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سرویس سیاسی-
روزنامه شرق در طول سه، چهار ماه گذشته با فضا سازی و فریبکاری حمالتی علیه طیف منتقدان دولت تدارک 
دیده بود آن هم به این بهانه که منتقدان دولت دوست دارند ترامپ رای بیاورد. حاال که فائزه  هاشمی در مصاحبه ای 
گفته است دوست داشته که ترامپ رای بیاورد تا فشار حداکثری را بر ایران ادامه دهد روزنامه شرق در یک چرخش 

180درجه ای به حمایت از دوستداران ترامپ پرداخت!
روز گذشته هم روزنامه اصالح طلب اعتماد و هم شرق به حمایت از فائزه  هاشمی پرداختند. روزنامه شرق در گزارش 
مذکور نوشت: »ماجراهای خانواده  هاشمی ادامه دارد. عمو و برادر کوچکش یاسر هم علیه او موضع گرفته اند اما فائزه  
هاشمی دو روز بعد از نامه سرگشاده برادرش محسن به او، پاسخش را متقابال با نامه داده... او در این نامه مخاطبانش 

را به دو دسته منتقد محترم و نامحترم و حامیان شجاع و ساکت تقسیم کرده است.«
این رســم طیف اصالح طلب و دولتمردان است که شعار »نقد پذیری« سر دهند اما به منتقدانشان توهین کنند، 
چنانکه فائزه  هاشمی نیز منتقدانش را »نامحترم« خوانده است. اما نکته جالب این است که شرق با لحنی تند به نماینده 
مجلس تاخته که چرا منتقد کسی شده ای که دوست داشته ترامپ رای بیاورد. شرق در این راستا نوشت: »همچنین دو 
نماینده مجلس در روزهای گذشته به او حمله کرده اند که آخری از تریبون مجلس بوده است. علیرضا سلیمی در تذکری 
در جلسه علنی روز گذشته مجلس گفت: برخی آرزو کردند که کاش ترامپ رأی می آورد تا به ایران فشار بیشتری وارد 
می کرد. اینها هویت واقعی خود را برمال کردند... برخی احزابی که این خانم در آنها عضویت دارد، چرا سکوت کردند؟ 

البته برادرش موضعی گرفت، ولی احزاب چرا ساکت هستند؟« 
در ادامه مطلب روزنامه شرق از حمایت »پروانه سلحشوری« از فائزه  هاشمی سخن گفته شده است. خالصه کالم 
اینکه اظهارات ضدایرانی فائزه هاشمی حداقل پرده از چهره طیف موسوم به اصالح طلب و روزنامه های زنجیره ای برداشت.

بایدن به برجام بازگردد، اصالح طلبان رأی می آورند!
روزنامه سازندگی در یادداشتی نوشت: »با بازگشت بایدن به طور حتم، فضای اقتصادی می تواند تغییراتی داشته 
باشد. اگر بایدن به برجام بازگردد شاید مردم هم بخواهند در ایران دولتی بر سر کار بیاید که به دنبال اجرای برجام 
باشد. این گروه ممکن است در شرایط فعلی و یا دوران ترامپ با توجه به رفتارهای آمریکا از اساس به خاطر دلزدگی های 
مختلف در انتخابات شــرکت نمی کردند اما حاال با رویکردهای بایدن به دنبال روی کار آمدن دولتی باشند که بتواند 

برجام را ادامه دهد.«
در ادامه این مطلب آمده است: »بخش هایی از اصولگرایی از ابتدا با برجام مخالف بودند و امروز نیز باور چندانی به 

برجام ندارند.« بنابراین »مردم کمتر به سراغ چهره هایی می روند که به دنبال دوری از برجام هستند.«
سازندگی نوشت: »کنش سیاسی مردم است که پیروز را مشخص می کند و تأکید بر قطعیت تکرار انتخابات 98 

در خرداد 1400 غیر منطقی به نظر می رسد.«
مدعیان اصالحات در حالی به دنبال بزک برجام و خیال پردازی های سیاسی و دوگانه  سازی برجام و غیربرجام )برای 
بهره برداری انتخاباتی( هستند که بایدن هنوز نگفته به برجام باز می گردد. مفروض که آمریکایی ها به برجام هم بازگردند 
اما معلوم نیست تحریم ها را بردارند، حتی آنکه مشاور امنیت ملی بایدن اخیراً دو بار مصاحبه کرده و گفته که مسائل 

موشکی و منطقه ای هم باید به برجام اضافه شوند!
برنامه نداشتن دولت، علت وضع موجود 

فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی حامی دولت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: »در شرایطي که دولت برنامه 
نداشته باشد قادر به سنجش اولویت ها نیست، بنابراین خیلي راحت تر تحت تأثیر القائات گروه هاي پر نفوذ ذي نفع قرار 
مي گیرد و آن چیزي مي شود که ما اکنون مشاهده مي کنیم. در شرایط کنوني به شکل وارونه و ناقص و غیر متعارف 
مسائل اقتصادي به صورت سطحي مطرح مي شوند. نه تصویري کارشناسانه از وضع موجود ارائه مي شود و نه تحلیل 
اولیه درباره  منشأهاي شکل گیري وضع موجود نشان داده مي شود. اگر ما ندانیم شدت استیصال و گرفتاري و افزایش 
غیر متعارف  تعداد بحران هاي کشور ناشي از چه سیاست هایي است چگونه مي خواهیم به سمت تجویزهایي برویم که 
احتمال راهگشایي دارند؟ چراکه نه درک روشني از منشأهاي وضع موجود ارائه مي شود و نه درک روشني از پیامدها  
نشــان داده مي شــود تا ما بدانیم هر کدام از گرفتاري هایي که با آن روبه رو هستیم پیامد کدام خطا، در چه عرصه اي 
سیاســتگذاري اســت«. علی رغم آنکه طیف مدعی اصالحات، وضع موجود اقتصادی را ناشی از تحریم ها جا می زند، 
صاحبنظران و کارشناسان اعتقاد دارند که علت اصلی وضع موجود اقتصادی، سوءمدیریت در بخش های اجرایی است. 

