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پيروي از منطق  مبارزه  در قرآن 
در سيره  واليت

انقاب اس��امي ايران با تمس��ك و بهره گيري از منطق مبارزاتي 
قرآن كريم در چهار دهه گذشته، با عبور از گردنه هاي صعب العبور 
تحريم ها، تهديدها و فش��ارها، فرصت سازي كرده و ضمن شكست 
دسيسه ها و برنامه هاي نظام سلطه به پيشبرد اهداف خود پرداخته 
اس��ت. قرآن كريم براي مب��ارزه با دش��منان داراي منطقي قوي و 
كارآمد است. به عنوان مثال اگر قرآن در آيات ۵۷ و ۵۸ سوره انفال ما 
را به خروج از پيمان  پس از عهدشكني و پيمان شكني دشمن دعوت 
مي كند بافاصله به راه خنثي سازي تاش دشمن براي تحميل فشار 
بيشتر جهت بازگشت به پيمان پرداخته و در آيه ۶۰ همين سوره: 
»و شما )اي مؤمنان( در مقام مبارزه با آن كافران خود را مهيا كنيد 
و تا آن حد كه بتوانيد از آذوقه و تس��ليحات و آالت جنگي و اسبان 
سواري زين كرده براي تهديد، تخويف و مرعوب سازي دشمنان خدا 
و دشمنان خودتان فراهم س��ازيد و نيز براي قوم ديگري كه شما بر 
)دشمني( آنان مطلع نيستيد )مراد منافقانند كه ظاهراً مسلم و باطناً 
كافر محض اند( و خدا بر آنها آگاه است« ما را به تجهيز هر چه بيشتر 

بنيه دفاعي فرا مي خواند. 
در همين راستا آيه ۲۵۸ سوره بقره به محاجه حضرت ابراهيم )ع( با 
نمرود پرداخته: »آيا نديدي كه پادشاه زمان ابراهيم )عليه الّسام( 
به دلي��ل حكومتي كه خدا ب��ه او داده بود درب��اره )يكتايي( خدا با 
ابراهيم به جدل برخاست؟ چون ابراهيم گفت: خداي من آن است 
كه زنده گرداند و بميراند، او گفت: من نيز زنده مي كنم و مي ميرانم. 
ابراهيم گفت كه خداوند خورش��يد را از طرف مشرق برآورد، تو اگر 
مي تواني از مغرب بيرون آر؛ آن نادان كاف��ر در جواب عاجز ماند؛ و 
خدا راهنماي ستمكاران نخواهد بود« قرآن كريم در داستان نمرود 
)كه به فرمايش امام صادق)ع(  يكي از دو پادشاه ستمگر تاريخ است 
و مغرورانه خود را خداي برتري��ن معرفي كرده و فري��اد »انا ربكم 
االعلي« سر داده بود( به نبرد يك پشه كوره )از ضعيف ترين سربازان 
پروردگار( با وي پرداخته و از پيروزي اين پشه بسيار ضعيف بر نمرود 

بسيار قوي مي گويد. 
يك نكته استنتاجي در نبرد پشه با نمرود به عنوان منطق مبارزه در 
قرآن كريم اين است كه اگر در برابر دشمن بسيار قوي، ضعيف ترين 
هم باشي اما چهار ركن »زمان«، »مكان«، »ابزار« و »روش« مبارزه را 
تو انتخاب كني خداوند پيروزي تو را تضمين كرده است: پشه ضعيف 
وارد س��ينوس هاي نمرود )مكان مبارزه( ش��ده و هنگام استراحت 
نمرود )زمان مبارزه( با بال هاي ناديدني خويش )ابزار مبارزه( صداي 
ناخوشايند )روش مبارزه( توليد مي كرد و به اين ترتيب در يك نبرد 

نابرابر موفق به شكست نمرود شده و او را از پاي درآورد. 
پس از صدور قطعنامه و پايان يافتن جنگ تحميلي به فاصله كوتاهي 
حضرت امام خامنه اي زعامت و واليت كشور را به عهده گرفتند. نظام 
سلطه در پساجنگ، استحاله و نابودي جمهوري اسامي را در قالب 
جنگ نرم هدف گرفته و براي عقب نشيني خاكريز به خاكريز برنامه 
ريزي كرده و بنابر اين بود كه ايران را براي امتياز دادن در موضوعات 
اجتماعي و فرهنگي پاي ميز مذاكره كشانده و با فشارهاي سياسي 
و اجماع سازي و قطعنامه هاي پي در پي تسليم شدن و عقب نشيني 
و اس��تحاله جمهوري اس��امي ايران را دنبال كنند و اين راهي بود 
بي پايان كه تا تهي شدن و تسليم ش��دن كامل ايران بايد استمرار 

