
هدف اعالمي آمريكا از اجرايي كردن راهبرد 
فش��ار حداكثري، تغيير رفت��ار جمهوري 
اس��المي در حوزه هاي موشكي، منطقه اي 
و حقوق بشر و سرانجام به پاي ميز مذاكره 
رفتن ايران با امريكا ب��ود. يكي از حوزه هاي 
اساس��ي كه جزو اهداف اعالمي امريكا بود 
كنترل، مهار و تغيير رفتار اي��ران در حوزه 

قدرت و توان موشكي است. 
پس از اعالم ترامپ مبني بر خروج از برجام، 
مايك پمپئو، وزير امور  خارجه امريكا طي 
س��خنراني مهمي، در نشس��ت انديشكده 
هريتيج با عن��وان »بعد از تواف��ق )برجام(: 
يك اس��تراتژي تازه درباره ايران« مي گويد: 
»كه اين توافق، »هيچ كاري« درباره برنامه 
موشك بالس��تيك ايران نكرد.« پمپئو در 
ادامه 12 سرفصل از مطالبات امريكا از ايران 
و اهداف راهبرد فش��ار حداكث��ري را اعالم 
مي كند. او در يكي از بندها مي گويد: »ايران 
بايد به برنامه موشك هاي بالستيك خود پايان 
دهد و پرتاب يا توسعه موشك هاي با قابليت 

حمل كالهك هسته اي را متوقف كند. «
راهبرد فش��ارحداكثري امري��كا برای مهار 
قدرت موشكي ايران از تحريم هاي گسترده، 
فشارهاي ديپلماتيك، خرابكاري هاي امنيتي 
و جاسوس��ي بوده و اين روزها نيز با نزديك 
شدن به انقضاي تحريم تسليحاتي ايران در 
اكتبر2020، به دنبال فعال سازي مكانيسم 
ماشه جهت تمديد تحريم هاي تسليحاتي 
است. اكنون پس از گذشت بيش از دو سال 
از اعمال و اجرايي شدن اين راهبرد مي توان 
بررس��ي و ارزيابي كرد كه امريكا چقدر در 
رسيدن به اهداف خود در تغيير رفتار ايران 

در حوزه موشكي موفق بوده است. 
ايران با اتخاذ راهبرد مقاومت فعال و ايجاد 
بازدارندگي و واكنش هاي بهنگام و مقتدرانه 
در ماجراهايي چون زدن پهپاد گلوبال هاوك، 
هدف قراردادن پايگاه نظاميان تروريس��ت 
امريكايي در عين االس��د، موشك باران مقر 

داعش در ديرالزور، حمله موش��كي به مقر 
تروريست هاي حزب دموكرات و توسعه توان 
موشكي و فضايي چون پرتاب اولين ماهواره 
نظامي ايران توسط س��پاه پاسداران يعني 
ماهواره نور و شليك موشك هاي بالستيك 
از اعماق زمين و بدون استفاده از سكوهاي 
پرتاب، تمامي تحليلگران نظامي دنيا را به 

حيرت واداشت. 
»آژانس اطالع��ات دفاعي امريكا« كه يكي از 
بازوهاي اطالعاتي پنتاگون است، در سندي 
1۳0 صفحه اي يكي از مهم ترين قابليت هاي 
اساسي ايران در حوزه نظامي را اينگونه ذكر 
مي كند: »بزرگ ترين نيروي موشكي بالستيك 
در خاورميانه به عنوان »بازدارنده استراتژيك« 
به دليل محدوديت هاي نيروي هوايي ايران.« 
يوزي رابين، رئيس س��ابق سازمان موشكي 
رژيم صهيونيس��تي و ملقب ب��ه پدر صنعت 
موش��كي اس��رائيل نيز در اعتراف آشكاري 
مي گويد: »به احترام توان موشكي ايران كاله از 
سر برمي دارم... ايران اين دستاوردهاي موشكي 
را در شرايط تحريم به دست آورده است، تصور 
كنيد اگر اين كش��ور تحريم نباشد، چگونه 

