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 هيچ گاه از اولويت های امريکا خارج نشده است 

»ايجاد ناامن�ي در اي�ران« يك�ي از برنامه ه�اي بلندمدت و هميش�گي 
اياالت متح�ده در مواجهه ب�ا جمهوري اس�امي ايران بوده اس�ت و طي 
38س�ال گذش�ته به فراخور ش�رايط و موقعيت هاي زماني و مكاني اين 
طرح مورد بهره ب�رداري امريكايي ها قرار گرفته اما هيچ موقع از دس�تور 
كار آنها خارج نش�ده اس�ت و طي ماه ه�اي اخير اي�ن هدف ب�ار ديگر با 
چاش�ني بهره گيري از جري�ان غربگ�را مورد توج�ه قرار گرفته اس�ت. 
طي دو ماه اخير چند تن از مقامات فعلي و سابق دولت امريكا و نمايندگان 
سنا و كنگره به لزوم توجه دولت ترامپ به »ايجاد ناامني در ايران به واسطه 
بهره گيري از جريان متمايل به غرب« س��خن به مي��ان آورده اند اما درباره 
چگونگي اجراي چنين عمليات تكراري گاه اختالف نظر داشته اند، به عنوان 
نمونه در آخرين اظهاراتي كه دراين باره از سوي امريكايي ها صورت گرفته 
است  گري س��يك مقام ارش��د س��ال هاي دور دولت امريكا از جمله مشاور 
امنيتي ملي »جيمي كارتر« با اش��اره به گفته هاي اخير »ركس تيلرسون« 
مبني بر لزوم تغيي��ر نظام ايران بيان مي كند: »تغيي��ر نظام همواره ايده اي 
وسوسه برانگيز است. دولت ها در همه جا فكر مي كنند كه مي توانند حكومت 
را تغيير ي��ا حاكماني را جابه جا كنند و همه چيز خ��وب به پيش مي رود اما 
معموالً اين رويكرد نتايج معكوس و تبعات ناخوشايندي را در پي دارد. آنها 
تاكنون درس عبرت نگرفته اند و هنوز معتقدند همه مشكالت آنها به حضور 

حاكمي در يك مكان گره خورده است.« 
سيك همچنين ديدگاه دولت ترامپ درباره تغيير نظام در ايران را مبهم مي داند 
و بيان مي كند: »مطمئن نيس��تم كه دولت ترامپ ديدگاهي اينچنيني دارد. 
دولت ترامپ داراي چندين ديدگاه اس��ت، هر چند ب��راي دولتي چون امريكا 
وجود چند ديدگاه نيز امري غيرمعمول نيس��ت.« چند س��اعت قبل از انتشار 
موضع گيري  گري سيك نشريه مش��هور امريكايي »فوربس«نيز از طرح مهم 
دولت ترامپ جهت ايجاد ناآرامي و اغتش��اش در ايران گفته و از جزئيات اين 
طرح كه طي روزهاي اخير بارها امريكايي ها نسبت به ضرورت استفاده از آن 

سخن به ميان آورده اند بر خروجي خود قرار داده است. 
در بخشي از اين گزارش آمده است: »جنگ در چندين كشور نتايج فاجعه باري 
داشته و سياست مماش��ات با ايران هم جواب نداده است، پس تغيير حكومت 
با حمايت از عواملي در داخل ايران و س��ازماندهي ك��ردن مخالفت هاي آنان 
مي تواند بهترين گزينه باشد. ما اكنون در مقطعي حساس و حياتي قرار داريم. 
دولت ترامپ درح��ال ارزيابي سياس��تي جامع در قبال اي��ران ازجمله تغيير 
حكومت مي باشد. بايد براي ايجاد ناآرامي هايي شبيه حوادث سال2009 )فتنه 

