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   معني خروج امريكا از شوراي حقوق بشر چيست؟
عبداهلل گنجي مديرمسئول روزنامه جوان در توئيتر خود 
نوشت: معني خروج چهارگانه امريكا از يونسكو، معاهده 
پاريس، برجام و شوراي حقوق بشر سازمان ملل اين است 
كه مديريتش به س��بك كدخدايي پيش نمي رود و اين شروع يك روند در 
جهان چند قطبي اس��ت اما برخي در ايران همچنان ب��ا  آش كدخدا او را 

مي سنجند. 
   2 نكته مهم از ماجراي جاسوسي وزير سابق اسرائيل براي ايران

حسين دليريان خبرنگار حوزه دفاعي و فعال رسانه اي در توئيتر خود به نقل 
از اسرائيلي ها درباره دو نكته مهم از ماجراي جاسوسي وزير سابق اسرائيل 
براي ايران نوش��ت: دو نكته مهم از ماجراي جاسوسي وزير سابق اسرائيلي 

براي ايران به نقل از اسرائيل:
1 -  گونن سگو دو بار به ايران سفر كرده و اسرائيل متوجه نشده است.

2 -  او از س��ال 2012 تا چند هفته پيش براي ايران جاسوس��ي مي كرده 
شش سال(. )جمعاً 

   واكنش كاربران به خروج امريكا از شوراي حقوق بشر
پس از اعالم خروج امريكا از شوراي حقوق بش��ر، كاربران فضاي مجازي با 
به راه انداختن هشتگ شوراي حقوق بشر به اين اقدام امريكا واكنش نشان 
دادند. پس از آنكه نيكي هيلي نماينده امريكا در سازمان ملل متحد، خروج 
اين كشور از شوراي حقوق بش��ر را اعالم كرد چند ساعتي طول نكشيد كه 
نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي به اين اتفاق واكنش نشان داد و به 

خاطر آن از امريكا تقدير كرد. 
در كنار تمام واكنش ها كاربران ايراني نيز با گذاشتن هشتگ شوراي حقوق 
بشر نسبت به خروج امريكا، بزرگ ترين حامي جنگ در سطح جهان واكنش 
نش��ان دادند. كاربران معتقدند مگر با حماي��ت و پادرمياني همين امريكا 
نيست كه دسيس��ه ها و نيرنگ ها در س��طح جهان به وقوع مي پيوندد و در 
قبال آن خون عده اي بي گناه بر زمين نمي ريزد، بدون آنكه هيچ نهادي به 
خون خواهي از آن برخيزد پس حضور يا خروج اين كشور در اين سازمان چه 

معنايي مي تواند داشته باشد؟!
يكي از كاربران توئيتر نوشت: امريكا و اسرائيل كار رو يكسره كنند و از دار دنيا 

خارج بشوند، جهاني دعاگويشان خواهند بود. 
كاربر ديگري نوشت: امريكا از شوراي حقوق بشر هم خارج شد. يعني ميشه 

به زودي از سازمان ملل و شوراي امنيت هم خارج بشه؟
 ديگري نوشت: امريكا از شوراي حقوق بشر خارج شد آن وقت سؤال پيش 

مياد كه اين بزرگوار كي تو اين شورا بوده با اين همه قتال و جنايت.

رد شدن طرح »حقوق 

مهدی  پورصفا
   گزارش  یک 

و دستمزد مديران و 
مقام�ات« از س�وي 
نمايندگان مجلس به جاي اصالح آن عماًل نشان 
داد مجلس در مقابله با پرداخت هاي نجومي كه 
مطالبه اصلي ملت و همچنين رهبري محسوب 
مي ش�ود، نتوانس�ته اس�ت نمره قبولي بگيرد. 
رد ش��دن ط��رح »حقوق و دس��تمزد مدي��ران و 
مقامات« در مجلس ش��وراي اس��المي را مي توان 
آخرين ميخ به تابوت اميدواري مردم درباره اقدام 
جدي در مورد حقوق هاي نجومي در س��ال جاري 
دانست؛ مطالبه اي كه با انتشار فيش حقوقي چند 
تن از مسئوالن اجرايي نهادهاي اقتصادي آغاز و به 
تدريج سبب ش��د موجي از افشاگري در خصوص 
دريافت هاي چند ده ميليون توماني شكل بگيرد؛ 
موجي كه ب��ه موضع گي��ري صريح مق��ام معظم 
رهبري در اين باره انجاميد و ايش��ان مديراني كه 
دريافت هاي اينچنين��ي از بيت المال دارند را فاقد 
صالحيت مديريت��ي در نظام جمهوري اس��المي 