مي تواند برنامه خود را گسترش دهد. «
بنابراين همانگونه كه پيداست با اتخاذ راهبرد 
مقاومت فعال توسط نيروهاي مسلح ايران 
در دوران اوج تحريم ها و به كارگيري تمامي 
ابزارها جهت فش��ار به ايران ب��راي توقف و 
محدود ساختن قدرت موشكي، ايران توانسته 
دامنه و عم��ق بازدارندگي نظام��ي خود را 
گسترش دهد و از جهت كمي و كيفي نيز بر 

توان موشكي خود بيفزايد. 
نيروهاي مسلح با راهبرد مقاومت فعال و تكيه 
به توان داخلي امروز توانسته اند پشتوانه قدرت 
ايران را مستحكم تر كنند و نگذارند امريكا به 
حداقلي ترين دستاورد و مطلوبيت خود برای 
مهار قدرت موشكي ايران دست پيدا كند. نه 
اينكه با وادادگي و صبر و انتظار بر سر مؤلفه هاي 
اقتدارآفرين ايران معامله كنند و در پايان هم با 
دست خالي و وقاحت طرف مقابل روبه رو شوند. 
اين مدل موفق در حوزه موشكي كه با تكيه بر 
توان داخلي و اتخاذ راهبرد مقاومت فعال بوده 
است، مي تواند به حوزه هاي ديگر چون اقتصاد 
و ديپلماسي كه دچار مشكالت اساسي هستيم 
تس��ري پيدا كرده و موجبات دس��تاوردهاي 

مثبتي براي كشور را فراهم كند. 

محم��د عبدالله��ي در كان��ال تلگرام��ي 
خود نوشت: مس��لمانان هش��ت قرن در 
آندلس حكومت كردند و اسالم با سرعت 
باورنكردني توسط اس��پانيايي ها و سپس 
ايتاليايي ها پذيرفته شد. به گونه اي كه »از 
200هزار جمعيت مسلمانان شهر غرناطه 
تنها 500 نفر از نژاد ع��رب بودند و بقيه را 

اسپانيايي ها تشكيل مي دادند. «
اما مسلمانان چگونه حكومت مي كردند؟ 
مس��لمانان الگويي عالي از تسامح مذهبي 
و همزيس��تي اديان س��ه گانه ب��ه نمايش 
گذاشتند و هيچ كس را مجبور به پذيرش 
اسالم نمي كردند. مس��يحي  ها، يهودي ها 
و مس��لمانان با ه��م همگرا ش��ده بودند و 
تفاوت هاي مذهبي مسئله مهمي به شمار 
نمي آمد. تمدني عظيم و پيشرفته از لحاظ 
علمي، عمراني و... به وجود آوردند و قرطبه 
پايتخت آندلس، عروس شهرهاي اروپا بود. 
اين درحالي بود كه كل اروپاي مسيحي تحت 
حكومت ارباب كليسا، غرق در جهل، خرافات 
و عقب ماندگي بود. فضاي آزادي مذهبي در 
آندلس، به گونه اي بود كه خانواده هاي داراي 
اعضاي مسلمان و مسيحي به راحتي در كنار 

هم زندگي مي كردند. 
اما در اي��ن مي��ان، كشيش��ان متعصب 
آندلس كه دكان خود را بي رونق مي ديدند 
و استقبال از فرهنگ اس��المي آنان را به 
هراس انداخته بود، ش��روع ب��ه يك فتنه 
مذهبي كردند. اقدامي ساده، اما خطرناك. 
برخي كشيش ها در معابر عمومي و به طور 
علني به توهين دين اس��الم و سب كردن 
پيامبر اعظم)ص( پرداختند. اين كشيشان 
متعصب ك��ه هرگز حاضر نبودن��د درباره 
اسالم تحقيق كنند، تهمت هاي نادرست 
و خرافاتي كه عليه اسالم ساخته شده بود 
را تكرار مي كردند و در كوچه و خيابان، به 
پيامبر اسالم هتاكي و فحاشي مي كردند. 

