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رئیس قوه قضاییه:

 داعش به زودی نابود می شود
و حامیانش شکست می خورند
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کدخدایی: 

 شورای نگهبان در فتنه 88 
مظلوم واقع شد
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صفحه 2

چرا عربستان به حل اختالفات با ایران نیازمند است؟ 
و از کشورهای منطقه برای میانجیگری درخواست می کند؟ 

نکته قابل تامل اینکه حاال چرا از میان کشورهای منطقه ریاض دست به دامان عراق شده است؟ 
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شروط ایران 
برای عربستان
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محمد صفری

عربس��تان س��عودی گرچه به خاطر ماجرای 
س��فارت خود در تهران با ایران قطع ارتباط کرد، 
اما اگر خواهان عادی  سازی روابطش با جمهوری 
اسالمی است، باید پیش��قدم شود و این پیشقدم 

شدن هم شرایطی دارد.
تحوالت منطقه ای به گونه ای پیش می رود که 
راهی جز شکست سیاست های سعودی آمریکایی 
صهیونیستی باقی نمانده است، با همه ِعده و ُعده 
آنها، می بینیم که در س��وریه و عراق شکست های 
س��نگینی برای جبهه آمریکا رقم خورده است، به 
همین خاطر است که رسانه ها و تحلیلگران غربی 
همواره به این موضوع اعتراف می کنند که »ایران 
بزرگتر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت.« 
روزنامه نیویورک تایمز این موضع را در س��رمقاله 
خود مطرح کرده و از سیاست های دولت ترامپ در 

قبال ایران و توافق هسته ای انتقاد کرده است.
کشورهای همپیمان آمریکا به ویژه عربستان 
سعودی که مجری دستورات و برنامه های ایاالت 
متح��ده در غرب آس��یا علیه جمهوری اس��المی 
ایران و جبهه مقاومت اس��ت، بیش��ترین زیان را 
به خاطر عملیاتی کردن اهداف آمریکا در منطقه 

دیده است.
تاکنون هرآنچه که عربس��تان سعودی انجام 
داده علیه منافع جهان اس��الم و مس��لمانان بوده 
اس��ت و خود نیز ب��ه همین خاطر در ش��رایط و 

اوضاع وخیمی قرار دارد.

پ��س از گذش��ت دو س��ال از قط��ع کام��ل 
روابط رژیم س��عودی با جمهوری اس��المی ایران، 
س��یگنال هایی از سوی س��ران آن رژیم فرستاده 
می شود که خواهان عادی س��ازی روابط هستند، 
این درخواس��ت ها در حالی ص��ورت می  گیرد که 
در طی دو سال گذش��ته سیاست های ضد ایرانی 
عربس��تان با شدیدترین شکل خود ادامه داشته و 

هیچ وقفه ای هم در آنها دیده نشده است.
اگر عربس��تان س��عودی خواهان عادی سازی 
روابط خود با ایران است، جمهوری اسالمی ایران 
شروطی خواهد داش��ت که در صورت اجرا شدن 
آنها از س��وی عربستان س��عودی می توان درباره 

آینده روابط دوجانبه به مذاکره نشست.
ش��اید ش��روط ایران برای عربستان سعودی 
سخت و دشوار باشد، اما اگر آل سعود در پی برون 
رفت از بحران هایی اس��ت که خود ساخته است، 

چاره ای جز تمکین به آنها ندارد.
منطق جمهوری اسالمی ایران در بحران های 
غرب آسیا، باعث شده است که حتی افکار عمومی 

جهان نیز با آن همراه باشند.
هنگام��ی ک��ه جمهوری اس��المی ای��ران، با 
توجه به ش��رایط حاکم بر سوریه اعتقاد دارد باید 
گروه های تروریس��تی- تکفی��ری - وهابی در این 
س��رزمین نابود ش��وند و در چنین اوضاعی سخن 
گفت��ن از تغیی��رات سیاس��ی و حاکمیتی در این 
کشور جایی ندارد، برای این است که با رفتن اسد 