ايران عنوان كردند. 
   رد شدن مجلس در آزمون حقوق هاي نجومي 
مجلس شوراي اس��المي چه از لحاظ نظارتي و چه 
از لحاظ قانونگذاري توانمن��دي ورود جدي به اين 
حوزه را دارد. به عنوان مثال ديوان محاس��بات به 
عنوان اصلي ترين نهاد نظارتي بر بودجه كشور توان 

ورود به تمام اين پرداختي ها را دارد. 
بسياري از مديران دولتي كه مبالغ فراواني در اين 
باره دريافت كرده بودند با استفاده از خأل هاي قانوني 
هر گونه عمل مجرمانه را رد كردن��د. كار به جايي 
رس��يد كه برخي مديران نجومي بگير با اس��تفاده 
از احكام ديوان محاس��بات خواس��تار بازگرداندن 

پول هاي مسدود شده خود شدند. 
در اين ميان تنها دس��تگاه قضايي ب��ود كه برخي 
مديران نجومي را به دادسرا احضار كرد و پرونده هاي 
آنان به عنوان اخالل در امور اقتصادي كشور مورد 
بررسي قرار دارد. آخرين اخبار در اين باره نيز حاكي 
اس��ت كه پرونده چندي��ن م��ورد از پرداخت هاي 
نجومي به دادگاه ارسال شده است. اما در اين ميان 
كارنامه مجل��س در خصوص بررس��ي حقوق هاي 

نجومي چگونه بوده است. 
   تدوين طرح چگونه آغاز شد 

 طرح »حقوق و دس��تمزد مدي��ران و مقامات« كه 
روز سه شنبه در مجلس ش��وراي اسالمي رد شد، 
فرآيندي طوالني را در طول يك سال و نيم گذشته 

طي كرده بود. 

در س��ال 95پس از ماجراي حقوق هاي نجومي به 
منظور ايجاد يك تضمي��ن قانوني براي جلوگيري 
از اين اتفاق تيمي از كارشناس��ان و مديران مركز 
پ  ژوهش ه��اي مجلس ش��وراي اس��المي، ديوان 
محاس��بات و نماين��دگان كميس��يون اص��ل 90 

آسيب شناسي در اين حوزه را آغاز كردند. 
در نهايت پس از سه ماه كار كارشناسي در اين باره 
طرحي به نام س��اماندهي حق��وق و دريافتي هاي 
بخش عمومي تقديم كميس��يون اصل 90 مجلس 
شوراي اسالمي شد. پس از برگزاري چندين جلسه 
در كميسيون اصل 90 با حضور نهادي ذيربط دولتي 
در اين باره، در نهايت طرحي با نام طرح ساماندهي 
دريافتي هاي مديران كش��ور و لزوم استرداد مبالغ 

اضافي دريافتي به شماره ثبت 153 تهيه شد. 
ه��دف از اج��راي اي��ن ط��رح پوش��اندن برخي 
از حفره هاي قانوني بود كه س��بب ش��د برخي از 
دستگاه هاي دولتي كش��ور اقدام به پرداخت هاي 
خالف عرف به مديران خود كنند، به عنوان مثال 
در ماجراي حقوق هاي غيرمتعارف دس��تگاه هاي 

دولتي پرداختي های خود را مس��تند به بخشي از 
برنامه پنجم توس��عه به عنوان يك سند باالدستي 
مي كردند كه به دولت اجازه تشكيل يك كميسيون 
ويژه و تصويب برخي از پرداختي هاي باالتر از حد 
عادي را مي داد. ديوان محاس��بات هم بر اس��اس 
همين حف��ره قانوني ب��ود كه بس��ياري از مديران 

نجومي بگير را از زمره خاطيان خارج كرد. 
   مديران چگونه نجومی بگير شدند

هم اكنون پرداخت هاي تمام دستگاه هاي رسمي 
كشور بر اس��اس قانون مديريت خدمات كشوري 
صورت مي پذيرد؛ قانوني كه فصل دهم آن به طور 
كامل نحوه پرداخت و محاس��به حقوق نيروهاي 
دولتي در حوزه دس��تگاه هاي اجرايي را مشخص 
كرده و امكان يك نظارت دقي��ق قانوني را فراهم 

