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درمکتب امام

غدیر منحصر به زمان نیست
زنده نگه داشــن ایــن عید]غدیر[ نه برای این اســت که چراغانی بشــود و 

قصیده خوانی بشود و مداحی بشود، اینها خوب است، اما مسئله این نیست. مسئله 

این است که به ما یاد بدهند که چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر 

منحرص به آن زمان نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد و روشی که حرضت امیر 

در این حکومت پیش گرفته است باید روش ملت ها و دست اندرکاران باشد. قضیه 

غدیر، قضیه جعل حکومت است.
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دولت اگر دنبال حقوق شهروندی است
اول از خود شروع کند
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سرویس سیاسی - 
روزنامه آفتاب یزد در ســرمقاله دیروز نوشت:»ســوژه جذاب جهت نگاشتن و پرداختن کم نیست اما کیهان چیز 
دیگری اســت! دیروز این روزنامه در ســتون سرمقاله خود در واکنش به دو قطبی کره شمالی – کره جنوبی که همزمان 
با آزمایش های موشکی پیونگ یانگ در کشورمان شکل گرفته مطرح نمود تصویری که از کره شمالی ، کوبا و ونزوئال در 

ایران و میان مردم شکل گرفته صحیح نیست و ساخته و پرداخته آمریکاست«.
این روزنامه زنجیره ای در بخش دیگری از این یادداشــت نوشــته است:»کیهانی ها مدعی هستند برخالف آنچه در 

رسانه ها نوشته می شود کره شمالی ، کوبا و ونزوئال آن چنان بد هم نیستند«.
متاسفانه نویسنده این یادداشت حتی به خود زحمت نداده که متن سوژه موردنظر خود را یکبار به صورت کامل و 
با دقت مطالعه کند. شاید هم به فرموده چنین نوشته است. همانند زمانی که در قامت یک روزنامه اجاره ای به رپرتاژ 
برای مفســدان کالن اقتصادی می پرداخت و نیم صفحه اول خود را به شهرام جزایری- مفسد مشهور دوره اصالحات- 

اختصاص می داد.
برخالف ادعای این روزنامه زنجیره ای، ســرمقاله منتشر شــده در روزنامه کیهان با تیتر »جهنم شمالی یا بهشت 
جنوبی؟!« به این موضوع می پرداخت که دوگانه القایی و ادعایی رسانه های غربی و همفکران داخلی آنها درباره اینکه یا 

باید کره شمالی باشید یا ژاپن و کره جنوبی، دوگانه ای جعلی است.
در ســرمقاله کیهان نوشــته شده بود: »ما نه می خواهیم ژاپن باشیم و نه کره شمالی. ما می خواهیم و باید خودمان 
باشــیم. جمهوری اســالمی ایران و به قول حضرت امام راحل)ره( نه یک کلمه بیشــتر و نه یک کلمه کمتر. جمهوری 
اســالمی نیز بعد از 38 ســال با تمام فراز و فرودهایش، عبارت و مفهوم غریب و ناشناخته ای نیست. اگر قرار بود این یا 
آن را ســرلوحه و سرمشــق خود بدانیم، دیگر چه نیازی به شعار مبنایی نه شرقی نه غربی وجود داشت؟ اصاًل برای چه 

انقالب کردیم؟!...« و کل موضوع آن بود که هر دو سوی این دوگانه را رد می کرد.
گفتنی اســت بی بی سی فارســی نیز در روزهای گذشته در واکنش به ســرمقاله کیهان، دقیقا به همین روش به 

وارونه نمایی اصل ماجرا پرداخته بود.
همسویی بی بی سی و رسانه های زنجیره ای در وارونه نمایی و پراکندن چنین القائات و شبهاتی در جامعه البته عجیب 
و دور از انتظار نیست. چرا که بی بی سی فارسی را هم دوستان فراری همین رسانه های معلوم الحال اداره می کنند و در 
آن می نویسند. این ارتباط تا جایی است که برخی از آنها گاهی مطالب تحلیلی بی بی سی را هم بدون کم و کاست در 

روزنامه های خود منتشر می کنند!

فرار به جلوی بزک کنندگان برجام
روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد همچنین در گزارشی نوشت: »روزگذشته حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه 
کیهان در اقدامی بی سابقه و بی بدیل، لب به عذرخواهی از محمدجواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته ای گشود. عنوان 
سرمقاله او » مذاکره کردید یا دیکته نوشته اید« با واکنش رئیس  دستگاه دیپلماسی همراه بود و همین اتفاق شریعتمداری 
را مجبــور بــه طلب پوزش کرد... این انتظار از او می رود که یک بار دیگر لب به عذرخواهی بگشــاید. این بار نه تنها از 
دستگاه دیپلماسی که از ملت ایران برای عدم بیان حقیقتی که بی شک به آن آگاه بوده است. هر چند درخواست بیان 
طلب پوزش و عذرخواهی اصولگرایان از مردم ره به جایی نخواهد برد اما با عذرخواهی روز گذشته شریعتمداری می توان 

کورسوی امیدی نسبت به این اتفاق داشت«.
وارونه نمایی و تحریف مسائل مهم به امری رایج و روزمره در میان روزنامه های زنجیره ای و مدعیان »دانستن حق 

مردم است« تبدیل شده است.
این روزنامه مدعی اصالحات با فرار به جلو تالش کرده است تا با تحریف ماجرا و تعمیم دادن آن به کلیت موضوع 

برجام، بر کالهبرداری برجام سرپوش بگذارد.
گفتنی اســت روزنامه کیهان روز سه شنبه-14 شهریور- در یادداشتی به قلم مدیرمسئول نوشت: » یکی از برادران 
عزیز و انقالبی ام از تیتر یادداشت روز یکشنبه اینجانب با عنوان »مذاکره کردید یا دیکته نوشتید؟!« گالیه می کرد و بر 
این باور بود که تیتر یادشده حاوی کنایه ای اهانت آمیز به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان است! گالیه ایشان در 
حالی است که در یادداشت مورد  اشاره به چند نمونه از بی دقتی تیم مذاکره کننده در تدوین برجام استناد شده و نتیجه 
این کم توجهی را استفاده حریف از واژه های دوپهلو و »تفسیرپذیر« در متن برجام دانسته بودیم که امروزه طرف مقابل 

با بهره گیری از همان واژه های دو پهلو در پی تحمیل تفسیر غیربرجامی خود به برجام است«.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: » اگرچه متن یادداشت را مستند می دانم ولی گالیه برادر عزیزی را که 
در صدر این وجیزه به آن  اشاره شد نیز، نفی نمی کنم و چنانچه از تیتر یادداشت مزبور تلقی اهانت شده است، از تیم 

هسته ای کشورمان، مخصوصا آقای دکتر ظریف که روی سخن یادداشت با ایشان بود«.
همانطور که از متن فوق مشخص است، عذرخواهی مدیرمسئول کیهان تنها بابت تیتر یادداشت بوده است و تاکید 

شده که متن یادداشت مستند است.
بزک کنندگان برجام به این مسئله توجه داشته باشند که خسارت محض برجام با این قبیل وارونه نمایی ها از کارنامه 

آنان پاک نمی شود و مدعیان اصالحات باید درباره بزک خسارت محض به افکارعمومی پاسخگو باشند.

