
 سوءاستفاده کاخ سفید 
از کاخ های شیشه ای متحدانش

کاخ س��فید طی دهه های اخیر در کن��ار کمک های ناچی��ز به برخی 
کشورهای عربی مثل مصر و اردن و آن هم برای تأمین هزینه های امنیت 
و بقای رژیم  صهیونیستی، همواره دس��ت در جیب کشورهای نفتی و 
پولدار عربی داشته که برای پیشبرد اهداف امریکا در منطقه مورد نیاز 
بوده است. مهم ترین مواردی که کشورهایی چون عربستان، امارات و گاه 
سایر کشورهای عربی بهره مند از دالرهای نفتی تأمین کننده هزینه های 

سنگین راهبردها و سیاست های امریکا بوده اند، عبارتند از:
1- جنگ ظالمانه و تحمیلی هشت س��اله صدام بعثی علیه جمهوری 
اس��امی ایران که با چراغ س��بز و هدایت کاخ س��فید انجام شد، ولی 
کشورهای عربی بخش زیادی از هزینه های آن را در قالب کمک های 
مالی و نظامی به صدام پرداخت کردند و البت��ه بعدها با تهاجم صدام 

تجهیز شده توسط همین کمک ها هم مواجه شدند.
2- تش��کیل القاعده و اعزام نیروهای آن برای جنگ فرسایش��ی علیه 
شوروی سابق در افغانستان و در ادامه تشکیل طالبان و حتی لشکرکشی 
به افغانستان و سقوط طالبان که گرچه نفع آن را امریکا و غرب می برد 
اما همواره کشورهای پولدار عربی همچون عربس��تان و امارات نقش 

تأمین کننده مالی و لجستیکی را برعهده داشتند.
3- تش��کیل گروهک های تکفیری و ب��ه راه انداخت��ن جنگ نیابتی 
در عراق و س��وریه با هدف نابودی مقاومت و تضعیف نفوذ منطقه ای 
جمهوری اس��امی ایران که گرچه در آن مناف��ع و اهداف منطقه ای 
امریکا، صهیونیسم و برخی متحدان عربی آنان به هم پیوند خورده بود، 
اما بیشترین سود را امریکا و رژیم صهیونیستی برده و خسارتی بزرگ 
به کشورهای عربی س��وریه و عراق با هزینه سنگین کشورهایی چون 

عربستان و امارات وارد آورد.
4- تجزیه کش��ور لیبی و ایجاد بی ثباتی پایدار در این کشور عربی که 
زمینه برداشت گسترده از منابع نفتی و حاکمیت گروه های وابسته در 
این کشور تجزیه ش��ده به نفع امریکا و دولت های غربی را پدید آورد 
و هزینه تجهیز و تسلیح گروه های تروریس��تی و تجزیه طلب برعهده 
کشورهای پولدار عربی قرار داش��ت که همچنان پشتیبانی از خلیفه 
حفتر را عهده دار بوده و دست از هزینه دالرهای نفتی در آتش افروزی و 

برادرکشی در این کشور مظلوم عربی برنمی دارند.
5- تنظیم بازار نفت به نف��ع راهبردها و سیاس��ت های امریکا که نمونه 
تکراری آن تاش برای افزایش تولید نفتی در ش��رایط فشار امریکا برای 
کاهش صادرات نفت ایران از دوران جنگ تحمیلی تاکنون است. امریکا 
برای حفظ قیمت نفت و جلوگیری از ایجاد تنش با متحدان اروپایی خود 
در منازعه با جمهوری اسامی ایران، همواره به صورت دستوری از متحدان 
عربی اش خواسته با افزایش ظرفیت تولید، قیمت نفت را پایین نگه داشته 
و از جهش آن جلوگیری نمایند. اقدامی که هزینه های سنگینی متوجه 

این کشورها کرده و سود آن را امریکا و متحدان اروپایی آن برده اند.
جالب تر اینکه کاخ سفید حتی راهبرد ایجاد خاور میانه جدید که تجزیه 
بسیاری از کشورها، از جمله عربستان را دنبال می کرد و با همان شیوه 
معمول اجرای سیاست های خود را در منطقه غرب آسیا پیش  می برد 

که تأمین هزینه لجستیک با کشورهای متحد عربی بود.
شاید همین همراهی ها و تمکین های دائمی این کشورها است که موجب 
شده ترامپ مدال گاو شیری را به سینه آل سعود آویخته و در همین حال 
بر مزیت آن یعنی پول های نفتی تأکید داشته و خارج از آداب متعارف 
دیپلماتیک، مرتب ضرورت پرداخت به امریکا را یادآور می ش��ود. البته 
چشم پوش��ی بر ضعف های بزرگ این حکومت های اس��تبدادی مثل 
پرونده انفجار 11سپتامبر و یا کش��تار و گردن زدن شهروندان و سربه 
نیست کردن خاشقچی برای وامدار ساختن و در همان حال رام تر کردن 