مي يافت. 
مقام معظم رهبري در راس��تاي خنثي سازي دسيسه دشمنان، در 
همان سال هاي آغازين دهه هفتاد بر اساس چهار ركن پيش گفته 
در منطق مبارزات��ي قرآن كريم، ميدان مب��ارزه را بر پايه عظمت و 
اقتدار ملت اي��ران طراحي كردند و به عنوان نخس��تين گام علني و 
آشكار )مبتني بر شناخت دقيق از عملكرد احزاب غربزده ي داخلي 
و ظرفيت هاي در اختيار شبكه نفوذي ها در ساختار اجرايي كشور(، 
دانشمندان كشور را به ميدان تحقيقات هس��ته اي فراخوانده و به 
موازات اين ميدان، در دهها حوزه و ميدان ديگر به صورت غيرعلني 
و نامحسوس، پژوهش و تحقيقات علمي بر اساس تدابير رهبر معظم 
انقاب آغاز گرديد و به فاصله زماني كوتاه آثار اين تدبير و مطالبه و 
انتظار رهبري خود را نشان داد. از يك سو دانشمندان كشور موفق 
به خلق حماسه در ميدان هسته اي شدند و از ديگرسو فشار به نظام 
اسامي از سوي غرب با مشاركت شبكه همكار غرب و احزاب غربگرا 

در داخل آغاز شد. 
اينك بيش از س��ه دهه از تدبير حضرت ام��ام خامنه اي مي گذرد و 
ايران از يك سو نظام س��لطه را در ميدان هسته اي زمينگير كرده و 
از ديگر سو توانسته به صورت نامحس��وس به تمامي اهداف دفاعي 
خود جامه عمل بپوشاند. ايران با معطل كردن نظام سلطه در ميدان 
هسته اي )عاوه بر درخشش علمي در صدها حوزه و قرار گرفتن در 
ميان ۱۰ كشور برتر جهان(، توانسته به شكل معجزه آسا بر قدرت 
و اقتدار دفاعي خود افزوده و تهديد دش��من را به طور كامل خنثي 
نمايد و اينك در گام دوم انقاب خود را براي خنثي سازي تحريم ها و 

فشارهاي غرب با تشكيل دولت جوان حزب اللهي آماده مي كند.   
جمهوري اس��امي بر اس��اس منطق مبارزه در قرآن كريم شخصاً 
ميدان مبارزه را در ميدان قدرت به دشمن خود تحميل كرده است 
اما مهم ترين عامل براي موفقيت و غلبه بر دش��من در هر ميداني و 
از جمله ميدان اقتدار هس��ته اي، در اختيار داشتن ظرفيت كان و 

تأثيرگذار تبليغاتي است. 
در شرايطي كه ظرفيت هاي تبليغاتي جمهوري اسامي ايران، مطلقاً 
قابل قياس با نظام سلطه نبوده و غرب با در اختيار داشتن امپراتوری 
عظيم رس��انه اي خود قادر به تضمين پيروزي در هر ميداني است، 
جمهوري اس��امي با طراحي ميدان مبارزه هس��ته اي و به صحنه 

آوردن همه ظرفيت رسانه اي دشمن به نفع خود توانسته است: 
۱ - عظم��ت و اقتدار خ��ود را در دهه��ا ميدان از  طري��ق ظرفيت 

امپراتوری رسانه اي غرب به گوش جهانيان برساند. 
۲ - هر جا در باره ايران سخن می گويد نه از عجز و ذلت و تحقير ايران 

بلكه فقط از قدرت و توانمندي ايران گفته مي شود. 
۳ - امروز به جاي آنكه مردم ايران سرافكنده و شرمسار شهداي خود 
باشند سربلندي و سيادت خود را بر غرب وحشي تحميل كرده اند. 

۴ - سرگرم كردن غرب در موضوع هسته اي را پشتوانه اي قوي براي 
موفقيت در دهها حوزه ديگر كه غرب مطلقاً حاضر به دادن امتياز در 
آن ها نبود قرار داده است كه كتاب صعود چهل ساله گوياي بخشي 

از اين موفقيت ها است. 
۵ - امروز امپراتوری رسانه اي غرب ناخواسته به جاي تحقير ايران 
مجبور است فقط اقتدار و قدرت هسته اي، موشكي، منطقه اي و... 

ايران را به گوش جهانيان برساند. 
۶ - اگر ايران در تله موضوعات پيش گفته گرفتار مي شد بي شك هم 
قوانين بين المللي عليه ما بود و هم احزاب غربگراي داخلي با دشمن 
هم داس��تان و هم راستا ش��ده و كش��ور را به دوقطبي و چند قطبي 
مي كشاندند در حالي كه ميدان هسته اي اوالً حس غرور وحدت بخش 
را در كش��ور برانگيخته، ثانياً از حمايت ظاه��ري قوانين بين المللي 
برخوردار است، ثالثاً احزاب غربگراي داخلي جرئت مخالفت جدي 
ندارند. اين موارد و دهها مورد ديگر كه از حوصله و ظرفيت اين وجيزه 
خارج است از آثار ارزشمند تصميم واليت در ش��يوه و راه مبارزه با 
دشمن بر اساس منطق مبارزه قرآن كريم است. شيريني كار زماني 
مضاعف خواهد شد كه به همت و مشاركت حداكثري مردم ايران در 
۲۸ خرداد سال آينده و انتخاب اصلح راه براي خنثي سازي تحريم ها 

و تحقق اهداف بيانيه گام دوم انقاب هموار گردد. 

