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اعتياد به مذاكره، امريكا را معتاد كرد
»تحري��م« پركاربردتري��ن اب��زار اي��االت متح��ده امري��كا براي 
»نظام مندسازی« رفتار و اقدامات كشورهاي مورد هدف و تضعيف 

حاكميت سياسي آنهاست. 
مهم تر از اصل تحريم، اثرات و پيامدهاي رواني آن است، بدين معنا 
كه آشفتگي و التهاب ذهني ناشي از وضع و اعمال تحريم ها در سه 
اليه »مسئوالن«، »رس��انه ها« و پس از آن »افكار عمومي« اثرات 

تحريم را تا چندين برابر مي تواند افزايش دهد. 
چنانچه مقامات ارش��د كش��ور مورد هدف تحريم اياالت متحده، 
قبل از رسانه - مردم، نسبت به اثرات تحريم دچار ترس و اضطراب 
شوند و آن را به تريبون هاي رسمي بكشانند و با ضريب خبري كه 
رسانه ها با عمليات رواني به آن مي دهند، جامعه نيز دچار دلهره و 
دلمشغولي مشابه مي شود، شكل گيري چنين مرحله اي در ميان 
مقامات، رسانه ها و جامعه يعني دستيابي حداكثري اياالت متحده 

به اهداف تحريمي. 
اثرپذيري رسانه و مردم از مسئوالن ارش��د به قدري حائز اهميت 
است كه ابراز عبارتي مانند »خزانه كش��ور خالي است« مي تواند 
موجي از نااميدي و ترس را در اقش��ار مختلف جامعه ايجاد كند. 
متأثر از اين موج ها در ش��رايط تحريمي حتي اب��راز عبارتي مانند 
»انبارهاي كش��ور از مواد غذايي و اساس��ي پر اس��ت« براي افكار 
عمومي معناي مخالف تفس��ير و به تش��ويش افكار عمومي منجر 

مي شود. 
با اس��تناد به اظهارات مقامات اياالت متح��ده امريكا مي توان پي 
برد كه در هيچ دوره ای، كاخ سفيد نسبت به استفاده از »تحريم« 
اعتياد پيدا نكرده و اثرگذاري آن را مفيد ندانسته است؛ وزير خارجه 
كش��ورمان نيز طي يك س��ال اخير بارها با ابراز گزاره » امريكا به 
اعمال تحريم های ضدايراني اعتياد پيدا كرده است«، ذهنيت اين 

روزهاي امريكايي ها را به تصوير كشيده است. 
دستگاه هاي محاسبه س��نج امريكايي بعد از اعمال مجموعه اي از 
تحريم هاي بين المللی، فعاليت خود را آغ��از مي كنند تا برآوردي 
دقيق و سنجيده از ميزان اثرگذاري »رواني« و »واقعي« تحريم ها 
به دس��ت بياورند و چنانچه اعمال تحريم ها توانسته بود مقامات 
تصميم گير وتصميم ساز را دچار ترس و ملتهب كند، دامنه و حجم 
آن تحريم ها را توس��عه داده تا ترس مقامات را به افكار عمومي آن 

جامعه تسري داده و شرايط تحميل مذاكره را فراهم كند. 
ريچارد نفي��و از معماران تحري��م  ضدايراني در كت��اب خود )هنر 
تحريم ها(، اهميت ايجاد ترس و دله��ره در افكار عمومي را پس از 
وضع تحريم اينگونه شرح مي دهد: »امريكا هيچ گونه تحريمي عليه 
واردات مرغ ايران وضع نكرده بود اما قيمت مرغ در س��ال به دليل 
تورم ايجاد شده از ناحيه تحريم ها باال رفت گرچه يك دليل آن نيز 
سوءمديريت اقتصادي در ايران بود. افزايش قيمت به يأس بيشتر 
عمومي منجر شد، يأسي كه حتي در سال های متمادي تحريم هاي 

مالي مشاهده نشده بود ...«. 
هيالري كلينتون در كتاب خاطرات خ��ود موضع گيري دو تن از 
نامزد هاي انتخاباتي در مناظرات انتخابات سال ۹۲ مبني بر اظهار 
»ضعف و ناتواني در برابر تحريم هاي غرب و لزوم مذاكره مستقيم 
با امريكا براي كاهش فشار هاي اقتصادي« را عامل مؤثر بر تشديد 

فشار هاي اقتصادي عنوان مي كند. 
اينكه امريكايي ها طي چند س��ال اخير بي��ش از هر زمان ديگري 
نسبت به توسعه تحريم ها عالقه نش��ان مي دهند اتفاقي نيست و 
ارتباط مستقيمي با اظهارات مس��ئوالني دارد كه سيگنال ضعف 
و ناتواني را به افكار عمومي داخلي و دس��تگاه هاي محاسبه سنج 
امريكايي مخابره مي كنند. اينكه طي ماه هاي اخير سران كاخ سفيد 
از قريب الوقوع بودن مذاكرات جديد با ايران سخن مي گويند، ناشي 
از برآوردي اس��ت كه از فضاي رواني حاكم بر برخي از مس��ئوالن 
اجرايي و آشفتگي رواني- اجتماعي ناشي از آن در جامعه مشاهده 
مي كنند. اينكه طي هفته هاي اخير مكرر گفته مي ش��ود »اياالت 
متحده امريكا به استفاده از ابزار تحريم ها معتاد شده است« ناشي از 
رفتاري است كه در داخل تبديل به يك عادت شائبه دار شده است و 