گاو شیری است که دوشیدن آن را ساده تر می سازد.
واقعیت این است که شکنندگی و ضعف پایگاه مردمی رژیم  های استبدادی 
حاکم بر این کشورها و کاخ های شیشه ای آنان موجب شده تا برای اثبات 
وابستگی تا این حد اطاعت و پیروی و نقش شیردهی و لجستیکی را پذیرا 
باشند. کشورهایی که زمانی به عنوان پمپ بنزین دولت های غربی نامیده 

 می شدند، امروز در ادبیات سیاسی به گاوهای شیری شهرت یافته اند.

رسولسناییراد

وزير دفاع:

نیروهاي مسلح باالترين سطح آمادگي دفاعي را دارند 

برخالف آنچه اين روزها رسانه هاي وابسته به 
كاخ سفيد و برخي پادوهاي داخلي، اما كم شمار 
آنها، از توان نظامي و عملياتي امريكا مي گويند، 
ارزيابي هاي ميداني گوياي اين واقعيت است 
كه امريكايی ها توان و جرئت گشودن جبهه اي 
نظامي عليه جمهوري اسالمي ايران را ندارند، 
بلكه به م�دد تاكتيك ه�اي عملي�ات رواني 
مي كوشند، ضعف هاي مفرط نظامي و عملياتي 
خود را پش�ت اقدامات رواني پنهان س�ازند. 
همان گون��ه که رهبر معظم انق��اب بارها تأکید 
کرده اند، جنگ نمي شود و » دشمن علی الظاهر 
در زمین��ه نظامي آرایش جنگي ن��دارد که البته 
نظامیان ما حواس شان جمع اس��ت «. به اعتبار 
همین آمادگی هاست که وزیر دفاع و پشتیباني 
نیروهاي مسلح تأکید مي کند: جبهه امریکایي- 

صهیونیستي را شکست خواهیم داد. 
امیر سرتیپ امیر حاتمي روز گذشته در گردهمایي 
پیشکس��وتان اطاعات و عملیات لشکر محمد 
رسول اهلل)ص( با تأکید بر اینکه »ملت ایران طعم 
تلخ شکست را به جبهه امریکایي-صهیونیستي 
خواهند چشاند«، گفت: نظام مقدس جمهوري 
اس��امي ایران در باالترین نقطه از آمادگي هاي 
دفاعي-نظامي ب��راي مقابله ب��ا هرگونه تهدید، 

زیاده خواهی قرار دارد. 
   اعتراف شيطان بزرگ و اذنابش به قدرت 

نيروهاي مسلح
به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع، حاتمي در 

تشریح وضعیت آمادگي نیروهاي مسلح ایران در 
شرایط حاضر تأکید کرد: به لطف خداوند متعال، 
امروز نظام مقدس جمهوري اس��امي ایران در 
باالترین نقط��ه از آمادگي ه��اي دفاعي- نظامي 
براي مقابله با هرگونه تهدی��د، زیاده خواهی قرار 
دارد و این در حالي اس��ت که کسب این جایگاه 
رفیع و بی نظیر در س��خت ترین ش��رایط تحریم 
نیروهاي مسلح به دس��ت آمده و شیطان بزرگ 
امریکا و اذناب منطق��ه اي آن به قدرت نیروهاي 

مسلح معترف هستند. 
وي افزود: مفتخریم که در این ش��رایط تحریم 
از اج��راي هیچ یک از برنامه ه��ا و مأموریت هاي 
حوزه دفاعي در جهت تقوی��ت و ارتقاي قدرت 
بازدارندگ��ي دریغ نکرده ایم و موفق ش��دیم در 
س��ال 1397 به کوري چشم دش��من، سه برابر 
س��ال 1396 در حوزه تحقیقات و پژوهش هاي 

دفاعي پیشرفت کنیم. 
وزیر دفاع به شکس��ت هاي متع��دد توطئه ها و 
نقش��ه هاي پلید دش��من در رویاروی��ي با نظام 
اسامي در منطقه اش��اره کرد و گفت: شکست 
جریان تروریستي - تکفیري اخیر در منطقه به 
ویژه در کشور عراق و سوریه، ضربه سنگیني به 
اعتبار و وجهه شیطان بزرگ امریکا و دولت هاي 
منطق��ه اي حام��ي تروریس��ت ها وارد ک��رد و 
امریکایي ها پس از شکس��ت در این نقشه شوم 
به تهاجم و حمله شدید و همه جانبه با ابزارهاي 

اقتصادي علیه ملت مان روي آورده اند. 

