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صفحه 7
پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
۲۵ شعبان۱۴۴۲ - شماره ۲۲7۱7

بعد از حدود هفت ســال منتظر گذاشتن 
امکانات و ظرفیت های کشور برای امضای برجام 
و ســپس عمل به برجام و سپس تالش برای 
احیای برجام، توســط دولت »تدبیر و امید«، 
این روزها شاهد هستیم که طیف رسانه های 
غربگرا و روزنامه های زنجیره ای مدعی اعتدال 
و اصالح طلبی، از پیروزی »جو بایدن« اعالم 
خرسندی می کنند. واقعاً با کدام تحلیل منطقی 
آینده پژوهانه، طیف  بر عقالنیــت  مبتنی  و 
بزک کننده اوباما و برجام و جان کری، با وجود 
همه عبرت های دردآور و تأسف زای برجام، باز 
هم مرتکب تحریف حقایق و واژگون ســازی 
واقعیت ها و دروغ پردازی شده، و پیروزی »جو 
بایدن« را به عنوان یک خبر خوب و مسرت آمیز 
برای مردم ایران جا می زنند، و آمدن ثبات به 
بازار ارز و ســکه و بورس و... را به افراد فاقد 

بصیرت نوید می دهند؟
نکاتی در این باره قابل ذکر اســت که به 

توفیق الهی به عرض می رسانیم: 

 خطرناک تر از آمـریکا ؛ 
»جـریان نفاق غـربگرا«

»اقتصاد کشور را معّطل و پادرهوا در 
انتظار تصمیم گیری دیگران قرار ندهند 
که تحریم برداشته بشود ما این کار را 
می کنیم، آن کار را می کنیم. فرض کنید 
تحریم باقی خواهد ماند؛ اقتصاد کشور را 
بر اساس ماندن تحریم برنامه ریزی کنید؛ 
و می شود برنامه ریزی کرد؛ چشم انتظار 
نباید باشید. یکی از مشکالت اقتصاد ما 
در این سه چهار سال اخیر همین بوده 
که مدام گفتیم تحریم برداشته بشود، 
مثاًل فرض کنید این جوری می شــود، 
تحریم برداشته شد آن جوری خواهد 
شد، سرمایه گذاری خارجی انجام بگیرد 
این جوری خواهد شد؛ این »اگر اگرها« 
اقتصاد را معّطل و سردرگم نگه میدارد 
و نبایستی بالتکلیفی در اقتصاد به وجود 

بیاید، که این ضرر بزرگی است.«
این بخشی از ســخنرانی نوروزی رهبر 
انقالب اســت که ناظر بــه انتخابات خرداد 
۱۴۰۰ و خطاب به کاندیدایی است که برای 
انتخابــات ثبت نام می کند، این چندمین بار 
اســت که رهبر انقالب دربــاره معطل نگه 
داشتن اقتصاد کشور صحبت می کنند، اقتصاد 

مبارزه با جریان نفاق و تحریف، 
سخت ترین پیکارها

مرحوم شهید مطهری در کتاب »جاذبه و 
دافعه علی)ع(«، راهکار مبارزه با جریان نفاق 
و تحریف را در برپایی نهضت بصیرت افزایی 
و بصیرت پراکنی می داند، و معتقد است که 
جریان نفاق و جریــان خواص فریب خورده 
دنیــا و جریان تحریفگران نفوذی همیشــه 
بوده و هستند و خواهند بود. چرا که در همه 
زمان ها معموال انسان هایی پیدا می شوند که 
از گذشــته انقالبی و پرافتخار خود پشیمان 
شــوند، و به خاطر دســتیابی به زر و زور و 
قدرت و جایگاه و پست و مقام و...، با دشمنان 
خارجی همکاری می کنند و با ظاهری خودی، 
تیشه به ریشه ملت های انقالبی و توده های 
مستضعف می زنند. اما آن چیزی که همچون 
سدی مســتحکم می تواند در مقابل جریان 
تحریف و نفاق بایســتد، و آن را خلع سالح 

نماید، »بصیرت و آگاهی« مردم است.
به اعتقاد شــهید مطهری مشکل ترین و 
پیچیده تریــن مبارزه ها، مبــارزه با »جریان 
نفــاق« و »جریان گندم نمایان جوفروش« و 
»جریان نفوذی های فرصت طلب و خودی نما« 
اســت. چرا که ایــن نوع مبــارزه، مبارزه با 
شــیادها و کالهبردارها و زیرك هایی است 
که احمق های بی بصیرت و نادان و غافل و از 
همه جا بی خبر را وسیله رسیدن به آرزوهای 
شــوم خود قرار می دهند. از این رو می توان 
گفت که پیکار با »جریان نفاق« و »پادوهای 
داخلی دشــمن« از پیکار با کفر و شــرك 
خارجی به مراتب مشکل تر و پیچیده تر است، 
زیرا در جنگ با کفــر، مبارزه با یك جریان 
مکشوف و ظاهر و بی پرده است که شمشیر 
را از رو کشــیده، و صراحتــا نابودی انقالب 
اسالمی و دین را نشانه گرفته است. اما مبارزه 
با »جریان نفاق« و »متظاهرین به انقالب و 
اسالم«، که در ظاهر رفیق قافله هستند اما در 
باطن شریك دزد می باشند، در حقیقت مبارزه 

