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اجرای تعهدات برجام نقطه قوت ایران در عرصه بین المللی است
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه روز پنجشنبه گفت :پایبندی جمهوری اسالمی
ایران به تعهدات خود در برجام در مقابل بدعهدی آمریکا ،نقطه قوت ایران در عرصه...
سرمقاله

هر دم از این باغ بری
می رسد!

سیاســت جنگطلبانه آمریکا در خاورمیانه با روی
کار آمــدن ترامپ روندی صعــودی را دنبال میکند
به گونهای که کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس
را از اســتقالل رأی و تصمیمات مدبرانه سیاســی
بازداشــته و با ایرانهراسی به آنان تفهیم شده اگر
از سیاســتهای مداخلهگرانه آمریکا تبعیت کنند در
برابــر مداخالت و نفوذ ایران تنهــا نخواهند ماند و
آمریکا از آنان پشــتیبانی نخواهد کرد .روند کنونی
مبارزه با تروریسم در ســوریه ،یمن ،لبنان و عراق
که ایران یکی از کشــورهای تأثیرگذار در سرکوب
نیروهای تروریستی مخالف با امنیت و آرامش مردم
این کشورها بوده و پیروزی سوریه نیر در حال تکمیل
است به این قضایا و توهمات کمک کرده که علیرغم
هزینههای زیاد کشــورهای مذکور برای حذف بشار
اســد و به قدرت نشــاندن نیروهای مخالف دولت
ســوریه که در رأس آنها عربســتان با حمایتهای
همه جانبه نظامی و سیاسی آمریکا در طول سالهای
گذشــته تالش کرد جنگ را در ســوریه به نفع خود
خاتمه دهد و هم اکنون شکست قطعی خود را شاهد
است این ذهنیت را تداوم بخشیده که باید ایران را
در منطقه منزوی کنند.
لذا نخســت عربستان روابط دیپلماتیک خود را به
بهانه حمله گروهی غیرمسئول به سفارت عربستان در
تهران قطع نمود ،سپس با تحریک بعضی کشورهای
عربی و کشــورهایی که به واسطه حمایتهای مالی
تحتالحمایه بودند از آنان خواســت روابطشان را با
ایران قطع و یا محدود کنند.
این ترفند توفیقاتی به دســت نیــاورد .نیروهای
امنیتی عربستان به ســراغ گروههای تروریستی از
جمله داعش و مخالفان ایران در خارج از کشور رفتند
و تالش کردند با تطمیع آنان امنیت مثالزدنی ایران
را مخدوش نمایند.
هوشــمندی و درایت و قدرت نیروهای نظامی و
امنیتی ما پوزه تروریستها را به خاک مالید و بسیاری
از عملیات طراحی شــده آنان را قبل از هر اقدامی در
مرزها و داخل کشور عقیم کرد و نیروهای قسم خورده
آنان را از میان برداشت.
با ســفر اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور تاجر و
طماع آمریکا به عربستان که از قبل برنامهریزیهای
آن برای تســلیم پادشاه عربســتان و تن دادن به
خواســتهای آمریکا طراحی و محک زده شده بود
عالوه بر قراردادهای فروش تسلیحات نظامی و موارد
دیگر که به رقمی معادل  500میلیارد دالر رسید آنان
را به مخالفت بیشتر با ایران ترغیب نمود به گونهای
که هر کشور عربی همسایه ایران را وادار نماید روابط
اقتصادی و سیاسیشان را با ایران قطع کند.
تیر اول این تصمیم نابخردانه به سمت قطر شلیک
شد .قطری که تا یک روز قبل در شورای کشورهای
عربی همراه و همپای آنان در حمایت از جنگ بر علیه
مردم محروم و مظلوم یمن میلیونها دالر هزینه کرده
بود.
بهترین بهانهای که میتوانستند برای قطع رابطه
و بستن درهای باز اقتصادی ،تجاری و هوایی با کشور
قطر مطرح کنند حمایت از تروریســم بود .حمایتی
که خــود در راهاندازی آن برای ارســال کمکهای
تســلیحاتی و مالی و مذهبی به گروههای تروریستی
القاعده ،طالبان ،تکفیریها و داعش سلســله جنبان
آن بودند.
از این رو کشــورهای مصر ،بحرین ،عربستان و
امــارات در یک اتحاد نامقدس فشــار را بر دولت و
ملت قطر با یک ضرباالجل زمانی وارد آوردند تا به
شرایط آنان تن دهد.
وقتی دولــت قطر با حمایت کشــورهای ایران و
ترکیه مواجه شد و تیر آنان به سنگ خورد  13شرط
را به  6شــرط کاهش دادند امــا در رأس آن قطع و
کاهش روابط با ایران بود.
دولــت قطر در دفــاع از این رابطــه اعالم کرد:
«خودتــان با دولت ایران روابط سیاســی و تجاری
دارید به چه استداللی از ما میخواهید ارتباطمان را با
ایران قطع کنیم»...
این مجادلهها ادامه داشــت تا اینکه اخیرا ً در یک
اقدام غیرمنتظره دولت کویت به بهانهای ســاختگی
که اعضای ســفارت ایران و رایزنیهای فرهنگی و
نظامی آن در کویت به جاسوســی مشغولند دستور
داد  15نفر از اعضای ســفارت ایران در کویت ظرف
یک هفته خاک این کشــور را ترک کنند و نیز مراکز
فرهنگی و  ...ایران هم تعطیل شود.
و اما بعد؛
موقعیت جغرافیایی و اقتصادی کویت به ویژه بعد
از جنگ خلیج فارس که به جنگ نفت معروف شــد
برای راندن صدام که علیرغــم حمایتهای میلیارد
دالری کویت در زمان جنگ تحمیلی به عراق مدعی،
کشورشــان در اشــغال ارتش عراق درآمده بود از
جمله دالیل تأثیرپذیری شدید این کشور از حوادث
خارجی است.
قرار گرفتن این کشور در بخش شمال غربی خلیج
فارس و در همسایگی با کشور های عراق و عربستان
و نیز نزدیکی آن از طریق دریا با جمهوری اســامی
ایران به لحاظ ژئوپلتیکی موقعیت ویژهای به کویت
داده است.
و مهمتر آنکه کویت از دســت رفته و به اشــغال
اد  امه د  ر ستون روبرو
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ارتش سوریه به  ۹کیلومتری بزرگترین مرکز داعش در استان حمص
رسید
نیروهای سوری دیروز در منطقه البادیه این کشور در استان حمص موفق شدند...