آنها مي دانس��تند در اسالم حكم كسي كه 
عالما و عامدا وج��ود مقدس پيامبر)ص( را 
سب كند، قتل است و با اطالع از اين عقوبت 
متعمدا چنين مي كردند. فحش ها و ناسزاها 
آنچنان تحريك كننده بود كه هر بار مرتكب 
آن را بازداشت كرده به محكمه مي برند، در 
حضور قاضي نيز كه كوشش مي كرد آنان را 
به اظهار ندامت و تأسف وادارند، ولي مجدداً 

زبان به فحاشي گش��وده و ناسزاها را تكرار 
مي كردند و بدين نحو قاضي را وادار به صدور 
حكم قتل و اج��راي آن مي كردند. به اين 
ترتيب در تابستان سال )851م( تعدادي از 
كشيشان متعصب و انتحارطلب اعدام شده 
و از ميان رفتند و س��اير كشيشان با دادن 
لقب شهيد به معدومان و تعظيم و تجليل 
از اجساد آنان آتش فتنه و اختالف ديني را 

شعله ورتر مي كردند. 
پس از شكس��ت حكومت مس��لمانان از 
نورمن ه��ا، رفتار هراس انگيزي از س��وي 
مسيحيان براي پاكسازي مذهبي و قومي 
مسلمانان صورت گرفت. آنها خانه به خانه 
مي گش��تند و هر مس��لمان و يه��ودي را 
مي كشتند. اين بود رفتار مسيحيان اروپا 

با اسالم و مسلمانان. 
هزار سال از آن روزگار مي گذرد، اما تمدن 
غرب ك��ه ادع��اي آزادي و آزادي عقيده و 
حقوق بش��رش گوش فلك را ك��ر كرده، 
همچنان همان ش��يوه كشيش��ان قرون 
وسطي را عليه مسلمانان و موج هاي گرايش 
به اسالم تكرار مي كند. درست در بزنگاه هاي 
مذهبي مثل ايام محرم امسال كه نمايشات 
مس��لمانان اوج مي گيرد، يا ش��ارلي ابدو، 
كاريكاتوره��اي توهين آمي��ز عليه پيامبر 
رحمت منتش��ر مي كند يا يك نژادپرست 
افراطي در سوئد، قرآن مي سوزاند و آتش 
اختالفات و فتنه هاي مذهبي را ش��عله ور 
مي كنند. به اي��ن خيال كه اس��الم با اين 

رفتارها، تضعيف مي شود!
آري. تمدن غرب، فقط پوستيني از كلمات 
آزاد و متمدن دارد و باطنش غرق در تعصب 
و توحش فك��ري و عملي اس��ت، اما اين 
فرهنگ تا كي مي تواند به اين توحش فكري 
ادامه ده��د؟ روزي همه جه��ان، حقيقت 
و راس��تي اس��الم و دعوت آخرين پيامبر 
را يكپارچه مي فهمد و فحاش��ي و هتاكي 

منقرض خواهد شد. 

بن بست امريكا!
كانال تلگرامي »دانش سياست« با انتشار تصوير فوق نوشت: اين تصاوير 
و رفتار اخير امريكا را مرور كنيد! امريكا به بن بس��تي رسيده كه پمپئو با 
گروه هاي كوچك مسلح، آن هم با مالبرادر )معاون سياسي طالبان! ( ديدار 
مي كند و با خفت وخواري طلب صلح مي كند! در حالي كه درخواست پمپئو 
و رجال پايه بلند سياسي امريكا در مورد اعدام نشدن نويد افكاري به اندازه 

سر سوزني هم فاقد ارزش و اهميت براي جمهوري اسالمي بود! 