با کفر مستور و کتمان شده است. 
»جریان نفاق« یك جریان متقلب دورو و 
نقاب دار و آفتاب پرست گونه و خودی نما است، 
که دو چهره پیــدا و پنهان دارد: یك چهره 
ظاهر که اسالم اســت و مسلمانی و ادعای 
انقالبی بودن و تسبیح به دست گرفتن و حتی 
عبا و عمامه گذاشتن و دم از انقالب و والیت و 
شهدا و خط امام زدن، و یك چهره باطن که 
کفر است و شیطنت و بی اعتقادی به انقالب 
و اســالم و امام و والیت. در ظاهر چه بسا دم 
از مقاومت و تکیه به جوانان می زنند، اما در 
واقع و در عمل تمام امیدشان به کدخداست، و 
جز مذاکره و اعتماد به دشمن، راهکار دیگری 

برای عالج مشکالت کشور نمی شناسند.
ادراك و فهمیــدن ایــن دو چهره پیدا 
و پنهــان منافقین نقــاب دار، برای توده ها و 
مردم عادی و بی خبران از دنیای سیاســت، 
بســیار دشــوار و گاهی غیرممکن است. به 
همین خاطر اســت که مبــارزه با »جریان 

نفاق« و مقابله با شبه روشــنفکران غربزده و 
ســتون پنجمی های دشمن غالباًً به شکست 
و ناکامی  برخورده اســت، زیرا توده  مردم و 
عوام الناس شعاع بصیرت و درکشان از سرحد 
ظاهر نمی گذرد، و نهفته را روشن نمی سازد، 
و قــدرت تحلیل و بصیرتشــان آن قدر بُرد و 
عمق ندارد کــه اعماق باطن »جریان نفاق« 
و »جریان نفــوذ« و »جریــان تحریفگران 

خودی نما« را آشکار و نمایان سازد.
امیــر المؤمنین)ع( در نامــه ای که برای 
محمد بن ابی بکر نوشــت، بــه خطر جریان 
منافقین نقاب دار و جریان پشیمان شده ها از 
انقالب و جریان خواص گرفتار چرب و شیرین 

دنیا شده،  اشاره می کند و می فرماید:
»َو لََقْد قاَل لی َرســوُل اهللِ: انّی ال اخاُف 
ا الُْمْؤِمُن  َعلی اَمّتــی ُمْؤِمناً َو ال ُمْشــِرکاً، اَمّ
ا الُْمْشــِرُك َفَیْقَمُعُه  َفَیْمَنُعــُه اهللُ بِایمانِِه َو اَمّ
ِکِه، َو لِکّنی اخاُف َعلَْیُکْم ُکَلّ ُمنافِِق  اهللُ بِِشــرْ
الَْجناِن عالِِم اللِّساِن، یَقوُل ما تَْعِرفوَن َو یَْفَعُل 

ما تُْنِکروَن«. پیغمبر به من گفت: من بر امتم 
از مؤمن و مشــرك نمی ترسم، زیرا مؤمن را 
خداوند به سبب ایمانش بازمی دارد و مشرك 
را به خاطر شرکش خوار می کند، و لکن بر شما 
از هر منافق دِل دانازبان می ترسم که آنچه را 
می پســندید می گوید و آنچه را ناشایســته 
می دانید می کند. در اینجا رسول اهلل از ناحیه 
جریان نفاق و منافقیــن نقابدار اعالم خطر 
می کند، زیرا عامه امت، بی خبر و بی بصیرت 
و ناآگاهنــد و از ظاهرهای ریش و عمامه دار 
و تســبیح به دســت و دم زننده از انقالب و 
خط امام، فریب می خورند. شــهید مطهری 
برای مبارزه با جریان نفاق به این نکته توجه 
می دهند که هر اندازه افراد جاهل و احمق و 
ناآگاه و بی بصیرت، زیاد تر باشد، بازار نفاق و 
فریب و اغواگری و خطای محاســباتی داغ تر 

