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* درکنار رفتار نژادپرستانه و اعالم مجدد بردگی برخی روزنامه های زنجیره ای 
نسبت به غرب در جریان واکنش حقارت طلبانه آنها به اجالس بین المللی »زنان 
تاثیرگذار« من فکر می کنم انتخاب نام بورکینا فاسو برای تحقیر مردم ستمدیده 
آفریقا ، دلیل دیگری هم دارد. اگر خبرها را تعقیب کنید این روزها مردم بورکینا 
فاسو برای خلع ید استعمارگران فرانسوی از شئون مختلف کشورشان خیزش 
بزرگی را برپا کرده اند. این یعنی برخی روزنامه های زنجیره ای در واقع پادوهای 

استعمارگران غربی در کشور ما هستند.
موحد
* ضمن سپاس از تالش های شبانه روزی دولت خدمتگزار و جهادی، امید است 
ضمن جلسات اقتصادی با اساتید انقالبی و کارشناس اقتصادی راه برون رفت 
از افزایش قیمت دالر بیابند تا در این روزهای پایان سال این معضل به مردم 

به ویژه کسبه فشار نیاورد و تورم را افزایش ندهد.
سروی
* از آقای شریعتمداری که یک تنه در برابر دشمنان داخلی و خارجی ایستاده 

و به دفاع از نظام اهتمام می ورزد تشکر می شود.
سوادی- آبادان، شربیانی- تهران
* کجایند رسانه های مرتد اینترنشنال خبیث و بی بی سی مزخرف که گلوی خود 
را برای بی عدالتی و نقض حقوق  بشر در عربستان پاره کند؟ چگونه یک معلم به 
جرم پست انتقادی در توئیتر به اعدام محکوم می شود؟ کجایند سلبریتی هایی 
که یقه برای نوکری آمریکا چاک می کردند و با تبلیغات رسانه های گاوشیرده 

آمریکا یعنی آل سعود همراهی می کردند؟
میروهابی
* به فرموده حضرت آقا دوران بزن دررو تمام شد. دورانی که اگر یک آمریکایی 
دون پایه پادشــاه ایران را با خودرو زیر می گرفت و پاسخگو نبود گذشت... به 
برکت اســالم امروز ایران عزیز مثل شیر شرزه است. آمریکا، انگلیس، فرانسه 
و نوچه هایشــان دیگر قادر به حرکت های گذشته نیستند و اگر خطایی کنند 
به شدت سیلی می خورند. انگلیس خبیث باید ضمن پرداخت غرامت به خاطر 

پرورش اکبری برای جاسوسی باید رسما عذرخواهی کند و غرامت بپردازد.
سیدمحمد تقوی
* مراکز علمی دنیا اذعان دارند که ایران نه تنها در حجم تولید علم نانو بلکه 
در جهت گیری و کیفیت دستاوردهای علمی در دنیا پیشرو است. و ان شاءاهلل 
می رود تا مقام اول جهان را کســب کند و همه دنیا را متوجه ایران اســالمی 

نماید و طالبان علم را به سوی خود بکشد.
خسروبیگی
* دستگاه محترم قضا! با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود. ترک فعل های 

دولت 11 و 12 نیاز به میکروسکوپ ندارد بلکه مثل روز روشن است. 
شیخی
*یکی از اصالح طلبان چون جالیی پور به جای اینکه اغتشاشگران را محکوم 
نمایــد به نظام جمهوری اســالمی تاخته و نظــام را بی کفایت معرفی کرده 
است! امثال این آقاکه اغلب فارغ التحصیل انگلیس خبیثند وامدار این کشور 
پیر اســتعمارگرند و نمی توانند خالف طبع آنها سخنی بر زبان جاری کنند.
طبیعی اســت که انگلیس این روباه پیر دست به تربیت شاگردانی زده است 

که مدافع او باشند.
حمیدی
* کاربران ایران در برابر شبکه های معاند که از اقدام دولت انگلیس در معرفی 
ســپاه به عنوان یک نیروی تروریست حمایت می کنند، با هشتگ پاسخ دادند 
که اگر سپاه نبوده کشور نبود. اگر سپاه نبود عراق نبود، اگر سپاه نبود سوریه 
نبود، اگر ســپاه نبود لبنان نبود، اگر سپاه نبود یمن نبود و اگر کسی هم بود 

مشغول یاد گرفتن زبان عبری بود!
فیضی
* خیلی ســاده انگارانه است که اگر کســی فکر کند غرب با این همه هیاهو 
دنبال حقوق زنان و حقوق بشــر در ایران است. پلیس آمریکا هر سال 1200 
نفر از شهروندانش را به راحتی به قتل می رساند و آب از آب تکان نمی خورد! 
نه رســانه ای دارند ، نه ســلبریتی ای، که جرأت عرض اندام داشــته باشد و 
هشــتگ بگذارد و بخواهد کار پلیس را تقبیح نماید. حال یک حادثه ای اگر 
در کشــورمان رخ بدهد همه مواجب بگیران به صف می شوند تا عقب نمانند 
و در کنار اینترنشــنال و بی بی سی توپخانه را به روی نیروهای مدافع نظام و 

کشور نشانه بروند.
محمودآبادی
* به مجلس و دولت پیشنهاد می شود برای جلوگیری از جاسوس پروری، تمام 
مدیرانی که فرزندانشان در کشورهای انگلیس ، فرانسه، آلمان و آمریکا در حال 

تحصیل هستند از امور دولتی برکنار باشند.
رزمی
* دشمنان و بدخواهان تبلیغات راه انداخته بودند که جمهوری اسالمی امسال 
رنگ برف را نمی بیند ولی همه شاهد بارش آسمانی در بیشتر شهرهای کشور 

بودیم. کور بشود هرکسی که خوشی های مردم ایران را نتواند ببیند.
بیضایی
* به بهانه بارش برف در بیشتر شهرهای کشورمان که طبیعت را سفیدپوش 
و زیبا کرد عرض می کنم مهربانی هم مثل برف است. هرچیزی را که بپوشاند 

آن را زیباتر می کند. پس تا می توانیم به یکدیگر مهربانی بکنیم.
جعفرپور
* خدا گذاشت درست در زمانی که دشمنان ملت ایران آرزو می کردند جمهوری 
اسالمی برف را نبیند خیلی قشنگ سراسر کشورمان ایران را سفیدپوش کرد 
و همگی خوشــحال شدیم طبیعی است که این خوشحالی بدخواهان نظام و 

انقالب را حسابی می سوزاند.
درویشی
* به دلیل گرانی و باال رفتن هزینه زندگی در انگلیس دزدی مواد غذایی در این 
کشور به حدی زیاد شده که فروشگاه های لندن یخچال  هایشان را قفل می کنند 
و از مشتریان می خواهند اگر چیزی الزم دارند با مسئول فروشگاه صحبت کنند.
تکلو
* بعضی ها که نمی توانند شادی مردم ایران را ببینند به هنگام بارش برف در 
کشورمان به جای آنکه خوشحال باشند و خدا را شکر بکنند با رسانه های زرد 

خود اقدام به نفرت پراکنی کردند!
عسگری
* بهترین راه باال بردن مشــارکت و حضور مردم در انتخابات این اســت که 