مي كرد. 
با وجود اين به دليل استثنائات مختلفي كه در اين 
قانون ذكر شده به تدريج دس��تگاه هاي مختلف به 
خصوص در بخش عمومي كشور ش��روع به ايجاد 
يك نظام پرداختي وي��ژه خود كردن��د، به همين 

دليل برخ��ي دس��تگاه های برخوردار توانس��تند 
پرداخت هاي��ي در قالب هاي گوناگ��ون به مديران 
خود داش��ته باش��ند. نهادهايي همچون بيمه ها و 
بانك ها كه جزو نهاده��اي عمومي قرار مي گرفتند 

در همين زمره قرار مي گرفتند. 
   نقاط قوت اين طرح چه بود 

يكي از مهم ترين نقاط قوتي كه در اين طرح وجود 
داشت، از بين بردن حفره هايي بود كه دستگاه هاي 
عمومي مي توانس��تند ب��ا اس��تفاده از آن اقدام به 
پرداخت هاي غيرقانوني كنند. در اين طرح تالش 
شده بود تمام دس��تگاه هايي كه تحت شمول ماده 
5 قان��ون خدمات كش��وري ق��رار مي گرفتند و به 
هرنحوي مستقيم يا غيرمس��تقيم از دولت بودجه 

دريافت مي كردند،  تحت نظارت قرار مي گرفتند. 
به اين ترتي��ب نهادهاي��ی همچون ق��وه قضائيه، 
شهرداري، بنيادهاي گوناگون اقتصادي، بيمه ها و 
بانك ها نيز تحت شمول اين قانون قرار مي گرفتند. 
در كنار اين قانون فوق تالش كرده بود تا شفافيت مالي 

در دستگاه ها و نهادهاي اجرايي را نهادينه كند. 

در اين طرح تالش ش��ده بود تمام دس��تگاه هاي 
اجرايي ملزم به ارائه تمام حقوق ها و پرداختي ها به 
كاركنان و مديران خود باشند، البته اين الزام قانوني 
قباًل در ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد 
تأكي��د قرار گرفته ام��ا تاكنون دول��ت و نهادهاي 
اجرايي از عملي كردن آن طفره رفته اند، البته دولت 
س��امانه ارائه پرداختي ها به نهاد ها و دستگاه هاي 
دولتي را راه اندازي كرده است كه خود قدمي بزرگ 
در اين باره محس��وب مي ش��ود، اما تاكنون قدمي 
در شفاف كردن پرداختي ها به مديران و كاركنان 

برنداشته شده است. 
نقطه ق��وت ديگر اي��ن قانون نيز مش��خص كردن 
تمام اج��زاي پرداختي ه��ا به مدي��ران و كاركنان 
است؛ نكته اي كه متأسفانه سبب ش��د تا در قالب 
رديف هايي همچون وام هاي ب��دون بهره يا كمك 
هزينه سفر يا تفريح پرداخت هاي چند ده ميليون 

توماني به مديران انجام شود. 
با وجود تمام اين محس��نات قانون فوق به تصويب 

مجلس شوراي اسالمي نرسيد. 
   اصالح طرح به جاي رد كل آن 

البته نكات برخي نماين��دگان در رد اين طرح قابل 
اعتنا بود. در جريان بررسي اين طرح نادر قاضي پور 
نماينده اروميه به عنوان مخالف كليات با بيان اينكه 
دولت براي اين موضوع بايد اليحه ارائه دهد، گفت: 
مجلس در برنامه ششم قانوني براي شفافيت حقوق 
و دستمزد تصويب كرده كه دولت هنوز آن را اجرايي 
نكرده است، بنابراين به جاي تصويب قانون جديد 
دولت را بايد موظف به اجراي قوانين موجود كرد. 

همچنين مه��رداد الهوتي به عن��وان مخالف اين 
طرح در صح��ن علن��ي مجلس گف��ت: اين طرح 
حقوق مديران را افزاي��ش مي دهد. طبق ماده ۷۶ 
قانون خدمات كشوري حقوق مديران نبايد بيشتر 
از هفت برابر حقوق كارمندان باش��د اما با تصويب 
اين ط��رح حقوق فعل��ي مديران ك��ه ۸ميليون و 
۷50هزار تومان اس��ت به 1۷ميليون و 500هزار 

تومان افزايش مي يابد. 
در نهايت نيز ب��ا ۶1 رأي موافق، 115 رأي مخالف 
و 1۷ رأي ممتنع از مجموع 225 نماينده حاضر با 
كليات طرح حقوق و دس��تمزد مديران و مقامات 
كشوري مخالفت كردند كه براين اساس اين طرح 
از دستور كار مجلس خارج ش��د. اگرچه استدالل 
برخي نمايندگان در رد اين طرح به نظر درس��ت 
مي رس��يد اما ش��ايد بهتر بود نمايندگان به جاي 
موضع گيري در مقاب��ل كل طرح تنها آن را اصالح 

مي كردند تا اينكه كل آن را رد كنند.

