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دبیر شورای عالی امنیت ملی:

تعرض به سفارت ایران در لندن 
خوش خدمتی انگلیس به عربستان بود

3

رئیس قوه قضاییه:

دستگاه قضایی تابع 
فضا سازی های سیاسی نمی شود

2

روزی که حمله به سفارت عربستان و انگلیس رخ داد، گرچه خود سفارت ها نقش مستقیمی در 
تحریک مردم داشتند، اما بسیاری از رسانه های اصالح طلب مقابل این عمل از جمالت سخت و تندی 
استفاده کرده و تالش کردند این رفتار را به حزب اللهی ها نسبت دهند، این رویه چند روز و چند ماه 
در آن رسانه ها پا برجا بود و حتی به قدری ماجرا پیگیری شده بود که این رسانه ها در نقش مدعی 

برگزاری دادگاه های حمله کنندگان به سفارت را پیگیری می کردند.
 اما امروز همان رسانه ها در مقابل حمله به خاک کشور و پایین کشیدن پرچم جمهوری اسالمی 
در سفارت از رویه ای دیگر پیروی می کنند. بر همین اساس با فرض اصلی محکومیت حمله به 

سفارتخانه های ایرانی و خارجی در ایران تفاوت دیدگاه ها را بررسی می کنیم

خبر یک

اصرار بر پالس های منفی 

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم غفوری

طی روزهای اخیر اخبار قابل توجهی در حوزه سیاست 
خارجی جمهوری اس��امی ایران منتش��ر ش��ده است ابتدا 
منابع خبری از تجاوز فرقه معلوم الحال ش��یرازی به سفارت 
ای��ران در لندن خبر دادن��د. تجاوزی که انفع��ال نیروهای 
امنیت��ی انگلی��س در مقابله با این هتاکی به س��فارت و نیز 
تقارن آن با س��فر بن س��لمان ولیعهد س��عودی به لندن و 
تکرار مواضع ضدایرانی وی و ترزامی نخس��ت وزیر انگلیس، 
س��واالت بس��یاری را در تج��اوز صورت گرفته به س��فارت 

جمهوری اسامی ایجاد می کند. 
نکت��ه دیگر تهدی��د جان س��فیر ای��ران در اتریش در 
حمله فردی 26 س��اله به س��فارت ایران است. این اقدامات 
علی��ه جمهوری اس��امی ای��ران در اروپ��ا در حالی صورت 
گرفته اس��ت که یک نکته اساس��ی در قبال آنها مش��اهده 
می ش��ود و آن اینک��ه مدعیان حقوق بش��ر و تروریس��م به 
ویژه کشورهای غربی و س��ازمان ملل در برابر این تجاوزات 
راه س��کوت در پی��ش گرفته اند ک��ه از یک س��و دوگانگی 
آنه��ا در باب مقول��ه تروریس��م و امنیت جهانی را آش��کار 
می س��ازد و از سوی دیگر خود محور بودن عامان حمله به 
س��فارتخانه های کشورمان را بیشتر در ذهن متبلور می کند. 
این امر زمانی بیش��تر نمود می یابد که در طی ماه های اخیر 
 تح��والت قابل توجه��ی در صحنه روابط ای��ران و غرب در 

جریان است.
در دی ماه 96 در حال��ی اعتراضات و مطالبات مردمی 
به آرامی ص��ورت می گیرد که با تحریک محافل رس��انه ای 
و سیاس��ی کش��ورهایی مانند انگلیس، فرانسه و آلمان، این 
اعتراض ها به سمت آشوب های خیابانی کشیده شد وجالب 
توجه آنها رس��ما به حمایت از این آش��وب ها پرداختند. بعد 
از آن نیز فتنه ای به نام دراویش خیابان پاس��داران به پا شد 
ک��ه ایج��اد درگیری فرقه ای و قومی در ای��ران را در پی آن 

