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33916546 تمام ساعات شبانه روز تغییرات عربســتان در حین جنگ با یمن استفاده از فرصت است و یا 

نتیجه شکست آل سعود در این جنگ؟ تغییرات عربستان ممکن است استفاده 
آمریکا از فرصت جنگ برای بازسازی رژیم ایستای عربستان باشد. طبعًا وقتی 
جنگی وجود دارد، می توان با استناد به آن دست به اقداماتی زد که در شرایط 
دیگر امکان آن وجود ندارد. بر این اساس پیرامون وقوع جنگ یمن یک سؤال 
اساســی وجود دارد آیا جنگ یمن برای تغییرات در عربستان رقم خورد و یا 

اینکه تغییرات در عربستان نتیجه جنگ یمن می باشد؟
تغییرات سیاســی عربستان که دو پست حســاس ولیعهد و وزیر امور 
خارجه را نیز در بر گرفت به حکومت »سلمان بن عبدالعزیز« امکان داد تا از 
قدرت شاهزادگانی که روی سنت های به جای مانده از بنیانگذار سعودی تأکید 
می کردند بکاهد و نوعی تغییرات مدیریت شده را به پیش ببرد. تغییراتی که 
در همان روز انتصاب ســلمان به مقام پادشاهی در درون حکومت روی داد 
و به برکناری شــخصیت کهنه کاری چون »تویجری« منجر شد، نوعی اقدام 
پیشدستانه برای مهار مخالفت های درونی با سیاست های سلمان به حساب 
آمد اقدام سلمان در زمانی که هیات های سیاسی برای شرکت در مراسم تدفین 
»عبدالله« به ریاض آمده بودند، غیر اخالقی و شتابزده بود و از این رو پس از 

آن، ناظران سیاسی وقوع تغییرات گسترده تر در آینده را پیش بینی کردند.
اما برکناری ولیعهد، وزیر امور خارجه، رئیس رادیو تلویزیون و چهار وزیر 
دیگر شامل بهداشت، کار، آموزش و حقوق بشر در روز چهارشنبه گذشته و کمتر 
از 100 روز پس از تغییرات اولیه و در اثنای جنگ یمن، تغییرات به وجود آمده 
را غیر طبیعی می نماید. در این بین برکناری »مقرن بن عبدالعزیز« که حدود 
سه ماه پیش به این سمت انتخاب شده بود، از حساسیت بیشتری برخوردار 
اســت. انتخاب محمد فرزند سلمان، پادشاه عربستان به جای او به رغم آنکه 

تنها 27 سال دارد نیز خود بر حساسیت موضوع افزوده است.
برخالف آنچه گفته شده است، تغییرات در هیأت حاکمه عربستان، تغییری 
در ماهیت وابسته و ارتجاعی عربستان به وجود نمی آورد و از این رو نمی تواند 
تأثیر عمده ای بر جای بگذارد کما اینکه در طول 4 دهه گذشته و پس از مرگ 
فیصــل بن عبدالعزیز تاکنون و به رغم آنکه در این دوران شــاهد به قدرت 
رســیدن چهار پادشاه در این کشور بوده ایم، تفاوتی بروز نکرده است. بر این 
اساس برکناری مقرن و سعود اگرچه یک عالمت داخلی مبنی بر تغییرات مهم 
در شــبکه حاکمیتی آل سعود به حساب می آید در عین حال نمی تواند نشانه 
تغییرات محتوایی و راهبردی در رفتار داخلی و یا تغییری مهم در سیاســت 

خارجی تلقی شود.
کمتر کشــوری در حین یک جنگ و در حالــی که توفیقی در میدان به 
وجود نیامده، دست به تغییرات اساسی می زند. این موضوع بخصوص در مورد 
کشــورهایی که خود آغاز کننده جنگ بوده و »متجاوز« شناخته می شوند، 
بیشتر صدق می کند. در این جنگ که نزدیک به چهل روز از آغاز آن می گذرد، 
آل سعود علیرغم توسل به شدیدترین شیوه های جنایتکارانه، نتوانسته است 
حتی بر یک شهر کوچک یمن سیطره یابد کما اینکه نیروهای یمنی وابسته به 
عربســتان هم نتوانسته اند کاری از پیش ببرند و حتی در این میان و در طول 
این دوره، عدن، تعز و مأرب که پایگاه سنتی آنان بوده را نیز از دست داده اند. 
با این وصف معنای تغییرات در هرم حاکمیت عربســتان این اســت که این 
جنگ شکاف جدید و بی سابقه ای را در درون آل سعود پدید آورده و آنان که 
کهنه کارتر بوده از ابتدا وقوع جنگ را به مصلحت نمی دانسته اند. اما در عین 
حال صدای مخالفت از سوی شخصیت هایی مثل مقرن، سعود، متعب و... آنقدر 
بلند و مؤثر نبود که ملک سلمان احساس خطر کند و اقدام به برکناری آنان و 

یا خفه کردن صدایشان بنماید.
در پیش گرفتن روند سیاسی و یا ضمیمه کردن آن به عملیات نظامی که 
دستکم از روز بیست و هفتم جنگ و پایان »عاصفه الحزم« از آن حرف زده شد 
و به دلیل شــرایط خاص یمن به جایی نرسید، موضوعی نبود که تنها از سوی 
جناح مخالف یعنی امثال سعودالفیصل، مقرن و متعب مطرح شده باشد بلکه دو 
هفته پس از آغاز، همه حاکمیت به این جمعبندی رسیدند که این جنگ برای 
آل سعود سودی نخواهد داشت. بر این اساس نمی توان بعضی از گمانه زنی ها 
را پذیرفت که می گویند، تغییرات روز چهارشنبه، طغیان علیه صداهایی بود 

که توقف فوری جنگ علیه یمن را مطالبه می کردند.
آل ســعود همانگونه که نمی تواند از طریق حمله هوایی یا زمینی، محور 
تغییرات در یمن باشد، از طریق سیاسی نیز نمی تواند کاری انجام دهد. عربستان 
االن به یک رئیس جمهور و نخست وزیر و هیأت دولتی چسبیده که از یک سو 
مشروعیت- یعنی قانونیت- ندارند چرا که حتی براساس مبادره خلیجی که در 
قطعنامه 2216 هم به آن تأکید شده، این دوره در پایان سال 2013 خاتمه یافته 
است و از سوی دیگر مشروعیت داخلی ندارد چرا که امروز آنان در یمن نیستند 
و مردم یمن هم آنان را نمی خواهند. عربستان چطور می تواند در عین اینکه 
از یک رئیس جمهور و دولت مطرود و فراری حرف می زند، در فرایند سیاسی 
یمن حضور داشته باشد! این در حالی اســت که ائتالف انصارالله که امروزه 
بر 18 اســتان از 20 استان یمن سیطره دارد می گوید شرط ورود در مذاکرات 
سیاســی عدم همراهی با متجاوز در جنگ ظالمانه عربستان علیه مردم یمن 
است. عربستان در این جنگ، شکست های مختلفی را متحمل شده که یکی 

