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33110065 ساعت 3 تا 6 بعدازظهر
33916546 تمام ساعات شبانه روز

* برخی دلبسته به بایدن خبیثند تا از قبرستان اروپا او را به برجام برگردانند تا 
دوباره با این تروریست های بالذات در پشت میز مذاکره بنشینند تا برجام 2 و 3 

را تکمیل و نظام را به تسلیم وا دارند... اما زهی خیال باطل.
0912-----8466

* خدا نگذرد از کسانی که با این همه مصائب و مشکالتی که شیطان بزرگ در 
راه ملت ایران ایجاد کرده به دنبال مذاکره با آنها هســتند. واقعا فردای قیامت 

پاسخی محکمه پسند خواهند داشت؟
دشتی
* شــیطان با حربه های فریبنده پدر ما را از بهشت راند. علت آن هم اعتماد به 
شیطان بود... حال کسانی هم که به بچه های شیطان که در برخی موارد شیادتر از 
شیطان عمل می کنند نیز همان نتیجه را دارد. اعتماد به دشمن که نقش شیطان 
را ایفا می کند نتیجه ای جز پشیمانی و حسرت و رانده شدن از سوی ملت ندارد.
0922----7241
* همه فهمیده اند عامل اصلی گرانی و آشــفته بازار امروز عدم توانایی دولت در 
مدیریت کشــور است. فقط باید پی برد که این به هم ریختگی اوضاع جامعه به 

عمد صورت می گیرد یا با ندانم کاری دولتمردان مواجه هستیم.
0902----3107
* مجلس دهم که به پرونده سراسر خسارت و جفا و ظلم وزیر راه و شهرسازی 
ســابق متاســفانه ورود پیدا نکرد. امیدوارم با اهتمام مجلس و دستگاه قضایی 

آخوندی را به پای میز محاکمه بکشند تا سزای خویش را ببیند.
محمد
* ای کاش دستگاه قضایی در راستای مبارزه با فساد و بی عدالتی، استخدامی های 
4-3 سال اخیر را در آموزش و پرورش به عنوان مدعی العموم، بررسی و نتیجه 

آن را به آگاهی ملت برساند.
0903----2404
* به شــهادت فعاالن بورس، عده ای )حقوقی ها(به جای تولید، داللی می کنند؟ 
ســهام یکدیگر را می خرند و می فروشــند و در نوسان کاذب کاسبی می کنند و 
سازمان بورس هم دستشان را بازگذاشته است. حتی حین نوسان، نماد را قفل 

می کنند.
0912----8853

* بعضــی از مدیران دولتی که برای برنامه های صدا و ســیما جهت پاســخ به 
ســوال های پیرامون حوزه کاری آنان دعوت می شوند، در توجیه کم کاری های 
خود اظهار می  دارند در فالن موضوع یا مسئله مسئولیت ندارند. پس چرا از اول 

دعوت را قبول کرده اند؟
0913----6807

* داروی گیاهی phr60 که برای درمان بیماری کرونا مجوز تولید گرفته بدون 
بیمه و با قیمت آزاد 250 هزار تومان در بازار عرضه می شــود. وزارت بهداشــت 

چگونه ادعا و تبلیغ می کند در خدمت بیماران کرونایی هستند؟
0912----8949

* سالگرد خرابی پله برقی واقع در بزرگراه امام علی)علیه السالم( جنوب تقاطع 
میدان احمدیه در منطقه 14 تهران هم گذشت و دریغ از تعمیر و راه اندازی آن 
توســط شهرداری؟! اگر واقعا این پله برقی در منطقه یک تهران هم بود همین 
سرنوشــت را داشت؟ مگر امام راحل)ره( نفرمودند یک موی کوخ نشینان شرف 
دارد بر تمام کاخ نشــینان؟! چرا عده ای مسئولیتی را پذیرفته اند که از عهده آن 

درمانده اند؟
یک پیام
* نوســانات یــک ماهه اخیــر قیمت مرغ در کشــور نهایــت بی تدبیری ها و 
افسارگســیختگی مسئولین را می رســاند که از 20 هزار به 27 هزار بعد مجددا 
22 هزار و اواخر هفته جاری به 29 هزار رســید؟! تو خود حدیث مفصل بخوان 

از این رهایی بازار؟!
طاهری
* از نمایندگان انقالبی درخواســت می شــود که برای افراد مستحقی که سهام 
عدالت در نظر گرفته نشــده، تدبیری بیندیشند تا این عزیزان نیز از این نعمت 

برخوردار شوند و به حق خویش برسند.
0919---8932

* چه خوب است مسئولین آموزش و پرورش به جای پاک کردن صورت مسئله 
در جهت حل آن اقدام کنند. بچه ها از طریق »شاد« چیزی یاد نمی گیرند فقط 
اتالف وقت است! افراد متمول که مشکل بچه هایشان را از طریق معلم خصوصی 
حل و فردا نیز برای کنکور مشکلی نخواهند داشت )4 درصدی ها( و مثل همیشه 

این بچه های محرومند که متضرر می شوند! باید فکری اساسی کرد!
3949---0912 و 5255---0915
* رسانه ها و مطبوعات و مردم نباید دیگر فریب اصالح طلبانی که نگاهشان یا به 
سگ زرد است و یا شغال را بخورند و در انتخابات پاسخ قاطعی به این طرز تفکر 
بدهند که کشــور را باید با نگاه به درون ساخت و مشکالتش را برطرف کرد نه 

اینکه نگاهت به دست شیطان باشد؟!
حسن پور 69 ساله تهران
* دولت آقای روحانی رکورد بدترین دولت در طول 40 سال گذشته بعد از انقالب 

را به یدک می کشد. فلذا می توان گفت از آخر اول است.
0930---1050

* دشمنان با فشارهای خود علیه ملت ایران کاری از پیش نخواهند برد. باید مراقب 
دشمنان داخلی و خائنین خانگی بود که پیاده نظام دشمن شده اند.

0912---8612
* از این دولت منفعل با سیاســت التماســی که در سیاست خارجی در پیش 
گرفته هیچ بعید نیســت که با رئیس جمهور جدیــد و مکار آمریکا وارد معامله 
شده و در مقابل وعده های نسیه دشمن مجددا امتیازهای نقد بدهد و مشکالت 

کشور را بیشتر کند.
0990---9738

* بانک ها با اینکه پول پیامک های ارسالی را ساالنه از حساب مشتریان خود کم 
می کنند با این حال روزهای پایانی هر ماه پیامک ها قطع می شــود. اگر در این 
چند روز که پیامک ها قطع اســت حسابی حک شود و مورد دستبرد قرار بگیرد 

چه کسی پاسخگو می باشد؟
0911---8495

* مدت 9 ماه از تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا می گذرد ولی هیچ راه ارتباطی 
بین مردم و این ستاد دیده نشده و رابطه این ستاد با مردم یک طرفه است.

