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مشکل مسلمین ،حکومتهای مسلمین است

مشــکل مسلمین ،حکومتهای مسلمین اســت .این حکومتها هستند که
مسلمین را به این روز رساندهاند .ملتها مشکل مسلمین نیستند .ملتها با آن
فطرت ذاتی که دارند ،میتوانند مسائل را حل کنند ،لکن مشکل ،دولتها هستند.
شــا رستارس ماملک اســامی را وقتی که مالحظه کنید کم جایی را میتوانید پیدا
بکنید که مشکالتشــان به واسطه حکومتهایشــان ایجاد نشده .این حکومتها
هســتند که ب هواسطه روابطشــان با ابرقدرتها و رسسپردگیشان با ابرقدرتهای
چپ و راست ،مشکالت را برای ما و همه مسلمین ایجاد کردهاند.
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نگاه

مهار غده سرطانی منطقه

علی اکبری

برای بهبود سرطان دو اقدام اساسی مورد توجه قرار میگیرد.
گام اول مهار و جلوگیری از گسترش غده سرطانی و گام دوم حمله
به غده سرطانی به منظور نابودی آن و همواره تأکید میگردد .این
فرآیند باید تا نابودی کامل سرطان ادامه یابد و به طور مستمر این
بیماری و فضای جوالن و حرکت سرطان را رصد نمود و از جابهجایی
و یا ایجاد غده ســرطانی در محل دیگری از بدن جلوگیری نمود،
در غیر این صورت مجددا ً ســلولهای سرطانی اقدام به گسترش
خود در بدن بیمار خواهند نمود .دلیل طراحی این شیوه مقابله با
سلولهای سرطانی ،ذات و ماهیت این بیماری است .این بیماری در
صورت عدم مقابله جدی با آن ،تمام سطح بدن را آلوده و تصاحب
کرده و عم ً
ال امکان مقابله و درمان را سلب مینماید.
اگر این نحوه برخورد با بیماری ســرطان را در عالم سیاســت و
نظام بینالملل شبیهســازینماییم و از غده سرطانی منطقه یعنی
رژیم صهیونیستی سخن بگوییم باید گفت که نحوه برخورد و نابود
کردن این حکومت نامشروع ،همین شیوه میباشد .صهیونیستها
همانند غده ســرطانی از یک نقطه آغازین شروع کردند و با غصب
ســرزمین مقدس فلســطین و با ادعای از نیل تا فرات ،خود را در
منطقه گســترش دادند .تا مدتها هیچ کشوری یارای مقابله با این
رژیم را نداشــت و سردمداران این رژیم با خیالی آسوده و با اتکا به
حمایتهای غرب و به ویژه آمریکا و انگلستان جنایات دهشتناکی
را مرتکب شدند بدون آنکه مجازاتی را متحمل گردند .با این حال
این حکومت نامشروع و غده سرطانی و سرمست قدرت ،ناگاه خود
را با مانعی به نام انقالب اســامی ایران مواجه دید .سران این رژیم
از پیروزی انقالب اسالمی تعبیر به زلزلهای کردند که میتواند باعث
فروپاشی این رژیم گردد و بر همین اساس از ابتدای انقالب از هیچ
توطئهای علیه این گفتمان اســام ناب که در کشور ایران اسالمی
آغاز گردیده بود ،فروگذار نکردند .این غده سرطانی منطقه خود را با
مبارزی مواجه میبیند که با ذات و ماهیت سلولهای سرطانی آشنایی
کامل دارد و بر همین اساس برخالف گذشته که این رژیم توانست
به تنهایی بر چند کشور عربی فائق آید ،از بدو انقالب اسالمی ایران
شاهد شکستهای پیدرپی این رژیم هستیم .اکنون و در زمانی که
تا پایان سال  2017میالدی ،اندک زمانی باقی مانده است سرطانی
که در منطقه غرب آسیا ریشه دوانیده بود مهار شده و سیاست این
رژیم از گسترش و تعمیق ،به سیاست حفظ وضع موجود و بقا تغییر
وضعیت داده است .عقبنشینی خفتبار از جنوب لبنان و شکستهای
پیاپی در جنگ با حزباهلل و گروههای جهادی فلســطینی برخی از
مواردی است که همگان از آن آگاهی دارند .البته هنوز این سرطان
امید دارد که بتواند بار دیگر به روزگار خوشی و قدرت بازگردد .رژیم
صهیونیستی اکنون خود را در محاصره مجاهدین و مبارزانی میبیند
که توانســتهاند دســتپروردهها و ایادی این رژیم را دچار شکست
نموده و قدرت خود را فزونی بخشند .در حقیقت کمربند مهار این
غده ســرطانی در حال تکمیل و نهایی شدن است .اگر این رژیم با
توطئههایی چون حمایت از داعش و جریان تکفیری برای بقا و ادامه
مبارزه و فتنهانگیزی در منطقه ،تشویق برخی سران اقلیم کردستان به
منظور برگزاری همهپرسی استقالل و یا همراهی با برخی کشورهای
مفری برای
مرتجع منطقه برای به آشوب کشیدن فضا ،تالش میکند ّ
خود دســت و پا نموده و توجهات را از خود به سویی دیگر منحرف
سازد ،تنها و تنها به دلیل ترسی است که از احتمال عدم بقا و قطع
رگ حیات خود احســاس میکند .این رژیم تالش دارد سلولهای
سرطانی خود را به نقاط دیگری گسیل کرده و به گسترش خود در
منطقه و فرار از محاصرهای که گرفتار آن اســت مبادرت ورزد .در
مقابل این رفتار غده سرطانی منطقه ،مدافعان امنیت و آرامش منطقه،
مســیر درمان و مقابله با این سلول را به خوبی شناسایی کرده و به
پیش میروند .چگونگی مدیریت همهپرسی کردستان ،مقابله با جریان
تکفیر و داعش ،مقابله با فتنهانگیزی مرتجعان و ...نشان از هوشمندی
جبهه مقاومت دارد .بر این اساس به نظر میرسد این غده سرطانی
برای حفظ خود و ممانعت از فرود آمدن ضربات مهلک ،سیاستهای
نوینی را مدنظر قرار دهد و از مهمترین این سیاستها ،اغوا و فریب
جبهه مقابل است که مدنظر سران این رژیم قرار گرفته است .تشویق
جریان مقاومت به رها کردن وضعیت و اکتفا به حداقلهایی که توسط
جبهه مقاومت کسب شده و امید دادن به اینکه نتایج این اقدامات
در صحنه نظامی و عملیاتی باید در پشــت میز مذاکره چیده شود
یکی از این اغواگریها میباشد .سربازان این عملیات پنهان ،ستون
پنجم و کسانی هستند که مسئولین صهیونیستی در دوره فتنه 88
به صراحت از آنها به عنوان پیادهنظام خویش نام بردند .کوتاه آمدن
از موضــع حق به بهانه اینکه اصرار ایران برای بهرهمندی از حقوق
مشروع و قانونی خود باعث عصبانیت طرف مقابل و وقوع یک جنگ در
منطقه میگردد از مهمترین مواردی است که مستمسک این جریان
برای اقناع جبهه مقاومت اسالمی برای مذاکره در موضوع توانمندی
موشــکی و یا مسائل منطقهای قرار گرفته است .آنچه تحت عنوان
برجامهای بعدی و با استدالل بهرهمندی از تالش نیروهای نظامی
در صحنه دیپلماسی مطرح است اگرچه ظاهری زیبا و فریبنده دارد
لیکن ماهیتی خطرناک و عواقبی خطرناکتر در پشت سر دارد .فرصت
دادن به طرف مقابل برای تجدیدقوا و گسترش فتنهانگیزی ،کمترین
هزینهای اســت که این رویکرد به همراه خواهد داشــت و از دست
دادن تمام دســتاوردهای کسب شده تاکنون از نتایج و ثمرات آتی
چنین راهبرد و خط فکری غلطی خواهد بود .برخالف این سیاست،
برای نابودی کامل این غده سرطانی باید حمله و ضربه را از محیط
پیرامونی به محیط داخلی غده سرطانی نفوذ داد و تالش نمود که
این غده را از درون متالشــی کرد .رژیم صهیونیستی نباید آیندهای
را برای خود متصور باشد و باید در بازه زمانی کمتر از  25سالی که
مقام معظم رهبری فرمودند نابود و مضمحل گردد .تقویت نیروهای
فلســطینی  -که تفاوت بین دستاوردهای دل بستن به مذاکرات و
یا اخذ امتیاز بر اساس مبارزه را با گوشت و پوست لمس کردهاند و
اکنون دانستهاند که تنها زبان قدرت است که میتواند باعث دستیابی
به حقوق حقه و مشــروع ایشان گردد  -از مهمترین این رویکردها
باید باشد .تقویت کرانه باختری و مجاهدین این منطقه و نوارغزه و
همافزایی این نیروها با نیروهای مجرب مقاومت در لبنان و سوریه و
عراق و ...اقدام ضروری در مقطع کنونی برای بازپسگیری سرزمین
مقدسی است که در زیر چکمه غاصبان نامشروع قرار گرفته است.

