
سرافرازی با تصویب لوایح پالرمو 
و اف.ای.تی.اف

سیاوش کاویانی

هنگام��ی که بحث مذاکرات هس��ته ای مطرح 
ش��د، موضوعی به ن��ام »اف.ای.ت��ی.اف« در میان 
نبود، مذاکرات هسته ای فقط برای لغو تحریم های 

اقتصادی در دولت تدبیر و امید پیگیری شد.
وعده هایی ک��ه دولت محترم ب��رای مذاکرات 
هس��ته ای به افکار عموم��ی داد، وعده هایی بود که 
همگان را مشعوف کرد، وعده هایی بزرگ که برجام 
باعث آن می ش��د و می توانست مشکالت اقتصادی، 
فرهنگ��ی، اجتماعی و حتی محیط زیس��ت را حل 

کند، آلودگی هوا را نیز برطرف می کرد.
برجام امضا ش��د، امض��ای آمریکا هم تضمین 
ای��ن توافق بود، با وجودی ک��ه همه اعضای گروه 
1+5 توافق هس��ته ای را امضا کرده بودند، امضای 
ای��االت متحده که با دس��ت جان ک��ری بر روی 
قرار داد و پیمان توافق هس��ته ای نقش بسته بود، 

ضمانت اجرایی این موافقتنامه شد.
پس از آغاز اجرای توافق هسته ای که وارد مرحله 
پایبندی به تعهدات ش��ده بود، همه در انتظار تأثیر 
مثبت دستاورد برجام بودند، حتی آنهایی که از ابتدا 
مخالف و منتقد مذاکره و توافق با آمریکا بودند نیز در 
انتظار باقی ماندند، اما انتظار تاکنون ادامه دارد و هیچ 
گشایشی از توافق هسته ای در ایران صورت نگرفت، 
بلکه باعث ش��د تا فش��ارها و تحریم ه��ای اقتصادی 
بیش��تر شود، در حالی که قول و وعده بر این بود که 
همه تحریم های اقتص��ادی و بانکی همزمان با آغاز 

اجرای تعهدات طرفین لغو خواهد شد.
جمهوری اس��المی ایران براساس تعهداتی که 
در برج��ام داده بود، آنها را به س��رعت آغاز و اجرا 
کرد و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز براس��اس 
زمانبندی ه��ر 120 روز یکبار پایبن��دی ایران به 
تعهدات��ش را تأیی��د می ک��رد و گ��زارش آن را به 
آمریکا می فرس��تاد، این پایبن��دی با وجود کاهش 
برخ��ی تعهدات ای��ران در توافق هس��ته ای که به 
خاطر خروج آمریکا آغاز شده، هنوز از نظر آژانس 

بین المللی انرژی اتمی ادامه دارد.
اما ایران در مدت اجرای توافق هس��ته ای هیچ 
بهره ای از آن نبرد، تحریم های اقتصادی لغو نشد و 
روابط بانکی نیز به حالت عادی باز نگشت. مشکالت 
بانکی همچنان ادامه دارد و حتی دارایی های بلوکه 
ش��ده ایران در آمری��کا و دیگر کش��ورها، به ایران 
بازگردانده نشد، با این وجود آمریکا در زمان ترامپ 
ب��ه دروغ اعالم می کن��د که 150 میلی��ارد دال از 
دارایی های ایران را پس داده است در حالی چنین 
اتفاق��ی هیچ گاه نیفتاد، آمری��کا در این زمینه نیز، 

بازی فریب افکار عمومی را آغاز کرده است.
اما پس از آن که توافق هس��ته ای برای ایران 
بی دس��تاورد ش��د، برای ای��ن که موض��وع برجام 
بی دس��تاورد باق��ی نماند، دستاوردس��ازی ش��د، 
برچیدن س��ایه جنگ از س��ر ایران، دستاورد مهم 
این توافق معرفی ش��د، در حالی که این مس��اله، 
موضوع��ی نبود که در جریان مذاکرات هس��ته ای 
درباره آن گفت و گویی انجام ش��ده باش��د، برچیده 
ش��دن سایه جنگ و عملیاتی نشدن گزینه نظامی 
علیه جمهوری اس��المی ایران به خاطر مؤلفه های 
قدرتی اس��ت که در نیروهای مسلح و مردم وجود 
دارد. اگر ای��ران از توانمندی های نظامی همچون 
موش��کی برخوردار نبود، س��ایه جن��گ تبدیل به 
جنگ علیه جمهوری اسالمی می شد. اصرار آمریکا 
و اروپا برای برچیدن توانمندی موشکی کشورمان 

