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* ان شاءاهلل پیش بینی آقای شریعتمداری در مورد به درک واصل شدن ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک و باالتر از آن پیش بینی رهبر معظم انقالب 
در خصوص غرق شــدن کشتی پرزرق و برق آمریکا تحقق خواهد یافت و شّر 

آنها به خودشان باز می گردد.
0915---7159

* عده ای افتخارشــان این است که فرزندشان در خارج از وطن متولد شود و 
عده ای افتخارشان این است که فرزندشان در خارج از وطن به شهادت رسیده 
و به مقام شهید مدافع حرم نائل شده اند. اولی ها سربارند و طلبکار ولی دومی ها 

خود را سرباز و بدهکار می دانند!
احمد محمدی زیارانی
* صدا و ســیمای جمهوری اســالمی از ساخت دستگاه ســونوگرافی توسط 
صنعت دفاعی کشور خبر داد. می توان ادعا کرد در میان این همه وزارتخانه و 
سازمان های کوچک و بزرگ فقط صنایع دفاعی کشور هستند که بدون حاشیه 

کار می کنند. ممنون زحمت های نیروهای مسلح کشور هستیم.
0911---0049
* شرکت های تولیدکننده محصوالت داخلی اگر به کیفیت ها بیفزایند و خدمات 
پس از فروش داشــته باشــند و قیمت ها به صورت رقابتی باشد قطعاً مردم از 
کاالهای مرغوب داخلی بیشتر از خارجی استقبال می کنند و این امر بر رونق 

کسب و کار خواهد افزود.
0916---0685

* ضمن تشــکر از صدا و ســیما که زحمت دســتگاه های نظارتی را به دوش 
می کشــند و هر روز یکی از مشکالت و موانع تولید را رصد و پخش می کنند. 
انتظار می رود مسائل نقاط محروم کشور که دیدن آن برای هر انسانی دردآور 
اســت بدون هیچ مالحظه و سانســوری به تصویر کشیده شود تا مدیرانی که 
خود را به خواب زده اند و یا غافلند به خود آیند و اقدامی برای رفع محرومیت 
انجام دهند. یک نمونه در سفر رئیس محترم مجلس به سیستان و بلوچستان 
به تصویر کشــیده شــد. ضمناً انتظار طبیعی مردم از قوه قضائیه بعد از پخش 

این صحنه ها اقدام عاجل و اطالع رسانی است.
نیکنام
* یکی از اصالح طلبان ادعا کرده برجام فرازی از هوشمندی و بازگیری خوب 
نظام است و اگر برجام نبود دشمنان گستاخ تر می شدند. در جواب بنویسید اگر 
برجام موفق بود این جماعت آن را به حســاب خودشان می گذاشتند حال که 
برجام جواب نداده و نتیجه ای نداشته تالش می کنند آن را به نظام بچسبانند 

و از خود سلب مسئولیت کنند.
0914---8902

* آرمان و شــعار این نظام حمایت از پابرهنه ها و قشــر ضعیف است. ولی چه 
کسی می تواند منکر این واقعیت تلخ بشود که در اثر بی تدبیری و سوءمدیریت 

دولت در سال های اخیر به این مسئله بی توجهی شده است.
0935---5385
* دولــت تدبیر با رویکردهای فرهنگی اش فرهنگ حجاب و عفاف را تضعیف 
کرد، بر 18 میلیارد دالر ارز و صدها کیلو طالی پشــتوانه مالی کشــور چوب 
حراج زد، شرکت های سودده را با کمترین قیمت به نورچشمی ها واگذار کرد، 
با بی تدبیری اش بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها را تعطیل کرد و هزاران کارگر 
را بیکار نمود و رکورد تورم در طول جمهوری اســالمی را شکست و پراید 10 
میلیونــی را به باالی 150 میلیون رســاند، تخم مرغ 200 تومانی را به 1500 

تومان رساند و ...؟! این بخشی از کارنامه درخشان دولت کلید است!
وحیدی
* از دســت اندرکاران رادیو محرم و اربعین که طی چند ســال اخیر به ویژه 
امسال با توجه به شرایط کرونایی خانه ها را به حسینیه تبدیل کردند قدردانی 
و تشــکر می کنیم و خدا قوت به آنها عــرض می کنیم. خداوند جزای خیرتان 

دهد و کربالیی شوید. ان شاءاهلل.
ستار منتی و طاها و قاری
* مردم اعتقاد دارند دولتی ها دست بازار خودرو را باز گذاشته اند که قیمت ها 
باال بــرود تا خودروهای بی کیفیت تولید داخل را بــا مقداری کمتر از قیمت 
بازار از طریق قرعه کشی به فروش برسانند و تا می توانند کسب درآمد کنند.
محمدی
* آقای رئیس جمهور هرازگاهی از افزایش چنددرصدی حقوق کارمندان در این 
دولت سخن می گویند ولی در مورد تورم  افسارگسیخته و گرانی های سرسام آور 
ســکوت اختیار می کنند. کاش حداقل بابت ناتوانی خود در اداره امور کشور از 

مردم پوزش می خواستند.
0915---1648

* دولت از چند ماه قبل تبلیغات راه انداخته که حقوق بازنشستگان را در مهرماه 
تا 75 درصد افزایش خواهد داد ولی امروز 99/7/23 که حقوق مهرماه خود را 
دریافت کردم چیزی اضافه نشده بود. این هم مثل دیگر وعده های این دولت!
0913---2143

* آقای رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود شــعار داده بودند مردم مدیر 
می خواهند ولی در عمل بر همگان ثابت شــد هیچ نشــانی از شــرایط اولیه 
مدیریت را هم ندارند افسوس خیلی ها فریب شعارهای قشنگ را خوردند ولی 

همه جامعه بود که عقب افتاد.
0919---6858
* از یک طرف به مردم توصیه می شود به دلیل شرایط کرونایی کشور مسافرت 
نروند ولی از آن طرف شــرکت میهن و چند فروشــگاه بزرگ دیگر مثل وین 
مارکت تبلیغات گســترده جایزه سفر به کیش راه انداخته اند. با این تناقض ها 

و سیاست های دوگانه چه باید کرد؟
0938---8688
* نظــارت را نباید تعبیر بــه مچ گیری کرد. این کار برای جلوگیری از هر نوع 
خالف و فســاد صددرصد الزم و ضروری اســت. همه مسئولین برای تضمین 

سالمت امور جامعه باید به این مهم توجه و اهتمام ویژه داشته باشند.
0938---6263
* با توجه به افزایش قیمت ســکه از 1/200 میلیون به 16 میلیون روا نیست 
جوانی به خاطر 14 ســکه راهی زندان شــود. الزم است دستگاه قضایی برای 
اصــالح ماده 22 خانواده الیحه ای به مجلس ارایه دهد. نمایندگان انقالبی نیز 