0912---8949
* بنده اگر جای وزیر کشور بودم فرماندار و شهردار بندرعباس را به دلیل خراب 

کردن آلونک یک خانواده ضعیف و فقیر این منطقه تنبیه سخت می کردم.
0915---7215

* همــه مردم باید از جزییات همدســتی و همکاری جماعت فتنه گر داخلی با 
تحریم کنندگان در خارج باخبر شده و بتوانیم توطئه مشترک آنان علیه کشور 

را خنثی بکنیم.
0911---0049

* خدا می داند دکتر ملک زاده مدیر مســتعفی وزارت بهداشــت در این مدت با 
نظریه ایمنی  گله ای خود و مخالفت با اجرای قرنطینه در سطح کشور چه تعداد 

انسان های بی گناه را روانه قبرستان کرده است.
0936---5100

* هدف دشمنان از تشدید فشارها علیه ایران این است که مردم به تدریج دست 
از مقاومت برداشته و تسلیم شوند ولی ان شاءاهلل تیرشان به سنگ خواهد خورد 

و ملت بار دیگر پیروز خواهد شد.
0922---2805
* امید بســتن بر بایدن هم کارساز نشــد و مرغ پرواز کرد و به 37 هزار تومان 
رسید، شیر پاکتی 35 درصد افزایش یافت و... 7 سال توکل بر برجام نتیجه ای 

حاصل نشد و حاال 7 ماه هم توکل بر بایدن خبیث.
0915---7215

* دولت که دو هفته کسب و کارها را تعطیل کرده است ما کارگران روزمزد که 
بیکار شــده ایم این دو هفته برای مخارج زندگی از کجا تغذیه کنیم؟! چگونه از 
عهده پرداخت اجاره ســر ماه منزل استیجاری برآییم؟ هزینه آب، برق و گاز را 

پرداخت کنیم؟! لطفا دولتمردان مستدل پاسخ دهند.
0902---7989

دست و هورا!
کالهبرداران برجام برگشتند

روزنامه های زنجیره ای با تیترهای هیجانی، به اســتقبال تیم سیاســت 
خارجی بایدن رفتند. این تیم، بخش اصلی همان تیم در دولت اوباماست که 

کاله برجام را سر تیم ایرانی گذاشتند.
روزنامه ســازندگی عکس تمام قد صفحه خود را به بایدن و بلینکن)وزیر 
خارجه منصوب( اختصاص داده و تیتر زد »بازگشــت لیبرال ها«. تیتر ارگان 
حزب کارگزاران در حالی است که حسین مرعشی سخنگوی حزب چند سال 

قبل با افتخار، کارگزاران را لیبرال های مسلمان توصیف کرده بود.
روزنامه آفتاب یزد هم گزارشــی مفصل منتشر کرد با عنوان »معماران 
برجام در تیم سیاســت خارجی بایدن«. همچنین همشهری تیتر »بازگشت 

معماران برجام« را برای گزارش مشابه خود برگزیده است.
اغلب نشــریات زنجیره ای به گونه ای تیم سیاســت خارجی دولت جدید 
آمریکا را »معماران برجام« معرفی کرده اند که انگار همه دل مشغولی و هم و 
غّم آنها، برجام اســت و حال آنکه این تیم، نگاه سیطره جویانه دارند و برجام 
صرفا گوشــه ای از مهندسی آنهاســت. در این میان روزنامه اعتماد تیتر زد 
»انتخاب هــای امن برای تغییرات بزرگ« و از آنتونی بلینکن به عنوان »یک 

دیپلمات تمام عیار« یاد کرد.
گزارش ها و تیتر های نشــریات زنجیره ای در حالی است که دولت اوباما 
با همراهی کســانی چون بایدن، بلینکن، جیک ســالیوان و... عمال مرتکب 
کالهبرداری در برجام شد و در ازای دریافت امتیازات نقد قبل از روز اجرای 
برجام)27 دی 94(، مشــتی وعده نســیه به تیم ظریف فروخت و بالفاصله 
یکایک تعهداتش را با اعمال تحریم های پیاپی زیر پا گذاشت. به عبارت دیگر 
شــبه اصالح طلبان برای بازگشــت تیم کالهبرداری هورا می کشند که چک 
بی محــل برجام را تحویل شــان داد و در ازای آن، از بین رفتن یا تعلیق 95 

درصد برنامه هسته ای ایران برای یک دهه را تضمین کرد.
روحانی باید عذرخواهی کند

نه اینکه بگوید »شما مدیریت بلدید؟!«
فعاالن اصالح طلب معتقدند رئیس جمهور هرچند کارنامه مناسبی ندارد، 

اما به دور از عقالنیت و آداب سیاسی، به منتقدان حمله می کند.
روزنامه اقتصادی جهان صنعت ضمن بررســی مدیریت دولت نوشــت: 
مردم از نظر معیشــتی در مضیقه هستند. نرخ تورم به رقم باال و باورنکردنی 
رســیده و تورم در مقایسه با دوره احمدی نژاد به طنزی تلخ شبیه است. در 
این شــرایط نامساعد اقتصادی، رئیس جمهور که از همان ابتدای مسئولیت 
چشم امیدش تنها به تحقق برجام و رفع تحریم ها بوده و دولتش نه تدبیری 
برای رفع مشــکالت اندیشیده و نه امیدی در دل مردم باقی گذاشته است، 
ماه های پایانی دولت خود را به دعواهای سیاســی و کالمی با رئیس مجلس 
اختصاص داده اســت! حاال هم در جلسه اخیر هیئت دولت منتقدان خود را 

به باد تمسخر گرفته و مدعی شده که مدیریت نمی دانند!
روحانی در این اظهارات خطاب به منتقدان دولت گفته است: »برخی به 
جای اینکه بگویند آمریکا در حق ما جنایت می کند، می گویند مدیریت دولت 
فالن جور است و... شما اصال می دونید مدیریت چیه که این حرف ها را می زنید.«

غیر از اصولگرایان، برخی اصالح طلبان هم به این سخنان در شرایط فعلی 
که عملکرد دولت که جای هیچ گونه دفاعی ندارد و به معنای واقعی کلمه در 
حق مردم کوتاهی شده و روحانی باید به سهم خود از مردم عذرخواهی کند 
و پاسخگوی مدیریت ضعیف خود باشد، منتقدان را مورد تمسخر قرار می دهد!

برخی اصالح طلبان از این ادبیات و لحن طلبکارانه رئیس جمهور که زبان 
به کنایه و تمسخر منتقدان گشوده است، انتقاد کردند.

