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* ســلبریتی هایی که دانسته یا ندانســته آتش بیار معرکه شدند بدانند در 
شدن خون یکایک شهدای مدافع امنیت از بسیجی و طلبه گرفته تا  ریخته 
نیروی انتظامی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. مسئولین ،دیگر نباید 

در محاکمه و مجازات عوامل اصلی اغتشاش تعلل و مسامحه  کنند.
یزدان یاری
* موضوعی که بســیار ناراحت کننده است الفاظ رکیکی است که بعضی از 
اغتشاشگران در پوشش اعتراض به زبان می آورند و توجه ندارند که با این 

کار شخصیت حقیر و بی ارزش خود را نشان می دهند.
ثروتی
* هرکس که در جامعه بر طبل خشــونت و خشونت طلبی بکوبد و موجب 
ناآرامی و اغتشاش در کشور بشود در هر جایگاه و مقامی که باشد معترض 
نیست بلکه یک خائن است. نباید اجازه داد کشور دچار هرج و مرج شود.

صابریان
* عمامه پرانی از سوی بعضی معاندین به حدی موجب تنفر شده که شبکه 
الجزیره قطر با تهیه گزارشــی این کار را تقبیح کرده اســت. بی شخصیتی 

ضدانقالب زبانزد جهانیان شده است.
پیراسته
* آقای پزشکیان نماینده تبریز گفته با مسئوالن صحبت می کنیم که مشکل 
اخراجی و بازداشتی دانشجویان حل شود. به ایشان باید گفت شما به خاطر 
منافع حزب و گروهی که به آن تعلق خاطر دارید بنزین روی آتش نریزید 

وساطت و میان داری پیشکش.
عبودیان
* کسانی که شعار فریبنده »زن، زندگی، آزادی« سر می دادند چرا به زنان 
چادری حمله کرده و چادر از ســر آنها برداشــتند؟ چرا با طلبه جوان 21 
ساله که حاضر نشد به مقدسات اهانت کند و به جرم طلبه بودن مثل قوم 
وحشــی داعشی و یزیدی حدود 70 نفر بر سر او ریخته و با سنگ، چاقو و 
مشت و لگد او را مورد ضرب و شتم قرار داده و در آخر هم او را که نفس های 
آخرش را می کشید رها کردند و گم شدند! در پشت این شعار نفرت، خباثت، 
ددمنشی و جنایت و خون از سر و روی آنها جاری بود! خداوند نیاورد روزی 

راکه چنین قوم وحشی بر این مردم حکمرانی کنند.
قیاسوند
* تــا دیروز می گفتیم هدف آشــوب های اخیر تجزیه  ایران اســت جواب 
می شــنیدیم که شما بدبین هستید و توهم توطئه دارید اما این بار مجری 
و خبرنگار بی بی ســی فارسی اســت که لو داده شبکه اینترنشنال سعودی 
دنبال تجزیه و ویرانی ایران است نه دموکراسی. آیا باز هم باید سادگی کرد.
کبریایی
* دولتمردان دیدید رفتار زشــت و هتاکانه فرانسه را. اروپا شمشیر را از رو 
بســته و چهره خبیث و نفاق خود را عریان کرده اســت. بارها مقام معظم 
رهبری فرمودند جریان ســلطه یک قماشند. لذا از نظر ما سفیر جاسوس 

فرانسه باید اخراج شود تا دیگران هوس چنین هتاکی را نکنند.
طباطبایی و منجمی
* رئیس جمهور خبیث فرانســه در دیدار با یکی از ارا ذل بی ســروپا )مصی 
علی نژاد( اغتشاشــگران را »خیزش سراسری و انقالب« خواند! الزم است 

سفیر این کشور احضار و اخراج گردد.
شکیبا
* تالش مجدانه رئیس جمهور محترم و وزرا برای کاهش فشار اقتصادی در 
جامعه بر کسی پوشیده نیست ولی دو خواسته ای که اگر به آنها توجه نشود 
شاید تالششان چندان نمود نداشته باشد. 1- سرو سامان دادن به رسانه های 
 حقیقــی و مجازی 2- تأمین و تدبیر برای مایحتاج طبقات ضعیف جامعه.
از کیهان نیز می خواهم به طور مستقیم و مستمر پیگیر این موضوع باشند.
قرهی
* ابراز شرمساری و عذرخواهی و جبران خسارت های وارده بر استان سیستان 
و بلوچستان تنها راه درست برای آن کسی است که خود را در این استان 
به بلندگوی بن سلمان تبدیل کرد. ناصحانه هشدار می دهم در صورت تداوم 
این رفتار نابخردانه روزهای خســارت بارتر تا تبدیل شدن به مهره سوخته 

برای همان محرکانش در انتظار اوست.
اوسطی
* صوت لو رفته از دو خبرنگار شبکه های ضدانقالب در این ایام با صراحت 
تمام و آشــکار نشان داد خودشــان در رسانه های سعودی- لندنی فقط به 
دنبال پول و وطن فروشی هستند و اربابانشان تجزیه ایران را هدف گرفته اند.
حیدری
* این روزها که مباحث مربوط به زنان داغ می باشد کافی است بدانید قبل 
از انقالب فقط هفت رشــته ورزشــی در حوزه زنان فعال بود و 9 مربی زن 
وجود داشت. ولی پس از پیروزی انقالب در زمان کنونی بیش از 40 رشته 
ورزشــی فعال در حوزه زنان وجود دارد و ده ها هزار مربی ورزشــی زن در 

کشور فعالیت می کنند.
رفعتی
* به نظر من بهترین شیوه و رفتاری که می توان در برابر عده ای برده فکری 
غرب، غافل و جاهل که معاندانه اقدام به کشف حجاب می کنند، محرومیت 
آنها از خدمات اجتماعی اســت. )جلوگیری و عدم پاسخگویی در مراجعات 

به ادارات، دانشگاه ها و...(.
ابوالحسنی- کارشناس ارشد
* حوادث و اتفاقات ناگواری که در یک سال اخیر رخ داده، نشان می دهد 
کــه هنوز تیم دولت قبل از داخل و خــارج از وزارت، ورزش را مدیریت و 
جوانان را به انحراف می کشــانند و رسانه های زنجیره ای اصالح طلب هم از 
این اوضاع راضی و حمایت می کنند. الزم است نمایندگان به وظیفه قانونی 

خود عمل کنند.
شهروسوند
* یحیی گل محمدی 40 میلیارد از باشــگاه وابســته به نظام می گیرد بعد 
اســتوری خبر تمام دروغین شبکه سعودی اینترنشنال را بازتاب می دهد! 
وی تصویر یک ســارق را که با کمک مردم دستگیر شده و با یک دستبند 
به میله ای حفظ شــده بود را به حوادث اخیر زاهدان نســبت داد و شبکه 
سعودی یهودی نیز آن را پوشش داد! چرا دستگاه قضایی در برابر این دروغ ها 

