
هشداردرباره2خطریکهایرانوجهاناسالمراتهدیدمیکند

سردارسليماني:دربرخیمساجدبذربیتفاوتیمیکارند

5 88498443سرويس  سياسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5168 دو ش��نبه 30 م��رداد 1396 | 28 ذی القع��ده 1438 |

آیتاهللخاتمي:
انقالبدرگيرجنگتمامعيارفرهنگياست

یلكعضلومجللسخبلرگانرهبلريمعتقلداسلت:38سلالازانقلالب
ملاميگلذردوبلاایلنهملهتوطئههلاانقلالببلزرگمامثللسلروقامت
کشليدهایسلتادهامااکنلوندرگيلریكجنلگتمامعيلارفرهنگياسلت.

به گزارش راه دانا، آيت اهلل س��يداحمد خاتمي در 
مراسم مراسم يادواره شهداي مدافع حرم و شهيد 
محسن حججي با اش��اره به مقام واالي شهيدان 
گفت: در هر مقطعي كه انقالب نياز به يك بارش 

معنويت داشت، شهدا به مدد اين ملت آمدند. 
عضو مجلس خبرگان رهبري بيان داشت: ديديم 
كساني در خانه ملت با يك بيگانه سلفي گرفتند، 

بعضي هم به ج��اي اينكه اين حركت را محكوم كنن��د، گفتند يك چيز عادي 
است يا سهل انگاري بوده، در صورتي كه نه سهل انگاري بوده و نه يك امر عادي 
بلكه تمسخر ارزش هاي يك ملت بود. عكس سلفي با يك بيگانه يعني تكريم و 
تجليل او، اين فضا، فضاي خوبي نبود. يك مرتبه شهيد حججي آمد و خون پاك 
اين جوان براي اين كش��ور مانند باران رحمتي بود. وي با اشاره به طراحي هاي 
استكبار براي مقابله با انقالب اظهار كرد: دش��من از اول انقالب آنچه براي از پا 
درآوردن انقالب ها در جهان تجربه كرده بود، اينجا پياده كرد اما اثري در انقالب 
ما نگذاشت. جنگ هشت ساله چيز كمي نبود، اما به فضل الهي ملت ايران اين 

جنگ را پشت سر گذاشت. 
آيت اهلل خاتمي گفت: بعد از ارتحال امام خمين��ي)ره( كه جنگ نرم فرهنگي 
شروع شد، رهبر انقالب ابتدا بحث تهاجم فرهنگي، سپس شبيخون فرهنگي 
و نهايتاً ناتوي فرهنگي را مطرح كردند. آن روز بعضي ها نمي فهميدند اما امروز 
جوانان ما آن را به خوبي در موبايل ها، سايت ها و فضاي مجازي لمس مي كنند. 
عضو مجلس خبرگان رهبري تأكيد كرد: 38 س��ال از انقالب ما مي گذرد و با اين 
همه توطئه ها انقالب بزرگ ما مثل سرو قامت كشيده ايستاده اما اكنون درگير يك 
جنگ تمام عيار فرهنگي است. وي بيان داشت: تمام انقالب ها يك زمان اوج دارد و 
هر چه از آن نقطه فاصله مي گيرند از شور و هيجان انقالبي كاسته مي شود. سابقه 
ندارد 38 سال از انقالبي بگذرد و هنوز شور روزهاي اول حاكم باشد. خاتمي حضور 
73 درصدي مردم در انتخابات گذشته را مصداق بارز زنده بودن انقالب دانست و 
گفت: در دنيا بين 40 تا 50 درصد واجدان شرايط در انتخابات شركت مي كنند اما 

مردم ما با حضور 73 درصدي خود ثابت كردند اين انقالب زنده است. 
آيت اهلل خاتمي گفت: انقالب ما اكنون به دو فرهنگ مقاومت و فرهنگ شهادت 
نيازمند است. وي با اشاره به جريان ايستادگي مردم در مقابل رژيم پهلوي گفت: 
فرهنگ ايستادگي و مقاومت در مسير حق فرهنگ نجات بخش است و ما آن را 
در سرنگوني رژيم شاه تجربه كرديم. عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم اضافه 
كرد: در جنگ تحميلي نيز ملت ايران آنقدر مقاومت كرد تا صدام جنايتكار عقب 
نشست؛ صدامي كه طبق آمار رسمي در سي و اندي سال بيش از يك ميليون 

