
مخاطب شماييد!

یم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید رژ
با همه ی دنی��ا ما مذاکره میکنیم، ]اّما[ با آمریکا 
نمیکنی��م. ما اه��ل مذاکره ایم، اه��ل تفاهمیم؛ هم 
مذاک��رات در س��طح دولتها، هم مذاکرات در س��طح 
اق��وام، ه��م مذاک��رات در س��طح ادی��ان؛ م��ا اهل 
مذاکره ای��م و با همه مذاکره میکنیم جز با آمریکا؛ و 
البتّه رژیم صهیونیس��تی بجای خود محفوظ که اصل 
وجود رژیم صهیونیس��تی، وجود نامش��روع و دولت 
جعلی اس��ت. یک جمله راجع به رژیم صهیونیس��تی 
عرض بکنیم؛ بعد از اتمام این مذاکراِت هس��ته ای، 
ش��نیدم صهیونیست ها در فلس��طین اشغالی گفتند 
فع��اً ب��ا ای��ن مذاکرات��ی که ش��د، ت��ا ۲۵ س��ال از 
دغدغه ی ایران آس��وده ایم؛ بعد از ۲۵ سال فکرش 
را میکنی��م. بن��ده در جواب عرض میکنم اّوالً ش��ما 
۲۵ س��ال آینده را نخواهید دید. ان ش��اءاهلل تا ۲۵ 
س��ال دیگر، ب��ه توفیق الهی و به فض��ل الهی چیزی 
به نام رژیم صهیونیس��تی در منطق��ه وجود نخواهد 
داش��ت؛ ثانی��اً در همین مّدت هم روحیّه ی اس��امِی 
مبارز و حماس��ی و جهادی، یک لحظه صهیونیس��ت ها 
را راح��ت نخواهد گذاش��ت؛ ای��ن را بدانن��د. ملّتها 
بیدار شده اند، میدانند دشمن کیست؛ حاال دولتها و 
بوقهای تبلیغاتی و مانند اینها میخواهند جای دشمن 
و دوس��ت را عوض کنن��د، ]اّما[ به جایی نمیرس��د. 
ملّته��ا -ملّتهای مس��لمان، بخص��وص ملّتهای منطقه- 
حواسش��ان جمع اس��ت و میدانند. خ��ب، این وضع 

رژیم صهیونیستی و آن هم ]وضع [ آمریکا.
 یک جمله در باب مسئله ی انتخابات عرض بکنیم. 
مسئله ی انتخابات یکی از مسائل فعلی و نقد ما است. 
البتّه برخی متأّسفانه از ۱.۵ سال پیش، دو سال پیش 
از انتخابات ش��روع کردند مس��ائل انتخابات را مطرح 
کردن؛ این به نظر ما مصلحت نیس��ت؛ فضای کشور را 
بی موقع نباید فضای انتخاباتی کرد؛ از ۱.۵ سال پیش 
-که تقریباً دو س��ال به انتخابات امسال مانده بود که 
آخر سال است- بعضی ها شروع کردند در مطبوعات و 
در حرفها، راجع به انتخاب��ات حرف زدن، بحث کردن. 
وقت��ی فض��ای انتخاباتی در کش��ور به وج��ود می آید، 
بس��یاری از مس��ائل اصلی جامعه به حاش��یه میرود و 
فراموش میشود. خب، فضای انتخابات، فضای رقابت 
و تعارض اس��ت؛ ما چرا بیخود این فض��ای رقابت را، 
فضای تعارض را، بکشانیم به یک سال دو سال قبل؟ 
شروع زودهنگام این بحثها به نظر ما مصلحت نیست. 
لکن حاال چرا؛ االن که س��ه چهار م��اه مثاً به انتخابات 
باقی اس��ت، ج��ای آن اس��ت که راج��ع ب��ه انتخابات 
عرایضی عرض بش��ود. حاال من ام��روز برخی از نکات 
را ع��رض میکنم و در آینده هم اگر عمری بود و زنده 

بودیم، عرایضی در باب انتخابات خواهیم داشت.
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آمریکا از عربستان و ترکیه به 
عنوان یدک کش استفاده کرد، 

ولی اکنون که شرایط تغییر 
کرده عربستان نیز احساس 

تزلزل می کند چراکه می داند که 
نفتش آن دیگر ارزش قدیم را 
ندارد، چنانکه به روسیه رفته 
و خواستار هماهنگی با آنها در 

حوزه نفتی شده است

سياست مجازی

یری و امام موسی صدر شباهت ربودن حر
مش��اور بین الملل رئیس مجل��س در صفحه توئیتر 
خود عنوان کرد: دعوت و ربایش حریری توس��ط ریاض، 
یادآور دعوت و ربایش امام موس��ی صدر در لیبی است 

اما به روش جدید.
حس��ین امیرعبداللهی��ان، درباره ش��باهت ربودن 
حریری و امام موسی صدر توئیت کرد: دعوت و ربایش 
حریری توسط ریاض، یادآور دعوت و ربایش امام موسی 
ص��در در لیبی اس��ت اما به روش جدید... آل س��عود به 

دوستان خود هم رحم نمی کند.