دولت مشکالت را حل بکند.
فروغی
* نشــریه هتاک شارلی ابدو که سابقه اهانت به پیامبر گرامی اسالم حضرت 
محمد)ص( را نیز در کارنامه سیاه خود دارد به رهبر معظم انقالب نیز هتاکی 
کرد ولی شــاهدیم دولت فرانســه در توجیه این اقدام اعــالم کرده در این 
کشور مطبوعات و رسانه ها از آزادی بیان برخوردار هستند. پس چرا ماکرون 
رئیس جمهور این کشــور اخیرا از نصب کنندگان یک بیلبورد با طرح صورت 
وی که او را در شمایل هیتلر رهبر آلمان نازی نشان می داد و از سیاست های 
او انتقاد شده بود شکایت کرده است. سالیان سال است که شاهد دم خروس 
غرب و غربی ها از جمله فرانسه با کلیدواژه آزادی بیان هستیم و طشت رسوایی 

آنان فرو افتاده است.
نجاری
* عبدالحمید مولوی امام جمعه مسجدمکی زاهدان بر چه مبنایی از فرقه ضاله 
بهائیت این فرقه انحرافی ساخته انگلیس که نبوت پیامبر اکرم)ص( را قبول 
ندارند و حتی  االزهر مصر هم آنان را خارج از اســالم می داند و فقط اسرائیل 
آنها را به رســمیت شــناخته و به آنان مأوی داده دفاع می کند؟ چقدر زشت 
است کسی با هدف سیاه نمایی علیه نظام به حمایت از فرقه هایی کثیفی چون 

بهائیت بلند شود.
معروف
* پناهنده شــدن برادر آقای جبلی رئیس  محترم صدا و سیما ربطی به خود 
ایشــان ندارد. برادر او بنا به هر دلیلی تصمیم گرفته از ایران برود. مهم خود 
مســئولین کشور هستند که بدون توجه به وسوسه های شیاطین پای نظام و 

انقالب بمانند و کشور را جلو ببرند.
آهنگران
* چرا عده ای به اسم اصالح طلب همه چیز را باب دل و تفکرات خود می پسندند 
و از هیچ چیزی برای کوبیدن نظر مخالف خود نمی گذرند؟ این جماعت بپذیرند 

یا نپذیرند مانع پیشرفت کشور شده و می شوند.
کوچک زاده

* روز 23 دی ماه ســالروز وفات دکتر ســیدجعفر شهیدی این استاد حوزه و 
دانشگاه بود. یکی از دوستان ایشان نقل می کند یک روز در حالی که با هم در 
خیابان قدم می زدیم استاد هنگام ظهر و شنیدن اذان با انداختن یک دستمال 
بر روی زمین نماز ظهر را اقامه کرد و بعد از خواندن نماز در حالی که صاحب 

چند مغازه ایستاده بودند و نگاه می کردند به پیاده روی خود ادامه دادیم. 
کالهدوز

وقتی می توانیم تسلیم شویم
چرا تنگه هرمز را ببندیم؟! 

روزنامه اعتماد روز گذشــته در گزارشی به پیشــنهاد بستن تنگه هرمز به روی 
کشتی های تجاری غربی توسط مدیرمسئول کیهان و پیگیری آن از سوی نمایندگان 
مردم در مجلس پرداخت و نوشــت: »شریعتمداري 23 آذرماه در قالب یادداشتي که 
در روزنامه کیهان منتشر شد، نوشت: »جمهوري اسالمي ایران حق دارد و مي تواند در 
صورتي که منافع ملي خود را در مخاطره ببیند، تنگه  هرمز را به روي تمامي کشتي هاي 
نفتکش و حتي کشتي هاي حامل کاالي تجاري و تسلیحاتي ببندد.« شریعتمداري طي 
روزهاي اخیر و پس از افزایش تنش ها میان ایران و اروپا هم این ایده تکراري خود را در 
گفت وگو با خبرگزاري هاي اصولگرا دوباره تکرار کرده است. ایده شریعتمداري اما این 
روزها شرکایي نیز میان اصولگرایان پیدا کرده است. 3روز قبل بود که توییتي به نقل 
از زهرا شیخي، نماینده مردم اصفهان منتشر شد. شیخي در توییت خود در واکنش 
به تنش هاي اخیر با اروپا نوشت: »وقت مماشات نیست، همه کشورهاي جهان عوارض 
عبور از تنگه ها را مي گیرند... اروپاییان بابت امنیت کشتي هایشان باید به سپاه ما خراج 
دهند.«؛.. 2 بهمن ماه خبري به نقل از محمدحســن آصفري عضو کمیسیون شوراها 
و امور داخلي منتشــر شد که نشان مي داد مجلس به دنبال ارائه یک طرح دوفوریتي 
براي محدودســازي تردد کشتي هاي اروپایي در تنگه هرمز است. آصفري اعالم کرد 
مجلس به دنبال طرحي است که محدودیت تردد کشتي هاي تجاري اروپایي در تنگه 

را به دنبال داشته باشد.«
این روزنامه در ادامه همچنین به نقل از یک استاد دانشگاه نوشت: »هر نوع اقدامي 
براي بستن این تنگه تبعات سنگیني را براي ایران به همراه خواهد داشت... جدا از بحث 
برجام، موضوع همکاري نظامي ایران با روسیه هم براي کشورهاي اروپایي مطرح است. 
در این شرایط ایران باید در حوزه سیاسي، نظامي و ارتباطي به گونه اي برنامه ریزي کند 
که مناســبات ارتباطي اش با همه جهان در وضعیت عادي قرار بگیرد. دست زدن به 
اقداماتي که بر آتش تنش ها بدمد نه به نفع ایران است، نه به نفع کشورهاي منطقه«.

گفتنی است مدیرمسئول کیهان در یادداشت 22 آذرماه از بستن تنگه هرمز به روی 
نفتکش ها و کشتی های تجاری کشورهای یاد شده به عنوان یکی از اهرم های قدرتمند و 
پشیمان کننده برای مقابله با جنایات آمریکا و اروپا یاد کرده بود با این استدال منطقی 
و قانونی که اوالً تنگه هرمز، دومین تنگه پرترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به 18 
میلیون بشکه نفت که معادل 42 درصد نفت خام حمل شده جهان توسط نفتکش هاست، 
از آن عبور می کند، ثانیاً جمهوری اســالمی ایران با استناد به کنوانسیون های 1958 
ژنــو و 1982 جامائیکا که موضوع آن »نظام حقوقی آبراه های بین المللی و حق عبور 
کشتی هاست« حق دارد و می تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، 
تنگه  هرمز را به روی تمامی کشتی های نفتکش و حتی کشتی های حامل کاالی تجاری 
و تســلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشــورهای متخاصم از تنگه  ای که در آب های 
سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند. این حق مسلم و قانونی ایران 
است که به کشتی های نفتکش و شناورهای حامل کاالی تجاری متعلق به کشورهای 

متخاصم اجازه عبور از تنگه هرمز را ندهد. 
این مطالبه تا حدی بر مســتندات قانونی و حقوقی اســتوار است که نمایندگان 
مجلس نیز براســاس آن اقدام به نگارش طرحی دوفوریتی برای محدود ســازی تردد 
کشتی های کشورهای غربی برای مقابله با اقدامات خصمانه آنها علیه ملت ایران کرده اند. 
اما متاســفانه طیف مدعی اصالحات مدت هاست در کنج عافیت بدون توجه به 
واقعیات فضای بین الملل، تنها راه را تقلیل امنیت ملی، زندگی در سایه مذاکرات نااستوار 
بر سر داشته ها و دستاوردهای کشور و تسلیم طلبی در برابر دشمن معرفی می کنند. 
ایــن جریان حتی زمانی که رئیس جمهور مورد حمایت شــان نیز در واکنش به 
تهدید دولت ترامپ مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران، موضوع بستن تنگه 
هرمز به روی کشــتی های آمریکایی را مطرح کرده بود، در مواضعی از ســر خفت او 
را این گونه ســرزنش کردند: »روحانی شیخ دیپلمات است نه سرهنگ تهدید. به این 
ترتیب می توان نوعی سیاسـت لبه پرتگاه را در جهت گیری ها و اظهارنظر های روحانی 
مشاهده کرد. اگرچه به صفر رساندن صادرات نفت ایران از سوی آمریکا در حکم بازی 
با دم شیر اســـت، به همان میزان نیز بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران در حکم 

