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33916546 تمام ساعات شبانه روز نام�ه رهبر معظم انقاب اس�امی خطاب به »عموم جوان�ان در اروپا و 

آمریکای ش�مالی« از نوع نامه یک ش�خصیت سیاس�ی نیس�ت چه اینکه 
یک ش�خصیت سیاس�ی به جای جوانان در فراس�وی مرزهای کشور خود، 
سیاستمداران همطراز را مورد خطاب قرار داده و با استفاده از ادبیات رایج 
دیپلماسی سعی می کند، دیگران را به درستی مواضع خود متقاعد کرده و 
یا نادرس�تی مواضع طرف مقابل را گوش�زد نماید. اما در نامه اخیر حضرت 
آیت الله خامنه ای -دامت برکاته- نشانی از واژگان دیپلماتیک نیست اگرچه 
در رعایت نزاکت سیاس�ی در اوج خود قرار دارد. از طرف دیگر در این نامه 
»درستی مواضع خود« مورد تأکید قرار نگرفته اگرچه درباره آن تردید نیز 
روا داشته نشده است کما اینکه »نادرستی مواضع طرف مقابل« مورد تأکید 
قرار نگرفته هر چند در این باره نیز نش�انی از تردید دیده نمی ش�ود. از این 
رو می توان گفت پیام کوتاه رهبری بیش تر دعوت به ادراک حقیقت اس�ت. 
حقیقتی که با تبلیغات متراکم رسانه ای و سیاسی تا حد زیادی از دسترس 
مخاطب دور شده است. این حقیقت در عین حال وجود دارد و بطور جدی 

ارزش ادراک دارد.
پرداختن به همه زوایای این نامه بدیع از حوصله یک یادداش�ت فراتر 
است. این قلم سعی می کند با تحلیل ساختار نامه کمکی به شناخت درونی 

این رخداد مهم فرهنگی و بین المللی بنماید.
نامه رهبر معظم انقاب اسامی با توضیح درباره چرایی صدور آن، مخاطب 
اصلی آن و ظرف زمانی خاصی که نامه در آن منتش�ر گردیده است، شروع 
می شود و در واقع در همان آغاز کار تکلیف مخاطب را با متنی که پیش رو 
دارد مش�خص می کند و مانع از س�وء تعبیر و سوء تفاهم مخاطب می گردد. 
از نظر شیوه نوشتاری، این پیشرفته ترین سبک به حساب می آید در متون 

پیشرفته امروزی باید مستقیم سراغ اصل مطلب رفت.
نامه در همان ابتدا موضوع بحث را مشخص می گرداند: »سخن من با شما 
درباره اسام است و بطور خاص درباره تصویر و چهره ای که از اسام به شما 
ارائه می گردد« پس از این، نامه به یک شگرد کهنه و در عین حال مکرر که 
امروز علیه اسام بکار گرفته می شود، اشاره می نماید: »تحریک احساس رعب 
و نفرت و بهره گیری از آن، متأسفانه سابقه ای طوالنی در تاریخ سیاسی غرب 
دارد« نامه س�پس بدون آنکه به تطویل بگراید و یا درصدد بیان فهرست ها 
و جزئیات باش�د به موضوعاتی اشاره می کند که در خود غرب بطور مکرر و 
البته با تأخیر به آن اعتراف ش�ده اس�ت: »تاریخ اروپا و آمریکا از برده داری 
شرمسار است، از دوره استعمار سرافکنده است، از ستم بر رنگین پوستان و 
غیر مسیحیان خجل است. محققین و مورخین شما از خونریزی هایی که بنام 
مذهب بین کاتولیک و پروتستان یا به اسم ملیت و قومیت در جنگ های اول 
و دوم جهانی صورت گرفته، عمیقًا ابراز سرافکندگی می کنند« در واقع در 
این بخش از نامه از یک طرف به سیستماتیک بودن جریان »القاء هراس علیه 
اسام« اشاره شده و تصادفی تلقی کردن آن مردود شمرده شده و از طرف 
دیگر با ظرافت زیاد این جریان را افشا کرده و به جوانان یادآور می شوند این 
شگرد و روند همان روندی است که امروز در خود غرب مقاالت زیادی علیه 
آن منتشر گردیده و اسناد فراوان آن منتشر گردیده است البته با تأخیری 
چند ده ساله! در این نامه به ناموجه بودن این تأخیر و مسئولیت امروزی برای 
افشای این روند به اختصار اشاره گردیده است: »از روشنفکران خود بپرسید 
چرا وجدان عمومی در غرب باید همیشه با تأخیری چند ده ساله و گاهی چند 
صد ساله بیدار و آگاه شود« و »چرا در موضوع مهمی همچون شیوه برخورد با 
فرهنگ و اندیشه اسامی از شکل گیری آگاهی عمومی جلوگیری می شود؟«
نامه س�پس فلس�فه ایجاد موج تقابلی علیه اس�ام را مورد اشاره قرار 
می دهد و جوانان را دعوت به کاوش در این مورد می کند: »مگر چه معانی و 
ارزش هایی در اسام، مزاحم برنامه قدرت های بزرگ است و چه منافعی در 
سایه تصویرسازی غلط از اسام تأمین می گردد؟« در واقع نامه به این نکته 
اشاره می کند که ملت ها نه تنها نباید با موج اسام ستیزی همراهی کنند بلکه 
باید گریبان اسام ستیزان را بگیرند و انگیزه های غیر اعامی آنها را دریابند.