برای همین هدف دنبال می شود.
برای برجام دس��تاوردهای دیگری نیز ساخته 
شد، اما با هدف اصلی این توافق بسیار فاصله دارد، 
آی��ا ایران تن ب��ه مذاکره و توافق هس��ته ای داد و 
فعالیت های هس��ته ای خود را تعلیق و تعطیل کرد 

تا چهره واقعی آمریکا به جهان شناسانده شود؟ 
آیا برای این منظور به توافق هسته ای رسیدیم 
که اف��کار عمومی به بدعه��دی و غیرقابل اعتماد 

بودن رژیم آمریکا پی ببرند؟
پس از ناکامی برجام و بی دس��تاورد بودن این 
توافق، موضوع پیوستن به اف.ای.تی.اف مطرح شد 
و دولت لوایح پیوستن به این سازمان را به مجلس 
فرس��تاد، مهمترین و پر بحث ترین لوایحی که در 
قالب اف.ای.تی.اف که با حاش��یه های زیادی روبرو 

است، الیحه پالرمو و سی.اف.تی است.
این دو الیحه مهمترین لوایحی است که اف.ای.
تی.اف خواهان پیوس��تن ایران به آن اس��ت. دولت 
اصرار به پیوس��تن ب��ه آن دارد و مجلس ش��ورای 
اس��المی  نیز آنها را تصویب کرده و پس از چندین 
رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام فرستاده شد که هنوز این 

نهاد درباره آن تصمیم گیری نکرده است.
با وجود برقراری تحریم های بانکی و اقتصادی 
علیه ای��ران، دولت اعتقاد دارد ک��ه اگر به اف.ای.
تی.اف بپیوندیم و دو کنوانسیون پالرمو و سی.اف.

ت��ی را اج��را کنیم، گره ه��ای بانکی باز می ش��ود 
و مش��کالت اقتصادی نیز مرتفع خواهد ش��د. هر 
چن��د دولت هیچ تضمینی در این زمینه نمی دهد، 
نکته ای که آقای ظریف وزیر خارجه چندی پیش 

به مجلس رفته بود و به آن اشاره کرد.
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اصراری عجیب برای تکرار برجام!

درس عبرت تدبیر و امید

سازمان ملل: 
 مدارک معتبری از نقش »محمد بن سلمان« 
در قتل خاشقچی وجود دارد

گزارش��گر ویژه سازمان ملل اعالم کرد ولیعهد سعودی و تعدادی از مقامات 
عالی رتبه این کش��ور در قتل »جمال خاش��قچی« روزنامه نگار عربس��تانی دست 

داشتند.
آگن��س کاالمارد اعالم کرد که مدارک معتبری از دس��ت داش��تن مقامات 
عالی رتبه س��عودی از جمله »محمد بن سلمان« ولیعهد این کشور در تحقیقات 
حول قتل خاش��قچی به دست آمده است. وی از دبیرکل سازمان ملل خواست تا 
دستور آغاز تحقیقات بین المللی از محمد بن سلمان و نقش او در قتل خاشقچی 
ص��ادر کن��د و همچنین خطاب به دولت ایاالت متحده خواس��تار آغاز تحقیقات 

گسترده توسط »اداره تحقیقات فدرال« )FBI( شد.
گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل همچنین گفت که رژیم عربستان سعودی به 
دلیل سوءاس��تفاده از امتیازات دیپلماتیک کنسولگری خود در استانبول، باید از 
دولت ترکیه عذرخواهی کند. به نوش��ته روزنامه »گاردین« در این گزارش 100 
صفحه ای که به صورت کامل ش��رح ما وقع در کنسولگری سعودی در استانبول 
را ارائه می کند، آمده اس��ت: »قتل جمال خاش��قچی یک جنایت بین المللی بود. 
جمع بندی گزارشگر ویژه این است که آقای خاشقچی، قربانی قتل عمد و اعدام 
از پیش برنامه ریزی ش��ده بود. دولت عربس��تان س��عودی عطف به قوانین حقوق 

