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امیرعبداللهیان :مستشاران نظامی ایران به
مقابله با تروریسم در سوریه ادامه می دهند

تسنیم-حسینامیرعبداللهیاندستیارویژهرئیسمجلسدراموربینالمللبابیاناینکه رژیمصهیونیستیتالشمیکندبرسوریهپسازداعشسیطره
پیدا کند ،افزود :اما نیروی مقاومت و مستشاران نظامی جمهوری اسالمی ایران همچنان به حضور خود در کنار سوریه برای مقابله با تروریسم ادامه خواهند
داد ،مردم سوریه اجازه نخواهند داد که این کشور بار دیگر به جوالنگاه تروریستهای صهیونیسم تبدیل شود.

امام جمعه خرمشهر در گفت و گو با  Khamenei.irمشکالت مردم این منطقه را تشریح کرد:

ضمن بیان ناگفته هایی از تهدید نفتی روحانی و نامه فرمانده نیروی قدس سپاه

عمده مطالبات به حق مردم خرمشهر ،معیشت و اشتغال است نه آب

سعد ا ...زارعی :برخی نیروهای مخلص درباره
نامه سردار سلیمانی دچار خلط مبحث شده اند

موسوی فرد :در دوران جوانی و نوجوانی در بعضی از کشتی ها جوشکاری می کردم

در دو هفته اخیر به دنبال شکســته شــدن خط
لولــ ه انتقــال آب غدیر که بخشــی از آب شــرب
شــهرهای خرمشــهر ،آبادان و مناطق همجوار
را تأمین میکرد و با افزایش میزان شــوری آب
رودخانه کارون که منبع تأمیــن بخش دیگری
از آب شــرب این مناطق بود ،مردم خرمشــهر و
آبادان با مشــکل جــدی آب آشــامیدنی مواجه
شــدند .در پــی ایــن مســئله ،حجتاالســام
والمسلمین موســویفرد امامجمعه خرمشهر
ضمن حضور در کنار کارگــران تعمیر خط لوله
غدیر کرخه در هویزه ،برای تسریع امور و کمک
به کارگران فنی ،دقایقی اقدام به جوشــکاری
این خط لوله کرد و از نزدیک پیگیر حل مشکل
آب شــرب مــردم منطقــه شــد .رهبــر انقــاب
اســامی پــس از اطــاع از ایــن اقــدام وی ،در
پیامیازحجتاالسالموالمسلمینموسویفرد
قدردانی کردنــد .به همیــن مناســبت ،پایگاه
اطال عرســانی  KHAMENEI.IRدر گفــت
وگویی با امام جمع ه خرمشهر به روایت اجمالی
این ماجرا و حواشی آن پرداخته است که گزیده
ای از پاسخ های امام جمعه خرمشهر را در ادامه
مطلب می خوانید.
* در این دو هفتهای که ما در خرمشهر و آبادان با
بحران آب مواجه شدیم ،هم ه مسئوالن به تکاپو
افتادند برای این که کمک بکنند تا انشــاءا...
این مشکل کمآبی و بیآبی در منطق ه ما برطرف
بشود .به مالحظه این که عزیزان ما در قرارگاه
خاتماالنبیاء مشــغول به کار هســتند برای آب
رسانی به منطقه خرمشهر و آبادان ،ما هم مثل
خیلی از عزیزان بنا را بر این گذاشتیم که برویم
در خدمت آن ها باشــیم وقتی ایــن حقیر به آن
جا رفتم ،مثل زمان هشــت ســال دفاع مقدس
که طالب مــا حضور تبلیغی و رزمــی در جبهه و
در کنار رزمندگان داشــتند و دســت به اسلحه
میشــدند ،این جا هم عزیزان ما در ســنگر آب
رســانی به مــردم در حــال جهاد فیســبیلهلل
بودنــد ،از این رو در کنــار آنها چنــد دقیقهای
دســت به انبر شــدیم! بنــده قبــ ً
ا تخصص این
کار را داشــتم و در دوران جوانــی و نوجوانی در
همین منطقه در کشــتیهای متعدد و در دیگر
جاها جوشــکاری کرده بودم .حاال چون سؤال
میفرمایید عرض میکنم ،من در زمان جوانی
و نوجوانی در کنار درس خواندن ،مشغول کار
و فعالیت بودم؛ طوریکه کارهای ســاختمانی
را –بــه جز ســفیدکاری -بنــده در حد تخصص
بلد هســتم .منتها درخصوص جوشــکاری آب
رســانی و جوش ســرباال و پاس یک و پــاس دو و
ماننــد اینهــا ،در دوران جوانــی و نوجوانی در
همین شهر در بعضی از کشــتیها جوشکاری
میکردم.
* این خــط لوله غدیر اســت که از پاییندســت
کرخه به ســمت خرمشــهر ،آبادان و شــادگان
مــیرود .در واقــع یک خــط ،فاز یک طــرح آب
رسانی غدیر است که قبل از سال  ۸۹به سمت
خرمشهر آمده است که در فاصل ه ۶۰کیلومتری
خرمشهر به دو بخش تقســیم میشود ،یکی به
خرمشــهر و دیگری به آبادان میرود .یک خط

