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 تفسير جهت دار تاريخ!
دكتر عبداهلل گنجي در صفحه توئيتر خود نوشت: روحاني: 
اگر رژيم فاسد گذشته  به انتخابات سالم تن مي داد انقالب 
نمي شد، نشان مي دهد ايش��ان نپذيرفته اند كه در مباني 
امام، رژيم گذشته »طاغوت« بود، امام عليه طاغوت قيام 
كرد و بهترين دموكراس��ي هاي غربي نيز از نگاه امام طاغوت هس��تند. اگر 
انتخابات شاه خوب بود امام در مقابل طاغوت سكوت مي كرد؟  آقاي روحاني 
مي خواهد تاريخ را طوري تفسير كند كه به حرف امروزش معنا دهد اما الزم 
است اصالح كند، چون امام و انقالبيون را به اين متهم كرد كه اگر انتخابات 
شاه به صورتي بود كه ايشان سهمي از قدرت داشتند، انقالب نمي كردند و با 

او شريك مي شدند. 
 ---------------------------------------------------------

 عراق و حاج قاسم
كانال تلگرامي دلنوشته هاي يك عراقي به مناسبت چهلمين 
روز شهادت حاج قاسم سليماني نوشت: ۴۰روز گذشت و هر 
صبحي بيدار مي شويم به اين اميد كه شهادت حاج قاسم خواب 

بود نه واقعيت. 
۴۰روز گذشت و مردم در ايران، عراق، لبنان، سوريه و ديگر كشورها هنوز رفتن 
حاج قاسم را باور ندارند. ۴۰روز گذشت و هنوز قلب ها از عشق و محبت به حاج 

قاسم مي تپد. 
هر وقت عكس يا فيلمی از حاجي مي بينيم داغ دلمان تازه مي شود. هنوز اشك 
چشم ها بر حاج قاسم جاري است؛ كودك و نوجوان، زن و مرد. جوان و پير. همه 
و همه جاي خالي ايشان را حس مي كنند. در عراق خيلي ها را مي شناسم هنوز 
و هنوز نتوانس��ته اند رفتن حاجي را باور كنند. اغلب سردار را يك بار هم نديده 

بودند، اما در اين ۴۰روز، هر روز ياد حاج قاسم را زنده نگه داشتند... 
 ---------------------------------------------------------

  با خودش چند چند است؟!
محمد ايماني فعال رسانه اي در كانال تلگرامي خود نوشت: 

روحاني 2۴ مهر در دانشگاه تهران: »۴1سال اس��ت ما هنوز به جواب روشن و 
قاطع در كشور نرسيده ايم. يك عده مي گويند وقت تلف مي كنيد با خارجي ها 
حرف مي زنيد، ما بايد قوي باشيم و روزي خارجي ها در برابر ما تواضع مي كنند و 
به زانو درمي آيند و دستمان را مي بوسند... بايد همه پرسي را برگزار كنيم. راهي 

نداريم، چراكه اين ۴۰سال دائماً بحث كرده ايم. ما بايد راه را انتخاب كنيم.« 
روحاني امروز: »آنهايي كه مي گويند ما در برابر امريكا نمي توانيم بايس��تيم و 
پيش��رفت بكنيم، در خطا و اشتباه هستند... به همه دش��منان اعالم مي كنيم 
تسليم نمي شويم و شما را وادار مي كنيم روزي در برابر ملت ايران تسليم بشويد 

و سر فرود بياوريد.«
 به راستي آقاي روحاني با خودش چند چند است كه يك روز مذاكره با امريكا 
را ديوانگي مي خواند و روز ديگر مي گويد بايد رفراندوم كنيم تا بش��ود با امريكا 
مذاكره كرد؟ يك بار مي گويد منطق به زانو درآوردن دشمن غلط است و بار ديگر 

پر مي گويد كاري مي كنيم كه در مقابل ما سر فرود بياورند؟!
 ---------------------------------------------------------

 چرا سكوالر مي شوند؟
رضا سراج در كانال شخصي خود در تلگرام نوشت:

نظريه پردازان غربي با جهان بيني مادي و نگاه سكوالرِ غيرديني، »غرايز سركوب 
شده افراد جامعه«، »افزايش انتظارات مردم« و »تضادهاي موجود در جامعه« 
را از جمله داليل وقوع انقالب ها مي دانند. آقاي روحاني نيز با استفاده از همين 
آبشخور فكري، وقوع انقالب اسالمي در ايران را از اين بستر سكوالر و جهان بيني 
مادي تحليل كرد و طي سخناني در 22بهمن اظهار داشت: »اگر پهلوي به يك 