درصدد اصالح آن برآیند و مشکالت جوانان درگیر با مهریه را حل کنند!
حسینی- وکیل
* هشت ماه است که با داشتن فوق لیسانس و بیکاری برای وام ازدواج ثبت نام 
کرده ام ولی هیچ خبری از وام نیست. با این اوضاع اقتصادی و بی تدبیری های 
مســئولین امر، امثال ما چگونه می توانیم به ازدواج فکر کنیم؟ مســئولین اگر 

فرصتی یافتند کمی هم به فکر جوانان و آینده سازان کشور باشند.
0914---7300

* دیــروز برای انجام کاری از شــهریار عازم تهران بــودم. از آنجایی که کرایه 
تاکســی ها و ســواری ها به شــدت افزایش یافته عموم مردم برای ســفر به 
اتوبوس هــا هجوم می آورند و در این شــرایط کرونایی، جمعیت زیادی بدون 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی و فاصله گذاری، ســوار اتوبوس می شوند و 
رانندگان هم محدودیتی برای تعداد مسافران قائل نمی شوند. از مسئولین امر 

تقاضای رسیدگی دارم.
021---4038

* در مورد وام ودیعه مســکن که در شــهرها 15 میلیون تومان بود، دولت در 
رســانه ها اعــالم کرد که این وام احتیاج به ضامن نــدارد، االن ما تمام کارهای 
دریافــت وام و هزینه ها را انجام داده ایــم در مرحله آخر بانک اعالم کرد، حتما 
ضامن احتیاج است به همراه نامه کسر از حقوق. خواهشمندم بپرسید چه کسی 

باید پاسخ من و امثال مرا بدهد؟
0911---2317

* به فکر کارگران فصلی و روزمزد در کشــور هم باشید. خیلی از این عزیزان 
هموطن به سختی روزگار می گذرانند.

0912---8455
* درجریان توزیع کمک های مؤمنانه مشخص شد برخی از خانوارهای بی بضاعت 
در یک منزل 30-25 متری ســاکنند، هیچ منبع درآمدی هم ندارند و تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم نیستند و دچار بیماری هم هستند آن ها 
در حالی که در منازلشــان چندین ده کیلو برنج، قند و شکر، حبوبات، گوشت 
)مرغ و گوســفند و...( آمده اســت ولی برای رفتن به پزشــک پولی در بساط 
ندارند. به نظر می رســد در این موارد مؤمنین عنایت کنند پول های خود را به 
مساجد و مراکز در نظر گرفته تحویل و آنها به صورت کارت پول به نیازمندان 

حقیقی تحویل دهند.
احسان و فرخی
* از پلیس فتا خواهشمندم درباره کالهبرداری در فضای مجازی به دانش آموزان 

0220---0935از طریق پیامک هشدار الزم را بدهند.

دوستانخارجنشین
ُمردهماراترجیحمیدهند!

تحلیل های توام با تحمیق عناصر فراری برای تحریک دوســتان داخلی خود به خود زنی، با 
اعتراض تند یک عضو گروهک ملی مذهبی مواجه شد.

»احمد - ز« در واکنش به تحلیل های کسانی مثل عمار ملکی و علی افشاری که از خارج کشور 
تحریک به آشــوب و رادیکالیسم می کنند، نوشت: »من واقعاًً اکراه دارم که بخواهم با دوستانی که 
سال ها با آنها دمخور بوده و از صمیم قلب دوست شان دارم، وارد بگو- مگوهای سیاسی شوم، ولی 
نمی دانم آنها روی چه حساب و کتابی به ادامه بگومگوها عالقه زایدالوصفی نشان می دهند! به هر 
حال برای یک بار هم شده الزم است با این دوستان سنگ هایم را وا بِکنم تا بلکه این ماجرا پایان یابد.
دوستانی مانند علی افشاری و عمار ملکی ظاهراً از وقتی که به خارج از کشور تشریف برده اند، 
امثال مرا نه به عنوان انسان هایی صاحب عقل و اختیار و فکر، بلکه به منزله جسم یا جسدی می نگرند 
که فقط زندان رفتن و یا مرگش به کار آنها می آید تا احتماالً سوژه مناسبی برای فعالیت های مورد 

عالقه آنان در خارج از کشور شود!
من متأسفانه یا خوشبختانه آن قدر سودای نام و شهرت و افتخار ندارم که به منظور و هدفی 
ســوای آنچه به نفِع سرنوشــت کالن کشور می دانم، دست به کاری بزنم و یا ماجرایی به پا کنم. به 
عبارت دیگر، طبق دانش و تحلیل و تجربه سیاسی خودم عمل می کنم و از این حیث، آن دوستان 
را در جایگاهی نمی بینم که بخواهند با زخم زبان های خود، مرا به ســمتی خالف فهم و درک ام از 

شرایط امروز ایران هدایت کنند. 
این روزها با افرادی رو به رو می شوم که تحت تأثیر آن دوستان و به تأسی از آنها، حرف دل شان 
این اســت که ما به تو احترام می گذاریم به شــرطی که طبق نظر ما بیندیشی و عمل کنی! حرف 

من هم به آنها این است که احترامت را برای خودت نگهدار و مرا برای همیشه از آن محروم دار!
بر این اساس، اگر دوستان عزیزی مانند علی آقای افشاری و آقا عمار ملکی به واقع هوس انقالب 
به سرشان زده است، به نظرم شایسته نیست که در ینگه دنیا و یا شمال اروپا بنشینند و از راه دور، 

دیگران را به انجام آن در داخل کشور تشویق کنند!
من تاکنون این سخن تلخ را به روی آنان نیاورده بودم چون گمان می کردم که حتماً خود نیز 
کم و بیش به آن واقف اند و البد اندازه نگه می دارند! اما می بینم که اندازه ای در کار نیســت و قرار 

است روز به روز بر تیزی کالم شان افزوده شود!
در این میان گویا عمار ملکی در آخرین توئیت خود نوشته: »اما یک نکته! زیدآبادی می گوید 
که مواضعش در این سال ها نسبت به گذشته تغییری نکرده و همیشه انتقادهایش همین بوده؛ پس 
اگر او دیگر برای انتقادهایش به زندان نمی رود به خاطر رادیکالیسم براندازان است که موجب شده 
انتقادهای او دیگر به چشم نیاید؛ اگر بعد از توافق نظام با آمریکا »چیزی از اپوزیسیون نماند« زید 

می ماند و رأفت دوباره نظام!«
اوالً دست عمار جان درد نکند که با رادیکالیسم خود از دانشگاه تیلبرگ در هلند، اسباب امنیت 
مرا در داخل کشور فراهم کرده است! ثانیاً آیا طعن و کنایه ای که در عبارت »زید می ماند« پنهان 

شده، جز این است که این دوستان بیشتر مرده مرا خوش می دارند؟«.
خسارتهایبرجام

باتحریفتاریخفراموشنمیشود
سخنان تحریف آمیز یک دولتمرد ارشد درباره علت صلح امام حسن)ع( با معاویه و عدم اشاره 
به نقش خیانت آلود برخی خواص در این صلح تحمیلی، با واکنش های گسترده در فضای مجازی 

رو به رو شد.
برخی از این انتقادها را می خوانید:

- با شنیدن این حرف ها پیرامون صلح امام حسن)ع(، ناخودآگاه یاد صحبت های دکتر جلیلی 
افتادم که گفت خطرناک تر از تحریم های فلج کننده، تحلیل های فلج کننده است!

