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* با هدف گذاری هایی که در سفر آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری به روسیه 
و مالقات با والدیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور صورت گرفته افق های روشنی 
در انتظار همکاری های اقتصادی دو کشــور به وجود آمده به طوری که می توان 

گفت نقشه راه جدیدی در روابط دو کشور ترسیم شده است.
سروش
* برخی روزنامه های اصالح طلب به ســفر مهم و تأثیرگذار رئیس جمهورمان به 
روســیه در صفحه اول روزنامه های خود نپرداختند. ولی اگر این سفر به آمریکا 

بود قطعاً تیتر یک روزنامه هایشان می شد!
جمالی نسب

* شهید حاج قاسم سلیمانی در مورد تهاجم فرهنگی دشمنان می گوید: »تهاجم 
فرهنگی این است که بچه های ما شخصیت هایی چون شهید قاسم میرحسینی ها 
و دیگر شهدا را نشناســند. جوانان باید چنین شخصیت هایی را برای خودشان 
الگو قرار دهند.« علی رغم چاپ زندگی نامه بسیاری از شهدا، هنوز هم جای کار 
بسیاری دارد. ناشران انقالبی این اسطوره های صبر و مقاومت در جنگ 8 ساله 
علیه ملت توسط صدام و نیز مجاهدان بی نظیر مدافع حرم را به جوانان بشناسانند 

تا به دنبال الگوهای حقیقی بروند نه الگوهای ساختگی و پوشالی.
اکبرزاده
* چین بیشترین همراهی را با ایران در مذاکرات وین داشته است و همواره در 
برابر زیاده خواهی های غرب مقاومت کرده است. بنابراین ضرورت دارد کشورمان 
با توجه به تحریم های یک جانبه و ظالمانه آمریکا روابط تجاری خود را با چین 
که دومین اقتصاد بزرگ دنیاســت بهبود ببخشــد. اجرای قرارداد 25 ساله یک 
فرصت ویژه اقتصادی برای ایران است که منجر به بهبود اقتصادی و بهبود رتبه 
اقتصادی کشــور از 9 به پایین تر خواهد شد. به همین علت است که غربگرایان 

این طور مضطرب و پریشان، خود را به در و دیوار می زنند.
صفری
* یک روزنامه ستایش کننده دولت روحانی در یادداشت اخیر خود هشدار داده 
کشــور به پرتگاه نزدیک شده است. در جواب این سیاه نمایی عرض می کنم در 
شرایطی که وضعیت همه گیری کرونا در آمریکا و اروپا به حالت بحران رسیده و 
وضعیت قرمز است در کشور ایران با تالش شبانه روزی مدافعان سالمت و همت 
مسئوالن برای تأمین و توزیع واکسن وضعیت در اکثر شهرهای کشور آبی شده 
و از طرف دیگر در ماههای اخیر شــتاب تورم متوقف گردیده و به عبارتی تورم 
به کنترل درآمده اســت. کار اصالح طلبان و کنار زده شده های از قدرت نادیده 
گرفتن موفقیت های دولت جدید شــده است. خجالت نکشند و خیلی رو راست 
به مردم بگویند کار ویژه آنان سانسور اخبار مثبت و یأس آفرینی در جامعه است.
قلعه وند

* مردم کشــورمان باید در جریان باشــند که فرماندهان گروهک تروریستی و 
تجزیه طلب االحوازیه که محاکمه ســرکرده آن به جریان افتاده بین کشورهای 
اروپایی و عربستان ســعودی در رفت و آمد بوده اند. در ضمن شهروندان عادی 
از جمله زنان و کودکان مورد هدف اقدامات تروریستی این گروهک قرار گرفته 
و بــرادران و خواهــران فارس و عرب هر دو از قربانیان جنایت های این گروهک 

تروریستی هستند.
یعقوبی
* امیدوارم امارات با این گوشمالی که یمن به او داد حساب دستش آمده باشد 
و پای خود را از جنایت بیشتر علیه ملت مظلوم یمن کنار بکشد و اال این طور 

که پیداست باید منتظر ضربات دردناک تر مردم یمن باشد.
ثامنی
* رژیم آل سعود که ناتوان از پاسخگویی به انصاراهلل است، انتقام حمله به مراکز 
اقتصادی، نظامی، صنعتی و نفتی خود و همپیمانانش را با بمباران مناطق مسکونی 
و به شهادت رساندن زنان و کودکان یمنی می گیرد. مراکز و سازمان های بین المللی 

مدعی حقوق بشری هم که کماکان خود را به خواب زده اند.
رضا موسی
* موضوع آســیب های اجتماعی همواره از جمله دغدغه های جدی رهبر معظم 
انقالب بوده و تاکنون نشست های متعدد دوره ای با مسئوالن مربوطه در حضور 
ایشــان برگزار شده اســت. اکنون نوبت متولیان امر است که گزارش بدهند در 
خصــوص رفع این معضــالت چه برنامه ریزی هایی کرده انــد و چه قدر از آن ها 

عملی شده است.
سرلک
* ماکرون عالی ترین مقام رســمی کشور فرانسه گفته تعرض به زنان کشورش 
به حدی  زیاد شــده که بیشتر آنها جرأت نمی کنند سوار اتوبوس و قطار شهری 
بشوند. پیشنهاد می کنم اختالط زن و مرد را آزاد بکنند و الزام حجاب را بردارند 

تا مر دان این جامعه چشم و دل سیر بشوند!
سیدین
* تا قبل از اینکه اخبار حوادث تعرض به زنان در کشورهای اروپایی مثل فرانسه 
بــاال بگیرد تصور بعضی از ما مردم ایران این بود که در کشــورهای غرب همه 
آزادانه و در شرایط کاماًل فرهنگی و در رفاه زندگی می کنند ولی واقعیت امروز 
این کشــورها چیز دیگری را نشــان می دهد. گویا باید پلیس را دو برابر کنند تا 

جلوی تعرض را بگیرد البته اگر جواب بدهد.
موسوی
* چند خواننده که در حرفه خودشان هم تعریفی ندارند به عنوان بازیگر و نقش 
اول چند فیلم به کارگیری شده اند. گویا پشت صحنه گردش مالی زیادی در کار 
بوده که شاهد چنین اتفاق عجیبی هستیم. مسئولین فرهنگی و نهادهای سینمایی 

الزم است این وضعیت را اصالح کنند.
خّرم
* در برنامه تلویزیونی خندوانه سیاست های دستگاه دیپلماسی کشور به سخره 
گرفته می شــود در حالی که در 8 سال گذشته مجری این برنامه و افراد دعوت 
شده الم تا کام علیه خسارت آفرینی های بی حد و مرز دولت قبلی حرف نمی زدند.
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* با توجه به گذشت بیش از 5 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم ضروری است 
دولت به تغییر مدیران میانی اهتمام بیشتری داشته باشد.