از آنان شکست سیاسی است.
با توجه به آنچه گفته شد، بعضی معتقدند اهداف آل سعود در ورود به جنگ 
با مردم یمن را باید در جغرافیای خود سعودی جستجو کرد نه در جغرافیای یمن. 
در همین راستا، روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به سخنان متناقض سخنگوی 
کاخ  ســفید که از یک سو حمایت کشورش را از آل سعود در جنگ علیه یمن 
ابراز و در همان حال تاکیــد می کرد بحران یمن راه حل نظامی ندارد، در روز 
پنجم اردیبهشت ماه نوشت: »کاخ  سفید یقین پیدا کرده است که سعودی ها 
برای تحقق اهداف سیاسی و یا حتی مداخله در یمن راهبرد معتبری ندارند و 

ادعاهای مقامات آن مبنی بر پیشرفت در جنگ، توخالی است«.
معنای این جمله سخنگوی کاخ  ســفید که ما از حکومت ریاض حمایت 
می کنیم و خواهان راه حل سیاسی برای جنگ یمن هستیم این است که آمریکا از 
جنگ تا زمانی که به تثبیت پایه های قدرت آل سعود کمک کند، حمایت می نماید 
اما زمانی که جنگ خود به یک عامل تهدید کننده در می آید، قابل قبول نیست. 
بر این اساس »تارور« در روز چهارم اردیبهشت ماه در روزنامه واشنگتن پست، 
پس از اشــاره به رایزنی های جدید میان مقامات آمریکا و عربستان، نوشت: 
»سعودی ها دولت فاقد قدرت قانونی را که سال گذشته از صنعا بیرون رانده 
شد، در سال 2 201 بر سر قدرت آورده بودند اما اکنون بعید به نظر می رسد که 
عربستان باز هم چنین توانی داشته باشد. مقامات آمریکا می ترسند مداخله 

عربستان این بار تاثیر معکوس داشته باشد.«
اگر به مواضع پیچیده مقامات آمریکایی درباره جنگ یمن نظر بیندازیم و 
سپس این اظهارات را با روند پیش آمده در این جنگ تطبیق دهیم می توانیم 
نتیجه بگیریم که از منظر مقامات آمریکا، رژیم عربستان نمی تواند زخم ناشی 
از تغییرات گسترده در سیســتم حاکمیتی خود و به نتیجه رساندن پرونده 
یمن در دو بعد نظامی و سیاســی را توأمان تحمل نماید. مقامات آمریکایی و 
عربی با تبلیغ روی آسیب هایی که به انصارالله وارد شده، سعی می کنند یک 
»شبه پیروزی« را برای رژیم متجاوز عربستان در عرصه افکار عمومی منطقه 
به تصویر بکشند و در واقع این رژیم را از ورطه زلزله پس از اعالم کامل توقف 

جنگ نجات بدهند.
تغییرات گســترده در عربستان نشان می دهد که مثلث پادشاه، وزیر 
کشور و وزیر دفاع و به عبارتی پادشاه و دو ولیعهد آن از یک سو از جنگ 
برای رسیدن به اهداف داخلی خود بهره برده اند و از سوی دیگر بیانگر آن 
اســت که زمان جنگ تا آنجا که به اهداف داخلی رژیم متجاوز بازمی گردد 

به پایان رسیده است.
یکی از نگرانی های آمریکا و عربســتان از پیامدهای شکست در جنگ 
یمن این بود که دودستگی موجود در این کشور را دامن بزند. رژیم آل سعود 
سالهاســت که بر سر متعهد ماندن به وصیت سیاسی عبدالعزیز و یا پذیرش 
سطحی از تحوالت دچار کشمکش می باشد. برکناری مقرن و سعود الفیصل تا 
حدی راه را برای بعضی از تغییرات هموار کرد اما این تغییرات دارای ماهیتی 
آمریکایی است. عزیمت یک هیئت بلندپایه 70 نفره آمریکایی به عربستان در 
زمان آغاز به کار سلمان و در روزهایی که تغییرات سیاسی عربستان کلید خورده 

شد، نشان می دهد که در پشت این تغییرات یک طرح آمریکایی قرار دارد.
رفتــار نظامی آمریکا در خلیج عدن قبل از زمانی که ســلمان تغییرات 
سیاسی رژیم آل سعود را کلید زد تاکیدی بر هماهنگی میان آمریکا و آل سعود 
در تغییرات جدید اســت اما در عین حال می تــوان گفت تمهیدات نظامی 
نتوانسته اســت دولت آمریکا را درخصوص عبور آل سعود از »بحران بقا« به 

اطمینان برساند.

كاسهعربستان درگیر بحران بقا

سعداهلل زارعی

* همانطوری که رهبر معظم  انقالب فرمودند کلید حل مشکالت ما در لوزان 
و ژنو و نیویورک نیســت،  انتظار می رود دولت به جای گره زدن همه چیز به 
مذاکــرات با یک فراخوان عمومی و جهــادی برای حرکت اقتصاد مقاومتی در 

جامعه به گره گشایی از معضالت و مشکالت جامعه همت گمارد.
شجاع- بوکان
* آل سعود برای چندمین بار است که مانع از ورود هواپیمای حامل کمک های 
مردمی و انسان دوستانه ایران به فرودگاه یمن می شود. چرا دولت ما عکس العمل 
محکمی از خود نشان نداده و از حالت انفعال بیرون نمی آید؟ یک موضع گیری 

از سوی سخنگو که نتیجه ای ندارد.
0919---2958

* مــردم ایران از جنایت های آل ســعود علیه مــردم مظلوم یمن خون به دل 
شــده اند ولی دستگاه دیپلماسی کشورمان هنوز از حالت انفعال خارج نشده و 

موضع قاطعی نمی گیرد. چرا؟
علیمردانی و 9671---0912

* برخی مسئولین دولتی که دم از پول های کثیف می زنند به جای دامن زدن 
به شایعات بی اساس، تدبیری برای رشوه هایی که در برخی ادارات دولتی رواج 