 ۲تابعیتیها چگونه به تیم هستهای نفوذ کردند؟
ظریف برای پاسخگویی به مجلس میرود

ســؤال ملی عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس از وزیر امور خارجه
درخصوص چگونگی نفوذ افراد دوتابعیتی در
تیم کارشناسی و هیئت مذاکرات هستهای از
سوی هیئترئیسه مجلس اعالم وصول شد.
محمدعلی وکیلی عضو هیئترئیســه مجلس
شــورای اسالمی در جلسه علنی دیروز (دوشنبه ۲۲
آبان) مجلس شورای اسالمی گفت ۲ :سؤال ملی جواد
کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد و کالت از
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه درباره چگونگی
نفــوذ افراد دوتابعیتی در تیم کارشناســی و هیئت
مذاکرات هســتهای و همچنین دلیل سفر به کشور
فرانســه بدون برآورد اطالعاتی و امنیتی همزمان با
اجالس منافقین اعالم وصول شده است.
عضو هیئترئیســه مجلس در بخش دیگری از
سخنانش از اعالم وصول سؤال ملی قاضیپور نماینده
ارومیــه و علیرضا محجوب نماینده تهــران از وزیر
امــور خارجه درباره علت ادای احترام به پرچم اقلیم
کردســتان عراق خبر داد و در ادامه گفت :همچنین
ســؤال ملی ولی داداشی نماینده آستارا از وزیر امور
خارجــه درباره عدم رفتار متقابل با دولت جمهوری
آذربایجان درمورد صدور ویزا نیز اعالم وصول میشود.
وکیلی تصریح کرد :همچنین هیئترئیسه مجلس
سؤال مجید ناصرینژاد نماینده شادگان از وزیر امور
خارجه درباره علت ضعف عملکرد وزارت امور خارجه
در انتفاضه بحرین را اعالم وصول کرد.
ماموریت ویژه به کمیسیونهای مجلس
برای کمک به زلزلهزدگان
علــی الریجانی رئیسمجلــس درنطق پیش از
دستور بااشــاره به زلزله نسبتا شــدیدی که چند
استان کشور مخصوصا استانهای کرمانشاه و ایالم را
درگیرکرده اظهار داشت :از وزارت کشور ،هالل احمر،
وزارت بهداشت اکیدا ً میخواهیم که با سرعت بیشتری
امکانات را به مجروحین و آسیب دیدگان و کسانی که
خانههای آنها آسیب دیده ،برسانند.
وی متذکر شد :از کمیسیون عمران و کمیسیون
امور داخلی نیز میخواهیم گروهی را برای رسیدگی به
این امر اعزام کنند تا سریعتر امکانات به مردم برسد و
حجم آسیبها را ارزیابی کنند تا در آینده کمکهای
الزم به این عزیزان ارسال شود.
نمیتوانیم با فتنهگرانی که توبه نکردهاند،
وحدت کنیم
حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهین
شهر در نطق میان دستور مجلس ،گفت :ما با کسانی
که سران فتنه بودند و علیه نظام فتنهگران را به خیابان
کشاندند و خیمه امام حسین و قرآن را در روز عاشورا
در تهران آتش زدند و تاکنون توبه نکردند نمیتوانیم
وحدت کنیم .توبه کنند و از مردم عذرخواهی کنند،
مردم آنان را خواهند پذیرفت.
وی ،با تسلیت جان باختن جمعی از هموطنان
غرب کشور ،خطاب به رئیسجمهور ،متذکر شد :به
گزارشکنندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی خود
اعتماد نکنید .از شما انتظار دارم افرادی را بین مردم

