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مرور سيره پيامبر عظيم الشأن اسالم و ائمه معصومين عليهم الصلوات 
و الس��الم نش��ان مي دهد كه اس��الم عزي��ز »محمدي الح��دوث« و 
»حس��يني البقا« اس��ت. در فرمايش نوراني رس��ول اعظم )ص( نيز 
حسيني البقا بودن اسالم مشهود است: »ُحَسيٌن ِمّني  َو اَنَا ِمْن ُحَسين«. 
حضرت حس��ين عليه السالم از نس��ل پيامبر اعظم اس��ت اما »انا من 
حسين« به اين معناست كه )بقاي دين( من از حسين عليه السالم است 

و به عبارت ديگر »من از حسين است كه هستم«. 
در سال جاري در شرايطي وارد ماه محرم شده ايم كه از يك سو انقالب 
اسالمي وارد چهل و يكمين س��ال قمري خود )۱٤٤۰ ه. ق( شده  و از 
سوي ديگر مثلث ش��يطاني »عبري، غربي، وهابي« به خوبي دريافته 
كه بزرگداش��ت و تكريم قيام حضرت سيدالش��هدا عامل اصلي همه 
موفقيت هاي انقالب اسالمي و رويش انديش��ه مقابله با نظام سلطه و 
اتحاد و خيزش جهان اسالم شده است. امروزه عالوه بر شيعيان، بسياري 
از مسلمانان و حتي غيرمسلمانان محرم و صفر را گرامي مي دارند و در 
 ماتم اشك اهل بيت اشك مي ريزند و بر سر و صورت و سينه مي زنند. 
بي ش��ك نقطه اوج حماس��ه عاش��ورا به ويژه در عصر حاضر استقبال 
مسلمانان، خاصه ش��يعيان از روايت امام حسن عسكري عليه السالم 
درباره زيارت اربعين س��يد و س��االر ش��هيدان )به عنوان يكي از پنج 
عالمت مؤمن( است. دشمنان عنود اس��الم ديده اند كه خون حضرت 
سيدالشهدا عليه السالم خون ملت هاي مس��لمان را به جوش آورده و 
كمتر از ۳۰ ميليون انسان عاشق در روز اربعين عليه ظلم و تباهي بر سر 
مستكبران و نظام سلطه فرياد و خروش بر مي آورند و پايه هاي تفرعن 
غرب را متزلزل ساخته اند. مستكبران و قارون ها و پادوهاي منطقه اي 
آنان به عيان مي بينند كه عالوه بر كربال ميليون ها انسان در اقصي نقاط 
جهان )از جمله نيجريه( در روز اربعين نسبت به ساحت قدسي شهداي 
كربال اظهار ارادت مي كنند. اينجاست كه به رمز و راز تأييدهاي مكرر 
 حضرت امام خميني )ره( درباره بزرگداشت محرم و صفر پي مي بريم: 
۱ - محرم ماهي اس��ت كه عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل 
قيام كرده و به اثبات رس��انده كه در طول تاريخ، هميشه حق بر باطل 

پيروز شده است. 
۲ - اين خون سيد الشهدا اس��ت كه خون های همه ملت هاي اسالمي 

را به جوش مي آورد. 
۳ - محرم ماه نهضت بزرگ سيد شهيدان و سرور اولياي خداست، كه با 
قيام خود در مقابل طاغوت، تعليم سازندگي و كوبندگي به بشر داد و راه 
فناي ظالم و شكستن ستمكار را به فدايي دادن و فدايي شدن دانست؛ 
 و اين خود س��رلوحه تعليمات اسالم اس��ت براي ملت ها تا آخر دهر. 
٤ - با حلول ماه محرم، ماه حماس��ه و ش��جاعت و فداكاري آغاز شد. 
ماهي كه خون بر شمشير پيروز ش��د. ماهي كه قدرت حق، باطل را تا 
ابد محكوم و داغ باطله بر َجبهه ستمكاران و حكومت های شيطاني زد. 
ماهي كه به نس��ل ها در طول تاريخ، راه پيروزي بر سرنيزه را آموخت. 
ماهي كه شكس��ت ابرقدرت ها را در مقابل كلمه حق، به ثبت رساند. 
 ماهي كه امام مسلمين، راه مبارزه با ستمكاران تاريخ را به ما آموخت. 
 ۵ - انقالب اسالمي ايران، پرتوي از عاشورا و انقالب عظيم الهي آن است. 
۶ - كربال را زنده نگه داريد و نام مبارك حضرت سيد الشهدا را زنده نگه 

داريد، كه با زنده بودن او اسالم زنده نگه داشته مي شود. 
۷ - مس��ئله كربال، كه خودش در رأس مسائل سياس��ي هست، بايد 

زنده بماند. 
۸ - اين محرم را زنده نگه داريد؛ ما هر چه داريم از اين محرم است. 