دومی هم هســت که از حدود یکی دو سال قبل
دارند کار میکنند تا آب را به ســمت خرمشــهر
بیاورند و اگر قرار بود منتظر آن بمانیم تا تکمیل
بشود ،یک ســال و خردهای طول میکشید .با
بحران کمآبی و شورآبی که با آن مواجه شدیم،
عزیزان تصمیم گرفتند که یک خط انحرافی از
آن خط دوم به خط اول وصل کننــد و با این کار
خط اول را تقویت بکننــد .با ایــن کار که انجام
میدهنــد و تقویــت خــط اول ،مشــکل کمآبی
و بیآبــی خرمشــهر و آبــادان ،حداقل تــا چهار
پنج ســال آینده بهکلی رفع میشــود .آن خط
دوم هم اگر انشــاءا ...تا ســال آینده یا چهبسا
زودتر بهطــور کامل به بهرهبرداری برســد ،من
تصور میکنم که مشــکل ما به شکل پایدار حل
خواهد شد.
* (دربــاره پیــام تشــکر رهبــر انقــاب) رئیس
شورای سیاستگذاری ائم ه جمعه جناب آقای
حاجعلیاکبری با بنده تماس گرفتند و گفتند
من سالم حضرت آقا را به شما و در کنارش مردم
خرمشــهر عزیز ابالغ میکنم .ایشان با توجه به
شرایط ســخت به وجود آمده ،قدردانی کردند
از زحمات ارزشــمند مــردم عزیز و بزرگــوار ما،
مســئوالن ما و بههرحال این حقیــر را هم مورد
لطف و عنایت خودشان قرار دادند و بزرگواری
ایشــان این بــوده کــه قدردانی کردند و ســام
رســاندند .یکی از ویژگیهای حضــرت آقا این
اســت که از مشــکالت و حتی جزئیات مسائل

