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  نظام انقالبي بن بست   ندارد
سال ۱۹۹۷ ميالدي ۶۰ تن از نخبگان و استراتژيست هاي امريكايي نقشه 
راه ۱۰۰ سال آينده امريكا را تحت عنوان »استراتژي امنيت ملي امريكا در 
قرن ۲۱« تدوين كردند. بر اساس اين سند راهبردي  اقدامات امريكا در باره 
ايران مستقل و جزيي نبوده و به عنوان ستون اصلي محور مقاومت، در دل 
استراتژي اقدام بلندمدت امريكا در منطقه غرب آسيا و تغيير ژئوپلتيكي 
اين منطقه تحت عن��وان »خاورميانه جديد« و ي��ا »خاورميانه بزرگ« 

طراحي شده بود. 
طبق آنچه در كتاب مذكور آمده، امريكايي ها به بهانه مبارزه با تروريسم، 
به صورت رسمي و علني وارد منطقه غرب آسيا شده و ابتدا خاك افغانستان 
را )به عنوان عقبه استراتژيكي هالل طاليي شيعه( اشغال و سپس خاك 
عراق را )به عنوان گرانيگاه و نقطه ثقل هالل طاليي شيعه( نيز به اشغال 
خود درآوردند. قرار بود با عمليات برق آسا، رژيم اسد ساقط و خاك سوريه 
را هم اشغال و بالفاصله از يك سو كانون بحران و فروپاشي به داخل ايران 
منتقل و از سوي ديگر به تجزيه كشورهاي منطقه به كشورهاي كوچك تر 
با محوريت قومي و قبيله اي اقدام كنند و در يك بازه زماني بسيار كوتاه و 
حداكثر تا سال ۲۰۰۷ ميالدي طرح بالكانيزه كردن كشورهاي مسلمان و از 
جمله ايران و تبديل آن به حداقل ۷ كشور كوچك )كه نقشه آن در اينترنت 
در دسترس همگان است( را عملياتي كنند. برنامه تجزيه كشورها، بسيار 
دقيق و مهندسي شده طراحي شده بود و در صورت وقوع، امريكايي ها با يك 
تير اهداف متعددي را نشانه رفته و ضمن تأمين امنيت رژيم صهيونيستي 
و عقيم سازي و نابودي محور مقاومت، موفق به ايجاد و تثبيت ۱۰۰ ساله 
جهان تك قطبي و نظم نوين جهاني و هژمون خود در جهان مي شدند اما 
آنچه در طرح مذكور ناديده گرفته شده و با سبكسري ارزيابي درستي از آن 
نداشتند، كوچك شمردن انقالب اسالمي و اقتدار و عمق استراتژيكي ايران 
و مديريت و قدرت نفوذ بي بديل و غيرقابل انكار رهبري ايران اسالمي بود. 
رهبر فرزانه ايران اسالمي در همان س��ال ها با قاطعيت به مقابله با طرح 
استعماري خاورميانه امريكايي پرداخته و طرح ژئوپلتيكي و ژئواستراتژيكي 
خاورميانه بزرگ اسالمي را در سازمان كنفرانس اسالمي مطرح كرده و با 
استفاده از عمق استراتژيكي ايران و تجميع قدرت مقاومت، موجب پيدايش 
موج بيداري اسالمي شده و از تسري تجزيه كشورهاي مسلمان آفريقايي به 
منطقه غرب آسيا و تجزيه كشورهاي ايران، سوريه و عراق جلوگيري كرده 
و با سرعتي غيرقابل باور صحنه نبرد در منطقه غرب آسيا را به نفع ايران و 
محور مقاومت تغيير داده و ائتالف نظام سلطه )محور شرارت غربي، عبري، 
وهابي( را وادار به عقب نشيني كردند. ايران خيلي زودتر از آنچه تصور مي شد 
اقتدار خود را بر ائتالف نظام سلطه تحميل كرده و ثمره و حاصل قشون 
كشي نظام سلطه، شكست مفتضحانه غرب و عقب نشيني امريكا و مجبور 
شدن به ترك اجباري افغانستان و عراق و سوريه بود. ترامپ در اين باره رسماً 
اذعان و اعتراف مي كند كه بالغ بر هفت و نيم تريليون دالر در منطقه غرب 

آسيا هزينه كرده اند اما برنده اين جنگ ايران و محور مقاومت بوده است. 
سرعت فروپاشي هژمون نظام سلطه غرب براي خود كشورهاي غربي هم 
باور كردني نبوده و نيست. در فاصله زماني بسيار كوتاه و ظرف چند سال 
همه چيز عليه امريكا و غرب شد. هژمون نظام سلطه از دست رفت. قدرت 
اقتصادي امريكا به شدت ضعيف شد. جهان چند قطبي با سرعت در حال 
شكل گيري است. دالر با سرعت آقايي و سيادت خود را از دست مي دهد. 
مشكالت داخلي امريكا در تمامي حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي 
و اجتماعي گلوي هيئت حاكمه آشكار و پنهان امريكا را مي فشارد. تقريباً 