سيدعبداهلل متوليان

خبر بد براي خوش بين ها: معمار تحريم هاي ايران به تيم بايدن پيوست

بايدن فرق دارد  اما  از آن طرف!

با مش�خص ش�دن پيروزي باي�دن در امريكا، 
اصالح طلب�ان بر طبل ش�ادانه مي كوبيدند كه 
ديگر خورشيد خوش�بختي از افق گشايش ها 
خواهد دميد و چه و چه، و دوباره بين خودشان 
ش�يريني پخش كردند. حقوقدان هاي دولت 
مثل روحاني و ظريف نيز بادي در غبغب برآمده 
از برج�ام انداختند ك�ه »بله! معلوم اس�ت كه 
بايدن با ترامپ ف�رق دارد« )ظري�ف/17 آبان 
99(. حاال معلوم ش�د كه واقعًا بايدن با ترامپ 
ف�رق دارد ام�ا از آن طرف! و اگر فرقي هس�ت 
در زيان بيش�تر و پيچيده كردن كار و اجماع با 
تروئيكاي خبيث عليه ايران است. شاهد مثال 
فراوان است. نيازي نيس�ت از انتصاب ريچارد 
نفيو، معمار تحريم هاي ايران در دولت اوباما به 
عنوان معاون نماينده ويژه امريكا در امور ايران 
نام برد يا از تأكيد م�داوم امريكايي ها بر اينكه 
هيچ قدمي براي رفع تحريم ها تا نشستن ايران 
بر سر ميز مذاكره بر نمي دارند،  سخن گفت. يا از 
شواهد فراوان ديگر كه نشان مي دهد »امريكا با 
امريكا فرق ندارد« بلكه كافي است از عصبانيت 
و پراكند ه گويي دولتي ها و نش�انه هاي مغموم 
بودن در اردوگاه اصالح طلبي نام و نشان آورد.

آنچه دست كم طي دو دهه گذشته ميان جريان 
خوش بين به غرب و جريان انقابي همواره محل 
مناقش��ه بوده، در نوع نگاه به حاكميت امريكا در 
مواجهه اش با جمهوري اسامي ايران بوده است. 
بخش مؤثری از جريان اصاح طلبی همواره كوشيده 
است اين گزاره غلط را در ميان افكار عمومي جامعه 
ايراني القا كند كه دولت هاي دموكرات در امريكا در 
مقايسه با جمهوريخواهان همواره برخورد نرم تری 
با جمهوري اسامي ايران دارند، حال آنكه جريان 
انقابي معتقد است، دموكرات و جمهوريخواه دو 
روي يك سكه واقعيت استكباري امريكا هستند 
و تحريم هاي متنوع، پيچيده و چن��د اليه اعم از 
دولت هاي دموكرات و جمهوريخواه طي چهار دهه 
گذشته س��ند اثبات اين ادعاست و اتفاقاً برخاف 
ادعاهاي جريان خوش باور، در مقاطعي دولت هاي 
دموكرات گوي ستيزه جويی عليه ايران را از رقيب 
جمهوريخواه خود ربوده اند. به باور جريان انقابي 
آنچه مرز ميان جمهوريخواه و دموكرات در مواجهه 
با جمهوري اس��امي ايران را روش��ن مي كند، نه 
استراتژي آنها كه روش مقابله با ايران است. با اين 

تفاوت كه يكي با دستكش مخملين   )دموكرات( 
به جنگ با جمهوري اسامي ايران آمده و ديگري با 

دستان عريان چدني )جمهوريخواه(.
   برج�ام س�ند خصوم�ت دموك�رات و 

جمهوريخواه عليه ايران
شايد اوج اين القائات و سفيدنمايي از دموكرات ها را 
بتوان به شيوه تبليغات انتخاباتي سال 9۲ ارجاع داد.  
جرياني كه با شعار تعامل و تفاهم با دنيا )بخوانيد 
امريكا و غرب( توانست آرای مردمي را با تبليغات 
اغواگرانه و تخطئ��ه نگاه انقابي، به س��وي خود 
متمايل سازد و پس از آن ريل گذاری براي مفاهمه 
و گفت وگو با غربي ها را آغاز كرده و پس از دو سال 
مذاكرات فشرده حاصل آن برجامي شد كه شرح 
وصف آن و سرنوشتي كه به آن دچار شد، از حوصله 

خوانندگان خارج و مال آور است. 
برجامي كه به دس��ت دولت دموك��رات امريكا و 
دولت هاي اروپايي از يك سو و جمهوري اسامي 
ايران از سوي ديگر به امضا رس��يد، نه تنها طرف 
غربي به تعه��دات خود عمل نك��رد بلكه بر دامنه 
تحريم هاي ظالمانه عليه ايران افزود. از ياد نبريم 
كه اوباما پس از امضاي برجام در اظهارنظری گفت: 
»اگر مي توانستيم همه پيچ و مهره های هسته اي 
ايران را باز مي كردي��م.« همانی كه در تمام دوران 
هشت ساله خود در حاكميت هيچ گاه زبان تهديد 
عليه ايران را رها نكرد و همواره از »روي ميز بودن 