88( در ايران تالش  كنيم.« 
  حين مذاكرات ايران را اوكراين دوم مي ديدند

مجله فورب��س بارها همانن��د انديش��كده بروكينگز به دولتم��ردان امريكا 
پيش��نهاد مي كند كه براي تقليل قدرت جمهوري اس��المي ايران و درگير 
كردن كشورمان با چالش هاي دروني، بايد ضمن حمايت از عناصر خوش بين 
به غرب در ايران زمينه هاي ايجاد ناآرامي را دركش��ور فراهم كنند. فوربس 
در بخشي از تحليل خود كه در آستانه روي كارآمدن دولت يازدهم به چاپ 
رسانده بود، نوش��ت: »همان طور كه در اوكراين، »رئيس جمهور ياناكويچ« 
آش��كار كرد، قدرت عظيمي در افزايش اميد و انتظارات مردم نهفته است. 
عالقه بيان شده از س��وي ش��ركت ها)ي غربي كه بعد از توافق ژنو به ايران 
رفته اند( و دوره پيروزي زودرس��ي كه با توجه ب��ه آن، براي»رئيس جمهور 
روحاني« به دست آمده، چش��م انداز وسوس��ه انگيزي براي مردم ايران كه 
براي مدت طوالني در رن��ج بوده اند، ايجاد كرده اس��ت. آنها ميلياردها دالر 
سرمايه گذاري اقتصادي و مالي تقريباً در دسترس را مي بينند، اگر توافق به 
دست نيايد و آن ش��ركت ها به خانه هاي شان بازگردند، اميد ايرانيان كه سر 

برآورده است، تنها در آخرين لحظه، نقش بر آب مي شود.«
اين نشريه مشهور غربي در ادامه از ضرورت تخطئه روحيه انقالبي گري در ايران 
همانند جامعه اوكراين س��خن به ميان مي آورد: »يك تجربه مأيوس كننده و 
طاقت فرساي مشابه براي مردم اوكراين ساخته شد و در آنها يك روحيه انقالبي 
را بيدار كرد و در واقع يك خيزش مردمي را. پس از سال ها معاشقه با اتحاديه 
اروپا، وراي طرح يكپارچه سازي )اوكراين و اروپا( و تبليغات روي تغيير ماهيت 
بازي و ادغام جوامع ش��ان،»تصميم 11 س��اعته رئيس جمهور ياناكويچ« كه 
اوكراين را از توافق تجاري با اتحاديه اروپا به سمت روسيه دور كرد... ايران، بايد 
به دقت اوكراين را نگاه كند، شايد كه دور پيروزي »رئيس جمهور روحاني« به 

يك مأموريت عذرخواهي متحول شود.« 
   تغيير رژيم ايران موازي با مذاكرات هسته اي

اگرچه بح��ث ايجاد ناآرامي در ايران به واس��طه بهره گي��ري از عناصر جريان 
خوش بين به غرب در داخل كش��ور طي هفته هاي اخير به ظاهر بيشتر مورد 
توجه سياس��تمداران امريكايي قرار گرفته اس��ت اما بايد توجه داشت چنين 
طرحي موازي با مذاكرات هسته اي و از سال92 نيز به صورت ويژه مورد توجه 
دولت اوباما قرار داده است اما مقامات دولت س��ابق امريكا اصرار داشتند تا به 
صورت صريح به اين مسئله اش��اره نكرده و اصل مذاكرات را با چالش روبه رو 
نسازند. باراك اوباما نيز همانند بسياري از رؤساي جمهور امريكا معتقد بود كه 
يكي از مؤثرترين راه هاي تحت فشار گذاشتن حاكميت اسالمي، ايجاد ناآرامي 
اس��ت كه براي نظام، چالش امنيتي- سياس��ي داش��ته و مي تواند به»بحران 

مشروعيت« معنا شود. 
قبل از برجام دولت اوباما معتقد بود چنانچه مذاكره با ايران به تغيير رفتار تهران 
ختم نشود، اين شكست مذاكراتي بايد به عاملي براي»استانداردسازي«رفتار 
ايران جهت ايجاد فشار بر ايران تبديل شود و زمينه تغيير رفتار ايران را فراهم 

كند كه همين مسئله شباهت هاي فراواني با بحران اوكراين دارد. 
همزمان با روزهايي كه مذاكره كنندگان كشورمان با امريكايي ها بر سر توافق 
هسته اي بحث و گفت وگو مي كردند، بروكينگز در تحليلي با تيتر: »آيا ايران، 
بعدي است؟«مي نويسد: »سايت نيو ريپابليك هفته گذشته، بخشي كامل را به 
چيزي اختصاص داد كه نامش را »عصر انقالب« گذاشت. اين سايت، مقاالتي 
درباره اعتراضات مدني اخير در اوكراين، ونزوئال و كش��ورهاي ديگر منتش��ر 
كرد... در آن ليس��تي از حكومت هايي آمده كه در مقابل انقالب از زيرساخت، 
آسيب پذير هستند. در اين ليست، از ايران هم نام برده شده است. آيا اين كشور، 