همین بازی است.« 
تسلیم طلبان افراطی مدعی اصالح طلبی همواره در بزنگاه های تاریخی در مواجهه 
با دشمنان ملت ، با جریان خارجی همراهی و به جای قرار گرفتن در صف ملت ایران، 
همراهی با تحریم کنندگان و صف بیگانگان را ترجیح داده  و نسخه تسلیم پیچیده اند.
و باالخره، انتظار آن بود که مدعیان اصالحات ابتدا کنوانســیون های بین المللی 
درباره، »آبراه«ها را مطالعه می کردند و سپس به اظهارنظر در این خصوص می پرداختند. 
ولی در این خصوص نیز مانند بسیاری از موارد دیگر نظیر مذاکرات هسته ای بی آنکه 
از متن برجام خبر داشته و یا آن را مطالعه کرده باشند، به همین گونه اظهارنظرهای 

عوامانه بسنده می کردند.
بی کفایت در مدیریت

اما تا دلتان بخواهد، ماله کش غرب!
متهم سوءمدیریت و ترک فعل در دولت سابق، می گوید ایران برای این که تنش ها 
افزایــش نیابد، از اروپا درباره جنگ اوکراین ابهام زدایی کند. عباس آخوندی در عین 

حال، داشتن برنامه هسته ای ایران را هم تخطئه کرد و مدعی شد این برنامه موجب 
گرفتاری ایران شد!

عباس آخوندی در تحلیلی که از ســوی روزنامه ســازندگی منتشر شده، نوشت: 
»تنش میان ایران و اروپا رو به فزونی اســت و هیچ نشــانه ای از اهرم های مهار وجود 
ندارد. ریشــه این موضوع به تلقی غرب از همراهی ایران و روســیه در جنگ اوکراین 
باز می گردد و مساله  برجام در آن نقش پررنگی ایفا نمی کند. زیان های این رویارویی 
غیرقابل جبران و برای هیچ است. و این افکار عمومی ملت ایران را بسیار آزار می دهد. 
عبور از این مرحله نیازمند هوشمندی فراتر از دولت مستقر است. باشد سیاست سازان 
تدبیری بیندیشــند. به فضای رســانه های غربی که نگاه کنید بســیار ملتهب است. 
دیشــب مصاحبه یکی از نماینده های مجلس اروپا را مستقیم گوش کردم به وضوح 
می گفت ما در پی این هســتیم که طی فرایندی اساسا مشروعیت جمهوری اسالمی 
ایران را در نظام بین الملل ســلب کنیم. باید ریشه  این هدف گذاری را جستجو کرد و 
آن را خشــکاند. گرهی که با دست باز می شود را با دندان باز نمی کنند. فضای بسیار 
شدیدی علیه ایران در افکار عمومی جهان شکل گرفته  است. در این فضا، پاسخ های 
پرخاشــگرانه و به ظاهر از موضع قدرت، دقیقاً بازی در زمین جنگ ساالران است. این 
نوع موضع گیری ها تنها شــواهد مورد نیاز آنان را تکمیل می کند. اگر پیش از جنگ 
اوکراین تنها البی اسرائیل در غرب در پی امنیتی کردن پرونده ایران بود، اکنون این 
مســئله عمومیت یافته و این آســتانه  پرمخاطره ای برای هیچ است«. وی افزود: »در 
این شرایط باید از هرگونه رویارویی مستقیم خودداری کرد. باید فضا را آرام کرد. در 
فضای پیش گفته، حل مسأله اوکراین برای ایران در وضعیت حاضر نسبت به حل مساله 
هسته ای و مذاکرات برجام از فوریت بیشتری برخوردار است. غربی ها به واقع، از بحث 
هسته ای ایران هیچ گاه نگرانی جدی ای نداشته اند و از آن بیشتر به عنوان یک بهانه و 
ابزاری برای کنترل ایران در نظام بین الملل استفاده می کرده اند و می کنند. این دامی 
بود که آنان برای ایران پهن کردند و ایران شــوربختانه، وارد آن شد و 20 سال است 
که کشور گرفتار است. ایران از توسعه عقب ماند، تجارت مختل شد، تورم سر به فلک 
کشید و فقر همه گیر گشت، جامعه فروپاشید و روند سراشیبی هم چنان ادامه دارد. با 
این وجود، کمتر رابطه ایران و غرب به رویارویی مستقیم کشیده  شد. لیکن، اروپائیان 
در مورد اوکراین، حساسیت دیگری دارند. چون آنجا یک صحنه  رویارویی تمام عیار 
غرب و روسیه است و امنیت زندگی شان مطرح است. روس ها با رندی و نامردی تمام 
و ما هم با بی تدبیری و موقعیت ناشناســی تمام وارد بازی روس ها شــدیم. ایران باید 
به نحو اطمینان بخشی و مستقل از مذاکرات برجام خود را از بحث درگیری روسیه-
اوکرایــن جدا کند. ایران هیچ گونه منافعی در این جنگ ندارد. لجبازی و مقاومت در 
این ارتباط، هیچ مبنای منافع ملی و یا توجیه اخالقی ندارد.دستگاه سیاست خارجی 
باید به صورت شفاف و آشکار با اتحادیه اروپا وارد مذاکره مستقیم و بی واسطه شود و 
بگوید کــه در این ارتباط آمادگی دارد که از غرب ابهام زدایی کامل بکند و بی طرفی 
خود را در عمل به اثبات برساند. این اقدام به مفهوم ضعف نیست. توضیح، رفع ابهام و 

اجتناب از نزاع شرط عقل است«.
چنان که متن فوق نشان می دهد، مسئله وزیر اسبق راه و شهرسازی، صرفاً ادعای 
دخالت ایران در جنگ اوکراین نیســت، بلکه او حتی منطبق با لحن همیشه طلبکار 
غرب، برنامه هسته ای را هم عامل گرفتاری و فقر و تورم ایران وانمود می کند. با این 
حساب و براســاس مواضع زیاده خواهانه غرب، داشتن قدرت دفاعی بازدارنده و نفوذ 
منطقه ای )عمق راهبردی( از سوی ایران هم، گرفتاری ساز است، چرا که غرب درباره 

همه اجزای قدرت ایران حرف دارد!
نکته درس آموز که متأســفانه عبرت های آن از سوی عناصر غربگرا ندید انگاشته 
می شود، خوش رقصی همین جماعت در برجام و پسابرجام برای غرب است. با وجود 
واگذاری یا تعطیلی 95 درصد برنامه هسته ای ایران در برجام، غربی ها به واسطه امثال 
آقای آخوندی، عملیات فریب را علیه ملت ایران و دولت وقت به اجرا گذاشتند و زیر 
همــه توافقات- از لغو تحریم ها، تا قرارداد نفتی توتــال و قرارداد 150 فروند فروش 