انسان را به خاك و خون كشيده بود. 
وي اذعان داشت: ما يك تجربه ديگر هم داشتيم و آن تجربه مذاكره بود. بنده 
مذاكره كنندگان را امين مي دانم، قصد خدمت داشتند اما خروجي مذاكرات اين 
بود كه ما نيروگاه اراك را از بين برديم و در آن سيمان ريختيم، به تمام آنچه بر 

عهده ايران بود، عمل كرديم اما امريكا به تعهدات خود عمل نكرد. 
آيت اهلل خاتمي گفت: برجام پذيرفته شد به شرط اينكه تحريم نباشد اما اخيراً 
سنا و كنگره با رأي كم سابقه و تنها با سه مخالف تحريم هاي جديد عليه ايران 
را تصويب كردند. وي تأكيد كرد: فرهنگ مقاومت فرهنگ نجات ماس��ت. بايد 
در مقابل زياده خواهي دنياي استكبار بايستيم. ما با مقاومت دشمن را سر جاي 
خود مي نشانيم چراكه از مذاكره نتيجه اي نگرفتيم. خاتمي گفت: مقاومت هزينه 
دارد، اين شهداي عزيز هزينه اين مقاومت ما هستند. امام جمعه موقت تهران 
اظهار داشت: فرهنگ دومي كه نجات بخش انقالب است، فرهنگ شهادت است. 

بايد بدانيم شهادت باختن نيست، شهادت معامله با خداست. 
وي تأكيد كرد: فرهنگ شهادت يعني فرهنگ ايثار، يعني جان خود را فداي خدا 
كردن. اين فرهنگ بود كه كشور را به امنيت رساند و 38 سال است كه دشمن را 
پشت مرزهاي ما نگه داشته است. خاتمي گفت: در طول اين 38 سال اگر لحظه اي 
امريكا مي توانست حمله كند، اين كار را مي كرد اما اين فرهنگ شهادت بود كه 
امريكا را زمينگير كرد و ان شاءاهلل اين فرهنگ همچنان اين كشور را حفظ خواهد 
كرد. وي هدف از برگزاري مجالس يادبود شهدا را بيعت با آنها دانست و اظهار كرد: 
شهداي عزيز ما تا آخرين نفر، تا آخرين نفس و تا آخرين قطره خون راه شما را كه 

راه دين و ارزش هاي اسالمي است، ادامه خواهيم داد.

3نكتهمهمازرهنمودرهبري
مقام معظم رهبري طي سخناني گفتند:»مطمئن باشيد كه ملت غيور و شجاع، 
خدمتگزاران كشور را در دشواري ها و در مقابله با زورگويي ها و زياده خواهي هاي 
استكبار تنها نخواهند گذاشت.« اين سخنان تأمل  برانگيز رهبري سه مفهوم و 

پيام مهم را خطاب به دولت و مردم بيان مي كند:
 1- نخستين پيامي كه رهبري خطاب به دولت دوازدهم و به ويژه آقاي روحاني 
بيان مي كنند، اين است كه هم نظام و هم مردم از ايشان انتظار مقابله با استكبار 
و زورگويي هايي اين شبه قدرت ها را دارند. حركت در مسير مبارزه و مقاومت 
با مستكبرين بايد يكي از رويكردهاي اصلي دولت در مقوله سياست خارجي 
باشد. اين مهم مستلزم اين است كه دولت و در رأس آن رئيس جمهور، مواضع 
انقالبي خود را در مقابل اين جريان ها به ويژه اياالت متحده و بدعهدي هاي آن 
در برجام روشن و شفاف بيان كند. برخورد قاطعانه با ناقضان برجام كه نشان از 
روحيه برتري طلبي سياسي و زورگويي استكبار است تنها با شفافيت و جديت 
در اتخاذ رويكردهاي انقالبي ميسر خواهد شد و اين يكي از سه محور خواست 