۹ - عاشورا روز عزاي عمومي ملت مظلوم است، روز حماسه و تولد جديد 
اسالم و مسلمانان است. و اين سخن جاويد امام راحل: 

 ۱۰ - مح��رم و صفر اس��ت ك��ه اس��الم را زنده نگه داش��ته اس��ت. 
اينك با گذش��ت ٤۰ س��ال از عمر انقالب اس��المي، نظام س��لطه و 
مثلث ش��يطاني عبري، غرب��ي، وهابي ب��ه اين حقيقت مس��لم پي 
برده اند كه ب��راي غلبه بر اس��الم انقالبي فق��ط و فقط باي��د ارتباط 
بين مس��لمانان )به ويژه شيعيان( با امام حس��ين عليه السالم را قطع 
كنند و به زعم آنان اين ارتباط زماني قطع خواهد ش��د كه سياس��ت 
انگليس��ي ايج��اد تفرق��ه و راه اندازي جن��گ بين »ع��رب و عجم«، 
 »ش��يعه و س��ني« و اختالف افكني بين م��ردم ايران و عراق اس��ت. 
صهيونيست ها حدود ۶۰۰۰ سال است كه در انتظار نابودي دين الهي 
و استيالي شيطان بر زمين هستند و اينك موج بيداري اسالمي جهان 
اسالم متأثر از بزرگداشت قيام عاش��ورا را بر باد دهنده تمام آرزوهاي 

خود مي بينند.
 در كتاب تلمود در رس��اله آودا زراه ۳ در »صفحة ۹ آ« آمده اس��ت: 
جهان ما تنها ۶۰۰۰ هزار س��ال عمر خواهد نمود و بر همين اس��اس 
تقويم صهيونيس��ت ها هم اينك سال ۵۷۷۸ را نش��ان مي دهد و آنان 
قوياً بر اين باورند كه ۲۲ سال ديگر ش��اهد پايان جهان خواهيم بود. 

 

حقيقت اين اس��ت كه ما نه تنها از ظرفيت هاي مح��رم و صفر و كربال 
و عاش��ورا )به عنوان بهتري��ن و مهم تري��ن فرصت و نقط��ه قوت در 
برآوردهاي اس��تراتژيك نظام اسالمي( به خوبي اس��تفاده نكرده ايم 
بلكه طي سال هاي پس از جنگ تحميلي متأسفانه بر اثر حضور مؤثر 
سس��ت كمربندها و غربگدايان و غرب باوران در عرصه هاي مديريتي 
نظام، در بس��ياري از موارد ب��ر خالف جهت گيري هاي عاش��ورايي و 
فرهنگ علوي، حس��يني، فاطمي و مهدوي )كه همگي شعاع نوري 
خورشيد فرهنگ محمدي هستند( حركت كرده و پازل غرب و نظام 

سلطه را تكميل كرده ايم. 
آنتوان  بارا محقق و نويسنده مسيحي و سوري االصل مقيم كويت كه 
پژوهش هاي فراواني در حوزه قيام عاش��ورا مانند »حسين در انديشه 
مسيحي« و »زينب فرياد فرمند« دارد با تأسف عميق از عملكرد ضعيف 
دولتمردان ما درباره اس��تفاده حداكثري از قيام حضرت سيدالشهدا 
مي گوي��د: » اگر حس��ين)ع( از ما مس��يحيان بود در ه��ر نقطه اي از 
زمين پرچمي براي او برمي افراش��تيم و در هر سرزميني، منبري قرار 
مي داديم و مردم را به نام حسين، به سوي مسيحيت دعوت مي كرديم. 
ما مسيحيان جاي پاي حمار )االغ( حضرت مس��يح را مورد تعظيم و 
ستايش قرار مي داديم اما شما بارگاه حس��ين و آثار و بركات و ميراث 
حسين)ع( را داريد ولي نديده ايم كه از آنها بهره برداري شايسته بكنيد 
حسين تنها يك مرحله تاريخي نيست بلكه حركت آزادي انسان است. 
او يك اصل و اساسي دائمي و جاودانه است و بسياري از مسلمانان هنوز 
رمز و راز تداوم قيام حس��ين)ع( و تأثير آن بر دل ها و ژوئن ها را كشف 

نكرده اند.« 
  دشمنان انقالب اسالمي در چهلمين س��ال پيروزي انقالب اسالمي 
در يك جنگ مركب و چندوجه��ی آمده بودند تا كار نظ��ام را قبل از 
محرم يكسره و تمام كنند اما به بركت بصيرت مردم و عدم همراهي با 
برنامه هاي دشمن )به رغم همه مشكالت معيشتي( توطئه هاي آنان 
خنثي شده اس��ت. ترديد نداريم كه نظام سلطه هرگز از شكست خود 
نااميد نخواهد شد و به افزايش فشارها، ايجاد و تشديد اختالف و تفرقه، 
نااميدكردن و عصباني كردن مردم عليه انقالب اسالمي ادامه خواهد 
داد. وقت آن رسيده است كه مس��ئوالن و دولتمردان كشور با درك و 
شناخت درست و صحيح از دش��من و برنامه هايش و با عزم جهادي و 
انقالبي پاي در ميدان تفكر عاش��ورايي گذاشته و از تمام ظرفيت هاي 
)بسيار زياد( كش��ور و ميليون ها انسان عاش��ق براي ترميم و جبران 
خسارات زيادي كه از ناحيه »سوءمديريت«، »پشت كردن به ارزش هاي 
عاشورايي« و »غفلت از اين ظرفيت ها« بر كشور و مردم تحميل شده 
است استفاده كنند كه در غيراين صورت بي ترديد انقالب اسالمي در 
مسير تحقق مهندسي پنج مرحله اي خود به حركت انقالبي و توفنده 
خود ادامه خواهد داد و ناباوران و غربگدايان و... را از قطار انقالب پياده 
خواهد كرد و روس��ياهي به زغال )نظام س��لطه و پادوه��اي داخلي و 

سست كمربندها( خواهد ماند.