واکنشی نشان نمی دهد؟!
میرکمالی
* از بعضی ســلبریتی های معلوم الحال انتقاد شده که چرا درخصوص فوت 
خانم مهسا امینی موضع گرفتند و هشتگ گذاشتند ولی در مورد شهدای 
حادثه تروریستی حرم شاهچراغ و شهدای مدافع امنیت سکوت کردند. بنده 
عرض می کنم طال که پاک است چه حاجتش به خاک است. شهدای عزیز 
ما نیازی به اعالم موضع چنین افراد بی هویت ندارند. در قیامت مشــخص 
خواهد شد چه کسانی در این دنیا بازی را بردند و چه کسانی بازی را باختند.
رستمی
* مرحــوم آیت اهلل مصباح در قید حیات که بودند می فرمودند: کار تربیت 
بســیار سنگین ولی راهش بسیار آسان است. راه آن عرض نیاز بر در خانه 
حضرت معصومه)س( است. سپس تاکید می کردند دوای درد ما از همین جا 

شروع می شود، نسخه را باید از همین جا بگیریم.
کشتکار
* چه کسی در بازار آشفته روغن موتور مقصر است؟ شایسته است برخورد 
پشیمان کننده با مقصرین صورت گیرد. زمان مماشات تمام شده است. این 

آشفته بازار، دولت جهادی را زیر سؤال می برد.
شیخ االسالمی

* از صفحه معارف که بســیار عالی مطالب قابل توجه و خواندنی را برای 
خوانندگان تهیه و منعکس می کنند تقدیر و تشکر می کنم.

ابوالحسنی

رسانه اصالح طلب: سازمان سیا
53 میلیون دالر برای آشوب هزینه کرد

سایت وابســته به حزب اصالح طلب ندای ایرانیان، آنچه این روزها و هفته ها در 
زمینه اغشاشات گذشت را، اغتشاش رباتیک توصیف کرد.

دیپلماســی ایرانی می نویسد: ژان بوردیار، اندیشــمند فرانسوی معروف ترین و 
جنجالی  ترین نظریه پرداز پسامدرنیته است. او استدالل می کند که جوامع پسامدرن 
از تکنولوژی های اطالعاتی و ارتباطاتی اشباع شده و به عصر وانمایی )شبیه   سازی( وارد 
شده اند. بوردیار برای درک جهان پست مدرن نظریه وانمودها را مطرح کرد، درواقع  او 
بیان می کند که بازتولیدها به گونه ای واقعی تر می شوند که تجربه امر فراواقعی از تجربه 

امر واقعی رضایت بخش تر می شود. 
بوردیار در کتاب »جنگ خلیج فارس اتفاق نیفتاده« می گوید: آنچه ما از رسانه ها 
به عنوان جنگ دیدیم، با چیزی که آنجا بود، این قدر تفاوت داشت که می شود گفت 
اصال رخ نداده، رابطه دریافت ما از واقعیت قطع شده و حتی دو چیز متفاوت است. 

نویســنده می افزاید: در این دوره از اغتشاشات و برخالف همه نمونه  های مشابه 
گذشته، رسانه تنها پس از رویداد نبوده و نیست؛ پیش از رخداد است و نقش طراحی 
دارد. نقش کلیدی و نهایی رسانه، ساخت تصویر در ذهن است و برای ساخت تصویر، 
فراتر از هشتگ سازی ، نیازمند رویداد سازی  است و لذا رویداد را ساختند تا تصویر را 
بســازند. در واقع هر کس در شبکه های اجتماعی می  چرخید، احساس می  کرد شهر 
در کنترل تروریســت های وطنی است و حال آنکه درواقع خبری نبود؛ جز گروه های 
کوچک پراکنده و محلی که دانسته و ندانسته آمده بودند تا حلقه  های تصویر ذهنی 

را تکمیل و نهایی کنند. 
اگر در روزهای آشــوب به حجم توئیت ها و پست ها و... نگاه کنید فکر می کنید 
کشور در اعتصاب و تعطیلی و غم فرو رفته در حالی که بازار حتی برای نیم ساعت هم 
تعطیل نشد. فکر می کنید در خیابان ها خون جاری است، اما مردم در حال زندگی و 
خرید و عروسی و عزا و کارهای روزمره خود هستند. فکر می کنید میلیون ها نفر مانند 
سال 57 به خیابان ها ریخته اند اما درواقع خبر خاصی نیست. بر این اساس، امروز یک 
ایران مجازی ساخته شده که در این ایران مجازی، خیابان ها مملو از جنازه، سپاهی 
در حال فرار، پول ها را به بانک سوئیس برده اند و... خالصه کار تمام است و انقالب در 

لبه پیروزی است. به راستی چطور چنین فاصله ای ممکن است اتفاق بیفتد؟
در واقع این ماموریت از طریق شــبکه های ماهواره ای اینترنشــنال، بی بی سی و 
شبکه های اجتماعی مانند توئیتر، اینستاگرام، واتساپ و... که تمام قوانین بین المللی و 
قوانین رسمی خود را زیر پا گذاشتند و با اقداماتی از قبیل دستکاری عمدی الگوریتم های 
هوش مصنوعی باعث شدند اخبار جعلی، موارد نفرت افکنی و اقدامات خشونت آمیز با 

شدت بسیار زیاد برای جامعه ایرانی به صورت هدفمند منتشر شود.
براســاس پایش توئیتر فقط در بازه زمانی 20 شهریور 1401 تا 20 مهر 1401، 
بیش از پنجاه هزار کاربر جدید فارسی زبان با هویت های جعلی در توئیتر ساخته شد 

تا علیه جمهوری اسالمی ایران فعالیت کنند.
اینستاگرام با برانگیختن احساسات جامعه ایرانی خصوصاً جوانان و نوجوانان در 
ایجاد ناامیدی، باال بردن سطح خشونت و ایجاد شکاف اجتماعی در الیه  های مختلف 
جامعه سعی داشت و با اجرای عملیات تأثیرگذاری سایبری بر افکار عمومی، کاربران 
این فضا را مورد حمالت شناختی قرار داد. حتی برای آشوبگران و هنجارشکنان تجمعات 
اخیر آموزش ساخت و شیوه به کارگیری اداوات و مواد منفجره و تخریبی نظیر بمب 
دستی کوکتل مولوتف و... را برای اعمال خشونت گرایانه دستورکار قرار داده بودند. طبق 
اطالعات کاماًل موثق، سازمان CIA پس از آغاز آشوب ها در ایران، حدوداً 53 میلیون 
دالر برای امور به اصطالح رسانه ای و تقویت ابزارهای اینترنتی به منظور حفظ ارتباط 
با آشوبگران اختصاص داده است. حوادث و اغتشاشات اخیر درکشور پرده از توطئه های 
دشمنان خارجی و داخلی برداشت و مردم را بیشتر نسبت به برخی حقایق آشنا ساخت.

برخی اصالح طلبان
شریک جنایات اغتشاشگران هستند

برخی اصالح طلبان به دروغ دم از گفت وگو می زنند اما در واقع آنها می کوشــند 
شعله آشوب ها حفظ شود و آرامش به کشور باز نگردد.

