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فوایدی که مذاکره ندارد !
در روابط خارجی و ام��ور بینالملل ،روشهای مختلف و گوناگونی برای
حل مس��ائل و گسترش روابط بکار گرفته میشود که «مذاکره» ،اولین و
پرکاربردترین شیوه در این میان به شمار میرود .مذاکره بین نمایندگان
کش��ورها از گذش��تههای دور متداول ب��وده و معمو ًال ب��ه درک متقابل،
زمینهسازی برای تثبیت فضای تعاملی بین دولتها کمک شایانی کرده
اس��ت ولی درعینحال ،بهصورت مطلق ،نمیتواند کارس��از و در جهت
برداشتن موانع ،مؤثر باشد .گفتگو و مذاکره اساس ًا زمانی راهگشا خواهد بود
که طرفین از این مجرا ،برای درک مواضع و نظرات یکدیگر استفاده کنند،
نه اینکه از پشت میز نشستن نمایندگان کشورها ،یک شوی سیاسی ترتیب
داده شود و چند عکس و فیلم یادگاری باقی بماند .بنابراین ،زمانی این شیوه
کارآمد است که مجموع فواید ذکرشده در نگاه طرفین یا طرفهای گفتگو
جمع شده باش��د و مهمتر اینکه مذاکره به ابزاری برای تحمیل نظرات و
سیاستهای یک کشور به دیگر کشورها تبدیل نگردد.
بدیهی اس��ت که جمهوری اس�لامی ایران به دلیل ماهیت صلحطلبانه
و ثباتآفری��ن خود ،اصل مذاکره با همه کش��ورها جز ش��ماری اندک را
قبول دارد و از هر مجالی برای نزدیکتر ش��دن رویکردهای منطقهای و
بینالمللی استقبال میکند .بااینحال و به مدد تجربه نزدیک به  4دهه از
رصد رفتار نظامهای استکباری ،بهخوبی آگاه است که چنانچه یکطرف
به بهانه گفتگو ،وارد جرگه مذاکره شود اما اصول حداقلی را دراینارتباط
رعایت نکند و آماده اجرای نتایج بهدس��تآمده نباش��د ،مذاکره ،معنای
دادوس��تد خود را از دست میدهد و حربهای میشود که طرف مقابل را به
بازی در پازل خود مجبور کند .طبیعت ًا چنین ترفندی ،موجب تحقیر طرفی
میش��ود که از آمادگی کامل برای حلوفصل مشکالت فیما بین در یک
چارچوب مشخص برخوردار اس��ت و در نتیجه ،کورسوی ترمیم روابط را
بهطور کامل از بین میبرد.
اگر طرف مقابل گفتگو ،کشور بد ذات ،بدعهد و پیمانشکنی مثل آمریکا
باشد که غلظت و آالیندگی همه موارد ذکر شده به حداکثر خود میرسد،
چراک��ه آمریکاییه��ا در هیچیک از مذاکرات خود ،با صدق نیت دس��ت
دوستی دراز نکرده و بدون قصد و غرض به گپ و گفت ننشستهاند .با طرح
گفتگوی بدون پیششرط ،توپ را به زمین حریف میاندازند و زمانی که
طرف مقابل ،طوم��اری از عدم پایبندی به تعهداتش را در موارد مش��ابه
گذش��ته رو میکند ،با بهرهگیری از توپخانه رسانهای ،ژست حقبهجانب
میگیرند که بله ،ما حسن نیت نشان دادیم و این طرف مقابل بود که زیر
بار گفتگو و حلوفصل مس��المتآمیز مسائل نرفت! رفتار آمریکا در قبال
جمهوری اسالمی ازایندست است .کشورمان در بعضی از مقاطع ،گفتگو
و همکاریهای محدود و معینی با واشنگتن داشته ولی عم ً
ال در هیچیک
از این موارد ،نتیجه مثبتی مشاهده نکرده است .برچسب «محور شرارت»
را «جورج بوش» وقتی به ایران زد که مس��ئولین وقت با انگیزه کاستن و
رفع دشمنیها ،به درخواست آمریکاییها برای حل مشکالت افغانستان
چراغ سبز نشان دادند« .وندی شرمن» ،مذاکره کننده ارشد آمریکایی در
گفتگوهای هس��تهای در دولت اوبامای به اصطالح مؤدب ،با وجود آنکه
از آمادگی و پیشپرداختهای مقامات فعلی کش��ورمان اطالع داش��ت،
وقتی مورد سؤال کمیته روابط خارجی مجلس سنا قرار گرفت ،در توهینی
آش��کار به ملت بزرگ ایران گفت« :ما میدانیم فریب و نیرنگ بخشی از
«دیانای» ایرانیهاست ! ترامپ هم که از اساس ،همکاری ایران برای
اطمینان بخش��ی در خصوص برنامه هستهای خود را نادیده گرفته ،بارها
به مردم انقالبی ایران توهین کرد و آنها را «تروریس��ت» خطاب نموده
اس��ت! مذاکره با آمریکا در گفتگوهای هستهای ،ضرر بزرگ دیگری هم