دارد و باعث تخریب چهره نظام می شود نمایند.
0912---5922

* قانون دانان قانونشکنی که با پول کثیف حاصل از فروش رانت ها به زرساالران،  
برخی از مدعیان اصالحات را به قدرت رساندند، اکنون مدعی استفاده متدینین 
از این پول ها شــده اند و با روزنامه هــای مزدور داخلی و خارجی به عوامفریبی 
مشغولند. الزم است این افراد منابع مالی و دارایی خود را به طور شفاف اعالم 

نمایند و مدعی العموم نسبت به توقیف نشریات این مفسدان اهتمام نماید.
0915---7933

* رفتار ذوق زده دولت و دولتی ها در خصوص توافق هسته ای و توجه دادن مردم 
به این موضوع که در صورت توافق نهایی مشکالت اقتصادی مرتفع می شود خود 

عامل طمع دشمن برای باج گیری بیشتر شده است.
0916---6979
* بر فرض که آمریکا تمام تحریم های هســته ای علیه ایران را لغو کند چیزی 
در حــدود 15 درصد کل تحریم ها خواهد بود. پس ما مردم باید مثل بعضی از 

مسئولین ذوق زده نشویم و دست به زانوی خویش بگیریم.
0917---1395

* برای رفع مفاســد اقتصادی به جای گزارش ویژه در تلویزیون سخنرانی های 
ویژه دارای مصرف جناحی مســئوالن برخوردهای ویژه را انعکاس دهید. مردم 

از گزارش های سرگرم کننده بدون برخورد خسته شده اند.
مشهد مقدس.م.نوری
* عملکرد وزارت کشور هر انسان با بصیرتی را به یاد وزارت کشور دولت اصالحات 
و معاون سیاسی فتنه گرش می اندازد که از تدارکاتچی های اصلی فتنه 78 و 88 
بود. حال نیز به رغم عملکرد سیاه حزب منحله مشارکت افراد نفوذی این گروهک 
به وزارت کشــور در صدد احیای این اموات با نام دیگری هســتند و متأسفانه 
مجوز آنها نیز صادر می شود. جا دارد وزیری که دغدغه ورود پول های کثیف به 
ستاد انتخاباتی برخی کاندیداها را دارد، دغدغه صدور مجوز برای احزاب منحله 

آتش افروز برای احیای مجدد و فتنه گری جدید را هم داشته باشد.
0913---1442
* وزیر خارجه یکی از کشــورهای اروپایی که به نوعی غول اقتصادی محسوب 
می شود خطاب به آقای جلیلی رئیس وقت تیم هسته ای کشورمان اظهار داشته 
بود اگر فشارهای آمریکا به ایران بر کشور متبوعش اعمال می شد 6 ماه بیشتر 
دوام نمی آورد و از هم می پاشید. حرف من این است که مسئوالن فعلی بدانند 

از چه پشتوانه مردمی برخوردارند.
0912---9671

* کار دولتمرد این نیســت که کلی گویی کرده و با سخنرانی احساسات مردم 
را تحریــک نماید. دولتمرد اگر مردم را به عنوان کارفرما قبول دارد باید اجازه 

انتقاد بدهد و منتقدین را تحقیر نکند.
0917---2405

* به هنگام طرح و تصویب الیحه امر به معروف و نهی از منکر در مجلس برخی 
که به این فریضه دینی و مهم آشــنا نبودند به آن پی برده و ســر تعظیم فرود 
آوردند و برخی دیگر که منافع خود را مغایر با آن دیدند به حاشیه سازی و جار 
و جنجال پرداختند که مطرح کردن ماجرای اسیدپاشی از آن جمله بود. اکنون 
نیز با طرح مسائل حاشیه ای و خالف واقع، برنامه مهم و حیاتی همدلی و همزبانی 
دولت و مردم نادیده گرفته می شود. مردم در مسئله هسته ای و برخی تناقضات 
آن با ســؤاالت متعدد و بی پاسخی مواجهند که این حاشیه سازی ها نمی تواند 
پاســخگوی آنها باشد. چه کســان و جریانی در این مقطع، از این بازی ها سود 
می برند. و تا کی قرار اســت این حاشیه ها، دولت را از پاسخگویی به وعده های 

انتخاباتی خود باز دارد خدا می داند!
طالعی
* آقــای رئیــس جمهور اگر یک بار به آنچه که در مجلس برای آن قســم یاد 
کرده اند مرور داشــته باشند متوجه خواهند شد که تمام مسئوالن و کارگزاران 

نظام در هر سطحی مسئول اجرای اسالم می باشند.
0911---8112
* واقعاً اگر قرار بود پلیس مجری اســالم نباشد فداکاری و شهادت صدها هزار 

شهید و جانباز چه ضرورتی داشت؟
جوانشیر- قائم شهر
* وقتــی برخی مســئولین دولتی اعالم می کنند ما بعد از 10 ســال مجاز به 
غنی سازی شدیم، یک نوع مشروعیت به اعمال کثیف شیطان بزرگ می دهند. 
یعنی تا زمانی که آنها نپذیرفتند قانونی نبود! در صورتی که فلسفه وجودی انقالب 

اسالمی ملت این بود که کشور به امر و نهی شیاطین وقعی ننهد.
0919---8847

* در پاسخ به یاوه گویی بی بی سی و بی انصافی وزارت ارشاد نسبت به نشریه های 
ارزشــی، انقالبی و والیی پیشنهاد می کنم شــماره حسابی برای سهیم شدن 
مؤمنین عالقه مند به حمایت مالی از نشــریات مظلوم ارزشی در این نشریات 
اعالم و اطالع رسانی گردد تا ما هم به مقدار کمی هم که شده در این جنگ نرم 
به تعبیر امام خامنه ای )مدظله العالی( و تداوم راه امام عزیز و شهدای گرانقدر 

شریک شده و ادای دین نماییم.
0916---4283
* مردم امام خمینی)ره( و پیروان واقعی ایشــان را دوست دارند نه افرادی که 
نام و سخنان امام راحل)ره( را بدون عمل، آن هم به صورت چند خط در میان، 
فقط برای منافع خود، مصادره به مطلوب می کنند و منتقدان و رقیبان خود را 

افراطی و بیسواد و... می نامند.
0912---3104

* ننگ ابدی بر شورای  امنیت سازمان ملل که نه تنها مانع تجاوز آل سعود به 
مردم مظلوم یمن نشده بلکه از ظالم و متجاوز حمایت می کنند.