- شما حق ندارید از این واقعه تحمیل صلح به امام حسن)ع(، بهربرداری سیاسی بکنید. همان طور 
که 7 سال قبل با همین سخنان بی اساس، مذاکره با آمریکای زورگو را توجیه کردید و آمریکا و کهنه 

استعمارگران اروپا را علیه ملت ایران جسورتر ساختید.
- اتفاقات دوران امام حســن مجتبی)ع( به دلیل نبودن تحلیل سیاسی صحیح در بین مردم 
بود. مردم، تحلیل سیاسی نداشتند. اما در حال حاضر، شما و دوستانتان دچار تحلیل و محاسبات 
غلط از شرایط کشور و دنیا هستید نه مردم. فضاحت کاری خودتان را با تحریف تاریخ توجیه نکنید.

- نکته ای که در این سخنان نادیده گرفته شده، اینکه امام حسن)ع( هیچ یار و یاوری نداشتند، 
به صورتی که فرمانده سپاهشون خائن بود. ولی خاک ایران و رهبرش، هنوز حججی ها و سلیمانی ها 

رو داره، و تنهایی نایب امام زمان )عج( هرگز اتفاق نخواهد افتاد. ما اهل کوفه نیستیم.
- تحریفی دیگر! بسیار واضح است که اگر خیانت برخی از یاران و سپاهیان آن حضرت نبود، 

هرگز با معاویه صلح نمی کرد.
- از اول معلوم بود برجام شکست می خوره، از همون اول هم معلوم بود قرار نیست این حضرات 
از شکست درس بگیرن. ایده بعضی از اینها به اسم عقالنیت، ذلت و تسلیم مطلقه. همینه که چه از 

قیام عاشورا و چه از صلح امام حسن)ع( درس سازش و مذاکره می گیرن!
- یکی از خصوصیات لیبرالیسم ایرانی این است که وقتی می خواهد به تاریخ اسالم مراجعه کند، 
رجوعش برای درس گرفتن نیست، برای درس دادن است! این جریان نمی خواهد از تکرار فجایعی 
که خون به دل ائمه اطهار)ع( کرد، جلوگیری کند و خود متذکر شده و به اصحاب تذکر دهد. بلکه 
دقیقا می خواهد همان فاجعه گذشــته را بار دیگر رقم بزند و نقشی که برای خود تعریف می کند، 

نقش طلحه بن عبیداهلل ها و ابوموسی  اشعری ها و عبیداهلل ابن عباس ها و  اشعث ابن قیس ها و شبث 
بن ربعی ها و سعد ابن ابی وقاص هاست.

- بعد از اینکه چند ســال پیش به تحریف عاشــورا پرداخت و از عاشورا درس مذاکره گرفت، 
داستان امام حسن رو هم تحریف کرد و باز هم به کدخدا پالس فرستاد.

- اینکه برخی علما درباره تحریف اخیر ساکتن، جای بسی سؤال هست.
- از سازش برای ما نگویید؛ ما ملت شهادتیم... 

-  در کربال فرمانده سپاه حسین)ع( یعنی حضرت عباس)ع( امان نامه شمر را رد کرد و تا پای 
جان پای امامش ایستاد. اما امام حسن)ع( زمانی صلح را پذیرفت که فرمانده سپاهش عبیداهلل بن 
عباس، با یک میلیون درهم رشــوه، خود را به معاویه فروخت. تاریخ عوض می شــود وقتی علمدار 

عباس باشد یا ابن عباس!
- فرماندهان امام حســن خودشون رو به درهم و دینار معاویه فروختن و صلح به امام حسن 

تحمیل شد. نکنه منظور شما این باشه که...
- همین هفته پیش داشت می گفت ما در شرایط جنگ به سر می بریم و همه باید این شرایط 
رو درک کنــن. حاال امروز اومده دربــاره مبانی و مزایای صلح حرف می زنه. با خودت چند چندی 

بزرگوار؟ باالخره در جنگیم؟ در صلحیم؟ قهریم؟ آشتی ایم؟
- چرا از خیانت عبیداهلل ابن عباس فرمانده بانفوذ امام چیزی نمی گه؟ اگه فرمانده امام حسن)ع( 

خیانت نمی کرد، ایشان مجبور به صلح نمی شد.
- نســبت ســازش را اولین بار معاویه به امام حســن)ع( بســت، مظلوم بزرگ همه دوران ها، 
حسن بن علی)ع( است. کسی که از مذهب سوءاستفاده سیاسی کند، از روحانیت تنها لباسش را دارد. 

معیشت مردم را برجامی کردند، حاال نوبت برجامی کردن دین مردم رسیده است.
- وقتي از قیام امام حســین درس مذاکره گرفت، دیگر توقعي نیســت که از صلح امام حسن 

چنین برداشتي کند!
- اکنون که کشــور تاوان تبعات ســنگین نسخه سازش با شــیطان را می پردازد، او به جای 
پاسخگویی درباره خسارت محض، ضمن تاریخ را تحریف می کند و سوءمدیریت و ناکارآمدی اش را 

به صلح امام حسن تشبیه می کند!
- اگر کسی از صلح امام حسن)ع( حرف بزنه، اما از خیانت یارانش حرف نگه، خودش مسئله داره.

پالسهایغلطموجبتداوم
اعتیادآمریکابهتحریممیشود

پالس های ضعفی که گاه و بیگاه از داخل مخابره می شود، عامل اعتیاد ترامپ به تحریم ها و مایه 
امیدواری او به ادامه این مسیر است.