رهبري در اين پيام از دولت دوازدهم است. 
2- پيام دوم نيز خطاب به دولت است كه بداند در جايگاه خدمت قرار مي گيرد 
و نه صندلي قدرت! اگر دولت آينده با رويكرد آقاس��االري و قدرت خواهي در 
مقام اجرايي قرار بگيرد، بدون شك معادالت سياست داخلي واژگون مي شود، 
آنگاه دولت عقب تر از مردم خواهد بود و از آنان انتظار خواهد داش��ت اهداف 
دولت را محقق س��ازند! در حالي كه اين دولت است كه بايد به عنوان منتخب 
و خادمان مردم در مسير رفع مش��كالت مردم و خواست آنان قدم بردارد. اين 
مردم نيستند كه بايد سرعت و خواست خود را با دولت تنظيم كنند بلكه قوه 
اجرايي بايد بنا به خواست و نياز مردم خود، در پيشبرد مسائل شتاب گيرد. در 
حقيقت در رويكرد انقالب اسالمي قدرت از آن مردم به ويژه مستضعفين است 
و مسئوليت تنها به مثابه »خدمت« تعريف مي ش��ود. تأكيد رهبري بر عوض 
نشدن جاي »صاحبان قدرت« و »صاحبان خدمت« نكته بسيار مهم و ظريفي 

است كه در اين پيام درك مي شود. 
3- و اما آخرين نكته كه از پيام رهبري در تكميل مورد دوم فهم مي شود، خطاب 
به مردم غيور ايران اسالمي است. اين پيام كه اكنون دوران ياري و كمك به دولت 
منتخب در مسير مبارزه با مش��كالت و دشواري هاست. رهبري خطاب خود را 
همه مردم ايران قرار مي دهند و اين بدان معناست كه اكنون با هر سليقه سياسي، 
براي مبارزه با مشكالت و مقابله با خباثت هاي اس��تكبار بايد در كنار دولت به 
عنوان خادمان ملت ايستاد و اين وحدت رمز رشد و پيشرفت و جاودانگي انقالب 
اسالمي ايران است. امروز سياست داخلي جمهوري اسالمي با هر ذائقه سياسي 
بايد در مسير كمك به دولت براي حل مسائل و در چارچوب اهداف نظام اسالمي 

تعريف شود و اين خواست رهبري از مردم است. 
س��ه نكته مهم مقام معظم رهبري در اين پيام يعني »استكبار ستيزي« 
»خدمتگزاري« و »وحدت دولت و ملت در مس��ير مبارزه با دشواري ها« 
سه قطعه مهم از پازل سياست سالم پيش روي دولت و ملت است. دو پيام 
خطاب به دولت و يك پيام به ملت نيز نش��اني است از اين مهم كه دولت 
بايد دو برابر ملت در مسير برون رفت از مشكالت گام بردارد. دولت بايد به 
عنوان رأس هرم اجرايي در كشور همواره پيشتر از مردم حركت كند و در 

مسير خدمت به ملت پيشتاز باشد.

زينب عامري

فرماندهنيرويقدسسلپاهپاسلدارانعنوان
کردکهماامروزبادوخطلرمواجهيم؛یكخطر
داخليکهفتنلهمذهبياسلتودیگريخطر
خارجيکلهتهاجمعليهجهاناسلالماسلت.
به گزارش فارس، س��ردار سرلشكر قاسم سليماني 
طي س��خناني در پانزدهمين اجالس روز جهاني 
مسجد، با اشاره به ماجراي شهادت شهيد محسن 
حججي به دست تروريست هاي داعش، اين شهيد 
بزرگوار را نتيجه و تربيت يافته مس��جد دانست و 
اظهار داشت: همه دعواي ما با عالم غرب و در عالم 
اسالم، بر سر مسجد اس��ت، بر سر مسجداالقصي و 
مسجدالحرام. وي با بيان اينكه مسجد، حيات ديني 
و سياسي و اجتماعي عالم اسالمي است، خاطرنشان 
كرد: ما در عالم اسالم با سه نوع مسجد و ثمره هاي 
آن روبه رو هس��تيم كه اين مساجد در كشور ما هم 
وجود دارند. فرمانده نيروي قدس اضافه كرد: يكي از 
آنها، مسجدي است كه آگاه سازي و تربيت كرده و در 
بعد فرهنگي و ديني از اسالم دفاع مي كند و در حال 
مقابله با تهاجم فرهنگي است كه وسيع تر و ناپيداتر 

از گذشته شده است. 
وي تصريح كرد: اين مس��جد ه��م مدافع فرهنگي 
تربيت مي كند و ه��م ايثارگر و ف��داكار براي دفاع 
از مظل��وم اس��ت. اي��ن كار در دول��ت و پارلمان و 
وزارتخانه ه��ا عملي نيس��ت و در مس��اجد صورت 
مي گيرد. س��ليماني افزود: يك مس��جد ديگر، بذر 
بي تفاوتي و بي انگيزگي را در جامعه مي كارد كه در 
كشور ما و ش��هر تهران هم وجود دارد. اين مساجد 

