 8يمنيها بر مقابله با توطئههاي جديد عربستان تاكيد كردند

آمادگي براي خنثيسازي ماموريت سعودي منصور

 12بازخوانی مطالبات و رهنمودهای قرآنی رهبر انقالب؛

دوری از قرآن بزرگترین گرفتاری دنیای اسالم است
روزنامه صبح ايران

يادداشت
8

اجرايي شدن وعده اشتغالزايي
در هالهاي از ابهام

چرايي مجوز آمريكا
به ژاپن

آن سوي
خبر
1

وقتی بیبیسی راوی
دفاعمقدس میشود

نگاه استاد مطهري مردی جامع
در علم و عمل

آلسعود در معرض سقوط است

12

ديپلمات

ظريف در نيويورك:

رژیم صهیونیستی بزرگترین
مانع تحقق معاهده  NPTاست

سينماي سينماي تاريكي
ما در گيشه كاهاني
6

پاورقی

 30كشور
به ما پيوستند

ننجون

لباسهای جهتدار
سبز متمایل به بنفش

3

3

واكنش دوگانه اروپا و آمريكا
به پيروزي نظربايف و البشير آشكار ساخت

واكنش مراجع عظام به سخنان اخیر روحانی

اجرای اسالم وظیفه همگان است
صفحه 2

در س��الهاي اخیر رس��انههاي مختلف
همچون ش��بکه «بیبیس��ی فارسی» و
آن سوي خبر
«م��ن و تو» تالش کردهاند در قالبهاي
مختلف از جمله مس��تند و یادداشت ،با مخلوط کردن راست و
دروغ روایتهاي مطلوبشان را از انقالب ارائه دهند.
ب��ه گزارش مه��ر ،پس از پی��روزی انقالب اس�لامی یکی
از ترفندهای دش��من برای اس��تحاله و ضرب��ه زدن به پیکره و
اندیش��ه انقالب ،تاریخسازی جعلی درخصوص حوادث پیش و
پس از انقالب بوده است که تا امروز نیز توسط برخی رسانهها،
ش��بکههاي تلویزیونی در قالب مصاحبهها و همچنین انتش��ار
کتاب ادامه دارد.
اهمیت این مس��اله تا جایی اس��ت که رهبر معظم انقالب
در س��خنانی در جمع دس��تاندرکاران تولید و انتش��ار کتاب
"دا" در اردیبهش��ت  ۸۹با اشاره به «تاریخ سازیهای دروغین
و هدفمن��دی که درب��اره دوران قبل از انق�لاب و حتی بعد از
پیروزی انقالب اس�لامی انجام شده اس��ت» ،فرمودند«:امروز
برخی بدنبال تاریخ س��ازی جعلی و ترویج ضد ارزشها از طریق
کتاب هستند».
در سال  ۱۳۵۹فردی به نام «حبیب الجوردی»  -یکی از
محصلین ایرانی در آمریکا که در س��ال  ۱۳۴۸مرکز مطالعات
مدیری��ت در تهران را تاس��یس کرد و پ��س از پیروزی انقالب
به آمریکا بازگش��ت  -به سفارش دانشگاه هاروارد پروژه تاریخ
ش��فاهی ایران را کلید زد و شروع به مصاحبه با شخصیتهای
تاثیرگ��ذار رژی��م پهل��وی و بعضا برخی چهرهه��ای جمهوری
اس�لامی مانند ابوالحسن بنیصدر رئیسجمهور معزول کرد و
اقدام به جمعآوری خاطرات این افراد نمود.
الجوردی در پروژه تاریخ ش��فاهی خود مجموعا با بیش از
 ۱۳۰نف��ر مصاحبه کرد که تاکنون خاطرات نزدیک به  ۲۰نفر
از مصاحبه ش��وندگان در قالب کتاب در داخل ایران منتش��ر
شده است.

