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   ابرهه سعودي و فيل هاي امريكايي!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله خود به ادعاي واهي 
سعودي ها در خصوص حمله موشكي انصاراهلل يمن به 
مكه مكرمه اشاره كرده و در اين خصوص نوشته است: 
واقعيت اين است كه اين اقدام و دروغ پراكني سعودي ها نتيجه استيصال رژيم 
سعودي در تحقق اهداف خود در حمله به يمن و پوشاندن شكست هاي متوالي 
اين رژيم در منطقه و تالش��ي براي جلب حمايت و همكاري برخي كشورهاي 
مسلمان منطقه است. نبايد فراموش كرد در آغاز تهاجم به يمن، رژيم سعودي از 
ائتالفي سخن مي گفت كه تنها خود از آن مطلع بود و كشورهايي نامشان در اين 
ائتالف آورده شده بود كه حاكمان آنها از مشاركت در اين جنگ بي اطالع بودند. 
كش��ورهايي كه بعد از اعالم اس��امي اعضاي اين ائتالف، بيانيه رس��مي داده و 
مشاركت خود را انكار نمودند. برخي كشورها از جمله پاكستان نيز ضمن اعالم 
بي طرفي در اين نبرد، مش��اركت خود را منوط به تهديد اماكن مقدسه نمودند. 
عربس��تان با گذش��ت نزديك به 20 ماه حمله ب��ه يمن، جز قت��ل و جنايت و 
كودك كشي، دستاوردي جز خذالن نداشته و اكنون با معادله حمله در برابر حمله 
از سوي انقالبيون و ارتش يمن مواجه شده و اماكن حساس و حياتي و شهرهاي 
راهبردي ازجمله مناطق جده و رياض را در تيررس موشك هاي يمني مي بيند تا 
متوجه شود چونان صدام عفلقي كه رؤياي فتح چند روزه خوزستان و اضمحالل 
انقالب اسالمي ايران را مي ديد و با سيلي ايران از خواب بيدار شد، ماجراي فتح 
چند روزه يمن از جنس پنبه دانه هايي بوده كه شتر در خواب مي بيند و حاال كه از 
خواب بيدار شده، واقعيت را آن گونه كه هست مي بيند. سربازاني كه به اسارت 
يمني ها درمي آيند و ارتشياني كه چاره اي جز بازگش��ت به وطن با تابوت هاي 
چوبين را ندارند بخشي از واقعيت نبرد با مبارزاني است كه به نصرت الهي ايمان 
 دارند و عربس��تان چونان غريقي كه به هر خس و خاشاكي چنگ مي زند با اين 
دروغ بافي تالش دارد احساسات مسلمانان را تحريك و احتماالً مدافعاني براي 
خود دست وپا كرده و قوت قلبي به نيروهاي خسته و نااميد خويش تزريق نمايد. 
حاكماني كه خاطره جاهليت قبل از بعثت را در قرن كنوني زنده كرده اند به گرفتار 
شدن در عذاب الهي سزاوارتر هستند تا مجاهداني كه در دفاع از شرف و حيثيت 

خويش، جان بركف در سنگر جهاد و شهادت مشغول مبارزه هستند. 
    

   اعتراف دولتي
روزنامه وطن امروز نيز در گزارشي به پذيرش موضوع 
بد عهدي امريكايي ها در برجام توسط دولتي ها اشاره 
كرده و در اين خصوص نوشته است: يكي از معيارها 
براي داوري درباره دولت آقاي روحاني اين است كه حال كه خود نيز قبول دارد 
امريكا به عهد خويش پايبند نيست و به آنچه مي نويسد و مي گويد عمل نمي كند، 
با اين بدعهدي چگونه رفتار خواهد كرد؟ نوع واكنش دولت آقاي روحاني در قبال 
اين بدعهدي است كه درباره برنامه آينده اين دولت و ميزان توانايي آن در تحقق 

منافع ملي به ما اطالعات معتبري مي دهد. 
تا امروز مقام هاي دولتي در بهترين حالت فقط حرف زده اند. اگر به ادبيات آقاي 
رئيس جمهور توجه كنيم اين حرف ها البته نس��بت به امريكا چندان منتقدانه 
هم نبوده است. در واقع رئيس جمهور بيشتر تالش كرده به جاي انتقاد از امريكا، 
منتقدان داخلي خود را به كارشكني در اجراي برجام متهم كند، از سوي ديگر 
به مردم بگويد اتفاقات ش��گفت انگيز فراواني رخ داده كه آنها به آن بي توجهند 
و ق��درش را نمي دانند. به عنوان نمون��ه، از خاطرم نم��ي رود رئيس جمهور در 
سخنراني اي در جمع مردم اراك چگونه تالش مي كرد با حرارت به مستمعانش 
بفهماند همين كه قباًل كش��تي ها در بن��ادر ايران پهل��و نمي گرفته اند و حاال 
مي گيرند، يك افتخار ملي و ناشي از برجام است)!( و مردم بايد براي آن سوت و 

كف بزنند و هورا بكشند كه البته- الاقل در آن جمع- نكشيدند!

