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      دوقطبي سازي؛ سالح كارآمد روحاني 
سيدعزت اهلل ضرغامي عضو شوراي عالي فضاي مجازي 
و انقالب فرهنگي در صفحه ش��خصي خود در توئيتر 
درباره عملكرد روحاني نوشت: سالح كارآمد روحاني 
در رقابت هاي سياسي دوقطبي سازي است. اصولگرايان 

بيشتر از اصالح طلبان جاده صاف كن  اين سياست بوده و هستند!
هر چند اين سياست نخ نما در انتهاي دوره تماشاگر زيادي ندارد. آنچه 
از روحاني به ياد مي ماند كارنامه او در رس��يدگي به نيازهاي اساسي و 

اوليه مردم است. 
........................................................................................................................

     امريكا دلسوز مردم عراق!
قيس قريشي يكي ديگر از كاربران نيز در توئيتر نوشته است:  سفارت 
امريكا متعهد شده در صورت قطع اينترنت براي شبكه هاي تلويزيوني 
كه تظاهرات هفته آين��ده عراق را به صورت زنده پوش��ش مي دهند، 
اينترنت پرسرعت به صورت رايگان ارائه می دهد.. . ضمناً آماده حمايت 

از خبرنگاران ميداني شبكه هاي تلويزيوني هم هستند!
همينقدر دلسوز عراق و آزادي بيان.. . 

........................................................................................................................
   ضرورت حفظ روحيه ايثار و همدلي

محمد صدارت يكي ديگر از كاربران توئيتر نيز نوش��ته است: اگر همه 
زواري كه از پياده روي اربعين برميگردن اون روحيه ايثار و مهرباني و 
همدلي رو كه اين چند روز به بركت امام حس��ين)ع( نسبت به آشنا و 
غريبه داشتن تو رفتار اجتماعيشون حفظ كنن خودش بزرگ ترين امر 

به معروف و عامل اصالح جامعه است.
آري او قيام كرد براي اصالح امت جدش و ما بايد اين را حفظ كنيم. 

........................................................................................................................
     قدر امنيت را بدانيم

محمد وحيدي از كاربران توئيتر نوشت:  ارتش سوريه با استقبال گرم 
روستاييان كرد شمال اين كش��ور به ۱۰كيلومتري مرز  تركيه رسيد. 
پرچم سوريه در قامشلي بر فراز ساختمان هاي دولتي و مدارس نصب 
شده است. همان ها كه عكس  بشار را آتش مي زدند، امروز عكس او را 
سر دست گرفته اند. امنيت، نعمتي است كه با هيچ چيز قابل معاوضه 

نيست. قدر بدانيم. 
........................................................................................................................

   نكاتی درباره اعتراضات مردمي در لبنان
»حميد قزويني« در كانال تلگرامي خود نوشت:

تجمعات مردمي روزهاي اخير، در اعتراض به فساد 
گسترده اقتصادي در لبنان كه پس از كاهش ارزش 
لير در برابر دالر و افزايش قيمت سوخت و ديگر كاالها 
و به دنبال وضع ماليات بر تماس هاي صوتي اينترنتي آغاز شد، از جهات 
متعدد قابل ارزيابي است. صرف نظر از تحليل هاي كلي و جزئي رسانه ها 
و محافل سياسي در داخل و خارج لبنان و اتهام افكني هاي جناح هاي 
مختلف قدرت به يكديگر كه با هدف ايجاد انحراف در مسير اعتراضات 

صورت مي گيرد از چند نكته مهم نبايد غافل شد: 
۱( فساد اقتصادي كه عمدتاً ريشه در فساد سياسي دارد، مانند بسياري 
ديگر از كش��ورهاي منطقه، فش��ار زيادي بر مردم وارد كرده اس��ت. 
همه كساني كه چند صباحي با اين كش��ور كوچك خاورميانه ارتباط 
داشته اند، اذعان دارند كه بسياري از مشكالت، با وجود راه حل هاي ساده 
اقتصادي و مديريتي، گروگاِن فساد گسترده سياسي و اقتصادي است. 
۲( خويش��تنداري نيروهاي نظامي و انتظامي تاكن��ون در باالترين و 
بهترين شكل آن بوده است. اين درحالي است كه همه تجمعات، بدون 
مجوز قانوني و در بيشتر موارد با بستن خيابان هاي اصلي و منتهي به 
مراكز حس��اس مثل فرودگاه و دس��تگاه هاي دولتي و حمله به مراكز 

اقتصادي و تجاري همراه بوده است. 
۳( اعتراضات اخير در كشوري كه مرزبندي هاي سياسي و مذهبي در 
آن بسيار جدي است، وابسته به هيچ حزب و گروه سياسي يا مذهبي 