خيلي هم شيك و مجلسي!
فريد ابراهيمي در توييتي نوشت: سخنگوي دولت: »نبايد ذهنيت مردم را 
نسبت به اينكه دولت كنترلي بر قيمت ها ندارد، مخدوش كرد.« نه بزرگوار! 
غلط ميكنه هركي ذهنيت ها رو مخدوش كنه. اتفاقاً دولت كنترل بسيار 
خوبي روي قيمت ها داره و منظم و دقيق و حس��اب شده، ثانيه به ثانيه 

قيمت ها رو باال ميبره. خيلي هم شيك و مجلسي!

فقدان طراحي در سيستم پولي
مصطفي نصراصفهاني در كانال تلگرامي »اقتصاد رفتاري« نوشت: هر از گاهي تعدادي اقتصاددان 
مي گويند نرخ بهره بايد باال برود و نرخ بهره افزايش پيدا مي كند! چندي بعد، افراد ديگري مي آيند و نرخ 
بهره را پايين مي كشند و اين سيكل هميشه تكرار شده. فارغ از اينكه چه عواملي منجر به اين سيكل 
شده است و فارغ از اينكه در شرايط فعلي چه بايد كرد. براي يك بار بايد اين مسئله به صورت اساسي 
حل شود! نبايد سياست نرخ بهره از »افراد« متأثر باشد، بلكه بايد »سازوكارها« تعيين كننده نرخ بهره 

باشند. سازوكارها هم بايد در فرآيندي شفاف و علمي طراحي شده و پيوسته در حال تكامل باشند.

آيا بايدن به برجام بر مي گردد؟
 صابر گل عنبري در كانال تلگرامي »مطالعات امريكا« نوش��ت: حرف و 
حديث ها درباره بازگشتن يا بازنگشتن امريكا به برجام در صورت پيروزي 
جو بايدن، نامزد دموكرات ها در انتخابات امريكا داغ بود كه بعد از سخنان 
بايدن داغ تر هم خواهد شد. بايدن گفته است اگر در انتخابات برنده شود، 
در صورت پايبندي مجدد ايران به تعهدات خ��ود به برجام باز مي گردد. 
گمانه پردازان بازگشت امريكا به برجام در صورت انتخاب بايدن، احتماالً با 
فرح زائد الوصفي و آب و تاب خاصي مروج سخنان جديد بايدن خواهند بود 

و آن را تأييدي بر پيش بيني خود خواهند پنداشت. 
اين گمانه با وجود سخنان بايدن هنوز محل خاصي از اعراب ندارد، اوالً وي 
بازگشت به برجام را مشروط به بازگش��ت ايران به تعهدات هسته اي خود 
كرده است؛ به اين معنا كه ايران اول بايد از پنج گام خود در كاهش تعهدات 
هسته اي برگردد و سپس امريكا به برجام بازمي گردد. اگر چنين پيش شرطي 
در كار نبود كه اساساً طرح از سرگيري تعهدات از جانب ايران موضوعيت 
نداشت، چون به محض بازگشت امريكا به برجام و لغو تحريم ها ايران طبق 

اعالم قبلي به تعهدات خود بازمي گردد. 
تا اين جاي كار بايدن تالش مي كند توپ را به زمين ايران بيندازد؛ در حالي 
كه اساساً پنج گام پيشگفته واكنشي به پيامدهاي خروج امريكا از برجام 
بود و از اين رو، منطقي اين است كه اول اسباب و عوامل ايجاد اين واكنش 
برطرف گردد. دوم اينكه فرض را بر اين بگيريم كه بايدن در صورت تكيه بر 
كرسي رياست جمهوري، شرط ياد شده را هم بردارد و بخواهد رأساً به برجام 

بازگردد، حال پرسش اين است كه اين بازگشت چگونه خواهد بود؟ 
تصور نگارنده اين است كه اين اقداِم دور از ذهن صرفاً اسمي خواهد بود و به 
معناي لغو كامل تحريم ها نخواهد بود. به اين معنا كه يحتمل اعالم مي كند 
كه كشورش به برجام باز مي گردد، اما عمالً تحريم ها پابرجا مانده و برداشته 
نمي شوند. بسيار دور از ذهن است كه بايدن رأساً و بدون ما به ازايي تحريم ها 
را بردارد و به احتمال زياد همراه اروپايي ها تالش خواهد كرد تا قبل از اين 
اتفاق به توافق جامعي با ايران درباره تمامی مسائل مورد منازعه دست پيدا 