در معرض خطر دومين انقالب سبز قرار دارد؟« 
باراك اوبام��ا در موضع گيري رس��مي بارها اعالم كرده ب��ود به دنبال تغيير 
حاكميت سياسي در ايران نيست و به حقوق ايراني ها احترام مي گذارد، اين 
درحالي است كه اوباما تالش داش��ت درباره تغيير رژيم در ايران از ادبيات 
كنايي و نه مس��تقيم اس��تفاده كند، به عنوان نمونه يك روز پس از امضاي 
برجام تنها به واژه عام »تغيير رفتار« بسنده مي كند: »ديروز يك روز تاريخي 
بود... اين توافق نشان مي دهد ديپلماسي امريكا مي تواند تغييرات واقعي و 
معني داري به دست آورد... هميشه اين اميدواري وجود دارد كه رفتارها تغيير 
كند.« اما زماني كه ساير اظهارات اوباما و مقامات دولت اين كشور را در كنار 
هم قرار دهيم به راحتي مي توان نتيجه گرفت كه تغيير مورد نظر اوباما تغيير 

رژيم را نيز در بر مي گيرد. 
  چ�را فورب�س و بروكينگز در دول�ت اوباما ب�ه تغيير رژي�م اصرار 

داشتند؟
زماني كه موضع گيري برخي مقامات دولت سابق امريكا را در همان مقطع زماني 
مورد مداقه قرار دهيم، خواهيم ديد كه مجله فوربس و انديش��كده بروكينگز 
نيز بر اساس برخي اطالعات حاصله از كنگره و دولت امريكا به چنين برداشتي 
رس��يده و به تغيير رژيم در ايران با دو عنصر »به كارگي��ري غربگرايان- ايجاد 
ناامني« اميدوار شده اند. آن زمان، سناتور دموكرات كاليفرنيا و »رئيس كميته 
اطالعاتي سنا«، »ديان فينشتين« به همكاران خود مي گويد: »من واقعاً عقيده 
دارم كه اين طرح، كار مذاكرات ايران با 1+5 و همزمان با آن، بهترين موقعيت 
در بيش از 30 سال گذش��ته، براي ايجاد يك تغيير عمده در رفتار ايران را هم 
تمام خواهد كرد.« آنچه مهم مي نمايد اين مسئله است كه يكي از رهاوردهاي 
توافق هسته اي براي اياالت متحده آن بوده كه مقامات اين كشور براي ايجاد 
اغتشاش و ناامني در كشور اميدوارتر شوند و تقويت جريان خوش بين به غرب 

در داخل كشور را يكي از الزمه هاي اجراي چنين هدفي مي دانند.

محمد اسماعيلی

گزارش  2  |  جعفر   تكبيري

وحشت از ترامپ فروريخته اس�ت، اين موضوع را مي توان 
از آغ�از واس�طه گري هاي دالل ه�اي ايران�ي و امريكايي 
جس�ت وجو ك�رد؛ دالل هايي كه انتخ�اب دونال�د ترامپ 
ب�ه يكب�اره كاخ آرزوهاي آن�ان در خصوص ش�كل گيري 
رواب�ط اي�ران و امري�كا را ناب�ود ك�رد ام�ا تح�ركات اين 
روزهاي آنان نش�ان مي ده�د وحشت ش�ان از ترامپ فرو 
ريخته و ب�ه اين باور رس�يده اند ب�ا رئيس جمه�ور جديد 
امريكا ك�ه از قضا تاجر نيز هس�ت، مي ت�وان معامله كرد. 
دالل های ايرانی- امريكايی زمانی اميدوار به فعاليت های خود 
در دولت ترامپ ش��دند كه رئيس جمهور امريكا  برخالف تمام 
حمله هايش به برجام در زمان رقابت هاي انتخاباتي، پس از رفتن 
به كاخ سفيد به دليل فشار شركاي اروپايي اش عماًل نتوانست 
اقدامي ش��اخص در برچيدن و لغو برجام انج��ام دهد، اين در 
حالي بود كه ترامپ به راحتي قراردادهاي امريكا با كوبا براي از 
سرگيري و بهبود روابط را زير پا گذاشت و روابط امريكا و كوبا را 

