
طباطبایی
* ای کاش رأفت نظام اســامی شامل ســران فتنه گر 88 نمی شد و آنها به 
ســزای اعمال ننگین خود می رســیدند که امروز شاهد عربده کشی برای این 
خودفروخته ها نباشــیم و بدتر از آن فتنه را به گردن دیگران بیندازند. چطور 
دستگاه قضایی به این عربده های پایگاه دشمن پاسخی نمی دهد؟! این غده های 
سرطانی هرچه بیشتر بمانند بر بیماری های جامعه می افزایند. تجربه علی عبداهلل 

صالح روشن ترین و جدیدترین دلیل است.
0912---5253

* تیتر باحالی زدید. »برق از چشــمان ابوظبی پرید« دست مریزاد. هرچقدر 
این تیتر را می خوانم ســیر نمی شــوم. بنازم به کیهان که تحت هر شرایطی 

انقابی عمل می کند.
0911---0049
* به انصاراهلل یمن دست مریزاد می گویم که با شلیک موشک به ابوظبی گل 
کاشتند. ان شاءاهلل شاهد فرود آمدن موشک های بیشتر به مراکز قدرت و ثروت 

آل سعود باشیم تا از قتل عام ملت مظلوم یمن دست بردارد.
0918---9082
* تیتر صفحه اول کیهان دوشــنبه 96/9/13 را که مشاهده کردم کلی انرژی 
گرفتم. ان شاءاهلل خبر منهدم شدن تاسیسات ساح هسته ای صحرای نقب در 
سرزمین های اشغالی فلسطین در آینده نزدیک تیتر اول روزنامه کیهان شود.
0912---1159

* امیدوارم نقل قول کیهان از انصاراهلل و نیز انتشار خبر اصابت موشک انصاراهلل 
به ابوظبی باعث عقده گشایی برخی و توقیف مجدد کیهان نشود!

021---8264
* آقایانی که کیهان را 2 روز توقیف کردند حال می خواهند با موشکی که به 

سمت امارات شلیک شد چه کسی را متهم کنند؟
021---2070

* برخی اگر در جریان مذاکرات هسته ای همانند موضوع انعکاس خبر شلیک 
موشــک های انصاراهلل حساسیت داشــتند امروز در تاسیسات هسته ای تخته 
نمی شد و اقتدار موشــکی و دفاعی ایران هم با یاوه گویی های غربی ها مواجه 

نمی شد.
رحیمی
* کیهــان فقط این دولت پراشــتباه را نقد می کنــد ولی کمترین هزینه اش 
شــکایت های پی درپی دولت از این روزنامه اســت و این روند همچنان علیه 
ایفای رســالت صحیح خبری اش ادامه دارد. خصومــت دولت با این روزنامه 

روشنگر گویا پایانی ندارد.
021---6047

*  وقتی شــنیدم سردار سلیمانی پاســخ نامه شیطان بزرگ را نداده و نامه را 
نگشــوده پس داده است خستگی از دست آن دوستان داخلی که ما مردم را 

نامحرم می دانستند از تنم بیرون آمد.
طورانی-  جانباز
* درود به سردار پرافتخار اسام و سرباز والیت حاج قاسم سلیمانی که به دلیل 
اتکا به خداوند نامه رئیس سازمان سیای آمریکا را اصا تحویل نگرفت و پس 

فرستاد. او نشان داد که عزت فقط نزد خدا و رسول اوست.
0914---3119
* علت اینکه برجام وبال کشور شده این است که بخشی از پشتوانه کارشناسی 
آن نفوذی دشــمن بودند و دستشان در دست شیطان بود و اال دستی که در 
دست والیت باشد می شود قضیه درهم پیچیدن طومار تکفیری های سوریه و 

عراق و سرافرازی سردار والیتمدار و جان برکف، قاسم سلیمانی.
ملکی- مازندران
* تا وقتی که افراد خائن نفوذی در دولت کنار زده نشوند و خسارت هایی که 
وارد کرده اند جبران نشود کشور بزرگ ما به جایگاه واقعی خودش دست پیدا 
نمی کند این میهن اسامی باید توسط افراد متخصص دلسوز و متعهد دوباره 

روی ریل پیشرفت قرار گیرد.
0930---0112

* در پاسخ به اظهار گستاخانه ماکرون که گفته خواستار برخورد قاطع با ایران 
درباره موشک های بالستیک و نفوذ تهران در منطقه هستم باید گفت اگر قرار 
باشد برای منطقه اقدامی صورت بگیرد ابتدا باید دست قدرت های غربی مثل 
آمریکا و انگلیس از این منطقه کوتاه بشــود تا دیگر شــاهد تولید گروه های 
تروریســت نباشیم. برای این کار هم باید از برچیده شدن پایگاه های آمریکا و 

انگلیس در منطقه شروع کرد.
0918---0291
* با وجودی که جای جای وطنمان بوی عطر خون مقدس شــهدا را می دهد 
چطور برخی زنجیره ای ها که به طور غیرمستقیم از رژیم جعلی و کودک کش 

