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 دستور سرلشکر سالمی
به مراکز دانشگاهی سپاه 

مس��ئول اشراف کلی س��پاه از دس��تور سرلشکر 
س��امی به مراکز علمی و دانشگاهی سپاه برای نقش 

آفرینی در تحقق بیانیه گام دوم انقاب خبر داد.
سردار محمد توالیی در جمع مدیران کارگروه های 
فعال در تهیه نقش های سپاه در تحقق بیانیه گام دوم 
انقاب اس��امی، این بیانیه را ترس��یم کننده چش��م 
انداز حرک��ت افتخارآمیز ملت ایران در تداوم مس��یر 
عزتمندانه خود در تحقق تمدن نوین اسامی عنوان و 
تصریح کرد: بیانیه گام دوم که همزمان با چهل سالگی 
انقاب اس��امی ایران، توس��ط مقام معظم رهبری و 
فرمانده��ی کل قوا، ام��ام خامنه ای )مدظل��ه العالی( 
اباغ گردید، عاوه بر ترس��یم آینده روش��ن انقاب و 
ملت ایران و ایجاد ش��ور و نش��اط در میان جوانان به 
منظور پیگیری اهداف و آرمان های بلند انقاب و نظام 
اس��امی، خط بطانی بر تمامی توطئه ها و ترفندهای 
دشمنانی که رویای شوم و دست نیافتنی پایان انقاب 

را در سر می پروراندند، محسوب می شود.
وی خاطرنش��ان کرد: نیروهای مسلح نیز به عنوان 
یکی از ارکان اقتدار و عزت نظام اس��امی که برگ های 
زرینی از تاریخ پر افتخار 4 دهه گذش��ته با مجاهدت و 
حماس��ه آفرینی فرزندان ملت در ارتش، س��پاه، بس��یج 
و ...رقم خورده اس��ت،  نیز می بایس��ت با مطالعه عمیق 
و دقیق و نیز ش��ناخت و ایجاد درک صحیح نس��بت به 
این بیانیه مهم و راهبردی، نقش، جایگاه و سهم خود را 
شناخته و در مسیر تحقق این منشور تعالی بخش انقاب 

اسامی گامهای عینی و عملی بردارند. سپاه نیوز

پاسداران

دلیل استعفای بطحایی اختالفات درون دولت بود
عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس با اش��اره ب��ه اینکه اختافات 
درون دولت علت استعفای بطحایی است، گفت: او نباید آموزش و پرورش را با 

دریایی از مشکات رها می کرد.
حجت االسام علیرضا سلیمی با اشاره به استعفای محمد بطحائی از وزارت 
آموزش و پرورش، اظهار داشت: علت استعفای وزیر آموزش و پرورش شرکت در 
انتخابات مجلس مطرح ش��ده است در حالی که مقام وزارت یک موقعیت ویژه برای 
خدمت اس��ت و تاکنون س��ابقه نداشته است که وزیری برای حضور در انتخابات مجلس 
استعفا دهد! سلیمی با انتقاد از اقدام بطحائی گفت: بطحائی، وزارت آموزش و پرورش را 
با دریایی از مشکات و چالش ها رها کرد چرا که تا دو سال آینده معلمان بسیار زیادی 
بازنشسته می شوند و ۳۰۰ هزار معلم کم داریم و باید در این شرایط بطحائی شرایط الزم 

را برای استخدام نیروهای جدید فراهم می کرد، نه آنکه استعفا دهد.  مهر

در حاشیه
تمجید رهبر انقالب از کتاب »دلتنگ نباش!«

نویس��نده  کتاب ش��رح زندگی ش��هید مدافع حرم روح اهلل قربانی، به همراه 
همسر این شهید با حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدار کردند.

روز شنبه ۱۱ خردادماه، خانم زینب موالیی نویسنده  کتاب »دلتنگ نباش!« - 
کتاب شرح زندگی شهید مدافع حرم روح اهلل قربانی - به همراه سرکار خانم زینب 
عبد فروتن، همسر شهید قربانی، با رهبر معّظم انقاب دیداری کوتاه داشتند.  رهبر 
انقاب در جریان این دیدار، از کتاب »دلتنگ نباش!« و قلم نگارنده، تقدیر و در ضمن 
گفتگو با همسر شهید از وی تجلیل کردند.  سال گذشته که »دلتنگ نباش!«  چاپ شد، 

این کتاب به دست رهبر انقاب رسید و ایشان پس از مطالعه در ابتدای کتاب نوشتند:
بسمه تعالی

سام و رضوان خدا بر شهید عزیز روح اهلل قربانی. از همسر شهید باید تشکر شود بخاطر 
فرستادن این کتاب و از ایشان و خانم موالئی بخاطر تدوین این اثر. ۲۸/۹/۹۷  فارس