با اشاره به قدرت ویرانگر حزب ا ...لبنان علیه اسرائیل

معاون سابق امنیت رژیم صهیونیستی:
حتی تصور جنگ با ایران برایم دشوار است

«جنگباایران،چیزیاستکهحتینمیخواهمتصورشرابکنم»؛اینجملهایاست
که «اران اتزیون» که ســالها در عالیترین سطوح شورای امنیت رژیم صهیونیستی
و وزارت خارجــه ایــن رژیــم فعالیــت کــرده اســت در مصاحبــهای مفصل با نشــریه
«هاآرتص» درباره احتمال وقوع درگیری نظامی میان تلآویو و تهران میگوید« .اران
اتزیون» معاون سابق مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی در مصاحبهای تفصیلی با
نشریه «هاآرتص» ،از هراس نبرد با ایران ،ناتوانی در خارج کردن ایران از سوریه ،نقاط
ضعف استراتژیک و ساختاری رژیم صهیونیستی و کنایه دیپلمات ایرانی به مقامهای
کانادایی سخن گفته است .به گزارش فارس او در این گفت و گو از ضعف ساختاری
دررژیمصهیونیستیواختالفاتمیانبخشهایمختلفحاکمیتاینرژیمصحبت
میکندتاجاییکهخشمدفتر«بنیامیننتانیاهو»نخستوزیررژیمصهیونیستیراهم
برانگیخته و این دفتر صحبت اتزیون را «مزخرف» توصیف کرده است.وی همچنین
درباره نگرانی اســرائیلی ها از حزب ا ...لبنان می گوید :اگر حزبا ...وارد این نبرد
ی که تلآویو و دیگر مراکز شهری اسرائیل متحمل میشوند ،در
شود ،تخریب و ویران 
ابعادی خواهد بود که پیش از این نظیرش را ندیدهایم .ما هم هیچ راهی برای توقف
اشنخواهیمداشت.مایکراهبرایپاسخخواهیمداشت،امانمیدانماینکهبیروت
درپاسخبه ویرانیتلآویو،ویرانشود ،برای کسی تسالی خاطر خواهد بود؟اما وقتی
جنگ میان اسرائیل و حزبا ...چیزی است که تاکنون نظیرش را تجربه نکردهایم ،در
آن صورت جنگ مستقیم میان اسرائیل و ایران چیزی است که من حتی نمیخواهم
تصورشراکنم،هرچندکهشوربختانه،مندرسمتهاییکهداشتهام،مجبوربودهام
تصورش کنــم.وی درباره حملــه نظامی به ایران بــه هاآرتص می گویــد« :نه ،چراکه
ی که ایرانیها بر اســاس آن فکر میکنند ،طرح میریزند و اقدام میکنند،
بازه زمان 
به مراتب طوالنیتر اســت .فکر میکنم ارزیابی ایرانیها این اســت کــه رژیم ایاالت
متحده پیش از رژیم ایران تغییر میکند .و به محض آن که ترامپ برود ،بازی تازهای
آغاز میشود .آنها صبور هستند .فکر میکنم در نهایت موازنهای ایجاد میشود که
نه شامل حمله به تأسیسات هســتهای ایران اســت و نه تولید بمب توسط ایرانیها.
ایرانیها باهوشتر از آن هستند که چنین بیعقلی کنند».

کشور مطلع هســتند .بهعنوان مثال ما امامان
جمعه به سهم خود مشــکالت منطقه خودمان
را مرتب گزارش میکنیم .رهبر انقالب درباره
خرمشهر هم در جریان جزئیات بودند و هر کجا
که ایشــان احســاس کردند بایــد ورود بکنند،
تشــر بزنند یا تشــکر کنند ،این کار را کردهاند.
در این قضیه هم ایشان بر مردم خرمشهر منت
گذاشتند و این خســتگی که در تن هم ه مردم و
مســئوالن بود ،با پیام حضرت آقا به شــیرینی و
حالوت تبدیل شد.
* نیــاز آب آشــامیدنی خرمشــهر ۹۵ ،هــزار متر
مکعب در شــبانهروز اســت و حدود  ۶۰هزار متر
مکعب آن از آب غدیــر تأمین میشــد و  ۳۵هزار
متر مکعب کمبود داشتیم که آن هم از آب کارون
تأمین میشــد .برای آبادان هــم  ۱۵۰هزار متر
مکعب نیاز شــهر بود کــه  ۹۰هزار متــر مکعب از
آب غدیر و کمبودش هم از آب بهمنشــیر تأمین
میشــد .بــا کاهــش آب کارون و مــد آب خلیــج
فارس که کام ً
ال این جا را پوشــاند ،شوری آب که
یگویند ب هطور محسوسی
یســی م 
ب هاصطالح ا 
افزایش پیدا کــرد .این را هم اضافــه کنید که در
چند هفت ه گذشته ،ناگهان خط غدیر یک ما دچار
آسیب و ترکیدگی شد و شکست .وقتی آب غدیر
از مدار خارج شــد ،طبیعتــ ًا یا باید مــا بهکلی آب
لولهها را قطع میکردیم که مردم بیآب باشــند
یا حداقل آب شــوری داشــته باشــند که بتوانند
استحمام بکنند و لباسی بشورند و آب آشامیدنی