تربتی
* براســاس نظر کارشناسان امیکرون، مثل آتش زیر خاکستر است. لذا از همه 
 هم وطنان درخواســت می شود دســتورالعمل های بهداشــتی را جدی بگیرند 
تا خدای ناکرده دوباره کشور مثل نیمه اول امسال با افزایش مرگ و میر و تعطیلی 

کسب و کارها مواجه نشویم.
عطیفی

»روزبه روز به تعداد زنانی که از  ترس آزار و اذیت با وسایل حمل ونقل 
عمومی  تردد نمی کنند، اضافه می شــود. بــه همین خاطر حضور پلیس، 
مخصوصاًًً در زمان هایی که آزار و اذیت بیشتر می شود را دو برابر می کنیم.«
این اظهارات چیزی نیست جز توئیت چند روز قبل »امانوئل ماکرون« 
رئیس جمهور فرانسه در مورد وضعیت و شرایط زنان در این کشور، فرانسه ای 
که هنوز برای بسیاری از شیفتگان غرب در ایران و کشورهای دیگر مرکز 
تمدن، آزادی و دموکراسی است و چه سخت است برای این افراد شنیدن 

این اعترافات از رئیس جمهور یکی از قبله های آمالشان!
این شرایط اما تنها مختص فرانسه نیست. نمونه های فراوان دیگری 
هم وجــود دارد از جمله؛ گزارش چند ماه قبل پارلمان انگلیس که حاوی 
روایت تأسف انگیز دیگری است: »ارتش انگلیس در »محافظت از سربازان 
زن« ناموفق عمل کرده و تقریبا دو سوم آنها مورد »آزار و اذیت جنسی و 
تبعیض« قرار گرفته اند.« البته این گزارش می افزاید با توجه به مواردی که 
از  ترس گزارش نشده است، آمار این رفتارهای خشونت بار و زشت بسیار 

بیشتر از چیزی است که از آن اطالع وجود دارد.  
نمونه دیگر اینکه؛ بارها گزارشات تکان دهنده ای از تجاوز و خشونت 
نسبت به سربازان زن شاغل در ارتش آمریکا از سوی همقطارانشان منتشر 

شده است.
اینها تنها چند نمونه از وضعیت و شرایط اسفناک زنان در غرب است.

اعتراف اخیر رئیس جمهور فرانسه و نگرانی وی از افزایش آزار و اذیت 
زنان در حالی است که در این کشور مدعی آزادی )که حتی اهانت به پیامبر 
اسالم از مصادیق آزادی تلقی می شود!( طی سال های اخیر سرسختانه ترین 
قوانین برای ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس و دانشگاه ها و... تصویب 
و اجرا شده است و به نوعی پرچمدار مخالفت با حجاب و پوشیدگی و مروج 
برهنگی هستند، حال می توان ابراز نگرانی مزورانه ماکرون درباره امنیت 
زنان را باور کرد؟ آیا می شود نگرانی و ژست دفاع وی و برخی دیگر از سران 

کشورهای غربی از حقوق زنان در سایر کشورها را پذیرفت؟
در شرایطی که عقال و اندیشمندان غربی وضعیت امروز جوامع خود و 
گسترش بی اخالقی، تجاوز و تعدی و له کردن زنان پای تمایالت شهوانی 
سیری ناپذیر مردان هوس باز را نتیجه طبیعی نابودی اخالق و ارزش ها و از 
همه مهم تر انهدام نهاد مقدس خانواده و جایگاه واالی زن می دانند، سران 
همین کشورها برای سایر فرهنگ ها و کشورها از جمله کشور ما نسخه مثاًل 
شفابخش می پیچند، از جمله اینکه خود را مدافع حقوق زنان جا می زنند و 
به بهانه های مختلف از موضع مدعی به دیگر کشورها امر و نهی نیز می کنند!
اما به راستی چرا چنین کشورهایی که همه باید بر وضعیت آنها بگریند 
این چنین برای دیگران همان نسخه ای را می پیچند که امروز گرفتار اثرات 

آن هستند؟
کشورهای غربی که خود درد و اثرات انهدام نهاد خانواده و تبدیل زن از 
محوری ترین عضو این نهاد به یک کاال را تجربه کرده اند اکنون می خواهند 

از این سالح برای ضربه به کشورهای ناهمسو با خود استفاده کنند.
در سال های گذشته و این روزها حجم وسیعی از تبلیغات سبک غربی 
زندگی که از طریق ماهواره و فضای مجازی یا نفوذ در سینما و... با صرف 
هزینه های زیاد از سوی کشورهای غربی روانه فکر و ذهن مردم و جوانان 
و به ویژه زنان جامعه ما می شود یک هدف مهم دارد و آن هم تغییر سبک 

زندگی ایرانی اسالمی و تنزل جایگاه زن در خانواده و جامعه است. 
در کنار آن کشورهای غربی و سازمان های خوش رنگ و لعاب وابسته به 
آنها همواره سعی می کنند از موضع باال خود را در جایگاه وکیل مدافع زنان 
جامعه ما نشانده و همواره مسئوالن جمهوری اسالمی را به تضییع حقوق 

زنان متهم کنند، چیزی که خود ذره ای به آن اعتقاد ندارند.
نکته جالب توجه اینکه بخش عمده ایــن تالش ها معطوف به بحث 
مخالفت با حجاب و به اصطالح آزادی پوشــش و جا زدن برخی مســائل 
فرعی و دست چندم به عنوان اولویت مطالبات و نیازهای زنان است. حال 
یا از نظر آنها مشکل زنان و دختران ایرانی حجاب و مثال رفتن به استادیوم 
ورزشی است! یا اینکه برای آنها نیازهای واقعی زنان اهمیتی ندارد و آنچه 
که به کار آنها برای آسیب به جامعه می آید ابزاری برای خدشه به فرهنگ 

و امنیت اجتماعی کشورمان است.
به راستی اگر سران این کشورها ذره ای صداقت در دلسوزی نسبت به 
زنان ایرانی داشتند باید اعتراف می کردند که میزان رشد و ارتقای جایگاه 
زن در دوران حیات جمهوری اسالمی در عرصه هایی چون تحصیل،  اشتغال، 
جایگاه اجتماعی و برخورداری زنان از قوانین حمایتی مستحکم و موارد 
دیگر در مقایســه با پیش از انقالب که زنان توسط حکومت مورد حمایت 
غربی ها ظلم تاریخی علیه حقوق خود را تجربه می کردند، شگفت انگیز است.

