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سیدمسعود جزایری سخنگوی
ستاد کل نیروهای مسلح:

سياسي

رفتار ایران در خلیج
فارس در چارچوب
مقررات بینالمللی است

سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح گفت :آنچه آمریکاییها در رابطه با تحرکات شناورهای ایرانی در خلیج فارس مدعی بودند بیشتر یک مسأله تبلیغاتی و پروپاگاندای رسانهای است.

به گزارش ایسنا ،سردار سیدمسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح که در حاشیه مراسم گرامیداشت سیامین سالروز شهادت شهید عباس بابایی در جمع خبرنگاران سخن میگفت در
رابطه با ادعای رسانههای بیگانه پیرامون تحرکات شناورهای ایرانی در خلیج فارس اظهار کرد :رفتار ایران در خلیج فارس کام ً
ال یک رفتار حرفهای و در چارچوب مقررات بینالمللی است .بدیهی است که چنانچه در چارچوب

قوانین بینالمللی و قواعدی که جمهوری اسالمی ایران در زمینه عبور مسالمتآمیز نفتکشها و کشتیها از منطقه اعالم کردهاند تخلفی صورت بگیرد رزمندگان اسالم به آن پاسخ خواهند داد.
سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد :آنچه آمریکاییها مدعی بودند بیشتر یک مسأله تبلیغاتی و پروپاگاندای رسانهای بود که در وقت خودش آن را تکذیب کردیم.

اسحاق جهانگیری در دیدار با نخستوزیر سوریه:

در خصوص ساختار حکومت و تعیین حاکمان ،مردم سوریه باید تصمیم بگیرند

معاون اول رئیس جمهور در دیدار نخســت وزیر
سوریه روابط دو کشور را ریشه دار و تاریخی توصیف
کــرد و گفت :ایران همواره از دولت قانونی ســوریه
حمایت کرده و در کنار مردم این کشور خواهد ماند.

به گزارش ایرنا ،اسحاق جهانگیری در دیدار عماد
خمیس نخســت وزیر ســوریه اظهار داشــت :امام
خمینی (ره) و مرحوم حافظ اسد سنگ بنای رابطه
دو کشــور را ایجاد کردند و این رابطه در طول این
سالها همواره رو به رشد و در حال توسعه بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت :منطقه و
کشورهای اسالمی با بلیه خطرناکی به نام گروههای
تکفیری ،افراطی و تروریســتی روبرو هســتند و در
ایــن میان برخی از کشــورهای اســامی همچون
سوریه بیش از ســایرین برای مبارزه با این گروهها
هزینه پرداختهانــد .جهانگیری افزود :کســانی که
در دنیا مدعی مبارزه با تروریســم هســتند باید در
وهله اول با تفکری که از تروریســم حمایت فکری
و ایدئولوژیک میکند مبارزه کنند و ســپس نسبت
بــه قطع حمایتهــای مالی ،نظامی و لجســتیکی
تروریســتها اقدام نمایند .وی اضافه کرد :تا زمانی
که این دو اقدام مهم که پیش نیاز مبارزه با تروریسم

مردم باید در ساختار حکومت و تعیین حاکمان خود
تصمیمگیری و همه بایــد از تصمیم مردم حمایت
کنند .جهانگیری اظهار داشــت :همه حکومتها و
دولتها باید برای مبارزه با تروریســم در کنار دولت
و مردم سوریه قرار گیرند و جمهوری اسالمی ایران
تا کنون در این مسیر حرکت کرده و ضمن حمایت
از دولت قانونی سوریه ،از کمکهای بشردوستانه به
مردم ســوریه دریغ نکرده اســت .معاون اول رئیس
جمهــوری اظهار امیدواری کرد هــر چه زودتر بلیه
گروههای تروریســتی از ســر مردم سوریه دور شود
و مردم بتوانند به بازســازی کشــور خود بپردازند و
مســیر توسعه و پیشــرفت را در پیش گیرند .عماد
خمیس نخســت وزیر ســوریه نیز در این دیدار با
تبریک برگزاری مراســم تحلیــف رییس جمهوری
اســامی ایران ،گفت :این مراسم پیامی آشکار برای
دوستان و دشــمنان ایران بههمراه داشت که ایران
بر خالف میل دشــمنان ،همچنان با نفوذ و با اقتدار
به عنوان بازیگری مهم در منطقه و عرصه بینالملل
ایفای نقش میکند .عماد خمیس با بیان اینکه ایران
و سوریه هر دو در یک سنگر علیه تروریسم هستند،
گفت :پیروزیهای اخیر سوریه در برابر تروریستها
به ایران نیز تعلق دارد چرا که سوریه این دستاوردها