هم در ميان شيعيان است هم اهل سنت. 
فرمان��ده ني��روي قدس گف��ت: مس��جد ديگر كه 
وظيفه اش انفجار ماشين اس��الم است، مسجدي 
اس��ت كه ائمه تكفيري بر آن س��وارند و ثمره اش 

داعش و جبهه النصره است. 
با2خطرروبهروهستيم

فرمانده نيروي قدس سپاه پاسداران سپس اظهار 
كرد: ما امروز با دو خطر مواجهيم؛ يك خطر داخلي 
كه فتنه مذهبي اس��ت و ديگري خطر خارجي كه 
تهاجم عليه جهان اس��الم است. س��ردار سليماني 
تصريح كرد: در اردن و مصر مس��اجد زيادي وجود 
دارد ام��ا بي خبر و بي تفاوت نس��بت ب��ه اقدامات 
رژيم صهيونيستي هس��تند. اين االزهري كه االن 
وجود دارد، االزهر حكومتي است و  اي كاش نبود تا 

نبينيم نسبت به جنايات غزه بي تفاوت باشد. 

فرمانده نيروي قدس سپاه گفت: خدمات امام)ره( 
در جهان اسالم قابل مقايسه با هيچ كدام از مراجع 
و مراكز نيس��ت و امروز مقام معظم رهبري با تمام 
توان از آن دفاع مي كنند. وي افزود: چه كسي امروز 
مسئول رش��د الحاد و الابالي گري در كشور است؟ 
آيا همه ما به وظايف خود عمل كرده ايم؟ س��ردار 
سليماني خاطرنشان كرد: وقتي من را مسئول حفظ 
يك پل مي گذارند، بايد بدانم كه وظيفه ام فقط حفظ 
همين پل نيست بلكه اين پل يك محيطي دارد اگر 
آن محيط سقوط كرد، پل هم سقوط خواهد كرد. 
اگرجوانانيازمسجدرفتند،خطآنامام

جماعتسقوطکردهاست
فرمانده نيروي قدس سپاه افزود: مسجد مانند يك 
قرارگاه است و بر تمام جامعه اثر مي گذارد نه فقط 
بر محيط خود. اگ��ر مقياس ما فق��ط محيط خود 

مسجد باش��د، باخته ايم. وي اضافه كرد: كسي كه 
نتواند سربازانش را حفظ كند، خطش سقوط كرده 
و اگر جواناني از مسجد رفتند، خط آن امام جماعت 

شكسته و سقوط كرده است. 
سردار س��ليماني گفت: وقتي يك برادر چند شغله 
و خسته را امام جماعت يك مسجد كنيم، اين فرد 

چطور مي خواهد محيط مسجد را حفظ كند؟
فرمانده نيروي قدس سپاه ادامه داد: اينكه در جامعه 
مدام بگوييم او بي حجاب و اين باحجاب اس��ت يا 
اصالح طلب و اصولگراست، پس چه كسي مي ماند؟ 
اينها همه مردم ما هس��تند. آيا همه بچه هاي شما 
متدينند؟ آيا همه مثل هم هستند؟ نه. اما پدر، همه 
اينها را جذب مي كند و جامعه هم خانواده شماست. 
وي تصريح كرد: اينكه بگوييم من هستم و بچه هاي 
حزب اللهي خودم، اينكه نمي شود حفظ انقالب. امام 

جماعت بايد بتواند با حج��اب و بي حجاب را با هم 
جذب كند. سردار سليماني خاطرنشان كرد: انقالب 
بستگي به مساجد دارد، البته تعداد مساجد هم مهم 
اس��ت. براي مثال وقتي با هواپيما از باالي دمشق 
مي رويم و مناره ها را مي بينيم و بعد از باالي تهران 

چيز ديگري مي بينيم، حالمان عوض مي شود. 
درعراقدنبلالچاهنفتوتصرفشلهر

نبودیم
وي در بخش ديگري از س��خنان خ��ود به موضوع 
شهادت شهيد حججي اش��اره كرد و اظهار داشت: 
ما خيلي شهيد داريم كه برخي هم ذبح شده اند اما 
خداوند گاهي براي عظمت دادن به يك موضوعي، 
يك حادثه مي آفريند و شهيد حججي، براي عظمت 

