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حضرت فاطمه زهرا(س) می فرمایند:
الصا ِئ ُم ب ِِص َي ِ
ام ِه ِإ َذا َل ْم َي ُص ْن ِل َسان َُه َو َس ْم َع ُه َو َب َص َر ُه َو َج َوا ِر َحه.
َما َي ْص َن ُع َّ
روزهدارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را [از گناه] حفظ نكرده است ،روزهاش به چه كارش خواهد آمد؟
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تازههای مطبوعات
••قانون – این روزنامه در گزارشی با عنوان «پول دکل
نفتی ایران د ر کمپ تبلیغاتی تر امپ» ضمن گفت وگو با
مهدی نوده ،وکیل یکی از متهمان پرونده دکل فورچونا،
به نقل از او نوشت :به صــورت رسمی نمیدانیم پو لها
کجا رفته است .بر اساس اسنادی که عمر (مالک شرکت
کاغذی Deanکه برای دور زدن تحریم ها ایجاد شده بود)
در اختیار ما قرار داده ،مصطفوی در صنعت شرابسازی
ویک رستوران سرمایه گذاری کرده و جزو افرادی است
که به کمپ تبلیغات ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا نیز مبالغ چشمگیری کمک کرده است.
••کیهان  -توتال سال  87نیز ایران را ترک کرد و دقیقا
عملی مشابه سال 97انجام داد .در پی قراردادی که وزارت
نفت ایران در سال  79برای توسعه فاز  11پارسجنوبی
(دقیقا همین فازی که امروز نیز در دست توتال است) با
توتال بسته بود ،این شرکت آمریکایی -فرانسوی با این که
با وزارت نفت ایران قرارداد همکاری امضا کرده بود ،سال
 87به بهانه مخالفت آمریکاییها برای ماندن در ایران،
فاز  11پارسجنوبی را رها کرد و عمال وزارت نفت ایران را
سرکار گذاشت.
••شــرق -وزیــر آمــوزش و پــرورش طی یادداشتی در این
روزنــامــه نوشت :صندوق ذخیره فرهنگیان صرفا یک
مؤسسه اقتصادی است و باید تالش کنیم ســودآوری آن
افزایش یابد .درواقع صندوق ذخیره فرهنگیان نباید به
صندوق خیریه تبدیل شود.
••ایران – عبدا ...ناصری در این روزنامه نوشت :برخی
جریانها قائل به این هستند که به دشمنان ایران پاس گل
بدهیم و از برجام خارج شویم .اما این جریانها پیش از بیان
این توصیهها ،باید تکلیف و نسبت خود را با رویکردهای
احمدینژاد که باعث صدور قطعنامهها و قرارگرفتن ایران
ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد شد ،روشن کنند.
••دنیای اقتصاد -قطعهسازان کشور که تامینکنندگان
بخش اعظمی از قطعات خودروهای تولیدی در کشور
هستند ،هنوز دالر  4200تومانی دریافت نکردهاند.
••صبحنو-آیابایدازآنرویکهنمایندهایازدستگاهدولتی
روسیه خواستار خارج شدن نیروهای ایرانی شده از مسکو
ناامید شد و روابط تهران-مسکو را تیره و تار دید؟ پاسخ
منفی است .برخالف برخی منتقدان سیاست خارجی
جمهوری اسالمی که ایران را دنبالهروی روسیه میدانند و
بر نه «شرقی» شعار «نه شرقی ،نه غربی» در دیپلماسی ایران
نقد دارند ،اما همین قبض و بسط در روابط ایران-روسیه
نشان میدهد که ایران بخشی از سیاست خارجی روسیه
نیست و در صورت و سیرت از این کشور استقالل دارد.
••کیهان -به رغم ادعای آزادی بیان از سوی دولت محترم،
یک شنبه حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان با
حضور در دادگــاه فرهنگ و رسانه دربــاره هفت شکایت
از  18شکایت دولتی صورت گرفته تفهیم اتهام شد .از
 18شکایت دولتی مطرح در دادگاه فرهنگ و رسانه 12
شکایت آن به نهاد ریاست جمهوری و شکایتهای دیگر به
شورای عالی امنیت ملی ،وزارت نفت ،وزارت علوم و وزارت
کشور اختصاص دارد.

...