این ارزیابی را معاون سیاســی حزب مؤتلفه اســالمی در واکنش به بیانیه اخیر 
اصالح طلبان عنوان کرد. محمد کاظم انبارلویی، به روزنامه همشــهری گفت: کسانی 
که این روزها در کف خیابان دســت به آشــوب می زنند، طرف گفت وگو نیســتند و 
نمی توان با این افراد، مخرج مشترکی برای تفاهم پیدا کرد. بیانیه اخیر اصالح طلبان 
و نحوه واکنش  جریان اصالحات به رویدادهایی مانند حمله داعش به حرم شاهچراغ 
و نیز آتش افروزی آمریکا و شــرارت های رخ داده در ایران، چندان دور از انتظار نبود. 
این جریان اقدامات تروریستی و ساختارشکنانه اخیر را در بیانیه خود محکوم نکرد و 

متأسفانه نوعی هم زبانی با اصحاب اغتشاش داشت.
در بیانیه اصالح طلبان انباشتگی مطالبات اجتماعی در یک دهه اخیر عامل اصلی 
بروز اعتراضات دانســته شده اســت و حال آن که مدیریت کشور در همین دوره در 
دست اصالح طلبان بود. اصالح طلبان در بیانیه خود با طرح این موضوع درصدد تحریف 
مطالبات اغتشاشگران هستند. کسانی که دست به پرچم سوزی می زنند و در برابر حکم 
قرآنی حجاب می ایســتند چه نســبتی با مردم دارند. این مسائل مطالبه واقعی مردم 
نیست، بلکه مطالبه آمریکا و اروپاست. در رویدادهای اخیر به خوبی شاهد آن هستیم 

که دشــمن از مرحله براندازی عبور کرده اســت و به دنبال تجزیه نظام است و نشانه 
آن را می توان در فضا دادن به گروهک های تجزیه طلب که با شــارژ رسانه ای در حال 

تبلیغ تفکرات خود هستند، دید. 
وی با اشــاره به اسناد منتشر شده از سوی وزارت اطالعات، و سازمان اطالعات 
سپاه درباره نقش آفرینی برخی اصالح طلبان در نقشه آمریکایی-صهیونیستی آشوب 
می گوید: عده ای می کوشند شعله  آشوب ها در کشور همچنان حفظ شود و آرامش به 
جامعه بازنگردد، بیانیه اخیر اقدامی در این راســتا می باشد و هربار که اغتشاشات به 
نقطه پایان نزدیک می شــود، برخی با اقداماتی که انجام می دهند مانع ایجاد آرامش 
در جامعه می شــوند و تهدید به اینکه اگر خواسته های  این جریان محقق نشود باید 
منتظر بحران در جامعه بود را بیان می کنند؛ درحالی که می دانند چنین ظرفیتی برای 

بحران سازی در کشور ندارند.«
برخی اصالح طلبان آرمان ملی ندارند و از منطق سیاسی و سیاست ورزی مناسبی 
در سپهر سیاسی کشور برخوردار نیستند. گرچه بسیاری اصالح طلبان عرق ملی دارند 
و به مردم خدمت می کنند و قدردان آنان هستیم، اما بدون شک بخشی از این طیف 

با جریان هایی هم صدایی دارند که صدای مردم ایران نیستند.«
دورنمای افزایش جهانی

قیمت نفت در ماه های آینده
کارشناسان پیش بینی می کنند قیمت جهانی نفت در زمستان امسال، به دالیل 
مختلــف افزایش می یابد. در این باره روزنامه دنیای اقتصاد می نویســد: انتظار می رود 
کاهش حجم تولید از یک ســو و اختالالت احتمالی در عرضه، قیمت جهانی نفت را 
به سرعت به کانال افزایشی بازگرداند. کمتر از یک ماه دیگر تا فرارسیدن موعد اعمال 
تحریم اتحادیه اروپا بر صادرات نفت خام روســیه از طریق دریا و همچنین عملیاتی 
شدن سقف قیمتی گروه 7 بر نفت روسیه باقی مانده است. پیش بینی ها حاکی از آن 
است که عواملی همچون کاهش معنادار ظرفیت پاالیشگاه ها در کنار اختالالت تولید 
و عرضه نفت خام، افزایش قیمت ســوخت و به ویژه گازوئیل را در آینده نزدیک رقم 
خواهد زد. تا کمتر از یک ماه دیگر، تحریم صادرات دریایی نفت خام روسیه به اتحادیه 
اروپا به اجرا گذاشته خواهد شد. در نتیجه این اقدام، حجم عرضه جهانی نفت به طور 
قابل  توجهی کاهش خواهد یافت، چرا که در جهان امروز، روسیه یکی از بزرگ ترین 

صادرکنندگان نفت و سوخت در جهان به  شمار می آید. 
آنچه مســلم است اینکه با اجرایی شدن تحریم های اتحادیه اروپا و اعمال سقف 
قیمتی گروه 7 بر تجارت نفت روسیه، افزایش قیمت جهانی نفت نسبت به قیمت کنونی 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. موضوع نگران کننده تر اما، مسئله سوخت به ویژه گازوئیل است 
که بدون شک افزایش قیمت چشمگیری را تجربه خواهد کرد؛ چرا که با گذشت زمان، 
عرضه نفت خام محدودتر شده، بدتر آنکه هیچ افق روشنی برای تاسیس و راه اندازی 
پاالیشگاه های جدید وجود ندارد. واقعیت این است که وضعیت تولید و تامین سوخت 
پایدار در ماه فوریه، زمانی که تحریم اتحادیه اروپا بر سوخت روسیه اجرایی شده، بسیار 
پیچیده تر خواهد بود. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، اتحادیه اروپا در حال حاضر 
و روزانه برابر با 400 هزار بشکه گازوئیل از روسیه، به عالوه 1/7 میلیون بشکه از دیگر 
تامین کنندگان، خریداری می کند. بنابراین الزم است از 5 فوریه، روزانه معادل 400هزار 
بشکه جایگزین گازوئیل روسی، از سایر منابع تامین شود که البته موجب شدت گرفتن 
تورم خواهد شد. بندیکت جورج، رئیس قیمت گذاری سوخت دیزل در آرگوس مدیا، 
گفت: »اروپا در تالش برای یافتن جایگزین برای گازوئیل روســیه، مجبور خواهد بود 
هر قیمتی را که تولیدکنندگان گازوئیل مطالبه کنند پذیرفته و پرداخت کند. بدیهی 

است قیمت  گازوئیل در آن زمان، به طور غیرمنتظره ای باال خواهد بود. 
حقیقت این اســت که در حال حاضر و به واسطه بحران های موجود، حجم ذخایر 
پاالیش شده در سراسر دنیا، به مراتب پایین تر از میانگین بلندمدت آن است، به ویژه 
در ایــاالت متحده که خــود از اصلی ترین صادرکنندگان محصوالت نفتی به اتحادیه 
اروپاست. این بدان معناست که قیمت  جهانی نفت همچنان باال خواهد ماند، چراکه 
تنها ظرفیت پاالیشی جدید در خاورمیانه و چین وجود دارد که آن هم بسیار محدود 
بوده و پاســخ گوی نیاز آتی بازار نیســت. از سوی دیگر، تقاضای جهانی برای سوخت 
دیزل به طور مداوم روند صعودی داشــته، چرا که در بســیاری از نقاط جهان، از این 

سوخت برای حمل و نقل و جابه جایی بار استفاده می شود.
با نیم نگاهی به چشم انداز بازار نفت در دو ماه پیش رو، مصوبه اوپک پالس مبنی 
بــر کاهش تولید، در افق این بازار خودنمایی می کند. ناظران بازار انرژی انتظار دارند 
تحریم نفتی اروپا علیه روســیه، منجر به کاهش عرضه جهانی این کاالی استراتژیک 
برابر با حدود یک میلیون بشــکه در روز شود. اوپک پالس نیز مصمم به کاهش روزانه 
تولید و عرضه معادل یک میلیون بشکه دیگر است. این دو به منزله کاهش عرضه جهانی 
نفت برابر با 2  میلیون بشــکه در روز خواهند بود. نکته قابل تامل دیگر آنکه بر اساس 
گزارش های دریافتی از بازار انرژی، منحنی رشــد تولید نفت شیل ایاالت متحده نیز 
کاهشی شده اســت. به عقیده ناظران، تصمیم اوپک پالس در راستای تثبیت قیمت 

طالی سیاه و ممانعت از کاهش بیشتر قیمت ها، اتخاذ شده است. 