نامه در ادامه و در نیمه راه وارد »راه حل« می شود »سعی کنید شناختی 
مستقیم و بی واسطه از این دین بدست آورید«، »منطق سلیم اقتضا می کند 
که الاقل بدانید آنچه شما را از آن می گریزانند و می ترسانند چیست و چه 
ماهیتی دارد«، »اسام را از منابع اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسید«، »با 
اس�ام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن صلی الله علیه و آله و س�لم 
آشنا شوید« و »این فرصت را برای فهم صحیح و درک بدون پیشداوری از 

اسام از دست ندهید«.
نامه در بخش راه حل بدون آنکه وارد مباحث پیچیده فلسفی و کامی 
ش�ود و در برگیرنده »پیشداوری«هایی در این زمینه باشد، راهی را معرفی 
و جوان�ان را به پیمودن آن دعوت کرده اس�ت. دعوت یک رهبر روحانی از 
جوانان برای »شناخت مستقیم« و »شناخت بی واسطه« و یافتن راه از متن 
اصلی »قرآن« بطور مستقیم و تحلیل مستقیم »زندگی پیامبر« خیلی جذاب 
است. رهبران ادیان در اروپا و آمریکا نه تنها به این شناخت مستقیم و مراجعه 
بی واس�طه به متن مقدس و زندگی پیامبر مس�یحیان دعوت نمی کند بلکه 
اساسًا چنین مراجعه ای را موجب انحراف از دین دانسته و با تعالیم انجیل و 
مسیح علیه السام در تضاد معرفی می کند. کاتولیک ها بخصوص روی مقدس 
و غیرقابل بحث بودن تعالیم کلیسا و کشیش ها تأکید می ورزند و تصور خاف 
از آن را برنمی تابند. حاال جوانان غرب در حالی که در تبلیغات رسمی، اسام 
را مظهر خش�ونت و تحمل ناپذیری و اس�تبداد رأی یافته از زبان یک رهبر 
سرش�ناس اسامی می شنود که: »من اصرار نمی کنم که برداشت من یا هر 
تلقی دیگری از اسام را بپذیرید«. این بخش از نامه یک تیر خاص موثر به 
تبلیغات ضداسامی زده و سعه صدر اسام و رهبران اسام را در معرض دید 
و داوری جوانان اروپا و آمریکا قرار داده است. این نزاکت اخاقی- اجتماعی 
در جامعه ای که به نام مقدس بودن آزادی هر اندیشه ای در حوزه اجتماعی 
و نه دینی روا ش�مرده ش�ده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رهبر معظم 
انقاب اسامی در این نامه می فرمایند چرا پیشداوری؟ به متن اصلی بدون 
تفس�یرها و تاویل های جانبدارانه یا مردود انگارانه مراجعه کنید.  این روش 
در عی�ن حال حس�اب گروهک هایی که به نام دی�ن و با ظاهر دینی تصویر 
خاصی از اسام را فراروی جهانیان قرار می دهند، مشخص می گرداند.  البته 
پر واضح است که مراد رهبری هرگز این نیست که قرآن به مفسر نیاز ندارد 
و در نهایت هر کس با مراجعه به متن قرآن و زندگی پیامبر می تواند به همه 
حقایق باریک تر از موی آن پی ببرد و به یک اسام شناس تبدیل شود. اینجا 
صحبت بر سر تصور اولیه و جمعبندی است که اگر این تصویر اولیه توام با 
»تصدیق« باشد و اجماال پذیرفته شود که اسام آن چیزی که از رسانه های 
غرب معرفی می شود، نیست، راه برای ورود محققانه به آن که در اینجا نیاز 

جدی به علما و اندیشمندان رخ می نماید، هموار می گردد.
در بخش دیگری از نامه از جوانان خواس�ته ش�ده ک�ه از به دام افتادن 
اجتناب نمایند: »اجازه ندهید با چهره پردازی های موهن و سخیف، بین شما 
و واقعیت سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی طرفانه را از 
شما سلب کنند«، »هر یک از شما می تواند به قصد روشنگری خود و محیط 
پیرامونش پلی از اندیشه و انصاف بر روی آن شکاف ها بسازد« و »تاش در 
جهت یافتن پاسخ این پرسش ها، فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت های 

نو پیش روی شما قرار می دهد«.
این بخش از نامه یک جنبه مهم روانشناسی دارد و بر بستر روانشناسی 
جوان اس�توار می باش�د در عین ح�ال بن مایه های اصلی این روانشناس�ی 
شخصیتی در تعالیم اسامی قرار دارد. گروه سنی مورد خطاب  نامه، همان 
جوانانی هستند که در لسان  روایی  ما از آنان به »وزیر« یاد شده است دوره ای 
که باید آنان را در مباحث مهم اجتماعی به حساب آورد، از آنان مدد گرفت 
و به آنان به گونه ای که مناسب یک »انسان توانا« است کمک کرده در واقع 
از بعد روانشناسی اجتماعی، نامه به آنان می گوید »شما می توانید« و »چنین 
مس�ئولیتی دارید«. این در حالی است که روانشناسی اجتماعی غرب برای 
این قش�ر و این دوره س�نی روی عنصر »خوش باش« و »مطالبه گری مادی« 
تاکید دارد. در واقع رهبری با اس�تخدام روش�ی اسامی در مواجهه با یک 
پدیده مهم در غرب، روشی نو که حتما برای آنان از جذابیت زیادی برخوردار 

است، معرفی کرده است.
در یک جمعبندی کوتاه می توان گفت از جهت ساختاربندی، نامه ادبیاتی 
بسیار ساده و دلنشین دارد با دعوت و توضیحی عزت مندانه آغاز می شود و 
با دعوتی عزت مدارانه به پایان می رسد و در البای آن از یک سو از رسانه ها 
و روند اسام ستیز با اشاره به اعترافاتی که در خود غرب وجود دارد، سلب 
صاحیت ش�ده و پس از آن یک دعوت س�اده ولی جذاب مطرح شده است 
»بیایید خود به آنچه علیه آن در غرب تاخت  و تاز می شود، قضاوت و داوری 
کنید«. نامه از حیث روانشناس�ی فردی و اجتماعی در اوج خود قرار دارد و 
به جای بهره گیری از ادبیاتی گزنده، تحکم آمیز و توام با پیشداوری به نرمی 
دعوت به »پرسشگری« شده است، از غرب بپرسید که چرا به یک دین حمله 
می کند بدون آنکه درباره متن واقعی آن سخنی به میان آورد و از خود اسام 
بپرسید چه می گوید و چرا این همه جنجال سیستماتیک را علیه خود به وجود 
آورده است. نامه  پر است از ادبیات سلب و ایجاب، سوال و جواب، اشکال و 
راه حل و منطق و استدالل و در عین حال پرهیز از سواالت چند الیه  فلسفی 
و کامی. این روش نامه نگاری، متن را بسیار جذاب کرده و پذیرش دعوتی 

که در متن آن نهفته است را آسان گردانیده است.