به دوران جنگ سرد بازگرداند. 
حال همين سكوت عجيب ترامپ در برابر برجام باعث شده كه 
دالل هاي رابطه ايران و امريكا دست به كار شوند و بكوشند در 
آستانه س��فر رئيس جمهور و مقامات كشورمان به امريكا براي 
حضور در مجمع عمومي س��ازمان مل��ل، آرزوي ديرينه خود 
را براي برگزاري حداقل يك نشس��ت ميان مقام��ات ايراني و 
امريكايي عملي كنند. اين در حالي است كه تا پيش از پيروزي 
ترامپ، وزراي خارجه ايران و امريكا چندين بار به بهانه مذاكرات 
هسته اي و اجراي برجام مالقات هاي دوجانبه برگزار كردند اما 

اين مالقات ها با پيروزي ترامپ عماًل متوقف شد. 
   آغاز يادداشت نويسي دالل ها

در همين ارتباط، تريتا پارس��ي از بنيانگذاران ناياك اخيراً در 
يادداشتي خواستار برقراري تماس ميان وزراي خارجه ايران و 
امريكا شده و اين تماس را حالل مشكالت موجود ميان ايران 
و امريكا دانسته اس��ت. پارسي در يادداش��ت خود به ماجراي 
بازداش��ت ملوانان امريكا و تماس كري با ظري��ف براي پايان 
دادن به اين موضوع اشاره كرده و گفته كه »سال گذشته وقتي 
ملوانان امريكايي از سوي نيروي دريايي سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي در آب هاي خليج فارس دستگير شدند، جان كري، وزير 
امور خارجه وقت امريكا آزادي آنها را در كمتر از 16 ساعت رقم 
زد. وي از يك ابزار قابل توجه براي به دست آوردن اين پيروزي 

استفاده كرد: يك تلفن.«
او سپس ادامه داده است: »دو س��ال مذاكره و بحث طوالني و 

سخت بين ظريف و كري گذش��ته بود تا آنها قادر به برقراري 
نوعي از ارتباط مثبت ش��ده بودن��د كه بتوانند بر اس��اس آن 
بحران هاي پيش بيني نشده شبيه ماجراي ملوانان امريكايي را 
به سادگي حل و رفع كنند. اما زماني كه بعد از اين همه مذاكره 
و سختي كانال ارتباطي مثبت برقرار ش��ده بود، كاربرد و نفع 
آن براي دو كشور غيرقابل انكار بوده است. در واقع دستگيري 
ملوانان مي توانست نمونه ديگري از بحران گروگانگيري طوالني 
باشد اما به جاي آن بس��ياري از امريكايي ها حتي در مورد اين 

واقعه خبري هم به گوششان نخورد.«
پارسي همچنين گفته است: دولت ترامپ و ركس تيلرسون وزير 
خارجه او اجازه داده اند تا خط ارتباطي با ايران از كار بيفتد. به 
رغم ريسك باالي درگيري و جنگ، تا كنون حتي يك تماس 
تلفني هم ميان تيلرسون و ظريف برقرار و حتي يك مورد اقدام 
براي حل ديپلماتيك مشكالت ديده نشده است. پارسي در پايان 
يادداشت خود نوشته اس��ت: قبل از آنكه افزايش تنش با ايران 
به نقطه غيرقابل بازگشت برسد، بايد به ديپلماسي يك فرصت 
جدي داده شود. اين مسئوليت بر عهده و دوش آقاي تيلرسون 

است. مدير عامل سابق اكسون، ش��ماره موبايل آقاي ظريف را 
دارد. وقت آن است كه براي يك تماس تلفني اقدام كند. 

   تريتا پارسي كيست؟
اما به راس��تي تريتا پارس��ي كه از وي در دولت اوباما به عنوان 
مشاور پنهان كاخ سفيد درباره ايران نام برده مي شد، كيست؟ 
فردي كه گفته مي شود مشاوره هاي وي به كاخ سفيد در دوره 
اوباما در خصوص ايران، در م��دت كمتر از يك هفته به مرحله 
عملياتي مي رسد. تريتا پارسي يك جوان ايراني تبار متولد اهواز 
است كه در سوئد بزرگ شده است. وي مدرك دانشگاهي خود 
را در رش��ته هاي روابط بين الملل از دانشگاه اپساال و اقتصاد از 
دانشگاه استكهلم دريافت كرد و همچنين داراي درجه دكترا 
در روابط بين الملل در دانشگاه جان هاپكينز امريكا نيز هست. 
پارس��ي به عنوان كارش��ناس روابط ايران و اسرائيل در همين 
دانشگاه مشغول به كار بوده و در سال 200۷ كتابي نيز در اين 