كمتر كشوري در جهان حاضر به ائتالف با امريكاست. 
امريكايي ها با كمك اروپايي ها آخرين حربه خود را به ميدان آورده، ضمن 
»خروج از برجام«، »تشديد همه جانبه تحريم ها عليه ايران و مسئوالن 
كشور« و »استفاده از همه ظرفيت هاي شبكه نفوذي خود در ايران«، مسير 
فروپاشي ادراكي را با تكيه به ظرفيت بسيار باالي رسانه اي و پروپاگانداي 
خود هموار كردند. فروپاش��ي ادراكي طراحي ش��ده براي ايران بر پايه: 
»نارضايتي عمومي و فراگير«، »نااميدسازي مردم و مسئوالن«، »تخريب 
فرهنگ عمومي و باورهاي مردم«، »بي اعتمادي به نظام اسالمي«، »القاي 
ناكارآمدي نظام ديني«، »القاي وجود فساد سيستمي و غيرقابل كنترل«، 
»مرعوب سازي مسئوالن«، »عصباني كردن مردم و القاي شورش هاي 
مردمي«، »تشديد اختالفات حزبي و داخلي و القاي دوقطبي هاي مختلف 
نظير مردم/نظام و... «، »القاي وجود بن بس��ت در اداره كشور« و... استوار 
بود.  امريكايي ها با قطعيت از تابستان داغ و فروپاشي نظام اسالمي تا سال 
نو ميالدي )دي ماه ۱۳۹۷( سخن مي گفتند و به منافقين وعده داده  بودند 
كه سال نو ميالدي را در تهران جشن خواهند گرفت!. اگر چه هيچ كدام از 
سناريوهاي نظام سلطه در باره ايران به نتايج دلخواه آنان ختم نشده است، 
اما هنوز هم غرب كماكان به دنبال فروپاشي از درون از طريق القاي بن بست 
و ناكارآمدي نظام اسالمي بوده و هستند. بر اين اساس طي سال هاي اخير 
يكي از موضوعات مهم كه رهبر فرزانه انقالب دائما مس��ئوالن و مردم را 
نسبت به آن انذار مي دهند مس��ئله عدم وجود بن بست در كشور است. 
معظم له هر بار كه به اين موضوع مهم اشاره مي كنند بالفاصله نمونه هاي 

عيني عدم وجود بن بست را هم متذكر مي شوند. 
رهبر معظم انقالب اس��المي در ديدار هيئت دولت )روز چهارشنبه ۳۰ 
مردادماه( براي چندمين بار ضمن تأكيد بر اين حقيقت كه »اين واقعيت 
)شكل گيري نوعي تحرك در سال جاري در زمينه هاي توليد صنعتي، 
كشاورزي، انرژي، پتروشيمي و لوازم خانگي( نشان مي دهد كساني كه از 
بن بست در كشور حرف مي زنند، كامالً اشتباه مي كنند.« پرده از استعماري 
بودن طرح القاي بن بست برداشتند. ش��كي نيست كه قبول بن بست به 
منزله قبول فروپاشي نظام و تحقق اهداف شيطاني غرب خواهد بود و ترس 
از دشمن را در پي خواهد داشت. ترس از دشمن سبب عدول از ارزش ها و 
آرمان ها و قبول سازش و تسليم شدن در برابر زياده خواهي دشمن خواهد 
شد حضرت امام خامنه اي در پنجم تيرماه ۱۳۹۲ نيز در جمع مسئوالن 
قضايي از باز بودن راه انقالب اسالمي سخن گفته بودند: »راه نظام جمهورى 
اسالمى، راه خدا است؛ هدف ها، هدف هاى الهى است؛ تكيه گاه، اراده  الهى 
است؛ و اينچنين راهى هيچ وقت به بن بست منتهى نخواهد شد. اين را همه 
بايد بدانند و مطمئن باشند كه به توفيق الهى و به اذن اهلل بن بستى در راه 
ما وجود نخواهد داشت. « كشتيبان انقالب در ۲٤ تيرماه سال گذشته نيز 
در ديدار غيرمترقبه با هيئت دولت از عدم وجود بن بست در كشور سخن 
گفته بودند: »درست است كه وضعيت كشور با چالش هايي همراه است، اما 
بدان معنا نيست كه كشور در »انسداد« يا »بن بست« قرار داشته باشد.  اين 
راه، چالش دارد؛ اما راه باز است، بن بست وجود ندارد. هدف جبهه مخالف 
نظام اسالمي و انقالب اسالمي و دشمن ما اين است كه راه را بن بست نشان 
بدهد. خودشان هم مي گويند ما بايستي اين كارها را بكنيم، اين فشارها را 
وارد كنيم، اين محاصره را بكنيم، اين تحريم را بكنيم، تا مسئوالن جمهوري 

اسالمي در محاسبات خودشان تجديدنظر كنند«. 
اين كه طي سال هاي اخير مقام معظم رهبري بر اين موضوع مكرراً تأكيد 

دارند ناشي از سه حقيقت مهم است: 
۱ - دشمن براي تحقق اهداف شيطاني خود روي القاي بن بست در نظام 
اسالمي حساب ويژه اي باز كرده و تنها راه به زانو درآوردن نظام و مردم را 

بن بست نشان دادن امور است. 
۲ - نه تنها هيچ بن بستي در كشور وجود ندارد بلكه به ضرس قاطع مي توان 
گفت كه تنها راه شكست دادن دشمن و به بن بست كشاندن نظام سلطه، 

عدم قبول بن بست در كشور است. 
۳ - تأكيد چند باره رهبر معظم انقالب اس��المي به مسئوالن اجرايي و 
دولتمردان در باره عدم وجود بن بست نشان مي دهد كه نقطه هدف عمليات 
القاي بن بست در كشور، دولتمردان و مسئوالن اجرايي بوده و دولت محترم 
با جديت تمام در مسير مقابله به اين طرح شيطاني گام بردارد. راه عملي 
مقابله با طرح بن بست سازي، تغيير الگوهاي مديريتي در دولت محترم از 
وضع موجود به الگوي مديريت جهادي و انقالبي و حضور ۲٤ ساعته آنان 

پشت خاكريز جنگ اقتصادي است. 

