
والیتی:

گزارش خبری
| مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با بیان اینکه ایران از 
ابتدای بحران سوریه در کنار این کشور بوده است، گفت: بدون تردید دولت و 
ملت سوریه پیروز می شــوند و نیاز به حمایت مسئوالن ضعیف النفس برخی 
کشورهای عربی ندارند. این در حالی است که برخی کشورهای شرافتمند عربی 
از جمله عراق، الجزایر، لبنان و تونس همواره از دولت قانونی ســوریه حمایت 
کرده اند.علی اکبر والیتی پس از پایان دیدار خود با چی پی بینگ، عضو کمیته 
مشــورتی وزارت خارجه چین در جمع خبرنگاران  با بیان اینکه در این دیدار 
درباره سه مساله سوریه، برجام و روابط راهبردی بحث شد گفت: به طرف چینی 
گفتم از ابتدای بحران سوریه، ایران در کنار این کشور  ایستاده و همچنان هم 

این حمایت را ادامه می دهد.
وی افزود: آنچه آمریکایی ها در ســوریه به بهانه استفاده از سالح شیمیایی 
انجام دادند بهانه جویی است. آنها به دنبال شکست تروریست ها، خودشان وارد 
کار شدند و این نشان داد حاال که مزدورانشان موفق نشدند که اهداف خود را 
پیاده کنند حامیانشان وارد شــده و این از نظر ما محکوم است. دولت و مردم 

سوریه قوی تر از هر زمان دیگری می توانند از تمامیت ارضی خود دفاع کنند.
مشــاور مقام معظم رهبری با بیان اینکه ما یقین داریم اتهام دروغ مبنی بر 
استفاده از سالح شیمیایی به دولت ســوریه می زنند از مواضع دولت چین در 
محکومیت حمالت خودســرانه تقدیر کرد و گفت: دیدار هیات ایرانی از غوطه 
شرقی نشان داد که ســالح شیمیایی استفاده نشده اســت چرا که آثار سالح 

شیمایی مدتها باقی میماند.
وی در رابطه با روابط دو کشــور ایران و چین اظهار کرد: از زمان سفر رییس 

جمهور چین به ایران در سال ٢٠١٦ روابط دو کشور پیشرفت خوبی کرده و از 
نظر چین، ایران نقش مهمی در جاده ابریشــم دارد و سفیر چین در این دیدار 
اطالع دادند در روزهــای آینده هیاتی به ایران می آیــد و از بندر چابهار برای 
همکاری مهم و راهبردی دو کشور در این بندر دیدار می کنند. در زمانی که وزیر 
خارجه چین دو سال پیش به ایران آمد توافق داشتیم که سقف روابط تا ٢٠٠ 
میلیارد دالر امکان رشد داشته باشد و اکنون هم در همین راستا عمل می کنیم.
والیتی در رابطه با برجــام بیان کرد: چین معتقد اســت ایران به تعهداتش 
عمل کرده و ما نیز تاکید کردیم وظیفه کشــورهای دیگر است که آمریکا را به 

تعهداتش متعهد سازند.
وی در ادامه در رابطه با نشست سران عرب که روز یکشنبه برگزار می شود  با 
توجه قراردادن تحوالت منطقه عنوان کرد: این نوع اجالس ها با محوریت فشار، 
به لحاظ سیاســی و بین المللی بی اعتبار است و به جای اینکه در دفاع از کیان 
 جهان عرب و دولت مظلوم سوریه باشد به جبهه ای علیه آن تبدیل شده است.
مشاور مقام معظم رهبری ادامه داد: اینها مرد میدان که نیستند بلکه از سراسر 
دنیا افرادی را بسیج کردند تا علیه دولت قانونی سوریه اقدام کنند اما این دولت 
هفت سال مقاومت کرد و االن بسیار قدرتمند است. بدون تردید دولت و ملت 
سوریه پیروز می شوند و نیاز به حمایت مسئوالن ضعیف النفس برخی کشورهای 
عربی ندارند. این در حالی است که برخی کشورهای شرافتمند عربی از جمله 
عراق، الجزایر، لبنان و تونس همواره از دولت قانونی سوریه حمایت کردند. این 
نشست از قبل معلوم اســت چه نتیجه ای دارد و جز یک بیانیه دیکته شده از 

سوی حکومت سعودی نتیجه ای ندارد.