داش��ت و آن ،اتالف وقت و معطل کردن ظرفیتهای کش��ور و از دست
رفتن فرصتهایی بود که در صورت اس��تفاده بهموقع و صحیح از آنها،
شاهد بحرانهای اقتصادی – معیشتی امروز نبودیم.
آخرین نمونه از رفتار متکبرانه آمریکاییها پس از مذاکره و گرفتن ژست
صلحطلبی ،در ماجرای کره ش��مالی دیده میشود .ترامپ پس از سفری
نمایش��ی به شرق آس��یا و پالوده خوردن با رهبر کره شمالی ،بالفاصله از
ادبیات تهدید استفاده کرد و مسئوالن کاخ سفید هم بجای انجام اقدامات
عملی در برابر حس��ن نیت پیونگیانگ ،برای کره ش��مالی خط و نشان
کشیدند .حتی اتهامات اثبات نشدهای مثل تالش برای ادامه فعالیتهای
اتمی را به کره شمالی میزنند و هر از گاهی ،صراحت ًا و تلویح ًا به کره شمالی
میتازند .خبرگزاری کره شمالی در گزارشی تحلیلی ،سیاست کاخ سفید در
قبال پیونگیانگ را موردانتقاد قرار داده و مینویسد« :آمریکا در مذاکرات
خلع سالح اتمی شبهجزیره صادق نیس��ت و در برنامهها و راهبردهایش
ابهامات زیادی وج��ود دارد .رهیافتهای خصمانه آمریکا و عمل نکردن
ترامپ به تعهداتش باعث شده تا برنامه خلع سالح اتمی شبهجزیره کره به
بن بست برسد و بیصداقتی و عمل نکردن آمریکا به تعهداتش ،باعث شده
تا شعار غیر اتمیشدن کره شمالی بهصورت «قابل تائید ،برگشتناپذیر
و با راس��تی آزمایی» معنایش را از دس��ت بدهد ».بنابراین ،سیاستهای
باجخواهانه و قلدرمآبانه آمریکا در ش��بهجزیره کره و شرق آسیا که همه
آنها از طریق کاتالیزور گفتگو با رهبران چین و کره ش��مالی کلید خورده
است ،نه تنها موجب ناامنی و افزایش تهدیدات در این منطقه شده ،بلکه
به سبب جنگ تجاری واشنگتن با پکن و دیگر کشورهای آسیایی ،امنیت
اقتصادی این منطقه به شدت آسیب دیده است.
از سوی دیگر ،واشنگتن نه فقط با دشمنانش ،بلکه با دوستان و متحدانش
هم از در خدعه و نیرنگ وارد میشود و هیچ گفتگو و مذاکرهای میان آمریکا
و اتحادیه اروپا وجود ندارد که پس از آن ،موجی از انتقادات سران اروپایی
راهی کاخ سفید نشود .درست از وقتی که ترامپ روی کار آمد و سر صحبت
را با اروپاییها باز کرد ،بروکسل در الک دفاعی و حتی تهاجمی فرو رفته
و علیالدوام از جدا کردن مسیر خود از واشنگتن و روی پای خود ایستادن
صحبت میکند .کانادا که یار غار آمریکا محس��وب میش��د هم به صف
مخالفان آمریکا در اتحادیه اروپا پیوسته و تالش میکند که بر مشکالت
اقتصادی ناشی از ارتباطش با کاخ سفید ،فائق آید.
از حقای��ق پیشگفته معلوم میش��ود که ترامپ ،میز مذاک��ره را به مثابه
میدان جنگ میبیند و با قرار دادن حریف در تنگنای درخواستها در ازای
وعدههای فریبنده ،میکوشد که حرف خود را به کرسی نشانده ،از آن ،ریل
جدیدی به منظور ادامه و تحکیم سیاستهای غرضورزانه و خصمانهاش
ایجاد کند .به تعبیر رهبر حکیم انقالب« ،بعد که قضیه تمام شد و کارش
گذش��ت ،زیر همین وعده هم میزند ،این وعد ه قرصومحکم را هم مثل
باد هوا فراموش میکند!
روش مذاکر ه آمریکاییها این اس��ت» .به بیان سادهتر« ،مذاکره با رژیم
زورگو و پرتوقعی مثل آمریکا ،وسیلهای برای رفع دشمنی نیست؛ مذاکره،
وس��یلهای برای رفع دشمنی آمریکا نیست بلکه مذاکره ،ابزاری در دست
او برای اعمال دش��منی است .ببینید؛ این یک فرمول قطعی است که هم
تجربههای م��ا آن را تائید میکند ،هم مالحظات گوناگون سیاس��ی آن
را تأکید میکند .بعضی میگویند مذاکره کنیم تا دش��منی کم بش��ود؛ نه،
مذاکره دش��منی را کم نمیکند ،مذاکره یک وس��یلهای به او میدهد تا
اعمال دشمنی بیشتری بکند .لذاست که مذاکره نمیکنیم و ممنوع است؛
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رهبر انقالب در حکم انتصاب حجت االسالم محمد قمی به ریاست سازمان تبلیغات اسالمی تاکید کردند