موشک سپر دفاعی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مذاکره 

موشکی واکنش نشان داد
محس��ن رضایی در صفحه اینستاگرامش نوشت: در 
موضوع هسته ای مذاکره کردیم، زیرا قصد ساختن بمب 
را نداشتیم؛ اما درموضوع موشک، قصد ساختن موشک 
را برای دفاع از خود را داریم. بنابراین مذاکره معنا ندارد. 
م��ا حاضریم در مذاکرات خلع س��اح اتمی اس��رائیل و 
مذاکرات منطقه عاری از ساح اتمی شرکت کنیم؛ ولی 
موشک سپر دفاعی ماست. اگر این سپر تضعیف شود، ما 

در دفاع از خود ضعیف می شویم.

یری  واکنش خبرنگاران به مصاحبه حر
خبرنگاران عرب زب��ان در فضای مجازی به مصاحبه 
پرحاشیه س��عد حریری نخست وزیر مس��تعفی لبنان با 

شبکه المستقبل واکنش نشان دادند.
مری��م بلعالی��ه خبرن��گار الجزیره نوش��ت: مجری 
تلویزیون المس��تقبل خواس��ته یا ناخواس��ته با حریری 
مثل کس��ی که از دنیای خارج به دور بوده برخورد کرد 
آنچه در لبنان اتفاق افتاده را برایش نقل کرد، آنچه در 
روزنامه ها نوشته شده را به اطاعش رساند و از اظهارات 
میش��ل عون برایش گفت، گویی مطمئن بود حریری از 

آنجا که در ریاض بوده، بی خبر است.
فیصل قاسم خبرنگار سابق الجزیره نوشت: چرا لحن 
تند ضد ایرانی و ضد حزب اهلل در مصاحبه حریری جایش 
خالی بود؟ بیانیه نخس��ت در اعام اس��تعفا پر از اتهام و 
حمله های تند به ایران بود اما مصاحبه امشب دیپلماتیک 
و مای��م بود. وی همچنین نوش��ت: مردی که در مقابل 

سعد حریری قرار داشت چه کسی بود؟

وزه دولت  گزارش رئیس جمهور درباره عملکرد ۱۰۰ ر
معاون ارتباطات و اطاع رسانی دفتر رئیس جمهور از 
حضور روحانی در یک برنامه تلویزیونی برای ارائه گزارش 

درباره عملکرد صد روز آغازین دولت دوازدهم خبر داد
پرویز اسماعیلی در توییتی نوشت: رئیس جمهوری 
ب��زودی در یک برنامه مس��تقیم تلویزیونی، درخصوص 
عملکرد صد روز آغازین دولت دوازدهم به مردم گزارش 
می دهد. اقتصاد، سیاس��ت خارجی، فرهنگ و جامعه از 
مهمتری��ن محورهای گزارش خواه��د بود. اقتصاد البته 

سهم بیشتری دارد.

رئیس ق��وه قضاییه ضمن ابراز تس��لیت و 
همدردی با داغدیدگان حادثه زلزله غرب میـــــزان

کش��ور که موجب ج��ان باختن و مصدوم 
شدن عده ای از هموطنان عزیز شد، بر لزوم تسریع در رسیدگی 
ب��ه مصدوم��ان و مجروح��ان تاکی��د ک��رد و درب��اره برخ��ی 
اظهارنظره��ای جنجالی درباره راهپیمایی اربعین گفت: بس��یار 
باعث تاس��ف اس��ت که برخ��ی افراد ک��ه خود را روش��نفکر و 
اصاح طل��ب می خوانند، دولت ها را پش��ت ای��ن حرکت عظیم 
معرفی می کنند در حالیک��ه هیچ دولتی امکان و قدرت هدایت 

چنین جمعیتی را ندارد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی، اظهار کرد: خبر 
زلزله غرب کش��ور که در ساعات پایانی یکشنبه شب مخابره شد 
و طی آن عده زیادی از هموطنان عزیز ما جان خود را از دس��ت 
دادند و عده زیادی نیز مصدوم و مجروح شدند، بسیار تأسف انگیز 
ب��ود و از خداون��د متعال غفران و رحمت ب��رای جان باختگان و 