دولت و اجرای حقوق شهروندی
روزنامه اعتماد روز گذشــته در ســرمقاله خود درباره موضوع حقوق شهروندی نوشت : »تدوین حقوق شهروندي 
مدت ها وقت گرفت تا در نهایت متني با بیش از 1٠٠ ماده تهیه شد و براي آن یک دفتر و معاونت نیز تاسیس شد ولي 
از همان ابتدا نیز گفته مي شــد که مشــکل حقوق شهروندي نداشتن آن متن نیست که اتفاقا همه این موارد مکتوب و 

مدون است. آنچه که محل اشکال است، عدم اجراي آن حقوق است.«
این نوشتار در ادامه افزوده است: »این عدم اجرا نیز به حوزه هاي گوناگوني مربوط مي شود که البته همه آنها متوجه 
دولت نیســت، ولي اگر دولت درصدد تامین حقوق شــهروندي است مي تواند یا بهتر است که گفت مي باید از خودش 
شــروع کند، و اگر حقوق مردم را در چارچوب وظایف و اختیارات ســازمان ها و ادارات دولتي تامین کند، بخش مهمي 
از مشــکالت در این زمینه حل خواهد شــد. ضمن آنکه اثرات مثبت این رفتار به سایر نهادها و سازمان هاي حکومتي 
نیز سرایت خواهد کرد.«سرمقاله پس از طرح موارد فوق تاکید می کند: »چهار سال از دولت اول گذشت، دریغ از یک 
پیشرفت محسوس در این زمینه. براي اینکه سخن نادقیق نگفته نباشیم، شاید پیشرفت هایي بوده ولي حداقل براي ما 

محسوس نیست و در مقابل از پسرفت هم مي توان شاهد  آورد.«

اشتغال زایی برای بستگان!
روزنامه زنجیره ای قانون به موضوع »انتصاب های فامیلی « به عنوان پدیده ای خطرناک در جامعه پرداخت و نوشت : 
آقازادگي، پدیده  جدیدي در کشور نیست. از سال ها قبل این موضوع مطرح بوده و در قبل از انقالب نیز به وفور به چشم 
مي خورد. به تازگي پیرو صحبت یکي از آقازاده ها، این پدیده با نام »ژن خوب« عجین شــده  اســت. مسئله ژن خوب با 
شروع دولت دوازدهم و شروع کار شوراهاي شهر در کشور و انتصابات مربوط به آنها بار دیگر برسر زبان ها افتاد؛ اما این 
پدیده تا چه میزان در جامعه تاثیرگذار خواهد بود. انسداد اجتماعي و مسائل مربوط به آن که از دل این  قبیل مسائل 

بیرون مي آید، تا چه حد توسط مسئوالن جامعه جدي گرفته مي شود؟
در بخش دیگری از این گزارش به نقل از الهه کوالیی فعال سیاسی اصالح طلب آمده است »زیاده روي و کم رفتن 
مالک نیســت. بلکه مســئله مهم، پاسخ دادن به جوانان بسیاري است که تحصیلکرده و توانا بودند ولي با فرصت کاري 
روبه رو نبوده و ناامید از آینده شــغلي هســتند. در فضاي کنوني اقتصاد، جامعه حتي وجود انگشت شمار این رفتارها را 
نیز جایز نمي داند. این نوع رفتارها قابل قبول نیســت. از آن جایي که شایسته ســاالري چندین سال است که به عنوان 

مطالبه عمومي مطرح مي شود، رفتارهاي این چنیني حساسیت آفرین بوده و برفضاي سیاسي کشور تاثیر مي گذارد.«
کوالیی همچنین در پاسخ به سؤالی در رابطه با انتصاب های فامیلی در میان برخی نمایندگان مجلس نیز گفته است 
»این نوع رفتارها به شأن مجلس و همچنین اعتماد عمومي لطمه وارد مي کند. به هرحال مردم انتظار دارند که نمایندگان 
رفتارشان را به گونه اي تنظیم کنند که منافع مردم و مصالح عمومي در اولویت اهداف آنها باشد. این نوع برخوردها نه 
تنها باعث بي اعتمادي عمومي به نمایندگان مجلس بلکه سایر دارندگان مناصب قدرت را نیز تحت شعاع قرار مي دهد.«
گفتنی اســت به اذعان مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور اشــتغال مهم ترین مشکل پیش روی کشور است، در 
شرایطی که بسیاری از جوانان کشور از بیکاری و مشکالت معیشتی رنج می برند انتصاب های فامیلی و پدیده نوظهوری 

با عنوان »ژن خوب « عجیب و تاسف بار به نظر می رسد و پاسخ و برخورد سریع مسئوالن را می طلبد.

حبدنیا؛ریشههمهنابسامانیها
وانحرافات

  از صدر اسالم تاکنون آنقدر تحوالت در عالم اسالم پیش آمده و آنقدر 
درس هاي عبرت  در تاریخ وجود دارد که هر قدر انسان دقت کند، بیشتر 

به اسرار و رموز این حوادث پي مي برد.
خداي متعال بزرگترین و شــریفترین مخلوق خودش را براي هدایت 
این امت مبعوث فرمود و او انســان ها را از پلیدي ها، پلشتي ها، زشتي ها، 
پســتي ها و ذلت ها نجات داد و به اوج عزت رسانید، ولي مردم جز اندکي 
آنچنانکه باید قدر این نعمت را ندانستند. برخي آشکارا به جنگ با اسالم 
پرداختند و برخي منافقانه سعي کردند که این نور را خاموش کنند. ولي 
خداي متعال امت را به این ناسپاســي ها اخذ نکرد و براي اتمام و اکمال 
این نعمت، دوازده نور پاک معصوم را یکي پس از دیگري جانشین پیغمبر 

صلي اهلل علیه وآله قرار  داد.
مطالعه، دقت و تفکر در تاریخ صدر اســالم، بســیاري از مشکالت و 
معماهاي این زمان را برایمان حل مي کند. کساني سال ها پاي منبر پیغمبر 
بودند اما سرانجام شمشیر به روي علي کشیدند. کساني سال ها پاي منبر و 
در سپاه علي بودند و در جنگ صفین با معاویه مي جنگیدند، اما در کربال 