حمایت می کنند، حمایت مالی دولتی می شوند؟
0912---8455

* هفته گذشته اعضای شورای شهر تهران »روبان نارنجی« بر روی سینه خود 
نصب کردند. با این تصور که این نماد یعنی نه به خشونت علیه زنان! با عرض 
شرمندگی باید گفت این روبان در دنیا نشانه حمایت از حیوانات است. شورای 

شهر باید به خاطر این توهین آشکار از بانوان عذرخواهی کند.
عسگری
* عده ای بی منطق حمایت های مردم و بعضی شــخصیت های علمی و دینی 
از آقای احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری ایشان را به خاطر انحراف امروز 
ایشــان زیر ســوال برده اند. ســوال می کنیم با این منطق نظرشان در مورد 
تجلیل های پیامبر اکرم)ص( و حضرت علی)ع( از شخصیتی مانند طلحه و زبیر 

قبل از انحراف چیست؟
0915---1713
* آقای احمدی نژاد تا وقتی که در خط والیت بود و برای مردم خالصانه زحمت 
کشــید ما ملت نیز از او حمایت کردیم و برای این حمایت ذره ای پشــیمان 
نیســتیم. این اصاح  طلبانی که قبیله گرایی را روش و مرام زندگی خود قرار 
داده اند باید پاســخ بدهند چرا با وجود انحراف در افراد داخل جریان و گروه 

خود از آنان برائت نمی جویند.
0919---2359

* از پاســخ در خور تحسین مدیرمسئول محترم کیهان به منتقدان حضرت 
آیت ا... مصباح یزدی تشــکر می کنم. خداوند سایه این عالم ربانی را مستدام و 

بد خواهانشان را هدایت نماید.
0930---2554

* چــرا مدعی العموم با این همه تخریب علما و شــخصیت ها که هر روزه در 
صفحه نخست روزنامه های زنجیره ای خودنمایی می کند برخورد نمی کند؟!

0935---9951
* آقای رئیس جمهور از دانشجویان خواسته دولت را نقد کنند. به ایشان عرض 
می کنم شــما منتقدین را به بی ســوادی، بی شناسنامه بودن و گرفتن پول از 

دیگران متهم نکنید. دعوت شان به نقد دولت پیش کش!
1442---0913 و 4458---0919

* آقای روحانی! در لیبرال ترین کشورهای جهان، نظارت بر اینترنت و فضای 
مجازی امری عادی  است و استمرار دارد زیرا با در نظر گرفتن ارزش ها، هنجارها 
و قوانین خود بر این باورند که فضای اینترنت می تواند کل جامعه را مسموم کند 
و ناهنجاری های غیرقابل جبرانی درپی داشته باشد. چرا آدرس غلط می دهید.
شکریان
* وزیر نفت لطف کنند گاز متر مکعبی 8 سنت )300 تومان( را که به خارجی ها 
می فروشند به ما مردم و هم وطنان خود بفروشند که بینی و بین اهلل، استحقاق 

بیشتری داریم.
0912---0594

* واقعا جای بسی تاسف است که مسئوالن دولتی نخواهند کشور به خودکفایی 
برســد! وقتی آقایی اظهار می دارد اجناس خارجی وارد کنیم بسیار ارزان تر از 
تولید داخلی است، چگونه به فکر کارگر هموطن است؟! او نمی داند که با این 
حرف و سخنش و بیکار شدن یک کارگر چه فاجعه ای را برای خانواده اش رقم 
می زند! وقتی سنگ قبر، چوب و سنگ پا از خارج وارد می شود، یعنی هر روز 
چندین کارگر از کار بیکار می شوند! این همه برنج داخلی روی دست مردم و 

کارخانه های داخلی باد کرده، مجوز واردات برنج می دهند!
حجت ا... زحمتکش - روستای دوراب نکا

نشست شورای همکاری خلیج فارس 2 روزه بود
 اما در یک ربع به پایان رسید!

با ادامه یافتن اختافات سیاســی بین برخی کشــورهای عربی و قطر، 
امیرکویت که میزبان جدیدترین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری 

خلیج فارس بود، روز سه شنبه با سرعت به کار اجاس پایان داد.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتدپرس، شیخ صباح االحمد الصباح پس از 
نشســت 15 دقیقه ای روز سه شنبه، شورا در پایتخت کویت، در بیانیه ای به 
طور غیرمنتظره اعام کرد که شورای همکاری به کار خود پایان داده است.

این نشســت قرار بود دو روزه باشــد و توســط امیرکویت افتتاح شد اما 
امیرکویــت در بیانیه پایانی زودهنگام خود بــدون ذکر جزئیات گفت، باید 
کمیته ای برای بررسی چگونگی پیشبرد جلسات و اهداف شورا تشکیل شود.