شفای عاجل برای مصدومین و مجروحین مسئلت می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مسئوالن کشوری و استانی باید از تمام 
توان خود برای کمک رسانی به مجروحان و درمان حادثه دیدگان 
استفاده کنند، افزود: مساله اصلی در کمک رسانی به مصدومان، 
توجه به مجروحانی است که احتمال زنده بودن آنها در زیر آوار 
وجود دارد و جبران خسارت مالی در مرحله بعدی اهمیت است 

که دولت محترم به این مساله رسیدگی خواهد کرد.
آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه امدادرسانی و رسیدگی 
به مجروحان با توجه به برودت هوای مناطق غربی کشور، همت 
و تاش همه دس��تگاه های اجرایی و نهادهای خدمت رس��ان را 
می طلبد، تصریح کرد: در تماس تلفنی با روسای کل دادگستری 
اس��تان های غربی، گزارشی از وضعیت مناطق زلزله زده دریافت 
شد و در حال حاضر مس��ئوالن قضایی استان های درگیر زلزله 
برای پیگیری مس��ائل و حل مشکات موجود در منطقه حضور 

دارند.
وی با اش��اره به اولین بررس��ی های انجام ش��ده، بیشترین 
مش��کات موجود را مربوط به س��رپل ذهاب و روستاهای این 
منطقه عنوان کرد و افزود: امیدواریم با تاش همه دستگاه های 
اجرای��ی و نهادهای امدادی، خدمات رس��انی به اف��رادی که با 
مش��کل مواجه ش��ده اند و نیاز به کمک دارند به بهترین شکل 

ممکن انجام و مشکات مردم حادثه دیده برطرف شود.
رئیس دس��تگاه قض��ا با بی��ان اینکه گرچ��ه وظیفه اصلی 
امدادرس��انی با دستگاه های اجرایی بوده اما دستگاه قضایی نیز 
آماده ارائه هرگونه خدمت میس��ور به مردم حادثه دیده اس��ت، 
افزود: درخصوص تامین امنیت ش��هرهای زلزله زده به روس��ای 

کل دادگستری استان های مربوطه تاکیدات ویژه ای شده است.
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه با بیان اینکه بر این مصیبت 
بای��د همانند س��ایر مصائب صبر ک��رد، افزود: ق��رآن کریم به 
مصیبت زدگان��ی که هنگام نزول مصیبت صبر پیش��ه می کنند 
و همه چیز را به حق تعالی ارجاع می دهند، بش��ارت داده است 
چنانکه می فرماید » و بش��ر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه 
قالو انا هلل و انا الیه راجعون«. راه بصیرت این اس��ت که انس��ان 
هن��گام وقوع این مصایب به حق متع��ال رجوع کند. امیدواریم 
خداون��د ب��ه ازای صبر حادثه دی��دگان این زمین ل��رزه به این 

عزیزان باالترین رحمت های خود را عطا کند. 
وی همچنین با تس��لیت ایام پایانی م��اه صفر که مصادف 
با رحلت پیامبر اکرم)ص( و ش��هادت امام حس��ن مجتبی)ع( و 
حضرت علی ابن موس��ی الرضا)ع( اس��ت، از همه کسانی که در 
راهپیمایی عظیم اربعین حضور یافتند و همچنین دستگاه های 
خدمت رسان و دولت و ملت عراق بابت پذیرایی شایسته شان از 
زوار قدردانی کرد و گفت: این راهپیمایی عظیم نماد گرانبهایی 
از ابراز محبت به اهل بیت)ع( و اقتدار ش��یعیان در جهان است. 
فق��ط حّب اهل بیت)ع( می تواند چنین اجتماع عظیمی را پدید 
آورد. این گوهر گرانبها مانند کیمایی اس��ت که باطن انسان را 
نورانی می کند و درک و معرفت این گوهر، کار ساده ای نیست. 
آیت اهلل آملی الریجانی برخی تحلیل های حاش��یه ای درباره 
راهپیمایی عظیم اربعین را ناش��ی از کج اندیشی، جهل یا عناد 
توصیف کرد و افزود: اینکه قریب به 20 میلیون نفر از کشورهای 
مختلف به س��وی یک نقطه حرکت کنند خارج از اختیار دولت 
هاست و آن را تنها امری الهی می توان قلمداد کرد. بسیار باعث 
تاسف اس��ت که برخی افراد که خود را روشنفکر و اصاح طلب 
می خوانند، دولت ها را پشت این حرکت عظیم معرفی می کنند 
در حالیکه هی��چ دولتی امکان و قدرت هدایت چنین جمعیتی 

را ندارد.
رئی��س ق��وه قضاییه ب��ا بیان اینک��ه باید واقعی��ات را دید 
و خداون��د را بابت محبت اهل بیت)ع( ش��اکر ب��ود، راهپیمایی 