پیگیری می کردند.
 ای��ن تحرکات درحالی با هوش��یاری مل��ت و اقدام به 
موقع نظام ناکام ماند که غرب تاش کرد تا سیاست تشدید 
تحریم را نیز اجرا س��ازد چنانکه از سوی آمریکا تحریم های 
جدید علیه ایرانیان اعمال و اروپا نیز از اعمال فش��ار بیشتر 
بر تهران س��خن گفت. جالب توجه آنک��ه این نوع تحرکات 
امنیتی و اقتصادی ضد ایرانی در شرایطی صورت گرفت که 
غرب مطالباتی همچون حذف توان موش��کی و عقب نشینی 
ای��ران از حضور در معادالت منطقه را س��ر می داد که البته 
برقراری امنیت و آرامش در کش��ور و نیز اقداماتی همچون 
رویکرد ایران به کشورهایی ورای اروپا نظیر هند و کشورهای 

آفریقایی ناکامی این سناریو را رقم زد.
بع��د از این حمله، تحرکات جدیدی از س��وی غرب در 
قبال ایران با محوریت س��فر لودریان وزیر خارجه فرانس��ه 
به تهران صورت گرفت در حالی که غرب س��عی داش��ت تا 

این س��فر را امتیازی بزرگ برای ایران عن��وان نماید. آنچه 
بعدها در مواضع فرانس��وی ها مشخص ش��د آن بود که وی 
ماموریت داشت تا سه خواسته برچیدن تمام توان هسته ای 
محدودسازی توان موش��کی و بازدیدهای نامحدود از مراکز 
نظامی ای��ران و در نهایت عقب نش��ینی ای��ران از معادالت 

منطقه را به ایران تحمیل نماید. 
طرح��ی که موضع قاطع مقامات جمهوری اس��امی را 
رس��ما ناکام س��اخت. هر چند افرادی مانند ماکرون رئیس 
جمهور فرانس��ه و ترزا می نخست وزیر انگلیس که در دیدار 
با بن س��لمان ولیعهد س��عودی با سیاست تهدید و فشار به 
دنبال تحمیل زیاده خواهی ها به ایران بودند اما مواضع قاطع 
رهبر انقاب مبنی بر اینکه ایران جزیی از منطقه ای اس��ت 
ک��ه برای این حضور نه از کس��ی اجازه می گی��رد و نه نیاز 
ب��ه مذاکرات ب��ا غرب و آمریکا دارد پاس��خی همه جانبه به 

زیاده خواهی غرب بود.
 ب��ا توجه به اینکه محافل رس��انه ای و سیاس��ی غربی، 
سعودی و صهیونیستی مطرح کرده اند ایران باید هزینه های 
رد درخواس��ت غرب را بپردازد می ت��وان گفت که تحرکات 
صورت گرفته علیه س��فارتخانه های ایران در لندن و اتریش 
که احتمال تکرار آن در س��ایر س��فارتخانه ها وحتی نسبت 
دادن ح��وادث تروریس��تی در مناط��ق مختل��ف جهان به 
جمه��وری وجود دارد در حالی برگرفته از ناامیدی غرب در 
اجرای س��ناریوی آشوب سازی در داخل ایران تحرکی برای 
ایجاد ابعاد جدیدی از سیاس��ت فش��ار علیه تهران در ورای 
مرزها باش��د تا به زعم خود بخواهند ک��ه زیاده خواهی های 
موشکی و منطقه ای را به جمهوری اسامی تحمیل نمایند. 
رفت��اری که اتح��اد ملی در تحقق اه��داف اقتصاد مقاومتی 
و نی��ز رویک��رد به مولفه ه��ای جدید در سیاس��ت خارجی 
 به جای چش��م داش��ت ب��ه غ��رب می تواند راه��کار مقابله