است انجام نشود ،سایر اقدامات صرفا نمایشی است
و اگر این دو کار مهم انجام شــود کشورهای قربانی
تروریسم خود قادر خواهند بود به تنهایی گروههای
افراطی را از کشور بیرون کنند .جهانگیری با تاکید
بر اینکه دیدگاه ایران همچنان این اســت که بحران
سوریه باید از طریق سیاسی حل و فصل شود ،خاطر
توگوهایی که
نشــان کرد :باید از مذاکــرات و گف 
در اجالس آســتانه و ژنو انجام شــد حمایت شود و
پشتوانه مالی تروریستها قطع شود تا مردم سوریه
بتواننــد بر بحران فعلی غلبــه کنند .وی با تاکید بر
اینکه این مردم سوریه هستند که باید تصمیم نهایی
در خصوص مســائل این کشور را اتخاذ کنند ،گفت:

رئیسجمهور ارمنستان در دیدار با حسن روحانی:

تالش ایروان بر حل و فصل مسالمتآمیز
موضوع قرهباغ است

ســرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنســتان در دیدار با
دکتر حســن روحانی آغاز دور دوم ریاست جمهوری وی را
تبریک گفت و خاطرنشــان کرد :ملت ایران توانســت رئیس
جمهوری انتخاب کند که طی ســالهای گذشته خط مشی
موفقی داشته است.
به گزارش ایرنا ،حجتاالســام والمسلمین حسن روحانی
روز یکشــنبه در دیدار ســرژ سرکیســیان رئیس جمهوری
ارمنستان به اشــتراکات فرهنگی و تاریخی فراوان دو کشور
اشاره کرد و افزود :تهران و ایروان با استفاده از این اشتراکات
میتوانند گامهای مثبت و زیادی به نفع دو ملت و ملتهای
منطقه بردارند .رئیس جمهــوری با تاکید بر اینکه تهران به
دنبال توســعه روزافزون روابط خود با کشورهای همسایه از
جمله ارمنســتان است ،اظهار داشت :دو کشور در بخشهای
مختلــف اقتصادی ،فرهنگی و در حوزههایی از جمله حمل و
نقل ،انرژی ،گردشــگری و ترانزیت زمینههای فراوانی برای
همکاری دارنــد .وی با تاکید بر اهمیت موضوع ثبات امنیت
در منطقه و هوشیاری در مقابل خطر تروریسم ،اظهار داشت:
پس از اینکه تروریســتها در عراق و ســوریه به طور کامل
شکســت بخورند این احتمال وجود دارد که تالش کنند در
سراسر منطقه پخش شوند .باید همگان نسبت به این خطر از
جمله در منطقه قفقاز و آسیای میانه کامال هوشیار و مراقب