محمد اسماعيليسيدعبداهلل متوليان

حض�ور س�ازمان يافت�ه جوان�ان و نوجوان�ان ب�راي 
تحق�ق فرامي�ن مق�ام معظ�م رهب�ري اصلی تري�ن 
رس�الت بس�يج در گام دوم انق�اب اس�امي اس�ت. 
به گزارش سپاه نيوز؛ س��ردار سرتيپ پاس��دار غالمرضا سليماني 
روز گذشته در همايش ساالنه اس��تادان و نخبگان بسيجي، تحقق 
فرامين مقام معظم رهبري را اصلى ترين رسالت بسيج در گام دوم 
انقالب حوزه هاي علميه دانست و افزود: براي حضور سازمان يافته 
جوانان و نوجوانان براي تحقق فرامين مقام معظم رهبري در گام دوم 
انقالب نيازمند كمك استادان حوزه هاي علميه، علماي بسيجي و 

روحانيون هستيم. 

وي با بيان اينكه مطالبه گري، پرچم دارى و عدالت خواهى در جامعه 
بايد به همت نيروهاي انقالب و بس��يجي محقق ش��ود، افزود: همه 
ظرفيت ها را در اين زمينه بسيج مس��تضعفان براي همه قشرهاي 

بسيجي آماده مي كند. 
رئيس سازمان بسيج كشور با تأكيد بر اينكه طرح اعتالي پايگاه هاي 
مقاومت محلي بسيج برادران و خواهران در دستور كار است، گفت: 
اين طرح براي دستيابي به منظومه فكري مقام معظم رهبري و نقشه 
راهي كه ايشان ترسيم كرده اند اجرا مي شود. سردار سليماني گفت: 
خدمت رس��اني، مردم ياري و مردم داري از اهداف س��ازمان بسيج 
مستضعفان در بيانيه گام دوم انقالب است. وي افزود: بر همين اساس 

در س��يل اخير ۱۱ هزارو 5۰۰ واحد مس��كوني با مسئوليت بسيج 
مستضعفان و با توافق بنياد مسكن بر عهده اين سازمان قرار گرفت 
كه واحدهاي تعميري تا پايان شهريور امسال و واحدهاي احداثي تا 

پايان آذر ماه تحويل داده مي شود. 
رئيس سازمان بسيج كشور با اش��اره به اينكه ۱۶۰ هزار بسيجي در 
5٤ هزار پايگاه بسيج خواهران و برادران، ۶۰ هزار واحد دانش آموزى 
و ۱٤۲ هزار واحد سازماني بسيج در كش��ور فعال است، گفت: اين 
سازمان ٤۰ هزار طرح محروميت زدايى را از سال گذشته همزمان با 
٤۰ سالگي انقالب بر عهده گرفته كه ۲۰ هزار طرح آن به بهره بردارى 

رسيده است. 

رئيس سازمان بسيج:

  رسالت بسیج سازماندهی جوانان در تحقق فرامین رهبری است

مشاور فرمانده معظم كل قوا: 

ائتالف عليه ايران را تحمل نمي كنيم

مشاور فرمانده معظم كل قوا در حوزه صنايع 
دفاعي و پشتيباني نيرو هاي مسلح تأكيد كرد: 
يقيناً اجازه نخواهيم داد كه ائتافي در منطقه 
ما عليه ما به اصطاح ايج�اد وضعيت كند؛ ما 
حتمًا اين وضعي�ت را تحم�ل نخواهيم كرد. 
به گزارش تس��نيم، س��ردار حس��ين دهق��ان، در 
گفت وگويى با شبكه امريكايي س��ي بي اس درباره 
توقيف نفتكش حامل نفت ايران از س��وي انگليس 
و تبعات بع��د از آن گف��ت: اوالً ما اين اق��دام را يك 
راهزني دريايي از طرف انگليسي ها تلقي مي كنيم؛ 
ثانياً از نظر ما انگلس��تان امروز به عنوان يك پادوي 
محلي و منطقه اي براي امريكا مشغول ايفاي نقش 
در منطقه غرب آسياس��ت. همچني��ن در جريان 
اين ماجرا ثابت ش��د كه ديگر ادعاي غروب نكردن 
خورشيد در بريتانياي كبير اعتباري ندارد و آنها امروز 
بيشتر بريتانياي صغير هستند كه براي تأمين منافع 

امريكايي ها اقدام مي كنند. 
   مدعي�ان ايجاد ائتاف، خ�ود تنش آفرين 

هستند
سردار دهقان درباره واكنش  ايران به تشكيل ائتالف 
دريايي در خليج فارس، تصري��ح كرد: خود همين 
حضور امريكايي ها و دعوت از ديگران براي پيوستن 
به ائتالف مورد اشاره نوعي ايجاد تشنج و ارتقاي سطح 
تنش در منطقه است. در طول تاريخ و بعد از پيروزي 