كند؛ همان توافقي كه ترامپ هم به دنبالش بود. 
تصور اينكه نامزد دموكرات ها پس از پيروزي احتمالي، ميراث ترامپ در 
تقابل با ايران را كان لم يكن خواهد كرد و راهبرد فشار حداكثري و تحريم ها 
را كنار خواهد گذاشت، صرفاً يك خوش خيالي به دور از واقع بيني است. 
لحن بايدن متفاوت خواهد بود، اما نهايت تالش خود را خواهد كرد تا از 

ميراث ترامپ پلي بسازد تا برسد به آنچه وي نرسيد. 

   كيان مهزاد:
ما كه باورمان است پيروز نهايي در جنگ 
حق و باطل، حق است، اما  اي كاش آقاي 
روحاني يك بار هم به ج��اي اينكه بگويد 
هفته بعد جشن خواهيد گرفت يا گشايشي 
در راه است، بگويد ملت ايران فالن اقدام 

گشايشي انجام شد، برويد جشن بگيريد!
   مرتضي رجائي:

خدا مي داند چقدر دوس��ت دارم شنبه و 
يك شنبه بهترين خبرها را بشنوم و بدترين 
سرنوش��ت براي دولت امريكا رقم بخورد، 
ولي براساس يك سنت تخلف ناپذير، هر 
وقت شخص روحاني وعده اي داده، قطعاً 
خالفش محقق شده؛ آخرينش هم وعده 
گش��ايش اقتصادي از روز شنبه بود كه از 
همان شنبه، همه چيز بسته تر از قبل شد!

   محمد كرماني:
اگر اين بار هم وعده روحاني تو خالي باشد 
يا بر عكس با يك ضربه به بورس يا خبري 
بد همراه ش��ود، مجلس باي��د يك تذكر 
جدي به آقاي رئيس جمهور بدهد. سرمايه 
اجتماعي و اعتماد مردم به جايگاه رياست 
جمهوري باد هوا نيس��ت ك��ه همين طور 
آمده باش��د و همين طوري بدهيم، برود. 

مگر مجبور است اينطور موضع بگيرد؟
   سجاد عابديني:

حتي در جن��گ مقاب��ل امريكايي ها هم 
باي��د مثل حاج قاس��م وعده ص��ادق داد 
وگرنه برداش��ت به گنده گويي مي شود و 
تهديدهايمان را شعار تو خالي مي شنود. 
آقاي روحان��ي اعتماد مردم به رياس��ت 
جمهوري را ك��ه ب��ر ب��اد داد، اميدوارم 

امريكايي ه��ا از تهديدات ايران را بر  ترس 
باد ندهد. 

   مهدي ابجدي:
رئيس جمهور گفته مردم شنبه و يك شنبه 
جش��ن بگيرن! آقاي روحاني جان هر كي 
دوس��ت داري ش��ما خودت و اس��حاق و 
بچه ها جشن بگير اصاًل شام جشن رو هم از 
حساب يارانه اين ماه ما بردار نوش جونتون، 
ما لياقت اين همه جش��ن و خوشحالي رو 

نداريم. شما به فكر ما نباش!
   سيد پويان حسين پور:

بيني و بين اهلل، حتي بي��ن مردم كوچه و 
خيابان هم كسي نبود كه اين وعده روحاني 
براي پيروزي ملت در شنبه و يك شنبه را 
شنيده و مو به تنش سيخ نشده باشد! بس 
كه اين م��ورد محبت و لط��ف و احترام و 

اعتماد همه است، از ترس خبر خوشش، 
تمام مردم روي ويبره رفته اند!