با آن باشد.
به عنوان نمونه، سفر دکتر ظریف وزیر خارجه جمهوری 
اسامی ایران به پاکس��تان را که می تواند زمینه ساز توسعه 
مناسبات تهران و اسام آباد باشد. همگرایی این کشورها که 
هر کدام به نحوی زخم خورده بدعهدی های غرب هس��تند 
را می ت��وان گامی در جهت این مهم دانس��ت. به هر تقدیر 
جمهوری اس��امی در قال��ب برجام ش��اهد بدعهدی غرب 
ب��وده و پاکس��تان  نیز به رغم س��الها همراهی و خدمت به 
آمری��کا و اروپا اکنون صراحتا اع��ام می کند که این رابطه 
دس��تاوردی برای آنها نداش��ته و غرب صرف��ا آنها را فریب 
داده اس��ت. پیوند ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مهم 
منطقه ضمن تامین نیازهای دو کش��ور می تواند زمینه س��از 
 مقابل��ه واح��د آنه��ا با تهدی��دات و تح��رکات غ��رب علیه

آنها باشد.
در جم��ع بندی کلی می ت��وان گفت آنچه این روزها در 
اروپا علیه س��فارتخانه های ایران ص��ورت می گیرد نمی تواند 
اقدامی خودس��رانه باش��د بلک��ه برگرفته از اهداف س��ران 
کش��ورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه است که حامی 
تروریس��م و گروه ها و فرقه های معلوم الحال بوده و هس��تند 
و اکنون نیز با سیاس��ت پینگ پنگی و بهره گیری از آنها به 
دنبال باج خواهی از جمهوری اس��امی و ملت ایران هستند 
در حال��ی که وح��دت ایرانی��ان در برابر ارس��ال پالس های 
منفی از س��وی غرب، پاس��خ قاطع به ای��ن طراحی  ها بوده 
 و شکس��تی دیگ��ر را  به دش��منان این مرز و ب��وم تحمیل 

خواهد کرد.

سکوت آقایان مدعی در برابر اشغال خاک کشور در لندن!

حرمت مرغ همسایه؟!
زمزمه سنگ اندازی و مخالفت  با 

طرح »اعاده اموال نامشروع مسئوالن«

آیا امکان 
اجرای عدالت 

وجود دارد؟
ارائ��ه طرح ت��ازه »اعاده اموال نامش��روع 

دو گــزارش 
گروه سياست

مس��ئوالن« در مجل��س که در راس��تای 
مبارزه با رانت خواری در کشور مطرح شده 
است موضوعی است که مدتهاست مطالبه افکار عمومی است و 
با استقبال مواجه شده است، اما به نظر می رسد موانعی در مقابل 

این طرح قرار گرفته و مانع از تصویب و اجرای آن می شود. 
طرح  »اعاده اموال نامش��روع مس��ئوالن« روز چهارشنبه  
۱6 اس��فند با ۱66 امضا تقدیم هیات رئیس��ه مجلس ش��د و 
ط��راح آن محمد دهق��ان نماینده طرقبه و عضو کمیس��یون 

قضایی مجلس است.
بر اس��اس اظهارات نمایندگان حامی این طرح در ابتدای 
انقاب اس��امی بس��یاری از افراد و برخی از مس��ئوالن هیچ 
مالی  و ثروتی نداش��ته و این در حالی اس��ت که امروز شاهد 
مدیران و مس��ئوالن میلیاردی در کش��ور هستیم و از این رو 
 الزم اس��ت اموال مس��ئولین ب��ه صورت دقیق مورد بررس��ی

صفحه 2قرار گیرد.

»لودریان« عروسک خیمه شب بازی آمریکا

۱6 سال حضور نیروهای غربی
در شبه قاره همچنان قربانی می گیرد

 اشغال افغانستان 
با صد و یازده هزار کشته

شمخانی در گردهمایی اساتید بسیجی 
دانشگاه های تهران:
ینه کم عقلی های کابو ی های  یکایی ها هز آمر
متوهم کاخ سفید را پرداخت می کنند

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی ای��ران گفت: مردم 
آمری��کا بای��د چون گذش��ته هزین��ه کم عقل��ی و بلند 
پروازی های بی حاصل کابوی های متوهم کاخ سفید را با 

صرف سرمایه های مادی و انسانی خود پرداخت کنند.
ب��ه گزارش ف��ارس، علی ش��مخانی در گردهمایی 
بزرگ اساتید بس��یجی دانشگاه های تهران که در محل 
تاالر ابن سینا دانش��گاه علوم پزشکی تهران برگزار شد 

مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفت.
ش��مخانی در این مراسم طی س��خنانی با اشاره به 
اهمیت ایفای نقش جه��ادی و حفظ روحیه انقابی در 
مدیریت کان کشور اظهار داشت:  مجموعه سیاست های 
کان کشور از جمله دربخش سیاست خارجی  بر اساس 
قانون اساس��ی، تابع اصول و مبانی مش��خصی است که 
از س��وی رهبر معظم انقاب تعیین و اباغ می ش��ود و 
مس��ئوالن مختلف از دکت��ر ظریف که عه��ده دار اداره 
دس��تگاه دیپلماس��ی هس��تند تا سردار س��لیمانی که 
ظرفیت های مستشاری کشور در پشتیبانی از کشورهای 
خط مقدم مبارزه با تروریسم را فرماندهی می کنند، هر 
ی��ک در حوزه ماموریت خود با رویکردی واحد و همگرا 

تامین کننده اهداف عالی نظام و انقاب هستند.
وی افزود: راهبرد غیر قابل تغییر جمهوری اسامی 
ایران در سیاس��ت خارجی، توسعه روابط همه جانبه با 
کش��ورهای غیر معارض بر محور تامین منافع و امنیت 
ملی  و عدم پذیرش هر نوع اعمال فشار و تحمیل اراده 

خارجی استوار است.
شمخانی در ادامه با اشاره به جایگاه و نقش فرهنگ 
بس��یجی در مدیری��ت بحران های سیاس��ی، اقتصادی، 
امنیتی و فرهنگی کش��ور افزود: بسیج باید نماد جذب 
حداکثری و دفع حداقلی به منظور افزایش انسجام ملی 
و همدلی و جلب مشارکت همه ایرانیان معتقد به قانون 

اساسی در مسیر رفع مشکات کشور باشد.
شمخانی با تبیین اقدامات برنامه ریزی شده دشمنان 
برای ایجاد و توسعه ناامیدی در کشور و رسالت دانشگاهیان 
برای مقابله با این جریان ضد امنیت ملی افزود: دانشگاهیان 
به عنوان قشر پیشرو و مرجع با هر نگرش و سلیقه ای باید 
با روش��نگری واقع گرایانه با م��وج ناجوانمردانه و مخرب 
تبلیغات دروغین رس��انه های بیگانه ک��ه کارآمدی نظام 

اسامی را هدف گرفته اند، مقابله کنند.
نماینده مق��ام معظم رهبری با اش��اره به تحوالت 
اخی��ر منطقه و روش��ن ش��دن نقش مخ��رب و مرموز 
داعش س��ازان و حامیان فرامنطق��ه ای آنها تصریح کرد: 
حض��ور و نقش آفرینی منطقه ای ایران به طور کامل در 
خدمت امنیت، ثبات و پیشرفت منطقه و نجات مردم از 

فتنه تروریسم تکفیری بوده است.
وی اف��زود: برای ما قابل درک اس��ت ک��ه آمریکا، 
رژیم صهیونیستی، برخی کش��ورهای اروپایی و ارتجاع 
عربی از دس��تاوردهای همپیمانی ایران، عراق و سوریه 
که نقشه های آنان را ناکام گذارده و سرمایه گذاری های 
کان و بلندم��دت آن ها برای تجزیه کش��ورها و تثبیت 

ناامنی را خنثی کرده است، عصبانی و برآشفته باشند.