حقوق بشر مهم ترين ابزاري است كه اياالت متحده 
س�ال ها از آن براي فشار بر كش�ورهاي مستقل 
اس�تفاده مي كند؛ اب�زاري كه به دلي�ل نفوذ اين 
كشور در مجامع جهاني كاركردي ويژه براي آنها 
پيدا كرده است. اين در حالي است كه خود اياالت 
متحده با اعم�ال و رفتارهاي مختل�ف همواره به 
عنوان يكي از حكومت هاي ناقض حقوق بشر در 
دنيا شناخته مي شود اما هيچ گاه مورد بازخواست 
مجامع جهاني قرار نگرفته اس�ت. اين ترفند در 
خصوص جمهوري اسالمي ايران نيز بارها از سوي 
اياالت متحده مورد استفاده قرار گرفته و اگرچه 
جمهوري اس�المي خود بارها قرباني تروريس�م 
دولتي و حقوق بش�ر امريكايي بوده اما هربار در 
مجام�ع بين المللي اين كش�ور با ژس�ت حقوق 
بشري كش�ورمان را در اين زمينه متهم مي كند. 
در همين ارتباط آنچه در ادامه مي آيد، 100 س��ؤالي 
است كه اياالت متحده بايد براي تنوير افكار عمومي 
در موضوع حقوق بش��ر مرتبط با اين كش��ور، به آن 

پاسخ دهد. 
1- زندان بگرام در افغانس��تان را چه كشوري و با چه 

شيوه اي اداره مي كند؟ چرا؟
2- زندان مخوف ابو غريب طراحي چه كشوري بود و با 

چه شيوه اي اداره مي شد؟ چرا؟
3- چه كشوري در كشور هاي ديگر داراي زندان مخفي 

است؟ چرا؟
4- زندان گوانتانامو كجاست؟چه كسي و با چه شيوه اي 

آن را اداره مي كند؟چرا؟
5- در چه كشوري بدون حكم دادگاه، عالوه بر شنود 
و ضبط مكالمات، حريم خصوصي كاربران اينترنت را 

هدف جاسوسي قرار مي دهند؟چرا؟
6- چه كشوري با تبعيض اس��تخدامي، تبعيض در 
دريافت حقوق دستمزد، رفتار ناشايست در محيط كار 
در دوران بارداري، خشونت جنسي و ساير خشونت ها 

روبه رو است؟ چرا؟
7- مهد برده داري دنيا كجا ب��وده؟ چه رفتاري با آنها 

شده؟ چرا؟
8- غائله تابستان سرخ و تالسا مربوط به كدام كشور 

است؟چرا؟
9- بدرفتاري با كودكان زير 18 س��ال و سوء استفاده 

جنسي از آنان در كدام كشور مرسوم است؟ چرا؟
10- تنها كشور دنيا كه در دادگاه هاي آن براي كودكان 
حكم حبس بدون امكان آزادي كامل يا مشروط صادر 

مي شود كجاست؟ چرا؟
11- در كدام كشور سياهپوستان بدون محاكمه اعدام 

مي شدند؟ چرا؟
12- آيا تاكنون جنايت هاي صورت گرفته در سال هاي 
1960 ت��ا 1963 را در ويتنام مطالع��ه كرده ايد؟چه 

كشوري مسبب آن بوده؟ چرا؟
13- چه كشوري در ويتنام از 18/2 ميليون گالن عامل 

نارنجي )ديو كسين( استفاده كرد؟ چرا؟
14- در كدام كشور براي كله هر سرخپوست به طور 

رسمي پاداش تعيين مي شد؟ چرا؟
15- چه كشوري براي از بين بردن سرخپوستان بين 
آنها پتو و ملحفه آغشته به ويروس وبا و طاعون توزيع 

مي كرد؟ چرا؟
16- جنگ هاي ميكروبي فراگير عليه سرخپوستان 
در كدام كش��ور انجام ش��د؟چند ميليون نفر كشته 

شدند؟ چرا؟
17- در كدام كشور بر اس��اس سرشماري جمعيت 
در س��ال 1900 مي��الدي از مي��ان112 ميلي��ون 
انس��ان سرخپوس��ت بينوا تنها 250 ه��زار نفر زنده 

مانده اند؟چرا؟
18- پروژه »ام. كي. اولترا« چه برنامه اي بود؟ و به چه 

منظوري در كدام كشور انجام شد؟چرا؟
19- شهر س��نت لوئيس كجاس��ت، در سال 1950 

ميالدي چه اتفاقي در آنجا افتاد؟ چرا؟
20- كدام كشور در سوء استفاده از مواد بيولوژيك در 