انعکاس
••الف نوشت  :با وجود تمام مشکالت دولت که هم اکنون
اکثریت اصــاح طلبان نیز به آن اقــرار دارنــد برخی از
تئوریسین های اصالح طلب به جای این که به فکر کمک به
دولت باشند در تالش هستند تا توپ مشکالت را به زمین
رقبای سیاسی خود بیندازند .چنان چه سعید حجاریان
چند روز قبل با قبول ضمنی وضعیت نه چندان مناسب
دولت در جواب سوالی که خود طرح می کند «اگر وضعیت
کشور بغرنج شود ،آینده روحانی چه میشود؟» از استعفا،
اعمال فشار ،طرح عدم کفایت و پرونده سازی خبر می دهد.
گفته های افرادی نظیر حجاریان و زیباکالم در حالی است
که در روزهای اخیر بسیاری از اصولگرایان مانند باهنر،
توکلی ،مصباحی مقدم ،امیرآبادی و  ...از شرایط حساس
جامعه و لزوم کمک به دولت سخن گفته اند.
••جماران نوشت  :رئیس جمهور با درخواست نماینده
پیشین شاهرود (کاظم جاللی ) مبنی بر انتقال ندادن اداره
کل راه استان سمنان به شهر سمنان موافقت کرد.
••عصرایران خبرداد :مقصودی عضو کمیسیون شوراها
گــفــت :بــه تــازگــی رئــیــسکــل بــانــک مــرکــزی ب ــرای ادای
توضیحاتی دربــاره نوسانات نرخ ارز به مجلس آمده بود و
برخی ازنمایندگان مانع ارائه توضیحات وی شده بودند؛
سیفدرشکایتخودازنمایندگاناعالمداشتهکهآنها(این
نمایندگان)قصدداشتندویراهدفضربوشتمقراردهند.
••اعتدال نوشت  :دو روز از مراسم ازدواج سلطنتی
مگان مارکل با شاهزاده بریتانیا گذشته است اما کاربران
ایرانی هنوز که هنوز است ،دست از مقایسه عروسهای
ایرانی با عروس سلطنتی برنداشتهاند و چهره کمآرایش و
ساده «مگان» (عروس ملکه انگلیس) را بر سر عروسهای
ایرانیمیزنند؛ حاال پرسش این جاست که آیا مگان مارکل
واقعا یک عروس ساده بود؟ عروس بریتانیا کفش و لباسی از
بهترین برندهای دنیا پوشیده بود .لباس مگان حدود۵۵۰
هزار دالر برای خانواده سلطنتی آب خورده بود و دوخت
تور سر او حدود  ۱۰۰ساعت زمان برده بود .تاج پر زرق و
برقی هم که روی سر او قرار داشت ،مربوط به سال ۱۹۳۰
و متعلق به مادربزرگ ملکه بود که به  ۱۰الماس بزرگ و با
ارزش مزین شده بود.
••تابناک نوشت  :از مجلس خبر رسیده وزارت ورزش و
جوانان برای هر بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی
دو نماینده را به انتخاب بهارستان همراه تیم ملی خواهد
کرد .بنا به توافق وزارت ورزش با هیئت رئیسه مجلس قرار
است بهزودی شش نماینده برای رفتن به روسیه به وزارت
ورزش معرفی شوند.
••رجا نیوز نوشت  :ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس
با بیان این که طرح استیضاح زنگنه وزیــر نفت از سوی
هیئترئیسه پارلمان برای بررسی به کمیسیون انرژی
واصل شد ،افــزود :وزیر نفت باید در روزهــای آینده برای
پاسخ گویی به نمایندگان در این کمیسیون حضور پیدا
کند .وی با بیان این که محور این استیضاح جریمه 18
میلیارد دالری کشورمان بابت قرار داد کرسنت است،
اظهار کرد :برخالف ادعای برخی که معتقدند این اتفاق
رخ نداده حکم از سوی محاکم بینالمللی صادر شده و در
حال اجرا شدن است.
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تسلیم کامل!

روز گذشته وزیر خارجه تازه کار آمریکا در «اندیشکده
هریتیج» حاضر شد تا از راهبرد این کشور در قبال ایران
پس از خروج از توافق هستهای رونمایی کند؛ راهبردی
که خالصه آن در دوکلمه قابل بیان است« :تسلیم کامل!»
این خروجی  12شرطی است که مایک پمپئو در نشست
خبری عصر دیروز خود با لحنی توهین آمیز و گستاخانه
علیه ایــران به خصوص مقامات کشورمان نظیر دکتر
روحانی و محمدجواد ظریف بیان کرد .اظهاراتی که بیش
از پیش نشان دهنده پیروی سیاست های جدید دولت
آمریکا از مواضع نخست وزیر رژیم صهیونیستی است.
به گزارش بی.بی.سی و فارس ،مایک پمپئو وزیر خارجه
آمریکا دراولین سخنرانی خود در این جایگاه در دفاع از
خروج واشنگتن از برجام گفت که این توافق جهان را در
معرض تهدیدات گوناگون قرار داده بود.
▪تسلیم کامل یا شروط  12گانه آمریکا در قبال وعده
لغو تحریم ها!