آن اصرار توأم با اشتياق به »مذاكره« است. 
در حالي كه تمامي مقامات امري��كا تأكيد مي كنند كه تحت هيچ 
عنوان به برجام بازنخواهد گش��ت، برخي از مقامات ارش��د دولت 
بدون توجه به هزينه هاي غيرقابل احصای برجام و نقض آن از سوي 
امريكا- اروپا همچنان خود از آغوش باز دولت براي بازگشت امريكا 
به برجام س��خن مي گويند! مورگان اورتگاس س��خنگوي وزارت 
خارجه امريكا مي گويد: »در صورت پيروزي در انتخابات هرگز به 
برجام بازنمي گرديم. « علي ربيعي سخنگوي دولت بيان مي كند: 
» براي ما فرقي ندارد كه كدام رئيس جمهور در امريكا تصميم به 
بازگش��ت به برجام خواهد گرفت، ه��ر رئيس جمهوري كه چنين 

تصميمي بگيرد از آن استقبال مي كنيم .« 
بس��تر اصلي معت��اد ماندن امري��كا به تحري��م، اعتي��اد طيفي از 
تصميم گيران به مذاكره و بسترسازي اقتصادي – معيشتي براي 
دست يابي به چنين هدفي است و چنانچه ولع »توافق« فروكش 

كند به تبع آن اعتياد امريكايي ها نيز قابل درمان است. 

ديپلماسي اسالمي
 در سيره پيامبر اعظم )ص(

پيامب��ر مكرم اس��الم )ص( پايه گذار ديني اس��ت كه س��عادت و 
كرامت انس��ان ها را س��رلوحه هدايت امت قرار داد و آن حضرت 
رحمهًْ اللعالمين بود، پيام جهانی اش، اكم��ال اديان الهي و وجود 

نازنينش خاتم رسوالن خداوند رحمان بر جامعه انساني. 
رسول گرامي اسالم از اولين روز رسالت، پيام خود را بر ديپلماسي 
مهر و هدايت همه انس��ان ها به سوي يگانه هس��تي بنا نهاد و در 
اين راه، انس��ان اجتماعي مخاطب پيام آس��ماني اش بود و در اين 
اجتماع انس��اني رنگ، نژاد، زبان، جايگاه اجتماعي و پست و مقام 
دنيا هيچ امتيازي به انس��ان ها در برابر هم ديگ��ر نمي داد، بلكه بر 
اساس آموزه هاي وحياني »ان اكرمكم عنداهلل اتقيكم« تنها معيار 
فضيلت شمرده مي شد. بنابراين، از همان ابتدا هدايت و ديپلماسي 
نرم بيش��تر از هر چيز ديگري در روش آن حضرت جلوه مي كرد. 
تأكيد بر عدالت براي همگان، مهرورزي براي رش��د استعدادهاي 
خدادادي انسان ها در سايه توحيد، اخوت و برادري انسان ها و پرهيز 

از خودپرستی و ظلم از آموزه هاي رسول گرامي اسالم بود. 
شايد بتوان ادعا كرد كه يكي از بزرگ ترين عوامل شكل گيری اوليه 
جامعه مسلمانان و جبهه گيری اشراف مشرك مكه در برابر پيامبر 
اعظم )ص(، تكيه و تأكيد بر اين س��يره و گسترش عدالت و ايجاد 

برادري ميان مسلمانان بود. 
در پيش��گاه آن حضرت بالل حبش��ي همان جايگاه را داشت كه 
سلمان فارسي از ايران داشت و همين طور سران قبايل نيز همانند 
آنها يكسان شمرده مي شدند و برادر خطابش��ان مي كرد. اين امر 
به مذاق خودپرستان مغرور و غرق شده در نخوت و كبر جاهليت 
خوش نمي آمد. بنابراي��ن، راه مقابله و س��تيز با پيامب��ر را پيش 
مي گرفتند و تالش مي كردند از ارتباط گيری رسول اهلل با مسافران 
حاضر در مكه جلوگيري كنند و ش��ايد منحرفان و سالطين امروز 
جهان هم كه ايشان و سيره انسان سازش را برنمی تابند، از گسترش 
گرايش مردمان جهان به آيين و راه ايشان نگران هستند. مهرورزي 
و عدالت راز ماندگاري آموزه هاي پيامبر اعظم از ابتداي بعثت بود 
و همين امر انسان ها و طوايف تحت ستم را تا امروز به سوي اين راه 