با والیت
تحول جدی در اقتصاد کشور با افزایش اختیارات استان ها 

عضو مجمع نمایندگان اس��تان کرمان گفت: در جلسه با وزیر کشور عنوان 
کردی��م که تصمی��م دولت در افزای��ش اختیارات اس��تان ها، تحوالت جدی در 

اقتصاد کشور رقم می زند.
محمدرض��ا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون اقتصادی در تش��ریح نشس��ت 
خود با وزیر کش��ور اظهار داشت: در جلسه لتآقای رحمانی فضلی درباره حمایت 
همه جانبه وزارت کشور از ارتقای همکاری های معین های اقتصادی در استان کرمان 
مباحثی مطرح ش��د. وی افزود: در ادامه نشست، بنده تاکید کردم که تصمیم دولت در 
افزایش اختیارات اس��تانها تحوالت اقتصادی کشور را رقم می زند.  پورابراهیمی در بیان 
دیگر جزئیات نشست اظهار داشت: وزیر کشور در این جلسه عنوان کرد که تاش های 
کمیس��یون اقتصادی مجلس در این دوره مشهود اس��ت و همکاری خوبی در مجموعه 

وزارت کشور با کمیسیون اقتصادی صورت گرفته است. فارس

دیدگاه

تحریم، تحقیر و خودبزرگ بینی 
ادامه از صفحه اول

پاسخ به این سواالت نشان می دهد که ادعای هوک 
یک جنگ روانی برای تحقیر س��ازی ایرانیان اس��ت تا با 
فضای رعب و وحش��ت و ادعای س��ایه جنگ، ایرانیان را 
به سمت مذاکره با آمریکا سوق دهد حال آنکه جهانیان 
هرگز فرامش نمی کنند چگونه ایران به حمله تروریستی به 
مجلس شورای اسامی پاسخ موشکی داد و از خاک خود 
مقر تروریس��ت ها در دیرالزور را هدف قرار داد. سوم آنکه 
ژنرال فرانک مکنزی فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در 
خاورمیانه روز پنجشنبه ۱۶ خرداد گفت به نظر می رسد 
ایران تصمیم گرفته اس��ت در واکنش به تقویت نظامی 
ای��االت متح��ده در منطقه خلیج ف��ارس، از موضع خود 

»عقب نشینی کرده و در محاسباتش بازنگری کند«.
این ادعا در حالی مطرح می ش��ود که پیش از این 
»گریس گیکا« ژنرال انگلیسی که معاونت فرماندهی این 
ائتاف را برعه��ده دارد، گفته بود که هیچ گونه افزایش 
تهدیدی از جان��ب نیروهای هم پیمان ایران مش��اهده 
نشده اس��ت این مواضع چنان برای آمریکایی ها سخت 
بود که اقدام به توبیخ وی کردند. با توجه به این شرایط 
می توان گفت که ادعای فرمانده آمریکایی ادامه جنگ 
روانی برای بزررگ نمایی تحرکات نظامی آمریکاست که 

برای توجیه ادامه حضور در منطقه صورت می گیرد .
 ب��ه عبارتی ادعای فرمان��ده آمریکایی ادامه جنگ 
روانی برای نشان دادن اقتدار پوشالی آمریکاست چنانکه 
همزمان »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد 
مسکو واشنگتن را از خروج نیروهای خود از ونزوئا مطلع 
کرده اس��ت که البته این ادعا از سوی مقامات روسیه از 
جمله پوتین رد ش��ده اس��ت. در همین ح��ال آمریکا با 
ادعای عقب نشینی ایران به دنبال القا به نتیجه رسیدن 
سیاس��ت فشار و توجیه ادامه تحریم ها و تهدیدات علیه 
ایران با ادعای جلوگیری از تقابل نظامی است حال آنکه 

جهان اذعان دارد آمریکا توان اقدام نظامی را ندارد.
بر این اس��اس ادعای این ژنرال بر اساس سه اصل 
بحران نمایی، جنگ روانی بدون هیچگونه تحرک نظامی 
واقعی و پیروزی نمایی مضحک اس��ت تا ش��اید با این 
حربه ترامپ از زیر فش��ار اعتراض های داخلی کاسته و 
رسوایی شکست سیاست تهدید و مذاکره و نیز رسوایی 
عدم استقبال جهانی از وی حتی در سفر به انگلیس که 