كج !نامه ای برای نجات و تحول

سعداهلل زارعی

* با ارس��ال پیام از س��وی رهبر معظم انقالب خطاب به جوانان اروپا به نوعی 
س��یمای حکوم��ت جهانی آق��ا صاحب الزمان که با ظهور مب��ارک و پربرکت 
خوی��ش کل عال��م را مورد خطاب قرار خواهند داد در ذهنم تداعی کرد و آن 

را به فال نیک گرفتم.
0938---6263

* رفتارهای سلیقه ای اخیر در مذاکرات و قدم زدن با شیاطین و سفر به پاریس 
به هنگام اهانت فرانسوی ها به ساحت مقدس پیامبراعظم)ص(، شاهد شروع 
گستاخی افراد دست  چندمی اروپا مثل هیئت پارلمانی آلمان هستیم. تا دیر 
نشده مجلس و دلسوزان منافع ملی فکری اساسی بکنند تا شوکت 36 ساله 

به دست آمده به پای خنده های بیجا از بین نرود.
محمودی
* بیگانگان فضولی که خواب اقبال مردم به سوی مردودین فتنه 88 را می بینند. 
بدانند که این خواب آش��فته آنها هرگز تعبیر نمی ش��ود. مردم به چشم خود 
دیدن��د که فتنه گران راه را برای فش��ار اقتصادی غربی ها به محرومان جامعه 

هموار کردند و هرگز آنان را به خاطر این خیانت نمی بخشند.
یک فرهنگی - قم
* آلمانی ها در کنار فضولی اخیر هیئت پارلمانی شان کارهای ناشایست دیگری 
هم کرده اند. سفارت آلمان هم مثل سفارت فرانسه برای گرفتن ویزا از خانم ها 
عکس بی حجاب مطالبه می کنند. از مس��ئولین دیپلماسی کشور درخواست 
می شود این مشکل انسانی و اسالمی خانم ها را مرتفع نمایند. آیا اینها از نتایج 

عقب نشینی ها نیست؟
0912---8075

* ضمن تشکر از 208 نماینده ای که از تالش ها و مجاهدتهای سردار سرلشکر 
پاسدار سلیمانی فرمانده دالور سپاه قدس و بقیه جان برکفان اسالم قدردانی 
نموده ان��د س��والی دارم آیا غی��ر از این تعداد از نماین��دگان بقیه، مخالفان با 

عزت آفرینان کشورند. یا غایبان همیشگی مجلس اند!
0919---4491

* آقای ظریف هر بار که نگاهت به نگاه کری افتاد خواس��تی لبخند بزنی به 
یاد بیاور 290 مس��افر ایرباس توس��ط همپالگی های اوباش او در خلیج  فارس 
بی گناه تکه تکه شدند وقتی هم که خواستی با فابیوس دیدار کنی یاد خون های 
آلوده و هموفیلی ها باش. دیگر دل و دماغ لبخند و پیاده روی برایت نمی ماند.
0919---6293

* آقای ظریف لقبی را که مقام معظم رهبری به شما داده اند )فرزندان انقالب( 
حفظ کنید. خدای ناکرده اقدامات نابجای مکرر باعث نش��ود که این لقب از 

شما گرفته شود.
امامی - لنگرود
* پیام تسلیت آقای هاشمی برای پادشاه عربستان که دستش به خون ریخته 
شده هزاران مسلمان در عراق و سوریه آلوده شده و طلب رحمت واسعه برای  
او برای  بنده مایه غم و شرمساری است. دولتمرد ما که یک پیرو اسالم و مکتب 
اهل بیت است، چگونه می تواند در مراسم مرگ یک تکفیری وهابی شرکت کند.
1028---0916 و 8071---0938
* وقتی شیمون پرز رئیس رژیم اشغالگر قدس مرگ ملک عبداهلل را یک ضایعه 
دانسته فرستادن پیام تسلیت از سوی آقای هاشمی و طلب رحمت واسعه برای 

دوست اسرائیل چه معنایی دارد؟
0936---5614

* باید به دستگاه قضا بابت رسیدگی بی طرفانه به پرونده محمدرضا رحیمی 
آفرین گفت ان شاءا... آفرین بزرگ تر ملت با محاکمه و صدور حکم قاطع برای 
آقازاده معروف )م.ه ( و اجرای عدالت در مورد ایشان و افراد مشابه مرهمی بر 

دردهای این مردم خواهد بود.
7159---0912 و 1713---0915

* انتظار می رود قوه قضائیه به طور جدی به پرونده های م.ه  و سایر متهمین 
اقتصادی و سیاسی و فتنه گران رسیدگی نماید.

3991---0938 و 5337---0911 و  6653---0912
* نوبتی هم باشد نوبت رسیدگی به پرونده اتهامی دهها و بلکه صدها برابری 
اقتصادی و امنیتی آقای )م-ه ( است در ضمن برعکس مدعیان اصالحاتی که 
زلفش��ان را حتی به زلف دوس��تان متخلف خود گره می زدند و به دفاع از آنها 
برمی خاستند. نیروهای اصولگرا با افراد متخلف مدعی اصولگرایی مقابله کرده و 
می کنند که محکومیت مذکور با شکایت نمایندگان اصولگرا صورت گرفته است. 
برعکس برخی ها که مدافع متخلفی بودند که او را امیرکبیر زمان می دانستند.
گل محمد نورانی - مهدیشهر و احمدزاده و 1648---0915

* در این شرایط حساس که دشمنان جنگ روانی شدیدی را علیه نظام کشور 
و ملت ما به اجرا گذاشته اند روشنگری های کیهان واقعا نجات بخش است به 
همین دلیل قدردان زحمت های دست اندرکاران این روزنامه هستیم و از صمیم 

قلب همه کیهانی ها را دعا می کنیم.
0936---5614

* تنها چیزی که نزد غرب از احترام و تقدس برخوردار اس��ت هولوکاس��ت 
می باش��د. از امت مسلمان و مسئولین س��تاد برگزاری راهپیمایی درخواست 
می ش��ود ش��عارها و پالکاردهایی در مورد این دروغ بزرگ برای 22 بهمن و 