به نوشــته روزنامه جوان، ترامپ در هفته های اخیر بارها از اشــتیاق ایران به مذاکره با آمریکا 
ســخن گفته و تاکید کرده به محض پیروزی در انتخابات طرف ایرانی فورا با آمریکا وارد مذاکرات 

جدید خواهد شد.
ترامپ تصور می کند که با خروج از برجام و پافشاری روی گزاره »کارزار فشار حداکثری با ابزار 
تحریم و تهدید« می تواند ایران را برای رسیدن به »توافقی دیگر« مجاب کند، چرا که بعد از خروج 
از برجام ضمن بازگرداندن تحریم های هسته ای، سطح و گستره سایر تحریم های ضد ایرانی را نیز 

با همین هدف فراخ تر کرد.
پافشاری روی گزاره تحریم - تهدید از سوی کاخ سفید و دلگرمی نسبت به آن را محمدجواد 
ظریف در گفت وگو با شــبکه خبری سی ان ان شهریورماه سال 97 اینگونه بیان کرد: »من معتقدم 

بیماری ای در ایاالت متحده وجود دارد که اسمش اعتیاد به تحریم است«.
پرسشی که مطرح می شود این است که چرا و بر اساس کدام الگوی رفتاری رئیس جمهور آمریکا 
درباره تشنگی ایران نسبت به مذاکره و اثرگذاری مناسب تحریم  روی تغییر رفتار کشورمان اظهارنظر 
می کند. بدیهی است این دیدگاه می تواند حاصل محاسباتی باشد که بر اساس مواضع و کنش های 

رفتاری برخی از تصمیم سازان و تصمیم گیران داخلی سر و سامان گرفته باشد.
رفتارهــای ابهــام زا و آمیخته با ترس و انفعال »اتاق فکر مذاکره« در برابر نقض برجام به ویژه 
از زمان روی کار آمدن ترامپ، عدم واکنش مناســب در برابر خروج آمریکا از توافق تشــدید اوضاع 
اقتصادی- معیشتی در داخل که محصول ناکارآمدی دولت است، مقامات کاخ سفید را به این نتیجه 

رساند که گستره و دامنه تحریم را گسترده تر کنند.
»ابراز رضایت از برجام با وجود نقض آن و اعمال تحریم های متواتر« چنانچه جای خود را به 
اعتراض رسمی و موثر نسبت به اعمال تحریم هایی مانند »کاتسا«، »آیسا« و »ویزا« می داد و یا آنکه 
دست کم اجرای بخش  های مهمی از تعهدات اولویت دار برجامی متوقف می شد امروز دستگاه محاسبه 

کاخ سفید،  از اشتیاق زائدالوصف طرف ایرانی برای مذاکرات جدید نمی گفت.
عالوه بر این، ارائه پالس های دوپهلو و بعضا صریح به طرف غربی توسط برخی از سیاستمداران 

عامل موثری در شکل گیری تفکر کاخ سفید است.
تاکید روی کلیدواژه هایی مانند »خزانه خالی کشور خالی« توانسته آمریکا را دلگرم کند.

اگرچه پیغام هایی زیرمیزی و محرمانه توسط برخی از کانال های داخلی به مقامات کاخ سفید 
دور از ذهن نیســت اما تاکید و پافشــاری روی ادعای »خزانه خالی«، »اعتراف غلوآمیز نسبت به 
اثرگذاری تحریم ها« و رها کردن اقتصاد- معیشــت مردم، خود رســاترین پیام به طرف آمریکایی  

برای امیدوار کردن است. 
رهبر انقالب در سخنرانی اخیر خود نسبت به پیامدهای اظهار ضعف و ناتوانی در برابر غرب 
هشــدار می دهند: »بعضی ها اسم عقالنیت و عقل را می آورند اما منظورشان ترس، انفعال و فرار از 
مقابل دشمن است در حالی که فرار کردن و ترسیدن، عقالنیت نیست.« مادامی که گفتار، رفتار و 
مواضع )ذهنیت سازی( بسیاری از سیاستمداران داخلی منطبق با منافع ملی ابراز نشود،  آمریکایی ها 
از تشــدید فشــارهای ضد ایرانی دست برنمی دارند، اعتیادشان به تحریم تشدید می شود و مواضع 

گستاخانه و هتاکانه ای علیه جامعه ایرانی هیچ حد و مرزی را نخواهد شناخت. 

»»عقالنیت« به معنای محاســبه درست است. بعضی اسم 
عقالنیت را می آورند اما معنایش ترســیدن است. ترسوها حق 
ندارند اســم عقالنیت را بیاورند. ترسیدن و میدان خالی کردن 
عقالنیت نیست، همان ترس است. اینکه می بینید علیه امکانات 
موشکی ما تبلیغات می شــود و علیه توانایی های منطقه ای ما 
تبلیغات می کنند و ایــن اراذل یاوه گوی آمریکا که علیه ایران 
حرف می زنند، برای این است که این امکانات نظامی ما با محاسبه 
دقیق به وجود آمده است. مهم این است که دستگاه محاسباتی را 
حفظ کنیم و نگذاریم دچار اخالل شود که اگر دچار اخالل شود، 

شرایط ما بد خواهد شد«.
این فرازی از سخنان حکیمانه امام خامنه ای -دامت برکاته- 
بود که بیســت و یکم مهرماه جاری در ارتباط تصویری با چند 
آموزشــگاه نظامی کشور بیان شد. این سخنان آنچنان شفاف و 
در عین حال محکم است که نیازی به شرح و تفسیر ندارد و این 
قلم نیز نمی خواهد به شرح آن بپردازد. در این خصوص ذکر چند 

نکته، خالی از فایده نیست:
1- در روزهای پایانی سال 1382 که شش ماه پس از اشغال 
افغانســتان، عراق نیز به اشغال نظامی آمریکا درآمد و مقامات 
سیاســی و نظامی آمریکا و انگلیس اشــاره ای هم به جمهوری 
اسالمی داشتند و از ایران می خواستند تا مسیر عزت و استقالل 
خود را پس از 25 ســال مجاهدت تغییر داده و سیادت غرب را 
بر منطقه بپذیرد و مثل بقیه کشورها، کاری به کار سیاست های 
تجاوزطلبانه و  فزون خواهانه آنان نداشته باشد، دو نظریه در ایران 
پدید آمد، یک نظریه از سوی کسانی مطرح شد که منطق خود 
را بــا واژه »عقالنیت« توضیح می دادند و مدعی بودند عقالنیت 
حکم می کند برای حفظ کشــور و حفظ نظام از سیاســت های 
حساسیت زایی که باعث ناراحتی غرب می شود، دست برداریم. 
آنان معتقد بودند ما توان مقابلــه با آمریکا را نداریم و رهبری 
جریان مخالف آمریکا در دنیا، هزینه ای دارد که ما قادر به تأمین 
آن نیســتیم. از سوی دیگر ما با اقدامات خود در منطقه، ممکن 
اســت بتوانیم بعد از دادن تلفات و هزینه ها بزنگاه و نقطه ای را 
بدســت آوریم اما قادر به حفظ آن نبوده و در نهایت به خود و 

دیگران- مثاًل حزب اهلل لبنان- آسیب می زنیم.
 بعضی هــم مدعــی بودند آمریــکای مهاجــم در واقع 
گاوی خشمگین است که اگر ما به شاخ آن آویختیم، در نهایت 
هالک می شویم و این در حالی است که این گاو پستان هم دارد 
و ما می توانیم به جای شــاخ به پستان آن نزدیک شده و از شیر 
آن اســتفاده کنیم. آنان برای اثبات نظریه خود به مالزی زمان 
اول نخست وزیری »ماهاتیر محمد« اشاره می کردند و می گفتند 
او معقوالنه به جای آویختن به شــاخ این گاو به پســتان آن 
نزدیک شده و دارد بهره خود را می برد چرا ما این کار را نکنیم. 
حاال بگذریم که چندی پس از این ســخنان ماهاتیر محمد در 
مصاحبه ای تلویزیونی گفت ما داشتیم پیش می رفتیم اما یک شبه 
به خاک سیاه نشســتیم. ماجرا از این قرار بود که فقط در یک 
موضوع- فلسطین- ماهاتیر محمد اظهارنظری کرده بود که به 
کام صهیونیست ها خوش نیامده بود و به شرکت های سرمایه گذار 
غرب در مالزی فشار آورد و آنان طی یکی- دو ماه سرمایه های 
خود را خارج کردند و باد »ببر اقتصادی شرق آسیا« را کشیدند.