جهان پيشتاز است؟چرا؟
21- كدام كش��ور در سال2010 پشه هاي مهندسي 

شده دنگو در پاكستان را توليد و آزمايش كرد؟چرا؟
22- كدام كشور پش��ه كولكس را براي از بين بردن 
سالمندان خود از طريق تورم مغز و مننژيت در سال 

2002 توليد كرد؟ چرا؟
23- كدام كشور در سال 1969 بودجه 10 ميليون 
دالري به وزارت دفاع خود داد و خواس��ت ويروسي 
جهت تضعيف سيستم ايمني بدن توليد كند كه در 

نهايت اين ويروس منجر به توليد ايدز شد؟ چرا؟
24- پروژه »mkoften « در س��ال 1966 توسط 
ارتش كدام كشور در سيستم تهويه متروي شهري 

عامل بروز سياه زخم شد؟چرا؟
25- كدام كش��ور مجوز تحقيقات روي LSD را در 
اروپا و ش��رق دور در س��ال 1960 براي ارتش صادر 

كرد؟ چرا؟
26- كدام كشور 400 نفر از زندانيان خود را در سال 

1940 به ويروس بيماري ماالريا آلوده كرد؟ چرا؟

27- در س��ال 1932 در يكي از مناطق كدام كشور 
آزمايش س��يفيليس روي 399 بومي سياهپوست 

انجام شد؟ چرا؟
28- پروژه 1/4 هس��ته اي كدام كش��ور در جزيره 
مارشال باعث شد كه زنان اين جزيره نوزادان مرده به 
دنيا بياورند و كودكان دچار سرطان تيروئيد شوند و 

دچار نئوپالسم شوند؟ چرا؟
29- هواپيماهاي بدون سرنشين كدام كشور تاكنون 
ه��زار و 65 غيرنظامي و ه��زار و 200 مجروح بر جا 

گذاشته است؟ چرا؟
30- هواپيماهاي بدون سرنشين كدام كشور تماميت 
ارضي كش��ورها را نقض كرده و اقدام به جاسوس��ي 

مي كند؟چرا؟
31- رفتار تبعيض آميز و نژادپرستي در نظام سياسي 

و قضايي كدام كشور نهادينه شده است چرا؟
32- در 10 سال گذش��ته در كدام كش��ور به طور 
ميانگين هر سال 928 نفر توس��ط مأموران پليس 

كشته شده اند؟چرا؟
33- در كدام كشور هيچ الزام قانوني براي اداره پليس 
وجود ندارد تا اطالعات مربوط به تيراندازي به سوي 

قربانيان خود را ارائه دهند؟ چرا؟
34- عام��ل فجيع تري��ن جناي��ت ق��رن در انفجار 
هيروشيما و ناكازاكي كه در يك لحظه منجر به مرگ 

10 هزار نفر شد كدام كشور است؟ چرا؟
35- كدام كشور غائله11 سپتامبر 2001 را به وجود 

آورد؟ چرا؟
36- كدام كشور به بهانه 11 سپتامبر 2001 ميالدي 
در چارچوب طرح جنگ عليه تروريسم حدود يك 
ميليون و 330 هزار نفر غيرنظامي مظلوم را در سه 
كشور افغانستان، پاكستان و عراق كشته است؟ چرا؟

37- كدام كشور بيشترين استفاده كننده سالح هاي 
غيرمتعارف و كشتار جمعي در دنياست؟چرا؟

38- كدام كشور 20 ميليون بشكه از مواد شيميايي 
نارنجي را در سه كشور ويتنام، كامبوج و الئوس مورد 

استفاده قرار داد؟چرا؟
39- كدام كش��ور اخيراً در جنگ با افغانستان مواد 
غيرمجاز، نظير فسفر سفيد و اورانيوم ضعيف استفاده 

كرده است؟چرا؟
40- ك��دام كش��ور داراي 7 ه��زار و 700 كالهك 
هسته اي اس��ت كه جان ميليون ها انسان را به خطر 

انداخته است؟چرا؟
41- بر اساس شواهد بسيار، كدام كشور مظنون به 

دخالت جنگ بيولوژيكي در كوباست؟چرا؟
42- در خالل جنگ دو كره در س��ال هاي 1950تا 
1953م كدام كش��ور مسئول انتش��ار باكتري هاي 

كشنده شناخته شد؟چرا؟
43- كدام كشور از سالح هاي غيرمتعارف مانند بمب 
ناپالم در جنگ ويتنام علي��ه نظاميان و غيرنظاميان 

استفاده كرد؟چرا؟
44- كدام كش��ور بمب ناپالم را نخستين بار در ژوئن 
1944 ميالدي در اواخر جنگ جهاني دوم در جريان 

»نبرد تينيان« عليه ژاپن و سپس در »نبرد نرماندي« 
به كار برده است؟چرا؟

45- كدام كشور در سال 1961 بمب هيدروژني را در 
كاروليناي شمالي منفجر كرده است؟چرا؟

