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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

مدعیان اصالحات: عامل اغتشاشات اخیر 
شورای نگهبان است!

سرویس سیاسی- 
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: »با توجه به وضع فعلي جامعه و اتفاقات رخ داده صرفا نبايد تحريکات خارجي را مسبب 
اين شرايط ببينيم بلکه برخي اقدامات در داخل بيشتر از خارجي ها مي تواند به نظام آسيب برساند که از جمله اين مسائل 
مي توان به رد صالحيت هاي بي دليل و سليقه اي  اشاره کرد. اينها باعث مي شود که شور و هيجان در انتخابات به وجود نيايد 
و شاهد رقابت گسترده اي نباشيم. با توجه به يأس و نا اميدي هايي که امروز در جامعه به وجود آمده و خدا کند مسئوالن 
با عملکرد صحيح و مثبت آن را از بين ببرند، حتي اگر شوراي نگهبان نيز نگاه بازتري به بررسي صالحيت ها داشته باشد 
بازهم به سختي شاهد حضور حداکثري مردم خواهيم بود. گرچه در چند دوره گذشته درباره رويکرد شوراي نگهبان مي توان 

بحث کرد، اما اميد مي رود که ان شاءا... در اين دوره واقع گرايانه تر عمل شود«.
شورای نگهبان بر طبق قانون بايد به بررسی احراز صالحيت کانديداهای نمايندگی مجلس شورای اسالمی بپردازد. اما 
مدعيان اصالحات که يد طواليی در قانون شکنی دارند، اصرار دارند که در بررسی صالحيت کانديداها قانون زير پا گذاشته شود.
طيف مدعی اصالحات برای توجيه اين قانون شــکنی، به وضعيت فعلی جامعه  اشــاره کرده است. اين در حالی است 

که شرط بهبود وضع فعلی، رسيدگی به مطالبات مردم از سوی دولت و عملياتی کردن وعده های بر زمين مانده است.
آماده باش زنجیره ای ها برای حمله به شورای نگهبان!

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: »نجفقلي حبيبي، فعال کهنه کار سياسي اصالح طلب که سابقه فعاليت 
سياســي اش به روزهاي پيش از پيروزي انقالب اســالمي بازمي گردد نيز معتقد است که »شوراي  نگهبان بايد راه را براي 
نيروهاي کاربلد و ارزشمند کشور که بچه هاي خوب انقالبند باز کند تا ان شاءا... مجلسي متخصص و متعهد در دوره يازدهم 
تشکيل شود.« اين فعال سياسي اصالح طلب اعمال نظارت استصوابي در دوره هاي گذشته انتخابات را باعث رقم خوردن 

»شرايط نامطلوبي« دانست که نتيجه آن تشکيل »مجالسي ضعيف« است«
مدعيان اصالحات در چنين شــرايطی پاسخ نمی دهند که بر اساس چنين ادعايی ناتوانی اصالح طلبان در اداره شهر 
تهران را بايد نتيجه چه دانست؟ نظارت استصوابی؟ می دانيم در انتخابات شورا های شهر و روستا شورای نگهبان دخالتی 

ندارد و اين مجلس است که امور را اداره می کند و سابقه سال ها انتخابات شورا ها نشان می دهد.
اين در حالی اســت که اســتخوان بندی دولت را »ژنرال های« اصالح طلب که چند دهه سابقه مديريت در درون نظام 
را دارند و همواره فضای مديريتی کشور برای آنها باز بوده است شکل داده است و دولت موجود را می توان نهايت ظرفيت 
اصالح طلبان در درون آن دانست. پس نظارت استصوابی دخلی در انتخاب يا حذف مديران دولتی ندارد. اگر مجلس را نمونه 
دخالت نظارت استصوابی در حذف افراد اليق جبهه اصالحات و تحميل افراد ناکارآمد به اصالح طلبان بدانيم بايد گفت: گروهی 
که ادعا دارد اکثريت جامعه و دانشگاهيان و روشنفکران و متخصصان و طبقه متوسط جديد از آنها حمايت می کند، چطور 
می تواند اين مقدار خالی از ظرفيت باشد که نتواند جايگزينی برای چند نامزد سياسی نشان دار که رد صالحيت شده اند، 
انتخاب نمايد؟ پس ادعای حمايت جامعه و روشنفکران و متخصصان و داشتن ظرفيت باالی اجتماعی چه می شود؟ يعنی، 
اصالح طلبان نمی توانند افراد متخصص به قول خود »سفيد« که امکان رد شدن از فيلتر شورای نگهبان را دارند جايگزين 
افراد مسئله دار خود نمايند؟ عجبا؟ در ضمن، در  ترکيب نمايندگاِن تهراِن مجلس فعلی که همه از اصالح طلبان هستند، 
حتی يک اقتصاددان هم در ميان آنها وجود ندارد. اين خأل را بايد به چه جايگاهی از نظام نسبت داد؟ شورای نگهبان؟ در 
جبهه اصالح طلبان اين همه اقتصاددان با قابليت و امکان حضور در مجلس وجود دارند پس چرا به عنوان نامزد اصالح طلبان 
برای مجلس معرفی نشدند؟ اصالح طلبان بهتر است با جامعه صادق بوده و درگيری های درونی خود را که مانع از انتخاب 

افراد اليق به عنوان نامزد آنها در مجلس شده است، به گردن ديگران نيندازند.
مجلس ششم باعث تنزل جایگاه مجلس شد

روزنامه سازندگی در يادداشتی به قلم شهربانو امانی با عنوان »تنزل« نوشت: »نظارت و کنترل اکثريت و تأثيرگذاری 
روی تصميمات کالن کشور کاری بود که بايد توسط اقليت مجلس ششم انجام می شد اما به جای اينکه در مجلس ايفای 
نقش صورت گيرد در خارج از مجلس نهاد مجلس را تضعيف کردند و در مصوبات اقتصادی و زيربنايی با شورای نگهبان 

دچار مشکل شدند.
در ادامه اين مطلب آمده است: »هر اندازه در ادوار مجلس نگاه کنيم متوجه می شويم که دوره به دوره مجلس از رأس 

امور بودن فاصله گرفته و امروز ديگر مجلس در رأس امور نيست.«
 شهربانو امانی افزود: »با فرض اينکه بگوييم رقابت ها و درگيری های سياسی از جايگاه مجلس کاسته يا تشکيل مجلس 
با نظارت استصوابی، اين نهاد را از جايگاه مهم و رفيع به زير کشيده، باز هم تنزل تا اين حد قابل قبول نيست کما اينکه 
ديديم در اعتراضات اخير شعارها در پالکاردها عليه دولت و مجلس توامان بود و دو نهاد انتخاباتی نظام را مورد نقد قرار 
داده بودند. جای تأسف زيادی بود که مردم به اتفاقات اخير احساس بی پناهی داشته و نمی توانستند به تصميم سازان در 

مجلس پناه ببرند.«
 الزم به ذکر اســت گويا عضو شــورای مرکزی کارگزاران فراموش کرده است که اين مجلسی که به زعم او »در رأس 
امور نيســت« برآمده از حمايت ها و هواداری او و ســاير مدعيان اصالحات از ليست اميد است. از سوی ديگر ايشان گفته 
که تأثيرگذاری روی تصميمات بايد توسط اقليت مجلس ششم انجام می شد و »در خارج مجلس ششم، نهاد مجلس را 
تضعيف کردند« و از وظايف اکثريت مجلس ششم هم هيچ حرفی نزده است! فارغ از اين نکته، به درستی در مجلس ششم 
که دست مدعيان اصالحات بود اقدامات پوپوليستی و تحرکات نمايشی و دست به تحصن زدن ها، باعث تنزل مجلس شد.

