
اينچنين سربازاني هستند كه امنيت داريم
مهسا شمس با انتشار تصوير فوق توئيت كرد: تصويري از يك سرباز وظيفه در 
مصالي اردبيل. حتي در مكاني كه امكان عملياتي شدن موقعيت پايين است 
به نحوي قرآن به سر گرفته كه اگر الزم شد اسلحه آماده در دستش باشد و در 

لحظه بتواند وارد عمل شود. اينچنين سربازاني هستند كه امنيت داريم. 

 چرا اصالح طلبان با اپوزيسيون 
مرزبندي نمي كنند؟

سيدمحمد حسيني در توئيتي نوشت: چرا اصالح طلبان با اپوزيسيون 
مرزبندي نمي كنند؟ از جمله در سال ۸۸ با معاندان جنبش سبز همنوا 
شدند و حاال تاجزاده افراطي و فحاش را كه نظام اسالمي، واليت فقيه و 
قانون اساسي را قبول ندارد، در ليست نامزدهاي خود قرار داده اند! و در 

عين حال مدعي قانون مداري و وفاداري به نظام هستند!

 كاهش سياسي قيمت دالر 
نتيجه اش افزايش بي ثباتي است!

دكتر سيدمحمد هادي سبحانيان، كارش��ناس اقتصادي، در توئيتي 
نوشت: سياس��ت زدگي در عرصه تصميمات اقتصادي، يكي از داليل 
گرفتاري اقتصاد ايران در تله توس��عه نيافتگي است كه در ايام نزديك 
به انتخابات تشديد مي شود. تالش براي كاهش قيمت دالر به صورت 
تصنعي و موقت طي هفته هاي آت��ي، نه تنها كمكي به اقتصاد نخواهد 

كرد كه بي ثباتي و نداشتن  اطمينان را افزايش خواهد داد.

   حبيب تركاشوند:
آن روزه��ا كه فك��ر مي كردن��د فتح الفتوح 
كرده اند همه مسئوليت مذاكرات با خودشان 
بود بعد كه ديدند عين پينوكيو گول خورده اند 

مي گويند برجام تصميم نظام بود. 
   محمدجواد محمدزاده:

برجام، سياست رهبري بود؟ البد شما هم 
از ش��دت واليتمداري تون به دنبال برجام 

۲ و ۳ بوديد!
   كاربري با نام »حنلي«:

رهبر انقالب: »سياست خارجي در شوراي 
عالي امنيت ملي كه همه مسئوالن حضور 
دارن��د، تصميم گي��ري مي ش��ود و وزارت 
خارجه بايد آن را پيش ببرد.« اعضاي شعام 
)ش��وراي عالي امنيت ملي( دوران برجام: 

روحاني، الريجاني،  آمل��ي،  ظريف،  علوي، 
 نوبخت، ش��مخاني،  سرلشكر فيروزآبادي، 
رحماني فضلي و س��عيد جليلي. اكثريت با 

دولت بودن!
   داود مدرسيان:

اگر برج��ام تصميم رهبري و نظام اس��ت، 
چگونه به نتيجه نرسيدن آن را هم به گردن 
نظام و رهبري و مرد مي��دان مي اندازيد؟ 
چگونه است كه رهبري و نظام هم خودش 
تصمي��م به مذاك��ره و برج��ام گرفته، هم 
خودش مانع برجام اس��ت؟ خسته نشديد 

از اين همه تناقض؟!
   كبري آسوپار:

سياستگذار ۹ شرط براي توافق هسته اي 
گذاشت. مجري اما نتوانست آنها را اجرايي 

كند و نظر خودش را پيش برد. بله، برجام 
همين قدر نظر رهبري بود. 
   محمدمهدي رحيمي:

همزمان با مذاكرات برجام در س��ال هاي 
۹۲ تا ۹4، الريجاني رئي��س مجلس بود و 
فيروزآبادي رئيس ستاد نيروهاي مسلح كه 
هر دو حامي دولت و برجام بودند. شمخاني 
هم كه منصوب روحاني در س��مت دبيري 
شوراست. يعني ۸0درصد اعضاي شوراي 
تصميم س��از و سياس��تگذار موافق برجام 

بودند. باز بگوييد برجام تصميم نظام بود. 
   سجاد رضائي:

يادمان نرود كه در ماجراي حكميت، امام علي 
از انتخاب و نحوه اجراي مذاكره توسط ابوموسي 
اشعري راضي نبود ولي با اصرار و اجبار برخي از 