نبوده و اقشار مختلف مردم را شامل مي شود. 
۴( نسل جديد و جوان لبنان كه مشكالت س��ال هاي جنگ داخلي و 
اشغال از س��وي ارتش اسرائيل را شاهد نبوده، س��هم عمده اي در اين 
اعتراضات دارد. بديهي  است اين گروه اجتماعي، مطالبات و نظام فكري 
خاص خود را دارد و هميشه تابع روش هاي تجربه شده و چارچوب هاي 

توصيه شده پدرانش نيست. 
۵( لبنان از هرگونه سازوكار باالدس��تي و مورد تأييد همه جناح هاي 

سياسي براي رسيدگي جدي به موضوع فساد محروم است. 
۶( اين كش��ور فاقد يك چهره يا گروه نخبگان اس��ت كه بتواند حلقه 
وصل همه گروه ها و جريان هاي سياسي باشد و بتواند در اينگونه مواقع 
نسبت به حل و فصل موارد اختالف بين مردم و حاكمان اقدام كند. اگر 
در دهه های ۶۰ و 7۰ميالدي، امام موس��ي صدر مظهر دفاع از حقوق 
محرومان و حلقه وصل همه جناح هاي سياس��ي بود، سال هاست خأل 

حضور او همچنان باقي است. 
7( مردم اعتمادي به مسئوالن حاكم در اركان مختلف ندارند و اساساً 
آنان را بخشي از مش��كل لبنان مي دانند. متأسفانه بايد گفت عالوه بر 
چهره هاي سياس��ي در ديگر طوايف، برخي افراد كه قباًل س��وابقي در 
پيگيري مطالبات مردم يا مقاومت داشته اند، امروز خود يا نزديكان شان 

گرفتار انواع مفاسد اقتصادي هستند. 
۸( از اين حقيقت مهم نباي��د غفلت نمود كه بس��ياري از قدرت هاي 
منطقه اي و فرامنطق��ه اي، با ابزارهاي مختلف در ام��ور داخلي لبنان 
دخالت دارند. همين موضوع نقش تعيين كننده اي در گسترش فساد و 

عميق شدن مشكالت مردم دارد.

 شفافيت دارايي مسئوالن 
مانع رانت خواري و فساد مي شود 

ب�ه  اش�اره  ب�ا  مجل�س  ش�وراهاي  كميس�يون  عض�و 
س�امانه ثب�ت ام�وال مس�ئوالن گف�ت: ش�فافيت داراي�ي 
مي ش�ود.  فس�اد  و  رانت خ�واري  از  مان�ع  مس�ئوالن 
به گزارش تسنيم، حسين مقصودي با اشاره به راه اندازي سامانه ثبت 
دارايي هاي مس��ئوالن، اظهار داش��ت: برخي از اصول قانون اساس��ي 
سال هاست خاك خورده و به آنها توجه نشده است. يكي از اين موارد 
شفافيت اموال مس��ئوالن كش��ور در اصل ۴9 قانون اساسي است كه 
ضروري است به اين اصل توجه ويژه شود. وي افزود: اگر راه اندازي اين 
سامانه در حد صدور بخشنامه نباش��د و واقعاً اجرايي و عملياتي شود، 
اموال تمامي مسئوالن در زمان پذيرش مسئوليت و هم حين داشتن 
مسئوليت در اين سامانه ثبت و در معرض ديد جامعه قرار مي گيرد كه از 

اين طريق مي توان جلوي برخي از فساد ها و رانت ها را گرفت. 
عضو كميسيون شوراهاي مجلس با بيان اينكه راه اندازي سامانه ثبت 
دارايي و اموال مسئوالن، اعتماد جامعه را نسبت به نظام و مسئوالن 
كشور بيشتر مي كند، ادامه داد: راه اندازي اين سامانه مسئوالن را نيز 
در برابر شايعات و حاشيه هايي كه ممكن است از سوي برخي اشخاص 
يا جناح ها عليه آنها مطرح شود، مصون نگه  مي دارد. مقصودي با تأكيد 
بر اينكه هيچ مس��ئولي در اعالم و ثبت اموال در سامانه مذكور نبايد 
استثنا باش��د، تصريح كرد: همه اش��خاص با معيار هايي كه در قانون 
تعريف شده است، حتماً مشمول اين دس��تورالعمل می شوند. وي با 
تأكيد بر اينكه شفافيت اموال و دارايي مسئوالن مانع از رانت خواري 
و فساد مي ش��ود، ابراز كرد: اميدواريم اين سامانه ۱۰۰درصد اجرايي 
شود و صرفاً در حد يك دس��تورالعمل نباشد تا شاهد اثرات مثبت آن 

در موارد ذكر شده باشيم.