ظاه��را ق��رار نیس��ت رئیس جمه��ور در 
یک گـزارش 

گروه سياست 
جلسه اس��تیضاح وزرایش حضور داشته 
باش��د. این را س��خنگوی هیئت رئیس��ه 
مجل��س گفت��ه ک��ه »احتم��االً اس��حاق جهانگی��ری معاون 

رئیس جمهور برای دفاع از وزرا در مجلس حضور می یابد«
البته رئیس کابینه دوازدهم س��فارش هایش را در جلس��ه 
یکش��نبه دولت به نمایندگان کرده اس��ت و از آنها خواسته تا 

رای بیشتری به وزرایش بدهند.
حس��ن روحانی که از اس��تیضاح وزرایش در مجلسی که 
به نظر می رس��ید همراه با او باش��د، راضی به نظر نمی رس��د، 
به نمایندگان یادآوری کرده که »نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسامی شش ماه قبل به همین وزرا رأی اعتماد داده اند، این 
مدت زمان کمی برای تردید در اعتماد به آنهاست و امیدواریم 
که این اس��تیضاح باز هم با رأی اعتم��اد نمایندگان به وزرای 

مورد نظر همراه باشد.«
البته آق��ای رئیس جمهور فراموش کرده اند که این وزرا 4 

سال و 6 ماه فرصت کار و تاش داشته اند نه 6 ماه.
ریی��س جمه��ور همچنی��ن رأی قاط��ع به هم��ه وزرای 
استیضاح شده را موجب استحکام نظام و تقویت امید به آینده 
در جامعه دانسته و بویژه در روزهای پایانی سال از نمایندگان 
مجلس خواس��ت که با توجه به خدم��ات ارزنده، وزیران را در 

مسیر استمرار خدمات یاری کنند.
احتم��اال عدم رای اعتم��اد به وزرا هم می تواند ناش��ی از 

»کمبود عقل« باشد! 
ح��اال ب��رای نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی آزمون 

مهمی اس��ت که تصمی��م بگیرند وکیل مل��ت خواهند بود یا 
وکیل دولت. بحث موافقت و مخالفت با استیضاح نیست. بحث 
بر سر استقال مجلسی است که قرار است در راس امور باشد 

و دولت ها را از مسیر اشتباه در مدیریت و اجرا باز بدارد. 
نتیجه جلس��ه استیضاح امروز و فردا هرچه باشد، مهم آن 
اس��ت که مجلس تصمیم درست و نه از سر توصیه و خواهش 

و تمنا گرفته باشد.

فشردگی جلسه استیضاح
عضو هیأت رئیس��ه مجلس گفت: با توجه به فشردگی کار 
و محدودیت زمان، برنامه هیئت رئیس��ه این است که از وزرا و 
نمایندگان بخواهند تا کمتر از زمان خود برای ارائه مطالبشان 
استفاده کنند تا بدین وسیله استیضاح وزیر کار در نوبت صبح 
و در محدوده زمانی 4 ساعت و استیضاح وزیر راه در  در زمان 

4 ساعت نوبت عصر برگزار شود.
اکب��ر رنجبرزاده افزود: بر این اس��اس بنا ش��ده از وزرا و 
نمایندگان درخواس��ت ش��ود تا وزرا از 3 س��اعت وقتی که در 
اختیار دارند از 2 س��اعت آن استفاده کنند و نمایندگان هم از 
2 ساعت وقتی که برای ارائه مطالبشان در اختیار دارند، از یک 
ساعت و نیم آن استفاده کنند که تاکنون طبق صحبتی که با 

وزیر کار شده وی این موضوع را پذیرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: چنانچه وزرا و نمایندگان 
از تمام وقت خود استفاده کنند هر جلسه استیضاح 5 ساعت و 
30 دقیقه به طول می انجامد و ما ناچاراً باید در سه نوبت برای 

استیضاح وزرا جلسه علنی داشته باشیم.

آیا نمایندگان مردم به حرف رئیس دولت گوش می دهند؟

فرصت وکالت ملت

نیکی هیلی: اگر دنیا در برابر بشار اسد سکوت کند
خودمان حمله می کنیم

نماینده آمریکا در س��ازمان ملل می گوید دنیا در برابر نقض 
قطعنامه آتش بس س��وریه از طرف ایران، روسیه و دولت مرکزی 
س��وریه س��اکت بوده و اگر آمری��کا الزم بدان��د، عملیات نظامی 