بفرســتید تا ببینند و بررسی کنند و به شما گزارش
کنند ،مردم چگونه زندگی میکنند .هر روز واحدهای
تولیدی بیشتری تعطیل میشود.
این عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس
خطاب به روحانی ،گفت :آقای رئیسجمهور بیایید
اراده کنید با استفاده از اختیارات خود از ظرفیتهای
کشور استفاده کنید ،از بیکار شدن شاغالن جلوگیری
کنید ،از شــاغل شــدن بیکاران حمایــت کنید ،از
فروپاشی و اختالفات خانوادهها جلوگیری کنید ،اگر
بخواهید میتوانید.
وی تاکید کرد :آقای رئیسجمهور آیا میدانید
وزارتخانههای نفت و نیروی شما در چند ماه اخیر نرخ
قبــوض آب ،برق و گاز را افزایش دادهاند .اگر اطالع
دارید چرا اجازه میدهید تورم توسط خود دولت سه
رقمیشود؟ چرا اجازه میدهید گران فروشی کنند؟
نماینده مردم شاهینشــهر در مجلس تصریح
کرد :به همه مسئوالنی که دانسته یا ندانسته با انجام
ندادن درست مسئولیتشان تصور میکنند میتوانند
مردم را از انقالب و نظام ناامید کنند اخطار میدهم،
کور خواندهاید .ملت مصمم است تا نهایت انقالب را
ادامه دهند .افراد دلســوز نمیگذارند مردم را ناامید
و خسته کنید.
اهمیت پرهیز از سیاستزدگی
برای بازکردن گرههای کور اقتصاد
عبداهلل رضیان نماینده مردم قائم شهر ،سیمرغ،
سوادکوه ،جویبار نیز با تسلیت حادثه دلخراش زلزله
کرمانشاه را نیز به مردم تسلیت ،اوضاع سیاسی این
روزهای منطقه را ملتهب خواند و افزود :دشــمنان
جمهوری اســامی ایران به سرکردگی آمریکا ،رژیم
صهیونیســتی و عربستان درصدد توطئه جدید قرار
گرفته اند،شکســت گروههای تروریســتی در عراق،
ســوریه و تضعیف عربستان در یمن موجب طراحی
توطئه جدید در لبنان شــده لذا درایت و هوشیاری
تمام ارکان نظام و حفظ وحدت در درون کشــور از
ضروریات است.
وی در ادامــه گفت :ســاختار اقتصادی دولت و
شرکتهای دولتی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی
نیازمند اصالح است ،ضمن آنکه باید جوانان تحصیل
کرده را توجه کرده تا به کمک آنها اقتصاد مقاومتی
در کشور جریان گیرد.
رضیان بــا تاکید بر اهمیت فاصلــه و پرهیز از
سیاستزدگی ،گفت :باید برای بازکردن گرههای کور

صنعت و اقتصاد فکری شود و بخش خصوصی واقعی
و دلسوز را وارد میدان کرد.
تشکیل کمیتهای از سوی مجلس
برای ارزیابی مشکالت راهپیمایی اربعین
حبیــباهلل دهمرده عضوکمیســیون آموزش و
تحقیقات مجلس در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه
مراسم اربعین حسینی (ع) یک توفیق و ظرفیت الهی
برای نظام جمهوری اسالمی ایران در ابعاد فرهنگی،
سیاسی و اقتصادی است ،گفت :مردم از متولیان امر در
زمینه سیاسی ،عمرانی توقع دارند که این راهپیمایی
تسهیل شود چرا که به مردم فشار وارد شده و هزینهها
سنگین شده است.
وی افزود:پیشنهاد میشود که مجلس،کمیتهای
را برای ارزیابی مسائل راهپیمایی اربعین تعیین کند
تا این ظرفیت الهی به تهدید تبدیل نشود.
الیحه در زمان قانونی
تقدیم مجلس میشود
محمدباقر نوبخت نیز در نشست علنی مجلس و
در جریان ارائه شاخصهای بودجهریزی عملیاتی در
بودجه سال  1397کل کشور گفت :برای اصالح نظام
بودجهریزی کشــور دو وعده به نمایندگان داده شد
که وعده نخســت این بود که الیحه بودجه سال 97
در زمان مقرر تقدیم مجلس شود که در این راستا از
چهارشنبه گذشته پیشنویس الیحه به دولت ارسال
شده و از جلسه روز گذشته هیئت وزیران کار رسیدگی
به پیشنویس الیحه بودجه سال  97آغاز شده است.
رئیسســازمان برنامه و بودجه افزود:با توجه به
اینکه مقرر شــده تمامی جلســات هیئت دولت به
بررســی پیشنویس معطوف شــود ،ابراز امیدواری
میکنم که الیحه ســال  97در زمــان مقرر قانونی
تقدیم مجلس شود.
وی بــا بیان اینکه وعده دیگر این بود که الیحه
بودجه ســال  97با اصالحات اساسی شکل گرفته و
تقدیم مجلس شــود ،ادامه داد :اگر این الیحه برای
اصالح به تکمیل نیاز دارد توسط مجلس انجام شود
تا بتوان قانون مناسبی در این زمینه داشت.
آیا پســتهایی که ما به افراد میدهیم
براساس عدالت است؟
مســعود پزشــکیان در نطق میاندستور خود
در جلســه علنی دیروز مجلس با تسلیت درگذشت
تعــدادی از هموطنانمان در زلزله یکشــنبه شــب
گذشته در غرب کشور گفت :در وضعیتی که ما االن