لزوم تبیین نو آورانه معارف اسالمی و مقابله با تهاجمات فکری و تبلیغی
حضرت آیتاهلل خامنهای در حکمی حجتاالسالم آقای شیخ محمد
قمی را به ریاست سازمان تبلیغات اسالمی منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب حجتاالسالم آقای شیخ محمد قمی دامت توفیقاته
اکنون که س��ازمان تبلیغات اس�لامی پس از یک دورهی طوالنی به
مدیریت جناب حجتاالسالم آقای س��یدمهدی خاموشی به رشد و
توس��عه ک ّمی و کیفی قابل توجه نائل گشته است ،با تشکر از زحمات

و تالشه��ا و خدمات متراکم ایش��ان ،جنابعالی را ک��ه بحمداهلل از
دان��ش و ابتکار و انگیزه و نش��اط جوانی برخوردارید به ریاس��ت این
سازمان منصوب میکنم .سازمان تبلیغات اسالمی یکی از مهمترین
رویشهای انقالب اس�لامی اس��ت که با تصمیمی روش��نبینانه و
ژرفنگرانه با هدف تبلیغ و عرضهی اندیش��هی تابناک اس�لام ناب
محمدی(صلواتاهلل علیه و آله) به جامعه انقالبی بویژه جوانان جویای
حقیقت و معرفت ،شکل گرفت .این سازمان بحمداهلل طی حدود  ۴دهه
اخیر منش��اء خدمات و برکاتی بوده است و امروز ضرورت وجودی آن
نه تنها کاهش نیافته بلکه ضریبی فزاینده یافته است .تبیین و عرضه

فکر و فرهنگ و معارف اس�لامی با توجه به نیازهای روز و با نوآوری
در ادبی��ات و روشها بگونهای که بر جان و دل مخاطبان بنش��یند و
وجود آنان را از کوثر حقیقت دین سیراب نماید ،رسالت بسیار مهم این
سازمان است .رسالت دیگر این سازمان رصد و مقابلهی هوشمندانه
با تهاجمات فکری و فرهنگی و تبلیغی و رس��انهای دش��منان دین و
انقالب و کشور است .دش��منانی که نه امروز بلکه از چند دهه پیش،
هویت و شخصیت و باور و رفتار و سبک زندگی اسالمی -ایرانی مردم
خصوص�� ًا جوانان را هدف قرار داده و با ش��یوهها و ابزارهای متکی به
فناوریهای ارتباطی و رسانهای اعم از هنر و سینما و فضای مجازی

در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد

شناسایی  13مدیر دو تابعیتی
عل�ی الریجان�ی ب�ا محک�وم ک�ردن
توطئههای آمریکا علیه ملت ایران ،گفت:
ملت ایران همیشه در برابر این توطئهها
آماده و بیدار است.
ریی��س مجلس ش��ورای اس�لامی در نطق پیش
از دس��تور خود در جلس��ه علنی مجلس ،با اش��اره
به س��الروز کودت��ای 28مرداد و نق��ش آمریکا در
آن ،اظهار داش��ت :این مکر و فسون امپریالیستی
امروز هم به ش��کلی دیگر در مس��ئله هستهای و
قدرت دفاع��ی و تأثیرگذاری منطقهای ایران دیده
میشود ،آمریکاییها در طراحی تحری م اقتصادی
با وقاحت حمایت از آزادیهای بشر ،امنیت جهانی
و امنیت منطقهای را میسرایند ،شما با آن کارنامه
سیاه کودتای 28مرداد و ایجاد دیکتاتوری وابسته
با چه رویی از آزادی ملت ایران س��خن میگویید؟
وی تصریح کرد :هدف آنها تسلط اقتصادی است،
تحریمها این قصد را نش��ان میدهد ،تالش آنها
برای ایرانهراسی و تولید نگرانی در سایر کشورها
برای چپاول اقتصادی آنهاست .الریجانی با بیان
اینکه ملت ایران در مقابله با این دس��ایس با دقت
مس��یر خود را ادام��ه میدهد ،گفت :ب��ا وحدت و
همدلی تحت رهبری حض��رت آیتاهلل خامنهای
با س��تمگران رخ به رخ خواهیم شد؛ این مجاهدت
اصیل اس��ت که خداوند وعده پی��روزی آن را داده
اس��ت .وی افزود :ماجرای تلخ کدت��ای 28مرداد
ک��ه هزینههای زیادی از نظر اقتصادی ،سیاس��ی
و امنیت��ی بر مل��ت ای��ران تحمیل کرد ب��ه دلیل
زمینهسازی اختالفات درونی و اشتباهات حکومت
در این زمینه بود که فرصت را برای چپاول چند دهه
نفت ایران و سلطه دیکتاتوری وابسته فراهم کرد
اما ظاهر آن را به عنوان جلوگیری وابستگی ایران
به شوروی بزک کردند.
موافقتنام�ه خ�زر مربوط ب�ه تحدید
حدود نیست
الریجانی همچنین بعد از اخطارهایی که نمایندگان
درخصوص موضوع دریای خزر بیان کردند ،اظهار