اربعین را بستری برای دریافت فیوضات الهی توصیف کرد.
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری از س��خنان خود با 
اشاره به جلس��ه اخیر سران سه قوه خاطر نشان کرد: بحمداهلل 
این جلس��ات به صورت منظم برگزار می ش��ود و هدف اصلی از 
این نشست ها هماهنگی هر چه بیشتر و نزدیک شدن دیدگاه ها 

برای حل مشکات مردم است.
رئی��س قوه قضاییه افزود: گرچه بار اجرایی کش��ور بر دوش 
دولت و رئیس جمهور محترم است اما قطعاً قوه قضاییه و مجلس 
باید در این مس��یر به دولت کمک کنند زیرا بسیاری از کارهای 
مهم به ویژه در عرصه های اقتصادی جز با همکاری وثیق دستگاه 

قضایی و مجلس شورای اسامی با دولت امکان پذیر نیست.
ویی با بیان اینکه یکی از محورهای مهم جلسه اخیر سران 
سه قوه، تصمیم گیری برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات 
مالی بوده است، اظهار کرد: متاسفانه بر اثر برخی سوء نظارت ها 
گرفتاری هایی از جانب موسسات مالی و اعتباری برای بخشی از 
هموطنان به وجود آمده اس��ت. در حال حاضر ما نباید صرفاً به 
دنبال مقصر باشیم بلکه اصلی ترین هدف هر سه قوه این است 
که مش��کل سپرده گذاران حل شود یعنی به نحو مقتضی، اموال 

مردم به آنان بازگردد و جبران خسارت صورت گیرد.
رئیس ق��وه قضاییه با تاکید بر لزوم همکاری قوا با دولت و 
بانک مرکزی با توجه به وج��ود برخی محدودیت های قانونی و 
اعتباری تصریح کرد: ش��اید دس��تگاه قضایی وظیفه ابتدایی در 
این زمینه نداشته و صرفاً طبق قانون موظف به برخورد قضایی 
بوده اس��ت که بر همین اساس در بدو شکل گیری این مشکل، 
دس��تگاه قضایی به موضوع ورود ک��رده و برخوردهای قانونی را 

هم انجام داده است. 
آی��ت اهلل آملی الریجانی افزود: بس��یاری از اف��راد درگیر در 
پرونده های مربوط به موسس��ات مالی غیرمجاز در زندان به سر 
می برند اما نباید فراموش کرد که صرف زندانی شدن مسئوالن 

و مدیران این موسسات، مشکلی را از مردم حل نمی کند.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه برای کمک به مردم و حمایت از 
آنان به میدان آمده و تاش کرده تا اموال مالباختگان موسس��ه 
اعتباری فرش��تگان باز گردانده ش��ود و مورد حیف و میل قرار 
نگیرد. بر همین اساس طی همکاری بسیار خوبی که با مجلس 
و دولت صورت گرفته، تاش شده تا سقف 200 میلیون تومان 
به همة س��پرده گذاران تا این مبلغ یا باالتر پرداخت شود که با 

این تدبیر، مش��کل 98 درصد سپرده گذاران حل می شود. البته 
رقم س��پرده های 2 درصد باقی مانده نیز قابل توجه اس��ت که 
باید برای آن چاره اندیشی کرد و اهمیت قضیه اقتضا می کند که 

دستگاه های مربوطه به فکر حل این مشکل باشند.
آی��ت اهلل آملی الریجانی با بی��ان اینکه یکی از وظایف اصلی 
بان��ک مرکزی نظ��ارت بر بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری 
اس��ت، اظهار کرد: نباید موسس��ات غیرمجاز داش��ته باشیم یا 
موسس��ات مالی در کش��ور رها باش��ند. البته برخی قوانین نیز 
دچار نقیصه هایی بود که این کاس��تی ها رفع ش��ده اس��ت و در 
حال حاضر بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک ها و موسسات 

مالی است که باید این نظارت ها مستمر و قاطعانه باشد.
رئیس ق��وه قضاییه با تاکید بر ضرورت نظ��ارت بر بانک ها و 
موسسات مجاز نیز خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری مستقیم بانک ها 
در بس��یاری از امور اقتصادی خاف مصلحت و ش��اید هم خاف 
قانون باشد. بانک ها نباید مستقیماً وارد کسب و کار شوند بلکه باید 
واسطه ای برای رونق تولید و کسب و کار در کشور باشند. حمایت 
از تولید نیز به این معنا نیست که برخی افراد به بهانه تولید با ارائه 
وثایق غیرقابل نظارت و یا کم اعتبار، بتوانند مبالغ زیادی تسهیات 