 سيد عبداهلل متوليان

فرصت سوزي   براي وزارتخانه های بی وزير

در شرایطي كه اوضاع  اقتصادي تصمیم گیری های 
س�ریع و ب�ه موق�ع را مي طلبد، همچن�ان دو 
وزارتخانه دولت شامل وزارت اقتصاد و دارایي 
و وزارت كار و رفاه   با سرپرس�ت اداره مي شود. 
 زماني كه تندبادهاي بحران اقتصادي ش��روع به 
وزيدن گرفت، كس��ی ترديد  نداش��ت ك��ه اولين 
قدم براي مقابله با اين شرايط ترميم كابينه است.  
انتظاري كه با گذشت چندين ماه از شروع بحران 
افزايش قيمت ارز در اسفندماه س��ال قبل و ادامه 
يافتن آن در تمام نيم س��ال جاري همچنان ادامه 
دارد. از اين رو جدی ترين تغيير در ميان دولتمردان 
دولت دوازدهم كنار رفتن ولی اهلل سيف از رياست 
بانك مركزي ب��ود. البته كنار رفت��ن رئيس بانك 
مركزي نيز با به پايان رس��يدن دوره رياس��ت وي 
صورت گرفت و عمالً هيچ بركناري در كار نبود.  اين 
رويكرد دولت منجر به اعتراضات فراواني در ميان 
مردم و نمايندگان مجلس شد. در اين ميان برخي 
دولتمردان نيز به صراحت اعالم كرده اند كه آماده 
كنار رفتن از سمت خود هستند، اما رئيس جمهور 
مخالف اين استعفا است. درنهايت نوبخت اعالم كرد 

كه تنها از منصب سخنگويي استعفا داده است. 
در نهايت زماني كه درخواست های مكرر از دولت 
برای اصالح كابينه مؤثر نيفتاد، موتور اس��تيضاح 
مجلس به حركت افتاد و استيضاح ها يكي پس از 

ديگري تقديم هيئت رئيسه مجلس شد. 
    قربانیان مسامحه كاری دولت 

تاكنون دو استيضاح در مجلس شوراي اسالمي به 
نتيجه رسيده است. يكي استيضاح وزير اقتصاد و 

دارايي و ديگري وزير كار، رفاه و تعاون بود. 
استيضاح علي ربيعي جنجالی ترين استيضاح در 

مجلس دهم از زمان تشكيل آن به شمار مي رفت. 
برخي ادعاهاي مطرح شده در اين جلسه از جمله در 
مورد فرزندان مقامات، پرداخت رشوه هاي كالن به 
برخي نمايندگان و همچنين اعطاي برخي امتيازات 
خاص س��بب ش��د تا حتي رئيس مجلس شوراي 

اسالمي نيز به اين رويه معترض شود. 
البي هاي گسترده از بيرون مجلس و واكنش برخي 
نمايندگان به اين ماجرا كه منجر به متوقف شدن 
جلسه استيضاح شد، از حاشيه هاي اين جلسه بود. 
در نهايت علي ربيعي كه تا پيش از اين دو بار از سد 
استيضاح نمايندگان گريخته بود، اين بار گرفتار شد 

و از وزارت كار رفت. 
جانشين ربيعي در وزارت كار، معاون وي در سازمان 
بهزيس��تي به نام محس��ني بندپي بود كه يكي از 
نمايندگان بحث رشوه ۵۰۰ ميليوني از سوي وي را 
به برخي از نمايندگان در جلسه استيضاح ربيعي را 
به ميان آورده بود. دومين استيضاح مجلس در اين 
مسير بركنار كردن مسعود كرباسيان وزير اقتصاد 

و دارايي بود. 
وزيري كه عمالً قرباني عدم دسترسي مجلس شوراي 
اسالمي به معاونين رئيس جمهور و همچنين رئيس 
بانك مركزي شد. كرباسيان اين بار بر خالف ربيعي 
اميد فراواني به ماندن در وزارت  داش��ت و برخي از 
فراكسيون هاي مجلس نيز تمايل به ادامه حضور 

وي در مجلس داشتند. 
با اين حال فش��ار رواني ناش��ي از به هم خوردگي 
اقتصادي به گونه ای بود كه نمايندگان ترجيح دادند 
رأي به بركناري كرباس��يان بدهند تا قدري از اين 
فشار را كم كنند. هم اكنون يك استيضاح ديگر در 
صف بررسي است و آن هم استيضاح شريعتمداري 