داشت :در مورد بحث دریای خزر غوغایی که به پا
میکنند ،یک بحث است ولی تا جایی که من اطالع
دارم این موضوع مربوط به تحدید حدود نیس��ت.
وی اضافه کرد :این موافقتنامه مربوط به شرایط
نظامی ،مسائل محیطزیست و این جنس کارها در
دریای خزر اس��ت .وی تصریح کرد :موافقتنامه
باید به مجلس بیاید و این امضا ،اولیه بوده و الیحه
آن به مجلس میآید و در آن زمان بحثهای الزم
صورت میگیرد .رییس مجلس همچنین در پاسخ
به اخطار یکی از نمایندگان درخصوص بیاحترامی
ب��ه ایرانیان در فرودگاه گرجس��تان ،گفت :وزارت
خارجه و کمیس��یون امنیت ملی مجلس موضوع
بیاحترامی به ایرانیان را پیگیری میکنند.
در ادام��ه و در دس��تور کار مجل��س ،نمایندگان با
تحقی��ق و تفحص از نح��وه واگ��ذاری هلدینگ
پتروش��یمی باختر به بخش خصوص��ی موافقت
کردند .طرح اص�لاح م��وادی از آییننامه داخلی
مجلس هم که از سوی ش��ورای نگهبان برگشت
داده شده بود به بحث و بررسی گذاشته شد و موارد
ارجاعی برای تامین نظر شورای نگهبان اصالح و
تصویب شد .براساس یکی از موارد اصالحی ،شعبه
رسیدگی موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز
کاری گ��زارش تایید آن دس��ته از اعتبارنامههای

معاون اول رییسجمهوری:

اولویتفعلیدولت کاهشآثارتحریمهاست
اسحاق جهانگیری در نشست با گروهی
از اقتصاددانان جوان ،تصریح کرد :اداره
مطلوب کش�ور و کاهش آث�ار تحریمها
مهمترین اولویت فعلی دولت است.
معاون اول رییسجمهوری ،در دیدار با جمعی از
کارشناسان جوان اقتصادی با وی ،اداره مطلوب
کش��ور و جلوگیری از آسیب رس��یدن به زندگی
مردم در شرایط تحریم را مهمترین اولویت دولت
دانست و گفت :باید با ایجاد ساز و کارهای کارآمد
برای اداره کشور به نحوی عمل کنیم که زندگی
مردم و فعالیت بنگاههای اقتصادی دچار آس��یب
نشود.جهانگیری با اش��اره به اقدام آمریکاییها
ب��رای ایجاد اتاق فکر و گروه اق��دام برای اعمال
تحریم علیه ای��ران ،بر ل��زوم برنامهریزی دقیق
و واکنش بهموق��ع برای مهار ک��ردن تحریمها
تاکید کرد و اف��زود :باید در مقابل اقدامات آمریکا
برنامههایی به اجرا بگذاریم که کمترین فش��ار و
آس��یب بر اقش��ار مختلف جامعه به ویژه طبقات
ضعیف وارد شود .وی با اش��اره به اینکه دولت از
نقد عالمانه و کارشناسی سیاستهای اقتصادی

خود اس��تقبال میکند ،تاکید ک��رد :من بهعنوان
معاون اول رییسجمهوری باید از سیاس��تهای
دولت حمایت کنم در عین حال آمادگی الزم برای
اصالح مستمر سیاستهای اقتصادی دولت وجود
دارد تا با تقویت نقاط قوت سیاس��تها و برطرف
کردن نقاط ضع��ف بر کارآمدی سیاس��تهای
اقتصادی دولت بیافزاییم.
تمام ظرفیت علمی را بسیج کنید
ریی��س س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی از
کارشناس��ان اقتصادی حاضر در جلسه خواست
ب��ا بکارگیری هم��ه توان و ظرفی��ت علمی خود
راهکاره��ای عمل��ی و قابل اج��را و عملیاتی در
جهت مهار تحریمها و اداره هر چه بهتر کش��ور
را تدوین کنن��د و راهکارهای پیش��نهادی برای
مدیریت کشور در شرایط تحریم را به دولت ارائه
دهند .در این جلسه که دبیر هیات دولت و رییس
س��ازمان بورس و اوراق بهادار نیز حضور داشتند،
برخی راهکارها ب��رای مهار تحریم و کاهش آثار
منفی آن بر اقتصاد کشور مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت.

