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آمریکا اسناد کودتای
 ۲۸مرداد را منتشر کرد

صفحه 3

ناطق نوری:

تحریمهای جدید کنگره آمریکا علیه ایران با  98رأی موافق و  2مخالف تصویب شد

ایرانیان همه علیه ترامپ

پافشاری منفورترین
رئیس جمهور آمریکا
بر فروپاشی جمهوری اسالمی

مواظب زبانمان باشیم تا در جامعه
ایجاد شکاف نکنیم

خرب اول
صفحه 3

بعد از گذشت سی و هشت سال از پیروزی انقالب اسالمی روابط ایران و آمریکا به نقطه آغازین خود رسیده است.
آنچه غریب مینماید؛ تأکید و پافشاری منفورترین رئیس جمهور آمریکا بر فروپاشی جمهوری اسالمی است ،ظاهرا ً ترامپ راهی میانبر برای رسوخ به قلوب
هموطنانش یافته است .رفع مشکل همبستگی ملی و کاهش دوقطبی جامعه رأی دهندگان آمریکایی نیاز به پروژه دشمن سازی دارد.
ایران برخالف همسایگانش کشور بزرگ ،ثروتمند و قوی منطقه خاورمیانه است .کشوری که مجلس خبرگان رهبری و قانون اساسی ،ریاست جمهوری ،پارلمان،
شوراهای شهری و تقریباً غالب ارکان قدرت را با انتخاباتی دموکراتیک تعیین میکند و همواره از پشتیبانی مردمی برخوردار است .رهبران نورسیده آمریکا نمیدانند
برای حکمرانی و سیاست ورزی جز خرید سهام شرکتهای نفتی سعودی ،خواندن تاریخ معاصر خاورمیانه از اقتضائات است.
در روزی که دفتر نشر اسناد تاریخی وزارت امور خارجه آمریکا اسنادی از دخالت آمریکا در کودتای  ۲۸مرداد منتشر کرد باید خواندن این اسناد را ابتدا به دولتمردان
خود توصیه کند .ملت ایران اما هنوز کودتای  ۲۸مرداد علیه دولت مردمی دکتر محمد مصدق را از یاد نبرده و نقش آمریکا و انگلیس را بخوبی برای فرزندانش تأکید
و یادآوری میکند.

گزیده سخنان رئیس جمهوری در ضیافت افطاری با اصحاب رسانه:

سرمقاله
بغض روحانی در مراسم افطاری اصحاب رسانه شکست!