مراس�م  در  خامن�ه اي  آي�ت اهلل  حض�رت 
دانش�گاه  دانش�جويان  دانش آموختگ�ي 
امام حسين)ع( با اس�تناد به آيه۶۰ سوره انفال 
فرمودند: »يك درس دائمي جلوي چش�م سپاه 
وج�ود دارد و آن عبارت اس�ت از آي�ه كريمه : َو 
اَِعدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوه َو ِمن ِرباِط الَخيِل 
تُرِهبوَن بِه َعُدو اهلِل َو َعُدوكم .« ايش�ان در ادامه 
به طور مفصل به تفس�ير اين آي�ه پرداختند. با 
توجه به اينكه اين آيه در س�اير بيانات معظم له 
ش�رح ش�ده اس�ت، بخش فقه و معارف پايگاه 
اطالع رساني KHAMENEI. IR در يادداشتي 
به بررسي اين آيه بر اس�اس بيانات رهبر انقالب 
اس�المي پرداخته اس�ت. اين آيه تاكنون ۱۶بار 
به ط�ور مس�تقيم در بيان�ات حض�رت آيت اهلل 
خامنه اي به كار رفته اس�ت كه اكثر آنها مربوط 
به ديدارهاي نيروهاي مسلح و آخرين آن مربوط 
به مراسم دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه 
امام حس�ين)ع( در تاريخ ۱۳۹۸/۷/2۱ اس�ت. 
حمل��ه نظامي و جنگ يك��ي از ابزاره��اي متداول 
قدرت هاي استكباري براي گس��ترش نفوذ سلطه 
خود در ساير كشورهاست. هر كشوري كه بخواهد 
تحت سلطه نباشد، براي حفظ استقالل و هويت بايد 
توان مقابله با حمالت دشمنان را داشته باشد و بتواند 
به بهترين شكل از خود دفاع كند. جمهوري اسالمي 
ايران از ابتداي تشكيل با انواع گوناگوني از توطئه هاي 
مس��تكبرين روبه رو بوده و تهديد به حمله نظامي 
يكي از گزينه هاي روي ميز دشمنان است كه جنگ 
تحميلي هشت س��اله از نمونه هاي بارز آن است. با 
توجه به اين چالش، تدارك نيروهاي مسلح مقتدري 
كه از حداكثر توانايي برخوردار بوده و توان مقاومت 
در برابر انواع دشمني ها را داش��ته  باشند، ضروري 
است. اين همان چيزي است كه در ادبيات سياسي از 
آن به عنوان قدرت بازدارندگي تعبير مي شود و يكي 

از مهم ترين اهداف قرآني نظام اسالمي مي باشد. 
  شرايط نزول آيه

هنگام��ي كه پيامب��ر)ص( پس از تحمل س��ال ها 
س��ختي به دس��تور الهي از مكه به مدينه هجرت 
نمودند، دشمنان زيادي در مقابل او قدعلم كردند. 
غزوه هاي متعدد رسول خدا)ص( از قبيل بدر، احد، 
خندق، بني قريظه، بني المصطلق و خيبر آن هم در 
كمتر از هشت سال متوالي حكايت از جدال سخت 
دشمنان با مسلمانان دارد. آيه مذكور كه در سوره 
انفال قرار دارد در مدين��ه و به فرموده محققان بعد 
از جنگ بدر نازل شده اس��ت؛ دوراني كه از هجرت 
پيامب��ر)ص( تنها دو س��ال مي گ��ذرد، آن هم در 
ش��رايطي كه پيامبر)ص( و مهاجران تنها توانسته 
بودند خودشان را به مدينه برسانند و تمام سرمايه 
و اموال آنان در مكه باقي مانده بود و در حال تدارك 

مسكن و معاش مجدد بودند. 

آيه نازل مي ش��ود: كافراني كه در پيمان هايش��ان 
نقض عهد مي كنند، اگ��ر در ميدان جن��گ آنها را 
يافتي هالكش��ان كن و اگر از نقض پيمان گروهي 
مي ترسي به آنان خبر ده كه پيمان بين آنها گسسته 
است. هر نيرويي در قدرت داريد، براي مقابله با آنها 
]=دشمنان [، آماده سازيد! و ]همچنين[ اسب هاي 
ورزيده ]براي ميدان نبرد[ تا به وس��يله آن، دشمن 