باشیم ،چرا که معضل خطرناکی است که میتواند امنیت کل
منطقه را به مخاطره بیندازد ،از این رو در مبارزه با تروریسم
ضرورت دارد همکاری و هماهنگیهای نزدیکی بین کشورها
وجود داشته باشد.
رئیس جمهوری همچنین با اشــاره به موضوع قرهباغ و با
تاکید بر اینکه حل و فصل این مســاله فقط راهحل سیاسی
دارد ،اظهار داشت :برای جمهوری اسالمی ایران بسیار اهمیت
دارد که در اطراف مرزهای خود ،امنیت کامل داشــته باشد
و امیدواریم با تالش و ابتکارات دو کشور همسایه ارمنستان
و آذربایجان ،شاهد پایان مســالمتآمیز این مساله باشیم و
معتقدیم چنانچه دو طــرف از اراده جدی برای حل و فصل
موضوع برخوردار باشند ،راهحلهای مناسبی هم برای آن در
دسترس است .سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان نیز
در این دیدار با ابراز خرســندی از حضور در مراسم تحلیف و
با تبریک آغاز دور دوم ریاست جمهوری دکتر روحانی ،اظهار
داشت :ملت ایران در ماههای اخیر ،توانست رئیس جمهوری
انتخاب کند که طی ســالهای گذشــته خط مشی موفق و
مهمی را ســپری کرده اســت .رئیس جمهوری ارمنستان با
اشاره به افزایش سطح روابط دو کشور طی سالهای گذشته،
اظهار داشــت :به رغم بهبود و ارتقای سطح روابط معتقدیم
که هنوز نتوانســتهایم سطح همکاریهای اقتصادی تهران و
ایروان را به سطح روابط سیاسی برسانیم ،لذا مصمم هستیم
در همه حوزههای اقتصادی روابط فعال و گستردهای با ایران
برقرار کنیم .سرکیسیان خاطر نشان کرد :تهران و ایروان در
حوزهها و بخشهای مختلف اقتصادی بهویژه انرژی ،تجارت
و حمل و نقل میتوانند روابط خود را هر چه بیشــتر افزایش
دهند .رئیس جمهوری ارمنســتان در ادامه بر اهتمام ایروان
به منظور حل و فصل مســالمتآمیز موضــوع قرهباغ تاکید
کرد .

را مدیــون حمایتهای بیدریغ جمهوری اســامی
ایران است .نخست وزیر سوریه با تاکید بر اینکه رژیم
صهیونیستی ،آمریکا و عربستان در حال برنامه ریزی
هســتند تا منطقه را به سمت هرج و مرج همهگیر
سوق دهند ،خاطر نشان کرد :باید به دنبال رویکردی
آیندهنگر باشــیم که از ایجاد هــرج و مرج همهگیر
جلوگیری کند .وی با تاکید بر اینکه برای واکســینه
کردن کشــورهای خود در برابر توطئهها راهی جز
تقویت روابط فیمابین وجود ندارد ،گفت :همکاری و
هماهنگیهای سیاسی ،نظامی و لجستیکی تهران و
دمشق در باالترین سطح قرار دارد و این هماهنگیها
در رایزنیهای کنفرانسهای آستانه و ژنو نیز وجود
داشته است .نخست وزیر ســوریه با اشاره به اینکه
روسیه نیز تا کنون اقدامات مؤثری را در حل بحران
ســوریه انجام داده اســت ،افزود :باید تالش کنیم
همکاریهای ســه جانبه ایران ،ســوریه و روسیه را
افزایش دهیم تــا بتوانیم هر چه زودتــر به اهداف
مورد نظر دست پیدا کنیم .عماد خمیس همچنین
با تاکید بر لزوم تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو
کشور ،گفت :سوریه از حضور و مشارکت شرکتهای
ایرانی برای ســرمایه گــذاری در ســوریه حمایت
میکند.

علی الریجانی در دیدار با نخســت وزیر سوریه:

ایران همواره از سوریه حمایت میکند
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :ارتش و نیروهای مردمی سوریه و مقاومت،
پیروزیهای بزرگی به دست آوردند و امیدواریم که این روند ادامه پیدا کرده تا به
پیروزی نهایی برسند.
به گزارش ایســنا ،علی الریجانی در دیدار با عماد خمیس نخســت وزیر سوریه،
اظهار داشت :جمهوری اسالمی ایران همیشه حامی ملت و دولت سوریه خواهد بود
و امیدواریم که مذاکرات آســتانه به نتیجه مطلوبی برسد تا بتوانیم شاهد برقراری
هر چه سریعتر صلح در منطقه باشیم.
در این دیدار نخســت وزیر سوریه گفت :برگزاری انتخابات دموکراتیک و مراسم
تحلیف را خدمت شــما و ملت بزرگ ایران تبریــک میگویم و امیدوارم که دولت
جدید بتواند به موفقیتهای بزرگی دست پیدا کند.
وی اظهار داشت :ملت و رهبر سوریه بهترین قدردانی را نسبت به حکومت و ملت
و دولت جمهوری اســامی ایران دارند و نســبت به این امر واقف هستند که بدون
حمایتهای شما نمیتوانستیم به این پیروزیها دست پیدا کنیم.
عماد خمیس با اشاره به نقش آمریکا ،اسرائیل و عربستان سعودی در برهم زدن
آرامش منطقهای ،تصریح کرد :اینها بذر تروریســم را کاشــتند و چنین بحرانی را
به وجــود آوردند ،آنها به دنبال ایجاد بیثباتی در منطقه بوده و هســتند ،اما ما
نمیگذاریم که آنان به اهدافشان برسند.
وی تاکید کرد :از لحاظ سیاسی و نظامی وضع در سوریه روز به روز بهتر می شود
اما اکنون بزرگترین چالش ما مسائل اقتصادی است که با همکاری و همفکری شما
آن را هم پشت سر خواهیم گذارد.
نخســت وزیر ســوریه گفت :همکاریهای دوجانبه اقتصادی به نفع هر دو کشور
خواهد بود و اکنون که در مرحله بازسازی و توسعه اقتصادی قرار داریم ،جمهوری
اســامی ایران میتواند ما را در این مســیر همراهی کند و این میتواند نقطه آغاز
دیگری بر همکاریهای میان دو کشور باشد.
عمــاد خمیس گفت :ایران یک قدرت بینالمللی در منطقه اســت و در برقراری
صلح و آرامش و ایجاد ثبات نقش موثری داشته و خواهد داشت و ما امیدواریم که
عربســتان سعودی هم دست از همکاری با اســرائیل و آمریکا بردارد و به برقراری
آرامش در منطقه بیندیشد.
وی در پایان تصریح کرد :خون ســوریها و ایرانیان با هم آمیخته شده و نتیجه
آن رسیدن به نقطه درخشانی به نام مقاومت است و ما مطمئن هستیم که در کنار
هم میتوانیم در مقابل دشمنان ایستادگی کرده و به پیروزی برسیم.

ل ایست آی مدعی شد:
مید 

مقتدی صدر شعارهای ضد سعودی در خیابانهای عراق را ممنوع کرد
روزنامه میدل ایست آی مدعی شد که سفر اخیر
مقتدی صدر به عربســتان در حــال نتیجه دادن
اســت و مقتدی صدر به حامیان خود دستور داده
تا تمامی شعارهای ضد عربستانی را از خیابانهای
عراق بردارند.
به گزارش ایســنا ،این روزنامه انگلیســی با بیان
ایــن مطلب ،اعالم کــرد که این تحــرکات در پی
دیــدار مقتدی صــدر ،رهبر جریان صــدر عراق با

محمد بن ســلمان ،ولیعهد عربستان در ریاض در
اواخــر ژوئیه گذشــته صورت گرفته اســت .منابع
رســانهای اعالم کرده بودند که محمد بن سلمان و
مقتدی صدر در دیدار خود به بررســی آینده عراق
و تاثیر همه پرســی کردســتان بر وضعیت منطقه
پرداختند.
طبق گزارشها ،رهبر جریان صدر عراق و ولیعهد
عربســتان با اذعان به تنشهــای روزافزون میان

بغــداد و اربیل ،بر لزوم وجود عراقی یکپارچه تاکید
کردند.
دفتــر مقتدی صــدر نیز اعــام کــرده بود که
عربســتان تعهــد داده اســت مبلــغ  ۱۰میلیون
دالر را بــرای کمک بــه آوارگان عراقی اختصاص
دهد .از ســوی دیگر ،خبرگزاری رســمی عربستان
در بیانیــهای اعــام کرد کــه ریاض و بغــداد با
ایجاد شــورای هماهنگی جهت باال بردن ســطح

روابط میان دو کشــور و گشــودن چشماندازهای
جدیــد همــکاری در زمینههای مختلــف موافقت
کردند.