توافق جدید مد نظر آمریکا که پمپئو آن را اعالم کرد،
شامل درخواست ها و بندهای زیر است .۱ :ایران باید
به آژانس گزارش کاملی از ابعاد نظامی برنامه هستهای
ارائه کند و از غنی سازی اورانیوم دست بکشد و برای
همیشه برنامه نظامی هسته ای خود را کنار بگذارد.
 .۲ایران باید غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و هرگز
به دنبال بــازفــراوری پلوتونیوم نــرود و تاسیسات آب
سنگین خود را ببندد .۳ .ایران باید به بازرسان آژانس
اجازه بازدید از همه سایت های خود در سراسر کشور
را بدهد .۴ .ایران باید به برنامه موشک های بالستیک
خود پایان دهد و پرتاب یا توسعه موشک های با قابلیت
حمل کالهک هستهای را متوقف کند .۵ .ایــران باید
شهروندان آمریکایی و همچنین شهروندان ،متحدان و
شرکای ما را که در ایران زندانی ،مفقود یا در بازداشت
هستند آزاد کند .۶ .ایران باید به حمایت از گروه های
تروریستی خاورمیانه از جمله حزب ا ...لبنان ،حماس و
جهاد اسالمی فلسطین پایان بدهد .۷ .ایران به حاکمیت
عراق احترام بگذارد و به دولت این کشور اجــازه خلع
سالح شبه نظامیان شیعه را بدهد .۸ .ایران همچنین
باید به حمایت نظامی خود از حوثی ها پایان دهد و در

▪تهدیدپمپئودربارهوضعتحریمهایمجددعلیهایران

وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود که با عنوان «بعد از
توافق :یک استراتژی تازه برای ایران» ایراد شد ،همچنین
بار دیگر ایران را به «دروغگویی» درباره برنامه هستهای
خود متهم کــرد .پمپئو همچنین ایــران را به سوءنیت
در برجام متهم و بر اســاس اسناد ارائــه شــده از سوی
نخستوزیر رژیم صهیونیستی وزیر امور خارجه ایران را
به دروغگویی متهم کرد .پمپئو در این سخنرانی ،مدعی
شد که ایران از مزایای اقتصادی برجام برای پیش بردن
مواضع خود در قبال منطقه استفاده کرد و برای مردم
ایران کاری نکرد .وزیر خارجه آمریکا اتهام زنیهای خود
را فراتر از منطقه برد و مدعی شد که ایران در قلب اروپا
به دنبال اقدامات تروریستی بوده است .وزیر خارجه
آمریکا گفت که ایــن کشور درصــدد اعمال فشارهای
حداکثری تحریمی علیه ایران است ،تحریمهایی که به
ادعای او شدید ترین تحریم ها خواهد بود .پمپئو گفت
که آمریکا با همکاری متحدان این کشور مانع از «تسلط
ایران در خاورمیانه» خواهد شد .وی سپس مدعی شد
که آمریکا به حمایت خود از «حقوق بشر و مردم ایران»

یادداشت()1

شرابخواری تلویزیونی شاه در ماه محرم!

برگرفته از کتاب «من و فرح پهلوی»،نوشته اسکندر دلدم

ادامه خواهد داد .پمپئو که پیش از این رئیس سازمان
جاسوسی آمریکا بوده است ،سپس به برخی اغتشاشات
در ایــران اشــاره و از این اغتشاشات حمایت کــرد .وی
مدعی شد که «رفتارهای کنونی ایــران با اراده و عزم
آهنین آمریکا روبه رو خواهد شد» .پمپئو همچنین به
طور خاص از حسن روحانی و محمدجواد ظریف به عنوان
«چهرههای منتخب» مردم ایران هم انتقاد کرد و آن ها را
هم به عنوان «بخشی از حکومت ایران» هدف حمالت
و توهین های شدید خود قرار داد .پمپئو بدون اشاره به
اقدامات خصمانه این کشور علیه مردم ایران در طول
سال های اخیر ،در پاسخ به سوالی درباره چارچوب مد
نظر آمریکا برای اعمال سیاستهای تازه علیه ایران،
گفت :در نهایت این مردم ایران هستند که برای حکومت
ایران چارچوب زمانی میگذارند .آن ها هستند که باید
رهبرانشان را انتخاب کنند .به گزارش مشرق ،وی بدون
اشاره به حمایت های آمریکا از اقدامات تروریستی در
ایــران و کشتار مردم بی گناه ایــران ،مدعی شد« :ما از