   فرشته قلي پور:
قطعاً امريكايي ه��ا هيچ غلطي نمي توانند 
بكنند، ام��ا  اي كاش روحان��ي ديگر هيچ 
وقت هيچ وعده اي نمي داد. ظاهراً در اين 
س��ه صد روز باقي مانده ه��م او كاري جز 
دادن وعده نخواهد داش��ت. ت��ازه مدت 
وعده هايش هم كوتاه تر شده و از صد روزه 

رسيده به هفته بعد!
   عبداهلل صديقي:

اگه ترامپ مي گفت ش��نبه و يك ش��نبه 
مي خوام به ايران حمله كنم، مردم اينقدر 
دچار اس��ترس و اضطراب نمي شدند كه 
از حرف هاي روحاني شدند! چه كردي با 

اعتماد اين مردم؟!
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آقاي روحاني! اعتماد عمومي باد هوا نيست
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به وعده رئيس جمهوري براي پيروزي در شنبه و يك شنبه

دكتر حسن روحاني در سخناني گفته اس�ت: »روز شنبه و يك شنبه روز پيروزي ملت 
ايران اس�ت. « و پيروزي در اين روز را پيش�اپيش به ملت ايران تبريك گفته اس�ت. او 
اشاره نكرده كه در روز شنبه و يك شنبه چه اتفاقي قرار است رخ دهد، اما امريكايي ها 
اعالم كرده اند كه هفته آينده بناس�ت ب�ه ادعاي آنان تحريم هاي س�ازمان ملل عليه 
ايران احيا ش�ود. س�خنان رئيس جمهور اما به گونه ديگري دس�تمايه طن�ز كاربران 

ش�بكه هاي اجتماعي قرار گرفت. آنان اين حرف را در كنار وعده گش�ايش اقتصادي 
روحان�ي در هفته هاي پيش گذاش�تند ك�ه از همان روز ب�ورس با ريزش مواجه ش�د. 
برخي كاربران اين نوع عملكرد روحاني و وعده هايي را كه بي پش�توانه ذكر مي شوند 
و هيچ اتفاقي در پي آن نمي افتد، موجب آسيب به اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي 
جايگاه رياس�ت جمهوري دانس�تند. در ادامه بخش�ي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

كلمات ركيك تيره كننده مغز و روح
عالمه جعفري)ره(

تلفظ كلمات زش��ت و ركيك و ارتباط روح آدمي با آنها به وسيله 
مغز و مفاهيمي ك��ه از آن كلمات برمي آيد، ه��م مزاحم فعاليت 
صحيح مغز خود انسان و هم موجب بروز تيرگي ها در روح شنونده 
مي شود. گاهي اتفاق مي افتد كه بعضي از بزرگان هم كلمات باطل 
و كثيف را به كار مي برند و از اين راه چه بدانند و چه ندانند، اشاعه 
فساد مي كنند. اين خطا، شديدتر و پليدتر از الفاظ ناشايستي است 
كه از مردم معمولي س��ر مي زند، زيرا م��ردم معمولي چنان كه از 
كردارهاي بزرگان تقليد مي كنند، همچنين از الفاظي كه آنان به 
كار مي برند، متأثر مي شوند و تقليد مي كنند. بعضي از شعراء كه 
مي توانستند معلم و مربي خوبي باشند، با به كار بردن كلمات زشت 
و ركيك، مردم را از تعليمات خود محروم كرده اند. از طرفي، سهو 
و غفلت هايي كه در درون صورت مي گيرد و اغلب به علت اهميت 
ندادن ب��ه قانون زندگي كه مس��ير حيات معقول اس��ت، موجب 
محروميت هايي درباره وظايف و تكاليفي مي شود كه عمل به آنها، 

بزرگ ترين و منحصرترين وسيله ترقي و اعتالي انساني است. 
منبع: كانال تلگرامي »عالمه جعفري« به استناد جلد 5 كتاب 
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   سبوي دوست