والیتی در پاسخ به این سوال که برخی به دنبال برجام دو و سه هستند اظهار 
کرد: دو خط مشخص در منطقه اســت خط مقاومت و سازش. خط مقاومت از 
تهران تا فلسطین ادامه دارد و تا کنون نشان داده که پیروز است و امروز موقعیت 
آن قوی تر از هفت سال پیش اســت. من برای هیات چینی از دیدارم از غوطه 
شــرقی مثال زدم که این نبرد غوطه شــرقی مثل نبرد در ویتنام بود که مردم 

ویتنام در دهه ٥٠ میالدی بر فرانسوی ها پیروز شدند.
وی در ادامه تصریح کرد: بدون تردید پیروزی سوریه در غوطه شرقی پیروزی 
بر مجموعه آمریکایی ها و اســراییل و سعودی هاســت و در آینده قوی تر هم 
می شوند. دیگران هستند که باید شکست هایشان را توجیه کنند و گرنه ایران 

قوی تر از گذشته به حمایتش ادامه می دهد.
والیتی درباره آینده برجام نیز گفت: اینقــدر این گفته های آمریکایی ها بی 
اعتبار شده که هیچ کشوری سخنان رییس جمهور آمریکا را جدی نمی گیرد. 
ما بر مواضع خود ایستادیم و همه گزینه ها را روی میز داریم و دستمان کامال 

باز است و هیچ بن بستی نداریم و متناسب با شرایط تصمیم گیری می کنیم.
عضو کمیته مشورتی وزارت خارجه چین نیز  با بیان اینکه سفرش به ایران در 
زمانی مهم انجام شده است در رابطه با حمالت موشکی به سوریه گفت: چین 

مخالف این است که بدون نظر سازمان ملل اقدامی انجام شود.
چی پی بینگ، معاون سابق وزارت امور خارجه چین در ادامه گفت: برجام االن 
در تحوالت مهمی قرار گرفته است و ما امیدواریم به شکل خوبی باقی بماند، ما 
می خواهیم این توافق حفظ شود و حفظ سیستم منع استفاده از سالح هسته 

ای و صلح منطقه با این توافق بسیار مهم است.

ســرمقاله
انقالب ما

| عبداهلل جاویــدی - با 
گذشــت چهار دهه از پیروزی انقالب 
حاالست که دامنه دشمنی ها با مردم 
ایران جدی تر و مخرب تر شــده است.
پیروزی انقالب اســالمی در ایران تنها 
یک حادثــه داخلی بــرای تغییر یک 
رژیم سیاســی نبود. بلکــه همان گونه 
که بســیاری از دولتمردان آمریکائی، 
اســرائیلی و اروپائی در خاطرات خود 
از آن روزهــا تعبیر کرده  انــد، انقالب 
اسالمی از دیدگاه آنان زلزله ای ویرانگر 
برای جهان غرب بود.گذشــته از آنکه 
آمریکا مطلوبترین شرایط جغرافیائی، 
اقتصــادی و نظامــی را در یکــی از 
حساسترین مناطق جهان که مرزهای 
طوالنی با رقیب )دولت شوروی( داشت، 
از دســت می  داد امواج انقالب اسالمی 
رژیم های وابسته به غرب را در ممالک 
اسالمی و بالد عربی متزلزل و بیمناک 
کرده بود. پیام اصلی انقالب اســالمی 
ماهیتی فرهنگی داشــت و مبتنی بر 
اندیشه دینی و ارزش های معنوی بود.
یکی از دســتاوردهای انقالب اسالمی 
این بود که پیــروزی انقالب به معنای 
صدور پیام و ارزشهای آن و به حرکت 
درآمدن موجی از خیزشــهای رهایی 
بخش در کشــورهای اسالمی و جهان 
سوم بود. همزمان با ایران، رژیم وابسته 
به آمریکا در نیکاراگوئه نیز ســرنگون 
شد. در افغانستان دولت شوروی ناگریز 
از کودتای خونین و سپس لشکرکشی 
و اشــغال این کشــور شــد تا حرکت 
اسالمی را مهار کند.در عراق، کودتای 
صدام بــا همین هدف شــکل گرفت. 
مردم لبنان و فلسطین پیروزی انقالب 
اسالمی ایران را جشن گرفتند و جهاد 
خویش را در شــکلی نویــن و ملهم از 
انقالب اسالمی آغاز کردند. جنبشهای 
اسالمی در مصر، تونس، الجزایر، سودان، 
عربســتان و ترکیه احیا شدند.پس از 
جنگ جهانی دوم نظمــی ظالمانه بر 
جهان حکمفرما بــود. مناطق مختلف 
جهان بین دو قدرت غالب شرق و غرب 
تقسیم شده بود و سازمان های نظامی 
ورشو و ناتو نگهبانان این نظم ناعادالنه 
بودند. هیچ حرکت و تحولی در جهان 
ســوم خارج از این چارچــوب و بدون 
وابســتگی به یکــی از دو قطب حاکم 
امکان موفقیت نمی یافت.اینک انقالبی 
در جهان معاصر و در منطقه امن غربی 
ها پیروز شده بود که شعار اصلی آن »نه 
شــرقی نه غربی« بود. انقالب اسالمی 
ایران مســتقیماً با امپریالیسم آمریکا 
درافتاده بود و شکست را بر او تحمیل 
کرده بود. این واقعیت کمونیست ها را 
در ادعای مبارزات ضدامپریالیستی شان 
خلع سالح می کرد و برای نخستین بار 
در عصر حاضر، دین را به عنوان عاملی 
حرکت زا در پهنه مبارزات ملتها مطرح 