در آن به سر میبریم عدالت را آنگونه که خدا دستور
داده ،در این مملکت اجرا میکنیم یا نمیکنیم؟ آیا
ما حقوق قومیتها را آنگونه که حقشان است به آنها
میدهیم؟ آیا پرداختهای ما در این کشور براساس
عدالت اســت؟ یکی  100میلیون درآمد دارد و یکی
 500هزار تومان و یکــی یک میلیون تومان و عده
زیادی از مردم هم کار ندارند.
پزشکیان خاطرنشــان کرد :در حوزه آموزش و
پرورش ،مدارس ما یکی نمونه دولتی ،یکی ویژه است،
یکی میتواند با  10میلیون هزینهکرد برای بچهاش
شرایط آموزشــی فراهم کند و یکی حتی نمیتواند
خدمات اولیه آموزشی را برای فرزند و دانشآموزش
داشته باشد ،آیا عدالت است؟
وی افزود :آیا توسعه راه و صنعت ما عادالنه است؟
آیا اقتصاد ما ،رفتار ما و پستهایی که به افراد میدهیم
و استخدامهایی که میکنیم براساس عدالت است؟
فساد را باید به دور از جناح بندی از بین برد
علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز
در جریان ســؤال محمدرضا پورابراهیمی نماینده
کرمان و راور بااشــاره بــه اینکه در زمان تصدی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در راستای مبارزه
با فساد سیستم اطالعات جامع را راهاندازی کرده
است ،ادامه داد :نمایندگان مجلس شورای اسالمی
هــر زمان که بخواهنــد میتوانند از این مجموعه
بازدید کنند.
ربیعی ادامه داد :اقدامات مناســبی درخصوص
مواجهــه با شــرکت تحت پوشــش ،پدیــده کج
خصوصیســازی و غیره انجام شــده است؛ لذا باید
اذعان کرد که تفاوت بین ساختار فسادزا و فسادساز
وجــود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد .متأســفانه
فردی که از مجموعه اخراج شده بود در زمان انتخابات
مسئول کمپین «نه» به ربیعی شد؛ درحالی که باید
فساد را به دور از جناح بندی از بین برد.
محمدرضا پورابراهیمی در این نشست و در جریان
رسیدگی به سؤال خود از ربیعی درخصوص علت عدم
اجرای بند  5ماده  6قانون اجرای سیاستهای کلی
اصل  44قانون اساســی در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی قانع نشد و در نهایت سؤال به رأی گذاشته
شد .براین اساس نمایندگان مجلس با  87رأی موافق،
 119رأی مخالــف و  3رأی ممتنع از مجموع 215
نماینده حاضر در صحن علنی سؤال را وارد ندانسته
و در واقع از پاسخهای وزیر قانع شدند.

حسن بیگی :

عربستان در حد حمله به ایران نیست

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس با تاکید بر اینکه «عربستان در
حدی نیســت که بخواهد به ایران حمله کند»
گفت :عربســتان برای اسرائیل و آمریکا نقش
بازی میکند.
ابوالفضل حسنبیگی با بیان اینکه «فروش سالح
یکــی از مهمترین درآمدهای آمریکا اســت» گفت:
آمریکا برای افزایش مشــتری خرید اسلحه از هیچ
اقدامی چشمپوشــی نمیکند که آخرین نمونه آن
افزایــش تنش با کره شــمالی و به دنبال آن فروش
سالح به کرهجنوبی و ژاپن است.
حسنبیگی اضافه کرد :آمریکا برای فروش سالح
به این نتیجه رسید تا مسیر جدیدی ایجاد کرده که
از ق َِبل آن بتواند حداکثر برداشــت و سوءاستفاده از
بنیه مالی عربستان و غارت اموال مردم این کشور را
انجام دهد .آن هم عربســتانی که مشکالت داخلی
بسیاری دارد و این بهترین فرصت برای غارت اموال
عربستان است.
به گفته وی وضعیت آشفته عربستان با مصادره

اموال شــاهزادهها به بهانه مبارزه با فساد در کنار
جریان سیاســی بههم ریخته داخلی این کشــور
شــرایطی را فراهم آورده که حکمرانان عربستان
نتوانند بهدرستی تصمیمگیری کرده و محتاج آمریکا
و اسرائیل شوند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس افزود :از طرف دیگر آمریکا میداند با شکست
دیگر در خاورمیانه دوستان خود را در سراسر دنیا از
دست خواهد داد .امروز دنیا از شکستهای آمریکا و
انزوایش در خاورمیانه مطلع است؛ آن هم آمریکایی
که با استراتژی ایجاد خاورمیانه جدید آمد و امروز با
شکستهای پیدرپی مواجه شده است.
حســنبیگی اختالل در شرایط داخلی لبنان را
بهعنوان مســیر جدید آمریکا بــرای ایجاد تنش در
خاورمیانه عنــوان و تصریح کرد :چون امروز جریان
مقاومت و کشــورهایی همچون سوریه ،عراق ،یمن،
لبنان و روســیه پشــت به آمریکا کرده و در مقابل
آمریکا نقش ایفا میکند .اینها همه آمریکا را به این
جمع بندی رساند که در لبنان اغتشاش ایجاد کند.

وی توضیــح داد :ایران در حمایت از مقاومت و
سرکوب داعش در عراق و سوریه آنهم بنا به خواست
دولتهای این دو کشور نقش اول را بازی کرده و پیروز
شده است .عربستان که به خوبی از این موضوعات آگاه
است و با شرایط نابسامان داخلی و نبود انسجام دست
و پنجه نرم میکند ،در لفاظیها تالش مینماید که
بههم ریختگی کشــورش را به دشمن خارجی یعنی
ایران تبدیل کند و مقامات این کشور برای دلخوشی
آمریکا و اسرائیل صحبتهایی را مطرح نماید.
وی بــا یــادآوری اینکه «ســه کانــال و تنگه
اســتراتژیک جهان از پنج کانــال در اختیار جبهه
مقاومت است» گفت :تنگه هرمز در اختیار ایران است.
لذا اگر تیری از اسلحههای عربستان خارج شود ،تنگه
هرمز بسته خواهد شد .باب المندب در اختیار حوثیها
به عنوان جزئی از جریان مقاومت است .کانال سوئز
نیز در اختیار کشور مصر است که دولت و ملت مصر
امیدی به آمریکا ندارد.
حسنبیگی بااشاره به اتهامات عادل الجبیر علیه
ایران گفت :عربستان فراموش نکند که در جنگ هشت

ساله از ایران شکست خورده است .آنهم در دورانی
که حداکثر امکانات ما از امکانات محدود دوران شاه
بود .امروز ایران در مباحث دفاعی به قدرت برتر دنیا
تبدیل شده است.
این نماینده مجلس اضافه کرد :ارتش عربستان
که در یمن با کمــک امارات و با بهکار گرفتن دهها
نظام اجارهای مقابل حوثیها شکست خورد ،چطور
میخواهد مقابل کشور قدرتمند ایران با  ۸۰میلیون
نفر جمعیت و بنیه دفاعی قوی عرضاندام کند.
حسنبیگی با تاکید بر اینکه «دنیا نیز دیگر برای
تهدیدات عربســتان و آمریکا ارزشــی قائل نیست»
گفت :در گذشته با هر ســخن و تهدید عربستان و
آمریــکا قیمتها بهخصوص قیمت نفت باال و پایین
میشد اما امروز آنقدر این حرفها مضحک است که
هــر نوع تهدیدی در وضع اقتصادی بهخصوص نفت
تاثیری ندارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت شانتاژها
و برخوردهای ســخیف و کلمات مضحک و بچهگانه
که از زبان مقامات امارات و عربستان شنیده میشود،
بحث روانی بیش نیست.