  در ميدان جنگ نرم ه�م پيروزي نهايي 
از آن ماست

امیر س��رتیپ حاتمي افزود: امروز در ش��رایطي 
هستیم که در مقایسه با دوران دفاع مقدس از منظر 
سرمایه هاي انساني، آمادگي هاي نیروهاي مسلح 
و پیش��رفت هاي مادي و معنوي از جایگاه بسیار 
باالت��ري برخورداریم و با بصیرت، هوش��مندي، 
مقاومت و ایس��تادگي ملت بزرگ و سربلندمان 
فشارها و تنگناهاي اقتصادي حاصل از تحریم ها 
را پشت س��ر خواهیم گذاش��ت. وي ادامه داد: با 
همان روحیه مقاوم��ت و ایثارگري دوران جنگ 
تحمیلي در مقابل زیاده خواهی و تهاجم نرم دشمن 
ایستادگي کرده و با شکس��تن سد تحریم، پیروز 
نهایي این میدان خواهیم بود و به فضل الهي این 
بار نیز شکست بت طاغوت امریکا را به دست ملت 

مؤمن و صبور و همیشه در صحنه خواهیم دید. 
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح که در جمع 
کثیري از رزمندگان دوران دفاع مقدس، جانبازان 
و خانواده معظم شهدا سخن مي گفت از یادگاران 
دوران پر حماسه دفاع مقدس به عنوان نمادهاي 
مقاومت، از خود گذشتگي، صبوري و ایثارگري 

ملت بزرگ ایران اسامي یاد کرد. 
  روحيه مقاومت ش�كننده زياده خواهی 

نظام سلطه
امیر حاتم��ي گفت: حض��ور در جم��ع پربرکت 
ایثارگران، رزمندگان، بسیجیان و مدافعان ایران 
اس��امي را براي خود توفیقي ب��زرگ مي دانم و 

معتقدم کش��ور عزیزمان ایران، امروز بیش از هر 
چیز دیگري همچون دوران دفاع مقدس نیازمند 
روحیه مقاومت، ایس��تادگي و پایمردي در برابر 

زیاده خواهی هاي نظام سلطه است. 
وزیر دفاع و پش��تیباني نیروهاي مس��لح با بیان 
اینکه امروز نیز همچ��ون دوران جنگ تحمیلي، 
درگیر جنگي تمام عیار و همه جانبه هس��تیم، 
اظهار داشت؛ تفاوت جنگ امروز با دوران هشت 
سال دفاع مقدس در آن اس��ت که امروز فقط به 
ظاهر شاهد عملیات نظامي از سوي دشمن غدار 
نیستیم ولیکن معتقدیم دشمنان با به کارگیری 
تمام ظرفی��ت، توان واب��زار و توطئه ها به صحنه 
مقابله با ملت ایران اس��امي آمده اند تا با ایجاد 
رعب و وحش��ت در منطقه و کشور، ایستادگي و 

مقاومت مردم عزیزمان را هدف قرار دهند. 
  تحمي�ل شكس�تي ديگ�ر ب�ه جبه�ه 

امريكايي- صهيونيستي
امیر سرتیپ حاتمي هدف اصلي دشمن را تضعیف 
و تخریب روحیه خودباوري، اعتم��اد به نفس و 
آرمان خواهی ملت بزرگ ایران اسامي برشمرد و 
افزود؛ امریکایي ها در طول 40 سال عمر پر برکت 
نظام اس��امي از عملیاتي کردن هیچ دسیس��ه، 
توطئه و فتنه اي علیه این کش��ور دریغ نکرده اند 
و شعار حمایت از مردم در برابر حاکمیت، دروغ، 

نیرنگي بزرگ و توطئه اي جدید است. 
وزیر دفاع و پشتیباني نیروهاي مسلح؛ رمز پیروزي 
و موفقی��ت در دوران دفاع مق��دس و هجمه هاي 
سنگین دشمن در شرایط فعلي را اطاعت و پیروي 
از والیت فقیه و تدابیر و رهنمودهاي حکیمانه مقام 
معظم رهبري )مدظله العالی( به عنوان سکان دار 
کش��تي انقاب در برابر مخاطره ها دانست و اظهار 
امیدواري کرد: ملت س��رافراز ایران اس��امي این 
بار نیز همچون همه آزمون هاي گذشته با تکیه بر 
عزم و اراده ملي، نیروهاي مسلح مقتدر و تاش و 
حمایت هاي دولت خدمتگزار از این برهه حساس 
نیز با سربلندي عبور خواهد کرد و طعم تلخ شکست 
را به جبهه امریکایي- صهیونیستي خواهد چشاند. 
  جمهوري اسالمي مورد تكريم ملت های 