می ساخت.

به حمایت 
از سوریه 
ادامه 
می دهیم

موشی که مهار شتر را می کشید
موش و شــتر که شــوخی اســت. ولی اینکه در دنیا 
عربستان موش بیاید و برای دیگران خط و نشان بکشد 
و امریکا هم مثل شــتر پشت ســرش واقعا مضحک و 
خنده دار است. آن وقت ما که شیر باشیم با این ها باید 
چه کنیم؟ به ما نرسیده خودشــان شر خودشان را کم 

می کنند.
اول قصه مولوی را با هم بخوانیم:

موشی, مهار شتری را به شوخی به دندان گرفت و به 
راه افتاد. شتر هم به شوخی به دنبال موش روان شد و با 
خود گفت: بگذار تا این حیوانک لحظه ای خوش باشد, 
موش مهار را می کشید و شتر می آمد. موش مغرور شد 
و با خود گفت: من پهلواِن بزرگی هســتم و شتر با این 
عظمت را می کشم. رفتند تا به کنار رودخانه ای رسیدند, 
پر آب, که شیر و گرگ از آن نمی توانستند عبور کنند. 

موش بر جای خشک شد.
شتر گفت: چرا ایســتادی؟ چرا حیرانی؟ مردانه پا در 

آب بگذار و برو, تو پیشوای من هستی, برو.
موش گفت: آب زیاد و خطرناک اســت. می ترســم 

غرق شوم.
شتر گفت: بگذار ببینم اندازه آب چقدر است؟ موش 
کنار رفت و شــتر پایش را در آب گذاشت. آب فقط تا 
زانوی شتر بود. شتر به موش گفت: ای موش ناداِن کور 

چرا می ترسی؟ آب تا زانو بیشتر نیست.
موش گفت: آب برای تو مور است برای مثل اژدها. از 
زانو تا به زانو فرق ها بسیار است. آب اگر تا زانوی توست. 

صدها متر باالتر از سِر من است.
حاال این امریکا و عربستان دارند برای دنیا و خاورمیانه 
نقشه می کشند. غافل از اینکه آب هر دوی آنها را خواهد 
برد. آب شر آنها را کم خواهد کرد. آنها غرق خواهند شد.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

ثمرات جهانی 
انقالب 

انقالب ایران، در نوع خود، و نیز در مقایســه با دیگر 
انقالب های جهــان، از لحاظ تکویــن، حرکت، روند و 
نتیجه آن دارای ویژگی های کم نظیری بود.وجه مشترک 
پیدایش همه انقالب ها، کم و بیش یکسان است.همگی 
ریشه طبقاتی و اجتماعی دارند، هنگامی که ظلم و فساد 
و بی کفایتی نظام حاکم تحمل ناپذیر شــد، توده ها به 
حرکت در می آیند، طغیان می کنند، نمایندگان سنتی 
خود را کنار می زنند و موانعی را که بر سر راهشان قرار 
دارد، درهم می کوبند تا رژیم حاکــم را بر اندازند و به 
جای آن نظام جدیدی که امیال و خواست های آنها را 
تامین کند، بر پا سازند.کمتر انقالبی است که صرفا ملی 
یا میهنی باشد.صرف وجود محرومیتهای اقتصادی در 
جامعه، برای برانگیختن شورش و انقالب، بسنده نیست.
هیچ انقالبی موفق نمی شود مگر آنکه بر نیروهای مسلح 