امروز در حالــی زنان ایرانی امکان طی کردن باالترین درجات علمی 
و حضور در موقعیت های واالی اجتماعی و رسیدن به مسئولیت های مهم 
کشوری، منطقه ای، شغلی و زندگی اجتماعی قابل دفاع را دارند و در نگاه 
مسئوالن جمهوری اسالمی زنان عنصر ارزشمند رشد دهنده و تعالی جامعه 
موفق هستند که فراموش نمی کنیم محمدرضاشاه پهلوی مخلوع در مصاحبه 
با فاالچی خبرنگار ایتالیایی در سال 52 ضمن کم عقل تر دانستن زنان گفت: 
»زنان برای زیبایی و زن بودنشان به حساب می آیند. زنان قانونا و صورا با 
مردان مساوی هستند در حالی که از نظر توانایی چنین نیست. مثال هرگز 
از بین زنان یک میکل آنژ یا باخ برنخاسته، حتی یک آشپز بزرگ در بین 
زنان ندیده ایم؛ مثال خود شما در تمام گفت و شنودهایتان با چند زن آشنا 
شده اید که قادر به حکومت کردن باشند؟«. سؤال اینجاست که اگر دنیای 
غرب حقیقتاً در ادعای دفاع از زنان ایران صداقت دارد چرا در آن زمان از 

آنها در برابر حکومت مستبد پهلوی با آن تفکرات دفاع نکرد؟
چرا امروز ظلم و ستم گسترده به زنان در حکومت های همسو با غرب 
هرگز باعث تورم رگ گردن آنها در دفاع از حقوق زنان نمی شود؟ طبیعی 

است که همه این ادعاها دروغی بیش نیست.
بایــد به آن عده از زنان و دخترانی که بدون آگاهی از نیت غربی ها از 
سبک زندگی سراب گونه تبلیغ شده توسط آنها در اینستاگرام و ماهواره 
و... تأثیر پذیرفته و نسبت به ارزش های رشد دهنده حاکم بر جامعه از جمله 
حجاب و ملزومات حضور پررنگ در اجتماع فاصله می گیرند هشدار داد که 
اگر نسخه تجویزی غربی ها برای زنان ما شفابخش بود امروز جامعه خود 

آنها تا این حد گرفتار فساد و تعدی علیه زنان نبود.
 اگر شبیه شدن در رفتار و پوشش به غربی ها ارزشی برای زنان محسوب 
می شد امروز زنان در جوامع غربی تا این حد گرفتار نا امنی و بحران های 

روحی و اجتماعی نبودند.
نباید فراموش کرد؛ کم توجهی به حجاب اسالمی که به دروغ از سوی 
غربی ها و پادوهای پول پرســت آنها به عنوان محدودیت مطرح می شود، 
آسیب های فراوانی به کانون ارزشمند خانواده می زند و اساساً حجاب نه تنها 
محدودیت نیست بلکه نشان توجه اسالم به زندگی اجتماعی زنان است. 
اگر اسالم به زندگی اجتماعی و حضور زنان در جامعه اعتقادی نداشت پس 

دستورات مربوط به حجاب برای کجا صادر شده است؟
انبوه زنان و دختران تحصیل کرده و موفق در سطح جامعه که با حفظ 
حجاب در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، شغلی، ورزشی و... خوش 
درخشیده اند نشان می دهد که به واقع نه تنها حجاب محدودیت نیست 
بلکه با حفظ زنان از بسیاری تهدیدات به رشد صحیح اجتماعی آنها نیز 

کمک می کند. 
زن در نگاه اســالم و نظام اسالمی موجودی ارزشمند و دارای جایگاه 
واال اســت و گرایش روزافزون زنان و دختران خسته از ظلم و تعدی در 
کشورهای غربی به اســالم حکایت از آن دارد که آنها گمشده خود را نه 
در زندگی بدون مرز و حریم و احترام در جوامع غربی بلکه در آموزه های 

ارزشمند اسالم یافته اند.
جا دارد آن عده از زنان و دختــران جامعه ما که در معرض این گونه 
تبلیغات خانمانسوز قرار گرفته اند، از طریق مطالعه، تحقیق، جست وجو و 
راهنمایی های مورد نیاز در نظام آموزشی متوجه سراب خطرناک زندگی 
غربی شده و از افتادن به دامی که برای نابودی خانواده و ارزش های اجتماعی 
ما گسترده شده است پرهیز کنند. قطعا ارزش های حاکم بر غرب که زنان را 
در برخی کشورها همچون برده های جنسی با اتیکت و قیمت نصب شده در 
معرض هوس بازی مردان می گذارد نمی تواند الگوی منجر به سعادت باشد.
این روزها طرح برخی شــعارهای به ظاهر جذاب اما فریبنده از جمله 
برابری کامل زن و مرد بدون در نظر گرفتن تفاوت های روحی، جســمی و 
توانایی های مختلفی که خدای حکیم به صورت هدفمند برای تعالی بشریت 
در وجود زنان و مردان آفریده است باعث اشتباه برخی از زنان و دختران 
ما شــده است اما نباید فراموش کرد تالش برای شبیه شدن تمام و کمال 
زنان به مردان در واقع نوعی ناقص دانستن زنان است در صورتی که زنان 

ویژگی های ارزشمند منحصر به خود را دارند.
در جایگاه و ارزش زن در اسالم همین بس که بانوی مکرمی که امروز 
روز والدت با سعادت اوست در احادیث قدسی به عنوان بهانه خلقت مورد 
خطاب قرار گرفته است. بی شک با وجود الگوی ارزشمندی چون حضرت 
فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها که خالصه همه خوبی ها و زیبایی هاست، زن 
مسلمان ایرانی برای رشد و تعالی هر کجای دیگر به دنبال الگو بگردد راه 

به خطا رفته است.

نسخه ای كه كور می كند...