انقالب اسالمي تنها كشوري كه امنيت خليج فارس 
و تردد شناورهاي كشور هاي مختلف از تنگه هرمز و 
خليج فارس را تأمين كرده جمهوري اسالمي ايران 
بوده و ما هيچ وقت عامل و زمينه ساز تشنج نبوده ايم؛ 
ثانياً كشورهاي زيادي براي پيوستن به ائتالف مورد 
اشاره به امريكايي ها پاسخ مثبت ندادند؛ اينكه اسرائيل 
مي آيد در اين وضعيت، پاسخ مثبت مي دهد و اعالم 
مي كند كه به اين ائتالف مي پيوندد خودش سؤال 
اس��ت كه آيا چنين اتفاقي خواهد افتاد يا نه؟ شايد 
بتوانيم اينطور بگوييم كه اين ائتالف در كنار ساير 
ائتالف هايي كه در منطقه در گذشته شكل گرفت و 
همه آنها به شكست انجاميد يقيناً قبل از اينكه شكل 
بگيرد خود به خود شكست خورده متولد شده است. 
   اجازه نمي دهيم ائتافي عليه ما ايجاد شود

مشاور فرمانده معظم كل قوا در حوزه صنايع دفاعي 
و پش��تيباني نيرو هاي مس��لح ادامه داد: از نظر ما 
تشكيل هر نوع ائتالفي در منطقه خارج از مشاركت 
كشور هاي منطقه، تنش زا است بنابراين هر كسي 
كه به اين ائتالف بپيوندد از نظر ما اقدامي خصمانه 
عليه جمهوري اسالمي انجام داده و به طور طبيعي ما 
حق خودمان مي دانيم كه با اين ائتالف مقابله كنيم 
و يقيناً اجازه نخواهي��م داد كه ائتالفي در منطقه ما 
عليه ما به اصطالح ايجاد وضعيت كند. ما حتماً اين 
وضعيت را تحمل نخواهيم كرد و اين هم تنها سپاه 

پاسداران نيست كه بخواهد مقابله كند؛ جمهوري 
اسالمي ايران عزم و اراده قاطعي دارد. همه سياسيون 
ما، همه اعضا، همه گروه ها از رهبري تا مردم عادي 
كوچه و بازار يكپارچه و متحد و با عزم راسخي مقابل 
اين توطئه امريكايي ها خواهند ايس��تاد و ما اجازه 
نخواهيم داد امريكايي ها و اسرائيلي ها منطقه را به 
تشنج بكشند. بايد به اين نكته نيز اشاره كنم كه به هر 
حال البي صهيونيست در امريكا و كاخ سفيد حاكم 
است؛ آنها در حال تشويق امريكا به تشكيل ائتالف در 

منطقه ما هستند. 
   دزد مس�لح براي احوالپرس�ي ب�ه دزدي 

نمي رود
وي در پاسخ به خبرنگار شبكه س��ي بي اس درباره 
ساقط شدن پهپاد امريكايي از سوي ايران و ادعاهاي 
ترامپ درباره لغو حمله نظامي به ايران عنوان كرد: 
من از شما سؤال مي كنم اگر يك دزد، مسلحانه به 
منزل شما حمله كرد و خواست تمام دارايي شما را 
با خودش ببرد، در ضمن شما را هم مورد سوءقصد 
قرار بدهد آيا مي نش��ينيد و تش��ويقش مي كنيد؟ 
هواپيماي امريكايي به مرز هوايي ايران تجاوز كرد و از 
مرز ما عبور كرد؛ حداقل سه بار به او اخطار داده شد و 
اين هواپيما با مراكز فرماندهي خودش هم مرتب در 
تماس بود و پيام هاي اين مركز را دريافت مي كرد ولي 
كماكان به اقدامات خودش ادامه داد و به طور طبيعي 

مورد هدف قرار گرفت؛ هر متجاوزي به مرزهاي ما 
همين وضعيت برايش پيش خواهد آمد و اين هم يك 
امر طبيعي است، چون آنها وضعيت فوق العاده را عليه 
ما ايجاد كردند بنابراين ما نمي توانيم تصور كنيم كه 
هواپيماي آنها مثالً آمده يك احوالپرسي از ما كند و 
برود؛ آن چيزي كه در اين رابطه قطعي است آن است 
كه پهپاد امريكايي ها با هدف خصمانه به مرز ما تجاوز 
كرده و پس از بي توجهي به اخطارهاي صادره از جانب 