آزاديخواه
امیر س��رتیپ حاتمي ب��ه دیدارها، جلس��ات و 
گفت وگوهای بین المللی خود با س��ایر کشورها 
اشاره کرد و گفت: امروز جمهوري اسامي ایران 
در پیش��گاه افکار عمومي ملت ه��ا و دولت هاي 
آزادیخواه، به عنوان نظام و دولتي حقیقت خواه، 
خواهان استقال واقعي، صلح طلب و حامي مظلوم 
شناخته ش��ده و بارها از زبان مسئوالن عالی رتبه 
کش��ورها مورد تمجید و تکریم قرار گرفته است. 
وي افزود: این در حالي اس��ت که امریکایي ها با 
رفتارهاي غیرقانوني و روحیه تجاوزگری شان به 
عنوان دولتي متجاوز، بدعهد، زیاده خواه، غیرقابل 
اطمینان و عهدش��کن در عرص��ه جهاني و افکار 

عمومي ملت ها شناخته مي شود.

  گزارش

دستيار ويژه رئيس مجلس: 
 حمايت اروپا از برجام کافي نیست

 اقدام عملي الزم است
حمايت سياس�ي در حفظ برجام 
كافي نيست و اروپا بايد اقدامات 
عملي خود را بي وقفه آغاز و قدري 
از ديوار بي اعتمادي را ترميم كند. 
به گزارش خبرگ��زاري خانه ملت، 
امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس 
مجلس و مدیر کل ام��ور بین الملل 
روز گذشته در دیدار میکائیل کلور 
برشتولد، س��فیر آلمان در تهران با 

اشاره به نقش مهم جمهوري اسامي ایران در منطقه و نیز جایگاه مهم 
آلمان در اروپا افزود: انجام رایزني هاي مستمر میان مقامات دو کشور 
در تحکیم و تعمیق روابط و همچنین در تس��هیل و تسریع همکاري 
مفید خواهد بود. وي در ادامه ضمن انتقاد از اجرایي نشدن کانال مالي 
مطرح شده و عدم اقدامات عملي از سوي کش��ورهاي اروپایي افزود: 
INSTEX اگرچه گام��ي کوچک ولي به جلو به حس��اب مي آید، اما 
تأخیر در اجراي آن و همچنین عدم بهره مندي مردم ایران از مزایاي 
آن، در حالي که جمهوري اسامي ایران تعهدات برجامي خود را به طور 
کامل انجام داده است، بي اعتمادي فزاینده نسبت به اروپا را میان مردم 

و دولتمردان تقویت کرده است. 
امیرعبداللهیان با اشاره به حمایت سیاسي کش��ورهاي اروپایي براي 
حفظ برجام تصریح کرد: تنها حمایت سیاس��ي در حفظ برجام کافي 
نیست و اروپا باید اقدامات عملي خود را بي وقفه آغاز و قدري از دیوار 
بي اعتمادي را ترمیم کند. تا کنون دیپلماس��ي اروپا در مقابله با رفتار 

نادرست امریکا به خوبی کار نکرده است. 
میکائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان در تهران نیز در این دیدار با اشاره به 
سیاست هاي کشورش نسبت به برجام گفت: آلمان همواره از این توافق 
بین المللي حمایت مي کند و براي بقاي آن از هیچ اقدامي دریغ نخواهد 
کرد. وي افزود: با توجه به ظرفیت هاي موجود میان دو کشور، آلمان از 

ارتقاي سطح روابط خود با جمهوري اسامي ایران استقبال مي کند. 

رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي: 
قطعًا به ترامپ تلفن زده نمي شود

اگ�ر امريكا بخواهد ب�ه هر نحوي 
مداخله نظامي كن�د، ايران براي 
پاس�خگويي محكم كام�اًل آماده 
است و امريكايي ها هم خودشان 
مي دانن�د.  به خوب�ي  را  اي�ن 
به گزارش ایسنا، سیدکمال خرازي 
رئی��س ش��وراي راهب��ردي روابط 
خارجي در گفت وگو با شبکه خبري 
فرانس24 روی��داد اخیر در آب هاي 

عمان براي تعدادي از نفتکش را مشکوك توصیف کرد و گفت: باید براي 
روشن شدن واقعیات تحقیق شود. در شرایط خطرناك کنوني این قبیل 
رویدادها ممکن است از سوي طرف سومي براي ایجاد تنش و بي ثباتي 
انجام گیرد. وي درباره ادعاي رئیس جمه��ور امریکا مبني بر آمادگي 
براي مذاکره با ایران نیز گفت: هدف او این است فشارهاي بیشتري بر 
ایران وارد کند. تلفن کردن به وي هیچ فایده اي ندارد زیرا با کره شمالي 