دادن به همه بزرگي هاي مدافعان حرم بود. 
فرمانده نيروي قدس س��پاه افزود: ما بنا نداريم هر 

اقدامي را تبليغ كنيم كه دوس��تان ما دچار مشكل 
يا دش��منان تحريك ش��وند. برخي از تبليغات در 
كشور ما مؤثر نيست. سليماني گفت: ما وقتي وارد 
عراق ش��ديم، بين منافع خودم��ان و عراق تفاوتي 
قائل نشديم و دنبال چاه نفت و تصرف شهري مثل 
موصل و كركوك نبوديم. دنبال مطالبات ارزي هم 
نبوده و نيستيم. وي افزود: ما به خاطر منافع شيعي 
به فلس��طين كمك نمي كنيم بلكه اصاًل اگر كسي 
اظهار شيعي كند، با او كار نمي كنيم چون 99/99 
درصد فلسطين اهل تسنن هستند و ما از آنها دفاع 
مي كنيم. فرمان��ده نيروي قدس س��پاه ادامه داد: 
قدرت داعش از قدرت مغول كه كش��ور ما را تاراج 
ك��رد، خيلي بزرگ تر ب��ود. اينها گروهي هس��تند 
كه روزي 100 انتح��اري به ميدان مي فرس��تند. 
س��ليماني تأكيد كرد: ايران هيچ وقت بحران ساز و 
پرورش دهنده تكفير نيس��ت، چون اصالت دارد و 

امروز منشأ ثبات شده است. 
ایرانمنشأثباتسوریه

وي خاطرنش��ان كرد: س��عودي، جيش االس��الم، 
جيش الحر و گروه هاي ديگر را عليه ما س��اخت، اما 
ايران منش��أ ثبات سوريه ش��د. ما با مذهب جلوي 
جنگ مذهب��ي آنها را گرفتيم نه ب��ا قدرت نظامي. 
امروز جمهوري اسالمي در منطقه از يك قدرت فائقه 
حقيقي و غيرقابل خدش��ه بهره مند است. فرمانده 
نيروي قدس س��پاه گفت: وقتي يك نظام مي تواند 
مسائل قومي و زباني حل كند، اين باعث ثبات است و 

اساس دستيابي به اين فضا، رهبري بود. 
سردار سليماني اظهار داشت: دوستاني در سطوح 
عال��ي داخل و خارج كش��ور بودند ك��ه مي گفتند 
وارد موضوع سوريه و عراق نش��ويد و محترمانه از 
انقالب دفاع كنيد. يك نفر گفت، يعني ما برويم از 
ديكتاتور دفاع كنيم؟ كه رهبري فرمودند وقتي به 
كشورهايي كه با آنها ارتباط داريم نگاه مي كنيم چه 
كسي ديكتاتور است و چه كسي نيست؟ ما مصالح را 
نگاه مي كنيم. فرمانده نيروي قدس سپاه همچنين 
تصريح كرد: آقاي هاش��مي حرف درس��تي درباره 
امريكايي ها زد كه گفت عقل گنجش��ك را در كله 
دايناس��ور مي گذارند. اين فرمانده ارشد نظامي در 
پايان تصريح كرد: رهبري با حكمت و جسارت، اين 
انقالب و دفاع از انقالب را هدايت كردند. امروز اگر 
مي گوييم خدايا از عمر ما كم و به عمر رهبري بيفزا، 

اين يك ضرورت است.

مبلارز روحانيلت جامعله مرکلزي شلوراي عضلو
عنلوانکلردکلهنيروهلايانقالبليبایلدعملكلردخود
راآسيبشناسليواشلكاالتاحتمالليرابررسليکنند.
حجت االسالم حسين ابراهيمي در گفت وگو با تسنيم با بيان اينكه 
نيروهاي انقالبي بايد با آسيب شناسي عملكرد خود همچنان به 
عنوان مدافع حقوق مردم فعاليت خود را بيش از پيش ادامه دهند، 
تصريح كرد: ترديدي نيست كه مردم خواهان حضور بيش از پيش 

جريان انقالبي در عرصه هاي مختلف هستند. 
وي با بي��ان اينكه جبهه مردم��ي نيروهاي انقالب توانس��ت 
نيروه��اي انقالب��ي را متحد و منس��جم كند، گف��ت: يكي از 

