
عملکرد هیات رییسه 
مجلس شورای اسالمی 

در محاق!!؟

شیعه انگلیسی در بین 
مردم عراق نفوذ کرده است

وپا گرفتار در  ایران و ار
"بن بست برجامی"

سید حسن نصرهللا از پشت پرده ناآرامی های اخیر بیروت خبر داد

از طرح جنگ داخلی تا نابود کردن اقتصاد لبنان
سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی دیروز که به مناسبت مراسم یادبود عالمه 
سید مرتضی العاملی ایراد شد اعالم کرد که خواسته های مردمی در این کشور نباید وارد گروکشی ها 
و بهره برداری های سیاسی شود. وی در ابتدای سخنرانی خود که به مناسبت بزرگداشت عالمه سید 
جعفر مرتضی العاملی برگزار شد به تجلیل از شخصیت ایشان پرداخت و تاکید کرد: عالمه سید جعفر 
مرتضی العاملی روابط گسترده ای با مراجع دینی و حوزه در جمهوری اسالمی ایران داشت و در جبهه 
های مختلف حق علیه باطل نقش ایفا کرد. ایشان به طور مستقیم وارد عرصه سیاست نشد اما در 
تمامی عرصه ها حضور داشت. وی در بخش دیگر سخنان خود به موضوع تحوالت اخیر لبنان پرداخت 
و گفت: ما وقتی جمالتی را بیان می کنیم برخی رسانه ها آن را کامال تحریف می کنند و اخیرا در 
جریان اعتراضات داخلی ش��اهد این مسئله بودیم. نصراهلل در ادامه به تحریف سخنان خود از سوی 
رسانه ها و محافل مختلف اشاره کرد و گفت: در حالی که سخنان من زنده و به صورت تصویری وجود 
دارد اما برخی رسانه ها پس از سخنان من مدعی شدند که نصراهلل به معترضان گفته است که آنها پول 
گرفته اند در حالی که من صرفا به معترضان گفتم مراقب باشید منشأ این پول ها از کجا است. دبیرکل 
حزب اهلل لبنان اظهار داشت: باید همواره به نکات مثبت توجه کرد. لبنانی ها طی دو هفته گذشته 
توانستند مانع از تحقق توطئه هایی شوند که برخی در راستای ایجاد هرج و مرج در لبنان برای آن 
برنامه ریزی کرده بودند. بر اساس اطالعاتی که داریم می دانیم چه کسانی پول می دادند و کسانی که 

به سمت نا امنی سوق می دادند، چه کسانی هستند.
وی افزود: بر اساس گزارش های موجود شکی نیست که تالش هایی برای کشاندن لبنان به یک جنگ 
داخلی وجود داشته است. سید حسن نصراهلل تصریح کرد: شاهد ناسزاگویی و تعدی به شهروندان و 
خبرنگاران شبکه های خبری بودیم. کسانی که بر موج تظاهرات سوار شدند، به دنبال کودتا و کشاندن 

کشور به سمت خالء قدرت بودند.
سید حسن نصراهلل با تأکید بر آگاهی و بصیرت مردم، آنها را به صبر و تحمل در برابر دشنام های زشت 
فراخواند و گفت که قانونمندی و التزام به قانون باید نصب العین مردم باشد و این در حالی بود که برخی 
مسئوالن لبنانی برای تحریک مردم تالش کردند.وی هشدار داد که خواسته های مردمی نباید وارد 
گروکشی ها و بهره برداری های سیاسی شود و جلوی هر کسی که به دنبال درگیری میان جریان های 
سیاسی و گروههای مردمی است، باید گرفته شود.دبیرکل حزب اهلل لبنان با اشاره به استعفای سعد 
الحریری، گفت که حزب  اهلل از ابتدا گفته بود که این استعفا را تأیید نمی کند و باید به سخنان مردم 
گوش داده شود.  وی در ادامه سخنان خود به نقش واشنگتن در تحوالت کنونی لبنان اشاره و تصریح 
کرد: باید از نقش آمریکایی سخن گفت که مانع خروج لبنان از وضعیت کنونی اش می شود. واشنگتن 
سعی دارد اقتصاد لبنان را هدف قرار دهد و این یک اتهام سیاسی نیست بلکه مدارک آن موجود است. 
آمریکا تمامی راهها را برای حل بحران های اقتصادی لبنان را بس��ته است و مانع از این می شود که 
لبنانی ها از مشکالت خود خارج شوند و به فشارهای خود به لبنان در جهت تحمیل شروط خود در 

آینده ادامه می دهد در حالی که تمامی مردم لبنان به دنبال استقالل سیاسی هستند.
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گام چهارم کاهش تعهدات هسته ای 
بلند خواهد بود؟!