از جــای دیگــری تأمیــن بشــود .خــب بالفاصله
مسئوالن مشــغول ترمیم خط غدیر شــدند و این
کار را در کمتر از  ۲۴ســاعت انجــام دادند .چند
ســاعتی از وارد مدار شــدن این آب نگذشته بود
که باز در همانجا مجدد شکستگی اتفاق افتاد.
درنتیجه دچار بحران شــدیم...این ســبب شــد
کــه بههرحال مردم بــه تکاپو بیفتنــد و فکر کنند
که این شــوری آب پایدار اســت .ولکن این حقیر
و مســئوالن بین مردم حضــور به هم رســاندیم و
مردم را امیدوار کردیم که این کاهش کیفیت آب،
موقتی است و مشــکل بهزودی حل میشود .اما
شبکههای بیگانه از قبیل آمدنیوز ،صدای آمریکا
و رادیو فردا ورود کردند که شــایعه خودشــان را
داغ بکنند که این اتفاقی که افتاده با کمال تأسف
تقصیر مسئوالن نظام مقدس اسالمی است و بنا
به حل کردن مشــکل شــما ندارنــد و االن هم در
لولههای شما آب نیست .ولکن الحمدهلل االن که
من با شما صحبت میکنم با تعاملی که از ناحیه
همه مسئوالن در اســتان اتفاق افتاد و به حول و
قو ه الهی ،مشــکل آب آبــادان و خرمشــهر تقریب ًا
برطرف شــده و این آبی که وارد مدار شــده است
انشــاءا ...تا چند سال آینده مشــکل را برطرف
خواهد کرد.
* بههرحــال در ابتــدا با کمــال تأســف ،قصور
یــا تقصیــر از ناحیــه مســئوالن بــوده اســت و
میتوانســتند مشــکل را حــل بکننــد چــون
میدانســتند مشــکل چیســت؛ از آبــی کــه ما
در اختیــار داریم و شــوری آب که اتفــاق افتاده
بود خبــر داشــتند و میتوانســتند جلوگیری و
پیشــگیری بکنند ،اما ایــن اتفاق نیفتــاد .ولی
میخواهــم عــرض بکنــم بعــد از ایــن اتفــاق،
مســئوالن در همــه طبقــات در کنــار یکدیگــر
قرار گرفتند و مشــکل را الحمدهلل حل کردند.
* (در شــرح اعتراضــات و اغتشاشــات در
خرمشــهر) مــن از شــما میخواهم کــه در بین
مردم حضور به هم برســانید .آن چه میخواهم
بگویم اعتقــاد من اســت :روز جمعه بــه بعد که
مــردم بــه خیابــان آمدنــد و اعتــراض کردند و
مطالبــه کردنــد ،آب بهانــه بــود! ببینیــد اصل
مطالبه مــردم ،مشــکالت عدیدهای اســت که
وجــود دارد .بــه تعبیــر حضرت آقــا اگــر مردم
در روز  ۲۲بهمــن میآینــد اینگونــه از نظــام
خودشــان حمایــت میکننــد یــا در روز قــدس
اینگونــه خودنمایــی میکنند یــا در ایــن ایام
دیماه ســال گذشته و ســالهای قبل ،مردانه
در صحنــه میآینــد ،معنایــش ایــن نیســت که
در واقع از عملکرد مســئوالن راضی هســتند.
مردم خرمشهر هم اینطوری بودند ،قالب این
کســانی که به خیابان آمدند مــردم بودند؛ یک
طیفی که آمده بودند مطالبات به حق خودشان
را میخواستند ،عمد ه مطالبات به حق شان هم
مسئله معیشت جوانان و اشتغال بود .آب را در
رأس همه مطالبات میگفتند و خودشــان هم
میفهمیدند که حل میشود اما میخواستند
صدای اعتراض خودشان را به گوش مسئوالن
برسانند که آقا ما خرمشهریها مگر چه گناهی
کردهایم؟ مــا آبادانیها چه گناهــی کردهایم؟