انتخابات سالم و آزاد تن مي داد، انقالب نمي شد.«
براي شناخت دقيق انقالب اسالمي و داليل شكل گيري آن، بهترين راه، رجوع 
به انديشه  امام خميني)ره( است. امام راحل عظيم الشأن با تمايز و تفاوت قائل 
شدن بين انقالب اسالمي با س��اير انقالب ها مي فرمايند: »فرق است مابين 
انقالب اسالمي ايران با انقالب هاي دنيا، انقالب هاي دنيا بي استثنا براي ايمان 
نيست، براي خدا نيست. انقالب ايران براي خداست و از اول هم براي خدا بوده 
است. اهلل اكبر بوده اس��ت و تا آخر هم همين است« )صحيفه امام ج 1۶ ص 
۹1(. ايشان همچنين مي فرمايند: »انقالب اسالمي تحفه اي است كه خداي 
تبارك و تعالي از عالم باال براي ملت ما هديه فرستاد« )همان ج۶ ص2۳۰(. با 
اين شرايط، اظهار نظر آقاي روحاني درباره علل وقوع انقالب اسالمي از يك سو 
نمايانگر فاصله وي با انديشه هاي نوراني حضرت امام)ره( است و از سوي ديگر 
مؤيد نگاه سكوالر و غيرديني ايش��ان خواهد بود. پرزيدنت با تحريف انقالب 

اسالمي، درصدد تغيير هويت انقالب اسالمي است. 

وزير دفاع:
توسعه ماهواره بر را با قدرت ادامه مي دهيم 

وزير دفاع با بيان اينكه ماهواره و ماهواره بر يك 
موضوع غيرنظامي اس�ت، گفت: ممكن است 
ماهواره اي با اهداف دفاعي هم استفاده كنيم، 
اما ماهواره بر ي�ك موضوع كام�ًا غيردفاعي 
است و حق مسلم و قطعي ملت ايران است و ما 
هم با قدرت توسعه اين برنامه را پيش مي بريم 
و هيچ منعي هم ب�راي آن در دنيا وجود ندارد. 
به گ��زارش فارس، امي��ر حاتمي وزي��ر دفاع  و 

پشتيباني نيروهاي مسلح روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت وزيران و در 
جمع خبرنگاران در خصوص ادعاي وزارت امور خارجه فرانسه و وزير خارجه 
امريكا پيرامون برنامه فضايي جمهوري اسالمي ايران با بيان اينكه موضوع 
پرتاب ماهواره و ماهوار بر در دنيا روش��ن اس��ت و ارتباطي با بحث موشكي 
ندارد، اظهار داشت: در بحث موش��كي هم آن چيزي كه منع شده، ساختن 
و پرداختن به موش��ك هايي با قابليت حمل كالهك هس��ته اي است كه در 
جمهوري اس��المي ايران چنين چيزي وجود ندارد و تمامی موشك هاي ما 
كه به آنها افتخار مي كنيم و يك مؤلفه مهم قدرت دفاعي و نظامي جمهوري 
اسالمي ايران است با س��رجنگي متعارف استفاده مي شود و الحمدهلل چون 
دقت آنها بسيار باالست و امريكايي ها هم اين دقت را در عين االسد به خوبي 
لمس كردند، نيازي به چيز ديگري نداريم.  وي تأكيد كرد: ما موش��ك هاي 

دقيق با سرجنگي متعارف داريم. 
وزير دفاع با تأكيد بر اينكه ماهواره و ماهواره بر يك موضوع غيرنظامي است، 
عنوان كرد: ممكن اس��ت ماهواره اي با اهداف دفاعي هم استفاده كنيم، اما 
ماهواره بر يك موضوع كاماًل غيردفاعي است و حق مسلم و قطعي ملت ايران 
است و ما هم با قدرت توسعه اين برنامه را پيش مي بريم و هيچ منعي هم براي 

آن در دنيا وجود ندارد. 
امير حاتمي با بيان اينكه ماهواره ظفر2 نيز با ماهواره بر سيمرغ پرتاب خواهد 
ش��د، گفت: ماهواره بر س��يمرغ و ماهواره هاي ما هنوز موضوعي تحقيقاتي 
هستند و حتماً اين تحقيقات تا جايي كه به ثبات برسد و بتوانيم آن را پايدار 
كنيم، ادام��ه خواهد يافت و در اولي��ن فرصتي كه بتوانيم اي��ن كار را انجام 

