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   اين تناقض چگونه قابل جمع است
دكتر عبداهلل گنجي در توئيتي انتقادي به سخنان متناقض 
رئيس جمهور واكنش نشان داد و نوشت: چطور امكان دارد 
انسان يك روز اين دو نوع سخن را بر زبان آورد و شبكه ملكه 

)بي بي سي( را هم از بيكاري رها نمايد. 
روحاني: اينكه مردم را نسبت به آينده نگران كنيم به معناي استكبار است. 

روحاني: كشور در شرايط عادي نيس��ت. 200هزارميليارد تومان را كه براي 
بودجه و اداره كشور الزم است، نداريم. 

----------------------------------------------------------
 شهر را با چانه هم نمي توانند اداره كنند

فرشاد مهدي پور فعال رسانه اي در صفحه شخصي خود در توئيتر درباره اظهارات 
محسن هاشمي درمورد شهردار اسبق تهران نوشت: شهرداري تهران دو سال و 
اندي است كه در اختيار آقاي هاشمي، حزب كارگزاران و جريان اصالحات است 
و تاكنون نتوانسته اند حتي رقم دقيق شهرداري را اعالم كنند، كارآمدي و كار 

عمراني و ارتقاي خدمات شهري كه پيشكش. 
 اين يعني حتي ش��هر را ب��ا چان��ه ]كنايه از ح��رف زدن[ ه��م نمي توانند

 اداره كنند. 
----------------------------------------------------------

  مردم از اين 2 مطالبه خود كوتاه نمي آيند
سيدحسين نقوي حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي مجلس در صفحه 
شخصي خود در توئيتر خطاب به رئيس جمهور نوشت: آقاي رئيس جمهور ملت 
ايران از دو مطالبه جدي خود كوت��اه نخواهد آمد و حاشيه س��ازي آنها را از اين 

مطالبات باز نمي دارد:
1- مبارزه با مفاسد اقتصادي

2- مذاكره با امريكا هرگز. 
----------------------------------------------------------

   رايس صحنه گردان جنگ 33روزه
سعداهلل زارعي كارشناس مس��ائل منطقه در توئيتي نوشت: يادمان نرفته 
است كه اواس��ط جنگ 33روزه لبنان، اين امريكايي ها بودند كه به ارتش 
اسرائيل فشار مي آوردند تا عقب ننشيند و خانم رايس وزير خارجه سنگدل 
امريكا به ايهوت اولمرت نخست وزير اسرائيل و امير پرتس وزير جنگ رژيم 
اس��رائيل مي گفت راهي جز پيروزي وجود ندارد و تلفات اس��رائيل مسئله 

درجه دوم است. 
----------------------------------------------------------

  فريب خروج امريكا از سوريه
 رضا سراج كارشناس مسائل راهبردي در كانال شخصي خود 
در تلگرام نوشت: ترامپ با اعالن خروج نيروهاي نظامي امريكا 
از سوريه، عالوه بر فريب افكار عمومي در اياالت متحده، پروژه 

امنيت فروشي ديگري را كليد زد. 
اهداف اعالن خروج از سوريه:

1-  كاهش هزينه هاي نظامي امريكا در سوريه
 2- اثبات تحقق وعده هاي انتخاباتي به مردم
3- تحت الشعاع قرار دادن موضوع استيضاح

4- توليد سرمايه اجتماعي در آستانه انتخابات 
5- آغاز پروژه فشار بر ايران براي خروج از سوريه
 6- معامله با اردوغان )طرح چشمه صلح با نفت(
7- امنيت فروشي و تحميل هزينه ها به متحدان 

8- ايجاد چالش بين ايران، روسيه و تركيه 
9- دامن زدن به ايران هراسی و روسيه هراسي.

ترامپ با فريب خروج نيروهاي نظامي امريكا از سوريه، متحدان منطقه اي و 
اروپايي خود را به بازي ايران هراسي و روسيه هراسي كشاند تا با دوشيدن هر 
چه بيش��تر آنان، امنيت را به مثابه كاالي امريكايي به متحدانش بفروشد. از 
سوي ديگر ترامپ با اطمينان از موفقيت اجراي طرح براندازي نرم در عراق و 
بي ثبات سازي در لبنان، سعي نمود موضوع فشار بر ايران براي خروج از سوريه 
را نيز اجرايي سازد تا موفقيت فوق العاده و ژئواستراتژيك ايران در بازگشايي 

كريدور تهران- مديترانه را به شكست بكشاند. 