واكنشهاي كشورهاي غربي به نتايج انتخابات
در سودان و قزاقستان بارديگر دوگانگي غرب
ســــر خط
در باب دموكراس��ي را آشكار ساخت بگونهاي
كه تكرار رياس��ت جمهوري نظربايف دموكراس��ي و تكرار رياس��ت
جمهوري البشير در تضاد با دموكراسي است.
کمیت��ه عالی انتخابات س��ودان ب��ا تاکید بر برگزاری ش��فاف
انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای استانداری این کشور ،نسبت
مشارکت در این انتخابات را بیش از  46درصد اعالم کرد.
صفحه 9

آمريكا دستاورد مقاومت ملت ايران را فهميد اما برخي در داخل نه
گروه سياست ش��ايد در داخ��ل كش��ور برخ��ي اف��راد و
گروههاي سياس��ي اعتقادي به ايستادگي و
گزارش ويژه
مقاومت ملت ايران در مقابل زيادهخواهيهاي
آمريكاييها نداشته باشند.
ايس��تادگي مردم ايران و پايبندي آنها به نظام اسالمي يكي از
ويژگيهاي بزرگ ايران اسالمي است كه باعث شده است تا چالش
جدي براي آمريكا باشد.
بيش از  35سال اس��ت كه ايران تحت شديدترين تحريمهاي
آمري��كا و همپيمان��ان او قرار دارد اما در عين حال پيش��رفتهاي
بزرگي را به دست آورده است .همين پيشرفتها و دستاوردها است
كه آمريكا را به خش��م وا داشته و سرگردان كرده و نميداند كه با
ايران چه رفتاري داشته باشد.
آمريكاييه��ا هر آنچ��ه كه بر روي ميز داش��تند عليه ايران به
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صفحه 3
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مسئوالن مالحظهکاری
در مورد عربستان خائن را
کنار بگذارند

4

گروه اقتصاد روز گذش��ته ششمین همایش ملی کار برگزار
ش��د اما همچنان بیکاری و ب��اال بودن نرخ آن
گ�زارش پنج
یک��ی از معضالت اساس��ی کش��ور اس��ت به
طوریک��ه وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد :تا س��ال ۱۴۰۰
نیازمند ساالنه یک میلیون شغل هستیم.
با این وجود و با یک حس��اب سرانگشتی تا  10سال دیگر باید
حدود  35میلیون ش��اغل در کش��ور وجود داشته باشد که با وجود
آمارهای موجوداین مساله تا حدودی دور از ذهن تصور میشود.
به گزارش سیاس��ت روز ؛طبق آمار و مستندات مرکز آمار ایران
در س��ال گذش��ته ،نرخ بیکاری جوانان  15تا  24س��اله کشور برابر
ب��ا  22.9درصد و نرخ بی��کاری جوانان  15تا  29س��اله نیز معادل
 20.2درص��د اس��ت که ای��ن میزان بی��ش از  2برابر ن��رخ بیکاری
عمومی کش��ور و نش��اندهنده ادامه بحران بیکاری جوانان است .و
این در حالی اس��ت که ورود س��الیانه حدود یک و نیم میلیون نفر
به دانش��گاهها و خروج آنها در یک دوره  2تا  4س��اله به امید یافتن
شغل از دانشگاه ،مسئلهاي است که به دلیل فراهم نبودن زمینههاي
اش��تغال کارجویان جوان در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین
چالشهاي کشور شناخته ميشود.
صفحه 5
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گزارش وزارت ورزش يا فوتبال
چهار يا وزارت منهاي جوانان

سرلشکر جعفری در همایش باقرالعلوم(ع) سپاه:

دولت ناتوان از تحقق
وعده درمان بيكاري

سهشنبه  8ارديبهشت  9 -1394رجب  -1436سال پانزدهم  -شماره 3890

1

آمريك ا دستاورد مقاومت ملت ايران را فهميد اما برخي در داخل نه

كار بردن��د و ديگر گزينهاي براي آنها باقي نمانده اال گفتوگو براي
رسيدن به يك توافق.
ام��ا مقاوم��ت اي��ران اس�لامي در مقاب��ل زيادهخواهيه��اي
آمريكاييه��ا بر س��ر موضوع هس��تهاي باز آنها را ب��ا چالش جدي
روبرو كرده اس��ت .اما همين كه مقامات كاخ س��فيد به اين نتيجه
رس��يدهاند كه مقاومت و ايستادگي ملت ايران باعث پيشرفتها از
جمله پيشرفت هستهاي شده است ،نش��ان دهنده درماندگيهاي
آنها از ايران اسالمي است.
در اين ميان خوب اس��ت برخي دوس��تان داخل��ي هم به اين
موضوع واقف شوند كه تن دادن به ذلت و زياده خواهي آمريكاييها،
اجازه چنين دستاوردها و پيشرفتهاي بزرگ را به ايران نميداد.
وندي ش��رمن سرپرست تیم مذاکر ه کننده هستهای آمریکا در
گفتوگوه��ای ایران و  ،5+1با اعتراف به اینکه تحریمها نتوانس��ته

اس��ت برنامه هس��تهای ایران را متوق��ف کند ،فرهن��گ و اقتصاد
مقاومتی مردم ايران را عامل پیشرفت این برنامه در دوران تحریمها
دانست.
به گزارش فارس« ،وندی ش��رمن» ،معاون وزیر خارجه آمریکا
و سرپرست تیم مذاکرهکننده هستهای این کشور در گفتوگوهای
 5+1که در کنفرانس موسوم به «مشورت درباره وجدان» سخنرانی
میکرد در ابتدای نطق خود به برگزاری جشن موسوم به «استقالل
اس��رائیل» در هفته گذش��ته اش��اره کرد و گفت :با اظهارات «جو
بایدن» ،معاون رئیسجمهور آمریکا در این مراس��م مبنی بر اینکه
آمریکا و اسرائیل عضو یک «خانواده» هستند ،موافق است.
ای��ن کنفرانس را «مرکز اقدام مذهب��ی یهودیت اصالحگرا» از
البیهای حامی صهیونیسم برگزار میکند.
معاون وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه واش��نگتن میداند که
اس��رائیل در همس��ایگی کشورهای س��ختی قرار دارد گفت تالش
آمریکا این اس��ت که اوضاع همس��ایگی اسرائیل با «ایران مسلح به
سالح هستهای» ،بدتر نشود.
خانم شرمن در ادامه به تشریح مزایای توافق هستهای با ایران

ضرورت ورود خاطرهگویان صادق

وقتی «بیبیسی» راوی دفاعمقدس میشود
شاید نتوان گفت تحریف صد در صدی تاریخ توسط پروژه
تاریخ ش��فاهی دانشگاه هاروارد صورت گرفته باشد اما آنچه در
خصوص خاطرات منتشر شده توسط مرکز مطالعات خاورمیانه
ای��ن دانش��گاه قابل توجه به نظر میرس��د ،ی��ک طرفه بودن
خاطرات بنفع رژیم پهلوی است؛ چراکه الجوردی و همکارانش
زمانی این پروژه را آغاز کردند که مصاحبه شوندگان که عمدتا
جزو کارگزاران پهلوی بودند به دلیل گذش��ت زمان کوتاهی از
پیروزی انقالب هنوز در بیان برخی ناگفتهها معذوریت داشتند
و محافظهکارانه و یکطرفه به نقل خاطرات میپرداختند.
عالوه بر منشورات دانشگاه هاروارد درخصوص تاریخ زمان
پهلوی و انقالب اس�لامی ،موسس��ات و مراکز دیگری از جمله
بنیاد مطالعات ایران در واش��نگتن و همچنین در چند س��ال
اخیر رس��انه هایی همچون تلویزیون «من و تو» و «بیبیسی
فارس��ی» به نشر روایتهاي خاص از حوادث پیش از انقالب و
پس از انقالب در قالب انتش��ار کتاب ،مقاله و س��اخت مستند
پرداختند.
جنگ تحمیلی هش��ت س��اله ایران و ع��راق و رویدادها و
حوادثی که در کوران آن هشت سال اتفاق افتاده همواره مورد
توجه تاریخنویسان و تحلیل گران مسائل تاریخی بوده است.
بیشک یکی از مهمترین مقاطع و حوادث تاریخی در بازه
هشت ساله دفاعمقدس« ،سقوط فاو» است.
شبهجزیره فاو در بهمن سال  ۱۳۶۴طی عملیات والفجر۸
توس��ط نیروهای سپاه پاسداران و ارتش به تصرف درآمد .فتح
فاو برای ایران از اینرو حائز اهمیت بود که راه عراق با از دست
دادن این منطقه به خلیجفارس مس��دود و ایران نیز به سواحل