است.
از این رو باید گفت که مبارزه با احمق و 
حماقت و بی بصیرت ها، به طور غیرمســتقیم 
مبارزه با »جریان نفاق« نیز محسوب می گردد، 
زیرا احمق های بی بصیرت ابزار دست منافق  
بوده، پــاس گل به جریان نفــاق می دهند، 
و آب به آسیاب دشــمن می ریزند. بنابراین 
تالش برای جهاد بصیرت افزایی و افشا کردن 
اغواگری ها و اغفال سازی ها و آدرس های غلط 
جریان تحریف و نفاق برای توده مردم کوچه و 
بازار، در واقع به نوعی خلع سالح کردن جریان 
نفاق بوده، و به گونه ای شمشیر از دست منافق 

گرفتن است.
 نمی دانند 

یا خود را به ندانستن زده اند؟!
بعد از حدود هفت سال منتظر گذاشتن 
امکانات و ظرفیت های کشــور برای امضای 
برجام و سپس عمل به برجام و سپس تالش 
برای احیای برجام، توســط دولت غربگرای 
»تدبیر و امید«، این روزها شــاهد هســتیم 
که طیف رســانه های غربگرا و روزنامه های 
زنجیره ای مدعی اصالح طلبی، از پیروزی »جو 
بایدن« اعالم خرسندی کرده، و برای برگزاری 
جشن پیروزی االغ ها )سمبل دموکرات های 

آمریکا( دست از پا نمی شناسند. 
پرسشی که در اینجا خودنمایی می کند آن 
است که واقعاً با کدام تحلیل منطقی و مبتنی 
بر عقالنیت آینده پژوهانه، طیف بزك کننده 
اوبامــا و برجام و جان کــری، با وجود همه 
عبرت هــای دردآور و تأســف زای برجام، باز 
هم مرتکب تحریف حقایق و واژگون ســازی 
واقعیت هــا و دروغ پردازی شــده، و پیروزی 
»جــو بایدن« را به عنــوان یك خبر خوب و 
مســرت آمیز برای مردم ایران جا می زنند، و 
وعده آمدن ثبات به بازار ارز و سکه و بورس 
و... را برای افراد فاقد بصیرت نوید می دهند؟
به راســتی مگر این جریــان لیبرال که 
قطب نمایشان همیشه به سمت غرب نشانه 
رفته است، دچار آلزایمر سیاسی و فریبکارانه 
شده اند و نمی دانند و یا خودشان را به ندانستن 
زده اند که انسان نمایی همچون »جو بایدن« 

دنبال ســخت گیری هرچه بیشتر بر انقالب 
اسالمی و مضاعف ســازی فشار تحریم ها به 
صورت هوشــمندانه بر ملت ایران است، نه 
ایجاد گشایش و تنش زدایی در روابط فی مابین 

آمریکا و ایران؟! 
براســتی آیا مدعیان اصالح طلبی از یاد 
برده اند که »جو بایدن« اعتراف کرده و گفته 
است: »سیاست دست چدنی و خشونت عریان 
آمریکایی  ترامپ علیه ایران شکست خورده 
اســت. برای به زانو در آوردن ایران اسالمی، 
روش های زیرکانه تر و هوشــمندانه تری هم 
برای سخت گیری علیه ایران وجود دارد، که 
باید از آنها استفاده کرد«؟ )نقل به مضمون(

آیا افراطیون و  اشرافیت مدعی اصالحات 
و اعتــدال، واقعیت هــا را دربــاره خباثت و 
شــیطنت دموکرات ها نمی دانند که مردم را 
به پیروزی »جو بایدن« امیدوار و مشــغول 
ساخته اند؟ پاسخ این است که: یقینا می دانند. 
اما درمانده و مســتاصل و حیران شــده اند، 

چــرا کــه از طرفی شــرمنده و خجالت زده 
مــردم به خاطر ُخلف وعده هــا و خیانت ها و 
کم کاری ها و سوءمدیریت شان هستند و هر 
روز محبوبیت شان نزد توده مردم کمتر و کمتر 
می گردد، هر روز لعن و نفرین طبقات محروم 
و مستضعف را که نثارشان می گردد، می شنوند 
و می بیننــد، و از طرف دیگر هیچ حرفی هم 