فرزندش سیدالشهدا را به شهادت رساندند!
انســان موجودي بســیار عجیب و قابل تحول است، بنابر این انسان 
نمي توانــد به دوام هیچ یک از احــوال و موقعیت هاي خودش یا دیگران 
اطمینان پیدا کند. مطالعه تاریخ به انسان مي فهماند که خیلي خطر ها در 
پیش است و این انسان را نگران آینده و عاقبت خود مي کند؛ بنابراین باید 
به خدا پناه برد، به اولیاي خدا توسل پیدا کرد و عقل خود را به کار گرفت 

تا کمتر در دام شیاطین بیفتیم.
محبت دنیا، عامل تمام انحرافات

 حب دنیا ریشه این  انحرافات و تحوالت است. خیلي بعید است کسي 
فکــر کند که این تحوالت فقط مربوط به مردم آن زمان بوده و هم اکنون 
هر کس قدم در راه راســت گذاشــت، تا آخر مستقیم مي ماند! عاملي که 
موجب سقوط و انحراف گذشتگان شد ،در یک کلمه حب دنیاست که در 

من و شما نیز کمابیش وجود دارد.
عشق به ریاست، انسان را به جایي مي رساند که علي رغم شناخت مقام 
اهل بیت، هارون الرشید حاضر مي شود سال هاي طوالني امام هفتم را در 

سخت ترین زندان ها حبس کند و سرانجام نیز به شهادت رساند.
جا دارد ما نیز به قلبمان مراجعه کنیم و ببینیم آیا ما حب دنیا نداریم؟ 
اگر احساس کردیم که حاضریم به خاطر حب مال و مقام، حق دیگري را 
تضییع کنیم، بدانیم به خاطر یک قیراط، آن انســان را سر پل صراط نگه 
مي دارند و اگر یک ریال هم از دیگري غصب کنیم باید حســابش را پس 

بدهیم.
استفاده از بیت المال براي پیروزي در انتخابات یعني دزدیدن میلیاردها 
تومان از میلیون ها انساني که گرفتاري هاي بیشماري دارند، براي رسیدن 

به مقامي احتمالي.
حب دنیا و مقام ،منحصر در مقام هاي دولتي نیست، این زهر کشنده  
بسیار خطرناکي است که در درون همه وجود دارد و مثال اگر کسي دوست 
داشته باشد براي شاگرد اول شدن خود، حق دیگري را تضییع کند، شاخه اي 
از همان حب دنیاست که وقتي رشد کند مي رسد به آنجایي که انسان حاضر 
مي شود براي رسیدن به امیالش، امام حسین)ع( را نیز شهید کند،  بنابراین 

باید حواسمان جمع باشد و از ابتدا آن را از پا درآوریم یا تضعیف کنیم.
اخالص، عامل پیروزی و موفقیت

 مهم تریــن عاملي که امام خمینــي)ره( را بر همه قدرت هاي جهاني 
پیروز کرد، اخالص ایشــان بود که شــاخ و برگش به دل هاي شاگردان و 
دست پروردگانش ســایه انداخت و در آنها نفوذ کرد که توانستند با همه 
قدرت هاي عظیم جهاني مبارزه کنند و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 

نمونه هاي عیني  آن بودند.
عامل پیروزي، اخالص در پیشــگاه خدا و انجام وظیفه است و عامل 
شکســت ها، انحراف ها و ناسپاســي ها، عالقه به زندگي و زرق و برق دنیا، 

پست و مقام و سردوشي هاست.
عمــل خالصانه داراي  مراتب مختلف و متوقف بر شــناخت هدف و 
چگونگي عمل است. هواهاي نفساني بسیار پیچیده است و گاهي به صورت 
ناخودآگاه در فکر اثر مي گذارد و به همین دلیل باید از مراحل ساده شروع 
کرد، چرا که وقتي کسي بدون خودسازي بخواهد مسئولیتي را بپذیرد دیگر 
نمي تواند به راحتي به ندانستن اعتراف کند، یا کاري که به نفع شخصي 
اوست ولي مورد رضایت خدا نیست یا براي خانواده ، اهل شهر،  کشور، یا 

نژادش ضرر دارد را ترک کند.
انسان در هنگام رأي دادن نیز درمعرض این امتحان قرار مي گیرد که 
ببیند با چه مالکي کسي را انتخاب مي کند و به او رأي مي دهد. اگر مالک 
در ترجیح، این شد که چه کسي براي اسالم و انقالب بهتر است، آن وقت 

مي توانیم کارمان را درست و با اخالص انجام بدهیم.
بیانــات آیت اهلل مصباح یزدي )دام ظله(  در دیدار با گروهي از طالب 

و دانشجویان استان خوزستان ؛ قم ؛92/1/8
زالل بصیرت روزهای  پنج شنبه منتشر می شود.

جســت و جوی کوتاهی در یادداشــت ها، تبلیغات و جلســاتی که این روزها از سوی به اصطالح 
سلطنت طلب ها منتشر و برگزار می شود نشان دهنده آن است که این گروه ها و افراد، هر چند بسیار 
اندک، تالش دارند تا نشــان دهند مشی کارتر رئیس جمهور تازه انتخاب شده دمکرات آمریکا در دو 
ســال منتهی به پیروزی انقالب اســالمی زمینه ساز سقوط رژیم شــاه گردید ، آنان می گویند کارتر 
باعث تقویت انقالبیون شد و در نتیجه شاه تضعیف و نتوانست با تظاهرات و به گفته آنان آشوب های 

فزاینده برخورد کند.
این توهم حتی بین انقالبیون نیز تا مدت ها رواج داشــته است، چند سال پیش بی بی سی ارگان 
رسانه ای روباه پیر مصاحبه ای از آیت اهلل منتظری منتشر کرد که به وضوح این تصور در آن دیده می شد ، 
در بخشی از این مصاحبه آمده بود »گفتم خدمت مرحوم آیت اهلل خمینی و به ایشان عرض کردم آقا، 
این اشغال سفارت طول کشیده... بجاست تا مادامی که کارتر سر کار هست این امتیاز را ایران به کارتر 
بدهد برای اینکه پیروزی انقالب ما تقریبا به واسطه این بود که جو را کارتر مساعد کرد. این امتیاز را، 
به عقیده من، جایش هست که دولت ایران به کارتر بدهد و گروگانها را آزاد کند. ایشان فرمودند که 
این غیب هایی که تو می گویی که کارتر بهتر از )رونالد( ریگان هست، ما این غیب ها را بلد نیستیم.« )1(

پاســخ امام به آیت اهلل منتظری روشــن بود، هیچ تفاوتی میان کارتر دمکرات و ریگان جمهوری 
خواه نیســت و انقالب بایســتی در برابر هر دو مقاومت و پایداری پیشه سازد، از این مقدمه ضروری 
که بگذریم به فاجعه تلخ » 17 شهریور 1357 « می رسیم ، اسناد به خوبی نشان دهنده این واقعیت 