خدا و دشمن خويش را بترسانيد! 
  معناي »اعداد«؛ آمادگي همگاني 

در ميدان هاي مختلف
رهبري مي فرمايند: »يك درس دائمي جلوي چشم 
س��پاه وجود دارد و آن عبارت اس��ت از آيه كريمه : 
بِسِم اهللِ الرحمِن الرحيِم * َو اَِعدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم 
ِمن ُق��وه َو ِمن ِرباِط الَخي��ِل تُرِهبوَن بِه َع��ُدو اهللِ َو 
َعُدوكم . كه چند نكته هس��ت: اوالً اِعداد - ]يعني[ 
آماده كردن- به اندازه اس��تطاعت، يعني هيچ قانع 
نباشيد به يك حدي، هر چه مي توانيد، اين آمادگي 
را... تأكيد بكنيد و زياد كنيد.« »معنايش اين است 
كه اگر چنانچه دشمني به شما حمله كرد، شما بر 
اثر كمبود امكانات، كمبود سالح و مهمات، كمبود 
آمادگي، خس��ارت تحمل نكنيد كه خسارت شما 
خسارت ملت است، خسارت ش��ما خسارت اسالم 
است.« »ممكن است ملت ايران و كشور عزيز ما تا 

سال هاي متمادي هم مورد تهاجم هيچ دشمني قرار 
نگيرد، ممكن است دشمنان با نگاه به ملت ايران و 
آمادگي هاي جوانان مؤمن و سلحشور ما هرگز جرئت 
نكنند به حريم اين ملت نزديك شوند اما اين نبايد 
موجب كاهش آمادگي ها شود... هر چه در توان يك 
ملت است، بايد آن را براي آمادگي در مقابل زورگويي 
و تجاوز و تحقيري كه از سوي قدرت هاي ظالم پيش 

مي آيد، به كار بگيرد.«
»ط��رف مقابل]امريكايي ها[ با وقاح��ت تمام ما را 
تهديد نظامي مي كند... آن وقت مي گويند جمهوري 
اسالمي قدرت دفاع را از خود سلب كند، اين حرفي 
كه آنها مي زنند ابلهانه نيست؟ حتي اگر ما را اين جور 
صريحاً هم تهدي��د نمي كردند، الزم ب��ود به حكم 
»َواَِعدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوه و ِمن رِباِط الَخيل« 
ما به فكر باش��يم، حاال كه صريحاً هم دارند تهديد 
مي كنند. از آن  طرف تهدي��د مي كنند، از آن طرف 
مي گويند شما نبايد موش��ك بسازيد، نبايد چنين 
كنيد، نبايد چن��ان كنيد، مدام دس��تورات بدون 
پشتوانه و ابلهانه در فضاي تبليغاتي يا در قرارهاي 

بين المللي صادر مي كنند!«
   معناي »قوه«؛ توانمندي در تمام زمينه ها

منظ��ور از قوه در آيه ش��ريفه توانمن��دي و قدرت 
است كه به اقتضاي زمانه و اجتماع مي تواند در هر 

عنصري اعم از سياسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي 
و علمي ظهور پيدا كند. در زماني منظور از قوه ظهور 
تفنگ و سالح بود، اما اكنون در هر آنچه سبب تفوق 
بر دشمن گردد قابل استفاده است. »آنچه درباره آن 
بايد آمادگي ايجاد كنيد، اوالً »ُقوه« است...»ُقوه« 
يعني قدرت، يعن��ي توان و ني��رو«، »فقط هم قوه 
نظامي نيست، البته قوه نظامي هم هست اما فقط 
قوه نظامي نيس��ت.« »قوه اعم است از قوه مادي و 
معن��وي، از قوه اقتصادي و نظام��ي، از قوه علمي و 

اخالقي.«
   معن�اي »رب�اط الخي�ل«؛ بهره من�دي از 

ابزارهاي پيشرفته
به اس��ب های س��واری كه در عصر بعث��ت پيامبر 
اعظم)ص(، از كارآمدترين و مهم ترين وسايل برای 
تقويت بنيه نظامی محسوب مي شد »رباط الخيل« 
گفته مي شود. در آيه ش��ريفه »رباط الخيل« را بر 
كلمه »قوه« عطف كرده است. چنين عطفی معموالً 
برای رس��اندن اهميت معطوف و نقش اساسي  آن 
نس��بت به ديگر مصاديق اس��ت. به تعبير دقيق تر 
منظور از »رباط الخيل«، ابزار و ادوات است، در آن 
زمان اسبان تندرو و سواري نقش اساسي را در ميان 
ادوات جنگي بازي مي كردند و بيان قرآن به دليل 
اهميت زياد آن بوده است. امروز نيز »ابزار بايستي 