مجلس در آزمون مقابله با حقوق های نجومی قبول نشد!
نمايندگان مجلس به جای رد طرح »حقوق و دستمزد مديران و مقامات« بهتر بود آن را اصالح می كردند

جابه جايي جالد و شهيد در روز روشن! 
شايد كمتر كسي تصور مي كرد كه درباره اعدام محمد ثالث، )قاتل سه مأمور 
ناجا در آشوب و اغتشاش دراويش گنابادي( كسي شك و شبهه بيافريند اما 
حاشيه سازي هاي زينب طاهري، وكيل دادگستري در مورد حكم اعدام او و 
بعد قصه هايي كه سمپات هاي مجاهدين و حاميان نورعلي تابنده در فضاي 
مجازي در مورد آشوب آن شب ساختند، نش��ان داد كذابين در هر عصري 
مي توانند حتي اگر ش��ده، اقليتي را با خود همراه كنن��د. هنوز ثالث اعدام 
نش��ده بود كه زينب طاهري با ادعاي اينكه وكيل اوست، گفت درخواست 
اعاده دادرسي داده و حتي درخواست از رهبري! فعاالن منتسب به دراويش 
گنابادي هم براي بي گناهي ثالث، با توجه به ادعاهاي زينب طاهري در مورد 
ابهاماتي در پرونده، موجي در فضاي مجازي راه انداخته بودند. فضايي بود كه 
»انكار خورشيد وسط آسمان« بهترين توصيف براي آن بود. محمد ثالث آن 
شب پشت فرمان اتوبوس مرگ دستگير شد، در حالي كه ثانيه هايي قبل از 
آن جمع نيروهاي ناجا را كه براي حفظ امنيت مردم از آش��وبگري دراويش 
در منطقه حضور داشتند، با اتوبوس زير گرفته بود. دادگاه علني برگزار شد. 
تعدادي از نيروهاي ناجا به عنوان شاهد در دادگاه عليه او شهادت دادند و از 
همه مهم تر محمد ثالث بارها مقابل دوربين به جنايت ارتكابي اعتراف كرد. 
با اين همه هياهوطلب ها بي جهت شلوغ كردند. متأسفانه دستگاه قضايي هم 
همزمان با اعدام ثالث، شفاف سازي بيشتري نسبت به قبل را به رغم وجود 
شبهات انجام نداد اما روز بعد اعدام او توضيحاتي ارائه كرد و بعد هم به درستي 
زينب طاهري كه سابقه حمايت از شهرام جزايري و جاللي )جاسوس( و بقايي 
و محمد علي طاهري )رهبر حلقه عرفان( را دارد، دستگير شد تا پاسخگوي 

تهمت هايش به دادگاه باشد. 
    وكيلي كه وكيل ثالث نبود!

غالمحسين اسماعيلي، رئيس كل دادگستري استان تهران در مورد اعدام 
ثالث گفته است: نكته اول اينكه جنايت خيابان پاسداران توسط محمد ثالث 
در حضور جمع كثيري از مردم و شهروندان اتفاق افتاد. به همين جهت در 
اسرع وقت راننده خاطي متوقف و مورد شناسايي و دستگيري قرار گرفت. 

اس��ماعيلي ادامه داد: نكته دوم اينكه اتوبوس مورد اس��تفاده محكوم عليه 
)اتوبوس مرگ( از همان آغازين س��اعات روز جناي��ت در محل پارك بود و 
با برداشتن صندلي ها آن را به پاتوق اس��تراحت تبديل كرده بودند و طبق 
اظهارات محمد ثالث با نيت مجرمانه اتومبيل را روش��ن ك��رده و عامداً به 