46- بزرگ ترين عامل تخريب محيط زيست جهان 
كدام كشور است؟چرا؟

47- ارتش ك��دام كش��ور از رعاي��ت هرگونه اصول 
زيست محيطي معاف است؟چرا؟

48- در 28 فوريه س��ال 1993 واقعه كش��تار فرقه 
داووديه در كدام كش��ور به طور وحش��يانه اي انجام 

شد؟چرا؟ 
49- كدام كشور در جنگ هاي كنگو، رواندا، اتيوپي 
موزامبيك، سودان، آنگوال، سومالي و زئير با حمايت 
از دولت هاي ديكتاتور عليه كشتار غيرنظامي ها نقش 

محوري داشته است؟چرا؟
50- دولت ك��دام كش��ور از ديكتاتورهايي همچون 
س��وموزا در نيكاراگوئه، پينوشه در ش��يلي، باتيستا 
در كوبا، ماركوس در فيليپي��ن، دوليويه در هائيتي، 
دي ام در ويتنام، فرانكو در اس��پانيا و... حمايت كرده 

است؟ چرا؟
51-  كدام كش��ور اقدامات پنهاني و متعددي براي 
حمايت از تغيير رژيم هاي بين المللي و قانوني در طول 

تاريخ انجام داده است؟ چرا؟
52- كدام كش��ور در دوران جنگ سرد در حمايت از 
تغيير رژيم هاي نيكاراگوئه در سال 1912، هندوراس 
در سال 1903، پاناما، جمهوري دومينيكن در سال 
1965، سوريه در سال 1949، ايران در سال 1953، 
گواتماال در سال 1954، برزيل در سال 1964، شيلي 
در سال 1970، تركيه در سال 1980، لهستان در سال 
1989، نيكاراگوئه در س��ال 1990 و ليبي در س��ال 

2011 فعاليت هاي زيادي را انجام داده است؟ چرا؟
53- كدام كشور از س��ال1979 تا سال 1990 بيش 
از ه��زار و 300 حمايت مالي، تداركات��ي و نظامي به 

شورشيان كنترا در نيكاراگوئه ارائه كرده است؟
54- در ك��دام كش��ور در تاري��خ 1970 ميالدي در 
دانش��گاه كنت با ش��ليك گوله س��ربازان گارد ملي 

دانشجويان معترض كشته شدند؟ چرا؟
55- ناو جنگي كدام كشور در سال 1988 هواپيماي 
مسافربري ايران را با 290 مسافر و خدمه پروازي كه 
66 نفر از آنها كودك بودند سرنگون كرد و از فرمانده 

نظامي آن ناو تقدير كردند؟ چرا؟
56- در 97 هزار مدرسه كدام كشور الگوي نابرابري 

وجود دارد كه نژاد يكي از اين الگوهاست؟چرا؟
57- كدام كش��ور بيش از 270پايگاه نظامي در دنيا 

دارد؟ چرا؟
58- كدام كش��ور عامل ايجاد و حمايت از گروه هاي 

تروريستي القاعده، بوكوحرام و داعشي هاست؟
59- كدام كش��ور خ��ود را قي��م و سرپرس��ت بقيه 

كشورهاي دنيا مي داند؟ چرا؟
60- كدام كشور بيشترين دخالت و حضور فيزيكي را 

در كشور هاي ديگر دارد؟ چرا؟

61- بزرگ ترين حامي رژيم كودك كش صهيونيستي 
كدام كشور است؟ چرا؟

62- كدام كشور به بهانه هاي پوچ و واهي بقيه كشورها 
را تهديد به گزينه نظامي مي كند؟ چرا؟

63- كدام كشور در سال 1946، 250 تن گاز كشنده 
»تابون« را در منطقه جرجيان اتريش به جاي معدوم 
كردن و از بين بردن آنها را مخفيانه به داخل خاك خود 

منتقل كرد؟ چرا؟
64- كدام كش��ور در س��ال 1949 با فتنه انگيزي در 
يونان جنگ داخلي به راه انداخت كه باعث شد 154 
هزار نفر كشته، 40 هزار نفر زنداني و 6 هزار نفر به اعدام 

محكوم شدند؟ چرا؟
65- مخوف تري��ن آژانس اطالعات��ي و امنيتي دنيا 

چيست و در كدام كشور است؟ چرا؟
66- كدام كش��ور در 12 م��ارس 1952 به حمايت 
از ژنرال باتيس��تا در كوبا او را به كودتا تش��ويق كرد 
و ديكتاتوري وابس��ته به خود را در آن كش��ور برقرار 

كرد؟ چرا؟
67- در 19 آگوس��ت 1953 س��ازمان اطالعات��ي و 
جاسوسي كدام كشور، كودتايي را عليه دولت»دكتر 

مصدق« در ايران طراحي كرد؟چرا؟
68- جنگنده بمب افكن هاي كدام كشور در 27 ژوئن 
1954 اقدام ب��ه بمباران پايتخ��ت گواتماال كردند و 