یادداشت روز

عباس شمسعلی

صفحه 2
یک شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
2۰ جمادی الثانی ۱۴۴۳ - شماره 22۹۴۷

ایران قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل
 درباره هولوكاست را مردود خواند

واشنگتن تایمز: 

 رزمایش دریایی ایران با روسیه و چین
 ارسال پیام مستحکم به آمریکا بود

وزارت امور خارجه در بیانیه ای 
با منفک کردن ایران از اصل و مفاد 
مجمع  در  هولوکاســت  قطعنامه 
را سوءاستفاده  اقدام  این  عمومی، 
رژیم صهیونیستی از سازوکارهای 
گذاشتن  برای سرپوش  بین المللی 
بر جنایاتش خواند و آن را مردود 

خواند.
وزارت امــور خارجــه جمهــوری 
اسالمی ایران در بیانیه ای ضمن منفک 
کردن جمهوری اســالمی ایران از اصل 
و مفاد قطعنامه صادرشــده درخصوص 
هولوکاست در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد، این اقدام را سوءاستفاده رژیم 
صهیونیستی از سازوکارهای بین المللی 
برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود 

خواند و آن را کاماًل مردود خواند.
در این بیانیه آمده است: همان طور 
که نمایندگی کشــورمان نزد سازمان 
ملــل متحد در نیویــورک، طی بیانیه 
توضیح، موضع جمهوری اسالمی ایران 
درخصــوص قطعنامه هولوکاســت را 

رسماً اعالم کرده، تأکید می شود رژیم 
محافل  از  صهیونیســتی  نژادپرســت 
بین المللی برای ســرپوش گذاشتن بر 
جنایات روزانه خود علیه فلســطینی ها 
سوءاســتفاده می کند. این اقدام رژیم 
صهیونیســتی تــالش دیگــری برای 
سازمان  ســازوکارهای  از  سوءاستفاده 
ملل برای سرپوش گذاشتن بر جنایات 
روزانه این رژیم است که متأسفانه این 
روزها با حمایــت بی چون وچرای غرب 

همراه شده است.
اسرائیل تنها رژیم نژادپرست
 با ایدئولوژی توسعه طلبی

ایــن بیانیه می افزایــد: همان طور 
که بر همگان روشــن اســت، جنایات 
دوران جنــگ جهانــی دوم به علت دو 
انگیزه نژادپرســتی و توســعه طلبی به 
وقوع پیوســته است که هم اکنون رژیم 
صهیونیستی میراث دار و پرچمدار این 

دو خوی شیطانی است. 
رویکرد نژادپرســتانه این رژیم در 
اســناد متعدد بین المللی مورد تصریح 

قرار گرفته و با وجود اراده مســتحکم 
جامعه بین المللی، اسرائیل به عنوان تنها 
رژیم نژادپرست با ایدئولوژی توسعه طلبی 

باقی مانده است.
وزارت خارجــه در این بیانیه اعالم 
کرده اســت: جمهوری اســالمی ایران 
همواره نسل کشی را تحت هر شرایطی 
محکوم و غیرقابل توجیه دانســته و از 
همین روست که در طول جنگ جهانی 
دوم، ایران میزبــان آوارگان این جنگ 
از برخی کشورهای اروپایی بوده است. 
درعین حال رژیم جعلی صهیونیســتی 
پیوســته تالش کرده است از قربانیان 
جنگ جهانــی دوم و یهودیان به عنوان 
توجیهــی برای اقدامات بی شــرمانه و 

تجاوزکارانه خود بهره ببرد.
نسل کشی، ترور 

تخریب خانه ها و محاصره انسانی
ازجمله جنایات رژیم صهیونیستی است

در این بیانیه همچنین آمده است: 
این رژیم و سردمداران آن با نقض قوانین 
بین المللی طی هفت دهه گذشته، همه 

مصادیق جرائــم و به خصوص جنایت 
علیه بشــریت را بر ضد مردم فلسطین 
و مردمان کشــورهای منطقه مرتکب 
شده اند. نسل کشــی، ترور، پاک سازی 
نــژادی، تخریــب خانه هــا و محاصره 
انسانی ازجمله جنایاتی به شمار می آید 
که رژیم صهیونیستی پیوسته در حال 

ارتکاب آن است. 
در پایان این بیانیه عنوان شده است: 
جمهوری اسالمی ایران بار دیگر تأکید 
می کند پیشگیری از تکرار فجایع تاریخی 
نیازمند پژوهش های تاریخی است که 
باید بدون قضــاوت و پیش داوری های 
سیاسی صورت پذیرد و بنابراین چنین 
رویکردهای تضییقی مورد پذیرش نبوده، 
چنین قطعنامــه ای به عنوان رویکردی 
اجماعی قلمداد نشده و لذا مردود است. 
الزم به ذکر اســت مجمع عمومی 
سازمان ملل روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه 
با حمایت رژیم صهیونیســتی و آلمان 
قطعنامه ای را در ممنوعیت هرگونه انکار 

هولوکاست به تصویب رساند.

یک رسانه آمریکایی برگزاری 
رزمایش دریایی بین ایران، روسیه 
و چین موسوم به »رزمایش مرکب 
را  دریایی–2022«  امنیت  کمربند 
ارســال پیام مستحکم به آمریکا 

دانست.
یک رســانه آمریکایی روز شنبه 
برگزاری رزمایــش دریایی بین ایران، 
روســیه و چین  موسوم به »رزمایش 
مرکــب کمربنــد امنیــت دریایی– 
2۰22«  را ارســال پیام مستحکم به 

آمریکا دانست.
روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز 
با  نوشــت، رزمایش  دریایی مشترک 

حضور روســیه، چین و ایران که روز 
جمعه در شــمال اقیانــوس هند آغاز 
شــد، به همان اندازه که با قابلیت های 
کشــتی های جنگی و مبارزه با دزدان 
دریایی محلی ارتباط دارد، با ژئوپلیتیک 
جهانــی نیز ارتبــاط دارد. در مواجهه 
با فشــار فزاینده ایــاالت متحده، این 
رزمایش ها به ویژه سیگنال قوی مبنی 
بر این است که برخی از دشمنان اصلی 
آمریکا با وخیم تر شدن روابط با ایاالت 

متحده به یکدیگر نزدیکتر می شوند.
به نوشته این روزنامه، این تمرینات 
ابراهیم  با سفر آیت اهلل»سید  همزمان 
رئیسی« رئیس جمهور  ایران به مسکو 

و پیشنهادات برای یک پیمان اقتصادی 
و امنیتی 2۰ ســاله بین دو کشور بود. 
چیــن نیز در ماه مارس با مشــارکت 
راهبردی جامع خود با تهران موافقت 
کرد، هرچند که ایاالت متحده همچنان 
تحریم های اقتصادی و مالی عمده ای را 
علیه ایران و شرکای تجاری اش بر سر 
برنامه های هسته ای اش اعمال می کند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور 
خارجه ایران بــه تازگی گفت، روابط 
نزدیک تهران و مسکو در مسیر تبدیل 

شدن به روابط راهبردی است.
می گوینــد  ایرانــی   مقام هــای 
بیشــتری  مشــترک  تمرین هــای 

برنامه ریزی شــده  و مرتــب از روابط 
رو به رشد خود با پکن و مسکو سخن 
می گویند حتی در شرایطی که مذاکرات 
با واشــنگتن بر ســر توافق هسته ای 
 ایــران در ســال 2۰۱5 به بن بســت

 رسیده است.
این نشریه نوشت، رزمایش مشترک 
دریایــی بلندپروازانه ترین تمرین هایی 
است که تاکنون با کشتی های جنگی 
چینی، روســی و ایرانی انجام شده  و 
اولین رزمایش از زمانی است که ایران 
به طور رسمی برای پیوستن به پیمان 
امنیتی ســازمان همکاری شــانگهای 

)SCO( در سپتامبر دعوت شد.