روز قدس تهیه نمایند.
0935---8288

* از برخی سیاسیون کشور می خواهم به مردم درد کشیده از شرایط سخت 
اقتصادی آدرس غلط یعنی لزوم کوتاه آمدن و دست کشیدن از اصول و ارزشها 

و منافع ملی در مقابل زورگویی های آمریکا ندهند.
0912---3104

* برادرانه، مسئولین را از برخورد متکبرانه با منتقدین و سؤاالت مردم برحذر 
می دارم. واژه های سخیف و شفای عاجل، بروید به جهنم، بزدل، ترسو، بی سواد 

و... نباید ادبیات دولت تدبیر و امید را تشکیل می داد.
0911---4559
* خبرنگاران مس��تقل و کارشناس��ان دلس��وز به حال کشور از روی احساس 
مس��ئولیت گزارش جامع از آمار همایش هایی که دولت در طول سال برگزار 
می کن��د و اینکه چه تع��داد از این همایش ها واقعاً ضرورت دارد تهیه کنند و 
به اطالع مردم برس��انند باید مش��خص گردد دولت چه مقدار از پول بی زبان 

بیت المال را صرف کارهای غیرضروری و تشریفاتی می کند.
0917---4355

* مؤدیانی که کتباً اعالم تعطیلی مغازه، مطب و... می نمایند و با گذشت یک 
سال از تاریخ اعالم چرا همچنان پیامک هایی با مضامینی مثل ارائه معامالت 
فصلی و غیره برایشان ارسال می شود؟ آیا آنها )مؤدیان( مادام العمرند و برای پر 
کردن کسری خزانه چه با درآمد و چه بی درآمد باید مالیات دهند؟ خواهشمندم 

مسئولین امر این مشکل را رفع نمایند.
0912---4576

* برای مس��ائل تجاری س��فری به جمهوری آذربایجان داشتم. در این کشور 
تمام سواحل دریاچه خزر را تبدیل به جزیره های دایره ای شکل کرده و روی 
آنها آسمان خراش های لوکس ساخته اند و جالب اینکه به قیمت های نجومی 
به خارجی ها می فروشند - در ضمن فاضالب تمام این برج ها به دریاچه خزر 
می ریزد. امیدواریم خانم ابتکار رئیس محیط زیست کشور فرصت پیدا کنند 

و عکس العملی نشان بدهند.
یک هم وطن تاجر
* صندوق ذخیره فرهنگیان به وعده خود که پرداخت سهم سهام و سود آن 

به بازنشسته ها باشد عمل نمی کند.
0913---0752
* 4 خط تلفن شرکت ما در سیلوی گندم پاکدشت چندین ماه می شود که قطع 
است. مرتب موضوع را پیگیری کرده ایم ولی هیچ ترتیب اثر نمی دهند. چرا؟
فاضی
* گران کردن نان تا قیمت هر عدد 1300 تومان اقدامی است که اگر نگوییم 

هدفش، می توانیم بگوییم نتیجه اش ایجاد نارضایتی است.
0919---5676

* بیش از 5 س��ال از افتتاح مدرس��ه ابتدایی شهید اندرزگو خیابان غدیر خم 
نصیرآباد بدر ش��هر باغستان ش��هریار می گذرد ولی هنوز خیابان این مدرسه 

آسفالت نشده است.
اصغری

آرزو را نمی توان
جای برنامه اقتصادی نشاند!

یک روزنامه حامی دولت از آمارهای غیردقیق و فهم نادرست دولت 
نسبت به اقتصاد انتقاد کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد: در ابتدای هفته جاری، محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص هدف گذاری 
رش��د اقتصادی در برنامه های پنج س��اله توسعه پیش رو، گفت: »برای 
دس��تیابی به اهداف سند چشم انداز رشد اقتصادی 8 درصدی ناکافی 
اس��ت و به همین دلیل براس��اس مطالعات انجام ش��ده ایران باید در 
برنامه های شش��م و هفتم برای دستیابی به جایگاه مورد نظر در سند 
چشم انداز به رشد اقتصادی 12 درصدی دست یابد.« ابراز این مواضع 
از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، این پرسش و نگرانی را 
ایجاد می کند که آیا قرار است هدف گذاری رشد اقتصادی 12 درصدی 
)یا حتی رشد اقتصادی 8 درصدی( به عنوان یک برنامه جدی در نظر 
گرفته ش��ود یا اینکه به عنوان یک آرزو مطرح شده است؟ این نگرانی 
از این بابت موضوعیت دارد که اگر قرار باشد هدف برنامه ریزی کشور 

رشد اقتصادی باالی 8 درصدی هم در نظر گرفته شود.
این روزنامه افزود: با وجود اینکه این مقام دولتی اظهارات خود را در 
همایش ملی »بهره وری« بیان کرده، بالفاصله پس از این سخنان اضافه 
کرده اس��ت که »دستیابی به چش��م انداز رشد اقتصادی 12 درصدی، با 
محدودیت در س��رمایه گذاری همراه اس��ت.« این موضوع، بازتاب دهنده 
یک ذهنیت کالسیک در اقتصاد ایران است که رشد اقتصادی را نتیجه 
مس��تقیم »تامین مالی« و »سرمایه گذاری«    می داند و حتی در همایش 
»بهره وری« نیز، مهم ترین دغدغه افزایش رش��د اقتصادی را »س��رمایه 
گ��ذاری« عنوان می کند. موضوعی که نش��ان  می دهد تجربه س��ال های 
گذشته، هنوز به صورت کامل از سوی برخی از مدیران اقتصادی کشور 
درک نشده است تا مشخص شود اتفاقا بیشترین منابع مالی هم، می تواند 
در جهت تضعیف رش��د اقتص��ادی و تضعیف بهره وری در اقتصاد به کار 
گرفته ش��ود، اما این ذهنیت، زمانی می تواند به یک »خطر« تبدیل شود 
که قرار باش��د چنین »آرزو«هایی، صورت »برنامه« به خود بگیرد. وقتی 
هنوز مس��ئوالن ارشد برنامه ریزی، راه رشد اقتصادی را در مسیری خارج 
از توجه به »عوامل سمت عرضه« و »بهره وری عوامل تولید« قلمداد کنند 
یا حداقل اینکه همچنان، نقش اصلی را برای »تامین منابع مالی« قائل 
باشند. جنبه خطرناک این ماجرا اینجا است که دولت ها معموال طرفدار 
رشد تقاضا و اشتغال هستند و گه گاه نرخ های رشد غیرواقعی با نرخ های 
بهره پایین را دنبال می کنند؛ زیرا تصور می ش��ود رای دهندگان چنین 