هواپیمای ایرباس و بویینگ به ایران- زدند.
آقای آخوندی که خود متهم ماجراست،  باید توضیح بدهد چگونه به واسطه عکس 
یادگاری گرفتن با یک فروند هواپیمای خریداری شــده در آســتانه انتخابات مجلس 
)زمســتان 1394( افکار عمومی را برای اکثریت گرفتن مدعیان اعتدال و اصالحات 
در مجلــس فریب داد، اما تمام آن قراردادها چند ماه بعد توســط طرف غربی زیر پا 
گذاشته شد و صدایی از دولتمردان وقت درنیامد؟ آیا آن زمان برنامه هسته ای، موی 
دماغ غربی ها بود، که نبود و واگذار شــده بود؟ مســئله اوکراین، بهانه بود، که نبود و 
هنوز جنگ اوکراین اتفاق نیفتاده بود؟ بنابراین مسئله اروپایی ها چه بود که دقیقاً در 
تمام جزئیات، با نقشــه آمریکایی ها برای محروم کردن ایران از حقوقش در برجام و 

قراردادهای کذایی، همراهی کردند؟!
این نکته را هم باید یادآور شد که بخشی از گرفتاری های فعلی اقتصادی - نظیر 
افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن و تأثیر نهایی آن بر نرخ کلی تورم در کشور- زیر 

ســر بی کفایتی و سوء مدیریت و ترک فعل برخی وزرای اشرافی غربگرا نظیر همین 
آقای عباس آخوندی است که مسکن مهر را مزخرف می خواندند و در دوره مدیریتی 

آنها قیمت مسکن 7 برابر گران شد.
تایمز اسرائیل: دولت نتانیاهو
یک سال هم دوام نمی آورد

نشریه صهیونیستی تایمز اسرائیل پیش بینی کرد: دولت نتانیاهو نتوانست حتی 
یک سال هم دوام بیاورد.

این روزنامه نوشــت: اسرائیل دموکراسی از نوع کالسیک آن نیست. ما با رأی به 
احزاب به رهبران احزاب رأی نمی دهیم، اما چرا نباید به افراد رأی داد؟ نه مثل تالش 
ناموفق پیشین برای رأی به یک نخست وزیر و در رأی گیری جداگانه، به یک حزب، 

بلکه رأی که فردی که به طور مشخص نماینده ناحیه شما است.
به نظر می آید دولت نتانیاهو، مخالفت های زیادی از اطراف جهان به سمت خود 
جذب می کند. این دولت تا سال آینده دوام نخواهد آورد. انتصاب ها براساس حمایت 
هر یک از آنها از نتانیاهو صورت گرفته است، نه براساس توانایی کار در زمینه ای که 
برای انجامش دارای قابلیت کافی هســتند. فراموش نکنیم علت شکست تالش های 
پیشــین نتانیاهو در تشــکیل دولت آن بود که نتوانست بودجه را به تصویب برساند. 

می  ترسم این بار نیز موجب سقوط دولت آتی همان مشکل باشد.
نشــانه های یک رهبر خوب آن اســت که به رأی دهندگان خود خدمت کند، و 
شــخصیتی محکم و قابل اتکا داشته باشد تا قادر باشد احترام حوزه انتخابیه خود را 
جلب کند. البته می بایست مشــاهده شود که نه اهداف شخصی خود، بلکه نیازهای 
حوزه انتخابیه خود را پی می گیرد. قدرت یک سیاســتمدار را رأی دهندگان او به او 
داده اند و به همین خاطر تالش دوجانبه ای در قالب بیان عقیده به سود خواسته های 
رأی دهندگان خود می بایست اولویت اصلی او باشد. اگر در انجام وظیفه خود موفق نشود، 
همان کسانی که او را به قدرت رسانده اند، با استفاده از حق خود در برگزاری انتخابات 
میان دوره ای دیگری را به جای خود خواهند نشــاند. متأسفانه، به نیازهای اضطراری 
شهروندان اسرائیل مانند تورم فزاینده، قیمت های گزاف مسکن، و سلطه غیرقابل باور 
»اداره اراضی اســرائیل« در نظر گرفته نشــده است. علت قیمت های غیرقابل کنترل 

مسکن ناشی از کنترل مطلقی است که »اداره اراضی اسرائیل« بر ما اِعمال می کند.
تحلیل روزنامه تایمز اســرائیل مبنی بر پیش بینی عمر کوتاه دولت نتانیاهو در 
حالی اســت که رژیم صهیونیســتی در کمتر از پنج سال، با انحالل و جایگزینی پنج 

دولت دست به گریبان بوده است.
قیمت سازی مصنوعی برای ارز
خارج از واقعیات عرضه و تقاضا

قیمت گذاری غیرواقعی و تصنعی در فضای مجازی، فضای واقعی اقتصاد را درگیر 
خود کرده است.

روزنامه همشهری درباره التهابات بازار ارز نوشت: اثر سوء میدان مجازی بر قیمت 
دالر، همه آن چیزی است که در جنگ رسانه ای جدید رقم خورده است.

نهایت ســادگی اســت خیال کنیم اغتشاشات تمام شده است. آشوب صرفا کف 
خیابان نبود که بخواهد جمع شود. اغتشاش در ذهن ها رقم می خورد و همچنان ادامه 
دارد. به همین نمونه تروریست  خواندن سپاه توجه کنیم. صرفا یک تنفس مصنوعی 
برای استمرار آشوب های ذهنی. آن هم قطعنامه ای که بدون الزام اجرایی صرفا در سطح 
پارلمان اروپاســت و راه بسیار تا تصویب نهایی دارد. بعد از تصویب نیز هیچ است اما 
بدون آن نیز از پوچ بساط ساختند. دشمن ذهن جامعه را هدف گرفته است. آتش کف 
خیابان نیز از ذهن ها زبانه می کشد. چنانچه جنگ ذهنی را مدیریت نکنیم، اقدامات 

امنیتی و انتظامی منفعالنه پس سراب دویدن است.
نمونه آشــکار این جنگ جدید در قیمت دالر و سبزه میدان های مجازی در این 

روزهاست.
قیمت دالر چطور تعیین می شود؟ عرضه و تقاضای ارز. ما  2 بازار تعیین کننده 
قیمت ارز داریم. بازار اصلی که ارز نیمایی اســت و بازار آزاد که به گفته وزیر اقتصاد 
کمتر از یک درصد معامالت است. قیمت در بازار آزاد با هیجانات سیاسی دچار تالطم 

می شود. اما رفتار دولت ها در کوتاه مدت چیست؟ عرضه ارز و تعادل مجدد بازار.
عرضه ارز در چه شــرایطی است؟ هم صادرات غیرنفتی رشد داشته و هم فروش 
نفت روزانه رکورد فروش 1/4 میلیون بشکه را زده است. پس مشکلی از جانب عرضه 

ارز نیست.
اما چرا قیمت تعدیل نمی شود؟ چون اساسا بازاری که تعیین کننده قیمت است 

از عرضه و تقاضای واقعی اثر نمی گیرد.  
با این توضیح یک درصد بازار ارز کل اقتصاد را درگیر کرده است؛ آن هم نه بازار 
آزاد در میدان فردوسی و سبزه میدان، بلکه بازار داللی و سوداگری ارز در فضای مجازی 
که از بیخ قیمت سازی است. پلیس امنیت در یک دوره کوتاه 88 نفر را در این نابازار 
دســتگیر کرده اســت.  یک قیمت گذاری غیرواقعی و تصنعی در فضای وهمی، کل 
اقتصاد در فضای واقعی را درگیر کرده است. آشوب و اغتشاش کف خیابان نیز همین 
بود و همین هست. 4 نفر یک گوشه آتش درست کردند و شعار دادند و تصویرش را با 
قواعد جنگ شناختی توزیع کردند، تا عده ای سطل آشغال آتش  زدن در پس کوچه های 

پایین محله را انقالب ایران بنامند.