تســلط پیدا کند، یا توان روحی و کارایی آن نیروها را 
تضعیف نماید و یا اینکه، آن نیروها، به انقالبیون بپیوندند.
عواملی که انقالب را شتاب می بخشد، بیزاری از اشرافیت، 
ناسازگاریهای اجتماعی و اقتصادی و شدت محرومیتهای 
تحمل ناپذیر، میان آنچه مــردم می خواهند و آنچه به 
دست می آورند، می باشد.انقالب، بالفعل یک رویداد غیر 
مترقبه است.در یک انقالب اصیل، همه قشرهای جامعه 
شرکت دارند، هدفهای انقالب، در برگیرنده خواستهای 
اکثریت جامعه است، در آغاز، توده ها با یک برنامه مدون 
و از پیش تهیه شده، برای ساختار نظام و جامعه جدید، به 
عرصه انقالب نمی روند.انگیزه توده ها، در آغاز، براندازی 
نظامی است که دیگر قادر به تحمل آن نیستند.رهبران 
و پیشــتازان انقالب، برنامه بازسازی جامعه را، در نظام 
آینده تهیه می کنند و پــس از تایید مردم آن را به اجرا 

می گذارند.نهضتی که امام  خمینی پرچمدار و پایه گذار 
آن بود، توانست غبار از چهره اســالم زدوده و سیمای 
حقیقــی آن را پس از ١4 قرن به جهان تشــنه عدالت 
بنمایاند. به همین دلیل است که انقالب اسالمی ایران در 
جهان اسالم به عنوان »انقالب امام  خمینی« شناخته شده 
است.به همین علت است که تاکنون هیچ یک از طرحهای 
سیاسی و اقتصادی و نظامی آمریکا علیه ایران که غالباً با 
حمایت یا سکوت متحدان منطقه ای و جهانی آن کشور 
همراه بوده، به نتیجه نرسیده است. و به همین دلیل است 
که پس از گذشت نزدیک به سه دهه مقابله غرب با انقالب 
اسالمی، امروز تئوریســین ها و سیاستمداران اروپائی و 
آمریکائی بر ضرورت پذیــرش و تحمل واقعیت انقالب 
اسالمی و جایگاه جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی 

تاکید می کنند.

ت
ش

یاددا
سی

شجوی علوم سیا
حمید جهانگیر : دان

ابراهیم جعفری:

هرگونه تنش در سوریه بر امنیت کل منطقه تاثیر می گذارد
| جانشین موقت وزیر خارجه آمریکا در گفت وگوی تلفنی با همتای عراقی خود اعالم کرد، آمریکا، 
انگلیس و فرانسه در عملیات نظامی علیه سوریه »سه تاسیسات مرتبط با سالح های شیمیایی« این کشور 

را مورد هدف قرار دادند.
دفتر ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق در بیانیه ای اعالم کرد، جان سالیوان، جانشین موقت وزیر خارجه 
آمریکا با وی تماس تلفنی برقرار و درباره روابط دوجانبه میان دو کشــور و آخرین تحوالت سوریه بحث و 
تبادل نظر کردند.طبق این بیانیه، سالیوان در این گفت وگو جزئیات عملیات نظامی آمریکا و متحدانش علیه 
سوریه را شــرح داد. وی با ادعای اینکه در این عملیات سه تاسیسات مرتبط با سالح شیمیایی مورد هدف 
قرار گرفت، گفت، واشنگتن تالش کرد از وقوع تلفات غیرنظامی ممانعت کند.براساس این بیانیه، جعفری 
هم بر پاره ای از موضع گیری ها تاکید کرد که عراق با نظر به این مواضع رویکرد خود را به نسبت به راه حل 
در سوریه نشان می دهد.این مقام مسؤول گفت، راه حل سیاسی این بحران بر راه حل های دیگر غلبه دارد و 
ملت سوریه هستند که سرنوشت خود را تعیین می کنند.وی تصریح کرد، عراق با تولید و استفاده از سالح 
شیمیایی از سوی هر طرفی که باشد، مخالف است، به ویژه اینکه در دوره های قبل نیز از استفاده از این نوع 
سالح رنج برده است.جعفری افزود، هر گونه تنشی در سوریه بازتاب منفی بر امنیت و ثبات سراسر منطقه 
خواهد داشت و به تروریسم پس از شکستش در عراق و عقب نشینی در سوریه فرصت تجدید قوا خواهد داد.
وی ادامه داد: امروز خطر تروریسم همه دنیا را تهدید می کند و شجاعت برای صلح مهم تر از شجاعت برای 
جنگ است.آمریکا و متحدانش بامداد روز شنبه با حمالت هوایی تعدادی از پایگاه های سوریه را مورد هدف 
قرار دادند و سپس وزارت دفاع آمریکا ضمن اعالم پایان این حمالت، تهدید کرد، در صورت واکنش سوریه 

به این اقدام آمریکا، حمالت بیشتری انجام می دهد.