تبعات دالر جهانگیری همچنان گریبان گیر مردم 
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارش اقتصادی خود به نقل از رییس کمیته دستمزد کانون عالي شوراي اسالمي به 
موضوع افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها و اثرات آن بر معیشت اقشار ضعیف جامعه نوشت: »یک اشتباه غلط رایج شده 
که اگر امروز ارزان بفروشیم باید فردا گران تر بخریم و همین باعث رشد هر روزه قیمت ها در بازار شده است و قیمت ها 
را بي رحمانه باال مي برند...با این شرایط زمینه براي سودجویي سرمایه گذاران باز است و دولت هم چندان اهمیتي به 
این قضیه نمي دهد و از اردیبهشت ماه به واردکنندگان اعالم کرد از ارز 4۲00 توماني خبري نیست و هر طور صالح 
مي دانید کاال را وارد کنید. در این خصوص آقاي روحاني هم اخیرا گفت: ارز 4۲00 توماني از ابتداي سال تقریبا حذف 
شده و به حبوبات، مرغ و تخم مرغ و... ارزي تعلق نگرفته، اما مردم خرید کردند. این در حالي است که دهک هاي پایین 
کشور واقعا در این مدت آسیب دیدند و تنها دهک هاي باال و اطرافیان ایشان افزایش قیمت ها برایشان فرقي نمي کند.«
دولت در اشتباهی فاجعه بار گمان می کرد تخصیص ارز 4۲00 تومانی می تواند کنترل و ثبات بازار ارز را به دست 
بگیرد درحالی که این آرزو جامه عمل نپوشید و نه تنها جلوی التهاب در بازار و قیمت ها را نگرفت، بلکه به توزیع گسترده 
رانت برای عده ای خاص منجر شد. وعده های مکرر جهانگیری برای پوشش تقاضاهای ارزی کشور با دالر ترجیحی از 
همان ماه های ابتدایی محقق نشــد و زمینه فساد ارزی با موج ثبت سفارش برای واردات کاال آغاز گردید به طوری که 
برخی سودجویان، کاالها را با ارز 4۲00 تومانی وارد کردند اما با نرخ ارز آزاد فروختند و از این طریق سودهای هنگفتی 
عایدشان شد.  درواقع این افراد عده ای جز رانت خوار و سودجو نبودند که طی این سال ها از سیاست گذاری های اشتباه 

اقتصادی بهره برداری کرده و روزبه روز از نظر مالی فربه تر شدند.

نشاِن كوثر در غدیر ُخم
حریم آســمان مدینه هر لحظه با نَکهت نفس های پالوده رسول خدا 
صلی اهلل علیه و آله، هنگامه طواِف فرشتگاِن رحمت است. اینجا شهری ست 
که چون صدفــی، ُدّر وجوِد برگزیده اولین و آخرین، موعود انبیا، مخدوم 
جبرئیل و حبیب خدای عالمیان را دربر گرفته  است. اینک مدینه از حضور 

آن رسول مهر به خود می بالد.
***

مدینه مملو از مسلمانانی است که همگی به شرف دیدار رسول اکرم)ص( 
نائل آمده و در جنگ های ده ســاله پس از هجرت، شــرکت داشته اند. آنان در 
استقرار پایه های اسالم، از سنگالِخ سختی ها و مرارت ها گذر کرده و برای رسیدن 
به آرمان ْ شــهر نبوی)ص(، در امواج خون و شهادت غوطه خورده اند. آنان چه 
بی شــمار، فداکاری ها و جان فشانی های رسول مهربانی را دیده و گواه  اشک ها 
و لبخندها و نیز احساسات لطیف و رنج بیکرانش در هدایت انسان ها بوده اند. 

مسلمانان لحظات با شکوِه نزول قرآن را تجربه کرده و طراوت وحِی تازه فرو 
فرستاده را لمس نموده اند. آیات انذار و بشارت، خوف و رجا و عقاب و ثواب را 
از لبان مطّهر رسول اکرم)ص( نیوشیده  و شرح شگفتی فزای بهشت و دوزخ را 

نخستین بار از زبان او به گوش جان شنوده اند.
 آن پیروان پیامبر خاتم)ص( آداب، مناسک و عبادات را در مدرسه حضرتش 
آموخته  و با او نماز گزارده اند و همراه او حج کرده اند. و مهم تر آنکه عشق سرشار 
او را به خانداِن اندْک شماَرش، بارها و بارها دیده، شنیده و با تمام وجود خود 

احساس نموده اند. 
رسول خدا)ص( علی را می بوسید و جانشین، برادر و جان خویشش می نامید. 
زهرای اطهر را می بویید و پاره تنش می خواند و می فرمود از او رایحه بهشــت 
می شــنوم و لب و دندان حســنین را می مکید، تنگ در آغوششان می گرفت و 
گل های خوشــبوی خود خطابشان می کرد. آن حضرت محبت خاندان خود را 

بر امت خویش فرض شمرده بود. 
انصار از شور عشق رسول حق)ص( و به قدوم خجسته او، یثرب را مدینهًْ النبی 
نامیده و مهاجران به دلباختگی و شــیدایی او، گام در مسیر پر آسیِب آوارگی 
و مهاجرت نهاده بودند. مدینه شــهر شگفتی هاست؛ در اینجا هیچکس خود را 
برتر از دیگری نمی بیند. پیامبر رحمت)ص( بین مهاجران و انصار پیمان برادری 
بسته است و آنان به حکم ایمان، برادر را بر خود مقّدم می دارند. فضای غالب در 
شهر پیامبر، موّدت و ایثار است. مسلمانان یاِر غمگسار یکدیگرند و در جنگ ها 

برای شهادت از هم سبقت می جویند.
اما چه پیش آمد؟ و آن شکوه و عظمتی که رسول خدا در تمدن نونهال خود 
به ودیعت نهاد کجا رفت؟ آیا پیش بینی قرآن محقق شده است که می فرماید: 
»أَفإْن ماَت أْو ُقِتَل انَْقلَبُتم َعلی أعقابُِکم؛ پس اگر پیامبر بمیرد یا به شــهادت 

برسد به قهقرا و روش پیشینیان خود بازمی گردید؟!«
آری با ارتحال پیامبر رحمت)ص( همه چیز به یک باره برگشت. گویی نقاب  
از چهره ها کنار رفت و واقعیت ها چون کف روی آب برمال شد. دمل های چرکیِن 
حقد و کین ســر گشود و َعفن انتقام بدر و اُحد بیرون جهید. آنگاه ناباورانه در 
شــهر پیامبر، خاندان رسالت را غبار غربت و مظلومیت فرا گرفت  و حرمتشان 
هتک شد، میراثشان به یغما رفت، حقشان پایمال گردید و ظلمی عظیم بر آنان 
روا داشته شد. اما شگفت تر اینکه مهاجرین و انصار در برابر تظلّم خاندان رسالت 

در سکوتی مرگبار فرو رفتند و کسی به ندای یاری جویی آنان پاسخی نداد. 
از رحلت خاتم پیامبران دیری نگذشته و داغ جانکاه فقدانش جامه صبر و 
شکیِب اهل بیت را چاک داده است. فاطمه زهرا)س( واپسین روزهای عمر خود 
را سپری می کند. دردهای بی شمار، جسم آزرده اش را لحظه ای آرام نمی گذارد 
و غمزه آن کودک معصومی که نشــکفته پرپر شد... آه! کوثر علی)ع( در بستر 