امیرحسین یزدان پناه-نطق دیروز مایک پمپئو که با تهدیدهای گستاخانه
علیه ایران همراه بود ،دو نکته داشت که می تواند نشانه هایی از این مسئله
باشد که دولت آمریکا فعال در ساخت اجماع علیه جمهوری اسالمی ناتوان
است.نکته اول این که او در سخنرانی خود نام برخی کشورها نظیر استرالیا،
قطر ،اردن ،کره جنوبی و هند را برد و با لحنی که شبیه التماس بود از این
کشورها خواست به آمریکا بپیوندند .این مسئله نشان می دهد که آمریکا
هنوز از این که بتواند این دسته از کشورها را علیه ایران متحد کند ،ناتوان
بوده است.نکته دوم این که او در بخشی از نطق خود گفت که «میدانم که
متحدان ما در اروپا ممکن است برای حفظ توافق هستهای قدیمی با تهران
تالش کنند .این تصمیم به خودشان بستگی دارد ولی اروپاییها جایگاه
ما را میدانند ...ایاالت متحده به تهدید خود مبنی بر مجازات شرکتهای
اروپایی که با ایران تجارت کنند ،ادامه خواهد داد ،گرچه این فعالیتها
تحت برجام مجاز شمرده شوند» .این لحن تهدید آمیز علیه اروپا قابل تامل
است؛ به خصوص وقتی سابقه همکاری های نزدیک اروپا و آمریکا در سال
های  2010و ( 2011دوره اوباما) وجود دارد .برهه ای که در آن هیالری
کلینتون و باراک اوباما توانستند اروپایی ها را نیز در تحریم و فشار علیه ایران
با خود همراه کنند .با این حال به نظر می رسد به رغم سیاست های غربی
تروئیکای اروپا شامل فرانسه ،آلمان و انگلیس که به صراحت راهبرد ترامپ
علیه ایران را بارها تکرار و دنبال کرده اند اما واشنگتن دست کم در میان
کشورهای مستقلتر اروپا نتوانسته است برای راهبردهای ضدایرانی خود
متحدی پیدا کند و به تهدید مستقیم اروپایی ها روی آورده است .تهدیدهایی
که باید دید آیا برای آمریکا متحد می سازد؟

مــردم ایــران حمایت می کنیم و مــردم با اعترا ضهای
اخیر نشان دادند از حکومتشان ناراضی هستند .وزیر
خارجه آمریکا همچنین در اظهارنظری عجیب علیه
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت که «ما نمیتوانیم اجازه
دهیم که ثروتاندوزی قاسم سلیمانی ادامه یابد و این
اقدامات به خاورمیانه و بخشهای مختلف جهان آسیب
رسانده است».
▪تهدید آمریکا علیه اروپا

وی سپس با طفره رفتن از پاسخ به سوالی با موضوع
«چگونه می توانید ایران را هدف قرار دهید؛ اما به اروپایی
ها آسیب نزنید؟» نیز گفت :همه باید متوجه باشند که باید
در این مسیر با ما همکاری کنند .تا  ۱۵۰روز آینده برای
برگشتن تحریم ها تالش می کنیم .وی همچنین با تهدید
مستقیم اروپا گفت :آمریکا به تهدید خود مبنی بر مجازات
شرکتهای اروپایی که با ایران تجارت کنند ،ادامه خواهد
داد ،گرچه این فعالیتها تحت برجام مجاز شمرده شوند.