در زمان بحران، باعث تشدید آن خواهد شد.
جمهوری اس��المی ایران اعتقاد و اصرار دارد 
که پ��س از ناب��ودی تروریس��ت های تکفیری در 
س��وریه و ایجاد یک ثبات نسبی و امنیت در این 
کشور، آنگاه می توان با برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری، آینده س��وریه را رق��م زد و تنها مردم 
این کش��ور هس��تند که باید در این باره تصمیم 
بگیرند، نسخه های دیکته شده ائتالف غربی عربی 
درب��اره آینده س��وریه نمی تواند به بح��ران پایان 
دهد، به همین جهت، عربس��تان سعودی باید به 
دشمنی های خود علیه دولت و ملت سوریه پایان 
دهد و دست از دخالت در امور این کشور بردارد.

شرط دوم جمهوری اسالمی ایران یمن است، 
بیش از دو سال است که سعودی ها، این کشور را 
زیر آماج حمالت خود گرفته اند و تاکنون هزاران 
نفر را به قتل رسانده و ده ها هزار نفر دیگر مجروح 
شده اند، وضعیت و ش��رایط انسانی در این کشور 
فقیر، وخیم اس��ت ب��ه گونه ای که س��ازمان ملل 

درباره اوضاع مردم یمن هشدار داده است.
پای��ان دادن به جنگ یم��ن و قطع حمالت 
عربس��تان به این کش��ور ش��رط دیگر جمهوری 
اس��المی ایران اس��ت، س��عودی ها اکنون پی به 
اش��تباه خود برده اند و دنبال راهی هس��تند تا از 

باتالق خود ساخته بیرون بیایند. 
وضعی��ت بحرین نی��ز یکی دیگر از ش��روط 
ایران خواه��د بود، نیروهای س��عودی هم اکنون 
در بحرین حضور دارند و مش��غول سرکوب مردم 
مظلوم بحرین هس��تند. انق��الب و اعتراض مردم 
بحرین منطقی و قانونی اس��ت، آنها خواهان حق 
انتخ��اب برای خود هس��تند، اما با س��رکوب های 
آل س��عود و آل خلیفه بیش از 6 سال است که در 

شرایط بحرانی به سر می برند. 
عربستان سعودی به واسطه جنگ هایی که در 
منطقه به پا کرده هزینه های سنگینی را متحمل 
ش��ده و توان اداره جنگ از دس��ت جنگ ساالران 
ای��ن رژی��م خارج ش��ده اس��ت، از س��وی دیگر 
سرکوب هایی که آل سعود در مناطق شیعه نشین 
کش��ور انجام می دهد، شرایط سیاسی- اجتماعی 
داخل��ی وخیمی را ایجاد کرده اس��ت. هم اکنون 
استان قطیف به ویژه ش��هر عوامیه این استان به 
مانند یک شهر جنگ زده شده، سربازان آل سعود 
در این ش��هر از همه س��الح های سبک و سنگین 
برای سرکوب و قتل عام شیعیان بهره می گیرند.

جمی��ع ش��رایط و اتفاقاتی ک��ه در تحوالت 
منطقه ش��کل گرفته اس��ت، عربستان را در تنگنا 
ق��رار داده و اگر هر چه زودتر فک��ری برای خود 
نکند، شرایط برای این رژیم دشوارتر خواهد شد.

اگر عربس��تان ش��رایط ایران را بپذیرد، شاید 
رون��د اضمحالل ای��ن رژیم اندکی کندتر ش��ود، 

آل سعود راه دیگری ندارد.

بررسی درجه حساسیت اصالح طلبان به اعالم لیست اموال مسئوالن!

انتقام از روحانی 
یا دلسوزی برای بیت المال؟!