وی در ایــن بیانیه همچنین به همه اعضا برای برگزاری »موفقیت آمیز« 
نشست تبریک گفت)!(

شیخ صباح 88 ساله و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی همتای قطری او، تنها 
ســران کشورهای عضو شورا بودند که در جلسه امروز حضور داشتند و بقیه 

کشورها با اعزام نمایندگانی در سطوح پائین تر در آن شرکت کردند.
یک روز پیش از آغاز به کار نشست سران شورای همکاری، امارات متحده 
عربی اعام کرده بود به همراه عربســتان سعودی »کمیته مشترکی« برای 

همکاری بیشتر در حوزه های اقتصادی و نظامی تشکیل داده است.
عربســتان، امارات و بحرین، قطر را به حمایت از گروه های تروریستی و 
همراهی با سیاست های ایران متهم و اواسط خرداد روابط خود را با دوحه قطع 

کردند. میانجی گری ها برای کاستن از تنش تاکنون نتیجه ای نداشته است.
کاهش ارزش پول ملی

نتیجه سوء تدبیر 4 ساله دولت
نرخ دالر با عبور از 4200 تومان، به باالترین رقم در سال جاری رسید.

قیمت دالر روز سه شنبه به 4210 تومان رسید که باالترین قیمت در سال 
جاری است. همزمان وزیر اقتصاد می گوید دالر ارزان خواهد شد.

نرخ دالر در پسابرجام حدود 600 تومان گران شده و این در حالی است که 
بر اثر شدت تبلیغات هیجانی دولت درباره مذاکرات و توافق، چنین القا می شد 

که قیمت دالر پس از توافق، به 1000 یا 500 تومان کاهش خواهد یافت.
گفتنی است حجم نقدینگی در 4 ساله دولت یازدهم از 430 هزار میلیارد 
تومان به 1389 هزار میلیارد )بیش از 3 برابر( افزایش یافته است. این نقدینگی 
در اثر سوءتدبیرهای دولتی سرگردان است و بخشی از آن به سمت داللی های 

کاذب در عرصه ارز و زمین سوق پیدا کرده است.
مدیریت این نقدینگی می توانســت ضمن اینکه به اقتصاد رونق دهد، بر 
ارزش پــول ملی بیفزاید اما رکودی که دولت به خاطر تأکید افراطی بر مهار 
تورم بر اقتصاد حاکم کرد، موجب ضعف بنیه اقتصاد ملی شد و بیم آن می رود 

که به تورم انتظار نیز منجر شود.
قضاوت مردم درباره 

گزارش اشتغال زایی دولت
آیا رئیس جمهور به وعده خود عمل کرده است؟ آقای روحانی در گزارش 
عملکرد صدروزه گفت آمار اشــتغال قبل از ما صفر بود ولی ما ســالی 658 

هزار شغل ایجاد کردیم.
سایت فردا با اشــاره به گزارش صدروزه رئیس جمهور از مخاطبان خود 
خواســت درباره این گزارش به ویژه در موضوع ایجاد اشــتغال نظر خود را 

بیان کنند.
مخاطبان در کامنت هایی که گذاشته اند، نظر خود را بیان کرده اند:

- همه ش یه سری آمار ارائه میدن، میگن همه چی آرومه و خوبه ... بابا زندگی 
مردم رو ببینید چقدر داغونه ... کو شغل؟

- به نظر من فراتر از آمارهای ادعایی شغل ایجاد شده، همین بیست و چند 
میلیونی که به ایشان رای دادن همه را گذاشته سرکار.

- اگه عمل کرده بود من اینجا چیکار می کردم.
- عمل نکرد که هیچی وضعم را خراب تر کرد.

- شــما چقدر ساده اید... متاسفانه شغلی اضافه نشده و فقط برای اینکه بگن 
ما خوبیم یه سری آمار و ارقام میگن.

- یک خانواده چهارنفری هستیم که سه نفرشون بیکارن و دنبال کار هستیم 
اونوقت حرف از اشتغال زایی می زنید؟

- نه تنها آمار اشتغال بلکه هیچیک از حرف های آقای روحانی را باور نکردم. 
ایشــان به جای جواب سوال مجری درمورد اعتبارات طرح تحول سامت از 

آرد غنی شده صحبت می کردند.
- ســه سال پیش در دولت فخیمه این آقا در مقطع لیسانس فارغ التحصیل 

شدم و هنوز هم بیکار هستم.
- شخصی که در خانه ویایی 50 میلیارد تومانی در شمال شهر ساکن است 

درد بیکاری جوانان کشور رو متوجه نمی شود.
- متاســفانه به هیچکدام از وعده هایش عمل نکرده و کارخانه های بسیاری 

تعطیل شده و نرخ بیکاری افزایش یافته است.

- فقط آمار الکی میدن عمل هیچ.
- واقعا دیگر از دروغ های شــاخدار خســته شده ایم. ظاهرا آنها فکر می کنند 

مردم نمی فهمند به خدا که جای خجالت و شرمندگی دارد. 
- این شماها که دارین نظر میدی بعضیاتون اولین نفری هستین که رفتین 
به این دولت رای دادین. اگه من که یک ایرانیم و من که یک کارگرم تو این 
مملکت زندگی می کنم. از ســال 92 به بعد وضع کار و اشتغال خوب نشده 

هیچ که بدتر شده.
- اشتغال زدایی بله خوب انجام دادن.

ـ آقا دروغ چرا. اون اوایل چهار ســال اول با شــوق و ولع زیاد سخنرانی های 
ایشون را دنبال می کردم، پریشب اصا یک ثانیه هم به حرفهایش گوش نکردم 

... اونهم با اون مجری فرمایشی اش.
- منم شبکه رو عوض کردم و شبکه تماشا جومونگ نگاه کردم.