فاطمه ذوالقدر عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس:

فراکسیون امید درباره وزرای پیشنهادی و مراسم تحلیف جلسه برگزار کرد

عضو شــورای مرکزی فراکســیون امید مجلس
شورای اسالمی از برگزاری جلسه روز یکشنبه این
فراکســیون با موضوع بررسی ســازوکار صالحیت
وزرای پیشــنهادی دولــت دوازدهــم و چگونگی
برگزاری مراسم تحلیف خبر داد.
به گــزارش ایرنا ،فاطمه ذوالقــدر اظهارکرد :در

این جلسه اعضای فراکسیون امید مجلس در مورد
نحوه بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی دولت در
فراکسیون تبادل نظر کردند.
وی ادامــه داد :در این جلســه بنا شــد به دلیل
زمان کــم بررســی صالحیت وزرای پیشــنهادی
در فراکســیونها و کمیســیونهای مجلــس ،در

هر کمیســیون یک نماینده عضو فراکســیون امید
مجلس حضور داشته باشد.
نماینــده مردم تهــران در مجلس خاطرنشــان
کرد :این نماینــدگان باید گزارشــی از برنامهها و
گزارشهایی که وزیران پیشــنهادی به کمیسیون
مربوطه اعالم کرده را به فراکســیون امید مجلس

شورای اسالمی ارائه کنند.
ذوالقدر خاطرنشان کرد :در این جلسه همچنین
مقرر شد با تشــکیل کمیتهای در فراکسیون امید
مجلــس وضعیــت و چگونگــی برگزاری مراســم
تحلیف و همچنین اتفاقات رخ داده در آن بررســی
شود.

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق:

همهپرسی کردستان عراق خطری برای دیگر کشورها نیست
رئیس اقلیم کردستان عراق اعالم کرد که همهپرسی استقالل
کردستان ،خطری علیه هیچ کشوری محسوب نمیشود بلکه
باقی ماندن اوضاع به این صورت خطری بزرگ است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)،
مسعود بارزانی ،رئیس اقلیم کردستان عراق در سخنانی گفت:
هدف از برگزاری همهپرسی اســتقالل این است که نگذاریم

فجایع و حوادث گذشــته برای مردم کردســتان تکرار شوند.
کشورهای همجوار ما نباید از همهپرسی بترسند؛ چراکه اقلیم
کردستان طی  ۲۶ســال گذشته ثابت کرده که عامل ثبات در
منطقه بوده اســت .وی افزود :روابط اقتصادی و سیاسی اقلیم
کردســتان در منطقه بعد از همهپرسی مستحکمتر خواهد شد.
اعتراض ایران و ترکیه به برگزاری همهپرســی به دلیل وجود

کردها در کشورهایشــان است .آمریکا با همه پرسی مخالفت
نکرده بلکه اعالم کرده که زمان مناسب نیست .بارزانی گفت:
همهپرسی اســتقالل این اقلیم خطری علیه هیچ کشوری به
حساب نمیآید بلکه باقی ماندن اوضاع به این صورت خطری
بزرگ است .برگزاری همهپرسی تصمیم مردم کردستان است و
این مردم واالتر از احزاب هستند و هرگز و تحت هیچ شرایطی

از حق خود کوتاه نخواهند آمد .وی تأکید کرد :براساس تجارب
قبلی بهتر است اقلیم کردستان و دولت عراق برای ممانعت از
وقوع مشکالت بزرگتر دو همسایه خوب باشند .بارزانی درباره
اوضاع موصل گفت :اگر پیشمرگها نبودند موصل آزاد نمیشد
و داعش شکســت نمیخورد .اقلیم کردســتان از بیش از یک
میلیون آواره طی عملیات نظامی موصل استقبال کرد.
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یادداشت