خبر مرتبط

روحانی خطاب به پمپئو :چه کاره ای که درباره ایران و جهان تصمیم بگیری؟

رئیس جمهور کشورمان شب گذشته در سخنانی به زیاده گویی های وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد .به
گزارش ایلنا ،حجتاالسالم حسن روحانی در سخنرانی پیش از افطار خود در جمع تعدادی از استادان و پزشکان
گفت :امروز باید بیشتر به هم کمک کنیم امروز حکومتی در آمریکا سر کار آمده و آن ها  ۱۵سال به عقب برگشتند یک
مرتبه برگشتند به دوران بوش پسر و حرفهای سال  ۲۰۰۳را باز تکرار میکنند .وی افزود :دنیای امروز نمیپذیرد
آمریکا برای جهان تصمیم بگیرد کشورها استقالل دارند البته با فشار کار خود را میکنند اما دنیا این منطق را
نمیپذیرد .وی ادامه داد :آقایی که تا دیروز در مرکز جاسوسی بوده االن به عنوان وزیر خارجه آمریکا معرفی شده
و میخواهد تعیین تکلیف کند شما چه کاره هستی درباره ایران و جهان تصمیم بگیری؟ زمان این حرفها گذشت
مردم ما صدها بار این حرفها را شنیدند و بی اعتنایی کردند.

یادداشت ()2

نشانه های ناتوانی آمریکا در اجماع سازی علیه ایران

طلوعآفتابفردا 5:54

...

آمریکا با ترسیم  12شرط در مقابل وعده لغو تحریم ها ،راهبرد خود علیه ایران را ارائه کرد

زمینه یک راه حل صلح آمیز در یمن گام بردارد .۹ .ایران
باید همه نیروهای تحت فرماندهی خود را از سوریه خارج
کند .۱۰ .ایران باید به حمایت از طالبان و دیگر گروه
های تروریستی در افغانستان و منطقه پایان دهد.۱۱ .
ایران باید به حمایت سپاه قدس از گروه های تروریستی
و شرکای شبه نظامی خود پایان بدهد .۱۲ .ایران باید
رفتارهای تهدید کننده علیه همسایگان خود را کاهش
بدهد ،چرا که بسیاری از آن ها متحدان آمریکا هستند.
این مسئله شامل تهدیدات ایران برای نابودی اسرائیل
و شلیک موشک به خــاک عربستان و امــارات متحده
عربی نیز میشود .وی به تضمین وعده های آمریکا به
ایران گفت اگر درباره دیپلماسی آمریکا شک دارید ،به
دیپلماسی و مذاکرات پیشروی آمریکا و کره شمالی نگاه
کنید .پمپئو بدون اشاره به عهدشکنی های مکرر دولت
جدید آمریکا همچنین وعده داد که در صورت توافق با
ایران این موضوع می تواند به عنوان یک پیمان نامه در
کنگره آمریکا تصویب شود که اجرای آن تضمین می شود.
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یادداشت ()3

سیاست «تازه» آمریکا درباره ایران؟

امید ادیب -وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی دیروز خود تالش کرد
سیاست به اصطالح «تازه» آمریکا درباره ایران را تشریح کند .او در خط
و نشانی که چندان لحنی از ادبیات یک دیپلمات نداشت ،یک بسته به
ملت ایران پیشنهاد داد؛ از نظر پمپئو ،ایران باید برنامه هسته ای را کنار
بگذارد ،موشک های خود را نابود کند ،از منطقه ای که جغرافیایش در
آن است کنار برود (!) ،اصالحاتی در قانون اساسی خود انجام دهد،
اقتصادش را بر مبنای اقتصاد جهانی تنظیم و زندانیان خود را آزاد
کند و در ازای همه این موارد ،آمریکا اجازه می دهد ایران در اقتصاد
بین الملل ادغام شود! وزیر خارجه تازه کار آمریکا از تحریم های شدید
آمریکا در آینده خبر داد و البته حواسش نبود که تهدید به تحریم هایی
که به گفته او اقتصاد ایران را فلج می کند ،با ادعای مردم دوستی آمریکا
همخوانی ندارد .روح اصلی حرف های دیروز پمپئو ،تقویت دوقطبی
مردم و حاکمیت با تکیه بر مطالبات اجتماعی جوانان بود که به طور
مشخص در این زمینه به اغتشاشات دی ماه سال گذشته اشاره و از
آن حمایت کرد .امری که به نظر می رسد چندان تازگی نداشته و در
چهل سال گذشته همواره وجود داشته است .آن چه پمپئو گفت تنها
سایه ای لخت و عریان از راهبردهای چهار دهه گذشته در دشمنی
با «مــردم» ایران است که این بار به شکل غیردیپلماتیکی به صورت
رسانه ها پاشیده شد .وزیر خارجه جدید آمریکا اگر برای مخاطبانش،
حداقلی از عقل و ادراک قائل بود می فهمید که سخنرانی اش در جمع
کارشناسان سازمان سیا نیست و مردم ایران مستقیم ًا تناقض های
سخنانش را می فهمند.

