
سراب فروپاشي
القاي »فروپاش��ي از درون« محور اصلي عمليات رواني رسانه هاي غربي در 
شبكه هاي ماهواره اي و فضای مجازي وابسته عليه ايران اسالمي در ماه هاي 
اخير است ، اين خط القايي كه به دليل فراگير بودن آن نشان دهنده برخورداري 
از پشتوانه عقبه فكري دستگاه هاي تصميم ساز و تصميم گير مؤثر به ويژه در 
امريكا و اروپا است، بعد از اغتشاشات دی ماه گذشته و مبتنی بر برآوردي كه 
نقش عوامل داخلي را نيز در آن نمي توان بی تأثير دانست، آن چنان اوج گرفت 
كه به گونه ای كه ترامپ در پيام نوروزي خود خطاب به مردم ايران از عزم و اراده 
امريكا بر حمايت از آشوب ها سخن گفت و جان بولتون مشاور امنيت ملي اين 
كشور نيز ، اندكي قبل از انتخاب به اين مسئوليت در ماه ژانويه در گفت و گو با 
شبكه فاكس نيوز گفته بود دولت امريكا بايد اقداماتي از جمله افزايش فشار 
اقتصادي به ايران و حمايت از مخالفان حكومت انج��ام دهد. بولتون با بيان 
اينكه »ما كارهاي زيادي مي توانيم انجام دهيم و بايد انجام دهيم«، افزوده بود 
كه »هدف نهايي ما بايد تغيير رژيم در ايران باشد«. نكته اي كه تيلرسون، وزير 
خارجه پيشين امريكا از زماني كه با ترامپ وارد كاخ سفيد شده بود ، چندين 
بار بر آن تأكيد كرده بود. راهبردي كه شاكله اصلي اقدام ترامپ در »خروج از 

برجام« نيز بر آن استوار بوده است. 
هفته گذشته وب سايت خبري-تحليلي »واشنگتن فري بيكن« كه به طور 
غيررسمي مواضع كاخ س��فيد را رس��انه اي مي كند، گزارش كرد به طرحي 
دست يافته كه نشان مي دهد كاخ سفيد مش��غول كار كردن روي براندازي 
نظام جمهوري اسالمي ايران از طريق حمايت از جنبش هاي مردمي و بدون 
دخالت نظامي است. اين طرح سه صفحه اي كه اخيراً در ميان اعضاي كميته 
امنيت ملي امريكا در كاخ سفيد دست به دست مي شود، به ترامپ پيشنهاد 
مي كند از طريق برنامه هاي دموكراتيك كه ميان مردم ايران و حكومت آخوندي 
فاصله مي اندازد به دنبال تغيير رژيم در ايران باشد. به نوشته اين وب سايت ، 
شاكله اصلي اين طرح كه از سوي كميته امنيت ملي طراحي شده ، مبتني بر 

محورهاي زير است:
1-حمايت از مردم ايران و روحيه دادن به آنها 2- القاي ناكارآمدي نظام در حل 
مشكالت مردم 3-حمايت از اقوام ايراني باهدف تحريك آنها به تجزيه طلبی 
چه به صورت علني و چه مخفيانه. در اين طرح آمده است: »اين امر مي تواند 
رژيم ايران را مجبور كند تا نيرويش را صرف مقابله با اين حركات تجزيه طلبانه 
كند و بدين ترتيب توانش براي دخالت در منطقه را از دست بدهد. « 4- جريان 
سازي عليه نيروهاي مؤثر نظام با القاي اينكه نظام اسالمي درآمد حاصل از نفت 
را خرج جنگ در منطقه مي كند . در بخشي از طرح با اشاره به حوادث دي ماه 
۹۶ ادعا شده است كه: »در حالي كه رژيم ثروت هاي ايران را به خارج از كشور 
مي فرستد تا از يك طرف حساب بانكي آخوندها و سرداران سپاه را پر كند و 
از طرف ديگر هزينه  جنگ هاي توسعه طلبانه رژيم در منطقه را تأمين كند، 
مردم عادي در ايران از بحران شديد اقتصادي رنج مي برند. همين باعث شده 
مردم در چند ماه اخير تظاهرات گسترده اي در سرتاسر كشور برگزار كنند. « 
5- ايجاد دوگانگي ميان حاكميت و مردم ، محور ديگر طرح است . در بخشي از 
طرح آمده است: هرگونه پيام به رژيم ايران بايد كامالً خط كشی ميان حكومت 
آخوندي سركوبگر و مردم رنج ديده ايران را مشخص كند. ما بايد به مردم ايران 
كمك كنيم تا يوغي را كه رژيم آخوندي بر گردنشان انداخته، فروافكنند و به 
آزادي كه شايسته  آن هستند دست يابند. « ۶- دامن زدن به نافرماني و مقاومت 
مدني نظير آنچه در ماجراي برداشتن حجاب در خيابان های تهران و برخی 
ديگر از شهرهاي كشور اتفاق افتاد ويا موج جديد شعارنويسی روي اسكناس ها 
با هدايت صداي امريكا و راديو فردا كه البته پا نگرفت. 7- برنامه ريزي دقيق و 
جدي براي دخالت نظامي در صورت به بن بست رسيدن تمام راه هاي ديگر 
براي دلگرم ساختن عوامل داخلي. 8- تغييراتي كه در كاخ سفيد با قرار گرفتن 
پمپئو به جاي تيلرسون در وزارت خارجه امريكا يا انتخاب جان بولتون دوست 
و حامی منافقين به عنوان مشاور امنيت ملي امريكا صورت گرفته به عنوان 
بخشي از اجزاي اين پروژه قابل ارزيابي اس��ت. آنچه را كه در اين ميان و هم 
راستا با راهبرد كاخ سفيد در القاي فروپاشي نظام از درون ، نمی توان از نظر دور 
داشت ، اعالم مواضع مشترك برخي فعاالن داخلي با اين طرح براندازانه است . 
به عبارت ديگر اين روزها تفكيك ميان نامه هاي احمدي نژاد با مواضع تاج زاده 
و بيانيه نهضت آزادي و مواضع برخي از رسانه هاي داخلي در سناريوي القاي 
ناكارآمدي نظام و براندازي از درون، دشوار است و همين امر است كه دشمنان 