اروند و خور عبداهلل مس��لط شد و توانایی اجرای آتش بر روی
بندر امالقصر را پیدا کرد.
ارتش عراق پس از س��قوط فاو به مدت  ۲۶ماه به افزایش
توان تسلیحاتی و زیرس��اختی خود با کمک برخی کشورهای
منطقهای و فرامنطقه ای اقدام کرد و توانست در  ۲۸فروردین
سال  ۱۳۶۷فاو را بازپس بگیرد.
تاکنون از چرایی سقوط فاو روایتهای مختلفی بیان شده
اما آنچه قابل توجه اس��ت ،خاطرهگوییهای غیرمستند برخی
چهرهه��ای سیاس��ی و متعاقب آن تاریخنویس��ی جعلی برخی
رس��انههای ضد انقالب از جمله «بیبیس��ی فارسی» در قالب
انتشار سلسله مقاالت است .بیبیسی فارسی در اول مهر سال
 ۹۳با انتش��ار یادداش��تی به قلم «حسین باستانی»با طرح این
ادعا که تنها دلیل س��قوط فاو س��رگرم شدن نیروهای سپاه به
فعالیتهای سیاس��ی برای ورود به مجلس س��وم بوده اس��ت،
مينویس��د« :مسئولیت این شکست ،نه تنها با آقای صفوی در
مقام مسئول عملیات کل سپاه ،که با مجموعه ای از فرماندهان
ارشد سپاه بود که متهمند که در زمان حمله عراق ،برای انجام
"فعالیتهاي سیاسی" جبهه نبرد را ترک کرده بودند».
باس��تانی دس��تور امام خمینی(ره) در مرداد  ۶۷به رئیس
وقت س��ازمان قضایى نیروهاى مسلح مبنی بر تشکیل «دادگاه
ویژه تخلفات جنگ» را صرفا متوجه فرماندهانی ميداند که از
نظر مقاله نویس رس��انه دولت انگلیس مقصر در شکستهاي
نظامی ایران بوده اند و مينویس��د« :فرمان آیتاهلل خمینی در
م��ورد اعدام مقصران جنگ ،چهار روز قبل از دس��تور دیگر او
برای اعدام زندانیان عضو مجاهدین خلق صادر ش��ده و این در
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پرداخت و گفت با توافق هستهای است که میتوان برنامه هستهای
ایران را محدود کرد.
وی مح��دود کردن برنامه غنیس��ازی ایران ،عدم دس��تیابی
ایران به پلوتونیوم سطح تسلیحاتی ،کاستن از ذخایر اورانیوم ایران
و دسترس��ی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به فعالیتهای هستهای
اعالمش��ده و اعالم نش��ده ایران را از مزایای این توافق برشمرد و
تأکید کرد در صورتی که مشخص شود ایران به تعهدات خود عمل
نکرده یا مفاد توافقنامه احتمالی را نقض کرده است تمامی گزینهها
علیه این کشور روی میز خواهد بود.
این دیپلمات آمریکایی در ادامه به سواالت مخاطبان پاسخ داد.
وی در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان درباره تحریمها ،این اقدامات
تنبیهی را بس��یار «وس��یع و موثر» و عامل حضور ایران در پای میز
مذاکرات دانست اما اضافه کرد تحریمها نتوانستهاند برنامه هستهای
ایران را متوقف کنند .ش��رمن گف��ت ایرانیها در دوران تحریمهای
اقتصادی از  ۱۶۵سانتریفیوژ به  ۱۹هزار سانتریفیوژ رسیدند.
سرپرس��ت تیم مذاکرهکننده هس��تهای آمریکا در ادامه گفت
ایرانیها «اقتصاد و فرهنگ مقاومتی» دارند و آنها احس��اس کردند