لشكريانش به اين كار مجبور شد... 
   جليل محبي:

اصالح طلبان قبل از سخنراني ديروز رهبري: 
»نظام موجب به هم خوردن برجام ش��د«. 
اصالح طلبان بعد از سخنراني ديروز رهبري: 
»برجام تصميم نظام بود!« ما هيچ؛ تكليف 

خودتان با خودتان تعيين شود بد نيست!
   علي سيستاني:

قبل از ظريف مسئول مذاكرات دبير شوراي 
عالي امنيت ملي بود. شما كه ميگي مجري 
مذاكرات هيچ كاره است و تأثيري نداره چرا 
بعد رأي آوردن روحان��ي پرونده رو دادين 
دس��ت ظريف؟ چرا هر دفع��ه ظريف رو با 
جليلي مقايسه كردين و پز ظريف و برجام 

رو دادين و االن ميگيد هيچ كاره است؟!
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 نظام هم تصمیم گیرنده بود هم مانع!
خسته نشدید از این همه تناقض

واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تازه ترين موضع اصالح طلبان درباره برجام

بعد از بيانات رهبر انقالب در خصوص عدم تعيين سياست هاي خارجي كشور در وزارت خارجه و تعيين 
اين سياست ها در نهادهاي باالدستي همچون شوراي عالي امنيت ملي، برخي افراد تالش داشتند با 
تحريف و شيطنت بار شكست هاي سياست خارجي در سال هاي گذشته به خصوص برجام را بر گردن 

اين نهادها بيندازند. كاربران شبكه هاي اجتماعي اما با ورود به مسئله و توئيت هاي خود نشان دادند 
اتفاقاً اين مجري سياس�ت خارجي بود كه با عدم در نظر گرفتن چارچوب  و سياست هاي كلي نظام 
موجبات شكست را فراهم آورد. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران در اين خصوص را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

وصيت علي)ع( و آفات دين نداري ما
آيت اهلل جوادي آملي:

وجود مبارك حضرت امير)ع( كه ضربت خوردند، روز بيس��تم ماه 
مبارك رمضان كه وصيت كردند و گفتن��د: »اياكم و البغضه... فانها 
الحالقه للدين«.  شما يك سبزه اي را غرس كرديد، چند روز بايد صبر 
كنيد تا رشد كند، حاال با يك تيغ تيز هر روز بزنيد، رشدي نمي كند! 
اينكه هر روز به اين و آن اش��كال بگيريد، هر روز درصدد براندازي او 
باشيد؛ اينكه من مي خواهم باشم و او نباشد، براي هيچ؛ نمي گذارد دين 
انسان سبز بشود! اينكه مي بينيد آدم دعا مي كند مستجاب نمي شود، 

ناله مي كند، عزاداري مي كند و نتيجه نمي گيرد براي همين است!
منبع: كان��ال تلگرامي »حضرت آيت اهلل العظم��ي جوادي آملي 

)مدظله العالي(« به استناد جلسه درس خارج فقه مورخ ۹5/۸/5

   سبوي دوست

درس�ت لحظات�ي پ�س از ش�هادت 
اميرالمؤمنين، امامت و سپس حكومت 
حضرت مجتب�ي آغاز مي ش�ود. درباره 
شيوه حكومتي ايشان و به ويژه تصميمات 
مه�م حض�رت مانند صل�ح ب�ا معاويه 
ح�رف و حديث بس�ياري وج�ود دارد. 
يك��ي از مباحث��ي ك��ه مي توان��د زمين��ه  
برداش��ت هاي غلط را پيرامون نوع عملكرد 
امام مجتبي فراه��م آورد، موضوع اعتراض 
برخي خواص به عملكرد سياس��ي حضرت 
است. براي روشن شدن مسئله  اين نوشتار 
ابتدا بايد دانست كه در زمان اميرالمؤمنين، 
ما با دو دس��ته از خواص در اطراف ايش��ان 
مواجه هستيم. يك دسته خواصي كه اعتقاد 
قلبي به حقانيت راه امام علي)ع( دارند و تمام 
رفتارها و كنش هاي خود را مبني بر همين 
اعتقاد، س��ازمان مي دهند. دسته  ديگر نيز 
خواصي كه همراهي خود را نه براساس اعتقاد 
قلبي يا باور به واليت امام علي، بلكه بر مبناي 
منافع يا مصالح شخصي يا قومي و قبيله اي 
بنيان نهاده اند. در ادامه نيز همين دو دسته از 
خواص ابتدا پيرامون امام مجتبي گرد مي آيند 
اما پس از حوادثي هر دو طيف خواص دچار 