كودتاي نظامي را در اين كشور به وجود  آوردند؟چرا؟
69- در 15 ج��والي 1958 ن��اوگان شش��م نيروي 
دريايي كدام كش��ور، لبنان را به اشغال نظامي خود 

درآورد، چرا؟
70- در 16 آوريل 1961 غائله جنگ خليج خوك ها را 

چه كشوري مديريت كرد؟ چرا؟
71- سازمان اطالعاتي و جاسوسي كدام كشور»مارتين 
لوتركينگ« مبارز سياهپوست را كه براي احقاق حقوق 

مظلومان به پاخاسته بود به قتل مي رساند؟ چرا؟
72- كنگره كدام كشور در اواسط سال 1975 نقشه 
اشغال چاه هاي نفت منطقه خليج فارس را بنا به نكات 

زير طراحي مي كند؟ چرا؟
- تصرف تأسيسات نفتي

- حمايت و پشتيباني چند هفته اي يا چند ماهه يا چند 
ساله از اين تأسيسات

- ترمي��م و تعمي��ر ف��وري تأسيس��ات و تجهيزات 
آسيب ديده

- راه اندازي تمام تأسيسات نفتي بدون كمك و حمايت 
صاحبان اصلي و واقعي آنها

73- كدام كشور از ماهواره هاي جاسوسي عليه ديگر 
كشور هاي جهان استفاده مي كند؟چرا؟

74- سازمان اطالعات كدام كش��ور در سال 1978، 
911 شهروند عضو»معبد خورشيد« در منطقه گايا را 
در اقدام وحشتناك قتل عام كرد و ادعا مي كند كه اين 

كشتار خودكشي دسته جمعي بوده است چرا؟
75- سازمان اطالعاتي كدام كشور از طرف دولت خود 
در 20 ژانويه 1979 مأموريت پيدا مي كند تا پژوهش 
جامعي درباره جنبش هاي اس��المي در مورد جهان 

تهيه كند؟ چرا؟
76- كدام كشو در 12 نوامبر 1979 دارايي هاي ايران 
را در بانك هاي خود توقيف كرد تا به وسيله آن انقالب 
اسالمي ايران را تحت فشار و محاصره قرار دهد؟چرا؟

77- نيروي دريايی كدام كشور بزرگ ترين تجمع خود 
را در درياي عمان داشته است؟ چرا؟

78- سازمان اطالعات كدام كشور»مونسيوز رو ميرو« 
رئيس اسقف هاي كشور الس��الوادور را در حال اداي 

سخنراني مذهبي در كليسا ترور كرد؟ چرا؟
79- در 25 آوريل 1980 مجموعه دلتا متش��كل از 
نيروهاي ويژه كدام كشور به بهانه آزادي گروگان هاي 

امريكايي در ايران به خاك ايران تجاوز كردند؟چرا؟
80- در 12 ژوئ��ن 1981 مجل��س نمايندگان كدام 
كشور با استفاده از اموال دولت فدرال براي توسعه و 
گس��ترش تحقيقات، جهت توليد بمب »نيوترژون« 

موافقت كرد؟چرا؟
81- در 16 ژوئن 1981 دولت كدام كشور با استراتژي 
نظامي جديد موافقت كرد كه ارت��ش بايد به نحوي 
آموزش ببيند كه آمادگي حضور در دو جنگ بزرگ در 

آن واحد را در اروپا و در خاورميانه داشته باشد؟چرا؟
82- در نوامبر س��ال 2000 بر اس��اس گزارش فاش 
شده، كدام كشور در سال 1991 در عراق از بمب هاي 

حاوي اورانيوم غني شده استفاده كرد؟چرا؟
83- در سال 1996 كدام كشور صندوقي را با بودجه 
اوليه 20 ميليون دالري براي متزلزل كردن و تضعيف 

نظام اسالمي ايران تأسيس و داير كرد؟چرا؟
84- قانون داماتو را چه كشوري و با چه هدفي تصويب 

كرد؟ چرا؟
85- در 29 ژوئ��ن 1993 ك��دام كش��ور اق��دام به 

موشك باران و بمباران هوايي عراق كرد؟ چرا؟
86- در س��ال 1991 جنگنده هاي كدام كشور اقدام 
به بمب��اران پناهگاه »العامريه« در بغ��داد كردند كه 
در اثر آن دهه��ا كودك و زن و افراد س��المند به قتل 

رسيدند؟چرا؟
87- در 18 آوريل 1988 ناوهاي جنگي كدام كشور 
دو سكوي نفتي، سه ناو جنگي و به دو ناوچه ايران در 

خليج فارس خسارات زيادي وارد كرد؟ چرا؟
88- در هفتم آوريل 1987 مع��اون وقت وزير دفاع 
كدام كشور اعالم كرد كه نظاميان اين كشور مستقر در 
هندوراس تا زماني نامشخص و نامعلوم در هندوراس 