مگر ما شیعه علی(ع) نیستیم؟ چرا فحش را افتخار میدانیم؟

علی نظری -سردبیر روزنامه مستقل

حســن روحانی در شب بیست و یکم ماه رمضان میزبان اهالی رسانه بود .به
عبارتی درد دل های رییس جمهور با حامیان رسانه ای خویش مملو از بغض و
اندوه بود .از مظلومیت علی که گفت ،چشــمانش سرخ و گردی صورتش راغم و
تاثر فرا گرفته بود .از تبلیغات مسموم امویان علیه علی گفت،که چگونه تبلیغات
زهر آلود و مغرضانه امویان ،علی را که تجســم حق بود،باطل جلوه داد .روحانی
در این ســخنرانی بــه صراحت ذکر کرد که دولت یازدهــم مظلوم ترین دولت
بعداز انقالب اســامی است .وقتی با افتخار اظهار داشت دولت من بعداز مصدق
بهترین کارنامه را در پیشــی گرفتن صادرات بر واردات داشته است ،چهره اش
بســیار بشاش شده بود.اما گالیه کرد که تخریب گران ،بی محابا به تخریب وی
و دولتــش پرداخته اند و این همه توفیق رانمی بیننــد و دچار مرض نابینایی
تعمدی شــده اند! درد دلهای دیگر منتخب  29اردیبهشــت چنین بود :ناسزا
گویی و دشــنام نشانه انقالبی گری نیســت .اینکه عده ای فحاشی به دولت را
افتخــار خویش می دانند،از کدام معیار اخالق علوی پیروی می کنند؟ علی(ع)
حتی در صفین هم از دشــنام گویی یارانــش به اصحاب معاویه انتقاد کرد .این
علی نماد انقالبی گری اســت نه فحاشــان امروز جامعه ما کــه در واقع دولت
منتخــب  24میلیونی را به نیابت از ملت به باد تهمت و دروغ گرفته اند! رییس
جمهور با اشــاره به ایام انتخابات و روز سرنوشت ساز  29اردیبهشت  96اشاره
کرد و این روز را حماســه بزرگ یا عید سیاســی مردم ایران خواند .سخنرانی
رییس جمهور درشب بیست ویکم درجمع اصحاب رسانه ،توفنده ترین سخنان
منتخب 29اردیبهشــت بعداز پیروزی انتخابــات دوره دوازدهم بود .روحانی با
اشاره به حماسه آفرینی ملت در انتخابات اخیر گفت :ما در این دوره از انتخابات
پدیده شــهروند رســانه را دیدیم که مردم مظلوم وقتی دولت مظلوم خویش را
تنها دیدند به صحنه آمدند تا نگذراند جامعه به عقب برگردد.
رییس جمهور با چهره ای گرفته و بیانی بغض آلود ولی مصمم و استوار اعالم
کرد :به آرمان های جامعه رای دهندگان ایرانی وفادار خواهد ماند و برای تحقق
مطللبات مردم و وعده های انتخاباتی از جانش مایه می گذارد تا شرمنده مردم
نگردد .روحانی وقتی علیه تند روی سخن می گفت ،بار دیگر قاطعانه هشدار داد
که راهی جز اعتدال برای ما باقی نمانده است و خاطر نشان کرد،الگوی اعتدال
علی اســت واســتراتژی دولت اینده را تداوم اعتدال و مقابله با افراطی گری و
خشــونت طلبی توصیف کرد .نگارنده معتقد است با وجود نامالیماتی که بر سر
راه روحانی قرار گرفته است،وی بیدی نخواهد بود که با این بادها بلرزد .آنچه که
ملت ما و بویژه  24میلیون رای دهنده ایرانی را به  4سال اینده خوشبین میسازد،
استواری رییس جمهور در تقابل با مشکالت احتمالی دولت در دوره دوم خواهد
بود.
روحانی می خواهد با چاشــنی تدبیر و شــجاعت ،کفایــت خویش را مبنی
بر اینکه نماینده واقعی مردم اســت به رخ مخالفان دولت بکشــاند .این شــیخ
دیپلمات در دوره آینده ریاست جمهوری می کوشد تا زمینه ساز ،تأسیس ساز
و کارهای جامعه مدنی و نهایتا استقرار جامعه ای دموکراتیک را بنیان نهد تا در
تاریخ سیاســی ایران ،چهره ای خوشنام و تاثیر گذار از یک سیاستمدار روحانی
را به نمایش بگذارد .رییس جمهــور با بغض اعالم کرد به وعده های انتخاباتی
اش وفادار است .آنچه که من از سخنان رییس جمهور استنباط کردم این است
که وی علی وار در مقابل کج اخالقی ها و تخریب ها خواهد ایستاد .بگذارید به
روحانی بگویم مردم قدر دان صداقت و شهامت شما خواهند بود.

رییس جمهوری ،بیان موفقیت هــای دولت را بیان پیروزی ها و
توفیق های ملت دانســت و با تاکید بر اینکه رسانه ها باید در انتقال
اطالعات به جامعه امانت دار حقایق باشند ،گفت :در شرایط امروز باید
بیشتر به اهداف آینده و نه رقابت های دیروز بنگریم.
به گزارش ایرنا ،گزیده سخنان حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی در ضیافت افطار پنجشنبه شب با اصحاب رسانه به این شرح
است:
رسانه سازنده خبر نیست ،رسانه ابالغ کننده است .خود پیامبر هم
رســانه بود.کار رسانه کار پیامبری و کار مقدسی است ،همه رسانه ها
باید واقعیت ها و حقیقــت های این جامعه را به خوبی به مردم ابالغ
کنند و برســانند.ایام انتخابات که ایام بسیار مهمی بود و عید سیاسی