همه گزينه ها« سخن گفت.
   واقعيت عريان امريكا با ترامپ

دول��ت جمهوريخ��واه ترام��پ ك��ه در انتخابات 
۲۰۱۶ امريكا پيروز ش��د، با اقدامات خود چهره از 
نقاب واقعي امريكا گش��ود و آن دشمني هايي كه 
دموكرات ها پش��ت زرورقي ظاهرفري��ب، اعمال 
مي كردند، عيان س��اخت و همان گون��ه كه وعده 
كرده بود، كمتر از دو سال بعد از روي كار آمدن، از 
برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن همه تحريم ها، 
مقررات بيش��تري عليه جمهوري اسامي ايران 
وضع ك��رد و اتحاديه اروپا ني��ز در اين تحريم ها با 
وی همسو شد. اگر روزي اوباماي مؤدب! آرزوي باز 
كردن همه پيچ و مهر ه هاي هسته اي ايران مي كرد 
و نتوانست، ترامپ آمد همان توافق نصف و نيمه را 
پاره كرد تا مسير اوباما را به روش ديگري دنبال كند 
كه البته عمر حكمراني وي بيشتر از چهار سال دوام 
نياورد و او نيز همچون سلف خود در به زانو درآمدن 

جمهوري اسامي ايران ناكام ماند.
   بازگشت دستان چدني مخملين

اكنون كه بديل دولت اوباما  ، به حاكميت باز گشته، 
جرياني در داخل باز هم ذوق زده ش��ده كه »اين 
دولت« با »آن دولت« تفاوت دارد و با چشم پوشی 
از همه آن دشمني ها در تدارك اغواگري ديگري 
اس��ت كه عاوه بر اينكه پيام ضعف به دش��من 
مي دهد، نيم نگاهي به انتخابات ۱۴۰۰ هم دارد 
تا بار ديگر با س��فيد و س��ياه كردن امريكا، ماهي 
خود را از اين آب گل آلود صيد كنند؛ اما اكنون كه 
قريب به ۴۰ روز از روي كار آمدن بايدن دموكرات 
نمي گ��ذرد، رؤياهای جري��ان خوش بين داخلي 
نه تنها محقق نش��ده ، بلكه تعبير وارونه اي پيدا 

كرده است.
   و خوش بينی هاي�ی كه همچن�ان ادامه 

دارد
از ي��اد نبرده ايم ك��ه رئيس جمه��ور محترم ۱۸ 
آبان 99 در جلس��ه س��تاد ملي مبارزه با كرونا با  
اشاره به انتخابات رياست جمهوري امريكا گفت: 
»اينك فرصتي براي دولت آينده امريكا است كه 
اشتباهات دولت گذشته را جبران كند و با احترام 
به قواعد جهاني، به مس��ير پايبن��دي به تعهدات 
بين المللي بازگردد. اميدواريم شرايط به گونه اي 
باش��د كه تحريم كنندگان متوجه ش��ده باشند 
كه راهشان، راه نادرس��ت و ناصحيحي بوده و به  
هيچ  عنوان به اهداف خود دس��ت نخواهند يافت 
و اين تجربه سه س��اله براي آنها درس��ي باشد كه 
دولت آينده امريكا در برابر قانون و مقررات تسليم 

باش��د و به همه تعهدات خود برگ��ردد.« همان 
روز علي ربيعي، س��خنگوي دولت در يادداش��ت 
»س��اكن ژانويه كاخ س��فيد« ضمن تفاوت قائل 
شدن بين ترامپ و بايدن در واكنش به انتخابات 
رياست جمهوري امريكا نوشت: »به تفاوت بالقوه 
رؤسای جمهور امريكا بي توجه نيستيم« و »امريكا 

مي تواند به خط مشي عاقانه برگردد«.
اظهارنظر درباره »تفاوت« قائل شدن بين ترامپ 
و بايدن به رئيس جمهور و س��خنگوي او محدود 
نشد و بعدها وزير امور خارجه  نيز همين نگاه را با 

عباراتي ديگر تكرار كرد.
محمدجواد ظريف  آبان ماه 9۸ در سفر به ونزوئا و 
در گفت وگو با شبكه ونزوئايي »تله سور« در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا بر سر كار بودن دموكرات ها يا 
جمهوري خواهان در كاخ سفيد تفاوتي براي كشور 
دارد تأكيد كرده بود كه حتماً تفاوتي ميان ترامپ 
و بايدن براي ايران وجود دارد. وي در ادامه با لحن 
محتاطانه تری جمله خود را اين گونه كامل كرده 
بود: »چيزي كه براي ما اهميت دارد لحن و كلمات 
نيست بلكه عملكردهاست.« او در عين حال اظهار 
اميدواري كرده بود: »ما به شكل واضح راهي براي 