را به نقش سرپل های داخلي اميدوار ساخته است.
طرح خروج ترامپ از برجام را كه با هدف تشديد تحريم های اقتصادي عليه 
مردم ايران شكل گرفته است، بايد بخشي از همين پروژه دانست. تصور آنها 
اين بود كه با اين خروج فضاي داخلي كشور دچار التهاب شده و آنها عماًل با 
هدايت بهره گيری از شبكه هاي ماهواره اي و پيام رسان ها در فضاي مجازي قادر 
بر دميدن برآشوب بوده و می توانند اهداف خود را در مقابله با نظام دنبال كنند. 
مقام معظم رهبري هفته گذشته در جمع فرهنگيان با رمزگشايی از اهداف 
ترامپ در خروج از برجام با اشاره به تالش امريكا در مهار قدرت و توان ايران در 
چهار دهه گذشته با بهانه جويی های مختلف يادآور شدند: دعواي امريكا با ما 
بنيادي است و با اصل جمهوري اسالمي مخالف است. ايشان با اشاره به اينكه 
مسئله  هسته اي را به شكلي كه مخالفان ايران مي خواستند قبول كرديم و زير 
بار رفتيم اما دشمني امريكا و بهانه گيري آنها تمام نشد، به بهانه هاي امريكا 
درباره  توان دفاعي و حضور منطقه اي ايران، اش��اره و تأكيد كردند: اگر فردا 
اعالم كنيد كه ديگر موشك توليد نمي كنيم يا بُرد آنها را محدود مي كنيم، اين 
مسئله تمام مي شود؛ اما حتماً يك بهانه و قضيه  ديگر را مطرح مي كنند چراكه 
دعواي آنها با ما بنيادي است و امريكا با اصل جمهوري اسالمي مخالف است. 
ايشان علت اصلي اين خصومت ش��ديد را پيروزي انقالب اسالمي و تشكيل 
جمهوري اسالمي و كوتاه شدن دست امريكايي ها از ايران دانستند و افزودند: 
آنها مي خواهند نظام را نابود و مجدداً بر اي��راِن داراي ذخاير مهم و موقعيت 
راهبردي حكمفرمايي كنند.   اما به رغم تصور آنها پس از خروج امريكا از برجام، 
نه تنها التهابي ديده نشد، بلكه مردم با درك درست از صحنه و با اعتماد به نظام 
در انتخاب استراتژي درست در مقابله با آن، هوشمندانه عمل كردند، چرا كه 
عملكرد نظام هم حقانيت هشدار هاي رهبري در عدم اعتماد به امريكا در چند 
دهه اخير را ثابت كرد و هم نشان داد كه مسئله حفظ امنيت و آرامش داخلي 

براي آنان از هر شرايطي اهميت بيشتري دارد.
به همين دليل است كه كاخ سفيد كه در آستانه خروج ترامپ از برجام بر راهبرد 
براندازي ايران از درون تأكيد علني كرده بود ، اكنون جان بولتون افراطي روز 
يك شنبه 23 ارديبهشت در گفت وگو با ش��بكه تلويزيوني »اي بي سي«  در 
يك عقب نشينی آشكار مي گويد تغيير رژيم ايران در دستور كار دولت ترامپ 

نيست!
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سخنگوي دولت: 

قطعًا تاريخ روحاني را به خاطر شجاعت و خدمت تکريم خواهد کرد

در حال�ي ك�ه خ�روج يک جانب�ه امري�كا از 
برج�ام، آين�ده اي�ن تواف�ق را در هال�ه اي 
از ابه�ام ف�رو ب�رده و ب�ر اس�اس تجربي�ات 
گذش�ته، به رغم تالش دس�تگاه ديپلماس�ي 
نمي ت�وان چندان ب�ه اروپا و تعه�دات آنها به 
برجام دل بس�ت، س�خنگوي دولت مي گويد، 
تاريخ قطع�ًا روحان�ي را به خاطر ش�جاعت و 
خدمتي كه به ملت كرد، تكري�م خواهد كرد !