رابطه منتشر كرده است. 
وي پس از ترك سوئد ابتدا در محل نمايندگي دائمي سوئد در 
سازمان ملل متحد مشغول به كار شد و به دنبال آشنايي با باب ني 

نماينده كنگره امريكا از ايالت اوهايو به عنوان دستيار وي مشغول 
به كار شد. باب ني قبل از انقالب ايران به مدت كوتاهي در شيراز 
تدريس كرده و زبان فارس��ي را نيز به خوبي تكلم مي كند. وي 
تا سال 199۷ از برخي گروه هاي اپوزيس��يون عليه رژيم ايران 
حمايت مي كرد ولي با انتخاب خاتمي در اين سال وي به جرگه 
طرفداران ايجاد رابطه با حكومت ايران پيوس��ت. اين فرد طي 
دوران اصالحات ب��ه قدري پايه هاي ارتباط خود را مس��تحكم 
مي كند كه بعد از تعويض دولت هاي اي��ران و امريكا و روي كار 
آمدن دولت احمدي نژاد و دولت باراك اوباما هم به كار خود ادامه 
مي دهد و شوراي ناياك را تا سطح يك البي بزرگ مانند آيپك 

به پيش مي برد. 
گفتني است تريتا پارسي با ايجاد يك شبكه از برخي نيروهاي 
داخلي درصدد بررسي اوضاع داخلي ايران در عرصه هاي مختلف 
بوده و مي كوش��د به عنوان ش��خصيتي كاريزماتيك خود را در 
جايگاه هدايت نيروهاي اپوزيسيون قرار دهد. همچنين واگذاري 
پنلي در طرح ش��وراي روابط خارجي امريكا ب��ه نام »راهنماي 
بحران ايران« كه به دنبال تقابل و اس��تحاله نظام بود در همين 
راستا ارزيابي مي شود.  نكته جالب آنجا بود كه تريتا پارسی، در 
زمان انجام مذاكرات هسته ای نيز خود را به وين رسانده بود و به 
طور همزمان البی هايی با تيم مذاكره كننده ايران و امريكا انجام 

می داد؛ اقدامی كه از ديد نمايندگان رسانه ها دور نماند.
    امريكا نيازمند يك تغيير

حال در اوج مخاصمه هاي امريكا با جمهوري اسالمي و در حالي 
كه اين كشور هر روز س��نگ تازه اي در مسير حركت جمهوري 
اسالمي ايران مي اندازد و به دنبال سرنگوني نظام است، جمهوري 
اسالمي به دنبال اعتماد سازي جهاني بر سر پرونده فعاليت هاي 
صلح آميز خود اس��ت؛ موضوعي كه باعث ش��ده امث��ال تريتا 
پارس��ي ها به بهانه آن به دنبال عادي س��ازي رواب��ط با اياالت 
متحده امريكا باشند. اين در حالي است كه به نظر مي رسد آنان 
فراموش كرده اند تخاصم اي��ران و امريكا قدمتي به بلنداي عمر 
نظام جمهوري اسالمي دارد و قرار نيست با چند روز مذاكره، اين 
روابط عادي شود. تمام اينها نيز در حالي است كه هنوز تغييري 
در سياست هاي يكسويه امريكا در قبال كشورمان ديده نمي شود 
و قطعاً اگر مردم ايران روزي بخواهند به سيگنال هاي مذاكره با 
اياالت متحده پاسخ بدهند، بي شك به دنبال يافتن نشانه اي از 
تغيير در مواضع اياالت متحده در قبال ايران خواهند بود؛ تغييري 
كه ركن اصلي آن عذرخواهي رسمي از ملت ما، به خاطر 38 سال 

جنايت و دشمني در قبال كشورمان است.