شكايت دانشجويان از مطهري
 به هيئت نظارت رسيد

سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
مطه�ري  از  ۱۰۰دانش�جو  ش�كايت  از 
نماين�ده تهران ب�ه اي�ن هيئت خب�ر داد. 
به گزارش خانه ملت، محمدج��واد جمالي در 
حاشيه جلسه علني صبح ديروز مجلس شوراي 
اسالمي در جمع خبرنگاران در توضيح جلسه 
هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان، گفت: اولين 

مهمان ديروز آقاي كريمي نماينده اراك براي توضيح درباره شكايت وزير 
نفت از او بود. ش��كايت آقاي زنگنه اين بود كه اتهامات مالي و ش��خصيتي 
به ايشان وارد شده اس��ت. آقاي كريمي توضيحات و مس��تنداتش را ارائه 
كرد. در نهايت قرار شد آقاي ملك شاهي از جانب هيئت نظارت ديداري با 
وزير نفت داشته باش��د، بعد از آن ديدار نظر هيئت درباره اين پرونده اعالم 
مي ش��ود.  س��خنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان با اشاره به حضور 
موس��وي الرگاني نماينده فالورجان در جلس��ه اين هيئت براي بررس��ي 
شكايت رئيس هيئت مديره شركت فوالد مباركه اصفهان افزود: اين شكايت 
پيرامون اين بود كه اتهامات و مطالبي را آقاي موس��وي الرگاني درباره اين 
شركت مطرح كرده است. آقاي الرگاني در توضيحاتش مطالبي در خصوص 
هزينه كردهاي شركت فوالد مباركه در برخي حوزه هاي انتخابيه بيان كرد. 
در نهايت مقرر ش��د از ش��اكي دعوت كنيم تا در حضور او موضوع باز شود.  
جمالي همچنين درباره بررس��ي شكايت سلحش��وري از موسوي الرگاني 
پيرامون طرح برخ��ي ادعاها درباره برادرزاده اش گف��ت: اين موضوع هم با 
حضور آقاي موسوي الرگاني بررسي شد، وي گفت كه به طور مستقيم نامي 
از برادرزاده اين نماينده ني��اورده و اين موضوع را به طور واضح اعالم نكرده 
است كه قرار شد هيئت بعد از بررسي در اين باره اعالم نظر كند.  سخنگوي 
هيئت نظارت ب��ر رفتار نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي عنوان كرد: 
همچنين صبح ديروز شكايت 100دانش��جو از علي مطهري نماينده مردم 
تهران به هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس رس��يد. موضوع شكايت 
دانشجويان اظهارات اخير مطهري در روز 13 آبان در دانشگاه شهيد بهشتي 
بود كه با توجه به اينكه اين شكايت به هيئت نظارت رسيده در دستور كار 

قرار گرفته است و بررسي مي شود.
----------------------------------------------------------

سيد احسن علوی:
 از سفر وزير کشور به سنندج بی اطالع بوديم

وزي�ر كش�ور آم�د و در جلس�ه ش�وراي تأمي�ن ش�ركت ك�رد 
در حال�ي ك�ه ايش�ان باي�د ب�ه نايس�ر)يكی از مناط�ق حاش�يه 
س�نندج( مي رف�ت و مش�كالت م�ردم را بررس�ي مي كرد ت�ا متوجه 
ش�وند ب�ه چ�ه دليل�ي اغل�ب مش�كالت مال�ي و معيش�تي اس�ت. 
به گزارش راه دانا، سيداحس��ن علوي، نماينده س��نندج در مجلس با اشاره 
به سفر وزير كشور به استان كردس��تان اظهار داشت: در سفر وزير كشور به 
استان كردستان به هيچ يك از نمايندگان مجلس اطالع داده نشد و تنها يك 
دعوتنامه از سوي استانداري براي ما ارسال گرديد كه در اين دعوتنامه نيز 
هيچ جلسه اي مشخص نشده بود. بي خبر ماندن نمايندگان استان كردستان 
از سفر وزير كشور، يك نوع بي حرمتي به نمايندگان تلقي مي شود، به همين 

دليل ما در سفر يك روزه وزير كشور به استان كردستان شركت نكرديم. 