خواهيم داد كه فكر كنم حول و حوش اوايل سال آينده خواهد بود. 
بنابر اين گزارش ش��ليك موشك ماهواره بر س��يمرغ هفته گذشته به رغم 
موفقيت اوليه به دليل عدم شتاب گيري الزم در تزريق ماهواره ظفر به مدار 
ناموفق بود. پس از اين پرتاب برخي از كشورهاي اروپايي و امريكايي شليك 
اين ماهواره را برخالف قطعنامه22۳1 شوراي امنيت سازمان ملل عنوان و 
آن را قدمي در مسير توسعه موشك هاي بالستيك ايران بيان كرده اند.  اين 
در حالي است كه مقامات كش��ورمان همواره بر اين نكته تأكيد كرده اند كه 
برنامه هاي فضايي ايران ماهيت نظامي ندارد و تنها به منظور پيشبرد اهداف 
تحقيقاتي و علمي با هدف اس��تفاده صلح آميز در حال توسعه است. طبق 
قطعنامه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل متحد ايران از توسعه موشك هاي 

بالستيك با قابليت حمل سالح هسته اي منع شده است. 

الياس حضرتي از چهره هاي سياسي اصاح طلب 
مي گوي�د ك�ه »ب�راي تكمي�ل ليس�ت« ميان 
اصاح طلب�ان »اخت�اف نظ�ر« وج�ود دارد  و 
اختاف نظ�ر ديگري ميان آنها نيس�ت. در عين 
حال او هم همچون س�اير اصاح طلب�ان تأكيد 
مي كند كه »جريان اصاحات براي ارائه ليس�ت 
به ان�دازه كافي كانديدا ندارد.« روش�ن نيس�ت 
در حال�ي ك�ه اصاح طلب�ان مدع�ي نداش�تن 
كانديدا هس�تند، چطور اخت�اف در انتخاب از 
ميان گزينه ها دارند. اگر تنوعي نباش�د و قدرت 
انتخ�اب را ردصاحيت ه�ا از اصاح طلب�ان 
گرفته باش�د، جايي براي اختاف باقي مي ماند؟

محسن هاش��مي، رئيس ش��وراي ش��هر تهران در 
توئيتي نوشت: »دست باز اصولگرايان براي انتخاب 
ليست به دليل تعدد كانديداها، در مقابل دست بسته 
اصالح طلبان!« و بعد در موضعي آميخته با طنز ادامه 
مي دهد: »اين منصفانه نيس��ت! اما خداوند حامي 
مستضعفين است و ان شاءاهلل كه مشكل مستضعفين 
را حل كند. اصالح طلب��ان و اعتدال گرايان كانديدا 
به قدر كافي ندارند، مس��تضعفند و خداوند طرفدار 

مستضعفين است.«
  ليست 43نفره اصاح طلبان در تهران

برخي رسانه ها در هفته گذشته ليستي از كانديداهاي 
تأييد صالحيت شده اصالح طلبان در تهران منتشر 
كردند. در آن ليست اس��امي ۴۳نفر از اصالح طلبان 
كه تأييد صالحيت شده اند، به چشم مي خورد. تعداد 

نمايندگان تهران در مجلس ۳۰نفر است. 
محمدرضا ع��ارف در م��ورد اين ليس��ت مي گويد: 
»ش��اخص اصالح طلبي را ش��وراي سياستگذاري 
تعيين مي كند نه رس��انه ها و ممكن است هر رسانه 
يا فردي بنا به سليقه خودش ليستي باالتر از ۴5نفر 
هم ببندد. در هر صورت ما اميدوار هستيم با همين 
چهره هاي اصالح طلبي كه در تهران تأييد صالحيت 

شده اند بتوانيم ليست قابل قبولي را ارائه دهيم.«
رد تلويحي اصالح طلب بودن اين افراد توسط عارف در 
حالي انجام مي شود كه  آنها از چهره هاي شناخته شده 
اصالح طلب و با شناس��نامه حزبي روش��ن هستند. 
اظهارات عارف وجود اختالف مي��ان اصالح طلبان 
براي بس��تن ليس��ت را تأييد مي كند؛ اختالفي كه 
تالش مي شود در هياهوي حمالت به شوراي نگهبان 

گم شود. 
نگاهي به اسامي تأييدصالحيت  شده هاي اصالح طلب 
در تهران بيندازيم تا روشن شود اصالح طلب هستند 
يا خير. اگر شوراي سياس��تگذاري اصالح طلبان به 
دليل عملكرد افراد يا اختالفات دروني عالقه ندارد 
از اين افراد در ليس��تي واحد و ذيل عنوان ليس��ت 
اصالح طلبان اس��تفاده كند، نبايد تقصير ش��وراي 