وزير صنعت،معدن و تجارت اس��ت كه با مس��ائل 
گوناگوني همچ��ون ركود بی س��ابقه در صنعت و 
اقتصاد و مسائلي همچون ورود غيرقانوني خودرو 

دست به گريبان است. 
اين روند و رويك��رد مجلس اگرچ��ه دولت را در 
موقعيت مظل��وم نمايي قرار مي ده��د، اما حذف 
مديراني اس��ت كه دولت به نوعي ب��ا آنها تعارف 
داشته است.  حذفي كه هزينه آن بر عهده مجلس 
ش��وراي اس��المي خواهد بود. با اين حال سؤال 
اينجاس��ت كه تكليف وزارتخانه هاي بي وزير چه 
خواهد ش��د. آيا روحاني به دنبال اين است كه از 
مدت سه ماهه موجود به صورت كامل براي معرفي 
جانشين وزرا استفاده كند و يا شرايط فعلي سبب 

خواهد شد تا در اين رويه تجديد نظر كند. 
    بدون وزیر كاري  نمي توان انجام داد 

واقعيت اين اس��ت كه روحاني نشان داده كه در 
تعيين وزرا تابع برخي متغيرهاست كه كمتر در 
رسانه ها بازتاب مي يابد. يكي از اين متغيرها تالش 
فراوان البي ها و جناح هاي مختلف در دولت براي 
تأثيرگذاری بر چينش وزرا اس��ت. كمتر كسی 
است كه نداند هم اكنون بدنه فرماندهي دولت در 
حوزه اقتصاد در اختيار چندين شخصيت كليدي 

در دولت است. 
نظريات جداگان��ه نهاونديان به عن��وان معاون 
اقتصادي دولت، واعظي به عن��وان رئيس دفتر 
رئيس جمهور و اس��حاق جهانگيري معاون اول 
رئيس جمهور سبب شده است هر گروه به دنبال 

ارائه بهتر نظرات خود به رئيس جمهور باشند. 
در كن��ار اينه��ا،  دو وزارتخانه حساس��يت هاي 
فراوان��ي دارد كه س��بب تأخيرهای بيش��تر نيز 

مي شود. با اين حال به نظر مي رسد كه روحاني 
بايد رويه قبلي خود را به طور كامل كنار بگذارد. 
ه��م اكن��ون حوزه هاي زي��ر مجموع��ه اين دو 
وزارتخانه با تهديدهاي گوناگوني روبه رو هستند 
كه تعلل در رس��يدگي ب��ه هر ك��دام مي تواند، 
صدمات فراواني براي كش��ور به همراه داش��ته 
باشد. در شرايط فعلي با قاطعيت مي توان گفت 
كه دولت در حال مس��ابقه با زمان است و برخي 
تصميم گيري ها و موفقيت در آنها به سرعت عمل 

سيستم اجرايي كشور بستگي دارد. 
ب��ه عن��وان مث��ال وزارت كار از جمل��ه نهادها 
و ارگان هايي اس��ت كه مس��ئوليت اصلي را در 
ارائه خدمات به افراد محروم جامعه و همچنين 
كارگران بر عهده دارد. بر اساس يكي از طرح هايي 
كه دولت قصد اجراي آن  را دارد يك كارت شارژ 
با مبلغي ماهيان��ه ۱۰۰ هزار توم��ان در اختيار 

دهك هاي مختلف جامعه قرار مي گيرد. 
طبيعي است كه در اين ش��رايط اگر وزارت كار 
و رفاه اجتماعي از فرماندهي درس��تي برخوردار 
نباش��د، نمی تواند اين مأموريت را به درس��تي 
انجام ده��د. اتفاقي ك��ه در س��ال ۹۲ و هنگام 
توزي��ع كاالي دولتي اتف��اق افت��اد، نمونه اي از 
اين بی تدبيری هاس��ت. اتفاقي كه وندي شرمن 
مذاكره كننده وقت امريكا در مذاكرات هسته اي 
نش��انه اي از ضعف اي��ران در مقابل فش��ارهاي 
اقتصادي نام برد و منجر به اين شد تا مسئوليت 
كامل اين كار از وزارت صنعت و تجارت به وزارت 

كار محول شود. 
وزارت اقتصاد نيز ش��رايط مش��ابهي دارد. اين 
وزارتخانه با معضالت فراواني در حوزه مديريت 
كاال و اقتصاد كشور روبه رو است. به عنوان مثال 
هم اكن��ون بخش عظيمي از كااله��اي وارداتي 
به كش��ور در گمرك دپو ش��ده و واردات قانوني 
به كش��ور به طور كامل به كمترين ميزان خود 

رسيده است. 
ش��رايط فوق س��بب كمبود مواد خام در صنايع 
توليدي شده و عماًل به كمبود مواد خام در كشور 
دامن زده مي ش��ود. حل اين معضل و همچنين 
هم راستا كردن دستگاه هاي كشور براي اقدام در 
اين حوزه نيازمند يك مدير صاحب اختيار و ثابت 
است. طبيعي است در شرايطي كه اين وزارتخانه ها 
با سرپرست اداره مي شود، نمي توان انتظار ابتكار 
مديريتي داشت.  هيچ مديري در شرايطي كه قرار 
اس��ت از مانع رأی اعتماد مجلس رد شود، حاضر 
نخواهد بود به دنبال تغيير ساختاري و جدي در 
وزارتخانه زير مجموعه خود برود. اين مطلبي است 
كه به طور حتم ش��خص روحاني به عنوان رئيس 