سعد ا ...زارعی تحلیل گر مسائل سیاسی و بینالمللی ابعاد جدیدی از نامه سردار سلیمانی به رئیس جمهور و
همچنینتهدیداخیررئیسجمهوردربارهصادراتنفتجهانیرامطرحکرد.اینتحلیلگرسیاسیبهسخنرانی
تهدیدآمیز رئیس جمهور در هفته گذشته که خطاب به غربی ها گفته بود اگر می توانید جلوی فروش نفت ایران
را بگیرید تا نتیجه اش را ببینید ،اشــاره کرد و گفت :نیاز بود کســی که میتواند آن تهدیــدات را عملی کند از او
پشتیبانیکند،بنابراینسردارقاسمسلیمانیبرایخنثیسازیتوطئهدشمندریکنامهحسابشدهازسخنان
آقای روحانی حمایت و تشکر کرد و این پیام به دنیا ارسال شــد که تهدیدات رئیس جمهور درباره صادرات نفت
توخالی نیست و از سوی کسانی که در منطقه کارهای بزرگی انجام دادهاند پشتیبانی میشود .به گزارش فارس
اینتحلیلگرمسائلبینالمللیکهدرمسجدحضرتولیعصرشهرکشهیدمحالتیسخنرانیمیکرد،باتأکید
بر این که هدف آمریکا از اعمال تحریمهای شدیدتر ،تقسیم مسئوالن جمهوری اسالمی به دو طیف و روبهروی
هم قرار دادن آن هاســت ،گفت :هدف آمریکا این بود که کالف را از دســت جمهوری اسالمی خارج و در نهایت
شهروندان را از مسئوالن و نظام جدا کند ،اما در بخشهای درونی نظام که غرب آن ها را رقیب هم حساب میکند
زمانی که پای منافع نظام وسط باشد با پیام امثال سردار سلیمانی اوج رفاقت دو طیف نشان داده میشود .وی
افزود :این در حالی بود که دشمن از ماه ها قبل تبلیغ میکرد که سپاه رقیب و مخالف دولت و به دنبال زمین زدن
آن است و متأسفانه این مث ً
الرویکرد به داخل کشور هم رخنه کرده بود و حتی خود رئیس جمهور هم به این موضوع
دامن میزد چرا که بازتاب سخنرانیاش در روز  29فروردین و روز ارتش این بود که آقای روحانی با سپاه درگیر
شده و به آن طعنه زده است .این تحلیل گر مسائل سیاسی و بینالمللی گفت :در روزهای اخیر هم شنیدید که
میگفتند سپاه میخواهد علیه رئیس جمهور کودتا کند و امثال آقای تاجزاده و زیباکالم هم به این سخن دامن
میزدند اما پیام خالصانه سردار سلیمانی این است که سپاه به عنوان قویترین حامی دولت در وقت الزم به کمک
دولت میآید و این نامه بازتابش برای دشمنان و فتنهگران داخلی خیلی تلخ بود.

مــن میخواهم بگویم که بیشــتر ایــن جمعیت
اراذل و اوبــاش نبودند و مــردم بودند ولی مثل
همهجا که دشــمن از اعتراضهای مردم ســوء
استفاده میکند ،در خرمشهر هم همین اتفاق
افتاد .هر کجا کــه یک اعتراض بــه حقی اتفاق
افتاده ،دشــمن سوء اســتفاده کرده است .این
جا هم همینطور بود .مــن در خطبههای نماز
جمعه عرض کردم ،گفتــم عزیزان! میدانم که
مطالبات تان به حق اســت و باید مطالبهگر هم
باشــید ولی در قالب اعتراض ایــن کار را انجام
ندهید .همــان روز عرض کردم بنــده بهعنوان
امــام جمعه شــهر  ۱۰روز بــه مســئوالن مهلت
میدهم اگر چنان چه در ظرف این  ۱۰روز ،آب
مردم شیرین نشــد ،بنده در صف اول اعتراض
قرار میگیرم .از این رو میخواهم عرض بکنم
این کســانی کــه آمدنــد مــردم بودنــد ،ولی در
کنارش یک عدهای آمدند و متأسفانه فضا را به
آن چه که دیدید تبدیل کردند.
* (در پاسخ به سوالی درباره مصوبات سفر رهبر
انقالب در اسفندماه سال  ۱۳۷۵به خرمشهر
و آبــادان) :در آن ســفر یکــی از طرحهایــی که
تصویب شد این بود که  ۵۵۰هزار هکتار در کل
استان خوزستان زیر کشت برود و واقع ًا اگر این
اتفاق میافتاد ،ما امروز در اســتان خوزســتان
مشــکل بیکاری نداشــتیم ولی با کمال تأسف
در تمام این ســالها پس از ســفر رهبــر انقالب
به خوزســتان ،فقط  ۱۹هزار هکتار زیر کشــت
کشاورزی رفته است.
*در اســتان خوزســتان در هشــت ســال دفاع
مقدس ،خرمشهر ما به ویرانه تبدیل شد؛ یعنی
یک شــهر تبدیل شــد بــه ویرانــه! بعــد از پایان
جنگ ،اعتبار و سرمای ه فراوانی آمد ولی با کمال
تأسف سوء مدیریت سبب شــد که خرمشهر ما
ساخته نشــود .امروز هم در اســتان خوزستان
اگرچه برخی بدن ه مسئوالن و مدیران الحمدهلل
همچنان سالم هستند ولی عمدهاش به دلیل
همان ســوء مدیریت که بوده ،این مشکالت را
شما االن دارید مالحظه میکنید .خود آقایان
وقتی میخواستند بیایند ،گفتند که ۳۰-۲۰
درصد مشــکالت به تحریمها مربوط میشود؛
 ۷۰- ۶۰درصــد بــه ســوء مدیریــت ارتبــاط
دارد .این را تردید نکنید ،باور کنید مشــکل ما
داخلی اســت .اگر تفکر ما انقالبی بشود و عزم
عزیزان ما با مدیریت جهادی جزم بشود ،تمام
مشکالت ما در داخل حل خواهد شد.