0915---0609
* سفیر آل سعود در کشورمان توسط وزارت خارجه احضار و به او تفهیم شود 
که در ماه رجب جنگ علیه کفار هم حرام اســت چه رسد به اینکه یمن مورد 

تجاوز واقع شده مسلمان است.
0913---7820
* کار مؤسســه استاندارد غذایی و وزارت بهداشت این شده که مرتب با اعالم 
یک فهرست بلند از مواد غذایی توزیع شده در بازار به مردم هشدار بدهند این 
اقالم خریداری و مصرف نشــوند در حالی که مهم جلوگیری از تولید این مواد 

مضر به سالمت جامعه است.
0913---6962

با دوستان اهانت
با دشمنان مماشات؟!

براســاس »سیاست  خارجی مدارا با دشمنان«، معنای دقیق مدارا با دشمن 
جنایتکار جمهوری اسالمی ایران، یعنی رژیم صهیونیستی که در فقه شیعه از آن 
با عنوان »کافر حربی« یاد می شود، چگونه معنا پیدا می کند و باید با آن چه کرد؟

وبسایت مشرق با اشــاره به سخنان رئیس جمهور در شیراز مبنی بر اینکه 
»ســعدی و حافظ نه تنها پاسداران زبان پارســی و ادب و فرهنگ بودند، بلکه 
دین، زندگی و راه سیاســت داخلی و خارجی را به ما آموختند و حافظ شیرین 
سخن که گفت آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با 
دشمنان مدارا، خط سیاست داخلی و خارجی ما را ترسیم کرد.« نوشت: بدون 
تردید شــعار با دوستان مروت یکی از بهترین شعارها و سیاست هایی است که 
می توان برای سیاست داخلی کشور و در برابر »خودی ها« به کار برد؛ خودی هایی 
که معتقد به قانون اساسی کشور و نظام جمهوری اسالمی هستند. اما ای کاش 
جناب آقای رئیس جمهور به صراحت می گفتند که منظورشــان از »دوستانی« 
که به آنها مروت داشته اند چه کسانی هستند؛ طبیعی است کسانی را که معتقد 
به سیاســت های نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی این کشور هستند باید 
در دایره دوســتان به حساب آورد، اما آیا رفتار جناب رئیس جمهور با منتقدان 
داخلی خود، به ســان »مروت« بوده است؛ بگذریم از انواع  انگ زنی ها به جریانی 
که گاه به خاطر منافع و عزت ملی از رئیس جمهور خودشان و یا دولت وی انتقاد 

کرده اند؛ بی سواد، بی شناسنامه و .... 
مشرق می افزاید: از جمله مصادیق با »با دشمنان  مدارا« در رفتار رئیس جمهور 
کشورمان، مکالمه تلفنی وی با رئیس جمهور آمریکا در آغاز دوره ریاست جمهوری 
وی بــود؛ فــارغ از جنجال و هیاهویی که عــده ای در داخل برای این امر به راه 
انداختند و از اینکه مکالمه ای صورت گرفته در رسانه هایشان »ذوق مرگ« شده 
بودند، از آقای رئیس جمهور می پرسیم نتیجه این مکالمه چه بود؟ منفعت مدارا 
با دشمن اصلی کشــورمان چه بود؟ آیا امتیازی از اجرای این سیاست خارجی 
خود به دست آمد؟ بدون تردید شما نیز بر آن نیستید که مدارا بدون حفظ و به 

دست آوردن منافع ملی، اهمیت بالذات دارد.
یکی دیگر از مصادیق » با دشــمنان مــدارا« قدم زدن وزیر محترم خارجه 
کشورمان با وزیر خارجه آمریکا در خیابان های فرانسه است؛ کشوری که درست 
چند روز قبل از آن اهانتی بی شرمانه به رسول گرامی اسالم)ص( در آن صورت 
گرفته بود؛ »با دشــمنان مدارا« این سیاســت را پیش روی دولت تدبیر و امید 
گذاشت که با وجود چنین توهین بی شرمانه ای - که دل هر مسلمانی را عمیقا به 
درد می آورد - وزیر خارجه مان به پاریس برود و با وزیر خارجه شیطان بزرگ به 
قدم زدن بپردازد؛ و حواس مان نباشد چند قدم آن سوتر، عده ای به خاطر اعتراض 
به همین اهانت بی شرمانه  به پیامبر بزرگ اسالم، به خاک و خون کشیده شدند. 
بگذریم از اتخاذ این سیاست؛ اما باز هم سوال اینجاست: نتیجه پیاده روی با کری 
چه  بود؟ جز این بود که دشمن شما و ما مدارا سرش نمی شود و هر بار سخن از 
باقی ماندن گزینه نظامی بر روی میز، به زیر میز می زند. آیا وزیر خارجه آمریکا، 
که وزیر خارجه ما با او خنده کنان به پیاده روی پرداخت، یک بار حاضر شد عنوان 

کند گزینه نظامی روی میز نیست؟
نویسنده خاطر نشان کرد: جناب رئیس جمهور خوب است مشخص کنند، مرز 
»با دشمنان مدارا« تا کجاست؟ یادمان نرفته است چند سال قبل یک مسئول 
دولتی عنوان کرد که ما با ملت اســرائیل دوســت هستیم و مشکلی نداریم؛ او 
هم احتماال مبنایش همین »با دشــمنان مدارا« بوده است؛ این اظهارنظر کامال 
غلط با واکنش صریح رهبر انقالب و عدم دوستی با مردم اسرائیل روبرو شدند؛ 
حال رئیس جمهور محترم باید بگویند دایره »با دشمنان مدارا« تا کجا گسترده 
است؟ به عبارت دیگر، دکتر روحانی توضیح دهند مدارا با دشمنی به نام رژیم 
صهیونیســتی چگونه معنا پیدا می کند و ما باید چه رفتاری مقابل این دشمن 
داشته باشیم؛ هر چند که تاکنون از سیاست »با دشمنان مدارا« در قبال آمریکا 
دیگی برای ملت ایران نجوشیده است! رئیس جمهور محترم خوب است تطبیق 
شعار »با دوستان مروت با دشمنان مدارا« را با آیه »محمد رسول اهلل و الذین معه 
أشداء علی الکفار رحماءبینهم« مشخص سازند؛ ما که ادعای پیروی از »محمد 

