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* صدای شکســته شدن استخوان های پوســیده رژیم جعلی به گوش می رسد. 
همانطوری که سید مقاومت گفتند، کابوس نابودی قریب الوقوع و بحران مشروعیت، 
ســردمداران جنایتکار صهیونیستی را آزار می دهد. جنایت های 70 ساله این غده 
ســرطانی نتوانســته صدای ملت های آزاده را خاموش کند. این رژیم کودک کش 
منشأ بسیاری از پلشتی ها، جنایت ها، فسادها و فحشا بوده و هست و نابودی آن راه 
را برای زندگی سالم و پاک و با معنویت در جهان هموار خواهد کرد. ان شاءاهلل به 
زودی نماز جمعه را به امامت حجت ابن الحسن العسکری)عج( در قدس شریف با 

پرچمداری امام خامنه ای اقامه نمائیم.
6406---0912 و2842---0910
* واقعیت این است که کشورهای اروپایی و آمریکا هرگز دست از اسرائیل نخواهند 
کشید بنابراین تنها چاره کار قوی شدن ایران است و این مسیر باید ادامه پیدا کند.
0902---3107

* صحبت های خانواده های شهدای حادثه ناوچه کنارک ارتش جمهوری اسالمی 
ایران را که شنیدم لذت بردم با اینکه سوز دل داشتند ولی صحبت های آنان پیام 
مقاومت داشت. امیدواریم مسئوالن امر با گذشت زمان این خانواده ها را فراموش 

نکنند.
0912---5364
* سهم شرکت های دانش بنیان در صنعت خودروسازی کشور خیلی اندک بوده است. 
اکنون که صنعت خودرو دچار چالشــی طوالنی مدت شده است باید شرکت های 

دانش بنیان ورود جدی تری به این صنعت کشور داشته باشند. 
0922---5620
* به سهم خود از طلبه های جهادی که در دوران وضعیت قرمز و خطرناک شیوع 
ویروس منحوس کرونا پا به عرصه جهاد نهادند و کادر پزشکی، پرستاری را یاری 
و به تجهیز و کفن و دفن و نماز اموات کرونایی اهتمام ورزیدند و مایه سرافرازی 

حوزه های علمیه شدند کمال تشکر را داریم.
سروی- حوزه علمیه قم و فرخی - تهران
* بیشتر نمایندگان مجلس دهم در سن بازنشستگی هستند چرا باید با چراغ سبز 
دولت در مسئولیت ها و پست های باالی مدیریتی مشغول شوند. تکلیف دهها هزار 

فارغ التحصیل بیکار دانشگاهها چه می شود؟
0911---8495

* اداره تحقیقات فدرال آمریکا )اف-بی-آی( نام یک مقام سعودی را در حادثه 11 
سپتامبر افشاء کرده است. چگونه است که هرگاه بین این دو کشور جنگ نفتی 
صورت می گیرد شاهد این افشاگری ها هستیم. معلوم می شود حادثه 11 سپتامبر 

بهانه ای ساختگی برای دوشیدن عربستان بوده و این سریال ادامه دارد.
0918---0291
* دولت اگر توان کنترل قیمت خودروهای تولیدی را ندارد چه اجباری است که 
هزینه سنگین حقوق های نجومی را به ملت تحمیل کند. اگر شرکت ها زیان دیده اند 

معنی ندارد که مدیرانش از حقوق نجومی بهره مند باشند.
0911---8495

* به نمایندگان دوره جدید عرض می کنم تصویب قانون به تنهایی کافی نیست 
بخش مهمی از توان خود را روی نظارت بر اجرای قوانین متمرکز کنند.

0913---2488
* بــا توجه به وضعیت قرمز تهــران چرا دولت قصد اجرای طــرح ترافیک را از 
99/2/29 دارد؟ آیا هجوم مردم به سمت مترو و اتوبوس های شرکت واحد، تهران 

را دچار مشکل نمی کند؟!
ناظم زاده

* از مسئوالن و کارکنان راهداری جهت آسفالت جاده آزاد راه پل زال، خرم آباد به 
دهلیج و بادامک تقدیر و تشکر می شود.

0916---0685
* با توجه به رشد 4-3 برابری قیمت اکثر اجناس در بازار، و افزایش حقوق اسفند 
برخی شاغلین، چرا به حقوق بازنشستگان که بسیار کمتر از شاغلین دریافت می کنند 
اضافه نشد؟ در ضمن چرا پاداش فرهنگیانی که سال 98 بازنشسته شدند پرداخت 

نمی شود؟! از مسئولین امر درخواست پیگیری دارم.
0915---5255
* وزیر رفاه و تأمین اجتماعی پاسخ بدهد با 15 هزار میلیارد تومان چگونه می توان 
هم حداقل حقوق بازنشستگان و هم حقوق کلیه مستمری بگیران را افزایش داد 
و در ضمن همسان سازی حقوق ها را به اجراء گذاشت چرا این حرف ها را تحویل 

مردم می دهند.
0935---2256
* برخی وانتی های میوه فروشــی در کنــار ارایه میوه به پخش مواد مخدر نیز در 
شــمیران نو میدان پاکدامن اقدام می نمایند. و موجب سلب آسایش اهالی محل 
شــده اند، ومتأســفانه پیگیری های متعدد نتیجه ای نداده است. از مسئولین امر 

درخواست رسیدگی دارم.
0912---0467
* چرا وزارت نفت بخشــنامه و قانون اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی مدرک 

ایثارگران را از دو سال قبل تا به حال اجرا نمی کند؟
0916---5642

* سیم کارتی که برای ثبت نام وام معیشتی به ما داده اند فعال نمی شود و به هر جا 
که مراجعه می کنم تا دلیل را بپرسم، پاسخی نمی دهند!

0912---4054
* آقــای نوبخت وعــده داده بود که دولت اضافه حقوق ها را با حقوق فروردین ماه 
پرداخت خواهد کرد پس چرا به این وعده عمل نشد. از آن طرف قیمت اجناس و 
ارزاق هم چند برابر شده است. وقتی نمی توانند کشور را اداره کنند چرا محترمانه 

کنار نمی کشند.
0911---8834

* نیروگاه سیکل ترکیبی جزیره قشم چند هزار میلیاردی، چرا از پرداخت حقوق 
کارگران در این تورم و گرانی، طفره می رود؟ متأســفانه گویا نظارتی بر این پروژه 
نیســت که گاهی برای آماده ســازی بخش کوچکی چند میلیارد اختصاص داده 
می شود ولی برای بخش بزرگ آن مبلغ بسیار کمتری! آیا کسی پاسخگو هست؟!
0917---2375

»پاسخ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو(«
در پاســخ به پیام های مردمی در کیهان روز یکشــنبه مورخ 99/2/14، با موضوع 
افتتاح ایســتگاه شهید محالتی، ضمن سپاس از شهروند محترم در پاسخ به این 
درخواست اعالم می دارد براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در صورت تأمین 
منابع مالی، بهره برداری از ایســتگاه شــهید محالتی در خط 7 متروی تهران تا 

پاییز99 انجام می شود.«

وکیلی: اصالح طلبان، گرفتار انقراض نسل
و فروپاشی گفتمانی شده اند

عضو هیئت رئیســه مجلس از فراکسیون امید می گوید تکلیف اصالح طلبان با 
خودشان و مردم و نظام معلوم نیست.

