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ش�ايد اي�ن روزه�ا
گزارش یک
مهمتري�ن اتف�اق در
مهدی پورصفا
عرصه سياسي كشور
بح�ث برج�ام و اتفاق�ات اقتصادي پ�س از آن،
موضوع مورد بحث تحليلگران و ناظران سياسي
باش�د .س�فر حس�ن روحاني رئي�س جمهوري
اسالمي ايران به فرانسه و ايتاليا و امضاي نزديك
ب�ه  50ميلي�ارد دالر ق�رارداد اقتص�ادي موج
تبليغاتي عظيمي براي حمايت از برجام به وجود
آورده اس�ت كه به خصوص از س�وي رسانههاي
اصالحطلب تبليغ ميش�ود .صرفنظر از اينكه
واقع ًا اين قراردادها بر س�اختار اقتصادي كشور
تأثيرگذار اس�ت يا نه و آيا اص�والً امكان احياي
اقتصادي كشور با ش�رايط فعلي وجود دارد يا نه
بحث ديگري است ولي در اين ميان يك واقعيت
اساس�ي وجود دارد .همان طور ك�ه پيشبيني
ميش�د ،برجام به يكي از اصليترين بازيگران
عرص�ه انتخابات در ايران تبديل ش�ده اس�ت.

بحث بررس��ي برجام و تبعات ناش��ي از آن گذشته
است ،اما آنچه هنوز مهمتر است و بايد به آن پرداخت
تأثيرات اقتصادي و سياسي برجام است ،البته برجام
تأثير سياسي برحوزه انتخابات ندارد اما همه به اين
واقعيت اذع��ان دارند كه برجام ش��ايد پنهانترين
بازيگر انتخابات مجلس است.
اين عوامل اغلب برگرفته از شرايط خاص سياسي و
اقتصادي اس��ت كه در برخي مواقع خارج از كنترل
نهادها و گروههاي سياسي است و سبب ميشود موج
رأي مردم به سمت برخي گروههاي سياسي گرايش
پيدا كند يا زمينه جديدي را براي رقابت سياس��ي
فراهم كند .نگاهي ب��ه انتخابات مجلس ش��وراي
اس�لامي اين نكته را روش��ن ميكند كه انتخابات
مجلس شوراي اس�لامي به تبعيت از شرايط فعلي
اقتصادي و سياسي با انتخاباتهاي دورههاي گذشته
به شدت متفاوت است.
بازيگري برجام هم جزو همين عوامل است كه بايد به
دنبال تأثير آن بر انتخابات بود.
سرعتي كه حيرت همگان را برانگيخت
حقيقت آن است كه كمتر كسي پيشبيني ميكرد،
برجام به اين سرعت به مرحله اجرا برسد .برجام تا
امروز تاريخ پر فراز و نش��يبي را پشت سر گذاشته
اس��ت .طبق توافق برجام بين اي��ران و قدرتهاي
جهاني قرار ش��د تمام تحريمهاي اعمال شده عليه
ايران مرتبط با برنامه هستهاي حذف و تعليق و اموال
بلوكهشده ايران در غرب نيز بازگردانده شود؛ وعدهاي
كه به نظر بسيار زمانبر به نظر ميرسيد.
در همان ابت��داي فرآيند اجراي برج��ام ،هر چند به
صورت رسمي رئيس جمهوري امريكا و اتحاديه اروپا
فرآيند اجرايي برجام را با صدور بيانيهاي در  18اكتبر
 2015ابالغ كردند ،ولي چهار ديپلمات غربي آشنا به
روند مذاكرات و توافق هس��تهاي ب��ه بلومبرگ اعالم
كردند تحريمهاي اقتص��ادي به خصوص تحريمهاي
نفتي عليه ايران تا سه ماه اول س��ال  ۲۰۱۶ميالدي
برداشته ميشود .به گفته اين ديپلماتها در ماههای
ژانويه و فوريه  2016حذف تحريمها شروع ميشود و
در ماه مارس  2016به طور كلي حذف خواهد شد.