سرمقاله

محمد       عسلی

ایران و جهان

تأسیس یک نهاد امنیتی جدید در عربستان و کاهش اختیارات امنیتی
وزارت کشور
پادشاه عربستان با تأسیس یک نهاد امنیتی جدید که زیر نظر مستقیم خود وی...

عراقچی:

اجرای تعهدات برجام نقطه قوت ایران در عرصه
بین المللی است
وین  -ایرنــا  -عباس عراقچــی معاون
وزیر امور خارجه روز پنجشنبه گفت :پایبندی
جمهوری اســامی ایران به تعهدات خود در
برجام در مقابــل بدعهدی آمریکا ،نقطه قوت
ایــران در عرصه بین المللی اســت و این امر
تا حدی نتیجه همکاری خوب ایران و آژانس
بین المللی انرژی اتمی است.
عراقچی پس از دیدار و گفت و گو با 'یوکیا
آمانو' مدیرکل آژانس گفت :ما برای نشســت
بعدی کمیسیون مشترک برجام که روز جمعه
برگزار می شــود در وین هســتیم و هر بار از
این فرصت برای دیدار با آقای آمانو مدیرکل
آژانس بیــن المللی انرژی اتمــی برای مرور
همکاری ایــران و آژانس بخصوص در حوزه
برجام هم استفاده می کنیم.
وی افزود :طبیعی است که هر چند ماه الزم
است که مســائل و مشکالت حین اجرا مرور
شــده و راه حلی برای آنها پیدا و حل و فصل
شود .وی گفت ،خوشــبختانه با فضای خوبی
که میان ایران و آژانــس وجود دارد ،این کار
بخوبی انجام می شــود .این بار هم مســائلی
وجود داشت که در حین اجرا مشکالتی ایجاد
کرده بــود که با آقای آمانو مطرح شــد و به
درک مشترکی درباره این مسائل و اجرای آنها
رسیدیم.
معاون وزیر امورخارجه تاکید کرد :مســاله
مهم این اســت که جمهوری اسالمی ایران
به تعهــدات برجامی خود پایبنــد بوده و این
در گزارش های مختلــف آژانس هم بخوبی
منعکس شده است و این نقطه قوت جمهوری
اســامی ایــران اســت کــه در مقابل همه
بدعهدی هایی کــه آمریکا و دیگرانی ممکن