واصله را که معترض ندارد به صورت یکجا به هیأت
رییسه ارسال کند تا برای تصمی مگیری مجلس در
دستور کار قرار گیرد.
قرائ�ت گ�زارش نهای�ی تفح�ص از
مسئوالن دو تابعیتی در صحن مجلس
عل��ی نجفی س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی
مجلس نیز گزارش نهایی این کمیس��یون درباره
تحقی��ق و تفح��ص از وضعی��ت بررس��ی اف��راد
دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئوالن
و مدیران ارش��د و شناس��ایی خالءهای قانونی در
این موض��وع را قرائت کرد که براس��اس آن یکی
از مهمترین موارد نفوذ در ایران که در این قس��م از
افراد دوتابعیتی قرار میگیرند مربوط به محمدباقر
نمازی (از عوامل رژیم س��ابق و استاندار خوزستان
در زمان ش��اه ملعون) و پسرش س��یامک نمازی
است .همچنین براساس این گزارش در وزارت راه
و شهرسازی  4نفر دوتابعیتی؛ جمعیت هاللاحمر
3نفر دوتابعیتی؛ سازمان بهزیستی 2نفر دوتابعیتی
و بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی 4نفر دوتابعیتی
مش��غول فعالیت هس��تند و س��ایر وزارتخانهها و
دس��تگاههای دولتی عنوان کردهاند که دوتابعیتی
در ای��ن وزارتخانه مش��غول به فعالی��ت نبوده و یا

اینکه اطالعاتی در این زمینه نداشتهاند .در ادامه،
محمدعل��ی وکیلی عضو هیات رییس��ه مجلس،
بیانیه نمایندگان اقلیتهای دینی مجلس را درباره
محکومیت س��خنان پنس معاون رییسجمهور و
پمپئو وزیر ام��ور خارجه آمریکا درخصوص حقوق
اقلیته��ای دینی ایران قرائت کرد .در بخش��ی از
این بیانیه آمده اس��ت :سخنان اخیر پنس ،و پمپئو،
در مورد حق��وق اقلیتهای دین��ی در ایران ،کال
بیپایه و اس��اس ب��وده ،انطباقی ب��ا واقعیتهای
موجود نداشته و صرفا در راستای تبلیغات سیاسی
با اهداف مشخص ضدایرانی بیان شدهاند ۲۰۶ .نفر
از نمایندگان مجلس هم با امضای بیانیهای اجرای
قانون تقس��یمات کش��وری را از رییسجمهوری
خواستار شدند .احمد امیرآبادی عضو هیأت رییسه
مجلس نیز طرح عادی ممنوعیت واگذاری س��که
بهار آزادی را اعالم وصول کرد .طرح استیضاح وزیر
امور اقتصاد و دارایی هم با  33امضا از سوی هیأت
رییسه مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد.
بر این اس��اس مسعود کرباسیان  10روز برای ارائه
توضیحات به مجلس فرصت خواهد داشت.
بهروز نعمتی س��خنگوی هیات رییس��ه مجلس
در گفتوگو با خبرگزاری صداوس��یما ،با اشاره به
قطعی شدن س��وال نمایندگان از رییسجمهوری
سجمهور از اعالم وصول سوال
اظهار داشت :ریی 
یک ماه فرصت دارد تا برای پاسخ در صحن علنی
مجلس حضور یابد و این فرص��ت از دهم مرداد تا
دهم شهریور تعیین شده اس��ت .نعمتی ادامه داد:
قرار است نهاد ریاس��تجمهوری در نامهای زمان
دقیق حض��ور رییسجمهور در مجلس را به هیات
رییسه اعالم کند.
وی درخصوص احتمال پس گرفتن امضا از سوی
س��وال کنندگان از رییسجمهور و منتفی ش��دن
حضور ایشان در صحن علنی ،تصریح کرد :براساس
آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی حتی اگر
تمام  82نفری که برای سوال از رییسجمهور امضا
کردهاند امضای خود را پس بگیرند و تنها یک نفر
باقی بماند رییسجمهور باید برای پاسخ در صحن
علنی حضور یابد.

وزیر امور خارجه:

«گروه اقدام ایران» شکست خواهد خورد
وزیر ام�ور خارج�ه ای�ران با اش�اره به
کودتای تحت حمایت آمریکا علیه دولت
«محمد مصدق» ،نوشت :واشنگتن امروز
هم به دنبال تحت سلطه درآوردن ایران
است ،اما به این هدف نخواهد رسید.
محمدج��واد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان
روز گذش��ته در س��الگرد کودتای ۲۸مرداد سال
 ،۱۳۳۲در صفحه شخصی خود درفضای مجازی
نوشت65 :سال پیش ،آمریکا دولت دموکراتیک
منتخب مردمی دکتر مصدق را سرنگون کرد و با
احیای یک دیکتاتوری ،برای ۲۵س��ال پس از آن
ایرانیها را تحت س��لطه قرار داد .امروز هم یک
«گروه اقدام» آرزوی انجام همین کار را از طریق
فش��ار ،دادن اطالعات غل��ط و عوامفریبی دارد.
هرگز دوب��اره تکرار نخواهد ش��د .وزارت خارجه
آمریکا هفته گذش��ته اعالم کرد برای هماهنگی
اقدامات دولت این کشور علیه ایران ،یک «گروه
اقدام ایران» تش��کیل داده است« .مایک پمپئو»
وزیر خارجه آمریکا که پیش از این رییس آژانس
مرکزی اطالعات آمریکا(س��یا) بود ،در ماههای