این جریان با حمله آمریــکا به عراق تالش زیادی کردند تا 
نظــام را وادار به دادن »امتیازات ویژه« بــه آمریکا و انگلیس 
کننــد. در این میان 127 نماینده مجلس- ششــم- شــورای 
اســالمی طی نامه سرگشــاده ای خطاب به رهبر معظم انقالب 
اســالمی، ایشــان را به »واقع نگری« فرا خوانده و با تقدیس 
اقدام امام در پذیرش قطعنامــه 598 که معظم له با دردمندی 
زهر تعبیر فرمــوده بود، از رهبری  از آن به سرکشــیدن جام 
خواســتند که دومین جام زهر که واگــذاری امتیازات بزرگ 
 بود را سربکشــد! همزمان بــا این مســئله از وزارت خارجه

دولت سید محمد خاتمی در اقدامی عجیب و بدون هماهنگی با 
نظام نامه ای به وزارت خارجه آمریکا- از طریق سفارت سوئیس 
در تهران- ارسال شد که در آن دولت جمهوری اسالمی آمادگی 
خود را برای »مذاکره درباره همه مسائل مورد اختالف میان ایران 

و آمریکا و حل همه آنها« اعالم کرده بود.
کامال واضح است که اگر در آن زمان که تبلیغات گمراه کننده ای 
در مــورد قدرت نظامی آمریکا راه افتــاده بود و فضای پس از 
11 سپتامبر وقوع هر دیوانگی را از سوی آمریکا، ممکن می نمود، 
ایران از خود ضعف نشــان می داد و پیشاپیش دست هایش را به 
عالمت تسلیم باال می برد، چه اتفاقی می افتاد! به طور حتم آمریکا 
تعیین می کرد، ایران از تصور مورد حمله قرار گرفتن هم بر خود 
می لرزد پس با کمترین حمله کامال فرومی پاشــد و چرا ما جشن 
فروپاشــی ایران را به پذیرش آن ترجیح ندهیم در این صورت 
یــا هیچ مذاکره ای با ایران اتفاق نمی افتاد و یا مذاکره و در واقع 
مطالبه همه امتیازات از سوی ایران بود و این یک بازگشت به قهقرا 
بود و انقالب و نظام برآمده از مردم ایران را به نابودی می کشید و 
یاس ناشی از آن تا صدها سال دیگر مانع پیدایی انقالبی اسالمی 

و مردمی در این مرزوبوم می شد.
2- امــا در این زمان اگرچه نظام زخــم عمیقی از روی کار 
آمدن »تســلیم طلبان« در دولت و مجلس بر تن داشــت اما از 
آنجا که در راس آن »والیت فقیه« قرار داشت که یکی از شرایط 
مشروعیت بخش به آن »شجاعت« بود، زیر بار تفکر تسلیم گرایان 
و نیز زیر بار اشــتلم های پی درپی آمریــکا و انگلیس نرفت و 
راه مقاومــت را انتخاب کرد. در ایــن زمان، رهبر معظم انقالب 
 اسالمی، فرماندهان ارشد سپاه را فراخوانده و به آنان فرمودند
)نقل به مضمون( برنامه تهاجم نظامی آمریکا به عراق باید شکست 
بخورد و اگر چنانچه اشغال نظامی عراق تثبیت شود هیچ کشوری 
در منطقه امنیت نخواهد داشــت، ما می توانیم تهاجم آمریکا به 
عراق را با شکست مواجه کرده و خطر بزرگ را از سر کشورهای 
منطقه دفع کنیم و سپس خطاب به فرماندهان سپاه فرمودند شما 
باید با برنامه ریزی دقیق برنامه آمریکا در عراق را با شکست مواجه 
گردانید. پس از این بود که سردار شهید سلیمانی با اعتقادی راسخ 
که به سخنان و احکام حضرت آقا داشت وارد کار شد و با استفاده 
از نیروهای عراقی، ظرف ســه سال نیروهای نظامی آمریکا را به 
بن بست کشاند به گونه ای که پنتاگون ناگزیر شد عراق را ترک کند 
و جالب تر این است که ایران در خالل برنامه ریزی برای به شکست 
کشاندن تهاجم آمریکا به عراق، قدرت نظامی عظیمی در ایران و 
در منطقه شکل داد به گونه ای که وقتی نظامیان آمریکایی در حد 
فاصل 1388 تا 1390 از عراق خارج شدند، دنیا به اعتراف بزرگی 
آسیا  ناگریز شــد: »ایران اینک ابرقدرت بالمنازع منطقه غرب 
اســت« خود آمریکایی ها هم اعتراف کردند که حمله آمریکا به 
عراق نه تنها به ســیطره واشنگتن بر این کشور بسیار حساس 
عربی منجر نشد بلکه نتوانست باعث تغییر در محاسبات نظام 

جمهوری اسالمی هم بشود.
3- آنچه ذکر شــد در واقع تفســیر یک واقعه نبود تا قابل 
مناقشه باشــد، حقیقتی بیان شد که هر نظاره گری آن را تایید 
می کند. حــاال این ماجرا را بگذارید کنار داعیه ای که این روزها 
درباره صلح با دشــمن مطرح می شود و متاســفانه با اهانت به 
ساحت امام مظلوم ما حضرت حسن بن علی علیه السالم، آن را 
»شیوه ای حســنی« معرفی می نمایند و حال آنکه این فراخوان 
صلح در واقع فراخوان ترسوهایی است که در شرایط قدرت نظام، 
دعوت به تسلیم می نمایند! آقای روحانی رئیس جمهور محترم در 
زمان »بحران فراگیر آمریکا« و »ترامپ رو به اضمحالل« دعوت 
به تســلیم می کند و این حتی از وادادگی اطرافیان امام حسن 
علیه الســالم هم بزرگ تر است آنان امام مظلوم را وادار به صلح 
کردند و در واقع به نفع پسر هند جگرخوار او و حق او را قربانی 
کردند و البته در آن زمان جبهه عراق در برابر جبهه شام ضعیف 
بود صلحی که االن مطرح شده اســت قربانی کردن جمهوری 
اسالمی و حق آن در برابر یک دشمن رو به ضعف است و پس از 
آن صورت می گیرد که ما هزینه های بایسته یک »مقاومت پیروز« 
را پرداخته ایم و حاال در زمانه ای است که باید هزینه های پی درپی 

به جبهه دشمن وارد کنیم.