الگوی لیبی این بار برای ایران

مصطفی طاهری-مایک پمپئو که هنوز یک ماه از روی کار آمدنش در منصب
وزارت امور خارجه آمریکا نگذشته است ،دیروز  12بند از توافق پیشنهادی با
ایران را روی میز گذاشت12 .پیشنهاد وزیر امور خارجه آمریکا آنچنان عجیب
به نظر می رسد که بعید است کمتر فرد ایرانی با خواندن آن ها موافق مذاکره
با دولت ترامپ باشد .برای درک دقیق تر از بندهای پیشنهادی باید نگاهی به
مناسبات آمریکا با دیگر کشورها در سال های اخیر داشته باشیم به خصوص آن
که به تازگی جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ از اتخاذ «الگوی لیبی»در
برابر کره شمالی سخن گفته بود .لیبی در سال  2001مذاکرات خود با آمریکا
را برای کنترل برنامه هسته ای آغاز کرد .آمریکا در فرایند این مذاکرات عالوه
بر بحث هسته ای ،اتهاماتی درباره برنامه نظامی ،حقوق بشری از جمله «حادثه
هوایی الکربی» وارد کرد .قذافی این موضوعات را پذیرفت و مطالبات آمریکایی
ها ازجمله انهدام و انتقال تجهیزات هسته ای ،دسترسی کامل و نامحدود به
بازرسان هسته ای و ...را قبول کرد .مواضع آن دوره قذافی در برابر آمریکا
منجر به عقد توافقاتی-بدون ثمره عملی -با این کشور شد اما در نهایت در سال
 2011این کشور هدف حمله نظامی آمریکا و انگلیس قرار گرفت و از آن زمان
تاکنون درگیر جنگ های داخلی است .نمونه دیگر این دست توافق ها را آمریکا
با صدام نیز داشت .از همه این ها نزدیک تر توافق هسته ای کشورمان درباره
برجام به عنوان یک تجربه عینی در مقابل چشمان ما قرار دارد .عقل سلیم
حکم می کند که «آزموده را آزمودن خطاست» .باید به وزیر خارجه جدیدالورود
ترامپ یادآور شد «سیاست هویج و چماق» در برابر ملت های دیگر در دوره ای
که کشورش منزوی تر از همیشه است ،دیگر جواب نمی دهد و باید این دام را
بر مرغ دیگر بنهد!