ريزش مي شود. 
چنانچه در تاري��خ آمده، پس از ش��هادت 
اميرالمؤمني��ن و ب��ا روي كار آم��دن امام 
مجتبي، وقايعي حادث شد كه مهم ترين آنها 
صلح امام حسن با معاويه است. در پي صلح، 

اعتراضات گوناگوني به حض��رت از ناحيه 
خواص صورت گرفت. مطابق برخي نقل ها در 
ميان اشخاص معترض نام افرادي وجود دارد 
كه تاريخ به پايمردي آنها در طريق واليت 
و اعتقاد قلبي شان گواهي مي دهد. به عنوان 
مثال در ليست معترضان نام سيدالشهدا، 
حجربن ع��دي، قيس بن س��عدبن عباده، 
محمدبن حنفيه، جابربن عبداهلل انصاري و 
سليمان بن صردخزاعي به چشم مي خورد. 

طبعاً ب��ا مفروض انگاش��تن صح��ت اين 
گزاره هاي تاريخي، مي توان اينگونه نتيجه 
گرفت كه اين خواص هم ب��رای همراهی 
با امام اقناع نش��دند. آن ه��م خواصي كه 
باور قلبي ش��ان به مس��ير امامت از سابقه  
مجاهدت آنها به وضوح قابل برداشت است. 
اين ضعف هم تا بدان جاست كه سيدالشهدا 

به موضوع صلح معترض مي شود و در ادامه 
افرادي براس��اس همين اعتراض، راغب به 
دادن پيشنهاد قيام و جنگ به سيدالشهدا، 
جداي از برنامه و سياس��ت ام��ام مجتبي 
مي ش��وند. )طه حس��ين، الفتنه الكبري، 

ص۹۸۹- ۹۸۸(
س��پس برخي كه عصمت امام را به عنوان 
پيش فرض كالمي در حوزه مباحث تاريخي 
در نظر دارند، براي رفع اش��كال دس��ت به 
توجيهاتي با كليش��ه  مظلوميت ش��ده اند. 
بدين صورت كه اين افراد با سر دادن نوحه  
مظلوميت حضرت، فرياد مي زنند كه امام 
مجتبي حتي در ميان ياران خود مظلوم بود و 
از جانب دوستان هم به ايشان ضرر مي رسيد 

و جبهه او را متحمل هزينه مي نمود. 
اين همه در حالي است كه مي توان موضوع 

را دقيق تر در دل تاريخ كاويد و نشان داد كه 
در ماجراي صلح، خواص و ياران واقعي امام 
مجتبي نه تنها اعتراضي نكردند بلكه افرادي 
همانند سيدالشهدا در طريق تبعيت از امام 
خويش، به پيمان وفادار ماندن��د. آن هم تا 
بدان جا كه به رغم نقض مفاد عهدنامه توسط 
معاويه، هرگز اقدامي از سوي سيدالشهدا و 

خواص عليه معاويه صورت نگرفت. 
البته برخي براي اين مدعا، يعني اثبات اينكه 
اعتراضاتي از سوي ياران خاص به امام مجتبي 
صورت گرفته، شواهدي را از تاريخ آورده اند، 
درحالي كه مطابق بررس��ي هاي انجام شده 
توس��ط مورخان، اين ش��واهد مورد خدشه 
بوده و توانايي اثبات چنين مدعايي را ندارد 
كه براي اطالع دقيق ت��ر مي توانيد به مقاله 
علمي- پژوهش��ي از روح اهلل توحيدي نيا با 
عنوان »بازخواني و نقد گزارش هاي اعتراض 

به صلح امام حسن« مراجعه نماييد. 
درنتيجه مي توان گفت امام مجتبي در زمينه  
اقناع س��ازي خواص همانند اميرالمؤمنين 
عمل نموده و چون اصل موضوعي »اعتراض 
به امام از جانب ياران« مردود است، نيازي 
نيست براي اثبات قوت مديريتي امام دست 
به دامن كليش��ه مظلوميت شويم. هرچند 
داليل متعددي مبني بر مظلوميت ايشان 
وجود دارد اما در تمام آن موارد مظلوميت 
آميخته به اقتدار است نه مظلوميت ناشي از 

عدم توانايي و ضعف عملكرد. 