محمدعلی وکیلی در گفت وگو با روزنامه آفتاب یزد اظهار داشــت: دولت دفاع 
مقدس، دولت اصالح طلب بود. اصالح طلبان در پروســه زمان به این داشته پشت 
کردند، ثانیا استکبارستیزی گفتمان مهم اصالح طلبی به شمار می آمد، تسخیر سفارت 
آمریکا توسط عناصر اصالح طلبی اتفاق افتاده بود، اصالح طلبان به مرور زمان این 
عنصر گفتمانی خود را نیز از دست دادند. سوم اینکه در گفتمان اصالح طلبی دفاع 
از مستضعفان جای داشت اما این موضوع را هم از دستش گرفتند و علمدار جریان 
دفاع از مستضعفان اصولگرایان شدند. همه این ها اصالح طلبان را از قدرت انداخت. 
اما جریان اصالح طلبی در حال حاضر نمی داند که عناصر گفتمانی اش چیست؟که 
بداند در بین مردم یا در میان قدرت می تواند بماند یا نه. به همین دلیل هم در بین 
سران اصالح طلب تشتت در گفتمان و راهبرد وجود دارد. یکی از مبارزه با استکبار 
می گوید دیگری از تعامل و صلح و آشتی حرف می زند. دربین اصالح طلبان امروز 
هیچ وحدت رویکردی وجود ندارد. معلوم نیست در حال حاضر سخنگوی جریان 

اصالح طلبی چه کسی است؟
وی می افزاید: اصالح طلبی عالوه براینکه گرفتار فروپاشی در عناصر گفتمانی خود 
اســت، گرفتار انقراض نسل هم هست، اصالح طلبان در درون خود سرمایه انسانی 
جدیدی ندارند. در طول این سالیان در نتیجه غفلتی که اتفاق افتاد اصالح طلبان 
نتوانستند تربیت نیروی انسانی داشته باشند تا امروز با اتکا به آن سرمایه انسانی بتوانند 
گفتمان را باز تولید کنند. متاسفانه اصالح طلبان هم دچار تشویش در گفتمان هستند 

هم دچار فقر در نیروی انسانی.
با نسخه فعلی دیگر نه می توان مردمداری کرد و نه می توان زبان تعامل با قدرت 
داشت. زبان این اصالح طلبی موجود در تعامل با قدرت زبان الکنی است در تعامل 
با مردم هم گنگ است. اصالح طلبان نه برای مردم حرف جدیدی دارند و نه توان 

تعامل با قدرت را.
وکیلی در ادامه گفته است: اصالح طلبان بیش از آنکه این جریان بخواهد وارد 
انتخابات 1400 شود، باید وارد نقد خودش و سازوکار جدید اصالح طلبی شود. این 
لشگر شکست خورده امروز با این شمایل، فقط آبروی خود را در 1400 خواهد برد. 
بخصوص این جریانی که یاد گرفته است حتما به شرط پیروزی باید در انتخابات 
حضور داشته باشد. جریانی که در سال 98 حاضر نیست ریسک کند و مسئولیت 

واحد بپذیرد، در سال 1400 می خواهد هزینه کند؟
وی در پاسخ این سؤال که1400 که ما هیچ نیرویی در قدو قامت اینکه شانس 

ریاست جمهوری داشته باشد، نداریم.
»چرا جریان اصالحات به اینجا رسید؟«، گفت: عوامل مختلفی دست به دست 
هم داده اند تا به اینجا رسیده ایم، خودخواهی بزرگ ترین آن است، تعارفات نکته دیگر 
است، اینکه ما معلوم نکرده ایم که آخرش ما اصالحات حاکمیت محوریم یا اصالح طلب 
جامعه محور نکته مهم دیگر است. تکلیف ما را رهبران اصالح طلب مشخص نکردند 
که ما اصالح طلبان حاکم محوریم یا جامعه محور. نتیجه این شــد که امروز نه در 
حاکمیت جایگاهی داریم و کار خاصی صورت دادیم و نه توانســتیم مردم و پایگاه 

اجتماعی خود را حفظ کنیم. هر دو را از دست داده ایم.
4 جابه جایی در هفت سال
نگذاشت صمت ثبات یابد

درستی اقدام روحانی در عزل ناگهانی وزیر صمت، مورد تردید اغلب روزنامه ها 
قرار گرفته است.

روزنامه آرمان در این زمینه از قول مؤید حسینی صدر نماینده سابق مجلس 
نوشــت: یکی از عجایب بخش صنعت، لیســت گذاری خودرو است که تا 4 برابر 
قیمت کارخانه فروخته می شود. وزارت صمت  حتي توان دفاع از تصمیمات خود 
نداشــت. وقتي وزیري اذعان دارد که اختیاري از خود ندارد و مدام از باال به او 
دســتور مي دهند، پس چرا اســتعفا نمي دهد؟ بهتر است او حداقل براي حفظ 
شأن خود، پیش از اینکه برکنارش کنند، به شکل خودخواسته کنار بکشد. اگر 
مدیري واقعا توانمند باشد، اصال به کسي اجازه نمي دهد که در کار او دخالت کند.
حســینی صدر می افزاید: دخیل کردن عوامل سیاسي در مدیریت بازارهاي 
اقتصادي یک ســم مهلک و بازي دو سر باخت به حساب مي آید. با تغییر مداوم 

اشخاص اتفاق خاصي در بازار نمي افتد؛ بلکه باید ساختارها را منسجم کرد.
روزنامــه آفتاب یزد نیــز به قلم »زیباکالم« از نقش ویــژه محمود واعظی 
رئیس دفتر روحانی در عزل وزیر صمت انتقاد کرد و نوشت: آنچه را که نمی توان 
منکر شــد نقش بسیار پررنگ واعظی در دولت اســت او همواره نشان داده که 
چیزی بیش از رئیس دفتر است او پیشتر در چینش کابینه نقش اساسی داشته 