اسکندر دلدم از افراد مورد وثوق دربار پهلوی و از نزدیکان
دولتمردان در حکومت پهلوی بوده است .وی به دلیل
ماهیت شغل خبرنگاری اش ،ارتباطات وسیعی با مقام
های تراز اول کشور داشته که در کتاب «من و فرح پهلوی»
که بخشی از خاطرات وی است ،به آن اشاره کرده است.
وی در خاطرات خود آورده است :شاه و درباریان با تظاهر
به بی بند و باری و بی اعتقادی به مذهب و مبانی دینی
می کوشیدند باعث تحول اجتماعی در ایران شوند و در
این راه تا آن جا پیش رفتند که عالوه بر تشویق برهنگی
و انجام نمایش های وقیح غیراخالقی در معابر عمومی،
طی برگزاری جشن هنر شیراز ،به شرب خمر در ماه محرم
و توهین به مقدسات مذهبی مردم پرداختند .موقعی که
جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در شب اول سال
نو میالدی (ژانویه  )1978به تهران آمد ،مراسم ویژه سال
نو میالدی به سبک غربی ها در کاخ نیاوران برگزار شد.
در آغاز مهمانی ،شاه و جیمی کارتر با نطق های تشریفاتی
خود در حالی که تلویزیون ایران مراسم را مستقیما پخش
می کرد ،به ستایش از یکدیگر پرداختند و به خصوص کارتر
ضمن تجلیل فراوان از کوشش های چندین ساله شاه در راه
پیشرفت کشور به او تبریک گفت که توانسته است ایران را به
صورت «جزیره ثبات» در یکی از پرآشوب ترین مناطق جهان
درآورد و این امر را ناشی از اعتماد ملت به شاه دانست! در
پایان سخنرانی ها شاه و کارتر جام های کریستال حاوی
شامپاین فرانسوی (نوعی مشروب الکلی گران قیمت)
را به افتخار «اتحاد ناگسستنی ایران و آمریکا» و همچنین
فرا رسیدن «سال نو» میالدی سرکشیدند ،در حالی که آن
شب بیستم ماه محرم بود .دربار اهمیتی نمی داد که مردم
ایران ،مسلمان و شیعه هستند و طبق اعتقادات اسالمی
نوشیدن مشروبات الکلی حرام است .تلویزیون فیلم های
بی پروا و دارای صحنه های غیراخالقی نمایش می داد و
وقتی با اعتراض مردم روبه رو می شد به جای آن که نمایش
این گونه فیلم ها را متوقف کند اعالم می کرد از این پس
فیلم ها را با ستاره مشخص می کند و مردم با توجه به تعداد
ستاره هایی که در اول فیلم روی صفحه تلویزیون نقش می
بنددمتوجهخواهندشدکهچهفیلمهاییقابلرویتتوسط
فرزندان خردسال آن ها نیست .نخست وزیر مملکت تقریبا
هر شب در مجالس عیش و عشرت که در باشگاه افسران
(خیابان سوم اسفند) انجمن دوشیزگان و بانوان و کلوپ
های مختلف برگزار می شد حضور می یافت و اوقات آخر
شب خود را با رقاصه ها و آوازه خوان های زن کاباره های
تهران می گذراند .اردیبهشت سال  1351روزنامه های
تهران در جریان سفر هنری کیسینجر وزیر امور خارجه
وقت آمریکا به تهران ،عکس هویدا و کیسینجر را در صفحه
اول خود چاپ کردند در حالی که یک رقاصه کافه های ساز
و ضربی تهران به نام «نادیا» بدون پوشش روی زانوهای
وزیر امور خارجه آمریکا نشسته بود و هویدا هم او را تشویق
می کرد! ممکن است برای کسانی که آن روزگار را ندیده
اند درک و باور این مطالب سخت باشد .خوشبختانه آرشیو
کتابخانه ملی ایران و آرشیو روزنامه های اطالعات و کیهان
دوره نشریات آن ایام را دارند و چقدر خوب است گزیده ای
از مطالب جراید و مطبوعات آن ایام به همان صورت چاپ
شود تا مردم ببینند چه موجوداتی حاکم بر مقدرات این
مملکت بوده اند و چگونه ملت ایــران مجبور به پرداخت
کفاره «شرابخواری های بی حساب» آن ها شد!

...
خبر

تکذیب اظهارات منتسب به شمخانی
مبنی بر نظر دفتر رهبری درباره FATF

جزئیات اساسنامه جدید جامعه روحانیت
مصباحی مقدم :بانوان روحانی می توانند به عنوان گروه های وابسته به جامعه روحانیت همکاری کنند
سخنگوی جامعه روحانیت با بیان این که اساسنامه جدید
جامعه روحانیت به تصویب رسیده است ،افزود :هم هدف
و هم تشکیالت و کارویژه جامعه روحانیت در بازنگری
جدید تغییر کرده است .به گزارش خراسان و خبرآنالین،
حجتاالسالم مصباحی مقدم روز گذشته در نشست
خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد :در این بازنگری وظایف
جامعه روحانیت در هشت بند توضیح داده شده و  ۹رکن
برای جامعه روحانیت در نظر گرفته شده است .وی گفت:
اعضای هیئت موسس  ۲۳نفر تعیین شده اند که در صورت
فوت ،کنارهگیری یا برکناری این اعضا فردی جایگزین
میشود تا در هر دوره ،این تعداد حداقل ۲۰نفر باشند .وی
با بیان این که شورای مرکزی باالترین رکن بعد از هیئت
موسس است که وظایف خاصی را برعهده دارد ،افزود :این
شورا با حداقل دو سوم اعضای مقیم تهران تشکیل و رئیس
آن توسط اعضا به مدت دو سال انتخاب میشود.
▪دبیر کل جدید به زودی انتخاب می شود

وی با بیان این که در اساسنامه جدید ،دبیرکل مسئول
اجرایی جامعه روحانیت است و او به پیشنهاد شورا و با
انتخاب مجمع عمومی انتخاب میشود افزود :ما دبیر