وقاحت اروپا پیامد دیپلماسی خسارت بار دولت
روزنامه ايران ديروز در گزارشی نوشت: »سه کشور اروپايی عضو توافق هسته ای در بيانيه ای، ضمن استقبال از پيوستن 

کشورهای تازه به سازوکار مبادله ای موسوم به »اينستکس«، باز هم ايران را به استفاده از سازوکار ماشه تهديد کرده اند.«
ارگان دولت ادامه داد: »شــرکای اروپايی برجام به عنوان سه کشور پايه گذار اين کانال مالی، در بيانيه ای در اين مورد 
گفته اند: »فرانسه، آلمان و انگلستان به عنوان سهامداران بنيانگذار »ابزار حمايت از تبادالت تجاری« )اينستکس(، از تصميم 
دولت های بلژيک، دانمارک، فنالند، هلند، نروژ و ســوئد برای پيوســتن به اينستکس به عنوان سهامدار به گرمی  استقبال 
می کنند. اين گام، به تقويت بيش از پيش اينستکس منجر شده و تالش های اروپا برای تسهيل تجارت مشروع ميان اروپا و 

ايران را به نمايش می گذارد و نشانه ای روشن از تعهد مداوم ما به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( است.«
روزنامه ايران افزود: »اين سه کشور سپس با  اشاره به احتمال ارجاع به سازوکار حل اختالف در برجام، تلويحاً ايران را 
به استفاده از سازوکار ماشه و احيای تحريم های سازمان ملل متحده تهديد کرده اند. در اين بخش از بيانيه آمده است: »ما 
بار ديگر تأکيد می کنيم که آماده ايم برای حل موضوعات مربوط به اجرای تعهدات برجامی  ايران، تمام سازوکارهای موجود 
در برجام از جمله سازوکار حل اختالف را مورد بررسی قرار دهيم. ما همچنان به پيگيری تالش های خود در جهت رسيدن 

به يک راه حل ديپلماتيک در چارچوب برجام، متعهد هستيم.«
روزنامه دولت در ادامه نوشت: » اشاره به احتمال رجوع اروپايی ها به مکانيسم ماشه که پيش تر از سوی ژان لودريان، 
وزير خارجه فرانسه تکرار شده بود در حالی است که شرکای اروپايی برجام بعد از خروج يک جانبه آمريکا موفق به اتخاذ 
اقدامات مقابله ای نشده و در تحقق بخشيدن به منافع اقتصادی تهران ناکام ماندند. اين چنين بود که ايران در واکنش به 
اين تحوالت از ارديبهشت ماه سال جاری، بر اساس بند ۳۶ برجام که حق کاهش پايبندی در صورت بازگشت تحريم ها را 

به ايران داده، به صورت مرحله بندی شده اجرای بخش هايی از تعهداتش را متوقف کرده است.«
اروپايی که وزير امور خارجه خطاب به آنها می نويســد، »فقط يک تعهد را نشــان دهيد که در ۱۸ ماه گذشته به آن 
عمل کرده ايد.« ايران را به دليل کاهش تعهدات برجامی  به استفاده از مکانيسم ماشه تهديد می کند. گستاخی و وقاحت 
اروپا به ويژه فرانسه از ديپلماسی خسارت بار و انفعالی دولت ناشی می شود. مقامات دولت بارها از به اصطالح ميانجی گری 
فرانسه در برجام تقدير کرده اند و اين در حالی است که فرانسه دالل آمريکا برای عملی ساختن نقشه های مستکبرانه اين 

رژيم عليه ايران است.

درمکتب امام

روى مرز قانون عمل كنید
بايد همه شامها و همه كساىن كه دست اندركار هستند و همه ملت بپذيرند آن 

چيزى را كه، قانون اســاىس پذيرفته اســت. بپذيرند آن چيزى را كه مجلس به آن رأى 

مى دهد و شوراى نگهبان آن را موافق قانون و موافق رشع مى داند. بايد بپذيرند اينها 

را. اگر مى خواهيد كه از صحنه بريون تان نكنند، بپذيريد قانون را. نگوييد هى قانون، 

و خودتان خالف قانون بكنيد! بپذيريد قانون را. همه تان روى مرز قانون عمل بكنيد.
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سخنگوى ستاد انتخابات كشور:

1260 نفر طی دو روز گذشته
برای شركت در انتخابات مجلس ثبت نام كردند

سخنگوى ستاد انتخابات كشور گفت: از روز یکشنبه تا بعد از ظهر دوشنبه 
در مجموع 1۵۵1 نفر مراجعه داشتیم كه از این تعداد 1۲60 نفر ثبت نام شان تکمیل 

شده است. ۹1 درصد از آقایان و مابقی خانم هستند.
فرآيند ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس 
شورای اسالمی که از روز يکشنبه آغاز شده بود، ديروز نيز ادامه يافت و تا ۱۶ آذر نيز 
ادامه دارد. روز گذشــته شماری از نمايندگان فعلی مجلس و تعدادی از نمايندگان 

ادوار از جمله ثبت نام کنندگان بودند.
سيد شــهاب الدين صدر رئيس جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت و نماينده سابق 
مجلس شــورای اسالمی، الله افتخاری نماينده ادوار مجلس، حجت االسالم محمد 
شــاهی عربلو نماينده ادوار پنجم، ششم و هفتم، حجت االسالم عبدالحميد خدری 
نماينده فعلی بوشهر، ولی آذروش نماينده اردبيل، نمين و نير در دور ششم و هفتم، 
محمود احمدی بيغش اســتاندار اســبق خراسان شمالی و نماينده مردم شازند در 
دور هشتم، محمد خدابخشی نماينده فعلی  اليگودرز، وهاب عزيزی دبيرکل جبهه 
جهادگران ايران اســالمی، محمد عباسپور نماينده دوره های چهارم، ششم و هفتم 
مجلس، سليمان فهيمی نماينده پارس آباد و بيله سوار دوره هفتم، حميدرضا پشنگ 
نماينده خاش، ميرجاوه، نصرت آباد، نوک آباد، کورين و کارواندر در دوره نهم، هادی 
مقدسی، نماينده بروجرد در دور هشتم، محمد سعيد احديان مدير مسئول روزنامه 
خراسان، توحيد نوبخت، فرزند رئيس  سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله چهره هايی 
بودند که در دومين روز ثبت نام ها به وزارت کشور آمدند و برای شرکت در انتخابات 