حمايت هاي همه جانب�ه از رويكرد اروپايي ها در 
برجام كه بعضًا با توجيه گري اقدامات سه كشور 
فرانسه، آلمان و انگليس هم همراه مي شد، جاي 
خود را به انتقادهاي صرفًا نظري و فاقد اقدامات 
عمل�ي در مواجهه با نق�ض برجام توس�ط اروپا 
داده اس�ت، به طوري كه بعد از گذشت ۱8ماه از 
زمان خروج دونالد ترامپ، اروپا همچنان با فراغ 
بال مثال زدن�ي تنها نظاره گر اج�راي يك طرفه 
توافق هسته اي توسط ايران است و حتي كاهش 
تنها بخش�ي از تعهدات ايران را نيز برنمي تابد. 
سه ماه قبل از خروج اياالت متحده امريكا از توافق 
هسته اي محمدجواد ظريف در گفت وگو با روزنامه 
اعتماد به ش��دت از رويك��رد اروپايي ه��ا از برجام 
انتقاد مي كند و نه تنها اجراي تعهدات س��ه كشور 
اروپايي را زير سؤال مي برد بلكه آنها را ناقض برجام 
معرفي مي كند، وزير امور خارجه كشورمان در آن 
گفت وگو كه اسفندماه س��ال 96 صورت مي گيرد، 
بيان مي كند: »در حال حاضر دو گروه برجام را نقض 
كرده اند؛ امريكايي ها و اروپايي ه��ا. امريكايي ها به 
دليل سياست هاي واش��نگتن و اروپايي ها به دليل 
سياس��ت هاي امريكا. اروپايي ها در برخي موارد به 
دليل سياست هاي امريكا نتوانس��ته اند تعهدهاي 
برجامي خود را به ويژه در ح��وزه روابط بانكي اجرا 

كنند.«
وزير امور خارجه كشورمان در ادامه با لحني متفاوت 
از گذشته با اروپايي ها مواجه مي شود و به صراحت 
عنوان مي كند ك��ه غرب نبايد براي ايران ش��رط و 
شروط بگذارد و ايران در صورت ادامه چنين روندي 
واكنش مناسب نش��ان مي دهد. پيش از اسفندماه 
س��ال 96 محمدجواد ظريف همانند بس��ياري از 
دولتمردان رفتار غربي ها را دائ��م توجيه مي كرد و 
از ضرورت استمرار برجام س��خن به ميان مي آورد. 
ظريف در ادامه مي گوي��د: »اين دو گ��روه )اروپا و 
امريكا( در شرايطي نيس��تند كه براي كشوري كه 
برجام را به طور كامل اجرا كرده ش��رط و ش��روط 
بگذارن��د. ورود آنها به اين حوزه خطرناك اس��ت و 
طبيعي است كه ايران واكنش مناسب نشان خواهد 
داد. برداشت ما اين است كه فعاًل ترامپ شعارهايي 
را مطرح ك��رده كه هيچ كدام آنه��ا جنبه عملياتي 

ندارد.« 
اما محمدجواد ظريف اوايل ارديبهشت ماه سال 97 و 
چند روز قبل از خروج امريكا از برجام در موضع گيري 
متفاوت مي گويد: »اروپا وعده ادامه برجام حتي بدون 

امريكا را داده است.« 
اين در حالي اس��ت كه بعد از گفت وگوي ظريف با 
روزنامه اعتماد احساس مي شد كه رويكرد دستگاه 
سياست خارجه در مواجهه با غرب و به ويژه اروپايي ها 
تغيير محسوسي خواهد يافت و مداراي بي چون و چرا 
جاي خود را به برخورد انقالبي و مبتني بر منافع ملي 
خواهد داد. بعد از سه ماه از گفت وگوي محمدجواد 
ظريف با روزنامه اعتم��اد، دونالد ترام��پ از توافق 
هسته اي خارج شد و اروپايي ها با يك ضرب االجل 

چند هفته اي از س��وي رئيس جمهور كش��ورمان 
مواجه شدند. 