جمهور از آن مطلع است. 
   فرصت محدود اصالحات اقتصادي

روحاني تقريباً تا يك ماه و نيم ديگر براي معرفي 
وزرا فرصت دارد، اما شايد زمان آن رسيده باشد 
كه حتي رئيس جمهور هم به اين نكته برسد كه 
زمان براي اصالحات اقتصادي و جدي كم است. 
اين اصالحات با سرپرست در رأس وزارتخانه هاي 

مهم اقتصادي امكان پذير نخواهد بود. 

در پیامي صورت گرفت
تسليت رهبر انقالب به مناسبت  
درگذشت حجت االسالم اشرفي 

درگذش�ت  پیام�ي  در  اس�المي  انق�الب  معظ�م  رهب�ر 
ح�اج  آق�اي  والمس�لمین  حجت االس�الم  جلی�ل  عال�م 
گفتن�د. تس�لیت  را  اش�رفي ش�اهرودي  مرتض�ي  ش�یخ 

به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، در پيام حضرت 
آيت اهلل خامنه اي آمده است: درگذش��ت عالم جليل جناب مستطاب 
حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج شيخ مرتضي اشرفي شاهرودي 
رحمه اهلل عليه را به خاندان مكرم و بازماندگان معزز به ويژه اخوي معظم 
ايشان و نيز به ارادتمندان و شاگردان آن مرحوم و به همه  مردم مؤمن 
و انقالبي شاهرود تسليت عرض می كنم و رحمت و مغفرت الهي و علو 

درجات ايشان را مسئلت می نمايم.

تلقی مشترک اوباما و  ترامپ از ايران
»يكي ازگزينه هاي ايران اين است كه غنی س��ازی اورانيوم را مجدداً 
افزايش دهيم.«اين عب��ارت، تهديد اروپا توس��ط محمدجوادظريف 
آن هم بعداز نزديك به پنج ماه فرصت سوزي اتحاديه اروپا و كشورهاي 
عضو اين اتحاديه براي اجراي تعهدات برزمين مانده برجامي اس��ت. 
فرام��وش نكنيم كه  اروپا قب��ل از خروج اياالت متح��ده از برجام نيز 
به تعهدات ده گانه خود در پيوس��ت نخس��ت متن توافق هس��ته اي 
نيز پايبند نبوده كه حال انتظار داش��ته باش��يم بعد از خروج امريكا 
از برجام، راهكارهاي��ي عملياتي براي حفظ آن ارائ��ه كند. نكته مهم 
اينكه وزيرامورخارجه كش��ورمان در ش��رايط فعلي بايد اروپايي ها را 
تهديد به»خروج از برجام«يا دست كم»تعليق تمام تعهدات برجامي 
ايران«كند؛ چرا كه تنها با افزايش سطح غني سازي، اروپايي ها حاضر 
به تغيير رفتار نمي شوند و مهم تر اينكه اين سطح از برخورد با كيفيت 
مورداشاره پالس های نامناسبي را به دستگاه محاسبه سنج امريكايي 
ارائه داده كه هزينه هاي برجامي ايران را به شدت افزايش داده است)در 
ادامه به بخش هايي از برآورد دستگاه محاسبه س��نج امريكا از ايران 

اشاره مي شود(. 
مصاحبه ها و گفت وگوهاي روزهاي اخير مقامات سابق دولت اياالت 
متحده امري��كا را كه كنار هم ق��رار مي دهيم اين برداش��ت عيني را 
مي توان از آن داش��ت كه دولتمردان اوباما سياست ها، جهت گيری و 
اهداف ترامپ را در مواجهه با ايران قطعا قبول داشته و تنها در استفاده 
از ظرفيت–فرصت ها براي ضرب��ه زدن به جمهوري اس��المي ايران 
اختالف نظر دارند. ه��ر دو دولت اوبام��ا و ترامپ»برجام«را موهبتي 
براي»تضعيف« و نهايتاً »فروپاشي« ايران دانس��ته و اينكه جماعت 
غربگرا و غرب باور داخلي ميان دولت اوباما با ترامپ مرزگذاري مي كند 
ناشي از تفكرات و باورهاي غلط مستولي شده بر آنها است و با اصول 
و مباني سياست خارجه امريكا همخواني نداشته و در تناقض آشكار 
مي باشد. گفته هاي مقامات سابق دولت امريكا در روزهاي اخير روي 
دو نقطه قابل ارزيابي است، ۱-روانشناسی گسترده و شناخت جامع 
دستگاه محاس��به س��نج هر دو دولت امريكا از اعضاي مذاكره كننده 
ايراني و۲-متفق القول بودن آنها درباره»خروج از برجام«و»اهرم فشار 