گفت و شنود

كفگیر خورده ها !
گفت: اگر آمریکا و اســرائیل از تعامل ایران با روســیه و چین به وحشت 
افتاده اند، حق دارند چون نگران خنثی شدن تحریم ها هستند ولی غربگداهای 

داخلی چرا دارند از غصه دق می کنند؟!
گفتم:  ای عوام، ُخب غربگدا ها هم کاســه لیس آمریکا و اسرائیل 
هســتند. تا حاال دیده ای که فقط یک موضع یا حرکتشان با آمریکا و 

اسرائیل تفاوت داشته باشد ؟!
گفت:  یکی از روزنامه های غربگدا نوشــته اســت،  همان طور که از آمریکا 
تضمین می خواهیم باید روسیه هم تضمین بدهد که به ما موشک S4۰۰ بفروشد!
گفتم:  مگر تعامل ما برای خرید S400 بوده که تضمین بدهند؟! یعنی 

فرق این دو مسئله را نمی دانند؟!
گفت: یکی دیگر از آنها توئیت کرده و نوشــته است؛ این قدر که این روزها 
از روسیه و چین تقدیر می شود، حزب توده و مائو ئیست ها در ۷۰ سال گذشته 

تقدیر نکرده اند!
گفتم:  امروزه نه روسیه مارکسیست است و نه چین مائوئیست. یعنی 

غربگداها تا این  اندازه بی سوادند؟!
گفت: وقتی آمریکا و اسرائیل آشکارا به ضربه سنگینی که خورده اند اعتراف 
می کنند، گیجی غربگداها جای تعجب ندارد. پرت و پال می بافند که فالکتشان 

را به روی خود نیاورند! 
گفتم: یارو تعدادی میهمان داشت و مرتب به آشپزخانه می رفت و به 
همسرش ُغر می زد که غذا چی شد؟ همسرش که حوصله اش سر رفته 
بود با کفگیر محکم توی مالج شوهرش زد. هنگام صرف غذا و تعارف 
به میهمان ها یکی از آنها گفت؛ خودتان چرا میل نمی کنید؟ یارو گفت؛ 

شما بفرمائید! من قباًل یک کفگیر خورده ام!

نکته

نوبت به زهرای مرضیه )س( که می رســد، حتی زبان مالئکه نیز 
در بیان ملکات او به لکنت می افتند، زبان انســان ها که جای خود 
 دارد، »تن خاکی کجا و عالم پاک« امــا، گفته اند: »آب دریا را اگر 
 نتوان کشید، هم به قدر تشــنگی باید چشید«. از این روی و هم 
 از آن ســوی که عرض ارادتی به پیشــگاه ســیدهًْ نساء العالمین 
برده باشیم، در حد و  اندازه بضاعت  اندک خویش، به نکته ای در وصف 
آن ُدردانه خلقت اشاره می کنیم. مگر ماجرای آن پیرزن را نشنیده اید 
که به کالفی نخ به خرید یوســف در بازار مصر رفته بود و در مقابل 
تعجب آمیخته به مالمت این و آن گفته بود؛ می دانم یوسف را به این 
کالف نخ بی ارزش نمی دهند، اما در پی آنم که نام من هم در فهرست 

خریداران یوسف ثبت شده باشد! 
در میان ویژگی های فراوانی که در وصف زهرای مرضیه گفته اند، 
دفاع حضرتش )س( از والیت را برجسته ترین دانسته اند. سخت است 
در سالروز والدت فاطمه سالم اهلل علیها به روزهای پایانی حیات طیبه 
آن بانوی بزرگوار اشاره کنیم! اما، این داستان، از انتها خواندنی تر است 
و بخش های آخرین کتاب زندگی حضرتش، تفسیر کننده بخش های 
آغازین آن است. فاطمه عزیز )س( می دانست که اگر مردم از والیت 
علی)ع( دور شوند بی تردید به پذیرش والیت حاکمان جور، مجبور 
می شوند. دختر پیامبر خدا)ص( در محرومیت جهان اسالم از امامت 
علی)ع(، »فتنه جمل« را می دید و پیمان شکسته هایی که به تخاصم 
در مقابل امیر مومنان )ع( صف کشیده اند و حقی را می طلبند که خود 
ضایع کرده اند و تقاص خونی را می خواهند که خود ریخته اند )لََیْطُلُبوَن 
َحّقاً ُهْم تََرُکوُه َو َدماً ُهْم َسَفُکوُه(. فاطمه )س( نعره مستانه معاویه را 
در فریب صفین می شنید و ابلیس را می دید که در جسم عمرو عاص 
حلول کرده، قرآن ناطق را وانهاده و پاره های کتاب را بر نیزه کرده 
اســت! در »نهروان«، جهالت خوارج )اجداد عقیدتی داعشی های 
 امروز ( را می نگریست و در ســحرگاه خونین نوزدهم رمضان سال 
چهلم هجری در محراب مسجد کوفه فرق شکافته علی)ع( را می دید 
و بر مظلومیتش می گریست، اشرافیت بر باد  رفته را می دید که بار دیگر 
به میدان آمده اند، حسن)ع( را می دید که از محرومیت مردم گرفتار 
در چنگال معاویه خون دل می خورد و خواص دین به دنیا فروش را که 
در میانه معرکه تنهایش گذاشته اند. سر مطهر حسین)ع( را می دید 
که در هنگامه خون و فریب اشــراف بر نیزه می رود، یزید را می دید 
که سر بریده فرزند رسول خدا)ص( را پیش روی نهاده، بر لب و دندان 
او می زند و اجداد به هالکت رســیده خود در »بدر« و »حنین« را به 
تماشای انتقام می خواند! »لیت أشیاخی ببدٍر َشِهدوا جزَع الخزرِج 
من َوْقع األَسْل ... کاش بزرگانی از قبیله من که در جنگ بدر کشته 
شــدند، هم اکنون بودند و زاری قبیله خزرج را از زدن شمشیرها و 
نیزه ها می دیدند«! »لِعَبْت هاشُم بالملِک فال خبٌر جاَء والوحی نََزْل ... 
بنی هاشم با حکومت بازی کردند و گرنه خبری نیامده بود و وحیی 
نازل نشــده بود«! و... مردم مظلوم را می دید که در چنگال خونریز 
»بنی امیه« و »بنی عباس« گرفتارند و جماعت مسلمانان را که انگشت 
پشیمانی به دندان می گزند و دست حسرت بر پیشانی می زنند که 
کاش والیت علی)ع( آن دوســتدار محرومان و حامی مظلومان را 
 پاس می داشتند تا والیت حجاج بن یوســف ها و منصور دوانقی ها 