آن ضرب االجل چندين هفته اي بارها تكرار ش��ده 
اس��ت به طوري كه 75هفت��ه از آن زمان مي گذرد 
اما كماكان مدارا با اروپايي ه��ا ادامه دارد و هر چند 
هفته در مي��ان صرفاً در قالب س��خنراني يا توئيت 
يكي از مقامات ارش��د دولت از رويك��رد اروپايي ها 

انتقاد مي كند. 
   و همچنان انتقاد از نقض برجام توسط اروپا

21ماه از گفت وگوي محمدجواد ظريف با روزنامه 
اعتم��اد مي گ��ذرد؛ گفت وگويي كه وزي��ر خارجه 
كش��ورمان در آن به صراحت اروپ��ا را ناقض برجام 
معرفي مي كند و روز گذش��ته ب��ار ديگر عالي ترين 

مقام ديپلماتيك كشور در قالب نامه اي كه خطاب 
به اروپايي ها نگاشته شده است به سرزنش اقدامات 
و رفتارهاي سه كش��ور فرانس��ه، آلمان و انگليس 

مي پردازد. 
ظريف در نامه خود به موگريني و سه كشور اروپايي 
مي نويسد: »به تعهدات خود ذيل برجام كامالً پايبند 
بوده ايم، شما؟! واقعاً؟! فقط يك تعهد را نشان دهيد 
كه در 18ماه گذشته به آن عمل كرده ايد. وقتي كه 
شما مشغول دفع الوقت بوديد، ايران مكانيسم رفع 
اختالف را به جريان انداخت و آن را به اتمام رساند. 
ما اكنون در حال استفاده از اقدامات جبراني مندرج 
در پاراگراف 36 برجام هستيم. به نامه ششم نوامبر 

2018 من مراجعه كنيد.«

همانطور كه اشاره شد بارها طي هفته هاي گذشته 
دولت و مقامات دستگاه ديپلماسي كشور از رويكرد 
اروپايي ها انتقاد كرده اند اما به راستي انتقاد صرف از 
كش��ورهاي غربي منافع جمهوري اسالمي ايران را 
تأمين مي كند و عامل تغييردهنده رفتار آنها در برابر 

كشورمان است؟
  مقام مدعي همچنان خواهان حفظ برجام

به نظر مي رسد دستگاه سياست خارجی كشور هيچ 
راهي به جز انتقادهاي پرطمطراق از اروپايي ها ندارد و 
در واقع عالج كار براي زنده نگه داشتن برجام را چنين 
روشي مي داند، به اين معنا كه با انتقادات صرفاً تريبوني 
و نه عملي، مي تواند موقعيت اجتماعي و سياسي دولت 
در داخل كشور را بهبود بخشد و س��د مناسبي براي 
انتقادات منتقدان دلسوز كشور ايجاد كند و دولت را 
از الك دفاعي در برابر اين گزاره ك��ه »دولت در برابر 
رفتاره��ا و اقدام��ات ضدايراني غرب منفعل اس��ت« 
خارج كند و در مقام مدعي قرار دهد زيرا هدف نهايي 
و اصلي را بايد در عبارت مهم »زنده نگه داشتن برجام 
به عنوان يك الگوي موفق براي عادي سازي روابط با 
غرب و اغماض از عناصر اصلي انقالب در عرصه سياست 
خارجه است« جست وجو كرد چراكه دولت مي تواند 
عالوه بر ارتقاي كيفيت سطح گام هاي تعديل تعهدات 
خود، از برگ مناسبات اقتصادي تجاري و بين المللي 
خود با اروپا نيز اس��تفاده كند، به عنوان نمونه سطح 
واردات خود از اروپا را نيز كاهش دهد و ساير اقدامات 
عملي كه مي تواند اروپايي ها را براي تغيير رفتار تحت 
فشار قرار دهد. اينكه دولت همچنان برجام را تطهير 
مي كند و از پيامدهاي س��خت و سنگين آن در حوزه 
معيشت، اقتصاد و سياست سخني به ميان نمي آورد، 
خود دليل مناسبي بر اين موضوع است و نشان مي دهد 
كه كاهش سطح تعهدات برجامي بيشتر جنبه تبليغاتي 
و مصرف داخلي دارد، كمااينكه رئيس جمهور در سفر 
خود به استان يزد به صراحت مي گويد : »خريد سالح را 
اگر كشور ديگري هم بخواهد از ايران انجام دهد باز هم 
ممنوع است، يعني ما نمي توانيم سالح بفروشيم. طبق 
اين توافق و قطعنامه 2231، اگ��ر برجام را نگه داريم 
سال آينده تحريم تسليحاتي ايران برداشته خواهد شد 
و به راحتي مي توانيم سالح الزم را خريد و فروش و به 

دنيا صادر كنيم.«

اروپا بعد از گذشت ۱8ماه از خروج امريكا از برجام همچنان خواهان اجراي يك طرفه توافق هسته اي از سوي ايران است!