آسماني روانه مي كند. 
ديگر محور مهم در ديپلماس��ي ايش��ان، ابتناي آموزه هاي پيامبر 
اعظم )ص( به ارتباطات مبتني بر خير و دوس��تي با ديگر طوايف 
و ملل بود. اگر نيك بنگريم، مبناي تش��كيل حكومت اسالمي در 
مدينه نيز از رهگذر همين رويكرد ايجاد شد. در واقع پيامبر اسالم 
به دعوت دو طايفه بزرگ ش��هر مدينه و براساس اعتماد و محبت 
براي ايجاد صلح و برقراري عدالت در بين آنها دعوت شد و همين 

دعوت، پايه هاي حكومت اسالمي را بنا نهاد. 
روش عملي پيامبر )ص( در مواجهه با اقوام مختلف تأكيد بر اصالح، 
اقامه عدالت، برادري اجتماعي، صلح و در مقابل مشركان، كفار و 
ظالمين مقاومت تا تحقق حق و عدالت بود. در واقع اين محورهاي 
اساسي ديپلماسي پيامبر اعظم )ص( را تشكيل مي داد و منجر به 
شكل گيری قدرت نرم و سرمايه عظيم فرهنگي و اجتماعي براي 
آن حضرت و مسلمانان مي شد. پيامبر اسالم )ص( در زمان حيات 
خود با بسياري از اقوام پيمان صلح انعقاد كردند. از اين رو بايد گفت 
كه برخالف تبليغات و تالش هاي برخي مغرضان غربي كه تالش 
مي كنند با جعل آموزه هاي اصيل اس��المي از پيامبر مكرم اسالم، 
چهره اي ديگر ارائه كنند، آن حضرت، با دو ش��عار جهانشمول كه 
عبارت بودند از صلح و عدالت توانست آيين اسالم را جهاني كند. در 
واقع دشمنان اسالم عدالت را مغاير با منافع خود مي دانستند و تاب 
تحمل صلح عادالنه را نداشتند، بنابراين تالش مي كردند با توسل 
به زور و شمشير از تحوالت بزرگ اجتماعي آن روز جلوگيري كنند. 
پس پيامبر هم مقاومت و دفاع در مقابل آنها را واجب مي دانست. 
در ديپلماس��ي پيامبر )ص( حراس��ت از جان و مال مس��لمانان و 

پيشگيري از تعرض دشمن و اقامه عدالت نيز يك اصل است. 
در اس��الم اصالت بر صلح، عدال��ت و مقاومت در برابر ظلم اس��ت 
و جنگ در ش��رايط معي��ن و در چارچوب هاي مش��روع و موجه 
امكان اعمال دارد و اساساً عنوان »اس��الم« به معناي صلح و صفا 
و برگرفته از صف��ات خداوند متعال و بازت��اب تقدم اصالح جوامع 
است. آموزه هاي نبي گرامي اسالم صلح را براي عدالت و بر محور 
عدالت مطلوب همه انسان ها مي داند و »سالم« پيشگام ترين شعار 

مسلمانان براي جهانيان است. 
گفتمان صل��ح عادالنه در اس��الم مبتني بر منطق عدالت اس��ت. 
ماهيت آموزه هاي پيامب��ر اعظم  با عدالت و صل��ح گره خوردگي 
عميقي دارد و در اين ميان، تقدم با عدالت است. اين عدالت است 
كه توانايي آفرينش صلح واقعي و صادقانه را دارد. اهميت عدالت 
تا بدان حد است كه تمامي پيامبران الهي يكي از مهم ترين اهداف 
رس��الت خود را برقراري عدالت در جوامع انس��اني قرار دادند و به 
تعبير قرآن كريم »ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم و با 
آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.« )سوره 
مباركه حديد آيه ۲۵( و اين روش روش��ني براي توسعه ارتباطات 
پيامبر اس��الم با مردم، دولت هاي ديگر و حتي دش��منان ساخته 
بود. ديپلماسي پيامبر، ديپلماسي صلح و عدالت بر اساس برهان و 

داليل وحياني بود. 
پيامبر اعظم در رفتار با س��اير دولت هاي وق��ت و ملت ها نيز از در 
اصالح امور و اقامه عدالت وارد مي شدند. در ديپلماسي آن حضرت 
توليد قدرت نرم در چارچوب برقراري ارتباطات مؤثر با محوريت 
عدالت معنا پيدا مي كرد. ايش��ان به صورت مداوم از ظرفيت هاي 
ديپلماسي و گفت وگوي تعاملي براي برقراري ارتباط اثرگذار بهره 
مي برد و در نهاي��ت نامه هاي زيادي براي س��ران دولت هاي وقت 
همراه با سفيراني زبده فرستادند كه در آغاز تمامي اين نامه ها تأكيد 
مي فرمودند: خداوند پاك و منزه، س��ر منشأ رحمت است. در اين 
خصوص نگاه به تجربه گران س��نگ جعفر بن ابيطالب در حبشه و 
نتايج آن و تحسيني كه پيامبر از اقدامات جعفر بن ابيطالب كردند، 