آغاز مجدد پيگيری پروژه ارتباط ايران و امريكا توسط ناياک 

دالل ها مشغول کارند

همزمان با نزديك     گزارش  یک
ش�دن به مراس�م 
تنفيذ و تحلي�ف رئيس جمه�ور، گمانه زني ها در 
خصوص كابينه آينده نيز افزايش يافته است. در 
اين ميان نمايندگان مجلس شوراي اسامي نيز كه 
قرار است به عنوان وكاي ملت به وزراي پيشنهادي 
رأي اعتماد دهند، ديدگاه خود را در خصوص نحوه 
انتخاب وزرا و شرايط آنان براي تصدي سكانداري 
كرده ان�د.  بي�ان  مختل�ف  وزارتخانه ه�اي 
عل��ی الريجانی رئيس مجلس ش��ورای اس��المی 
ديروز در مراس��م هش��تمين كنفرانس بين المللی 
بودجه ريزی بر مبنای عملكرد گفت: وزرای آينده 
بايد اين شجاعت را داشته باشند كه وقتی مشكلی 
پيش روی خود می بينند به سمت حل آن بروند نه 

اينكه مشكالت باشدو درجلسات درد دل كنند.
در اين ارتباط نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر 
در مجلس در گفت وگ��و با خانه ملت، با اش��اره به 
نزديك شدن به زمان اعالم اسامي هيئت وزيران از 
سوي رئيس جمهور، اظهار داشت: آنچه خير و صالح 
ملت است و نتيجه بهتري به دنبال دارد، كارايي و 

كارآمدي وزرا و بخش هاي مختف دولت است. 
محمدحس��ين فرهنگي بي��ان كرد: اس��تفاده از 
نيروه��اي كارآمد و داراي س��عه صدر مناس��ب و 
معتقد ب��ه اه��داف و آرمان هاي كش��ور، مي تواند 
مطلوب باشد و طبيعتاً مردم نيز از چنين كابينه اي 

استقبال بيشتري مي كنند. 
وي افزود: اينكه افراد ضعيف اما وابسته به جناح ها 
و جريان ها بر سر كار بيايند سبب مي شود تا مردم 
مش��كالتي كه دارند رن��ج ببرند و احس��اس كنند 

مشكالت همچنان ادامه دارد. 
فرهنگي در خصوص لزوم اس��تفاده از افراد همسو 
با دولت در كابينه، گفت: اين موضوع بس��تگي به 
رويكرد مس��ئوالن دولت دارد، اگر آنها اراده كنند 
كابينه فراجناحي تشكيل دهند، طبيعتاً مطلوب تر 
خواهد بود. عضو هيئت رئيس��ه مجلس ش��وراي 
اسالمي گفت: احتمال كارش��كني اعضاي هيئت 
دولت به واسطه انتخاب افراد به صورت فراجناحي 
عماًل منتفي مي شود، ش��كل ديگر انتخاب اعضاي 
هيئت دولت شكل جناحي و بس��ته است كه اين 

شيوه را نفي مي كنم. 
   كابينه جناحي زمين مي خورد

همچنين س��يدعلي ادياني نيز با اش��اره به اينكه 
در انتخاب وزرا از س��وي رئيس جمه��ور و معرفي 
هيئت وزيران با دو پديده واقعيت و حقيقت روبه رو 
هستيم، گفت: نخس��ت اينكه حق دولت منتخب 
است كه وزراي خود را در چارچوب  وعده هايي كه 

به مردم داده معرفي كند. 
نماينده مردم قائمشهر و سوادكوه در مجلس شوراي 
اس��المي در ادامه با بيان اينكه مجلس نيز وظيفه 
تعيين صالحيت وزراي پيشنهادي را برعهده دارد، 
عنوان كرد: اين موضوع به عنوان حقيقتي است كه 
حق هر رئيس جمهور منتخب باشد كه همكاران خود 

را در چارچوب برنامه هاي خود برگزيند. 
وي ادامه داد: از س��وي ديگر واقعيت اين است كه 
با توجه به تجربه ه��اي بعد از انق��الب، دولت هاي 
تك بعدي كه صرفاً تكيه بر ليس��ت جناحي داشته، 
با عينك جناحي هيئت وزيران را شكل داده و حتي 
رأي اعتماد از مجلس گرفتند عماًل نتوانستند كشور 
را به خوبي اداره كنند. ادياني در ادامه با بيان اينكه 
ملت ايران از بافت هاي سياسي مختلفي برخوردار 

بوده و با يك بال نمي تواند پرواز كند، يادآور ش��د: 
دولت هايي كه تلفيقي از نيروها و جريان هاي داراي 
پايگاه اجتماعي در درون ملت هستند، بسيار موفق تر 
عمل كرده اند. اين نماينده م��ردم در مجلس دهم 
افزود: از طرف ديگر ه��م رئيس جمهور منتخب از 
آراي خوبي برخوردار است و هم رقيب وي توانست 
آراي زيادي كسب كند و اين نزديك بودن آرا ميان 
رئيس جمهور منتخ��ب و نف��ر دوم در تاريخ بعد از 
انقالب بي سابقه اس��ت، لذا طبيعي است اگر دولت 
بخواهد به تجربه موفق دولت هاي گذشته عمل كند، 
با توجه به شعار »اعتدال« الزم است از ظرفيت همه 