سيدمحمد راستگو در كانال تلگرامي »ماهنامه 
مديريت ارتباطات« نوشت: زبان فارسي از هزار 
سال قبل تا امروز تغييرات زيادي نكرده است، 
به طوري كه ما امروز به س��ادگي ش��اهنامه و 
مرزبان نامه را درك مي كنيم. وقتي زبان فارسي، 
مثالً از زمان فردوسي تا امروز، مخصوصاً از زمان 
حافظ تا حال، تغييرات چشمگيري نداشته، 
نشان مي دهد اين زبان از همان سال هاي دور 
پيشرفته، شكفته و به كمال رسيده بوده و به 
همين دليل طي حدود 800 س��ال تغييري 
نكرده اس��ت، مگر تغييرات جزئي كه ناگزير 

است و به مرور زمان اتفاق مي افتد. 
تغييرات در زبان به دو صورت نحوي- دستوري 
يا صرفي- واژگاني اس��ت. تغيير نحوي زبان 
بسيار كم اس��ت و تغييِر س��اختار جمله در 
تحوالت زباني به ندرت اتفاق مي افتد. تغييرات 
صرفي- واژگان��ي داليل مش��خصي دارند و 
بيشتر تحت تأثير تحوالت زيستي، فرهنگي، 
اجتماعي و سياسي اس��ت، مثاًل وقتي اوضاع 
فرهنگي تغيير مي كند، واژه هايي كه در زبان 
موجود است كارايي خود را از دست مي دهند و 
كم كم كنار مي روند. در بخش نحوي و دستوري 
به ندرت تغييري اساسي ايجاد مي شود و بخشي 

از تغييرات نحوي نيز به واسطه ترجمه است. 
مترجمان متن هاي��ي را از زبان هاي ديگر به 
صورت گرته برداري و تحت اللفظي ترجمه و 
با اين كار ساختار نحوي موجود در زبان هاي 
خارجي را وارد زبان فارسي مي كنند و به مرور 
مشابهاتي از آن ساختار در زبان فارسي ساخته 

و كم كم تغيير ايجاد مي شود. 
در مواردي كه جريانات تازه اي ايجاد مي شود 
هم واژه هاي جديدي وارد زبان مي ش��ود يا 

واژه هاي قديم تغيير محتوا پيدا مي كنند تا 
براي پديده هاي جديد استفاده شوند. با همين 
روند، يكسري واژه ها كنار مي رود و واژه هاي 
جديد ايجاد مي ش��ود و البت��ه اين تغييرات 

به تدريج و آرام آرام است. 
به طور قطع زباِن اصيل به معني زباني كه هيچ 
كلمه اي از زبان ديگر نداشته باشد و تمام واژه ها 
و ساختار دس��توري اش براي خودش باشد، 
وجود ندارد، چون زبان پديده اي زنده اس��ت. 
وقتي گويش َوران با فرهن��گ و زبان ديگري 
ارتباط برقرار مي كنند، ناخودآگاه دادوستدهاي 
زباني بين شان ايجاد مي شود، به همين دليل 
وقتي مغوالن مي آيند يكسري واژه مغولي وارد 
زبان مي كنند، وقتي اعراب مي آيند يكسري 
واژه عربي وارد زبان مي كنند، روس ها مي آيند، 

ترك ها، انگليسي ها، فرانسوي ها و.... 
اين رويداد آنقدر غيرمتعارف نيس��ت كه به 
زبان آسيب كلي بزند يا تهديد به شمار بيايد. 
اگر زباني بتواند واژه هاي جديد را در زبان خود 
هضم كند، براي خودش مي شود، مانند زماني 
كه ما غذايي مي خوريم و در بدن ما جزئي از 
وجود ما مي شود. زبان هاي تكامل يافته معموالً 
چنين كاري مي كنند؛ يك واژه را مي گيرند و 
جزئي از خودشان مي كنند و قواعد نحوي و 
دستوري خودشان را روي آن پياده مي كنند و 
به همين دليل آسيب جدي نمي بينند. دقيقاً 
كار فرهنگستان همين است: »كمك به هضم 

واژه هاي بيگانه.«
ايجاد تفاوت و ش��كاف بين زبان محاوره و 
زبان معيار )دانشگاهي( جزو ذات زبان است 
و هيچ كاري هم نمي توان كرد تا جلوي اين 

تفاوت ها گرفته شود.