یکجانبه برای پایان دادن به این وضع به راه می اندازند.
به گزارش فارس، »نیکی هیلی« در نشس��ت شورای امنیت 
که برای بررس��ی نحوه اجرای قطعنامه 240۱ تشکیل شده بود، 
ضمن تکرار اتهامات پیش��ین علیه ایران، روس��یه و دولت قانونی 
سوریه، از تهیه پیش نویسی برای قطعنامه ای جدید سخن گفت؛ 
هیلی دمشق را به تکرار حمله ای مشابه حمات موشکی فروردین 

ماه امسال هم تهدید کرد.
هیلی جمات خود را با اشاره به روزهای مذاکرات فشرده برای 
تصویب قطعنامه 240۱ آغاز کرد و گفت که آمریکا اصًا به شروط 
مدنظر روس��یه راضی نبوده ولی فقط بخاطر توقف کش��تار مردم 

سوریه، این شروط و نهایتاً کلیت قطعنامه 240۱ را پذیرفت.
نماین��ده آمریکا در س��ازمان ملل س��پس دولت روس��یه را 
صراحتاً به نقض آتش بس س��وریه و مفاد قطعنامه 240۱ شورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد متهم ک��رد و گفت: »ما می دانیم که 

روسیه و سوریه برای اجرا نکردن مفاد آتش بس برنامه داشته اند. 
آنها در 2 هفته اخیر، به ش��دت مشغول زدن برچسب تروریست 
به گروه های اپوزیس��یون حاضر در غوطه شرقی بودند تا بتوانند 
از بن��د مربوط به اقدام علی��ه داعش و القاعده ک��ه در قطعنامه 

گنجانده شده، علیه آنها استفاده کنند.«
نماینده آمریکا در س��ازمان ملل ادامه داد: »یک سال پیش 
که رژیم بشار اسد با گاز سارین به مردم حمله کرد، ما به شورای 
امنیت هش��دار دادیم که اگ��ر جامعه جهانی نتوان��د اقدام کند، 
کشورها خودشان رأساً اقدام می کنند؛ آن روز ما به پایگاه هوایی 
که رژیم اس��د از آنجا )پایگاه هوایی الش��عیرات( حمله شیمیایی 
را ترتی��ب داده ب��ود، حمل��ه کردیم؛ امروز هم همان هش��دار را 
تکرار می کنیم. هش��دار می دهیم که علیه کسانی که می خواهند 
با حمات ش��یمیایی م��ردم را در برابر اراده خود تس��لیم کنند 
بخصوص رژیم غیرقانونی س��وریه، اقدام می کنیم، این مس��یری 
نیس��ت که خیلی دوست داشته باشیم وارد آن شویم ولی همان 

مسیری است که قبًا نشان داده ایم که در آن گام نهاده ایم.«
۱8 فروردی��ن م��اه ب��ود که ارت��ش آمریکا با ادع��ای حمله 
شیمیایی ارتش سوریه به خان شیخون، 59 موشک تام هاوک از 
عرش��ه ناوهای جنگی مستقر در دریای مدیترانه به سمت پایگاه 

هوایی الشعیرات ارتش سوریه شلیک کرد.

ناظران سیاس��ی بر این باورند، وزیر خارجه 
فرانسه چند روز پیش به نمایندگی از اروپا پرونـــــده

و آمری��کا به تهران آمد و درخواس��ت های 
نامتعارفش��ان را به مقامات کشورمان گوشزد کرد و رفت در این 
رابطه این سوال مطرح است که آیا هنگام بدرقه این وزیرخارجه 
فرانس��وی دستگاه دیپلماسی پاس��خ صریح و قاطعانه ای در نظر 

گرفت؟! چن��د روز پیش پیرامون س��فر وزیرخارجه فرانس��ه به 
تهران گزارش��ی نوش��تیم مبنی بر اینکه س��فر هریک از مقامات 
فرانس��وی و حتی دیگر کشورهای اروپایی به ایران با هدف وادار 
ک��ردن کش��ورمان ب��ه تجدیدنظ��ر در برنامه ه��ای موش��کی و 
سیاس��ت های منطقه ای اس��ت اما، برخی در داخل چشمان خود 

را به روی همه سیاست های ضد ایرانی غرب از...