ابزار پيش��رفته باشد. ما در زمينه مس��ائل ابزار، در 
دوران حكومت طاغ��وت، هم وابس��ته بوديم، هم 
عقب مانده بوديم، هم نابلد بوديم، بعضي از چيزها 
را داش��تيم اما بلد نبودي��م از آنها اس��تفاده كنيم! 
خصوصيت حاكميت طاغوت همين هاس��ت. ابزار 
بايستي پيشرفته باشد، بايستي ناوابسته باشد، ابزار 
مال خود شما بايد باشد، خود شما بايستي ابزار را به 
وجود آورده باشيد، توليد كرده باشيد، ابداع كرده 
باش��يد، به معناي حقيقي كلمه مالك اب��زار بايد 
باشيد. ]ابزار[ به روز بايد باشد. يك ابزاري است كه 
از ۱۰سال قبل مورد اس��تفاده قرار مي گيرد، امروز 
ممكن است به درد نخورد، ببينيد امروز چه چيزي 
الزم داريم. در مورد ابزار بايستي به روز باشيد. ابزار 
بايستي متنوع باشد، ]متناسب با[ زمين و آسمان و 
فضا و دريا و مرز و درون قلب كشور، همه جا و ابزار 
اطالعاتي و ابزار عملياتي و همه جور ابزار. تنوع در 
ابزار هم جزو چيزهايي است كه بايستي مورد توجه 
باشد. مسئله فضاي مجازي، امروز جزو ابزارهاست، 
مسئله بازي جنگ، امروز جزو ابزارهاست، به اينها 

بايستي توجه كنيد.« 
   معن�اي »ترهبون به«؛ رس�يدن به قدرت 

بازدارندگي
م��الك تقوي��ت و پيش��رفت در اب��زارآالت و 
توانمندي هاي مختلف كشور را نيز قرآن مشخص 
كرده است. پيشرفت بايد تا جايي باشد كه عالوه بر 
اينكه خودمان احساس مصونيت مي كنيم، در دل 
دشمنان نيز هراسي ايجاد ش��ود تا جرئت تجاوز و 

تعرض به كشور را به خود راه ندهند. 
»تُرِهب��ون فقط به معناي اين نيس��ت ك��ه آنها را 
بترسانيد كه از شما بترسند، نه، اين ترس، بازدارنده 
است. اگر چنانچه دشمن بيمناك شد از قدرت شما، 
از آمادگي ش��ما، آن وقت اين بيمناكي، بازدارنده 
دشمن است. بايد كاري كنيد كه دشمن از هيبت 
مردان جوان، مؤمن، فداكار، پرانگيزه احساس بيم 
بكند و خوِد اين مهم ترين بخِش بازدارنده است.« 
»دشمن اگر نترسد، تعرض مي كند، اگر نترسد، به 

خود جرئت مي دهد كه تجاوز بكند.«
»بعضي خيال مي كنند اگر ما بخواهيم خودمان را 
از تهمت س��لطه طلبي و اقتدارطلبي بين المللي و 
منطقه اي بركنار كنيم، بايد برويم در الك دفاعي، 
اين جوري نيس��ت. در الك دفاع��ي نمي رويم، در 
موضع انفعال قرار نمي گيري��م، بلكه ما در موضعي 
قرار مي گيريم كه در اين آيه شريفه از آن تعبير شده 
است به »تُرِهبوَن بِه َعُدو اهللِ َو َعُدوكم«، »تُرِهبوَن 
بِه« يعني چه؟ »تُرِهبوَن بِه« همان چيزي است كه 
در ادبيات سياسي امروز به آن »قدرت بازدارندگي« 
مي گويند. جمه��وري اس��المي در جايگاهي قرار 
مي گيرد كه داراي قدرت بازدارندگي است، داراي 