تعريض محمدباقر نوبخت به بيانيه دو روز پيش 
رئيس خبرگان رهبري اس��ت ك��ه در آن ضمن 
ترسيم بدعهدي هاي غرب و در رأس آنها امريكا، 
از دولت خواس��ته بود عالوه بر اينك��ه در مجامع 
بين المللی از امريكا شكايت كند، از رئيس جمهور 
هم خواس��ته بود: صادقانه و با صراحت، نسبت به 
خس��ارت های وارده در برجام كه ب��ه خاطر عدم 
رعايت خطوط قرمز ترسيمي از سوي رهبر معظم 
انقالب و نيز عدم رعايت اقدام متناظر و گام به گام، 
از مردم عزيز ايران عذرخواهی كرده، تجربه توافق 

برجام را چراغ راه آينده قرار دهند. 
نوبخت كه روز گذشته در نشست خبري شركت 
كرده بود، اعتماد مردم براي روي كار آمدن دولت 
يازدهم را م��ورد تأكيد قرار داد، ام��ا توضيح نداد 
كه آيا دولت هم به مردم كه به ش��عار » هم چرخ 
سانتريفيوژها بچرخد و هم زندگي مردم« او اعتماد 
كرده بودند، پاسخ داده است؟ آنچه اكنون پيش 
روي ملت اس��ت، خالف اين ادعا را ثابت مي كند، 
آن گونه كه بارها نه منتق��دان بلكه اعضاي دولت 
اعالم كرده اند دستاوردبرجام »تقريباً هيچ« بوده 
است. اكنون هم كه منتقدان برجام به دليل مصالح 
جامعه و حفظ وحدت مقابل دشمن زبان به انتقاد 

از برجام نمي گشايند، از دولت هم انتظار نمي رود 
كه با انتقاد مشفقانه يك مقام، عنان از كف بدهد 
و با تعابير كهكشاني از برجام، هم رئيس جمهور را 
مستوجب »تكريم تاريخ!« بداند و هم باب هرگونه 

نقد را بر منتقدان منصف ببندد. 
سخنگوي دولت گفته: در حال حاضر به هيچ وجه 
وقت آن نيست كه ما ذهن مسئوالن ديپلماسي 
كشور را كه درگير مباحث جهاني هستند و وزير 
خارجه كشورمان هم در كش��ورهاي ديگر براي 
دفاع از حقوق ملي در تالش است به اين پرسش ها 
معطوف كنيم. وي ادامه داد: آيا برجام اساساً فارغ 
از اينكه تصميم درست يا نادرستي بوده، مجاري 
حقوقي و قانوني را طي كرده يا خير؟ همه مي دانيد 
كه برجام هم در مجلس و ه��م در عمل به بايد و 
نبايدهايي كه از سوي مقام معظم رهبري تعيين 
ش��ده بود، همه مراحل را طي كرد تا اجرايي شد. 
س��خنگوي دولت افزود: آيا تصميمي كه گرفته 
شد، درست بود يا خير؟ اگر به سال ۹2 برگرديم 

خواهيم ديد شرايط آن زمان چگونه بود؟ 
اين قبيل پرسش ها كه اين روزها از سوي مدافعان 
و حاميان برجام به اشكال مختلف بازتوليد مي شود، 
اگر نگوييم فرافكني، واجد يك غفلت است و آن 
اينكه سخن منتقدان نه بحث شكلي و حتي چرايي 
مذاكره بلكه به كيفيت تواف��ق برجام و چگونگي 
رسيدن به اين توافقنامه پر اشكال حقوقي است. 
وگرنه كيست كه نداند اين مذاكرات در نهادهاي 
ذی صالح و مجموعه حاكميت به عنوان يك روش 
براي استيفاي حقوق ملت مورد تأييد قرار گرفت. 
نوبخت در ادامه مي پرس��د: چه انتظاري داريد از 
دولتي كه با اعتماد مردم س��ركار آمد، آيا همان 

حصر را تأييد كند و بماند يا در جهت رفع اتهامات 
اقدام كند. اگر س��كوت مي كردي��م غفلت بزرگ 
جهاني بود كه خداوند ما را نمي بخشيد كه نسبت 
به چنين ظلمي هيچ اقدامي نمي كرديم بنابراين 
بايد حقانيت كش��ور را ثابت و اتهامات وارده را رد 

مي كرديم. 
اما پاسخ نمي دهد، در اين پروسه چند ساله چي 
داديم و چي گرفتيم و اساس��اً آن گونه كه رئيس 
جمهور محترم در فرداي امض��اي برجام تصريح 
كردند، آيا همه تحريم ها برداشته شد؟ دولتمردان 
كه مي گويند: تقريباً هيچ. س��خنگوي دولت در 
ادامه اين نشس��ت خبري نتوانس��ت خوشحالي 
خود را از » گفتاردرمانی « اروپايي ها پنهان كند و 
گفت: ما توانستيم شرايطي به وجود آوريم كه به 
محض اينكه ترامپ موضع خود را براي خروج از 
برجام اعالم كرد خانم موگريني آن را نفي كند. اين 
دستاورد در عالم سياست و بين الملل ارزش ندارد؟ 
اما بازهم اين پرسش اساسي را بی جواب گذاشت 
كه اگر فلسفه برجام رفع تحريم هاي ظالمانه بود، 
كه بود؛ آيا اكنون و پس از دو سال و نيم از اجراي آن 
و با اينكه جمهوري اسالمي ايران به اعتراف آژانس 
انرژي اتمي به تمام تعهدات خود عمل كرده است، 
آيا منافع جمهوري اسالمي ايران نيز آن گونه كه در 

متن برجام آمده است، تأمين شده يا خير ؟
  دل عده اي براي تحريم ها تنگ شده!