ایجاد بحرانهای امنیتی و اقتصادی مأموریت دفتر اتحادیه اروپا در تهران

بقیه از صفحه ۲
دکتر محمدجواد الریجانی دبیر ستاد حقوقبشر
در گفتوگو با خبرگزاری میزان پیرامون دالیل اصرار
اتحادیه اروپا به تاســیس چنین دفتری در تهران و
اهداف آن گفت« :دفتر روابط چند جهت دارد ،یکی
روابط تجاری و اقتصادی و فنی اســت که حاال نظر
دولت اســت که تصمیم بگیرد چه کار باید کند ».و
در ادامه افزود« :راجع به حقوق بشر ما به هیچ وجه
مصلحت نمیدانیم دفتری از اروپا در ایران فعال باشد
و دلیل خیلی محکم داریم».
دبیر ستاد حقوق بشر در این گفتوگو به نکتهای
اشاره میکند که دقت در آن به بسیاری از پرسشهای
ما پاسخ میدهد و ابهامات را روشن میکند .الریجانی
تصریح کرد« :دلیل آن این است که پارلمان اروپا در
ســال گذشته مصوبهای به اســم استراتژی روابط با
ایران داشت که به کمیسیون اروپا ابالغ کرد .در آنجا
تاسیس دفتر ذکر و وظایف دفتر لیست شده است».
متحد رژیم بحرین و دغدغه حقوق بشر
پیش از این «ریچارد هاویت» تهیهکننده سند
راهبردی اتحادیه اروپا درباره روابط با ایران گفته بود
عزم اروپا برای اعمال نفوذ بر ایران به ویژه در زمینه
(بخوانید با بهانه) حقوق بشر جدی است.

«اتحادیه اروپا» ،ریچــارد هاویت عضو پارلمان
اروپــا و عضو حزب کارگر انگلیــس در مصاحبهای
تاکید کرد« :توافق هســتهای ســال گذشته ،نقطه
عطفی در بازسازی روابط با ایران بود .ما  3سال قبل
هیچ تعاملی نداشتیم البته اینطور نیست که اکنون
همه مشکالت مانند موضع خصمانه ایران نسبت به
اسرائیل ،دموکراسی و حقوق بشر در ایران مرتفع شده
باشــد .نه اینطور نیست .اما توافق هستهای فرصتی
بود برای بازگشت ایران به جامعه بینالمللی و کسب
اطمینان از احترام کامل به قوانین حقوق بینالملل».
تبدیل ایران به بازار مصرف
این عضو «کمیته روابط خارجی» که در پارلمان
اروپا نیز عضویت دارد درباره اقدامات الزم برای ارتقای
روابط ایران و اروپا اضافه کرد« :ما به طرحهای عملی
برای مبارزه با تروریســم نیــاز داریم .همچنین باید
نمایندگی اتحادیــه اروپا را در تهران افتتاح کنیم و
گفتوگو درباره حقوقبشر را با ایران از سر بگیریم...
اکنون اروپا بر ایران نفوذ دارد ولی آمریکا از این نفوذ
برخوردار نیست .ما میخواهیم از این اهرم استفاده
کنیم و به جنگ در سوریه و یمن پایان بدهیم و به
سوی ساختار امنیتی جدیدی در سراسر خاورمیانه
حرکت کنیم».

بقیه از صفحه ۲
این جریان با اینکه همواره پایگاه سعودیها در لبنان بود،
اکنون در بدنه و بخش عمدهای از رهبریاش  ،نشانههای دلسردی
از عربستان از خود نشان میدهد ...نتیجه فراخواندن حریری به
ریاض و اعالم استعفای او ،دلزدگی دوستان عربستان در لبنان
بوده و تقویت جایگاه حزباهلل ،تا آنجا که هم آنانی که در مراسم
سوگواری اربعین شرکت جستند برای سیدحسن نصراهلل ندای
لبیک سر دادند و هم جوانانی که در عشرتکده با آواز خواننده
رقصیدند که میخواند؛ اذا ما بترده الســعودیه بالقوه ،بیجیبه
السید (اگر عربستان به زودی حریری را برنگرداند ،سید او را
برمیگرداند)».
 -10امام خمینی(ره) میفرمود «خط این بود که اص ً
ال آمریکا
منسی (فراموش) بشود .یک دسته شوروی را طرح میکردند تا
آمریکا منسی بشود» .به نظر میرسد اکنون کسانی برآنند که
اوال با بزرگنمایی برخی اخبار ،بدعهدیهای آمریکا (کدخدایی
که رکن برجام بود) را عادیسازی کنند؛ در حالی که خسارتهای
برجام را همچنان میپردازیم .ثانیا به خاطر همین بدعهدی ،ملت
ما را محتاج برخی دولتهای اروپایی که همواره جانب دشمنان
ما را میگیرند ،نشــان دهند .و ثالثا با برجسته سازی هارت و
هورت رژیم آشــفته حال سعودی ،مسئوالن را از معبر گشایی
نبابتی و نفوذ خزنده برخی دولتهای اروپایی که به واسطه برخی

نکته قابل تامل در اظهارات هاویت آن است که
وی چنان از گسترش رابطه با ایران برای خاتمه دادن
به جنگ در یمن و سوریه سخن میگوید که گویی
این ایران اســت که به یمن یا سوریه حمله ور شده
است .ضمن آنکه باید یادآور شد که انگلستان پس از
آمریکا رتبه دوم فروش تسلیحات را به ائتالف سعودی
داراست .تسلیحاتی که برای کشتار مردم یمن از آنها
استفاده میشود .ضمن آنکه مواردی با عنوان حقوق
بشر و دموکراسی بهانههایی نخ نما شده هستند که
سالهاست از آنها برای فشار بر ایران استفاده میشود.
برای پی بردن به این موضوع کافی اســت به روابط
بســیار گرم و نزدیک آلسعود و آل خلیفه (حاکمان
عربســتان و بحرین) با آمریکا و انگلستاناشاره کرد.
بحرین که متحد دیرین انگلستان در خلیجفارس به
شــمار میرود سالهاست که اقلیت کوچک حاکم در
این کشــور اکثریت معترض به نابرابریها را زندانی،
سرکوب ،شکنجه و اعدام میکند.
شکستن کمر تولید داخلی
محمدجــواد الریجانــی در ادامــه مصاحبه با
خبرگزاری میزان گفته بود[« :در ســند اســتراتژی
روابط با ایران] در حوزه اقتصاد آمده اســت که باید
این دفتر زمینههای توسعه صادرات کاالهای اروپایی

یادداشت روز

استراگیجی گاو دوشان!