شیوه هایی را می پسندند.
مهدی هاشمی برای زدن دولت

دنبال تشدید تحریم ها بود
دوس��ت و همکار قدیمی مهدی هاش��می در سازمان بهینه سازی 
مصرف س��وخت می گوید او تنها کسی نبوده که مهدی هاشمی با وی 
برای البی در غرب و تشدید تحریم ها علیه ایران تماس گرفته است.

نیک آهنگ  کوثر همکار نش��ریات مختلف زنجیره ای، با نظر مهدی 
هاشمی مسئول راه اندازی سایت در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت 
شد. او پس از خروج مهدی هاشمی از کشور با وی در ارتباط بود. وی 
درباره انتش��ار فایل های صوتی خود با مهدی هاش��می می گوید: اتهام 
انتشار این نوارها به من، معتبر نیست، ولی بعد از اینکه اعضای خانواده 
هاشمی، صحت نوارها را زیر سؤال بردند، درست بودن و ادیت نشدنشان 
را تایید کردم. آقای خرازی اگر جویای واقعیت هستند و درباره صحت 
نوارها و مستندات نیز سؤالی دارند، می توانند به طور علنی یا غیرعلنی 
از من بپرسند. می توانند حتی بپرسند که آقای مهدی هاشمی در چه 
روزی با من تماس گرفتند و از من خواستند به سراغ مسئوالن وزارت 

خزانه داری ]آمریکا بروم[.
وی می افزاید: داستان »نوار« مربوط به مکالمات ضبط شده بنده با 
مهدی هاشمی است که تا زمانی که از من درخواست شهادت نکردند، 
کسی هم از وجود نوارها اطالعی نداشت. آقای مهدی هاشمی مدعی 
بودند که از وجود پرونده ای علیه خود در کانادا بی اطالع بودند و چیزی 
درباره ش��کایت هوشنگ بوذری خودشان نمی دانستند. یک مکالمه 3 
دقیقه در تابس��تان 1389 ثابت می کرد که ایش��ان کاماًل آگاه بودند و 

همچنین، پاسخ شریک سابق شان عباس یزدانپناه یزدی به ادعاهای شاکی 
پرونده و مس��تنداتی که خواهرزاده مهدی هاشمی در اختیار خودنویس 
قرار داده بود نش��ان م��ی داد که فرزند هاشمی رفس��نجانی هم مطالب 
خودنویس را با دقت خوانده بود و هم جوابیه را از طریق ش��ریک خود 
برای خودنویس ارس��ال کرد. فایل های صوتی، تنها و تنها به درخواست 
وکالی مهدی هاشمی به طرفین و دادگاه تحویل داده شد. این فایل ها به 
پرونده ارتباط پیدا می کردند. مطابق حکم تایید شده دادگاه در تابستان 
1391، شاهد موظف به تحویل اسناد و فایل های صوتی و یا نوشتاری و 
تصویری به دادگاه بود. این اسناد در 20 سپتامبر 2012، سه روز پیش 
از سفر مهدی هاشمی به تهران در اختیار وکالی او قرار گرفته و در روز 
28 سپتامبر نیز وکیل کانادایی نام برده، با اعالم تلویحی اطالع از محتوای 

نوارها از راستی آزمایی شاهد پرونده، خودداری کرد.
نیک آهن��گ  کوثر یادآور ش��د: در گفت وگو با فرزند فائزه هاش��می، 
ی��ک ماه پیش از مهلت تحوی��ل فایل های صوتی و مدارک، دقیقا تاکید 
کردم که اوالً، مطابق قانون، امکان از بین بردن مستندات را ندارم. ثانیا، 
با توجه به عواقب عمومی ش��دن این اس��ناد از سوی دادگاه عالی انتاریو 
در کانادا، ممکن است آسیب های معنوی به افراد مختلف از جمله نواده 
هاشمی رفس��نجانی، و خودم به عنوان ثبت کننده گفت وگوها وارد شود و 
راه پیشنهادی من در آن زمان، دخالت فائزه هاشمی برای منصرف کردن 
برادرش و وکال از گرفتن مس��تندات بود. فرزند فائزه هاش��می گفت که 
چنین درخواستی را از مادرش نخواهد کرد. از زمان تحویل این فایل های 
صوتی، نسخه های اصلی را در جایی به شکل »آف الین« دور از دسترس 
هستند تا از دسترسی افراد، حتی هکرها مصون بمانند. این فایل ها تنها 
بخشی از مکالمات با مهدی هاشمی هستند که می توانستند مورد استفاده 

دادگاه و وکال قرار گیرند.
وی ادامه می دهد: به هر تقدیر تایید می کنم من تنها کسی نبوده ام 
که مهدی هاشمی برای اعمال تحریم های بیشتر با او تماس گرفته است. 
به گفته یکی از اعضای اتاق های فکر واشنگتن، که مهدی هاشمی با او نیز 
تماس گرفته بود، تالش هاشمی برای ضربه زدن به دولت و احیانا رقبای 
پدرش و حتی رهبری بوده است. تالش برای انتشار مطالبی که در پاییز 
1388 برای افرادی مختلف فرستاده بود، جزو وظایف ایشان بوده است.