با تظاهرات ضد آمریکایی همراه بود، را پنهان سازد.
در جمع بن��دی نهایی در ارزیابی اقدام خزانه داری 
آمریکا، ادعاهای هوک و نیز ادعاهای فرمانده آمریکایی 
نش��ان می دهد آمریکا هیچ تغییر رفت��اری ندارد و در 
شکس��ت سیاس��ت تهدید و مذاکره به دنبال تاکتیک 
جدیدی برای اس��تراتژی تقابل با ایران اس��ت. مذاکره 
بدون پیش شرط همان تاکتیک جدید برای گرفتار سازی 
مسئوالن ایران در اشتباه محاسباتی مذاکره است حال 
آنکه در عم��ل هیچ تغییری در ماهیت رفتاری آمریکا 
ایجاد نشده و همان سیاست های گذشته را دنبال می 
کن��د. رویکردی ک��ه راهکار مقابله ب��ا آن عدم گرفتار 
آمدن در اش��تباه محاسباتی مذاکره و در نهایت اصرار 
بر اجرای مصوبه ش��ورای عالی امنی��ت ملی مبنی بر 
تعلی��ق گام ب��ه گام تعهدات برجامی اس��ت که ضمن 
تحقق مطالب��ات مردم در مقابله ب��ا زیاده خواهی های 
طرف های مقابل، اراده ای��ران برای تحقق حقوقش به 

رخ جهانیان خواهد کشید. 

سرمقاله
پش��تیبانی  و  دف��اع  وزی��ر  ادعای امنیت و اقتدار گفت:  مسلح  نیروهای 
آمادگی  آمریکایی ها برای مذاکره بدون پیش شرط 

با ایران، دروغین، عوام فریبانه و حیله گرانه است.
امی��ر س��رتیپ حاتمی در نشس��ت راهبردی 
وزارت دفاع که با حضور مدیران ارش��د برگزار شد 
با تبریک عید س��عید فطر ، این عید  را عید پاکی، 
بندگ��ی، آزادی  و رهایی از عذاب الهی دانس��ت و 
اظهار داشت:  انس��ان در این ماه تقرب ویژه ای در 
پیشگاه خداوند متعال احس��اس می کند و با دعا، 
نیایش و تضرع  بیش��تر به خدا مانوس می ش��ود و 
خداون��د هم درهای لطف و رحمت واس��عه اش را 
بر روی بندگان خود گش��وده و مقدمات آمرزش و 

مغفرت مومنان را فراهم می سازد.
وی به ۱4 خرداد ایام جانسوز ارتحال بنیانگذار 
کبیر انقاب اسامی اش��اره کرد و افزود: ۳۰ سال 
از رحلت، فراق و وداع تاریخی، باش��کوه و بی نظیر 
ملت ایران با  ام��ام خمینی)ره( می گذرد ؛ روزهایی 
ک��ه  یادآور  حزن و اندوه فق��دان بزرگ مرد الهی و 
مبارزی بود که توانس��ت اس��ام را از مهجوریت و 
انزوا خارج ساخته و روح تازه ای به کالبد آن بدمد.

امی��ر س��رتیپ حاتم��ی با بی��ان اینک��ه امام 
خمین��ی)ره( با تکیه بر قدرت الی��زال الهی طومار 
ننگین ۲5۰۰ س��اله شاهنش��اهی را برای همیشه 
در هم پیچید، تصریح کرد: امام عظیم الش��ان )ره( با 
نهضت حماسه س��از خود در قرن معاصر و پی ریزی 
حکومتی مبتنی بر آموزه های قرآن و عترت و معرفی 
نظام مردم ساالری دینی مبتنی بر والیت فقیه، قرن 
جدید را به عنوان قرن طلوع مجدد خورشید اسام 
ناب و شکوفایی تمدن اسامی و مبدا سقوط جاهلیت 

مدرن و قدرت های فرعونی نوین معرفی کرد.
وی تاش برای بران��دازی، کودتا، تجزیه، ترور، 
تهاجم نظامی، جاسوس��ی، نفوذ، اس��تحاله و... را از 
مهم ترین توطئه ه��ای نظام اس��تکبار علیه انقاب 

اسامی طی 4۰ سال گذشته عنوان کرد و گفت: در 
هر دوره ای از حیات پربرکت و نورانی انقاب اسامی، 
دشمنان ایران اسامی به ویژه آمریکایی ها متناسب 
با اقتضائات زمانی برای تضعیف و براندازی جمهوری 
اس��امی از حوزه ه��ای امنیتی، نظامی، سیاس��ی، 

فرهنگی و اقتصادی بهره برده و وارد شده اند.
وزی��ر دفاع با طرح این س��وال ک��ه اصلی ترین 
علت دش��منی غرب و نظام س��لطه با ای��ران بعد از 
گذش��ت 4 دهه از پیروزی انقاب اسامی چیست؟ 
خاطرنش��ان کرد: مخالفت و دشمنی نظام سلطه با 
ایران را می بایست در نوع نظام سیاسی ایران یعنی 
"جمهوری اس��امی ایران" و مزی��ت برتر آن یعنی 
"نفی سلطه" و "عدم وابستگی" به قدرت ها دانست و 
طرحمسائلی چون پرونده هسته ای، حقوق بشر، توان 
موشکی، حضور منطقه ای و امثالهم تنها بهانه ای برای 
دشمنی با ایران بوده و   علت اصلی  تمامی دشمنی ها و 
کینه توزی ها،  ارائه مدل جدید حکومت  مردم ساالری 
دینی توسط معمار کبیر انقاب اسامی به جهان بود 
که  موجب بیداری و حیات مجدد اسام ناب و افول 