فيليپ هاموند وزير خارجه بريتانيا در  24آگوست

عکس :جوان

انتخابات در پيچ سياسيكاري برجام
 2015به خبرگزاري انگليسي رويترز گفت« :ميتوان
از بهار آينده(مارس  )2016به عنوان شروع زمان رفع
تحريمها صحبت كرد ».يوكيا آمانو مديركل آژانس
بينالمللي انرژي اتمي نيز در يك كنفرانس خبري
(هشتم س��پتامبر )2015در وين گفت« :هر كاري
براي تسريع بازرسيهاي اين سازمان در تأسيسات
هستهاي ايران و ارائه گزارش كامل انجام خواهد شد
ولي نميتوانيم تاريخ مشخصي براي اتمام بازرسيها
ارائه كنيم ».در حال��ي كه طبق صراحت برجام تنها
در صورت تأييد آژانس از كاهش غنيسازي و ساير
تعهدات توسط ايران تحريمها برداشته ميشود.
در اين راس��تا فرانك والتر اش��تاين ماير ،وزير امور
خارجه آلم��ان (18اكتب��ر )2015اظهار داش��ت:
تحريمه��اي اتحاديه اروپا عليه ايران ،دس��تكم تا
ژانويه ( 2016اوايل ديماه امسال) به قوت خود باقي
خواهد ماند .اين درحالي اس��ت كه حسن روحاني
گفت :تحريمها ممكن اس��ت يك ت��ا دو ماه پس از
آغاز پروس��ه اجراي توافق هستهاي (ژانويه )2016
برداشته شود.
در هم��ان زمان اين رون��د با توجه به نظ��ر مقامات
غربي ،جدول زمانياي كه روحاني ارائه داده بس��يار
خوش��بينانه ارزيابي ميش��د .برخي از كارشناسان
هس��تهاي از جمله كارشناس��ان فني وزارت انرژي
امريكا كه در مذاكرات ايران و  5+1حضور داشتهاند،
معتقد بودند ممكن است چندين ماه يا بيشتر زمان
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ببرد تا ايران بتواند به مفاد توافق عمل كند .اين كارها
شامل جداسازي و ذخيره هزاران دستگاه سانتريفيوژ،
بازطراحي قلب رآكتور اراك و كاهش حجم ذخيره
مواد هستهاي ايران از طريق رقيقسازي يا انتقال آن
به خارج از كشور است .رابرت اينهورن ،مذاكرهكننده
سابق دولت اوباما در پرونده ايران و عضو فعلي مؤسسه
بروكينگز در اين باره گفت« :كارهاي زيادي است كه
قبل از لغو تحريمها ايران بايد انجام دهد ».وي بازه
زماني مورد ني��از براي انجام اين كاره��ا را «حداقل
ماهها» توصيف كرد .اما ناگهان همه چيز با سرعت
بسيار زيادي پيش رفت .ايران به سرعت تعهدات خود
را اجرايي كرد و اتحاديه اروپا و امريكا نيز بالفاصله با
اجراي برجام تحريمهاي ايران را لغو كردند؛ نكتهاي
كه حيرت برخي ناظران برانگيخت.
اين نكته به قدري واضح و روش��ن است كه حتي در
اين ميان برخي نشريات خارجي نيز به اين نكته اشاره
كردهاند .از آن جمله ميتوان به مقالهاي كه در نشريه
پوليتيكو منتشر شد ،اشاره كرد كه در آن آمده است:
ايران همچنين در تاريخ  26فوريه انتخابات مجلس را
برگزار ميكند و اگر تحريمها لغو شود ،حسن روحاني
رئيس جمهور ايران و ميانهروها كه از توافق هستهاي
حماي��ت ميكنند انتظ��ار ميرود از اي��ن وضعيت
بهرهمند شوند .تصور ميشود انتخابات دليلي براي
حركت سريع ايران در جهت برچيدن زيرساختهاي
هستهاي اين كشور باشد.

در بخشي ديگر از اين گزارش آمده است :يك مقام
وزارت امور خارجه گفت :آنها انگيزه دارند كارها انجام
شود .تنها زماني كه روز اجرا فرا ميرسد وقتي است
كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي تأييد كند ايرانيها
اقداماتي را كه بايد انجام دهند ،اجرا كردهاند.
سرعت اقدامات ايران در برچيدن تأسيسات هستهاي
مورد نظر در برجام به گونهاي بوده اس��ت كه حتي
استفان مول ،هماهنگكننده اجراي برجام در وزارت
امورخارجه امريكا نيز به آن اش��اره كرده اس��ت و از
تالش وزارت امور خارجه امريكا براي همگام شدن

مؤسسه امريكن اينترپرايز
بح�ث اج�راي برج�ام را به
عنوان ي�ك امتي�از بزرگ
ب�راي طرف�داران دولت در
انتخابات مجلس و خبرگان
رهب�ر عن�وان ميكن�د و
میگوی�د تحریمه�ا كمك
كرد ت�ا روحاني ب�ه عنوان
يك�ي از ميانهروتري�ن
كانديداها بتواند در انتخابات
رياس�تجمهوري  ۲۰۱۳در
يك مرحله به پيروزي برسد
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با اين تغييرات سخن گفته است.