رسول اهلل«)ص( را داریم...
بازداشت به خاطر مطالبه فکت شیت

4 نفر از دانشــجویان بسیجی دانشگاه شیراز، که در جریان مراسم استقبال 
از رئیس جمهور در این شــهر انتشار فکت شیت از سوی دولت را خواستار شده 

بودند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.
به گزارش »خبرنامه دانشجویان ایران« به محض ورود روحانی و آغاز استقبال 
مردمی این دانشــجویان با در دست گرفتن پالکاردهایی با مضمون »محرمانه 
نداریم، منتظر فکت شیت ایرانی هســتیم«، »مردم را از جزئیات مذاکره مطلع 
کنید«، »فکت شیت آمریکا را تکذیب کنید«،  »انتشار فکت شیت ایرانی = همدلی 
دولت با ملت« و... و با ســر دادن شــعار »روحانی، روحانی، فکت شیت ایرانی« 

درخواســت و مطالبه خود را با دکتر روحانی در میان گذاشــتند که با برخورد 
برخی افراد که رئیس جمهور را همراهی می کردند واقع شدند.

به گفته یکی از حاضرین این دانشــجویان با شناســایی ضاربین و به خیال 
اینکه کسی پاســخگوی مطالباتشــان خواهد بود به مامورین نیروی انتظامی 
حاضر در محل برای تنظیم شکایت مراجعه کردند که پس از دقایقی باز دیگر 
گروهی با لباس شــخصی به سمت آنان آمده و مشاجره کرده و سپس 4 تن از 

این دانشجویان را بازداشت نمودند.
رجا هم در این باره نوشــت: اســکورت کاروان رئیس جمهور پس از گذر از 
مقابل این دانشجویان آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد و پس از این که آنها از 
این اقدام خشونت آمیز انتقاد کردند، 4 نفر از دانشجویان دستگیر و به کالنتری 

مجاور انتقال یافتند.
با این حال، ایرنا به نقل از یک مقام مسئول در روابط عمومی ریاست جمهوری 
مدعی شــده است: »چند نفر در میان انبوه مردم استقبال کننده شعارهایی سر 
دادند و میان خود آنان و برخی حاضران نیز مشاجراتی درگرفت، اما مداخله و 
درگیری تیم حفاظت رئیس جمهوری کذب محض اســت. هیچ کسی و از جمله 

دانشجویان عزیز دستگیر نشده و یا مورد ضرب و شتم قرار نگرفته اند.«
به نوشته رجا، پس از پیگیری های مختلف، دانشجویان بازداشتی در آخرین 

ساعات روز چهارشنبه آزاد شدند.
هانس بلیکس: هیچ کشوری

مطالبه آمریکا از ایران را نمی پذیرد
مدیرکل اسبق آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت چیزی که آمریکا و غرب 

از ایران می خواهند هیچ کشوری نمی پذیرد.
هانس بلیکس در مصاحبه با رویترز گفت: عمیقا و مشتاقانه امیدوارم که توافق 
هسته ای انجام شود اما مطمئن نیستم که این اتفاق بیفتد. هنوز اختالفات زیادی 

وجود دارند که باید حل شوند.
رویترز با بیان اینکه آمریکایی ها خواهان نظارت در هر زمان و هر مکان بر 
برنامه هسته ای ایران شده اند افزود: استثنا کردن یک کشور برای چیزی که بقیه 
جهان انجام نمی دهند، کار مشکلی است. هیچ کشوری نخواهد پذیرفت که مورد 

بازرسی در هر زمان و هر مکانی قرار گیرد.
وی تاکید می کند: اگر گفت وگوها به موفقیت برســد، چیزی که من عمیقا 
امیدوارم اما نسبت به وقوع آن اطمینان ندارم، این اتفاق دستاوردی برای همه 
خواهد بود و در مقابل اگر مذاکرات به شکســت بینجامد ریســک ها و خطرات 

برای همه افزایش خواهد یافت.
آمریکا بانک فرانسوی را 
9 میلیارد دالر جریمه کرد

آمریکا بزرگ ترین بانک فرانســه را به خاطر معامله 3 ســال پیش با ایران 
جریمه کرد!

دولت آمریکا بانک بی ان پی پاریبا را به خاطر معامله با ایران و کوبا و سودان حد 
فاصل سال های 2004 تا 2012، مبلغ 8 میلیارد و نهصد میلیون دالر جریمه کرد.
وزارت دادگســتری آمریکا روز جمعه اعالم کرد بانــک »بی ان پی پاریبا« 
بزرگترین بانک فرانسه را به دلیل نقض تحریم های اقتصادی آمریکا علیه سودان، 

ایران و کوبا به پرداخت 8/9 میلیارد دالر جریمه محکوم کرده است.
این بزرگترین جریمه ای است که در تاریخ آمریکا برای نقض قوانین مالی- 

بانکی تعیین می شود.
روحانی نباید همه چیز را 

به مذاکرات گره بزند
با سپری شدن دو سال از عمر دولت یازدهم و عدم تحقق وعده های مطرح 
شــده در دوران انتخابات توسط روحانی، پژواک اعتراضات حامیان دولت که از 

همان روزها به گوش می رسید این روزها با صدای رساتری مطرح می شود.
عبداهلل ناصری در گفتگویی که پنجشنبه روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده 
با انتقاد از شــیوه دولت در رفع مشــکالت که تمام توانایی خود را در مذاکرات 
گذاشته است گفت: »از نظر استراتژیک این کار اشتباهی بود که همه مسائل را 
به موضوع هسته ای گره زد و این تلقی ایجاد می شود که روحانی جز به موضوع 

هسته ای به هیچ چیز فکر نمی کند.«
به گزارش رجانیوز این اظهارات ناصری در شرایطی بیان می شود که بیش از 

یک سال قبل این هشدارها را بارها منتقدان دولت مطرح کرده بودند.
عبداهلل ناصری که در 25 بهمن 89 به جرم اجتماع و تبانی علیه نظام دستگیر 
شده بود و به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده بود در پاسخ به سؤال خبرنگار 
روزنامه اعتماد در خصوص این سؤال که آیا روحانی به موجب عدم بسترسازی 
برای فعالیت مجدد سازمان مجاهدین انقالب اسالمی بدهکار شما است؟ گفت: 
»این بدهکاری روحانی به مردم اســت چــون معتقدیم آقای روحانی در حوزه 
تحزب وتوسعه تحزب سیاسی و همچنین پیگیری مسائل سیاسی به مردم وعده 
داده و هنوز وارد این مسأله نشده است... روحانی باید سیاست متوازنی را پیش 
می گرفت و البته الزمه اش هم این بود که مهم ترین وزارتخانه کشور که متولی 

توسعه سیاسی کشور است را به دست یک اصولگرا نمی داد!«
گفتنی است پیش از این نیز غالمحسین کرباسچی طی انتقادات کم سابقه ای، 

بسیاری از وزرای دولت روحانی را به بی تحرکی و ناکارآمدی متهم کرده بود.