بشری بین المللی مسئول آن است«.
این گزارش با استفاده از شنود فایل صوتی مکالمات داخل کنسولگری سعودی 
در اس��تانبول حین قتل خاش��قچی، آخرین لحظه این جنایت را بازسازی کرده و 
می نویس��د که مقامات س��عودی آن زمان به او گفتند: »می خواهیم تو را دستگیر 
کنیم«. کاالمارد توضیح می دهد: »ارزیابی فایل های صوتی به دس��ت آمده توس��ط 
افس��ران اطالعاتی ترکیه و دیگر کشورها نش��ان می دهد که احتماال ابتدا به آقای 

خاشقچی آرام بخش تزریق شده و سپس او را با کیسه پالستیکی خفه کرده اند«.
یافته های اصلی گزارش )بدون دخالت دیدگاه های ش��خص گزارش��گر ویژه( 
به ش��رح زیر است: مدارک معتبر از مس��ئولیت فردی مقامات عالی رتبه سعودی 
شامل ولیعهد وجود دارد که نیازمند تحقیقات بیشتر است. مرگ خاشقچی، یک 
قت��ل عمد بود. ت��الش برای ربودن او نیز نقض قوانین حقوق بش��ری بین المللی 
اس��ت. تحقیقات عربستان س��عودی و ترکیه نتوانستند استانداردهای بین المللی 
مرتب��ط با مرگ های غیرقانونی را رعایت کند. تحقیقاتی عربس��تان س��عودی با 
حس��ن نّیت انجام نش��ده و می تواند ش��امل ممانعت از اجرای عدالت نیز باش��د.

درخواس��ت تعلیق محاکمه 11 مظنون قتل خاش��قچی در عربستا نسعودی، به 
دلیل نگرانی از مخفی کاری، تالش برای ازبین بردن شهود و معتبر نبودن.

البته این گزارش باز هم تاکید می کند: »با گذش��ت هشت ماه از اعدام آقای 
خاش��قچی، طرح و ماموریت افراد مسئول )در قتل خاشقچی( هنوز هم به دلیل 

عدم پیشرفت مناسب )تحقیقات( در هاله ای از ابهام قرار دارد«.
گزارش��گر ویژه سازمان ملل با »اعدام« توصیف کردن قتل خاشقچی توسط 
مام��وران س��عودی، اضافه می کند: »ت��ا کنون، دولت س��عودی از پذیرش علنی 
مسئولیت خود در قتل آقای خاشچقی سر باز زده و به دلیل رفتاری که منجر به 

قتل وی شد از خانواده، دوستان و همکاران او عذرخواهی نکرده است«.
این گزارش همچنین اطالعاتی از یک بس��ته اقتصادی به دس��ت آورده که از 
س��وی رژیم سعودی به فرزندان خاشقچی پیش��نهاد شده است اما صراحتا بیان 

نمی کند که این بسته از نظر قوانین بین المللی، دیه محسوب می شود یا نه.
گزارشگر ویژه سازمان ملل تمام اطالعات منتشر شده پیشین درباره قتل خاشقی 
مانند ورود وی به کنس��ولگری س��عودی برای گرفتن مدارک ازدواج، ورود تیمی از 
ریاض به اس��تانبول چند روز قبل از قتل و مکالمات افشاش��ده از مقامات س��عودی 
در آن ساختمان را تایید می کند. این گزارش بخشی از صحبت های جوخه ترور در 
کنسولگری سعودی پیش از ورود خاشقچی را بدین شرح منتشر کرده است: »یکی از 
مقامات می پرسد آیا می شود تنه )خاشقچی( را در یک کیف بگذاریم. دیگری جواب 
می دهد نه بسیار سنگین است،  اما مشکلی نیست. بدن )او( خیلی سنگین است )ولی( 
اول روی زمین تکه تکه اش می کنم. اگر او را تکه تکه کنیم و کیس��ه پالستیکی هم 