مظلوميت آميخته به اقتدار امام حسن)ع(

كبري آسوپار توئيت كرد: محمدجواد ظريف و حاميان او در عرض چند روز، سطح ظريف را از فراز »سردار 
ديپلماسي« به نشيب »وزير بي اختيار« رساندند. بعد هم منتقدان را مقصر سقوط او مي دانند.  منتقدان 

كاري نكردند؛ فقط آنچه را كه شما گفتيد، تحليل كردند؛ همين. ظريف را خودتان شكستيد. 

علي جهانگيري توئيت كرد: ارزش و ضرورت »اينترنت ملي« ب��راي امنيت ايران زماني 
مشخص ميشه كه بدونيم در س��ال هاي اخير سه ژنرال چهار س��تاره نظامي در امريكا، 
اينترنت و فضاي مجازي جهان رو به عنوان يك ابزار صرفاً امنيتي و نظامي اداره مي كنند. 

چرا اينترنت ملي ضروري است؟ظريف را حاميانش شكستند!

    تصویر منتخب

    پژمان دوستي با انتشار تصوير فوق نوشته است: پايين كشيدن پرچم اشغالگران 
امريكايي در هلمند پس از خروج آنها از افغانستان. چه صحنه زيبايي.

تفكر انتقادي در عصر شبكه هاي اجتماعي
ماهنام��ه مديري��ت ارتباطات بخش��ي از 
يادداش��تي به نام »مغالط��ه عوام فريبي« 
نوش��ته محمدرضا واعظ  شهرستاني را به 
اشتراك گذاشت. در اين بخش مي خوانيم: 
با ظهور پديده هايي مثل رسانه هاي جمعي 
افرادي كه دانش و تواناي��ي بازي با لغات و 
مفاهيم را دارند به راحتي مي توانند به اذهان 
عمومي در راستاي مقاصدشان جهت دهند. در اين رهگذر مي توان با فراگيري علم منطق و 
آموزش مهارت هاي تفكر نقادانه، از افتادن به دام چنين سودجويي هايي جلوگيري كرد.  تفكر 
انتقادي، توانايي گردآوري و ارزيابي اطالعات به شيوه اي منطقي، بي طرفانه و عميق است. يك 
استدالل منطقي معتبر بايد داراي دو شرط باشد: اول اينكه مقدمات و داليل عرضه شده صحيح 

باشند و دوم اينكه نتيجه موردنظر از اين مقدمات طبق اصول منطقي حاصل شود. 

هزينه هاي هنگفت »كار خرابي« به نام »كارشناسي«
محمد ايماني در كانال تلگرامي خود نوش��ت: چند هفته است روزانه حدود 400 نفر قرباني 
تشخيص دولتمردي مي شوند كه گفت »به نظر من از پيك كرونا عبور كرده ايم!« ادعاي تدبير 
و كار كارشناسي دارند اما ضد تشخيص كارشناسان عمل مي كنند. مي شود چند جلد كتاب، 

از اين رويكردهاي ضد تدبير در دولت روحاني تهيه كرد:
- حذف كارت سوخت براي چهار سال و ثابت نگه داشتن قيمت بنزين و سپس گران كردن 

انفجاري قيمت كه موجب موج سواري دشمن و اتفاقات تلخ آبان ۹۸ شد. 
- س��وء مديريت در حمايت از توليد و تنظيم بازار كه موجب قاچاق گوش��ت، مرغ، جوجه و 
برخي محصوالت باغي و كشاورزي از يك طرف و واردات از سر اضطرار از طرف ديگر شد. هم 
توليدكننده به خاك سياه نشست، هم مردم گرفتار تورم هاي چندباره در طول يك سال شدند، 

هم ذخائر ارزي صرف واردات بي دليل شد و هم رانت خواران و دالالن موج سواري كردند. 
- چوب حراج ب��ه كارخانه هاي بزرگ به نام خصوصي س��ازي و بي��كاري كارگران به قيمت 

مفت خوري رانت خوران. 
- حراج ۱۸ميليارد دالر از ذخاير ارزي به قيمت 4۲00 تومان )و ۶0 تن طال( و سپس حذف 
بي سروصداي ارز 4۲00 توماني براي واردات كاالهاي ضروري و تحميل تورم هاي بي سابقه 

به اقالم مصرفي طبقات پايين. 
- اصرار بر تعطيلي مسئوليت دولت در زمينه هدايت توليد مسكن و افزايش ۶۸0 درصدي قيمت ها. 