برای گفتن و دفاع از خود ندارند.
از این رو تنهــا  گریزگاه و ملجأ و مأوایی 
که برایشان باقی  مانده آن است که این چند 
ماه باقی مانده تا انتخابات ۱۴۰۰ را مشــغول 
سرگرم کردن و امیدوار سازی مردم به انتخاب 
»جو بایدن« نمایند، و با وانمود ســازی نقش 
انتخابــات آمریکا در »یك گشــایش بزرگ 
اقتصادی و بازگردانــدن ثبات به قیمت ها« 
برای خود اعتبار و فرصت تنفس پیدا کنند. 
وضعیت مدعیان جریان اعتدال و اصالحات 
امروز به مانند انسان کالهبردار شارالتانی شده 
که  گریبانــش را گرفته اند و او برای خالصی 
موقت، چك یا وعده دیگری می دهد تا فعال 
بتواند  گریبانش را رها کند و نفسی تازه نماید. 
نشان به آن نشان که اخیرا صادق زیباکالم 
گفته: »اصالح طلبان دیگر حرفی برای گفتن 
به مــردم ندارند و از همیــن حاال انتخابات 
۱۴۰۰ را سه هیچ باخته اند«. در این شرایط، 
طیف متبوع وی می خواهند دوقطبی سازی 
منســوخ »جنگ یا مذاکره« را احیا نموده، و 
در پایان هشت سال بی کفایتی و ناکارآمدی و 
بی تدبیری مدعیان اعتدال و اصالحات، چنین 
وانمود کنند کــه باب نجات اقتصاد ایران، و 
راهکار عبور از تحریم ها و تهدیدها، توســط 

ســوپرمن جدید آمریکایی )یعنی جناب جو 
بایدن( گشوده شد، اما در داخل طیف انقالبی 
و طرفداران مکتب مقاومت، نگذاشــتند که 
بستر برای انجام مذاکره مجدد به وجود آید! و 
نگذاشتند که اعطای امتیازات یك طرفه دیگر 

در قالب برجام 2 و 3 محقق گردد!!!
خیانت و تحریف مضاعف این اســت: با 
 ترکیب »سوءمدیریت و غفلت آفرینی در قبال 
خباثت دشــمن«، معیشت مردم را در تنگنا 
قرار دادنــد؛ حاال هم به جای عذرخواهی، یا 
اعتراض و مرزبندی با دشمن، دوباره چنین 
وانمود می کنند که »کلید حل مشــکالت نه 
در داخل، بلکه در آمریکا و اروپاست؛ اگر هم 
مشکالت اقتصادی حل نشده، علت آن، نظام 
و رهبری و منطق انقالب اسالمی است که دم 

از »مقاومت« و »استکبارستیزی« می زند!«
نگاهی به کارنامه سیاه و شیطنت بار 

»دموکرات ها«
مروری بر گفته ها و نوشته جات دولتمردان 

و سیاست بازان شیك پوش اما به واقع درنده 
و خون آشام و جهان خوار حزب دموکرات های 
آمریکا در چند ماه اخیر، حاکی از این اســت 
که بارها به صراحت یا کنایه و  اشاره گفته اند 
که: به تعهدات یکطرفه برجامی ایران بسنده 
نمی کنند و نظام جمهوری اسالمی عالوه بر 
عقب نشــینی از حقوق هسته ای، می بایست 
از قــدرت موشــکی و منطقــه ای خود نیز 
عقب نشــینی کند، و امتیــازات جدیدی را 
الزم اســت به آمریکایی ها اعطــا نماید! به 
عبارت روشــن تر آقای »جو بایدن« و حزب 
دموکرات های آمریکا آن قدر به روحیات انفعال 
و ذلیالنه طیف غربگرای ایران واقف شده، و 
آن قــدر به دولت غربگرا و منفعل »روحانی« 
امید بسته اند، که امتیازات گرفته شده توسط 
اوبامــا و  ترامپ را کافی نمی دانند، و به قصد 
اینکه  هاضمه سیری ناپذیری و استکباری آنها 
اندکی تسکین پیدا کند، امتیازات جدیدی را 
از دولت »تدبیر و امیــد« طلب می کنند، و 
امیدوارند که تا پیش از روی کار آمدن دولت 
جــوان انقالبی در انتخابات ۱۴۰۰، کار ایران 
را یکســره کنند و یك ایران ضعیف و ناتوان 
و خالی شــده از مولفه های اقتدار، و گوش به 

فرمان شده، را شاهد باشند. 
مشــاوران  ترامپ گفته اند ایران، هم باید 
تمدید )بخوانید: دائمی سازی!( برخی بندهای 
رو به پایان برجام را بپذیرد! و هم، امتیاز های 
جدیدی در حــوزه توانمندی نظامی و نفوذ 
)امنیت( منطقه ای خــود واگذار کند! و این 
خطی اســت که حزب دموکــرات هم آن را 
دنبال می کند، و با سیاست چماق و هویج، یا 

هر روش هوشمندانه دیگری برای دستیابی 
به آن لحظه شماری می نماید.