هم به نتیجه اي نرسید. 
خرازي افزود: قطع��اً این اتفاق نمي افتد و به وي تلفن زده نمي ش��ود. 
فراموش نکنید رئیس جمهور ترامپ عاقه منداس��ت به هر قیمت که 
شده با همه ماقات کند و عکس یادگاري بگیرد و براي خودش تبلیغ 
کند. ما نمي توانیم به امریکا اعتماد کنیم، فرام��وش نکنید که آنها از 
توافق هسته اي خارج شدند. آنها قوانین بین المللي را نقض کردند، زیرا 
این توافق هسته اي با قطعنامه شوراي امنیت سازمان ملل تأیید شده 
بود و خود امریکایي ها نیز به آن رأی داده بودند. رئیس شوراي راهبردي 
روابط خارجي با اشاره به فرصت دو ماهه اي که ایران به اروپا براي عمل 
به تعهدات برجامي خود داده، تصریح کرد: امیدوارم اروپایي ها در این 
دوماه کاري بکنند تا ایران مجبور نباش��د از این جلوتر برود. ما انتظار 
داریم اروپا به گونه اي عمل کند که توافق هسته اي حفظ شود و اقتصاد 

ایران بتواند کارکرد عادي خودش را داشته باشد. 

يك تشكل دانشجويي به وزير علوم نامه نوشت
درخواست عزل رئیس و معاون فرهنگي 

دانشگاه تهران
جامع�ه اس�المي دانش�جويان دانش�گاه ته�ران پيرام�ون 
اتفاق�ات اخي�ر اي�ن دانش�گاه ط�ي نام�ه اي ب�ه وزي�ر عل�وم 
خواس�تار عزل رئيس و مع�اون فرهنگي دانش�گاه تهران ش�د. 
به گزارش فارس، در این نامه خطاب به دکتر غامي آمده است: متأسفانه 
دانشگاه تهران سال هاست که به آزمایشگاهي براي جریان برانداز و فتنه گر 
جهت آزمایش کردن فضاي سیاسي، بهره برداری و سپس ملتهب کردن 
کشور تبدیل شده است. بررسي و ریشه یابی این مسئله بسیار مهم، خود 
نیازمند فرصت دیگري است که الزم است دلسوزان انقاب و بیش از همه 
مسئوالن فرهنگي و امنیتي متعهد بدان بپردازند. اما آنچه موجب نگارش 
این نامه سرگشاده به شما شده است، اتفاقات روزهاي گذشته دانشگاه 
تهران، و اخطاري به حضرتعالي و سایر مدیران است، که امانتدار فرصتي 

که به شما داده شده است بوده و به فکر دین و دنیاي خود باشید. 
در هفته اي که گذش��ت، در سطح دانش��گاه تهران تجمعي علی الظاهر 
براي حجاب و علیه آن، درس��ت در ماه مبارك رمضان، در آستانه وفات 
حضرت خدیجه کبري)س( و دیدار س��الیانه دانشجویي با رهبر معظم 
انقاب اسامي برگزار شد که در آن شاهد بي حرمتي به این ماه مبارك، 
روزه خواری علني، توهین و فحاشي به مؤمنین، هتک حرمت و کتک کاری 
بانوان چادري و محجبه، کشف حجاب دسته جمعی و ... بودیم. به صراحت 
اعام مي کنیم، ما اتفاقات اخیر را حاصل آلوده شدن محیط علمي و نتیجه 
سیاستگذاري هاي غلط تیمي معلوم الحال، که سابقه حضور آنها را در 
پست هاي مدیریتي وزارت علوم نیز شاهد بوده و هستیم، مي دانیم. در 
زمان حاضر نیز مجري فعلي آن سیاس��ت ها در دانشگاه تهران، شخص 

رئیس دانشگاه یعني جناب آقاي دکتر نیلي احمدآبادي مي باشد. 
خاصه رویکرد ایشان زد و بندهاي پیدا و پنهان سیاسي، بي توجهي به 
مباني و ارزش هاي اصیل فرهنگي و اسامي، تساهل و تسامح فرهنگي، 
عدم توجه به اس��ناد باالدس��تي و الگوگیري از در گل ماندگان غربي و 
پادویي تقي زاده صفتان مي دانیم، که عمًا نتیج��ه اي جز ولنگاري را 
براي دانشگاه به ارمغان نیاورده اس��ت. دانشگاه تهران آماج پروژه نفوذ 
قرار گرفته است. پروژه اي که روزي از جذب اساتید غربزده، روزي از سند 
توسعه دانشگاه و روزي دیگر با احیاي جوجه چپ هاي امریکایي بیرون 
مي زند و البته صد افسوس که در این میان، رئیس شوراي عالي انقاب 
فرهنگي به عنوان ستاد فرماندهي این عرصه، هم چنان در تعطیات و 

خواب زمستاني به سر مي برد!
هشدار مي دهیم، دانش��گاه تهران بعد از گذراندن فتنه هاي 78 و 88، 
اکنون آبستن فتنه 98 است و مسئول هراتفاقي که در آینده در نتیجه 
انفعال جنابعالي و رئیس محترمتان رخ دهد، شما و شخص رئیس جمهور 
خواهد بود ولي امیدواریم حال که حجت بر شما تمام است، شاهد حضور 
شما در جرگه خائنین به انقاب و ارزش هاي اسامي نباشیم. حداقل 

اقدام جنابعالي را، عزل و برکناري فوري رئیس دانشگاه مي دانیم.