بودن آن«، می باشد. 
۱-پش��ت پرده های مذاكرات برجام كه بخش��ي از آن اخيراً توسط 
وندي شرمن و جان كري رسانه اي مي شود نشان مي دهد، تلقي هاي 
مش��تركي ميان دولت قبلي و فعلي امريكا درباره ايران وجود دارد 
و از جمل��ه آن اينكه»طرف ايراني با تش��ديد فش��ار و زبان تهديد 
تغيير روي��ه دارد«و در مقابل غرب مواضع خ��ود را تعديل مي كند. 
وندي ش��رمن در توئيتي درباره انعط��اف تيم هس��ته اي ايران در 
براب��ر گريه هاي خ��ود مي گوي��د: »در جريان مذاكرات هس��ته اي 
وقتي عراقچ��ي با يك��ي از بندهاي تواف��ق مخالفت ك��رد، من كه 
خيلي نااميد ش��ده بودم ش��روع به  گريه كردم و گفتم تمام توافق 
به خطرمي افتد!عراقچي و روانچي كه مبهوت ش��ده بودند با نظرم 
موافقت كردند و آن بند را حذف كردند!« يا آنچه كري در بخشي از 
فصل هجدهم كتاب خود به نام »Every Day is Extra«از پذيرش 
شروط خاص امريكا توسط محمدجوادظريف مي گويد يا آنچه كري 
در مصاحبه با يك راديو مبني بر»ترغي��ب ظريف به محدود كردن 
نفوذ ايران در منطقه كردم!«همگي نش��ان مي دهد كه امريكايي ها 
دريافته اند با تحريم–تهديد مي توانند نخست طرف ايراني را مجاب 
به امتيازدهي و در واقع پذيرش تغيير رفتار درجهت خواس��ته هاي 
امريكا كنند!رويارويي»مداراگونه«و »محتاطانه«با دولت قبل و فعلي 
امريكا منجر به آن شد دولت باراك اوباما در مصاديق بسيار مهمي 
مانند»قانون ويزا«، »كاتسا«و»آيسا« برجام را نقض و عماًل مانع از 
دست يابی ايران به اهداف حداقلي شود و از سوي ديگر اين مداراي 
بحث برانگيز، زمينه خروج بدون پرداخت ترامپ از برجام را نيز هموار 
ساخت. بنابراين بايد گفت ، برآورد اين چنينی دستگاه محاسبه سنج 
دولت اوباما از تفكرات و روحيات تيم ايراني همان برآوردي اس��ت 
كه امروز دولت ترامپ از تيم ايراني داشته ؛چرا كه وي بعد از خروج 
از برجام و گسترش تحريم ها و توس��عه زبان تهديد عليه كشورمان 

بالفاصله پيشنهاد مذاكره بدون پيش شرط را مطرح مي كند. 
۲-برخالف پروپاگانداي رسانه اي كه طيف غرب گرا-غرب باور داخلي 
در طول ماه هاي گذشته به راه انداخته و ترامپ را »تخريب« اما اوباما 
را »سفيدنمايي« مي كنند؛دولت اوباما نيز قصد قطعي براي خروج از 
برجام داش��ته و تنها با دولت ترامپ بر سر»زمان خروج«اختالف نظر 
داشته اند. دولت قبلي اين كشور همانند دولت فعلي، برجام را ابزاري 
براي تشديد فش��ارها عليه ايران و نه سندي براي عادي سازي روابط 
ميان ايران-امريكا قلمداد كرده اس��ت. از روز امضاي توافقنامه ژنو۳ 
)آذر۹۲(تاكنون جماعت��ي در داخل، توافق هس��ته اي ميان ايران و 
غرب را گام نخست براي پايان تخاصم هاي بين المللي عنوان و آن را 
سندي براي عادي سازي روابط تجاري، بانكي و اقتصادي ميان ايران 
و كش��ورها تفس��ير مي كردند؛نگاهي كه فاقد پيروي از اصول روابط 
بين الملل بوده و بيش��تر بر منطق احساس��ي گري و اعتماد مطلق به 

طرف مقابل استوار شده است. 
جان كري، در مصاحبه اي با س��ي ان ان مي گويد: »ما مي خواس��تيم 
س��الح هس��ته اي را بگيريم و آن را كناري بگذاريم و بعداً به حمايتي 
كه از روسيه، چين و ساير كشورها داشتيم اتكا كنيم تا ايران را وادار 
كنند كارهايي كه در س��اير جاها را انجام مي دهن��د را تغيير دهد. ما 
مي خواس��تيم با آنها همكاري كنيم تا به مداليته )الگو(جديدي براي 
امنيت منطقه برسيم. آنها نش��ان دادند كه آماده گفت وگو درباره اين 
مسائل هس��تند. « اين اظهارات نش��ان مي دهد اصل خروج امريكا از 
برجام توسط كري و دوس��تان نيز قابل پذيرش است و ترامپ تنها به 
دليل»خروج زودهنگام از برجام« مورد شماتت و مالمت قرار گرفته 
و اين برخالف تفسيري است كه جريان غرب گرا-غرب باور در داخل 
ايران از فضاي داخلي امريكا مخابره مي كند. سخناني كه روزگذشته 
از قول جان كري در گفت وگو با»سي ان ان«منتشر شد نمايانگر بخش 
دوم اش��تراكات دولت قبل و فعلي امريكاس��ت؛مبني بر اينكه هر دو 
دولت اوباما–ترامپ، توافق هس��ته اي را سندي براي تضعيف و نهايتاً 
فروپاشي جمهوري اسالمي ايران مي دانند و»خروج از برجام«، يكي 
از نقاط مشترك ميان دولتمردان باراك اوباما و مقامات ارشد دونالد 
ترامپ اس��ت و مرزگذاري و تفكيك ميان دو دولت با واقعيت صحنه 

همخواني ندارد. 