- مصاحبه فرمایشی با مجری فرمایشی و سوالهای فرمایشی.
- من قبا کار داشتم ولی در این دولت بیکارم. تازه در دولت قبل داشتم وام 
اشتغالزایی برای کارآفرینی می گرفتم و با اینکه طرحم توجیه اقتصادی داره 

و قبول شده ولی وام من را پرداخت نمی کنن.
- برای مردم متاسف و نگرانم.

- خیلی ها مهره های بازیه شطرنج روحانی شدن و بهش رای دادن ... 8 سال 
از بهترین سال های جوانیمون به فنا رفت ... خدا از همه باعث و بانیش نگذره.

- فقط وعده های داده شــده به غرب را کاما عملی کرده است حتی بیشتر 
از وعده.

- احسنت!!
- آیا وام 18 درصد جزو اشتغالزایی حساب میشه.

- سام. آقا ما نه اشتغال زایی از سوی دولت خواستیم نه آزادی بیان. همین که 
تولیدکننده ها رو داغون نکنید کلی ازتون ممنون می شیم. نه فقط اشتغال زایی 

رو به فنا دادن بلکه تولیدکننده رو هم از صحنه روزگار محو کردند.
حق مردم ایران است

که با آمریکا دشمن باشند
یک رســانه انگلیسی نوشت دشــمنی مردم ایران با آمریکا قابل فهم و 

توجیه است.
ســایت لندن اکونومیک در تحلیلی خاطر نشــان کرد: بیش از نیم قرن 
پیش، دوایت آیزنهاور ژنرال اســبق آمریکایی که از ســال 1953 تا 1961 
)1340-1332( رئیس جمهــوری ایاالت متحده آمریکا بود، خاطرات دوران 
ریاست جمهوری خود را به رشته تحریر درآورد و در آن ژئواستراتژی آمریکا، 
شامل تصمیم خود برای مداخله در دمکراسی در حال رشد ایران را افشا کرد؛ 
»پیشرفت اخیر دیگری که به یاری ما محقق شد، بازیابی قدرت شاه ایران و 
برکناری مصدق است. کاری که ما کردیم پنهانی بود. اگر این اقدامات آشکار 
می شــدند، نه تنها در منطقه رسوا می شدیم بلکه هر فرصت دیگری را برای 

دست زدن به اقدامات مشابه آتی، نیز از دست می دادیم.«
پس از برکناری سازمان یافته محمد مصدق نخست وزیر منتخب ایران در 
سال 1953 توسط سازمان سیا و ام ای سیکس، برای جمهوری اسامی که به 

زودی روی کار می آمد، آینده ای بدون اتحاد با غرب رقم خورد.
امپراطوری و تمدن سابق ایران به 7 هزار سال قبل از میاد بازمی گردد. 
قلمروی سلســله هخامنشــیان در اوج دوران فرمانروایی خود، از مقدونیه و 
لیبی تا رود هیپاسیس )بیاس( گسترده می شد. این کشور که در خاورمیانه 
قرار دارد، برخی از زیباترین نمونه های معماری جهان را آفریده و مهد برخی 
از مشهورترین شاعران جهان بوده است. آیا نفرت ایران از دولت آمریکا قابل 

توجیه نیست؟ خاورمیانه یکی از ثروتمندترین مناطق جهان است.
محمد مصدق در سال 1951 )1330( به عنوان نخست وزیر جدید ایران 
انتخاب شد. مصدق که در زمان حکمرانی محمدرضا پهلوی آخرین پادشاه ایران 
خدمت می کرد، با انکار حق مالکیت بریتانیا، صنعت نفت ایران را ملی کرد.

بریتانیا نیز در واکنش به این اقدام، تحریمی جهانی بر نفت ایران اعمال 
کرد.

پس از سرکوب اعتراضات برکناری مصدق، هم آمریکا و هم بریتانیا از شاه 
که از راه ارعاب، توده های مردم را کنترل می کرد و تشکیات ساواک را برای 

سرکوب اعتراضات سیاسی به راه انداخته بود، حمایت کردند.
یــک ســال پــس از انقاب اســامی، پــس از آن که صدام حســین 
رئیس جمهوری عراق با هدف تصاحب نفت ایران به این کشــور تعرض کرد، 
ایران با کشــور همسایه خود )عراق( وارد جنگ شد. در طول جنگ ایران و 
عراق، آمریکا با صدام حسین همکاری کرد و حتی از تصمیم وی در استفاده 

از ساح های شیمیایی علیه ایران، نیز حمایت کرد.

دشمنی تهران با دولت واشنگتن با توجه به نقش این دولت در بی ثبات 
کردن ایران و اثرگذاری بر سقوط سیاسی این کشور، قابل فهم و توجیه است.