گواه اين مدعا است. 
و اما بايد ابراز تأسف كرد به رغم ابتكارات و تالش هاي رسول گرامي 
اسالم براي توسعه گفت وگو و ديپلماسي عمومي و رسمي كه گواه 
صادق آن نامه نگاری ها و ارس��ال س��فيران صلح به دربار حاكمان 
زمان ب��ود، عده اي تالش مي كنن��د، آموزه ه��اي پيامبر رحمت و 
رأفت را، چيز ديگري معرفي كنند و در اين مس��ير صهيونيس��م 
بين الملل با تالش هاي خود سعي در انحراف افكار جهانيان و حتي 

سياستمداران نيز دارد.
 حال آنكه هر انسان آزادانديشی با اندكي مداقه در سيره نبي گرامي 
اسالم به دروغ بودن تبليغات دش��منان اسالم پي خواهد برد، چرا 
كه معارف و آموزه هاي آن حضرت، در يك كلمه، احترام به كرامت 
همه انسان ها اس��ت و رسول گرامي اسالم، رس��الت بعثت خود را 
تكميل مكارم اخالقي بيان كرده اس��ت. بر هم��ه آزادگان جهان 
تكليف اس��ت كه بر ترويج معارف واقعي پيامبر خاتم بكوش��ند و 

توطئه تفرقه افكنانه صهيونيزم را خنثي نمايند. 
اين روزها جهان نظاره گر س��الروز تولد منادي مهر، عدالت، سعادت و 
كرامت انسان ها است. هم او كه تمام عمر خود را به رهنمون سازي بشر 
براي خروج از جهل و ظلمت گذراند و در اين راه، لحظه اي از پا ننشست، 
به طوري كه حضرت حق عزوجل، پيامبر اعظم را رحمهًْ للعالمين و اسوه 
حسنه براي انسان ها قرار دارد. ۱۷ ربيع االول بر تمام انسان هاي حق جو، 

مسلمانان عالم و دوستداران آن حضرت مبارك باد. 

داود عامري محمد اسماعيلي

اميرعبداللهيان در نشست خبري: 

انتقام خون »حاج قاسم« خروج امريكا از منطقه است
پاس�خ به ترور س�ردار س�ليماني قطعاً و بدون 
ترديد، خروج امريكايي ها از منطقه خواهد بود 
كه در آينده نه چندان دور اين اتفاق خواهد افتاد. 
به گزارش مهر، حسين اميرعبداللهيان، دستيار ويژه 
رئيس مجلس در امور بين الملل در اولين نشست 
خبري ستاد برگزاري سالگرد سپهبد شهيد حاج 
قاسم س��ليماني كه صبح ديروز در باغ موزه دفاع 
مقدس برگزار شد، گفت: از ماه ها قبل دوستداران 
سردار س��ليماني از داخل ايران، منطقه و حتي در 
امريكاي التين و داخل امريكا و اروپا مرتب ايده های 
مردمي خود براي گراميداشت ياد و خاطره سردار 
سليماني و اولين سالگرد او را دنبال كردند و در نتيجه 
مسئوالن در جمهوري اس��المي ايران بر آن شدند 
براي آنكه يك گراميداشت درخور شخصيت واالي 
سردار سليماني برگزار شود، ستادي به اين منظور 
شكل گيرد كه اين كنفرانس خبري اولين برنامه در 
اين راستا اس��ت و در مراحل مختلف اطالع رسانی 

خواهد شد. 
دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل گفت: 
در هفته هاي اول شهادت س��ردار سليماني، فقط 
در اياالت متحده امريكا در ۵۱ نقطه مراس��م هاي 
خودجوش مردمي برگزار ش��د و امس��ال ستاد با 
درخواست هاي بيش��تري از سراس��ر جهان براي 

گراميداشت برنامه در اين خصوص مواجه است. 
اميرعبداللهيان افزود: از برنامه هاي اوليه اي كه ستاد 
براي اولين سالگرد شهيد در نظر دارد انجام شود، 
اين است كه فيلم مستندي از ۱۴ روز آخر زندگي 
افتخارآفرين سردار س��ليماني در ايام سالگرد او به 
نمايش خواهد آمد و از برخي از آثار سردار سليماني 
به صورت مكتوب رونمايي خواهد شد. دستيار ويژه 
رئيس مجلس در امور بين الملل تصريح كرد: سردار 
سليماني فردي بود كه بسيار مطالعه مي كرد و در 
كنار فعاليت هاي ميداني در مبارزه با تروريس��م و 
صهيونيسم و تالش هاي شبانه روزي براي تأمين 
حداكثري امنيت ملي كشور، منطقه و جهان، بسيار 
مطالعه مي كرد و بسيار مي نوشت. فراموش نمي كنم 
كه يك بار در يك جلسه او ]سردار سليماني[ اشاره 
كرد كه دهها دفتر صدبرگ مملو از همه مطالب و 
جلسات من و خاطراتي كه در دوران كاري خودم تا 