دوپينگ سياسي از نظر امريكاييها
در اينكه در انگيزه طرف مقاب��ل براي لغو تحريمها
انگي��زه انتخاباتي نهفته اس��ت ،هيچ ش��كي وجود
ندارد ،به عنوان مثال مؤسس��ه امريك��ن اينترپرايز
بحث اجراي برجام را به عنوان يك امتياز بزرگ براي
طرفداران دولت در انتخابات مجلس و خبرگان رهبر
عنوان ميكند.
اين مرك��ز در گزارش «بهروزش��ده» خ��ود تحت
عنوان «تحريمهاي ايران» به قلم «كنث كاتزمن»
مينويس��د :به نظر ميرس��د تحريمها سبب ايجاد
برخي تغييرات سياسي در ايران شده است .حمايت
ايرانياني كه به دنبال ادغ��ام مجدد با جامعه جهاني
و كاهش تحريمها بودند ،كمك ك��رد تا روحاني به
عن��وان يك��ي از ميانهروترين كانديداه��ا بتواند در
انتخابات رياستجمهوري  ۲۰۱۳در يك مرحله به
پيروزي برسد».
مرك��ز تحقيقات كنگ��ره امري��كا ادع��ا ميكند:
«هيچي��ك از دولتهاي امريكا اظهار نداش��تهاند
كه تحريمهاي ايران به منظ��ور ايجاد تغيير نظام
ايران بوده اس��ت ،با اين حال برخي بيان داشتهاند
چنين پيامدي هدف اجراي تحريمها بوده اس��ت.
از س��ال  ۲۰۱۲به بعد برخي ناآراميهاي كارگري
و عمومي در مورد افزايش شديد قيمتهاي مواد
غذايي و س��قوط ارزش پول ايران ب��ه وجود آمده
اما اين ناآراميها زياد نبوده ي��ا مورد حمايت قرار
نگرفته است».
اين گزارش ميافزايد« :بس��ياري از ايرانيان نهايي
ش��دن برجام در جوالي  ۲۰۱۴را جش��ن گرفتند.
برجام ،اگر منافع اقتصادي قابلمالحظهاي داش��ته
باش��د ،ميتواند در پي��روزي كانديداه��اي طرفدار
روحاني در انتخابات  ۲۶فوريه  ۲۰۱۶مجلس شوراي
اس�لامي و نيز مجلس خبرگان نقش داشته باشد.
منافع اقتصادي كاهش تحريمها ميتواند همچنين
در انتخاب مجدد روحاني در سال  ۲۰۱۷تأثيرگذار
باش��د و ميتواند چش��مانداز سياس��ي آتي رئيس
مذاكرهكنندگان ايراني اين پيمان يعني وزير خارجه
محمدجواد ظريف را ترقي دهد».
استفاده سياسي از برجام ممنوع
حاال سؤال اينجاست كه واكنش گروهها و نمايندگان
سياسي مختلف به اجراي برجام چه ميتواند باشد.
حقيقت اين است كه برجام هر چه باشد با تمام ابعاد
مثبت و منفي آن از س��وي نظام پذيرفته شده است
و بايد به عنوان دس��تاوردي از سوي نظام جمهوري
اسالمي ايران نگريسته شود.
حاال در اين ميان استفاده سياسي از برجام ميتواند
نه تنها ماهيت ملي مقاومت ملت ايران را زير سؤال
ببرد بلكه به عنوان اقدامي در راس��تاي بر هم زدن
وحدت مل��ت و ايج��اد دوقطبيس��ازي در جريان
انتخابات نيز محسوب شود؛ نكتهاي كه بارها مقام
معظم رهبري درباره آن هش��دار دادهاند .از اين رو
ضروري است كه به جاي هرگونه اقدام نمايشي در
اين باره كه شائبه انتخاباتي بودن آن را فراهم كند،
تمام گروهها و جناحهاي سياسي طبق ابالغيه مقام
معظم رهبري برجام را به عنوان وسيلهاي براي بهبود
شرايط زندگي مردم در نظر بگيرند.