تألم و تاســف  با نهایت 
مطلــع شــدیم همکارمان 
قربانزاده  آقای حسین)نادر( 
دارفانی را وداع گفته است. 
خانواده  به  تســلیت  ضمن 
آن  بــرای  ایشــان  محترم 
الهی  واسعه  رحمت  مرحوم 
و برای بازمانــدگان صبر و 

شکیبایی آرزو داریم.

درگذشت همکار

***
همچنین باخبر شدیم همکارمان آقای حسین جابانی در غم از دست 
دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به ایشان برای آن 

مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان بردباری مسئلت داریم.

وزیر خزانه داری آمریکا تاکید 
کرد که ادامه فشــار تحریم ها بر 
اطمینان  برای  راه  بهترین  ایران، 
ایران به توافق جامع  از پایبندی 

هسته ای است.
»جک لو« وزیر خزانه داری آمریکا 
در جریان سخنرانی در مراسم سی امین 
اندیشکده »سیاست  سالگرد تأسیس 
خاور نزدیک واشــنگتن« با اشاره به 
اهمیت تحریم ها در سیاست خارجی 
آمریکا گفت: معماری تحریم ها در حین 

توافق با ایران حفظ می شود.
لو افزود: کاهش تحریم ها از طریق 
معافیت های اجرایی صورت می گیرد.

وی در ادامــه گفت: ادامه فشــار 
تحریم ها بر ایــران، بهترین راه برای 
اطمینان از پایبنــدی ایران به توافق 

جامع هسته ای است.
وزیر خزانــه داری آمریکا تصریح 
کرد: برای ما غیرقابل قبول اســت که 
تحریم ها علیه ایران را در روز موافقت 

این کشور با توافق نهایی رفع کنیم.
لــو تاکید کرد: لغــو تحریم ها در 

کار نیست.
 غنی سازی پلوتونیوم ایران 

»تا ابد« بسته می شود
به گزارش فــارس، »جو بایدن« 
نیز در  معاون رئیس جمهــور آمریکا 
موسســه »سیاســت خــاور نزدیک 
واشنگتن« گفت: دولت آمریکا توافقی 
را به امضــا درنمی آورد که به کاهش 
فوری تحریم ها منجر شــود و اجازه 

بازرسی های سرزده را ندهد.
بایدن افزود: چیزی به نام لغو فوری 
نهایی هســته ای  توافق  تحریم ها در 

وجود ندارد. 
وی مدعــی شــد: ما خواســتار 
دسترســی به تأسیسات نظامی ایران 

هستیم.
معاون رئیس جمهــور آمریکا در 
ادامه گفت: طبق توافق هسته ای، مسیر 
ایران به سوی غنی سازی پلوتونیوم »تا 

ابد« بسته می شود.

بایدن بــا تکرار اظهــارات دیگر 
مقامات آمریکایی گفــت: این توافق 
ارتباطی به مسئله اعتماد ندارد بلکه 

بحث راستی آزمایی وجود دارد.
 بازرسی ها به تاسیسات 
هسته ای محدود نمی شود

در همین حال، »جاش ارنست« 
سخنگوی کاخ ســفید در کنفرانس 
خبری گفت: تأکید می کنیم، شــاید 

تحریم های ایران تخفیف یابد.
ارنست افزود: تحت توافق هسته ای 
»شدیدترین بازرسی های طول تاریخ« 
را اعمال خواهیم کرد؛ این بازرسی ها 
تنها به تأسیســات هســته ای ایران 
محدود نخواهند بود و سایر تأسیسات 

را هم در بر خواهند گرفت.
از ســوی دیگر »هانس بلیکس« 
مدیرکل اسبق آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: هیچ کشوری بازرسی در 

هر زمانی و هر مکانی را نمی پذیرد.
 مذاکرات هسته ای نیویورک

سید عباس عراقچی و مجید تخت 
روانچی، معاونان وزیر امور خارجه ایران 
از روز پنج شــنبه )10 اردیبهشــت( 
مذاکره برای نگارش متن توافق جامع 
را با هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده 
سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا در 

نیویورک از سر گرفتند.
ادامه مذاکرات  این گفت وگوهــا 
وین است که در روزهای چهارشنبه تا 
جمعه )2 تا 4 اردیبهشت( انجام شد 
و طی آن نگارش متن توافق جامع با 

موضوع لغو تحریم ها اغاز شد.
مذاکرات نیویورک احتماال تا روز 
سه شنبه ادامه دارد و بعد از آن در اروپا 
از سر گرفته می شود، ولی هنوز زمان و 

مکان آن اعالم نشده است.
عراقچی و روانچی روز پنج شنبه 
هشت ساعت با اشمید مذاکره کردند 
ولــی روز جمعه کارشناســان هم به 
سرپرستی حمید بعیدی نژاد و استفان 
کلمنت بــه موازات معاونان جلســه 

داشتند.

مذاکره کننــدگان ایرانی پیش از 
این، نگارش متن را سخت ترین مرحله 
مذاکرات توصیف می کردند که طی آن 
ممکن است بر سر یک واژه ساعت ها 
بحث شود. موضوعی که هم اکنون بر 
سر آن مذاکره می شود نحوه برچیدن 

تحریم هاست. 
سید عباس عراقچی، عضو ارشد 
تیم مذاکره کننده ایران، پیش از این 
مکتوب کردن لغو تحریم ها را دشوار 

توصیف کرده بود.
 موارد اختالفی در پیش نویس 

توافق جامع زیاد است
عراقچی ابراز امیدواری کرد که در 
چند روز آینده، نخستین پیش نویس 

توافق جامع هسته ای نگارش شود.
وی به دیدارهای خود با همتایانش 
در 1+5 اشاره کرد و گفت: در حاشیه 
 اجالس بازنگــری معاهده ان پی تی، 
دیدار های مرتبط با مذاکرات هسته ای 