دستاوردهاي مهم و اساسي جبهه مردمي نيروهاي انقالب در 
انتخابات 96، متحد كردن نيروهاي انقالبي است و اين مسئله 
و ارزش بسيار مهمي است كه نمي توان آن را دستاورد كوچكي 
دانست، البته اين به اين معني نيست كه دوستان تصور كنند 
در رفتارهايش��ان هيچ اش��كالي نبوده و رفتاره��اي احتمالي 

نادرست نيازمند اصالح نيست. 
عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز با بيان اينكه نيروهاي 
انقالبي بايد عملكرد خود را آسيب شناسي كنند، اظهار داشت: به 
نظر مي رس��د نيروهاي انقالبي به رغم موفقيت ها، بايد اشكاالت 

احتمالي را مدنظر قرار دهند و درباره آن بحث و بررسي كنند. 

رئيلسکميسليونامنيتملليوسياسلتخارجيمجلس
عنلوانکردکلهملابلرايمقابللهبلااقداملاتضدایراني
امریكاونقضبرجامازسلوياینکشور،شلعارنميدهيم.
به گزارش تس��نيم، عالءالدين بروجردي نماينده مردم بروجرد 
با بيان اينكه كميسيون امنيت ملي خواهان پاسخ قاطع دستگاه 
ديپلماسي به كارش��كني هاي پي درپي امريكا در اجراي برجام 
است، گفت: ما براي پاسخ به اقدامات ضدايراني امريكا، گزينه هاي 
متعددي داريم و اينطور نيست كه دستمان براي پاسخ به نقض 
برجام از س��وي امريكا خالي باش��د. وي با بيان اينكه جمهوري 
اسالمي ايران به طرف هاي متعهد نسبت به نقض برجام از سوي 

امريكا هشدار داده است، تصريح كرد: يكي از مهم ترين اقداماتي 
كه ما در بحث نقض برجام انجام خواهيم داد، روش��نگري هاي 
بين المللي عليه رفتارهاي غيراصولي امريكاست چراكه امريكا به 
تعهدات خود در برجام پايبند نبوده و برخي كشورهاي اروپايي 

نيز بايد بدانند خالف تعهد تنها مربوط به ما نمي شود. 
بروجردي در ادامه با بيان اينكه ايران نسبت به مقابله با اقدامات 
ضدايراني امريكا مصمم اس��ت، گفت: ما براي مقابله با اقدامات 
ضدايراني امريكا و نقض برجام از سوي اين كشور، شعار نمي دهيم 
و آنچه به عن��وان اقدامات متقابل گفته ايم يك بحث اساس��ي و 

جدي است.

   کوتاه

 »آسيب شناسي« 
الزمه استمرار فعاليت نيروهاي انقالبي است

 »اقدامات متقابل ايران«
براي مقابله با نقض برجام شعار نيست

   گزارش  یک

نظامسللطهدرسلالهاياخيرنوعمقابلهخودبلاجمهورياسلالميایرانرا
تغييردادهوازفلازتقابلعلنيصرفبهفازتالشبلرايتغييررفتارایرانروي
آوردهوتأکيلدباراكاوبامادرسلالگذشلتهمبنيبراینكهایلاالتمتحدهبه
دنبالتغييرحاکميتدرجمهورياسالميایراننيست،مؤیدچنينموضوعي
است،البتهاینبدانمعنانيسلتکهایاالتمتحدهامریكاوسلایرهمپيمانان
اینکشلوربهکليازتغييرحاکميتکشلورمانمنصرفشلدهاندبلكهآنهابه
ایننتيجهرسليدهاندکهتنهلاتمرکزرويچنيلنمحوريبهعنلواناقدامي
تكبعدينميتواندنتيجهبخشباشدوبهویژهطیسالهایاخير،تالشبراي
تغييررفتارایراندرعرصهمنطقلهايوبينالمللنيزملوردتوجهقرارگرفت.
دولت باراك اوباما به صورت زيرپوستي ايده تغيير حاكميت كشورمان را مورد توجه قرار 
داده بود، برخالف دولت دونالد ترامپ كه در دو ح��وزه »تغيير حاكميت – تغيير رفتار« 
س��رمايه گذاري كرده كه از موضع گيري وي، وزير امور خارجه اين كشور و ساير مقامات 