چرا انقالب ما انفجار نور بود؟

احياي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي ايران زير لواي انقالب اسالمي
«انقالب ما انفجار نور بود» درك اين جمله تاريخي «امام راحل»
تا حد زيادي وابسته به «شناخت و تحليل صحيح» از وضعيت
جامع�ه در دوران قبل از انقالب اسلامي و بعد از آن اس�ت.
آنچه متفق القول از كالم و نظريات «جامعهشناس�ان انقالب
اسلامي»« ،ايرانشناسان» و «مردمشناس�ان» در داخل يا
خارج از مرزها برميآيد ،اين است كه بدون شك ايران اسالمي
وضعيت بهتر و مطلوبت�ري در تمامي حوزهه�ا (اجتماعي،
فرهنگي ،سياس�ي ،اقتصادي و )...در دوران «مردمس�االري
ديني» نس�بت به دوران قبل از انقالب تجرب�ه ميكند و اين
با يك ن�گاه كوت�اه در مقام قياس به خوبي مش�هود اس�ت.

انباشت قدرت و ثروت در دست عدهاي معدود
شايد در طول تاريخ ايران هيچ دورهاي به اندازه دوران پهلوي دوم
كشور از شكاف طبقاتي (حاصل از انباشت سرمايه در يك قطب و
كمترين ميزان سرمايه و امكانات در سوي ديگر) رنج نبرده است.
معناي دوقطبي بودن فقير – غني در آخرين سالهاي حكومت
پهلوي به اوج خود رسيد .فقر و محروميت اولين نمايي بود كه با
ورود به يك روستا به چشم ميآمد.
عده قليلي در شهرهاي كالن – وابس��ته به دولت و سياستهاي
شاه – طبقه كمجمعيت «سرمايهدار» را تشكيل ميدادند و عده
كثيري از م��ردم به علت عدمقدرت در تأمي��ن مخارج زندگي به
«حاشيهنشيني» در اطراف ش��هرها روي آورده بودند .گسترش
سريع حاشيهنشيني از دستاوردهاي دولت پهلوي به علت تمركز
و انحصار سرمايه در رأس قدرت بود.
«اميد به زندگي پايين» به علت س��طح ن��ازل زندگي« ،مرگ و
مير باال» به علت عدم امكانات همهگير بهداشتي  -درماني ،رشد
«گروههاي جمعيتي مس��لح» عليه نظام خودكامه شاهنشاهي
– كه اغل��ب از محروم��ان جامع��ه و خواهان عدال��ت اجتماعي
بودن��د – همه ابعاد دغدغهه��اي زندگي اجتماع��ي در ايران آن
دوران را تشكيل ميداد .تأسفبرانگيزتر اينكه همين شرايط خود
وسيله «بهرهوري و سوءاس��تفاده» خاندان پهلوي شده بود و هر
چند مدت ،با تهيه عكس و گزارشهاي خبري از سركشي به فقرا
بدون اهتمام جدي به حل معضالت آنها ش��وهاي عوامفريبانه به
راه ميانداختند كه البته اين سياستهاي «درون تهي و پوستينه
زربافت» روي جريانهاي متفكر و آگاه جامعه اثرگذار نبود و در
مدتزمان كوتاهي موج��ي از نارضايتي و اعتراض جمعي را عليه
سياستهاي ستمش��اهي فراهم آورد كه خود يكي از زمينههاي
انقالب اسالمي شد.
از آن جهت كه «مكتب اسالم» بزرگترين جبهه فشار عليه اينگونه
رفتارهاي تبعيضآميز ،ناعادالنه و استبدادي شاه محسوب ميشد،
«اسالمزدايي» «مخالفت با مراسم ديني و مباحث مطرح شده در
آنها»« ،تحقير فرهنگ بومي ايراني و عقبمانده خواندن آن و رواج

فرهنگ غربي»« ،احداث و حمايت علني از مراكز فساد و فحشا» و
سپس «مخالفت خصمانه و بيپرده با حجاب» در سطح كشور در
رأس برنامههاي فرهنگي يا به بيان بهتر «ضدفرهنگي» رژيم قرار
گرفت تا قدرت اسالم ،فرهنگ اسالمي و روحانيت مبارز را عليه
شرايط نامساعد اجتماعي  -فرهنگي مهار كند.