به امروز دارم، است. 
    اولين جايزه بين المللي حاج قاس�م اهدا 

مي شود
دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل با بيان 
اينكه اهداي اين جايزه بين المللي ابعاد مختلفي هم 
در سطح ملي و هم در سطح بين المللي دارد كه در 
نشست هاي بعدي اطالع رساني دقيق تري پيرامون 
اين موضوع صورت خواهد گرفت، گفت: اما اولين 

جايزه بين المللي سردار سليماني همزمان با برگزاري 
مراسم سالگرد وي با برنامه ويژه اي در هماهنگي با 

ستاد ملي كرونا انجام خواهد شد. 
اميرعبداللهيان با بيان اينكه اين يكي از موضوعاتي 
است كه از سراس��ر دنيا در اين ماه هاي گذشته از 
جمهوري اسالمي ايران مطالبه مي كنند، افزود: بنده 
در يكي از برنامه ها عرض كردم كه در حادثه اقدام 
تروريستي ترامپ، رئيس جمهور جنايتكار امريكا، 
پمپئو، وزير دفاع و مقاماتي كه جزء عاملين حمله 
تروريستي به سردار سليماني و ابومهدي المهندس 
و همراهانشان بودند، دو اتفاق افتاد؛ اتفاق اول اين 
بود كه خودروي سردار سليماني و همراهانش مورد 
اصابت قرار گرفت و اتفاق دوم نيز اين بود كه سردار 
س��ليماني و همراهانش در اين حادثه تروريستي 
در ف��رودگاه بين المللي بغداد به عن��وان ميهمان 
رسمي دولت وقت عراق به شهادت رسيدند. دستيار 

ويژه رئيس مجلس در ام��ور بين الملل تأكيد كرد: 
جمهوري اسالمي ايران پاس��خ و انتقام خودروي 
منهدم شده سردار سليماني را با پرتاب ۱۳ موشك 
بالستيك نقطه زن به پايگاه استراتژيك امريكايي 
در منطقه »عين االس��د« عراق داد اما پاس��خ به 
ترور سردار س��ليماني قطعاً و بدون ترديد، خروج 
امريكايي ها از منطقه خواهد بود ك��ه در آينده نه 
چندان دور اين اتفاق خواهد افتاد و جهانيان شاهد 

اين مسئله خواهند بود. 
    مراسم متناسب با شرايط كرونايي برگزار 

مي شود
اميرعبداللهيان درباره جزئيات برگزاري مراس��م 
سالگرد ش��هادت حاج قاسم س��ليماني بيان كرد: 
برنامه ريزان در ستاد گراميداشت نخستين سالگرد 
ش��هادت حاج قاسم س��ليماني به صورت محدود 
و گسترده برگزاري مراس��م گراميداشت سالگرد 

شهادت حاج قاسم سليماني را در نظر گرفته اند و اگر 
شرايط اجازه دهد بخشي از برنامه ها به طور حضوري 
خواهد بود و بخش ديگر اين مراسم با توجه به محل 
تدفين پيكر حاج قاسم سليماني در كرمان و با رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي برگزار مي شود. وي افزود: 
همچنين برنامه هايي براي تهران پيش بينی شده 
اس��ت و به دليل ميزان عالقه مردم ايران و جهان و 
پيگيري هاي آنها برنامه ها در سراسر استان ها مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت، اما اينكه چه ميزان از اين 
برنامه ها را مي توان حضوري و با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي انجام داد و چند درصد از برنامه ها به صورت 
فضاي مجازي برگزار خواهد ش��د، اجازه دهيد كه 
متناسب با شرايط ستاد مبارزه با كرونا در هفته هاي 
آينده اطالع رسانی دقيق كنيم. دستيار ويژه رئيس 
مجلس در ام��ور بين الملل افزود: س��تاد مركزي 
گراميداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني 
در ذيل خودش ستادهاي فرعي متعددي دارد كه به 
عدد تعداد استان هاي كشور است و در كشورها ديگر 

نيز كارگروه هايي فعال هستند. 
   آخرين پرونده قضايي ترور حاج قاسم

امير عبداللهي��ان درباره آخري��ن وضعيت پرونده 
محاكمه تروريست هايي كه در شهادت حاج قاسم 
سليماني نقش داش��تند، گفت: درباره دادگاه ويژه 
سردارس��ليماني، رياس��ت قوه قضائيه از روزهاي 
آغازين ترور، دادگاه خاصي را مأمور اين قضيه كرد 
كه اين دادگاه مي توانس��ت به دو شكل عمل كند؛ 
فرض اول اين بود كه به س��رعت يك رأی را صادر 
كنند و فرض دوم اين بود كه پرونده كاماًل تكميل 
شود، به طوري كه در س��طح بين المللي و محاكم 
جهاني قابل دفاع و ارائه باشد. براي همين بازپرس 
اين دادگاه در س��فرهاي متعدد به ع��راق و محل 
وقوع اين حادثه تروريستي تمام مستندات اصلي 
را جمع آوری كرده و دستگاه هاي ذی ربط قضايي، 
امنيتي و سياسي عراق كمك شايان و قابل توجهی را 