پيش روی مجلس نام نويسی کردند.
سيد اسماعيل موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور بعدازظهر دوشنبه در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره تعداد ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس يازدهم 
گفت: تا اين لحظه ۶۰۵ داوطلب مراجعه و ۳۸۰ نفر نهايی و مابقی در حال ثبت نام 
و بررسی مدارک هستند. به گزارش فارس، وی ادامه داد: در مجموع از روز گذشته 
تاکنون ۱۵۵۱ نفر مراجعه داشــتيم که از اين تعداد ۱۲۶۰ نفر ثبت نام شان تکميل 
شــده. ۹۱ درصد از آقايان و مابقی خانم هستند. نظام ملک شاهی، معاون سياسی 
اجتماعی فرماندار تهران نيز در محل ثبت نام داوطلبان شرکت در يازدهمين دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: طی ديروز و 
امروز ۲۲۲ نفر در مجموع در وزارت کشور و در فرمانداری در حوزه انتخابيه تهران، 

ری، شميرانات و اسالمشهر ثبت نام کرده اند.
نشریه آمریکایی: 

راهبرد نتانیاهو در برابر ایران 
به »شکست كامل« انجامیده است

نشریه نشنال اینترست استراتژى بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی را در قبال ایران »شکست كامل« خواند و نوشت یک دهه 
حضور نتانیاهو در عرصه قدرت، اسرائیل را بیش از هر زمان دیگر در مقابله 

با ایران منزوى تر كرده است.
اين نشريه با بيان آنکه اسرائيل در يک دهه اخير تمرکز سياست خارجی خود 
را بر مبنای مقابله با برنامه اتمی ايران قرار داده است، نوشت در دوران نخست وزيری 
آريل شارون و ايهود اولمرت، اسرائيل با همکاری آمريکا و ديگر کشورها، جنگی شديد 
و مخفيانه عليه برنامه هسته ای ايران به راه انداخت که شامل ترور دانشمندان اتمی 
ايرانی و استفاده از استاکسنت، نوعی بدافزار رايانه ای بود که به تاسيسات اتمی ايران 
صدمه زد و برنامه هسته ای آن را به تعويق انداخت. همزمان نيز پويشی مخفی انجام 
داد تا عليه ايران تحريم های بين المللی اعمال شود. در اين زمينه، شارون و اولمرت 
آماده بودند در مسئله فلسطين امتياز بدهند تا بتوانند حمايت ديگران را در جبهه 

تل آويو عليه ايران به دست آورند. 
به نوشته نشنال اينترست، نتانياهو در حد فاصل سال ها ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، سه بار 
تالش کرد به تاسيسات اتمی ايران حمله کند اما به دليل مخالفت رهبران تشکيالت 
امنيتی، در تالش هايش ناکام ماند. زيرا آنها معتقد بودند زمان مناسبی برای اين حمله 
نيست و اينکه جنگ مخفيانه کامال موثر است، و اينکه به حمله ای نياز نيست که 
احتماال به بروز جنگ می انجامد؛ و اينکه ابتکارِ ناهماهنِگ نظامی به بحران شديد با 

دولت اوباما )رئيس جمهور سابق آمريکا( می انجامد. 
اين نشريه با اشاره به مخالفت های نتانياهو با برجام افزود پس از حصول اين توافق 
در سال ۲۰۱۵، نتانياهو در امور سياست داخلی آمريکا دخالت کرد و برای جلوگيری 
از تصويب برجام در کنگره، با جمهوری خواهان هم پيمان شــد، و البته در خروج 
دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ نقش موثری داشت. ايران نيز در پاسخ برخی 

ابعاد برنامه اتمی خود را ازسر گرفت. 
اين گزارش همچنين با اشاره به توان نظامی حزب اهلل می افزايد ايران و متحدش 
حزب اهلل لبنان، يک زرادخانه موشــکی در لبنان ايجاد کرده اند که هدف آن مقابله 
با حمالت اســرائيل است. گرچه بيشترين بخش اين زرادخانه ۱۳۰  هزار موشکی، 
شــامل سالح هايی با برد کوتاه اســت، حزب اهلل صدها موشک دوربرد نيز دراختيار 
دارد که قادرند بيشترين مناطق اسرائيل را هدف قرار دهند. در سال های اخير نيز 
ايران دقت موشــک های خود را بهبود داده است؛ در حال حاضر حزب اهلل مجهز به 
تعدادی نامشخص از موشک های دوربرد و هدايت شونده بالستيک است که به آن 
بايد زرادخانه ای از موشــک های غيرهدايت شونده را نيز افزود. اسرائيل هم اکنون با 
تهديدات ناشی از ايران و حزب اهلل روبرو است.  نشنال اينترست با بيان آنکه استراتژی 
نتانياهو تا همين اواخر موفقيت آميز تلقی می شد، افزود تحوالت هفته های اخير صحت 
اين فرضيه را زير سؤال می برد.  و داليل آن نيز متفاوت است. نخست اينکه نتانياهو 
اعتقادی راسخ به ائتالف آمريکا-عربستان-اسرائيل دارد که خود را در قالب »فشار 
حداکثری« دولت ترامپ نشان داده است. اين سياست قرار بود برنامه های موشکی و 
هسته ای ايران را محدود و در بهترين حالت رژيم ايران را سرنگون کند اما اين فرضيه 
کامال بی پايه است. زيرا ايران با وجود دشواری های داخلِی ناشی ازتحريم ها، اقداماتی 
نظير سرنگون کردن پهپاد آمريکا انجام داده و مذاکره با آمريکا را نيز رده کرده است. 

اشــتباه دوم نتانياهو آن است که تصور می کرد ترامپ روند سياست آمريکا را 
کامال تغيير خواهد داد و نسبت به دولت قبل استراتژی شفاف تری درپيش خواهد 
گرفت که بيشــتر به نفع اسرائيل اســت. اما ژست های سياسی ترامپ نظير انتقال 
سفارت آمريکا به بيت المقدس، شناسايی حق حاکميت اسرائيل بر ارتفاعات اشغال 
شــده جوالن و خروج از برجام، اين ديدگاه را تقويت می کند. مهم ترين موضوع در 
پويش انتخاباتی حزب ليکود )به رهبری نتانياهو( در ســال ۲۰۱۹، روابط شخصی 
نتانياهو با ترامپ بود اما آمريکايی که ترامپ در راس آن باشد قابل اعتماد برای اجرای 