است و حتی در انتخاب سفیر و استاندار و... نیز از قدرت نفوذش استفاده می کند 
از سویی دیگر او خیلی اهل همکاری با دیگران نیست و راسا در بسیاری مواقع 
اقــدام می کند. نامه نگاری واعظی علیه رحمانی و تعیین تکلیفش نیز ناشــی از 

همین نقش ویژه اوست.
در همین حال روزنامه اعتماد نوشت: در زمان رای گیری برای وزارت رحمانی، 
نمایندگان حساسیت ویژه ای به حوزه خودروسازی نشان دادند. بحران بازار خودرو 
در پاییز سال 97 باال گرفته بود و حتی گفته می شد که یکی از مهم ترین دالیل 

استعفای شریعتمداری هم فساد در رده های باالیی واردات خودرو بود. 
کار به جایی رســید که تعــدادی از مدیران ارشــد وزارتخانه در آن ماجرا 
بازداشــت شدند؛ هرچند شریعتمداری خود پس از استعفا به وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی رفت و اتفاقا از نمایندگان مجلس رای اعتماد نیز گرفت. با این 
حال و با وجود اینکه پیش بینی می شد، رحمانی کار سختی برای گرفتن رای 
اعتماد از مجلس داشــته باشد؛ او به خوبی توانست اعتماد نمایندگان را در این 

مورد جلب کند. 
ایــن روزنامه همچنین تصریح کرد: اتفاقــات اخیر در حوزه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به گونه اي پیش رفته که تا پیش از این سه تغییر در سکانداري 
این وزارتخانه شکل گرفته است. اگر در این مدت باقي مانده تا پایان دولت، وزیر 
دیگري سکان هدایت را در دست گیرد، چهارمین تغییر رخ مي دهد.  اگر در این 
مدت وزارتخانه فوق با سرپرست اداره شود بهتر است، چراکه در این بازه زماني 
روي کار آمدن فرد جدیدي در این حوزه، باعث مي شود بخش صمت به سمت 
آزمون و خطا ســوق پیدا کند، چراکه وزیر جدید تا بخواهد به تمام حیطه هاي 
وزارتخانه اشراف پیدا کند، دوره مدیریتي اش به پایان مي رسد و دولت جدید روي 
کار مي آید. این کوتاهي دوره مدیریت آسیب جدي به نظام مدیریتي کشور مي زند. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ســاختار دولت سهم مهمي در پیشبرد 
اهداف تولید، صادرات و بخش عمده اي از تجارت کشور را دارد، بنابراین تغییرات 

در این وزارتخانه به سود کل ساختار تولید و صادرات نیست.
شریک ناکارآمدی صمت و رفاه

و مدعی پیگیری مطالبات اقتصادی مردم
مشــاور وزیر پیشین صمت )شریعتمداری( و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در پوشــش »استاد دانشگاه« و »فعال سیاسی« می گوید اصالح طلبان مطالبات 

اقتصادی مردم را پیگیری کنند.
فیاض زاهد در گفت وگو با روزنامه آرمان ضمن ادعای اینکه »دولت با شرایط 
امروز نمره قابل قبولی می گیرد«، می افزاید: واقعیت این است مشکل ما در اداره 
دولت مشــکل ساختاری اســت. ما از این چندگانگی باید فاصله بگیریم و ناچار 
از این امر هســتیم. اکنون درآمدهای نفتی به صفر رســیده و مطالبات مالیاتی 
به دلیل کاهش ســهم اقتصاد به شــدت پایین می آید، به حجم نیروی بیکار به 
دلیل بحران کرونا افزوده خواهد شد، کارگاه ها و محیط های کسب و کار تعطیل 
خواهند شــد. اگر به اینها بدشانسی  ما را در رای آوری مجدد این رئیس جمهور 
دیوانه و بی خرد آمریکا اضافه کنیم بدین معنی اســت که او ســطح فشــارها را 
افزایش خواهد داد، چرا که نگران انتخاب مجدد خود نیست. پس الزم است که 
این چندپارچگی سیاســی یکدست شده و جزایر مستقل اقتصادی را یک کاسه 
کنیم. اکنون دولت با رای مردم روی کار می آید اما بر بخش وسیعی از نهادهای 
اقتصادی تســلطی ندارد. بسیاری از موسسات خاص مالیات پرداخت نمی کنند. 
وقتی در ســطح مدیران ارشد کشور یک دســتی و یکپارچگی ایجاد شود، دیگر 

نمی توان از کنار این واقعیت گذر کرد.
وی همچنین گفته اســت: امروز  فاصله دهک ها به شدت کاهش پیدا کرده 
و از 10 دهک  جامعه به نظر می آید که 7 دهک  جامعه نزدیک خط فقر هستند. 
دهک  هشتم نیز بسیار به آنها نزدیک است و شاید فقط یک دهک در ایران وجود 
دارد که می تواند سطح زندگی مناسبی را تامین کند به این معنی که اگر تا پیش 
از این طبقه متوسط با فاصله معناداری با الیه های پایینی و باالیی داشتیم، اکنون 
این طبقه به طبقه پایین چسبیده و طبقه عالیه عدد بسیار اندکی را در ساخت 
طبقات اجتماعی در ایران شکل می دهد. پس وقتی به این لگاریتم نگاه می کنیم 

نزدیک 67 درصد مطالبات جامعه معیشتی و اقتصادی است. 
این اظهارات در پوشــش اســتاد دانشگاه و فعال اصالح طلب در حالی است 
که نامبرده مشــاور وزیر پیشین صمت )محمد شریعتمداری(، و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه است و در واقع در بخشی از ناکارآمدهای موجود اقتصادی نقش 
دارد. او همچنین در فتنه 88 بازداشــت شد. اما در عین حال با حضور در ستاد 
انتخاباتی روحانی در سال 92، توانست به عرصه سیاست برگردد و در کنار برخی 
مدیران جا خوش کند. او در اســفند 97 به عنوان یکی از گزینه های سخنگویی 
دولت مطرح بود و جالب اینکه تحصیالت فیاض زاهد، تاریخ است. به این وصف 
معلوم نیست وی در کنار مدیران ارشد اقتصادی دولت چه نقشی ایفا می کند؟! 
او اکنون مشــاور وزیر رفاه در امور بین الملل اســت و ضمنا در وزارت صمت نیز 
تردد دارد؛ چنانکه در جریان سفر سال گذشته وزیر صمت به پاکستان در هیئت 
همراه حضور داشــت. این فعال فتنه همچنین در برخی جلســات کمیته حزب 

سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد هم شرکت داشته است.