اروپای بدهكار، تماشاچی برجام شده است

اينكه نس�بتي را به رس�ول گرامي اس�الم)ص( مي دهند كه با 
مش�ركان قرارداد امضا مي كرد و آنها ق�رارداد را لغو مي كردند 
و باز دوباره ايش�ان ق�رارداد جديدي امضا مي كرده اس�ت در 
طول تاريخ حيات پيامبر)ص( س�ابقه اي نداش�ته اس�ت. فكر 
و ذهن برخي از مس�ئوالن كش�ور در دامي به نام برجام افتاده 
اس�ت و براي توجيه برجام تاريخ اس�الم را زير سؤال مي برند. 
روحاني در صحبت هاي اخير خود مدعي ش��ده پيامبر)ص( با كفار 
پيمان مي بس��ت و وقتي كفار پيمان را مي شكس��تند دوباره با آنها 
پيمان مي بس��ت، اين اظهارات وي از آن جهت كه س��ابقه تاريخي 
ندارد مورد اعتراض قرار گرفت. در همين راستا دكتر يعقوب توكلي 
پژوهشگر تاريخ كشور در گفت وگو با راه دانا در اين خصوص گفت: 
يكي از آيات قرآن درباره پيامبر)ص( اين است كه ايشان از روي هوا 
س��خني نمي گويد و از لغو اعراض دارد و رفت��ار او مبتني بر منطق 
صحيح و صواب است. اينكه نسبتي را به رسول گرامي اسالم)ص( 
مي دهند كه با مش��ركان قرارداد امضا مي كرد و آنه��ا قرارداد را لغو 
مي كردند و باز دوباره ايشان قرارداد جديدي امضا مي كرده است در 

طول تاريخ حيات پيامبر)ص( سابقه اي نداشته است. 
اين پژوهشگر تاريخ كشور با ذكر يك مثال بيان كرد: مشهور ترين 
قراردادي كه بين مش��ركان و پيامبر)ص( منعقد شد قرارداد صلح 
حديبيه است كه طي اين قرارداد ابتدا ايشان شرطي را مي پذيرد كه 
حتي برخي از مسلمانان مضطرب و ناراحت شدند و ادعا كردند كه در 
نبوت پيامبر)ص( شك كردند و شرط اين بود كه پيامبر)ص( پذيرفت 
هر مسلماني كه از مدينه به مكه پناهنده شود، نيازي به بازگرداندن او 
نيست اما هر مسلماني كه از مكه به مدينه پناهنده شود ايشان تعهد 

مي كند كه آن مسلمان را برگرداند. 
توكلي در ادامه افزود: اين مس��ئله در ابتدا براي مس��لمانان بسيار 
آزاردهنده بود و ناراحت شدند. نكته جالب اين است كه سهيل بن 
عمرو طرف مشركان براي عقد اين قرارداد بود كه پسرش به تازگي 
مسلمان شده و به پيامبر)ص( پناهنده ش��ده بود و ايشان پسر او را 
تحويل داد. برخي از مسلمانان ناراحت شدند و پيامبر)ص( اعالم كرد 
كه خداوند گش��ايش را در اين امر قرار داده است تا اينكه در جريان 
يكي از اين نقل و انتقال ها مسلماني كه او را تحويل داده بودند موفق 
به فرار از دس��ت نگهبانان شده و در مس��ير كاروان هايي كه به مكه 
مي رفتند قرار گرفت. اين پژوهشگر تاريخ كشور در ادامه اين داستان 
تاريخي گفت: اين فرد در مسير مكه به مدينه با چند نفر از مسلماناني 
كه از مكه فرار كرده بودند و در مسير مدينه قرار داشتند آشنا شده و 
در آنجا فضا و جبهه جديدي براي اين دسته از مسلمانان كه خارج از 
حوزه حاكميت پيامبر بودند فراهم شد و در ادامه آنها تبديل به يك 
عامل فشار به مردم مكه شدند. فشار اين گروه به مكه آنقدر زياد شد 
كه مشركان مكه بارها و بارها خدمت پيامبر)ص( آمدند و از ايشان 
خواستند اين ماده را بردارد و مسلماناني را كه در مسير بين مكه و 
مدينه مستقر ش��ده اند به مدينه انتقال بدهند كه پيامبر)ص( اين 