ملت شریف و بابصیرت ایران خوب است 
که به این نکته توجه ویژه داشــته باشند که 
این دموکرات ها بودند که غیر از »تحریم های 
فلج کننده« در پیشابرجام، تحریم های ویزا، 
کاتســا و آیسا را )زیرساخت فشار حداکثری 
 ترامپ( را در پســابرجام پایه گذاری کردند و 
تعلیق تحریم های وعده داده شده در برجام 

را به تمسخر گرفتند.
 موضع »جو بایدن« 

نسبت به برجام
در میان مــا فارســی زبانان ضرب المثل 
معروفی جاری هســت کــه می گوید: »مرا 
به خیر تو امید نیســت، شر مرسان!«، حال 
این حکایت ما و دموکرات های آمریکا شــده 
اســت. بنا به پیش بینــی و گمانه زنی برخی 
از کارشناسان سیاســی، »جو بایدن« قطعا 
بــه برجام برنمی گــردد؛ و حتی تحریم های 
 ترامپ را هم برای خود فرصت اعمال فشــار 
بیشتر بر انقالب اسالمی می داند. اما حتی اگر 
این تحلیل هم درســت از آب درنیاید، و اگر 
هم فرضا »جو بایــدن« اراده و تمایلی برای 
بازگشت به برجام پیدا نماید،، تحریم هایی که 
با هماهنگی اوباما و  ترامپ در کنگره تصویب 
شده، یك مانع جدی و بزرگ برای بازگشت 

آمریکا به برجام تلقی می شود.
مروری بــر تاریخچه تلــخ و عبرت آموز 
برجام نشــان می دهــد کــه دموکرات ها و 
جمهوری خواهان، تحریم های جدید و پیاپی را 
طی پنج ساله پس از اعالم برجام، با اتفاق آرا 
تصویب کردند؛ با یقین به اینکه دولت منفعل 

و فشل »روحانی«، که تمام تخم مرغ هایش را 
در سبد برجام و مذاکره گذاشته است، به هیچ 
وجه از برجام خارج نمی شود، و هیچ واکنش 
جدی و قاطع و عزتمندانه و بازدارنده ای هم 
به نقض برجام توسط تحریم های جدید آمریکا 

نخواهد داشت! 
متأســفانه دولت »تدبیر و امید« با اتخاذ 
راهبرد »تنش زدایی« و »تعامل با غرب«، با 
ذلت و استرحام و انظالم هرچه تمام تر، پنج سال 
تماشا کرد تا دموکرات ها و جمهوری خواهان 
متفقا دیوار تحریم هــا را بلند تر و قطور تر و 
مستحکم تر کنند. مبتنی بر این واقعیت تلخ، 
پیش بینی می گردد که »جو بایدن« در صورت 
تســجیل پیروزی اش در انتخابات، به خاطر 
همین تضمین پیشاپیش و پالس های ضعفی 
که از دولت روحانی گرفته)!(، به پایمال کردن 
برجامی و افزایش هوشمندانه تر فشار تحریم ها 
ادامه می دهد؛ و این هیچ مباینتی با وسوسه 
 نشســتن به پای میز مذاکــره، و انجام بازی 

چماق و هویج ندارد.
خطرناک تر از بایدن، »جریان نفاق 

غربگرا« با آدرس غلط »مذاکره«
بنابراین به نظر می رسد که مسئله اصلی که 
ملت ایران باید به آن عنایت داشــته باشد و 
چشم بصیرت خود را نسبت به آن باز نماید، 
این نیســت که »جو بایــدن« خطرناك تر و 
شــوم تر است یا »دونالد  ترامپ«؟ بلکه  خطر 
واقعی و نگران کننــده، حلقه نفاق داخلی و 
جریــان تحریفگران نفــوذی و طیف لیبرال 
غربگــرا و آن دســته از مدعیــان اعتدال و 
اصالحات هســتند که این روزها در فضای 

رســانه ای داخل کشــور، به هر نوع تاکتیك 
نخ نمــای آمریــکا، بها و ضریــب می دهند. 
بــا بزرگنمایی تحریم ها، ســوءمدیریت ها و 
بی تدبیری ها و ناکارآمدی و فســاد و خیانت 
خویش را کتمان کرده، و ریشه همه مشکالت 
را در واشنگتن دی سی واکاوی می کنند. اگر 
دولت آمریکا قصد فریب می کند، اینها بزکچی 
می شوند و سیمای شیطان را با فضایل نداشته 
می آرایند؛ و اگر دولت آمریکا بنا را بر اِرعاب 
می گذارد، اینها حربه ُکند او را صیقل می دهند 
و هراس افکنی پیشه می کنند و ملت را از سایه 
شــوم جنگ می ترسانند، و ادعا می کنند که 
آمریکا قادر است با یك بمب تمام توان نظامی 