مأموران استقرار در محل حمله ور شده است. 
وي در ادامه گفت: سومين نكته اين است كه اين اقرار در محل بيمارستان 
عالوه بر ثبت و ضبط مكتوب فيلمبرداري ش��ده و موجود است و در ادامه 
تحقيقات در دادسرا و هم در دادگاه متهم مكرراً به جرم خود اعتراف كرده 
است. رئيس كل دادگستري استان تهران بيان كرد: چهارمين نكته اينكه 
صحنه جرم با حضور مقام قضايي و مأموران توس��ط متهم بازس��ازي شده 
است. اس��ماعيلي بيان داش��ت: پنجمين نكته اينكه جلس��ات رسيدگي 
دادگاه به صورت علني و در حضور خبرنگاران و مشاركت بيش از 100 نفر 
از شهروندان برگزار شده كه فيلم كامل جلسات دادرسي ضبط و در جلسه 
دادگاه متهم به جرم خود اقرار كرده و ش��هود ني��ز در دادگاه به انجام عمل 

مجرمانه توسط اين شخص شهادت دادند. 
رئيس كل دادگستري استان تهران در ادامه گفت: نكته بعدي اين است كه 
براي متهم پرونده سالمت تشكيل شد و مورد معاينه قرار گرفت كه سالمت 
روحي و رواني وي مورد تأييد پزش��كي قانوني قرار گرفت. اس��ماعيلي در 
ادامه بيان كرد: نكته هشتم اينكه خانمي كه اين روز ها با ادعاي وكالت از 
محكوم عليه داد بي گناهي وي را سرداده اصالً  در فرايند دادرسي در دادسرا 
يا دادگاه و تا زمان قطعيت دادنامه وكيل متهم نب��وده و پرونده اتهامي را 
مطالعه نكرده است و از جزئيات پرونده اطالعي ندارد. اسماعيلي در پاسخ 
به پرسشي مبني بر اينكه چرا از فرمان اتوبوس اثرانگشتي گرفته نشده آيا 
اين ادعا درست است و چرا مأموران شهادت نداده اند؟ گفت: اوالً اقرار مكرر 
متهم را داشتيم و به لحاظ اهميت و جايگاه اقرار اگر سراغ هيچ دليل ديگري 
نمي رفتيم اقرار كفايت مي كرد اما در جلس��ه دادگاه علني كه خبرنگاران 
حضور داشتند شهود ش��هادت دادند كه اين در فيلم و صورتجلسه دادگاه 
ضبط شده است و جلسه دادگاه به طور زنده از صدا و سيما پخش شد. عالوه 
بر آن بازسازي صحنه توسط خود متهم را داشتيم و متهم هيچ گاه از اينكه 

پشت فرمان اتومبيل بوده را انكار نكرد. 
   ثالث تأكيد كرد، پشيمان نيستم!

پدر شهيد بايرامي از شهدايي كه ثالث قاتل او بود، مي گويد كه محمد ثالث 
نه تنها هيچ وقت تقاضاي بخشش نكرد بلكه دو بار در پاسخ به دادگاه كه از 
وي در خصوص پش��يماني اش از اين اقدام سؤال كرد اعالم كرد: »پشيمان 
نيستم«. لحظه اجراي حكم قصاص او هم من در محل اجراي حكم حاضر 
بودم؛ وقتي آقاي شهرياري )سرپرست دادس��راي جنايي( پاي چوبه دار از 
وي سؤال كرد كه آيا از اين اقدامش پشيمان است يا نه؟ صراحتاً گفت »نه! 

اصاًل پشيمان نيستم.« 
   زينب طاهري بازداشت شد

زينب طاهري از وكالي دادگستري از سوي يكي از شعب دادسراي فرهنگ 
رسانه بازداشت شد. براساس اطالعات موجود بازپرس صادر كننده حكم 
بازداشت علت اين حكم را مواضع خالف واقع و دروغ پردازي در خصوص 
عدم مجرم بودن راننده جنايتكار، از س��وي طاهري در شبكه هاي مجازي 

عنوان كرده است.

عضو هيئت رئيسه كميسيون امنيت ملي:

پذيرش FATF خودتحريمي است
عضو هيئت رئيس�ه كميسيون     چهره
امنيت ملي و سياس�ت خارجي 
مجلس اعتقاد دارد پذي�رش تعهدات گروه وي�ژه اقدام مالي 

خودتحريمي است. 
محمد ابراهيم رضايي در گفت وگو با خانه ملت، در رابطه با ارزيابي 
پذيرش CFT و همچنينFATF از سوي كشورمان، گفت: بايد 
يادآور ش��د كه كش��ورمان هم اكنون در تحريم هاي همه جانبه 
اياالت متحده امريكا به سر مي برد و پذيرش CFT به نوعي دادن 