وقتی نخست وزیر انگلیس
دیکتاتور لیبی را با اسم کوچک صدا می کرد

روزنامه »گاردین« محتوای نامه س��ال 2007 نخس��ت وزیر پیشین 
بریتانیا به دیکتاتور پیش��ین لیبی را فاش کرد. بلر در این نامه قذافی را 
ب��ا ن��ام کوچک صدا کرده و از همکاری های امنیتی بین دو کش��ور ابراز 

خشنودی کرده است.
روزنامه »گاردین« نامه ای را فاش و منتش��ر کرد که نش��ان می دهد 
تونی بلر، نخست وزیر پیشین این کشور، روابط تنگاتنگی با معمر قذافی، 
دیکتاتور پیش��ین لیبی داشته و از او بابت »همکاری مشترک سازنده« 

میان سازمان های امنیتی و جاسوسی دو کشور تشکر کرده است.
تونی بلر در این نامه قذافی را با اس��م کوچک خطاب کرده و از او با 
عنوان »معمر عزیز« نام برده است. او نامه را با »بهترین آرزوها، دوست 
همیش��گی ات بلر« امضا کرده اس��ت. این نامه در میان هزاران س��ند و 
مدرک در قصر ریاس��ت جمهوری لیبی بعد از س��قوط رژیم قذافی پیدا 
شده است. بررسی هزاران سند و مدرک به دست آمده از ادارات دولتی 
و س��اختمان های ریاس��ت جمهوری در دوران زمامداری قذافی کماکان 

ادامه دارد.
ب��ه گ��زارش دویچه وله ای��ن نامه نیز همچون دیگر اس��نادی که از 
مجموعه س��اختمان های اداری لیبی به دس��ت آمده، نشان می دهد که 
دستگاه های امنیتی قذافی چندین سال با اجازه و اطالع دولت انگلیس 
در خاک انگلیس فعال بودند. شمار قابل توجهی از مخالفان و منتقدان 

رژیم قذافی در خاک انگلیس در تبعید به سر می بردند.
مأموران امنیتی دستگاه های دولت قذافی بسیاری از مخالفان دولت را 
در خاک انگلیس زیر نظر داشته و گاه آنها را تهدید کرده یا به آنها پیشنهاد 

همکاری و جاسوسی از دیگر مخالفان به نفع رژیم قذافی می دادند.
تون��ی بلر در نامه یاد ش��ده از »همکاری عال��ی« مأموران امنیتی 
لیبی با همتایان بریتانیایی خود تش��کر ک��رده و ابراز امیدواری کرده 
که همکاری مش��ترک لیبی و بریتانیا برای مقابله با فعالیت های »ضد 

تروریسم « افزایش یابد.
بلر در نامه خود »با تأس��ف« به قذافی خبر داده که دولت بریتانیا 
موفق نشد دادگاه را راضی کند تا به نفع اخراج چندین مخالف دولت 
لیبی و پس فرستادن آنها به لیبی رأی دهد. نخست وزیر پیشین بریتانیا 
تأکید کرده که شخصاً از تصمیم دادگاه »بسیار متأسف« شده است و 
تأکید کرده که از وکالی دولت پرس وجو خواهد کرد تا امکان اعتراض 

به رأی دادگاه را بررسی کنند.
روزنامه »گاردین« اعالم کرد که پرسش هایی را به دفتر تونی بلر 
ارس��ال کرده و از جمله پرسیده است که چرا مأموران امنیتی قذافی 
اج��ازه فعالیت در خاک بریتانیا داش��تند؟ چرا تونی بلر در نامه خود 
از »نقش سازنده« دیکتاتور لیبی در »مسئله پس فرستادن آن چند 
نفر« تشکر کرده است؟ از دیگر سؤال های آنها نقش سازمان اطالعاتی 
»ام آی6« در تالش برای بازگرداندن مخالفان قذافی به لیبی اس��ت. 
اما دفتر تونی بلر حاضر نش��ده به هیچ یک از س��ؤال های مش��خص 

»گاردین« پاسخ دهد.
انتقال صهیونیست ها از فلسطین

تنها راه صلح در خاورمیانه
یک وزیر سابق هلند با اشتباه دانستن حضور رژیم صهیونیستی در 
خاورمیانه به عنوان یک »کشور«، گفت: تنها راه برپا شدن صلح، انتقال 

صهیونیست ها از سرزمین های اشغالی است.
به گزارش روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل، »هرمان هاینزبروک« 
وزیر سابق هلندی اعالم کرد: صلح در دنیا تنها در صورتی ایجاد می شود 
که تمام اس��رائیلی ها از سرزمین های اشغالی خارج و به آمریکا انتقال 

داده شوند.
وی که در س��ال 2002 وزیر ام��ور اقتصادی هلند بود تاکید کرد: 
»دادن یک کش��ور به صهیونیست ها در مرکز جهان اسالم یک اشتباه 
محض است، از زمانی که آنها فلسطین را اشغال کرده اند چیزی جز جنگ 
و افزایش اقدامات ضداسرائیلی ندیدیم، به همین دلیل نظر من این است 
که به اسرائیلی ها، ایالتی مخصوص به خودشان در آمریکا داده شود«.

ریچارد هاس: حتی با توافق هم
چالش هسته ای ایران از بین نمی رود

رئیس ش��ورای روابط خارجی آمریکا گفت:  چالش برنامه هسته ای 
ایران حتی با رسیدن به توافق هسته ای از بین نمی رود.

به گزارش پایگاه اینترنتی شورای روابط خارجی، هاس در گفت وگو 
با برنارد گورتزمن یکی از کارشناسان این اندیشکده افزود: مسئله این 
نیس��ت که آیا به توافق می رسیم یا نه بلکه مسئله این است که توافق 

مستلزم چه خواهد بود.
وی افزود: پیش بینی من این است که چه به توافق هسته ای با ایران 
برسیم چه به توافق نرسیم، ناچاریم با چالش ناشی از برنامه هسته ای 

ایران کنار بیاییم.
وی افزود:  با یا بدون توافق هس��ته ای، این چالش از بین نمی رود 
و ما باید خودمان را برای تبدیل این موضوع به یک موضوع بلند مدت 

آماده کنیم.
هاس گفت: از این رو، رسیدن به توافق تا پایان ماه ژوئن موجب از 
میان رفتن مش��کل نخواهد شد و نرسیدن به توافق تا پایان ماه ژوئن 

نیز به معنی بحران نیست.
وی درباره مخالفت اوباما با تحریم های بیشتر علیه ایران گفت:  به 
نظر من ماشه هرگونه تحریم جدید ارتباطی با مذاکرات ندارد بلکه با 

کارهایی که ایران در آزمایشگاه هایش انجام می دهد، مرتبط است.
رئیس شورای روابط خارجی افزود: موضوع حائز اهمیت این است 
که ایران در آزمایشگاه های خود چه می کند و آیا می توانیم با آن کنار 
بیایی��م یا برای ما غیرقابل قبول اس��ت ک��ه در این صورت باید درباره 
تحریم های بیش��تر یا چنان که رئیس جمهور )اوباما( در سخنان شب 
گذش��ته )در کنگره( به تلویح اشاره کرد، درباره احتمال کاربرد نیروی 

نظامی فکر کنیم.