در اين موضوع داشتند. 
دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل تأكيد 
كرد: بسيار اميدوار هستيم كه در آستانه نخستين 
سالگرد شهادت حاج قاسم سليماني و همراهانش 
شاهد صدور يك رأی قضايي قوي تأثيرگذار و قابل 
پيگيري باش��يم و اين موضوعي است كه به صورت 
هفتگي مد نظر رئيس قوه قضائيه قرار دارد و تاكنون 
جلسات مختلف و پيگيري هاي گوناگون انجام شده 
است، حتي در بحث اينكه آيا جاسوساني مي توانستند 
در اين حادثه نقش داشته باشند هم بررسي مي شود. 
اميرعبداللهيان گفت: اما اجازه مي خواهم تا مراحل 
تكميل اين پرونده و اعالم آن از طريق مراجع قضايي، 

بيش از اين مطلبي را عرض نكنم. 

ژه
وی

 لطفاًشمافداكارينكنيد! 
سهيال جلودارزاده نماينده اصالح طلب مجلس دهم كه به رغم 
تبليغات گسترده و پرحجم در انتخابات مجلس يازدهم با كسب 
تنها ۶۷ هزار رأي از راهيابي به مجل��س بازماند، در مصاحبه با 
روزنامه آرمان گفته كه »جريان اصالحات نهايت ازخودگذشتگي 
را براي دولت حسن روحاني انجام داده است و افكار عمومي جامعه 
نيز اين مسئله را مش��اهده كرده اند. هدف اصلي اصالح طلبان 
حمايت از يك چهره معتدل و عقاليي براي حفظ و اعتالي نظام 
بوده است. كاري كه اصالح طلبان انجام دادند اين بود كه با دادن 

خون به يك بيمار بدحال وي را نجات دادند«.
جريان اصالحات در سال ۹۲ كانديداي خود يعني محمدرضا 
عارف را مجب��ور به انصراف كرد تا يك صدا از حس��ن روحاني 
حمايت كند. اگ��ر عارف مي توانس��ت رأی بي��اورد، انصراف 
داده نمي ش��د. حذف كانديدايي كه مي داني��م رأي نمي آورد 
و جمع شدن پشت كانديدايي كه ش��ايد رأی بياورد، اسمش 
فداكاري نيست؛ اس��مش اتخاذ سياس��ت تك كانديدايي و 
وحدت و سياست ائتالف با احزاب همفكر براي سهم داشتن 
در قدرت است. روحاني و اصالح طلبان دريافتند كه هيچ كدام 
بدون ديگري انتخابات را نخواهند برد، اما در صورت وحدت، 
محتمل پيروز خواهد شد. بنابراين، با هم وحدت كردند. اين 
نامش فداكاري نيس��ت؛ يك راهبرد براي رسيدن به رياست 

جمهوری است. 
نكته بامزه آنجاس��ت كه جلودارزاده ضمن منت گذاشتن بر 
روحاني، مي گوي��د كه اين كار براي »حف��ظ و اعتالي نظام« 
بوده است. يعني اگر محمدرضا عارف رئيس جمهور مي شد، 
حفظ و اعتالي نظام دچار خدشه مي شد؟! از سويي، اين مدل 
مديون دانستن نظام به خود، اخالقي نيست از سوي جرياني 
كه چهار س��ال قبل از انتخابات ۹۲، نظام را تا لبه پرتگاه برده 
و نظام با اغماض بس��يار با آنان برخورد و باز هم زمينه حضور 
آنان در س��طوح عالي نظام فراه��م كرده اس��ت. در واقع اين 

اصالح طلبان بودند كه براي حفظ و اعتالي خود پس از قهقراي 
سال 88، به حضور فعال در انتخابات و پيروزي آن نياز داشتند. 
تصاحب دولت و مجلس و شوراها و استانداري ها و ريز و درشت 

منصب هاي حكومتي نامش از خودگذشتگي ا ست؟!
جلودارزاده در ادامه منت گذاري هاي سياسي خود، اصالحات را 
مظلوم به تصوير كشيده و گفته: »جريان اصالحات بيش از اين 
توانايي ندارد. اين در حالي است كه در سال هاي اخير جريان 
اصالحات با موانع و فشارهاي گسترده بيروني نيز مواجه بوده 
است. واقعيت اين است كه اصالح طلبان از اينكه همه توانايي 
و ظرفيت هاي خود را به ميدان آورده اند اما نتيجه مطلوب به 
دست نياورده اند، خسته ش��ده اند. در طول سال هاي گذشته 
اصالح طلبان نه موفق شده اند احزاب خود را تقويت كنند و نه 
موفق شده اند در كشور توسعه سياسي ايجاد كنند. اغلب اين 
مسائل نيز به دليل فشارهاي بيروني و فراهم نبودن زمينه ها 