اقتدار بازدارنده است.«

نگاهي به آيه ۶۰ سوره انفال در بيانات رهبر انقالب

»دستيابي به قدرت بازدارنده« دستور قرآن است

در س�ال هاي اخير در دولت ترامپ يك�ي از مهم ترين نكاتي 
كه به عنوان تف�اوت دولت فعلي ب�ا دولت ه�اي قبلي عنوان 
مي شد، بحث تالش واش�نگتن براي اعمال فش�ار حداكثري 
بر ايران بود؛ فش�اري ك�ه به نام سياس�ت فش�ار خردكننده 
مش�هور و ب�ه عن�وان يك�ي از مهم تري�ن راهبرده�اي 
دول�ت فعل�ي امري�كا علي�ه اي�ران ب�ه كار گرفت�ه ش�د. 
با وجود اينكه برخي معتقدند سياس�ت دولت ترامپ عليه 
ايران سياست بديع و جديدي محسوب مي شود، اما نگاهي 
به گذشته نش�ان مي دهد اتفاقًا سياس�ت فشار خردكننده 
در راستاي همان سياس�تي اس�ت كه از دوران دولت بوش 
عليه ايران به كار گرفته ش�ده اس�ت؛ سياس�تي كه ريشه 
در ن�اكام ماندن تهدي�د نظامي علي�ه ايران داش�ت، با اين 
حال صراحت ترامپ در اعمال اين سياس�ت س�بب ش�ده 
بسياري تصور كنند تغيير جدي در آن صورت گرفته شود. 
اين سياست در گذشته به عنوان ديپلماسي تحول آفرين مطرح بود؛ 
تحولي كه در نهايت بايد به تغيير نظام در جمهوري اسالمي ايران 
منجر مي شد يا مي توانست تهديد ناش��ي از رشد و توسعه صنعت 
هسته اي ايران را مهار كند. در ش��رايط فعلي نيز مهم ترين تالش 
دولت ترامپ فشار حداكثري با استفاده از تحريم هاي اقتصادي و 
تالش براي محدود كردن ايران در داخل مرزهاي خود است؛ امري 
كه در شروط ۱۱بندي پمپئو عليه ايران به خوبي خود را نشان داد. 
در دولت بوش ايران به »جعبه به غايت مش��كل« تشبيه شده بود كه 
كاخ سفيد برنامه مشخصي در قبال آن نداشت ولي پس از آغاز فشار بر 
جمهوری اسالمی به بهانه برنامه هسته اي ايران، بوش رويكرد كاخ سفيد 
نسبت به ايران را مشخص كرد. در اين رويكرد دو رهيافت مهم نسبت به 
ايران وجود داشت كه رفتار امريكا در برابر ايران را شكل مي داد؛ تالش 
براي بسيج فشار بين المللي عليه ايران تا برنامه هسته اي خود را رها كند 
و به طور همزمان تهديد ايران به تغيير رژيم بود كه دولت گزينه نظامي 

را مطرح مي كرد ولي در عمل اقدامي انجام نمي شد. 
براي رسيدن به تغيير رژيم در ايران، از مهم ترين گزينه هاي دولت 
بوش و جمهوريخواهان در قبال ايران مي ت��وان گزينه نظامي را 
برشمرد. از آنجايي كه بوش ايران را محورت شرارت خوانده بود، وي 

و جمهوريخواهان مذاكره با ايران را به معني به رسميت شناختن 
ايران تلقي مي كردند كه خود آن را محور شرارت خوانده بودند، از 
اين رو خواهان مذاكره با ايران نبودند. به گزارش واشنگتن پست در 
آوريل ۲۰۰۶ دولت بوش در حال بررسي گزينه نظامي عليه ايران 
به عنوان بخشي از يك استراتژي وسيع تر بود تا با فشار آوردن به 
ايران آن را به ترك برنامه هسته اي وادار كند. اگرچه اين رهيافت 
بعيد بود در كوتاه مدت صورت بگيرد يا اينكه احتمال كارآمدي آن 
پايين بود، با اين حال امريكا آن را به عنوان تهديد ايران براي دست 
كشيدن برنامه هاي هس��ته اي به عنوان يك گزينه احتمالي در 
دست داشت. اما خود امريكايي ها نيز مي دانستند كه در نهايت بايد 
با ايران وارد مذاكره شوند. پس از موفقيت هاي هسته اي ايران در 
سال ۲۰۰۶ بسياري از انديشمندان و استراتژيست هاي امريكايي 
به اين نتيجه رسيدند كه بايد با ايران وارد مذاكره شد تا حل مسئله 
هس��ته اي ايران و به عقيده آنها بحران ايران ممكن و عملي شود. 
جورج پركويچ در اوت ۲۰۰۶ در مطالعه اي توسط بنياد كارنگي، 
ديپلماسي را براي زمان حال مناسب دانسته و معتقد بود امريكا 

بايد در مذاكره مستقيم با ايران شركت كند. 
 در گزارشی كه خبرگزاری تسنيم در اين باره منتشر كرده آمده 
است: مك فائول، ميالني و دياموند نيز در طرح پژوهشي استراتژي 
توافق گسترده عنوان كردند كه تنها راه حل تهديد ايران هسته اي 
شكل گيري دموكراسي در ايران است و در اين راستا امريكا بايد 
با ايران وارد مذاكره شود و از استراتژي تغيير رژيم دست بردارد. 
به عقيده اين گروه در صورت اجرا ش��دن طرح استراتژي توافق 
گسترده، برنده اصلي امريكاست، چه ايران آن را بپذيرد چه نپذيرد. 
اگر ايران پذيرفت به سمت دموكراسي خواهد رفت و در اين صورت 
اگر سالح هسته اي هم داشته باشد، خطرناك نيست اما اگر نپذيرد 
مش��روعيت داخلي رژيم ايران زير س��ؤال مي رود و مشروعيت 