دول��ت  وزرای  می گوین��د  اصالح طلب��ان 
دست بـه نقد

مائده شیرپور
بررس��ی  ب��ا  همزم��ان  بای��د  روحان��ی 
صالحیت های ش��ان لیس��ت اموالشان را به 
مجل��س اع��الم کنند. این درخواس��ت فرقی ندارد از س��وی چه 
فراکسیونی و چه حزبی مطرح شده است چراکه اصل آن بارها و 
بارها مورد تایید ما به عنوان رس��انه ای که داعیه پاس��خگویی و 
شفاف س��ازی دارد و در این راس��تا دو روز در هفته را به این دو 

موضوع تخصیص می ده��د، قرار دارد، اما این نکته هنوز برای ما 
جای ابهام فراوانی دارد که چطور افرادی که در انتخابات ریاست 
جمه��وری از اعالم لیس��ت ام��وال نامزدهای ریاس��ت جمهوری 
حمای��ت نمی کردند و یا عال قه ای به این اقدام نش��ان نمی دادند 
چ��را اکنون تالش دارند این موض��وع را از دولت مطالبه کنند؟! 
 آی��ا االن بحث��ی ب��ه ج��ز دلس��وزی ب��رای بیت الم��ال م��ردم 

مطرح است؟!

پیام ولیعهد سعودی
به مقامات آمریکایی آشکار ساخت؛ 

فرار بن سلمان از یمن
س��عودی ک��ه از س��ال 1394 تج��اوز 

گـزارش آخر
گروه بین الملل

گس��ترده ای را به یمن آغ��از کرد اکنون 
پس از دو س��ال و نیم نه تنها به اهدافش 
نرسیده بلکه فرار اجباری از این کشور را در پیش گرفته است. 
سران سعودی بر این تصور بودند که با اشغال سریع یمن 
می توانند در کنار مقابله با ش��اهزادگان و مخالفان حاکمیت 
سلمان بر سعودی دستاوردهای منطقه ای و جهانی نیز کسب 
ک��رده و نام خ��ود را به عنوان فاتحان جن��گ معرفی کرده و 

حتی شکست خود در سوریه را پنهان سازند. 
به رغم حمایت های گس��ترده  کشورهای غربی و ائتالفی 
ک��ه علیه یمن تش��کیل دادند ن��ه تنها دس��تاوردی در یمن 
نداشته بلکه شواهد امر نشانگر شکست های سنگین سعودی 
در این کش��ور اس��ت. نکته مهم آنکه پس از دو س��ال و نیم 
اکنون سران سعودی با محوریت بن سلمان ولیعهد به دنبال 
اهداف��ی در عرصه داخلی و خارجی هس��تند که ادامه جنگ 
یمن را زمینه س��از فروپاش��ی از درون و تشدید فضای منفی 

جهانی علیه خود می دانند. 
بن س��لمان تالش دارد تا خود را به پادشاه آینده معرفی 
کند در حالی که از یک س��و در داخل با س��یل شاهزادگانی 
مواجه اس��ت که به مقابله با آن می پردازند و از س��وی دیگر 
س��عی دارد تا خود را چهره ای دموکراتیک و اهل صلح نشان 
دهد تا حمایت منطقه ای و جهانی را برای کسب قدرت مطلق 
کس��ب کند. در این شرایط س��عودی که زمینه ساز ایجاد و 
ش��یوع وبا در یمن ب��وده و در ویران س��ازی زیربناهای این 
س��رزمین به موفقیت دس��ت یافته اکنون گزینه ای جز تغییر 
رویک��رد در قبال یمن ن��دارد و زنجی��ره ای از تحرکات برای 

رسیدن به این مهم را در پیش گرفته است. 
س��عودی می داند که دیگ��ر توان ادامه جن��گ در یمن 
را ن��دارد چ��را که از یک س��و نمی تواند در براب��ر مقاومت و 
ایس��تادگی مردم یمن قرار گیرد و اگر این جنگ دهها س��ال 
نیز به طول انجام نمی تواند این مقاومت را بشکند. نکته قابل 
توجه آنکه یمنی ها توانس��ته اند بخش هایی از خاک سعودی 
را نی��ز به تص��رف خود در آورند و این خود شکس��تی بزرگ 

برای سعودی است. 