و تسلیحاتی ما را متوقف سازد!!!
دموکرات ها رای بیاورند یا جمهوری خواهان، 
ایــن جریان غربگرا و ایــن پادوهای آمریکا 
مأمورند به آمریکای فرتوت و رو به افول، هیبت 
و جالل تازه ببخشند، و ایران قدرتمند را فاقد 
چاره تصویر سازی کرده، شرایط را به صورت 
بن بست وانمود کرده، مردم و مسئولین نظام 
اســالمی را دچار خطای محاسباتی کرده و 
ایران را ناچار از نوشــتن دیکته آمریکا پای 
میز مذاکره وانمود می نمایند، و با آدرس های 
غلطی که می دهنــد زمینه را برای انفعال و 
انظالم و استرحام هرچه بیشتر انقالب فراهم 

می نمایند.
به شــهادت اســناد فراوان، این جماعت 
غرب اندیــش و غرب ســتا و غربگدا، یکی از 
عوامل اصلــی ماندگاری و مضاعف ســازی 
تحریم ها هستند؛ چه زمان هایی که در فتنه 
88 خواستار تشــدید تحریم ها برای به زانو 
درآمدن ایران شــدند؛ و چــه زمان هایی که 

با ارســال پالس ضعــف و ناتوانی، و با درس 
مذاکــره گرفتن از کربــال، و با تحریف صلح 
امام حســن )ع(، به دشمن مستاصل روحیه 
دادند، و عصا زیر بغل آمریکای رو به انحطاط 
گذاشته، و این سیگنال را برای آمریکایی ها 
ارسال کردند که تحریم ها ما را بیچاره کرده، 
و با چند فشار تحریمی  دیگر، کار جمهوری 
اسالمی تمام اســت، و فروپاشی و استحاله 

انقالب رقم می خورد.
از ایــن رو باید گفت که »جــو بایدن« 
و »دونالــد  ترامپ« آن قــدری خطرناك و 
وحشــتناك و دلهــره آور و خســارت آفرین 
نیستند، که این منافقین غربزده و نفوذی های 
فرصت طلب و این  اشــرافیت مدعی اعتدال 
و اصالحات، خطرناك و مصیبت زا هســتند. 
چقدر زیبــا و دقیق قرآن کریم به خطر این 
منافقین نفوذی و این جریان ســتون پنجم 
دشمن  اشاره می نماید و می فرماید: »هم العدو 
فاحذرهم«. یعنی: دشمن اصلی و خطرناك 
شــما مســلمین، این جریان نفاق است، که 
دم از انقالب و اســالم می زنند، اما در خفا به 
دشمن پاس گل می دهند، و با ارائه آدرس های 
غلط، مردم جاهل و بی بصیرت را دچار خطای 
محاسباتی ساخته، راهبرد ذلت بار »سازش، 
تسلیم، مذاکره، دیپلماسی التماسی« را بزك 
کرده، و زمینه شکســت و ذلت مســلمان را 
فراهــم می آورند. بنابراین حقیقتا باید گفت: 
منافقین از کفار بدترند و باید با آنها سرسختانه 
و به عنوان دشمن مسلّم و مقّدم برخورد کرد، 
و بــا جهاد بصیرت افزایی، منافقین نفوذی و 
تحریف گر را خلع سالح کرد.  اگر خط منافقین 

که خط تحریف و خط ســازش و تســلیم و 
دیپلماسی التماسی اســت، با غیرت ملی و 
روشنگری و اعتراض نخبگان شکسته شود، 

قطعا خط تحریم شکستنی است.
 تالش برای دستیابی به یک توافق 

و مذاکره دیگر تا قبل از انتخابات 1400
اخیــرا دکتر فواد ایــزدی در مصاحبه ای 
گفته: »برای آمریکایی ها این موضوع بسیار 
مهم اســت که از بهمن ماه که دولت جدید 
وارد کاخ ســفید می شود تا مرداد ۱۴۰۰ که 
دولت جدید در ایران شروع به کار می کند، با 
ایران به یك توافق دست پیدا کنند، چرا که 
نگران هستند باز مجبور شوند با فردی مثل 

سعید جلیلی مذاکره کنند.« 
این حرف دکتــر فواد ایزدی یك تحلیل 
صرفا سیاســی نیســت، بلکه یــك واقعیت 
راهبردی اســت. آمریکایی ها خوب می دانند 
چند ماه باقی مانده تا خرداد ۱۴۰۰ احتماال 
آخرین زمانی اســت که می توانند از انقالب 
اســالمی، با کمك پادوهــای داخلی خود و 
با اســتعانت از جریان نفاق غربگرا، با قلدری 
و زورگویی هرچه تمام تــر پای میز مذاکره 
برجــام، باج بگیرند، اما بعد از روی کارآمدن 
دولت جوان انقالبی در انتخابات ۱۴۰۰ ایران، 
دیگر خبری از این انفعال ها و امتیاز دادن های 
یکطرفه نخواهد بود و دوران سختی خواهند 