هم جریان داشته است.
معــاون امور حقوقی و بین المللی 
وزیــر امــور خارجــه در گفت وگو با 
خبرگزاری صدا و ســیما با دشــوار 
نخســتین  نــگارش  کار  خوانــدن 
پیش نویــس توافقنامــه جامع گفت: 
نخســتین پیش نویس، پــر از موارد 
اختالفــی خواهد بود و بــه قول ما، 
پرانتز هایی خواهد داشت که باید بعداً 

درباره آنها تصمیم گیری شود.
وی از وجــود ضمائم بــرای این 
پیش نویــس نیــز خبــر داد و گفت: 
کارشناســان، کار روی ضمائم را نیز 
شروع کرده اند تا روی جزئیات و مسائل 

بحث شود.
عراقچــی رونــد نــگارش ایــن 
پیش نویــس را در دو مــاه پیش رو، 
سنگین خواند و گفت: بنای ما بر این 
اســت که هر چند روز که الزم شود، 

برای این کار در نیویورک بمانیم.
 تکرار موضع گیری دوپهلو

 و بدون سند آژانس
به گزارش خبرگزاری ها، »یوکیا 

آمانو« مدیــرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی در مصاحبه با »مرکز 
خبر ســازمان ملل« در پاســخ به 
سوالی با این عنوان که از نظر شما 
نگرانی های بــزرگ امروزه از منظر 
موضوع گســترش سالح های اتمی 
چیست؟ گفت: »از منظر گسترش 
)ســالح اتمی(، یکی از نگرانی های 
مهم،  موضوع برنامه هسته ای ایران 
است. آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در حــال اجرای پادمــان در ایران 
اســت و ما می توانیــم بگوییم که 
مواد و تاسیســات هسته ای تحت 
امور پادمان، برای مقاصد صلح آمیز 
هستند اما ما نمی توانیم بگوییم همه 
مواد و تاسیســات هسته ای )ایران( 

برای مقاصد صلح آمیز هستند.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در حالی این اظهارات را مطرح 
کرده که فعالیت بازرســی بازرســان 
بین المللــی در ایران به طور روزانه در 
حال پیگیری است و اجازه بازرسی ها 
از تاسیســات و مواد هسته ای به طور 
فراگیری به نیروهای آژانس بین المللی 

انرژی اتمی داده شده است.
آمانــو که بارهــا در بیان مواضع 
خود در قبال برنامه هســته ای ایران 
تاکید داشته، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نمی تواند تایید کند که کل برنامه 
برای مقاصد صلح آمیز اســت، باز هم 
این ادعای تکراری و بدون سند خود 

را مطرح کرد.
 نگفتم که کنگره نمی تواند 

توافق هسته ای ایران را 
متوقف کند 

روزنامه واشنگتن پست  در گزارشی 
نوشــت: »جان بینر« رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا ســخنان پیشــین 
خــود مبنی بــر اینکه کنگــره توان 
متوقف کردن توافق هسته ای ایران را 
ندارد، تکذیب کرد. وی گفت: »اکنون 
بســیار زود است که پیش بینی کنیم 

می توانیم یا نه«.

وزیر خزانه داری آمریکا:

بهترین تضمین برای پایبندی ایران به توافق
حفظ فشار تحریم هاست

اتمی  انرژی  ســازمان  رئیس 
کشورمان گفت: در صورت تصویب 
مجلــس ایران بازرســان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی می توانند، از 
برخی مراکز غیرهسته ای ایران در 
چارچوب شــرایط مشخص بازدید 

کنند.
به گزارش مهر علی اکبر صالحی در 
مصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی 
»سی سی تی وی« چین اظهار داشت: 
در صورت تصویب مجلس ایران بازرسان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی می توانند، 
از برخی مراکز غیرهســته ای ایران در 
چارچوب شرایط مشخص بازدید کنند.

صالحی در ادامه این مصاحبه تاکید 
کرد: ایران از منافع ملی خود محافظت 
کــرده و در ادامه گفت وگوها بر خطوط 

قرمز خود تأکید خواهد کرد.
صالحی در پاسخ به سؤال خبرنگار 
شبکه سی سی تی وی مبنی بر این که 
آیا ایران در چارچوب تدابیر اضافی اجازه 
خواهد داد که بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی از تاسیسات غیرهسته ای آن 
دیدار کنند؟ گفت: این موضوع میان دو 
طرف مطرح و بررســی شده است؛ اگر 
همه مسائل به خوبی پیش برود، ما این 
حقیقت را پذیرفته ایم که پروتکل الحاقی 

را خواهیم پذیرفت.
وی افزود: این موضوع در »ژنو 3« 
مطرح شد، اما همانگونه که گفتم شرط 

تحقق این موضــوع توافق درباره همه 
مســائل است و تا زمانی که درباره همه 
مسائل توافق نشده است، این بدان معنا 
خواهد بود که توافقی حاصل نشده است.
رئیس ســازمان انرژی اتمی اظهار 
داشت: ما نمی توانیم یک بخش را مورد 
توجه قــرار دهیم و از بخــش و حوزه 
دیگری غفلت کنیم؛ )در پروتکل( الحاقی 
این فرصت و امــکان وجود دارد که از 
برخی سایت ها بازدید انجام شود، اما این 
به تفاهم و توافق دوجانبه وابسته است. 
برای مثال فرض کنید بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی می خواهند از یک 
مرکز یا تاسیســات غیرهسته ای بازدید 
کنند؛ ما مخالف این موضوع هســتیم. 
مراکز و تاسیسات هسته ای در چارچوب 
توافق تامین امنیت تحت نظر قرار دارند.
صالحی گفــت: ما دربــاره مراکز 
غیرهسته ای صحبت می کنیم. بازرسان بر 
اساس پروتکل الحاقی می توانند از مناطق 
اطراف مراکز غیرهسته ای نمونه برداری 
کنند. این ادعای تامل برانگیز صالحی در 
حالی است که نمایندگان مجلس بارها 
در سخنرانی ها و نیز بیانیه های خود هر 
گونه بازرسی فراتر از ان پی تی را غیرقابل 

قبول دانسته و رد کرده اند.  
از ســوی دیگــر بازدیــد از مراکز 
غیرهسته ای فراتر از مخالفت نمایندگان 
مجلــس از خطــوط قرمز کشــورمان 

محسوب می شود. 

در گفتگو با شبکه چینی مطرح شد 
ادعای صالحی در باره 

بازدید از مراکز غیرهسته ای 

گفت: رئیس جمهور در شیراز گفته است؛ فکت شیت ایران را زودتر از 
همه منتشر کردیم! نمی دانم چرا بعضی ها حافظه شان ضعیف شده است! 