امتياز بيشتر به غرب تلقي مي شود. 
نماينده مردم خمين در مجلس ش��وراي اسالمي، تصريح كرد: 
به عنوان مثال سيستم مالي و بانكي ايران در عرصه بين المللي 

به دليل تحريم ه��ا دچار اختالل 
است، لذا پذيرش همزمان تحريم 
و مفادFATF منطقي نيس��ت. 
وي با اشاره به اينكه بايد شرايطي 
به وج��ود بياي��د كه كش��ورمان 
بتواند از عضويت FATFس��ود 
بب��رد، ادامه داد: ب��ه عبارتي بايد 
تحريم هاي اوليه و ثانويه برطرف ش��ود تا بتوان مفاد گروه ويژه 

اقدام مالي را به طور كامل اجرايي كرد. 
اين نماينده مردم در مجل��س دهم با بيان اينك��ه امريكا در 
قوانيني مانند كاتس��ا و ... سپاه پاس��داران انقالب اسالمي را 

مورد تحريم قرار داده اس��ت، اظهار كرد: بر اين اساس پس از 
پذيرش تعهدات مفادFATF غرب عنوان مي كند كه س��پاه 
در ليست تحريم ها قرار دارد و افرادي كه با اين نهاد همكاري 
مي كنند تحريم مي شوند؛ در واقع پذيرش تعهدات گروه ويژه 

اقدام مالي خودتحريمي است. 
عضو هيئت رئيس��ه كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
 FATFمجلس شوراي اسالمي با اش��اره به اينكه محتواي مفاد
ايراد و اشكال دارد، خاطرنشان كرد: در بند FATF ۶ عنوان شده 
اگر حق ش��رط با قوانين گروه ويژه اقدام مالي مغاير باشد ديگر 
اثرپذير نيست و سبب صدور قطعنامه و افزايش تحريم مي شود 
لذا نبايد اجازه دهيم دشمنان به كشورمان اشراف اطالعاتي داشته 

باشند تا در آينده از آن سوءاستفاده كنند. 
گفتني است روز گذشته بسيج دانش��جويي 10 دانشگاه بزرگ 
تهران طي نام��ه اي به دبير و اعضاي ش��وراي نگهب��ان درباره 
تصويب اليحه الحاق جمهوري اس��المي ايران به كنوانس��يون 
مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي)پالرمو( نوشت: ما جوانان 
انقالبي از شما مي خواهيم تا اين بار قاطعانه در مقابل فشارهايي 
كه براي تصويب اين اليحه و اليحه هاي آتي مرتبط با نظام سلطه 
بر شوراي نگهبان وارد مي ش��ود، بايستيد و مطمئن باشيد، هم 
در مقابل خداوند متعال س��ربلند خواهيد بود و هم ملت ايران و 
نسل هاي آينده كه شما را براي مقاومت در مقابل سلطه بيگانگان 

بر ايران اسالمي تحسين مي كنند.

چرا وزارت خارجه امريكا حمايت از  آشوب طلبان داخلي را واجب مي داند؟

لزوم پاسخ به اظهارات مداخله جويانه امريکايی ها
يكي از رويه هاي سياسي- حقوقي ثابت مقامات ارشد اياالت متحده امريكا و دستگاه 
سياست خارجه اين كش�ور، دخالت در امور داخلي ايران و تعيين تكليف براي جامعه 
ايراني است كه آخرين نمونه آن بيانيه مداخله جويانه وزارت امور خارجه امريكا درباره 
اعدام محمد ثالت مي باش�د، اين در حالي اس�ت كه عمده اظه�ارات مداخله جويانه و 
گستاخانه امريكايي ها با واكنش مناسبي از سوي مسئوالن داخلي همراه نشده است. 
وزارت خارجه اياالت متحده تنها چند س��اعت پس از خبر اعدام محمد ثالث از دراويش 
گنابادي و راننده اتوبوسي كه با حمله به نيروهاي انتظامي سه نفر از پرسنل ناجا و بسيج را 
به شهادت رسانده بود در بيانيه اي مداخله جويانه به اين اعدام واكنش نشان داد؛ هيثر نوئرت 
سخنگوي وزارت خارجه اين كشور در بيانيه اي اعالم كرد: ما اعدام محمد ثالث، يك عضو 