تعطیالت مدارس در تهران و برخی دیگر از شهرهای صنعتی و پرجمعیت به علت 
آلودگی هوا در ســال تحصیلی جاری آن قدر طوالنی شد که وزیر آموزش و پرورش در 
روزهای اخیر به یکباره خبر از پایان تعطیالت و بازگشایی مدارس حتی در هوای آلوده و 
همچنین ارائه پیشنهاد برای افزایش شاخص اعالم تعطیلی دانش آموزان همچون برخی 

کشورهای دیگر داد.
علت این واکنش وزیر آموزش و پرورش، نگرانی از تبعات تعطیلی آموزش حضوری، 
اُفت تحصیلی و تربیتی و ناکافی بودن و بازدهی پایین آموزش مجازی بود؛ موضوعی که 
بارها کارشناسان و رسانه ها نسبت به آن هشدار داده بودند و البته معلمان و والدین نیز 
به صورت عینی آن را تجربه کرده اند. پیش از این هم در روزهای گذشته وزارت آموزش 
و پرورش در اطالعیه ای با هشدار درباره افت تحصیلی نگران کننده دانش آموزان و ایجاد 
مانع در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی به علت تعطیالت مکرر، اعالم کرده بود: »هیچ 
روشی جایگزین آموزش و تربیت حضوری در محیط مدارس و کالس های درس نخواهد 
بود و آموزش های مجازی پاسخگوی همه نیازهای دانش آموزان نبوده، بنابراین غیرحضوری 

شدن مدارس باید به عنوان آخرین راه حل در نظر گرفته شود.«
این نگرانی و هشدارها وقتی جدی تر و عمیق تر می شود که تجربه دو سه سال اخیر 
نظام آموزشی کشور در زمان شیوع کرونا را مرور کنیم و به یاد  آوریم که آموزش ناگزیر 
مجازی در ایام کرونایی چه بر سر سطح تحصیلی و امور تربیتی و پرورشی دانش آموزان 
آورد و ورود بی موقع و بعضاً بی ضابطه دانش آموزان از کالس اول تا پایه های دیگر به فضای 
مجازی و ایجاد وابستگی مزمن و اعتیادآور بسیاری از آنها به این فضا در پی حضور در 

کالس های آنالین چه اثرات روحی، جسمی و تربیتی ناخوشایندی را برجای گذاشت.
خوشبختانه به لطف خدا و در پی اقدامات وسیع در واکسیناسیون و کنترل بیماری 
کرونا در کشور، از هفته های پایانی سال تحصیلی گذشته و در ادامه از ابتدای سال تحصیلی 
جاری با حضوری شدن آموزش و بازگشایی مدارس، این نگرانی ها و تبعات منفی تا حد 
زیادی کاهش یافته بود که غول آلودگی هوا دوباره از راه رسید و در تهران و برخی دیگر 
از شــهرها بانی تعطیالت طوالنی و مکرر شد. آنگاه که هوا مناسب تر شد نیز موج سرما 

و نیاز به رفع اُفت فشار گاز تعطیلی گسترده دیگری را بر نظام آموزشی تحمیل کرد.
اما نگرانی بجا از اثرات تعطیلی طوالنی مدارس یک طرف ماجراست و آن سوی ماجرا 
نگرانی جدی دیگری وجود دارد و آن هم تبعات خطرناک و بیشتر آلودگی هوا بر کودکان 
و دانش آموزان است که بارها از سوی وزارت بهداشت و پزشکان متخصص نسبت به آن 

هشدار داده شده است و والدین نیز از این موضوع بیمناک هستند.
در همین زمینه اعالم موضع وزیر آموزش و پرورش درخصوص تعطیل نشدن مدارس 

با آلودگی هوا مگر در موارد استثنایی، واکنش وزارت بهداشت را در پی داشته است.
همین دیروز بود که رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در واکنش 
به اظهارات وزیر آموزش و پرورش گفت: »یکی از گروه های حساس کودکان هستند و این 
درست نیست که صرفاً با تغییر شاخص آلودگی هوا، صورت مسئله را پاک کنیم. ما باید 
اقدام جدی برای کاهش مواجهه و کاهش غلظت آالینده های هوا داشته باشیم... ما هم 
در وزارت بهداشت تعطیلی مدارس را راهکار اصلی نمی دانیم، اما چاره دیگری جز این 

نداریم که با این کار مواجهه کودکان با آلودگی هوا را کاهش دهیم.«
در این بین با وجود دغدغه ها و نگرانی های قابل اعتنای دو وزارتخانه بهداشــت و 
آموزش و پرورش درخصوص تبعات آلودگی هوا و خطرات تعطیلی مدارس، متاسفانه باز 
هم شاهد نوعی ناهماهنگی در بین مدیران بخش های مختلف و سرایت سردرگمی ناشی 

از آن به مردم هستیم. 
سؤال اینجاست؛ مگر در هنگام تصمیم گیری و اعالم یک موضوع در چنین سطحی 
مســئوالن و مدیران در جمع خود گفت و گو و هم اندیشی نمی کنند و آیا تصمیمات از 
جنبه های مختلف بررســی نمی شوند که درخصوص یک موضوع شاهد اختالف دیدگاه 

و موضع مسئوالن هستیم؟
اگر بازگشایی مدارس تصمیم قطعی دولت است باید صریح و مستدل و منطقی بیان 
و مطرح شــود و اگر نگرانی از تبعات آلودگی هوا موضع دولت است باید صریحاً مطرح 
و لحاظ شود. چطور ممکن است که تازه صحبت از ارائه پیشنهاد برای افزایش شاخص 
آالیندگی منجر به تعطیلی مدارس می شود اما هنوز این پیشنهاد بررسی و تصویب نشده 
و مصوبه سال ۹6 دولت با همان شاخص مرسوم برقرار است خبر بازگشایی مدارس در 

شرایط قرار داشتن در همان دامنه منجر به تعطیلی اعالم می شود؟
اما با همه اینها، حرف اصلی و روی سخن با مدیران آموزش و پرورش و وزارت بهداشت 
نیســت چرا که به هر حال هرکدام با دالیل موّجه نگرانی های خاص و قابل تأمل خود را 
درخصوص ماجرای آلودگی هوا و تعطیل یــا باز بودن مدارس دارند و البته در موضوع 
مدیریت و کاهش آلودگی هوا نیز نقش و اثر خاصی ندارند، روی ســخن با مسئوالن و 
دستگاه های مختلف دخیل در بحث کنترل آالینده های جّوی است که باید به طور جدی 

و متفاوت از گذشته وارد گود شوند.
متأسفانه در مسئله آلودگی هوا که از گذشته در کشور ما وجود داشته و گویا سال به 
سال نیز سخت تر می شود، سال هاست که شاهد حرف های تکراری و پاسکاری مسئولیت ها 
بین دســتگاه ها هستیم و با رفتن زمستان و بهبود شرایط هم این مشکل به فراموشی 
سپرده می شود تا سال آینده و تکرار دوباره مکررات! این در حالی است که ساالنه هزاران 
نفر در کشور قربانی آلودگی هوا می شوند و این مسئله نه یک موضوع پیش پا افتاده بلکه 
یک مسئله مهم و حیاتی است. وقتی سال ها این معضل مطرح بوده و حتی قانون »هوای 
پاک« با مشــخص کردن نقش و وظایف دستگاه های مسئول مصوب و ابالغ شده است 
اما سال به سال بر شدت آلودگی هوا افزوده می شود یعنی این روش و این نوع مدیریت 
به درد رفع چنین مشــکل بزرگی نمی خورد و برای حل آن باید با عزم جزم وارد میدان 
شد و نه همچون گذشتگان برای حل مشکالت زیست محیطی منتظر برجام نشست! و 