تصحیح و پوزش
در ستون گفت وشنود دیروز، »عاق والدین« اشتباها آق  والدین نوشته 

شده بود که ضمن تصحیح از خوانندگان محترم پوزش می خواهیم.

در مراسم تقدیر از فعاالن مبارزه با فساد

نادران: رهبر معظم انقالب
 بانی مبارزه با فساد دركشور هستند

س�خنگوی کاخ س�فید در 
اظهارات�ی، پیاده روی ظریف و 
کری را امری معمول دانس�ت 
و طرح مجلس شورای اسالمی 
برای غنی س�ازی 60 درصد را 
نیز موضوعی مربوط به سیاست 

داخلی ایران عنوان کرد.
»جنیفر س��اکی« س��خنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس 
خبری گفت: ط��رح مجلس ایران 
ب��رای افزایش غنی س��ازی به 60 
درصد، تنها یک موضوع پارلمانی 
مربوط با سیاست داخلی ایران است 
و ما در هر ح��ال انتظار داریم که 
ایران به مفاد توافق ژنو پایبند بماند.
س��اکی در ادامه با اش��اره به 
طرح این مسئله در مجلس ایران 
در واکن��ش به ط��رح تحریم های 
بیشتر س��ناتورهای جمهوریخواه 
گفت: ما باره��ا گفته ایم که طرح 
تحریم های جدید بر روند مذاکرات 
اثری مخرب گذاش��ته و کل رژیم 

تحریم ه��ا را ب��ا مش��کل مواجه 
می کند.

قدم زدن وزرای خارجه ایران 
و آمری��کا در ژن��و و بازتاب آن در 
ای��ران موضوع  محافل سیاس��ی 
س��ؤال خبرنگار دیگ��ری بود که 
خان��م س��خنگو در پاس��خ گفت: 
آق��ای ظریف و ک��ری بارها با هم 
مالقات ه��ای خ��وب و مفی��دی 
داشتند و این امری معمول است 
ام��ا درخص��وص مس��ائل داخلی 

سیاسی ایران نظری نمی دهم.
 جو بایدن: قیمت نفت 

پایین می ماند
»ج��و  ح��ال،  همی��ن  در 
بای��دن« معاون اول رئیس جمهور 
آمریکا  در نشست »امنیت انرژی 
کارائیب« گف��ت: »اکنون قیمت 
نفت زیر هر بشکه 50 دالر است و 
احتماال قیمت نفت برای چند سال 

آینده تقریبا پایین باقی بماند.«
اظهارنظ��ر بای��دن در حال��ی 

مطرح می ش��ود که بس��یاری از 
تحلیلگران و مقامات کش��ورهای 
مختل��ف، کاهش ش��دید قیمت 
نفت طی ماه های اخیر را ناشی از 
سیاست های آمریکا و با همدستی 
عربستان سعودی برای اعمال فشار 
بر ایران، روس��یه و ونزوئال ارزیابی 

کرده اند.
 میزگرد هسته ای در مونیخ

به گزارش تسنیم، »وولفگانگ 
ن��س  کنفرا رئیس  یش��ینگر«، ا
امنیتی مونیخ، در نشست خبری 
ب��ا خبرن��گاران در برلین با هدف 
تشریح برنامه ها و محورهای اصلی 
مطرح در پنجاه و یکمین کنفرانس 
امنیت��ی مونیخ که قرار اس��ت در 
روزه��ای 6 تا 8 فوریه )17 تا 19 
بهمن ماه( در ش��هر مونیخ برگزار 
ش��ود،گفت: برگ��زاری میزگردی 
هسته ای در مونیخ با حضور وزیران 
خارج��ه ایران، آمری��کا ، آلمان و 

فرانسه پیش بینی شده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مطرح کرد

واکنش کاخ سفید به پیاده روی ژنو و غنی سازی 60 درصدی

مراسم تقدیر از فعاالن سیاسی 
و رس�انه ای پیش�تاز در مب�ارزه 
ب�ا مفاس�د اقتص�ادی ب�ا حضور 
احم�د توکل�ی، الیاس ن�ادران و 
علیرضا زاکانی در فرهنگس�رای 
اندیش�ه تهران به هم�ت انجمن 
روزنامه نگاران مسلمان برگزار شد.

الیاس نادران در این همایش اظهار 
داشت:  اگر قرار است در مورد مبارزه با 
فساد تشکری صورت بگیرد، ابتدا باید 
از مق��ام معظم رهبری این تش��کر را 
صورت داد، چرا که ایشان بانی مبارزه 

با فساد بوده اند.
وی گف��ت: در بح��ث مب��ارزه با 
فساد نباید س��یاه نمایی صورت گیرد 
و باید در حد خود مس��ئله، به مسئله 
پرداخته شود، چرا که برخی ها به دنبال 
القا کردن این مسئله هستند که همه 
فاسدند و این خط کمک به دشمنان 

نظام است.
نادران همچنی��ن تاکید کرد: در 
مجلس هشتم علی رغم همه فشارها، 
216 نماینده به قوه قضائیه درخواست 
کرده اند که به دو مصداق دانه درش��ت 
متهمین فساد رسیدگی کنند، بنابراین 
مجلس تاکنون در بحث مبارزه با فساد 
س��ربلند بیرون آمده و به وظیفه خود 