از تاریخ عبرت بگیرید!

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
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گزارش خبری کیهان 

انتقادات گسترده به اظهارات روحانی
درباره صلح امام حسن)ع(

دینی،  کارشناســان  برخی 
اظهــارات رئیس جمهور در مورد 
صلح امام حسن را مصداق »تحریف 
تاریخ« دانستند، برخی تحلیلگران 
سیاســی هم این قبیل اظهارات 
تکراری روحانی را »حاشیه سازی 
عنوان  پاسخگویی«  از  فرار  برای 
کردند و برخی هم آن را »عالمت 

دادن به طرف آمریکایی«.
در  رئیس جمهور  اخیر  ســخنان 
هیئت دولت و تحریف تاریخ از ســوی 
او، با واکنش گسترده فعاالن سیاسی 
و کاربران شبکه های اجتماعی مواجه 
شد؛ واکنش هایی که به روز چهارشنبه 
گذشته ختم نشد و همچنان پابرجاست.

این چندمین بار اســت که جناب 
رئیس جمهور بنا بر هر مناســبتی، با 
پیش کشیدن موضوع تاریخی »صلح 
امام حسن)ع(« آن را تحریف و مصادره 

به مطلوب می کند.
روز  روحانــی  حجت االســالم 
چهارشــنبه گذشــته و در آســتانه 
فرارسیدن ایام رحلت پیامبراکرم )ص( 
و شــهادت امام حســن مجتبی )ع( 
در جلســه هیئت دولت گفت: »امام 
حسن)ع( امام صلح و پیوند بود، ایشان 
امامی بود که با ایجاد وحدت برای حفظ 
اساس اسالم، گام برداشت. وقتی برخی 
از اصحاب امام حسن)ع( آمدند با زبان 
معترضانه که چرا صلــح کردید، چرا 
پیمان را امضا کردید، حضرت فرمودند، 
جامعه اســالمی که فقط شما 10 نفر 
نیستید، شما 20 نفری که این جا نزد 
من آمدید که فقط دنیای اسالم نیستید. 
من در مسجد رفتم برای مردم سخنرانی 
کردم و دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح 
می خواهنــد و وقتی که مــردم این را 
می خواهند، صلح را انتخاب می کنم. این 
راه امام مجتبی )ع( است. امام مجتبی به 
ما می آموزد که مرد جنگ باشیم به روز 
جنگ و مرد صلح باشیم به روز صلح. اگر 
در روز صلح، جنگیدیم و در روز جنگ، 
صلح کردیم، هر دو خطا و  اشتباه است. 
به موقع باید بایستیم و بجنگیم و به موقع 

باید صلح کنیم.«
اظهــارات  از  بخــش  همیــن 
تکراری جناب روحانــی که معطوف 
به سیاســت های هســته ای و توجیه 
مذاکره با دشــمنان قسم خورده نظام 
اسالمی بود، باعث شد تا هشتگ های 
»جریان تحریف« و »صلح امام حسن« 
و »خیانت اصالح طلبــان« در فضای 
مجازی داغ شــده و موجی از انتقادات 
از سوی کارشناسان و فعاالن سیاسی و 

فرهنگی و همچنین کاربران شبکه های 
اجتماعی علیه رئیس جمهور و مدعیان 

اصالحات مطرح و منتشر شود.
برخی کارشناسان دینی اظهارات 
رئیس جمهور در مورد صلح امام حسن 
را مصداق »تحریف تاریخ« دانســتند، 
برخــی تحلیلگران سیاســی هم این 
قبیل اظهــارات تکــراری روحانی را 
»حاشیه سازی برای فرار از پاسخگویی« 
عنوان کردند و برخی هم آن را »عالمت 

دادن به طرف آمریکایی«.
تحریف دین به دلیل منافع 

و انگیزه های شخصی
هاشــم حسینی  ســید  آیت اهلل 
بوشــهری، امام جمعــه قــم دیــروز 
جمعه در ســخنان آدینــه ای خود از 
برداشت های نادرست از دین به عنوان 
یکی از آســیب های دینداری نام برد و 
خاطرنشان کرد: برخی به دلیل منافع 
و انگیزه های شــخصی دین را وارونه 
تفســیر کرده و خود و پیروان خود را 
دچار مشکل می کنند، این افراد اسالم 
و آیات را تفســیر بــه رأی می کنند و 
برداشت های خود را ارائه می دهند که 

واقعیت ندارد.
صلح امام حسن را 
وارونه تفسیر نکنید!

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه 
اظهار داشــت: اگر امام مجتبی )ع( با 
معاویه از سر ناچاری وارد صلح می شوند 
نباید تفسیر نادرســت داشته باشیم 
چراکه صلح ایشان زمینه ساز قیام امام 

حسین)ع( بوده است.
م  ســال ال حجت ا  ، همچنیــن
حسینی، امام جمعه نسیم شهر تهران 
در ویژه برنامــه رادیویی »در ســاحت 
حضور« با اشاره به صلح امام حسن)ع( 
اظهار داشت: برخی از افراد می گویند 
همان طــور که امام حســن)ع( صلح 
کرد تا معاویــه را معرفی کند، ما نیز 
با دشمنان صلح کنیم؛ آیا ما دشمنان 
خود را نمی شناسیم و باید صلح کنیم 
تا آمریکا و مستکبرین عالم و کسانی که 
دستور شهادت سردار سلیمانی را دادند، 

به مردم بشناسانیم؟
وی افــزود: مــا در شــرایط امام 
حسن)ع( نیستیم که مجبور به صلح 
شــویم تا مردم دشمنان را بشناسند؛ 
کسی که مدعی دینداری است، چطور 
می تواند ادعا کند که امام حســین)ع( 
به مــا درس مذاکره داد و ما در زمانی 
مثل زمان امام حسن)ع( واقع شده ایم 
و این فرد از هر الئیکی از مذهب فاصله 

گرفته است.