قرا رومدارهای پنهان در جریان است ،غافل کنند.
 -11زمزمه مذاکرات درباره منطقه یا توانمندیهای موشکی
در حالی که عبرتهای برجام پیش چشــم است ،بوی خیانت
میدهد .مسئله غرب درباره موشکهای محور مقاومت از ایران
تا یمن و لبنان این است :چرا سالح موثر و قدرتمندی دارید که
ما را درباره دســت درازی علیه شما دچار ترس و بازدارندگی
قاطع میکند؟! درد دشــمن مفهوم است .اما مرض فالن عضو
حزب کارگزاران یا روزنامه و دیپلمات چیست؟
 -12ادعا میشد آمریکا گاوی است که با شاخش گالویز شده
اید و ما میخواهیم بدوشیمش! حاال که معلوم شده سواری داده
و دوشیده شدهاند ،میگویند بگذارید همان پلتیک را به واسطه
واگذاری امتیازات جدید ،با شریکان اروپایی آمریکا پیاده کنیم و
گرنه شاخهای گاو مهیب سعودی را که میبینید! بگذارید مانند
شاهان قجری ســبیل این یا آن دولت اروپایی را چرب کنیم.

به ایران را باز کند .حاال مث ًال چه بازاری است که در
ایران کاالی اروپایی ندارد؟ امثال این موضوعاتی که
هیچ کدام از لحاظ ما بــه اقتصاد خوشبینان برای
کشــور خیلی معنا ندارد؛ اما در مورد حقوق بشر به
این دفتر مسئولیتهایی داده که خیلی مسئولیتهای
رسوایی است».
وی بیان داشت« :گفته شده این دفتر در تهران
باید به طور منظم مانیتور کند که نیروهای سکوالر
در ایران تحت فشــار قرار نگیرنــد! و یا نیروهای
سکوالر در ایران میدان فعالیت داشته باشند! و یا
کسانی که در فتنه  ۸۸تحت فشار قرار گرفتند هم
از زندان و ممنوعیتها خارج شوند و میدان فعالیت
داشته باشند و وضعیت اقلیتها ،همجنسگراها و
خیلــی موضوعات دیگر را دنبال کند .این دفتر با
این لیست خیلی مشعشع از مسئولیتها به هیچ
وجــه در ایران مورد اســتقبال و خوش آمد قرار
نخواهد گرفت».
ریچارد هاویت نیز در این باره گفته بود« :پیشرفت
واقعی در زمینه حقوق بشر امکانپذیر است .نیروهایی
در داخل ایران در حال اعمال فشــار بر آنها هستند
و ما امیدواریم گزارش ما نیز باعث پیشــرفت در این
خصوص شود».

باز صد رحمت به غیرت نداشــته ناصرالدینشاه که میگفت
«میخواهیم به شمال مملکت سفر کنیم ،سفیر انگلیس اعتراض
میکند .میخواهیم به جنوب مملکت برویم ،سفیر روس اعتراض
میکند؛ای مردهشور چنین سلطنتی را ببرد که شاه نمیتواند به
شمال و جنوب مملکتش سفر کند».
 -13رئیسجمهور فرانسه که گویا رگ دائما خواب برخی
دولتمردان ما را پیدا کرده ،در آن سوی خلیجفارس ،ایران را
تهدید میکند و همین را ابزار چانهزنی برای گرفتن امتیازات
اقتصادی و سیاسی بیشتر در سفر آتی قرار میدهد و باز کسانی
شادمانند که فرانسه ولو با ادبیات اتهام ،ما را مورد عنایت قرار
داد! البته آن یکی کالهبردار قبلی فرانسوی (اوالند) که آقای
روحانی میگفت نگراناشــتغال جوانان ایران است ،اکنون
سر کار نیست اما صادرات انواع کاالهای مصرفی و تجملی به
ایران  -ولو تولیدکننده ایرانی را بر زمین بزند -به راه است و به
اقتصاد رکود زده فرانسه رونق داده است .اینکه پس از برجام،
دامپروری رو به ورشکستگی فرانسه را به شهادت الکساندر
بوردو رئیسفدراســیون ملی گوشت فرانسه نجات دهیم یا
ی زینتی ،گالبی خشککرده،
واردات مصرفی غیرضرور (ماه 
برنج ،شیرینی ،شکالت ،ســرکه ،پفیال و غذای سگ و گربه
خانگی) را  4برابر کنیم ،نشــان میدهد غیرت ملی در برخی
مدیران ما خشکیده است.