بر گرده آنان نمی نشست.
امروز اما، بعد از هزار و چهارصد و چند سال زحمات فاطمه و شهادت 
مادر امت، به بار نشســته. در »عصر خمینــی« گردونه چرخ گردون، 
چرخشی همسو با صدر اسالم را آغاز کرده است. همه جا سخن از خمینی 
و خامنه ای است و یاران پاکباخته ای که در رکاب آنها به صف ایستاده اند. 

بارش نور در میالد زهرای بتول سالم اهلل علیها مبارک باد.

این داستان
 از انتها خواندنی تر است

حسین شریعتمداری

مزایده سراسری امالک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران
بانــک ملــی ایران در نظــر دارد تعــدادی از امــوال مــازاد خــود را از طریــق مزایــده الکترونیکی ســامانه تــدارکات دولت )ســتاد ایران(

به صورت نقد و اقساط فروش برساند.

*شرایــط ویــژه فــروش/واگــذاری قســطی *

نرخ سودنحوه باز پرداختمدت تنفسپیش پرداختکاربریردیف

صنعتی، دامداری، ۱
اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر حداکثر یکسال تنفس۱۰% قیمت واگذاریکشاورزی و اموال منقول

با احتساب دوره تنفس جمعاً به مدت 5 سال
نرخ سود مصوب 

شورای پول و اعتبار 
در حال حاضر 
با نرخ )%۱8(

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر شش ماه تنفس2۰%  قیمت واگذاریتجاری خدماتی2
حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سال

مسکونی اداری۳

۳۰% قیمت واگذاری

بدون مهلت تنفس

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت ۳ سال

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 4سال4۰% قیمت واگذاری

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 5 سال5۰% قیمت واگذاری

- تاریخ برگزاری و انتشار مزایده از ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۰2 لغایت ساعت ۱9 مورخ ۱4۰۰/۱۱/2۳ می باشد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۰2 تا ساعت ۱9 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۳ می باشد.

- مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت ۱4 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۰2 تا ساعت ۱9 مورخ ۱4۰۰/۱۱/2۳ می باشد.
- تاریخ بازگشایی پاکت های الکترونیکی ساعت 9:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۱/24خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمی باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام 
تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده )ساعت ۱9 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۱۳( نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند.

متقاضیان خرید برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
۱- تماس تلفنی با شماره تلفن 60994040

2- ارسال پیامک عدد 9 به سر خط ۱۰۰۰4885
۳- مراجعه به ســایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده !مزایده سراســری )نوبت نهم اموال غیرمنقول و نوبت دوم اموال منقول( 

اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران 
4- مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( www.setadiran.ir مزایده ! مزایده دســتگاه اجرایی ! مزایده گر! )مزایده شــماره 

2۰۰۰۰9۱2۱8۰۰۰۰۰9 اموال غیرمنقول و مزایده شماره ۱۰۰۰۰9۱2۱8۰۰۰۰۰5 برای اموال منقول(
5- مراجعه حضوری به کلیه ادارات امور و شعب بانک ملی ایران 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
حرکت های  برای  فضا  گفت:  مسلح 
بزرگ در وزارت دفاع و پشــتیبانی 

نیروهای مسلح فراهم است.
امیر ســرتیپ آشــتیانی وزیر دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح به همراه 
معاونین ســتادی و رؤسای سازمان های 
تابعــه وزارت دفاع از نمایشــگاه فصل 

جهش ســازمان صنایــع هوافضا بازدید 
کرد. امیر آشتیانی در حاشیه این بازدید 
ضمــن قدردانی از تالش هــای صورت 
گرفته در ســازمان صنایع هوافضا،گفت: 
با توجه به نتیجه بررســی های به عمل 
آمده و مشاهدات در ارزیابی های میدانی، 
سازمان صنایع هوافضا در راستای تدابیر 
و منویات مقام معظم فرماندهی کل قوا 

اقدامات مؤثر و اثربخشــی را انجام داده 
و به صورت جهشــی عمل نموده است. 
وی با بیان اینکه فضا برای دســتیابی به 
اهداف بزرگ و راهبردی در وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح فراهم است 
و سیاست ها و برنامه ریزی ها برای تالش 
جمعی در همین مســیر می باشد، افزود: 
اخالص کلید اصلی موفقیت و رمز این راه 

بوده و هســت و همه ما آن را در زندگی 
بزرگانی همچون شهید سلیمانی، شهید 
فخری زاده و شهید صیاد شیرازی دیده ایم. 
گفتنی است، نمایشگاه پژوهش و نوآوری 
سازمان صنایع هوافضا )فصل جهش(، در 
سال ۱4۰۰ با هدف تحول آفرینی و ترسیم 
آینده سازمان و ســامانه های هوافضای 

کشور طراحی و اجرا شده است.

امیر آشتیانی:

فضا برای حركت های بزرگ در وزارت دفاع فراهم است

خبر ویژه

دهن کجی آشکار چین
به تحریم های ضدایرانی آمریکا

 ،FATF صادرات نفت ایران به چین و بی اعتنایی این کشــور به تحریم های آمریکا و
مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

در این بــاره روزنامه وطن امروز ذیل تیتر »بی اعتنایــی چین به تحریم های آمریکا« 
نوشت: چین طی چند هفته گذشته نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت خام ایران را در مخازن 
ذخیره سازی دولتی خود تخلیه کرده اسـت و روز گذشــــته نیز به صورت رسمی  آمار واردات 
نفت از ایران را منتشر کرد که نشان می دهد کارآیی تحریم های نفتی ایران از بین رفته است.