بازگشت عزت و احياي ديني
بعد از پيروزي انقالب اس�لامي «احياي عزت و هويت ايراني» و
«بازگشت به خويشتن» جان تازهاي گرفت .شعارهاي تزريق شده
به جريانات فكري داخلي از سوي غرب مانند «ايراني نميتواند» و
«ايران نميداند» رنگ باخت و سياستهاي فرهنگي -اجتماعي
جمهوري اسالمي بر س��ه اصل پايهريزي ش��د :نخست «ارزش
انساني» به عنوان عاليترين مخلوق پروردگار و تعالي ،آرامش و
رشد او ،دوم توجه به «دين» براي حضور در زندگي مردم و سوم
تقويت روحيه «خودباوري» و «هويت ايراني» براي گامهاي محكم
و بدون ترديد به سمت پيشرفت ،استقالل و رشد ايران اسالمي.
با قدرتگيري مردم و خارج شدن آنها از انزوا و ايجاد يك رضايت
نسبي (نسبت به شرايط جامعه قبل از انقالب) برنامههاي متعددي
براي افزايش مراكز آموزشي ،ارتقاي سطح سواد و آگاهي اجتماعي،
فراهم ك��ردن امكانات درمان��ي همهگير و هدفمند ،آبادس��ازي
روستاها و حذف تدريجي پديده حاشيهنشيني و مشكالت ناشي از
آن در اطراف شهرها ،تقسيم عادالنه و تخصيص برنامهريزي شده

منابع كشور براي پيش��رفت و رفاه ملت ،پيادهسازي برنامههاي
«محروميتزدايي» بر پايه آموزههاي اسالم و ...تحت عنوانهاي
«جهاد س��ازندگي» و «بسيج اجتماعي» ش��كل گرفت و روحي
تازه از «حيات ،نجات و اميد» در كالبد ايران اسالمي دميده شد
و جامعه به مرور زمان سعي در حل معضالت خود بر پايه «انديشه
و تالش بومي» كرد .اين جريانات مثب��ت تحت هدايتهاي امام
راحل زمينههاي «مشاركت بيش��تر مردم در جريانات داخلي» و
«تصميمسازي» و «انتخابات گسترده» را فراهم آورد.
استبداد فرو پاشيد
فضاي سياس��ي قب��ل از انقالب ت��ا ب��ه آن ان��دازه منقبض و
خفقانآلود بود كه آزادي بيان ،انتقادات و انديشههاي مردمي
در تريبونهايي چون «روزنامه ،رادي��و و »...كام ً
ال دور از ذهن
بود .براي تصميمات داخلي در دوران قب��ل از انقالب تنها يك
چيز معنا و مفهوم داش��ت و آن «حرف شاه» بود؛ حرف شاهي
كه متأث��ر و بلهقربانگوي جريانه��اي «ضدايراني و ضدبومي
امريكايي» بود .حضور مستش��اران امريكايي در ركنهاي مهم
دربار و اثرگذاري مس��تقيم آن��ان در تصميمگيريها ،جريان
سياسي كشور را به سمت «خودكامگي شاه»« ،خودباختگي و
تحقير ملت» و «قدرتگيري غربيها» جهت داده بود .سازمان
س��اواك كه محور رفتارها و فعاليتهايش را سركوب مخالفان
با استفاده از نيروي قهري و ش��كنجه و زندان تشكيل ميداد،

نمونه بارزي از وضعيت خفقان سياسي كشور در قبل از انقالب
بود ،عالوه بر اين ارتش و نيروي نظامي از منظر دفاعي ،تحليل
استراتژيك ،س��اخت اس��لحه ،مديريت فضاي سياسي داخل و
خارج از مرزها در وضعيت ضعيف و نامطلوبي به س��ر ميبرد.
چنين سياس��تهايي ايران را توس��ط غرب به ويژه امريكا دچار
پديده «نواس��تعماري» كرده بود .هيچ گونه هويت مس��تقل و
آزادانهاي بدون انديشهها و راهبردهاي امريكا در ايران براي ملت
متصور نبود و از كشور در سطح جهاني وجههاي وابسته ،منفعل،
ضعيف و عقبمانده ساخته بود.