از عمل به وظایف قانونی طفره رفت و نه به مدیریت با اهرم تعطیل کردن دلخوش بود.
درخصوص حل مشکل آلودگی هوا عالوه بر اینکه تجربه بسیاری از کشورها و شهرهای 
آلوده جهان در مبارزه علمی و اتخاذ تصمیمات بجا، اثرگذار و پایدار در دسترس و تا حد 
زیادی قابل تکرار است، یک تجربه مهم و نزدیک در داخل نیز پیش روی ما قرار دارد که 
به همه ثابت می کند مهم تر از یک بزرگی یک معضل و مشکل، سطح اراده و جدیّت ما و 

نحوه تعامل درست و مسئولیت پذیرانه و جذب همه پتانسیل ها در برخورد با آن است.
روندی که کشور ما در شــیوع ویروس کرونا تجربه کرد و از یک کشور با شرایط 
بحرانی در ابتدای ورود بیماری به یک کشــور الگو و برتر در کنترل این ویروس تبدیل 
شد یک نمونه عینی و ملموس از نحوه غلبه بر مشکالت و بحران هاست. می توان گفت؛ 
کرونایی که در کشور گاه در یک روز جان ۷00 نفر را می گرفت و ده ها هزار مبتالی جدید را 
گرفتار می کرد، از آلودگی هوا که به طور خاموش در حال قربانی گرفتن است، سهمگین تر 
بود و بسیاری ناامیدانه تصور رسیدن روزهایی که هیچ مرگ کرونایی نداشته باشیم یا 
روزانه تنها یک یا دو هموطن عزیز را از دســت بدهیم نداشتند )آن هم در شرایطی که 
در همین ایام همچنان در کشــورهای اروپایی و آمریکا و ژاپن و... هرکدام روزانه صدها 
مرگ کرونایی ثبت می شود(، اما چه شد که در همین کشور، با همین امکانات و با مدیریت 
داخلی توانستیم بیماری کرونا را در یک بازه دو سه ساله شکست دهیم اما سال هاست 

در برابر آلودگی فصلی هوا تا این حد ناموفق و منفعل هستیم؟
راز موفقیت در مهار کرونا، ابتدا پذیرش وجود یک مشکل و معضل و سپس رسیدن به 
یک عزم ملی و تقریبا تک صدایی در بین مسئوالن و ساماندهی موفق ستاد ملی مبارزه با 
کرونا، استفاده از تمامی ظرفیت های موجود از سطح کالن کشور تا سطح محالت از جمله 
ظرفیت های مردمی، اعتماد مسئوالن و مردم به متخصصان و جوانان دانشمند کشور برای 
ســاخت واکسن های مختلف و موثر و بی خطر، حمایت و پشتوانه عظیم معنوی مردم و 
حمایت مسئوالن از کادر خدوم درمان به عنوان پیش قراوالن مبارزه با کرونا و همین طور 
اصالح به موقع کاستی ها یا کمبودها و کم کاری ها از جمله اصالح به موقع و بسیار حیاتی 
روند خرید واکسن و تســریع در واکسیناسیون عمومی، اختصاص مدبرانه بودجه های 

الزم و موارد متعدد دیگر بود.
اگر قرار بود با کرونا آن طور که با آلودگی هوا رفتار می کنیم مواجه می شدیم یعنی 
هر سازمانی با وجود تصریح قانون و تعیین وظایف، مسئولیت را به سازمان دیگر حواله 
می داد، یا هر سازمان و مسئولی بدون هماهنگی با سازمان های مربوطه دیگر راه خود را 
می رفت و یا اینکه موضوع نه به عنوان یک معضل مسّلم و خطرناک در سطح ملی و نیازمند 
ورود همه مسئوالن و مردم دیده می شد؛ اکنون شاید هنوز شاهد ادامه قدرت نمایی کرونا 

و مرگ روزانه صدها نفر یا بیشتر از هموطنان مان می بودیم.
اکنون نیز چاره کار مبارزه با آلودگی هوا اجرای همان نسخه مبارزه با کروناست. باید 
به این معضل که سالمتی امروز و فردای کودکان و نسل آینده ساز کشور را هدف گرفته 
به عنوان یک ابَرمشکل و در باال ترین سطح رسیدگی دیده شود. تشکیل ستاد ملی مبارزه 
با آلودگی هوا با عضویت تمام قوا و دستگاه های مسئول و بهره گیری از همه ظرفیت ها به 
ریاست باال ترین مقام اجرایی کشور و برگزاری مداوم و پیگیرانه جلسات این ستاد همراه 
با بازخواست و دریافت گزارش های عملکرد، اختصاص بودجه های الزم و واقع بینانه و نه 
رفع تکلیفی به جای هزینه چندبرابری در سال های آینده برای درمان قربانیان آلودگی 
هوا، اســتفاده از ظرفیت جوانان دانشمند، خالق، نخبه و شرکت های دانش بنیان برای 
کمک های فنی و ارائه ایده های نوین و علمی به روز، جلب مشارکت مردم و راه های دیگر 

مشابه آنچه در مبارزه با کرونا تجربه کردیم نمونه هایی از نیاز امروز است.
اگر می خواهیم مبارزه با آلودگی هوا جدی تر از قبل اجرا شود، باید بخش های صنعتی، 
خدماتی، پژوهشی، مدیریتی و کل بدنه اجرایی کشور تمام قد و نه در حد شعار و حرف 
و سخنرانی، پای کار بیایند. نکته مهم اینکه ما در مهار کرونا توانستیم دشمن و معضلی 
را شکست دهیم که نوظهور بود و تجربه قبلی و شناخت کافی از رفتار آن نداشتیم اما 
تجربه مبارزه با آلودگی هوا سال هاست در کشورهای مختلف وجود دارد و پیش چشم 
ماست. موارد مهمی همچون نو سازی و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی، بهبود کیفیت 
سوخت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از جمله از طریق دادن سهمیه ویژه در 
قرعه کشی های کذایی، بهبود کیفیت و کاهش مصرف سوخت خودروهای تولید داخل، 
استفاده از سوخت های پاک برای خودروها و موتورسیکلت ها و موارد مشابه متعدد دیگر.
به کارگیری همه ظرفیت ها یعنی اینکه رسیدن به پاسخ سؤال هایی همچون اینکه 
چرا وقتی جوانان ما به باال ترین سطح از علوم در حوزه های مختلف دست یافته اند و در 
کشوری که موشک های جنگی و فضایی با سوخت جامد و باال ترین کیفیت و دقت ساخته 
می شود یا جوانان نخبه طی چند ماه واکسن کرونا می سازند، چرا از نخبگان به درستی 

برای کاهش مصرف باال یا کیفیت خودروهای داخلی استفاده نمی شود؟ 
بی شک وظیفه سنگینی بر دوش مسئوالن از گذشته تاکنون برای تحقق خواسته 
به حق مردم برای حل مشکل آلودگی هوا قرار داشته و دارد که هرگونه کم کاری در آن 
قابل پذیرش نیست. مردم نیز در این مسیر می توانند سهم و نقش مهمی داشته باشند 
که یک نمونه از آن استفاده درست و بهینه از خودروی شخصی و رفتن به سمت استفاده 
بیشتر از حمل ونقل عمومی است. بی شک مصرف روزانه بیش از 100میلیون لیتر بنزین 
در کشور و 16 میلیون لیتر در تهران یک زنگ خطر زیست محیطی است که با مدیریت 

و همراهی مردم قابل کنترل است.