مورد را نپذيرفتند. 
وي با اشاره به يك نمونه تاريخي ديگر گفت: مورد ديگر هنگامي بود 
كه قبايل تحت حمايت مشركان به قبايل تحت حمايت مسلمانان 
برخالف قرارداد حمله كردند، حتي ابوسفيان هم براي عذرخواهي 
خدمت پيامبر)ص( رس��يدند كه كفار در جريان نبوده و اين قبايل 
بدون اطالع به قبايل مسلمان حمله كرده اند كه اين عذرخواهي ها از 

سوي پيامبر)ص( پذيرفته نشد. 
اين پژوهشگر تاريخ كشور در ادامه افزود: حتي ام حبيبه كه همسر 
رسول خداوند)ص( و دختر ابوس��فيان بود حاضر نشد براي پدرش 
ابوسفيان وساطت كند و در مسجد هم هيچ يك از مسلمانان حاضر به 
وساطت براي ابوسفيان نشد. نظير اين برخورد پيامبر)ص( را در مورد 

يهوديان و توافق آنها با مسلمانان شاهد هستيم كه بعد از عهدشكني 
توسط لشكر مسلمانان محاصره مي شوند. 

توكلي ادامه داد: در بخشي از آيات قرآن هم خداوند به پيامبر)ص( 
مي فرمايد كه در مقابل مشركاني كه پايبند به قرارداد نيستند حق 
قتال داريد و با اين عنوان كه آنها اهل نگه داشتن قرارداد خود نيستند 

پيامبر)ص( مي تواند با آنها به جنگ بپردازد. 
وي تصريح كرد: فكر و ذهن برخي از مسئوالن كشور در دامي به نام 
برجام افتاده و اكنون كه درخت برجام ميوه نداده است چه ضرورتي 
دارد براي توجيه اين اتفاقات تاريخ اس��الم را زير سؤال مي برند و از 

شواهدي استفاده مي كنند كه اين شواهد درست نيست. 
اين پژوهشگر تاريخ كشور با تأكيد بر لزوم توجه بيشتر اين مسئوالن 
به ش��يخوخيت و جايگاه خود عنوان كرد: جاي نگراني دارد چراكه 
برخي براي حمايت از اين سخنان رئيس جمهور مي گردند تا نكته اي 
را در تأييد سخنان او پيدا كنند و ممكن است براي جا انداختن اين 
مسئله موضوعاتي مانند اسالم رحماني و اسالم ايراني مطرح شود. 
توكلي با انتقاد از اسالم سازي هاي سياسي تصريح كرد: بي دقتي در 
اظهارات برخي از دولتي ها ممكن اس��ت منتهي به وضع پايه هاي 
بي منطق و بي اساس ديگري بشود كه در اين ايام ميالد پيامبر)ص( 
بايد دقت نظر بيشتري روي سخنان شود و به آساني از هر چيزي براي 
توجيه بدعهدي دشمنان و خلف وعده كساني كه در طول تاريخ و در 

تمام جهان در حق ملت هاي جهان ظلم كرده اند، استفاده نكنند.
  براي توجيه سياست هاي غلط از پيامبرمايه مي گذارند

محمدحسين رجبي دواني مورخ و پژوهش��گر تاريخ اسالم هم در 
گفت وگو با تسنيم، درباره اظهارات روحاني درباره سيره پيامبر)ص( 
در مواجهه با پيمان ش��كني كفار گف��ت: اين اولين بار نيس��ت كه 
رئيس جمهور براي توجيه سياست هاي خود و نيات و مقاصد خودش 
از سيره معصومين)ع( آن  هم با تحريف مسلمات تاريخ اسالم مايه 
مي گذارد، ظاهراً منظور ايشان از اينكه »پيامبر بزرگوار اسالم)ص( 
با كفار پيمان مي بس��ت و آنها پيمان را مي  شكستند، پيمان دوم را 
مي بست« اشاره به آيه 56 سوره انفال دارد كه در اين سوره خداوند 
ٍة َو  مي فرمايد: »الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمْنُهْم ثَُمّ يْنُقُضوَن َعْهَدُهْم فِي ُكِلّ َمَرّ
ُهْم اَليَتُّقوَن« يعني كساني از آنان كه با آنان عهد بستي، عهد خود 
را در هر مرتبه مي شكنند و راه تقوا نپيمايند، اين آيه شريفه به  گفته 

همه مفسران درباره يهود مدينه است. 