تعامل دوباره پيدا خواهيم كرد...«
ظريف بعدها )۳۰ آبان( در گفت وگ��و با روزنامه 
دولتي ايران ضمن حمله به منتقدان داخلي موضع 
قبلي خود را كمي اصاح و تأكيد كرد كه منظورش 
»تفاوت در ادبيات« بايدن و ترامپ بوده است. او 
البته در اين گفت وگو بازهم جانب خوش بينی را 
رها نكرد و گفت: »پيش بيني من اين اس��ت كه 
شرايط به لطف خدا و با ادامه مقاومت و درك خوب 
مردم ايران بسيار بهتر خواهد شد. اين ممكن است 
در چند ماه آينده اتف��اق بيفتد، آقاي بايدن هنوز 
نتوانسته تيم خود را مس��تقر كند و ممكن است 

زمان بيشتري ببرد.«
وزير خارجه در همان گفت وگو، منتقدان خود را به 
پالس منفي دادن به بايدن متهم مي كند و مي گويد: 
»آقاي بايدن اگر رئيس جمه��ور امريكا و در كاخ 
سفيد مستقر شد، مي تواند با س��ه فرمان اجرايي 
همه اينها را لغو كند. دوستان داخلي ما حواسشان 
باشد. حرف هايي كه براي مصرف داخلي مي زنند 
يعني دارند به آقاي بايدن عامت مي دهند كه اين 

كار را نكنيد.«
   پيام يک انتصاب 

اكنون ك��ه ۴۲ روز از روي كار آمدن دولت بايدن 
گذشته و تيم او در كاخ سفيد مستقر شده است، 
بازگش��ت بايدن به برجام و لغ��و تحريم ها در حد 
يك اظهارنظر باقی مانده و فرات��ر از آن در اقدامي 
معنادار، ريچارد نفيو شخصيتي كه به عنوان طراح 
تحريم ها عليه ايران ش��ناخته مي شود، به عنوان 
معاون رابرت مالي مسئول امور ايران در وزارت امور 
خارجه  امريكا منصوب مي شود؛ انتصابي كه بيش 
از هر چيزي پيام ادامه تحريم هاي امريكا را به طرف 
مقابل مخابره مي كند. چنانكه نفيو در فصل پاياني 
كتاب »هنر تحريم ها« با عن��وان »آنچه پيش رو 
داريم« اين نكته را مطرح كرده است كه در پايان 
دولت اوباما تحريم ها به عنوان ابزاري مؤثر و ممتاز 
در امنيت ملي و سياس��ت خارجي امريكا تثبيت 
شده اند. او اكنون آمده است آن ابزار مؤثر و ممتاز 

را بازسازي كند.
با اين حال و ب��ا توجه به تجربه شكس��ت خورده 
برجام، اگر همچنان در سال هاي 9۲ و 9۳ بوديم 
و تجربه برجام و دس��تاوردهاي »تقريباً هيچ« آن 
وجود نداشت، اين حد از اش��تياق دولتمردان در 
مقابل كس��اني كه با داليل عقاني منتقد برجام 
بودند، اندكي پذيرفته تر بود اما اكنون كه »آن سبو 
بشكسته و آن پيمانه ريخت«! چرا بايد همچنان 
شاهد طعنه به منتقدان داخلي  و خوش بينی های 

عجيب به كاخ سفيد باشيم؟

عضو جامعه روحانيت مبارز: 
رئيس جمهور آينده بداند

سرسفره آماده نخواهد نشست
كانديداهاي 1۴۰۰ بدانند كه سر س�فره چرب و نرم و حاضرآماده اي 
نخواهند نشس�ت و اين يعني مش�كالت به جاي خود باقي است و 
بايد براي رفع آن ها برنامه داش�ته باش�ند و به فكر اصالح باش�ند. 
حجت االسام سيدرضا اكرمي عضو جامعه روحانيت مبارز در گفت وگو 
با ايس��نا، با اش��اره به ويژگي هاي الزم براي كانديدات��وري در انتخابات 
رياست جمهوري ۱۴۰۰، اظهار كرد: انتخابات ۱۴۰۰ يك انتخابات جديد 
و تازه  نيست. ما پيش از اين هم ۱۲ انتخابات برگزار كرديم و اين يكي نيز 
مثل همان قبلي هاست، اما رئيس جمهوري آينده بايد تا حد قابل توجهي 
مشروعيت و مقبوليت داشته باشد. وي افزود: مشروعيت يعني از نظر عمل 
به اس��ام و اعتقاد به رهبري و اصول قانون اساسي، نمره درستي بگيرد، 
مقبوليت هم يعني مردم به او اقبال نش��ان دهند و ب��ا رأی قابل توجهي 
انتخاب شود.  اين عضو جامعه روحانيت مبارز با تأكيد بر اينكه كانديداي 
رياست جمهوري براي رسيدن به مقبوليت بايد درك درستي از وضعيت 
امروز ايران داشته باشد، تصريح كرد: او بايد بداند كه ايران در ۱۴۰۰ در چه 
وضعيتي است. ما هم كرونا، هم تحريم، هم  كمبود اشتغال و هم اقتصاد 
بيمار و مشكات مسكن داريم. پس كانديداي ۱۴۰۰ هم بايد با عنايت به 