یادداشت روز

عباس شمسعلی

صفحه 2
چهارشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۱
۳ رجب ۱۴۴۴ - شماره 2۳22۸

کیهان بررسی کرد 

جاسوس اعدام شده انگلیس
در كدام رسانه ها النه كرده بود؟!

سرویس سیاسی ـ
وزارت  هولنــاک  ضربــه 
اطالعات به سرویس جاسوسی 
انگلیس )SIS( و دســتگیری 
اکبــری، حیــرت  علیرضــا 
را  اطالعاتی  امور  صاحب نظران 
در پی داشت. حال این پرسش 
با  این عنصر  میان است که  در 
کدام رســانه ها فعالیت داشته 

است؟
و  ســخنرانی ها  یادداشــت ها، 
یکی  اکبری،  علیرضا  مصاحبه های 
از مهم  ترین نفوذی های ســرویس 
جاسوسی انگلیس در ایران که اخیرا 
اعدام شــد، به وضوح بیانگر تعلق و 
حمایت آشکار وی از خسارت محض 
برجام، تســلیم شدن در برابر نظام 
سلطه و خودتحریمیFATF  است.
تئوریزه کردن تسلیم در برابر نظام سلطه 

توسط جاسوس روباه پیر 
او 9 مهــر 97 در مطلبــی که 
خبر آنالین ـ وابســته به چند تن 
از مدیران دولــت روحانی ـ از وی 
منتشــر کرده، نه تنهــا الحاق به 
FATF بلکه تسلیم در برابر آمریکا 
را آشــکارا تئوریزه کــرده و آورده 
است: »در مورد FATF ، عدم اجرای 
مقررات یعنی بیرون کردن کشــور 
از چرخه همه مقررات و تسهیالت 
انتقال  و  نقــل  زیرســاخت های  و 
مالــی و پولی، یا تحریم گســترده 
بانکــی و پولی!... وضــع پیچیده و 
به خصوص  می شود،  ایجاد  بغرنجی 
برای کشــورهایی کــه در تقابل با 
باشند،  بین الملل  نظام  از  بخشــی 
ایران که  مثل جمهوری اســالمی 
از اســاس منتقد وضع موجود نظام 
بین الملل است. ادامه حیات منوط 
به پذیرش و اعمال مقررات می شود، 
و پذیــرش، ما را ناچار به تغییر، در 
اهداف هویتی خواهد کرد! از آن سو، 
عدم پذیرش نیز راه تنفس مملکت 
را مســدود می کند. انتخاب بسیار 
ســخت و تعیین کننده ای است، اما 

باید انتخاب کرد!«
جاده صاف کنی 

FATF برای الحاق به
اکبــری 28 مهــر 97 نیز در 
روزنامــه ایــران در مقطــع زمانی 
که ایــن روزنامه ارگان رســانه ای 

دولت روحانی بود، به اجرای کامل 
دیکته هــای FATF تأکیــد کرده 
و می نویســد: »رمز عبــور ایران از 
اجرای  عادی«،  دروازه »کشورهای 
کامل توافقنامــه »برنامه اقدام« و 
نیز تأمین فهرســت خواســته های 
اقدام«، درواقع  »برنامه  است.  ویژه 
از هر   FATF الگــوی مطالبــات 
کشــور و تعهدات خاص هر کشور 
اســت. ما هنوز اقدامات بیشتری را 
باید تا اجرای کامل »برنامه اقدام«، 

به انجام برسانیم!«
حمایت از برجام

این عنصــر، همچنین پیش از 
 انتخابات ریاست جمهوری سال 96

متعلق  ایرانی  دیپلماسی  در سایت 
بــه صادق خرازی، دبیرکل ســابق 
حزب اصالح طلب ندای ایرانیان و از 
نزدیکان خاتمی نوشت: »باور دارم 
که، »علت موجبه ریاست جمهوری 
آقــای روحانی، علت مبقیه آن، نیز 
خواهد بود.« از مهم  ترین زمینه ها و 
علل انتخاب شدن روحانی در سال 
92، ضرورت های سیاست خارجی و 
فیصله دادن به یک تعارض شدید و 

سرد 10ساله بود.
 همان امری کــه به »برجام« 
منتهی شــد. هنوز همان زمینه ها، 
علــل و ضرورت ها باقی اســت. نه 
فقط اجرای برجام، بلکه »مدیریت 
نامناسبات« فی مابین ایران و آمریکا، 
جوهر آن ضرورت است که کماکان 

تداوم دارد.«
وی در بخــش دیگــری از این 
یادداشت می نویسد: »روحانی، طی 
38 سال اخیر، اثبات کرده است که 
قواعد بازی را به خوبی می شناســد 
و رعایــت می کند... تــا زمانی که 
فی مابین  »نامناســبات«  وضعیت 

ایــران و آمریــکا، در نقطه کنونی، 
)یعنی نقطه تعــادل میان تضاد و 
توافق( قرار داشــته باشد، موقعیت 
دولت روحانی نیز مستحکم است.«

اکبــری اول مهــر 96 نیز در 
ســایت دیپلماســی ایرانی نوشت: 
»برنامــه »خاورمیانــه جدید«، که 
هــدف محــوری آن، شــخم زدن 
در  ریشــه ای  تحــول  منطقــه و 
منطقه  ژئوپولیتیــک  مزیت هــای 
و به خصــوص »ما« اســت، اگرچه 
توسط نومحافظه کاران آمریکا کلید 
خورده است، اما سهمی برای دیگر 
قدرت هــای رقیب آمریــکا، در آن 
لحاظ شده اســت. مخالفت روسیه 
و چیــن- و تــا حــدودی اروپا- با 
جدید«  »خاورمیانه  بنیان گــذاری 
قابل مذاکره و معامله است. زمانی 
که ژئوپولیتیک منطقه تغییر کند، 
و زمانی که مزیت های ژئوپولیتیک 
ایران دســتخوش تغییر شــود، آن 
گاه دنیــا بــا پدیده هــای بدیع و 
ناشــناخته ای در منطقه ما مواجه 
خواهد شــد. مقدمــات این تغییر 
ژئوپولیتیک تا حدودی مهیا شده و 

طرح در حال پیشروی است.«
بیانیه ای  از  بخشــی  اکنــون، 
تبیینی اخیر وزارت اطالعات درباره 
ماجرای علیرضا اکبری جاســوس 
»انگلیســی ها  بخوانید؛  را  انگلیس 
زمانــی که اکبری را طی دو مرحله 
به جاسوسی کشاندند، برای فرارش 
از ایران نقشــه کشــیدند، بیش از 
دو میلیــون یورو به او دســتمزد 
پرداخت کردند، خانه های اشــرافی 
در ویــن و لندن و جنوب اســپانیا 
برایش تهیه کردند و خارج از روال 
عادی به وی کارت اقامت، ســپس 
تابعیت و گذرنامه انگلیســی دادند؛ 

خوب می دانستند که او را به سوی 
چه سرنوشتی ســوق می دهند. آیا 
حضــور یکی از مدیران SIS و یک 
نماینده پارلمان انگلیس در دادگاه 
لندن برای تســریع در اخذ تابعیت 
برای اکبری، ناشــی از نوع دوستی 
انگلیســی ها و کمک بــه مهاجران 
بوده است؟ اجرای این حکم نتیجه 
اطالعاتی  دستگاه  جنایت  مستقیم 