88498443سرویسسياسي
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      ايرنا: نماز عبادي- سیاسي جمعه این هفته تهران به امامت حجت االسام 
»سید محمدحسن ابوترابي  فرد« در دانشگاه تهران برگزار مي شود. 

      خانه ملت: مرتضي صفاري نطنزي، عضو کمیسیون امنیت ملي مجلس: 
کساني که با همراهي امریکا مانع صادرات نفت ایران شده اند و به دنبال فشار 
حداکثري به ایران هستند بدانند اگر منافع امنیتي ایران تهدید شود و زیر 
سؤال برود همه منطقه دچار آشوب و نا آرامي مي شود و هیچ کشوري در 

منطقه از مصونیت برخوردار نیست.

پايگاه اطالع رسانی وزارت دفاع

 کتاب »آيت اهلل جنتي به روايت اسناد«
 منتشر شد

كتاب »آيت اهلل احمد جنتي به روايت اس�ناد« به همت مؤسس�ه  
فرهنگي هنري و انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي منتشر شد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومي شوراي نگهبان، کتاب »آیت اهلل احمد 
جنتي به روایت اسناد« روز گذشته به همت مؤسسه  فرهنگي هنري و 

انتشارات مرکز اسناد انقاب اسامي روانه  بازار نشر شد. 
کتاب »آیت اهلل احمد جنتي به روایت اسناد« از جدیدترین منشورات 
مرکز اسناد انقاب اسامي است که در قالبي 500 صفحه اي به چاپ 
رسیده و به زندگي آیت اهلل احمد جنتي و فعالیت هاي سیاسي ایشان 
در دوران پیش از انقاب اس��امي پرداخته است. براین اساس، بخش 
ابتدایي کتاب که در حدود 125 صفحه است زندگینامه اي از آیت اهلل 
احمد جنتي در پنج فصل از تولد تا ش��هریور، ق��دم در راه علم، درباره  
مدرسه )حقاني(، خانواده و فرزندان و مبارزات ایشان است که از تولد 
تا پیروزي انقاب اسامي در سال 1357 را در برمي گیرد که عموماً با 
استفاده از مصاحبه ها و خاطراتي که مرکز اسناد انقاب اسامي از ایشان 

در طول سال هاي دهه 70 اخذ کرده، تنظیم شده است. 
همچنین، فصل پنجم که یکي از مهم ترین فصول کتاب است، به مبارزات 
آیت اهلل جنتي از آغازین روزهاي نهضت اسامي تا سقوط رژیم پهلوي و 
مجاهدت هاي وي اختصاص دارد. فرازهایي چون قیام 15 خرداد 1342، 
تبعید امام، جریان بازداشت ها و تحمل زندان هاي رژیم و تبعید به نقاط 
دورافتاده، وقایع منتهي به پیروزي انقاب، قیام 17 شهریور و حمله عمال 
رژیم به حرم مطهر رضوي از جمله مهم ترین سرفصل هاي پنجمین فصل 
کتاب است. از دیگر ویژگي هاي کتاب مذکور انتشار روزشمار تفصیلي 
زندگاني آیت اهلل احمد جنتي تا س��ال 1357 و نیز فهرست موضوعي 
194 سند ساواك در مورد ایشان است که به لحاظ تاریخي در نوع خود 
کم نظیر است. بخش پایاني نیز شامل متن کامل 194 سند منتشرنشده  
ساواك درباره  آیت اهلل جنتي است که در واقع پایه و حجم اصلي کتاب به 
حساب مي آید. برهمین اساس، این اسناد شامل گزارش هاي ساواك از 
فعالیت هاي آیت اهلل جنتي، احکام صادره براي بازداشت، زنداني شدن، 
تبعید، برگه هاي بازجویي، نامه ها، س��خنراني ها و منابر و تلگراف هاي 
میان ایشان و دیگر علما و روحانیون از جمله آیت اهلل خزعلي، اعامیه ها 
و دهها مورد دیگر است. کتاب »آیت اهلل احمد جنتي به روایت اسناد« با 
شمارگان 1000 نسخه در 500 صفحه و به قیمت 42 هزار تومان توسط 
مؤسسه فرهنگي هنري و انتشارات مرکز اسناد انقاب اسامي به زیور 

طبع آراسته و روانه بازار نشر شده است.