تعهدات بين المللی نيست. 
به نوشته اين نشريه سومين تصور اشتباه نتانياهو اين بود که به اصل »دشمِن 
دشمِن من، دوســِت من است« باور داشت. در اين خصوص نتانياهو انتظار داشت 
ســعودی ها به دليل اختالف با ايران، با اسرائيل عليه تهران همکاری کنند و اينکه 
مسئله فلسطين درسايه »تهديد ايران« به حاشيه رانده خواهد شد. گرچه ما از ميزان 
همکاری مخفی اسرائيل و عربستان و همچنين ساير کشورهای سنی اطالعی نداريم، 
اين را می دانيم که هيچ کدام از آن کشورها بدون پيشرفت در جبهه فلسطين، حاضر 

نيستند روابط خود را با اسرائيل به صورت علنی گسترش دهند. 
نشنال اينترست افزود، نتانياهو همچنين تصور می کرد سياست يک جانبه گرايی 
دولِت دوست – آمريکا – نسبت به توافق چند جانبه با اتحاديه اروپا، چين و روسيه 
برتری دارد. اين تصور نيز مشکل آفرين شده است و بايد ديد ايران چگونه با اين چالش 
مواجه خواهد شد اما تاکنون عزم تهران در اين زمينه به هيچ وجه تضعيف نشده است.  

بــه گزارش الف، در پايان اين مقاله آمده اســت، با يک رئيس جمهور غيرقابل 
اعتماد در کاخ سفيد، يک حزب نه چندان دوسِت دمکرات در کنگره آمريکا، دوستان 
َسرخورده در اتحاديه اروپا، و شرکای نگران در خاورميانه، اسرائيل با توسعه طلبی روبه 

فزون ايران و همچنين زرادخانه موشکی ايران-حزب اهلل مواجه است. 

گزارشی از واكنش افکار عمومی به یک معافیت مالیاتی 

معافیت سلبریتی ها از مالیات
مزد خوش رقصی آنها در انتخابات است

سرويس سياسی –
افکار عمومــی می گوید در این وضعیت 
اقتصادى كه مردم در قوت روزانه و معیشت 
اقتصادى خود در تنگنا هســتند و كارگران 
بایستی بر اساس دستور دولت 10 درصد مالیات 
از حقوقشــان كسر شود، چرا بایستی دولت 
سلبریتی ها را از دادن مالیات معاف كند؟ آیا 
این  انتخاباتی  این معافیت، دستمزد كاركرد 

گروه است؟
پس از گذشت حدود ۲ هفته از پايان اغتشاشات 
بنزينی آشوبگران که با موج سواری بر روی اعتراضات 
به حق مردم دست به اقدامات خرابکارانه و تخريب 
اموال مردم و بيت المــال زده بودند، ناگهان برخی 
از سلبريتی  ها در اقدامی هماهنگ با انتشار عکس 
و متن های متحدالشــکل به حمايت از آشوبگران 

پرداختند. 
اين اتفاق درحالی رخ داد که بيکاری، ســطح 
درآمد پايين، گرانی اجناس، باالرفتن مجدد قيمت ارز 
و مشکالت اقتصادی جامعه کمتر از سوی سلبريتی  ها 
در ايام اخير مورد انعکاس قرار گرفته بود و از سوی 
ديگر رسانه های معاند و ضد انقالب از جمله بی بی 
سی، صدای آمريکا، راديو زمانه و... نيز بالفاصله بعد 
از انتشار اين بيانيه  در حمايت اغتشاشگران، شروع 
به فضاسازی سنگين عليه جمهوری اسالمی و مردم 

ايران کردند.
نکته قابل تامل اينکه اکثر امضا کنندگان اين 
بيانيه که عالوه بر حمايت از آشوبگران، يک بار هم 
واژه دولت را بکار نبرده بودند، از جمله افرادی هستند 
که در انتخابات رياســت جمهوری ســال ۱۳۹۲ و 
۱۳۹۶ از طرفداران روحانی بوده و با دوقطبی سازی 
کاذب و سياه نمايی عليه رقبای وی در جامعه نقش 
بســيار پررنگی در رأی آوری روحانی داشــتند. اما 
بعد از ۶ ســال ناکارآمــدی و بی تدبيری دولت در 
اوضاع اقتصادی کشــور، مخالفتی با دولت روحانی 
بروز نمی دهند و پيکان انتقادهايشــان را به سمت 

حاکميت نشانه می روند.
همزمانی دفاع عجیب نوبخت از فرار مالیاتی

با بیانیه نویسی 
نقطه عطف و تالقی عجيب بيانيه اخير برخی 
از سلبريتی ها زمانی مشخص می شود که محمدباقر 
نوبخت، رئيس ســازمان برنامه و بودجه دســتوری 
ســريع و فوری درباره ماليات آنهــا ابالغ می کند. 
معــاون رئيس جمهور در توئيتی اعالم کرد که بايد 
فعاليت های فرهنگی، هنری در اين شرايط سخت 
اقتصادی همچنان شايسته معافيت مالياتی ۱۰۰ در 
صدی باشد؛ اما نکته اصلی اين دستور تأمل برانگيز 
زمانی روشن می شود که مجلس قصد داشت معافيت 
ماليات سلبريتی ها را لغو کند، ولی دولت در بزنگاه 

بزرگی به داد آنها رسيد.
در همين رابطه بالفاصله کانال وابسته به دولت 
در پيامی نوشت: »با دســتور صريح و فوری دکتر 
نوبخت محقق شــد؛ تداوم معافيت ۱۰۰ درصدی 
مالياتی فعاليتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و 

هنری در اليحه بودجه ۹۹«. 
اين درحالی است که طبق بند ۷۹ پيش نويس 
»اليحه اصالح برخی قوانين و مقررات مالياتی« وزارت 

امور اقتصاد و دارايی هم خواســتار حذف معافيت 
مالياتی هنرمندان يعنی بند »ل« ماده ۱۳۹ قانون 

ماليات های مستقيم شده  بود.
حمايت های برخی از ســلبريتی ها که بعضی 
هم دارای تابعيت های دوگانه و مضاعف هســتند، 
همواره در روزهای منتهی به انتخابات برای جريان 
اصالح طلــب و دولت مهم بوده اســت. به گونه ای 
ايــن حمايت ها ظهور و بروز داشــته که ســعيد 
حجاريان)تئوريسين اصالحات( در جايی گفته بود 
بايد مخالفت خودمان با سياست های نظام از زبان 

سلبريتی ها بازگو شود.
در فرآينــد اين حمايت ســلبريتی ها از دولت 
نکته ای نبايد مورد غفلت قرار گيرد و آن اينکه اکثر 
افراد حاضر در سينما و موسيقی که حامی جريان 
اصالح طلب، دولت و بعضی هم ضدانقالب هستند 
دارای درآمدهای ميلياردی اند. به نحوی که برخی 
از سلبريتی ها فرزندان خودشان را در خارج به دنيا 
می آورند تا تابعيت کشــور ديگر دريافت کنند. اين 
موضع صدای بسياری از هنرمندان ديگر که درآمد 