انتخاب »عبدالوهاب الساعدی« به ریاست پلیس ضدتروریستی 
عــراق -مکافحه االرهاب- یک عالمت از ســوی »مصطفی کاظمی« 
نخســت وزیر جدید عراق به حساب آمده است. ساعدی، ژنرال مورد 
حمایت مشترک آمریکا و بعثی هاست و در تظاهرات میدانی ماه های 
مهر و آبان گذشــته عراق به عنوان جایگزین مناسب »عبدالمهدی« 
مطرح گردید. او پیش از شــروع تظاهرات محدود میدانی در عراق 
به دلیل نافرمانی از دستورات دولت و ارتباطات مشکوکی که با مخالفان 
دولت برقرار کرده بود، از سوی عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق 
برکنار گردید. اما او با آنکه نخست وزیر در جایگاه فرمانده کل قوا قرار 
داشت، عزل خود را به رســمیت نشناخت و کماکان خود را فرمانده 
مکافحه االرهاب می دانست. اینک 8 ماه پس از آن، با اولین انتصابات 
نخست وزیر جدید به سمت خود بازگشته است. برخالف ادعاهای مطرح 
شده، نقش ساعدی در مبارزه با تروریزم نه تنها مؤثر نبوده، بلکه محل 
تأمل نیز می باشــد؛ کما اینکه در طول حدود 3 سال مواجهه عراق با 
تروریزم تکفیری، نامــی از او یا پلیس ضدتروریزم او در فتوحات به 
گوش کسی نرسیده است. مکافحه االرهاب یک واحد نظامی-اطالعاتی 
بود که آمریکایی ها به نام مبارزه با گروه های تروریستی تأسیس کردند 

و از ابتدا تحت فرماندهی ساعدی قرار داشت. 
اقدام الکاظمی در انتصاب دوباره ساعدی به ریاست واحد نظامی-
اطالعاتی مکافحه االرهاب و تجلیل از شخص او به عنوان »سرباز رشید 
مبارزه با تروریزم« به دلیل آنکه در روزهای آغازین نخست  وزیری او 
صورت گرفت، یک عالمت از سوی او به حساب آمده است. کما اینکه 
دعوت الکاظمی از »بنس اســتولننبرگ« فرمانده ناتو برای سفر به 
عراق و نیز اعالم آغاز مذاکرات مجدد بین واشــنگتن و بغداد درباره 
توافقنامه امنیتی این احتمال را تداعی می کند که چرخش های مهم 
امنیتی در دولت عراق صورت بگیرد. این چرخش احتماالً دارای چه 

ابعاد و پیامدهایی است؟ در این خصوص نکاتی وجود دارد: 
1- روی کار آمدن الکاظمی پس از آن صورت گرفت که گروه های 
شیعه نســبت به معرفی مستقیم عدنان الزرفی استاندار سابق نجف 
از سوی برهم صالح رئیس جمهور واکنش نشان دادند و آن را اقدامی 
غیرقانونی دانســتند و این عدم پذیرش می توانســت مقدمه بروز 
مشکالتی باشد چرا که عادل عبدالمهدی نخست وزیر دوره انتقالی، 
برای تحویل دادن نخست وزیری ضرب االجل تعیین کرده و حاضر به 
ادامه کار نبود. شــیعیان که طبق قانون اساسی و سنت  جاری عراق 
مهم ترین طرف تعیین نخســت وزیر به حســاب می آیند، باید روی 
گزینه ای توافق می کردند. این توافق متوجه یکی-دو نفر بیشتر نبود 
و در این بین مصطفی الکاظمی که از مرداد 1395 توسط حیدر العبادی 
نخست وزیر اسبق به ریاست سازمان اطالعات عراق منصوب شده بود 
و به این دلیل ارتباطات گسترده ای با گروه های مختلف عراقی داشت، 
مهم ترین گزینه ای بود که می توانســت اجماع عراقی ها و به خصوص 
رهبران شــیعی را دربرداشته باشــد. گروه های شیعه در جلسات با 
الکاظمی، اطمینان یافتند کــه او برخالف »محمد توفیق عالوی« به 
مشورت با گروه ها و رهبران پایبند است و در چارچوب پارلمان فعالیت 
خواهد کرد اما اینک او دست به اقداماتی زده است که این انگاره در 

اولین روزهای نخست وزیری اش در حال رنگ باختن است. 
2- عراق شــرایط خطیری را ســپری می کند. حضور نظامیان 
آمریکایی به عنوان مهم ترین چالش امنیتی به حساب می آید و فشار 
شدید آمریکایی ها برای ابقاء نیروهای خود در عراق نشان می دهد این 
کشور برخالف بعضی از اظهار نظرات، برنامه ای درازمدت برای ماندن 
در عراق دارد و این می تواند به خطر عمده ای برای سرنوشــت عراق 
تبدیل شود. مسلم این است که آمریکایی ها عالقه ای به پیشرفت و 
امنیت عراق نداشته و منافع توسعه طلبانه خود را بر هر چیزی ترجیح 
می دهند و ترسیم چشم انداز عراقی مفلوک، عقب افتاده و پرآشوب در 
سال 2030 درگزارش رسمی کاخ سفید، به تنهایی از مطلوب آنان در 
این کشور پرده برمی دارد. آمریکایی ها در شرایط فعلی تالش می کنند 
تا عراق را در شرایط انتخاب بین دو گزینه »بسیار بد« قرار دهند و از 
آنجا که عراقی ها را در محیط ملی ناهمگرا و در مواضع سیاسی ناپایدار 
ارزیابی می کنند، گمان کرده اند آنان از بین دو »انتخاب بسیار بد«، آنکه 
ظاهری دیپلماتیک دارد را بر آنکه ظاهری خشن دارد، ترجیح خواهند 
داد و بدین جهت دولت عراق را تحت فشار شدید قرار  داده اند. سخن  
از تحریم عراق همزمان با پیش کشیدن بحث تجدید قرارداد امنیتی 
با این کشــور و نیز صحبت کردن از تثبیــت عراق همزمان با انتقال 
گروه های تروریستی از سوریه و... به داخل عراق بیانگر آن است که 
واشنگتن برای واداشتن عراق به تسلیم از همه ابزارهای خود استفاده 
می کند. حال یک ســؤال اساسی وجود دارد آیا عراق به آینده خود 
خیانت می کند و اسارت درازمدت را بر ایستادگی ترجیح خواهد داد؟ 
3- ماجرای داعــش در عراق با واقعیت آن تفاوت بنیادین دارد. 
داعش در سال 2017 )1397( به پایان رسید، اینک از این گروه تنها 
شــبحی باقی مانده اســت و آمریکا با بازی با سایه این شبح سعی 
می کند عراقی ها را وادار به تسلیم کند. امروز داعش در عراق آن قدر 
کوچک است که یکی از یگان های حشد برای دفع آن کفایت می کند 
کما اینکه در همین روزها شاهد بودیم که بیش از 200 نفر از آنان در 
عملیات های مختلف کشــف و شناسایی حشد، به هالکت رسیده اند. 
پس داعش شیئی بی جان است که آمریکا آن را مانند عروسک های 