گروه دراويش گنابادي توسط حكومت ايران را محكوم مي كنيم. 
در بخش ديگري از بيانيه آمده اس��ت: »ما از همپيمانانمان در سراسر دنيا مي خواهيم تا 
در محكوم كردن اعدام آقاي ثالث به دست ايران، به ما بپيوندند. ما از همه مقامات ايراني 
مي خواهيم تا صدها درويش را آزاد كنند.« از سوي ديگر مايك پامپئو وزير خارجه امريكا 
نيز در حساب توئيتري خود در اظهاراتي كه مداخله مستقيم در امور داخلي ايران محسوب 
مي شود اعدام اين راننده جنايتكار را محكوم كرد، البته موازي با اظهارات گستاخانه مقامات 
امريكايي، بسياري از رسانه هاي وابسته به مراكز جاسوسي در انگليس و امريكا نيز تالش 
كردند اعدام محمد ثالث را خارج از رويه هاي قانوني و حقوقي عنوان كرده و گستره فشارهاي 

حقوق بشري عليه كشورمان را دامنه گسترده تري بخشند. 
همانطور كه اشاره شد اين نخستين باري نيس��ت كه مقامات امريكايي تالش مي كنند 
با دخالت در امور داخلي ايران، افكار عمومي دني��ا را متوجه برخي از تحوالت و اتفاقات 
داخلي كشورمان كنند تا هزينه هاي بين المللي ايران را به واسطه ايجاد اجماع جهاني و 
تشديد فشارهاي حقوق بشري افزايش دهند و جمهوري اسالمي ايران را وادار به تعديل 

مواضع منطقه اي كنند. 
در يكي ديگر از آخرين نمونه ها مي توان به حمايت هاي گسترده امريكايي ها از غائله دي ماه 
گذشته اشاره كرد كه طي آن معاون رئيس جمهوري امريكا در يك گفت وگوي اختصاصي 
با صداي امريكا، گفت: »پرزيدنت ترامپ و او اميدوارند كه ش��اهد دستيابي مردم ايران به 
آزادي و آينده اي دموكراتيك باشند. من اميدوارم مردم ايران متوجه بشوند كه امريكا و مردم 
اين كشور دوستان آنها هستند. »ما مي خواهيم ش��اهد دستيابي آنها به آزادي و آينده اي 
دموكراتيك باشيم.« وي در ادامه اظهارات مداخله جويانه خود گفت: »ما مي خواهيم آنها از 

حكومتي كه به تهديد و ارعاب جهان ادامه مي دهد فاصله بگيرند.« 
مايكل پنس معاون رئيس جمهوري امريكا همچنين ادامه مي دهد: تحت رهبري ترامپ، 
مردم ايران تنها نيس��تند. مردم امريكا هم كنار آنها ايستاده اند و اگر آنها تنها با شجاعت 

به اعتقاد راسخش��ان در راه آينده اي آزاد و دموكراتيك ادامه دهند؛ امريكا و تمام جهان 
كنار آنها خواهد بود. اين در حالي است كه ترامپ روز چهارشنبه در پيامي توئيتري آنچه 
آن را حمايت از مردم ايران اعالم مي كرد به زمان ديگ��ري موكول كرد و گفت: در زمان 
مناسب از ش��ما حمايت مي كنيم. در گرماگرم غائله دي ماه دونالد ترامپ نيز پيام هايي 
در توئيتر در حمايت از ناآرامي هاي ايران منتشر كرد كه اغلب با واكنش منفي كاربران 

ايراني و حتي خارجي مواجه شد. 
   حمايت از غائله آفرينان دي 96 تا حمايت مستمر از سران فتنه

حمايت رسمي و علني از آشوبگران غائله دي ماه سال گذش��ته در حالي يكي از ابزارهاي 
امريكا براي ايجاد فضاي آشوب و درگيري در ايران بود كه تنها يك ماه بعد از اين حوادث 
سخنگوي وزارت امور خارجه اين كشور در ادامه اظهارنظرهاي مداخله جويانه و ضدايراني 

مقام هاي امريكايي، بيانيه اي درباره سران فتنه ۸۸ منتشر كرد. 
در بيانيه سخنگوي وزارت خارجه امريكا آمده بود: »اين هفته هفتمين سالگرد بازداشت 
مهدي كروبي و ميرحسين موسوي، نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري سال 2009 به 
همراه همسر او، زهرا رهنورد فعال حقوق زنان است.« هدر نائورت در بيانيه مذكور، بازداشت 
سران فتنه را »مغاير با تعهدات بين المللي ايران در مسائل حقوق بشري« خوانده و در ادامه با 
دخالت در امور داخلي ايران، خواستار »آزادي فوري« سران فتنه شده است. حمايت رسمي 
و بيانيه اي از سران فتنه ۸۸ اگر چه بعد از دستگيري اين افراد تا امروز يكي از رويه هاي ثابت 
دستگاه سياست خارجه امريكا بوده است اما بايد توجه داشت كه بعد از سال 92، حمايت 
از سران فتنه شكل گسترده تر و همگون تري به خود گرفت و بايد اذعان كرد كه از اين سال 