بوده است«.
اصالحات هميشه وقتي با ناكارآمدي و شكست مواجه مي شود، 
عقب مي كشد و قهر سياسي را در پيش مي گيرد و اين اتفاق 
تازگي ندارد. فقط نحوه بروز آن و شكل تئوريزه كردنش توسط 
اصالح طلبان ف��رق مي كند. گاهي مي گويند نگذاش��تند كار 
كنيم، گاهي مي گويند خسته شديم، گاهي زير ميز انتخابات 
مي زنند و اردوكشي خياباني راه مي اندازند، گاهي انتخابات را 

تحريم مي كنند، گاهي متحصن مي شود و... 
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ناصر ايماني، فعال سياسي اصولگرا در گفت وگويي با اعتمادآنالين 
به برخي ادعاهاي اصالح طلبان كه مدام تكرار مي ش��ود، پاسخ 
گفته است: »درباره اينكه اصالح طلبان بحث »يكدست شدن 
قدرت توسط اصولگرايان« را مطرح مي كنند بايد گفت، چطور 
وقتي دولت و مجلس همزمان در اختيار جريان اصالحات بود، 
يكدست شدن اشكالي نداش��ت و االن با اين احتمال احساس 

نگراني مي كنن��د؟ اصالح طلبان در حالي خودش��ان را نگران 
يكدست شدن قدرت نشان مي دهند كه به مدت چهار سال دولت 

آقاي خاتمي با مجلس ششم كامالً هم نظر بود.«
جالب آنكه در زمان برگزاري انتخابات مجلس دهم در س��ال 
۹۴، اصالح طلبان از مردم مي خواس��تند به ليست اصالحات 
رأی بدهند تا با يكدست شدن مجلس و دولت، شاهد هم افزايي 
نيروهاي مثبت در اداره كشور باشيم! حاال مي گويند يكدست 

شدن مجلس و دولت خوب نيست!
ناصر ايماني در ادامه سخنانش به ادعاي ديگري از اصالح طلبان 
هم جواب داده اس��ت: »اصالح طلبان البته ادعا مي كنند كه 
نظارت اس��تصوابي مانع از حض��ور جدي ش��ان در انتخابات 
مي شود. پس چطور در ۲۴ سال گذشته اصالح طلبان به مدت 
۱۶ سال دولت را در اختيار خود گرفته بودند؟ اصاًل اين رفتاري 
دوگانه است كه موقع توفيق انتخاباتي، انتخابات را قبول دارند 
و موقع شكست، نظارت استصوابي را مانعي براي حضور جدي 
خود در عرصه رقابت عنوان مي كنند. از سويي آنها در حالي به 
شوراي نگهبان تهمت سياسي كاري مي زنند كه كانديداتوري 
آقاي روحاني در سال هاي ۹۶ و ۹۲ و همچنين ليست اميد در 
انتخابات مجلس دهم حاصل نظارت شوراي نگهبان بود. حتي 
در انتخابات اسفندماه ۹۴ هم ليستي اصالح طلب داشتند و فقط 
آقايان بهروز نعمتي و كاظم جاللي از نزديكان آقاي الريجاني را 
به ليست شان اضافه كردند تا بتوانند روي همراهي رئيس وقت 

مجلس شوراي اسالمي حساب كنند .«
او سپس از فرافكني و فرار رو به جلوي اصالح طلبان مي گويد: 
»اصالح طلبان چون مي دانند مردم را نااميد كرده اند و محال 
اس��ت در انتخابات ۱۴۰۰ رأی الزم را به دس��ت بياورند، در 
حال فرار به جلو هستند تا اين تلقي را به جامعه تزريق كنند 
كه اصولگرايان در تالش براي قبضه كردن دولت هستند. در 
واقع اصالح طلبان جامعه را از خود بي��زار كرده اند و به همين 
دليل، تالش هاي عوام فريبانه اي را در دستور كار قرار داده اند تا 

شكست حتمي شان را به مسائلي چون نظارت ربط بدهند.«

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي: 
ادعاي توقيف نفتكش هاي ايراني 