ما، مورد هدف قرار گرفته است. 
   عاقان در امريكا از جنگ با ايران استقبال 

نمي كنند
سردار دهقان ادامه داد: اينكه ترامپ اعالم كرده كه 
من ۱۰ دقيقه تا جنگ فاصله داشتم و به اين سبب كه 
افرادي كشته نشوند حمله را متوقف كردم بيشتر به 
يك شوخي و يك مزاح از جانب يك جاهل قداره كش 
شبيه است؛ از نظر س��ردمداران امريكا، بشريت در 
مقابل منافع امريكا هيچ ارزشي ندارد؛ امريكايي ها 
در ليبي و عراق و افغانستان و يمن جنايت مي كنند و 
آدم مي كشند؛ امريكايي ها تا به امروز در دنيا هر كاري 
خواستند عليه هر ملتي انجام دادند؛ اما يك ملت در 
مقابل آ ها ايستاده آن هم ملت ماست؛ اگر آقاي ترامپ 
تصور مي كرد مي تواند اقدامي انجام دهد كه پيامد آن 
را كنترل كند بي ترديد اقدام مي كرد؛ امروز ترامپ 
قادر نيست در فضاي اداري و مديريت كشور امريكا 
ايجاد رفاه كند؛ فقط بخش هاي تندرو اداره سياسي 
امريكا كه بولتون و پمپئو را شامل مي شود به دنبال 
اين هستند كه يك وضعيت جنگي عليه ما در منطقه 
ايجاد كنند؛ كس��اني كه در امري��كا صاحب عقل و 
تجربه هستند به هيچ عنوان از جنگ با ايران استقبال 
نمي كنند.  دهقان درباره مذاكره ايران با امريكا گفت: 
اوالً ما به حسن نيت ترامپ به شدت مظنون هستيم. 
وقتي ما يك مذاكرات طوالني م��دت با طرف هاي 
امريكايي انجام داديم و با كشور هاي اروپايي به يك 
اجماعي رسيديم و توافق برجام با تأييد شوراي امنيت 
سازمان ملل حاصل شد، ترامپ، امريكا را از آن خارج 
كرد و اكنون به دنبال اخذ امتيازات بيشتر از ماست. 
از سويي ديگر ش��أن اخالقي رئيس جمهور ما فراتر 
از اين است كه با يك انسان اين چناني مثل ترامپ 
بخواهد مذاكره كند، چون براي او هويت مستقلي 
قائل نيستيم. يك گانگستري است كه تصور مي كند 
با بلوف و گنده گويي مي تواند هر كاري در دنيا بكند. 

به همين دليل قابل اطمينان نيست. 
دهقان ادامه داد: ما با ترامپ تحت هيچ ش��رايطي 
مالقات نخواهيم كرد، چون ما او را بدقول و غيرقابل 
اطمينان و مذبذب مي دانيم. باز هم تأكيد مي كنم ما 
ترامپ را غيرقابل اطمين��ان مي دانيم و معتقديم او 
بيشتر دنبال يك بهره برداري داخلي براي كمپين 
تبليغاتي انتخابات ۲۰۲۰ امريكا است تا اينكه دنبال 

حل مسئله با ايران باشد. 

چه كسانی به نظام ظلم می كنند؟
ادامه از صفحه يک

چهارمين دسته كسانى هس��تند كه مرتب در حال مثال آورى از بيرون 
براى راستى آزمايى اقدامات و تصميمات حاكميتند تا الگوى بومى مسير 
تمدن سازى نهادينه  نشود. حضرت امام فرمود: »خدا لعنت كند دست   هايى 
را كه خودب��اورى را در جوانان ما مى كش��ند و مى گويند هرچه هس��ت 
آنجاست«. )غرب(كار اين افراد به سخره گرفتن نظام، سياست ها، تدابير و 

آورده هاى آن در مقابل چشم ملت است. 
پنجمين دسته كسانى هستند كه زير تابلوى نظام دينى، سيرى ناپذيرند، 
مزاياى نس��بى اقتصاد كش��ور و رانت را داالن حركت خود كرده اند، يقه 
آخوندى پوش��يده اند اما از يك سو سير نمى ش��وند و از سوى ديگر فاقد 
خاصي��ت و كارآمدى در عرص��ه مديريت هس��تند. بى عرضگى زيبنده 
آنان است و آنان آينه مخدوش و گردگرفته اى هستند كه صدف انقالب 
اسالمى را به لجن كشيده اند. جوانان انقالبى بايد با پرچم عدالت خواهى و 

شايسته خواهى دكان آنان را به تعطيلى كشانند. 
ششم ظلمى است كه مردم از طريق انتخابات به خود مى كنند. بين رأى و 
نيازشان همبستگى وجود ندارد. كسانى را بعضاً برمى گزينند كه از طريق 
ناكارآمدى يا سيرى ناپذيرى هم مشغول ظلم به ولى نعمت هستند و هم 
تصويرى مخدوش از نظام به همان مردمى كه انتخاب شان كرده اند مخابره 
مى كنند. راه چاره اين است كه اجزا و افراد حاكميت براى هر رفتار خود 
مضرات و آفت قائل باشند، مس��ئوليت را امانت بدانند، »نحن اقرب من 
حبل الوريد « را باور داشته باشند و در اتاق شيشه اى زندگى كنند و مردم 

اين تجربه اندوخته را در هر انتخاباتى يك پله به كمال برسانند. 
هفتم كسانى هستند كه همه كاره حكومتند اما گويى قوانين سلبى حكومت 
قرار است سراغ آنان نيايد و اگر آمد قيصريه را به آتش مى كشند و هزاران 
سّر در سينه و بگم بگم را در قباى زشت شبهه مى پيچند و به خورد اجتماع 
مى دهند. ناراحتى شان نه براى نظام و مردم كه صرفاً براى خودشان است و 
فقط زمانى سرحال و همراهند كه سند مصونيت در جيب شان باشد وگرنه 