قدرت های شرق و غرب شد.
وی  اظهار داش��ت : دش��منان، داع��ش را برای 
مقابل��ه با تفکر منبعث از اندیش��ه ام��ام راحل)ره( 
و اس��ام حقیق��ی و نهایتا تهدیدی بر اس��تقال و 
امنیت جمهوری اسامی راه اندازی کرده بودند، اما 
 با لطف اله��ی و  تدابیر حکیمانه فرمانده معظم کل 
قوا حضرت ام��ام خامنه ای)مدظله العالی(،  همت و 
ایستادگی نیروهای مردمی و محور مقاومت در این 
دو کش��ور و همکاری مستشاری جمهوری اسامی 

ایران این شجره خبیثه و ملعونه نابود شد.
امیر س��رتیپ حاتمی با بیان اینکه غربی ها به 
وی��ژه آمریکایی ها و حامیان منطقه ای داعش هرگز 
گمان نمی کردند با این حجم از حمایت و پشتیبانی 
مادی و معنوی این جنایتکاران تروریس��ت به این 
راحت��ی مضمحل و متاش��ی ش��وند، تصریح کرد: 

آمریکایی ه��ا در ظاهر بارها  اعام کرده بودند ۳۰ تا 
4۰ س��ال طول می کش��د تا بتوانیم  تروریست را  از 
بین ببریم، اما  در صحنه عمل ش��اهد بودیم که در 
رفتاری منافقانه و بی شرمانه بیشترین حمایت ها را 
از گروه های تروریس��تی تکفیری با تامین بودجه و 

تسلیحات مود نیاز آنها به عمل می آورند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه آمری��کا و حامیان��ش با 
راه اندازی داعش  به دنبال تش��کیل غده س��رطانی 
دیگری چون رژیم جنایتکار صهیونیس��تی دیگری 
در دل کشوری  مسلمان بودند، تاکید کرد:  برچیده 
شدن بساط داعش معجزه و لطف خداوند سبحان 
بود و این پیام را به دنیا اعام کرد که پش��تیبانان 
واقعی تروریسم و داعش نمی توانند با دروغ و فریب 
ب��رای نا امنی منطقه نقش��ه بکش��ند و هر طرح و 
دسیس��ه ای با نقش آفرین��ی و حضور ایران محکوم 

به شکست است.
امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه دشمنان ایران 
اسامی به ویژه شیطان بزرگ آمریکا و صهیونیست ها 
از هر حادثه ای در منطقه مانند انفجار چند نفت کش 
بندر فجیره در امارات متحده عربی به دنبال اتهام زنی 
و فضاس��ازی سیاس��ی بر علیه کش��ورمان هستند، 
خاطرنشان کرد:  نخستین منفعت ناامنی بی ثباتی و 
آش��وب اینچنینی در منطقه  به رژیم صهیونیستی و 
سپس به آمریکایی ها می رسد چراکه با این رفتار به 
دنبال ایران هراس��ی و به تاراج بردن و نابود ساختن 
منابع سرش��ار این کش��ورها و متش��نج نشان دادن 
وضعیت منطقه و به فراموشی سپردن مسئله اصلی 

جهان اسام یعنی قدس شریف هستند.
 وزی��ر دفاع با بی��ان اینکه در جری��ان  توطئه 
گروه  تروریس��تی  داعش در س��وریه و ع��راق نیز 
رژی��م صهیونیس��تی حمایت ه��ای همه جانبه ای 
از ای��ن گروه  ب��رای تحقق اهداف ش��وم و پلیدش 
داشت، خاطرنشان ساخت: یکی از منافع دشمنان 
در ایجاد آش��وب و ناامنی در منطق��ه را عاوه بر 

ایران هراس��ی، فروش میلیاردها دالر تس��لیحات و 
جنگ افزار کارخانجات ورشکس��ته خود به برخی 
کش��ورهای منطقه و چپاول ث��روت مردم منطقه 
عن��وان کرد و ادامه داد: از طرفی با افزایش قیمت 
نفت، س��ود هنگفت��ی به جی��ب کارتل های نفتی 
شرکت های بزرگ آمریکایی - صهیونیستی ریخته 
می ش��ود و از این حیث آمریکا خواهد توانست در 
یک رقابت و جنگ اقتصادی غیر مستقیم با چین و 
سایر رقبا و حتی اروپا آنها را تحت فشار قرار داده 
و متضرر ساخته  و صحنه معادالت بین المللی را در 