»دل عده اي براي تحريم ها تنگ ش��ده!« جمله 
كليشه اي كه طي ساليان گذشته با اشكال ديگري 
مانند: »دلواپسان يا كاسبان تحريم« براي منكوب 
كردن منتقدان برجام بازتوليد شده است و نوبخت 
نيز نتوانست از تكرار آن بگذرد. وي گفت: اگر دل 

عده اي براي تحريم ها تنگ شده، مشكلي نيست 
ولي بدانند تا جايي كه بتوانيم در ش��رايط تحريم 
هم نمي گذاري��م زورگويي هاي دول��ت امريكا به 
نتيجه بنشيند. وي با اش��اره به اينكه برجام يك 
قرارداد برد – برد بود و در عمل توانستيم نيكنامي 
جمهوري اس��المي ايران را در جهان ثابت كنيم، 
گفت: بارها رهبري نس��بت به مردان ديپلماسي 
به نيكي ياد كردن��د بنابراين چيزي را از دس��ت 
نداده اي��م. س��خنگوي دولت گفت: قطع��اً تاريخ 
روحاني را به خاطر شجاعت و خدمتي كه به مردم 
در اين مقطع انجام داده، تكريم خواهد كرد و رهبر 
انقالب به عنوان، رهبري زيرك و بصير مورد احترام 
جامعه و تاريخ خواهند بود، حال عده اي مي توانند 

نگاه متفاوتي داشته باشند. 
   تكذيب تضمين روحاني به موگريني

بخش ديگري از سخنان نوبخت به تكذيب نقل قول 
موگريني از رئيس جمهور كش��ورمان اختصاص 
داش��ت. وي در پاس��خ به اينكه خان��م موگريني 
اعالم كرده كه آق��اي روحاني تضمين داده حتي 
در ص��ورت بازگش��ت تحريم ها اي��ران در برجام 
خواهد ماند، گفت: همه مالحظه كرديد كه رئيس 
جمهوري بالفاصله بعد از اعالم موضع ترامپ نظر 
خود را قب��ل از صحبت هاي خان��م موگريني به 
صراحت بيان كردند بنابراين اين حرف درس��تي 
نيست. وي در پاس��خ به اينكه اخيراً مقام معظم 
رهبري در جمع فرهنگيان فرمودند كه در برجام 
تضمين هاي مدنظر رعايت نشده است، نظر دولت 
چيست، گفت: مباحث مربوط به برجام در آن زمان 
در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و رأي گيري 
صورت گرفت و همه تالش كردند كه به ويژه نظر 
رهبري را رعايت كنند. س��خنگوي دولت افزود: 
ايشان بر اساس بصيرت، آگاهي و شناخت دقيقي 
كه از ماهيت غيرانس��اني امريكا داشتند و دارند، 
هميشه ما را توجه مي دهند كه نسبت به امريكا و 

مواضع آن همه جوانب را مراعات كنيم. 
   ما هم به امريكا اعتماد نداريم

نوبخت ادامه داد: ما هم ب��ه امريكا اعتماد نداريم 
و آنچه در قالب 1+5 مي توانستيم و تصويب شد، 
سند ايده آل ما نبود، همان طور كه از اول گفته شد 
برجام برد – برد بود. امريكا فكر مي كند ما سر آنها 
را كاله گذاشته ايم، براي اروپايي ها هم ممكن است 

ايده آل نباشد. 
وي گفت: دولت در آن زمان بر پايه اعتماد برجام 
را امضا نكرد ولي با جميع جهات كار دشواري بود. 
يك اقدام خصمانه از س��وي دولتي زورگو و غير 
پايبند به مسائل انساني و اخالقي صورت گرفته و 
با اطمينان مي گوييم كه مشكلي نخواهيم داشت 
و همه بايد يكديگر را كمك كنيم و تجميع قدرت 
گروه هاي مختلف در اين زمينه قابل مالحظه است. 
سخنگوي دولت اضافه كرد واقعيت اين است كه 
مشكالت زياد است و بايد تالش كنيم براي هر نوع 
شرايطي آماده شويم. فرصت نداريم از يك سو با 
دشمنان خارجي پنجه در پنجه بيفكنيم و از سوي 
ديگر نگاهمان به دوستان داخل باشد كه از پشت 

خنجر نزنند. 

يک عذرخواهي  برای اصالح مسیر گذشته
فرداي خروج امريكا از برجام ما مثل هميشه عليه دشمن اصلي بوديم؛ 
عليه امريكا. از ميان همه  خواص منتقد برجام، همه  كس��اني كه حسن 
روحاني آنها را »به جهنم« ارجاع داده بود و دهها توهين و ناسزاي ريز و 
درشت حواله شان كرده بود، كسي نگفت چه فاجعه اي را روحاني و دولتش 
براي اين مردم رقم زده اند و همه يك صدا »مرگ بر امريكا« شدند. مرگ 
بر امريكايي كه بسياري از حاميان دولت، حتي فرداي عهدشكني تاريخي 
امريكا با آن مخالفت كردند! فرداي خروج امريكا از برجام، ما اعتراض به 
دولت خودي را كه با اعتماد نابجا به امريكا، اين وضع را رقم زده بود، كنار 
گذاشتيم و همه عليه امريكاي عهدشكن متحد شديم. اما حاميان دولت به 
جاي ترامپ، هنوز با منتقدان برجام مي جنگيدند. نگاهي به مواضع اعضاي 
فراكسيون اميد پس از خروج امريكا از برجام، كمي از اين جنگ فرافكنانه 
را روشن خواهد كرد؛ وقتي به جاي پاره شدن هويت و موجوديت برجام 
توسط دونالد ترامپ، دلواپس آتش زدن كاغذ برجام در صحن مجلس 
ش��دند تا به جاي تقصير دولت در امضاي قرارداد بي تضمين، منتقدان 