خیمه شب بازی به حرکت درآورده است. 
4- قرارداد امنیتی در عراق یک دام بزرگ است. قرارداد امنیتی 
برای نظام بخشیدن به وضع امنیتی صورت نمی گیرد بلکه آنچه از سوی 
آمریکایی ها دنبال می شــود ناامن کردن عراق برای مردم و حکومت 
این کشور است و برهم زدن روابط خارجی طبیعی عراق با طرف های 
منطقه ای در کانون تالش آمریکا قــرار دارد. برای یک لحظه تصور 
کنید رابطه دولت دارای اکثریت کرسی های شیعه، از سوی نیروهای 
خارجی یا داخلی تهدید شود، آیا برای یک درصد می توان احتمال داد 
که حکومت های ریاض، امان، آنکارا و... کمترین کمکی به آن  کنند و یا 
آمریکایی ها  اندک عالقه ای به بقاء حکومت مردمی در بغداد دارند؟ پس 
قرارداد امنیتی مقدمه ای برای بی بال و پر کردن حکومت عراق است 
و البته این یک حس عمومی هم هست و شاید به همین دلیل نماینده 
عراق در ســازمان ملل که چند روز پیش به نمایندگی از الکاظمی در 
شورای امنیت این سازمان سخنرانی می کرد، به طور تلویحی به این 
مشکل اشاره داشت. اما واقعیت این است که اظهاراتی از این قبیل که 
اجازه نمی دهیم عراق به پایگاهی برای حمله به دیگران تبدیل شود، 
مشکل را حل نمی کند؛ اگر آمریکا در عراق تثبیت شود، اگر بتواند به 
هیچ همسایه ای که خواهان قدرتمند شدن بغداد و عراق باشد، اجازه 
فعالیت نخواهد داد. پس در واقع این موضوع به طور اساســی نه تنها 
منافــع بلکه امنیت عراق را هم با تهدید جدی مواجه می گرداند. این 
ایران یا سوریه نیست که از حضور پایگاه های نظامی آمریکا در عراق 
ضرر می کنند، بلکه بیش از آن دولتی که طبیعی ترین متحدان منطقه ای 
خود را از دست بدهد، دچار مشکل و بحران خواهد شد. عراقی ها که 
زخم مداخالت آمریکا را چشیده اند باید دریابند که قرارداد امنیتی 
در واقع قرارداد اسارت عراق است. آنان نباید گمان کنند که مخالفت 
ایران با چنین قراردادی به معنای آن اســت که لبه تیز این قرارداد 
متوجه عراق نیســت، بلکه واقعیت این است که اگر عراق تنها شود، 
برای بلعیده شدن نیازی به یک قدرت نظامی غرب هم نیست؛ در این 

صورت توسط یک دشمن منطقه ای هم می تواند بلعیده شود. 
5- امــا واقعیت عراق را نمی  توان از دریچه یک یا دو انتصاب و با 
یک یا دو اظهارنظر و با یک یا دو اتفاق  نظاره کرد. عراق کشور مقتدری 
اســت و در آن نیروهای فهیم فراوانی وجود دارد. مرجعیت در عراق 
اولین مخالف توافق نظامی میان واشــنگتن و بغداد است، گروه های 
مقاومت در عراق حتمًا چنین چیزی را تحمل نمی کنند و بســیاری از 
گروه های مقتدر عراق در مقابل این رویکرد قرار دارند. بنابراین ممکن 
است آمریکا بتواند از میان دولتمردان عراق فردی یا افرادی را برای 
همراهی با طرح خود پیدا کنند، اما مســلمًا با اینها نمی تواند عراق را 
به بند اســارت دائمی خود بکشد. کما اینکه مصطفی کاظمی نخست 
وزیر،  روز گذشــته در حالی   که لباس حشد الشعبی بر تن کرده بود، 
بر پشتیبانی دولتش از آنان تاکید کرد. عراق استقالل خود را با هزینه 
بسیار زیاد به دست آورده است؛ یک آمار بیانگر آن است که در طول 
100 سال گذشته بیش از یک ونیم میلیون نفر در عراق مرگ سرخ را 
پذیرا شده اند تا در این حدود 16 سال بارقه ای از استقالل را ببینند و 
مسلماً قدر آن را خواهند دانست. آمریکایی ها باید به هر طریق دریابند 

که خروج از عراق سرنوشت محتوم نظامیان آنان است.

آمریکا، لبه پرتگاه عراق

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
یک شنبه 2۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 
2۳ رمضان ۱۴۴۱ - شماره 22۴۶۸

گفت و شنود

گوشه!
گفت: در میان مدعیان اصالحات درباره تعریف اصالحات اختالف 
نظر جدیدی هم پیدا شــده. سردبیر سازندگی نوشته اصالح طلبی 
»بهبودخواهی صلح آمیز اســت«! و عضو شــورای سیاســتگذاری 
اصالحات در جواب او نوشــته اســت؛ »اصالح طلبی تغییر ساختار 

قدرت است«!
گفتم: »بهبودخواهی« باید از جانب کسانی باشد که خوب 
و بد را تشــخیص می دهند و اما، »تغییر ساختار قدرت« به 
کدام سو؟! اصالح طلبان بارها نشان داده اند که منظورشان از 
تغییر ساختار قدرت، دست کشیدن ایران از مولفه های قدرت 

و تسلیم در برابر آمریکاست!
گفت: خودشــان هم می دانند که دارنــد ادای بحث علمی در 

می آورند!... اوستای پشت پرده آنها را َسر کار گذاشته!
گفتم:  ایول! اوستا می خواست از شّر شاگردانش که بیکار 
شده بودند راحت بشود، آنها را در یک اتاق ِگرد وارد کرد و 
گفت؛ یک گوشه ای پیدا کنید و بنشینید! االن 30 ساله که 

هنوز دارند توی اون اتاق گرد دنبال یک گوشه می گردند!

3 سال از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم گذشت 

وعده های دولت راستگویان
ملت ایران! یادتان هست؟

بقیه در صفحه 11

بقیه در صفحه 11

وقتی کنگره پازل اقدامات ضدایرانی ترامپ را تکمیل می کند 

فریبکاری سناتور آمریکایی
در پوشش »طرح صلح ویروس كرونا«!