رسمي چنين برداشتي به صراحت قابل دريافت است. 
تأكيد مقامات دولت باراك اوباما مبني بر آنكه امريكا خواهان تغيير رژيم در ايران نيست 
را بايد به شكل صحيح آن تفسير كرد به اين معنا كه چنين موضع گيري اي نشان دهنده 
ناتواني است نه انصراف در عين توانمندي، به بيان بهتر امريكايي ها دريافته اند هزينه هاي 
ساليان متمادي براي تغيير رژيم در ايران نمي تواند اثرگذار باشد و تحريك و تقويت جريان 
غربگراي داخلي براي حركت در چنين مسيري مؤثر واقع نشده و تنها به طرد و تحديد اين 

جريان سياسي در داخل كشور انجاميده است. 
در طول تمام سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي »تغيير حاكميت سياسي در ايران« 
يكي از اصول بي بديل و هميشگي دستگاه سياست خارجه اين كشور بوده است، به گونه اي كه 
مثاًل در دوران جورج بوش نيز سياست خارجي تهاجمي موسوم به »ديپلماسي تحول آفرين« 
در قالب اقداماتي همانند راه اندازي برنامه  هاي تبادل نفرات و گروه ها )Exchange(، تأسيس 
مجموعه تحت عنوان »دفتر امور ايرانيان« در دوبي )به تقليد از پروژه پايگاه »ريگا«(، برگزاري 
كالس هاي براندازي در دوبي و اختصاص 67 ميليون دالر براي تقويت و تأسيس شبكه هاي 

تلويزيوني و ماهواره اي شكل بيروني به خود گرفت. 
   تغييرحاکميتدرایرانازبوشتاترامپ

حجم و گستره اقدامات دولت جورج بوش به ميزاني بود كه »سيمون هرش«، فعال رسانه اي 
و پژوهشگر روزنامه »نيويورك پست« در سال 2008 از قول منابع مطلق و موثق هزينه هاي 
امريكا جهت بي ثبات سازي در كشور براي عملياتي كردن پروژه تغيير حاكميت را بالغ بر 

400 ميليون دالر تنها در دوران بوش ذكر كرد. 
چنين مبالغي در دوران ساير رؤساي جمهور اين كشور نيز تكرار شده است، به گونه اي كه در 
تمام بودجه هاي ساالنه امريكا رديفي به نام كمك به پروژه براندازي در ايران معين شده بود 
و اين رقم در برخي از سال ها مبالغ خيره كننده اي را نشان مي دهد، البته نتيجه هزينه هاي 

سرسام آور اين كشور در چنين حوزه اي همچنان بدون كمترين دستاوردي بوده است. 
   اعترافبهعدولامریكاازتوافقنامهالجزایر

كنت كاتزمن كارشناس امور خاورميانه در مركز خدمات پژوهشي كنگره در مقاله اي 
در سال 2010 به تاريخچه شكل گيري تالش ها در كنگره و دولت امريكا اشاره می كند 
و توضيح مي دهد كه اين كش��ور چرا براي تغيير حاكميت سياسي در ايران رقم هاي 
گسترده اي را هزينه مي كند. وي در بخش��ي از اين مقاله بيان مي كند: »حساسيت 
كنگره در راستاي حمايت از ترويج دموكراسي در ايران )كه ممكن است بازتاب دهنده 
حمايت كنگره از تغيير رژيم در ايران نيز باش��د( به كنگره ص��د و نهم امريكا و قانون 
حمايت از آزادي ايران برمي گردد كه در تاريخ 30 س��پتامبر سال 2006 به تصويب 
رسيد. در آن زمان به ميزان كمك هاي مالي اي كه كنگره بايد براي ترويج دموكراسي 
يا به بيان بهتر، تغيير نظام در ايران مي كرد، اشاره اي نشده است اما اين قانون از همان 
ابتدا مورد مخالفت نظام جمهوري اس��المي قرار گرفت و اي��ران تصريح كرد كه اين 
قانون نقض آشكار پيمان الجزاير است كه امريكا تعهد داده بود در امور داخلي ايران 

دخالت نخواهد كرد.«
كنت كاتزمن نيز همانند بسياري از محققان و كارشناس��ان امريكايي اعتقاد دارد چنين 
رويكردي براي امريكايي ها حاوي دستاورد نخواهد بود و تنها به تقويت قدرت جمهوري 
اسالمي ايران كمك كرده و به تضعيف جريان هواخواه غرب در داخل ايران منجر خواهد 
شد، به عنوان نمونه اگرچه فعاليت هاي براندازانه جريان غربگراي داخلي در سال 88 حاوي 
هزينه هاي اجتماعي و سياسي در داخل كشور بود اما نهايتاً به تحديد قدرت اين جريان در 

ساختار قدرت منجر شد و هزينه هاي گزافي را براي رهبران اين جريان به دنبال داشت. 