گذش��ته به صورت علنی از بروز ناآرامی در ایران
حمایت ک��رده و گفته تالش میکند تا فش��اری
همهجانبه به ایران وارد کند.
هدف تحریمهای اقتصادی علیه ایران
«جیکوب هورنبرگر» موسس و مدیر اندیشکده
آمریکایی «بنیاد آینده آزادی» هم در گفتوگو با
فارس ،گفت :اگر ایرانی بودم ،هنوز هم از اقدامی
که آمریکاییه��ا در س��ال  ۱۳۳۲در ایران انجام
دادند ،خشمگین بودم.
وی ادامه داد :مقامهای آمریکا با همراهی با صدام
و جنگ عراق با ایران ،امی��دوار بودند با موفقیت
یک عملیات تغیی��ر نظام دیگ��ر را در ایران اجرا
کنند ،که یک دیکتاتور طرفدار آمریکای دیگر را
به قدرت برساند.
مقامهای آمریکا تا زمانی که به این هدف نرسند،
دست از کار نخواهند کش��ید .هدف تحریمهای
بیرحمانه امروز علیه ایران هم همین است ،اینکه
آنقدر رنج و دش��واری اقتصادی به م��ردم ایران
تحمیل کنند تا یک دیکتات��ور طرفدار آمریکا بر
ایران حاکم شود.

نوام چامسکی:

ایران هژمونی آمریکا را در منطقه به خطر انداخته است
نظریهپ�رداز و اندیش�مند مطرح آمریکایی گف�ت :ایران
هژمونی و سلطه آمریکا را در منطقه به خطر انداخته و آزادی
عمل اسرائیل را با تهدید مواجه ساخته است.
«نوام چامسکی» نظریهپرداز و اندیشمند مطرح آمریکایی طی گفتوگو
با اندیشکده «شاهد» در امور حقوق و توسعه فلسطینیان ،با اشاره به اینکه
دولت آمریکا به ریاس��ت «دونالد ترامپ» هیچ راهکاری برای تاسیس
دولت مس��تقل فلسطین ندارد ،مدعی ش��د :دولت ترامپ فقط به حمله
به ایران میاندیشد .چامسکی درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام و تداوم
حمالت رژیم صهیونیس��تی به س��وریه ،توضیح داد :البته شکی نیست
که ایران میخواهد نفوذش در منطقه را افزایش دهد ،به همان ش��کلی
که تمام قدرتها خواس��تار آن هستند .تجاوزات آمریکا اما فرصتهای
جدیدی برای ایران در عراق و افغانستان ایجاد کرد .ایران از دولت اسد(در
سوریه) و حزباهلل در لبنان حمایت میکند .این تحوالت اما هرگز مورد
پذیرش آمریکا ،اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیجفارس نبوده است .وی
با بیان اینکه حتی س��ازمانهای اطالعاتی آمریکا هم پایبندی ایران به
توافق هستهای را تایید کرده بودند ،افزود :خروج ترامپ از توافق هستهای
به طرز مشهودی تنشها در منطقه را افزایش داد .معلوم نیست ایران با
از سرگیری غنیس��ازی اورانیوم پاسخ دهد .اگر این کار را کند ،آمریکا و
اسرائیل به بهانه س��اخت بمب اتمی حمله را نظامی ،حمالت سایبری
و ترور دانش��مندان را در دس��تور کار خود قرار دهند .عواقب چنین امری

شوم و وحشتناک خواهد بود .وی درباره اینکه راهکار دولت ترامپ برای
سازش و توافق قرن چیست ،گفت :آنها هیچ نشانهای(از داشتن راهکار)
بروز ندادهاند اما طبق گزارشها اگر راهکاری وجود داش��ته باش��د ،که
نیس��ت ،احتماال بسیار مضحک و عجیب خواهد بود .هدف استراتژیک
دولت(آمریکا) تحکیم ائتالف در حال توسعه اسرائیل و کشورهای عربی
جهت پیوستن آنها به تقابلش با دش��من مشترک ،یعنی ایران است که
هژمونی و سلطهطلبی آمریکا در منطقه را تهدید و آزادی اسرائیل برای
توسل به خش��ونت را محدود میکند .این دانشمند آمریکایی با اشاره به
آگاهی رو به رش��د تلآویو از وابستگیهای استراتژیک خود ،گفت :چند
س��ال قبل ،تحلیلگران امور اس��تراتژیک در اسرائیل فهمیدند که بیش
از این نمیتوانند به کمک کش��ورهایی که در آن نیمنگاهی به مس��ائل
حقوق بشری وجود دارد ،وابسته باشند و باید بیشتر به سمت بخشهای
ارتجاعی و اقتدار نزدیک شوند ،امری که بیشتر از چند سال طول نکشید.
وی راهکار خروج رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکاییاش از بنبست
مسئله فلسطین را اینگونه بیان کرد :پیوس��تن به دیگر کشورهای دنیا
در موافقت با نس��خه قابل قبولی از راهکار دو دولتی مبتنی بر مرزهای
رسمی بینالمللی (خط سبز) به همراه تبادل عادالنه و محدود اراضی».
این نظریهپرداز آمریکایی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فلسطینیها در
قبال راهکار دو دولتی چه کاری باید انجام دهند ،گفت :در کوتاه مدت ،دو
گزینه وجود دارد )1 ،اجماع بینالمللی روی (راهکار) دو دولتی )2 ،برنامه
اسرائیل برای ایجاد "اسرائیل بزرگ" و ادغام هرجایی که از کرانه باختری