عمل کرده است.
وی تأکید کرد: درباره فساد هیچ 
برخ��ورد جناحی وجود ندارد، چرا که 
مفس��دان به دنبال پشتیبانی سیاسی 
برای خود هس��تند و همچون شهرام 
جزایری به همه باج می دهند، بنابراین 

برخورد جناحی با مسئله اشتباه است 
زی��را این یک عزم ملی اس��ت و همه 
آنهایی که دل در گرو نظام دارند باید 
در مقوله مبارزه با فساد، حساس باشند.
پرونده رحیمی را از سال 83 

پیگیری می کردیم 
نماینده م��ردم تهران در مجلس 
شورای اس��المی در بخش دیگری از 
سخنان خود تأکید کرد: امروز در کشور 
مس��ائل مختلف و اتهام��ات مختلفی 
به افراد زده می ش��ود که یکی از آنها 
بحث نقل و انتقاالت ارزی اس��ت، اما 
ما در مورد این مس��ائل مختلف ابتدا 
با مسئوالن ذی ربط صحبت و مسئله 
را تعقیب می کنی��م، اما اگر از طریق 
مج��اری موج��ود، کار دنبال نش��ود، 
مجبوریم مسئله را با افکارعمومی در 
میان بگذاریم و از آنان کمک بگیریم.

نادران پیگیری پرونده محمدرضا 
رحیمی را از سال 83 عنوان و تصریح 
کرد: ما از س��ال 83 با ریاست وی در 
دیوان محاسبات مخالف بودیم و ادله 
هم داش��تیم، ام��ا آن موقع الزم نبود 
که این موارد گفته شود، اما جریاناتی 
بودن��د که مس��ئله را تعقیب کردند و 
آقای رحیمی ریاست دیوان محاسبات 
را برعهده گرفت و درنهایت مشخص 

شد حق با دوستان ما بود.
به پرونده های مهدی 

هاشمی و استات اویل هم 
رسیدگی شود

احمد توکل��ی نماینده تهران 
نی��ز در این همایش با اش��اره به 

نتیجه رس��یدن پرون��ده رحیمی 
اظهار داش��ت:  امیدواریم که قوه 
قضائیه با پرونده های بزرگ دیگری 
همچون مهدی هاش��می، سعید 
مرتضوی،کرس��نت و استات اویل 
نیز ب��ا عدالت و دقت رس��یدگی 
کند، تأکید بر عدالت و دقت به این 
دلیل است که هیچ کس نمی خواهد 
و دوست ندارد که کسی بی گناه به 

زندان بیفتد.
وی ادام��ه داد: م��ا در م��ورد 
پرونده رحیمی هم متأس��ف و هم 
خوشحالیم؛ متأسف به این خاطر 
که در جمهوری اسالمی ایران کار 
به جایی رس��یده ک��ه معاون اول 
رئیس جمهور تعقیب می ش��ود و 
خوشحال از اینکه با پرونده فساد 

وی قاطعانه برخورد شد.
توکل��ی گف��ت :  در خصوص 
تخصیص امتی��از واردات به مبلغ 
650 میلی��ون یورو ب��ه یک تاجر 
خاص که بنده با آن مخالفت کردم 
و بع��د از مدتی ت��الش خصوصی 
گزارش آن را به مردم داده ام هنوز 
باعث عبرت کافی نش��ده اس��ت 
و همی��ن رانت واردات��ی دارد به 
واردکنندگان دولتی داده می شود 

که ما مخالف آن هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس، 
تأکید ک��رد: این رانت چه به یک 
تاجر خصوصی و چه به مس��ئول 
دولتی داده ش��ود م��ا مخالف آن 
هستیم و این تبعیض ممنوع است 

ولی در عین حال ما نمی خواهیم 
آبروی کس��ی را ببریم یا جنجال 
درس��ت کنیم اما ب��ا این حرف ها 
و جنجال ه��ا هم از می��دان به در 

نمی رویم.
دولت وقت را مقصر می دانم

وی در ادام��ه ای��ن نشس��ت در 
خص��وص پرون��ده باب��ک زنجانی و 
اقدام��ات مجل��س برای رس��یدگی 
قضائی به این پرونده تصریح کرد: ما 
زمانی که فهمیدیم این اتفاق افتاده 
اس��ت نامه ای را به رؤس��ای سه قوه 
نوشتیم و عده ای از نمایندگان نیز آن 
را امضاء  کرده اند که او تحت تعقیب 
قرار بگیرد چرا که تا آن زمان آزاد بود.

توکل��ی یادآور ش��د: بنده نزد 
آق��ای الریجانی رفتم و گفتم چرا 
او را بازداش��ت نکرده اید که آقای 
الریجان��ی گفت: ش��اید این کار 
مخل استیفای حقوق دولت شود 
اما بنده پاسخ دادم که این نگرانی 
جایی ندارد. لذا فردای آن روز بابک 

زنجانی بازداشت شد.
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گفت: روزنامه ایران به اعتراض های گس��ترده علیه پیاده روی 
ظریف و کری در ژنو پاسخ داده است.

گفتم: ه�زاران آفرین، صد بارک اهلل. حتما به نمایندگی 
از دولت و وزارت  خارجه از مردم پوزش خواسته است؟!

گفت: کجای کاری؟!... نوشته دکتر جلیلی هم با »ویلیام برنز« 
نماینده آمریکا 45 دقیقه پیاده روی کرده است!

گفتم: ولی همه می دانند که قضیه کامال برعکس بوده و 
حتی رسانه های آمریکایی هم اعتراض کرده بودند که چرا 
دکتر جلیلی با وجود درخواس�ت مک�رر ویلیام  برنز و 9بار 
وساطت نمایندگان 1+5 حاضر به مالقات جداگانه با ویلیام 

برنز نشده است.
گفت: وقتی می دانند که هیچکس دروغش��ان را باور نمی کند، 
چه اصراری به اینهمه دروغگویی دارند و اصال این دروغگویان در 

دولت راستگویان چه می کنند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو دعا می کرد و می گفت؛ خدایا! 
می دانی که توان رفتن به راه راست را ندارم! پس خودت راه 

راست را به طرف من کج کن!