ژه
وی

اینانتصابرنگوبويدیگريدارد 
روزنامه اصالح طلب آرمان روز گذشته به استقبال انتصابي رفته 
كه طي آن قرار است يك خانم اهل سنت بلوچ به عنوان سفير 

جمهوري اسالمي ايران عازم كشور برونئي شود.
گرچه اين خبر هنوز از سوي بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت 
امور خارجه تأييد نشده است، اما آرمان اين خبر را به نقل از آذر 
منصور فعال اصالح طلب، اتفاقي مهم  در دولت روحاني عنوان 
كرده است. آرمان همين خبر تأييد نشده را بهانه كرده تا بگويد، 
دولت روحاني به مطالبات اهل سنت و اقليت هاي ديني و قومي 
كه در انتخابات از وي حمايت كردند، وفادار اس��ت. گرچه ما 
هم چنين رويكردي را به فال نيك مي گيريم و معتقديم فارغ 
از مذهب و قوميت بايد مشاغل و مسئوليت ها به افراد بر اساس 
شايستگي هاي فردي و عمومي واگذار شود، اما اكنون سؤال اين 
است كه آيا خانم حميرا ريگي از تحصيالت و تجربه كافي در امور 

ديپلماسي برخوردار است؟!
با يك جست وجوي س��اده مي توان دريافت كه خانم ريگي 
دانش آموخته فيزيوتراپي است كه نخستين سابقه مديريتي 
ايش��ان به دهه ۸۰ بازمی گردد كه در دولت هاي نهم و دهم 
در مش��اغلي مانند بخشداري، بهزيستي، مش��اور مديركل 
بهزيستي سيستان و بلوچستان، دبير كميسيون امور بانوان 
فرمانداري چابهار و دبير كميس��يون ش��وراي شهر چابهار 
ايفاي نقش كرده اس��ت. خانم ريگي در فروردين ماه س��ال 
۹۳ به عنوان فرماندار شهرس��تان قصر قند استان سيستان 
و بلوچستان منصوب شد. چنانكه مشاهده مي شود، سوابق 
و تحصيالت خانم ريگي كمترين نسبتي با دستگاه سياست 
خارجي ندارد و ضمن احترام به سوابق مديريتي و تخصصي 
ايشان، بايد با اين انتصاب به ديده ترديد نگريست و اين گزاره 
را مطرح كرد كه اگ��ر مالك انتصابات صرف��اً »زن بودن« يا 
»سني بودن« است، بايد فاتحه مديريتي كه شعار كارآمدي و 
شايسته گزيني او گوش فلك را كر كرده بود، خواند. بنابراين 
اين تصميمات نه تنها كمكي به ايشان نيست كه نوعي توهين 

هم تلقي مي شود.

 روزنامهدولتیاتریبونافراطيون؟!
روزنامه دولتي ايران روز گذش��ته و در اقدام��ي قابل تأمل 
با تيتر »دولت پنهان، مش��كل امروز« ادعاه��اي بي مبنا و 
متوهمانه تاج زاده و اپوزيس��يون خارج از كشور را نشخوار 
كرد تا به زعم خود با مفهوم س��ازي اين عبارت مجعول بار 
بي كفايتي هاي اجرايي و مديريتي كشور را گردن دولت به 

اصطالح پنهان و موازي كاري ها بيندازد.
روزنامه ايران كه با بودجه دولت اداره مي شود، با اختصاص 
گفت وگويي دو صفح��ه اي به مصطفي تاج زاده، س��خنان 
توئيت��ري وي را بازت��اب داده و به نق��ل از وي نقش دولت 
پنهان به زعم او را در ايجاد شرايط كش��ور بسيار برجسته 
ديده است. بی آنكه براي ادعاهاي تاج زاده مصداقي بياورد. 
ايران در ادامه نه��ي رهبر معظم انق��الب را از موازي كاري 
با دولت در جلسه اخير ايش��ان با رئيس و اعضاي خبرگان 
رهبري بهانه كرده و به سراغ برخي اعضاي كابينه رفته تا به 
ادعاهاي تاج زاده رنگي از واقعي��ت بدهد. غافل از آنكه نهي 
رهبري ناظر بر محتواي طرح ش��ده در همان جلسه بوده و 
ارتباطي به توهمات امثال تاج زاده و ديگر اپوزيسيون خارج 
از كش��ور نداش��ته اس��ت. بنابراين از روزنامه دولت انتظار 
مي رود در پردازش و انتظار سوژه ها مسيري را انتخاب نمايد 
كه برخالف نظر و تأكيد رئيس دولت به سمت انشقاق، توهم 
پراكني نرود و مراقب باشد، خواسته يا ناخواسته به تريبون 
افراطيون تبديل نش��ده و اجازه ندهد كساني خارج از اراده 

دولت انها را مديريت كنند.