دولت را سيبل حمالت قرار دهند. 
اين ميانه اما يك نفر از خيل عظيم منتقدان برجام نخواست مثل بقيه از 
حق اعتراض خود بگذرد. آيت اهلل جنتي، پيرمرد صريح و انقالبي سياست، 
بيانيه اي خطاب به ملت ايران صادر كرد و در بند پاياني نوشت: »الزم است 
رئيس جمهور محترم، صادقانه و با صراحت، نسبت به خسارت هاي وارده 
در برجام كه به خاطر عدم رعايت خطوط قرمز ترس��يمي توسط رهبر 
معظم انقالب از جمله اخذ تضمين ه��اي الزم از 1+5 و نيز عدم رعايت 
اقدام متناظر و گام به گام پديد آمد، از مردم عزيز ايران عذرخواهی كرده، 
تجربه توافق برجام را چراغ راه آينده قرار دهند. « حاميان دولت و خود 
دولتمردان، همان هايي كه اتفاقاً به خاطر غلط درآمدن سياست دولت 
روحاني بايد اين روزها بيش تر پي وحدت باشند، هجمه ها عليه رئيس 
مجلس خبرگان را آغ��از كردند. اعتراض حق همه  ما ب��ود و آنها انتظار 
داشتند همه از اين حق بگذرند. حقي كه ما اشتباه كرديم از آن گذشتيم 
و كار درست همان بود كه آيت اهلل جنتي كرد؛ تأكيد بر لزوم عذرخواهي 
حسن روحاني از ملت. چنين تأكيد و درخواس��تي به داليل زير الزم و 

درست است: 
اوالً، پنج سال تقريباً همه  ظرفيت سياست خارجي دولت ايران صرف 
برجام ش��د و در بسياري از مس��ائل مهم بين المللی جاي خالي وزارت 
خارجه ايران محس��وس بود. مديريت ديپلماس��ي اي��ران در منطقه، 
مذاكره با روس ها در مورد ضرورت و چگونگي حضور آنها در س��وريه، 
مديريت مشكالت مهم با عربستان و يا حل مشكالت آبي با همسايه ها، 
حل مشكل نقش پاكستان در تقويت گروهك هاي تروريستي در مرز 
مشترك با ايران و يا موضوع مهم همه پرسی جدايي كردستان عراق از 
موضوعات مهمي بودند كه دولت روحاني به آنها اعتنايي نكرد. نتيجه 
آن چه شد؟ برجامي پاره و دوستاني بين المللي كه روزي داشتيم و حاال 
حتي براي موضع گيری ش��ان به نفع برجام، ديگر نيستند و انگار ايران 
را فراموش كرده اند. حيف و ميل پنج س��ال ظرفيت ديپلماتيك كشور 

عذرخواهي نمي خواهد؟
ثانياً، حس��ن روحاني پيش از اين و زماني كه س��رخوش از دور يك ميز 
نشستن هاي قهرمانان ديپلماسي اش با امريكايي ها و دوستان اروپايي شان 
بود، صراحتاً گفت »دولت و رئيس جمهور مسئول مذاكرات است و من 
همه  مسئوليت آن را بر عهده مي گيرم. « بخشي از اين مذاكرات و از قضا 
بخش اعظمش اعتماد به امريكايي ها بدون گرفتن تضمين بود و روحاني 
در تمام سال هاي گذشته به هشدارهاي دلسوزان كشور در مورد غيرقابل 
اعتماد بودن امريكا اعتنايي نكرد. حال در مقابل ما پيمان شكنی هست 
كه فرصت تحقير ملت ايران را دولت روحاني در اختيار او گذاشت. وگرنه 
س��ابقه تاريخي امريكا عين روز براي مان روش��ن مي كرد كه اين دولت 
قابل اعتماد نيست )همان درس تاريخ هايي كه روحاني تازه پس از خروج 
امريكا از برجام يادش آمد بگويد؛ گويا اسناد جديد دستش رسيده كه خبر 
از سقوط دولت مصدق به دست دولت امريكا مي دهد و خبر از حمايت 
امريكا از صدام و خبر از هدف گيري هواپيماي مسافري ايران و ... (. اين 
اشتباه پرهزينه و گوش نسپردن به توصيه ها در مورد غيرقابل اعتماد بودن 
امريكا و تحميل هزينه تحقير ملت ايران با ماجراجويي يك رئيس جمهور 
ناقص العقل نياز به عذرخواهي توسط كسي كه مي  گفت مسئوليت همه  