اگر دولت ترامپ حقیقتا به ارزش ها و اصول دمکراتیک ارزش می نهد باید 
پیش از صدور دیدگاهش، نگاهی به تاریخ کشور خودش بیندازد. دمکراسی ای 

که بر پایه گرفتن آزادی دیگران ساخته شده باشد، دمکراسی نیست.
دستکاری در سال محاسبه

برای کاهش نمایشی نرخ تورم!
یک سایت حامی دولت اذعان کرد برخی دولتمردان با جلو آوردن سال 

پایه، نرخ تورم را کاهش می دهند!
عصر ایران نوشت: در روزهای اخیر بانک مرکزی نرخ تورم مهر ماه 1396 
را اعام کرد. بر اساس سال پایه 1395، نرخ تورم ماه گذشته تک رقمی شده 

و در حد 9/8 درصد اعام شد.
بانک مرکزی اخیرا سال پایه را از سال 1390 به سال 1395 تغییر داده 
و جلو آورده است. سال پایه با این هدف تعیین می شود و مبنا قرار می گیرد 
که افزایش قیمت های کاالها و خدمات مورد بررســی)387 قلم(، با قیمت ها 

در سال پایه مقایسه شده و نرخ تورم محاسبه شود.
برخی از اقتصاددانان ایرانی اعتقاد دارند جلو آوردن ســال پایه، موجب 
می شود نرخ تورم محاسبه شده کمتر از آنچه که هست و واقعیت دارد، نشان 

داده شود.
دکتر ابراهیم هادیان در گفت وگو با عصر ایران اظهار داشــت: یک روال 
عادی است که در محاسبه تورم سالیانه، یک سال به عنوان سال پایه در نظر 
گرفته می شــود. در زمانی که هر سال، نرخ تورم مثبت داریم چنانچه سال 
پایه را به ســال جدید تغییر بدهیم و بر اساس سال پایه جدید، نرخ تورم را 

حساب می کنیم، نرخ تورم، کمتر نشان داده می شود.
به عنوان مثال اگر ســال 1385 ســال پایه باشد و ما بخواهیم نرخ تورم 
ســال 1395 را حســاب کنیم یک نرخ به ما می دهد. از آنجا که هر سال، ما 
نرخ تورم مثبت داریم اگر ســال پایــه را از 1385 به 1390 تغییر بدهیم و 
تورم ســال 1395 را حســاب کنیم، یک عدد دیگر به ما خواهد داد که این 

نرخ، کمتر از عدد قبلی است.
دولت این کار را انجام داده اســت. البته بهتر اســت سال پایه، یک کم 
نزدیکتر به سال مورد مطالعه باشد. اما بحث مهم، مقایسه است. یعنی ما اگر 
تورم سال 1394 را با سال پایه 1385 بیان کنیم و تورم سال 1395 را مثا 

با سال پایه 1390 بیان کنیم، تفاوت خواهد داشت.
وی افزود: فاصله با سال پایه معموال چیزی حدود 5 سال یا 6 سال است. 
این روال عمومی اکثر کشورها است. بستگی به شرایط خاص کشور هم دارد. 
هر 5 سال یا 6 سال، سال پایه تغییر می کند به سال جدید و سالی که انتخاب 

می شود سالی است که از ثبات قابل قبولی برخوردار است.
وی درباره این پرسش خبرنگار عصر ایران که »سال پایه تا چند ماه قبل، 
همان سال 1390 بود و االن بانک مرکزی سال پایه را به سال 1395 تغییر 
داده اســت« می گوید: من اخیرا محاسبه نکرده ام ولی با معیار قبلی پیگیری 
کرده بودم. برای مثال اگر بخواهیم نرخ تورم سال 1396 را با سال پایه 1390 
بیان کنیم یا بر اساس سال پایه 1395 بیان کنیم، نرخ تورم حدود 5 درصد 

به طور متوسط کمتر خواهد شد.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کرد: به هر صورت ســبد کاال و تعداد 
کاالیی که بررســی می کنیم بسیار مهم است. االن مردم ما کاهش نرخ تورم 
را لمس نمی کنند. می دانید چرا؟ برای این که مردم، بیشــتر با خوراکی ها و 
آشامیدنی ها سر و کار دارند و افزایش قیمت این اقام، بعضا باالی 20 درصد 
و 30 درصد اســت. از این جهت است که من و شما می گوییم تورمی که ما 
احساس می کنیم به مراتب بیشتر از آن نرخی است که دولت اعام می کند.

اسرائیل: 
کل خاورمیانه تحت تأثیر تفکر ایران است

یک مقام ارشــد اطاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی تصریح کرد ایران 
در حال تغییر سیمای منطقه است.

این مقام ارشد صهیونیست که نام وی منتشر نشده به رادیو ارتش اسرائیل 
گفته اســت: این روزها شاهد هســتیم که منطقه خاورمیانه دچار تغییرات 
ژئواستراتژیک بسیار زیادی شــده است. با توجه به این تغییرات باید اذعان 

کنیم که این خاورمیانه، دیگر خاورمیانه قدیم نیست.
ایــران و تفکراتی که این کشــور دارد، کل خاورمیانه را تحت تأثیر قرار 

داده است.
ایــن مقام رژیم صهیونیســتی افزود: دکترین ایران  براســاس درگیری 
غیرمستقیم و استفاده از موشک و راکت است. این کشور ده ها هزار موشک 
دارد. آنها همچنین روش هایی مانند حفر تونل و درگیری های زیرزمینی را مد 
نظر دارند. طرز تفکر ایران منجر به شرایط بسیار خطرناکی برای ما شده است.