▪برخی نیروهای مخلص نظام درباره نامه سردار سلیمانی دچار خلط مبحث شده اند

زارعی با ذکر این نکته که برخی از نیروهای مخلص و بسیجی درباره نامه سردار سلیمانی به رئیس جمهور دچار
خلط مبحث و ســوءتفاهم شــدند ،گفت :آن ها روی واژههایی تمرکز کردند که از نظر شان در این نامه ضروری
نبود اما توجه نکردند که نشان دادن این فضا میان دولت و ســپاه اقدامی بود که برجک دشمن را زد .سعد ا...
زارعی درباره انتقاد عده ای از نامه سردار سلیمانی به روحانی گفت:نباید برخی عبارات را برای کسی که رهبری
میخواهد تا آخر بر سر کار بماند به کار ببریم چرا که ایشان میخواهند همین دولت کارهای غلط را اصالح کند.
وی ادامه داد :بعضی دوســتان محل بحث را گم کردهاند چرا که ما االن در مواجهه با اقتدار جمهوری اسالمی
ایرانهستیمنهمقامکسیکهمیخواهدامامحسن(ع)راپایینبکشد.زیرااص ً
الشرایطامروزجمهوریاسالمی
ایران شرایط آن روز امام حسن (ع) نیست .از اینرو نباید از اشعث به عنوان مثال سخن گفت.
▪روایتی از موضع گیری رهبری درباره نامه روحانی به سران اروپا

وی تصریح کرد :عبارات نامه سردار سلیمانی همان عباراتی است که از سوی رهبر معظم انقالب قب ً
ال بیان شده
است همان طور که درباره نامه آقای روحانی به سران اروپا تعبیر ایشان این بود که اگر در انتهای نامه نام حسن
روحانی نوشــته نشــده بود همه تصور میکردند که نامه من اســت.وی با یادآوری این که ســهم اروپا در اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران  17میلیارد دالر است ،اظهار کرد :این سهم باید مدیریت شود و اگر آن ها حاضر نباشند
به تعهداتشان عمل کنند باید این رقم را بر کشورهای درجه دو و سه اروپایی سرشکن کنیم چرا که آن ها برعکس
آلمان و فرانسه مبادالتشان با بانکهای کوچک صورت میگیرد.
▪راهبرد نظام در نگاه به شرق

وی از راهبــرد نگاه به شــرق به عنــوان دیگر ضرورت مســیر
آینده اقتصادی جمهوری اســامی ایران یاد کرد و با اشاره
به ایــن که رهبــر انقــاب از قدیــم مطــرح میکردنــد که ما
در آســیا ظرفیتهای بســیاری داریم و دشــمن در این قاره
نداریم ،اظهار کرد:براین مبنا رهبر معظم انقالب میگفتند
که اقتصاد و سیاســت خارجی ما باید با نگاه به شــرق طراحی
شــود .البته این نگاه در کشــور غریب بود .به عنوان
مثــال برخــی مقامــات وزارت خارجــه ما تا
چنــدی پیش بــه روســیه به چشــم همان
روســیه تزاری نگاه میکردند در حالی
که ایــن کشــور چندیــن بــار چرخیده
است .این تحلیل گر مسائل سیاسی
و بینالمللــی گفــت :ایــن مقامات
وزارت خارجــه میگفتند روسها
قابــل اعتمــاد نیســتند ولــی
نمیگفتنــد چگونــه انگلســتان
قابل اعتمــاد اســت؟ در حالی که
انگلستان هماکنون در حال توطئه
علیه ایران است.