چوب حراج به سرمايه اجتماعى نظام را مباح مى دانند. 
هشتم كسانى هستند كه آنچه بايد به موقع بگويند نمى گويند. اصوالً اقناع 
اجتماعى در نظام مردم ساالر آويزه گوش شان نيست. فاصله بين اقدام و 
گفتن، چرايى رفتار، تصميم، دستگيرى، محكوميت و...  را به اندازه چند 
درد زايمان طول مى دهند تا دشمن زيرك و دوستان نادان گرد و خاك برپا 
كنند و در اين گرد و خاك چهره منور نظام گم شود. آنگاه به صحنه مى آيند 
تا داروى بيهوشى شان را به رخ بكشند. همه مى گوييم ظلم پايدار نمى ماند 
اما سخت معتقدم ظلم به آورده بزرگ امام و نظام مظلوم جمهورى اسالمى 
موجب خوارى ظالم در همين دنيا خواهد شد. بگرديد و مصاديق آن را در 

اطراف خود پيدا كنيد. 

ژه
وی

 منتظراعالمبرائتاحمدينژاد 
عبدالرضا داوري، مشاور رس��انه اي محمود احمدى نژاد، رئيس 
جمهور سابق كش��ورمان فداييان اس��الم را بنيانگذار تروريسم 
اسالمي دانست و خواس��تار حذف عنوان »شهيد« از نام شهيد 
سيد مجتبي نواب صفوي ش��د. نواب صفوي، شناخته شده تر 
از آن است كه نياز باش��د در اين مطلب اجمالي به شرح و تبيين 
اعتقادات و ديدگاه هاي او پرداخته شود، اما نقش او و گروهش در 
برانگيختن مردم ايران براي ايستادگي مقابل خيانت هاي پهلوي 
و ساير دولتمردان رژيم طاغوت انكار ناپذير است، تا جايي حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در مورد اين شهيد گرانقدر مي فرمايند: »اولين 
جرقه هاي انگيزش انقالبي به وسيله نواب در من به وجود آمد. « 
نواب صفوي زماني سطح مبارزه با طاغوت را به ايستادگي مقابل 
دولتمردان فاسد درباري كش��اند كه هنوز همه مردم اعتماد به 
نفس الزم براي قيام را نداشتند. از اين رو بود كه رهبر انقالب روي 
عكسي از شهيد نواب در وصف او نوشتند: »سالم بر آن پيشاهنگ 
جهاد و شهادت در زمان ما.« حاال داوري مي نويسد كه فداييان 
اسالم تضاد صريح با بينش و روش امام خميني داشته اند! و پايه 
گذار تروريسم اسالمي بوده اند و ... ضدانقالب هم براي تشويق او 
صف مي كشند. براي داوري البته اين تشويق معاندان معناي بدي 
ندارد. او اخيراً خط قرمز ديگ��ري را هم رد كرد و در گفت وگويي 
تلويزيوني در شبكه سعودي ايران اينترنشنال شركت كرد. اين 
شبكه يادآور روز حمله تروريستي به رژه  نيروهاي مسلح در اهواز 
است؛ زماني كه هنوز پيكر خونين زن و مرد و كودك ايراني روي 
زمين بود و اين شبكه ميزبان سخنگوي گروهك تروريستي عامل 
عمليات شد تا با افتخار مسئوليت عمليات را بر عهده بگيرند و به 
دروغ مدعي شوند كه صرفاً به نيروهاي نظامي ايران حمله كرده اند 
كه همان هم البته جاي دفاع نداشت. اينترنشنال همايش سازمان 
منافقين )مجاهدين خلق( را هم به صورت پخش مستقيم پوشش 

داد. عبدالرضا داوري آنجا چه كار دارد؟ چرا بايد به شبكه حامي 
تروريسم عليه مردم ايران رسميت بدهد؟!

اطرافيان راديكالي كه اطراف محمود احمدي نژاد را گرفته بودند، با 
مرور زمان گويي نقاب انداخته اند و با وجوهي از شخصيت آنان آشنا 
مي شويم كه اين سؤال را ايجاد مي كند كه آيا محمود احمدي نژاد 
نمي خواهد با اينان كه از سر جمع شدن دور او و به نام حمايت از او 
براي خود نام و شهرتي دست و پا كردند و حاال خط قرمزها را يكي 

پس از ديگري رد مي كنند، مرزبندي كند؟
همسر شهيد نواب صفوي پاييز سال 88 در مورد احمدي نژاد گفته 
بود: »شجاعت احمدي نژاد در مقابل اسرائيل، امريكا و مخالفين 
قابل تحسين است ضمن اينكه ايشان بسيار ساده زيست هستند. او 

عالقه مندان بسياري در سراسر دنيا دارد. « اين هم دستمزدش.


  اینمدیرناکارآمد
میگویدمنروشنفكرم!