ما قبل از آمریکایی ها فکت شیت خودمان را منتشر کردیم!
گفتم: ولی آقای ظریف در مصاحبه با شــبکه یک گفته بود 
»چیزی به نام فکت شیت ایرانی وجود ندارد و وزارت خارجه چیزی 
منتشر نکرده است« و آقای صالحی گفته بود؛ فکت شیت را آماده 
کرده ایم ولی به خاطر جلوگیری از سوءاستفاده رژیم صهیونیستی 
آن را منتشر نکرده ایم! و آقای عراقچی گفته بود؛ فعاًل قصد ارائه 

فکت شیت را نداریم! و...
گفت: یعنی آقای روحانی معتقد است که ظریف و صالحی و عراقچی 

و... حافظه شان ضعیف است؟!
گفتم: چه عرض کنم؟ شخصی به همسایه اش گفت؛ آن کاسه ای 
را که قرض گرفته بودی پس بده! همسایه گفت؛ اوالً؛ کاسه نبود و 
بشقاب بود! ثانیاً؛ از دستم افتاد و شکست. ثالثاً؛ کاسه ات را پس 
داده بودم. رابعاً؛ قبل از این که کاسه ات را به من قرض بدهی، آن 

را به تو پس داده بودم! خامساً؛ کدام کاسه را می گویی؟!

نکته

حسین شریعتمداری

نوشتن این وجیزه که بعید نیســت، آزردگی خاطر آقای ظریف را 
در پی داشته باشد، برای نگارنده ســخت و دشوار است ولی از آنجا که 
پای مردم مظلوم و کودکان به خون غلتیده یمن در میان است، از نوشتن 
چاره ای نیست و امید است وزیر محترم امور خارجه کشورمان نیز برای 

آنچه به نقد در این وجیزه آمده است، چاره ای بیندیشند.
 دو روز پیش وزارت امور خارجه رسما اعالم کرد؛ » وزیر امور خارجه 
کشورمان با ارسال پیامی خطاب به عادل بن احمد الجبیر انتصاب وی را 
به سمت وزیر خارجه عربستان سعودی تبریک گفت. محمدجواد ظریف 
در این پیام ابراز امیدواری کرده اســت که در دوره مســئولیت جدید 
عادل بن احمد الجبیر شاهد گسترش روابط دو ملت و دو دولت جمهوری 

اسالمی ایران و پادشاهی عربستان سعودی باشیم«!
پیام تبریک؟! آنهم از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
به یکی از جرثومه های فساد و پلیدی در رژیم کودک کش آل سعود؟! آیا 
جناب ظریف از جنایات وحشیانه و شرم آور سعودی ها در یمن مظلوم و 
قتل عام همه روزه زنان و مردان و کودکان مسلمان آن مرز و بوم بی خبر 
است؟ اگر پاسخ منفی است که نمی تواند منفی باشد باید به حال دستگاه 
دیپلماسی کشورمان خون گریست و جای این پرسش هست که جناب 
ظریف در پیام خود، کدام ویژگی وزیرخارجه جدید آل سعود را شایسته 
تبریک دانسته است؟! و مگر آل ســعود و وزیرخارجه جدیدش، غیر از 
وابستگی آشکار به صهیونیســت ها، پادویی برای آمریکا، حمایت مالی 
و تدارکاتی از تروریســت های وحشی داعش و از همه رسواتر و پلیدتر، 
حمالت هوایی به مردم مظلوم یمن و قتل عام زنان و کودکان مســلمان، 

ویژگی دیگری هم دارند؟!
بدون کمتریــن تردید می توان گفت که نه فقــط در افکار عمومی 
مردم جهان و مخصوصا ملت های مسلمان، بلکه در عرف شناخته شده 
دیپلماتیک نیز، پیام تبریک آقــای ظریف )بی آن که بدانند و یا خدای 
نخواسته بخواهند( غیر از اعالم حمایت از جنایات وحشیانه آل سعود علیه 

ملت مسلمان و مظلوم یمن، هیچ معنا و مفهوم دیگری ندارد.
تصور این اســت- و با توجه به شــخصیت آقــای ظریف، به یقین 
چنین است- که آقای دکتر ظریف از عواقب خطرناک و ضدارزشی پیام 
تبریک خود به وزیر خارجه رژیم قرون وسطایی و کودک کش آل سعود 
بی خبر بوده اند ولی متأسفانه شواهد دیگری در دست است که جای چندانی 
برای این خوشبینی باقی نمی گذارد و بیم آن می رود که سیاست خارجی 
دولت محترم از اصول و مبانی تعریف شــده نظام فاصله گرفته باشد! و 
دراین باره می توان به برخی از اظهارات آقای رئیس جمهور اشاره کرد که 

شرح جداگانه ای می طلبد.
پیام تبریک آقای ظریف اگرچه با عرف شناخته شده دیپلماتیک نیز 
همخوانی ندارد ولی باید گفت قرار نبوده و نیست که در سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران از فرمول تحمیل شده قدرت های استکباری پیروی 
کنیم و پروتکل های موجود را علی رغم ظالمانه و غیرانسانی بودن برخی از 

آنها، به عنوان خط قرمزهای سیاست خارجی خود بدانیم.
همین جا با پوزش از برادر عزیزمان جناب آقای دکتر ظریف اشاره به 
نکته ای را وصف الحال می دانیم و آن، این که؛ در یکی از جلسات پرسش 
و پاســخ دانشجویی، ســخن از تکنوکرات ها به میان آمد و دانشجویی 
مفهوم آن را پرسید؛ نگارنده ضمن توضیح این نکته که »تکنوکراسی« یا 
»فن ساالری« به مفهوم حاکمیت تکنیک است و سایر ارزش های دینی و 
انسانی در این بستر قابل تعریف هستند، به یک مثال اشاره کرده و عرض 
کردم؛ مثال اگر یک تکنوکرات شهردار مکه شود، بعید نیست بگوید که 
»کعبه« در طرح توسعه شهر و در مسیر یک اتوبان قرار گرفته و باید خراب 
شود! و توضیح داده شــد که هیچ انسان عاقل و توسعه طلبی با احداث 
اتوبان مخالف نیست ولی اصل غیرقابل خدشه، حفظ خانه خداست و نه 
اتوبان. بنابراین باید مسیر اتوبان به نفع کعبه تغییر کند و نه آن که کعبه 

به خاطر احداث اتوبان تخریب شود!

كعبه در مسیر اتوبان!