دریافت کنند و نظام بانکی را با مشکاتی مواجه سازند.
وی ب��ا بیان اینکه قوه قضاییه برای کمک به مردم و احقاق 
حقوقش��ان در کنار آنان خواهد بود، دومین موضوع مورد بحث 
در جلس��ه سران قوا را مقوله تأمین امنیت اقتصادی عنوان کرد 
و گفت: بی تردید برای س��اختن کشور به سرمایه های معتنابهی 
نیاز داریم که خوش��بختانه بسیاری از افراد در داخل و همچنین 
ایرانیان مقیم خارج از کشور خواستار به کار انداختن سرمایه های 
خود در ایران هس��تند. از دولت محترم خواس��ته ایم که مجرای 
استفاده از این سرمایه ها را فراهم کند. در کنار این موضوع بحث 
امنیت سرمایه گذاری یک مسئله بسیار مهم است که قوه قضاییه 

باید تضمین های الزم را در این زمینه ارائه کند. 
رئی��س ق��وه قضایی��ه افزود: م��ا متعّه��د ش��ده ایم که در 
چارچوبی معقول و به ش��کلی که برخی افراد س��ودجو نتوانند 
از ای��ن چارچوب ها بهره برداری کنن��د، زمینه های الزم را برای 
تامین امنیت س��رمایه گذاری های واقعی فراهم کنیم. دولت نیز 
علی القاعده باید بسترهای الزم را در این زمینه فراهم کند و در 
این مس��یر همگی نیازمند کمک و همکاری مجلس برای ایجاد 

تسهیات از جهت قوانین و مقررات هستیم. 
آی��ت اهلل آملی الریجان��ی از پیگی��ری ای��ن موضوع توس��ط 
نمایندگانی از هر سه قوه و همچنین تاکید ویژه سران قوا بر لزوم 

تامین هر چه بیشتر »امنیت سرمایه گذاری« در کشور خبر داد.
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود، پیروزیهای 
اخی��ر جبهه مقاومت در س��وریه و عراق را موجب خرس��ندی 
دانس��ت و تصریح کرد: امیدواریم به زودی با پاکس��ازی مناطق 
درگیر از لوث وجود تروریست های تکفیری، به زودی کشورهای 
سوریه و عراق که متحمل خسارات سنگینی شده اند بتوانند در 

جهت بازسازی، گام های بلندی بردارند.
بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون اصاح 
موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین 
بحث و بررسی پیرامون قانون اخیر التصویب مبارزه با موادمخدر 

در دستور کار دیروز مسئوالن عالی قضایی قرار داشت.

یک اتفاق دیگر که در منطقه روی می دهد بحث 
تجزیه طلبی بارزانی است. اصال چرا او در چنین 
مقطعـی بحث تجزیه طلبی را مطـرح کرد آیا از 

جایی دستور گرفته بود یا...
این موضوع باید ریش��ه ای بررسی شود. مسئله 
کرده��ای ع��راق از 1991 که ص��دام وارد کویت و 
سپس اخراج شد شروع شد. زمانی که می خواستند 
ع��راق را من��زوی کنند. چ��ون ص��دام جنایتهای 
بس��یاری علیه کردها صورت داده بود سعی کردند 
تا با پوش��ش به این منطقه بر صدام فش��ار بیاورند. 
در منطقه کردس��تان حوزه ه��ای نفتی و اقتصادی 
قاب��ل توجهی ق��رار دارد با تکیه ب��ر آن به تقویت 
اقلیم کردس��تان روی آوردند اما بحران داعش نیز 
شرایط را برای تقویت این منطقه در شرایط بحرانی 
کل منطق��ه ایج��اد کرد. اما در مجم��وع این رفتار 
تجزیه طلبانه نه به نفع عراق است و نه نفع منطقه و 
نه حتی کردهای عراق. از دیدگاه بین الملل می گویم 
که قومی��ت گرایی و اس��تقال به نف��ع هیچ کس 
نخواهد بود. اکنون در اسپانیا جدایی طلبی در حال 

شکل گیری است که به شدت سرکوب می شود.
چنانکه پس از رأی گیری کردستان عراق همه 
جه��ان به حمایت از دول��ت مرکزی عراق چرخید 
علتش آن اس��ت که آقای بارزان��ی برای چانه زنی 
با دولت مرکزی ای��ن کار را کرد در حالی که این 
جدایی طلبی هیچ س��ودی برای عراق و کردستان 

عراق به همراه ندارد. 
اما کردهای عراق تا قبل از تالش برای تجزیه طلبی 
متحـدان زیادی داشـتند چـرا با عنوان شـدن 

تجزیه طلبی همه پشتشان را خالی کردند؟
در سیاست و سیاست بین الملل حقوق بشر و 
دوس��تی وجود ندارد. رفیق و رفیق بازی در منافع 
وجود ندارد. اینکه بگویند چرا در گذش��ته همه با 
من هم��کاری می کردند و االن انج��ام نمی دهند 
این معنا ندارد چراکه در گذش��ته مس��ئله مبارزه 
با تروریس��م مطرح بود و ل��ذا همه از عملکردهای 
ص��ورت گرفته در این عرصه حمایت می کردند اما 
اینکه در این میان کسی بخواهد ساز جدایی بزند 
دیگر کس��ی از آن حمایت نمی کند و همه در کنار 