نگهبان و ردصالحيت ها يا ساليق رسانه ها بيندازد. 
اولين نفر ليست، مجيد انصاري است؛ عضو مجمع 
تش��خيص و عضو ارش��د مجمع روحانيون مبارز، 
عليرضا محج��وب دبيركل خان��ه كارگر، مصطفي 
كواكبيان دبيركل حزب مردم ساالري و محمدرضا 
راه چمني دبيركل حزب وح��دت و همكاري ملي 
از ديگر افراد ش��اخص اصالح طلب تأييد ش��ده در 
تهران هس��تند. باقي اس��امي به ش��رح زير است: 
محمدعلي افش��اني  شهردار س��ابق تهران و عضو 
ارش��د حزب اعتماد ملي، محمدحس��ين مقيمي 
استاندار سابق تهران و فعال سياسي اصالح طلب، 
علي حسين رضائيان عضو شوراي مركزي انجمن 
مدرس��ين دانش��گاه ها، پروانه مافي عضو شوراي 
مركزي حزب كارگزاران سازندگي و نماينده كنوني 
مجلس و عضو فراكسيون اميد، سيدافضل موسوي 
عضو ش��وراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي، 
محمدرضا خباز اس��تاندار س��ابق س��منان و عضو 
ش��اخص حزب اعتماد ملي، خانم علي��زاده عضو 
ش��وراي مركزي حزب پيش��رو اصالحات، سهيال 
جلودارزاده عضو ش��وراي مركزي حزب اس��المي 
كار، محمدرضا بادامچي عضو شوراي مركزي حزب 

اس��المي كار، فاطمه ذوالقدر عضو شوراي مركزي 
حزب اسالمي كار، مهدي شيخ نماينده فعلي مردم 
تهران در مجلس، محمدرضا نجفي نماينده فعلي 
مردم تهران در مجلس و عضو فراكسيون اميد، فريده 
اوالدقباد عضو انجمن رهپويان آفتاب و نماينده فعلي 
مردم تهران در مجلس، ابوالفضل سروش نماينده 
فعلي مردم تهران در مجلس و عضو فراكسيون اميد، 
محمدعلي وكيلي  مديرمسئول روزنامه اصالح طلب 
ابت��كار و نماينده فعل��ي مردم ته��ران در مجلس، 
سيدفريد موسوي عضو شوراي مركزي حزب اتحاد 
ملت ايران و نماينده فعلي مردم تهران در مجلس، 
امير سپهوند عضو شاخه دانشجويي حزب اسالمي 
كار، احمد مازني عضو شوراي مركزي حزب اعتماد 
ملي و نماينده فعلي مردم تهران در مجلس، داوود 
محمدي دبيركل انجمن اسالمي معلمان و نماينده 
فعلي مردم ته��ران در مجلس، جبار خدادوس��ت 
فعال سياس��ي اصالح طلب، علي قائم مقامي فعال 
فرهنگي اصالح طلب و تهيه كننده سينما، محمد 
حسيني فعال سياسي اصالح طلب، رجائي نيا عضو 
حزب وحدت و همكاري ملي، حميد گلي زاده عضو 
حزب نداي ايرانيان، سيدعلي موسوي عضو حزب 

وحدت و همكاري ملي، صف��در محمدي نيا عضو 
مجمع فرهنگيان ايران اسالمي، خليل ارجمندي 
عضو ح��زب جمهوريت،  خديج��ه محمدي عضو 
حزب جمهوريت، محمدحس��ين ش��يخ محمدي 
عضو حزب نداي ايرانيان، اعظ��م صمصامي عضو 
مجمع فرهنگيان ايران اسالمي، وحيد توتون چي 
عضو حزب نداي ايرانيان، زهرا ساعي عضو شوراي 
مركزي حزب اعت��دال و توس��عه و نماينده فعلي 
مردم تبريز در مجلس، خانم داداشيان مديرعامل 
بنياد اميد ايرانيان، امير عسگري عضو حزب نداي 
ايرانيان، رضا كش��اورز عضو حزب ن��داي ايرانيان، 
حسام عسگري عضو حزب وحدت و همكاري ملي، 
سيدمهدي مقدس��ي نماينده اصالح طلب و سعيد 
باقري عضو جمعي��ت دفاع از حقوق بش��ر )حزب 
وابسته به شهيندخت مالوردي(. محمدرضا عارف 
در عين ح��ال تأكيد كرده ك��ه: »در تهران با توجه 
ب��ه ردصالحيت چهره ه��اي كيف��ي اصالح طلب، 
شوراي عالي قادر به ليس��ت دادن نبود اما با توجه 
به ضرورت مش��اركت در انتخابات و حضور جدي 
جريان اصالحات، شورا اختيارات خود را به احزاب 
واگذار كرد و خوش��بختانه در ح��ال حاضر برخي 