گروه ها و جناح ها در كابينه استفاده كند. 
وي تأكيد كرد: الزم است رئيس جمهور فهرستي 
تقديم مجلس كند ك��ه در آن همانطور كه دولت 

متعلق به همه ملت و نظام اس��ت، نش��ان دهنده 
تركيب تمام س��اليق و تفكرات قاب��ل قبول درون 
انقالب و نظ��ام نيز باش��د. عضو ش��وراي مركزي 
فراكس��يون نماين��دگان واليي مجلس ش��وراي 
اسالمي در پايان خاطرنش��ان كرد: هيئت وزيران 
قطعاً بايد از صالحي��ت و كارآمدي برخوردار بوده 
و از شعارزدگي و حرف درماني بپرهيزد، همچنين 
بايد اقتصاد، ايجاد رونق در توليد و اشتغال را مورد 
توجه قرار دهد و اعضاي آن انقالبي، كارآمد، چاالك 
و قانون محور باش��ند تا در چارچوب منافع ملي در 

طول دوره چهارساله خدمت كنند. 
    رأي رفي�ق و رقيب نبايد ماک تش�كيل 

كابينه باشد
محمدجواد كوليوند رئيس كميس��يون شوراهاي 

مجلس هم در اين زمينه اظهار داشت: سهم خواهي 
براي تش��كيل كابينه دول��ت در قاموس جمهوري 
اس��المي ايران نمي گنجد. نماينده م��ردم كرج در 
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه بايد چند معيار 
براي انتخاب وزرا و حضور در كابينه دولت مبنا قرار 
گيرد، بيان كرد: تدين، كارآمدي، مفيد بودن، انگيزه 
داش��تن، منافع ملي را بر ش��خصي ترجيح دادن و 
اش��راق تخصصي به وزارتخانه از جمله معيارهاي 

انتخاب وزرا باشد. 
وي با بيان اينكه صحيح نيس��ت ك��ه در انتخاب 
اعضاي كابينه، رأي رفيق و رقيب را مالك تشكيل 
كابينه قرار دهيم، افزود: اگر قرار بود مبناي تشكيل 
كابينه براس��اس رفاقت و رقابت باش��د، به مثبتي 
دس��ت نمي يابي��م ولي اگر ب��ر اس��اس معيارها و 
مالك هاي پذيرفته اعض��اي هيئت دولت انتخاب 

شوند، نتيجه مناسبي حاصل مي شود. 
كوليوند با بيان اينكه درخواست ما از هيئت دولت 
اين است كه دولت براي تش��كيل كابينه به تفكر 
چپ و راست نگاه نكند، متذكر شد: خواسته ما اين 
است كه به شاخص ها و معيارهاي متعارفي مانند 
خالقيت، جواني، تخصص و تعهد در انتخاب اعضاي 

كابينه توجه شود.
 نماينده مردم كرج در مجلس ش��وراي اسالمي 
ادام��ه داد: رقيبان رئيس جمه��ور نمي توانند به 
واس��طه رأي خود ب��راي انتخ��اب هيئت دولت 
تعيين تكليف كنند، از طرف ديگر رفيقان دولت 
نيز نمي توانند براي تشكيل كابينه سهم خواهي 
كنند. رئيس كميس��يون ش��وراها و امور داخلي 
كش��ور گفت: اگر از ي��ك طيف براي تش��كيل 
هيئت دولت استفاده كرديم به اين معناست كه 
نتوانسته ايم برنامه اي را براي حل مشكالت كشور 
در دس��تور كار قرار دهيم، امروز الزم است افراد 
اليق و مدير را از طيف هاي مختلف به كار گيريم 
و صرفاً توجه به چپ و راست براي تشكيل كابينه 

اقدام مناسبي نيست.  
   روحاني وزراي با روحيه جهادي و انقابي 

انتخاب كند
امير خجسته در نطق ميان دستور در صحن علني 
پارلمان با اش��اره به موضوع كابينه دوازدهم اظهار 
داشت: از رئيس جمهور مي خواهيم افراد توانمند، 
برنامه ريز با روحيه جهادي و انقالبي و متخصص را 
براي كابينه دوازدهم انتخاب كند. وي با بيان اينكه 
رئيس جمهور در انتخ��اب وزرا جوان گرايي كند، 
افزود: رئيس جمهور افراد بي حاش��يه و همچنين 
كساني را به عنوان وزير انتخاب كند كه با مجلس 

تعامل خوبي داشته باشند.