با پيروزي انقالب اس�لامي و فروپاشي نظام اس��تبدادي ،قانون
اساسي با مفادي كه س��ابق بر اين در ايران وجود نداشت و با اتكا
بر آراي عمومي و همهپرس��ي تدوين شد .ارزشها و اصولي چون
«استقالل»« ،آزادي»« ،عدالت اجتماعي»« ،پيشرفت بر مبناي
اسالم و منافع ملي» و «حكومت ديني مردمساالر» احيا شدند و
فضاي سياسي كشور دچار پويايي و تحرك شد .با تقويت روحيه
اعتماد به نفس جمعي «ق��درت دفاعي» اي��ران افزايش يافت و
جوانان ايراني و بسيج ميليوني به صورت خودكفا اقدام به ساخت
انواع سالح در جهت دفاع از كشور نمودند .افزايش توان اجتماعي
در مديريت مستقل مسائل داخلي ،توان هويتي در بازسازي خود و
توان نظامي در مقابل حمالت ،وجهه كشور را در عرصه بين الملل
به گونهاي مثبت ارتقا داد تا بدان جا كه از ايران در عرصه سياست
بينالملل ،با همت و ت�لاش و غيرت ،كش��وري داراي حكومت
اسالمي قدرتمند و توان دفاعي بي نظير ساخت.
بازتاب انقالب اسالمي و حذف عامل وابستگي به غرب ،معادالت
جهان در ارتباط با ايران را بر محور نظريات جديدي حول «قدرت
و اقتدار» ايران پايهريزي كرد .همين امر موجب توس��عه قدرت
بينالملل ،برتري جمهوري اسالمي ايران در منطقه و اثرگذاري
در جريانات فرامرزي شد.
ام��روزه حركته��اي رهاييبخش در جه��ان اس�لام از جمله
موج بيداري اس�لامي ،از بازخوردهاي انقالب اس�لامي و اشاعه
آرمانهاي آن به س��طح منطقه و جهان اس��ت .بع��د از پيروزي
انقالب بس��ياري از جريانهاي سازش��كارانه از ركود و نااميدي
خارج شدند و جريانهاي مقاومت اس�لامي (فلسطين ،سوريه،
لبنان و )...قدرتي دوچندان يافت .تمام موارد فوق دال بر اعجاز
انقالب اسالمي ايران نه تنها در داخل مرزها كه در سطح جهان
ميباشد؛ جريانات سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي كشور
را به نحو مطلوبي زير لواي ارزشهاي اسالمي سازماندهي كرده،
از همين رو ايران را به الهامبخشترين كش��ور در منطقه تبديل
كرده است و به راستي بايد گفت انقالب اسالمي (به خاطر احياي
عزت و هويت و قدرت ايراني در ابع��اد گوناگون زندگي فردي و
اجتماعي ايرانيان) ،انفجار نور بود.

امریکاییها خباثت کنند
فیلم تحقیرآمیز سربازانشان را نمایش میدهیم

فرمان�ده ني�روي دريايي س�پاه از تخليه
اطالعاتي تفنگ�داران امريكايي خبر داد.

به گزارش فارس ،سردار علي فدوي در جلسه
علني ديروز مجلس با اشاره به جريان دستگيري
تفنگداران امريكاي��ي در آبهاي خليجفارس
تصريح كرد :دس��تگيري س��ربازان امريكايي
وظيفه ما بوده و است و سالهاي طوالني اين
يو
وظيفه را انجام دادهايم .اين دستگيري چهارمين دستگيري نظاميان امريكاي 
ي در آبهاي كشورمان محسوب ميشود ،در واقع اين افتخار براي ايران
انگليس 
وجود دارد كه بتواند بدون هيچ نگراني اعمال قدرت كند .فرمانده نيروي دريايي
سپاه پاسداران انقالب اس�لامي با بيان اينكه خداوند متعال در حساسترين
زمان كه شيطان بزرگ سعي داشت با آغاز برنامه برجام حقارتهايي را براي
ملت ايران ايجاد كند ،همه نقشههاي آنها را نقش بر آب كرد ،تأكيد كرد :از صفر
تا صد اين برنامه خدايي بود ،چرا كه بشر نميتواند تمامي يك برنامه را طوري
طراحي كند كه بدون ضرر و زيان به انجام برسد.