زيادی ندارند را درآورده است.
به گزارش آنا بهزاد فراهانی در نشست خبری 
سريال دل دار گفته بود که اين روز ها دستمزد های 
بازيگران به طرز عجيبی باال رفته است. دليلی ندارد 
نويــد محمد زاده يک ميليــارد تومان بگيرد و من 

باسابقه هنری ام، ۲۰ ميليون تومان!
خون سلبریتی ها از كارگران و مردم عادى

 رنگین تر است؟
اين درآمدهای ميلياردی در صورتی به دســت 
می آيد که سلبريتی ها با رانت دولت و وزارت ارشاد 
معافيت مالياتی می گيرند، ولی از ســوی ديگر هر 
زمان که جريان ضد نظام اراده کند، ماشــين امضا 
بيانيه های ضد امنيت کشور می شوند. آنها در حالی 
ريالی پول در قبال درآمدهای نجومی شان پرداخت 
نمی کنند که مردم معترض به سياست های اقتصادی 
و معيشتی دولت که از قشر کارمند و کارگر هستند 
بايد مالياتشان را ماهانه به دولت پرداخت کنند. آنها 
در زمان های مختلف نشــان داده اند که دستگيری 

خاصی برای ملت ندارند.
اين دستور موجی از انتقادات نسبت به تصميم 
جديد دولت مبنی بر معافيت هنرمندان از پرداخت 
ماليات، شکل گرفته است. بسياری از کاربران فضای 
مجازی نسبت به معافيت هنرمندان از ماليات اعتراض 

کردند. برخی در فضای مجازی به کنايه نوشتند:
- اگه از سلبريتی ها ماليات بگيرند، اين ُضعفای 
دردمند هزينه سفر به اروپا و کانادا و زايمان در اون 
کشور ها رو از کجا بيارند خب؟ آينده بچه شون چی 

ميشه؟ شما پاسخگوييد؟
- دوگانــه واقعی اين روزهــا نه »باحجاب-بی 
حجاب« اســت نه »ريشو-بی ريش« دوگانه واقعی 
همان جنگ فقر و غنايی است که علم آن را خمينی 
کبيــر بلند کرد و امروز يک طرف آن مردمی اند که 
ماهانه ماليات می دهند وطرف ديگر سلبريتی های 
مفتخوری که ماهی چند صدميليون درآمد دارند وبا 

تصميم دولت ماليات نمی دهند.
- وقتــی امثال بازيگران و خواننده ها از ماليات 
معافند؛ يعنی امثال من و شــمای کارمند و کارگر 

بايد جورشو بکشيم !عدالت زيبای اقتصادی.
- صــدای آبان نميدونم چيــه ولی صدای آذر 
مردم اينه که هنرمندها هم مث کارگرها و کارمندها 

ماليات بدن!
- ســلبريتيها با درآمد ميلياردی بايد معاف از 
ماليات بشن اونوقت من معلم بايد سر ماه ماليات بدم. 
آقای نوبخت بذل بخشش ميفرماييد؟!از کجا؟!چرا 
بايد خواننده و بازيگــری که ميلياردی درآمد داره 

معاف از ماليات باشه؟! به چه حقی؟!
- اينها که بخشی از جامعه رای پرزيدنت روحانی 
به خاطر حمايتهاشون بوده به خاطر خوش خدمتی و 
اميد دوباره برای حمايت مردمی با گرفتن ژست های 
پوپوليستی از دادن ماليات معاف شدند. از کارگر و 
کارمند قبل از واريز حقوق ناچيزشون مالياتش کم 

ميشه، اينها تافته جدا بافته هستند؟
- کارمند با حقوق باالی ۲ ميليون و هفتصد و 
پنجاه هزار تومان بايد ماليات بپردازد اما هنرمندان 
بــا درآمد نجومــی معاف از ماليات هســتند! زيبا 
نيست؟! واال منم بودم ده تا بيانيه حمايت از دولت 

منتشر می کردم.
- چطور دلتون ميــاد بگيد حميد فرخ نژاد با 
دســتمزد ۸۰۰ ميليونی بايد ماليات بده؟ نمی گيد 
اونوقت ماهانه ۱۰ هزار دالر چطور بايد بفرسته برا 

بچه اش تو آمريکا؟
- توی مملکتی که يه کارمند با حقوق ۲ميليون 
و۷۵۰ هزار تومن بايد ماليات بده هنرمندان بدستور 
نوبخت از پرداخت ماليات معاف شدند! اگه اين يه 
جور رشوه دادن به سلبريتی ها برای انتخابات بعدی 

نيست شما بگيد چيه؟!
- حذف ماليات از ســلبريتی ها عجيب نيست. 
باالخره بايد به نوعی جلوی اعالم برائت آنها از رای 

دادن به اين دولت گرفته شود.
- خيلی دوست داشتم بدانم که چرا سلبريتی ها 
از اغتشاشــگران حمايت کرده وبه نيروهای نظامی 
حمله می کنند تا اينکه امروز فهميدم رئيس سازمان 
برنامه وبودجه اعالم کرده ســلبريتی ها از پرداخت 
ماليات معافند. توخود بخــوان قصه مفصل از اين 

مجمل.
- می دونيد چرا نوبخت دستور داده که ماليات 
سلبريتی ها حذف بشه؟! حجاريان چند وقت پيش 
گفته بود که بايد حرفمان را از زبان سلبريتی ها بزنيم. 
خب جناب نوبخت هم دستور داده پولش پرداخت 
بشه. باالخره نزديک انتخابات هم هست و حرف زياده.

- محمود صادقی و زيباکالم و تاجزاده که برای 
ماجرای ماليات آســتان قدس رضوی نزديک بود 
اعتصــاب غذا کنن حتی، راجع به معافيت مالياتی 
بازيگران و اهالی موسيقی نظری ندارن؟! چی؟ اينا 
انديشه شــون رو از زبون هنرمندا به خورد جامعه 

ميدن؟! حله حله!
- بيايم بدبين نباشيم شايد از سلبريتی ها ماليات 
نمی گيرن که پول بيت المال به پولهای کثيف بازيگرا 

آلوده نشه!
- اگه دولت سلبريتی ها رو از ماليات معاف نکنه، 
اونوقت کی دروغ هاشــون رو تبليغ کنه؟ کی بياد 
مردم رو تحريک کنه به فالنی رای بديد؟ کی بياد از 
هرچی جاسوس و تروريسته دفاع کنه؟ کی بياد به 

امنيت جامعه بخاطر دولت مورد نظرش چنگ بکشه؟
کاربران فضای مجازی مطرح می کنند در اين 
وضعيت اقتصادی که مردم در قوت روزانه و معيشت 
اقتصادی خود در تنگنا هستند و کارگران بايستی بر 
اساس دستور دولت ۱۰ درصد ماليات از حقوقشان 
کسر شود، چرا بايستی دولت سلبريتی ها را از دادن 