اقدامات سخت تر امريكا عليه ايران فراهم خواهد شد. 
در دوره دوم دولت بوش )۲۰۰۸- ۲۰۰۵( و در زمان وزارت خارجه 
كاندوليزا رايس، امريكا درگير انشقاقي بين دو گروه بود؛ عده اي 
خواستار سياست هايي براي تغيير نظام ايران بودند و عده اي ديگر 
با توجه به تجربه براندازي در عراق كه به استقرار حكومتي مغاير 
با ميل امريكا منجر شده بود تغيير رفتار ايران را راه مناسب تري 

براي حل چالش ايران مي ديدند. 
رايس تالش كرد اختالف را از بين ببرد. او در س��مت وزير خارجه 
امريكا به نظر مي رسيد رهبري تالش هايي در داخل اين وزارتخانه 
را به عهده گرفته باش��د كه خواس��تار مذاكره با ايران براي حل و 
فصل مسائل مربوط به برنامه هسته اي ظاهراً تسليحاتي اين كشور 
است؛ راه حلي كه از تقابل نظامي مستقيم اجتناب مي كند. وزارت 
خارجه تحت امر او ش��روع به جذب برخي گفتمان ها و برنامه هاي 
تغييردهندگان رژيم كرد، او در همين ح��ال با تقويت تالش هاي 
ديپلماتيك امريكا كه هدف آن گرد هم آوردن يك ائتالف بين المللي 
براي فشار بر ايران جهت عقب نشيني بود به طرفداران تعامل هم 
سري به عالمت تأييد تكان داد. رايس براي ايجاد مصالحه بين اين 
دو گروه سياس��تي را برگزيد كه تركيب��ي از ديدگاه هاي دو طرف 
مناقشه بود. وزارت خارجه تحت امر او تالش كرد آشكارا برخي از 
لفاظي ها و برنامه هاي طرفداران تغيير حكومت ايران را در دستور 
كار قرار دهد و در همان حال به گروه ديگري كه طرفدار تالش هايي 
ديپلماتيك براي تعامل با ايران بودند هم ميدان بدهد. ديپلماسي 

كاندوليزا رايس، »ديپلماسي تحول آفرين« نام گرفت. 
ديپلماسي تحول آفرين يا مطابق آنچه برخي كارشناسان علوم 
سياس��ي مي گويند »ديپلماس��ي زور« مجموع��ه اقداماتي بود 
كه دولت وقت امري��كا با هدف تغيير نظام سياس��ي در برخي از 
كشورهايي آغاز كرد كه اولويت سياست خارجي واشنگتن تعيين 

شده بودند. ايران در آن زمان به گفته رايس »بزرگ ترين چالش 
امنيت ملي امريكا« بود، بنابراين در صدر فهرست تحركات دولت 

اين كشور قرار گرفته بود. 
   رويكردي كه در دوران بوش دنبال مي شد

اگرچه رويك��رد جديد در دولت بوش به نتيجه نرس��يد اما اوباما با 
ش��روع دولت جديد اعالم كرد اين نقطه آغاز رهيافت دولتش در 
قبال ايران خواهد بود و اين تغيير رويكرد و اس��تراتژي امريكا در 
برابر ايران با شروع دولت اوباما در س��ال ۲۰۰9 قابل مشاهده بود. 
رويكرد دولت جديد اوباما بر تعامل و ديپلماس��ي پايه گذاري شده 
بود كه در بحث هاي انتخاباتي بر سر آن مانور داده مي شد و در اغلب 
صحبت هاي اوباما حرف از ديپلماسي و تعامل به عنوان بهترين روش 
در برابر ايران زده مي شد، وي خواستار مذاكره و گفت وگوي مستقيم 
با ايران بود. اين سياست دولت اوباما ادامه همان سياست دولت بوش 
بود كه فشار بر ايران با اس��تفاده از تحريم ها و در كنار آن دعوت به 
مذاكره مهم ترين ركن آن بود. در همي��ن دوران بود كه مهم ترين 
تحريم هاي ضدايراني از سوي امريكا اعمال شد كه منجر به ايجاد 
رژيمي از س��خت ترين محدوديت هاي تجاري ب��ود. دولت امريكا 
حتي رويكرد نيمه سخت را در برابر دولت ايران در پيش گرفت كه 
مهم ترين آن ترورهاي هسته اي و همچنين حمله با نرم افزارهاي 
مخرب عليه ايران بود. اگرچه اين سياست با آغاز مذاكرات برجام 