است که رژیم شاه با اطمینان از حمایت های بیدریغ آمریکا دست به چنین جنایت وحشتناکی زد.
پیش از پرداختن به فاجعه 17 شهریور ضروری است به کمتر از یک ماه پیش از آن یعنی قتل 
عام »ســینما رکس آبادان « بپردازیم ، 28 مرداد 1357 بی شــک یکی از مهم ترین روزها و در عین 
حال تلخ ترین روزهای این سال محسوب می شد، ساعت 21:45 شب بیست و هشتم مرداد طبق آمار 
دقیق 63٠ نفر از افرادی که به تماشای فیلم گوزن ها در آخرین سانس به سینما رفته بودند در آتش 

سوختند. تعداد کشته شدگان بعداً به بیش از 733 نفر افزایش یافت.
یک روز پس از مصاحبه شاه و اعالم وحشت بزرگ ، عناصر ساواک ، سینما رکس آبادان را به آتش 
کشــیده و آن فاجعه را به وجود مي آورند. پرویز راجي )آخرین ســفیر شاه در لندن( در خاطرات روز 
شانزدهم آگوســت 1978 )25مرداد 1357( خود مي نویسد: » در مالقات با هوشنگ انصاری ]وزیر 
دارائي[ به او گفتم: اعلیحضرت فعاًل چاره اي ندارد جز این که خونســردي خود را حفظ کند ؛ اوضاع 
را به حال خود بگذارد و درخصوص خونریزي و خرابکاري مخالفان دســت به تبلیغات بزند... وقتي 
کارد به اســتخوان همه رسید ، مي بایست یک واقعه قهرآمیز و مرگبار و ویرانگر را بهانه قرار دهد ، به 
عکس العمل محکم و چشمگیري دست بزند، ارتش را به صحنه آورد و با هر مقدار خشونت که الزم 

باشد، به سرکوبي مخالفان بپردازد.« )2(
پرویز راجی سفیر وقت ایران در انگلیس در یادداشت روز بیستم آگوست 1978 )29 مرداد 1357 
( نیز با اشاره به واقعه آتش سوزي سینما رکس آبادان مي نویسد : » به میرفخرائي در وزارت دربار تلفن 
زدم که از قول من به هویدا پیشنهاد کند تا یک روحانی بلندپایه را همین امشب به تلویزیون بیاورند 
تا وي این وحشــیگري جنون آمیز را محکوم کند و آن را خالف قوانین الهي بخواند... هنگامي که به 
فرودگاه رفتم ، از صحبت هاي فرهاد و حسین اشــراقي این طور فهمیدم که حادثه آتش سوزي سینما 
دارد به سرعت زمینه را براي اقدامات شدید فراهم مي سازد... به فکرم رسید که شاید چند واقعه دیگر 

از این نوع باید اتفاق بیفتد تا سرکوب نهائي انجام گیرد.« )3(
راجي در 25 مرداد از تبلیغ درخصوص »خونریزي و خرابکاري مخالفان!« سخن مي گوید. وي سپس 
اظهار مي دارد که مي بایســت »یک واقعه قهرآمیز و مرگبار و ویرانگر« را بهانه قرار داد و به سرکوبي 
مخالفان پرداخت. وي به صراحت بیان مي کند که »سرکوب نهائي« مستلزم یک سري زمینه سازي 
قبلي است و واقعه آتش سوزي سینما رکس آبادان یکي از بسترهاي مناسب براي نیل به این مقصود 
بوده است.با سقوط آموزگار پس از فاجعه سینمارکس و روی کار آمدن شریف امامی با شعار »آشتی 
ملی« این توهم که دیگر دوران کشتار به سر آمده و با صلح و مودت اوضاع رو به راه خواهد شد در 
گروهی از سیاسیون به وجود آمد ولی رژیم به دنبال کشتارهای بعدی و زمینه سازی های دیگر بود.

17 شــهریور 1357 به پیشنهاد رئیس وقت ساواک حکومت نظامی اعالم شد ، در این روز مردم 
در میدان ژاله که بعدها به میدان شهدا تغییر نام یافت اجتماع کرده بودند ولی این بار مامورین رژیم 
تصمیم به متفرق کردن مردم نداشتند آنان از باال دستور گرفته بودند که ضرب شستی به مخالفین 
نشان دهند و این گونه بود که تظاهرات مردم به شدت سرکوب شده و صدها نفر به شهادت رسیده 

و یا مجروح شدند.
بر اساس تصورات عده ای که گمان می کنند » دولت وقت آمریکا و کارتر با شعار دمکراسی و آزادی 

به قدرت رسیده بود و فشار آنها برای ایجاد فضای باز سیاسی زمینه ساز پیروزی انقالب شد« طبیعی 
است که پس از فاجعه سینما رکس آبادان و کشتار 17 شهریور از سوی کارتر به شاه شدیدا هشدار و 
حمایت ها از رژیم پهلوی قطع شود ولی » پس از واقعه 17 شهریور، کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در 
تماسي، به شاه اطمینان داد که از روش قهرآمیز و قاطع او در برخورد با مخالفان حمایت مي کند. « )4(

مراجعه به اسناد النه جاسوسی اطالعات بیشتری را در دسترس عالقمندان قرار می دهد ، در سندی 
به تاریخ 1٠ ســپتامبر 1978 ، 19 شــهریور 1357 با موضوع مکالمه تلفنی کارتر با شاه آمده است : 
رئیس جمهور... به شاه ایران تلفن کرد و در مورد وضع فعلی ایران با او بحث کرد ، رئیس جمهور روابط 
نزدیک و دوستانه بین ایران و آمریکا و اهمیت اتحادیه ادامه دار ایران با غرب را دوباره تصریح کرد.)5(

پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عده ای از جمله دولت جدید ایاالت 
متحده بر این موضوع تاکید داشتند که ایران بایستی قدردان اوباما رئیس جمهور سابق این کشور باشد ، 
این خواسته ناظر بر تفاوت رویکرد دو رئیس جمهور آمریکا بود به این معنا که اوباما رویکرد مسالمت 
آمیــزی در برابر ایران در پیش گرفته بود ولی ترامــپ این گونه نخواهد بود ، آن گونه که عده ای در 
سال های ابتدایی پیروزی انقالب گمان می کردند و می گفتند کارتر بهتر از ریگان است ، رهبر معظم 
انقالب 19 بهمن سال گذشته در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش به این مسئله اشاره 
و تاکید کردند » رئیس جمهور جدید آمریکا می گوید باید از اوباما متشکر باشید! چرا؟ متشکر باشیم 
به خاطر داعش و آتش در عراق و سوریه و حمایت علنی از فتنه ی 88؟ او بود که تحریم های فلج کننده 
برای ملت ایران آورد؛ البته به خواسته اش نرسید و هیچ دشمنی نمی تواند ملت ایران را فلج کند... از 
آن طرف به بنده نامه می نویسد و اظهار ارادت و محّبت و همکاری می کند، از این طرف علناً و صریحاً 
از فتنه گر حمایت می کند و می گوید ما پشت سر شما ایستاده ایم و دنبال فتنه ایجاد کردن در کشور 
است؛ چهره  نفاق ]همین است[؛ همان دستکش مخملینی که روی پنجه  آهنی کشیده شده بود که 