احزاب اصالح طلب براي بستن ليست فعال شد ه اند 
و اميدوارم ظرف يكي دو روز آينده ليس��ت خود را 
اعالم كنند و ان شا ءاهلل اين ليست مورد حمايت همه 

گروه هاي اصالح طلب و مردم نيز قرار گيرد.«
  ما ليست مي دهيم

از سوي ديگر، برخي احزاب اصالح طلب اعالم كرده اند 
ليست منتشر خواهند كرد از جمله حسين مرعشي 
سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي از ارائه ليستي 
مستقل در تهران از سوي حزب متبوعش خبر داده 
است. به  گفته مرعش��ي »تصميم حزب كارگزاران 
براي انتخابات آتي مجلس اين است كه بدون ائتالف 
با هيچ حزب ديگري يك ليس��ت 2۰نفره در تهران 
ارائه دهد.« وي ادامه داده اس��ت: »حزب كارگزاران 
تا 22بهمن هم منتظر تأييدصالحيت هاي احتمالي 
مي ماند و در روز چهارشنبه ليست خود را منتشر و از 
مردم و به  خصوص اصالح طلبان دعوت مي كند به اين 

ليست رأي بدهند.«
عالوه بر اين، محمدرضا راه چمن��ي دبيركل حزب 
وحدت و هم��كاري ملي هم پي��ش از اين گفته بود 
كه: »بناست حدوداً 12حزب اصالح طلب كه كانديدا 
دارند و مايلند در تهران در انتخابات شركت كنند، در 
قالب ائتالفي با نام مثالً »اصالح طلبان پايتخت« براي 

تهران فهرستي را معرفي كنند.«
عيسي چمبر نماينده حزب نداي ايرانيان در شوراي 
هماهنگي جبهه اصالحات هم مي گويد: »پس از اينكه 
شوراي سياستگذاري اعالم كرد كه اصالح طلبان در 
قالب اين شورا ليستي در تهران ارائه نمي كنند، حزب 
ندا به  همراه چند حزب ديگر اصالح طلب با برگزاري 
جلساتي مشترك در تالشند در نهايت به ائتالفي براي 
انتخابات پيش ِرو برسند. حضور منسجم و يكپارچه 
اصالح طلبان در انتخابات هدف مدنظر احزاب عضو 

ائتالف است.«
او درباره مصاحبه محمدرضا عارف كه گفته بود هيچ 
يك از احزاب و گروه هاي اصالح طلب ذيل ش��وراي 
سياستگذاري نبايد ائتالف انتخاباتي داشته باشند، 
توضيح مي دهد: »منظور آقاي ع��ارف اين بوده كه 
در ائتالف انتخاباتي از لوگوي شوراي سياستگذاري 
اصالح طلبان اس��تفاده نش��ود و ما نيز قصد چنين 
كاري را نداري��م.« چمبر درباره سرليس��ت ائتالف 
اصالح طلبان نيز از انصاري نام مي برد: »چهره هاي 
شاخص در تهران مشخص هس��تند از جمله آقاي 
مجيد انصاري كه تالش ها در راستاي اين است كه 

ايشان به  عنوان سرليست انتخاب شود.«
با اين اقدام��ات و مواضع اصالح طلب��ان، بايد گفت 
تجربه شوراي سياستگذاري تمام شده و دوباره امور 
انتخاباتي اصالح طلبان با محوريت احزاب به شوراي 

هماهنگي جبهه اصالحات واگذار شده است. 

اصاح طلبان مهره چيني ها براي بستن ليست را چراغ خاموش پيگيري مي كنند

اختالف نظر با دست هاي بسته ؟!

نگاه�ي ب�ه س�ند بودجه س�ال آين�ده دولت 
امريكا نش�ان مي ده�د ارقام اختص�اص يافته 
ب�ه وزارت امورخارجه امريكا ب�راي جنگ نرم 
و مقابله ب�ا نف�وذ اي�ران در منطقه به ش�دت 
افزاي�ش يافت�ه و ب�ه بي�ش از 300ميلي�ون 
دالر رس�يده كه نش�ان دهنده برنام�ه جديد 
امريكايي ه�ا ب�راي ايج�اد فتنه و آش�وب در 
داخ�ل ايران به خصوص در س�ال1400 اس�ت. 
يكي از مهم ترين اسناد باالدستي براي هدايت كالن 
برنامه هاي امنيتي و نظامي چه در حوزه داخلي و چه 
در حوزه سياست خارجي سند بودجه ملي امريكاست 
كه هر ساله توسط كنگره امريكا به تصويب مي رسد. 
بسياري از مهم ترين برنامه هاي امريكا عليه ايران در 
قالب همين سند تصويب و براي اجرا به دستگاه هاي 
مرتبط با امنيت ملي امريكا ابالغ شده است، به عنوان 
مثال تحريم بخش نفتي و بانك مرك��زي ايران كه 
ستون هاي اصلي سياس��ت تحريمي امريكا براي به 
صفر رس��اندن واردات نفت ايران هستند بر اساس 
بودجه دفاع ملي امريكا در س��ال 2۰11 عليه ايران 