ماليات معاف کند.
 برخی در فضای مجازی اين موضوع را به بده 
بستان دولت و سلبريتی ها  تعبير کرده اند. در همين 
رابطه آنچه بايستی در نظر گرفت التهابی است که 
اين روزها در فضای سياسی، اجتماعی و اقتصادی 
کشــور وجود دارد. کشور هنوز از التهابات سهميه 
بندی بنزين خارج نشده است که دولت يک تصميم 
تبعيض آميز گرفته است و افکارعمومی در فضای 
مجــازی به اين موضوع واکنش منفی نشــان داده 
اســت. اين درحالی است که پيشتر به سبب نحوه 
اجرای ســهميه بندی بنزين و عدم اطالع درست 
به مردم کشور دچار التهاباتی شده است و اين فضا 
حکم می کند که دولتمردان دست به عصا راه رفته 

و تصميمات چالش برانگيز نگيرن.
حتی کارن همايونفر آهنگساز برجسته کشورمان 
با انتقاد از پيوستن تعدادی از هنرمندان به کمپين 
صدای آبان ۹۸ پســت اعتراض آميزی را در صفحه 

اينستاگرام خود منتشر کرد.
آیا همه هنرمندان باید از پرداخت مالیات

 معاف شوند؟
 نکتــه قابل تامل ديگر اينکــه روابط عمومی 
سازمان برنامه و بودجه در توجيه اين اقدام نوبخت 
مدعی شده است »اين تصميم به منظور حمايت از 
هنرمندان، کمک به بهبود صنايع فرهنگی و تقويت 
مشاغل فرهنگی و هنری اتخاذ شده است.« در نگاه 
نخست ممکن است معافيت مالياتی اصحاب فرهنگ 
و هنر تصميمی درست و مترقی در جهت حمايت 
از فرهنگ قلمداد شود اما با نگاهی دقيق  تر متوجه 
 اشکاالت جدی اين تصميم می شويم و جای ترديد 
نمی گذارد که معافيت مالياتی هنرمندان تبعيضی 

ناروا است. 
مطابق اين تصميم، آن خواننده ای يا بازيگری 
کــه درآمد ميلياردی دارد از پرداخت ماليات معاف 
می شــود اما فرهنگيان که عموما درآمدی کمتر از 
۵۰ميليون تومان در سال دارند ماليات می پردازند. 

آيا اين تبعيضی ناروا نيست؟
همين مثال به تمامی افرادی که در کشور ماليات 
می پردازند قابل تعميم است. چرا يک کاسب جزء 
بايد ماليات بدهد اما يک بازيگر با درآمد ميلياردی 

از پرداخت ماليات معاف باشد؟
افراد آگاه به بازار محصوالت فرهنگی و هنری 
می دانند گردش مالی اين بازار در کشــور ما بسيار 
باالست که البته مانند عموم مشاغل ديگر عادالنه 
در ميان دست اندرکاران اين حوزه توزيع نمی شود. اما 
راه حل آن معافيت همه اصحاب فرهنگ و هنر نيست 
بلکه می توان مانند تمامی مشاغل ديگر به منظور اخذ 
ماليات برای آن کف درآمد در نظر گرفت. مثال گفته 
شود افرادی که در سال درآمدی کمتر از ۵۰ ميليون 
تومان دارند از پرداخت ماليات معاف هستند، نه  آنکه 

همگی را از پرداخت ماليات معاف کنند!

جمعی از دانشجویان دانشگاه هاى تهران 
با حضور در مقابل سفارت عراق در تهران 
ضمن اهداى گل به كاركنان این سفارتخانه، 
حمایت خود را از ملت عراق اعالم و تأكید 
ایران صف آشــوبگران و  كردند كه ملت 
اغتشاشگران در عراق را از صف ملت عراق 

جدا می دانند.
به گزارش فارس، اين اقدام در پی فتنه انگيزی 
ايادی استکبار در عراق و حمله به کنسولگری ايران 
در نجف و کربال برای ايجاد اختالف بين دو ملت 

ايران و عراق صورت گرفت.
صف آشوبگران در عراق را از ملت اين کشور 

جدا می دانيم
سعيد محمدی، مسئول کميته بين الملل و 
جهان اسالم بسيج دانشجويی دانشگاه تهران در اين 
مراسم اظهار داشت: ما به عنوان دانشجويان دانشگاه 
تهران در اينجا حاضر شده ايم تا بگوييم که ملت 
ايران صف آشوبگران و اغتشاشگران در عراق را از 

صف ملت اين کشور جدا می دانند.

وی ادامــه داد: مــا بــه هيچ وجه کســانی 
که سرکنســولگری ايران در نجف  اشــرف را به 
آتش کشــيدند از مردم عراق نمی دانيم و آنها را 
دست نشــانده و ايادی آل ســعود و دولت آمريکا 

می دانيــم. محبت بيــن مردم ايــران و عراق از 
قديم االيام وجود داشــته و در اين سال ها هم به 
لطــف زيارت اربعين و محبــت زيادی که مردم 
عراق به زائران ايرانی کرده اند، اين محبت بيشتر 

هم شده است.
محمدی افزود: اين محبت آن قدر ريشه دوانده 
که دشمنان ملت عراق نمی توانند بين اين دو ملت 

تفرقه افکنی کنند.
مســئول کميته بين الملل و جهان اســالم 
بسيج دانشجويی دانشگاه تهران گفت: دانشجويان 
ايرانی دوستدار ملت عراق هستند با اين وجود ما 
آتش سوزی سرکنسولگری ايران در نجف  اشرف را 

کار مردم عراق نمی دانيم.
نمی گذاریم به روابط ایران و عراق

 خدشه وارد شود
مفيد وهاب، مدير اداری سفارت عراق نيز در 
جمع دانشجويان گفت: ملت عراق شيعه و دوستدار 
ملت ايران هستند با اين وجود ما به هيچ عنوان 
نمی گذاريم به  اشتراکات دو کشور خدشه وارد شود.
وی تأکيد کرد: آتش ســوزی سرکنسولگری 
ايران در نجف  اشــرف به هيچ وجه از جانب ملت 
عراق نبوده است با اين وجود ما آينده بسيار خوبی 

را برای عراق پيش بينی می کنيم.