چرا به جای کنار ملت ایران
همواره کنار دشمنانش ایستادید؟!

سیدمحمد خاتمی همواره در بسیاری از اتفاقات در دهه اخیر به جای اینکه کنار 
ملت ایران بایســتد، کنار دشمنان ملت ایران ایستاد. او بیش از امثال ریچارد نفیو در 

تحریم ملت ایران نقش آفرینی کرده است.
درباره نقش خســارت بار خاتمی، روزنامه فرهیختگان به بررســی گوشــه هایی 
از عملکرد وی پرداخته و نوشــت: خاتمی اخیراً گفت براندازی نه ممکن اســت، نه 
مطلوب. خاتمی در حالی این ســخنان را می گوید و براندازی را نامطلوب می داند که 
دیگر با چشــم غیرمســلح هم می توان ردپای جانیان دهه 60 و ریال های سعودی را 
دید و صفیر گلوله های ام16 آمریکا را شنید و دست افشاندن و پا کوبیدن نوکان ها و 

بی بی در تل آویو را نظاره کرد.
خاتمــی در وضعیتی براندازی را ناممکن می داند که در روزهای آغازین اتفاقات 
اخیر صفحه منسوب به او در فضای مجازی به شکل تمام قد از تجمعات حمایت کرده 

و تعابیری اسطوره گونه درباره بانیان آن به کار برده بود.
اینکه سیدمحمد خاتمی می گوید براندازی ممکن نیست ، احتماال نتیجه تجربه 
زیســته تیر 7۸ است ، تجربه به اضمحالل کشاندن کنش دانشجویی و به مذبح کشاندن 
نیروی پرریسک و به تعبیری هزینه پذیر دانشگاه به قتلگاه رادیکالیسم ، تجربه تلخ و 
پرهزینه ای که نمی توان از نقش عناصر امنیتی دولت دوم خرداد در پیشبرد آن به عنوان 
بخشی از پروژه کاسبکارانه فشار از پایین برای چانه زنی در باال چشم پوشی کرد؛ رخدادی 
که در کتاب خاطرات مرحوم  هاشــمی هم به نقش پررنگ دفتر رئیس جمهور وقت 
در شکل گیری آن اشاره شده است. سیاستی که در آن دانشگاه و جریانی دانشجویی 
به مثابه دستمال استنجا فرض شد که بعد از مصرف به وقیحانه  ترین شکل گفتند مرده 

است و به سطل زباله رهنمونش کردند.
نویســنده با مرور برخی مواضع موذیانه و خسارت بار خاتمی می افزاید: بیایید به 
13 سال قبل برگردیم ، همان شبی که هنوز صندوق های رای انتخابات ۸۸ گشــوده 
نشـــده ، اما مهندس سوسیال دموکرات خالف همه مشـــاهدات و نظرسنجی ها از 
پیروزی قطعی خود با نسبت آرا بسیار زیاد خبر می دهد. در دنیای موازی فرض کنید 
سیدمحمد خاتمی چهره محبوب آن روزهای اصالح طلبان و گزینه اصلی برای رقابت 
با محمود احمدی نژاد و سرکار گذاشته شده توسط حلقه حامیان موسوی هم همان 
شـــب کنفرانس خبری می گذاشت و خطاب به بدنه اجتماعی خود اعالم می کرد تا 
اعالم نتایج رسمی صبر کنید ، اگر سندی مبنی بر تقلب پیدا کردیم به مراجع قانونی 
ارائه می دهیم یا حتی رسانه ای می کنیم ، مردم به جای ریختن به خیابان مسیر های 
قانونی را انتخاب کنید ، یا مثال وقتی برایش مسجل شد که تقلب نشده به جای آنکه 
آن را در جلســه خصوصی زیرگوش چند فعال سیاســی نجوا کند در فضای عمومی 
اعالم می کرد ، آیا اساسا چیزی به نام زیست سیاسی خیابانی شکل می گرفت و چنین 

بدعتی پی ریزی می شد؟
نویسنده کتاب هنر تحریم ها خاتمی است نه نفیو. در همان دنیای مجازی تصور 
کنید خاتمی عطای بدنه اجتماعی رادیکال را به لقایش می بخشد و خیلی جدی جلوی 
خیابانی شدن سیاست را می گیرد ، بعد از اعالم حمایت رسمی اوباما از سیاست ورزان 
خیابانی ، خاتمی ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات از طریق قانون بیانیه تندی علیه اوباما 
می دهد و می گوید ما لباس چرک هایمان را در تشت همسایه نمی شوییم ، چه برسد به 
تو ، انتخابات ما هرچه باشد به تو ارتباط ندارد ، تویی که چند ماه قبل از انتخابات در 
نامه ای از دوستی و حل شدن مشکالت گفته ای مشکالت ما به خودمان مربوط است 
و با این کار گامی بلند برای جمع کردن کف خیابان برمی داشت. در چنین شرایطی 
بعد از یک انتخابات بی نظیر با مشارکت ۸5 درصدی که نصاب های دموکراسی در دنیا 
را جابه جا کرده است ، آیا اوباما به خود اجازه طراحی تحریم های بی سابقه را می داد؟ 
تحریم هایی که چه بخواهیم و چه نخواهیم سهم مهمی از ناکارآمدی اقتصادی سال های 

اخیر داشته است ، تحریم هایی که کمر هر اقتصادی را می شکند.
»مردم و ایده ها به دو دسته برجامیان و نابرجامیان تقسیم می شوند«، این فقط یک 
جمله ساده از سعید حجاریان در دولت اول حسن روحانی ، دولت ائتالفی بازندگان۸۸- 
که با گارانتی و چک ســفید امضای خاتمی شــکل گرفته بود- نبود. این گزاره حتی 
فقط دستورالعملی برای دوپاره  سازی مجدد مردم ایران بعد از مکانیسم جناح پرستانه 
پیام دوم خرداد هم نبود ، بلک یک ساختار برای ساده  سازی مفاهیم پیچیده حکمرانی 
و توجیهی برای انباشــت ناکارآمدی در دولت های حامی خاتمی و شرکا بود. مسئله 
شاید قدری گنگ به نظر برسد به این فرآیند دقت کنید؛ ترجمه برجامیان چیست ما 
برای اداره کشور یک راه بیشتر نداریم و آن هم گره زدن همه چیز اقتصاد و سیاست 
و فرهنگ و... به سیاست خارجی و بعد گره زدن آن به حزب دموکرات آمریکاست که 
این هم منطق همه سیاست گذاری های ما را صورت بندی می کند ، سیاستی که مثل 
راه رفتن در ارتفاع دویست متری روی طنابی است که یک طرفش را به انگشت اشاره 
کسی گره زده ایم که هر لحظه می خواهد ما را به ته دره پرت کند ، هرکس این منطق 
را قبول دارد برجامی اســت و از ماست ، هرکس قبول ندارد نابرجامی است و باید در 

رسانه و سیاست و... هجو و مبتذل شود.
ایــن ایــده که تا آخرین لحظه حضور حســن روحانی در کاخ ســرخ پاســتور 
 پــروژه مبنایی دولت بود ، هیچ گاه به شــکل جدی مورد انتقاد ســیدمحمد خاتمی

قرار نگرفت.