اعمال مي شود. 
همچنين بحث ممنوعيت ورود كساني كه به ايران 
سفر كرده اند بر اساس بودجه تصويب شده از سوي 
امريكا ابالغ شده است، بخش هاي مهمي از كمك هاي 
مرتبط با بحث جنگ نرم و مسئله نفوذ در ايران نيز در 
قالب بودجه ملي به تصويب مي رسد. نگاهي به بودجه 
پيشنهادي دولت ترامپ نشان مي دهد بار ديگر ارقام 

مرتبط با بحث حوزه جنگ نرم در دو سال آينده در 
حال افزايش است. 

  337ميليون دالر براي مقابله با ايران 
بر اساس سند سياسي كه توس��ط دولت ترامپ در 
خصوص بودجه دو س��ال آينده منتشر شده است، 
بخش اعظم بودجه مقابله با ايران به وزارت امورخارجه 

امريكا اختصاص يافته است. 
در  اياالت متحده در رئوس كلي و ارقام اصلي بودجه 
سال2۰21 اين كشور كه س��ال گذشته اعالم شده، 
۳۳۷ميلي��ون و 5۰۰هزار دالر ب��راي مقابله با نفوذ 
»مخرب« ايران در خاورميانه درخواست شده است. 
در بودجه پيشنهادي دولت دونالد ترامپ به كنگره امريكا 
تقاضا ش��ده كه كمك هاي نظامي و اقتصادي از جمله 
۳۳۷ميلي��ون و 5۰۰هزار دالر به ش��ركاي مهم اياالت 
متحده در خاورميانه براي مقابله با تهديدهاي منطقه اي 

رژيم جمهوري اسالمي ايران اختصاص داده شود. 
بر اساس گزارشي كه دفتر سخنگوي وزارت خارجه 
امريكا روز دوشنبه 21بهمن منتشر كرد، اين مبلغ 
بخش��ي از ۴1ميليارد دالر بودجه درخواستي براي 
اين وزارتخانه و آژانس اياالت متحده براي توس��عه 
بين المللي است كه مسئول توزيع كمك هاي خارجي 

امريكا به كشورهاي مختلف است. 
وزارت خارجه امريكا محورهاي هزينه بودجه خود در 
سال 2۰21 را تقويت حمايت از استراتژي هندوچين- 
پاسيفيك، مقابله با نفوذ مخرب روسيه، چين و ايران، 
حفاظت از حقوق بشر و آزادي مذهبي، تأمين امنيت 

مرزهاي اياالت متحده و كمك به تقويت امنيت ملي 
متحدان و شركاي اقتصادي امريكا اعالم كرده است. 
همچنين با وجود كاهش بودجه نهادهايي همچون 
صداي امريكا تقويت شبكه هاي فارسي زبان در دستور 
كار قرار گرفته و قرار است تجهيزات جديدي به اين 

موضوع اختصاص پيدا كند. 
  اختصاص بودجه براي فتنه سال88

اين بار اول نيست كه امريكا رقم هاي گسترده اي را 
براي جنگ نرم و ايجاد اغتش��اش و آشوب در ايران 
اختصاص مي دهد، به عنوان مثال تالش هاي امريكا 
براي تغيير رژيم ايران با عنوان پيشبرد حقوق بشر 
در دوره جورج بوش هزينه هاي زيادي را دربر داشت 
كه اين مبالغ با عناوين پيشبرد دموكراسي و موازين 
حقوق بش��ر به گروه هايي در ايران اختصاص داده 
شد. بودجه هاي اختصاص يافته از س��ال 2۰۰۴ تا 
سال 2۰۰۹ كه در اسناد بودجه امريكا آمده به اين 