جنگ اقتصادی به نفع خود تغییر دهد.
وزیر دفاع به ادعای آمادگی  آمریکایی ها برای 
مذاکره مس��تقیم با جمهوری اسامی ایران بدون 
پیش شرط واکنش نشان داد و اضافه کرد: این نوع 
اظهارات مقا مات کاخ س��فید  دروغین، عوام فریبانه 
و بسیار حیله گرانه اس��ت چراکه تا کنون نیز ده ها 
شرط و پیش شرط را یک جانبه و غیرقانونی بر علیه 
کشورمان به مرحله اجرا گذاشته و هر آنچه که در 
حوزه جنگ اقتصادی، افزایش تحریم ها و تش��دید 
فش��ارها ی سیاسی متصور بوده انجام داده اند و از 
هیچ تاش��ی برای دش��منی و کینه توزی و ضربه 

زدن به جمهوری اسامی فروگذار نکرده اند.
وزیر دفاع  جلوگیری از فروش نفت ایران، ممانعت 
از تعام��ات بانک��ی بین المللی، تحریم اش��خاص و 
شرکت های جمهوری اسامی در مراودات بین الملل، 
اعمال تحریم ها در حوزه طا و فلزات گرانبها، مس، 
روی و آلومنیوم، هواپیمایی و تروریست خواندن سپاه 
پاسداران انقاب اس��امی و.... را از اقدامات خبیثانه 
آمری��کا علیه مل��ت و دولت ایران دانس��ت و گفت: 
هم��ان گونه که مقام معظ��م رهبری)مدظله العالی( 
بارها در تبیین سیاس��ت های راهب��ردی نظام بیان 
فرمودند "»سازش« با دشمنی که با تمام توان جنگ 
اقتص��ادی را به ملت ایران تحمی��ل کرده هزینه ای 
به مرات��ب بیش��تر و دردناک تر از »ایس��تادگی« در 

مقابل زورگویی ها ی او داشته و دارد"؛ لذا با قدرت به 
مسیر حق طلبی و مقاومت خود ادامه خواهیم داد و 
توطئه ها و خباثت های دشمنان در راه پیشرفت ایران 

اسامی خللی ایجاد نخواهد کرد.
امیر سرتیپ حاتمی توانمندی نظامی و دفاعی 
کشور را یکی از مهم ترین محورهای راهبرد نظامی 
جمهوری اس��امی ایران ب��رای مقابله با تهدیدات 
دانس��ت و تصریح ک��رد:  در این ش��رایط پیچیده ، 
وزارت دفاع به عنوان متولی پشتیبانی و حمایت از 
نیروهای مسلح به دنبال ارتقای قدرت بازدارندگی 
دفاعی کش��ور و  مقابله با قدرت نمایی آمریکایی ها 
در منطقه اس��ت و تاکن��ون توانس��ته ایم به لطف 
ح��ق و همت و مجاه��دت فرزندان عزی��ز امام به 
ق��درت تهاجمی و دفاعی واقعی دس��ت پیدا کنیم 
 و بازدارندگ��ی امروز حاصل همین قدرت اس��ت.  

وی با اشاره به حضور ناوها و جنگنده های آمریکایی 
در س��طح منطقه تاکید کرد:  قدرت باالی دفاعی و 
تهاجمی جمهوری اسامی جرات هرگونه تعدی و 
 تعرض نظامی را از دش��من گرفته و آنها از  هرگونه 

جنگ و درگیری احتمالی با ایران در هراس اند.
وزی��ر دفاع ب��ا بیان اینکه دش��من ام��روز با 
جنگ اقتصادی و فش��ار بر آح��اد مردم، مقاومت، 
صبر و تحمل مردم ایران اس��امی هدف و نش��انه 
گرفته اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: راه مقابله با این 
جنگ  حف��ظ و ارتقاء وحدت و انس��جام داخلی و 
حمایت از"رونق تولی��د" و "کاالی ایرانی "و تکیه 
بر "توانمندی ها" و" ظرفیت های داخلی" و "چشم 
ندوختن به بیگانگان" اس��ت و بحمداله مفتخریم 
که با هدایت های ام��ام خامنه ای)مدظله العالی( و 
حمایت ه��ای بی دریغ دولت خدمتگزار و ش��خص 
رئیس جمهور محترم وزارت دفاع تمام تاش خود 
را برای خودکفایی کامل و قطع هرگونه وابس��تگی 
و پش��تیبانی همه جانبه از نیروهای مس��لح مقتدر 

کشورمان معطوف کرده  است.