محمد بادامچی، نماینده اصالح طلب مجلس دهم در گفت وگو با »جهان 
صنعت« گفت: »به نظر من آقای روحانی همان روحانی است که طی سال های 

گذشته می شناسیم و تغییر خاصی نداشته است.«
این فعال سیاسی اصالح طلب ادامه داد: »توقع لحن و عملکرد اصالح طلبانه 
از آقای روحانی اشتباه است و نمی توانیم انتظارات خودمان را به ایشان تحمیل 
کنیم. ولی در شرایط فعلی که مردم از نظر اقتصادی و معیشتی وضع مطلوبی 
ندارند و در وضعیت بسیار بد و اسفناکی هستند، باید طریقه صحبت و رفتار 
خــود را  کنترل کنند. مــردم از وضعیت موجود رضایت ندارند و تحت انواع 
فشــارها هســتند و حداقل انتظار دارند مسئوالن در گفتمان و ادبیات خود 

نزاکت الزم را به خرج دهند.«
عضو شورای مرکزی حزب کار تصریح کرد: »توقع و انتظار مردم از دولت 
آقای روحانی این بود که مشــکالت بهتر حل شــود. ولی حداقل انتظارشان 
از رئیس جمهور این اســت که به نحوی توهین آمیز با آنها صحبت نشــود و 

طلبکار نباشد.«
مهدی آیتی، نماینده اصالح طلب مجلس ششم هم در انتقاد از عملکرد 
و ســخنان روحانی، گفت: »اولین بار نیست که آقای روحانی از این ادبیات 
استفاده می کند و همان روزهای اولی که به عنوان ریاست جمهوری وارد عمل 
شد، منتقدان را افراد بی ســواد و نادان خطاب کرد. افرادی که دارای کیش 

شخصیت، غرور و تکبر هستند به جای اینکه از انتقادات استقبال کنند، دیگران 
را مورد اهانت قرار می دهند.«

آیتی گفت: »اگر مدیری متواضع باشد و بداند در کارش ایراد دارد و عملش 
محدود اســت، در اولین مرحله از مردم عذرخواهی می کند و اقرار می کند و 
می گوید کجای مسیر را اشتباه رفته و آن اشتباه را اصالح می کند. ولی افراد 
متکبر و مغرور چنین کاری را انجام نمی دهند و دیگران را زیر سوال می برند. 
آقای روحانی نمی خواهند قبول کنند با سوءمدیریت های خود خسارت های 
جبران ناپذیری به کشــور تحمیل کرده اســت. این خسارت ها تا سال های 

طوالنی جبران نخواهند شد.«
آیتی افزود: »از همان ابتدا که آقای روحانی سکان مدیریت اجرایی کشور 
را به دســت گرفت، همه کسانی که سابقه آشنایی با او داشتند این حرف را 
می زنند که آقای روحانی در همه عمرش حتی یک روز هم کار اجرایی نداشته 

است و همیشه کارهای مشاوره ای، امنیتی و اطالعاتی انجام داده است.«
نماینده مجلس ششم گفت: هیچ یک از وعده های انتخاباتی روحانی اعم 

از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محقق نشده است.
آسیاتایمز: قدرت بازدارنده ایران 

مانع از حمله آمریکاست
روزنامه آســیاتایمز در گزارشی نوشت: پنتاگون تشخیص داده است که 
ایران مانند افغانستان یک کشور محصور در خشکی نیست که نتواند از خود 
دفاع کند. ایران یک کشور عظیم ۸5 میلیون نفری است که دارای یک ارتش 

مجهز آماده دفاع است.
این روزنامه می نویســد: در روزهای اخیر گزارش هایی مبنی بر مشورت 
 ترامپ در مورد گزینه های حمله نظامی به ایران، گمانه زنی ها را پیش کشیده 
است. اما گزارش ها حاکی از آن است که به  ترامپ هشدار داده شده که هرگونه 
حمله به تأسیسات هسته ای ایران می تواند به سرعت درگیری گسترده تری را 
موجب شود که بیشتر خاورمیانه را ملتهب می کند. زیرا ایران همواره گفته که 

پاسخش به هرگونه تعرض نظامی کوبنده و ویران کننده خواهد بود.
»کوری شــاو«، مدیر سیاســت خارجی و دفاعی انســتیتوی آمریکایی 
»اینترپرایز«، در مقاله اخیر خود نوشــت: هرچند ایاالت متحده می تواند از 
طریق حمالت مداوم به راکتورها و نیروگاه های غنی سازی، به صنعت هسته ای 
ایران ضربه بزند اما ایران نیز می تواند پایگاه های آمریکا در عراق، تأسیســات 
فرماندهی مرکزی آمریکا در بحرین و سایر پایگاه های منطقه ای آن را نابود کند.
دیوید اندلمن، مدیر اجرایی پروژه »ردالین« می گوید: در حالی که ایاالت 
متحده برای خروج نیروهای خود از عراق طی دو ماه آینده آماده می شــود، 
موقعیت آن در این کشور آسیب پذیرتر خواهد بود و هر قدم برای به چالش 
کشیدن و حتی حمله به ایران می تواند باقی مانده نیروهای آمریکایی و منافع 

گسترده تر در منطقه را در معرض خطر جدی قرار دهد.
 ترامپ حرف می زند اما توان عمل ندارد از نظر کارشناسان، دالیل زیادی 
برای این کار وجود دارد. گذشــته  ترامپ این را نشان می دهد. هرچند او در 
حرف تهدید کرده  اما در دوران ریاست خود چندین بار از اقدام نظامی طفره 
رفته اســت. او چندین بار »جنگ های بی پایان« ایاالت متحده را که توسط 
رئیس جمهورهای قبلی شــروع شده، نکوهش کرده و سعی در کاهش نقش 

ادعایی پلیس جهان داشته است.
او در چنــد مورد عینی از درگیری نظامی خودداری کرد. برای مثال در 
ژوئن 2019، هنگامی که سپاه پاسداران انقالب اسالمی یک هواپیمای بدون 
سرنشین جاسوسی آمریکا را بر فراز تنگه هرمز در خلیج  فارس پس از شناسایی 

در حریم هوایی ایران سرنگون کرد،  ترامپ پاسخی نداد. 
همچنین، زمانی که ایران در تالفی  ترور قاسم سلیمانی توسط آمریکا به 
پایگاه های این کشــور در عراق حمله کرد  ترامپ از حمله متقابل خودداری 
کرد. بعداً پنتاگون گزارش داد 109 سرباز آمریکایی دچار آسیب مغزی شدند. 
به عالوه،  ترامپ چندین مشاور خبره در اطراف خود دارد، که به طور مفصل 
درباره تأثیرات ناگهانی درگیری نظامی با ایران، از جمله حمله تالفی جویانه 

به اهداف احتمالی آمریکا و متحدانش هشدار می دهند.
قدرت بازدارنده ایران مانع از حمله نظامی اســت. تهدید نظامی ایاالت 
متحده علیه ایران 20 ســال اســت که به عنوان یک گزینه روی میز مطرح 
می شــود. از زمان بروز بحث و جدال هســته ای ایران در سال 2002، ایاالت 
متحده ایران را به حمله نظامی تهدید کرده است. در مقابل ایران نیز تأکید 
کرده که حمالت تالفی جویانه آن برای ایاالت متحده پشیمان کننده خواهد بود.