رویترز در گزارشی به نقل از منابع تجاری و کارشناسـان رهیابی کشتی ها نوشت: چین 
طی چند هفته گذشته نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت خام ایران را در مخازن ذخیره سازی 
دولتی در شهر بندری جنوبی ژان جیانگ تخلیه کرده است. به نوشته این گزارش، این اقدام 
چین در حالی است که گروه 4 به عالوه یک و ایران در حال مذاکرات سخت برای احیای 

توافق هسته ای 2۰۱5 هستند که برداشته شدن تحریم های نفتی را نیز شامل می شود.
چین پیش از این بدون جلب توجه، نفت ایران را وارد می کرد و آمار محموله های نفت 
ایران در آمار رسمی  گمرک این کشور برای مواجه نشدن خریداران با تحریم های آمریکا، 
اعالم نشده بود اما گمرک چین اخیرا به صورت رسمی برای نخستین بار آمار واردات نفت 

خام از ایران را منتشر کرد.
یک منبــع تجاری آگاه به محموله های نفتی ایران گفت: این محموله ویژه اواخر ماه 
دسامبر در ژان جیانگ، در سایت ذخایر دولتی تخلیه شده است. به گفته کارشناس رهیابی 
نفتکش های موسســه ورتکسا انالیتیکس، به دنبال آن یک محموله دیگر با اندازه مشابه در 

همین بندر در مخازن اضطراری تخلیه شد.
»تیالک دوشی« مدیرعامل مؤسســـه مشورتی دوشــی در سنگاپور گفت: »پیش از 
این نیز گزارش هایی مبنی بر واردات نفت خام ایران منتشــر شده بود اما بشدت مخفیانه 
و محرمانه بود. حاال من فکر می کنم چینی ها آشــکارا در حال آزمایش آمریکا هســتند تا 

واکنش واشنگتن را ببینند«.
رویترز نوشــت: وزارت نفت ایران برای اظهارنظر در این باره در دســترس نبود اما یک 
مقام ارشــد وزارت نفت ایران گفت ایران علنا اعالم کرده صادرات نفت این کشــور بشدت 
افزایش یافته است: »ما به دلیل تحریم های آمریکا، فاش نمی کنیم به کدام کشورها )صادرات 
داشــته ایم( اما چین یکی از آن کشــورها بوده که نفت ایران را می خرد. این نشان می دهد 

تحریم ها بی اثر شده است«.  
مقام ایرانی دیگر گفت: »سیاست ما، بهبود )روابط( تجاری از جمله نفت با کشورهای 

غیرغربی است«.
روزنامه جوان هم در گزارشی در همین زمینه نوشت: اگرچه تحریم و شیوع کرونا موجب 
شد تا صادرات نفت ایران طی سال های گذشته با دست اندازهای جدی مواجه شود اما به نظر 
می رسد درک چشم انداز قیمتی این روزهای بازار جهانی نفت و همچنین سرمایه گذاری ایران 
در حوزه بازاریابی و فروش موجب شــده تا کشــورهایی چون چین واردات نفت از ایران را 
بیش از پیش مورد توجه قرار دهند، به طوری که در اقدامی کم سابقه، چین آمار رسمی  ای 
را منتشر کرد که نشان داد این کشور با وجود تحریم های آمریکا از ایران نفت وارد می کند. 
همچنین بلومبرگ در گزارشــی به نقل از برآورد شرکت تحقیقات بازار کپلر نوشت: 
پاالیشگاه های چینی سال 2۰2۱ در مقایسه با سال 2۰2۰ حدود 5۳ درصد نفت بیشتری 

از ایران و ونزوئال خریداری کردند.
به اعتقاد رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین، حاصل جمع درآمدهای ارزی 
کشور نشان می دهد ایران از آنچه رسما اعالم می شود، نفت بیشتری فروخته است، چراکه 
واردات بیشــتری نسبت به درآمدهای ارزی اعالم شده داشته ایم. قطعا راه های غیررسمی  
در ســه ســال اخیر برای فروش نفت طراحی شده است.  انتشار خبر واردات نفت چین از 
ایران در بحبوحه ادامه مذاکرات هســته ای در وین صورت گرفته است. ایران و چین اخیرا 
به دنبال پیشبرد همکاری در حوزه انرژی تحت قرارداد همکاری استراتژیک 25 ساله بوده اند.

فارین پالیسی: اخالق جایی در
سیاست خارجی آمریکا ندارد

نشــریه فارین پالیســی می گوید: رئیس دولت دموکرات ها برخالف ادعاها، به شــکل 
بی رحمانه ای از جنایات رژیم ســعودی حمایت می کند؛ اما این چون به نفع آمریکاســت، 

خوب است)!(
این نشریه آمریکایی در یادداشتی می نویسد: برخالف برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت 

بایدن، استراتژی ای برای خاورمیانه ندارد، دارای استراتژی در این زمینه است.
او و مشــاورانش مشکالت منطقه ای، تالقی آنها با منافع واشنگتن، منابع در دسترس 
آمریکا و هزینه های دنبال کردن انواع سیاست ها را بررسی کرده اند که نتیجه اش پراگماتیسم 

بی رحمانه است. جای تعجب نیست که چرا فعاالن حقوق بشر از اوضاع گالیه دارند.
این عمل گرایی بی رحمانه شــاید در سیاست های دولت بایدن در یمن واضح تر باشد. 
براساس اظهارات بایدن، یمن مکانی است که عملگرایی بی رحمانه بایدن در آن آشکار است. 
هنگامی که ســنا به بسته تسلیحاتی 65۰ میلیون دالری برای سعودی ها رای داد، خشم 

بســیاری در میان گروه های حقوق بشر و اعضای مترقی کنگره ایجاد شد. دولت گفت که 
این فروش در زمینه  سالح های دفاعی بوده است، اما مخالفان این معامله شاکی بودند. آنها 
یک نکته را مطرح می کنند و می گویند: اینکه چه چیزی یک سالح دفاعی است، اغلب به 

این بستگی دارد که این سؤال را از چه کسی بپرسید. 
حوثی ها می گویند که حمالت موشــکی و پهپادی آنها به خاک عربستان اقدامی در 
راستای دفاع از خود در برابر حمالت سعودی ها است. سعودی ها که مسئول مصائب یمن 
به شمار می روند، مدعی هستند که حمالت هوایی آنها در یمن نیز دفاعی است. این ابهام 
به عمل گرایی بی رحمانه بایدن کمک می کند. مهم اینکه، حتی منتقدان اصلی تالش های 
جنگی عربســتان سعودی مانند سناتور کریس مورفی به بسته تسلیحاتی رای دادند، زیرا 
آن طور که او ادعا کرد، تسلیحات ارسالی به عربستان سعودی به این کشور کمک می کند 