وي افزود: مدينه پيش از هجرت پيامبر)ص(- كنار اكثريت جمعيت 
عربي كه داشت- سه گروه مجزا از هِم يهودي را در خود جاي داده 
بود كه اينها عبارت  بودند از: بني قينقاع، بني نضير و بني قريظه كه 
مستقل بودند و گاهي با هم رقابت داشتند. گاهي پيش از اسالم بين 
دو طايفه »اوس« و »خزرج« در مدينه درگيري پديد مي آمد، اين 
يهودي ها كه با هم رقابت داشتند برخي شان به يكي از اين دو گروه 
عرب مي پيوستند و در اين درگيري ها شركت مي كردند، بنابراين 
قرآن كه مي فرمايد »كساني كه با آنها عهد و پيمان بستي« منظور 

كل يهود مستقر در مدينه است. 
رجبي دواني با بيان اينكه پيامبر بزرگوار اس��الم)ص( هنگام ورود 
به مدينه با اين سه طايفه پيمان همزيستي امضا فرمودند و روابط 
اسالم با يهود را مشخص كردند و از اينها امضا گرفتند ولي هر كدام 
از اينها يك نوبت پيمان خود را با پيامبر)ص( نقض كردند و با همان 
يك مورد، پيامب��ر)ص( پيمان را كان لم يكن اع��الم و با آنها مقابله 
كرد، خاطرنش��ان كرد: در مجموع اين يهوديان سه بار عهد خود را 
شكستند نه اينكه يك طايفه با پيامبر)ص( عهد بسته باشد و اينها هر 
دفعه پيمان خود را بشكنند. در اين آيه هيچ اشاره اي به اين نيست 
كه پيامبر)ص( مجدداً با آنها پيمان بسته باشد. اينجا اشاره مي كنند 
كه دشمنان هربار عهد خود را شكستند و از خيانت و پيمان شكني ابا 
ندارند. مورخ و پژوهشگر تاريخ اسالم تصريح كرد: در دو آيه ديگر خدا 
تكليف پيامبر)ص( و مسلمانان را در برابر اين دشمنان پيمان شكن 
ا تََخاَفَنّ ِمْن َقْوٍم ِخيانًَة  مش��خص مي كند، آنجا كه مي فرمايد: »َوإَِمّ
َفانِْبْذ إِلَيِهْم َعلَی َس��َواٍء إَِنّ اهلَلَهّ اَليِح��بُّ الَْخائِِنيَن« يعني چنانچه از 
خيانتكاري گروهي از معاهدين خود سخت مي ترسي، در اين صورت 
تو نيز با حفظ عدل و درستي، عهد آنها را نقض كن و پيمان را به سوي 
آنها پرتاب كن. آقاي روحاني يا آيات بعدي را نخوانده اند يا عامدانه 
و عالمانه بدون اينكه به اين آيات مراجعه كنند، »يؤمنون ببعض و 
يكفرون ببعض« برخورد كرده اند يعني به آياتي اس��تناد مي كند و 

برخي را ناديده مي گيرد. 
وي افزود: اين آيه نشان مي دهد حتي اگر دشمن رسمي و علني عهد 
خود را نشكست و ش��واهد و داليل داللت مي كرد كه پيمان شكني 
كرده، پيمان را به  س��وي آنها بيفكن. همان  طوري  كه رهبر معظم 
انقالب فرمودند، اگر امريكا بخواهد برجام را  پاره كند، ما آن را  آتش 
مي زنيم. رجبي دواني با ابراز اينكه متأسفانه علماي ما و آنهايي كه 

بايد متولي دين باشند در برابر آقاي روحاني كوتاهي مي كنند و در 
اين تحريفات و تفس��ير به رأي هايي كه مي كند موضع نمي گيرند، 
گفت: با اين كوتاهي هاي صورت گرفته، ايشان مجدداً دست به چنين 
اقداماتي مي زند و از قرآن و سيره معصومين)ع( براي توجيه كارهاي 