سرویس سیاسی-  
فردا ســومین سالگرد دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری است 
و  عماًل دولت تدبیر و امید به ریاســت 
حجت االسالم روحانی وارد سال پایانی 
عمر خود خواهد شد. از سویی سال هفتم 
و هشتم برای رئیس جمهوری که 8 سال 
پیاپی به عالی ترین مسند اجرایی کشور 
تکیه زده سال کارنامه و پاسخگویی هم 
هست. سالی که دولت باید پاسخ دهد  
با  قدرت و اختیارات فراوانی که در طول 
8 ســال گذشته داشته تا چه میزان در 
تحقق دهها و صدها وعده و وعیدی که 
به مردم داده و رای شان را گرفته موفق 

بوده است. 
هرچند از همان ابتدا هم وعده های 
بزرگ آقای روحانی نشــان می داد که 
جنــس انتخاباتــی دارند و بــه همراه 
تاکتیک رقیب هراســی الزم بودند تا 
روحانی بتواند از انتخابات های 92 و 96 
عبور کند.  یادمان نمی رود که ستادهای 
انتخاباتی رئیس جمهور مردم را از دالر 
5 هزارتومانی، سکه 1 میلیونی و پراید 
20 میلیونی در صــورت رای نیاوردن 
روحانی می ترساندند و این روزها با  دالر 
17 هزار تومانی، سکه 7 میلیونی و پراید 
70 میلیونــی دیگر نیازی به کندوکاو، 
نظرسنجی  و یا اندک مقایسه ای برای 
اثبات این مسئله نیست که این دولت در 
تحقق اَقل وعده های پرطمطراق خود به 
مردم هم ناکام و ناموفق بوده و مردم هم 
اثرات آن وعده ها را با گوشــت و پوست 
خود احســاس کرده و طعم  تلخ آن را 
در زندگی و معیشــت خود چشیده اند. 
بی ثمری وعده ها چنــان عیان بود که 
چندی پیش معاون حقوقی رئیس جمهور 
هم به پوچی آنها  اشاره داشت و خیلی 
ســاده و صریح  گفته بــود: »اصال هر 
رئیس جمهوری باید همین ها را بگوید، 
شما هم اگر بخواهید رئیس جمهور شوید 
باید اینها را بگویید.«  در این گزارش اما 
تنها بخشی از دهها و صده ها وعده های پر 
زرق و برق انتخاباتی دولت تدبیر و امید 
که ارتباط مستقیم با معیشت و زندگی 
مردم داشتند را مورد بررسی قرار داده ایم 
تا صرفا میزان صداقت دولتمردان مان را 
بیشتر و بهتر درک کنیم. چه آنکه آقای 
روحانــی در البه الی وعده و وعید های 
انتخاباتی خود گفته بود: »هرکس وعده 
دهد و عمل نکند، گنــاه بزرگی کرده 
اســت. حتی اگر من مســئول شوم و 
نتوانم به وعده های خود عمل کنم، باید 
جرات این را داشــته باشم که آن را به 

مردم بگویم….«   

ضمــن آنکه نیاز بــه گفتن ندارد 
بهانه جویی هایــی از قبیــل »تحریم« 
برای دولتــی که مدعی بــود نه تنها 
تحریم های هســته ای را برداشته بلکه 
آمادگــی دارد مابقی تحریم ها را هم به 
همــان روش بردارد! یا شــرایط خاص 
کشــور با شــیوع کرونا در دو سه ماه 
گذشته از سوی دولتمردان برای توجیه 
ناکامــی و ناکارآمدی ها آنهم در ســال 
پایانی دولت مسموع نیست چرا که دلیل 
عمده مشــکالت امروز کشور ماحصل 
ســوء مدیریت و تصمیمات نادرســت 
دولتی ها بوده اســت و چندان ربطی به 

این مسائل ندارد.  
رفع فقر مطلق و عدالت درآمدی، 

وعده ای که محقق نشد 
یکی از وعده هایی که در انتخابات 
اردیبهشــت ماه 96  و در قالب بیانیه 
اقتصادی از سوی روحانی منتشر شد، 
تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره 
فقر از کشور بود که در برنامه وی برای 
دولــت دوازدهم پیش روی مردم ایران 

قرار گرفت.
در ایــن بند از برنامه روحانی آمده 
بود: »دولت دوازدهم برنامه ای به منظور 
بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون 
نفر از خانوار هایی که در پایین ترین سطح 
زندگی می کننــد دارد. ما برای تحقق 
این امر طرح سه مرحله ای را پیش بینی 
کرده ایم کــه با اجرای آنکه برای اولین 
بار در کشور خواهد بود مفهومی به عنوان 
استاندارد زندگی یا حداقل سطح رفاه را 
تعریف می کنیم و درآمد هر کس را که 
پایین تر از آن بود به ســطح استاندارد 

تعریف شده می رسانیم.«
در بخش دیگری از این بند تأکید 
شده بود: »در این طرح فرد یا خانواده ای 
که شرایط درآمدی پایین تر از استاندارد 
تعریف شــده دارد، چنانچه توانایی کار 
کردن داشته باشد منابع را صرف افزایش 
توانمندســازی و پیداکردن شغل برای 
آنها خواهیم کرد و اگر توانایی انجام کار 
نداشته باشند، مابه التفاوت درآمد آنها تا 
سطح استاندارد را به صورت مستمری به 
آنها پرداخت خواهیم کرد.« در ادامه این 
بند از برنامه روحانی و برای صد روزه اول 
دولــت دوازدهم آمده بود: »در صد روز 
اول شروع به کار دولت دوازدهم، میزان 
درآمدی را به عنــوان حداقل وضعیت 
رفاه خانوار ها متناسب با مناطق مختلف 
جغرافیایی تعریف و اعالم می کنیم و هر 
خانوار ایرانی که بر اساس درآمدی که 
کسب می کند خود را مستحق دریافت 
مقرری تعیین شده در این طرح می داند 

با مراجعه به سازمان های حمایتی ثبت نام 
می کند و پس از بررسی و راستی آزمایی 
موارد ثبت نام شده، مقرری مربوطه را به 
میزان مابه التفاوت درآمد فرد و ســطح 
زندگی تعریف شده، دریافت خواهد کرد.«
روحانی وعده خــود را برای پایان 
سال 1399 این گونه تشریح کرده بود 
»در مرحله ســوم نیز استاندارد زندگی 
تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و 
بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش 
پیدا می کند. آهنگ افزایش ها به گونه ای 
خواهد بود که در پایان سال 1399 سطح 
متوسط معیشت حدود 10 میلیون نفر از 
فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان 
5 برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت.«