ایران در تاش برای اســتفاده از گروه هــای مختلف در مناطق مختلف 
خاورمیانه، از راه دور اســت و در واقع افراد و گروه ها در کشورهای مختلف، 
ارتشی نیابتی برای خود تشکیل داده است که جنگیدن با آن بسیار سخت است.

شکسپیر 
گفت: قرار است ترامپ نظر نهایی خود را اعام کند که سفارت آمریکا در 

فلسطین اشغالی را به بیت المقدس انتقال خواهد داد یا نه!
 گفتــم: یعنی بــه جــای تل آویــو، بیت المقــدس پایتخت 

رژیم صهیونیستی شود؟!
گفت: آره! ولی این اقدام با اعتراض های گسترده در جهان اسام و بسیاری 
از کشــورهای دیگر روبه رو شــده اســت و این اقدام را در صورت وقوع بسیار 

خطرناک دانسته اند.
گفتم: آن روزها که رژیم صهیونیســتی برای خودش برو بیایی 
داشت جرأت این کار را نداشت چه رسد به حاال که به شدت ضعیف 
شده و شرایط بسیار شکننده ای دارد و حامیان غربی این رژیم جعلی 

و کودک کش نگران فروپاشی قریب الوقوع آن هستند.
گفت: به همین علت اســت که تصمیم ترامپ حتی کشورهای اروپایی و 

برخی صهیونیست ها را هم نگران کرده است.
گفتم: یک نفر باید نصیحت شکسپیر را به ترامپ گوشزد کند.

گفت: مگر شکسپیر چه گفته است؟
گفتم: شکســپیر می گوید؛ یا به اندازه آرزوهایت تالش کن و یا 
 به اندازه تالشــت آرزو کن! یعنی تو که نمی توانی هیچ غلطی بکنی، 

غلط می کنی که غلط اضافی می کنی!

وزیر امور خارجــه آمریکا در 
کنفرانس خبری مشترک با مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن 
تکرار ادعاهای همیشکی، تکراری 
و بی اساس علیه ایران تصریح کرد 
علی رغم اقدامــات متزلزل کننده 
ایران در یمن، ســوریه و عراق، از 
توافق هسته ای ایران و 1+5 حمایت 

می کنیم.
»رکس تیلرسون« وزیر امور خارجه 
آمریــکا در کنفرانس خبری مشــترک 
با »فدریکا موگرینی« رئیس سیاســت 
خارجــی اتحادیه اروپا مدعی شــد که 
اقدامــات ایران ثبــات در یمن، عراق و 
ســوریه را متزلزل کرده است اما با این 
وجود ما از توافق هسته ای ایران و 5+1 
)آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین 

بعاوه آلمان( حمایت می کنیم.«
وزیــر خارجه آمریکا  گفت: »ما در 
خصوص برجام و مســئول نگه داشتن 
ایــران در قبــال این توافق هســته ای 
و اجــرای کامــل مفاد برجــام بحث و 
گفت وگو کردیم. البته درباره فعالیت های 

ثبات زدای ایــران در منطقه نیز بحث 
شد.«

تیلرسون ایران را به انجام اقدامات 
ثبــات زدا در منطقه متهم کرد و گفت: 
»این موضوعات و فعالیت های ایران قابل 
چشم پوشی نیست و نمی توان بی پاسخ 
باقــی بماند. آمریکا قصد دارد همچنان 
اقداماتی را در این خصوص انجام دهد. 
ما به  دنبال همکاری با شرکای اروپایی 

خود هستیم.«
وزیر خارجه آمریکا حمایت ایران از 
مظلومین و جبهه مقاومت از لبنان گرفته 
تا یمن را اقدامات ثبات زدای ایران خواند!

موگرینی نیز تصریح کرد: ایران به 
توافق هسته ای با گروه 1+5 پایبند بوده 
اتحادیه  است.مسئول سیاست خارجی 
اروپا در خصــوص اهمیت ادامه اجرای 
برجــام گفت: »تداوم اجرای برجام یک 
اولویت راهبــردی کلیدی برای نه تنها 
امنیت اروپــا، بلکه برای امنیت منطقه 

و جهان است.«
موگرینی تصریح کرد: »اتحادیه اروپا 
تمایل دارد با ایاالت متحده در خصوص 

ایــن موضوع بر پایه تداوم اجرای توافق 
هسته ای توسط آمریکا همکاری نزدیکی 

داشته باشد.«
گفتنی اســت دولت جدید آمریکا 
علیرغم اظهارات و اعام مواضع شدید 
علیه برجام همواره درصدد حفظ آن و 
همزمان اجرای محدودیت های مضاعف 
برای کشــورمان بوده اســت، آن ها به 
دنبــال دائمی کــردن محدودیت های 
برجام برای ایــران و اضافه کردن توان 
موشکی و قدرت منطقه ای ایران به توافق 

هسته ای هستند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ 
به اظهارات تیلرسون با بیان اینکه تکرار 
اتهامات بی اساس و دروغ، هیچ کمکی 
به جبران خطاهــای راهبردی و بزرگ 
آمریکا در قبال ایران و منطقه نمی کند 
به وی توصیه کرد بیشــتر با واقعیات و 