سهشنبه  ۲۳آبان ۱۳۹۶
 ۲۵صفر  - ۱۴۳۹شماره ۲۱۷۶۹

نگاهی به دیروزنامههای زنجیرهای

دیپلماسی خوب یعنی پذیرش تحقیر!
سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیرهای بهار در یادداشــت ســرمقاله خود با عنوان «جای خالی نگاه ظریف» نوشت« :به مرحلهای
رسیده ایم که پروندههای باز موجود میان ایران و غرب در حال تحتالشعاع قرار دادن دستاوردهای برجام است.
نگا ِه ظریف به بحرانها که راه مواجهه با آنها را در گرو توجه به دیپلماسی میداند امروز و در بحران منطقه بیش
از پیش احساس میشود .امروز و در زمانی که هر لحظه شاهد اتفاق تنشآفرین تازهای در کشورهای خاورمیانه
هســتیم فرصتی برای ماجراجویی و تصمیمگیریهای احساســی نیست .در نتیجه میبایست از تجارب گذشته
 مثال از وقایعی که به تهاجم رژیم بعث به ایران ختم شــد  -درس گرفت و دســت دیپلماتهای میانهرو را درتصمیمگیری در این بخش بیش از پیش بازگذاشت .مطلب آخر آنکه گاهی جای خالی نگا ِه ظریف در اقدامات و
شخص ظریف هم دیده میشود که چنین امری چندان قابل فهم نیست.
اظهارات رئیسجمهور روحانی و حتی
ِ
صلحدوستان و میانهروهای ایرانی امی ِد امروزشان به دستان توانمند ظریف و روحانی است تا با همان الگویی که سایه
جنگ را با برجام از کشور دور کردند این بار هم با همان الگوی موفق نگرانیهای موجود در جامعه را رفع کنند».
انتشار چنین اباطیلی این روزها ،تقریبا خط ثابت روزنامههای زنجیرهای شده و البته از مدتها پیش از جریان
مدعی اصالحطلبی و منورالفکران وطنی قابل پیشبینی بود و میتوان آن را به خوبی در پروژه برجامهای چندگانه
جای داد اما در این میان چند نکته قابلاشاره است.
نکته اول در این رابطه است که چگونه در فضایی که عامل بازدارنده ما در مقابل محورهای عربی -صهیونیستی
منطقه همین توان موشکی و شمار زیاد موشکهای ایرانی است که بر روی پاشنه آشیلهای آمریکا در خاورمیانه
زوم کردهاند و در روزهایی که دائما کشــورهای عربی ،غرب و رژیم صهیونیســتی ایران به حمله نظامی تهدید
میکنند و در این راه حتی دست به دامان گروهکهایی مانند داعش میشوند تا شاید با عملیاتهای خرابکارانه
قدری از اقتدار امنیتی ایران را در هم بشکنند و رهبر معظم انقالب با صراحت مخالفت خود را با مذاکره در رابطه
با بحث موشکی اعالم میکنند؛ آقایان ناظر بر مطبوعات در مقابل این سرمقالههایی که بوی وطن فروشی و زمان
ناشناسی از آنها به خوبی استشمام میشود ،سکوت میکنند.

شباهت مدعیان اصالحطلبی و قاجاریه

نکته بعدی اینکه آقایان اصالحطلب باید پاســخگو باشــند که ادعای پنج ساله آنها در مذاکره با غرب و رفع
تحریمهای ظالمانه علیه ایران در چه مرحلهای قرار دارد؛ این غربزدگان به جای پاسخگو بودن نسبت به حیف و
میل سرمایههای ملی در اثر مذاکرات هستهای در طول پنج سال گذشته و معطل نگه داشتن اقتصاد و سرمایههای
اجتماعی کشــور در طول این مدت ،با فرار روبه جلو بحث مذاکرات موشکی را طرح میکنند؛ حال نمیخواهند
بگویند چه چیزی از بتن ریختن در قلب راکتورهای بومی خود به دست آوردیم؟
نکته سوم اینکه ما در زمینه مذاکرات هستهای یک بار این دور باطل را به خوبی طی کردهایم ،در بحث مذاکرات
ســعد آباد تا مرحله تعلیق کامل رفتیم و در انتها با دبه اروپاییها مبنی بر لزوم وجود آمریکا در مذاکرات مواجه
شدیم و زمانی که در دولت یازدهم و دوازدهم با آمریکا وارد مذاکره شدیم به خوبی بدعهدی آنها را چشیدیم و
به قول رئیسجمهور با پوست و گوشت خود حس کردیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است ،حال شما که دوباره
برگشت به اروپا در زمینه هستهای را مطرح میکنید و قرار است این چرخه باطل دو دهه دیگر از انرژی و توان
جمهوری اسالمی را هدر دهد؛ آیا قرار است بر سر توان موشکی و دفاعی کشور نیز همین بال بیاید و ما چندین
دهه از توانمندیهای دفاعی دور باشیم.
اما مهمتر از همه این است که از نظر روزنامههای زنجیرهای مانند بهار دیپلماسی خوب آن است که در برابر
تحقیر و زیادهخواهی و عربدههای دیگران ســرمان را پایین بیندازیم و لبخند بزنیم و تحقیر را بپذیریم .شباهت
میان این روحیه مدعیان اصالحطلبی و برخی سران و درباریان قاجاریه شگفتانگیز است.

منافع ملی بازیچه دست مدعیان

در شرایطی که برجام به اهرم اصلی و ابزاری کارآمد برای فشار و اعمال سیاستهای خصمانه و زیادهخواهانه
علیه ایران تبدیل شده ،کوبیدن بر طبل این توافق یکطرفه و خسارت بار از سوی مدعیان اصالحات و حامیان
دولت ،به وضوح از برخورد باندی و جناحی با منافع ملی و تالش برای انحراف افکار عمومی از ضرر مطلق برجام
حکایت دارد.
روزنامه ایران دیروز در مطلبی نوشت« :قریب به دو سال از آغاز اجرای برجام به عنوان کلید قفل تحریمهای
همهجانبهای که بر اقتصاد کشــور نشســته بود ،میگذرد و در این فاصله کارشناســان بسیاری درباره شیوههای
بهرهبرداری از این توافق که متقابال به تضمین آن منجر خواهد شد ،سخن گفتهاند».
ایران ادامه داد«:بر همین اســاس تقویت همکاریهای اقتصادی به ویژه با طرفهای اروپایی و شــرکتهای
چندملیتی که بعضاً دارای شــرکای آمریکایی هســتند و دعوت از آنها برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف
اقتصاد ایران هدفی بوده اســت که در این مدت پیگیری شــده و تاکنون به وقوع قراردادهای قابل اعتنایی چون
بازگشــت شــرکت چندملیتی توتال به گردونه سرمایهگذاری صنعت نفت ایران در قراردادی به ارزش تقریبی 5
میلیارد دالر و نیز قراردادهای ســرمایهگذاری که پس از برجام با شرکتهایی از کشورهایی چون چین ،روسیه،
دانمارک ،کرهجنوبی ،اتریش و هند با مجموع ارزش  25/68میلیارد دالر منتهی شده است».
شایان ذکر است که توتال به تازگی دفتری در واشنگتن برای هماهنگی بیشتر با سیاستهای تحریمی آمریکا
در قبال ایران تاسیس کرده است! همچنین ،طی ماههای اخیر بسیاری از شرکتها و بانکهای اروپایی از ترس
جریمههای آمریکا از همکاری اقتصادی با ایران پرهیز کردهاند .همینطور ،ظریف تأکید کرد که هنوز نمیتوانیم
یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم .روزنامه اعتماد هم روز یکشنبه از قول رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و كشاورزي تهران نوشت« :با وجود جهش قابل توجه در حجم تجارت دو طرف ،همچنان مشكالت بانكي گرهي
سخت در روابط اقتصادي ايران و كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست».

جریانی اقلیت در واشنگتن!