وقتی ریاض برای مراوده مجدد با تهران به عراق متوسل می شود

چرخش مشکوک سعودی ها

با حکم رهبر انقالب اعضای جدید 
مجمع تشخیص مصلحت منصوب شدند

دوران جدید 
مصلحت نظام

رییس جمهوری اسالمی ایران 
ن روز گذشته در تماس تلفنی با گفتـــمـا

پوتی��ن« ریی��س  »والدیمی��ر 
جمهور فدراس��یون روس��یه، با اش��اره ب��ه روابط و 
همکاری های خوب و دوس��تانه دو کشور بر ضرورت 
توس��عه، تقوی��ت و تحکیم هم��ه جانبه مناس��بات 

تهران-مسکو تاکید کرد.
حجت االس��الم روحانی در ای��ن گفتگوی تلفنی 
با تاکید بر اینکه سیاس��ت اصولی جمهوری اسالمی 
ایران توسعه و ارتقای روابط استراتژیک با همسایگان 
خود بویژه روس��یه اس��ت، گفت: مطمئناً مناسبات و 
همکاری های ایران و روسیه در دولت دوازدهم بیش 

از پیش گسترش خواهد یافت.
ریی��س جمهور توس��عه هم��کاری ه��ا و روابط 
اقتص��ادی و تجاری ایران و روس��یه را حائز اهمیت 
دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: ته��ران از حضور فعال 
س��رمایه گ��ذاران و بخ��ش خصوصی روس��یه برای 
مش��ارکت و همکاری در پروژه های مهم زیرساختی 
از جمل��ه در بخش ه��ای صنعت و انرژی اس��تقبال 

می کند.
وی با اشاره به ش��رایط و پیچیدگی های منطقه 
و اوضاع نابس��امان در بسیاری از کش��ورها از جمله 
یمن، عراق و س��وریه بر لزوم گس��ترش رایزنی ها و 
همفکری های ایران و روسیه در راستای حل و فصل 
این مش��کالت و معضالت بویژه مبارزه با تروریس��م 

تاکید کرد.
رییس جمهور همچنین تالش مسووالن ایران و 
روسیه برای تسریع در اجرا و عملیاتی کردن توافقات 

موجود میان دو کشور را امری مهم و ضروری عنوان 
کرد.

روحانی با اش��اره به اینکه برجام یک توافق چند 
جانبه است و اقدامات آمریکا ناقض تعهدات به شمار 
می آید، گفت: جمهوری اس��المی ای��ران همواره به 
تمام��ی تعهدات خود پایبند ب��وده و گزارش آژانس 

انرژی اتمی این واقعیت را به خوبی تایید می کند.
ریی��س جمهوری افزود: روس��یه ض��رورت دارد 
در راس��تای تحکیم برجام و اجرای تعهدات از سوی 
هم��ه طرف های مذاکره در این توافق رایزنی و نقش 

آفرینی مثبت داشته باشد.
روحانی با اش��اره به اینکه شمار مبتالیان به وبا 
در یم��ن از مرز 400 هزار نفر گذش��ته و مردم این 
کش��ور نیاز به کمک های فوری درمانی و بهداش��تی 
وسیع دارند، افزود: شورای امنیت سازمان ملل متحد 
باید در روند تس��هیل برای ارسال کمک های انسانی 
ب��ه یمن اقدامات موثری انج��ام دهد و این کار نباید 

مشروط به هیچ شرطی باشد.
والدیمی��ر پوتین رییس جمهور روس��یه نیز در 
این تماس تلفنی ضمن تبریک ش��روع به کار دولت 
دوازدهم به دکتر روحانی و آرزوی توفیق برای دولت 
و ملت ای��ران، گفت: ام��روز افق های بس��یار خوبی 
در مناس��بات ایران و روس��یه نمایان است و باید در 

راستای توسعه و تحکیم روابط و همکاری های تهران 
– مسکو تالش کنیم.