میخواهد که منجر به گرفتار شدن فلسطینیها در کانتونها غیرمعتبر
و شرایط سخت خواهد شد .امکان صحبت درباره راهکار یک دولتی هم
وجود دارد اما بر عکس گزینه اول ،از حمایت بینالمللی برخوردار نیست.
وی گفت :هدف راهبردی دولت آمریکا در وهله نخست این است که پایه
های ائتالف در حال توسعه اسرائیل و کشورهای عرب را برای مقابله با
دشمن مش��ترک یعنی ایران  -که هژمونی و سلطه آمریکا را در منطقه
به خطر انداخته و آزادی عمل اس��رائیل را در توسل به خشونت با تهدید
مواجه ساخته است  -تقویت کند .چامسکی با زیر سوال بردن مشروعیت
مرزهای تعیین شده در سال( 1949خط سبز) اظهار داشت :زیرا آنها توسط
بریتانیا و فرانسه برای منافع خودشان تحمیل شده بودند .بهترین امیدی
که میتوان امروز برای فلسطینیها داشت ،ایجاد فشارهایی برای راهکار
دیپلماتیک ،همکاری با اس��رائیلیها همنظر با آنها و حمایت خارجیها
است .مهمترین مس��ئله البته آمریکا است و گمان میکنم فرصتهای
قابل توجهی برای ایجاد تغییرات مهم در سیاستهای آمریکا وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،وی درباره شباهت مبارزه فلسطینیها
برای حقوق خود و مبارزه مردم آفریقای جنوبی علیه رژیم آپارتاید توضیح
داد« :شباهتهایی وجود دارد اما تفاوتهای مهمی نیز هست .این قیاس
کامل نیست .در اسرائیل تبعیضهای شدیدی وجود دارد اما در آپارتاید
اینطورنیست .درسرزمینهایاشغالیوضعیتبسیاربدترازآپارتایداست.
اسرائیل اساسا میخواهد فلسطینیها از بین بروند ،چیزی که یک نورم
برای جوامع استعماری و اشغالگری است.

و غیره ،درصدد تهی کردن انقالب از عقبه دینی و ایمانی و مردمی آن
میباشند .در این مسیر نورانی و بالنده ،توفیق شما را از درگاه حضرت
احدیت (جل و عال) خواس��تارم و ش��ما را به تقوای الهی و سعه صدر،
اس��تفاده از ظرفیتهای موجود و جذب همکاران فهیم و پر انگیزه و
بهرهگیری از اندیش��هها و روشها و ابزارهای کارآمد و مؤثر توصیه
مینمایم .الزم است مسئوالن کشور و نهادهای مختلف این سازمان
را در انجام هر چه بهتر مسئولیتهای مهم خود یاری کنند.
سیّدعلی خامنهای
 ۲۸مرداد ۱۳۹۷

خبر

پیام تسلیت رهبر انقالب
در پی درگذشت براد ِر علی شمخانی

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی درگذشت براد ِر امیر دریابان علی
شمخانی را تسلیت گفتند .متن پیام رهبر انقالب به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
امیر دریابان علی شمخانی دامت توفیقاته
درگذشت برادر گرامیتان را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم و
خاندان مصاب تسلیت میگویم و رحمت و غفران الهی را برای آن
مرحوم مسئلت مینمایم.
سیّدعلی خامنهای
 ۲۸مرداد ۱۳۹۷