دروغ تبليغاتي بود
نايب رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس 
معتقد است اگر نفتكش هاي توقيف شده 
از سوي دزدان امريكايي از آِن ايران بود، 
لحظه اي به متجاوز فرص�ت نمي داديم 
و آنها را س�ر ج�اي خود مي نش�انديم. 
عباس مقتداي��ي در گفت وگو ب��ا خانه 
ملت، در واكنش به ادعاي امريكايي ها در 
توقيف چهار نفتكش ايراني در مسير ونزوئال، گفت: ادعاي مقامات 
امريكايي درباره توقيف نفتكش ها، مطابق واقع نبود چرا كه كشور 
قدرتمند اي��ران از چنان اقتداري برخوردار اس��ت كه متجاوز را در 
كوتاه ترين زمان سر جاي خود خواهد نشاند. نماينده مردم اصفهان 
در مجلس در ادامه يادآور شد: تاكنون هر مراوده دريايي كه داشته ايم 
در كمال امنيت از اين طريق انجام ش��ده و امريكايي ها جرئت اقدام 
ضد منافع ايران را نداش��ته اند چرا كه از ت��وان و اقتدار بااليي براي 
تنبيه متجاوز برخوردار هس��تيم. وي در ادامه ادعاي امريكايي ها را 
صرفاً جهت برد داخلي دانست و افزود: اگر اين ادعا واقعيت داشت 
جمهوري اسالمي بر اس��اس اصول بين الملل در مرحله اول دفاع از 
خود را در دستور كار قرار مي داد و سپس از مجاري بين المللی عليه 
امريكايي ها اقدام مي كرد، از اين رو واقعيت اين است كه بازدارندگي 
و قدرت دفاعي بومي ايران سبب ش��ده تا امريكايی ها فقط لفاظي 
كنند. نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اس��المي خاطرنش��ان كرد: اگر امريكايي ها نسبت به عبور 
قانوني شناورها و كش��تي هاي ايراني تعرضي داشته باشند، مطابق 
قواعد شناخته شده بين المللی تجاوزكار محسوب شده و جمهوري 
اسالمي ايران دست متجاوز را به گونه اي قطع خواهد كرد كه امكان 

فعاليت نداشته باشند. 
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      بهارستان

130  تن از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي با 
امضای بيانيه اي از وزارت امور خارجه درخواست 
كردند در پاس�خ به اظهارات اخير دولتمردان 
فرانس�ه، س�فير اين كش�ور را احض�ار كند. 
به گزارش تسنيم، در اين بيانيه آمده است: بار ديگر 
جهان اسالم شاهد بروز افكاري پليد و منحوس از 
شياطين انسان نما شده اس��ت و بيش از گذشته 
با ش��رارت و فكري و عقيدتي خ��ود، تحت لواي 
آزادي بي��ان ش��راره هاي متعفن اذه��ان خود را 
منتشر مي كنند. جهان اسالم بارها شاهد عمق اين 
جهالت و رذالت از سوي برخي افراد مزدور فرهنگي 
و سياسي بوده است. كه قطعاً و يقيناً موحدين و 

مؤمنين عالم در هر دين و آييني به اين امر معترض 
خواهند بود. 

انتظار مي رود اي��ن بازي كثي��ف اهانت هاي پي 
در پي به س��احت پيامبر مهرباني حضرت محمد 
مصطفي)ص( كه هدفمند و بر اساس سياست هاي 
رذيالنه صهيونيسم جهاني پيش مي رود، توسط 
تمامي موحدان عالم اعم از مس��لمان، مسيحي و 
كليمي محكوم شود كه اگر اين اقدام صورت نگيرد 
بعد از اهانت به پيامبر اكرم )ص( جرئت توهين به 
مسيح روح اهلل و موسي كليم اهلل و ابراهيم خليل اهلل 
را به خ��ود خواهند داد.  هدف اين ش��ياطين كه 
در دل غرب جا خ��وش كرده ان��د، زدودن چهره 

يكتاپرستي و توحيد از ميان تمامي بندگان خدا 
و تسلط بر اذهان و قلوب آنها است. تمامي انبيای 

الهي درياي معرفت، مهرباني و درستي هستند. 
ما نمايندگان مل��ت بزرگ ايران اس��المي اعم از 
مسلمان، مسيحي و آشوري ضمن شرم آور توصيف 
كردن اين اقدام سخيف و شيطاني به دولتمردان 
فرانسه تذكر مي دهيم كه ضمن ابراز ندامت صريح 
از اين اقدام شنيع و غيرانساني از تمامي ملت هاي 
مسلمان جهان دلجويي و عذرخواهي نمايند كه 
در غيراين صورت خشم جامعه مسلمانان جهان 
و تمامي موحدان جهان مؤمنان الهي را نس��بت 
به سياس��ت هاي اتخاذي و كفرآميز خود متوجه 

خواهند ساخت. 
همچنين نمايندگان بس��يجي مجلس ش��وراي 
اس��المي به نمايندگ��ي از آحاد ملت ش��ريف و 
بزرگ ايران حمايت قاط��ع و همه جانبه خود را از 
موضع گيری های انقالبي جامعه حقوقدان كشور 
در خصوص وقايع اخير قدردانی و از سازمان بسيج 
حقوقدانان كش��ور در خصوص برگزاري بيش از 
۴۰ نشست و بيانيه در محكوميت اين اقدام مهم 
و ش��رم آور قدرداني مي نماي��د. همچنين وزارت 
امور خارجه خواستاريم هرچه سريع تر نسبت به 
واكنش و احضار سفير كشور فرانسه اقدام و مراتب 

اعتراض اينجانبان را به ايشان اعالم نمايد. 

درخواست 130 نماينده از وزارت خارجه 

سفير فرانسه را احضار كنيد
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