مذاكرات با من است، ندارد؟
ثالثاً، عذرخواهي روحاني نشان مي دهد او و دولتمردانش اشتباه مسيري 
را كه در پنج سال گذشته طي كردند، پذيرفته اند و چون پذيرش اشتباه، 
اول قدم جبران آن است، مي توان اميد داشت كه درصدد اصالح جبران 
برآيند و ديگران به دام تكراري و اين بار به اس��م مذاك��ره با اروپايي ها 
نيفتند. جبران آن هم از طريق توجه به ظرفيت هاي داخلي و بدون چشم 
داشتن به بيگانه ميسر خواهد بود. در واقع عذرخواهي روحاني نه براي 
سرزنش كاري كه در گذشته از زمان بيانيه سعدآباد در سال 82 تا برجام 
در تير ۹4 كرده، بلكه براي آغاز مسير جديد و درست است؛ براي فردايي 
كه در آن اعتماد به امريكا و بستن قرارداد بي تضمين ديگر تكرار نشود. 
چنين مصلحتي است كه درخواست و تأكيد بر عذرخواهي روحاني را 

ضروري مي سازد. 

بيانيه دولت جمهوري اسالمي ايران 
برخي دولت هاي منطقه 

شريک جرم رژيم صهیونیستي هستند
دولت جمهوري اسالمي ايران در بيانيه اي با محكوميت شديد جنايات 
اخير صهيونيست ها كه در س�ناريويي مشترك و تحريک كننده با 
دولت امريكا به عنوان بزرگ ترين ناقض عهدنامه ها و مقررات انساني 
و بين المللي انجام گرفت، از جامعه بين المللي خواست با شكستن 
سكوت طوالني خود، پايان اش�غالگري و تأمين حقوق فلسطينيان 
به عنوان صاحب�ان واقعي س�رزمين هاي اش�غالي را تضمين كند. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر رياست جمهوري در بخشی از اين 
بيانيه آمده است: روز گذشته )دوشنبه( كه مصادف با روز نكبت، سالروز 
اشغال فلسطين و تأسيس رژيم جعلي صهيونيستي بود؛ سرزمين هاي 
اشغالي بار ديگر و همچون تمام 7۰ سال گذشته، شاهد به خاك و خون 
كشيده ش��دن دهها نفر و مجروح ش��دن هزاران نفر از مردم بی دفاع 
و بی گناه فلس��طين به دست غاصبان قدس ش��ريف بود. قتل عام روز 
گذش��ته مردم مظلوم و بي س��الحي كه در اعتراضات مسالمت آميز 
عليه اشغالگري و تجاوز ش��ركت كرده بودند، در حالي صورت گرفته 
است كه دولت امريكا هم زمان در حال برگزاري جشن و پايكوبي براي 
اقدام غيرقانوني و تحريك كننده خود در انتقال س��فارت اين كشور به 
قدس شريف، آن هم در روز نكبت بود.  تأسف بار آنكه؛ برخي مقامات 
دولت های منطقه كه از اراده، يا پختگي و دورانديشي الزم براي شناخت 
توطئه هاي دشمنان و اصلی ترين موضوعات جهان اسالم عاجزند، فريب 
سياست هاي ضد منافع و مصالح اس��الم را خورده اند و با گام نهادن در 
مسير دوستي آشكار و پنهان با رژيم صهيونيستي، اين رژيم غاصب را در 
ادامه ارتكاب جنايات ضد بشری و وحشيانه، گستاخ تر كرده اند.  در پايان 
اين بيانيه تصريح شده است:  دولت جمهوري اسالمي ايران همچنين 
عالوه بر رايزني هاي منطقه اي و بين المللي در اين مهم؛ چون گذشته 
از هيچ تالشي براي حمايت از حقوق مش��روع و غصب شده فلسطين 
و مردم مظلومش دريغ نخواهد كرد و رويدادهايي نظير جنايت ديروز 
صهيونيس��ت ها را جنايت عليه بش��ريت و آزموني تاريخي براي همه 
كس��اني مي داند كه عهده دار مس��ئوليت و اختيارات مؤثر، به ويژه در 

كشورهاي اسالمي هستند. 

 عباس حاجي نجاري

كبري آسوپار

     گزارش

زاكاني در نشست »پاي درس برجام«: 

برجام ثابت كرد راه حل مشكالت نزد دشمنان نيست

     خبر 

برج�ام ثاب�ت ك�رد اگ�ر راه برون رف�ت 
دش�من  پ�اي  پي�ش  را  مش�كالت  از 
خ�ورد.  خواهي�م  شكس�ت  بجويي�م، 
به گزارش مهر، عليرضا زاكاني، رئيس كميس��يون 
ويژه بررس��ي برجام در مجلس نهم، صبح ديروز در 
نشس��ت خبري با عنوان »پاي درس برجام« اظهار 
داشت: مسئله هس��ته اي از زماني آسيب خورد كه 
در رقابت هاي انتخابات��ي به عنوان مؤلف��ه رقابت، 
مورد توجه قرار گرفت. وي افزود: ما در داخل كشور 
براي عبور از مشكالت فعلي، دو رويكرد داريم؛ يك 
رويكرد كه مورد تأييد رهبري است كه بهره مندی 
از ظرفيت هاي منطقه اي و جهان��ي و ظرفيت هاي 
داخلي را شامل مي ش��ود. رويكرد دوم مي گويد كه 

ما بايد نظم موجود جهاني را بپذيريم و وقتي بناست 
شكايتي داشته باشيم، بهتر است به كدخدا شكايت 
كنيم. نماينده سابق مجلس ش��وراي اسالمي ادامه 
داد: نه رويكرد تاريخي و ن��ه يافته هاي عقلي، مؤيد 
رويكرد دوم نيست. برجام نش��ان داد راه برون رفت 
از مشكالت را پيش پاي دشمن جستن، شكست را 
در پيش خواهد داشت. وي با اشاره به لزوم توجه به 
توانمندي هاي داخلي كشور تصريح كرد: اگر نسبت 
به توانمندي هاي داخلي خود ش��ناخت نداشتيم، 
در معامله كردن، قيمت اندكي براي آن مدنظر قرار 
مي داديم، مثل كاري كه در حوزه هس��ته اي انجام 
داديم. زاكاني گفت: اگر توانمندي هاي داخلي خود را 
نشناسيم، دست و پاي مان در برابر دشمن مي لرزد. 