اســت کرده باشــند ،در عرصه بین المللی بنا
به گواهی آژانس کامال به تعهدات خود پایبند
است و این تا حدی هم نتیجه همکاری خوبی
است که میان ما و آژانس وجود دارد.
** آژانــس بایــد بــا ضوابط ما
هماهنگ شود
عراقچی در خصوص مسائل مطرح شده با
آمانو گفت :جلسات مستمری میان کارشناسان
ما و ســازمان انرژی اتمی و آژانس وجود دارد
و برخی موارد هست که نیاز به تصمیمات در
سطح سیاســی دارد و من در سفرهایی که به
ویــن دارم در این زمینه گفت وگو می کنم و
این مسائل هم حل و فصل می شود.
وی افــزود :تصمیمات فنی این جلســات

دربــاره نحوه کار آژانس در ایران نســبت به
برجام اســت؛ ما قواعــد و ضوابطی داریم که
آژانس حتما باید با آنها هماهنگ شود.
وی تصریح کرد ،همــکاری میان ایران و
آژانس در ســطح بســیار خوبی است و بدون
اشکال پیش می رود.
** گزینه های مختلفی داریم
عراقچی در پاســخ به ســئوال ایرنا درباره
جلســه کمیسیون مشــترک و پاسخ ایران به
نقض برجام به وســیله آمریکا گفت :بررسی
آخرین وضعیت اجــرای برجام و گالیه هایی
که ایران از آمریکا دارد در جلســه روز جمعه
کمیسیون مشترک برجام مطرح می شود.
وی خاطرنشــان کرد :کمیسیون مشترک

برجام محیط مناســبی فراهــم می کند برای
اینکه دیدگاههــای کشــورهای مختلف در
آنجا مطرح و ســوء تفاهمات رفع می شود و
اعتراضات و اشکاالت در آنجا بحث و بررسی
شود.
وی افزود :در طول یک ســال و نیمی که
از اجرای برجام گذشته است ایران به گواهی
آژانــس همواره به تعهدات خــود پایبند بوده
اما طرف مقابل بخصــوص دولت آمریکا در
عملکرد خــود بدعهدی ،پیمان شــکنی ها،
تاخیرها و تعلل های زیادی داشته و ما همواره
اینها را در کمیسیون مشترک بحث کردیم که
برخی از آنها جبران شده است.
رئیس ســتاد پیگیری اجرای برجام افزود:
البتــه جمهوری اســامی ایــران خودش در
خصوص اینکه بدعهــدی آمریکا و در نهایت
نقض برجام توسط آمریکا با چه عکس العملی
مواجه شــود ،تصمیم می گیرد و برجام چنین
اختیاری به ایران داده است.
عراقچــی تصریح کرد :اگر از مکانیزم های
حــل اختــاف در برجــام نتیجــه نگیریم،
گزینه هایی در مقابل خــود داریم که در باره
ابعاد آنها بررســی هــای الزم را کرده ایم و
با توجه به شــرایط تصمیم می گیریم .نقض
برجام و عــدم پایبندی آمریکا بــه برخی از
تعهدات خودش در برجام روشن است درمورد
اینکه این عــدم پایبندی با چه عکس العملی
باید مواجه شــود و این که اوال نقض صورت
گرفته یا نه و چه درجه ای داشــته و آیا نقض
فاحش بوده است یا نه مواردی است که هیات
نظارت بــر برجام دربــاره آن تصمیم گیری
می کند.