باقي مي مانند؟ چرا؟
89- كدام كشور بقيه كشور هاي ديگر را به بهانه هاي 
واهي و بي اساس متهم به تروريست مي كند؟در حالي 

كه خود بزرگ ترين تروريست است؟چرا؟
90- در 13 ژوئ��ن 1985 مجل��س نمايندگان كدام 
كش��ور با ارائه كمك 27 ميليون دالري به شورشيان 

نيكاراگوئه موافقت كرد؟ چرا؟
91- در 25 اكتب��ر 1983 نظاميان كدام كش��ور به 
كوچك تري��ن كش��ور دني��ا »گران��ادا« حمل��ه و با 

وحشي گري تمام ساكنان آن را قتل عام كردند؟چرا؟
92- در هفت��م ژوئ��ن 1982 دولت كدام كش��ور 
موفق شد، دست نشانده خود»حسين حبري « را با 
هزينه كردن بيش از 10 ميليارد دالر و دست زدن به 
قتل عام ها و كشتار هاي گسترده در چاد به قدرت 

برساند؟ چرا؟
93- در 25 فوريه 1982 دولت كدام كشور تصميم به 
تحريم نفت ليبي و تمام توليدات و محصوالت وابسته 

به نفت اين كشور كرد؟ چرا؟
94- در دسامبر 1981 سازمان جاسوسي كدام كشور 
با گردان جنايت پيش��ه »آتال كاتل( اقدام به قتل عام 
شهروندان السالوادري به شيوه تجاوز به قربانيان و به 

آتش كشيدن آنها كرد؟ چرا؟
95- در سال 1969 ماجراي »وينيكس« يا »حذف 
فيزيكي« كه ماهانه حدود هزار و 800 نفر از شهروندان 
ويتنام جنوبي به قتل برسند تا در مجموع افراد قتل عام 
ش��ده به 400 هزار نفر كه تمامي غيرنظامي بودند، 

برسد، توسط چه كشوري انجام شد؟ چرا؟
96- در 20 آوريل 1970 حدود 32 هزار نظامي ارتش 
كدام كشور با حمايت و پشتيباني 500 جنگنده نيروي 
هوايي و 40 ناو جنگي وابسته به يگان هفتم دريايي، 

كشور كامبوج را اشغال كردند؟ چرا؟
97- 11 س��پتامبر 1973 س��ازمان جاسوسي كدام 
كشور، كودتايي را عليه رئيس جمهور شيلي »سالوادور 
آلنده« به اجرا مي گذارد؟ كه اين كودتا اعدام 30 هزار 
نفر و بازداشت و زنداني شدن 100 هزار نفر را در شيلي 

به دنبال داشت؟ چرا؟
98- در 10 جوالي 1986 وزارت دفاع كدام كش��ور، 
اعالم مي كند كه قصد دارد تأسيسات جديدي را در 
جهت ذخيره سالح هاي هسته اي خود در 26 پايگاه 

هوايي در اروپا و خاورميانه احداث كند؟ چرا؟
99- كدام كشور در شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

حق وتو دارد؟ چرا؟
100- در 20 س��پتامبر 1989رئيس جمه��ور كدام 
كشور به نظاميان خود دستور داد تا ژنرال »مانوئل« را 

بازداشت و در كشور خودشان محاكمه كنند؟چرا؟

نگاهی به پرونده حقوق بشری امريكا

100 سؤال حقوق بشري از شیطان بزرگ

خطر استحاله انقالب اسالمي
در 13 آبان سال 58 بود كه دانش��جويان پيرو خط امام)ره( با توجه به احتمال 
س��ازش دولت موقت با امريكا، اقدام به تسخير س��فارتخانه اياالت متحده در 
تهران كردند. بزرگ ترين خروجي اين حركت »شكس��تن هيمنه امريكا« بعد 
از تثبيت نظام اسالمي در كش��ور بود. از همين رو از سوي رهبر كبير انقالب با 
عناوين »مهم تر از انقالب اول« يا »انقالب دوم« نشان افتخار گرفت. متأسفانه 
اين اقدام چه در آن زمان و چه در سال هاي بعد، انتقادات و مخالفت هاي بسياري 
را برانگيخت و حتي تالش شد با حاشيه سازي، از آن به عنوان عاملي در مقابل 

انقالب اسالمي و منافع ملي ياد شود. محور اين انتقادات دو چيز بود:
يكم: پيش از تسخير النه جاسوسي در سال 58، در بهمن ماه سال 57 نيز رويداد 
مشابهي به وقوع پيوست كه با مخالفت و توصيه امام خميني )ره( به رها كردن 
سفارتخانه امريكا رو به رو شد. اين موضوع دستاويز بسياري از گروه هاي فكري 
قرار گرفت تا اقدامات دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را در آبان ماه 58 نوعي 
تندروي و موافقت امام با ايشان را ناشي از فش��ار و جبر موقعيتي نشان دهند. 
پيداست درك اين افراد از شخصيت امام خميني )ره( به اندازه انديشه آنها كوتاه 
است چراكه امام خميني)ره( تحت هيچ شرايطي جبراً از اقداماتي كه روياروي 