وزیر دفاع: 

ادعای آمادگی  آمریکایی ها برای مذاکره بدون پیش شرط حیله گرانه است

 

یره اسرارآمیز سازمان بیلدربرگ، جز

گروه بیلدربرگ یا یک س��ازمان مخوف و ناشناخته است 
یا اینک��ه خود را اینگونه جلوه می دهد تا فضای س��ردرگمی 
همراه با وحش��ت را در دنیا ایجاد کند. هر س��اله ش��هرهایی 
در برخی کش��ورهای دنیا برگزیده می شود تا شاهد برگزاری 

سری ترین، محرمانه ترین و مخفی ترین نشست دنیا باشد.
گروه بیلدربرگ، سازمانی است که در آن هر سال از برخی 
شخصیت های سیاس��ی، اقتصادی، نظامی دعوت می شود که 
برخی از آنها پای ثابت این نشس��ت هس��تند و برخی نیز به 
تازگی به این تیم دعوت می ش��وند. امسال نشست بیلدربرگ 
در س��وئیس و در یکی از گران قیمت ترین هتل های مونترو 

این کشور به مدت چهار روز برگزار شد.
مونت��رو و پیرامون هتل برگزاری نشس��ت بیلدربرگ به 
شدت امنیتی بود، به گونه ای که رفت و آمدها در این منطقه 
ممنوع و محدود گشته بود و به شدت تحت کنترل نیروهای 

امنیتی و اطاعاتی قرار داشت.
نشس��ت بیلدرب��رگ فوق س��ری و فوق محرمان��ه برگزار 
می ش��ود و تاکنون از محتوای این نشس��ت ها هیچ گزارشی 
منتش��ر نش��ده و هیچ خبرنگار و رس��انه ای نیز برای پوشش 
خبری این نشس��ت اجازه حضور در آن را ندارد، حتی درباره 

دستور نشست نیز هیچ گزارشی به بیرون درز نمی کند.
مخالفین گروه بیلدربرگ اعتقاد دارند که شرکت کنندگان 
در این نشست که از سیاستمداران و شخصیت های تأثیر گذار 
در صحنه جهانی هستند، تصمیمات محرمانه خود را در دنیا 

پیگیری و پیاده می کنند. در نشست اعضای گروه بیلدر برگ 
چه مس��ائلی به گفت وگو و مذاکره گذاشته می شود که هیچ 
خبرنگاری اج��ازه حضور در این نشس��ت را ندارد و هیچگاه 
از س��وی سازمان بیلدربرگ نیز گزارشی درباره گفت و گوهای 

اعضای این سازمان منتشر نمی شود؟
ترکیب نشست این دوره سازمان بیلدر برگ نشانه هایی را 
در خود دارد که می توان گمان برد چه در سر داشته و دارند.

َج��ِرد کوری کوش��نر تاج��ر، س��رمایه گذار در اماک و 
مس��تغات و ناش��ر آمریکایی و مش��اور ارش��د دونالد ترامپ 
رئیس جمه��ور آمری��کا و همچنی��ن داماد او اس��ت، میهمان 
سازمان بیلدربرگ بود. کوشنر مورد اعتمادترین مشاور ترامپ 

است و به پدر زنش »وفاداری تزلزل ناپذیری« دارد.
دیگر میهمانان این سازمان مخفی و ناشناخته ساتیا نادال 
مدیر   اجرایی مایکروس��افت، اریک اشمیت مدیر سابق گوگل، 
پیتر تیل میلیاردر و مؤس��س پی پال و هنری کیسینجر وزیر 

خارجه سابق آمریکا هستند.
یکی از معروفترین و مشهورترین اشخاصی که در نشست 
بیلدربرگ حضور دارد و در نشس��ت های گذش��ته نیز حاضر 

بوده است هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا است.
او اکن��ون گرچه دوران پی��ری را می گذراند اما همچنان 
یک تئوریس��ین قوی و نظریه پرداز ماه��ر در ایاالت متحده 
اس��ت که دیدگاه های او هنوز هم از س��وی دولت های آمریکا 
با توجه روبرو ش��ده و اجرا می ش��ود. کیس��ینجر یک یهودی 
صهیونیست است که بر اس��اس آرمان های صهیونیستی گام 
بر می دارد و س��عی دارد تا آنه��ا را در آمریکا پیگیری کند و 
حضور او در س��ازمان بیلدربرگ نیز محوریت کیسینجر را در 

چنین گروهی به اثبات می رساند.
تحلیلگران و مخالفین سازمان بیلدربرگ اعتقاد دارند که 
در نشست این گروه، هم سیاست هایی که قرار است برای دنیا 
پیاده ش��ود، اتخاذ می ش��ود و هم توطئه هایی که در دنیا باید 
تدارک دیده ش��ود پیگیری می گردد. برخی جنگ هایی که در 

دنیا اتفاق میافتد حاصل تصمیمات این سازمان می دانند.
در واقع این س��ازمان آنچه که از برآیند آن دیده می شود، 
س��ازمانی تصمیم گیر و تصمیم ساز برای اعمال سیاست هایی 
است که از سوی لیبرال سرمایه داری حاکم در دنیا نشأت گرفته 
است. میهمانان و اعضای بیلدربرگ هر یک خود مهره های اصلی 