وی همچنین 24 اردیبهشت 96 در 
سفر انتخاباتی به خرم آباد گفته بود: »به 
مردم قول می دهم که در دولت دوازدهم 
فقر مطلق در ایران برای همیشه رخت 

بربندد.«
از آن روزها بیش از 3 ســال و نیم 
می گذرد و  این روزها یکی از رسانه  ها در 
خبری اعالم کرد که خط فقر برای یک 
خانواده چهارنفره در اردیبهشت ماه سال 
99 حدود 9 میلیون تومان شده  که این 
رقم در مدت مشابه یعنی در اردیبهشت 
ســال 98 چیزی حدود هشت میلیون 
تومان بود. تلخ تر از آن اینکه فروردین ماه 
گذشته نمایندگان کارفرمایان و دولت 
با توافق بر رشــد 21 درصدی دستمزد 
کارگران، پرونده دســتمزد 99 را بدون 
جلب نظر کارگران بستند که بر اساس 
آن حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر 
)با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه( 2 
میلیون و هفتصد هزار تومان تعیین شد. 

رنگ باختن ثبات بازار ارز
از فردای انتخابات

ثبات بــازار ارز یکی از پدیده هایی 
بود کــه در ســال های 92 تــا 96 تا 
حدودی مشــاهده می شد و مسئوالن 
بانــک مرکزی و دولت همواره وضعیت 
ثبــات ارزی را یکی از دســتاوردهای 
دولت عنــوان می کردند و در انتخابات 
اردیبهشت ماه 96 هم به عنوان یکی از 
موفقیت های دولت یازدهم بارها مورد 

تأکید قرار گرفت.
اما دیری نپایید که این دســتاورد 
رنگ باخت و از نیمه دوم سال 96 دیگر 
نشــانه ای در ثبات در بازار ارز مشاهده 
نشــد.اما مهم ترین اتفاقی که در سال 
96 رخ داد و دامنه آن به ســال 97  و 
98 هم کشــیده شد، رشد شدید بهای 
ارز بود. از اواخر نیمه اول سال گذشته 
سیر صعودی نرخ ارز آغاز شد و از دامنه 

3700 تومان به بیش از 6 هزار رسید و 
حتی در مقاطعی به سطح 7 هزار تومان 

هم برخورد کرد. 
فضای بازار ارز در سال 96 و اوایل 
سال 97 یادآور فضای بازار ارز در سال 
91 را تداعی می کرد. همان فضایی که 
در روزهای انتخابات سال 96 بارها توسط 

روحانی مورد نقد قرار گرفت. 
در   روحانــی   اردیبهشــت  96 
سفرهای تبلیغاتی و انتخاباتی می گفت 
 »صبح نمی دانســتیم ســاعت 11 یا
12 ظهر قیمت دالر چقدر می شود. )کف 
و سوت حضار: روحانی دوستت داریم( 
نمی دانستیم قیمت سکه چند می شود«.

آقــای روحانی پیــش از انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 92، علت را 
توضیح داده بــود. او در حالی که برای 
انتخابات آماده می شــد، در برنامه »با 
دوربین« شــبکه یک تلویزیون درباره 
افزایش قیمت ارز گفته بود: »مشــکل 
کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل 
خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار 
علمی برای اداره کشور، مشکل بی ثباتی 
است. این ثباتی چگونه به مردم اطمینان 
و آرامش خواهــد داد؟ مردم مدیریت 
کارآمد، ثبــات، آرامش، و آینده نگری 

می خواهند«.
البتــه آن روز، در حالی که برنامه 
هســته ای سر جایش بود، قیمت پراید 
7 میلیون تومان بود اما ظرف 7 ســال، 
10 برابر )100 درصد افزایش( شــد. و 
این روزها بازار ارز دالر 17 هزارتومانی 
را تجربه می کند و جالب آنکه تا چندی 
پیــش دولتمردان ثبــات ارز در کانال 
16 هــزار تومانــی را  به عنوان یکی از 

دستاوردهای خود قلمداد می کردند!
 رشد واردات در مقابل وعده 

تبدیل شدن کشور به مرکز صادرات
روحانی در 25 اردیبهشــت ماه در 
ساری گفته بود: »آنچه در گذشته بود، 
بازار واردات برای دنیا بود. اگر می خواهید 
ایران بازار واردات برای جهان باشــد به 
دیگران رای بدهید. اگر می خواهید مرکز 
صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید.« 
این در حالی است که با نگاه کلی 
بــه وضعیت صنایــع و کارخانجات در 
طــول روی کار آمدن دولــت تدبیر و 
امید؛ واقعیتی تلخ در برابرمان است و آن 
اینکه  بسیاری از این صنایع به دلیل  عدم 
حمایت های کارآمد دولت از بخش تولید 
و صنایع و واردات افسارگسیخته و قاچاق 
کاال توان نفس کشیدن نداشتند و در این 

وانفسا مجبور به مرگ تدریجی شدند.

»دیان فاینشــتاین« سناتور 
کالیفرنیا طی  ایالــت  دموکرات 
یادداشتی در خبرگزاری بلومبرگ 
ویروس  پیشــنهاد »طرح صلح 
کرونا« بیــن ایران و آمریکا برای 
مقابله با بی ثباتی در راستای مقابله 
با بحران کرونا را مطرح کرده است.
وی در این یادداشــت دو رویکرد 
را برای کاهــش تنش ها میان تهران 
و واشنگتن مطرح کرده است. گزینه 

اول دیــدار وزرای خارجه و دفاع ایران 
و آمریکا برای کاهش تنش ها و دوری 
از هرگونه تنش نظامی احتمالی است. 
راهــکار دوم کــه این ســناتور 
دموکرات پیشنهاد کرده است کاهش 
جزئی و موقتــی تحریم ها و حمایت 
واشنگتن از درخواست وام 5 میلیارد 
دالری ایران از صندوق بین المللی پول 
در چارچوب مکانیسمی  شبیه به »کانال 
کمک های بشردوســتانه ســوئیس« 

اســت تا از این طریق تهــران بتواند 
برای مردم خود کاالهای مورد نیاز در 
راستای مبارزه با ویروس کووید- 19 

را فراهم کند.
ژست مضحک صلح خواهی!