نشنال اینترست :جان بولتون نفوذی منافقین در کاخ سفید است
نشــنال اینترســت در گزارشــی به تاریــخ اقدامات
آمریکا در اثر اطالعات جعلــی گروههای نفوذی به
ویژه اعراب اشــاره کرد و «جان بولتــون» را «نفوذی
منافقیــن در کاخ ســفید» خوانــد .به گــزارش ایلنا
مجله «نشنال اینترست» ،نقش محرکها و تئوری
توطئــه در حملــه آمریکا به عــراق را تحلیــل کرده و
نوشــته اســت :ادعای «دیک چینی» درباره روابط
القاعده عراق و «صدام حســین» ،کنفرانس خبری
«دونالد رامســفلد» وزیر دفــاع وقت آمریــکا درباره
آگاهیازآنچهناشناختهبودهوهمچنینسخنرانی
«جرج بــوش» دربــاره محــور شــرارت ،از جمله این
محرکها بود .این رســانه به نقــش «احمد چلبی»
سیاست مدار عراقی مخالف صدام و رئیس کنگره
عراق هم اشــاره کرد و نوشــت :اطالعــات جعلی و
منافع شــخصی «چلبی» و کنگره ملی عراق هم در
این حمله موثــر بود .درخواســتهای امــروز بنیاد
دفاع از دموکراســیها برای تغییر نظــام در ایران و
اطالعات جعلی مجاهدین خلق بــرای فربه کردن
این پرونده و تزریق پولهای هنگفــت به نفوذیها
در واشنگتن دی ســی ،نمونه امروزی پرونده حمله
آمریکا به عراق اســت« .نشنال اینترست» به ادعای
سعودیها درباره پناه دادن ایران به اعضای القاعده
قبل از حادثه یازدهم ســپتامبر اشاره کرد و نوشت:
همین مســئله درباره آلمان و در واقع دولت آمریکا
که به هواپیماربایان این حادثه اجــازه زندگی ،کار
و تحصیــل در فلوریــدا و کالیفرنیــا را داده بودنــد،
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قابل اطالق است« .نشنال اینترست» تصریح کرد:
بســیاری از آمریکاییها گول اطالعــات «چلبی» را
خوردنــد و مالیاتدهنــدگان آمریکایی بــرای این
اطالعــات هزینــه پرداخت کردنــد .برخــی انتظار
دارند کــه روزنامهنــگاران ایــن زمانه با اســتفاده از
تجربــه عــراق دقــت بیشــتری بــر بازیافــت اخبار و
ادعاهــای غلــط عربســتانیها و مجاهدیــن خلــق
علیه ایران داشــته باشــند .این رســانه آمریکایی به
ژســتهای آزادیخواهانه ســعودیها اشاره کرد
و نوشــت :این ها همان ســعودیهایی هســتند که
همیشــه برای حفظ سلطنت قرون وســطایی خود
تا کشــته شــدن آخرین آمریکایی مبارزه کردهاند.

آن هــا خواســتار مبــارزه آمریکاییهــا بــا ایرانیها
بــرای خودشــان هســتند« .نشــنال اینترســت» به
اظهــارات «رابرت گیتــس» وزیر پیشــین دفــاع در
آمریکا اشــاره کرده که از خاطراتش درباره دیدار با
«ملک عبــدا »...تعریف میکرد .براســاس گزارش
نشنال اینترست« ،گیتس» در کتاب خاطرات خود
نوشت« :او (ملک عبدا )...خواستار یک حمله تمام
عیار به اهداف نظامی ایران بود؛ نه فقط به مواضع
هستهای( .عبدا )...از آمریکا میخواست که پسران
و دخترانش را به جنگ با ایران بفرستد تا از موقعیت
عربستان در خلیج فارس و منطقه حفاظت کنند .او
از ما میخواســت که خون «آمریکاییها» را بریزیم