 مطرودامام،محبوبخاتمي!
روزنامه اعتماد روز گذشته تيتر و عكس صفحه يك خود را به 
محمد توسلي، دبيركل نهضت آزادی اختصاص داد و نوشت: 
شايد هيچ طيف و حزبي از اصالح طلبان، گروهي به اندازه نهضت 
آزادی به »اصالحات جامعه محور« اعتقاد و التزام نداشته باشد.

عب��ارت »اصالح طلبان كالس��يك« عنواني اس��ت كه اين 
روزها از سوي جريان اصالحات براي اعضاي حزب مطرود 
امام يعن��ي نهضت آزادی ب��ه كار گرفته مي ش��ود تا با اين 
واژه سازی های مجعول نزديكي خود به آنها را توجيه كنند. 
از اين روست كه براي نخستين بار يكي از اعضاي اين جريان 
مطرود به عضويت شوراي عالي سياستگذاري اصالح طلبان 
در مي آيد و فراتر از آن توس��لي طلبكارانه شرط مي گذارد، 
چنانچه تحول س��اختاري در اين شورا اتفاق نيفتد، از شورا 

خارج خواهند شود!
اما نهضت آزادی داراي چه س��ابقه اي است و اساساً نسبت 
اصالح طلبان با اين طيف چيس��ت؟ پاس��خ به اين سؤال را 
مي توان در نامه محتشمي پور، وزير كشور اصالح طلب وقت 
در سال ۶۶ به امام و پاسخ آن حضرت به ايشان جست وجو 
كرد. در سي ام بهمن ماه ۱۳۶۶، سيد علی اكبر محتشمي پور، 
وزير وقت كش��ور نامه اي به همراه مواض��ع و اطالعيه هاي 

نهض��ت آزادی را خدمت امام خميني )ره( ارس��ال كرد. او 
با اش��اره به عملكرد »نهضت آزادي« از ايشان در خصوص 
صالحيت آنان براي ش��ركت در انتخابات مجلس ش��وراي 
اسالمي كس��ب تكليف كرد. امام هم در پاسخي مشروح به 
وزير كشور نوش��ت: »... نهضت به اصطالح آزادی صالحيت 
براي هيچ ام��ري از امور دولتي يا قانونگ��ذاري يا قضايي را 
ندارند، و ضرر آنها، به اعتبار آنكه متظاهر به اسالم هستند 
و با اين حربه جوانان عزيز م��ا را منحرف خواهند كرد و نيز 
با دخالت بي مورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و 
تأويل های جاهالنه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، 
از ضرر گروهك هاي ديگر، حتي منافقين اين فرزندان عزيز 

مهندس بازرگان، بيشتر و باالتر است...«
گرچه برخالف نهضت آزادی كه همچنان بر همان مش��ي 
گذشته خود اصرار دارند، بسياري از اصالح طلبان از گذشته 
خود پش��يمان ش��ده و نوعي همذات پنداري با نهضت به 
اصطالح آزادی پيدا كرده اند، اما از مديرمسئولي كه )الياس 
حضرتي( از فرمانده��ان دوران دفاع مقدس بود و س��وابق 
نهضت آزادی درباره دفاع مقدس را بهتر از هر كسي مي داند، 
دور از انتظار بود كه با رنگ و لعاب اصالح طلبي اين جريان 
مطرود امام را تبرئه كن��د. البته اگر از نگاه ش��ما مخالفان 
امام، اصالح طلب هس��تند، اين را با صراحت اعالم كنيد تا 

مرزبندی ها بيش از پيش آشكار شود.


سانسورشهدايگمنامبهنفعجانكري!
 صفحات نخست روزنامه هاي وابسته به جريان اصالحات روز 
گذشته كوچك ترين اثري از تش��ييع ۱۳۵ شهيد گمنام را در 

خود نداشت.
در حالي كه روز پنج شنبه پيكرهاي مطهر ۱۳۵ شهيد دوران 
دفاع مقدس با استقبال پرشكوه مردم تهران روي دست عزاداران 
حسيني تشييع ش��د، روزنامه هاي اصالحات ترجيح دادند با 
سانسور اين تشييع حماسي دين خود به شهداي دفاع مقدس 

را اينگونه ادا كنند!
در كنار اين سانس��ور معن��ادار، اما آنها كوش��يدند ديدارهاي 
غيررسمي جان كري با ظريف، وزير امور خارجه كشورمان را 
كه اكنون براي وي جنجال برانگيز و دردسر ساز شده است، در 
صفحات نخست خود پوشش بدهند. اصالح طلبان كه روزگاري 
با »امضاي كري تضمين است« خوش بودند، اكنون به نقل از 
وي به اين جمله اميدوارند كه »تا استيضاح ترامپ صبر كنيد.« 

تا بلكه در روابط با ايران و امريكا به زعم او فرجي حاصل شود.

محمد اسماعيلی