همه اين مشكات پا به عرصه رقابت بگذارد. 
اكرمي با تأكيد بر اينكه كانديداهاي ۱۴۰۰ بدانند كه سر سفره چرب و نرم 
و حاضرآماده اي نخواهند نشست، گفت: اين يعني مشكات به جاي خود 
باقي اس��ت و بايد براي رفع آن ها برنامه داشته باشند و به فكر اصاح اين 
وضع باشند. البته بايد گفت كه برخي از اين مشكات خاص ما نيست و اگر 
سراغ فرانسه و امريكا هم برويد همين موارد را مي توانيد در آن كشورها هم 
كمابيش پيدا كنيد. وي ادامه داد: اما ايران برخي ظرفيت هاي خاص از قبيل 
اقليم چهار فصل، سرمايه هاي نقدي فراوان و نيروي انساني كارآمد دارد كه 
برخي از همين كشورها از آن محرومند. پس رئيس  جمهوري آينده بايد 

بداند كه از اين موهبات براي رفع مشكات چگونه استفاده كند. 
اين عضو جامعه روحانيت مبارز در پايان تأكيد كرد: رئيس جمهوري آينده 
بداند كه حفظ قانون و اخاق دو اقدامي است كه تا انجام نشود كار كشور 
پيش نمي رود و مشكات به جاي خود باقي خواهند ماند. رئيس جمهوري 
آينده بايد خود را سوار بر همان كشتي بداند كه مردم بر آن سوار هستند تا با 

انتخاب افراد شايسته و اليق اين كشتي را به ساحل امني برساند. 

مهدي پورصفا

آقاي روحاني!
 نه اقتصاد چرخيد و نه سانتريفيوژها 

رئيس جمهور در حالي از بهتر بودن وضعيت اقتصادي كش��ور و همزمان 
چرخش ماشين هاي غنی سازی صحبت مي كند كه هم صحبت با مردم كوچه 
و خيابان و هم رجوع به آمارهاي رسمي كه از سوي مراكز دولتي منتشر شده 

نشان مي دهد حقيقت چيز ديگري است. 
دكتر روحاني روز گذشته در جلسه هيئت دولت با اشاره به عملكرد چند ساله 
دولت و با اشاره به ش��عار انتخاباتي خود در سال 9۲ گفته است: »امروز هم 
اقتصاد ما بهتر مي چرخد هم سانتريفيوژها. شما مي بينيد هر هفته دهها هزار 
ميليارد تومان در سراسر كشور طرح و پروژه افتتاح مي شود، فقط دوشنبه 
۷۸ هزار ميليارد تومان افتتاح داش��تيم آن هم در شرايط جنگ اقتصادي. 
مي بينيم كه اقتصاد ما بهتر مي چرخد و از آن طرف هم سانتريفيوژها بهتر 
مي چرخند پس مي شود هم در صنعت هسته اي كه براي ما مهم است رشد 
بيشتر داشته باشيم و هم اين صنعت را مشروع كنيم البته اين ادعايي بود كه 
داشتند و اين مسائل را برداشتيم. اگر جنگ اقتصادي نبود همه مي ديدند كه 

كشور چه مي شد. «
البته   روحاني در سخنان خود اشاره به اين نكرده است كه اين مقايسه با چه 
زماني بايد انجام شود اما اگر در كف جامعه اين سخنان را به افراد عادي بگوييد 
شايد به شما نگاهي قابل تأمل بيندازند كه گويي با او شوخي مي كنيد يا از 
دنياي ديگري منفصل از شرايط امروز جامعه آمده ايد. بدون شك قيمت هاي 
اين روزهاي مواد غذايي و صف هاي طويل مرغ و روغن نشانه اي از عملكرد 

صحيح اقتصاد نيست. 
ممكن است باز هم اين شبهه مطرح شود كه بايد به آمارهاي كان اقتصادي 
و به قول آقاي رئيس جمهور سرمايه گذاری های چند ده هزار ميليارد توماني 
نگاهي انداخت. واقعيت اين است كه حتي در اين صورت هم نمي توان به دولت 
نمره قابل قبولي داد. براي رد اين ادعا كافي است كه فقط نگاهي به اين گزاره ها 
بيندازيم. يكي از مهم ترين شاخص ها براي اندازه گيری موفقيت اقتصادي هر 

كشوري ميزان رشد مطلق اقتصادي در دوره آن دولت است. 
به عنوان مثال چين به اين علت جزو كش��ورهاي موفق در اقتصاد جهاني 
معرفي مي شود كه توانسته است در مدت ۳۰ سال رشد اقتصادي ۶ درصدي 
را حفظ كند. نگاهي به آمارهاي رسمي نشان مي دهد كه اتفاقاً دولت روحاني 

در اين باره اصاً كارنامه خوبي ندارد. 
بر اساس آمار ارائه شده مركز آمارها متوسط رشد اقتصادي دولت روحاني 
در طول هشت سال گذشته نزديك به صفر اس��ت. عاوه بر اين ايران طي 
سال هاي 9۷، 9۸ و 99 كم ترين ميزان رشد اقتصادي را به صورت مداوم در 