تاریخ منطقه آشنا شود.
تیلرسون با واقعیات و تاریخ منطقه

 بیشتر آشنا شود!
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور 
خارجه ســخنان اخیر رکس تیلرسون 

وزیر امــور خارجه ایاالت متحده بعد از 
دیدار با نماینده عالی سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا را اصرار بی مورد و لجاجت 
بی ثمر در تکرار اتهامات واهی نسبت به 

جمهوری اسامی ایران خواند.
به گزارش فارس، سخنگوی وزارت 
امور خارجه همچنین اظهار داشت: بیان 
مکرر اتهامات بی اســاس و دروغ، هیچ 
کمکی بــه جبران خطاهای راهبردی و 
بزرگ آمریکا در قبال ایران و منطقه طی 
دهه های اخیر نخواهد کرد و متهم کردن 
سایر کشــورها عاج درد ها و زخم های 
عمیق و کهنه باقی مانده از سیاست های 
تجاوز کارانه و زیاده خواهی های آمریکا در 

این منطقه  نخواهد بود.
قاســمی تصریح کرد: تا زمان باقی 
است آقای تیلرسون بکوشد با واقعیات 
و تاریخ منطقه و سیاســت های آمریکا 
و آثــار و عواقب آن کــه به بحران های 
شدید و کشتار صد ها هزار زن و کودک 
و انسان  بی گناه منجر شده است، بیشتر 
آشنا شود و آنگاه به اظهار نظر و قضاوت 

اهتمام ورزد.

تیلرسون با تکرار ادعاهای واهی و بی اساس 

علی رغم اقدامات ایران در خاورمیانه از برجام حمایت می كنیم!

سفیر قطر در مسکو اذعان کرد 
که پس از محاصــره قطر از طرف 
کشورهای حاشیه خلیج  فارس، ایران 
تنها راه خروجی و ارتباطی با قطر را 
از طریق گذرگاه های دریایی و هوایی 

فراهم کرد.
به گــزارش فارس، »فهد بن محمد 
العطیه« سفیر قطر در مسکو با اشاره به 
محاصره کشورهای حاشیه خلیج فارس 
علیه قطر، گفت که »تنها یک راه خروجی 
بــرای قطر باقی ماند که آن هم تهران از 
طریق گذرگاه دریایی و هوایی فراهم کرد 
و لذا طبیعی است که روابط بین قطر و 

ایران مستحکم تر شود.«
العطیه در مصاحبــه با خبرگزاری 
اســپوتنیک اظهار داشت: به دنبال قطع 
ارتباط دریایی، مسدود شدن جاده های 

زمینی و ممانعــت از پرواز هواپیماهای 
قطری )بر فراز کشورهای عربی( تنها یک 
راه باقی ماند که جمهوری اسامی ایران از 
طریق کریدور دریایی و هوایی آن را فراهم 
نمود در نتیجه طبیعی است که روابط بین 

دوحه و تهران مستحکم تر شود.
چهار کشور عربی عربستان، امارات، 
بحرین و مصر از 5 ماه قبل به اتهام حمایت 
قطر از تروریســم، روابط دیپلماتیک و 
غیردیپلماتیــک خود با قطــر را قطع و 
تمامی پروازها به این کشــور را متوقف 
و ارتباط دریایی و زمینی با این کشــور 

را قطع کردند.
بحران در روابط عربستان و قطر پس 
از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
به ریاض در آخر اردیبهشت ماه گذشته 

آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است.

سفیر قطر در مسکو: 

پس از محاصره، فقط یک راه ماند 
و آن را ایران فراهم كرد

دهمین جلسه هیئت دولت به 
منظور بررسی الیحه بودجه سال 
1397 کل کشور، عصر سه شنبه 
به ریاست جهانگیری معاون اول 

رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش فارس، دهمین جلسه 
هیئت دولت به منظور بررسی الیحه 
بودجه سال 1397 کل کشور، عصر 
سه شنبه به ریاست جهانگیری معاون 

اول رئیس  جمهوری برگزار شد.
در ایــن جلســه، هیئت وزیران 
تعداد دیگــری از تبصره های الیحه 
بودجــه ســال 1397 را به تصویب 

رساند.
هیئت وزیران عصر دوشــنبه و 
در نهمین جلسه خود برای بررسی 
الیحه بودجه نیز نوآوری های بودجه 
ســال 97 و رویکردهای جدید را به 

تفصیل مورد بحث و بررســی قرار 
داده بود. در این جلســه همچنین 
وضعیت اعتبار پیشــنهادی سازمان 
برنامه و بودجه برای دســتگاه های 
اصلی کشور شامل اعتبارات هزینه ای 
و تملــک دارایی ارائه شــد و اعضا 
به تبــادل نظر دربــاره رویکردها و 
اعتبارات پیش بینی شده پرداخته و 

تصمیم گیری شد.