کل موقت هم پیشبینی کرد هایم که به مدت یک سال
توسط شورای مرکزی انتخاب میشود تا مقدمات مجمع
عمومی طی یک سال آینده فراهم شود ،آن گاه دبیرکل
توسط مجمع عمومی انتخاب خواهد شد .مصباحی
مقدم با بیان این که هنوز دبیر کل موقت انتخاب نشده
است اظهار کرد :تا زمان انتخاب دبیر کل موقت ،آیت
ا ...موحدی کرمانی همچنان مسئولیت دبیرکلی را
برعهده خواهد داشت.وی تصریح کرد :مجمع عمومی
هر دو سال یک بار انتخاب میشود .تعیین دبیرکل به
پیشنهاد شورای مرکزی و تعیین سیاست کلی و اصلی
از جمله اختیارات شورای مرکزی است .ائمه جماعات،
وعاظ و بانوان روحانی که آمادگی فعالیت جمعی داشته
باشند ،میتوانند به عنوان گرو ههای وابسته به جامعه
روحانیت همکاری داشته باشند.مصباحی مقدم در
پاسخ به این سوال که آیا در دوره جدید با حسن روحانی

به عنوان عضو جامعه روحانیت دیدار داشته اید؟ گفت:
هنوز دیــدار جدیدی نداشتهایم و شــورای مرکزی فعال
در پی برگزاری جلسه با رئیس جمهور و دیدار با ایشان
نیست .وی همچنین دربــاره نظر جامعه روحانیت در
خصوص گفتوگوی ملی گفت :ما اهل گفت وگو هستیم
و این طور نیست که بخواهیم از گفت وگو فــرار کنیم
به طــوری که بنده گفت وگوهایی با آقایان زیباکالم،
صوفی و ابطحی داشته ام.این عضو تشخیص مصلحت
نظام همچنین درباره علت حضورنداشتن روسای قوای
مقننه و قضاییه در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام

بهدلیلحضورمحموداحمدینژاددرجلساتگفت:بنده
واقعا دلیل این موضوع را نمی دانم .وی درباره این که آیا
دیگر اعضای مجمع درباره رویکرد رئیس جمهور سابق به
روسای دو قوه هیچ انتقادی ندارند گفت :در جلسه ای که
آقای احمدی نژاد حضور نداشت  8 ،7نفر دراین زمینه
انتقادات خود را مطرح کردند اما درحضور خود ایشان
هیچ کس چیزی نگفته اســت .مصباحی مقدم دربــاره
وضعیت پرونده سپنتا نیکنام نیز تصریح کرد :این موضوع
در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و به زودی
مجمع در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطالعیه ای ضمن
تکذیب نقل قول از شمخانی در جلسه غیر علنی دو روز
پیش مجلس از نمایندگان به دلیل رعایت نکردن حیطه
بندی هــای امنیتی انتقاد کــرد .به گزارش خبرگزاری
صداوسیما به نقل از مرکز ارتباطات و اطــاع رسانی
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ،این اطالعیه با تکذیب
برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه
غیر علنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقالب
دربـــاره  FATFمرتبط کــرده انــد ،مـیافــزایــد :هیچگونه
تصمیمی مبنی بر پیوستن ایــران به  ،FATFاتخاذ نشده
است و بیان مطالبی از این قبیل ،بدون توجه به ضرورتهای
امنیت ملی و صرف ًا با اغــراض سیاسی مطرح می شود.
همچنین در بخشی از این اطالعیه آمده است :دبیر شورای
عالی امنیت ملی در جلسه غیر علنی روز یک شنبه (30
اردیبهشت)کهباهدفبررسیابعادمختلفلوایحچهارگانه
مربوط به مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم برگزار
شد ،تأکید کردند که نحوه مواجهه نمایندگان محترم
مجلس با این لوایح ،واجد هیچ گونه جنبه و الزام امنیتی
نیست و صرف ًا به تشخیص آنها مربوط است .در پایان این
اطالعیه ضمن ابراز تاسف از بی توجهی برخی نمایندگان
مجلس به رعایت حیطه بندی جلسات غیر علنی ،آمده
است :تداوم این روند ،موجب محدود شدن حضور وتعامل
مقامات سیاسی ،امنیتی و نظامی کشور با مجلس است .دو
روز پیش اظهارنظر علی مطهری درباره رفع شدن ایرادات
لوایح مرتبط با  FATFبا نظر مساعد دفتر رهبری ،خبر ساز
شده بود .نایب رئیس مجلس درباره این که گفته میشود
نظر شمخانی در خصوص لوایح مرتبط با  FATFمثبت نبوده
است ،گفته بود« :اتفاقا چنین چیزی نبوده است .نظر ایشان
کامال مثبت بود ،گفته شد ایراداتی این لوایح داشته که با
همکاری مرکز پژوهشهای مجلس ،شورای عالی امنیت
ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است».
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