تا از خود دفاع کند. 
البته باید توجه داشــت که قطع ارائه تسلیحات به سعودی ها نمی تواند جنگ یمن را 
متوقف کند. این اقدام ممکن اســت بعد از مدتی کار را سخت تر کند، اما درگیری یمن با 
اقدام کنگره پایان نخواهد یافت. سیاست دولت بایدن بر این واقعیت استوار است که تغییر 

سیاست های ریاض بسیار سخت است. 
از زمان قتل جمال خاشــقچی، مداخله در یمن، افشای سایر موارد نقض حقوق بشر 
عربســتان سعودی، انقالب »شیل« در ایاالت متحده، دیدگاه تحلیلگران سیاست خارجی 
واشنگتن و اعضای کنگره این است که فرصتی برای تغییر روابط آمریکا و عربستان وجود 
دارد. اینکه ریاض بیشــتر از آنچه آمریکا به عربستان نیاز دارد، به واشنگتن محتاج است، 
اهرمی در اختیار ایاالت متحده قرار می دهد. اما واقعیت این است که روابط ایاالت متحده 
و عربستان سعودی پیچیده تر از اینها است. این دو کشور، هر یک برای چیزهای مختلف و 

اغلب در زمان های متفاوت به یکدیگر نیاز دارند.
درگیری در یمن وحشتناک است و با مداخله عربستان در سال 2۰۱5 بدتر شده است. 
با این حال، وقتی صحبت از عربستان سعودی به میان می آید، بایدن مسئله دیگری برای 
نگرانی دارد که با سیاست داخلی و منافع ملی خودش در هم تنیده است: جریان آزاد نفت 
و توانایی سعودی ها برای تأثیرگذاری بر قیمت آن و میزان پولی که آمریکایی در پمپ بنزین 
می پردازند. تحلیلگران درباره ثبات شــبه جزیره عربستان و تهدیدات آبراه های استراتژیک 
مانند تنگه مندب و دریای ســرخ ناشــی از پیروزی حوثی ها، به ویژه با توجه به ارتباط آنها 
با ایران، ابراز نگرانی کرده اند. همه اینها مهم است، اما فروش تسلیحات در راستای نیاز به 
جلب کمک عربســتان است. بایدن مایل است عربستان سعودی نفت بیشتری تولید کند، 
زیرا او به دلیل تورم و قیمت باالی گاز، به لحاظ سیاسی با مشکالت بسیاری مواجه است. 
هیچ چیز آموزنده یا قهرمانانه ای در مورد عمل گرایی بی رحمانه بایدن وجود ندارد، اما 

سیاست خارجی اغلب تصمیماتی است که از نظر اخالقی خاکستری هستند.)!(
سناتور لیبرمن: ایران و روسیه

بزرگ ترین چالش آمریکا هستند
نامزد معاونت ریاســت جمهوری دموکرات ها در سال 2۰۰۰ تصریح کرد: بزرگ ترین 

چالش های 2۰22 برای آمریکا، از سوی ایران و روسیه می آیند
جو لیبرمن، سناتور سابق آمریکایی و رئیس اتحاد علیه ایران هسته ای، در مقاله ای برای 
وال استریت جورنال نوشت: روسیه و ایران منشا بزرگ ترین چالش های سال 2۰22 هستند 
و ایاالت متحده آمریکا و متحدانش باید با این تهدیدها رو به رو شــوند. مســکو و تهران در 

حال محک زدن سیاست خارجی دولت بایدن هستند 
او در ادامه به تحرکات نظامی روســیه در امتداد مرز مشــترک با اوکراین و همچنین 
تداوم غنی  ســازی اورانیوم و بهبود ظرفیت های موشــک های بالستیک از سوی جمهوری 
اسالمی اشاره کرده و می افزاید: پیامی که واشنگتن در مذاکرات وین بر سر برجام و از طریق 
اقدامات یا عدم انجام اقدامات به مسکو و تهران می فرستد، تاثیرات عظیمی بر امنیت، رفاه، 
و آزادی آمریکا، اروپا، و خاورمیانه خواهد داشت. اصرار مسکو بر نپیوستن اوکراین به ناتو و 
عدم استقرار سربازهای ناتو در هیچ کدام از جمهوری های سابق شوروی علی رغم عضویت 
کشورهای مورد اشاره در این سازمان و نیز درخواست ایران برای برداشتن تمامی تحریم ها 

از جمله تحریم های حقوق بشری، زیاده خواهانه و نابجا هستند.
وی در ادامه چهار پیشنهاد برای تیم بایدن در مذاکرات پیش رو با این دو دولت ارائه 
می دهد: نخســت، واشنگتن باید با »اعتماد به نفس مطلق« وارد این مذاکرات شود. دوم، 

آمریکا باید مطالبات خود را با آنها مطرح کند نه اینکه برعکس، آنها مطالبه گر باشند.
ســوم، دولت بایدن باید از طریق ارائه تســلیحات تدافعی و تهاجمــی به اوکراین و 
متحــدان خاورمیانه ای خود به روســیه و ایران بفهماند که به حرف هایش پایبند اســت. 
و چهــارم، کاخ ســفید باید بــه صراحت به روس هــا و ایرانی ها بگویــد چنانچه اقدامات 
تهاجمــی بیشــتری علیه ایاالت متحــده، اوکراین، اعــراب، و یا اســرائیل انجام دهند، 
 پنتاگــون با کمک هــای نظامی از قبیل قــدرت اطالعاتی و هوایی، به دفــاع از متحدان
ایاالت متحده بر خواهد خاست. سناتور لیبرمن با اشاره به اهمیت چنین اقداماتی در احیای 
اعتبار بین المللی ایاالت متحده و گســترش امنیت داخلی آمریکا و متحدانش، به نقل از 

یک سردار روم باستان می گوید: اگر طالب صلح هستی، خود را برای جنگ آماده کن.
این یادداشــت لیبرمن در حالی منتشر شــده که آمریکا پس از دو دهه نظامی گری 
مســتقیم و نیابتی در جنگ های افغانستان و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن، به 
درماندگی مطلق رسیده، چنانکه با سرشکستگی از افغانستان گریخت و متحدانش هم در 
جنگ یمن، با وجود دریافت بیشترین تسلیحات، در حال دریافت ضربات مهیب نظامی و 

اقتصادی در عمق عربستان وامارات هستند.