داشت. 
تعبیــری که ونــدی شــرمن در کتاب 
خاطراتــش از مذاکرات بــا جلیلی توصیف 
می کنــد را به یاد آوریــد: »جلیلی ما را پای 
میز مذاکره عذاب می داد اما انتخاب روحانی 

همه ما را امیدوار کرد!...«
راهبرد »مقاومت«: »کم هزینه و پرفایده«

ملت شریف ایران باید بدانند که استمرار 
راهکار »مقاومت«، با شاخصه هایی همچون: 
انقالبی گری، مدیریــت جهادی، خودباوری، 
اعتماد به جوانان، فعال ســازی ظرفیت های 
عظیم درونی، حمایت گرایی از تولید داخلی، 
مقابله با واردات بی رویه، قطع کردن دســت 
مفســدین اقتصادی و رانت خواران و دالالن 
موانع کســب وکار  برداشــتن  فرصت طلب، 
و... کــه حاصل آموزه هــای امامین انقالب و 
تجربیات هشــت ســال دفاع مقدس است، 
هرچند ساده و بی زحمت و بی هزینه نیست، 
اما بسیار پرمنفعت بوده، آینده ای کاماًلً روشن 
و غرورآفرین وســعادت زا و تضمین شده به 
وعــده الهی در پی خواهد داشــت، که تمام 
خوف و ترسها و حزن و اندوه های ملت ایران 
را از بین خواهد برد. چرا که این وعده قرآن 
است که )إَِنّ الَّذیَن قالُوا َربَُّنا اهللُ ثَُمّ اْسَتقاُموا 
ُل َعلَْیِهُم الَْمالئَِکهًُْ أاَلَّ تَخاُفوا َو ال تَْحَزنُوا  تََتَنــَزّ
هًِْ الَّتي  ُکْنُتْم تُوَعُدوَن (، و این  َو أَبِْشــُروا بِالَْجَنّ
وعده حتمی خداوند صادق الوعد است که )إَِنّ 
الَّذیَن قالُوا َربَُّنا اهللُ ثَُمّ اْسَتقاُموا َفال َخْوٌف َعلَْیِهْم 

َو ال ُهْم یَْحَزنُون (. 
 امــا مســیری که »جریــان تحریف« و 
نفــوذ و جریان شبه روشــنفکران  »جریان 
لیبرال غربزده« نشان می دهند، مسیر ذلت بار 
»ســازش و تسلیم و مذاکره و عقب نشینی و 
امتیاز دادن« است، که هزینه هایی به مراتب 
سنگین تر از هزینه های »دکترین مقاومت« به 
ارمغان خواهد آورد، و در انتها به مقصدی به 
نام »ذلت، سرافکندگی، حقارت، عقب نشینی 
از حقوق هسته ای، دادن امتیازات یك طرفه 
به دشــمن، اســتمرار تحریم ها و تهدیدها، 
تداوم مشــکالت اقتصادی، کوچك تر شدن 
سفره مردم و...« ختم می گردد و مدال ننگین 
»گاو شیرده بودن« را پر پیشانی ملت خواهد 

چسبانید. 
بنابراین راهکار ســعادت و کلید پیروزی 
و رمز عبــور از تحریم ها و تهدیدها منحصر 
در پیمــودن راهکار »مقاومت« و ســرلوحه 
قــرار دادن تجربیات دفاع مقدس و در پیش 
گرفتن ایســتادگی، توأم با بصیرت در برابر 
یزیدهای زمانه و تبعیت نکردن از اغواگری های 
»جریان نفاق« و »جریان تحریف« و »جریان 
لیبرال های غربگرا و غربگدا« است. و این راه را 
ان شاء اهلل با رقم زدن دولت جوان حزب اللهی، 
و با کمك مجلس متعهد انقالبی، و با فهم و 
بصیرت و اســتقامت مردم، و با اســتعانت از 
الطاف خاصه الهی ادامه خواهیم داد، تا در پرتو 
تشکیل یك »دولت انقالبی« بتوانیم »جامعه 
اسالمی« و سپس »تمدن نوین اسالمی« را 
رقــم بزنیم، و منادی عدالــت و معنویت در 
جهــان گردیم، و زمینه را برای ظهور مهدی 
صاحب الزمان آماده  نماییم. چرا که این وعده 
پروردگار متعال است که )َو لََیْنُصَرَنّ اهللُ َمْن 

یَْنُصُرُه إَِنّ اهللَ لََقِوٌيّ َعزیٌز(
*  طلبه و پژوهشگر حوزه علمیه اصفهان

ضرورت درس گرفتن از تجربه تلخ 8 سال گذشته در انتخابات پیش رو 

د  قـتصــا  ا
نباشد یم  تحر رفع  معطل 

شاید از تعریف علمی دارای شاخص های متعدد 
و بعضا پیچیده اســت، اما در بین عامه مردم 
اگر بخواهید از اقتصاد بگویید، شــاید با چند 
کلمه مثل معیشــت و قدرت خرید و امثالهم 
روبرو شوید، که این ها بازخوردهای اقتصاد در 