همان گونه كه در حوزه دفاعي عده اي گفتند كه 15 
دقيقه اي كار ايران تمام اس��ت. وي با اشاره به لزوم 
دورنگري و جامع نگری اظهار داشت: نگاهي كه آقاي 
روحاني در انتخابات سال ۹2 داشت كه هسته اي را در 
برابر اقتصاد قرار داد، يك نگاه كامالً نادرست بود؛ چون 
هسته اي به ويژه در بخش انرژي يا حتي ساير حوزه ها، 
كامالً تقويت كننده بخش اقتصادي است و اگر كسي 
به اين حوزه ها بی توجهی كند، در آينده بايد دستش 
را در برابر ديگران دراز كند. زاكاني در ادامه گفت: بايد 
دقت كرد كه ما بازيچه ديگراني كه مزدور بيگانگان 
هستند، نشويم. يك مزدور مي تواند مسيري را براي 
منحرف كردن مذاكرات اساسي و درست هموار كند. 
امروز دستگاه قضايي و ساير دستگاه ها تأكيددارند 

كه جاسوس هايي در تيم مذاكره كننده وجود داشته 
است. وي با اش��اره به پنهان كاری، غيرواقع گويي و 
توجيه گري مسئوالن گفت: اگر در مسير مذاكرات 
پنهان كاری نمي كرديم، اگر عجله نمي كرديم و اگر 
خلف وعده های دشمن را توجيه نمي كرديم، فضاي 
عمومي كشور به طور شفاف، باالترين حمايت را از 
تيم مذاكره كننده مي كردند. وي اضافه كرد: امروز در 
صورت گفتاردرمانی اروپايي ها و عدم تعهد نسبت به 
برجام، بايد شناخت دقيق تری از اروپا پيدا كنيم و خود 
را به آنها دلخوش نكنيم، چون نظام سلطه اجزايي دارد 
و اروپا هم دارد نقش خود را بازي مي كند. امروز اروپا 
در برابر امريكا تحقير شده است و هزينه اين تحقير 

شدن را بايد با شكستن تحريم ها بپردازد. 

روحاني: امريکا  در جهان منزوي شد
رئيس جمه�وري به خروج امري�كا از برجام و انتقال س�فارتخانه 
اين كش�ور به قدس اش�اره كرد و گف�ت: تاريخ قض�اوت خواهد 
ك�رد ك�ه اي�ن تصميم�ات دول�ت امري�كا، بس�يار نادرس�ت و 
غيردقيق نس�بت به اي�ران و مردم منطق�ه بوده اس�ت و نتيجه 
اين تصميمات انزواي واش�نگتن نزد افكار عمومي جهان اس�ت. 
به گزارش ايرنا، دكتر روحاني روز گذشته و هنگام دريافت استوارنامه 
»هميش مك مستر« سفير جديد نيوزيلند در تهران گفت: ظرفيت هاي 
خوبي در روابط ايران و نيوزيلند وجود دارد كه بايد از اين ظرفيت ها براي 
تعميق روابط و توسعه همكاري هاي مشترك در همه عرصه هاي مورد 
عالقه بهره گرفته ش��ود .  رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان 
خود خروج دولت امريكا از توافق برجام و انتقال سفارتخانه اش به قدس 
شريف را دو اشتباه بزرگ و تاريخي واشنگتن خواند و تصريح كرد: تاريخ 
قضاوت خواهد كرد كه هر دو اين تصميمات دولت امريكا، بسيار نادرست 
و غيردقيق نسبت به ايران و مردم منطقه بوده است. روحاني با اشاره به 
مخالفت جامعه جهاني با هر دو تصميم اشتباه امريكا گفت: اولين نتيجه 

اين تصميمات غلط، انزواي واشنگتن نزد افكار عمومي جهان است.  