جلسه فوق العاده هیئت دولت

برای بررسی الیحه بودجه سال 1397كل كشور

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
دشمنان با ایجاد داعش برنامه ریزی 
کرده بودند تا فتنه ای 100 ســاله در 
دنیای اسالم ایجاد کنند، گفت: این 
فتنه با مقاومت همه آزادی خواهان و 
به ویژه محور مقاومت تمام شد و امروز 
حیثیت آمریکا زیر سؤال رفته است و 

به همین دلیل عصبانی هستند.
سیدحســین  فارس،  گــزارش  به 
نقوی حسینی در جلســه شورای اداری 
شهرستان پیشــوا که در فرمانداری این 
شهرســتان برگزار شــد، داعش را فتنه 
قرن بیست و یکم دانست و گفت: تکیه 
بر فرهنگ بسیجی، پیروزی بزرگ محور 
مقاومت بر فتنه بزرگ قرن بیست و یکم 

حاصل شد و ساختار امنیتی جمهوری 
اســامی ایران و ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( به گونه ای به اسناد و مذاکرات 
خصوصی داعش دسترســی پیدا کردند 
که باورشان نمی شود ایران چگونه به این 

کنترل و نظارت دست یافته است.
نماینده پیشــوا، ورامین و قرچک 
اظهــار کرد: آنها برنامه ریزی کرده بودند 
که فتنه ای را ایجاد کنند که 100 سال 
جهان اسام را درگیر کند و این فتنه در 

گسلی خونین طراحی  شده بود.
نقوی حســینی افزود: ایــن فتنه با 
مقاومت همه آزادی خواهان و ملت های 
آزادی خواه مسلمان به ویژه محور مقاومت 
تمام شد و امروز حیثیت آمریکا زیر سؤال 
رفته اســت و به همیــن دلیل عصبانی 

هستند.
وی اظهار کرد: جمهوری اســامی 
برای اولین بار طی صدســال گذشــته، 
بحرانی را بدون آمریکا حل کرده است و 
حتی در مذاکرات بین المللی هم آمریکا 
را کنار گذاشت، چون آمریکایی ها تاش 
کردند مذاکرات ژنو را محور حل سوریه 
قرار دهند اما جمهوری اســامی ایران 

مذاکرات آستانه را جایگزین آن کرد.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجــی مجلس شــورای 
اســامی افزود: اینکه مذاکرات آستانه، 
بحران ســوریه را مدیریت کــرد، برای 
آمریکا غیرقابل تحمل است و مثلت رژیم 
صهیونیستی، آمریکا و عربستان هر کاری 
که بتوانند علیه جمهوری اسامی می کنند 

زیرا که با این اتفاق، اعتبارشان زیر سؤال 
رفته اســت و ناکامی ها و شکست های 

زیادی را نصیبشان کرده است.

نقوی حسینی:

با شکست داعش حیثیت آمریکا زیر سؤال رفت 

آلمان در سخنانی  وزیر خارجه 
با اشاره مســتقیم به ایران، روسیه 
و ترکیه به عنــوان امپراتوری های 
قدیمی در حال ظهــور گفت: این 
کشــورها تحریم  و انوع فشارها را 
 تحمل کردند تا حاکمیت ملی خود را 

ثابت نمایند.
به گزارش فارس، وزیر خارجه آلمان 
روز سه شنبه در جریان سخنرانی در »مرکز 
سیاست خارجی برلین« درباره سناریو های 
آینده سیاست بین الملل با انتقاد از سیاست 

خارجی »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریــکا گفت این سیاســت ها به قدرت 

گرفتن رقبای غرب منجر شده است.
وی گفت: »هنگامی که آمریکایی ها 
نقــش رهبری خود را رهــا کردند، خأل 
قدرت )ایجاد شده( در خاورمیانه و آفریقا 
به طور فزاینده ای به وســیله قدرت های 

دیگر پر شد.«
به نوشته خبرگزاری »آناتولی« گابریل 
با بیان اینکه چین نفوذ قابل توجهی در 
آفریقا داشته و در عین حال روسیه، ایران 

و ترکیه در شکل گیری تحوالت خاورمیانه 
نقش مهمی ایفا کردند، گفت: »می بینیم 

که رقبا خواب نیستند.«
وزیر خارجه آلمان با توصیف نشست 
ماه گذشته روسای جمهور ایران، روسیه 
و ترکیه در سوچی به نشانه ظهور مجدد 
امپراتوری های قدیمی گفت: »قدرت های 
بزرگ که در سوچی با هم ماقات کردند، 
دوستان هم نیستند اما اشتراکاتی دارند. 
هرکدام آن ها عظمت تاریخی خود را در 
داخل و خارج از کشور ترویج می دهند و 

تفاوتش با ما این است که آن ها از سرمایه 
خود استفاده می کنند تا به واقع آن را به 

غرب نشان دهند.«
وی در ادامه اظهار داشــت: »آن ها 
آماده اند برای مبدل شدن به یک قدرت 
بزرگ هزینه بپردازنــد... آن ها زیان های 
دیپلماتیــک،  تنش هــای  اقتصــادی، 
جریمه های مالی، تحریم ها و بسیاری از 
این موارد را تحمل کردند تا از ادعایشان 
در زمینه رهبــری منطقه  حمایت کرده 

و حاکمیت ملی خود را اثبات نمایند.«

وزیر خارجه آلمان:

نظم جدید جهان شاهد ظهور ایران، روسیه و تركیه است