ژه
وی

درهرحالفقطمذاكرهكنيم!
روزنامه اعتماد در یادداشتي با عنوان »نجات برجام« نوشت: 
»سردرگمي و سیاست منفعانه عربس��تان فرصت خوبي 
است تا کش��ور ما با عربس��تان و امارات وارد مذاکره شده و 
خطرات جنگ نیابت��ي احتمالي را به آنان گوش��زد کرده و 
راهکارهاي عملي دس��ت یافتن به صلحي پایدار در منطقه 
به عنوان همس��ایه اي خیرخواه و صدیق را به آنان نش��ان 
دهد. این حرکت خردمندانه، نه نشانه ضعف قلمداد خواهد 
شد نه نشانه ترس بلکه تدبیري است براي نجات برجام. در 
اوضاع کنوني هر سیاس��ت تنش زا و تفرقه آمیز چه در ابعاد 
داخلي و چه در سیاس��ت خارجي به نفع و در جهت منافع 
امریکاست و هر سیاس��ت وحدت زا و تنش زدا، درست در 
ضدیت سیاست هاي ترامپ اس��ت. باید تاش کرد و برجام 
را نگه داشت. نه به خاطر خود برجام و نه به خاطر محاسن و 
معایب آن. فقط به خاطر اینکه هدف ترامپ از بین بردن آن 
است. اکنون یکي از مؤثرترین و میان برترین راه ها براي نجات 
برجام، ترمیم و احیاي روابط با کشورهاي عرب حاشیه خلیج 

فارس به خصوص عربستان است. «
از س��وي دیگر اصاح طلبان با بزرگ نمای��ی قدرت امریکا، 
همچون اتفاقي که با تصویر و تیترهاي روي جلد هفته نامه 
صدا رخ داد و ساختن دوگانه جنگ و صلح، مي گویند براي 

پرهیز از حمله نظامي امریکا باید با امری��کا مذاکره کنیم. 
یعني با عربستان مذاکره کنیم، چون ضعیف است؛ با امریکا 
مذاکره کنیم چون قوي اس��ت؛ در هر حال فرقي نمي کند 

طرف مقابل مان کیست؛ فقط مذاکره کنیم. 
نکته دیگر اینک��ه قرار بود برج��ام ما را نج��ات دهد، حاال 
باید از اصول سیاس��ت خارجی مان تجاوز کنی��م تا برجام 

یابد؟!  نجات 

همانتك��رارميكن��مخاتم��يوفتنه
موسويبسنبود؟!

الیاس حضرت��ي، نماینده مردم تهران در مجلس ش��وراي 
اس��امي در نطقي در صحن علني مجلس خواس��تار رفع 
حصر موس��وي و ممنوع التصویری خاتمي ش��ده است. او 
مي گوید: »باید رفع حصر را آني حل کنند، ممنوع التصویري 
و محدودیت هاي آقاي خاتمي را به عنوان سیاس��تمداري 
که تاش دارد کمک کند، رفع کنند. اگر آقاي خاتمي االن 
کمک نکند، چه زماني مي تواند کمک کند؟ نظام مي خواهد 
خود را از همه نیروهاي دلسوزي که 10 سال است در حصر 
هستند، اما پیام مي دهند که »اي مردم، دوستان، طرفداران 
در صحنه باشید و کمک کنید«، محروم کند؟ آخرین پیامي 
که از آقاي موس��وي آمده، این است: آقاي روحاني حوصله 

کن، از رهبري فاصله نگیر... «
آنچ��ه حضرتي مي گوید بیش��تر ش��بیه یک طنز اس��ت؛ 
محصورین فتنه و کمک به نظام؟! همان هایي که کشور را تا 
لبه پرتگاه جنگ داخلي بردند و هیچ توصیه اي را نپذیرفتند 
و راه هاي قانوني را کنار گذاش��تند و حمایت هاي معاندین 
نظام حتي صهیونیست ها را پس نزدند و ... ؟! این افراد همه 
کمکي که مي توانند به کشور کنند، این است که در همان 
حصر بمانند و باز با جاه طلبی های شخصي کشور را به آشوب 
نکشند. کمک خاتمي همان »تکرار مي کنم« مي کنم بود که 
نتایجش را اکنون در اوضاع معیشتی مان مي بینیم! کمک 
خاتمي االن دولت را در دس��ت دارد و مجلس و ش��وراها را 
و کارآمدي ش��ان پیش روي ملت است. کمک موسوي هم 
سال 88 کف خیابان بود و آبرو و اعتبار کشور را حراج زد و 
نتیجه اش جسارت بیشتر دشمنان بر ایران و تشدید تحریم ها 

بود. همین  کمک ها بس نبود؟!
نکته جالب توجه آنکه گرچه حضرتي سعي مي کند چهره 
وطن دوستانه و والیتمدارانه از موسوي ترسیم کند، اما دختر 
میرحسین موسوي در توئیتي نوشته که »صحبت اخیر یکي 
از نمایندگان، نقل قول دروغ از جانب محصورین در رابطه 
با پیغامي براي رئیس جمهور -که هرگز فرس��تاده نش��ده 