اهداف و مصلحت انقالب اسالمي قرار گيرد، حمايت نمي كردند. 
دوم: دسته ديگري از انتقادكنندگان حوادث س��ال هاي بعد همچون كودتاي 
نوژه، تحريم، جنگ و غيره را نوعي اقدام تالفي جويانه از سوي اياالت متحده در 
مقابل واقعه گروگانگيري سال 58 قلمداد مي كنند و بر اين باورند ايران بايد در 
جهت اصالح چهره خود وانقالب و همچنين پيشرفت و حركت رو به جلو از اين 
اقدام در گذشته خود عذرخواهي كند! اين انتقادات كه به دنبال انتقادات پيشين 
مطرح مي ش��ود و بر تندرو بودن انقالبيون اصرار مي ورزد، به دنبال آن است تا 
با آماده س��ازي افكار عمومي، در نهايت مجرايي براي احياي رويكرد »تعامل با 
استكبار« در كشور باز كند. اين جريان در عصر حاضر نيز تالش دارد مجرايي براي 
رخنه در قلب انقالب اسالمي پيدا كند. اين پروژه كه مي توان از آن با نام »استحاله 
معكوس انقالب« نام برد، تاكنون سه گام پيش آمده و گام هاي بعدي آن تا حد 

زيادي منوط به محكم ساختن جا پاي سوم است: 
1- تغيير نرم افزاري: استكبار پس از ناكامي در براندازي نظام از طريق اقدام 
نظامي كه با امداد الهي در طبس شكسته ش��د و همچنين هشت سال جنگ 
تحميلي عليه ايران، وارد حوزه مبارزه در ميدان جنگ نرم شد كه دامنه آن بيش 

از هرچيز فرهنگ و سبك تفكر را در جامعه ايران نشانه رفته بود. 
2- تغيير سخت افزاري: آغاز اين دوران را مي توان با تشكيل دولت اصالحات 
و ورود برخي افراد ومهره هاي غرب گرا به بدنه قدرت در كشور برابر دانست كه 
مجدداً يك دوره پر فراز و نش��يب هشت س��اله را در تاريخ سياسي كشور رقم 
مي زند! تالش براي تغيير رويكرد و موضع انقالب اسالمي در مقابل استكبار در 
اين سال ها جنبه رسمي و جدي تري به خود مي گيرد، به گونه اي كه رئيس دولت 
اصالحات در سخنراني هاي مكرر خود و در س��ال هاي متفاوت، چهره ادبيات 

سياسي كشور را در آن دوران دگرگون مي كند. 
3- از س�ر گيري رواب�ط ديپلماتي�ك و بازگش�ايي س�فارتخانه ها: 
دانش��جويان پيرو خط امام پس از ورود به س��فارتخانه امريكا در سال 58، با 
مقاومت بخش هايي از سفارت رو به رو ش��دند. پس از شكست مقاومت و حصر 
كاركنان سفارت، روشن ش��د كه اين مقاومت تنها راهبردي براي خريد زمان 
بوده است تا بسياري اسناد جاسوسي امريكا توسط دستگاه هاي كاغذ خرد كن 
و غيره از بين برود. تالش تيمي از دانش��جويان در باز سازي اين اسناد، پرده از 
حقايق بسياري برداشت. همين مسئله به خوبي روشن مي سازد كه نقش يك 
سفارتخانه در اشراف اطالعاتي در خاك يك كشور تا چه ميزان است و اياالت 
متحده چرا به دنبال راه اندازي مجدد سفارت خود در ايران به بهانه از سر گيري 
روابط ديپلماتيك اس��ت. تالش براي كمرنگ س��ازي ش��عار ها و آرمان هاي 
انقالب - كه سازش ناپذيري با امريكا را نش��ان مي داد- از مرحله سازش  پذير 
كردن وارد فاز به اصطالح »تعامل س��ازنده« شده است. از همين رو بيدار نگه 
داشتن آرمان ها و اهدافي كه منجر به تس��خير النه جاسوسي در كشور شد و 
ممانعت از حاشيه س��ازي و انحراف پيرامون آنها در حقيقت مبارزه اي ارزشي 
براي جلوگيري از استحاله معكوس انقالب است چراكه دشمن با از بين بردن 
دستاوردهاي انقالب دوم- يا همان تسخير النه جاسوسي- كه سازش ناپذيري 
با نمونه عيني استبداد و استكبار يعني امريكا را فرياد مي زد، به دنبال استحاله 

انقالب اول و از بين بردن استقالل و عزت و آرمان هاي اسالمي و ملي است.