بیماری ست و به شدت نحیف و ناتوان. 
آن روزهــای ســخت و پرالتهاب که دختــر پیامبر)ص( نیــاز به آغوِش 
اندوه گساری داشت، کسی سراغشان را نگرفت، تسلیتی نگفت، همدردی نکرد 
و بر جراحتشــان مرهمی ننهاد و اینک زنان مدینه به عیادت آمده اند. ولی چرا 
این قدر با تأخیر؟! شــاید در این روزهای آخر آمده اند تا از بار گناه عظیمشان 
کاسته شود. اما دخت پیمبر)ص( بر طمع خامشان اینچنین خط بطالن کشید: 
»به خدا ســوگند به دنیایتان بی اشــتیاق و بر مردانتان خشمناکم. آنان را 
آزمودم و به کناری نهادم و سریرتشان به سنِگ امتحان زدم و خسته و نومید از 
این تجربه مکرر به سویی نشستم. چه زشت است ُکندی آنها، زنگار شمشیرشان، 
شــکنندگی دشنه هاشان و تباهی اندیشه شــان... آنان توشه ای حسرتبار پیش 
فرســتادند، خشــم خدای را به جان خریدند و سرانجام در آتش دوزخ جاودانه 
خواهند ماند... مگر چه ایرادی به ابوالحسن امیرالمؤمنین)ع( داشتند؟! آری به 
خدا قسم شمشیر آخته، شهادت جویی، گام های استوار، کیفر سخت و بی پروایی 

در راه خدایش را دوست نداشتند.
به خدا که اگر از او دست نمی کشیدند و به او می پیوستند، َمرکب حکومت 
را آنچنان می راند که نه راکب آزار می دید و نه مرکوب تا آنگاه که به چشمه ای 

گوارا و لبریز رهنمونشان می شد... 
اما به جان خودم این پیمان شکنِی شما آبستن فتنه هاست. اندکی صبر کنید 
تا آثار آن را مشاهده  نمایید. آنگاه به جای شیر، خون تازه و زهِر کشنده خواهید 
دوشــید... در آن هنگام آماده فتنه ها باشــید؛ مژده باد شما را به شمشیرهای 
برهنه و آشــوبی فراگیر و استبداد ســتمگران! اموالتان به غارت خواهد رفت و 

فرزندانتان ِکشته شما را درو خواهند کرد...« )1(
   شــگفت آنکه چون این زنان سخنان به حق و سراسر تأثر برانگیز دختر 
پیامبر)ص( را برای مردانشان بازگو کردند، عده ای از آنان به محضرش شتافتند 

و در روا انگاشتن عمل خود اینچنین زبان اعتذار گشودند: 
»ای ســرور بانوان! اگر علی علیه الســالم پیش از پیمان بســتن ما، بیعت 
می طلبیــد و ما را بــه همراهی خود فرامی خواند، ما هرگز از بیعتش ســر باز 

نمی زدیم!«
مقصــود آنان این بود که اگر علی)ع( پیشدســتی می کرد و ما را به بیعت 
خود فرا می خواند ما به بیعتش می شــتافتیم و در اطاعتش می کوشیدیم ولی 
اینک که امر بیعت واقع شده و ما متعهد به دیگران شده ایم راه بازگشت نداریم.
این ســخن آنچنان زشت و سست بنیان بود و آنچنان قلب آزرده محبوبه 
خدا را دیگر بار مجروح ســاخت که فاطمه)س( آن پروریده داماِن ُخلق عظیم 
بر آنان خروشید که: »إلَْیُکْم َعّنی َفال ُعذَر بَعَد تَْعذیِرُکم َو ال أْمَر بَْعَد تَقصیِرُکم؛ 
از من دور شــوید! این بهانه های بی اساس هرگز پذیرفته نیست و تدبیری پس 

از سستی های بی امانتان وجود ندارد.«)۲(
اعتذار مهاجرین و انصار به واقع بی پایه تر از خانه عنکبوت اســت و نقاب از 
چهره تزویر و نفاق آنان برمی گیرد. چرا که سفارش های مکرر پیامبر بر وصایت 
امیرمؤمنان)ع( جای عذری بر آنان باقی نگذارده بود. اما اینکه انتظار می کشیدند، 
آن حضرت برای بیعت گرفتن خود به ســراغ ایشــان رود، خواسته ای زشت و 
سخیف بود. چه، آنان موظف بودند با جمعیتی انبوه به استقبال وصی پیامبر خود 
روند و از سوی دیگر تا زمانی که بدن مطهر رسول اکرم)ص( بر زمین مانده و 
هنوز تجهیز نشده بود چه جا داشت که خود را به اقدامی دیگر مشغول سازند؟!
از ماجرای عظیم غدیر خم که در حضور بیش از یکصد و بیســت هزار نفر 
از مسلمانان در بازگشت از حجهًْ الوداع واقع شد حدود دو ماه و نیم می گذشت. 
پیامبر)ص( در برابر انبوه مسلمانان، امیرالمؤمنین)ع( را به جانشینی خود منصوب 
فرمود در حالی که آن حضرت بر فراز دست رسول اکرم)ص( قرار داشت. پس از 
آن خیمه ای نصب شد و در محضر پیامبر تا سه روز مسلمانان با آن حضرت به 
امارت مؤمنان بیعت می کردند. پس از این حادثه ســترگ هیچ عذری پذیرفته 

نخواهد شد و هیچ پیمان شکنی موجه نخواهد بود. 
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی
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1. بحار االنوار ج4۳ ص1۵9

۲. همان

درمکتب امام

عبرت تاریخی
حکومت اگر حکومت ملی باشــد به دست ملت یک حکومتی وجود پیدا 
بکند، چون از خودشان است اگر یک وقتی از بین برود، همه ناراحت می شوند 
اگر بخواهد از بین برود، همه پشتیبان اند لکن حکومت اگر چنانچه پایه قدرتش 
بر دوش ملت نباشد، به این وضع در می آید که آن روزی که می گویند ]شاه[ 
رفت، خیابان ها آنطور شد که دیدید- من نبودم لکن نقل می کنند- شادي ها 
آنطور شد که دیدید. همان که من به او]محمدرضا پهلوی[ تنبه دادم که نکن 

که اینطور بشود... این باید مایه تنبه برای ماها بشود.
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تحقیق و تفحص از شركت فوالد مباركه اصفهان تصویب شد

محمد رضا پهلوی، آخرین شــاه رژیم های ستمشاهی در این 
سرزمین، سرانجام پس از اوج گیری نهضت اسالمی مردم ایران، در 
۲6 دی ماه 1۳۵7 از کشورش گریخت. براساس اسناد معتبر موجود، 
همچنان که آمدن و به تخت نشستن و دیگر عملکردها و تصمیمات 
مملکتــی به اختیار او نبود، حتی فرارش نیز براســاس تصمیمات 

کنفرانس گوادلوپ 1 توسط سران غرب برایش رقم زده شد. 
ویلیام سولیوان، آخرین سفیر آمریکا در تهران در کتاب خاطرات 
خود به نام »ماموریت در ایران« خاطره ای نقل می کند که به قول وی، 
تلخ ترین خاطره زندگی دیپلماتیکش محسوب می شود. وقتی وی به 
عنوان سفیر یک کشور بیگانه قرار بوده پیام آمریکا و سران غرب را به 
شاه ایران ابالغ نماید که بایستی از مملکت خود بیرون برود، سولیوان 