دموکراسی ،صلح و دشمنان آنها
سید مصطفی تاجزاده  -فعال سیاسی اصالحطلب

یکم.
 .۱رودی جولیانی شــهردار سابق نیویورک و هوادار دستهبندی مسلمانان در ردیف جنایتکاران ،جان بولتون
مدافع بمباران ایران ،جوزف لیبرمن البیگر سرسخت اسرائیل در امریکا همراه با تعدادی دیگر از مخالفان برجام
از سایر کشورها در همایشی شرکت کردند که فرقه رجوی آن را در پاریس برگزار کرد.
 .۲تالش گردانندگان همایش آن بود که هویت و حقانیت خود را از اثبات نمایشی بودن انتخابات در ایران و
پوشالی بودن برجام بگیرند .دلیل آن روشن است .اگر میپذیرفتند که انتخابات  ۲۹اردیبهشت  ۹۶باوجود نقائص
و کمبودها اما در مجموع رقابتی و با حضور آزاد  ۴۲میلیون ایرانی برگزار شد ،برپایی نشستی با هدف دستیابی به
صلح و دموکراسی ،آنهم از سوی دموکراسیستیزترین و جنگطلبترین تشکیالت ایرانی توجیهی نمییافت و
جز ستیزه با رای و خواست و انتخاب اکثریت قاطع ایرانیان تفسیر نمیشد .برجام را نیز نمیتوانستند تایید کنند
زیرا راه برای بهاسارت کشاندن ایران در چنگال نکبت جنگ و تحریم بسته میشد.
 .۳این همایش درعین حال فرصت تازهای برای ارزیابی نقش انتخابات در تحکیم استقالل ملی ،یکپاچگی
سرزمینی و تامین امنیت ایران و ایرانی و نیز سهم برجام در عبور از جنگ و تحریمهای الزامآور جهانی در اختیار
ما میگذارد.
به ســخن دیگر مباحث همایش برخالف خواست دســتاندرکارانش میتواند نقش انتخابات و برجام را در
تحریمستیزی و جنگگریزی روشــن کند و درعین حال نشاندهد که چرا آتشافروزان جهانی و منطقهای و
نیز همپیمانان صدام ،اصلیترین نهادها و توافقهای حامی دموکراسی در ایران و صلح در منطقه را زیر ضرب
خود گرفتهاند.
دوم.
 .۱سخنرانیهای این همایش روشن میسازد که دعوای برجام-ضدبرجام قبل از هر چیز چالش صلح وجنگ
اســت و هنوز هم ائتالف جنگطلبان امریکایی ،عرب و اسرائیلی ضد برجام ،همسو با دلواپسان تحریم دوست
وطنی درتالشــند هر آنچه را که ملت ایران در توافق هســتهای بهدست آورده است ،از آنان بگیرند و ما را به
دوره کمرشکن جنگ تمام عیاراقتصادی و بلکه بدتر از آن برگردانند و بار دیگر شبح جنگ را در آسمان میهن
به پرواز درآورند.
 .۲بزرگترین دلیل آن که در این سالها هرگاه سخن از نمایشی بودن انتخابات در ایران و اخیرا ضدیت با برجام
در کنگره یا همایشی رفته ،بدیلی جز تحریم و جنگ ارائه نشده است.
 .۳دلیل دیگر تبلیغات رســانههای جنگطلب در آستانه این همایش است مبنی بر این که سازمان پیش از
ترامپ قربانی سیاستهای اوباما شده بود و برجام فرصت سرنگونی جمهوری اسالمی را از اپوزیسیون آن گرفت.
پس اکنون باید به استقبال ترامپ و جنگ با برجام رفت.
مجاهدین خلق نیز برپایه چنین تحلیلی پیروزی ترامپ را پایان عصر مماشات امریکا و غرب با رژیم (با لغو
توافق بد هستهای) و آغاز دورانی جدید(سرنگونی جمهوری اسالمی) میخوانند که مسیر آن الزاما از تحریم و
عنداللزوم از جنگ میگذرد.
سوم.
 .۱برداشــت مورخانی چون آبراهامیان و امینی از اسناد تازه منتشره وزارت خارجه امریکا آن است که آنها