است.  بوده  ایران  قدرت  احیای  ایران،  اسالمی  انقالب  پروژه  بزرگ  ترین 
ایران شناسنامه تاریخی مشخصی دارد؛ کشور ما در برهه های مختلف تاریخی، 
»قدرتمندترین« یا یکی از قدرتمند ترین کشورهای جهان بوده است. چندهزار سال 
تاریخ ایران به خوبی گواه این مسئله است و البته در طول این تاریخ چندهزارساله، 
خارجی  سهمگین  حمالت  است.  آمده  پدید  قدرت  این  در  هم  فتوری   گهگاه 
از این تاریخ چندهزارساله،  از یک طرف و بی لیاقتی حکام ایران در دوره هایی 
قدرت ایران را در دوره هایی تضعیف کرده، اما هر بار به زودی دوباره ایران مقتدر 

سربرآورده و به جبران مافات دست یافته است. 
وقتی اسالم ظهور کرد و دستگاه شاهنشاهی آن زمان ایران، آن را برنتافت، 
گرامی  و  آورده  روی  آن  به  و  دید  قدرت خود  احیای  نسخه  را  آن  ایران  ملت 
داشت. از این زمان اسالم و ایران از یکدیگر نیرو گرفتند، ایران با کمک اسالم 
در  ملت  مؤثر ترین  به عنوان  و  گردید  تبدیل  نو  و  معنوی  مدنیتی  با  به کشوری 
از  نیز  اسالم  درآمد.   - بود  درنوردیده  را  عالم  غرب  و  که شرق   - اسالم  پهنه 
»مرتضی  بزرگوار  شهید  یافت.  دست  عظیم  تمدنی  به  و  گرفت  قدرت  ایران 
مطهری« در کتاب نفیس »خدمات متقابل ایران و اسالم« این بده بستان تمدنی 
 میان ایران و اسالم را به خوبی ترسیم کرده و در صفحه 336 آن نوشته است: 
»روی هم رفته، حدیث، تفسیر، کالم، فلسفه، تصوف و... در قرن نخستین اسالم 
پی ریزی شد و ملت ایران در این مورد در درجه اول قرار دارد. مکتب های نیشابور، 
هرات، بلخ، مرو، بخارا، سمرقند، ری، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ ایران مرکز 
فعالیت و جنب وجوش بود. صدها نفر از رجال بزرگ اسالم در این شهرها تربیت 
شدند و در شرق و غرب عالم تمدن درخشان اسالم را محکم و استوار ساختند«. 
خالصه کالم او این است که اسالم اگرچه در شبه جزیره مبعوث گردید اما به وسیله 
ایران بالنده شد؛ به گونه ای که پس از مدت کوتاهی در هر جلوه اسالم نشانه ای 
از ایران دیده می شد؛ شخصیت های ایرانی در ریاضیات، طب، فقه، کالم، فلسفه، 
سیاست، ادبیات و... در پرتو روح پرورش دهنده و علمی اسالم چنان درخشیدند 

که آثار آنان تا قرن ها در هر گوشه ممالک اسالمی دیده می شد. 
کاری که انقالب اسالمی با ایران کرد درواقع تکرار همان کاری بود که اسالم با 
ایران کرد. همان گونه که ایران پیش از اسالم به واسطه ناالیق بودن شاهان ساسانی و 
اشکانی از نظر پرورش علمی و تمدنی پس از یک دوره شکوه و اعتال دچار حضیض 
شده بود، ایران قبل از انقالب اسالمی هم به واسطه عدم لیاقت  شاهان پهلوی و 
قاجاری و نیز به واسطه قرار گرفتن زیر سلطه غرب پس از دوره شکوه و اعتالی 
صفوی به حضیض افتاده بود. در این دوره علم و پرورش تمدنی از جامعه ایران رخت 

بربسته و در اداره امور خود از قبیل پزشکی به غیر وابسته شده بود. 
انقالب اسالمی عرصه داخلی را از حکمرانان جبار و در همان حال وابسته و 
عرصه خارجی را از قرار گرفتن در ذیل قدرت های مسلط پاک و در هر دو عرصه 
جا را برای قدرت و هویت ایرانی باز کرد. از آن پس حکمرانی های موروثی که قرن ها 
حکومت را پدیده ای خانوادگی کرده بود، جای خود را به حکمرانی های مردمی که 
خود را »خدمتگزار« و مردم را »ولی نعمت« می دانست داد و روابط خارجی کشور 

را از قرار گرفتن در مدار غیر به روابطی مستقل و شاخص تبدیل کرد. 
انقالب اسالمی، مواجهه اصلی اش با سلطه خارجی و حاکمان ناالیق داخلی 
بود که این هر دو در یکدیگر تنیده شده بودند و هر یکی موجد و مقوم دیگری 
وجود  داخلی  ناالیق  حکام  و  خارجی  سلطه  بین  وثیقی  رابطه  واقع  در  بود. 
از جمله دست خط و  تاریخی  اسناد  گواهی  به  که  امام خمینی   داشت. حضرت 

15 اردیبهشت 1323 ایشان در کتابخانه وزیری یزد، در کمین این دو بود و دنبال 
فرصت مناسبی می گشت تا شر این دو را از سر مردم ایران کم کند و ایران را از 
زیر آوارهای آن بیرون  آورد و به آن امکان بالندگی بدهد، به مناسبت تصویب 
الیحه »کاپیتوالسیون« در مجلس شورای ملی که توسط دولت وابسته و نوکرمآب 
شاه و اسداهلل علم ارائه شده بود، وارد میدان گردید و شاه و آمریکا را توأمان 
بازخوانی  فراخواند.  عمیق  انقالبی  و  نهضت  به  را  ملت  و  داده  قرار  مورد حمله 
فرازهای سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی)ره( در مدرسه فیضیه که چهارم 
 آبان ماه 1343 در روز میالد حضرت صدیقه طاهره - سالم اهلل علیها - یعنی درست
58 سال پیش ایراد شد، درهم تنیدگی این دو جنبه از یک سو و دربرگیری این دو 

عنصر را در راهبرد مبارزاتی امام مشخص می نماید. 
نظامی،  عناصر  قضایی  مصونیت  الیحه  تصویب  به  واکنش  در  امام  حضرت 
 سیاسی، اقتصادی و... آمریکا - موسوم به کاپیتوالسیون - در مجلس شورای ملی، 
حساسیت بسیار باالی خود را با این عبارات بیان فرمودند: »من تأثرات قلبی خود 
را نمی توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است؛ چند روزی که مسائل اخیر ایران را 
شنیده ایم، خواب من کم شده است، ناراحت هستم، قلبم در فشار است، با تأثرات 
 قلبی روزشماری می کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد، 
عید ایران را عزا کردند... ما را فروختند، استقالل ما را فروختند، باز هم چراغانی 
منع می کردم.  را  این چراغانی  بودم  اینها  اگر من جای  کردند!  پایکوبی  کردند! 
می گفتم بیرق سیاه باالی سر بازارها بزنند، باالی سرخانه ها بزنند، عزت ما پایکوب 