من این را بارها گفتم. ما هیچ تشّکری نمی کنیم.«
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2 روز بعد از فاجعه

کارتر در تماس با شاه 
از قتل عام 17 شهریور حمایت کرد

سیدروح اهلل امین آبادی 

سرویس سیاسی-
دولت در حالی از تعامل مثبت با شــهردار 
جدید تهران در راســتای حل مشکالت مردم 
ســخن می گوید و اجازه حضور به نجفی در 
از ســوی دولتی ها در  جلسات هیئت دولت 
این جهت ارزیابی می شود که در طول سالیان 
گذشــته اجازه حضور به شهردار غیرهمسو با 
خود در جلسات را نداده بودند، این مهم نشان 
ندارد  اهمیت  آنچه کــه  برای دولت  می دهد 
حل مشــکالت مردم اســت که اگر این گونه 
بود به قالیباف نیــز اجازه می دادند در هیئت 
 دولت حضور یافته و مشکالت در سایه تعامل 

حل شود.
با انتخاب شهردار جدید تهران اعالم شد از این 
پس نجفی در جلســات هیئت دولت شرکت خواهد 
کرد و در این رابطه سخنگوی دولت اظهار داشت در 
سایه تعامل دولت و شهرداری کارها به خوبی پیش 

خواهد رفت!
محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت در نشست 
خبری اخیر خود اظهار داشــت : فضای مثبت تری 
با حضور شــهردار تهــران در هیئــت دولت فراهم 
می شــود و در ســایه این تعامل کارهــا بهتر پیش 
 خواهد رفــت، باید امیدوار بود. ایــن کار را »خیر« 

ارزیابی می کنیم.
محمدعلی نجفی شــهردار تهــران نیز در این 
رابطه گفته اســت : حضور در جلسات هیئت دولت 
سبب هماهنگی های بیشتر و تسریع در کارها خواهد 
شد.اگر شهرداری در جریان سیاست های دولت باشد 
بسیار مؤثر است و این مسائل به نفع دولت، مردم و 

شهرداری خواهد بود.
زهرا صدراعظم نوري عضو شورای شهر تهران نیز 
در همین ارتباط در صفحه شخصی خود نوشته است 
: دعوت روحاني از نجفي براي حضور در هیأت دولت 
نشانه درک درســت روحاني از شهر تهران، جایگاه 

شهردار و نقش تهران در کالن کشور است.
محمدجــواد حق شــناس، رئیس کمیســیون 
فرهنگي- اجتماعي شــوراي شهر نیز در این زمینه 
نوشته اســت : حضور نجفي در جلسات دولت نوید 
بخش آغازي نو در هماهنگي دولت و شــهرداري در 

مدیریت کالنشهر تهران خواهد بود.
 وي در یادداشــتی دیگر در صفحه شــخصی 
خــود تاکید کرده اســت : روحاني با پذیرش حضور 
شــهردارتهران در جلســات هیئت دولت گام اول را 

براي کاهش مشکالت پایتخت برداشت.
آنچه برای مدعیان اهمیت ندارد

در طول ســالیان متمادی که درازای آن به 18 
سال می رسد شهرداران تهران اجازه حضور در جلسات 
هیئت دولت را نداشــته اند ، احمدی نژاد در جلسات 
دولــت اصالحات حضور نداشــت و قالیباف نیز در 

جلسات دولت های نهم ، دهم و یازدهم!
اما امروز از حضور شهردار جدید تهران در جلسات 

هیئت دولت برای حل مشــکالت مردم سخن گفته 
می شــود و اینکه روحانــی گام اول را برای کاهش 

مشکالت پایتخت برداشته است.
ســؤال افکار عمومی و رسانه ها این است که اگر 
دولت به فکر حل مشکالت مردم تهران است چرا در 
طول چهار ســال گذشته که شهرداری غیرهمسو بر 
ســر کار بود اجازه حضور به وی را در جلسات خود 

نمی داد؟!
آیا حل مشــکالت مردم تهران تنها در صورتی 
ضروری است که شــهردار از طیف و جریان همسو 
با دولت باشــد؟! و صد البته کــه با توجه به رویکرد 
و مواضع دولتمردان در چهار ســال گذشته روشن و 
مبرهن است که حل مشکالت مردم اهمیتی برای آنان 
ندارد و تنها رویکردها و بازی های سیاســی است که 
میزان و مالک عمل آنان است که اگر حل مشکالت 
درجه ای از اهمیت را داشت در سال های گذشته نیز 

چنین رویکردی از سوی دولت اتخاذ می شد.

اجازه حضور به شهردار همسو در جلسات هیئت دولت 

مگر مشکالت تهران در سال های گذشته
 اهمیت نداشت؟!

نماینده تفرش و عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دیوان محاسبات باید گزارش 
و توضیح دهد که چگونه تعداد 400 مدیر نجومی بگیر به صفر رســیدند و از زمان گزارش قبلی تا کنون چه 

اقداماتی در این خصوص انجام داده است؟
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با دانا؛ درخصوص تبرئه نجومی بگیران 
در دیوان محاســبات کشــور اظهار داشت: از آنجایی که در قانون سقف حقوقی مدیران و کارمندان دولت به طور مشخص 
تعیین نشده است، دیوان محاسبات حد مشخصی را به عنوان سقف حقوقی در نظر نگرفته است هرچند در قانون پیش بینی 

شده است که میزان حقوق مدیران نباید از 7 برابر کارمندان خود تجاوز کند.
وی با بیان اینکه میان حقوق و دریافتی مدیران قطعاً تفاوت است بیان داشت: گزارشی که می گوید دیوان محاسبات نجومی 

بگیران را تبرئه کرده است هنوز به مجلس ابالغ نشده و در صحن قرائت نشده است.
مدیرکل سابق برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور در ادامه گفت: دیوان محاسبات باید توضیح بدهد چگونه در گزارش 
اول اعالم کرد که حدود 4٠٠ مدیر، رقم هایی را به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده اند و براساس نامه نگاری هایی که 
دیوان محاسبات انجام داده است حدود 23 میلیارد تومان میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده 
است، اما اکنون در گزارشی که ما داریم همه نجومی بگیران تبرئه شده اند.حسینی با بیان اینکه از دیوان محاسبات خواسته 
ایم تا بعد از پایان تعطیالت مجلس گزارشی از میزان حقوق مدیران به مجلس بدهد گفت: دیوان محاسبات باید گزارش 
و توضیح دهد که چگونه تعداد 4٠٠ مدیر نجومی بگیر به صفر رســیدند و از زمان گزارش قبلی تا کنون چه اقداماتی در 
این خصوص انجام داده است.وی با اشاره به نتایجی که قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده نجومی بگیران منتشر کرده است 
عنوان کرد: قطعا تنها 2٠ نفر نجومی بگیر نبوده اند و از 4٠٠ نجومی بگیر تنها 2٠ نفرشان مجرم شناخته شده اند؛ بیش 