در زمان مصدق نه فقط کنترل منابع نفتی ایران را بهدست ایرانیان ،بلکه به طور کلی تعیین سرنوشت ایران را
بهدست خود ایرانیان برنمیتافتند و نمیخواستند چنین الگویی در این منطقهی ثروتمند شکل بگیرد.
 .۲تضمینی نداریم که پیشگیری از الگو شدن ایران هنوز هم یکی از دغدغههای واشنگتن نباشد.
چهارم.
 .۱تحریمهای تازه کنگره امریکا علیه ایران متضمن این اتهام است که نظام ما به یک نهاد نظامی(سپاه)
تقلیل یافته اســت .هدف القای این تصویر ب ه جهانیان است که جمهوری اسالمی چیزی نیست جز یک نهاد
نظامی که در هسته مرکزی آن قرار دارد و همه امور دیگر ،از جمله همه نهادهای انتخابی و حتی مدنی و تمام
توافقهای بین المللی ،شــامل برجام ،فقط در حاشیه آن معنا مییابند و نقش تزیینی برای آن هسته اصلی و
نظامی ایفا میکنند.
 .۲بر این اساس زمانی که رسانههای جنگطلب از نمایشی بودن انتخابات ما حرف میزنند ،میخواهند بگویند
که تنها امر غیرنمایشی در ایران همان نهاد نظامی و ایدئولوژی نظامیگری است.
همچنین وقتی از نفوذ ایران سخن میگویند ،منظورشان نفوذ فرهنگی و معنوی آن نیست که گاه میتواند
بدون شــلیک حتی یک گلوله منافع ملت را بسا فراتر از مرزهای میهن تامین کند .قصد آنها برجستهسازی
دخالت نظامی ایران در منطقه است.
 .٣در چنین فضایی تاکید این رســانهها بر نفوذ منطقهای ایران نه از موضع اعتراف به قدرت کشورمان ،که
بهمنظور زمینهسازی برای انزوای ایران در منطقه و جهان صورت میگیرد.
این خط تبلیغی نباید ما را دچار اشتباه محاسباتی کند.
پنجم.
 .۱پایان عصر اوباما و آغاز دوران ترامپ از دید حاکمان جدید عربستان یک فرصت ارزیابی میشود.
ی بن فیصل
 .۲استاندارهای دوگانه سعودیها را از قلم محمدسهیمی ببینید :از همه مضحکتر سخنرانی ترک 
ی و جاسوسی عربستان و سفیر سابق آن کشور در آمریکا بود .او که
آلسعود رئیس سابق دستگاه امنیت داخل 
حال رابط مستقیم رژیم عربستان و مجاهدین خلق و نماینده رژیمی است که مردم آن کشور ن ه انتخابات میدانند
چیست ،ن ه صندوق رأی دیدهاند ،و ن ه کمترین حقوق شهروندی ،بخصوص حقوق خانمها در آن محترم شمرده
میشود ،در سخنرانی خود اعالم کرد ،انتخابات در ایران غیردمکراتیک و غیرمشروع است!
بدین ترتیب شاهزادههایی که هزینه چندمیلیون دالری همایش و سخنرانانش را تامین کردند تا انتخابات در
ایران را نمایشــی بخوانند ،خود تاکنون شاهد برگزاری یک انتخابات حتی از نوع نمایشی آن در کشور خویش
نبودهاند!
 .۳آلسعود به این یاوهها سخت نیاز دارد زیرا اعتراف به رقابتی بودن انتخابات در ایران ،حتی باوجود نظارت
استصوابی ،ارکان نظام سلطنتی موروثی و استبدادی کشورشان را به لرزه درمیآورد .برجام را نیز نفی میکنند تا
جمهوری اسالمی تثبیت نشود.
 .۴اوباما بارها به حاکمان ســعودیگفت که بهجای تمرکز بر خطر ایران بهخود بپردازند و ب ه نیاز و خواست
شــهروندان و بخصوص جوانان خود برای مشارکت و نقشآفرینی در عرصههای گوناگون اجتماعی و سیاسی
پاسخ مثبت دهند.