جامعه هستند.
از منظر سیاســی اما اگر به این مقوله نگاه 
کنیم بیشتر هشدار نسبت به نگاهی است که 
ظرفیت های کشور را مثل دولت آقای روحانی 
معطل مذاکره با غرب می داند و تمام داشته های 
خود را می گذارد برای امتیاز دهی به دشمنی که 
عناد او نمایان است، متاسفانه در مدت نزدیك 
به 8 ســال از دولت روحانی ظرفیت کشــور 

همیشــه معطل چیزی به نام مذاکرات و رفع 
تحریم بوده است.

 دولــت اعتدال اصالح طلــب روحانی بعد 
از توافقــات کوتاه مدت ژنو و لــوزان با وجود 
مشاهدات بد عهدی طرف مقابل به سراغ برجام 
یا برنامه جامع اقدام مشــترك رفت، در برجام 
بــه گفته آقای روحانی قرار بر لغو کلیه تحریم 
در روز توافق بودیم اما چیزی که مشاهده شد 
صرفا تعهدات یکجانه ما بود و برداشتن برخی 

تحریم ها آن هم روی کاغذ بود.
اگر چه بعد از برجــام چند تیم اقتصادی 
از اتحادیــه اروپا به ایــران آمدند اما ورود این 
هیئت های اقتصادی نمایشــی بود که بگوید 

فصل آغاز همکاری های اقتصادی شروع شده 
اســت، اما در عمل به دلیــل موانعی که هنوز 
برداشته نشده بود امکان تبادالت اقتصادی نیز 
فراهــم نبود و عمال بعد از امضای برجام تغییر 
چشمگیری جز سفر چند هیئت اروپایی نداشت، 
این مطلب را مصاحبه آقای سیف با بلومبرگ 

به تایید می رساند.
 رئیس وقت بانك مرکزی می گوید:تا به این 
لحظه »تقریبا هیچ چیز« از برجام عاید ایران 
نشده است. یکی از نیازهای ضروری ما تبدیل ارز 
است تا قادر به پرداخت پول به تامین کنندگان 
کاال باشــیم و این امر نیز به نوبه خود نیازمند 
دسترسی به سیستم مالی آمریکا است.آمریکا 

و اروپا هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نبودند، 
در دوره اوباما اگر چه دموکرات ها بارها صراحتا 
برجام را نقــض کردند، امــا دولتی که همه 
ظرفیت ها را معطل این توافق کرده بود، هیچ 
 گاه حاضر نشد در برابر زیاده خواهی طرف غربی 

مقاومت کند.
 در زمانــی که حتی تحریم های آیســا 

دوباره اعمال شــد، دولت آن را نقض فاحش 
ندانست، بعد از خروج آمریکا دوباره رسانه های 
اصالح طلب جوری فضا را ترســیم می کردند 
که انگار چیز مهمی نیســت و یا اصال آمریکا 
در برجام وجود نداشته است، نتیجه توافقی 
شکننده با دشمن که خواست اصلی آن رفع 
تحریم بود و این شــعار این سال ها مکرر از 

سوی مســئولین دولتی تکرار شده است، 
چیزی جز تحریم های بیشتر در پی نداشته 

است.
 موضوعی کــه باید در انتخابات خرداد 
ماه به آن دقت کرد، درس گرفتن از 8 سال 
معطل ماندن کشور برای رفع تحریم است، 
رفع تحریم در عمل بسیار خوب است، اما 
رفع تحریم زمانی اســت که کامل تسلیم 
خواسته های اســتعماری دشمن بشویم و 
آن گاه می شویم جایی مثل لیبی که همه 
خواسته غرب را انجام داد و آخر همان غرب 

به آن حمله کرد.
 ما باید با دیپلماسی قوی علیه تحریم ها 
موضــع مقاومی بگیریــم و در کنار آن از 
ظرفیت های داخل کشــور برای ایجاد یك 
ایران قوی بهره بگیریم، کسی که در خرداد 
ماه با شــعار مذاکره بــرای رفع تحریم به 
میدان بیاید همانی می شود که این سال ها 
درگیر آن شده ایم، گرانی مسکن و خودرو 
و ارز و ســخت شــدن وضعیت معیشــت 
حاصل نگاهی اســت که هنوز هم می گوید 
 اگــر با دشــمن مذاکره کنیم مشــکالت 

حل می شود.

علی چاهخورزاده

* رسول رضایی