آیت هللا موحدی کرمانی: 

 سیاست روز پیرامون قانون آیین 
نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
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غرب آس��یا با پیروزهای همه جانبه جبهه مقاومت 
علیه تروریسم در منطقه در حالی به سمت روزهای 
به نسبت آرام پیش می رفت که شعله ور شدن آتش 
به انحراف کشاندن مطالبات مردمی در لبنان و عراق، 
ابع��اد جدی��دی از بحران و ناآرام��ی را در منطقه به 
همراه داشته که می تواند هزینه های بسیاری را برای 
کشورهای منطقه به همراه داشته باشد. در کنار آنچه 
این روزها در عراق و لبنان در جریان است که بعضا به 
عنوان تحوالت داخلی این کشورها از آن یاد می شود 
اما بررسی ریشه ای این تحوالت نکاتی را آشکار می 
سازد که بی ارتباط به امنیت و منافع ملی جمهوری 

اسالمی ایران نمی باشد. 
نخس��ت آنکه تجربه نش��ان می دهد که ناامنی و به 
آش��وب کشیده شدن کش��ورهایی همچون لبنان و 
عراق که از یک س��و با س��اختارهای ویژه موزاییکی 
همراه هستند و از سوی دیگر با سوریه به عنوان محور 
اصلی فعالیت تروریسم تحمیلی به منطقه، مولفه ای 
برای احیای گروه های تروریستی خواهد بود. این امر 
زمانی بیشتر آشکار می شود که طی هفته های اخیر 
آمریکا جابه جایی گس��ترده نیرو در منطقه صورت 
داده و حت��ر حمایتی خود برای داعش را گس��ترش 
داده اس��ت. هر چند که آمریکا ادعای ترور البغدادی 
سرکرده داعش را سر می دهد اما واقعیت امر آن است 
که همچنان این گروه تحت حمایت آمریکاس��ت و 
ادامه حیات آن در راهبرد امنیت ملی آمریکا تعریف 
شده اس��ت. وضعیت بحرانی لبنان و عراق، می تواند 
فضای تنفسی برای تروریس��ت ها در این کشورها و 
سوریه ایجاد نماید که قطعا هدف از این فضای تنفس 
تهدی��د امنیت ملی ایران خواهد بود. بر این اس��اس 
ادامه حضور ایران در منطقه برای مقابله با تروریسم 
امری ضروری است. این امر زمانی آشکارتر می شود 
که محافل رسانه ای غربی و مهره های منطقه ای آنها 
به دنبال سوق دادن اعتراض های مردم لبنان و عراق 
به ادعای دوری از ایران هس��تند که خود هدف این 
جوسازی دور سازی ایران از منطقه است که نتیجه 
آن تقویت تروریس��م و در نهایت تحقق طرح غرب 

برای تهدید امنیت ملی ایران است. 
دوم آنکه تحوالت این روزهای عراق و لبنان به خوبی 
از نقش بحران س��از آمریکا و ایادی آن حکایت دارد. 
این س��ناریو وجود دارد که آنها به دنبال الگو سازی 
از این تحوالت برای شبیه سازی آن در ایران باشند. 
بصیرت و بیداری سراسری مردم و مسئوالن در برابر 
فتنه ای که آمریکا طراحی کرده است امری ضروری 

برای تحمیل شکستی دیگر بر دشمن است. 
سوم آنکه کارنامه غرب نشان می دهد که آنها همواره 
از بحران های منطقه برای عدم اجرای تعهداتشان و 
به حاش��یه راندن رفتارهای غیر اصولیشان نزد افکار 
عمومی بهره می گیرن��د. بحران های اخیر در لبنان 
و س��وریه در حالی به راس اخبار محافل رس��انه ای 
غرب مبدل شده که این روزها پایان مهلت ایران به 
طرح های برجامی و آغاز گا چهارم تعهدات برجامی 
ایران اس��ت. این مسئله مطرح است که غرب از یک 
س��و این تحوالت را بهانه ای برای پنهان سازی عدم 
اجرای تعهدات برجامی اش قرار دهد و از سوی دیگر 
به دنبال اهمیت زدایی از گام چهارم ایران باش��د. بر 
این اس��اس، در کنار اقدامات دیپلماتیک و برداشتن 
گام ه��ای بلن��د در مرحله چهارم کاه��ش تعهدات 
برجامی جا دارد تا در فضای رسانه ای ضمن تشریح 
ابعاد بدعهدی ها و عدم تعه��د پذیری غرب، ابعاد و 
ظرفیت های اقدامی ایران در کاهش تعهدات برجامی 
م��ورد تاکید قرار گیرد ت��ا طراحی طرف غربی برای 
به حاشیه راندن این اصول در لوای تحوالت منطقه 

حنثی شود. 
چه��ارم آنکه منطقه با بحران ه��ای مهمی همچون 
استمرار جنایات گسترده ائتالف آمریکایی- سعودی 
در یمن و طراحی برای تجزیه این کشور مواجه است 
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سردار جاللی:
در دوران پسافتح جنگ ترکیبی هستیم

سید حسن نصرهللا خبر داد: 
از طرح جنگ داخلی تا نابود کردن 
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خانه پدری، کهنه  
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سیاست روز راهکار های کاهش هزینه های 
دولت را بررسی می کند؛

 نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در شرایطی که کمتر از یک ماه تا 
مهل��ت قانونی دولت برای ارای��ه  الیحه بودجه 99 مانده  این نکته را مطرح کرده 
اس��ت که » کشور باید ارزان تر اداره ش��ود«.  نوبخت این نکته را در نشست ستاد 
بودجه 99 مطرح کرده و گفته است؛»در سال جاری هزینه جاری دولت ۴۴۸ هزار 
میلیارد تومان است که این رقم برای ارائه خدمات دولت به مردم مصرف می شود 
و س��وال این اس��ت که آیا نمی توان به روش ارزان تر کشور را اداره کرد یا در عین 
حال خدمات بهتر و کاراتری به مردم ارائه کنیم. این امر مورد توجه جامعه اس��ت 
و انتظاری اس��ت که از س��ازمان برنامه و بودجه می رود، بنابراین باید هزینه های 

جاری دولت را بازبینی کنیم.«