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است« :در حالی که برخی رسانههای خارجی در اخبار خود احتمال
وقوع یک درگیری منطقهای را پررنگ جلوه میدهند و معدودی از جریانهای سیاسی -رسانهای ناکوک داخلی
در رویکردی ناهمگون با سیاستهای کلیت نظام جمهوری اسالمی « َهل مِن ُمبارز» میطلبند و در شرایطی که
جریانهای اقلیتی در واشنگتن و حتی در تهران برای بر باد رفتن حاصل سالها مذاکره و ابتر شدن برجام ناخن
بههم میسایند؛ این سفر نشان از آن دارد که میتوان و باید به روند گشایش پسابرجام بهعنوان قفل بازشده ای
که بستن دوبارهاش سهل و ممتنع نیست همچنان امیدوار بود».
جالب توجه اســت این ادعای روزنامه دولت! آنگونه که این روزنامه نوشته گویا دولتمردان و کنگرهنشینان
آمریکایی با برجام موافق هستند و تنها اقلیتی در آمریکا در مسیر دولت این کشور در راه اجرای برجام سنگاندازی
میکنند.
ادعای دروغین تالش جریانهای اقلیتی در واشنگتن برای نقض برجام ،در حالی است که مجلس نمایندگان
آمریکا چند روز پیش ،طرح تحریمی موسوم به «قانون موشکهای بالستیک ایران و اجرای تحریمهای بینالمللی»
را با  423رأی موافق و تنها  2رأی مخالف تصویب کرد.
به آمارهای دیگری که خالف واقع بودن ادعای یادداشت فوق را اثبات میکند ،توجه کنید:
ـ تصویب تحریم ( S722مادر تحریمها و یا همان سیاهچاله تحریم) در مجلس نمایندگان آمریکا با  ۴۱۹رأی
موافق و  ۳رأی مخالف (که هر  ۳نفر هم جمهوریخواه بودند)( .مرداد )96
ـ تصویب تحریم (S722مادر تحریمها و یا همان ســیاهچاله تحریم) در ســنای آمریکا با  98رای موافق و 3
رای مخالف.
ـ تصویب طرح تمدید  10ساله قانون تحریمهای ایران(قانون آیسا) در مجلس نمایندگان آمریکا با  419رأی
موافق و یک رأی مخالف(.آذر )95
ـ تصویب طرح تمدید  10ساله قانون تحریمهای ایران(قانون آیسا) در سنای آمریکا با  99رأی مثبت و بدون
هیچ رأی مخالف.
نکته قابل توجه و تأمل دیگر آن اســت که خســارات عدیده برجام در عرصههای مختلف از جمله تعمیق
رکود در پســابرجام ،گرانــی ،بیکاری ،تعطیلی کارخانهها و مراکز تولیدی ،تعلیق فعالیتها و دســتاوردهای
ارزشمند هستهای و در مقابل بدعهدی حریف در اجرای تعهداتش و نقض مکرر توافق هستهای ،آنقدر واضح
و عیان است که سنگ برجام را به سینه زدن و حمایت از آن ،دیگر نمیتواند از روی سادهلوحی باشد بلکه به
وضوح بیانگر فرار از پذیرش مسئولیت و پیگیری منافع نامشروع باندی مدعیان اصالحات است که با توجه به
عملکردشان در عبور از اصول و خطوط قرمزها موضوع عجیبی نیست .طیفی که تأکید میکرد در روز اجرای
توافق همه تحریمها برداشته میشود ،در چنین شرایطی هنوز هم به برجام امیدوار است .در کویر برجام آنقدر
بمانید تا زیر پایتان علف سبز شود!
البته منظور این یادداشــت از رسانههایی که ناکوکند و با سیاستهای کلیت نظام جمهوری اسالمی رویکرد
ناهمگون دارند! همان روزنامهها و خبرگزاریهای انقالبی اســت که چهار ســال پیش ،بر اساس شواهد و قرائن
عهدشکن بودن آمریکا و بیفایده بودن مذاکره را هشدار دادند .موضوعی که مقامات بلندپایه دولت این روزها به
آن معترفند و مذاکره با آمریکا را دیوانگی میخوانند.

وزیر خارجه قطر:

تهران و دوحه منافع مشترکی دارند

وزیر خارجه قطر با اشاره به اینکه ایران همسایه کشورهای حاشیه خلیجفارس است ،تأکید کرد
که ما منافع مشترکی با ایران داریم.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر خارجه قطر میگوید که اتخاذ هرگونه رفتار تنشآمیز بین عربستان و
ایران احتماال به ایجاد بحران جدیدی منجر میشود که منطقه تاب تحمل آن را ندارد.
آل ثانی در مصاحبه با شبکه تی آر تی ترکیه افزود که ایران همسایه کشورهای حاشیه خلیجفارس است و
ما منافع مشترکی با آن داریم و بایستی بحران به وجود آمده نیز از طریق گفتوگو حل شود.
وزیر خارجه قطر تصریح کرد که کشــورهای محاصرهکننده قطر دســت از تشدید تنش با قطر برنداشتهاند
و همچنان با گفتوگو مخالفت میکنند در حالیکه منطقه در وضعیت متشــنج ،کشــمکش و اظهارنظرهای
تنشآمیز بسر میبرد.
آل ثانی بر ضرورت پرهیز از ایجاد بحرانهای جدید بدون وجود استراتژی خروج از این بحرانها تأکید کرد.
وی گفت که میانجیگری کویت همچنان اصل و اساس حل بحران قطر است که از حمایت بینالمللی نیز
برخوردار اســت و ما آمادگی خود را برای گفتوگو اعالم کردهایم اما کشورهای محاصرهکننده قطر با گفتوگو
مخالفت کرده و روشهای غیرقابل قبولی را در پیش گرفتهاند.
به گزارش فارس ،وزیر خارجه قطر اظهار داشت که منشور شورای همکاری خلیجفارس از اهمال آشکار رنج
میبرد و بایستی این منشور اصالح شود.
وی ضمن ابراز امیدواری برای بازگشت اعتماد به شورای همکاری خلیجفارس گفت که البته این اعتماد هرگز
همانند سابق نخواهد شد مگر اینکه معیارهای روشن و شفافی داشته باشد.
آل ثانی همچنین با اشــاره به کثرت طرفهای بحران لبنان ،اوضاع این کشــور را دارای حساســیت خاص
برشمرد و بر عدم مداخله در امور داخلی لبنان تأکید کرد.