وي ادامه داد :به رغم كوچك بودن جزيره فارسي و فاصله  130كيلومتري آن
از س��واحل ايران ،در اين جزيره و در همه مكانهاي ديگر به مثابه اين جزيره،
ما آمادگي كامل داريم و به محض اينكه شناورهاي امريكايي چندصدمتر وارد
آبهاي سرزميني ايران شدند ما سراغشان رفتيم .جزيره فارسي يك جزيره
بسيار كوچك است كه پاسداران سالهاس��ت در اين جزيره مستقر هستند و
آمادگي كامل براي مقابله با دش��من را دارند ،در حالي كه آنها قصد داش��تند
به سمت جزيره عربي بروند ،اما موتور قايقش��ان خراب شده و جريان آب آنها
را چند صد متر وارد آبهاي ايران ميكند ،وضعيت بهگونهاي اس��ت كه بين
جزيره فارس��ي و جزيره عربي ،آبهاي س��رزميني نصف ميشود و پنج مايل
متعلق به ايران و پنج مايل متعلق به جزيره عربي است .سردار فدوي يادآور شد:
در مورد اين جريان دستگيري چندين ساعت فيلم وجود دارد كه اين فيلمها
ميتواند حقارتهاي بس��ياري براي امريكا به دنبال داشته باشد .در واقع اگر
مسئوالن امريكايي ميگويند ما از «دست بر سر گذاشتن» سربازانمان ناراحت
و خجالتزده هستيم ،بايد بگويم اگر مابقي فيلمها را ببينند اين سرافكندگي
صدبرابر خواهد ش��د ،هر چند ما به دنبال ايجاد حقارت ب��راي دولت و ملتي
نيستيم ،اما اگر آنها بخواهند ايران را تحقير و خباثت كنند ،فيلمها را نمايش داده
و موجبات خجالتزدگي و تحقير بيشتر آنها را فراهم خواهيم كرد.
سردار فدوي افزود :اطالعات زيادي از لپتاپها و موبايلهاي آنها استخراج
كردهايم و متناسب با تصميمي كه گرفته ميشود ،قابل ارائه هستند ،در واقع
اگر توانمندي افراد به قدرت بيانتهاي خداوند متصل شود ،هيچ قدرتي در
برابرش معنا و مفهوم نخواهد داشت .فرمانده نيروي دريايي سپاه پاسداران
انقالب اسالمي ايران گفت :پاسداران انقالب اسالمي اين موضوع را باور دارند
و حتي اگر شهيد ش��وند ،به دنبال اين حقايق هستند و بايد بگويم دشمني
پاسداران انقالب اسالمي با امريكاست چرا كه امريكا سرمنشأ همه دشمنان
ايران است .سردار فدوي يادآور شد :دشمنان انقالب اسالمي همچون امريكا
و صهيونيستها و كشورهاي منطقه و حتي برخي در داخل كشور به دنبال
آن هستند كه دشمني شيطان بزرگ امريكا را با انقالب اسالمي نفي و آن را با
كشور سخيف و كوچكي همچون عربستان جايگزين كنند كه اين كار نبايد
صورت بگيرد .فرمانده نيروي دريايي س��پاه تأكيد كرد :هيچ نوع دشمني با
انقالب اسالمي كه منشأ آن امريكاييها نباشد ،وجود ندارد ،همه گروههايي
كه امروزه تشکیل شده و به جان مردم مسلمان منطقه افتادهاند ،همچنين
ضدانقالبها را امريكا گس��ترش ميداد و در جنگ تحميلي نيز اين كشور
نقش داشت و پشت سر كشورهاي منطقه كه امروزه با ايران دشمني دارند نيز
امريكا وجود دارد .وي در پايان خاطرنشان كرد :بايد بسيار مراقب بود چرا كه
جايگزيني شيطان بزرگ امريكا با شيطانهاي كوچكي كه به حساب نميآيند
يك انحراف بسيار استراتژيك است و بايد از آن جلوگيري شود ،بدون شك
نمايندگان مجلس نيز در اين زمينه نقش بسيار مهمي دارند.
اشتباه سيدحسن
روزنامه كيهان در ستون ويژه خبري خود به موضوع
ردصالحيت سيدحس��ن خميني ميپ��ردازد .اين
روزنامه در اين گزارش با عنوان «اشتباه سيدحسن
بازي در سناريوي هاشمي بود» ،مينويس��د« :اين تحليل را خبرگزاري آريا از
رسانههاي نزديك به دولت و چند روز پس از آن منتشر كرد كه صادق زيباكالم
در مصاحبهاي تصريح كرد :سيدحسن خميني سياسي نيست و به اصرار هاشمي
وارد عرصه انتخابات شد .مدير آريا در اين تحليل با مرور اشتباهات سيدحسن
خميني نوشت :در روانشناسي روشن شده كه تصميمگيرندگان معموالً احساسي
تصميم ميگيرند و عقالني آن را توجيه ميكنند .عمدتاً افراد از حواش��ي يك
مسئله در تصميمگيري در مورد آن مسئله هم متأثر ميشوند .در عرف اجتماعي
كه بر تصميمگيرندگان هم ساري و جاري است ،برداشت فرد از واقعيت معموالً
قدرتي بيش از خود واقعيت دارد .اينها بعضي از قواعد مديريت برداشت است كه
جناب سيدحسن از آنها متأسفانه عليه خود بهرهبرداري كرد .امير محبيان ورود
ژورناليستي سيدحسن را اشتباه دانسته و نوشت :در مبحثي چون خبرگان ورود
ژورناليستي آن هم از مسير رسانههاي اصالحطلب و حامي جناب هاشمي عم ً
ال
در مواضع سياسي ،آقاي سيدحس��ن را كام ً
ال همموضع آقاي هاشمي قرار داد.