اعالم همبستگی دانشجویان ایرانی با ملت عراق 
با اهداى گل به سفارت این كشور در تهران

بقیه از صفحه ۲
سلبريتی هايی که در انتخابات رياست جمهوری 
در ۹۲ و ۹۶، زير پرچم حسن روحانی سينه می زدند 
و تمام قد بــه حمايت و هــواداری او ميدان داری 
می کردند در مورد اغتشاشات اخير )که پيامد نحوه 
اجرايی کردن مصوبه افزايش قيمت بنزين از سوی 
دولت موردحمايتشان بود( بيانيه ای منتشر کرده 
که گروه ها و رســانه های اپوزيســيون و معاند به 

استقبال آن رفتند.
خبرگزاری فارس به نکته خوبی اشاره کرده و 
نوشته است: »حال که سلبريتی ها فراموش کرده اند 
مسبب حوادث اخير با رأی چه کسانی روی کار آمده، 
مرور مواضع انتخاباتی برخی از آنان خالی از لطف 
نيست؛ رخشان بنی اعتماد: به روحانی رأی می دهم 
بدون آنکه متوهم باشم/ ميالنی: دلخورم اّما باز به 
روحانی رأی می دهم/ باران کوثری: رأی من روحانی/ 
نويد محّمــدزاده: حامی روحانی ام/ منيژه حکمت: 
قاطعانه بــه روحانی رأی می دهم/ بهمن فرمان آرا: 

بی شک رأی من روحانی است«
نصــراهلل پژمان فر عضو کميســيون فرهنگی 
مجلس در مصاحبه با فارس در اين خصوص گفت: 
»تعدادی از سلبريتی ها که پيش  از اين حامی و امروز 
مخالف دولت هســتند، مواضع متناقضشان به اين 
خاطر است که نان و کاسبی شان در اين راه است.«

وی افزود: »اين ها همان کســانی هستند که 
آمدند و از دولت آقای روحانی حمايت کردند و به 
مردم پيام دادند و مردم را تحريک کردند تا به دولت 
آقای روحانی رأی دهند و می گفتند که امروز نجات 
کشور در گروی حمايت از دولت آقای روحانی است 
و امروز که فهميدند که مشکالتی به کشور با دست 
آنها تحميل شده، فرار به جلو را در دستور کار خود 

قرار داده اند و سعی در پنهان کردن خود دارند.«

احمد ســالک نايب رئيس کميسيون فرهنگی 
مجلس نيز در مصاحبه با فارس گفت: »هنرمندانی 
که تا پيش  از اين از کليت دولت حمايت می کردند 
و امروز زبان به انتقاد از دولت گشــوده اند بايد خود 
در قبال حمايت هايی که داشــته اند پاسخ دهند و 
اين انتقادات آنها به جای پاســخ گويی نوعی فرار به 

جلو است.«
سلبریتی ها و بده بستان مالیاتی؛

حرف حقی كه سانسور شد!
البته ذکر اين نکته هم خالی از لطف نيســت 
که حساب برخی هنرمندان با سلبريتی های کاسب 
جداست. کارن همايون فر آهنگساز ايرانی در پستی 
در اينستاگرام خود درباره بيانيه عده ای از سلبريتی ها 
نوشــت: »بيانيه آبان را امضا نکردم. برای اعتراض 
نيــازی برای البه الی جمع قاطی شــدن ندارم. از 
اين بيانيه ها هزارتا ديده ام مخصوصاً دم انتخابات.«

وی خطاب به امضاکنندگان بيانيه افزود: »شما 
که پاسپورتت آماده اســت برو- الحمدهلل مسائل 
مالياتی حل شد و بده بستان و زورآزمايی فرهنگ 

و قدرت به سرانجام رسيد.«
اين هنرمند موســيقی و سينما در واکنش به 
امضای اين بيانيه نوشت که »ايران را سياه نکنيد«. 
اما نکته طنز و تلخ ماجرا آنجاســت که بعد از اين 
خبر و منتشر شدن آن در فضای مجازی پست های 
وی در صفحه شخصی اش حذف شد. وی در صفحه 
خود نوشت »خب پست قبلی انگار ريپورت و حذف 

شد. متأسفم حرف حق را برنمی تابند.«
انگار حافظه مردم را نادیده گرفته اند!

سيد محمد حســينی، وزير اسبق ارشاد هم 
در توييتی نوشت: »ميرحسين موسوی و بعضی از 
هنرمندان که با حمايت تمام قدر از روحانی سبب 
عوام فريبی و رقيب هراسی شدند و بايد جوابگوی 

بی کفايتی دولت در قضايايی مثل بنزين باشــند و 
از ملــت عذرخواهی کنند با فرار به جلو و به بهانه 
آشوب های اخير مدعی نظام شده اند؛ انگار حافظه 

مردم را ناديده گرفته اند.«
شورای تبيين مواضع بسيج دانشجويی استان 
کرمانشاه هم با صدور بيانه ای نسبت به بيانيه های 
زنجيره ای واکنش نشان داد و نوشت: »کسانی که 
برای دولت متبوعشان سينه چاک می کردند و امروز 
به جای پاسخگويی به مردم، طلبکار مردم شده اند، 
در روزهای سخت و بحران، آشوبگران را به خساست 
بيشــتر دعوت می کنند و امروز انتظار حاکميت بر 
مردم را دارند، جای بسی تأسف دارد که افرادی با 
آسيب ديد گان همدردی می کنند که خود مسبب 
درد آنان اند و نجاِت مــال و جان و آبروی مردم از 

دست آشوبگران را راهکاری منسوخ می دانند.«
كارگزاران: باید پاسخگو باشیم

حسين مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران در 
نشست اخير اين حزب با بيان اينکه ريشه اعتراضات 
فساد است و ناکارآمدی و نه بنزين.« گفته است: »در 
دوره اول آقای روحانی ما زمانی به ايشان رأی داديم 
که آقای هاشمی رفسنجانی تأييد صالحيت نشده اند 
و اگــر انصاف را رعايت کنيــم روحانی در دور اول 
کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داد ولی ما نيز بايد 
در دور دوم به مردم پاسخگو باشيم زيرا بايد فکری 
درخصوص برنامه های چهارساله دوم آقای روحانی 

و تضمين اجرای آنها می کرديم.«
اصالح طلبان 

یکی از متهمان وضع موجود
همچنين قوچانی، عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران در سرمقاله ارگان حزب متبوعش نوشت: 
»کارنامه اصالح طلبان به خصوص در دوره اخير در 
نهادهای انتخابی کامياب نيســت و در نااميدی و 

سرخوردگی مردم و شــهروندانی که به آنان رأی 
داده اند اثر مستقيم دارد.«

او افزود: »اين روزهــا اصالح طلبان حال وروز 
خوبی ندارند. با فرو خفتن اعتراض های اجتماعی 
به خصوص در حاشيه شهرها به اصالح قيمت بنزين؛ 
فارغ از صحت و دقت تحليل ها جبهه اصالحات از 
سوی رقيبان و حتی رفيقان به عنوان يکی از متهمان 
وضع موجود معرفی می شود« قوچانی تأکيد کرد: 
»واقعيت اين است که با وجود باور به اصالح طلبی 
نمی توان از کارنامه اصالح طلبان چه در دولت چه 
در مجلس چه در شوراهای شهر و شهرداری ها دفاع 
کرد« و »بدون ترديد زوال اصالح طلبی ريشه روی 
آوردن شهروندان عادی به اعتراضات خيابانی است.«
چنانچه بارها متذکر شــده ايم، تالش مدعيان 
اصالحات برای تعميم دادن اعتراضات به ناکارآمدی 
و فســاد در حالی است که خود آنها حامی تمام قد 
دولت روحانی و به نوعی مســببان اصلی مشکالت 
کنونی کشور هســتند... البته درخصوص اعتراف 
بخشی از اصالح طلبان به لزوم پاسخگويی در برابر 
افکار عمومی، ضروری است که اشاره کنيم ۶ سال و 
چند ماه از دولت روحانی و حمايت اصالح طلبان از 
آن گذشته و صرفاً ۳ ماه به انتخابات مجلس و نزديک 
به يک ســال و نيم به انتخابات رياســت جمهوری 