شد، عظمت ایران از بین رفت«. )صحیفه امام، ج 1، ص 45(
اگرچه حضرت امام خمینی در مهرماه سال 41 هم در واکنش به الیحه انجمن های 
ایالتی و والیتی - که برای تسهیل ورود بهائیت در انجمن ها، قسم به قرآن کریم 
را در سوگند منتخبین این انجمن ها را برداشته بود - هم وارد میدان شده بود، 
کاپیتوالسیون  الیحه  به  واکنش  سطح  با  موضوع  این  به  ایشان  واکنش  سطح 
امام پهلوی برخالف مورد قبلی که حضرت  این رو رژیم  از  و  نبود   قابل مقایسه 
 - در جایگاه مجتهد - را به زندان انداخت 9 روز پس از سخنرانی چهارم آبان ماه، که 
فضایی از تنفر علیه شاه پدید آورده بود، حضرت امام - در جایگاه مرجع تقلید - را 

دستگیر و سپس به خارج از کشور تبعید کرد. 
کار حضرت امام در ماجرای برخورد با کاپیتوالسیون، احیای منزلت به تاراج 
رفته ایران توسط آمریکا و شاه بود. از این رو اگر پرسیده شود چرا در ایران انقالب 
بهمن 1357 به وقوع پیوست؛ حتماً باید گفت مردم برای عزت خود و احیای قدرت 
تاریخی ایران به میدان آمدند و اسالم که معنوی  ترین و انسانی  ترین بنیان های فکری 
دارد، بستر انتقال از کشوری تحت امر دولت های خارجی و تحت اداره شاهی ناالیق، 

به کشوری تحت اداره مردم و تحت زعامت رهبری شجاع فراهم کرد. 
خارجی  عوامل  سیطره  از  شدن  رها  و  خارجی  سلطه  زیر  از  شدن  خارج 
واقعی  عالم  در  آیا  دارد؛  وجود  یک سؤال  اینجا  در  اما  است،  پسندیده   بسیار 
- و نه فلسفی و ذهنی - شدنی هم هست؟ آیا در زمانه ای که قدرت های سخت افزاری 
ممکن  ایران  تاریخی  قدرت  احیای  دارد،  قرار  غرب  تحت سلطه  نرم افزاری،  و 
امکان  خیر  می گویند  این سؤال  به  پاسخ  در  عناصر سیاسی  از  عده ای  است؟ 
واقعی برای آن وجود ندارد! یکی از این افراد در دانشگاه تهران با صراحت گفت: 
وقتی آمریکا با فشار دادن یک تکمه می تواند کل ایران را نابود کند، از امکانات 
 نظامی ما چه کاری برمی آید؟ و سخن آقای روحانی را هم به یاد داریم که گفت: 
»از تأمین آب آشامیدنی مردم تا تجهیزات پیچیده، نیازمند اعطای آنها توسط غرب 
هستیم« ده ها نفر دیگر هم به نام فالن دیپلمات سابق وزارت خارجه و رئیس فالن 
حزب سیاسی یا بهمان شخصیت دانشگاهی، این پاسخ را تکرار می کنند. از جمله 
یکی از افراد متوسط این جریان که مسئولیتی در دولت قبل داشت، در سخنرانی 
خود در دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: »قدرت برتر« منطقه شدن در توان ایران 
نیست و باید سیاست خارجی خود را در تعامل با قدرت های شناخته شده جهانی 

و منطقه ای تنظیم کرده و پا از گلیم خود خارج نکنیم. 
اما واقعاً احیای قدرت ایران و تبدیل ایران به یکی از قطب های قدرت جهان و 
رسیدن به »ایران قوی« کاماًل ممکن است و می توان علی رغم دشمنی های غرب و 
عوامل آن به آن دست یافت. بزرگ  ترین دلیل این مدعا، بقای جمهوری اسالمی و 
پیشرفت های آن علی رغم 44 سال سنگ اندازی دشمنان است. با قاطعیت می توان 
ادعا کرد که ایران امروز در نسبت سنجی با ایران 1357 - بدون استثنا - در تمامی 

زمینه ها چه سخت افزاری و چه نرم افزاری جلوتر است. 
ایران 1401 از کشوری تحت سلطه خارج شده و به کشوری دارای اقتدار در 
برون مرزها تبدیل گردیده است. خارج شدن از تحت سلطه اگرچه ماجرای آسانی 
نبوده، ولی اتفاق افتاده و نتیجه این خارج شدن هم تحمیل هزینه های کمرشکن 
به کشور نبوده است. به عبارت دیگر ایران ضمن آنکه در محیط خارجی از کشوری 
تابع خارج شده، در محیط داخلی و عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، 
تکنولوژیک، نظامی، امنیتی و اجتماعی هم به کشوری قدرتمندتر تبدیل گردیده و 
صدالبته هزینه هایی را هم برای مقابله با توطئه ها پرداخت کرده است. این مقابله با 
توطئه ها هم همه اش هزینه نبوده است و از دل آن، فرصت های بی بدیلی بروز کرده 
است. شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی می گفت: »فرصت هایی که در تهدیدها 

وجود دارد، در خود فرصت ها وجود ندارد.«
»خوداتکا«  حال  عین  در  و  پیشتاز  کشوری  به عنوان  صحنه  این  در  ایران 
عمل کرده است. وقتی در جلسه استماع شورای روابط خارجی کنگره آمریکا 
با سپاه پاسداران درگیر  به هیچ وجه نمی خواهیم  گفته می شود »ما در منطقه 
 شویم« و یا وقتی فرمانده پنتاگون در نامه اخیر به رئیس جمهور آمریکا می نویسد 
»گول تحلیل های سازمان سیا در مورد جمهوری اسالمی را نخورید، این آشوب ها 
به هیچ وجه از قدرت ایران و رهبری آن در داخل و از قدرت عملیاتی سپاه در 
خارج کم نکرده است«، این نشانه آن است که ما قدرت نظامی آمریکا را منفعل 
کرده ایم. وقتی صندوق بین المللی پول می گوید روند کنونی رشد اقتصادی، ایران 
را طی پنج سال آینده به رتبه 14 اقتصاد جهان می رساند، نشان می دهد ما در 
حال منفعل کردن قدرت اقتصادی آمریکا - تحریم ها و بایکوت ها - هستیم. وقتی 
ایران در عرصه علمی در موقعیت های بین 3 و 18 قرار دارد، به آن معناست که ما 
در حال منفعل کردن قدرت تکنولوژیک رقیبان خود هستیم. پس احیای قدرت 
ایران و رساندن آن به مرز یکی از چند قدرت جهانی، ناشدنی و خارج از توان ملت 
ایران نیست. باید باور کنیم که ایران عزیز ظرفیت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، 

علمی و اجتماعی ایجاد تمدنی نوین و قدرتی جهانی دارد.

رسیدن به مرز قدرت جهان 
افسانه نیست 

یادداشت روز

سعداهلل زارعی

صفحه 2
 شنبه 2۸ آبان ۱۴۰۱
2۴ ربیع الثانی ۱۴۴۴ - شماره 2۳۱۷۱

مدیرمسئول کیهان در مصاحبه با خبرگزاری فارس: 

چه كسی به این دو  سؤال پاسخ می دهد؟
سلبریتی  وطن فروش با داعش چه فرقی دارد؟!