به بعد اصل مداخله در امور داخلي ايران به صورت مستمر مورد توجه سياستمداران ارشد 
امريكايي قرار گرفت؛ به گونه اي كه از همان آغاز مذاكرات هس��ته اي و در آذر سال 92 و 
پس از نهايي شدن توافقنامه ژنو3 امريكايي ها با لحني تهديدآميز و مداخله گرايانه خواهان 
رفع حصر خانگي سران فتنه مي شوند و در قالب بيانيه اي عنوان مي كنند: »ما در محكوم 
كردن ادامه حبس آنها )مهدي كروبي، ميرحسين موس��وي و زهرا رهنورد( و آزار اعضاي 

خانواده شان و در طلب آزادي فوري شان، به جامعه جهاني مي پيونديم.« 
نمونه ديگري از رفتار يا مواضع مداخله جويانه اياالت متحده در امور داخلي ايران زماني است 
كه آقاي ظريف در سفر به لبنان بر سر مزار عماد مغنيه حاضر مي شود. »كيتلين هايدن« 
سخنگوي آن روز شوراي امنيت ملي كاخ سفيد در واكنش به اداي احترام ظريف به مغنيه، 
با صدور بيانيه اي آن را محكوم و حزب اهلل لبنان را به اقدامات خشونت آميز متهم می كند و 
تصميم ظريف براي گل گذاري در مزار فردي كه او و سازمانش تروريستي هستند را پيامي 

غلط مي داند كه به تشديد تنش ها در منطقه  منجر مي شود. 
   گزارش هاي مداخله جويانه با محوريت تروريسم

اياالت متحده امريكا در تابستان سال گذشته نيز دو بيانيه ضدايراني منتشر كرد. در بيانيه 
نخست كه به بهانه»گزارش ساالنه وضعيت تروريسم در جهان« منتشر كرد، ايران بار ديگر 
دولت اصلي حامي تروريسم معرفي مي شود كه در سوريه، يمن، عراق، بحرين و ديگر مناطق 
خاورميانه بي ثباتی را سازماندهي مي كند؛ »در سال201۶، ايران همچنان دولت پيشتاز 
در حمايت از تروريسم باقي ماند« و در بيانيه اي ديگر، آزادي فوري تمامي امريكايي هايي 
را كه به صورت ظالمانه در ايران بازداشت شده اند، مطالبه مي كند؛»نظام ايران همچنان به 

بازداشت شهروندان امريكايي و خارجي به داليل امنيت ملي ادامه مي دهد.«
   فقدان بيانيه هاي مشابه

در تمام شش سالي كه اياالت متحده امريكا اظهارات مداخله جويانه خود را در قالب بيانيه 
ضدايراني با محوريت »تروريسم« و »حقوق بشري« منتشر كرده و در يك روال تثبيت شده 
خواهان آزادي سران غائله س��ال۸۸ و عدم اعدام مجرمان داخلي شده، دستگاه سياست 
خارجه واكنش مناس��بي از خود نشان نداده است و همين مس��ئله باعث شده گستاخي 
امريكايي ها گستره فراخ تري نسبت به گذشته به خود بگيرد؛ با اين توجيه كه اصل در روابط 
بين المللي »تنش زدايي« بين ايران با ساير كشورها و حتي امريكاست! بايد تأكيد كرد اتخاذ 
مواضع شفاهي از سوي مقامات ارشد كشورمان در قوه مجريه را تنها راهكار مناسب نمي داند 
بلكه از طرح شكوائيه هاي حقوقي در مجامع بين المللي و طرح مباحث مشابه در تريبون هاي 
بين المللي درباره خشونت پليس امريكا گرفته تا برخورد غير قانوني با زندانيان اين كشور را 
مورد مداقه قرار دهد؛ چرا طرح مباحث مشابه به همان شكلي كه امريكايي ها دنبال مي كنند 

از موانعي است كه از جري تر شدن امريكايي ها مي تواند جلوگيري كند.
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