شرح است:
س�ال 2004: اعتبارات كمك ه��اي خارجي )به 
موجب قانون عمومي شماره1۹۹- 1۰8، مصوب 
در كنگ��ره صد و هش��تم( مبل��غ 1/5ميليون دالر 
»جهت پيشبرد دموكراسي و حقوق بشر در ايران 
به سازمان هاي آموزشي، انس��اني و غيردولتي در 
ايران« اختصاص داد. »اداره دموكراسي و كار وزارت 
خارجه« يك ميليون دالر از اين مبلغ را به يكي از 
واحدهاي دانشگاه ييل و 5۰۰هزار دالر مابقي را به 
بنياد اعانه ملي براي دموكراسي، از سازمان هاي مهم 

جنگ نرم امريكا اختصاص داد. 
س�ال 2005: مبل��غ ۳ميلي��ون دالر از اعتبارات 
كمك ه��اي خارجي تخصي��ص يافت��ه در اليحه 
بودجه س��ال 2۰۰5 )قانون عمومي شماره ۴۴۷- 
1۰8مص��وب در كنگره صد و هش��تم( ب��ه ارتقای 
دموكراسي در ايران اختصاص مي دهد. اولويت هاي 
تخصيص اين بودجه به اين ش��رح هستند: توسعه 
احزاب سياسي، رس��انه ها، حقوق كارگري، ارتقای 

جامعه مدني و حقوق بشر.
س�ال 2006: مبلغ 11/5ميليون دالر براي ارتقای 
دموكراس��ي از مح��ل اعتبارات ع��ادي كمك هاي 
خارجي براي ارتقای دموكراسي در ايران اختصاص 
مي يابد. )قانون عمومي ش��ماره 1۰2- 1۰۹مصوب 
كنگره صد و نه��م(. مبلغ ۴/15ميلي��ون دالر از اين 
وجوه به »اداره دموكراس��ي و كار وزارت خارجه« و 
۷ميليون ديگر به اداره امور خاور نزديك اختصاص 
داده ش��د. مبلغ ۶۶/1ميلي��ون دالر )از ۷5ميليون 
دالر درخواست شده( از محل بودجه تكميلي سال 
2۰۰۶ )به موجب قانون عمومي 2۳۴- 1۰۹، مصوب 
كنگره صد و نهم( براي اه��داف زير اختصاص يافت: 
2۰ميليون دالر براي ارتقای دموكراسي )5ميليون 
باالتر از ميزان درخواست شده(، 5ميليون دالر براي 
ديپلماسي عمومي با هدف اثرگذاري بر قشر عادي 
جمعيت ايران )برابر با ميزان درخواستي(، 5ميليون 
دالر براي برنامه هاي فرهنگي مبادله نفرات و گروه ها 
)برابر با بودجه درخواستي( و ۳۶/1ميليون دالر براي 

رسانه ها و شبكه هاي پخش تلويزيوني فارسي زبان 
مانند صداي امريكا و راديو فردا. 

س�ال 2007: اليح��ه بودج��ه س��ال 2۰۰۷ مبلغ 
۶/55ميليون دالر براي پيشبرد دموكراسي در ايران 
و س��وريه اختصاص داد كه ۳/۰۴ميليون دالر از آن 

براي ايران صرف شد. 
س�ال 2008: مبلغ ۶۰ميليون دالر )از ۷5ميليون 
دالر درخواستي( در »اليحه تلفيقي اعتبارات« براي 
برنامه هاي ارتقاي دموكراس��ي در اي��ران و از جمله 
تالش هاي غيرخشونت آميز براي جلوگيري از نفوذ 
ايران در منطقه اختصاص يافت )قانون عمومي 1۶1- 
11۰مصوب كنگره صد و دهم(. بخشي از اين وجوه 
به شبكه هاي پخش فارسي زبان مانند صداي امريكا 
و راديو فردا و بخش��ي ديگر به برنامه هاي مبادالت 

فرهنگي نفرات و گروه ها اختصاص يافت. 
س�ال 2009: ۶5ميلي��ون دالر ب��راي »حمايت از 
آرمان هاي مردم براي داشتن جامعه اي دموكرات و 
باز، مشاركت مدني، آزادي رسانه ها و آزادي اطالعات« 

اختصاص داده شد. 
نتيجه اين سرمايه گذاري گسترده كه اغلب از طريق 
دفتر وزارت امورخارجه امريكا در دبي هزينه مي شد، 
منجر به راه اندازي فتنه سال88 و صدمات گسترده به 
كشور شد، از اين رو به نظر مي رسد با گسترش بودجه 
اختصاص يافته به اين مس��ئله هوشياري نهادهاي  
امنيتي و بررسي دقيق بودجه هاي اختصاص يافته بر 

اساس اسناد آشكار مورد بررسي قرار گيرد. 