هم در دوران جورج بوش و هم در دوره اوباما و  ترامپ، روســای جمهور 
آمریکا به گزینه نظامی علیه ایران فکر کرده اند. اوباما به نوبه خود، در طول 
دو دوره ریاســت جمهوری بارها ایران را به جنگ تهدید کرد. او هرگز قدرت 
نظامی را در هنگام مذاکره با ایران کنار نگذاشــت و در مارس 2012 اظهار 

داشت که تهدیدهای وی برای استفاده از زور نظامی »بلوف« نیست.
بوش نیز چندین بار به حمله نظامی به ایران فکر کرده بود. او در خاطراتش 
که در ســال 2010 منتشر شد، فاش کرد که به پنتاگون دستور داده بود تا 
حمله نظامی به ایران را مورد بررســی قرار دهند تا از این طریق از دستیابی 

ایران به سالح هسته ای جلوگیری کند.
اما همه ارزیابی های پنتاگون نشان داده ایران مانند افغانستان یک کشور 
محصور در خشــکی نیســت که نتواند از خود دفاع کند. ایران یک کشــور 
 عظیم ۸5 میلیون نفری است که دارای یک نیروی نظامی مجهز آماده دفاع 

است.

1- انما المومنون اخوه؛ یکی از اولین اقدامات پیامبر)ص( پس از هجرت به 
مدینه اعالم برادری میان مهاجر و انصار بود.

2- »وحدت »)مثل هجرت، مجاهدت، شهادت، خدمت و...(، یک اصل بزرگ 
اجتماعی و یک وظیفه و تکلیف دینی وانسانی است. برای رسیدن به یک هدف 
جمعی و تحقق یک آرمان تاریخی، »وحدت« و دست به دست یکدیگر دادن و 
حرکت هماهنگ شرطی مهم و یک اصل بی بدیل است. اصلی که جزو سنت های 
تاریخ اســت و در هر دوره از زمان و هر جای این زمین مصداق و کاربرد دارد. 
چنانکه در شروع این نوشته آمد حتی پیامبر خدا هم پس از هجرت به مدینه، 
یکی از اولین اقداماتی که انجام می دهد اعالم برادری مهاجر و انصار است. ایشان 
با تبدیل پیوندهای قبیله ای که در دوران پیش از اسالم در نزد عرب جاهلی سخت 
مستحکم بود، به پیوند اعتقادی و دینی، بنیانگذار وحدت در جامعه نوپای اسالمی 
شد. پیامبر)ص( آمده است به بشریت به ویژه به مسلمانان آن روز و همیشه تاریخ 
بیاموزد که برای ساختن یک جامعه پیشرو و مترقی و پرنشاط که در بلندمدت 
به صورت یک »الگو و شــاهد« برای جهانیان درآید، برای رسیدن به یک تمدن 
بزرگ و خیره کننده که دکان تمدن های عالم را تخته کند؛ یکی از اولین شرایطی 
که باید فراهم آید احساس امنیت و برادری است و یکی از اولین اصولی که باید 
در جهــت فراهم آوردن امنیت روانی و فکری جامعه ای که در معرض خط نفاق 
درون و تهاجم و تهدید دشمنان شرور بی نقاب است، رعایت شود اصل اتحاد و 
همدلی است. غیر از این امکان ندارد. دنیا حساب و کتاب دارد و برمبنای نظم و 

قانون اداره می شود.
3- با ســالح وحدت و شعار معروف؛ ساده و بسیار کارآمد »همه باهم« بود 
که انقالب اسالمی بر حکومت طاغوتیان وابسته به اجانب فائق آمد و پس از آن 
توطئه های تفرقه افکنانه و آتش افروزانه که به وسیله دشمنان استقالل و عزت این 
مملکت طراحی و به دست گروه های مزدور یا عناصر فریب خورده از همان اولین 
روزهای انقالب در کردستان؛ گنبد، خوزستان، آذربایجان و... اجرا می شد، خنثی 
شد و توطئه های گروهک های محارب و اجیرشده ای چون فرقان و خلق مسلمان 
و کومله و منافقین و... در هم کوبیده شد. اما دشمنان این انقالب برخالف تصور 
برخی ساده اندیشان یا به ظاهر ساده اندیشان! با وحدت کینه ای سخت عمیق و 
دشمنی ذاتی و پایان ناپذیر دارند؛ کما اینکه دیدیم وقتی فتنه ها و تفرقه افکنی آنها 
در داخل در برابر اراده و هشیاری و وحدت مومنانه و انقالبی ملت راه به جایی نبرد 
دست به آتش افروزی و توطئه بزرگ تری زدند و به مزدوران جیره خوار منطقه ای 
روی آوردند و با تحریک و تشویق و تجهیز و حمایت همه جانبه رژیم بعث عراق؛ 
پهلوان پخمه ای! به نام صدام را علیه ایران انقالبی اجیر کردند و جنگی هشت 
ساله و تهاجمی  ناجوانمردانه را علیه این ملت مظلوم رقم زدند... نبرد ادامه دارد. 

دشمنان دست بردار نیستند. 
4- چند روز پیش 266 نماینده مجلس با امضای بیانیه ای از اقدامات اخیر 
وزارت اطالعات در دستگیری سرکردگان گروهک های  تروریستی تقدیر کردند. 