ملت ایران و روزها و شــب های قدر ملت ایران بود ،مردم قدر خود ،
آینده و سرنوشــت خود را کنار صندوق رأی رقم زدند و ساختند.مردم
و رســانه های ما در روز انتخابات و در روزهای انتخابات به خوبی به
صحنه آمدند.امشب ،شب قدر است ،دیگر شب گله نیست که از کسی
یا از رسانه ای گله کنم .زمان انتخابات هم سپری شده و ما در شرایط
امروز بیشــتر باید به آینده بنگریم نه به گذشته و به اهداف ملی مان
نگاه کنیم و نه رقابت های دیروز .دولت چیزی نیست جز نماینده مردم.
یکی از اشــتباهاتی که رسانه ها باید تصحیح کنند ،این است که می
گویند این آقا وکیل الدوله است ،این رسانه ،رسانه طرفدار دولت است،
دولت یعنی چه ،دولت چه کسی است؟ دولت یعنی نماینده مردم و چیز
دیگری نیست .طرفدار دولت بودن یعنی طرفدار مردم بودن.بعضی از
رسانه ها از این اول انتقاد می کنند ،انتقاد هم نیست ،تخریب است.به
مردم بگوییم که ما در تولید بنزین داریم خودکفا می شویم و روی پای
خود می ایستیم و ان شاء اهلل به زودی صادر کننده بنزین خواهیم شد و
بعد بگوییم بنزینی که صادر می کنیم کم است باید بیشتر شود؛ اصلش
را به مردم بگوییم.واقعیت را برای مردم توضیح دهیم؛ بگوییم در طول
 3.5ســال در پارس جنوبی ما  11فاز را افتتاح کردیم در حالی که در
کل دولت های گذشته  10فاز افتتاح شد ،بعد آن وقت بگوییم  11فاز
کم است و ای کاش  12فاز می شد؛ اصلش را به مردم بگوییم .مردم
بدانند چه پیشرفت هایی خودشان کردند و نمایندگان آنها به نام دولت
چه کارهایی را انجام دادند .بعد اشکال ندارد ،نقد کنید.رسانه هایی که

ادای وظیفه کردند ،ما از آنها سپاسگزاریم.رسانه هایی هم که به اعتقاد
ما مسیرشــان دقیق نبوده از آنها خواهش می کنیم که انتخابات تمام
شــد ،دولت یازدهم هم تمام شــد ما می خواهیم وارد دولت دوازدهم
شویم؛ با یک فضای جدید ،لحن ها را دوستانه و برادرانه کنیم.هر جا
علی بود ،حق بود ،اما همین رسانه ناصحیح و همین تبلیغات ناصحیح
کاری کرد که مردم روبروی امیرالمومنین(ع) در جمل ،صفین و نهروان
ایســتادند.با لحن تند ما به جایی نمی رسیم ،وهلل ،باهلل ،جز اعتدال راه
دیگری وجود ندارد .امام هم با اعتدال انقالب ما را پیروز کرد .اگر امام
به مردم می گفت روبروی ارتش بروید بایســتید و بجنگید با ارتش،
تمام کشــور هم حمام خون می شد و انقالب هم پیروز نمی شد .امام
با اعتدال انقالب ما را به پیروزی رســاند .امام هاضمه ای درست کرد
برای انقالب که هر چیزی را در خودش جذب و هضم کرد .مســیر،
مسیر اعتدال باشد .مگر ما شیعه امیرالمومنین(ع) نیستیم؟ چرا فحش
را افتخار می دانیم؟ چرا ناسزا گویی را انقالبی گری می دانیم؟ انقالبی
ما امیرالمومنین(ع) است ،انقالبی ما پیامبر اکرم(ص) و عماریاسر است.
اینها انقالبی ما هســتند .ما انقالب کردیم برای اینکه راه پیغمبر(ص)
را دنبال کنیم .برای چه انقالب کردیم؟ ما انقالب کردیم برای اینکه
راه امیرالمومنیــن(ع) را طــی کنیم .امیرالمومنیــن(ع) می گوید چرا
ناســزا می گویید؟ چرا بد می گویید؟ یاد بگیریم از امیرالمومنین(ع)؛
با دشمن اینطور حرف بزنیم .در برابر آنهایی که شمشیر کشیدند به رخ
امیرالمومنین(ع) ،امیرالمومنین(ع) اینطور حرف می زند.