برخاف برخي اظهارات نادرست، انتخابات آتي كامًا رقابتي 
اس�ت و نمايندگان همه جناح ها در انتخاب�ات حضور دارند. 
به گزارش ف��ارس، آيت اهلل احم��د جنتي دبير ش��وراي نگهبان 
روز گذش��ته در جلس��ه اين ش��ورا با عرض تبريك به مناسبت 
چهل و يكمين س��الروز پيروزي انقالب از حضور باش��كوه مردم 
سراس��ر ايران در راهپيماي��ي 22بهمن قدردان��ي و تأكيد كرد: 
راهپيمايي ميليوني م��ردم در روز 22بهمن كه مصادف با چهلم 
سردار شهيد س��پهبد حاج قاس��م س��ليماني بود بدون شك از 
مصاديق »ايام اهلل« است، مردم با حضور خود بار ديگر نشان دادند 
گرچه برخي مشكالت معيشتي، بيكاري و گراني ها وجود دارد، 
اما به اصل و ارزش هاي انقالب اسالمي معتقد و ملتزم هستند و 
مسئوالن بايد قدر اين مردم خوب را بدانند و براي برطرف كردن 

مشكالت آنها كوشا باشند. 

 آيت اهلل جنت��ي در بخش ديگري از س��خنان خ��ود به موضوع 
انتخابات اشاره و خاطرنشان كرد: انتخابات دوم اسفند از اهميت 
بسيار زيادي برخوردار است چراكه دش��منان به دنبال تحريم 
انتخابات و كاهش مشاركت مردم هستند، همه مردم و مسئوالن 
بايد ب��راي افزايش حضور مردم در انتخابات تالش و دش��من را 
نااميد كنند.   وي اضافه كرد: اگر مشاركت مردم در انتخابات باال 
باشد و داوطلبان شايسته و كارآمد توس��ط مردم انتخاب شوند، 
ش��اهد تش��كيل يك مجلس قوي خواهيم بود و اين امر منجر به 

افزايش همبستگي ملي و رفع مشكالت مردم مي شود.
دبير ش��وراي نگهبان با اش��اره به اتمام مراحل بررسي صالحيت 
داوطلبان گفت: ش��وراي نگهبان تا اعالم نتايج نهايي انتخابات از 
سالمت انتخابات و آراي مردم صيانت خواهد كرد و اجازه نخواهد 

داد كه كسي در آراي مردم دخالت كند. 

 آيت اهلل جنتي يادآور ش��د: برخالف برخي اظهارات نادرس��ت، 
انتخابات آتي كاماًل رقابتي اس��ت و نماين��دگان همه جناح ها در 
انتخابات حضور دارند و بنابر گزارش هاي رسيده رقابت مناسبي 
ميان داوطلبان درحال ش��كل گيري اس��ت كه روز پنج ش��نبه و 
همزمان با آغاز زمان قانوني تبليغات اين مس��ئله آشكار خواهد 

شد. 
 وي با بيان اينكه گزارش هاي تخلفات انتخاباتي توس��ط ناظران 
شوراي نگهبان تنظيم و توس��ط نهاد هاي ذي ربط با اين تخلفات 
برخورد مي شود، تأكيد كرد: مسئوالن اجرايي و عوامل نظارتي بايد 
دقت داشته باشند كه در طول زمان برگزاري انتخابات از هيچ يك 
از داوطلبان و جناح هاي سياسي جانبداري نكرده و دستگاه هاي 

دولتي از بيت المال به نفع آنان سوءاستفاده نكنند. 
 آيت اهلل جنتي خط��اب به داوطلبان اف��زود: داوطلبان نيز بايد 

توجه داش��ته باش��ند ك��ه در ايام 
تبليغات از دلس��رد ك��ردن مردم، 
سياه نمايي، تخريب رقبا، تخلف از 
قوانين تبليغات و ش��عار هاي دروغ 
و فريبنده خودداري و در چارچوب 
وظايف قانوني ي��ك نماينده عمل 
كنند.  دبير ش��وراي نگهبان گفت: 
مردم به س��المت انتخابات اعتماد 

دارند و ۴۰سال انتخابات س��الم در اين كشور با همكاري همه 
دستگاه ها برگزار شده و امكان تقلب در انتخابات وجود ندارد، با 
اين حال ناظران مردمي شوراي نگهبان، عوامل قضايي، انتظامي 
و امنيتي همه بايد هوش��يار بوده و در امانت��داري از رأي مردم 

جديت داشته باشند. 

سند بودجه وزارت امور خارجه امريكا چه مي گويد
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