این بیانیه در صحن علنی مجلس قرائت شد.
هر چقدر میان مسئوالن کشور در قوا و جایگاه های مختلف وحدت و برادری 
وقدرشناسی و صمیمیت بیشتر باشد. هرچقدر میان مسئوالن کشور به ویژه در 
سطح مدیران ارشد، رقابت و سبقت برای خدمت به ملک و ملت بیشتر باشد بدون 
 تردید موجب رضای خالق و خلق و شادی روح شهدا می شود و عالوه  بر آن باعث 
خشم و نومیدی دشمن غداری می شود که برای به زانو درآوردن این ملت و نابودی 
انقالب بزرگ آنها، شاید بیش از هر چیز به اختالف و تفرقه میان مسئوالن و میان 
مردم و مسئوالن دل بسته است.او پیش از این در این باره تجربیات موفقی هم در 
کشور ما داشته است. به ضرب همین حربه اختالف افکنی و تفرقه افکنی بود که 
انگلیس خبیث توانست قیام مردم ایران)موسوم به مشروطه( را از مسیر و هدف 
اصلی منحرف کند و رهبران آن جنبش مردمی و عدالت خواهانه را به جان هم 
بیندازد و همدلی و وحدت و همزبانی را به دشمنی و جدایی و نفرت تبدیل کند 
و... میوه های آن را به نفع خود بچیند و دیکتاتوری وابسته رضاخان را بر مردم 
مظلوم تحمیل کند. استعمارگران دموکرات منش! با تمسک به تاکتیک تفرقه 
بود که رهبری قیام ملی شــدن نفت را دچار جدایی و از هم پاشیدگی کرد و با 
استفاده از شکاف به  وجود آمده میان آنها، کودتای 28 مرداد را سازمان داد و تاج 
و تخت استبدادی را به شاه فراری بازگرداند. دشمن با این سابقه و تجربه موفق در 
تفرقه اندازی، بعد از پیروزی انقالب؛ هم در کنار سایر حربه ها و تاکتیک ها، حربه 
تفرفه را کماکان به کار گرفت و برای آن برنامه ها طراحی کرده و هزینه های سنگین 
تدارک دیده و عناصر نفوذی خود را اینجا و آنجا خاصه در رسانه ها به کار گرفته تا 
با ظرافت و دقت پروژه تفرقه و اختالف و قبیله گرایی های جاهلیتی را علیه انقالب 
ملت ایران به کار ببندند... اما این بار به لطف رهبری هوشیارانه و عبرت گرفتن از 
تجربه ها تیر دشمن در اینجا هم به سنگ خورده و حربه تفرقه نتوانسته کارآیی 

گذشته را برای بدخواهان این ملک وملت به همراه داشته باشد...ا
5- معنای وحدت و همدلی و »همه با هم بودن« این نیســت که چشم بر 
ضعف ها و اشــتباهات ببندیم و برای اینکه کســی از دست ما دلخور نشود از 
تذکرات دلسوزانه و هشــدارهای الزم صرف نظر کنیم. این سکوتی ویرانگر و 
مصلحت اندیشی خودخواهانه است. مصلحت اندیشی واقعی و در جهت تامین 
منافع ملی این است که در عین رفاقت و اتحاد؛ در اوج برادری و وحدت؛ انتقاد و 
تذکر و هشدار هم باشد. انتقاد نافی وحدت نیست بلکه باعث تحکیم آن است. 
آنچه بد و مضر است، دشمن شاد کن است؛ بدخواهان را امیدوار می کند مردم را 
نگران و عاشقان انقالب را می رنجاند؛ برخوردهای مغرضانه و خط و باندبازی های 
جاهالنه و هتک حرمت و... است. چندی پیش رهبر انقالب در این باره باز هم تذکر 
دادند »انتقاد متفاوت از اهانت است... هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک 
حرمت تفاوت دارد، ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری 
و اتحاد و انســجام نیاز دارد...«. بنابر آموزه های دینی که در ادبیات فاخر ما نیز 
تجلی یافته، انتقاد بهترین حالت برای ابراز برادری و دوستی خالصانه است. به 

قول استاد سخن جناب سعدی:
تواند ستایش ســرایان نــه یــار تواند دوســتدار  نکوهش کنــان 
کــه داروی تلخش بود ســودمندوبالســت دادن بــه رنجــور قند

روایــات و احادیث فراوان با این مضمون که: »اختالف امتی رحمه«، یا »ان 
اختالف علما امتی رحمه« گویای آن است اختالف نه در اصول و مبانی اعتقادی 
که در افکار و شــیوه ها و سلیقه هایی که برای خدمت به مردم و تعالی جامعه و 
تحقق سریع تر آرمان ها از سوی افراد مختلف طرح می شود، آری چنین اختالف 
و چالش هایی برای هر جامعه ای برکت و نعمت است و نبودش موجب خسران و 
نقمت. این نوع اختالف و چالش ها می تواند به عنوان قوی ترین موتور و عامل محرکه 

در جهت تکاپو و پویایی جامعه در همه ابعاد عمل کند.
6- استکبار با اینکه شکست خورده اســت اما حربه های شناخته شده و 
تاکتیک های شکست خورده را)مثل تمســخر، تهدید،  ترور، تحریم و...( کنار 
نمی گذارد. او جز اینها کار دیگری بلد نیست! در مقابل، ما نیز نباید تجربیات گران 
قیمت و  کارآمد و سالم دشمن شکن را کنار بگذاریم.آنها را فراموش کنیم یا به 
عمد نادیده بگیریم.به حرف و القائات آنها که می گویند دوره این حرف ها گذشته 
است نباید وقعی نهاد. دوره برادری و وحدت و مجاهدت و اخالص و بسیجی وار 
کارکردن و خدمت کردن و زندگی کردن هیچ وقت نمی گذرد... اینها که آگاهانه و 
مغرضانه چنین حرف هایی را می زنند غربزدگان هویت باخته ای هستند که در پی 
ایجاد دوقطبی و تفرقه میان مردم و مسئوالن و ایجاد یأس و القای »فایده ندارد« 
در سطح جامعه هستند و تنها راه و پیشنهادشان دست برداشتن از آرمان خواهی و 
عزت طلبی و تسلیم محض بودن در برابر قدرت های استعمارگر و زورگو است. این 
خودباختگان مرعوب نمی توانند یا نمی خواهند ببینند غرب، قبله آمال آنها بنابر 
اعتراف متفکران؛ دولتمردان و رسانه های غربی و آمریکایی)خاصه بعد از انتخابات 
اخیر( با بحران های عمیق اجتماعی روبه رو و در حال افول و فروپاشی است. در 
این باره نمونه فراوان است برای مثال جو بایدن گفته است: »وارث کشوری از هم 
پاشیده هستم« و یا رئیس سابق سیا )جان برنان( اظهار داشته: »روزهای خطرناکی 
پیش روی آمریکاست.« آمریکایی که تا گردن در بحران فرورفته چگونه می تواند 

حالل مشکالت اصلی ترین دشمن خودش باشد؟!
7- مردم با هیچ جناح و دســته ای نسبت و خویشاوندی ندارند.نه به این 
جناح بدهکاری دارند و نه با آن جناح پیوند اخوت بسته است.مردم قدردان زنان 
و مردانی بوده که در اوج اخالص و گمنامی  خادم و خدمتگزار دین و مردم بوده 
و با عمل به تکلیف خود در پیروزی و تثبیت و تداوم انقالب اسالمی بزرگ ترین 
نقش را ایفا کرده و در این راه جز رضای خالق هدف و نیت دیگری نداشته اند.  مردم 
صاحب تشخیص هستند و بی توجه به تبلیغات و القائات تحریف گرانه داخلی از 
یک سو و سم پاشی و تخریب خناسان خارج نشین از سوی دیگر به راحتی خادمان 
و خدمتگزاران بی ادعای خود را می شناسند. همه دیدیم و سراسر دنیا دید که 
مردم قدرشناس ایران در مراسم تشییع سردار سرفراز و بسیجی مخلص حاج 