پیام پوتین به سران کشورهای عربی:

امنیت در خاورمیانه را تضمین می کنیم
| نشست ســران کشــورهای عربی بدون 
حضور امیر قطر در شهر الظهران عربستان به ریاست 
ملک ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان برگزار 
 شــد و محور اصلی این نشست مســاله فلسطین و 
نقض های صورت گرفته در قدس اشــغالی توســط 
رژیم صهیونیســتی اســت.همزمان با نشست سران 
عرب در عربستان رئیس جمهور روسیه پیامی را برای 
رهبران کشورهای عربی ارسال کرد.والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روســیه در پیامی به سران کشورهای 
عرب حاضر در نشست عربستان اعالم کرد کشورش 
آماده همکاری با اتحادیه عرب برای تضمین امنیت در 
خاورمیانه است.وی گفت: روسیه آماده همکاری کامل 
با کشورهای عربی برای تضمین امنیت در منطقه اســت و امیدوارم پس از نابودی کامل داعش در سوریه 
و عراق تحولی در شــرایط ایجاد شود. ما می توانیم با کمک یکدیگر عملیات سازش سیاسی و بازسازی در 
مرحله بعد از درگیری در این کشورها را اجرا کنیم.نشست سران کشورهای عربی بیست و نهمین نشست 
سران عرب است که بدون حضور امیر قطر در شهر الظهران عربستان به ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان برگزار می شود.محور اصلی این نشست مساله فلسطین و نقض های صورت گرفته در قدس 

اشغالی توسط رژیم صهیونیستی است.

جهاندیدگاه

مردی با  ۹محافظ بی خبر !
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| مدت هاست که اجرای حکم مرتضوی درخصوص پرونده 
بازداشتگاه کهریزک به تعویق افتاده است و حرف و حدیث درباره 
اجرای آن بســیار زیاد اســت، در آخرین اظهارنظر درباره سعید 
مرتضوی و اجرای حکمش گفته شــده که او در دسترس نیست.  
حجت االسالم غالمحســین محســنی اژه ای در حاشیه نشست 
خود با دانشجویان  مشــهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید 
مرتضوی متهم پرونده های بازداشت گاه کهریزک و تأمین اجتماعی 
گفته است »حکم جلبش صادر شــده ولی هنوز متأسفانه گیرش 
نیاورده اند، حاال نمی دانم چطور هست«.منظور سخنگوی دستگاه 
قضا از اجرای حکم دادستان سابق تهران   همان دوسال حبس برای 
پرونده کهریزک در سال ۸۸ است که در آن تعدادی از بازداشتی ها 
کشته شدند. بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر استان، مرتضوی با 
یک درجه تخفیف به ٢ ســال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در 
قتل محکوم شد که این حکم قطعی اســت اما به قول حقوقی ها 
مشارالیه کجاســت که حکمش اجرا شود! مصطفی ترک همدانی 

،  درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره در دسترس نبودن 
سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی گفت: در 
هنگام  محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر 
اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می کردند 
در دادگاه حاضر می شــد. وی تصریح کرد: این محافظان مواجب 
خود را از دولت می گیرند و قرار دادن ایــن افراد در کنار برخی از 
شخصیت ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار 
باشد و به طور ٢4 ســاعت انجام وظیفه کند. وکیل پرونده تامین 
اجتماعی ادامه داد: گمان می کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ 
داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت می کنند-که 
شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد -به هر حال این اقدامات 
با فرمایشات آقای ســخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه 
محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی دانند کجاست؟  با این 

همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی اطالع هستند؟ 
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وکیل پرونده تأمین اجتماعی از سعید مرتضوی  می گوید؛

 همه چیز
در مورد یک 
جنگ طلب

    بولتون چه کارهایی می تواند انجام دهد؟

 جان بولتون برای نخستین بار
در زندگی کاری خود در جنگ طلب 
ترین سیاست خارجی واشنگتن 
رسما خارج از جعبه بوروکراتیک 
قرار دارد