گزیده ها

اقتصاد مقاومتی
راهحل مشکالت کشور است

حجتاالسالم س��ید ابرهیم
رئیسی تولیت آس��تان قدس
رضوی در سفر به یزد در دیدار
با آی��تاهلل ناص��ری نماینده
ولیفقیه در این استان ،گفت:
در آس��تان قدس رضوی سه
محور وظایف در اولویت است؛
یکی موضوع زیارت برای مش��تاقان و زائ��ران به ویژه محرومان و
مس��تضعفان ،که از زیارت ح��رم امام رضا(ع) محروم نش��وند که
خوشبختانه در این راستا تاکنون بیش از ۷۰۰هزار نفر از محرومان
به زیارت آمده اند .وی کار علمی و فرهنگی را دومین وظیفه اولویت
دار و از ماموریتهای مهم آستان قدس رضوی اعالم کرد و گفت:
آثار اقدامات��ی که در زمینه علمی و فرهنگی صورت می گیرد برای
کشور و جهان موثر است و در حال حاضر در استان بنیاد علمی امام
رضا(ع) را داریم که قریب بیس��ت مدرس��ه در این زمینه ها در حال
فعالیت هس��تند که این مدارس می توانند نق��ش مهمی در تبادل
برنامههای مفید داشته باشند .رئیس��ی ادامه داد :موضوع سوم فقر
ومحرومیت اس��ت که زیبنده جمهوری اسالمی نیست که نیروی
جوان و کارآمد و نیز ذخایر ارزش��مندی در کش��ور داشته باشد ولی
اقدامی در زمینه فقر زدایی انجام ندهد در واقع نباید کس��ی که دل
در گ��رو این نظامدارد فقر را بپذیرد بلکه باید در میدان اقدام و عمل
برای رفع این معضل بکوش��د .به گزارش تسنیم رئیسی همچنین
اضافه کرد :بیشتر خدمت رسانی هایی که از جانب آستان قدس انجام
می شود از جانب مردم و خیرین است مردم ما با همه مسائل اقتصادی
در گ��ره گش��ایی زندگیمحرومان پی��ش قدم هس��تند و یکی از
ماموریت هایی که در راس��تای فقر زدایی انجام می شود؛ کمک به
محرومان و اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم است .تولیت
آستان قدس رضوی همچنین در مراسم سالگرد آیتاهلل مدرسی با
بیان اینکه عامل جدی فشار اقتصادی امروز بر مردم ،مدیریتهای
نادرست در داخل کشور بوده ،هرچند بنای دشمن هم فشار روزافزون
بر ملت ایران است؛ گفت :راهحل مشکالت اقتصادی تسلیم شدن
نیست ،بلکه اقتصاد مقاومتی است.

اتهامزنی واهی آمریکا به ایران

«جان بولتون» مشاور امنیت
ملی کاخ س��فید که به اراضی
اشغالی سفر کرده ،مدعی شده
که ایران درصدد تالش برای
مداخل��ه در انتخاب��ات میان
دورهای کنگره آمریکا اس��ت.
وی در مصاحب��ه ب��ا ش��بکه
«ایبیسی» آمریکا مدعی ش��ده که عالوه بر روسیه ،ایران ،کره
ش��مالی و چین در تالش برای دخالت در انتخاب��ات میاندورهای
۱۵آبان کنگره آمریکا هس��تند؛ انتخاباتی ک��ه در آن همه اعضای
مجلس نمایندگان و  ۳۴عضو از  ۱۰۰عضو مجلس س��نای آمریکا
باید انتخاب شوند .مش��اور امنیت ملی «دونالد ترامپ» در پاسخ به
س��وال مجری ش��بکه آمریکایی درباره دخالت ادعایی روسیه در
انتخابات آتی کنگره مدعی شد که عالوه بر روسیه ،نگرانی امنیت
ملی در خصوص دخالت چین ،ایران و کره شمالی در انتخابات ۲۰۱۸
آمریکا وجود دارد .به گزارش فارس ،ادعای تازه ضد ایرانی این مقام
ارشد آمریکایی در حالی مطرح شده که جنجالها در این کشور درباره
دخالت روسیه در انتخابات  2016ریاست جمهوری آمریکا و ادعای
تبانی کارزار انتخاباتی ترامپ با مسکو همچنان ادامه دارد.

طهرانچی
سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی شد

جلس��ه هیأت امنای دانشگاه
آزاد اسالمی با حضور اکثریت
اعضا تش��کیل ش��د و پس از
بح��ث و بررس��ی مس��ائل
مدیریتی دانش��گاه ،از زحمات
آقای فرهاد رهبر تقدیر و تشکر
بهعم��ل آم��د و آق��ای
محمدمهدی طهرانچی بهاتفاقآرا بهعنوان سرپرست دانشگاه آزاد
انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاریها ،طهرانچی که در پرونده کاری خود ریاست
دانش��گاه شهید بهشتی ،معاونت علمی آس��تان قدس رضوی(ع)،
معاونت پژوهشهای علم و فناوری مرکز تحقیقات اس��تراتژیک
مجمع تش��خیص مصلحت نظام و ریاس��ت مرکز نشر دانشگاهی
را دارد ،س��ال گذش��ته عالوه بر عضویت در هیأت امنای دانشگاه
آزاد اس�لامی ،ریاست دانشگاههای آزاد اس�لامی استان تهران را
عهدهدار شد .طهرانچی استادتمام دانشگاه شهید بهشتی بوده و از
سال  1385تاکنون بهعنوان استاد فیزیک در این دانشگاه مشغول
به تدریس و تحقیق است.