قاسم سلیمانی و همرزمان عزیزش چه شور و غوغایی به پا کردند.
و البته بدیهی است که وحدت با کسانی که فقط شناسنامه ایرانی دارند و 
نقش پادوهای دشمن را در داخل کشور بازی می کنند، نه فقط پسندیده نیست 

که فاجعه بار و خسارت آفرین است.
بر مسئوالن و مدیران کشور فرض است قدر فرصت را بدانند و با همه اختالف 
سالئق که طبیعی هم هست، دل ها را به یکدیگر نزدیک کنند و به کوری چشم 
دشمنان دست به دست هم داده و امید را از بیگانگان قطع و دل ها را به یکدیگر 
نزدیک سازند و مثل پزشکان و پرستاران شجاعی که اینک در گمنامی  و اخالص 
تمام در خط مقدم مبارزه با ویروس منحوس هستند مومنانه و بسیجی وار در خدمت 
 به این مردم انقالبی و نجیب و رفع مشــکالت آنها تالش کنند و گوی سبقت را

از یکدیگر بربایند. ان شاءاهلل.

سالِح همیشه كارآمد

یادداشت روز

محمدسعید مدنی

صفحه 2
پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴2 - شماره 22۶2۰

روحانی: ایران و آمریکا هر دو می توانند به شرایط 20 ژانویه 2017 بر گردند 

دعوت از آمریکا برای بازگشت به دوران پیش از  ترامپ؛
فراموشی واقعیت های دیروز و ندیدن شرایط امروز

سرویس سیاسی-  
رئیس جمهور در حالی بار دیگر 
حل مشکالت کشور را به  اراده و 
تصمیم بایدن رئیس جمهور جدید 
آمریکا ارجاع داد که با استناد به 
و همچنین  بایدن  مواضع شخص 
سابقه دموکرات ها در عهدشکنی 
و رویکرد خصمانه علیه کشورمان، 
با قطعیت می توان گفت که حاکم 
جدید کاخ ســفید اگر قرار باشد 
اراده ای هم کند، علیه مردم ایران 

خواهد بود. 
حجت االسالم روحانی رئیس جمهور 
دیروز )چهارشنبه(، درست یک روز پس 
از بیانات بسیار مهم رهبر معظم انقالب 
در دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی در 
تبیین راه حل های مشکالت اقتصادی 
کشــور و بی فایده بودن چشــم امید 
بستن به دشمنان و رویکرد مذاکره، بار 
دیگر حل مشکالت کشور را به بیرون 
ارجاع داد و گفت: »ایران و آمریکا هر 
دو می توانند تصمیــم بگیرند و اعالم 
کنند که به شــرایط 20 ژانویه 2017 
برمی گردنــد هم ما برمی گردیم و این 
می تواند راه حل بزرگی برای بســیاری 
از مســایل و مشکالت باشد و مسیر و 
شــرایط را کاماًلً تغییر دهد و سپس 
می توان مراحل بعدی را در بخش های 
مختلف ادامه داد. گره اصلی با یک اراده 

و یک تصمیم، گشاده و باز می شود.«
رئیس جمهور بــا تأکید بر اینکه 
دولت آتی آمریکا باید اقدامات بزرگی 
را انجام دهد تا بتواند اشتباهات گذشته 
و آن همه اقداماتی که چهره آمریکا را 
تخریب کرده، جبران کند، اظهار داشت: 
»امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین 
قدم های خود با صراحت سیاست های 
 ترامپ را نســبت به ایران و همچنین 
اقدامات ضد حقوق بشری و   تروریستی 
او را محکوم و سیاست های نادرستی را 
که دولت قبلی در طول 4 سال اعمال 

کرده است، جبران کند.«
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکه 
ایران  اسالمی  سیاست های جمهوری 
کامالًً روشــن اســت، تصریــح کرد: 
»سیاســت جمهوری اســالمی ایران 

همان طور که بارها تأکید کرده، تعهد در 
برابر تعهد، اقدام در برابر اقدام، کاهش 
تنش در برابر کاهش تنش، احترام در 
برابر احتــرام و تعهدات بین المللی در 
برابر تعهدات بین المللی است. اگر چنین 
اراده ای در حاکمان آینده آمریکا وجود 
داشته باشد، به نظر من حل مسئله بسیار 

آسان است«.
کلید حل مشکالت در پاستور است 

یا در جیب بایدن؟
درباره  روحانــی  آقای  ســخنان 
بازگشــت به دوران پیش از  ترامپ از 

جهات مختلف قابل تأمل است؛
بایدن در 13 سپتامبر سال جاری 
یادداشــتی را در سی ان ان منتشر کرد 
که به موضوع ایران اختصاص داشت. او 
تیتر یادداشتش را این گونه انتخاب کرد: 
»راه هوشمندانه تری برای سخت گیری 
بــر ایران وجــود دارد.« بایدن در این 
یادداشــت بازگشت به برجام را آغازی 
برای تشدید محدودیت های هسته ای 
و برجامی عنوان کرده و فشار بیشتر بر 
ایران در حوزه های دیگر نظیر موشکی، 
منطقه ای و حقوق بشری را در چشم انداز 
خود متصور اســت. به عبارتی، بایدن 
هدف از بازگشــت به برجام را نه رفع 
تحریم ها، بلکه اجماع سازی علیه ایران 
و فشــار بر تهران در حوزه های متنوع 

می داند.
 از ســوی دیگر اگرچه تیم بایدن 
همگــی گفته اند می خواهند در دولت 
آینده به برجام بازگردند اما هیچ کدام 
تأکیــد نکرده انــد که در این مســیر 
تحریم ها را برخواهند داشت و حداقل 
به همان توافق اولیه پایبند می مانند، 
در واقع استنتاج نهایی از اظهارنظرهای 
آنها این است که دموکرات ها به دنبال 
توســعه برجام به مســائل موشکی و 
منطقه ای هســتند و به دنبال رسیدن 
بــه توافقی بلندمدت تر با ایران که هم 
تضمین کننده محدودیت های هسته ای 
باشد هم موشکی و هم منطقه ای.     