ایــن ســناتور آمریکایی ژســت 
مضحــک صلح خواهی به خود گرفته 
اســت. این در حالی است که کنگره 
آمریکا و کاخ ســفید، دو روی ســکه 

اقدامات ضدایرانی هستند

تنها در یک نمونه، در هفته های 
گذشــته، پایگاه خبری هیل گزارش 
داد که صدها نفر از نمایندگان مجلس 
نماینــدگان آمریکا از هــر دو حزب 
جمهوریخواه و دموکرات طی نامه ای 
به مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور 
خواستار افزایش اقدامات دیپلماتیک 
دولــت بــرای تجدیــد تحریم های 
تسلیحاتی ســازمان ملل علیه ایران 

شده اند.

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

ِمَن  ِفيِه  ْرِن  طَهِّ َو  نُوِب  الذُّ ِمَن  ِفيِه  اْغِسلِْني  اللَُّهمَّ 

الُْعُيوِب َو اْمَتِحْن َقلِْبي ِفيِه ِبَتْقَوى الُْقلُوِب يَا ُمِقيَل َعَثَاِت 

الُْمْذنِِبنَي

»خدایا! در این روز گناهانم را بشوی و از هر عیبی پاکم کن و 
قلبم را به پرهیزکاری دل ها بیازمای. ای درگذرنده از لغزش های 

گنهکاران!«

دشمن باهوش نیست
 شما بی هوشید!

 نقل است که وقتی ســید حسن تقی زاده از سفر اروپا 
بازگشته بود به دیدار جناب مدرس رفت و در میان مذاکراتی 
که با ایشان داشت گفت؛ »آقا! انگلیسی ها خیلی قدرتمند 
و باهوش و سیاســتمدارند. نمی توان با آنان مخالفت کرد«! 
شهید مدرس در پاســخ گفت: »نه آقای تقی زاده اشتباه 
می کنید، شما نادان و بی هوشید که درباره انگیسی ها چنین 

تصوری دارید و آنها را با هوش می دانید«.
 حاال این نکته را هم درباره هوشــمندی شهید مدرس 

در مواجهه با نماینده اعزامی دولت انگلیس بخوانید! 
 یکی از شــب ها به شــهید مدرس خبر دادند که یک 
 مــرد خارجی همــراه مترجمش به دیدن شــما آمده اند 
مرحوم مدرس آنها را پذیرفت. مترجم گفت: آقا! ایشــان 
نماینده دولت انگلیس هســتند و یک چک ســفید برای 
حضرتعالــی آورده اند که مبلــغ آن را هرچه می خواهید 
بنویســید و به هر طریق که می خواهید خرج کنید! مدرس 
پرسید؛ چک چیست؟ و مترجم به گمان اینکه مدرس معنای 
چک را نمی داند، توضیح داد؛ چک ، کاغذی اســت که روی 
آن مبلغی می نویسند و امضاء می کنند و به بانک می برند و 
مبلغ نوشته شده را دریافت می کنند. مدرس پرسید؛ حاال 
چرا نصفه شــب آمده اید؟! نماینــده دولت انگلیس گفت؛ 
شب چک  ما شــنیده ایم شــما پول نمی گیرید، حاال نیمه 
آورده ایم! مرحوم مدرس می گوید؛ هر کس به شما گفته من 
پول نمی گیرم بیخود گفته اســت. من پول می گیرم ولی نه 
این گونه، بلکه اوالً باید طال باشد و ثانیًا باید بار شتر کنید و 
ثالثًا روز روشن به مدرسه سپهساالر که من آنجا اقامه نماز 
می کنم بیاورید و بعد از نماز تحویل بدهید. در این صورت 
می گیرم، چه کسی گفته نمی گیرم؟! نماینده انگلیس بعد از 
آنکه سخنان مدرس را برایش ترجمه می کنند، بر می خیزد 
و می رود و می گوید؛ این مرد بسیار با هوش است و می خواهد 

آبروی دولت انگلیس را در تمام دنیا بر باد بدهد! 
 در احادیث آمده اســت »اتقوا فراسهًْ المؤمن فإنه ینظر 
بنور اهلل... از فراست و باهوشی مومن بپرهیزید چرا که او با 

نور الهی نظاره می کند و می بیند«. 
روی ســخن با غرب زدگان و غرب باورانی است که برای 
هوش و فراست غربی ها حساب ویژه ای باز کرده اند و به همین 
علت در مقابل آنها مثاًل آمریکا و اروپا مرعوبند و گاه خود را 
به کلی می بازند و اگر مسئولیتی در نظام داشته باشند که 
بعضًا دارند، به علت این خودباختگی، خسارت های فراوانی 

را هم به ملت تحمیل می کنند که کرده اند!
 گویاترین سند و بهترین دلیل برای اثبات هوش و درک 
برتر ما نســبت به غربی ها، وقوع انقالب اسالمی و تداوم 
آن علی رغم توطئه های بی وقفه قدرت های غربی اســت. 
اگر هوشــمند تر از ما بودند با توجه بــه ثروت و قدرت و 
هماهنگی و ائتالفی که داشتند بایستی تا کنون صدها بار بر 
انقالب اسالمی و نظام برخاسته از آن پیروز شده و جمهوری 
اسالمی ایران را از میان برمی داشتید! دشمن طی 41 سال 
گذشته از کدام اهرم و فرصت و قدرت و امکانی که در اختیار 
داشته، برای مقابله با ایران اسالمی استفاده نکرده است؟! به 
 »Weekly Standard« نوشته هفته  نامه ویکلی استاندارد 
رؤســای جمهور آمریــکا از کارتر تا اوبامــا )گزارش این 
 هفته نامه قبل از روی کار آمدن ترامپ است( در یک نقطه با 
امام خمینی به اشــتراک نظر رسیده اند و آن اینکه آمریکا 

هیچ غلطی نمی تواند بکند. 
خدا بر درجات شهید مدرس بیفزاید، انگار روی سخنش 
با تقی زاده های امروز بوده است که به مراتب از تقی زاده های 
دیروز  تقی زاده های  کم شــعور ترند.  و  دیروز خودباخته تر 
در اوج وابســتگی ایران به قدرت هــای غربی و حاکمیت 
دیکتاتورهای دست نشانده، از وابستگی به غرب دم می زدند 
ولی تقی زاده های امروز در حالی نســخه تسلیم به غرب 
می پیچند که ایران اســالمی در اوج اقتدار است و 41 سال 
است که منطقه را به ویترین شکست های پی در پی آمریکا و 
اروپا و سایر متحدان غربی و عبری و عربی آن تبدیل کرده 
است. از این روی، اگر وابستگی غربگرایان دیروز را ناشی 
از جهل و یا ترس آنها بدانیم که درباره برخی از آنان چندان 
هم دور از واقعیت نیست اما، وابستگی غربگرایان امروز را به 

سختی می توان عاری از رنگ و بوی خیانت دانست!
حسین شریعتمداری