اما تا به حال هیچ پیشــنهادی دربــاره ریختن خون
سعودیهامطرحکرده؟هرچهبیشتراوحرفمیزد
من عصبانیتر میشدم ».نویسنده این گزارش ابراز
تاسفکردهکهچنینخشمییکمسئلهنادراستو
شرمساری در واشنگتن رنگ باخته است .مقامات
دولت اوباما منطقه ماساچوست آمریکا را قلمروی
اعراب میدانســتند .اما به رغم وعدههــای ترامپ
برای تخلیه این منطقه ،واشــنگتن دی ســی همان
قدر ضعیف است که بود .این رسانه به گزارش چند
ماه پیش «آسوشــیتدپرس» درباره رفــت و آمدهای
«جرج نادر» و «الیوت بردوی» و جریان کمپین چند
میلیــون دالری به نفــع عربســتان و امارات اشــاره
کرد و نوشــت :در آن زمــان «برودی» بنیــاد دفاع از
دموکراسیها را قانع کرد که کنفرانسی علیه قطر
ترتیب دهد .او به بنیاد اطمینــان داده بود که پولی
از ســوی دولتهای خارجی داده نمیشــود و هیچ
قراردادی با کشــورهای خلیح فارس وجود ندارد.
اما بنیــاد دفــاع از دموکراســیها از این کــه متحد
عربستانیها به نظر برسد ،ابایی نداشت .نویسنده
این مقاله همچنان ابــراز امیدواری کرده که برخی
آمریکاییهــا از اشتباهاتشــان درس بگیرند و وارد
جنگ دیگــران در خاورمیانه نشــوند .این رســانه،
جان بولتون مشــاور امنیت ملی ترامــپ را «نفوذی
منافقین» در کاخ ســفید خوانــد و وعــده داد که در
هفتههای آینده جزئیات بیشتری درباره حمایت او
از این گروهک منتشر کند.

...

کوتاه از سیاست
صدور کیفرخواست  16زن دستگیر شده
عضو داعش در ایران
میزان – جعفــری دولت آبادی دادســتان تهران با اشــاره
به همکاری دادســتانی با نهادهای اطالعاتــی در مقابله با
داعش گفــت :در یک پرونــده  16زن کــه در عملیات های
مســلحانه داعش در ســوریه شــرکت داشــته اند ،دستگیر
شــدند .وی با بیان این که این زنان و همچنیــن  16مرد از
اعضای داعش که در ایران دستگیر شــدند ،قصد داشتند
بعد از شکســت داعــش در ســوریه ،ایــران را مأمنــی برای
اقدامات تروریستی خود کنند ،افزود :هر دو پرونده با صدور
کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

دادگاه شکایت حسین فریدون از کریمی
قدوسی برگزار می شود
تسنیم  -نماینده مشهد در مجلس شورای اسالمی گفت:
در جلســه دوم رســیدگی به پرونده شــکایت بــرادر رئیس
جمهور از مــن ،رئیــس دادگاه اعالم کرد ایرادات شــکلی
در ایــن پرونــده وجــود دارد ،زمــان دادگاه فع ً
ال بــه تعویق
افتاده اســت تــا در روزهــای آینده باردیگــر به ایــن پرونده
رسیدگی شود .کریمی قدوسی سال گذشته ادعا کرده بود
حسین فریدون در تماس تلفنی با برخی مسئوالن صدای
رئیسجمهور را تقلید میکند .به گفتــه کریمی در مرحله
اول این پرونــده قرار منع تعقیب صادر شــده اما با اعتراض
وکیل فریدون روبه رو شده است.

پاسخ انصار ا ...به ادعای ایرانی بودن
موشکهای یمن
ایســنا  -محمدعلــی حوثــی رئیــس کمیته انقــاب یمن
گفت که اگر آمریکاییها دالیــل کافی برای ادعاهای خود
دربــاره موشــکهای ما داشــتند نیکــی هیلــی مانند یک
بازیگر هالیوودی نقش بازی نمیکرد .وی با اشــاره به این
که نمایش موشــکی نیکی هیلی درباره یک الشه موشکی
نابود شده توسط ســامانه پاتریوت آمریکابوده ،افزود :گویا
پاتریوت به این نکته توجه داشــته اســت که تمام موشک را
نابود کند و تنها عالمت کشــور تولیدکننده را از بین نبرد!
حوثی ادامه داد :یمن نیروی موشــکی داردو ریاست آن را
محمد العاطفی بر عهده دارد.
CMYK