نماینده ایران در آژانس:  

اهداف سیاسی بانیان قطعنامه ضدایرانی در آژانس
 محقق نخواهد شد

کیهان  روزنامه  مدیرمسئول 
گفت: دشــمن از ســلبریتی ها 
داخلی  رســانه های  از  برخی  و 
به عنوان وسیله ای برای سنجش 
نظام در مقابل  میزان حساسیت 
می کند؛  اســتفاده  آشوبگران 
بــه بیان دیگر، آنهــا تابلوهای 

حساسیت سنج هستند.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول 
روزنامه کیهان دربــاره جنایت اخیر 
آشــوبگران تروریســت در ایــذه و 
اصفهــان که به شــهادت و مجروح 
شدن شماری از مردم مظلوم این دو 
شهر انجامیده است، به فارس گفت: 
حمله تروریســتی به مــردم در بازار 
شهرستان های ایذه و اصفهان، اگرچه 
نشــانه ناامیدی دشــمنان بیرونی از 
آشوب ها و اغتشاشاتی است که طی 
پنجاه و چند روز اخیر در کشــور به 
راه انداخته بودند، امــا این اقدامات 
تروریســتی و چند اقدام مشابه دیگر 
که طی دو سه روز اخیر اتفاق افتاده و 
شهادت عزیزان حافظ امنیت و مردان 
غیور و زنان و کودکان مظلوم دیگر را 
به دنبال داشته است، بار دیگر و برای 
چندمین بار از ضرورت برخورد قاطع 
و پشیمان کننده نظام با اراذل اجاره ای 
و داعشی های داخلی حکایت می کند.
وی افزود: نیروهای حافظ امنیت 
بــدون اســتفاده از ســالح، نه فقط 
در ایفای نقش خود بــرای مقابله با 
تروریســت ها و دفــاع از جان و مال 
و نامــوس مردم با مشــکالت جدی 
رو به رو هســتند، بلکه همان گونه که 
شاهد بوده ایم در برخی از موارد قربانی 

عملیات تروریستی نیز می شوند!
مدیرمسئول کیهان اظهار داشت: 
کاش مسئوالن و سیاستگذاران نظامی 
و امنیتی کشــورمان به این دو سؤال 
پاسخ می دادند؛ اول آنکه در مقابله با 
آشوب ها از کدام الگو و مدل رایج در 
جهان پیروی می کنند؟! و اگر الگوی 
خاص خود را دارند، این الگوی خاص 
از کدام باور دینی و داشته های ملی و 
تجربی اتخاذ و استخراج شده است؟!
کجای دنیا نیروهای غیرمسلح را 
به مقابله با تروریست های مسلح 

می فرستند؟!
شــریعتمداری افزود: در کجای 
دنیا نیروهای غیرمســلح را به مقابله 
با تروریست های مسلح می فرستند؟! 
و به مشتی اراذل اجاره ای که تقریباً 
تمامی آنها بالفاصله پس از دستگیری 
به فالن خوردن می افتند، اجازه آشوب 

و تعرض به جان و مال و ناموس مردم 
را می دهند؟!

وی بــا تأکیــد بر اینکــه یکی 
از اشــتباهات بــزرگ آن اســت که 
تصور می شود آشــوبگران با تشویق 
سلبریتی ها و فالن ورزشکار و یا مدعی 
اصالحات به صحنه می آیند، توضیح 
داد: ســلبریتی ها حقیرتر از آنند که 
الگوی آشوبگران باشند، تروریست های 
آشوبگر دستورالعمل را از سرویس های 

اطالعاتی بیگانه می گیرند.
سلبریتی ها، تابلوی سنجش

مدیرمسئول روزنامه کیهان تأکید 
کرد: دشمن از سلبریتی ها و برخی از 
به عنوان وسیله ای  رسانه های داخلی 
بــرای ســنجش میزان حساســیت 
نظام در مقابل آشــوبگران اســتفاده 
می کند؛ به بیان دیگر، آنها تابلوهای 
حساسیت سنج هستند و هنگامی که 
با آنهــا به عنوان وطن فروش و عوامل 
سرســپرده و مزدور دشمن برخورد 
نمی شــود، آشــوبگران از این انفعال 
پیــام امنیت می گیرنــد و به صحنه 
آمدن خود را بی خطر تلقی می کنند.

وی اضافــه کرد: بنابراین دومین 
پرسش آن است که چرا تصمیم سازان 
و سیاست پردازان به این نکته بدیهی 
توجهــی ندارند؟! آیا تــوان تجزیه و 
تحلیل این پدیده شــوم را ندارند؟! 
اگر این گونه نیست، چرا این تابلوهای 
وطن فروشانه دشمن را به حال خود 
رهــا کــرده و همراهــی و همکاری 
سلبریتی ها در قتل و جنایت را نادیده 
می گیرند؟! و چرا توضیح نمی دهند که 
سلبریتی های وطن فروش با آشوبگران 
وحشی و داعشی ها چه تفاوتی دارند؟!
آن گونه  داد:  ادامه  شریعتمداری 
که اعالم شــده اســت، مــدارا برای 
جــدا شــدن صــف هیجان زده ها و 
فریب خورده هــا از عوامــل اصلی و 
اجاره ای آشــوب ها بوده است که این 
اقدام هوشمندانه درخور تقدیر است، 
اما اکنون این دو صف از یکدیگر جدا 
شــده اند و تســاهل در مقابله جدی 
و تســریع در مجــازات عوامل اصلی 

 بازداشــت شــده توجیه قابل قبولی 
ندارد.

ادامه مدارا 
هیچ توجیهی ندارد

مدیرمســئول روزنامه کیهان به 
نکته دیگری نیز اشــاره کرد و گفت: 
این نکته نیز مطرح می شود که مدارای 
اولیه برای حضــور عناصر اصلی در 
میدان و شناســایی و دستگیری آنها 

بوده است که این اقدام نیز هوشمندانه 
است و پاسخ قابل قبولی نیز به دنبال 
داشته اســت، اما اکنون دیگر ادامه 
مدارا هیچ توجیهــی ندارد؛ چرا باید 
به مشــتی تروریســت مزدور بیگانه 
اجــازه داد که آرامش و امنیت مردم 
را ســلب کنند و کسب وکار برخی از 
 آنان را به تعطیلی کشانده و یا مختل 

کنند؟!