زينب  عامري

محتواي اظهارات اخير آقاي هاش��مي در گفت وگو با روزنامه 
اعتماد را اگر با قدري مداقه بنگريم، كاماًل مشخص است كه وي 
حاضر است يك بار ديگر براي جانفشاني انتخاباتي پا به ميدان 
بگذارد ولي جنس انتخابات 96 با ساير انتخابات ادوار گذشته 
تفاوت هاي محسوس��ي را براي آقاي هاش��مي دارد. در ميان 
عبارت هاي به كار رفته در اين گفت و گو، عبارت»رأي روحاني 
در انتخابات 96 تضمين شده است« بيش از پيش از حساسيت 
خاصي برخوردار است. آنچه از نظر نگارنده بر حساسيت موضوع 
مي افزايد، شرايط نامناس��ب عملكردي دولت يازدهم است كه 
ش��ايد براي اولين بار، يك رئيس جمهور را اينگونه در معرض 

انتقاد قرار داده است. 
حال با اين وضعيت چگون��ه امكان آن مي رود ك��ه با قاطعيت 
تمام رأي آوري رئيس جمهور در انتخاب��ات 96 را تضمين كرد 
و با صراحت از نتيجه قطعي انتخابات س��خن گفت؟  به اذعان 
بسياري از كارشناسان منصف و مستقل سياسي وضعيت فعلي 

كشور عكس آن چيزي است كه آقاي هاشمي در مصاحبه خود 
مدعي آن است. به هر حال اين مصاحبه مقدمه جدي براي آغاز 
يك بازي سياسي در انتخابات 96 تلقي مي شود.  بنابراين آنچه 
از اين بازي آغازين آقاي هاش��مي ب��راي انتخابات 96 مي توان 

دريافت، اين است كه:
 ش��عار »رابطه با امريكا« دستپخت آقاي هاش��مي بود كه در 
ظرف دولت يازدهم گذاشته ش��د و از طريق رنگ و لعاب دادن 
تبليغاتي آن در انتخابات92، گوي س��بقت از ساير رقبا ربوده 
ش��د و مردم به اميد تغيير در وضع موجود اقتصادي، سبد رأي 
روحاني را پربارتر از س��ايرين كردند. حال اين ش��عار امروز با 
توجه به»بدعه��دي امريكايي ها« و »عدم تح��ول اقتصادي در 
داخل« در حال بي اثر شدن اس��ت و آخرين نفس هاي خود را 

در ورطه سياسي- اجتماعي مي كش��د و تقالي هاشمي براي 
احياي مجدد آن با تنفس هاي مصنوعي است. در اين مصاحبه 
با اغراق فراوان مي گويد»90 درصد برجام اجرا ش��ده اس��ت!« 
و اين همان تنفس مصنوعي اس��ت به اميد آنك��ه اين وعده از 
بين نرود، چراكه رخت بربس��تن آن از اجتماع برابر با بي هويت 
شدن سه دهه تالش فكري و عملي هاش��مي است. دوم اينكه 
اينگونه پيش بيني هاي زودهنگام، از روز مبادايي خبر مي دهد 
كه در آن روز منافع آقاي هاشمي در خطر بيفتد و تجربه نشان 
داده اس��ت كه هر كجا تقابلي با منافع هاشمي ايجاد مي شود، 
چيزي مهم تر از منافع، جلوي چشمان وي مانور نمي دهد و بر 
س��ر وصول به آن، از هرچيز ممكني خواهد گذشت و اين را در 
بس��ياري از بزنگاه ها مخصوصاً فتنه 88 و پس از آن دستگيري 

فرزندانش و تهمت هاي فراواني كه پس از اين وقايع نصيب نظام 
و نهادهاي قانوني از سوي هاشمي روا شد، مي توان كاماًل حس 
كرد. صحبت هاي امروز هاش��مي يادآور اظهارات يكي از سران 
فتنه است كه پيش از اعالم نتيجه انتخابات، خود را پيروز قطعي 
اعالم كرد و از فرداي انتخابات، بر طبل تقلب كوبيد و آن فتنه 

بزرگ را در كشور پديد آورد. 
به نظر مي رسد آنچه هاشمي بايد از آن آگاه باشد اين است كه ملت 
را بايد از هميشه تاريخ انقالب، هوشيارتر نگريست و هرآنچه در 
اظهارات، مدعي مي ش��ود بايد پايگاهي مقبول نزد افكار عمومي 
داشته باشد و نمي ش��ود حقيقت را كتمان و با ش��انتاژ رسانه اي 
عكس آن را براي مردم بيان كرد.  برجام نافرجام و همه آرزو  هاي 
برباد رفته، ديد مردم را به سلسله تفكرات آقاي هاشمي كه دائماً 
بر رابطه با امريكا در اين سال ها تأكيد مي كرد، بدبين كرده است و 
امروز ديگر فرصتي در ميان جامعه وجود ندارد كه بتوان از گفتمان 

»رابطه با امريكا« آراي انتخاباتي جمع كرد.

اين شعار براي روحاني رأي نمي آورد !
ديدگاه|  فرهادنظريانساماني
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