از یک سال از انتشار فیش های نجومی گذشته است اما قرار است رسیدگی به این حقوق ها چند سال به طول بیانجامد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: ما از جایگاه مجلس از قوه قضاییه و دیوان محاسبات 
مطالبات و توقع مردم مبنی بر معرفی نجومی بگیران و مجازات مجرمان را مطرح و پیگیری می کنیم چرا که بیش از یک 
ســال از انتشــار فیش های نجومی گذشته اســت و با وجود تاکیدات مکرر همچنان هیچ فردی مجازات نشده و یا نجومی 
بگیران معرفی نشده اند.حسینی همچنین تصریح کرد: پیش از گزارش جدید دیوان محاسبات اعالم کرده است که افرادی 
که حقوق باالی 2٠ میلیون داشــته اند مازاد آن را به حســاب خزانه واریز کنند که این اقدام از سوی برخی از آنها صورت 
گرفت اما هنگامی که به دادگاه رفتند و هیئت های مستشــاری بررســی کردند تعدادی از آنها مدعی شدند از آنجایی که 

پول هایی که دریافت کرده اند قانونی بوده است، پس باید پول هایشان را از خزانه پس بدهند.
وی در ادامه با بیان این که این مدیران در سطوح وزرا و معاونان آنها نیستند عنوان کرد: دونفر از مدیران مدعی شده اند 
که باید پول هایی که به خزانه واریز کرده اند را به آنها پس بدهند که البته شاید این مطالبه بقیه مدیران نجومی بگیر هم 

باشد اما تا کنون جرأت بیان آن را نداشته اند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد

دیوان محاسبات پاسخ دهد 
چگونه تعداد 400 مدیر نجومی به صفر رسید!

وزیر خارجه کشورمان ضمن اشاره به بحران 
هسته ای شــبه جزیره کره گفت: کره شمالی 
هرگونه گفت وگو با آمریکا در این خصوص را رد 
کرد، زیرا هیچ کس انتظار ندارد که آمریکا به 

تعهداتش پایبند باشد. 
»محمد جــواد ظریف« وزیر خارجــه ایران در 
گفت و گوی خود با شبکه »المیادین« در پاسخ به این 
سؤال درباره اینکه برخی ها معتقدند که ایران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی پرچم طایفه گری را در منطقه 
برافراشــته است، گفت: ایران در حمایت از فلسطین 
بهای سنگینی را پرداخت کرده است، آیا در فلسطین 
هیچ شیعی وجود دارد؟ از دولت افغانستان در جنگ 
با طالبان حمایت کردیم، آیا مردم افغانستانی شیعی 
هســتند؟ ما از دولت ترکیه در مسئله کودتای اخیر 
این کشور حمایت کردیم، آیا ترکیه یک کشور شیعی 
اســت؟ از قطر در مقابله با محاصره و تحریم حمایت 
کردیم به دلیل اینکه اعتقاد داریم به اینکه عرصه به 
هیچ ملتی نباید تنگ شود، آیا قطر کشور شیعی است؟ 
به حمله صدام به کویت اعتراض کردیم و به کویتی ها 
کمک کردیم، آیا کویت کشور شیعی است؟ به کردهای 
کردستان عراق در مبارزه با داعش کمک کردیم، آیا 

کردستان عراقی منطقه شیعی است؟
وزیر خارجه ایــران درباره حمله نیروهای ارتش 

میانمار به مســلمانان روهینگیا گفت: با وزیر خارجه 
ترکیه و اندونــزی که در کنار وزیر خارجه مالزی در 
میانمار حضور داشــتند، تماس تلفنی برقرار کردم. 
طبــق رایزنی هایی که از چند ماه گذشــته بین ما از 
طریق نشســت کواالالمپور صــورت گرفت، جامعه 
جهانی به صورت جدی پیگیر اوضاع اقلیت مسلمان 

روهینگیا است.
وزیر خارجه ایران در مورد همه پرســی منطقه 
کردستان عراق نیز گفت که این مسئله به شکل اساسی 
خطر بزرگی برای خود کردهاست. وضعیت کردها در 
عراق امروز بهتر از گذشته است و رئیس جمهور عراق 
کرد بوده و عالوه بر این بسیاری از نمایندگان پارلمان 

و وزرای عراق کرد هستند.
ظریف افزود: به نظر من بهترین منفعت برای همه 
گروه ها در این منطقه از طریق گفت وگوی سیاســی 
محفوظ اســت و من برای حفــظ تمامیت ارضی هر 
کشوری و مرزهای آن در منطقه احترام قائل هستم، 
چراکه زیر پا گذاشــتن این موارد نه تنها تهدید برای 
امن و ثبات منطقه است، بلکه از نظر ما تهدید اصلی 
به شــمار می رود. بنده به نمایندگی از ملتی دوست 
ســخن می گویم که به هنگام نیاز از حمله به حلبچه 
در دوره صدام یا به هنگام نزدیک شدن داعش به اربیل 

به برادران کرد خود کمک کرد.

ظریــف در مــورد روابط ایران بــا مرجعیت در 
نجف اشرف نیز گفت که قدرت منحصر به فردی بوده 
و امکان حفظ وحدت عراق را در بین همه گروه های 
این کشــور فراهم کرد. مرجعیت عراق باعث شد که 
این کشــور در برابر افراط گرایی بایستد و حاکمیت 
خود را حفظ کند. وی تصریح کرد: ما نقش مرجعیت 
در نجف اشــرف را می ســتاییم و روابط ما بر اساس 
احترام به حاکمیت ملــی عراق و تمامیت ارضی آن 

نشأت می گیرد.
ظریف در مورد پاســخ به اینکه روابط آمریکا و 
ایران در زمان جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا در 
دولت باراک اوباما به ســمت اعتماد سازی می رفت و 
این روابط اآلن به کجا رســیده است، گفت: این امور 
می توانست به این سمت حرکت کند، ولی متأسفانه 
این مسئله محقق نشد. ما به این اعتماد و اینکه یکی 
بــه دیگری اعتماد کند، نیازی نداریم، بویژه به دلیل 
روابــط تاریخی ما، بلکه آنچه ما نیاز داریم یک توافق 
موفق در ســایه نبود اعتماد بین ایران و آمریکا است. 
ایران در مورد رفتارهای آمریکا در قبال منطقه و ایران 
شکایت هایی دارد؛ از انقالب اسالمی، حمایت آمریکا 
از صهیونیست ها و گروه های تروریستی و افراط گرا در 
منطقه تا حمایت از صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران.