پادشــاه عربســتان با تأســیس یک نهاد
امنیتــی جدید که زیر نظر مســتقیم خود وی
اداره خواهد شد ،بخش عمده اختیارات امنیتی
وزارت کشور را از آن سلب کرد.
به گــزارش ایســنا ،خبرگزاری رســمی
عربستان (واس) اعالم کرد که دستور پادشاه
عربستان شــامل پیوســتن نهادهای امنیتی
وابســته به وزارت کشور به دســتگاه امنیتی
جدید است .این نهادها شــامل مدیریت کل
پژوهش و آگاهــی ،نیروهــای امنیتی ویژه،
نیروهــای واکنش ســریع ،اداره امنیت پرواز،
اداره کل امــور فنی ،مرکــز اطالعات ملی و
تمامی مســائل مربوط به ریاست دولت شامل
مبارزه با تروریســم و حمایت مالی از آن و نیز
مسائل مالی است.
تمامی مســائلی که مربوط به امور امنیتی
و مســائل مربــوط بــه دیگر دســتگاههای
مرتبط با وزارت کشــور است شامل وظایف،
کارمندان (نظامی و غیرنظامی) ،بودجه ،اسناد

تأسیس یک نهاد امنیتی جدید در عربستان
و کاهش اختیارات امنیتی وزارت کشور

و اطالعات نیز به این دســتگاه جدید منتقل
خواهد شد.
بر اساس دستور پادشاهی عربستان ،تمامی
بخشها و ادارات وابســته به وزارت کشــور
و ســایر دســتگاههای حکومتی باید با نهاد
جدید همــکاری کنند و حمایت الزم از جمله
پشتیبانی میدانی را انجام دهند.
پادشــاه عربســتان عبدالعزیــز بن محمد
الهویرینــی را با درجه وزیــر به عنوان رئیس
نهاد جدید تعیین کرده است.
پیش از برکناری محمد بن نایف از سمت
ولیعهدی ،او ریاست وزارت کشور را بر عهده
داشــت .پادشاه عربستان بن نایف را از تمامی
پســتهایش برکنار کرد و محمد بن سلمان،
پســر خود را به جای وی به عنــوان ولیعهد
انتخاب کرد.
پادشاه عربســتان همچنین حمد العوهلی،
رئیس گارد پادشــاهی را از ســمتش برکنار و
سهیل المطیری را به جای وی تعیین کرد.

دســتیار امنیت داخلی ترامــپ با بیان این
که برجام توافق بدی اســت ،مدعی شد :این
کــه آنها ما را به بد عمــل کردن متهم کنند،
توهینآمیز است.
به گزارش ایسنا ،تام بوسرت ،دستیار ترامپ
در زمینه امنیت داخلی در موسســه آمریکایی
اســپن با تأکید بر این که برجام به نفع ایران
اســت ،مدعی شد ،این امری طبیعی است که
ایرانیها به این توافق بد پایبند بمانند.

دستیار ترامپ:

اعمال تحریمهای جدید هستیم.
به گزارش ایسنا ،کاخ سفید روز چهارشنبه
در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه ایران18 ،
موسســه و فرد ایرانی را به فهرست تحریمها
اضافه کرد.
این در حالی است که مقامات ایرانی تأکید
کردهاند که این تحریمها و تحریمهای جدید
کنگره نقض برجام است.

یک مقام ارشــد وزارت خارجه روســیه
ضمن محکوم کردن تحریمهای ضد ایرانی
واشنگتن ،آنها را کامال بیاساس دانست.
به گزارش ایســنا ،میخاییــل اولیانوف،
رییس بخش عدم اشاعه و کنترل تسلیحات
وزارت خارجــه روســیه در مصاحبــه بــا
خبرگزاری نووســتی ضمن محکوم کردن
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران ،تصریح
کرد :در توافق هســتهای از ایران خواســته
پارلمان ســوریه بــا اکثریــت آرا ،رأی به
برکناری «هدیه عباس» از ســمت ریاســت
پارلمــان این کشــور داد .به گزارش ایســنا،
به نقل از خبرگزاری اســپوتینک ،ســرویس
مطبوعاتی پارلمان ســوریه از برکنار شــدن
رییس پارلمان این کشور خبر داد.
بر اساس این بیانیه ،معاون رییس پارلمان

برجام توافق بدی است
بوســرت در واکنش به اظهــارات دیروز
محمدجــواد ظریف ،وزیر خارجه کشــورمان،
مدعی شــد :برجــام توافق بدی اســت .این
کــه آنها ما را به بد عمــل کردن متهم کنند،
توهینآمیز است.