عباس آخوندي، وزير مستعفي دولت روحاني پس از كناره گيري 
از وزارت همه تالشش را مي كند تا دو گزاره شخصيتي براي خود 
درست كند؛ اول نظريه پرداز سياس��ي و روشنفكر و دوم منتقد 
و مخال��ف دولت! يادداش��ت هاي بي ارتباط با ح��وزه فعاليتش 
مي نويسد، ژست تئوري پردازي مي گيرد و تازگي هم منتقد شده 
و در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفته: »دولت بعد از برجام ايده اي 
براي حل و فصل س��اير امور ايران ندارد؛ خواه اين امر اجتماعي و 
فرهنگي باشد، خواه سياسي و اقتصادي... از نظر من كانديداتوري 
حس��ن روحاني براي دولت دوازدهم اش��تباه بود اما به هر حال 
حمايت شد. « و بعد اختالفش با دولت را شرح مي دهد: »بحث و 
اختالف من با دولت اين بود كه بيش از حد در بازار و قيمت گذاري 
دخالت مي كند. از من هم مي خواستند تا در حوزه تحت مديريتم 
همين مداخله ها را داشته  باشم. اين در حالي بود كه من معتقد 

بودم هر دولتي كه شروع به مداخله كند، چاله اي پيش پاي خود 
كنده است. از نظر من درخواس��ت براي مداخله دولت در بازار، 
تله اي مردابي براي دولت بود ك��ه در آن هم افتاد. « آخوندي در 
مدت پنج سالي كه در دو دولت روحاني وزير مسكن بود، حتي يك 
مسكن براي مردم نساخت و افتضاحاتي همچون برخورد دو قطار 
در ايستگاه سمنان را هم در كارنامه خود دارد و در صف استيضاح 

بود كه خود استعفا داد و كنار كشيد. 
اما زير تيتر روزنامه اعتماد براي مصاحبه با عباس آخوندي هم 
جالب است: »من روشنفكري هستم كه وارد حوزه اجرا شدم!« 
در مورد اين ادعا، اكبر منتجبي، فعال رس��انه اي اصالح طلب و 
عضو تحريريه روزنامه س��ازندگي پاسخ جالب توجهي در كانال 
تلگرامي اش نوش��ته كه به ذكر همان بس��نده مي كنيم: »آقاي 
آخوندي كه از سال ۱۳58 تا مدتي پيش سمت هاي مختلف و 
مهمي در كشور داش��ته، گفته است: من روشنفكري هستم كه 
وارد حوزه اجرا شدم. اين دومين بار است كه آقاي آخوندي خود 
را روشنفكر مي خواند. اساسا، كسي كه اهل معرفت و نظر باشد، 
درباره  خود چنين بي محابا س��خن نمي گويد يا خود را چنين 
معرفي نمي كند. كتاب ها و مقاالت در حوزه  نظر و انديشه، گوياي 
معرفت افراد هستند. كتاب هاي منتشره آقاي آخوندي عبارتند 
از: -كاربرد پليمرها در خاك مس��لح. انتشارات مركز تحقيقات 
ساختمان و مسكن. -بررس��ي مباني نظري خصوصي سازي از 
منظر رابطه دولت – بازار، نشر پيشبرد، ۱۳8۲. - مديريت بازسازي 
مناطق زلزله زده: تجربه زلزله گيالن و زنجان. با همكاري حسين 
بحريني )۱۳۷۹( انتشارات دانشگاه تهران. -اصالح قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي از نگاه بخش خصوصي. با 
همكاري اعظم فيروزي )۱۳۹۰(. كدام يك از اين كتاب ها در حوزه  
روشنفكري است؟ گذشته از آن، روشنفكري آنهم از نوع ايراني اش 

چه گرهي گشوده كه بخواهيم به ريسمان آن متوسل شويم؟«

مکر پليس بد برجام 
غالب اهداف امريكا- اروپا بعد از گذشت چهار سال از امضاي برجام رنگ تحقق 
به خود گرفته است و در مقابل اهداف طرف ايراني در پايين ترين سطح ممكن 
نيز محقق نشده است و امروز بعد از گذشت ۶۰ ماه براي اجراي دم دستي ترين 
تعهدات اروپا اين الزام تصنعي مورد توجه قرار گرفته است كه اين ايران است كه 

بايد براي زنده ماندن برجام رضايت طرف هاى غربي را جلب كند!
۱- محمد جواد ظريف در مصاحبه هاي مختلفي طي دو سال اخير به اين 
نكته تصريح كرده است كه اروپا و امريكا به يك ميزان ناقض برجام هستند 
و هيچ كدام از تعهدات خود را در مقاب��ل ايران اجرايي نكرده اند و در مقابل 
به اين نكته پرداخته اس��ت كه ايران تمام تعهدات خود را در مقابل طرف 
مقابل اجرايي كرده اس��ت.  محمد جواد ظريف ۱٤ ارديبهشت ماه امسال 
در مصاحبه اي اختصاصي با پايگاه لوب الگ مي گويد: »اروپا همان طور كه 
شما به درستي گفتيد به كمتر از ۱۰ درصد از تعهداتش عمل كرده است، 
در واقع، بيش از ۱۰۰ درصد در بيانيه هاي عمومي و كمتر از يك درصد در 
پايبندي واقعي به تعهداتش. « وي همچنين در ۹۶/۱۲/۱٤ در گفت وگو با 
روزنامه اعتماد بيان مي كند: » در حال حاضر دو گروه برجام را نقض كرده اند؛ 
امريكا و اروپا؛ امريكايي ها به دليل سياست هاي واشنگتن و اروپايي ها به 
دليل سياست هاي امريكا. « ظريف همچنين در ۹8/۰5/۳۱ در مؤسسه امور 
بين الملل نروژ )نوپي( با تأكيد بر اينكه »ما هيچ منافعي از برجام به دست 
نياورديم« مى گويد: » ما هيچ منافعي از برجام به دست نياورديم و من درباره 