وی در پاســخ به این اینکه آیا توافق هســته ای 

بدون آمریکا ادامه خواهد یافت یا نه، اظهار داشت: این 
مسئله غیر ممکن نیست، ولی طبیعتا ما این مسئله را 
ترجیح نمی دهیم و می خواهیم این همکاری براساس 
توافقی که به آن دســت یافته شده، ادامه دهیم ولی 
همه گزینه ها روی میز است و این گزینه ها محدود به 

هیچ گزینه  ای نیست.
ظریف ادامه داد: احتماالت زیادی وجود دارد از 
جمله بازگشت به گذشــته. این درصورتی است که 
آمریکا این توافق را با نقض آن و محروم کردن ایران 
از مزایای قانونی آن، برای ایران غیر قابل قبول کند. 
ولی ما طبیعتا گزینه های دیگری غیر از عقب نشینی 

از توافق داریم.
محمد جواد ظریف افزود: در حال حاضر با وجود 
اینکــه آمریکا کامال به توافق برجام و روح آن پایبند 
نبود، با توجه بــه ادامه فعالیت اقتصادی و همکاری 
با دیگر کشــورهای جهان و شرکت های خارجی به 

پایبندی به این توافق ادامه می دهیم.
وزیر خارجه ایران همچنین به تنش آمریکا و کره 
شمالی درباره آزمایش هسته ای اشاره کرد و گفت: اگر 
ما به روش آمریکا طی ماه های اخیر دقت کرده باشیم، 
خواهیم یافت که این کشور هر گفت وگو با آمریکا در 
این خصوص را رد کــرد، زیر هیچ کس انتظار ندارد 

که آمریکا به تعهداتش پایبند باشد.

ظریف در گفت وگو با المیادین:

هیچ كس انتظار ندارد كه آمریکا به تعهداتش عمل كند

بقیه از صفحه 2
نشــریه فارین پالیســی اندکی بعد گزارش داد 
ترامپ تیمی از معتمدانش را مأمور زمینه چینی برای 
گردآوری شواهدی جهت اعالم عدم پایبندی ایران 
به برجام در گزارش بعدی کرد. موعد ارائه گزارش 

بعدی، ماه اکتبر )ماه بعد( است.
»نیکی هیلی« در این باره گفت: »من به هیچ 
عنوان قصد پیش قضاوت درباره اینکه رئیس جمهور 
قصد انجام چه کاری دارد، ندارم. با آنکه با او در این 
باره صحبت کرده ام، نمی دانم چه تصمیمی خواهد 
گرفت. این تصمیمی اســت که او خواهد گرفت، و 

تنها هم این کار را انجام خواهد داد«.
بر این اساس هرگاه آمریکا مدعی عدم پایبندی 
ایران به برجام شــود، به راحتــی می تواند مجددا 
تحریم هایی که نیم بند تعلیق شده اند را برگرداند و 

از اهرم گزارش برای فشار بر ایران بهره ببرد.
این در حالی است که براساس تبلیغات گسترده 
مقامات دولت و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای 
و رســانه های حامی دولت قرار بر این بود که برجام 
دو دســتاورد عمده داشته باشــد؛ اول »لغو تمامی 
تحریم ها« و دوم »گشــایش اقتصادی برای عموم 
مردم« اما همان طور که منتقدان نیز به درستی اشاره 
کرده بودند، بــه دلیل رعایت نکردن قاعده »توازن 
تعهــدات«، »همزمانــی اجرای تعهــدات«، »اخذ 
تضمین از طرف مقابل« و »پیش بینی برگشت پذیری 
امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد« که قاعده 
عقلی هر قرارداد عادی حقوقی است، برجام نمی تواند 

برآورده کننده این شعارها باشد.
دائمی کردن برجام با مکمل

هیلی ســپس بــه آنچه به گفتــه وی »تاریخ 
انقضای« مفاد برجام است  اشاره کرد و گفت: »بعد 
از ده سال، محدودیت های اورانیوم، سانتریفیوژهای 
پیشــرفته و سایر محدودیت های هسته ای به پایان 
می رسند و ظرف کمتر از ده سال آنها فرصت خواهند 
داشت توانمندی های خودشان را به طرق مختلف، 
ارتقا دهند. بنابراین، برجام توافقی بسیار معیوب و 

محدود است.
وی گفت: صدها سایت اعالم نشده وجود دارد 
که در آنها فعالیت های مشکوک می شود و آژانس از 

آنها بازدید نکرده است.
در حــال حاضــر نتیجه ایده آل بــرای آمریکا 
نــه لغو برجام بلکــه یک توافق ثانــوی با حمایت 
متحدان اروپایی ای است که برجام را امضا کرده اند. 

کارشناسان پیش از این تاکید کرده بودند که برجام 
از نظر آمریکایی ها با اجرای تعهدات ایران تمام شده 
و تعهدات آمریکا روی کاغذ باقی خواهد ماند و اگر 
دولت ایران انتظار وعده نســیه جدیدی! از ســوی 

آمریکا دارد باید امتیاز نقد جدیدی! بدهد.
در روزهــای اخیر نحوه رفتار آمریکا با برجام با 
کلیدواژه »مکمل برجام« مطرح شده است. بر این 
اساس آمریکا و کشورهای اروپایی در پی آن هستند 
که برجام را از یک توافق مدت دار به توافقی دائمی 
تبدیل کنند. در روزهای گذشته فرانسه اعالم کرد 
که می توان مکمل هایی برای برجام در نظر گرفت. 
رئیس جمهور فرانســه نیز تاکید کرد که برجام در 
سال های 2٠25 به بعد می تواند با یکسری اقدامات 
الزم در رابطه با موشک های بالستیک ایران همراه 

باشد و تکمیل شود.
فشاردادن کاله برجام

بــه گزارش فارس، »هیلی« بــار دیگر موضوع 
بازرسی از سایت های نظامی ایران را پیش کشید و 
گفت: اگر این هم کافی نیست، بزرگ ترین نگرانی این 
است که سران ایران علناً اعالم کرده اند اجازه بازرسی 

آژانس از سایت های نظامی خود را نخواهند داد.
وی مدعی شــد: اگر بازرسان مجاز به بررسی 
تمامی اماکنی که باید بررسی کنند نباشند، چطور 
ما می توانیم بفهمیم که ایران به برجام پایبند بوده 

است؟
به زعم آمریکایی ها، مخالفت جمهوری اسالمی با 
بازدید از مراکز نظامی می تواند برای کشاندن دوباره 
ایران پای میز مذاکره و گرفتن امتیاز بیشــتر یا به 
زبان ســاده تر فشار دادن بیشتر کالهی باشد که در 

برجام بر سر ایران گذاشته اند.
فروشنده بدهکار و مشتاق!