وی در ادامــه اظهارات بیاســاس خود،
افزود :اگر ما در قدرت بودیم ،رنج بیشــتری
ی کردیم زیرا برجام
را بر ایرانیهــا تحمیل م 
رنجی بر ایران تحمیل نمیکند.
بوســرت گفت :در حال زمینهسازی برای

مسکو:

تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران
بیاساس است

شده است تا از پرتاب موشکهای بالستیک
خودداری کند اما این تنها یک درخواســت
است ،نه التزام.
وی افــزود :هیچکس قادر نبوده اســت

ثابت کند که موشــکهای بالستیک ایران
برای حمل کالهک هستهای ساخته شده اند
و بنا بر ایــن ،دلیلی برای تنبیه ایران وجود
ندارد.

رئیس پارلمان سوریه برکنار شد
ســوریه به طور موقت ریاســت پارلمان را بر
عهده خواهد داشت.
ســرویس مطبوعاتی پارلمان سوریه اعالم
کرده که رأیگیری برای انتخاب رییس جدید

به روز یکشنبه موکول شده است.
از سوی دیگر شبکه خبری العالم گزارش داد،
یک منبع پارلمان سوریه اعالم کرد ،نمایندگان
در یــک جلســه فوقالعاده که تا نیمه شــب

به گــزارش ایســنا ،وزارت خزانهداری
آمریکا اخیرا  18موسســه و فــرد ایرانی را
در فهرســت تحریمها قــرار دادهاند که بر
اســاس گفته مقامات ایرانی ،این تحریم ها
نقض برجام محســوب میشود .بنا بر گفته
اولیانوف ،ایران گام های مثبتی در مســیر
برجام برداشــته اســت و طرفهای دیگر
برجام نیز به تعهدات خود پایبند بودهاند اما
آمریکا برجام را بد اجرا کرده است.
پنجشنبه ادامه داشت ،رأی به برکناری هدیه
عبــاس دادند .به گفتــه وی ،از  ۲۵۰نماینده
حاضر در جلســه ۲۰۰ ،تن به برکناری عباس
رأی موافــق دادند .این منبــع افزود ،نجدت
اســماعیل انزور ،معاون مجلس به مدت ۱۵
روز ریاســت موقت را برعهده خواهد داشت تا
رئیس جدید از بین اعضا انتخاب شود.
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ارتش سوریه به  ۹کیلومتری
بزرگترین مرکز داعش در استان حمص
رسید

نیروهای ســوری دیروز در منطقه البادیه این کشــور در
استان حمص موفق شدند  ۲کیلومتر پیشروی کنند.
به گــزارش گروه بین الملل خبرگــزاری فارس ،عملیات
ارتش ســوریه و نیروهای هم پیمانش در عمق «البادیه» این
کشور همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری ســانا گزارش داد که نیروهای سوری دیروز در
محور میدانی نفتی «الهیل-السخنه» به میزان  2کیلومتر در
شرق این میدان پیشروی کردند.
با احتساب این پیشروی ،نیروهای سوری از سمت شمال
شرق تدمر به  9کیلومتری جنوب غرب شهر السخنه-پایگاه
اصلی داعش در استان حمص -رسیده اند.
مرحلــه دوم عملیات ارتش ســوریه و نیروهای متحدین
موسوم به «الفحر» در منطقه البادیه در مقایسه با مرحله اول
این عملیات ،از چندی پیش با قدرت بیشتر آغاز شده است..
یگانهای ارتش سوریه در ادامه حمالت خود علیه مواضع
داعش در منطقه البادیه موفق شدند میدان نفتی الهیل را پس
از نبردهای سخت و کشته شدن شمار زیادی از عناصر داعش
به طور کامل آزاد کنند.
باز گرداندن چاه نفتی الهیل و در ادامه آزادســازی شــهر
السخنه و دیگر مواضع و نقاط اطراف آن به معنای پاکسازی
کامل منطقه بادیه از اشــغال داعش خواهد بود که مهمترین
هدف عملیات الفجر الکبری شمرده میشود.