جزييات پيشنهاداتي كه مطرح شده با مكرون گفت وگو مي كنم. «
اينگونه اظهارات وزيرخارجه كشورمان به صراحت و بدون هيچ ابهامي نشان 
مي دهد كه طرف ايراني ساده ترين و پيش پا افتاده ترين اهداف خود در متن 
برجام را نيز نتوانسته اجرايي كند و در نگاه نخست اين يك اعتراف بزرگ به 
ناتواني نسخه برون زا براي اداره كشور و سامان دادن به مشكالت اقتصادي 
كشور از طريق مذاكره مستقيم و تعديل شده با غرب است.  ۲- اما رفتار و 
مواضع وزارت خارجه كه در ادامه به بخش هاي از آن اشاره مي شود نشان 
مي دهد كه برجام همچنان مسئله اولويت دار بوده و الگوگيري از آن يك 
شاخص حياتي براي اداره كشور به شمار مي آيد.  كمااينكه جهت گيري و 
رايزني هاي ديپلماتيك در قالب سفر مقامات وزارت خارجه به كشورهاي 
غربي دس��ت كم طي ماه هاي اخير نش��ان داده اس��ت كه حفظ برجام به 
هر قيمت –با كيفيت و ميزان موفقيتي كه محمدج��واد ظريف از آن ياد 
مي كند- يك اولويت تمام عيار براي دولت است.  ايران امروز در جايگاه منتقد 
سرسخت اجراي برجام و شكل اجراي تعهدات كشورهاي اروپا و امريكا است 
و در رويه اي بحث برانگيز و قابل تامل براي زنده نگه داشتن توافق هسته اي 
با »كاتاليزور تأمين خواسته هاي حداكثري امريكا« در مذاكرات هسته اي يا 

همان كشور فرانسه وارد مذاكرات فشرده شده است تا برجام  زنده بماند! 
فرانسه قبل و حين مذاكرات هسته اي با ماده و تبصره هايي كه به متن برجام 
افزود، دسترسي ايران به منافع حداقلي را نيز مسدود كرد و از ارديبهشت ماه 
سال ۹۷ تاكنون )زمان خروج امريكا از برجام( همانند انگليس و آلمان هيچ 
اقدامي جهت تأمين منافع طرف ايراني صورت نداده است. طرف ايراني نيز 
عمال تالشي براي تغييرمحاسبات كشورهاي اروپايي مبني بر »ايران در هر 
شرايط و موقعيتي نيز از برجام خارج نشده و تنها به كاهش تعهدات نمايشي 
بسنده مي كند« صورت نداده است و در مقابل به گونه اي رفتار كرده است كه 
فرانسه پيشنهاد گستاخانه مبني بر »ارائه پول به طرف ايراني مشروط به آغاز 

مذاكرات منطقه اي و توقف افزايش سطح غني سازي« را ارائه دهد. 
۳- »اغماض بدون س��قف اي��ران در مقابل رويكرد اروپ��ا« و »تالش هاي 
سياسي -ديپلماتيك محرمانه و سفر به اروپا«و » اصرارهاي دامنه دار براي 
جلب رضايت اروپايي ها طي ماه ها اخير« با گفته هاي محمدجواد ظريف 
درباره بدون دستاورد بودن برجام و عدم اجرايي شدن يك درصد از برجام 
توسط اروپايي ها در پارادوكس است و همچنان اين عالمت سؤال را مقابل 
افكارعمومي قرار مي دهد كه اصرار بالوجه براي زنده نگه داشتن برجام آنهم 
در شرايطي كه فرانسه، آلمان و انگليس هيچ اراده و تمايلي به تأمين منافع 

حداقلي ايران ندارند، به چه دليل است؟
پافشاري متمركز براي زنده نگه داش��تن برجام، در حالي است كه برجام 
نه تنها صنعت هسته اي را به حالت تعطيلي كش��اند و عامل بازگرداندن 
و گسترده تر ش��دن تحريم هاى ضدايراني ش��د بلكه عالوه بر » احساس 
خودكوچك بيني در مقابل غرب و تزريق روحيه نااميدي نسبت به آينده 
در جامعه«، »ايجاد بي انگيزگي در قشر نخبه براي تحصيل در رشته هاي 
مهم دانشگاهي نظيرفيزيك و شيمي هسته اي«، »نگه داشتن ايران ذيل 
فصل هفتم طبق قطعنامه۲۲۳۱«،  »ايجاد بهانه هاي جديد و منطبق بر مفاد 
قطعنامه۲۲۳۱براي اروپا- امريكايي نظيرخالف قوانين القا كردن آزمايش 
موشكي ايران«، »چهارچوب مند سازي رفتار هسته اي-دفاعي ايران طبق 
نظام دلخواه غرب«، ركود، گراني، تورم و بيكاري و افزايش روزافزون مشكالت 

اقتصادي را براي جامعه ايراني به همراه داشته است. 

88498443سرويس  سياسي

 دوشنبه 4 شهريور 1398 | 24 ذي الحجه 1440 || روزنامه جوان |  شماره 5733 