از آغازین روزهای روی کارآمدن دولت یازدهم، 
برخی اظهارنظرها، موضع مذاکراتی ایران در مقابل 
1+5 و به خصوص آمریکا را تضعیف کرد. اظهاراتی 
همچون »خزانه خالی اســت«، »آمریکا ظرف 5 
دقیقه می تواند تمام توان نظامی ما را نابود کند«، 
»باید توافق انجام شود تا مشکل رکود و اشتغال و 
تولید و آلودگی هوا و آب خوردن حل شــود« و...؛ 
بر همین اســاس رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: 
»ارزیابی غــرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، 
تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود 
را ناگزیر از فروش حقوق ملی می بیند. برپایه این 
جمع بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده 

را دشوارتر می کند و در همان حال قیمت فروش را 
کمتر خواهد کرد«.

آقای روحانی چندی پیش در مجلس شــورای 
اســالمی تاکید کرد: »آمریکا نشان داد نه شریک 
خوبی اســت و نه طرف مذاکره قابل اعتماد«. این 
اظهارنظر را مقایســه کنید با تعابیر به غایت غلطی 
نظیر اینکه »به مذاکره با آمریکا خوش بین هستیم«، 
»توافق نشــان داد می توان با مذاکره، به برجام های 
جدید دســت یافت«، »مذاکره هسته ای می تواند 
الگویی برای ده ها مذاکره دیگر شــود« و »امضای 

کری تضمین است« و...
رئیس جمهور محترم در سال 92 تاکید کرد که 
»اروپایی ها آقا اجازه هســتند. آمریکا کدخداست و 
بســتن با کدخدا راحت تر است«. اما در حال حاضر 
همان کدخدا شاکله تصورات و توقعات دولتمردان 

را به چالش کشیده است.
لزوم اصالح رویکرد خطا و عقیم

حال ســؤال مهم این است که روحانی و دولت 
جدید او، این رویکرد خطا و عقیم را چگونه اصالح 
می کنند؛ رویکردی که کمترین اهتمام را نسبت به 

انبوه ظرفیت های معطل داخلی داشته است.      
ریچارد نفیو - معمار شبکه تحریم های آمریکا- 
شهریور 96- در یادداشتی در نشریه فارین پالیسی 
نوشــت: »اظهارنظر صالحی درباره پایبندی ایران 
و اروپا بــه برجام علیرغم خــروج آمریکا از برجام 
نادرســت است. زیرا در اتحادیه اروپا هیچ زیر بنای 
قانونی برای اینکه دولت ها بتوانند این اقدام را عملی 

کنند وجود ندارد«.                                   
در مجمــوع »حفظ برجام به هــر قیمت« نه 
تنها هیچ دســتاوردی برای ایران نخواهد داشــت 
بلکه بســتری برای تعمیم خسارت محض به دیگر 
مولفه های قدرت ایران خواهد بود و موجب هرز رفتن 

ظرفیت های عظیم داخلی خواهد شد.
گستاخی فراهسته ای

هیلی در بخش دیگری از ســخنان خود وارد 
مباحثی شد که نشان می دهد نظر منتقدان درباره 
مقاصد آمریکا از توافق هسته ای درست بوده است. 
هیلی در این سخنان به روشنی مشکل کشورش با 
جمهوری اســالمی را بنیادین و مربوط به ماهیت 

جمهوری اسالمی خواند.
وی گفــت: ما به چه دلیل نیاز داشــتیم مانع 
دستیابی حکومت ایران به سالح های هسته ای شویم؟ 
پاســخ این سؤال، کاماًل به ماهیت حکومت ایران و 

عزم سپاه پاسداران ایران برای تهدید همسایگانش 
و پیشبرد انقالبش بستگی دارد.

هیلی گفت: »همه امید داشتند که این توافق 
حــکام ایران را مردمان بهتری کند اما هیچ کس به 
سابقه رفتار تهاجمی ایران دقت نکرد. حتی متحدان 
ما هم این روزها می گویند که همه رفتارهای ایران 
در نتیجه توافق تغییر نکرده اما فعاًل از ما درخواستی 
برای خروج از توافق نداشته اند. مسئله مهم این است 
کــه آیا ما باید مراقب متحدانمان و در پی تضمین 
راحتی آنها باشیم یا اینکه در پی تأمین منافع آمریکا 
باشیم. این مسئله به امنیت ملی آمریکا ارتباط دارد 

نه امنیت اروپا.«
وی اضافــه کــرد: »باید بدانیم کــه نمی توان 
برای خوک رژلب کشید، پس هر کاری که بکنیم، 
نمی توانیم این توافق را بهتر از آنچه هســت، نشان 
دهیم. باید به این واقعیت دقت کنیم که این توافق 
یک توافق معیوب است. آیا می توانیم به خود اجازه 
دهیم که به این توافق معیوب بی اعتنا باشیم یا اینکه 
می توانیم برای جلوگیری از رخ دادن یک اتفاق در 
1٠ ســال آینده، حاال کاری کنیم. این مسئله برای 

کودکان و نوه های ما خیلی مهم خواهد بود.«
وی سپس به تسخیر النه جاسوسی آمریکا در 
سال 1358 توسط عده ای از دانشجویان اشاره کرد و 
گفت: »با گذشت 38 سال از آن زمان، حکومت ایران 
هنوز در خارج از جامعه کشورهای پایبند به قانون به 
موجودیت خود ادامه داده است. هنری کیسینجر، 
در نقل قولی مشهور گفت که ایران نتوانسته تصمیم 

بگیرد که ملت است یا آرمان.«
نماینده آمریکا در ســازمان ملل، در ادامه این 
ادعاها گفت: »حکومت ایران از سال 1979، همانند 
یک آرمان رفتار کرده است- آرمان گسترش اسالم 
شــیعی و انقالبی با توســل به زور. دشمن ایران و 
محــوری که ایران از آن برای فراخوان به تظاهرات 
استفاده می کند کماکان چیزی  است که ایران نامش 
را شیطان بزرگ می نهد: ایاالت متحده آمریکا.«   

وی در ادامه به تکرار ادعاهای اثبات نشده خود 
درخصوص سپاه پاسداران انقالب اسالمی پرداخت 
و گفت که این نهاد انقالبی، به فاصله کوتاهی بعد از 
تشکیلش، حزب اهلل را با هدف گسترش نفوذ و انقالب 

خود در خارج از کشور راه اندازی کرد. 
هیلی مدعی شد: »دشوار بتوان درگیری یا رنج  
انسانی ای در خاورمیانه را یافت که ردپایی از حکومت 

ایران، سپاه یا نائبانش در آن دیده نشود!«

گزارش خبری تحلیلی کیهان

آمریکا هم كاله گشاد برجام را تأیید كرد