تبديل فرصت توليد مسكن به عنوان پيشران رونق اقتصاد و ايجاد اشتغال، به پيشران توليد تورم!
- بازي با اعتماد مردم در بورس و ايراد زيان هاي هنگفت به اكثريت سهامداران، به قيمت انتفاع 
خود و تأمين ۱0هزار ميليارد تومان سرمايه، بدون اينكه اندكي از اين پول ها، براي حمايت از 
توليد هزينه شود. دولت بعدي از همين حاال با سررسيد پرداخت سود ۱۳0هزار ميليارد توماني 

اوراق مواجه است. 
- دهن كجي به نقدهاي دلسوزانه صاحبنظران هنگام تدوين برجام و پس از اجراي آن. نتيجه: 
»تعطيلي ۹5درصد برنامه هس��ته اي«، »چند برابر شدن تحريم ها، ش��رطي شدن اقتصاد و 

شكسته شدن ركورد تورم در سه دهه گذشته« و... 
با وجود فهرست طوالني كار خرابي ها، عجيب است كه برخي دولتمردان و حاميان آنها هنوز 
هم ادعا مي كنند كه رويكرد دولت، سازمان برنامه  و بودجه و وزارتخانه هاي نفت، صمت، رفاه 

و كار، جهاد كشاورزي و وزارت خارجه كارشناسانه است!

چگونه مي توانيم يك »معلم الهام بخش« باشيم؟
مهران صولتي در كانال تلگرامي خود نوشت: 
مشكالت و نارسايي هاي نظام آموزش  و پرورش 
كشور به جايي رس��يده است كه اين مجموعه 
به جاي گره گشايي از معضالت، خود به كانون 
مشكل آفريني تبديل شده است. ساختارهايي 
معيوب كه متناسب با نيازهاي جامعه نوسازي 
نشده اند و هم اكنون دس��ت اندركار سركوب 
خالقيت ها، بيگانگي دانش آموزان و فرسودگي 
معلمان شده اند. بنابراين در نگاهي واقع بينانه به نظر مي رسد با تداوم وضعيت موجود، شايد نتوان 
هيچ چشم انداز اميدبخشي را فراروي اين نهاد ترسيم كرد. در چنين شرايطي تنها مي توان چشم 
اميد به تحقق آرماني به نام »معلم الهام بخش« دوخت كه بتواند حداقلي از تحول را در سرمايه 
انساني و اجتماعي موجود ايجاد كند. ولي پرسش اصلي اين است كه چگونه مي توان ايفاي چنين 

نقشي را انتظار داشت؟
معلم الهام بخش مي داند كه منزلت اجتماعي تنها در وجود پول خالصه نمي شود و جامعه همچنان 
براي شهروندان متعهدي كه مي كوشند تا شرايط زيست جمعي را بهبود بخشند احترام عميقي 
قائل است. چنين معلمي مي داند اگر چه كااليي شدن ارزش ها و افزايش منفعت طلبي ها كار را 

براي او دشوار كرده، ولي جامعه هنوز هم از ارزش هاي انساني تهي نشده است!
معلم الهام بخش مي داند كه گاهي يك برخورد انساني و محبت آميز با دانش آموز مي تواند مسير 
زندگي آينده او را دستخوش دگرگوني سازد. از همين رو صرفاً خود را به مقوله آموزش محدود 

نمي سازد بلكه مي كوشد تا از تك تك واژگان مهرآميز براي تحول آفريني در نسل آتي سود برد!
معلم الهام بخش مي كوشد تا تفاوت هاي دانش آموزان را به رسميت بشناسد. لذا به دنبال آن است تا فضاي 
مناسب را براي ابراز وجود در اختيار كالس قرار دهد تا دانش آموزان هم تفاوت هاي خود را بيشتر بروز 

دهند. از آن پس گفت وگوي دانش آموزان بر سر اختالفات ميان خود مي تواند بسيار سازنده باشد!
معلم الهام بخش مي داند كه ارائه تصويري منصفانه و منطقي از خ��ود به دانش آموزان، بيش از 
تبليغ يك باور ارزشمند بر آنها مؤثر اس��ت. از همين رو مي كوشد تا با پرهيز از تحميل يك نظر 
خاص، مجالي را براي اظهارنظر صادقانه دانش آموزان در كالس فراهم آورده و شناخت خود را از 

پيچيدگي هاي دروني آنها تكميل كند!
معلم الهام بخش مي داند كه هر يك از دانش آموزان مانند كتابي است كه به تدريج ورق مي خورد 
و داشته هاي خود را آشكار مي كند. بنابراين مي كوشد تا با صبوري و همدلي، بخش هاي هر چه 

بيشتري از توانمندي ها و استعدادهاي بي بديل او را شناخته و معرفي نمايد!