دولت عراق قرار می گیرند. 
اینکه کردس��تان ع��راق بگوید ک��ه آمریکا یا 
دیگران ب��ه آنها خیانت کرده ان��د امری غیرواقعی 
اس��ت چراکه رویکردی که به س��مت دولت عراق 
در ای��ن جریانات صورت گرفت��ه برگرفته از اصل 
پالتیک یا همان سیاس��ت واال اس��ت. بحث، بحث 
منافع اس��ت. یعنی اینکه این جدایی طلبی به نفع 
هیچ ک��س نب��ود و دومینوی آن به س��ایر مناطق 
گس��ترش می یافت ک��ه قابل پذی��رش هیچ کس 
نبود و از س��وی دیگر کردستان عراق یک منطقه 
اقتصادی اس��ت که باید حفظ ش��ود، لذا کل این 
موضوع باید جمع ش��ود بنابراین رویکرد همگانی 

به سمت حمایت از عراق رفت.
اما چرا اسـرائیل از این ماجـرا حمایت کرد؟ آیا 
میـان آمریکا و اسـرائیل تفاوت دیـدگاه ایجاد 

شده است؟
آمریکا از اسرائیل خسته شده است و در همین 
حال رویکرد آمریکا به سمت شرق است. از مسئله 
اعراب و اس��رائیل که بیش از 60 س��ال گذش��ته 
خس��ته شده اس��ت و کم کم دارد کنار می کشد و 
می خواهد دردس��رهای خود در خاورمیانه را کمتر 

کن��د. آمریکا در عراق و مناط��ق مختلف به قولی 
دس��تش س��وخته است، لذا در س��وریه هم شاهد 

بودیم که به دنبال اقدام نظامی گسترده نبود.
در مجموع نگاه آمریکا با نگاه اسرائیل متفاوت 
اس��ت چراکه یه��ودی آمریکایی از دی��دگاه خود 
منافعش را می بیند و یهودی اسرائیلی نیز از دیدگاه 
خود منافعش را می بیند. آمریکا منافعش در جای 
دیگری اس��ت و اسرائیل این خطر را درک می کند 

و بس��یاری از چیزهایی که درباره فروش ساح در 
منطقه گفته می شود اینها بیشتر یک نمایش است 
و تفاهم نامه، در واقعیت نه اسلحه ای و نه پولی رد 
و بدل ش��ده اس��ت خیلی از آنها در حد رسانه ای 
اس��ت حتی درباره عربس��تان. اس��رائیل احساس 
می کند که رویکرد آمریکا به سمت شرق رفته در 
حالی که در منطقه نیز ایران قدرتمند اس��ت، لذا 
احساس خطر می کند. اکنون چیزهایی در منطقه 

دیده می ش��ود که فکرش را ه��م نمی کردید. مثًا 
ائتاف اس��رائیل با عربس��تان، اکنون زمزمه هایی 
نیز وجود دارد مبنی بر اینکه پادش��اه عربس��تان 
برود اسرائیل. عربستان نیز احساس خطر می کند 
چراکه وقتی ایران از این حوزه اس��تراتژیک خارج 
بود، آمریکا از عربس��تان و ترکی��ه به عنوان یدک 
کش اس��تفاده کرد، ولی اکنون که ش��رایط تغییر 
کرده عربس��تان نیز احساس تزلزل می کند چراکه 
می داند که نفت��ش آن دیگر ارزش قدیم را ندارد، 
چنانکه به روسیه رفته و خواستار هماهنگی با آنها 
در حوزه نفتی ش��ده اس��ت. ترکیه شرایط دیگری 
دارد. لذا رفتارهای اس��رائیل و عربستان رفتارهای 

برآمده از عصبانیت است نه عقانیت. 
با توجه به این شرایط که گفتید می توان نتیجه 
گرفـت که نـگاه آمریکا به اسـرائیل از رویکرد 

حمایتی به رویکرد منافعی تغییر کرده است؟
ابتدا هم حمایتی نبوده و منافعی بوده اس��ت 
چراکه اگر چیزی در چارچوب منافعشان نباشد، از 

آن حمایت نمی کنند. 
با توجه به این شـرایط رفتار آینـده آمریکا در 
منطقه بیشتر به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟

اوالً آمریکا نس��بت به قبل در حال افول است 
و حتی آن آمریکای 20 س��ال قبل نیس��ت. به هر 
حال تعهدات گسترده ای که آمریکا در جهان دارد، 
دارای هزینه است و آمریکا دیگر توان پرداخت این 
هزینه ها را ندارد پیش از این نیز فرانسه، انگلیس و 
شوروی و سایرین چنین دوران افولی را داشته اند. 
اینکه سیاست انتخابی آمریکا چنان شده که درون 
را بنگر نه برون را بر اس��اس این است که معتقدند 
باید قبل از غرق ش��دن به درون برس��ند، به جای 

آنکه تعهدات بین المللی داشته باشند. 
بنابراین آمریکایی ها در دیدگاهشان اولویت اول 
ش��رق آسیاست بعد خاورمیانه و سوم اروپا. به دلیل 
اینک��ه اروپا از زمان جنگ دوم جهانی تا به امروز به 
رغم آنک��ه 40 درصد روابط اقتصادی آمریکا با اروپا 
بوده اما در حقیقت دائماً برای آمریکا هزینه آور بوده 
است مسائل خود را نمی توانستند حل کنند و همواره 
دست گدایی به سوی آمریکا داشته اند. آمریکا برای 
این خاورمیانه را اولوی��ت دوم خود قرار داده که در 
آین��ده خاورمیانه پویایی اقتصادی خواهد داش��ت. 
از دی��د آمریکا در نهایت اروپا س��ومین و خاورمیانه 

دومین و شرق آسیا اولین اولویت ارتباطی است. 
می تـوان گفـت آمریکایی هـا بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده اند که بار دیگر باید تئـوری دهه 1970 
کیسـینجر وزیـر خارجـه آن زمـان آمریکا را 
اجرایی کنند که بر اسـاس آن به همه بازیگران 
منطقه ای و جهانی به اندازه توانشـان بازیگری 
داده شـود و آمریـکا صرفًا جنبـه مدیریتی را 
دارد تـا از هزینه های آمریکا کاسـته و دیگران 

هزینه ها را بپردازند؟
این دیدگاه برای آن دوران بوده اس��ت که روی 

کاغذ بود. اما در عمل این اس��ت که اگر به تبعیض 
اقتصادی و اجتماعی دامن زده ش��ود، معضلی برای 
خود آن عامان می ش��ود. بنابراین تخصیص منابع 
اقتصادی و اجتماعی را عادالنه صورت دهید تا خود 
هم در ثبات و آرامش باشید این تعبیر صحبت ها و 
نظرات کیسینجر اس��ت که گفته شد. البته تجربه 
نشان داده که قدرت ها تا زمانی که سرشان به سنگ 
نخورده این رویه را درپیش نمی گیرند. اتفاقاتی که 
در خاورمیانه روی می دهد ریش��ه اش برای گذشته 
اس��ت، در همین چارچوب اس��ت که بخشی از آن 
برای 50 سال قبل و بخشی برای 10 سال قبل و... 
اس��ت. اگر بخواهیم به صورت ریش��ه ای به موضوع 
نگاه کنیم ریش��ه بحران ها بعد از فروپاشی عثمانی 
اس��ت. بعد از فروپاشی عثمانی، جنگ سرد به مرور 
شکل گرفت و کشورهای غربی خاورمیانه را تقسیم 
کردند مش��کات منطقه به قولی رفت زیر فرش و 
مسکوت ماند و با پایان جنگ سرد این دردها اکنون 

روند درخواست مطالبات شکل گرفته است. 

جـان کـری می گوید کـه آمریکا دیگـر پلیس 
جهان نیسـت، اوباما نیز می گویـد نظامی گری 
قـدرت آمریکا نیسـت، بلکـه دالر و رفتارهای 
اجتماعی آمریکا شـاکله قدرت آن اسـت و در 
نهایـت ترامـپ نیز می گویـد اروپـا و ناتو باید 
هزینه هـای امنیت خـود را بپردازنـد. این نوع 

گفتارها را چگونه ارزیابی می کنید؟
عم��ًا طیفی ک��ه اکنون در آمری��کا قدرت را 
در دس��ت دارد با تیم گذش��ته یعن��ی اوباما هیچ 
تفاوتی ندارد و این جماتی که شما گفتید نشانگر 
همین هماهنگی اس��ت، فقط،  های و هوی ترامپ 
بلندتر از اوباما اس��ت. اینکه آمریکایی ها به عرصه 
داخلی معطوف ش��ده و از آن دست و دلبازی که 
برای حفظ منافعشان انجام می دادند کاسته اند به 
معنای همان افول اس��ت. اینکه کری می گوید ما 
دیگر پلیس جهان نیس��تیم همی��ن صحبت هایی 
اس��ت که ترامپ می گوید مث��ا می گوید ناتو باید 
ب��رای امنیت خ��ود هزینه کند یا آس��یای جنوب 

شرقی باید دست در جیبشان کنند. 
یعنـی سیاسـت آمریـکا به سـمت کـم کردن 

هزینه های جهانی سوق یافته است؟
منافع ملی همواره ثابت اس��ت، با تغییر افراد و 
احزاب تغیی��ر نمی کند و صرفاً در قالب گفتار تغییر 
می کنند. احزاب بخش��ی از ساختار کان هستند و 
نمی توانند برای خودشان برنامه ریزی و تصمیم داشته 
باش��ند. چنانکه رایزلی نخست وزیر انگلیس در قرن 
نوزدهم می گفت وقتی دولت ها بر س��ر کار می آیند 
سیاس��ت ها از قبل در کازیو هس��تند یعنی سیستم 

همان است و دولت ها یک مسائل ظاهری هستند. 