داشته باشم، کار تمام است. هر تکه را در آن می پیچیم«.  فارس

گزارش یک

بع
من
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امیر حاتمی:

 اتهامات آمریکا علیه ایران 
در رابطه با نفتکش ها کاماًل کذب است

2

آیت اهلل جنتی:

موضع رهبر انقالب در دیدار آبه 
دولت آمریکا را تحقیر کرد

3

جدیدترین آمار از جنایات ائتالف آمریکایی - عربستانی در یمن آشکار ساخت

 92 هزار کشته
سوش�یانت آس�مانی  قرار اس��ت درباره نتیجه توهش سعودی لوایح س��ه گانه پالرمو و س��ی.اف.تی و اف.ای.دست ب�ه نقد

ت��ی.اف مجمع تش��خیص مصلحت نظام تصمیم نهای��ی را بگیرد، 
لوایحی که با توجه به نقض مکرر برجام از سوی طرفین امضاکننده 
نمی  تواند مورد توجه واقع ش��ود ام��ا انگار تدبیر و امید نمی خواهد 
درسی که در برجام گرفت را به عنوان عبرت بپذیرد چراکه جناب 
روحانی روز گذش��ته در جلس��ه هیات دولت گفت: »روابط بانکی 
بدون تصویب دو الیحه ای که در مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

باقی مانده، به راه نمی افتد و دچار مشکل می شویم.«
دکت��ر روحانی اما در ادامه با اش��اره به ای��ن نکته که »فردا 
اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مش��کل شد، مردم نگویند دولت 
ناکارآمد اس��ت؛ دولت کارآمد است؛ چراکه به موقع لوایح را تهیه 

و به مجلس فرس��تاده و خوشبختانه مجلس نیز همکاری کرده و 
مجلس و دولت در این زمینه س��رافراز هستند؛ اما در عین حال 
مردم توقعاتی دارند که همه نهادها و بخش ها باید در این زمینه 
تالش کنند.« به نوعی تالش داش��ته تا هه بدعهدی  های صورت 
گرفت��ه در برج��ام را فراموش کرده و ناکام��ی برجام را به گردن 

کسانی بندازد که نگذاشتند لوایح سه گانه مصوب شود!!
اما جالب اس��ت که در داخل کشور نیز عالوه بر اصرار دولت 
بر تصویب و اجرای کنوانس��یون های باقی مانده از اف.ای.تی.اف 
برخ��ی دیگر نیز اص��رارو اعتقاد دارند که باید ایران به س��ازمان 
اف.ای.ت��ی.اف بپیوندد و هم��ه کنوانس��یون های آن را نیز اجرا 
کند، چراکه در صورت عدم پیوستن کامل به این سازمان، باعث 

خودتحریمی خواهیم شد. 

چندم دی 88؟
ب��ار دیگر بخش فارس��ی ش��بکه  ویژه سلطنتی انگلیس که این روزها به گ�زارش 
خاطر برپایی جش��ن تولد ملکه در تهران حاشیه ایجاد 
ک��رده، از انتخاب��ات س��ال 1388 ایران مس��تندی را 

پخش کرد.
انتخابات ریاس��ت جمهوری در سال 1388 هنوز 
برای کش��وری چون انگلیس جذابی��ت دارد در حالی 
که 10 س��ال از آن فتنه می گذرد. سفارت انگلیس در 
تهران یکی از س��فارتخانه هایی ب��ود که در ایجاد فتنه 
نقش زیادی داش��ت. فتنه ای که در س��ال 88 ش��کل 
گرفت و تبعات آن باعث آغاز تحوالتی از سوی آمریکا 
و اروپا علیه جمهوری اس��المی ایران ش��د، تاکنون از 
سوی ترتیب دهندگان آن وارونه جلوه داده شده است.