   سانسورمبالغاختصاصیافتهبرايتغييرحاکميتدرایران
بعد از روي كارآمدن دولت باراك اوباما در  امريكا رقم و مبالغ تعيين ش��ده جهت تغيير 
حاكميت در ايران به صورت كلي و نه مصداقي به بيرون درز پيدا مي كرد، به گونه اي كه در 
دوران اوباما تحت عنوان»طرح برنامه ترويج دموكراسي در خاورميانه« مبالغ مهمي صرف 
مي شد اما مشخص نمي شد چه ميزان از اين منابع مالي تنها براي ايران سرمايه گذاري 
مي شود. تنها در سال هاي نخست اجراي اين برنامه از رقم 30 ميليون دالر براي ترويج 
دموكراسي در ايران و سوريه سخن به ميان آمد كه از اين مبلغ تنها 10 ميليون دالر براي 
سوريه و باقي براي ايران هزينه مي شد يا در سال 2008، 60 ميليون دالر از 75 ميليون 
دالر درخواستي به اين برنامه اختصاص يافت كه 21/6 ميليون دالر آن به برنامه ترويج 
دموكراس��ي در ايران اختصاص و 7/9 ميليون دالر نيز براي حمايت از مبارزان حقوق 
اجتماعي صرف شد. به واس��طه چنين بودجه ای 33/6 ميليون دالر هم براي كمك و 
تقويت رسانه هاي مرتبط با ايران اختصاص يافت كه بر اساس گزارش هاي اعالم شده 
بودجه تلويزيون صداي امريكا 20 ميليون دالر، راديو فردا 8/1 ميليون دالر و 5 ميليون 

دالر ديگر نيز براي مبادالت با ايران اختصاص يافت. 
دستگاه سياست خارجه امريكا در سال 2009 نيز مبلغ 65 ميليون دالر درخواست مي كند 
كه اين برنامه تحت عنوان »حمايت از خواسته هاي مردم ايران براي جامعه اي دموكراتيك 
و باز با ترويج جامعه مدني، مشاركت مدني آزادي رسانه ها و آزادي اطالعات بپردازد« در 
دستور كار قرار مي گيرد و از اين رقم بيش از 25 ميليون دالر تنها به پروژه ايران اختصاص 
مي يابد. از سال 2013 تا س��ال 2016 نيز 30 ميليون دالر از كنگره درخواست مي شود 
كه سهم ايران مانند س��ال هاي قبل بود، البته بنابر گزارش هاي مستند بخشي از بودجه 

اختصاص يافته جهت تغيير حاكميت در ايران طي اين سال ها محرمانه مانده است. 
مبالغ اختصاص يافته در حالي است كه باراك اوباما در گفت وگو با راديو ملي اين كشور 
بيان مي كند: »مي خواهم به اين نكته برگردم: ما نمي خواهيم ايران به سالح هاي اتمي 
دس��ت پيدا كند، دقيقاً به اين دليل كه نمي توانيم روي اينكه ماهيت اين رژيم تغيير 
پيدا كند، سرمايه گذاري كنيم.« اما همانگونه كه گفته شد از سال 92 به اين سو مبالغ 
اختصاص يافته براي تغيير حاكميت در ايران بيشتر محرمانه ماند و دولت باراك اوباما 
تالش كرد تمركز اصلي خود را )موازي با پيشبرد پروژه مورد اشاره( بر تغيير رفتار ايران 
متمركز كند؛ تغيير رفتاري كه به راحتي تأمين كننده منافع امريكا بوده و چالش ايران 

را حتي تبديل به يك فرصت مي كند. 
در چهار سال دوم اعتدال نيز تغيير رفتار دغدغه اصلي مقامات امريكايي خواهد بود، 
اگر چه صراحت لهج��ه دولتمردان فعلي امريكا جهت تغيير رژي��م در ايران نيز قابل 
توجه است و انتظار اين است مجموعه مواضع و رفتارهاي دولتمردان به ويژه دستگاه 
سياس��ت خارجه به گونه اي نباشد كه استنباط ش��ود، ايده امريكايي ها جهت تغيير 

ماهيت جمهوري اسالمي ايران قابل دسترسي است.

گزارش  2

»براندازی« پروژه ای که هيچ گاه از روی ميز امريکا برداشته نشد