درباره آن خاطره می نویسد:
»... در همین ایام ) اوایل دی ماه 1۳۵7( پیامی از واشــنگتن 
دریافت داشتم مبنی براینکه در اولین فرصت شاه را مالقات کنم و 
به او بگویم که دولت ایاالت متحده آمریکا مصلحت شــخص شاه و 
مصالــح کلی ایران را در این می بیند که هرچه زودتر ایران را ترک 
گوید... ابالغ چنین پیامی از طرف سفیر یک کشور به رئیس مملکتی 

که در آن ماموریت دارد، کار ساده ای نیست...«۲
اما وجه تلخ تر ماجرا، نحوه برخورد زبونانه و حقیرانه شــاه با آن 
پیام بود که به جای ایستادن در مقابل تعیین تکلیف یک سفیر بیگانه 
و همچنین نشــان دادن غرور شاه یک مملکت، به شکل درمانده ای 
تسلیم شده و مانند برده ها تنها سوال می کند که حاال کجا باید برود؟! 

ویلیام سولیوان خاطره آن روز را این گونه ادامه می دهد:
»... من تا آنجا که می توانستم با لحن مالیم و مهربان مضمون 
پیام واشنگتن را به شاه ابالغ کردم. او با دقت و آرامش به پیامی که 
او را به ترک کشورش دعوت می کرد، گوش داد و وقتی که حرف های 
من تمام شد، رو به من کرد و با لحنی کم و بیش ملتمسانه گفت: 

خیلی خوب، اما کجا باید بروم؟...«۳
بی اختیاری و نوکری شــاه برای آمریکا تا آن حد بود که حتی 
کمترین تشریفات پادشاهی نیز  برای وی رعایت نمی شد. برخی از 
آن بی اعتنایی های تاریخی در اســناد و تصاویر برجای مانده، مانند 
تصویری از زمان اشغال ایران توسط متفقین در طی جنگ جهانی 
دوم که سربازان آمریکایی بدون توجه به شاه، بی خیال در مقابلش 
ایســتاده اند. البته برخی از این نمونه ها نیز در نوشته ها و مکتوبات 

شخص شاه و اطرافیانش، ثبت شده است.  
مانند زمانی که جنگنده های ایران را حتی بدون اطالع شاه، به 
ویتنام برده و برای عملیات جنگی علیه مردم ویتنام به کار گرفتند. 
در کتاب خاطرات تاج الملوک )مادر شاه( خاطره ای نقل شده که شاه 
از بردن هواپیماهای جنگی ایران به ویتنام بدون اطالع وی به مادرش 

شکایت کرده است:
»... یک روز محمدرضا که خیلی ناراحت بود به من گفت: »مادر 
جان مرده »شور این سلطنت را ببرد که من، شاه و فرمانده کل قوا 
هستم و بدون اطالع من هواپیماهای ما را برده اند ویتنام« در آن موقع 
جنگ ویتنام بود و آمریکایی ها که از قدیم در ایران قوای نظامی داشتند 
هر وقت احتیاج پیدا می کردند از پایگاه های ایران و امکانات ایران با 
صالحدید خود استفاده می کردند. حتی اگر احتیاج داشتند هواپیماها 
و یدکی های ما را برای پشتیبانی از نیروهای خودشان در ویتنام بکار 
می بردند. حاال بماند که چقدر ســوخت مجانی می زدند و اصال کل 

بنزین هواپیماها و سوخت کشتی هایشان را از ایران می بردند...«4
و زمان دیگر حتی بدون آنکه شاه بداند، فرماندهان نظامی خود را 
راهی ایران کرده و برای ارتش برنامه ریزی و تصمیم گیری می کردند. 
یکــی از آن نمونه ها، حضور ژنرال رابــرت هایزر، معاون فرماندهی 
نیروهای پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( در اروپا برای سازماندهی 

یک کودتای نظامی در ایران پس از فرار شاه بود که اساسا محمدرضا 
پهلوی حتی از آمدن هایزر به ایران هم بی اطالع بود. شــاه در این 

مورد در کتاب »پاسخ به تاریخ« خود می نویسد:
»... در اوایل ژانویه با تعجب خبردار شــدم که چند روز است 
ژنرال هایزر در تهران بســر می برد . اما حوادث چند هفته گذشته 
می بایست به من آموخته باشد که از چیزی حیرت نکنم. مع ذلک 
ژنرال هایزر شخصیت کوچکی نبود. در مقام معاون فرماندهی ناتو 
چند نوبت به تهران سفر کرده بود و ... رفت و آمدهای ژنرال هایزر 
همیشــه از پیش برنامه ریزی می شد اما سفر او در هاله ای از ابهام 
کامل فرو رفته بود. ورودش را خیلی مستور نگه داشته بودند. البته 
نظامیان آمریکایی با هواپیماهای خودشان سفر می کردند و خیلی 
طبیعــی بود که بتوانند به هنگام ورود به پایگاه های نظامی شــان 
در ایران تشــریفات اداری معمــول را نادیده بگیرند. از ژنرال هایم 
تحقیق کردم، چیزی بیشــتر از من نمی دانســتند پس این ژنرال 
آمریکایــی برای چه کاری به تهران آمده بود؟ چگونگی حضورش 

واقعاً غیرعادی بود! ...«۵
البته همه این بی ارزشی شاه نزد خارجی ها و زبونی و حقارت او 
ناشی از این بود که اساسا وی را نیز مانند پدرش یک مزدور در ایران 
به شمار می آوردند. محمدرضا پس از پدرش دومین شاه دست نشانده 
تاریخ ایران بود. او برای رسیدن به تخت شاهی، خوش رقصی ها و گوش 

به فرمانی های بسیاری نزد اربابان انگلیسی و آمریکایی انجام داد.  
ارتشبد سابق حسین فردوست، رئیس اداره ویژه اطالعات شاه 
و دوست قدیمی و یار سالهای جوانی او درباره انتخاب محمدرضا به 
سلطنت از سوی متفقین به دیدارهای محرمانه خود  با یک کارشناس 
ارشد اطالعاتی سفارت انگلیس به نام »آلن چارلز ترات« اشاره دارد و 