انگلیس است. 
رژیــم انگلیــس حریصانــه از 
علیرضــا اکبری اطالعات مربوط به 
پروژه های ســّری نظامی و موشکی 
ایران، روش های دور زدن تحریم ها، 
اطالعات مربوط به برخی نهادهای 
امنیتی، دفاعی و سیاســی کشور و 
دانشــمندان بزرگی همچون شهید 
می کردند  درخواست  را  فخری زاده 
و آن جاسوس وطن فروش، فارغ از 
میزان موفقیت، نهایت تالش خود را 
برای ایفای آن نقش خائنانه به عمل 

می آورد.«
با اوصاف فوق، علیرضا اکبری در 
اصالح طلبی النه  رسانه های مدعی 
داشــته و با آنها همکاری می کرده 

است. 
اگــر  پرســید؛  بایــد  حــال 
»اینترنشنال« و بی بی سی و صدای 
آمریــکا، به عنوان بــازو در خدمت 
و  آمریکا  سرویس های جاسوســی 
انگلیــس هســتند، - یعنی جایی 
کــه اکبری بــرای آن ســال های 
 متمادی جاسوسی می کرده است -

چرا رســانه های مدعــی اصالحات 
رســانه ای  جنگ افزارهــای  بــا 
دشمن هم پوشــانی می کنند؟ چرا 
ســرپنجه های جاسوســی، نفوذ و 
خرابــکاری در این رســانه ها النه 

دارند؟

كنعانی: به زودی فهرست تحریم های ایران علیه ناقضان حقوق بشر در اروپا اعالم خواهد شد
کنعانی سخنگوی وزارت امور 
خارجه اظهار داشــت: جمهوری 
برای  خود  ایران حق  اســالمی 
عمل متقابل درخصوص این قبیل 
خورده  شکست  سیاســت های 
به زودی  و  دانســته  محفوظ  را 
علیه  تحریم های جدید  فهرست 
ناقضان حقوق بشــر و مروجان 
تروریســم در اتحادیــه اروپا و 

اعــالم خواهد کرد. را  انگلیس 
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت 
امور خارجه، اقدام اتحادیه اروپا و نیز 
رژیم انگلیس درخصوص اعمال تحریم 
علیه تعدادی از اشــخاص حقیقی و 
حقوقــی ایرانی را قویاً محکوم کرد و 
آن را بیانگر ناتوانــی ذهنی مقامات 
اروپایی از درک درســت واقعیت های 
ایران و سردرگمی آنان در قبال اقتدار 

جمهوری اسالمی ایران دانست. وی در 
ادامه اقدامــات تحریمی اخیر اروپا و 
انگلیس علیه برخی مسئولین کشور 
را نشــانه استیصال، ســرخوردگی و 
عصبانیت آنان از شکست فضاحت بار 
اخیــر در ایجاد بی ثباتــی در ایران 
به رغم تالش ها و هزینه های سنگین 
قلمــداد نمود و تصریح کــرد: البته 
آنان به خوبــی می دانند که تحریم ها 

بــر عــزم و اراده ملت ایــران برای 
بــا دخالــت و توطئه های  مقابلــه 
خارجــی خللــی وارد نخواهد کرد. 
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت 
امور خارجه در پایان اظهار داشــت: 
جمهوری اســالمی ایــران حق خود 
برای عمل متقابــل درخصوص این 
قبیل سیاست های شکست خورده را 
محفوظ دانســته و به زودی فهرست 

تحریم های جدید علیه ناقضان حقوق 
بشــر و مروجان تروریسم در اتحادیه 

اروپا و انگلیس را اعالم خواهد کرد.
گذشــته  روز  اســت  گفتنــی 
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی نیــز از نامه این 
کمیســیون به وزارت امور خارجه و 
درخواســت اقدام متقابل و فوری با 

تحریم های جدید اروپا خبر داد.

به جای گفت و شنود

زیر برق شمشیرهای تیز و خونریز
 امروز با ســالروز شــهادت حضرت امام  هادی علیه السالم همزمان است. 
 امام بزرگواری که بســیاری از معارف الهی و آموزه های اصیل اســالمی را به 
اقصی نقاط دنیای اسالم برساند. امروز این ستون را به بخشی از بیانات حکیمانه 

رهبر معظم انقالب درباره آن امام عزیز و گرانقدر اختصاص می دهیم.

»باالخره در نبرد بین امام  هادی )علیه الّســالم( و خلفایی که در 
زمان ایشــان بودند، آن کس که ظاهراً و باطناً پیروز شــد، حضرت 
 هادی )علیه الّسالم( بود. در زمان امامت آن بزرگوار شش خلیفه، یکی 
پس از دیگری، آمدند و به درک واصل شدند. آخرین نفر آنها، »معتز« 
بود که حضرت را شهید کرد و خودش هم به فاصله  کوتاهی ُمرد. این 
خلفا غالباً با ذلت مردند؛ یکی به دست پسرش کشته شد، دیگری به 
دست برادرزاده اش و به همین ترتیب بنی عباس تارومار شدند؛ به عکِس 
شیعه. شیعه در دوران حضرت  هادی و حضرت عسکری )علیهماالّسالم(

و در آن شدت عمل روزبه روز وسعت پیدا کرد؛ قوی تر شد.
حضرت  هادی )علیه السالم( چهل و دو سال عمر کردند که بیست 
سالش را در ســامرا بودند؛ آن جا مزرعه داشتند و در آن شهر کار و 
زندگی می کردند. سامرا در واقع مثل یک پادگان بود ] که آن را معتصم 
هشتمین خلیفه عباسی ساخته بود [ .... در همین شهر سامرا عده  قابل 
توجهی از بزرگان شیعه در زمان امام  هادی )علیه السالم( جمع شدند 
و حضرت توانســت آنها را اداره کند و به وسیله  آنها پیام امامت را به 
سرتاسر دنیای اسالم -با نامه نگاری و...- برساند. این شبکه های شیعه 
در قم، خراسان، ری، مدینه، یمن و در مناطق دوردست و در همه  اقطار 
دنیا را همین عده توانستند رواج بدهند و روزبه روز تعداد افرادی را که 
مؤمن به این مکتب هستند، زیادتر کنند. امام  هادی همه  این کارها را در 
زیر برق شمشیر تیز و خونریز همان شش خلیفه و علی رغم آنها انجام 
داده است. حدیث معروفی درباره  وفات حضرت  هادی )علیه السالم( 
هست که از عبارت آن معلوم می شود که عده قابل توجهی از شیعیان 
در سامرا جمع شــده بودند؛ به گونه ای که دستگاه خالفت هم آنها را 
نمی شناخت؛ چون اگر می شــناخت، همه شان را تارومار می کرد؛ اما 
این عده چون شــبکه  قوی ای به وجود آورده بودند، دستگاه خالفت 

نمی توانست به آنها دسترسی پیدا کند.
یک روِز مجاهدت این بزرگوارها -ائمه )علیهم الســالم(- به قدر 
سال ها اثر می گذاشت؛ یک روز از زندگی مبارک اینها مثل جماعتی 
که ســال ها کار کنند، در جامعه اثر می گذاشت. این بزرگواران دین را 
همین طور حفظ کردند، وااّل دینی که در رأسش متوکل و معتز و معتصم 
و مأمون باشد و علمایش اشخاصی باشند مثل یحیی بن اکثم که با آن که 
عالم دستگاه بودند، خودشان از فساق و فجار درجه یِک علنی بودند، 
اصاًل نباید بماند؛ باید همان روزها بکل کلِک آن کنده می شــد؛ تمام 
می شد. این مجاهدت و تالش ائمه )علیهم السالم( نه فقط تشیع بلکه 
قرآن، اســالم و معارف دینی را حفظ کرد؛ این است خاصیت بندگان 
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