قیاس صلح امام حسن با معاویه
 و مذاکره با آمریکا، باطل است

امام جمعه  حجت االسالم حجتی، 
موقت کرمانشاه هم در نشست با جمعی 
از طالب اظهار داشت: مطالعه در اسناد 
تاریخی به ویژه در تاریخ اسالم به نوعی 
برای همه قابل ارزش است و می تواند 
بســیاری از حقایق را روشن کند. وی 
درباره حرف هــای اخیر رئیس جمهور 
گفت: قیاس این دو موضوع یعنی صلح 
امام حســن)ع( با معاویه و زمزمه های 
کنونی درباره مذاکره با آمریکا، قیاسی 

کاماًل باطل است.
سخنان رئیس جمهور 
جفا به امام حسن)ع( بود

آیت اهلل سلیمانی، نماینده ولی فقیه 
در کاشان نیز در گفت وگو با تسنیم با 
بیان اینکه صلح امام حســن)ع( صلح 
انتخابــی، اختیــاری و معمولی نبود، 
تأکید کرد: صلح امام حسن)ع( نشات 
گرفته از زیرکی دشمن بود که اگر امام 
حسن)ع( مقابله می کرد آسیب جدی به 
دین اسالم وارد و ضایعات باالیی نصیب 
مسلمانان می شد اما امام حسین)ع( اگر 
قیام نمی کرد ضایعات مسلمانان باال بود.
وی با بیان اینکه شــجاعت امام 
حســن)ع( هماننــد شــجاعت امام 
حســین)ع( بود، ابراز داشت: درد دین 
امام حسن)ع( همانند امام حسین)ع( 
بود اما شــرایط دو امــام در زمان های 
مختلف متفــاوت بــود و اگر تحلیل 
رئیس جمهور فراتر از تحلیل شــرایط 
زمــان اســت، به نوعی جفا بــه امام 

حسن)ع( است.
الاقل به ایمان مردم رحم کنید!

حجت االسالم رستمی، رئیس نهاد 
رهبری در دانشگاه ها نیز طی مطلبی در 
اینستاگرام خود نوشت: چطور می شود 
برای مطامع سیاسی روزی پیام کربال را 
مذاکره خواند و روزی دیگر صلح حسنی 
را به غلــط مصادره کرد؟ آقایان اگر در 
سیاســت ورزی مشکل دارید، الاقل به 

ایمان این ملت رحم کنید.
تاریخ عوض می شود وقتی علمدار 

عباس باشد یا ابن عباس!
واکنش ها به اظهارات روحانی به 
همین جا ختم نشد. برخی نمایندگان 
مجلــس شــورای اســالمی نیــز در 
صفحه های مجازی خود در شبکه های 
اجتماعــی بــه انتقــاد از حرف های 

رئیس جمهور پرداختند.
سید نظام الدین موسوی، نماینده 
مردم تهران در مجلس درباره پذیرش 
صلح توسط امام حسن)ع( طی توییتی 

نوشت: در کربال فرمانده سپاه حسین)ع( 
یعنی حضرت عباس )س( امان نامه شمر 
را رد کرد و تــا پای جان پای امامش 
ایستاد. اما امام حسن)ع( زمانی صلح 
را پذیرفت که فرمانده سپاهش یعنی 
عبیداهلل بن عباس با یک میلیون درهم 
رشوه، خود را به معاویه فروخت. تاریخ 
عوض می شود وقتی علمدار عباس باشد 

یا ابن عباس!«
صلح یا حاشیه سازی 
برای فرار از مسئولیت؟

کمال حسین پور، نماینده مجلس 
در صفحه خود در توییتر نوشت: قیاس 
وضع کنونی کشور با زمان امام حسن 
قیاس مع الفارق است. صلح کلیدواژه ای 
برای فرار دولت از مســئولیت در قبال 
وضع موجود و ترفندی برای منحرف 
کــردن افکار مردم از واقعیت هاســت 
و صرفاً شــعاری برای انتخابات است. 
رئیس جمهور چرا در 7 سال گذشته به 

دنبال صلح نبودند!«
ابراهیم رضایی، عضو کمیســیون 
امنیت ملی مجلــس نیز از این منظر 
به اظهارات اخیــر روحانی پرداخت و 
با هشــتگ »حاشیه سازی برای فرار از 
پاسخگویی« نوشت: »لیبرال ها از تاریخ 
250 ساله اهل بیت )ع( فقط صلح امام 
حسن را یاد گرفته اند. شاید خودشان 
را ابن عباس می دانند یا شــاید جعده 
دختر اشعث بن قیس. ولی اینجا مدینه 
یا کوفه نیست، امیرش هزار مالک دارد.«

مجتبی رضاخــواه، نماینده مردم 
تهران در مجلس هم در مطلبی نوشت: 
»برای توجیــه ناکارآمدی و ضعف از 
اعتقادات دینــی هزینه نکنید! یک بار 
تاریخ را تحریف کرده و از کربال درس 
مذاکره گرفتید تا به اصطالح تحریم ها 
را بالمره بردارید؛ تحریم ها که برداشته 
نشــد، اما نرخ ارز ده برابر شد! بدانید 
این بار تحریف صلح امام حسن)ع(، نه از 
خسران دنیایتان می کاهد و نه آخرت!؟«

صلح یا عالمت دادن 
به طرف آمریکایی؟

زهره ســادات الجوردی، نماینده 
مردم تهران در مجلس هم در مطلبی 
نوشت: »وسط کارزار فشار حداکثری 
ترامــپ، حــرف زدن از صلح نشــانه 
چیســت؟ آیا می تواند معنایی جز این 
داشــته باشــد که به طرف آمریکایی 
عالمت بدهد که تحریم ها و فشــارها 
به نتیجه رسیده است؟ آقای روحانی! 
منطق ملت ایران مقاومت و ایستادگی 

در مقابل زورگویی است«

گفت و شنود

مار مقصره!
گفت: برخی از غربگراها حرفهایی می زنند و اظهارنظرهایی دارند 
که دوستان خودشان هم خطاب به آنها توئیت کرده و بی سوادی آنها 

را باعث شرمساری می دانند!
گفتم:  ولی خودشان خجالت نمی کشند که امروز حرفی 
می زنند و فردا برعکــس آن موضع می گیرند! در حمایت از 
برجام یا فالن طرح اقتصادی و فالن تصمیم در سیاســت 
 خارجی ســینه چــاک می کنند و چند ماه بعــد علیه آن 

حرف می زنند! و...
گفت: یکی از همفکران فراری آنها از کم سوادی این طیف انتقاد 
کرده و نوشــته است، وقتی اهل مطالعه نیستید و چند کلمه از این 
طرف و آن طرف یاد گرفته اید باعث می شود تحلیل هایتان مضحک 

باشد و به سوژه کیهان تبدیل شود!
گفتم: ایول! یارو از امتحان آئین نامه رانندگی برگشــته 
 بود بهش گفتند؛ فالن دوســتت را مار نیش زده. پرســید؛ 
 از جلو یا از پشت؟ گفتند؛ از پشت نیش زده. گفت؛ پس مار 

مقصر است!

بقیه در صفحه 11

نکته

اظهارات اخیر جناب آقــای روحانی درباره واقعیت صلح 
امام حسن علیه الســالم دور از انتظار بوده و تعجب آور است 
که جناب ایشان به عنوان یک شــخصیت روحانی از واقعیت 
 آن ماجرا بی اطالع هستند. در گزارش اصلی کیهان پنج شنبه 
)24 مهر 99( به این موضوع پرداخته ایم و پس از آن، طی چند 
روز اخیر نیز برخی از صاحب نظران با ارائه مستندات تاریخی 
نظر جناب رئیس جمهور را نقد کرده و خالف واقع دانسته اند. 