و تأثیر گذار دنیای لیبرال سرمایه داری غرب هستند.
مخالفین سازمان بیلدربرگ اعتقاد دارند بحران هایی که 
در دنیا از هر جنسی ایجاد میشود، پشت پرده آن این سازمان 

را مقصر و تصمیم گیر آن می دانند.
اگر بحرانی اقتصادی همه دنیا یا بخش��ی از آن را درگیر 
می کند، باعث ای��ن اتفاق را تصمیم��ات بیلدربرگ می دانند 
حت��ی درگیری و جنگ را نیز یکی از خروجی های س��ازمان 

بیلدربرگ می دانند.
بیلدر برگ به مانند یکی از داستان های تخیلی ژولورن به 
نام جزیره اسرار آمیز می ماند که باید راهی برای نفوذ به درون 
آن پیدا کرد تا متوجه ش��د در دل این جزیره اس��رار آمیز و 
سازمان محرمانه و ناشناخته چه می گذرد. حتی برخی اعتقاد 
دارند که نتایج مذاکرات نشس��ت اعضای گروه بیلدربرگ در 
نهادها و سازمان های اقتصادی همچون بانک جهانی، سازمان 
تج��ارت جهان��ی صن��دوق بین المللی پول و برخ��ی دیگر از 

نهادهای اقتصادی تأثیر گذار است و اجرا می شود.

اینکه چنین اقداماتی بزرگنمایی برای سازمان بیلدربرگ 
باش��د یا ن��ه، ام��ا دور از ذهن نیس��ت زمانی ک��ه جمعی از 
سیاستمداران و س��رمایه داران نظام لیبرال سرمایه داری در 
چنین نشس��ت هایی حضور می یابند، تنها برای گپ و گفت و 

نوشیدن چای یا قهوه و خوردن شامی شاهانه باشد.
مای��ک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ک��ه یکی از میهمانان 
نشس��ت بیلدربرگ در سوئیس بوده است، روز گذشته شروط 
ایاالت متحده که برای ایران تعیین کرده بود برداشت و گفت: 

آمریکا آمادگی تعامل با رژیم ایران را بدون پیش رط دارد.
آیا در نشست این سازمان درباره جمهوری اسامی ایران 
نیز بحث و تبادل نظر ش��ده است؟ آیا تصمیمی درباره ایران 
ه��م در این نشس��ت گرفته ش��ده که مای��ک پومپئو در یک 
چرخش ۱۸۰ درجه ای از شروط خود بازگشته و بدون شرط 

حاضر به مذاکره با ایران است؟
رس��انه آمریکایی فاکس نیوز درباره س��ازمان بیلدربرگ 
نوشته اس��ت؛ این س��ازمان از اهرم هایی چون سازمان ملل، 
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی 
و ناتو اس��تفاده کرده و مناس��بات نظامي همچون جنگ های 
مختلف و شرایط اقتصادی مانند قیمت نفت و طای هر سال 

را تعیین می کند.
فرانسوآ فیون نخست وزیر سابق فرانسه که از سوی نیکوال 
س��ارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه در ۱۷ مه ۲۰۰۷ به 
این س��مت گمارده شد و تا ۱5 مه ۲۰۱۲ در این سمت باقی 
ماند، هنگامی که از وی س��وال ک��رده بودند چرا در همایش 
س��االنه بیلدربرگ شرکت کرده بود، اعتراف کرده که »آنها ما 

را اداره می کنند.« اتاق خبر 24

نگاه

 آیا با رفتن 2 وزیر دیگر
دولت از حد نصاب می افتد؟ 

پیرو جدا ش��دن وزیر آم��وزش از کابینه  دوازده��م ک��ه به قول س��خنگوی جدید گ���زارش دو
دولت، علت آن استعفا برای حضور در انتخابات مجلس است، 
در حالی این گمانه زنی ش��کل گرفته اس��ت ک��ه اگر فقط دو 
وزیر دیگر از کابینه جدا ش��وند دولت از حد نصاب می افتد که 

نص صریح قانون اساسی بیان دیگری دارد.
محمد بطحائی شش��مین وزیر کابینه دوازدهم اس��ت که 
از وزارت کنار می رود؛ پیش از او مس��عود کرباسیان وزیر امور 
اقتصاد و دارائی، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر »بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی«، علی ربیعی وزیر »تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی«، عباس آخوندی وزیر »راه و شهرس��ازی« و محمد 
ش��ریعتمداری وزیر »صنعت، معدن و تجارت« یا با استضاح و 