شن
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رابطهآنجايزهواينسكوت!
 با جنايتي ك��ه رژيم صهيونيس��تي در روز انتقال غيرقانوني 
سفارت امريكا از تل آويو به قدس انجام داد كه منجر به شهادت 
بيش از 5۰ فلسطيني ش��د، انتظار آن بود كساني كه مدعي 
فعاليت هاي حقوق بش��ري هس��تند، واكنش نش��ان دهند، 
اما سكوت آنها مش��هود بود. يكي از آنها مس��يح علی نژاد بود 
كه با توضيحي كه علي عليزاده در اينس��تاگرامش نوش��ته، 
دليل سكوتش كمي روش��ن ش��د. علي عليزاده، كارشناس 
سابق بي بي سي  با پرسشي كه كس��ي از او كرده، آغاز مي كند 
و مي نويسد:  »مي پرسد مسيح علی نژاد كه درباره هر موضوع 
كوچك و بزرگي بالفاصله اظهارنظر می كند و با نمايش بي پرده  
شخصی ترين احساساتش، خود را وجدان حقوق بشري دنيا 
نشان می دهد، چرا به رغم گذشت 24 ساعت، حتي يك كلمه 
درباره قتل ۶۰ فلس��طيني صحبت نكرده؟« و بعد عليزاده از 
ارتباط مسيح علی نژاد با صهيونيست ها و تغيير روند تحويل 
گرفتن او توسط رسانه هاي اپوزيسيون بعد از گرفتن يك جايزه 
مي گويد: »مي گويم اپوزيسيون و رسانه هاي اپوزيسيون مسيح 
علی نژاد را هيچ وقت جدي نمی گرفت و بيشتر از ساخت يكي 
دو آيتم در ماه بازي نمی داد. اين موض��وع حتي بعد از آغاز به 
كار كمپين آزادی های يواشكي تغيير چنداني نكرد. اما بهمن 
۹3 ورق برگشت. علی نژاد ناگهان نه تنها در رسانه هاي فارسي 
دولت های غربي كه در رس��انه هاي بين المللي غرب به عنوان 
سخنگو و رهبر جنبش زنان ايران معرفي شد. بهمن ۹3 علی 

نژاد جايزه ويژه زنان را از دست آلفرد موسي، رئيس صهيونيست 
سازمان يو. ان. واچ در تش��كل ژنو دريافت كرد. آلفرد موسي 
بالفاصله بعد از تقديم جايزه علی نژاد راهي واشنگتن شد تا در 

سخنراني نتانياهو عليه توافق هسته اي شركت كند. «
اما يو. ان. واچ چيس��ت؟ توضيح علي علي��زاده را در اين مورد 
بخوانيم: »يو. ان. واچ يكي از بدنام ترين تشكل هاي متعلق به 
اسرائيل است كه در فضاي غربي هيچ كس از اين تعلق بی خبر 
نيس��ت. وظيفه اين س��ازمان  حمله به همين چند قطعنامه 
بی قدرت س��ازمان ملل در سال عليه اس��رائيل است. قدرت 
بالمنازع البي صهيونيستي در رسانه هاي بزرگ جهان امري 
تخيلي نيس��ت. واقعيتي پذيرفته ش��ده و عيني است. حاال 
شايد سكوت مسيح علی نژاد درباره سالخي فلسطين را بهتر 
بفهميد. كس��اني را می شناس��م كه به خاطر مخالفت شان با 
حجاب اجباري از كمپين مسيح علی نژاد حمايت می كنند. 
قباًل هم گفته ام. مسيح علی نژاد در بلندمدت تنها يك وظيفه 
دارد: مشروع كردن تحريم های غرب عليه ايران. پس هر اليكي 
كه بر مطلب او می زنی عمالً اليكي است كه بر تحريم اقتصادي 

ايران می زنيد. «

ربطانتقالسفارتامريكادراسرائيل
بهرفعحصر!

چندان عالقه نداريم سران فتنه را مرتبط با امريكايي ها و حتي 
بدتر، اسرائيلي ها بدانيم اما حاميان آنها از سر بي استداللي گاه 

حرف هايي مي زنند كه خودشان بهانه دست مي دهد كه بگوييم 
سران فتنه را چه به صهيونيست ها؟!

حسن رس��ولي، فعال اصالح طلب و عضو شوراي شهر تهران، 
طي يادداشتي در روزنامه اعتماد نوشته كه »اگر تاكنون نسبت 
به ضرورت انجام گفت وگوي ملي، اعالم عفو عمومي و توسعه 
اخوت و برادري بين صفوف ملت صرف  نظر از طرز فكر آنان، قوم، 
نژاد، دين، مذهب و... ترديدي وجود داشت، هم اكنون كه كليت 
كشور تمام قد در مقابل امريكا ايستاده است، درست در شرايطي 
كه امريكا بنا دارد سفارت خود را به بيت المقدس منتقل كند، 

تحقق اين آشتي ملي بيش از بيش احساس مي شود!«
البته يكي از منظورهاي اصالح طلبان از آشتي ملي، رفع حصر 
سران فتنه بدون محاكمه است و حاال از جرياني كه شكست 
داعش به برجام رب��ط مي داد و برجام را ب��ه آب خوردن ملت 
البد نبايد تعجب كرد كه با شنيدن خبر انتقال سفارت امريكا 
دم از آشتي ملي بزند و حتي خواس��تار عفو عمومي يا همان 
آزاد كردن بدون توبه موسوي و كروبي از حصر باشد. پيش از 
اين احمد نقيب زاده، از استادان اصالح طلب نيز در اظهاراتي 
گفته بود براي نشان دادن حس��ن نيت به غرب بايد حصر را 
برداشت. استاد اصالح طلب ديگري به نام محسن رناني هم در 
يادداشتي مطبوعاتي نوشته بود كه براي بهبود كشور در شرايط 
پساتحريم، بايد درباره حوادث سال 88 اعالم آشتي ملي و در 
ادامه نيز عفو عمومي اعالم شود! پسابرجامي كه حاال تبديل به 

بدون برجام شده است. 

محمد حسن زاده| تسنيم  