در خاطراتش می گوید:
... »دو هفته آخر ســلطنت رضاخان، من درگیر مسائلی بودم 
که به تعیین سرنوشــت بعدی حکومت پهلوی پیوند قطعی داشت. 
نزدیکی من به ولیعهد )محمد رضا( و دوستی منحصربه فرد او با من 
عاملی بود که سبب شد تا در این مقطع حساس نقش رابط او را با 
مقامات اطالعاتی انگلستان عهده دار شوم. در این روزها من تنها یار 
محرم و صمیمی محمدرضا بودم.... بعدازظهر یکی از روزهای نهم یا 
دهم شــهریور )1۳۲0( ولیعهد به من گفت: همین امروز به سفارت 
انگلیس مراجعه کن. در آنجا فردی اســت به نام »ترات« که رئیس 
اطالعات انگلیس در ایران و نفر دوم سفارت است. او در جریان است 
و درباره وضع من با او صحبت کن ... نمی دانم نام »ترات« و تماس 
با او را چه کسی به محمدرضا توصیه کرده بود، شاید فروغی، شاید 
قوام شیرازی و شاید کس دیگر؟! من به سفارت انگلیس تلفن کردم 
و گفتم با مستر ترات کار دارم... از این موضوع استقبال کرد و گفت: 
همین امشب دقیقا راس ساعت 8 به قلهک بیا در آنجا در مقابل در 

سفارت، جنگل کوچکی است در آنجا منتظر من باش...«6
آلن چارلز ترات در یک شرایط بسیار مخفیانه و به گونه ای سری 

با فردوست مالقات کرده و به او می گوید:
»... محمدرضا طرفدار شــدید آلمان ها است و ما از درون کاخ، 
اطالعات دقیق و مدارک مستند داریم که او دائماً به رادیوهایی که 
در ارتباط با جنگ است به زبان های انگلیسی، فارسی و فرانسه گوش 

می دهد و نقشــه ای دارد که خود تو  پیشرفت آلمان در جبهه ها را 
برایش سنجاق می کنی!...«7

فردوست پیام »ترات« انگلیسی را به محمد رضا رسانده و 
او را آگاه می کند که برای رسیدن به پادشاهی بایستی شرایط 
مورد نظر انگلیس و آمریکا را دقیقا رعایت نماید. البته محمدرضا 
برای هر گونه شــرط و شــروط آماده بود و این را به فردوست 

اطالع می دهد:
»... محمدرضــا گفت: فردا اول وقت با ترات تماس بگیر و با او 
قرار مالقات بگذار و بگو که همان شب با محمدرضا صحبت کردم و 
گفت که نقشه را از بین می برم و رادیو هم دیگر گوش نمی کنم مگر 

رادیوهایی که خودشان اجازه دهند آنها را بشنوم...!«8
فردوســت مجددا با آلن چارلز ترات دیدار کرده و فرمانبرداری 
محمد رضا را به اطالع وی می رساند. در مقابل، »ترات« نظر قطعی 
را به بررسی شرایط ولیعهد و مشورت با طرف های آمریکایی و روس 
موکــول می کند. اما محمدرضا گویا صبر و قرار ندارد، چراکه از یک 
ســوی نگران روی آوردن مجدد غرب به قاجاریه به وســیله یکی از 
شاهزادگان آن سلسله است و از سوی دیگر بیم به سلطنت رساندن 

برادرش را دارد. فردوست می گوید:
»... بالفاصله از من خواست به ترات تلفن کنم،خیلی دلواپس بود 
و دلش شور می زد. می خواست هرچه زودتر تکلیفش روشن شود و 
در عین حال از برادر تنی اش علیرضا وحشت داشت و می ترسید که 

انگلیسی ها او را روی کار بیاورند!....«9
باالخره 4-۵ روز بعد »ترات« در همان محل قبلی، به فردوست 
وقت مالقات داده و نتیجه بررســی ها و مشــورت هایش را به اطالع 

وی می رساند:
».... سرانجام ۲4 شهریور بود که ترات به من گفت: با عجله همین 
امشب ترتیب کار را بده و هرچه زودتر محمدرضا به مجلس برود و 
سوگند بخورد و تأخیری در کار نباشد. من به محمدرضا اطالع دادم. 
او هم مقامات مربوطه را تلفنی احضار کرد، توسط فروغی استعفانامه 
رضاخان، که منتظر تعیین تکلیف ولیعهد بود، تقریر شد و مقدمات 
رفتن رضاخان و انتصاب محمدرضا به سلطنت تدارک دیده شد.«10

اما خود محمدرضا پهلوی نیز سالها پس از رسیدن به سلطنت، 
با ســخنانی این روایت فردوست که چگونه انگلیس و آمریکا وی را 
بر تخت سلطنت نشاندند را تایید می نماید. شاه در یک سخنرانی بر 
دست نشاندگی خود به طور رسمی و علنی صحه گذارده و می گوید: 
»... شــاید )انگلیس و آمریکا( فکر کردند که برچیدن اســاس 
سلطنت سلســله ما، نتایج بدتری برای نظم و آرامش این مملکت 
داشــته باشد. این است که گفتند خوب، پادشاه باقی بماند ولی کار 

پادشاه کار یک نظاره بدون تاثیر باشد..«.11
دفتر پژوهش های مؤسسه کیهان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- کنفرانســی که با حضور سران کشورهای آمریکا و انگلیس و فرانسه و 
آلمان در ژانویه 1979 برای تصمیم گیری درباره سرنوشــت شاه، در جزیره 
گوادلوپ واقع در سرزمین های اشغالی فرانسه در شمال غربی برزیل برگزار 
شــد.   ۲- ویلیام ســولیوان- ماموریت در ایران - صفحات 164-16۳   ۳- 
همان   4- ملکه مادر- خاطرات تاج الملوک- مصطفی اسالمیه- انتشارات 
نیلوفــر- تهران- 1۳9۲- صفحه ۳87   ۵- محمد رضا پهلوی- پاســخ به 
تاریخ – ترجمه دکتر حسین ابوترابیان- چاپ اول – 1۳71- صفحات ۳64 
و ۳6۵   6- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد اول: خاطرات ارتشبد سابق 
حسین فردوست- به کوشش مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی-تهران- 
انتشــارات اطالعات- چاپ بیست و هشتم- 1۳88- صفحات 100 تا 104   
7- همان   8- همان   9- همان   10- همان   11- سخنرانی محمدرضا 

پهلوی- قسمت اول مستند »در برابر توفان« - مهدی نقویان

26 دیماه، چهل و دومین سال فرار شاه

شاه خطاب به سفیر آمریکا: 
اما كجا باید بروم؟

در جلســه علنی دیروز مجلس کلیات 
اصالح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا 
رای آورد و همچنین در ادامه حجت االسالم 
موسوی الرگانی ضمن تشریح برخی مفاسد 
رخ داده در شرکت فوالد مبارکه درخواست 
تحقیق و تفحص از این شرکت را مطرح کرد 

که به تصویب نمایندگان رسید.
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی دیروز در 
حالی آغاز شد که گزارش کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها در مورد طرح اصالح موادی از قانون 
تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی در 

دستور کار قرار داشت.
علی بابایی کارنامی نماینده مردم ســاری در 
مجلس شورای اســالمی در جریان بررسی طرح 
اصالح موادی از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور طی اخطار قانون اساسی 
گفت: ما نباید برای حضور افراد در انتخابات شوراها 