حالی اس��ت که بر خالف اجرای سریع دستور دوم ،فرمان اول
عمال بالاجرا مانده است .پدیده ای که ظاهرا ،میانجیگریهاي
برخی مسئوالن سیاسی در آن بیتاثیر نبوده است».
وی ب��ه خیال خ��ود ميخواهد قصور اثبات نش��ده برخی
فرماندهان نظامی را با خیانتهاي وطن فروش��ان منافق که با
عنوان دروغین مجاهدین خلق ،بدنبال به توبره کشیدن خاک
کش��ور بودند ،یکس��ان جلوه دهد و بعد ناله س��ر دهد که چرا
دستور معمار کبیر انقالب اجرا نشده است!
انتخاب سوژههایی پرحاشیه مانند بازپسگیری فاو از سوی
عراق ،توسط رس��انههایی که سابقه خصومت و دشمنیشان با
ملت ایران و منافع ملی کشورمان موضوعی غیرقابل انکار است،
ميتواند ضمن القای دودستگی در میان مسئوالن تاثیرگذار و
تصمیم گیرنده نظام ،ناکامیهاي قبلی را هم پررنگ نشان داده
و حس عزت و غرور ملی را مخدوش نماید.
ب��ی اعتماد کردن مردم ب��ه فرماندهان دوران دفاعمقدس
و ب��زرگان انق�لاب ،یک��ی دیگر از اه��داف سناریونویس��ان و
تاریخسازان لندن نشین است.
متاسفانه در سالهاي اخیر بیان غیرصادقانه و پر ابهام برخی
خاطرات از س��وی افرادی خاص که بیش��تر شائبه بهرهبرداری
ش��خصی دارد ،ضمن دامن زدن ب��ه اختالف در جامعه و ایجاد
حواش��ی زیاد ،خوراکی هم برای فرصتطلب��ان ایجاد کرده تا
با اس��تناد به آنها ،کینههاي فروخوردهش��ان از انقالب ،ملت و
نهاده��ای انقالب��ی را بیرون ریخته و به خیال خامش��ان انتقام
ضرب شستهاي فرزندان انقالب را بگیرند.
به نظر ميرس��د در چنین شرایطی وظیفه بزرگان انقالب
و فرماندهان امر ،ارائه روایت درس��ت ،دقیق ،کامل و منصفانه
از روزهای پر فراز و نش��یب انقالب و دفاعمقدس اس��ت .قطعا
مخاطب��ان آگاه تفاوت روایت ناقص و ش��خص محور را با بیان
صادقانه و کامل تشخیص خواهند داد.

که باید برنامه هستهای خود را پیش ببرند.
ش��رمن گفت« :چیزی ک��ه این برنامه را متوق��ف کرد ،برنامه
مشترک اقدام (توافق موقت ژنو) بود.
معاون وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اقدام نظامی
علیه ایران گفت جامعه اطالعاتی آمریکا در اینباره بررسیهای الزم
را انجام داده اما معتقد است که استفاده از این گزینه برنامه هستهای
ایران را تنها دو سال به عقب میبرد.
«شرمن» درباره اظهارات روزهای اخیر برخی نمایندگان کنگره
که گفتهاند قصد دارند متممهای اصالحی مختلفی به طرح موسوم
ب��ه «بازبینی کنگره در توافق هس��تهای» اضافه کنند هم اظهارنظر
ک��رد .معاون وزیر خارجه آمریکا متممهای پیش��نهادی نمایندگان
کنگره برای اضافه ش��دن به این طرح را «تأس��فبار» خواند و افزود
اوبام��ا در صورت تغییر لحن این طرح ،گزینههای خود درباره آن را
در نظر خواهد گرفت.
رئیسجمهور آمریکا ابتدا این طرح را به وتو تهدید کرده بود اما
بعد از اعمال تغییراتی در آن گفت که حاضر است نسخه اصالحشده
آن را در صورت عدم تغییر بیشتر ،امضا کند.
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