اشتباه بعدي ،بازي درون س��ناريوي آقاي هاش��مي بود .وقتي آقاي هاشمي
سناريوي خود را حول محور سيدحسن طراحي كرد و سيدحسن هم درون اين
بازي قرار گرفت ،طبعاً نميتواند نس��بت به ذهنيت پديد آمده معارضان خود
اعتراضي داشته باشد ،اطالق عباراتي مبالغهآميز از سوي جناب هاشمي نظير
«آيتاهلل» يا «عالمه» واكنش منفي را در جامعه حوزوي ايجاد كرد.
اين تحليل بهرهگيري خام از عنوان خميني را اش��تباه بعدي ميشمارد و
ميافزايد :القائات هاش��مي در بخش مهمي از جامعه كه شوراي نگهبان
هم با آنها همسويي ميكند واكنش ايجاد ميكند ،بنابراين سيدحسن با
وجود ظرفيتها و تواناييهايش در فضايي كه توسط هاشمي سامان داده
شده بود ،وارد صحنه شد ،به عبارت واضح سيدحسن از سمت بازنده وارد
صحنه سياست شد و در اين ميان من جناب ايشان را بيشاز ديگران مقصر
ميدانم زيرا يك سياستمدار مسلط ،خود ،بازي خود و نيز ذهنيت مخاطبان
را سامان ميدهد و بازيگر سناريوي ديگران نميشود ،از اين رو معتقدم اگر
سيدحسن مايل بود كه در انتخابات خبرگان نتيجه بگيرد ،بايد مستقل و با
برند خود و نه ديگران وارد ميشد و جناحي وارد صحنه سياست نميشد و
از طريق «علمايي» با شوراي نگهبان ارتباط ميگرفت و نه آنكه با عناوين
اعطا شده از سوي روزنامههاي اصالحطلب نظير عالمه و آيتاهلل ،سطح توقع
شوراي نگهبان را باال ببرد .روشنتر اگر بگوييم ،از موضع تواضع وارد ارتباط
با جامعه و شوراي نگهبان ميشد».
متهم فراري بازميگردد
روزنامه شرق ديروز در گزارشي به موضوع فرار خاوري
به كانادا و تالش دس��تگاه قضاي��ي و انتظامي براي
بازگرداندن وي به كشور پرداخت .اين روزنامه در اين
گزارش با تيتر «متهم فراري بازميگردد؟» به اين موضوع پرداخت كه پليس
اينترپل ناجا از رديابي وي خبر داده است .اين روزنامه در اين گزارش نوشت:
داستان محمود خاوري ،مديرعامل اسبق بانك ملي كه نامش در ميان متهمان
پرونده مشهور  3هزارميلياردي مطرح بود ،بار ديگر احيا شده و اينبار رئيس
ل حاضر خاوري شناسايي و رديابي شده
پليس اينترپل ناجا اعالم كرده در حا 
است .به گزارش ايسنا ،سردار مسعود رضواني روز گذشته در نشست خبري خود
ضمن بيان اينكه «به ما گفتهاند ديگر بايد از مسير قضايي و ديپلماتيك پيگير
اين موضوع بود» ،افزود« :با پيگيريهاي پليس بينالملل ناجا سرانجام براي
خاوري اعالن قرمز از سوي پليس بينالملل صادر شد».
او همچنين در پاسخ به اينكه آيا تغيير رويه دولت كانادا نسبت به ايران ميتواند
در اين پرونده مؤثر باش��د يا خير گفت« :اميدواريم در شرايط جديد رويكرد
واقعبينانهاي به اين موضوع ايجاد شود».