 اختالف امريكا و رژيم صهيونيستي 
سر برنامه هسته اي ايران چقدر جدي است؟ 

دكتر عبداهلل شهبازي، پرسش و پاس��خي را در يك گروه 
تلگرامي به اش��تراك گذاش��ت. در اين پرسش و پاسخ به 
اختالف امريكا و رژيم صهيونيستي پرداخته مي شود. دكتر 
شهبازي در پاسخ به يكي از دوستان خود كه پرسيده است: 
»]بين امريكا و اسرائيل[ اختالف كه هست اما تلقي شكاف 
عميق رو شايد بشه يكم خوش بينانه فرض كرد« مي گويد:

عبداهلل شهبازي: ثغور مناسبات امريكا و اس��رائيل معلوم است و بر اين اساس مي توان ميزان 
تعارض سياست هاي خاورميانه اي دو دولت را شناخت. امريكا متحد استراتژيك اسرائيل است و 
باالتر از آن مهم ترين حامي سياسي، نظامي و مالي آن. اين اتحاد از اقتدار منحصربه فرد يهوديان 
هوادار دولت اسرائيل در امريكا نشئت مي گيرد و تغذيه مي شود.  در عين حال در امريكا بخشي 
از يهوديان و دولتمردان با جناح راست اسرائيل پيوند دارند و حامي دولت نتانياهو هستند و 
بخش��ي از يهوديان و دولتمردان مخالف جناح راست اس��رائيل و نتانياهو. اين هم پيوندي يا 
اختالف طيف گونه اس��ت يعني در اين ميان افرادي مواضع بسيار همدالنه با نتانياهو دارند و 
بعضي بسيار خصمانه و بعضي كم وبيش در اين سو يا آن سو هستند.  بخش حامي نتانياهو و 
حزب ليكود زماني كه به قدرت مي رسد امتيازاتي به دولت راستگراي وقت اسرائيل مي دهد 
فراتر از اصول روابط اسرائيل و امريكا. در اين ميان دولت ترامپ استثنا بود به دليل پيوندهاي 

شخصي و مافيايي و غيرمتعارف آن با نتانياهو كه درباره آن از همان آغاز مكرر نوشته ام. 
ترامپ دو امتياز عجيب به نتانياهو داد براي ابقاي او در قدرت: به رس��ميت شناختن جوالن 
اشغالي به عنوان خاك اسرائيل و به رسميت شناختن قدس شريف )قدس شرقي( به عنوان 
پايتخت اس��رائيل كه هر دو خالف اجماع جهاني و منشورهاي سازمان ملل و اصول سياست 
خارجي امريكا بود.  در مسئله برنامه هس��ته اي ايران، امريكا بر اساس گزارش رسمي جامعه 
اطالعاتي يعني ۱۶ سرويس اطالعاتي اين كشور، از سال ۲0۱0 رسماً بر اين نظر است كه ايران 
از سال ۲00۳ در پي ساخت بمب اتمي نيست. بر اين اساس، دولت اوباما با دولت نتانياهو در 
تعارض قرار گرفت به ويژه به دليل ترورهاي هسته اي در ايران و در سفر تامير پاردو، رئيس وقت 
موساد به واشنگتن او در ۱۷ مارس ۲0۱۲/ ۲۷ اسفند ۱۳۹0 مجبور شد رسماً مواضع امريكا را 
بپذيرد و اعالم كند ايران در پي ساخت بمب اتمي نيست.  بنابراين، رويكرد كنوني دولت نتانياهو 
به برنامه هسته اي ايران در تعارض با رويكرد دولت بايدن قرار دارد؛ يا بايد يكي به نفع ديگري 
كوتاه بيايد يا مستقالً راه خود را بروند. با توجه به شكنندگي دولت اسرائيل بعيد مي دانم بتوانند 
خود را بيش از اين از دولت بايدن منزوي كنند، زيرا اين امر در سياست داخلي اسرائيل بازتاب 

جدي عليه نتانياهو و حزب ليكود خواهد داشت.

سيدميثم ميرتاج الدین
   گزارش یك