تعديل شد اما با قدرت در سال هاي بعد نيز ادامه يافت. 
   ترامپ به دنبال چيست 

در دولت جديد ترامپ نيز سياست همان است؛ پرهيز از درگيري 
نظامي به هم��راه تحريم هاي جدي براي مقابله ب��ا افزايش نفوذ 
اقتصادي ايران كه البته اهداف راهبردي براي گرفتن بازار نفت نيز 
به آن اضافه شده است. طبيعي است كه دولت ترامپ اميد فراواني 
دارد تجربه سال ۲۰۱۲ و تمايل ايران براي آغاز مذاكره آغاز شود 
اما ايران تاكنون با تمام قدرت در مقابل چنين مسئله اي مقاومت 
كرده است و چالش هاي امريكا در نقاط مختلف جهان چندان به 

اين كشور اجازه فشار آوردن بر ايران را نخواهد داد. 
زمان به نفع ايران در گذر است و اين نكته اي است كه دولت ترامپ 

به خوبي آن را درك مي كند.

تالش دولت هاي امريكا براي فشار بر ايران تازگی ندارد 

3 چهره با يك سياست

گزارش  2  |  مهدی  پورصفا

   گزارش  یک

رئيس جمه�ور در پيام�ي ب�ه همت�اي عراقي خ�ود و نخس�ت وزير ع�راق اظهار 
داش�ت: راهپيمايي ب�زرگ و باش�كوه اربعين حس�يني  معجزه مان�دگار تاريخي 
و قوي تري�ن رس�انه ب�راي معرف�ي فرهنگ حس�يني و قيام عاش�ورايي اس�ت. 
به گزارش تسنيم، حسن روحاني در پيامي به رئيس جمهور و نخست وزير عراق، با قدرداني 
از تالش همه مردم، مس��ئوالن، علما و به ويژه مقام مرجعيت براي تأمين امنيت كامل و 
ميهمان نوازي از زائران اربعين حسيني، تصريح كرد: اين گردهمايي بيش از پيش نشان 
داد كه اربعين فقط يك مناسبت تقويمي نيست بلكه معجزه ماندگار تاريخي و قوي ترين 

رسانه براي معرفي فرهنگ حسيني و قيام عاشورايي است. 
متن پيام حجت االسالم حسن روحاني به آقاي »برهم صالح «رئيس جمهور و آقاي عادل 

عبدالمهدي نخست وزير عراق، به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

 در راهپيمايي بزرگ و باشكوه اربعين حس��يني كه امسال با حضور و مشاركت بي نظير و 
ميليوني عاشقان واليت و مشتاقان آزادي و آزادگي برگزار شد، بار ديگر حماسه اي جاودانه و 
به يادماندني خلق و پيام آزادگي و جوانمردي عاشورا به گوش همه جهانيان رسانده شد. اين 
گردهمايي بيش از پيش نشان داد كه اربعين فقط يك مناسبت تقويمي نيست، بلكه معجزه 

ماندگار تاريخي و قوي ترين رسانه براي معرفي فرهنگ حسيني و قيام عاشورايي است. 
اين همايش جهاني سرشار از بركات است كه هر سال بيش از پيش ابعادي آشكارتر مي يابد 
و تجلي همبستگي و اتحاد و نزديكي صميمانه ارادتمندان رسالت و واليت به ويژه در بين 

مردم دو كشور ايران و عراق و تشكيل جبهه ای واحد عليه ظلم، تبعيض و خشونت است. 
اينجانب الزم مي دانم از همه مسئوالن، علما و به ويژه مقام مرجعيت كه با تأمين امنيت 
كامل و ميهمان نوازي از زائران، از هيچ كوششي دريغ نكردند، صميمانه تقدير و تشكر 
نمايم. همچنين تالش مردم متدي��ن و فداكار عراق و موكب داران عزيز آن كش��ور كه 
خالصانه و سخاوتمندانه پذيراي ميليون ها زائر ايراني و ديگر كشورهاي اسالمي بودند، 

شايسته نهايت تجليل و قدرداني است. 
با آرزوي توفيقات روزافزون جنابعالي و تمامي تالش��گران برگزاري اين مراسم باشكوه، 
پيوند دوستي، سربلندي و اقتدار هرچه بيشتر دو كشور دوست و برادر ايران و عراق را از 

خداوند بزرگ مسئلت دارم.

 قدرداني روحاني از عراقي ها براي ميهمان نوازي از زوار اربعين
   خبر