خود تفسير و تأويل مي تراشد. 
اين اس��تاد دانش��گاه با تصريح براينكه »اگر به اي��ن صحبت هاي 
رئيس جمهور خوش بينانه نگاه كنيم در حقيقت بايد گفت ايش��ان 
مطالعه و اطالع دقيقي از مسائل ديني و سيره پيامبر)ص( ندارد«، 
خاطرنشان كرد: كاش  آنقدر كه رئيس جمهور در عمليات رواني براي 
مقابله با منتقدان خود و سياست هاي غلطي كه كشور را به اين روز 
انداخته وقت مي گذارد و از همفكراني كه دارد مش��اوره مي گيرد و 
مرزهاي اخالق و ابتدايي ترين اصول اخالقي اس��الم براي از صحنه 
خارج ك��ردن منتقدان خود را زي��ر پا مي گذارد، به مطالعه س��يره 
معصومين)ص( مي پرداخت و به تفسير قرآن مراجعه مي كرد چراكه 
اگر ما به خالف مسلمات قرآن و سيره ذوات مقدسه چيزي را اضافه 

كنيم، گناهي نابخشودني مرتكب شده ايم.
  هيچ عقل سليمی كشور را به سمت دوقطبی سوق نمی دهد

امير خجسته نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي 
نيز در گفت وگو با فارس، در واكنش به سخنان رئيس جمهور در جمع 
مردم يزد، اين نوع از سخنراني را در تضاد با شرايط ويژه امروز كشور 
توصيف كرد و اظهار داش��ت: متأس��فانه به نظر مي رسد سخنراني 
رئيس جمهور صرفاً با هدف تاثيرگذاري بر روند انتخابات آتي مجلس 
شوراي اسالمي است زيرا هيچ عقل سليمي در شرايط امروز كشور 
فضا را به سمت دوقطبي سازي سوق نمي دهد گرچه در اين صورت 

نيز بيشترين ضرر نصيب آقاي روحاني و دولت محترم مي شود. 
خجسته همچنين يادآور شد: دولت تدبير و اميد شش سال در رأس 
كارها قرار گرفته و اتفاقا بيشترين اختيارات يك دولت در طول 40 
س��ال اخير را نيز داشته اس��ت اما همچنان انتظارات براي دريافت 

اختيارات فراقانوني از طرف دولت ادامه دارد. 
رئيس فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس شوراي اسالمي، 
اقدامات رئيس دستگاه قضا در مبارزه با فساد را نقطه عطف آغازين 
گام دوم انقالب اسالمي ملت ايران دانست و در ادامه گفت: همزمان 
با ورود آيت اهلل رئيسي به رأس دس��تگاه قضايي كشور، عزم جدي 
فراگيري نهضت ملي ضد فساد در كشور نهادينه شد و در اين مدت از 
رياست ايشان بر دستگاه قضا شمار زيادي از پرونده هاي روي زمين 
مانده به فرجام رسيد. آيت اهلل رئيسي برخالف برخي از صحبت ها 
عليه وي كه در زمان انتخابات مطرح ش��د، در عم��ل ثابت كرد به 
دور از پروپاگانداي رسانه اي و غوغاس��االري هاي جناحي به دنبال 

حاشيه نيست. 
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس ش��وراي اسالمي ضمن 
دعوت از رئيس جمهور ب��راي رعايت اصل تفكيك قوا، اش��تغال و 
معيشت را دو مطالبه اصلي مردم از رئيس جمهور برشمرد و در اين 
خصوص گفت: خوش��بختانه در قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
ايران به خوب��ي بر لزوم اصل تفكيك قوا تأكي��د و وظايف هر يك از 
بخش هاي حاكميت به درستي تبيين شده است لذا شايسته نيست 
رئيس يكي از قوا براي فرار از پاس��خگويي در خصوص عملكرد قوه 
تحت امر خود بي مورد س��اير دستگاه هاي حاكميتي كشور را مورد 

نقد و هجمه قرار دهد. 
نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اس��المي با اشاره به اينكه 
آقاي روحاني باي��د ابتدا با انجام وظايف خ��ود و ارائه گزارش كار به 
مردم، بخش عمده اي از مطالبات مردمي از حاكميت را رس��يدگي 
كند، گفت: مطالبه اصلي امروز مردم بهبود وضعيت معيشت و سامان 

بخشيدن به وضعيت اشتغال است.

واكنش 2 پژوهشگر تاريخ اسالم به سخنان رئيس جمهور

اسالم سازی برای توجیه برجام ممنوع!
    بازتاب

   گزارش