محدودیت ایجاد کنیم.
در ادامه جلسه محمدباقر قالیباف در پاسخ به 
این موضوع گفت: بحث شوراها امروز از مهم ترین 
موضوعات کشور است و باید به این مسئله توجه 
داشته باشید که هفت اصل قانون اساسی ما درباره 
وظایف شوراها است. در همین قانون و قوانینی که 
مجلس تصویب کرده، امور شوراها و نظارت بر آنها 
بر عهده مجلس شورای اسالمی است و ما نباید این 

وظیفه را بر عهده دیگران بگذاریم.
رئیس مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: 
یکی از دالیل اینکه بخشی از نظام اداری ما دچار 
مشــکل شده، موضوع تمرکزگرایی است و بر این 
اساس باید در شوراها نظارت جدی وجود داشته 

باشــد؛ به گونه ای که هم بر کیفیــت کار آنان و 
همچنین فرآیند انتخاب اعضای شوراهای شهر و 

روستا نظارت صورت گیرد.
قالیباف اظهار داشت: برخی از دوستان گفتند 
که دیوان محاسبات بر شوراها نظارت داشته باشد 
درحالی که این موضوع برخالف قانون اساســی 
است، چراکه دیوان محاسبات صرفاً بر بودجه های 
دولتی نظارت می کند؛ حال آنکه شوراهای شهر، 
نهادهای عمومی غیردولتی هســتند. متأسفانه 
شوراهای شهر، شورای شهر نیستند بلکه شورای 

شهرداری شده اند.
همچنین محمدباقر قالیباف در بخشی دیگر از 
جلسه دیروز گفت: برخی از همکاران درباره احکام 
بودجه و بند 7 آن موضوعاتی را مطرح کردند که 
کاماًل درست است. با توجه به اینکه شورای نگهبان 
به این بخش اشکال گرفته و این طرح به مجلس 
ارجاع شده است، این موضوع را در اصالحیه شورای 

نگهبان حل خواهیم کرد.
گفتنی اســت، بند 7 طرح اصالح ســاختار 
بودجه درباره توزیع عادالنه بودجه اســتان ها بر 
اساس شاخص های جمعیت، محرومیت، معکوس 
درآمد ســرانه، نــرخ بیــکاری و همچنین لحاظ 

مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان است.
تصویب کلیات

 طرح اصالح قانون انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی امروز با 
168 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع 
از مجموع ۲47 نماینده حاضر در صحن مجلس، 
کلیــات طرح اصالح موادی از قانون تشــکیالت، 
وظایف و انتخابات شــوراهای اسالمی کشور را به 

تصویب رساندند.
محمــد باقر قالیباف پــس از تصویب کلیات 
این طرح گفت: با توجه به حساسیت این قانون و 
پیشنهادات زیادی که در این باره وجود دارد، این 
طرح دو شوری و به کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور ارجاع می شود تا پس از بررسی در کمیسیون 

به صحن علنی مجلس ارائه شود.
علی حدادی ســخنگوی کمیسیون شوراها و 
امور داخلی کشــور درباره این طرح اظهار داشت: 
معموالً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا 
انتخاب می شــدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود 
نداشت که در این طرح هیئت نظارت بر عملکرد 
پیش بینی شده و در طول 4 سال بر عملکرد اعضای 

شورای اسالمی کشور نظارت خواهد شد.
تحقیق و تفحص از فوالد

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی 
بر تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در دســتور کار قرار گرفت و نمایندگان 
مجلــس با 198 رأی موافق، ۲8 رأی مخالف و 8 
رأی ممتنع از مجموع ۲4۵ نماینده حاضر در جلسه 

با آن موافقت کردند.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی در 
جریان بررســی این دستور کار، گفت: مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 80 میلیون تومان 
دریافت می کند. شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
ســال، ۲0 هزار میلیارد تومان سود دارد که باعث 
به وجود آمدن شــبکه فساد در این شرکت شده 
اســت. همچنین قراردادهای مافیایی در شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان منعقد می شود که باید علت 

آن مشخص شود.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری همواره 
تاکید فرمودند که از پرداخت حقوق های نجومی 
و نامتعارف جلوگیری شــود اما مدیرعامل فوالد 
مبارکه اصفهان حقوق زیادی دریافت می کند. در 
حالی که ۳0 درصد شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

متعلق به مردم و سهام عدالت است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: سؤال ما آن اســت که چرا باید 
یک خانم کنار مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه 
قرار داشــته باشــد و ماهانه ۳۵ میلیون حقوق 
دریافــت کند و همچنین اطالعاتی  داریم مبنی 
بر اینکه خانه ای به اســم این خانم در ســعادت 

آباد وجود دارد.
عضو هیئت رئیســه مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشــت: در مدیریت قبلی شــرکت فوالد، 
قــراردادی با شــرکت اس ام اس به ارزش 400 
میلیون یورو بســته شد که در مدیریت فعلی این 
قرارداد منتفی شد و با یک شرکت رده پائین چینی 
به ارزش 700 میلیون یورو قرارداد منعقد شد و باید 

این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
موســوی الرگانی گفت: رانت شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان 40 هزار میلیارد تومان است و اسناد 
آن هم موجود است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد. 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان برای کمپین رسانه ای 
۲00 میلیارد تومان قرارداد بسته است و تقاضای 
بنده از قوه قضائیه آن است که مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان را ممنوع الخروج کنند چرا 
که ممکن است وی به دلیل مشکالت و تخلفاتی 

که انجام داده از کشور فرار کند.

جلسه شورای سیاست گذاری همایش 
بین المللی مطالبــات حقوقی بین المللی 
دفاع مقدس روز گذشته با حضور رئیس 
ســتاد کل نیروهای مســلح، وزیر امور 
خارجه، رئیس پژوهشگاه علوم و معارف 
دفاع مقدس و فرماندهان عالی نیروهای 

مسلح برگزار شد.
سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در این جلسه با بیان اینکه این همایش بین المللی 
توسط پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید 
قاسم سلیمانی در اسفندماه امسال برگزار می شود، 
به تغییر ساختار و اساسنامه پژوهشگاه  اشاره کرد و 
افزود: این پژوهشگاه از سال های قبل وجود داشته 
است اما در مقطع اخیر، فعالیت های چشمگیری در 
این پژوهشــگاه آغاز شده که ثمرات زیادی خواهد 
داشــت و امیدواریم همایش بین المللی نیز بتواند 
بخشی از مطالبات مقام معظم رهبری و ملت ایران 

را دنبال کند.