پیشروی نیروهای ائتالف عربی در
جنوب غرب یمن به شکست انجامید

تهــران – ایرنــا – ارتــش و کمیته هــای مردمی یمن
پنجشنبه شــب ،پیشروی وســیع نیروهای متجاوز به سوی
پایگاه خالد در اســتان تعز را خنثی کردنــد ،عملیاتی که به
کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای ائتالف عربی تحت
فرمان سعودی انجامید.
به گزارش شبکه خبری المســیره یمن ،نیروهای متجاوز
ائتالف عربی تحت فرمان عربستان با سد ارتش و کمیته های
مردمی روبرو شده و با تحمل خسارت فراوان ،مجبور به عقب
نشینی شدند.
این شــبکه خبری بدون ذکر دقیق جزئیات خسارت وارد
شــده به نیروهای ائتالف عربی ،اعالم کرد :در این عملیات
عالوه بر خســارت زیاد بــه نیروهای ائتــاف عربی ،چهار
خودروی زرهی ارتش امارات نیز منهدم شد.
این سومین عملیات خنثی سازی تهاجم اردوگاه ال سعود
توســط ارتش و کمیته های مردمی یمن روز پنج شــنبه ،بود
که در آن پیشــروی نیروهای دشــمن با شکست روبرو شد.
نیروهای یمنی در اولین عملیات خود موفق شــدند ،پیشروی
ارتش دشمن به سوی بیابان میدی را خنثی کنند.
اد  امه از ستون روبرو

درآمده توســط صدام حسین وابســتگی شدید به
حمایتهای آمریکا را بیش از پیش قوت بخشید.
از این رو کویت هم بازیگر نقشــی شــد که در
سناریو آمریکا برای فشار بر ایران راه خروجی برای
خود نیافت.
این ســناریو که بخشهایی از آن اجرایی شــده
و بخشهایی از آن هنوز نشــده کشــورهای عربی
همســایه ایران را بــر آن میدارد تا بــه بهانههای
مختلف راه خود را از ایــران جدا کنند و چون قدرت
مقابله نظامی و امنیتی با ایران را ندارند فشــارهای
اقتصادی و جداییطلبی را تشدید کنند تا با آمریکا در
تحریمهای اقتصادی سهیم شوند .بعید نیست که در
آیندهی نزدیک کشور امارات هم به بهانه کهنه شده
ادعای مالکیت جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی
دست به همین روش بزند و روابطش را با ایران قطع
نماید.
تکلیف بحرین و مصر هم که از قبل معین شــده و
هر چهار کشــور فع ً
ال روی لبه تیغ آمریکا تمرین راه
رفتن میکنند.
و اما بعدتر؛
این ســنگپرانیها هر چند پرتاب سنگریزه به
سمت کوه است و تجربه  38سال قدرتنمایی ایران
را به یــاد میآورد که چگونه انقــاب از دروازههای
تاریخ گذشت و هم اینک بر اساس معیارهای جهانی
و جنگهای منطقهای صاحب ســبک و پیروزی است
هر چند نمیتواند در بیشــتر مســیر سیاستهای
منتقدانه ایران تأثیرگذار باشــد اما به لحاظ سیاسی
به دولتمردان ما یادآوری میشــود که بهانه به دست
دشمنان ندهند و تا آنجا که به حیثیت ،شرافت و عزت
ایرانیان لطمه وارد نمیکند با دیپلماســی و گفتگو به
این کشــورها حالی کنند در دام آمریــکا نیفتند که
آمریکا به دنبال منافع خود در منطقه هست و دل هیچ
دولتمرد آمریکایی برای هیچ انســانی حتی هموطن
خودشــان هم نمیســوزد و آنها حریصانه به دنبال
کسب پول و درآمدند.
نگاه دولتمــردان آمریکا به کشــورهای عربی و
نفتخیز منطقه نگاه به گاو شــیردهی است که اگر
آن را حفظ میکنند برای دوشــیدن شیرشان است و
وقتی شیرشان خشکید آنها را سالخی میکنند .همان
برنامهای که برای صدام در عراق پیاده کردند و قب ً
ال
نیز در دیگر کشورها پیاده شده است.
به هر حال در شــرایطی که هر دم از این باغ بری
می رسد امید که دولتمردان مسلمان بر سر عقل آیند
و جز به عزت و بالندگی کشور و مردمشان فکر نکنند
زیرا هیچ قدرتی اعم از اقتصادی و نظامی و سیاسی
همانند قدرت پشتیانی مردمی نیست.