سرویس سیاسی-
نماینــده ایــران در آژانس 
تاکید  اتمی  انــرژی  بین المللی 
کرد که اهداف سیاســی بانیان 
آژانس  در  قطعنامه ضدایرانــی 

محقق نخواهد شد.
بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
انرژی اتمی در تازه  ترین نشست خود 
مغلوب جو ســازی های ایران هراسانه 
آمریکا و تروئیکای اروپا شد و قطعنامه 
پیشنهادی آنها درباره مسائل ادعایی 
پادمانی در پرونده هســته ای ایران را 

تصویب کرد.
تصویب این قطعنامه با توجه به 
فضای سنگین سیاسی و رسانه ای که 
در هفته ها و ماه های گذشــته علیه 
جمهوری اســالمی ایران به راه افتاد، 
قابل پیش بینــی بود. قطعنامه ای که 
بار دیگر نشان داد برای اعضای شورای 
حکام و تروییکای اروپا حقیقت چندان 
اهمیتی نداشــته و آنهــا بیش از هر 
موضوع دیگری در پی بهانه تراشــی 
برای افزایش فشار حداکثری بر ملت 

ایران هستند.
ســومین قطعنامه شورای حکام 
آژانس بین المللــی انرژی اتمی پس 
از امضای برجام، در حالی با 26 رای 
موافق و 2 رای مخالف و 5 رای ممتنع 
بــه تصویب اعضا رســید که مبنای 

آن جز ادعاهای رژیم صهیونیســتی، 
موضــوع معتبر دیگری نــدارد. ارائه 
اطالعــات دربــاره ذرات اورانیوم در 
سه مکان مورد ادعایی، ارائه اسناد و 
پاسخ های مورد نیاز، اجازه دسترسی 
بــه اماکن و مواد مــورد نیاز و اجازه 
نمونه برداری از ســوی آژانس اتمی 
ازجملــه اقداماتی اســت که در این 
قطعنامه، اجرای آن از ایران خواسته 

شده است.
ادعاهای تروییکای اروپا و آمریکا 
در حالی به سند این قطعنامه تبدیل 
شده است که جمهوری اسالمی به گواه 
گزارش های بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بیشترین همکاری را با این 
نهاد بین المللی داشته است و به عنوان 
یکــی از امضاکننــدگان پیمان منع 
اتمی)ان پی تی(  سالح های  گسترش 
و عضــوی از آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بارها از حرمت حرکت به سمت 
سالح هســته ای و استفاده مسئوالنه 
و صلح آمیز از انرژی هســته ای تاکید 
کرده اســت. قطعنامه شورای حکام 
گرچه فاقد اثر حقوقی اســت اما در 
موقعیت کنونی آب و تاب فراوان دادن 
به آن، یکی از راه های هجمه رسانه ای 

به ایران است.
»محسن نذیری اصل«، سفیر و 
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 

 نزد ســازمان های بین المللی مستقر
در وین و همچنین آژانس، پنجشنبه 
26 آبان ماه در نشست شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی با موضوع 
ایران، خطاب به نمایندگان کشورهای 
عضو ضمن تشریح مواضع جمهوری 
اسالمی ایران، نسبت به اتخاذ هرگونه 
 تصمیم عجوالنه از ســوی این شورا 

هشدار داد.
وی با بیان اینکه متاسفانه شورای 
حکام به جای کمک به صلح و امنیت 
بین المللی در راستای اساسنامه خود، 
در حال بررسی یک موضوع ساختگی 
است، افزود: سه نشست اخیر شورای 
حکام توسط سه کشور اروپایی )آلمان، 
فرانســه و انگلیس( و ایاالت متحده 
بــه منظور پیگیری منافع سیاســی 
محدود خود مورد سوءاســتفاده قرار 

گرفته است.
نذیری اصل همچنین با اشاره به 
تکرار اقدام اشــتباه برخی از دولت ها 
در ارائه قطعنامه علیه ایران علی رغم 
همه تعامــالت ایران با آژانس، افزود: 
پذیرش قطعنامه غیرتوافقی نه ایران 
را تشــویق به فراتر رفتن از ســطح 
باالی همکاری بــا آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی می کند و نــه آن را 
 مجبور می کند از مواضع اصلی خود 

دست بردارد.

نماینده ایران در آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی تاکید کــرد که اهداف 
سیاسی بانیان قطعنامه ضدایرانی در 

آژانس محقق نخواهد شد.
چین: ایران در حال همکاری

 با آژانس اتمی است
»وانگ چانــگ« معاون نماینده 
چین در شــورای حکام آژانس اتمی 
مســتقر در شــهر »وین«، گفت که 
اعمال فشــار بر ایران کمکی به حل 
مسئله هسته ای این کشور نمی کند 
و تنها نتیجه معکوس خواهد داشت.

»شینهوا«  خبرگزاری  نوشته  به 
وانــگ پس از تصویــب قطعنامه  در 
نشســت شــورای آژانس بین المللی 
انرژی اتمی علیه تهران، گفت که چین 
با این قطعنامه مخالف فشار کشورهای 

مربوطه بر ایران است.
براســاس این گزارش، چین به 
قطعنامه پیشنهادی انگلیس، فرانسه، 
آلمان و آمریکا و انتقاد از ایران درباره 

پادمان هسته ای رای منفی داد.
وی افزود: »چین به شدت با فشار 
کشورهای ذی ربط برای ایجاد تقابل 
و سیاســی کردن آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، به ویژه زمانی که ایران در 
حال تقویت همکاری با آژانس است، 

مخالف است«.

گفت و شنود

حیوون زبون بسته!
گفت: نفتالی بنت، نخســت وزیر سابق رژیم صهیونیستی خطاب 
به اغتشاشگران اجاره ای توئیت زده و نوشته » مردم اسرائیل پشتیبان 

شما هستند. امیدوارم به تهران آزاد سفر کنم «!
گفتم: از کی تا به حال اشغالگران فلسطین که با قتل عام 
و آواره کردن ملت مظلوم فلســطین سرزمین آنها را غصب 

کرده اند »مردم اسرائیل«! شده اند؟!
گفت: حمایت اسرائیل از اغتشاشگران و تروریست های اجاره ای 
که نیازی به توئیت ندارد، ننه قمر هم می داند رژیم صهیونیستی پشت 

صحنه داعش و داعشی هاست. 
گفتم: ولی اسرائیل با این اعتراف صریح زمان انتقام سخت 
از صهیونیست ها را جلو  انداخته و باید منتظر روزهای خونین 

اشغالگران در سرزمین های اشغالی باشد!
گفــت: حیوونکی نفتالی بنت بد جوری پته اســرائیل را روی آب 

 انداخته است!
گفتم: یارو نیاز به دستشــویی داشت، هرچه گشت جای 
خلوتی پیدا نکرد. وارد ساختمانی شده و در یک جای تاریک 
مشغول شده بود که ناگهان ده ها نور افکن روشن شد! حاال نگو 

که حیوون زبون بسته روی سن تئاتر رفته بود!
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تسلیت به همکار
با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان آقای محمدرضا حیدری در 
غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود سوگوار است. ضمن تسلیت به 
ایشان برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزو داریم.

 * کاش مســئوالن و سیاستگذاران نظامی و امنیتی کشــورمان به این سؤال پاسخ می دادند که در مقابله 
 با آشــوب ها از کدام الگو و مــدل رایج در جهان پیروی می کنند؟! در کجای دنیا نیروهای غیر مســلح را 

به مقابله با تروریست های مسلح می فرستند؟! 
* دشمن از سلبریتی ها و برخی از رسانه های داخلی به عنوان وسیله ای برای سنجش میزان حساسیت نظام 
در مقابل آشــوبگران استفاده می کند و اگر با آنها به عنوان وطن فروش و عوامل سرسپرده دشمن برخورد 

نشود، آشوبگران از این انفعال پیام امنیت می گیرند و به صحنه آمدن خود را بی خطر تلقی می کنند.
 * چرا کسی توضیح نمی دهد که ســلبریتی های وطن فروش با آشوبگران وحشی و داعشی ها چه تفاوتی

دارند؟!