یادداشتهای امروز
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روحانی؛ سیاست ورزی
بر مرز عادی سازی

عباس موسایی
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برجام آینهای مقابل ترامپ

محمد جواد ظریف خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا:

به جای خیالبافی ،تاریخ ایران را بخوانید و بیاموزید

وزیر خارجه ایران در واکنش به گزافهگویی همتای آمریکاییاش
در خصــوص تالش برای حمایت از براندازهــای داخلی در ایران،
نوشت که به تازگی  75درصد از ایرانیها پای صندوق رأی آمدهاند
و بهتر است واشنگتن نگران رژیم خودش باشد.
وزیر خارجه ایران در واکنش به گزافهگویی همتای آمریکاییاش
در خصــوص تالش برای حمایت از براندازهــای داخلی در ایران،
نوشت که به تازگی  75درصد از ایرانیها پای صندوق رأی آمدهاند
و بهتر است واشنگتن نگران رژیم خودش باشد.
به گزارش انتخاب ،محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان

در صفحه توئیتری خود به ســخنان رکس تیلرســون وزیر خارجه
آمریکا در خصوص حمایت از تغییر رژیم در ایران پاسخ داد .ظریف
نوشــته که تجربه کودتای  28مرداد و انقالب اسالمی نشان داده
که ایرانیها خودشــان برای کشورشان تصمیم میگیرند و نسبت
به دخالت خارجی مقاوماند .وزیــر خارجه ایران همچنین به طرف
آمریکایی توصیه کرده که پیش از بازگشــت به استفاده از سیاست
خیالبافانــه و غیرقانونی تغییر رژیم در ایــران ،تاریخ را بخوانید و
بیاموزید .وزیر خارجه جمهوری اســامی ایران به تاریخچه پرفراز
و نشــیب روابط آمریکا و نظام جمهوری اســامی هم پرداخته و

رهبر جمهوری خواهان سنا در توجیه فروش سالح به عربستان:

عربستان درگیر مبارزه با داعش و نفوذ ایران در منطقه است
مجلس ســنای آمریکا به فــروش تجهیزات نظامی پیشــرفته
به عربســتان رای مثبت داد .این در حالی اســت که مخالفان این
طرح معتقدند این تسلیحات علیه غیرنظامیان در یمن مورد استفاده
عربســتان قرار میگیرد .به گزارش ایلنا ،در رایگیری روز سه شنبه
مجلس سنای آمریکا ،با  ۵۳رای موافق ،راه برای نهایی شدن توافق
فروش تجهیزات نظامی هدایت شــونده به عربستان هموار شد .در
این گزارش گفته شــده این تجهیزات بخشی از قرارداد  ۱۱۰میلیارد
دالری فروش تســلیحات به ریاض است که به گفته دولت آمریکا
میتواند همزمان با بهبــود ظرفیتهای نظامی با این متحد آمریکا

و برقــراری توازن قدرت در منطقه ،در آمریکا شــغل ایجاد کند اما
مخالفان این قرارداد تحت رهبری رند پاول ،به شدت از نقش ریاض
در جنگ یمن و ســوابق حقوق بشری پادشــاهی عربستان انتقاد و
ابراز نگرانی میکنند .میچ مککانل رهبر اکثریت مجلس ســنا که
در مجلس کنونی جمهوریخواه هستند،در توجیه دالیل فروش این
تسلیحات میلیاردی ادعای آمریکا و غرب علیه ایران را تکرار کرد و
مدعی شد :عربستان در دو جنگ مهم مشارکت دارد؛ جنگ با داعش
در عراق و سوریه و مقابله با نفوذ ایران در خاورمیانه .بنابراین مخالفت
با این توافق پیام اشتباهی را مخابره خواهد کرد.

نوشته :پس از چندین دهه تالش ناموفق برای تغییر رژیم و اعمال
تحریم ،آمریکا بایستی به خاطر کودتای ( 1953کودتای  28مرداد
علیه دولت مرحوم دکتر مصدق) عذرخواهی کند و تصدیق کند که
دیپلماســی تنها گزینه موجود است .ظریف در انتها نوشته :مقامات
آمریکا به جای تغییر رژیم در ایران ،نگران رژیم خودشــان باشند؛
اینجــا به تازگی  75درصد از مردم رأی دادهاند .رکس تیلرســون،
وزیر خارجه آمریکا در نشســت اســتماع ســنا گفته بود که دولت
ترامپ از عناصر داخلی ایران برای تغییر نظام سیاسی ایران حمایت
میکند.

برادر ارجمند
جناب آقای فیاض زاهد
مصیبت وارده را به جنابعالی و کلیه
داغداران تسلیت عرض میکنیم .علو
درجات آن عزیز درگذشته و شکیبایی
بازماندگان را از ایزد منان مسئلت داریم.
روزنامه مستقل

محمد آقازاده
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کیروش ،مدیریت پیمان
و صعود به جام جهانی

ابوالفضل بانی