مانده است!
در پايان ذکر اين نکته ضروری اســت که دور 
از انصاف اســت اگر همه مدعيان اصالحات را در 
گستاخی و بی تقوايی سياسی يک کاسه کنيم چه 
آنکه برخــی ديگر اين روزها با بيان عباراتی مانند 
اينکه »پشــيمانيم«، »شــرمنده ايم« و »پاسخی 
نداريم« و... حداقل بر چهره جمهوری اسالمی پنجه 
نکشيدند و مشکالت و آشوب های اخير را بر گردن 

نظام نينداختند.«

گزارش خبرى تحلیلی كیهان

مدعیان اصالحات سفره مردم را كوچک كردند
حاال طلبکار هم شده اند

دبیر شوراى عالی امنیت ملی در دیدار وزیر خارجه 
عمان با بیان اینکه ادامه جنگ در یمن یکی دیگر از 
نشانه هاى رویکرد جنگ طلبانه و امنیت سوز قدرت هاى 
سلطه گر و عوامل منطقه اى آنان است، تصریح كرد: 
ادامه این نسل كشــی جز در خدمت منافع دشمنان 
صلح و امنیت منطقه همچون آمریکا و اسرائیل نیست 
و عربستان باید با تسلیم در برابر خواست مردم مقاوم 
یمن بیش از این ثبات و امنیت منطقه را به خطر نیندازد.
يوســف بن علوی، وزير امور خارجه عمان که به ايران 
سفر کرده اســت، با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه و 
علی شــمخانی، نماينده رهبر معظم انقالب و دبير شورای 

عالی امنيت ملی ديدار و گفت وگو کرد.
به گزارش فارس، در ديدار محمدجواد ظريف با يوسف 
بن علوی درخصوص طيف گسترده ای از موضوعات دوجانبه، 
مســائل منطقه ای و بين المللی گفت وگو و تبادل نظر شد. 
همکاری های سياســی، اقتصادی، علمی و فناوری بين دو 
کشور در سطوح دوجانبه و چند جانبه از جمله موضوعات 

مورد گفت وگو بود.
وزير امور خارجه جمهوری اسالمی ايران در اين ديدار 
با اشــاره به نقش خوب و سازنده کشــور همسايه عمان، 
روابط دو کشــور را جامع و بســيار خوب توصيف کرد و از 
گسترش و تعميق هر چه بيشتر اين روابط در همه زمينه ها 

استقبال کرد.
ظريف با تاکيد بــر لزوم کاهش تنش ها در منطقه به 
ويژه در يمن، گفت: جمهوری اســالمی ايران از هر حرکت 
و ابتکاری که با حســن نيت در راستای کاهش تنش ها در 

منطقه انجام پذيرد، استقبال و به آن کمک خواهد کرد.
وی اراده ايران برای گفت وگو با همه کشورهای منطقه 
را جدی خواند و افزود: پويش صلح هرمز در همين راســتا 

ارائه شد. 
يوسف بن علوی وزير امور خارجه عمان نيز در اين ديدار 
شرايط منطقه ای را نيازمند گفت وگو و تفاهم هر چه بيشتر 
خواند و افزود: در اين زمينه برگزاری يک کنفرانس جامع و 
فراگير با حضور همه کشورهای ذينفع می تواند مفيد باشد.

واكنش شمخانی به تالش ناكام آمریکا 
براى ایجاد ائتالف دریایی در خلیج فارس

بر اساس اين گزارش، دريابان علی شمخانی، نماينده 

رهبر معظم انقالب و دبير شــورای عالی امنيت ملی نيز 
در ديدار يوســف بن علوی با اشاره به تالش ناکام آمريکا 
بــرای ايجاد ائتالف بين المللی به بهانه برقراری امنيت در 
خليج فارس، گفت: تنها ائتالف هايی در منطقه راهگشــا، 
امنيت ســاز و پايدار می مانند کــه بيگانگان در آن نفوذ و 

دخالتی نداشته باشند.
وی گفت: کشوری که به هيچ يک از تعهدات خود نه 
در ارتباط با ايران و نه در مراوده با ســاير کشورها پايبند 

نيست، نمی تواند قابل اعتماد باشد.
شمخانی خاطرنشــان کرد: کشورهايی که بيشترين 
سهم را در ايجاد تنش و ناامنی در منطقه داشته اند و با به 
راه اندازی جنگ های متعدد و گسترش تروريسم، منطقه را 
به آشوب و نابودی کشاندند، هرگز به دنبال ثبات و امنيت 
خليج فارس نبوده و صرفا تامين منافع خود و غارت منطقه 

را دنبال می کنند.
دبير شورای عالی امنيت ملی با بيان اينکه ادامه جنگ 
در يمــن يکی ديگر از نشــانه های رويکرد جنگ طلبانه و 
امنيت سوز قدرت های ســلطه گر و عوامل منطقه ای آنان 
اســت، تصريح کرد: ادامه اين نسل کشــی جز در خدمت 
منافع دشــمنان صلح و امنيت منطقه همچون آمريکا و 
اسرائيل نيست و عربستان بايد با تسليم در برابر خواست 
مــردم مقاوم يمن بيش از اين ثبات و امنيت منطقه را به 

خطر نيندازد.
در ايــن ديدار وزير خارجه عمان با ابراز خرســندی 
نسبت به رايزنی مستمر دو کشور در موضوعات منطقه ای 
و بين المللی، گفت: تنــش در منطقه به نفع هيچ يک از 
کشورهای حوزه خليج فارس نبوده و بايد از توسعه آن به 

هر نحو جلوگيری شود.
بن علوی مواضع اصولی تهران و مســقط در مسائل 
منطقه ای و بين المللی را بسيار نزديک و همگرا عنوان کرد 
و اظهار داشــت: روابط گرم و صميمی دو کشور در ابعاد 
سياسی، اقتصادی و بازرگانی می تواند با برداشتن گام های 

جديد جهش قابل توجهی داشته باشد .
وزير امور خارجه عمان بيان کرد: عمان همواره آمادگی 
دارد از مجموعــه ظرفيت های خــود برای رفع تنش های 
موجود و ايجاد زمينه گفت وگوی سازنده بين کشورهای 

منطقه بهره بگيرد.

شمخانی در دیدار بن علوى:

عربستان باید در برابر خواست مردم مقاوم یمن 
تسلیم شود

عکس :محمد علی شيخ زاده