مس�ئول نمايندگ�ي ول�ي فقي�ه در ني�روي ق�دس س�پاه عن�وان ك�رد 
ك�ه نشس�ت اخي�ر منافقي�ن در پاري�س يك�ي از بارزتري�ن جلوه ه�اي 
ب�ود.  بش�ر  حق�وق  موض�وع  در  غ�رب  گزينش�ي  و  رفت�اري  تناق�ض 
به گزارش فارس، حجت االس��الم والمس��لمين علي شيرازي مس��ئول نمايندگي ولي 
فقيه در نيروي قدس سپاه پاسداران انقالب اس��المي در همايش سياسي فرماندهان و 
رزمندگان مركز تخصصي موشكي نيروي دريايي سپاه طي سخناني با استناد به حوادث 
و رويدادهاي منطقه، تأكيد كرد: تناقض و دوگانگي رفتار غربي ها درباره موضوع حقوق 
بشر از رسوايي فراتر رفته است. وي گفت: در حالي كه امريكا و حاكمان برخي كشورهاي 
همسو، آش��كارترين نمونه جنايت، ظلم و اش��غالگري و نقض حقوق بشر از ناحيه رژيم 
جنايت پيشه صهيونيستي را ناديده مي گيرند و همواره چشم خود را به روي انبوه جنايات 

و اقدامات ناقض حقوق بشري اين رژيم مي بندند، جمهوري اسالمي ايران و برخي ديگر 
از كشورهاي مستقل و مخالف سياست هاي امريكا را به بهانه حقوق بشر، مورد هجمه و 

حمله قرار مي دهند. 
وی ادامه داد: رفتار و برخوردهاي امريكا و جبهه همسو در موضوع حقوق بشر آنقدر دوگانه، 
گزينشي و تناقض آميز و در عين حال مضحك شده است كه باور خيرخواهي از ادعاهايي 
كه در اين باره مطرح مي شود، غيرممكن شده است. شيرازي در ادامه با اشاره به مصاديقي 
از اين رفتارهاي دوگانه گفت: خارج از قلمرو حاكمان س��لطه گر و مستكبر دنيا و در ميان 
ملت ها و وجدان هاي بيدار جهاني كمتر كسي است كه نداند جريان صهيونيستي دنيا و در 
صدر آن امريكا با حقوق بشر به مثابه يك ابزار رفتار مي كنند و استفاده آنها از اين موضوع 

كاماًل سياسي و ابزاري است و در ادعاي خود صادق نيستند. 

وي افزود: يك نمونه عيني اي��ن تناقض، رفتار غربي ها و نح��وه مواجهه آنان با گروهك 
منافقين است؛ گروهكي كه به تصريح شواهد و اسناد و اعترافات خود آنان در ترور بيش 
از 1۷ هزار نفر از مردم ايران نقش داشته است و امروز اين گروهك در ابعاد گوناگون، مورد 
حمايت جدي امريكا و جبهه همسو قرار گرفته، به طوري كه اين گروهك تروريستي با 
اين پشتيباني، پشت گرمي و حمايت، براي ادامه روند ترور و جنايت برنامه ريزي مي كند 
و نشست و همايش برپا مي كند و كار به جايي رسيده است كه سران غربي، محافظه كاري 
گذشته را كنار گذش��ته و خودشان بي واس��طه براي حمايت از اين گروهك جنايتكار و 
تروريست به ميدان آمده اند، چنانچه نشس��ت اخير منافقين در پاريس شاهدي بر اين 
حقيقت و در عين حال يكي از بارزترين جلوه هاي تناقض رفتاري و گزينش��ي غرب در 

موضوع حقوق بشر بود.

نشست منافقين در پاريس جلوه تناقض رفتاري غرب در حقوق بشر بود
   نگاه

شاخصه هاي تشكيل كابينه كارآمد از ديدگاه وكاي ملت

دولت جناحی زمين می خورد