است - جاي تأسف و تذکر و تأمل بسیار دارد... «

جمه�وري اس�المي اي�ران باي�د ثاب�ت كند 
تحلي�ل اطرافي�ان ترام�پ عملي نمي ش�ود 
و نش�ان ده�د اي�ران اه�ل مذاكره نيس�ت 
تا امريكا س�طح كار خ�ودش را ع�وض كند. 
فؤاد ای��زدي عضو هیئت علمي دانش��گاه تهران 
در گفت وگو با فارس، با اش��اره به اظهارات اخیر 
ترامپ که گفته »دوست دارم از ایران به من زنگ 
بزنند«، گفت: ترامپ واقعاً عاقه مند اس��ت که 
رئیس جمهور ایران به وي زنگ بزند و فراتر از آن 
عاقه مند به دیدار است، این مسئله هم به حالت 
روحي و رواني ترامپ برمي گردد که دوست دارد 
توجهات را جلب کند و مخصوصاً کارهایي را که 
دیگران و رؤساي جمهور قبلي امریکا نتوانستند 

انجام دهد، انجام دهد. 
این کارشناس مسائل امریکا تأکید کرد: رؤساي 
جمهور قبلي امریکا هیچ کدام نتوانسته بودند با 

مقامات ایران ماقات کنند و ترامپ عاقه دارد 
که این کار را انجام دهد. مس��ئله اي که کمتر به 
آن توجه مي شود این اس��ت که فرق است میان 
ماقات و مذاکرات و فرق است میان گفت وگو و 
مذاکره. مذاکره یعني بده و بستان و امریکایي ها 
شاید عاقه هم دارند با ایراني ها دیدار و گفت وگو 
کنند و بعد هم کاري را مي خواهند دیکته کنند 
یعني هم��ان کاري که آقاي پمپئ��و روي کاغذ 

نوشت را براي ایران بخوانند. 
ایزدي گفت: آن چیزي که امری��کا به آن عاقه 
ندارد این اس��ت که مذاکره کنند، چون مذاکره 
بده و بس��تان اس��ت و حتي اگر این را هم قبول 
کنند باید چیزي بدهد حتي اگر کم باش��د. ولي 
امریکایي  ها اصًا عاقه مند به مذاکره نیستند و 
گرنه در گذشته این را ثابت مي کردند.  این استاد 
دانشگاه خاطرنشان کرد: امریکا از زمان کودتاي 

28 مرداد همواره به دنبال توطئه علیه ایران بوده 
اس��ت، از صدام حمایت و بارها ه��م ما را تحریم 
کرده  االن هم ژس��ت نظامي مي گیرد. وي ادامه 
داد: امریکایي ها بحث مذاکره را مطرح مي کنند 
ولي در عمل به دنبال مذاکره نیستند، آنها اصًا 
آمادگي مذاکره را ندارند، اگر داشتند 12 شرط 

نمي گذاشت که ایران نتواند آن را اجرا کند. 
این کارش��ناس مس��ائل امریکا گف��ت: یکي از 
نقدهایي که اف��رادي مانند بولتون به دولت هاي 
قبلي امریکا دارند این اس��ت که شما چرا اصًا با 
ایران مذاکره مي کردی��د و معتقد بودند مذاکره 
با ایران عمر جمهوري اس��امي ایران را افزایش 
مي دهد. االن هم فقط شعار مذاکره را مي دهند 
چون معتقدند هر وقت داخل کشور بحث مذاکره 
مطرح مي شود در کشور یکسري درگیري هاي 

لفظي ایجاد مي شود. 

ایزدي خاطرنش��ان کرد: هر زمان��ي دیدید که 
امریکا به طرف مقابل حت��ي یک امتیاز کوچک 

مي دهد بدانید که آمادگي مذاکره دارد. 
این اس��تاد دانش��گاه تأکید ک��رد: رهبري هم 
فرمودند با امریکا و این دولت مذاکره نمي کنیم 
چون براي مذاکره باید یکسري ویژگي ها وجود 
داش��ته باش��د که دولت امریکا این ویژگي ها را 

ندارد. 
وي گفت: اطرافیان ترامپ به او گفته اند فشار را 
زیاد کنیم، ایران پاي میز مذاکره مي آید. کاري 
که جمهوري اس��امي ایران باید بکند این است 
که نشان دهد تحلیل اطرافیان ترامپ درست از 
آب در نمي آید و نش��ان دهد ایران اهل مذاکره 
نیست تا امریکا سطح کار خودش را عوض کند 
یعني یقین پیدا کند که نمي شود از ایران امتیاز 

گرفت. 

كارشناس مسائل امريكا: 
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