پیگیری بین المللی بیش از 30 هزار مجروح شیمیایی
در جنگ عراق و سرنگونی یک هواپیمای شخصی

در ادامه این جلســه سرلشــکر صفوی رئیس 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس گفت: با ابتکار 
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی، 
همایش بین المللی مطالبات حقوقی- بین المللی دفاع 
مقدس برای نخســتین بار به صورت بین المللی و با 
مشارکت وزارت امور خارجه، قوه قضائیه، دانشگاه ها 
و مراکز علمی، ســازمان های کشوری و لشکری، در 
تاریخ پنجم و ششم اسفندماه 1۳99 در موزه انقالب 

اسالمی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.
وی افزود: برای بین المللی شــدن این همایش 
از اندیشــمندان خارجی مخصوصاًًً افــرادی که در 
محکومیت به کارگیری ســالح های شیمیایی صدام 
علیه ایران می توانند صحبت کنند دعوت خواهیم کرد.

سرلشــکر صفوی با  اشــاره به مفهوم حقوقی 
بیانیه خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل 
متحد مبنی بر اینکه رژیم بعث صدام آغازگر جنگ 

علیه ایران بوده اســت گفت: بیش از ۳0 هزار نفر 
از جانبــازان عزیز ما در جنگ تحمیلی مجروحان 
شیمیایی هستند که قابل پیگیری است. همچنین 
حمله مجدد عراق به ایران پس از پذیرش قطعنامه 
۵98 و همچنین سرنگونی یک هواپیمای شخصی 
ایرانی توســط ارتش بعث صدام که حامل شهید 
محالتی و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه بود نیز 
از جمله جنایات رژیم بعث صدام است که قابلیت 

پیگیری حقوقی- بین المللی را دارد.
محل پیگیری  ترور شهید سلیمانی
 محاکم قضایی ایران و عراق است

محمدجواد ظریف در بخش دیگری از جلسه با  
اشاره به پیگیری وزارت امور خارجه درباره محکومیت 
آمریکا از گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد قتل های 
فراقانونی گفت: محل پیگیری حقوقی  ترور شهید 
سلیمانی و همراهان ایشان محاکم قضایی ایران و 

عراق است.
وی با  اشاره به بیانیه شورای عالی قضایی عراق مبنی 

بر صدور حکم بازداشت »دونالد  ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا به دلیل جنایت  ترور فرماندهان شهید مقاومت 
گفت: این حکم با پیگیری زیادی که توسط وزارت امور 

خارجه و سایر نهادها صورت گرفت صادر شده است.
در ادامه این جلســه امیرسرلشکر عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش، سردار حسین  اشتری 
فرمانده ناجا و سایر فرماندهان عالی نیروهای مسلح 
و نماینده قوه قضائیه نقطه نظرات خود را در رابطه 

با برگزاری این همایش بین المللی مطرح کردند.
به گزارش مهر، گفتنی است همایش بین المللی 
مطالبــات حقوقی-  بین المللی دفاع مقدس در چهار 
محور اصلی »تبیین عملکرد سازمان های بین المللی و 
منطقه ای در جنگ تحمیلی، تبیین عملکرد دولت های 
منطقه ای و فرامنطقــه ای حامی رژیم بعث صدام در 
جنگ تحمیلی، تبیین خسارت ها و غرامت های ناشی 
از عملکــرد حامیان منطقه ای و بین المللی رژیم بعث 
صدام درجنگ تحمیلی و پیگیری حقوقی- بین المللی 

 ترور شهید سلیمانی از دولت آمریکا برگزار می شود.

بررسی مطالبات حقوقی بین المللی دفاع مقدس
با حضور سرلشکر باقری، ظریف و سرلشکر صفوی

بقیــهًْ اهلل گفت: آقای  قرارگاه  فرمانده 
روحانــی به جای اینکه به فکر مردم و رفع 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه منافع ملی 
ایران باشد، به فکر برجام و حفظ آن است.

سرلشکر محمدعلی جعفری در حاشیه جلسه 
با مدیــران قرارگاه فرهنگــی اجتماعی بقیه ًْاهلل 
االعظم گفت: آقای روحانی به جای اینکه به فکر 
مردم و رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه منافع 
ملی ایران باشد، به فکر برجام و حفظ آن است.

سردار جعفری افزود: اگر واقعا ایشان به فکر 
مردم بــود، باید همانند رهبــر انقالب می گفت 
»مســئله اصلی ما، برداشــتن تحریم های ایران 
است، نه برگشتن آمریکا به برجام« و از طرفی باید 
تاکید می کرد »اگر تحریم ها برداشته شود ما هم 
به تعهداتمان برمی گردیم« نه اینکه بگوید »اگر 

آمریکا به برجام بازگردد، ما هم برمی گردیم«.
وی ادامه داد: کجای این حرف عزت مندانه و 
مقتدرانه است؟ آقای روحانی! چرا اقتدار و عزت 

ملت بزرگ ایران را نشانه رفته اید؟ مسیر غلط را 
القاء نکنید. راه درســت و عاقالنه همان مسیری 

است که رهبر انقالب ترسیم کردند.
فرمانده قــرارگاه بقیهًْ اهلل گفت: چه اصراری 
دارید که آمریکا به برجام برگردد؟ مطمئن باشید 
اگــر آمریکا تحریم ها را ابتدا لغو نکند و به برجام 
بازگردد، همین آقای بایدن تحریم های دو ســه 
ســال اخیر یا عمده آنها را خارج از برجام تلقی 
کرده و ضمن حفظ آنهــا، تالش می کند برجام 

شما را اصالح کند.
سردار جعفری خاطرنشان کرد: در آن زمان 
اســت که هم برجاِم نیم بند را از دست داده اید و 
هــم تحریم های اصلی آمریکا علیه ملت ایران به 

قوت خود باقی مانده است.
وی با بیان اینکه مســیری که شما می روید 
هیچ نشــانی از تدبیر و امید نــدارد، اظهار کرد: 
طوری حرکت کنید که الاقل 6 ماه دیگر بتوانید 

پاسخگوی نگاه های پرمعنای مردم باشید.

سرلشکر جعفری:

آقای روحانی به جای رفع تحریم به حفظ برجام فکر می كند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تدریجی 
عمل  کردن به نفع ما نیست. وقتی مذاکره در چالش های 
چانه زنی های ُخرد بیفتد و آن وقت گروه های کارشناسی 
از هر دو طرف بنشــینند گاهی یک شیطنت هایی 
می شود که حل اش مشــکل است. کلی عمل کردن 

دقیق تر است؛ تحریم ها باید یکجا برداشته شود.
علی الریجانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
گفت وگو با پایگاه اطالع رســانی دفتر رهبر انقالب با  اشاره 
به موضوع بازگشت آمریکا به برجام و مسئله رفع تحریم ها 
گفت: مســئله هسته ای از سال های پیش با ماجراجویی که 
آمریکایی ها به وجــود آوردند، یک ظاهر و یک باطنی دارد. 
ظاهرش همین مشــاجراتی اســت که آنها راه انداختند. به 
بهانه اینکه ایران دنبال ســالح هسته ای است آژانس را جلو 
انداختند، ولی اصلش یک تصمیم سیاسی و زورمندانه بود. 
اّما باطنش این بود که مســئله هسته ای چند وجهی است. 
وجه اّولش، جنبه فنی و مسئله دانش هسته ای است که این 
دانش مثل سایر دانش ها نیست و جزو دانش های پیشرو است 
و استفاده های متنوعی دارد. خب تسلّط ایران به این دانش 
جایگاه ایران را متفاوت می کرد. وجه دومش، مسئله اقتصادی 
است. غربی ها با این ماجراجویی دنبال این بودند که ایران را 
از نظر اقتصادی تحت فشار قرار بدهند. وجه سومش، جنبه 
منطقه ای است. آنها در حرف هایشان می گویند که شما دنبال 
بحث هسته ای بودید، چرا دنبال بحث های موشکی و منطقه 
هستید؛ چون خود موضوع هسته ای، لبه قدرت دارد. لذا اینها 
موضوع اصلی شان قدرت ایران است. وجه سیاسی هم دارد.