تاريخ جمهوري اسامي ايران حفظ كرده است. 
ميزان س��رمايه گذاری در دولت روحان��ي نيز براي اولين بار از اس��تهاك 
كلي سرمايه در كشور كمتر شده است. اين اتفاق تقريباً از سال ۶۷ تاكنون 

بی سابقه است. 
در حوزه درآمد سرانه نيز ايرانيان تقريباً معادل سال ۸۵ درآمد سرانه دارند 
و اين يعني حتي اوضاع آنان از س��ال 9۱تا 9۲ كه نقط��ه آغاز تحريم هاي 
خردكننده بوده بدتر است.  در حوزه تورم براي اولين بار ايران به دوران اوج 
تورم در سال هاي اوليه دهه ۷۰ كه كشور با افزايش ناگهاني بحران هاي ارزي 

شد، در حال نزديك شدن است. 
در حوزه تجارت خارجي ميزان واردات و صادرات كشور نسبت به سال 9۲ 
عماً نصف شده است. اين ميزان افت در كشور تقريباً بي سابقه است. همه 
اين عوامل در حالي است كه دولت روحاني مدعي است اقتصاد كشور نسبت 
به سال هاي گذشته بهتر مي چرخد. در حوزه صادرات نفتي متوسط صادرات 
نفتي ايران عماً به دوران سال هاي جنگ برگشته زماني كه تأسيسات نفتي 
كشور در خوزس��تان زير حمات توپ و تانك دش��من بعثي قرار داشت و 
بسياري از پااليشگاه هاي كشور از كار افتاده بود. همه اينها را مي توان همانند 
روحاني به بحث تحريم و جنگ اقتصادي همه جانبه عليه كشورمان مربوط 
دانست. اما واقعيت اين است كه اساس حضور آقاي روحاني در سمت رياست 
جمهوري و رأي مردم به ايشان در سال هاي 9۲ و 9۶ براي كاهش اين جنگ 

اقتصادي گسترده بود. 
بنا بر اين بود تا با كاهش ظرفيت هاي هسته اي ايران تغييري در بحث تحريم ها 
روي دهد اما در عمل هيچ كدام از اين اتفاقات روي نداده است. هم اكنون حتي 
با كاهش تعهدات ايران در حوزه هسته اي ايران هنوز با توان هسته اي خود در 
سال هاي 9۱ تا 9۲ فاصله فراواني دارد. با وجود اين، اين گزاره مطرح مي شود 
كه مردم ايران در اين حوزه هم چوب را خورده ان��د و هم پياز را و دولت هم 

نتوانسته به وظايف خود در اين حوزه عمل كند. 
البته بديهي است كه دولت هم با مشكات فراواني روبه رو است كه شايد در 
دنيا هم بي سابقه باشد اما انتظار اين است كه برخورد شخص رئيس جمهور 
با مردم در اين باره بايد صادقانه باشد. به تعبير ظريفي چه لزومي دارد رئيس 
جمهور در اين شرايط سخت و شرمنده ساز بگويد به قولمان در مورد چرخيدن 
همزمان كارخانه ها و سانتريفيوژها عمل كرديم؟ ادعايي كه در عمل باورپذير 
نيست، و ممكن است آنها گمان كنند دركشان ناديده گرفته مي شود. دست 
كم گفته مي شد تاش كرديم، نشد. شايد اين به صواب نزديك تر بود. نه اينكه 

مانند آن اظهارنظر درباره ماجراي سهميه بندی بنزين به طنز تبديل شود. 
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       دفاعی

       توضيح و پوزش 

اگر عربس�تان، امارات و بحرين وارد ائتالف با 
رژيم صهيونيستي عليه ايران شوند، ضربات 
بس�يار قوي و مهلكي درياف�ت خواهند كرد. 
به گزارش مهر، سردار احمد وحيدي، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و وزير دفاع پيشين ايران 
در گفت وگوي اختصاصي با ش��بكه روسيااليوم 
اعام كرد: رژيم صهيونيس��تي به دنبال متوسل 
ش��دن به كش��ورهاي ديگر براي رويارويي با ما 
است. عربستان، امارات و بحرين امكانات و توان 

رويارويي با ما را ندارند. 
سردار وحيدي در پاسخ به سؤالی درباره ائتافي 
كه رژيم صهيونيستي اعام كرده است كه قصد 
تشكيل آن با عربستان، امارات و بحرين را دارد، 
گفت: رژيم صهيونيس��تي از بحران هاي متعدد 
امنيتي و اجتماعي رنج مي برد. اين رژيم همچنين 
از بحران هويت و مشروعيت رنج مي برد. ثبات در 
جبهه داخلي اين رژيم وجود ندارد و كابينه اين 

رژيم با مشكاتي روبه رو است كه سبب شده است 
چهارمين انتخابات را ظرف دو سال برگزار كند. 