زبان فارسي قرن هاست به كمال رسيده

شك نداشت كه براساس اختيارات مشروطه رياست جمهوري او حق اولويت بندي 
ميان مسئوليت هاي مغاير با هم در قوه مجريه همچون اعمال قانون و امنيت ملي را 
داشت. با اين حال سخت نبود كه بفهمي مواردي چون مواضع ترامپ درباره هالك 
بانك، زي تي اي، تحريم ها عليه الگ دريپاسكا، هوآوي، مذاكرات بازرگاني با چين و 
مشكالت حقوقي شخص او در فضاي ملتهب واشنگتن كه از ادعاي تباني با روس ها 
نشئت مي گرفت، چگونه تحليل خواهند شد. هيچ يك از ما نمي دانستيم كه آيا در پس 
پرده اين موارد چيز نگران كننده تري وجود دارد يا خير. سيپولون نسبت به اين مسائل 
چندان توجيه نشده بود و رويكرد ترامپ در خصوص اعمال قانون يا اعمال نكردن آن، 

به وضوح او را مبهوت كرده بود. 
حتي قبل تر از آن، در روز 1۹ دس��امبر، پس از آنكه از س��خنراني ترامپ در مهماني 
كريس��مس درباره هوآوي و اويغورها برافروخته ش��دم، در خصوص اين مس��ائل و 
همچنين حل و فصل برخي از مشكالت حقوقي ظاهراً شخص ترامپ با پمپئو حرف 
زده بود. ظاهراً رويه اي كه او در پيش گرفته بود، مسدود كردن راه عدالت در زندگي 
شخصي اش بود كه ما هرگز حاضر به پذيرش اين راه نبوديم. به عالوه، او با آن دسته از 
شركت هاي چيني كه از تحريم هاي اياالت متحده تخلف مي كردند، شركت هاي ما را 
فريب مي دادند يا زيرساخت مخابراتي مان را به خطر مي انداختند، با نرمي و مسامحت 
برخورد مي كرد كه چنين مسامحه اي چيزي جز امتياز دادن به رقباي ديرينه مان كه 
كاماًل مغاير با منافع ملي ما بود، نبود. ادامه پيدا كردن اين وضع من را كم كم به استعفا 
مي كشاند و تقريباً ديگر فاصله اي با استعفا نداشتم. پمپئو هم اين حرفم را قبول داشت. 

البته هنوز نياز به نگارش نامه استعفا نبود، اما چراغ هاي هشدار روشن شده بود. 
ترامپ روز سوم ماه مي  به پوتين زنگ زد. او واقعاً اين توهم بي اساس را داشت كه پوتين 
تشنه صحبت با اوست. در واقع اين ترامپ بود كه براي صحبت با پوتين »له له« مي زد، 
چون از وقتي كه ديدار دوجانبه شان در حاشيه نشست G7 در بوئنوس آيرس به دليل 
حادثه تنگه كرچ به اجبار لغو ش��ده بود، اين دو ديگر گفت وگوي جدي و رسمي اي 
نداش��تند. ترامپ آن روز اعالم كرده بود تا خدمه و ناوهاي اوكرايني آزاد نش��وند از 
گفت وگوي دوجانبه خبري نيست، اما اين تماس در حالي كه هنوز روسيه ناوها و خدمه 
اوكرايني را آزاد نكرده بود، عمالً آن شرط را از ميان برداشت. آنها اندكي درباره اوكراين 

با هم بحث كردند، اما هيچ نتيجه خاصي نداشت. 

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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 ترامپ براي صحبت با پوتين 
»له له« مي زد
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شكست فشار حداكثري در برابر قدرت موشكيچرا غربي ها به پيامبر اسالم)ص( توهين مي كنند؟