م�ردم چش�م  مقاب�ل  در 

از خطبه های حضرت علی)ع( اس��ت بعد از جریان َحَکمیت: س��رپیچی از ناصح مهربانی که آگاه و تجربه دیده است 
موجب س��رگردانی و علّت پش��یمانی اس��ت. من در داس��تان حکمیت امر خود را با خاصه آنچه در دل داشتم صاف و 
روش��ن برای ش��ما گفتم، »اما اگر دس��تور قصیر اطاعت ش��ود«! ولی از دستورم سرپیچی کردید، س��رپیچی مخالفان 

جف��اکار، و پیمان ش��کنان نافرمان، تا جایی که خیرخ��واه در خیرخواهیش به تردید افت��اد، و آتش زنه از آتش دادن 
امتناع کرد. داستان من و شما چن�ان اس�ت که ب�رادر ه�وازنی گفته: »من در ُمنََعرج اللِّوی دستورم را به شما گفتم و 

شما امر مرا نفهمیدید مگر ظهر فردا که کار از کار گذشته بود«.

دکتر موسوی زاده در گفت و گو با سیاست روز:

آمریکا از اسرائیل خسته شده است
رفتارهای اسرائیل و عربستان از عصبانیت است نه عقالنیت

تجزیه طلب��ی، تع��ارض مناف��ع امری��کا و رژی��م 
صهیونیس��تی، افول امریکا به عنوان ابر قدرت 
و شوی آل سعود و امریکا درباره خرید و فروش 
تس��لیحات هم��ه مس��ایلی اس��ت ک��ه در بخش 
دوم مصاحب��ه سیاس��ت روز ب��ا دکت��ر علیرض��ا 
موسوی زاده استاد دانشگاه و انگلیس شناس و متخصص امور و مطالعات تاریخ امپراتوری، 

سیاست و دیپلماسی معاصر انگلستان پی گرفتیم.
این ب��ار در این گفت وگ��و و البته در ادامه روالی که از مصاحبه قبلی ش��روع کرده ایم 
س��عی کردی��م درباره چرایی جدایی طلب��ی بارزانی آن هم در ش��رایط بحرانی عراق و البته 
پیروزی های گسترده این کشور در مقابل تروریست ها سواالتی را مطرح کنیم. در کنار آن 
گری��زی به رویکرد متفاوت امریکا و رژیم صهیونیس��تی در برخ��ورد با ماجرای تجزیه طلبی 
بارزانی زدیم تا رسیدیم به این نقطه نظر از موسوی زاده که بیان می دارد امریکا به دلیل 
باال رفتن هزینه های اسرائیل نمی  خواهد ادامه حمایت از این رژیم را ادامه دهد و همین 

موضوع باعث رفتارهای متفاوت این دو متحد در قبال زیادی خواهی بارزانی شده است.
در کن��ار این مباح��ث گریزی هم به موضوع��ات آینده پژوهی و پی��ش بینی رفتارهای 
آین��ده امریکا داش��ته و اینطور عنوان ش��ده که امری��کا ابر قدرت رو به افولی اس��ت که 
اکن��ون برای بقا نیاز دارد به مش��کات داخلی خود ن��گاه کند و همین موضوع باعث خواهد 
ش��د که کمت��ر در چهره یک پلیس بین المللی!! آنطور که قبا ادعا داش��ت دیده ش��ود. در 
ادامه موضوعات همچنین سواالتی درباره تفاوت های ترامپ و اوباما مطرح شده و نتیجه و 
برآین��د این مباحثه هم اینطور رقم خورده که اوباما و ترامپ هر دو از سیاس��ت های کان 
امریکایی ریشه گرفته و تفاوتی با یکدیگر ندارند گرچه ترامپ هیاهوی بیشتری دارد اما 

سیاست های کان این دو رئیس جمهور در عمل تفاوتی نخواهد داشت.

دو فنجان سوال
قاسم غفوری- مائده شیرپور

آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضا:

برخی اظهارات مبنی بر دولتی بودن 
راهپیمایی اربعین ناشی از کج اندیشی است
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