اروپ��ا، آمری��کا و در رأس تبلیغات رس��انه ای آنها 
انگلیس همچنان س��عی دارند تا هر گونه که شده فتنه 
88 را یک کودتای انتخاباتی در ایران با تقلب گس��ترده 
از س��وی حاکمیت بنامند و معرفی کنند. اسم رمز فتنه 
88 تقلب در انتخابات و پیگیری و مطالبه رأی من کو از 
سوی فتنه گرانی بود که دستورالمعل را از سفارتخانه های 

کشورهای بیگانه در تهران دریافت می کردند.
ش��بکه تلویزیونی بی.بی.س��ی فارس��ی در آستانه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 88 در دی ماه سال 
1387 رس��ماً راه اندازی ش��د تا در فرصت باقی مانده 
بتوان��د در زمین��ه انتخابات ریاس��ت جمه��وری ایران 
فعالیت خود را انجام دهد. بی.بی.س��ی فارسی انگلیس 
ک��ه خوراک اصلی خ��ود را از ام آی 6 دریافت می کند، 

تدارک وسیعی برای انتخابات ایران دیده بود.
راه اندازی شبکه تلویزیونی بی.بی.سی فارسی تنها 
چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
در ای��ران خود موید این موضوع اس��ت که اصلی ترین 
ه��دف از این اقدام تمرک��ز بر ایران خاص��ه انتخابات 

ریاست جمهوری 1388 است.
برنامه های متعدد و متنوعی از این ش��بکه درباره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری اسالمی 88 تولید و پخش 
ش��د که البته در آنها بیشترین تأکید بر روی تبلیغ بر 

عدم مشارکت مردم در انتخابات صورت می گرفت.
مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 
88 ب��ا وج��ود تبلیغات منفی که از رس��انه های بیگانه 
و معان��د به ویژه بی.بی.س��ی فارس��ی ص��ورت گرفت 

گسترده تر از انتخابات دوره گذشته بود.
با وجودی که طیف سیاس��ی اصالح طلب بر روی 
دو گزینه خود س��رمایه گذاری زی��ادی کرده بودند اما 
نامزده��ای این طیف سیاس��ی در انتخابات ریاس��ت 

جمهوری شکست خوردند.
موس��وی و کروبی دو نامزدی بودند که از س��وی 
اصالحات حمایت می ش��دند، تصور آنها بر این بود که 
با وجود حضور خاتمی پش��ت موسوی و پیشینه ای که 
او از زمان نخس��ت وزیری دارد، می تواند احمدی نژاد 

رئیس جمهور وقت را در انتخابات شکست دهد.
با وجود چنی��ن تصوری، چرا خاتم��ی خود برای 

انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نامزد نشد؟
روشن است که دسیسه و توطئه ای برای انتخابات 
تدارک دیده ش��ده بود، قطع��اً اگر فردی چون خاتمی 
وارد عرصه انتخابات ریاس��ت جمهوری سال 88 شده 

بود، شکست برای او مقابل احمدی نژاد بسیار گران تر 
از شکست موسوی مقابل احمدی نژاد تمام می شد.

یکی از دالیلی اصلی که خاتمی در انتخابات نامزد 
نش��د، اعتقاد به پیروزی احمدی نژاد در انتخابات بود، 
هدف از س��رپا کردن موسوی در انتخابات برای اهداف 

بعدی بود که فتنه 88 از دل آن بر آمد.
شبکه بی.بی.سی فارسی در ماجرای فتنه 88 پس 
از آن که رس��ماً اعالم ش��د موس��وی و کروبی شکست 
خورده اند و احمدی نژاد پیروز شده است، سیاست خود 

را تغییر داد و سعی کرد تا به آتش نفاق و فتنه بدمد.
ترغیب و تش��ویق هواداران موس��وی و کروبی به 
اعتراض و تظاهرات همراه با شعار تقلب در انتخابات از 
آن دس��ت توصیه ها و دستوراتی بود که از سوی بخش 

رسانه ای دشمن پیگیری می شد.
ماجرای ندا آقا س��لطان تنها یکی از س��ناریوهایی 
ب��ود که انگلی��س در ایران پیاده کرد. ارودکش��ی های 
خیابانی هواداران موس��وی و کروبی از 22 خرداد تا 25 
خرداد مدام بر روی مطالبه رأی خود تأکید می کردند و 
رهبران و سرکردگان طیف سیاسی اصالح طلب بر روی 