نگاه وجیزه پیش روی اما، از زاویه ای دیگر است. بخوانید!
1- دونالد  ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اگرچه به دروغگویی 
و الف های گزاف شهرت دارد، تا آنجا که روزنامه واشنگتن پست 
در بررســی اظهارات وی و مقایسه آن با واقعیات اعالم کرده 
بود، وی به طور متوسط هفته ای 11 دروغ تحویل مردم آمریکا 
 می دهد ولی هر بار که  ترامپ ســخن دروغی بر زبان می آورد 
و یــا الف گزافی می زند، رقبای سیاســی او در آمریکا علیه 
اظهاراتش موضع می گیرنــد و غیرواقعی بودن اظهاراتش را 
برمال می کنند. اما، مدتی است که  ترامپ به بهانه های مختلف 
ادعا می کند که ایران منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکاست! و در صورت انتخاب مجدد او، حداکثر ظرف 2 ماه 
برای مذاکره با آمریکا پیشقدم می شود! تاکنون این اظهارات 
گاه و بیگاه  ترامپ با مخالفت جدی رقبای سیاسی و یا رسانه ها 

رو به رو نشده است. چرا؟! 
2- کمترین  تردیدی در میان نیســت کــه ادعای  ترامپ 
بلوف سیاسی است که برای او مصرف انتخاباتی دارد.  ترامپ  یک 
انتظار داشت که بعد از خروج از برجام، جمهوری اسالمی ایران 
به خواسته های موشکی و منطقه ای آمریکا تن بدهد! و این آرزو 
را بارها به بهانه های مختلف تکرار کرد.  ترامپ به صراحت اعالم 
کرد که خروجش از برجام با همین هدف صورت پذیرفته است! 
)و به گفته موگرینی این اقدام را بعد از اطمینان از اینکه دولت 
ایران حتی بعد از خروج  ترامپ از برجام نیز حاضر به  ترک آن 
نیست! انجام داده بود(! انتظار  ترامپ برآورده نشد و خروجش 
از برجام با توجه به اینکه برجام برای آمریکا یک سند طالیی 
بود نتیجه معکوس داد و به جای نقطه قوت به یکی از نقاط ضعف 
دولت آمریکا تبدیل شد.  ترامپ برای جبران اشتباه بزرگی که 
مرتکب شده و برخی از اهرم های برجام از جمله مکانیزم ماشه را 
از دست داده است، آرزوی تحقق نیافته خود را که موافقت ایران 
با مذاکره بود به خبر تبدیل کرده و هر از چند گاه تکرار می کند!
3 - اکنون سوال این است که ترامپ با وجود آنکه می داند 
ایران هرگز تن به مذاکره با آمریکا - بخوانید دیکته آمریکا - 
نمی دهد، چرا هر از چند گاه و مخصوصًا این روزها که انتخابات 
ریاســت جمهوری را در پیش دارد، نه فقط از موافقت ایران با 
مذاکره، بلکه از اشــتیاق ایران به مذاکره سخن می گوید؟! و 
برای این ادعای سراسر دروغ خود چه توضیحی دارد که رقبای 
مخالفت  سیاسی و رسانه های منتقد وی در آمریکا اصراری بر
با نظر او ندارند؟! پاســخ این پرســش را باید در نوشته ها و 
ســخنان برخی از غربزده ها و مدعیان اصالحات جستجو کرد 
که با وجود اطالع از ماهیت مذاکره با آمریکا که دیکته نویسی 
است، بر ضرورت آن تاکید می ورزند. متاسفانه اظهارات اخیر 
آقای روحانی درباره صلح امام حسن علیه السالم نیز به همین 
توهم دامن می زند. وقتی رئیس جمهور محترم کشورمان، ایران 
اســالمی را در اوج اقتدار نظامی و برخورداری از فرماندهان 
جان برکف ارتش و سپاه و رزمندگان پاکباخته و شهادت طلب 
آنها، با دوران امام حسن علیه السالم که سرکردگان سپاهش 
خودفروخته و خواص دورانش خیانتکار بودند مقایسه می کند، 
و صلح - به قول حضرت امام - تحمیل شــده بر حضرتش را 
الگوی امروز معرفی می کند! باید به ترامپ حق داد که آرزوهای 
بر باد رفته خود را به خبر تبدیل کند و از این نمد کالهی برای 

انتخابات پیش روی خود بسازد!
4- آقــای روحانی می داند که مذاکــره با آمریکا ناممکن 
است و از سوی دیگر فاجعه برجام و پیامدهای خسارت بار آن 
به وضوح نشان داده است که اوالً؛ آمریکا اهل مذاکره نیست و 
مذاکره را برای تحمیل خواسته های غیرقانونی و سلطه جویانه 
خود می خواهد و ثانیًا؛ دولت ایشــان از اصول و مبانی مذاکره 
اطالعات چندانی ندارد و به همین علت - اگر از علت های دیگر 
صرف نظر کنیم - به جای لغو تحریم ها، ده ها تحریم دیگر نیز 
به ملت و نظام تحمیل کردند و هنوز هم نمی توانند برای برجام 
حتی یک دستاورد قابل مالحظه ارائه کنند. این در حالی است 
که تمامی پیش بینی های منتقدان به واقعیت پیوسته و تقریبًا 
- اگر نگوییم تحقیقاً - هیچ یک از وعده های دولت درباره نتیجه 
مذاکرات تحقق نیافته است و... بنابراین چرا جناب روحانی پیام 

مذاکره می فرستند؟!
 5- اظهــارات اخیر آقــای روحانی دربــاره صلح امام
 حسن علیه السالم که نمونه های مشابه دیگری نیز داشته است

)ایشان پیام عاشــورا را هم مذاکره معرفی کرده بودند!(، چه 
آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه که ان شاءاهلل از سر غفلت و بی دقتی 
باشــد، پیام کوتاه آمدن از ســوی ایران مقتدر و عزتمند به 
آمریکای بحران زده و در حال فروپاشی تلقی می شود! تأسف آور 

است که جناب روحانی از این نکته بدیهی بی خبر باشند!
اظهارات آقای روحانی عالوه بر آنکه از ســوی آمریکا با 
عنوان پیام ضعف ایران برداشت می شود، در داخل کشور هم 
 - به این تلقی دامن می زند که جناب ایشان - خدای نخواسته
برای انحــراف افکار عمومی از پاســخگویی دولت در مقابل 
ناکارآمدی های چند ســاله که فاجعه برجام یکی از آن میان 
است، واقعیت صلح امام حسن علیه السالم را متفاوت از آنچه 

واقعًا بوده است تفسیر کرده اند!

اظهارات رئیس جمهور
از زاویه ای دیگر!

حسین شریعتمداری