این در حالی اســت که نگاهی به 
تحریم های آمریکا علیــه ایران از بدو 
انقالب و جمهوری اســالمی نشــان 
می دهد آمریــکا از آغاز تا پایان دولت 
اوبامــا 35 بار ایــران را تحریم کرده  

است که از این مجموعه 24 بار توسط 
دموکرات ها و 11 بار جمهوری خواهان 
بوده. از طرفی از نظر کمیت  دولت اوباما 
که رئیس جمهور جدید آمریکا ۸ سال 
معاون اول آن بود، با اعمال 11 تحریم 
علیه ایران رکورددار است و در دوره او 
به  اندازه تمامی دولت های جمهوری خواه 
ایران تحریم شده است و از طرف دیگر 
مهم ترین و سخت ترین تحریم ها از جمله
،CAATSA ،CISSADA ،NDAA2012 

قانــون محدودیت ویــزا و... همگی یا 
تصویب یا اجرایشــان مربوط به دولت 
اوباماست و در واقع بهتر است بگوییم 
دولــت  ترامپ صرفا تحریم هایی را که 
اوباما تدوین و ساماندهی کرده بود علیه 

ایران اجرا کرد.
پاسخ وندی شرمن

به خوش خیالی دولتمردان 
نکتــه قابــل تأمل دیگــر اینکه 
رئیس جمهــور در حالــی همچنــان 
امیدوارانــه از تغییر رویه دولت جدید 
آمریکا در قبال برجام سخن می گوید 
که روز گذشته »وندی شرمن«، مسئول 
تیم مذاکره کننده آمریکا در مذاکرات 
ایران و 1+5 در مصاحبه ای برخی موانع 
بر سر راه احیای این توافق را یادآوری 
کرد و گفت این توافق یک شــبه احیا 

نمی شود.
مسئول تیم مذاکره کننده آمریکا 
در مذاکرات برجام همچنین در پاسخ 
به این ســؤال که آیا مســائل ادعایی 
برنامه موشــکی ایران و پشتیبانی از 
نیرو های تحت حمایت آن در منطقه 
نیــز باید در کنار برجام در نظر گرفته 
شود گفت: »برجام برای کنترل برنامه  
هسته ای ایران است تا مطمئن شویم 
برنامه هسته ای آنها صلح آمیز است و 

نمی خواهند بمب هسته ای بسازند.«
شرمن همچنین ادعا کرد: »ما به 
این عقیده رســیده ایم که باید بر پایه 
همین توافق بــا رفتار های بدخواهانه 
ایران در منطقه، مســئله حقوق بشر 
آن و به زندان انداختن مردم به زندان 
و گســترش برنامه موشکی این کشور 

مقابله کنیم. 
مــا به این فکــر افتادیــم که ما 
می توانیــم این موضوعات را مســائل 

اصلی و پایه در آینده قرار دهیم.«
وندی شرمن در ادامه صحبت های 
خود برجام را یک توافق پایه دانســت 
و گفــت که در پی هــر توافق کنترل 
تسلیحاتی، توافقات دیگری نیز خواهند 

آمد.
هرگز قرار نبوده که برجام، 
خانه آخر و نقطه پایان باشد!

در همین راســتا کاترین  اشتون 
مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نیز در نوشتاری برای تایم به بررسی 
نحوه بازگشــت احتمالی جو بایدن به 
برجام پرداخته و نوشــته است: »برای 
بایدن، بازگشت به برجام، آسان نخواهد 
بود. اولین مانع هم این است که بسیاری 
از اعضای کنگره، هرگز به ایده توافق با 

ایران روی خوشی نشان نداده اند.«
وی همچنین ضمن اقرار به حیله 
غرب برای نفوذ در ایران با اســتفاده از 
برجام خطاب به رئیس جمهور جدید 
آمریکا می نویسد: »بایدن باید برجام را 
به عنوان نخستین توافق منظور کند و نه 
آخرین توافق. هرگز قرار نبوده که برجام، 
خانه آخر و نقطه پایان باشد. این توافق، 
یک نگرانی مشخص و گرانسنگ را چاره 
کرد - غنی سازی اورانیوم ایران- و این 
کار را هم با موفقیت به انجام رساند. تا 
زمانی که  ترامپ از برجام بیرون رفت، 
ایران به تعهدات خود پایبند بود. همه 
ما از دیگر مسائلی که باید چاره شوند، 
آگاهیم؛ از موشــک های بالستیک تا 
بلندپروازی های منطقه ای ایران. اما این 
مانع باید از سر راه برداشته می شد تا در 

برای دیگر گفت وگو ها باز شود.«
اشــتون همچنین تأکید می کند: 
»بازگشــت به برجــام، صرفا با فرمان 
اجرایی رئیس جمهوری در کوتاه مدت 
کار می کنــد، اما یک رویکــرد پایدار 
نیست. هیچ یک از این گام های سه گانه، 

آسان نخواهد بود.«
با این شــرایط انتظار بازگشت به 
دوران پیش از  ترامپ اوالً با واقعیت های 
امروز سازگاری ندارد و ثانیاً چشم بست 
بر واقعیت های گذشته و بدعهدی های 
آمریکا در همان دوره ادعایی اســت و 
در هر دو حالت نسبتی با منافع ملت 

و کشور ندارد.

به جای گفت و شنود

اشکی نشست گوشه چشمش
امروز با ســالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها 
 همزمان اســت؛ بانوی بزرگواری کــه از برکت وجود مبارکش، قم
به بزرگ ترین مرکز فقاهت و  اندیشه دینی تبدیل شده است. لقب 
»معصومه« از جانب امام رضا)ع( به خواهر آن حضرت داده شــده 
اســت. آن حضرت در روایتی فرمود: »َمْن َزاَر الَْمعُصوَمهًَْ بُِقْم َکَمْن 
َزاَرنی... هرکس معصومه را در قم زیارت کند، مانند کسی است که 

مرا زیارت کرده است«. 
امروز این ستون را به همین مناسبت به سروده ای از شاعر متعهد 

کشورمان برادر قاسم صرافان اختصاص می دهیم. 
»موسی« که دید حال و هوایت، دادت به دست های »رضا«یت
اشکی نشست گوشه  چشمش، تا »فاطمه« زدند صدایت
از جنس آســمانی و نوری، از چشم باز پنجره دوری
بین برادران غیوری، خورشــید هــم ندیده ردایت

رنج ســفر برای تو آسان، شــب از قبیله تو هراسان 
شد قبله  دل تو خراسان،  ای عطر دوست قبله نمایت!
من تشنه ای رســیده به دریا، با آرزوی دیدن »زهرا«
دربان! بگو ملیکــه  قم را: از راه آمده ســت گدایت
کنج ضریح ســر بگذارد، بال و پــری اگرچه ندارد
دل را به دست تو بسپارد، تا پر  دهی به سمت خدایت
لبخنِد شهر تو نمکین است، قم قلب مهربان زمین است
ما هرچه داشتیم همین است: جان های ما، »کریمه«! فدایت
ای دختــر یگانه  مــادر!  ای جویبــاری از دل کوثر!
مثل »علی« نیامده دیگر، کو همسری به شأن سرایت؟
می بارد از ضریح تو رحمت، از آسمان اسم تو عصمت
از »اشفعی لنا«ی تو »جنت«، وا شد به  روی ما، به دعایت
این شــاعرت دلش شده آهو، آهو اسیر شهر و هیاهو
اذن زیارتــی بده بانــو! این شــعر را نخوانده برایت