تقلب در انتخابات متمرکز شده بودند.
25 خ��رداد ماه روزی بود که بر اس��اس فراخوان 
رهبران اعتراض، هواداران به خیابان های تهران آمدند 
و فتن��ه وارد فاز تازه ای ش��د که ماه ها ادامه داش��ت و 

کشور را در شرایط التهاب قرار داده بود.
اروپا و آمریکا در جریان فتنه 88 با تصور این که کار 
جمهوری اسالمی ایران تمام است، تصمیم به تحریم های 
گسترده علیه جمهوری اسالمی ایران گرفتند، به گونه ای 
که دولت مستقر فلج شود. فرصت طلبی آمریکا و اروپا از 
تشدید تحریم ها همراه با فشارهای سیاسی گسترده بود.

8 ماه پس از فتنه و آش��وب هایی که در کش��ور به 
واس��طه دروغ هایی که مانند لقمه در دهان س��ران فتنه 
گذاش��ته ش��ده بود، مردم ایران اسالمی در 9 دی 88 با 
حضور میلیونی خود در خیابان ها فتنه را خاموش کردند 
و نش��ان دادند که پای آرمان های انقالب ایس��تاده اند و 
حتی اگر چهره هایی چون موسوی و کروبی که در نظام 
مسئولیت داشتند، بیراهه بروند، آنها را ترد خواهند کرد.

در آن چن��د م��اه از 22 خ��رداد 88 تا 9 دی 88 
اتفاقات زیادی افتاد ک��ه اکنون مجال بازگو کردن آن 
نیست اما فتنه با وجود حضور میلیونی مردم در 9 دی 
ماه نابود نش��د بلکه خاموش ش��د و همچون آتش زیر 
خاکس��تر باقی ماند. رسانه های بیگانه هر از گاهی و به 
مناس��بت س��الگرد انتخابات 88 و فتنه ای که بپا شد 
برنامه های ویژه تدارک می بینند و سعی دارند تا آن را 

آنگونه که می خواهند به جامعه تحمیل کنند.
بی.بی.سی فارسی نیز که در این زمینه ید طوالیی 
دارد، شب گذشته در برنامه آپارات خود مستندی را با 
کارگردانی یکی از کارکنان سابق خود به نام پناه فرهاد 
بهمن که خود یکی از فتنه گران فراری از ایران است، 
پخ��ش کرد ک��ه در آن کاماًل یکطرف��ه و غیرمنصفانه 
ب��ه بازگویی و تحلیل انتخابات ریاس��ت جمهوری 88 
پرداخته و سعی کرده است که جمهوری اسالمی ایران 

را محکوم و معترضین را محبوب جلوه دهد.
پناه فرهاد بهمن اکنون با ش��بکه تلویزیونی ایران 
اینترنشنال کار می کند که بودجه خود را از بن سلمان 

ولیعهد عربستان سعودی دریافت می کند.
وابس��تگی چنین فردی که مستند چندم خرداد را 
ساخته و برای پخش آن به بی.بی.سی مراجعه کرده که 

پیش از این برای این شبکه کار میکرد، مشخص می کند 
که چنین مستندی چه هدفی را دنبال می کند.

مس��تند گفت وگو محور اس��ت، مصاحبه هایی که 
کارگردان این مستند انجام داده با چند تن از فراریانی 
اس��ت که در جریان فتنه 88 نقش زیادی داش��تند و 
در واق��ع می توان آنها را محرک دو نامزد اصالحات در 

انتخابات ریاست جمهوری و اطرافیان آنها دانست.
کارگ��ردان این مس��تند پناه فرهاد بهمن، س��عی 
کرده است ماجرا را تنها از دید فراریانی ببیند که خود 
در ایجاد فتنه نقش داش��ته ان��د و تنها در بخش هایی 
بسیار کوتاه و گذرا س��عی کرده است تا با بهره گیری 
از آرش��یو سخنان برخی مقامات و مسئولین جمهوری 