رئيس دانشگاه دفاع ملي و عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در ادامه به روسيااليوم گفت: رژيم 
صهيونيستي به دنبال روي آوردن به كشورهاي 
ديگر براي كمك به آن براي مقابله با ايران است 
كه عربستان، امارات و بحرين از جمله اين كشورها 
هستند. طبيعتاً اين كشورها امكانات و توان مقابله 
با ايران را ندارند و بعيد است تا اين درجه حماقت 
به خرج دهند كه بخواهن��د وارد ائتاف با رژيم 
صهيونيستي عليه ايران شوند؛ اما اگر عربستان، 
امارات و بحري��ن وارد ائتاف ضد ايران ش��وند، 
ضربات بس��يار قوي و مهلك��ي دريافت خواهند 
كرد. عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام در 
گفت وگو با اين شبكه روس��ي گفت: با وجود آن 
رژيم صهيونيس��تي به دنبال تشكيل اين ائتاف 
برخواهد آمد. س��ردار وحي��دي در ادامه تأكيد 

كرد: عربستان، امارات و بحرين به حقوق و آرمان 
فلسطين خيانت و به امت اسامي پشت كردند. 
اميدواريم كه بيش از اين در باتاق اسرائيل فرو 
نروند زي��را ورود به اين ائت��اف تبعات وخيمي 

برايشان به دنبال خواهد داشت. 
پيش تر خبرگزاري رويترز به نقل از رس��انه هاي 
عبري زبان اعام كرد: اسرائيل در حال مذاكراتي 
با سه كشور عربي عربستان، امارات و بحرين براي 

تشكيل يك ائتاف نظامي است. 
شبكه تلويزيوني »آي ۲۴ نيوز« رژيم صهيونيستي 
فاش ك��رد كه تل آوي��و تاش دارد ي��ك ائتاف 
امنيتي - دفاعي شبيه سازمان پيمان آتانتيك 
ش��مالي )ناتو( ايجاد كند و امارات، عربس��تان و 
بحرين شركاي اسرائيل در اين پيمان خواهند بود. 
اين ائتاف در حالی مطرح مي شود كه كشورهاي 
عربي چش��م خود را به روي اس��رائيل به عنوان 
رژيمي بس��ته اند كه منبع زرادخانه هسته اي در 

منطقه خاورميانه و مهم تري��ن تهديد منطقه به 
شمار مي رود. 

بني گانتز، وزي��ر جنگ رژيم صهيونيس��تي در 
هنگام بازدي��د از گذرگاه مرزي بين فلس��طين 
اش��غالي و غزه، گزارش اخير راديو »كان« رژيم 
صهيونيس��تي را كه مي گويد اس��رائيل در حال 
بررسي انعقاد قرارداد دفاعي با كشورهاي عربي 
حاش��يه خليج فارس اس��ت، كم اهميت خواند؛ 
اما گفت كه تاش ها براي توس��عه روابط امنيتي 
جري��ان دارد. فك��ر نمي كنم كه اي��ن توافقنامه 
دفاعي خواهد بود؛ اما ما با هر كش��وري كه با آن 
روابط داريم، روابط دفاعي برقرار خواهيم كرد. ما 
به دنبال ايجاد ترتيبات ويژه امنيتي هس��تيم و 
مي توانيم روابط خود را در چارچوب اين قرارداد 
ادامه و توس��عه دهيم. گانتز اما از توضيح بيشتر 
درب��اره ماهيت آنچ��ه او ترتيبات وي��ژه امنيتي 

خوانده خودداري كرد. 

در اخبار ويژه صفح��ه ۲ م��ورخ ۱۳99/۱۲/۱۲ روزنامه، در نقد 
سخنان اسماعيل گرامی مقدم درباره ورود سيدحسن خمينی به 
انتخابات، به نقد مديريتی سيدحسن خمينی پرداخته شده است. 
ضمن پوزش از بی دقتی در نشر اين موضوع به اطاع خوانندگان 

محترم می رساند، روزنامه جوان از حيطه مديريتی ايشان و نقش 
وی در ساخت حرم حضرت امام )ره( اطاع متقنی ندارد و عاوه 
بر آن نه ورود ايشان به عرصه انتخابات محرز است و نه اين روزنامه 

قصد ورود به منازعات سياسی – انتخاباتی را دارد. 
نقد روزنامه جوان كه بار ها اعام ش��ده اس��ت به تبديل ش��دن 

سايت جماران به تريبون س��كوالرهای دموكراسی خواه و امثال 
سريع القلم می باشد، بحث شخصی با سيدحسن خمينی نداشته 
و چنين مواجهه ای را زيبنده روزنامه جوان نمی دانيم. اميدواريم 
حجت  االسام سيدحسن خمينی نماد جامعيت انديشه و سيره 

امام و سربازی برای نشر اسام سياسی ايشان باشد. 

رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي در گفت وگو با روسيااليوم: 

دولت هاي ائتالف كننده با رژيم صهيونيستي ضربات مهلكي خواهند خورد

از ياد نبريم كه اوباما پس از امضاي 
برجام در اظهارنظ�ری گفت: »اگر 
مي توانستيم همه پيچ و مهره های 
هس�ته اي ايران را باز مي كرديم.« 
همانی ك�ه در تمام دوران هش�ت 
س�اله خ�ود در حاكمي�ت هيچ گاه 
زب�ان تهدي�د علي�ه اي�ران را رها 
نك�رد و هم�واره از »روي مي�ز 
ب�ودن همه گزينه ها« س�خن گفت