نکته

حسین شریعتمداری

 1- »برتراند راسل« فیلســوف بلندآوازه انگلیسي مي گوید 
» از حماقت کساني تعجب مي کنم که در میان ده ها راه پیش روي، 
دقیقا همان راهي را انتخاب مي کنند که بي نتیجه بودن آن را بارها 
آزموده اند«؟! بدون آنکه قصد اهانت داشته باشیم و تنها به عنوان 
یک واقعیت بدیهی و انکار ناپذیر باید گفت کسانی که این روزها و 
بعد از آن همه خسارتی که از زورگویی و باج خواهی آمریکا متحمل 
شده ایم، هنوز هم ترجیع بند »مذاکره با آمریکا« را بر زبان دارند، 
در اوج حماقت هســتند و صد البته »حماقت« خوشبینانه ترین 
توصیفی است که می توان درباره آنها بر زبان و قلم آورد! وگرنه 
حال و هوای آنان با »خیانت« و »وطن فروشــی« و تحمیل فقر و 
تنگدستی به ملت، بسیار شبیه تر از حماقت است! چرا؟ بخوانید 

و خود قضاوت کنید!
2- ماجرا نه پیچیده است که درک آن به اذهان ژرف اندیش نیاز 
داشته باشد و نه پنهان است که برای فهم آن، دسترسی به اسناد 
سری و طبقه بندی شده، ضرورت داشته باشد! بلکه ماجرا فقط با 
مروری گذرا به رخدادهایی که طی چند سال گذشته و مخصوصًا 
طی 7 سالی که از عمر دولت کنونی می گذرد با آن رو به رو بوده ایم 

به آسانی قابل فهم است. 
مقامات آمریکایی -چه دموکرات و چه جمهوریخواه- بارها به 
صراحت اعالم کرده و می کنند که ایران را دشمن خود می دانند 
و مقابله با موجودیت آن را به عنوان یک خط اســتراتژیک در 
دستور کار دارند و تاکید ورزیده و می ورزند که تغییر دولت ها در 
 آمریکا در این خط استراتژیک تغییری ایجاد نمی کند. آمریکا طی
 41 ســال گذشــته هیچ فرصتی را برای تحقــق این آرزوی

 -بخوانید برباد رفته- خود نیز از دست نداده است.
3- » تحریم« یکی از اهرم های آمریکا و متحدان اروپایی آن 
برای مقابله با ایران اســالمی است. این حربه اگرچه از نخستین 
روزهای بعد از پیروزی انقالب اسالمی علیه کشورمان به کار گرفته 
شده است ولی دشمن بعد از ناکامی در عرصه نظامی و... این حربه را 
با شدت و دامنه گسترده تری به کار گرفته است. اکنون باید پرسید، 
آیا تصور دست کشیدن دشــمن از این حربه، احمقانه نیست؟! 
حربه ای که علی رغم معاهده برجام نه فقط از آن دســت نکشید 
بلکه هر از چند گاه نیز تحریم های جدید تری را به آن اضافه کرد. 
کافی است نگاهی هرچند گذرا بر تحریم هایی که در فاصله زمانی 
پس از تصویب برجام تا کنون به میدان آورده اند داشته باشیم و این 
واقعیت تلخ را هم به آن ضمیمه کنیم که آمریکا و اروپا به هیچ یک 
از تعهدات برجامی خود عمل نکرده اند! اکنون سؤال این است که 
آیا دل بستن به مذاکره برای لغو تحریم ها از سوی آمریکا مصداق 
بارز حماقت یا خیانت و یا به قول رئیس جمهور، دیوانگی نیست؟! 
4- دشــمن فقط هنگامی اسلحه تحریم را کنار می گذارد که 
از کارآمد بودن و تاثیر آن نا امید شود و این ناامیدی هنگامی به 
دشمن دست می دهد که ببیند مسئوالن کشورمان امور اقتصادی 
و معیشــت مردم را به مذاکره و -با عرض پوزش- التماس برای 
لغو تحریم ها گره نزده اند و با تکیه بر ظرفیت ها و امکانات فراوان 
داخلی درپی عبور از تنگناها و رونق بخشیدن به اقتصاد ملی و 
کسب و کار ملت هستند. تنها در این حالت است که تحریم ها از اثر 
می افتند و زمینه برای رشد اقتصادی و آسانی معیشت مردم فراهم 
می شود. بی تردید، در آن حالت به جای اینکه منتظر گشایش از 
سوی آمریکا باشیم )بخوانید از گرگ انتظار چوپانی داشته باشیم(! 
آمریکا در مقابل ما به التماس خواهد افتاد. مگر تحریم بنزین با 
تولید داخلی آن شکست نخورد و آمریکا اصرار نکرد که تحریم 
 بنزین را حذف کرده و خواستار واردات آن از جانب ایران نشد؟!
  و یا مگر تولید داخلی اورانیوم 20 درصد مورد نیاز رادیو ایزوتوپ ها 

به تحریم آن از سوی آمریکا پایان نداد؟! و...
5- رهبر معظم انقالب در دیدار اخیر اعضای شورای هماهنگی 
اقتصادی کشور با ایشان با تأکید بر اینکه برای عالج تحریم ها دو 
مسیر »خنثی   سازی تحریم ها و غلبه بر آنها« و »رفع تحریم« وجود 
دارد، فرمودند: » البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند 
سال مذاکره کردیم اما به نتیجه ای نرسید« حضرت آقا، راه حل را 
در بی اثر کردن تحریم ها دانسته و گفتند: »اگر با تالش و ابتکار 
و با سینه سپر کردن در مقابل مشکالت بتوانیم بر تحریم ها غلبه 
کنیم و طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند، به تدریج دست از 
تحریم برخواهد داشت«. البته به قول حضرت ایشان »ما ظرفیت ها 
و توانایی های فراوانی برای بی اثر کردن تحریم ها داریم، به شرط 

آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکالت برویم«. 
6- ماجرا بسیار روشن و بدیهی تر از آن است که قابل درک 
نباشد و نمی توان باور کرد، کسانی که حل مشکالت اقتصادی و 
تامین معیشت مردم را به مذاکره با آمریکا گره می زنند، از درک 
این نکته بدیهی عاجز باشند! از این روی نباید نفوذ برخی از عوامل 
دشمن و القای تحلیل ها و آدرس های غلط به شماری از مسئوالن در 
پوشش مشاوره! و... را نادیده گرفت! و نباید از فتنه ای که دشمن از 
این طریق تدارک دیده و سختی معیشت و گرانی و تورم و بیکاری 
و... مردم مظلوم این مرز و بوم را نشــانه رفته است غافل بود و... 

باالخره به قول شاعر متعهد کشورمان، برادر مهدی علمدار؛
فتنه شاید کنج پستوی کسی الی کتابی

فتنه الزم نیست حتماً در خیابان بوده باشد

فتنه الزم نیست
حتماً در خیابان بوده باشد!