اسالمی مسائلی را از زبان آنها بیان کند.
مجری برنامه آپارات نیز در پایان پخش مس��تند، 
در جمل��ه ای کلیش��ه ای می گوید کارگردان مس��تند 
چندم خرداد قصد داش��ت تا با برخی از مس��ئولین و 
دست اندرکاران داخل کش��ور مصاحبه انجام دهد که 

آنها موافقت نکردند.
بی.بی.س��ی و کارگردان این مستند انتظار و توقع 
داشتند افراد و اشخاصی که در ایران در جراین ماجرای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری بوده اند، با درخواست آنها 
موافق��ت کنند؟ مصاحبه با فردی که با ش��بکه بی.بی.

سی همکاری داشته و دارد و اکنون در تلویزیونی ایران 
اینترنش��نال کار می کند که بودجه خود را از عربستان 

سعودی دریافت می کند، میتواند انجام شد؟
چ��ه تضمی��ن و تعه��دی وج��ود دارد ک��ه همه 
مصاحبه ها و گفته ها در این مستند پخش شود و هیچ 

سانسوری وجود نداشته باشد؟
مس��تند چندم خرداد هیچ اش��اره ای ب��ه اعتراف 
مس��ئولین و نزدیکان دو نامزد انتخاب��ات، که فتنه از 
اعتراضات آنها آغاز ش��د نمی کند که گفتند تقلبی در 

انتخابات صورت نگرفته بلکه تخلف شده!
تقل��ب و تخل��ف دو واژه متفاوت از هم اس��ت که 
محت��وای آن دو فاصله زیادی با ه��م دارد، فتنه گران 
بحث تقلب را مطرح کردند و حتی موسوی همان شب 
انتخابات، نشست مطبوعاتی برگزار کرد و خود را پیروز 

قاطع انتخابات با اختالف زیاد اعالم کرد.
آیا چنی��ن ادعایی تقل��ب در انتخابات نبود؟ عدم 
پایبن��دی به قانون و توصیه های رهبری پس از آن که 
آتش فتنه شعله ورتر ش��د، نشان می داد که آنها درپی 
پایان یافتن موضوع نیستند بلکه درپی شعله ورتر کردن 
آن می باش��ند. هنوز فتنه 88 برای دش��منان جذابیت 
دارد، جذابیت��ی ک��ه آنها را به ای��ن صرافت انداخت تا 

دست از ایجاد چنین فتنه هایی برندارند.
ب��رای مقابل��ه با فعالیت های رس��انه ای دش��منان 
باز هم نیاز اس��ت تا در این زمینه برنامه س��ازی شود، 
روش��ن اس��ت که برای آش��کارتر کردن ابعاد فتنه 88 
در رس��انه های به ویژه صداوس��یما کم کاری هایی دیده 
می ش��ود و جای مستندهایی که به مس��تند دروغین 
چندم خرداد پاس��خ بدهد خالی است. دست اندرکاران 
بی.بی.سی، کارگردان مستند چندم خرداد به چند ماه 
بعد وقای��ع و فتنه 88 نیز نگاهی بیندازند و ببینند که 
دی ماه همان س��ال چه اتفاقی افتاد باید مس��تندی در 
پاس��خ به تحری��ف وقایع فتنه 88 با ن��ام چندم دی ... 
س��اخته شود تا اگر وجدانی در وجود افرادی چون پناه 
بهم��ن، امیر ارجمند و دیگرانی که در مس��تند حضور 
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شمخانی:

 ایران به کاهش تعهدات هسته ای
ادامه می دهد

صفحه 5

روحانی در جلسه هیئت دولت:
کاهش تعهدات برجامی حداقل اقدام تهران است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با همتای روسی اش با تبیین تصمیمات اتخاذ شده 
از سوی ایران برای کاهش تعهدات خود در برجام که پاسخی به بدعهدی و بی عملی 

آمریکا و کشورهای اروپایی است اعالم کرد: ایران در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام 
به صورت گام به گام کاهش تعهدات خود را برای مقابله با رفتار غیرقابل قبول طرف های 

مقابل که صرفًا تأمین کننده نفع یک جانبه است ادامه خواهد داد.

صفحه 6