ششم.
 .۱فرقه رجوی شعار آزادی و دموکراسی سرمیدهد ،اما عدم پذیرش انتخابات آزاد در درون و بیرون تشکیالت
ثابت میکند آنها به مهمترین رکن دموکراسی باور ندارند و به رای آزاد اعضا/مردم تن نمیدهند.
 .۲ایرانیان درجریان انتخابات اخیر یکبار دیگر مطالبات خود را به شیوه مدنی و دموکراتیک بیان کردند و نشان
دادند که خواهان تغییر و تحول در چارچوب نظم موجود و بهدور از خشونت هستند.
افزون بر آن دامنه وحدت ملی را به ورای مرزهای میهن کشاندند و با مشارکت فعال خود در سرتاسر دنیا از
جمله در فرانسه تصویری ماندگار از یکپارچگی ملی و عالقهمندی به سرنوشت میهن را به رخ جهانیان کشیدند.
 .۳این وحدت ارزان و اتفاقی بهدست نیامده است ،و وحدتی صرفا انتزاعی حول تاریخ بهشمار نمیرود؛ نوعی
همبستگی ملی زنده و تاریخساز است که گذشته ما را تفسیر میکند ،حال و آینده ایران و ایرانی را شکل میدهد
و به دموکراتیکترین شیوه تعیین سرنوشت ،یعنی در انتخابات و در مباحث انتخاباتی در خصوص این یا آن نامزد،
این یا آن برنامه ،و این یا آن جناح رقم میخورد و غنا مییابد.
هفتم.
 .۱در کنار طرح کلیدواژههایی مانند انتخابات نمایشی و امنیتیبودن و میانهرونبودن روحانی در همایش ،باید
به واژه کلیدی دیگری اشاره کرد که کاربرد خاصی در ادبیات مجاهدین خلق در چهار دهه گذشته داشته و آن
شقه شدن نظام یا همان قطبی شدن قلمرو سیاسی است.
.۲شقه را مسعودرجوی در ماجرای عزل اولین رییسجمهور مطرح کرد و آن را دستاورد سازمان در فاز سیاسی
خواند که با ترغیب بنیصدر و تعمیق اختالفهای او با منتقدانش موفق شدند شکاف ترمیمناپذیری در دل نظام
بهوجود آورند.
 .۳اکنون مریم رجوی ادعا میکند که سازمان موجب گسست جنبش سبز از شعاررای من کو؟ به شعار مرگ
براصل والیت فقیه شد.
 .۴اگر جنبش سبز با محوریت سازمان از شعار انتخاباتی خود ب ه شعارهای ساختارشکن عبور کرده بود ،پس
دیگر نباید شاهد انتخابات باشکوه در جمهوری اسالمی میبودیم و مثال بهجای حماسه  ۲۹اردیبهشت ،میبایست
بقول آن جنگطلب امریکایی در همایش ،قهر و تحریم انتخاباتی را فراتر از یک مضحکه و رسوایی به نظاره
مینشستیم .حال آنکه  ۴۲میلیون ایرانی از جمله بنا به دعوت رهبران جنبش سبز در حصر در انتخاباتی شرکت
کردند که فرقه رجوی آن را تحریم کرده بود.
 .۵دلیل الفهای سازمان در جریان اعتراضهای مردم در سال  ۸۸را باید در نیازش به ضرورت توجیه وجودی
خود برای اعضا و هواداران و نیز جلب کمک دولتها از جمله شیوخ منطقه یافت .اما معنای سخن من آن نیست
که هر شــعاری که در ماههای پس از انتخابات  ۸۸در خیابانها مطرح شد درست بود ،یا هیچ انتقادی نمیتوان
بر رفتار مردم معترض یا حتی بر رهبران جنبش وارد آورد .برعکس! جنبش ســبز یک حرکت وسیع مردمی و
اجتماعی است و با پذیرش انتقادها سعی میکند رفتار خود را در طول مسیر تصحیح نماید.
 .۶ایندموکراسیهراسی که با ایرانهراسی همپوشانی یافته قابل درک است .تاسفبار همسویی ضدانتخاباتی
و ضدبرجامی دلواپسانوطنی با آنهاست.