رییس جمهور روس��یه با اش��اره به اینکه فعاالن 
اقتصادی و س��رمایه گذاران روسی مشتاق به حضور 
و مش��ارکت فعال تر در پروژه های زیرس��اختی ایران 
هستند، بر تالش برای اجرا و عملیاتی کردن توافقات 

دو کشور تاکید کرد.
پوتین با اش��اره به ضرورت توسعه همکاری های 
ای��ران و روس��یه در راس��تای حل وفصل مس��ائل و 
معض��الت منطق��ه ای بوی��ژه مبارزه با تروریس��م و 
ایجاد ثبات در س��وریه، افزود: خوش��بختانه امروز با 
تالش های انجام ش��ده از سوی ایران و روسیه شاهد 
دستاوردهای خوبی در زمینه تثبیت اوضاع و شرایط 

در منطقه هستیم.
رییس جمهور روسیه خاطرنش��ان کرد: ایران بر 
اس��اس گزارش آژانس انرژی اتمی به تمامی تعهدات 
خود در برجام پایبند بوده و نقض این توافق از س��وی 
هر یک از طرفین مذاکره در حقیقت تخلف از قطعنامه 

2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
پوتین افزود: ایران و روسیه می توانند با گسترش 
رایزن��ی و همکاری های فی مابی��ن زمینه های الزم 
برای تس��هیل در رساندن کمک های بشر دوستانه به 

مردم یمن را فراهم کنند.

رئیس جمهور در تماس تلفنی با پوتین:

آمریکا ناقض تعهدات برجام است

ادامه در صفحه 8

تبریک روحانی به رئیس جدید 
مجمع تشخیص مصلحت نظام

رییس جمهور در پیامی به آیت اهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی انتصاب وی 
از س��وی مقام معظم رهبری به ریاست مجمع تش��خیص مصلحت نظام را تبریک 

گفت.
در متن پیام حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی آمده است:

حضرت آیت اهلل حاج سیدمحمود هاشمی شاهرودی )دامت برکاته(
سالم علیکم

انتصاب حضرت عالی از سوی مقام معظم رهبری به »ریاست مجمع تشخیص 
مصلحت نظام« را صمیمانه تبریک می گویم.

مجمع تشخیص مصلحت نظام از ارکان مهم کشور و مرکزی برای اثبات پویایی 
فقه ش��یعه و شریعت اسالم است که همواره از حمایت حضرت امام خمینی)ره( و 

مقام معظم رهبری برخوردار بوده است.

با حضور شایسته جنابعالی در این جایگاه خطیر و بهره گیری مطلوب از توان و 
ظرفیت های فراوان و متنوع فکری جامعه، بیش از پیش ش��اهد افق های روشن در 

تقویت جایگاه مجمع خواهیم بود.
الزم می دانم یاد و خاطره حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی)رحمت اهلل علیه( 
که س��ال های متمادی مدیریت این نهاد مهم و مؤثر را با قابلیت و نبوغ سیاس��ی 
کم نظیر خود و تش��خیص هوشمندانه مصلحت های نظام، صادقانه اداره و به خوبی 
هدایت کرد، گرامی دارم و برای جنابعالی توفیق هر چه بیش��تر را از درگاه خداوند 

بزرگ مسألت نمایم.

روحانی یازدهمین سالگرد  جنگ 33 روزه را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیامی به میش��ل عون رئیس جمهور لبنان، یازدهمین سالروز 
پیروزی بزرگ ملت لبنان در جنگ 33 روزه مقابل رژیم صهیونیس��تی را به دولت 

و مردم این کشور تبریک گفت.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاست  جمهوری، حس��ن روحانی در این پیام 
تاکید کرد: این پیروزی ارزش��مند، بار دیگر شکست ناپذیری اراده استوار مردمی را 

در دفاع مشروع از کیان سرزمین خویش به اثبات رساند.