الریجانی اظهار داشــت: این نکتــه ای که رهبر انقالب 
چندیــن بار فرمودند که آمریکایی ها از همان ابتدای برجام 
درست عمل نکردند، حرف کامالًً صحیحی است؛ یعنی زمان 
اوباما در مقام اجرا اینها درست عمل نکردند و همه بخش ها 

را عملی نکردند. 
وی افزود: به  نظر من اگر تحریم ها را برندارند، نمی توانند 
به برجام برگردند؛ چون اینها خودشان گفتند و در متن برجام 
هم هست که می گویند ما متعهد می شویم تحریم ها را برداریم.

مسائل موشکی و حضور منطقه ای ایران
ربطی به آمریکایی ها ندارد

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با  اشــاره به 
اظهارات آمریکایی درباره مسائل موشکی و حضور منطقه ای 
جمهوری اسالمی گفت: اینکه روی موشکی حرف می زنند، 
اوالً زیاده خواهی است و اصالً ربطی به آنها ندارد. ثانیاً ما باید 
در گفت وگوی دیپلماتیک به طور عام حتماً هشــیار باشیم. 
همیشه ایران َعلمدار گفت وگو بوده ولی بحث این است که 
نباید ابزار قــدرت را از بین برد و نباید حرکت تولید دانش 

ُکند شود. به  نظر من این نکته خیلی مهمی  است و در توافق 
هســته ای هم تحقیق و توسعه نباید محدود می شد و نشد. 
تمام توافق این بود که شرایط اقتصادی کشور را تغییر بدهد. 
اگر آنها ابزارهای قدرت را از ما بگیرند، چه خاصیتی دارد که 

ما توافقی داشته باشیم.
اول تعهدشان را انجام بدهند، بعد به برجام برگردند

الریجانی گفت: اصلش این است که تحریم ها باید برداشته 
بشود. در این  تردید نیست و اگر انجام ندهند نمی توانند عضو 
بشوند؛ چون تعهدشان را انجام ندادند. اینکه چگونه باید انجام 
بشود، خودش یک نقشه راه می خواهد و اگر فکر کنند که مثاًل 
با یک شکالت می توانند ایران را فریب دهند، ناهشیاری شان 
است. ایران هم پای این ایستاده و می گوید باید شما جدای 
خســارتی که از نظر اقتصادی به مــا وارد کردید، حداقلش 
تحریم ها را برداریــد. بعدش جزو 1+۵ می آیید و آنجا بقیه 

بحث ها انجام می شود.
وی در پاسخ به اینکه تأکید رهبر انقالب مبنی بر »تعهد 
در مقابل تعهد« چگونه باید عملیاتی شــود، اظهار داشت: 
با تجربه بیست ســاله ای که من در این مســائل در جلسات 
مختلف دارم، کســی که واقعاًً از حقوق ملت با تعقل و دقت 
کافی صیانت و مراقبت می کند و زمینه های مناسب ســازی 
در این جلسات را انجام می دهد، رهبر انقالب هستند. ایشان 
واقعاًً در شــرایط سخت هم از حقوق مردم صیانت کردند و 
هم راه را به بن بست نکشاندند. ایشان در جلسات با یک درک 
دقیقی موضوعات را به ســامان می رساندند. در همین بحث 
برجام که جلسات مختلفی در محضر رهبر انقالب بود، ایشان 
اصولی که می گذاشتند، فکرشده و سنجیده بود و خیلی کمک 
می کرد که مذاکره کنندگان چارچوب مدون و دقیقی برای 
بحث کردن داشته باشند. لذا نقش ایشان واقعاًً صیانت کننده 

از حقوق ملت است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اّما چگونه 
می شــود این را صیانت کرد؟ و چگونه باید عمل بشود که 
اینها دیگر آن را تکرار نکنند؟ در این جلســات همیشه نظر 
من این بود که ما باید به جای ریزه کاری، به آنها بگوییم که 
کاًل تحریم هایتان را بردارید و روشن و مستند ابالغ کنید و 
بعد ما اقداماتمان را عملی کنیم. خب این یک مقدار متفاوت 
پیش رفت. برداشت من این است که تدریجی عمل کردن به 
نفع ما نیست؛ یعنی اینکه آنها یک گام کوچک بردارند، بعد 
ما هم یک گام برمی داریم ]نفعی برای ما ندارد[. وقتی مذاکره 
در چالش های چانه زنی های ُخرد بیفتد و آن وقت گروه های 
کارشناسی از هر دو طرف بنشینند گاهی یک شیطنت هایی 
می شود که حل اش مشکل است. به  نظر من، کلی عمل کردن 

دقیق تر است؛ باید یکجا رفع تحریم را بپذیرند.

الریجانی: تدریجی عمل كردن نفعی ندارد
 تحریم ها باید یکجا برداشته شود

دماوند،  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
گفت: رئیس ســابق اداره حفاظت محیط زیســت 
شهرستان دماوند شب سه شنبه توسط افراد ناشناس 
مورد حمله و هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت.

محمدتقی تقــی زاده ، در گفت وگو بــا فارس اظهار 
کرد: عباس میرزا کریمی، رئیس سابق اداره محیط زیست 
شهرستان دماوند حوالی ساعت ۲1 شب سه شنبه در مسیر 
جاده گرمابسرد به سمت دماوند با استفاده از سالح جنگی 

کالش مورد حمله و هدف گلوله قرار گرفت.

وی گفت: پس از سوء قصد، وی به بیمارستان منتقل 
 شد ولی بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست  داد.

دادســتان عمومی و انقالب شهرستان دماوند تصریح 
کرد: علت انگیزه و شناســایی مهاجمان در دست بررسی 

است.
بنابراین گزارش، عباس میرزاکریمی در طول سال های 
خدمت در یگان حفاظت محیط زیســت منشــأ خدمات 
ارزشــمندی بود که نتایج بســیاری از آنها همچنان در 
مناطق مختلف و به ویژه منطقه  دماوند قابل لمس است.

رئیس  سابق محیط  زیست دماوند
 در حمله مسلحانه كشته شد