یا با استعفا از قطار دولت دوازدهم پیاده یا جابجا شده اند.
پیرو جداش��دن وزیر آموزش از کابینه دوازدهم که به قول 
سخنگوی جدید دولت، علت آن استعفا برای حضور در انتخابات 
مجلس اس��ت، در حالی این گمانه زنی ش��کل گرفته است که 
اگر فقط دو وزیر دیگر از کابینه جدا ش��وند دولت از حد نصاب 

می افتد که نص صریح قانون اساسی بیان دیگری دارد.
طبق اصل ۱۳۶ قانون اساس��ی در صورتی که پس از ابراز 
اعتم��اد مجلس به دولت نیمی از هیئ��ت وزیران تغییر نماید، 
رئیس جمه��ور باید مجدداً از مجلس ش��ورای اس��امی برای 

هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

دولت دوازدهم با سه تغییر دیگر از حدنصاب می افتد
بر همین اساس، با توجه به اینکه کابینه متشکل از ۱۸ وزیر 
است، اگر سه وزیر دیگر دولت دوازدهم به هر دلیلی اعم از استعفا 
یا استیضاح، کنار بروند، در مجموع ۹ وزیر کابینه یعنی نیمی از 
اعضای هیئت وزیران، نسبت به ترکیب اولیه تغییر کرده اند؛ از این 
رو دولت اصطاح��ا از حد نصاب می افتد؛ بنابراین رئیس جمهور 

مجددا باید برای دولتش از مجلس رأی اعتماد اخذ کند.

آیین نامه داخلی مجلس چه می گوید؟
همچنین از مف��اد مندرج در فص��ل دوم آیین نامه داخلی 
مجلس که مختص نحوه بررسی و رأی اعتماد به هیئت وزیران 
است و مشخصا از ماده ۲۰4 این آیین نامه، چنین مستفاد می شود 
که نمایندگان مجلس پیش از بررس��ی برنامه  ها و صاحیت هر  
یک از وزیران، به برنامه کلی دولت و ترکیب کلی هیئت وزیران 
رأی خواهند داد؛ بنابراین به نظر می رس��د با استعفای سه عضو 
دیگر از کابینه دوازدهم، رأی اولیه نمایندگان مجلس به کلیت 
هیئت وزیران مخدوش می شود و مجددا رئیس جمهور باید برای 

دولتش از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در همین رابطه غامرضا کاتب رئیس کمیس��یون تدوین 
آیین نام��ه داخلی مجلس گفت: طبق اص��ول آئین نامه داخلی 
مجلس زمانی که اعضای کابینه از حد نصاب بیفتد، این کابینه 
مجددا نیازمند رای اعتماد اس��ت. اگر باالی 5۰ درصد کابینه 
تغییر کن��د این کابینه نیازمند رای اعتم��اد مجدد از مجلس 
اس��ت. وی تاکید کرد: این موارد ناظر بر اصل ۲۰4 آئین نامه 

داخلی مجلس است.
ماده ۲۰4 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسامی 
تصریح دارد قبل از تش��کیل اولین جلس��ه بررسی برنامه  های 
دولت و أخ��ذ رأی اعتماد هیئت وزیران، نمایندگان مخالف و 
موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران 

و نیز نماین��دگان مخالف و موافق هریک از وزیران به تفکیک 
برنامه و هر وزیر در برگه  های جداگانه یا دس��تگاه الکترونیک 
ثب��ت نام می  کنن��د. هریک از نمایندگان ح��ق دارند تمام یا 
قس��متی از وقت خود را دراختیار نماینده دیگر قرار دهد. در 
شروع بحث در مورد هیئت وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت 
را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیئت وزیران دفاع 
خواهد کرد. پس از آن مجلس، بررس��ی برنامه دولت و ترکیب 
هیئ��ت وزیران را با اظهارات پنج نف��ر از نمایندگان مخالف و 
پن��ج نفر از نمایندگان موافق ب��ا حفظ ترتیب یک نفر مخالف 
و ی��ک نفر مواف��ق و هر کدام برای مدت پان��زده دقیقه انجام 

خواهد داد...
تبص��ره ۱- در م��وارد معرفی یک یا چن��د وزیر )کمتر از 
نص��ف مجموع وزرا( پس از نط��ق اولیه رئیس جمهور به مدت 
یک س��اعت بدون بحث در کلیات برنام��ه  ها و ترکیب هیئت  
وزیران تنها در مورد برنامه  ها و صاحیت وزیران پیش��نهادی 

به ترتیب فوق الذکر اقدام خواهد شد.
تبص��ره ۲- چنانچ��ه مجلس ب��ه یک یا چن��د وزیر رأی 
اعتماد نداد و یا وزارتخانه ای به هردلیل وزیر نداش��ته باش��د 
رئیس جمهور موظف است با رعایت اصل یکصد و سی و پنجم 
)۱۳5( قان��ون اساس��ی حداکثر قبل از س��ه ماه ف��رد یا افراد 

دیگری را برای أخذ رأی به مجلس معرفی نماید.  میزان


