
  گزارش

مكانيسمي براي عمليات رواني
استفاده گسترده ترامپ و پمپئو، وزير خارجه امريکا از واژه مجعول مکانیسم 
ماش��ه در روزهاي اخیر براي مديريت فش��ارها و تهديدها علیه ايران فارغ از 
ظرفیت محدود امريکا براي تشديد فشارها و تحريم هاي جديد اقتصادي علیه 
مردم ايران، نشان دهنده اهداف گردانندگان كاخ سفید براي مديريت محاسبات 
مسئوالن و مردم ايران و حتي ديگر كشورهاي جهان در روزهاي باقي مانده تا 
پايان دوران رياست جمهوري ترامپ و كسب بیشترين امتیاز از بستر فشار بر 
ايران براي انتخابات ۲۰۲۰ امريکا است كه عالوه بر رياست جمهوري كسب 

اكثريت در مجلس سنا و نمايندگان در اين كشور را هدف گرفته است. 
صراحت دبیر كل سازمان ملل و ديگر قدرت ها  و كشورهاي حاضر در شوراي 
امنیت در مخالفت با اين اقدام امريکا و غیرقانوني اعالم كردن آن از يك سو و 
تأكید ترامپ بر اجراي آن نشان دهنده اهداف امريکا در اين ماجراست. ساعاتي 
بعدازآنکه امريکا يك طرفه بازگشت تحريم هاي شوراي امنیت سازمان ملل علیه 
ايران را اعالم كرد ، سه كشور اروپايي باقي مانده در برجام با اين اقدام مخالفت 
كردند. دبیر كل سازمان ملل هم گفته كه نمي تواند در جهت احیاي تحريم ها 

اقدامي كند و ساير اعضاي شوراي امنیت نیز موافق نیستند. 
جوزف بورل مسئول سیاست خارجي اتحاديه اروپا هم مي گويد: همان طور كه 
در بیانیه روز ۲۰ اوت من و در بیانیه رئیس جلسه كمیسیون مشترك پس از 
جلسه روز اول سپتامبر ۲۰۲۰ اشاره شد، امريکا طبق فرمان رياست جمهوري 
اين كشور در تاريخ ۸ ماه مه سال ۲۰۱۸ به طور يکجانبه به مشاركت در برجام 
)توافق هسته اي( پايان داده و پس ازآن در هیچ فعالیت مرتبط با برجام شركت 
نکرده است. بنابراين، نمي تواند يك كشور مشاركت كننده و عضو در برجام در 
نظر گرفته شود و نمي تواند روند بازگرداني تحريم هاي سازمان ملل را تحت 
قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنیت )سند قانوني توافق هسته اي( آغاز كند. بنابراين، 

تعهدات لغو تحريم ها تحت برجام همچنان برقرار هستند. 
بي بي سي در تحلیلي از اين اقدام امريکا با اشاره به اهداف كالن امريکا در اين 
ماجرا نظیر انتخابات امريکا و مسئله اعمال قدرت امريکا، اصرار امريکا در اين 
ماجرا را جدال لفظي و نبرد رس��انه اي و رجزخواني سیاستمداران عالي رتبه 
تفسیر مي كند و مي نويسد: اينکه سطح تنش امريکا و ايران از امروز به دلیل 
ادعاي امريکا وارد مرحله تازه اي خواهد شد يا نه، به عملکرد واشنگتن در يك 
ماه و نیم باقي مانده تا انتخابات بستگي دارد. امريکا اين گزينه را دارد كه حتي 
در سطح نمادين، با ارجاع به قطعنامه هاي پیشین شوراي امنیت به اقداماتي 
دست بزند كه بسیار تنش زا باشند. مثالً كشتي هاي ايراني را متوقف، بازرسي 
يا حتي توقیف كند. اقداماتي ش��بیه به اين مي تواند باهدف اصرار بر اجراي 
قطعنامه ها انجام شود، اما تبعاتي غیرقابل كنترل به بار بیاورد و نقطه آغاز يك 
پینگ پنگ تنش زاي جديد تبديل شود. برخي اين نگراني را مطرح مي كنند 
كه به جاي محاسبات ديپلماتیك، اثرات احتمالي چنین تنشي بر افکار عمومي 
رأي دهندگان امريکايي به عاملي براي تصمیم گیري تبديل شود . اما اين نگراني 
بیشتر به يك گمانه زني عامه پسند درباره كارزار انتخاباتي دونالد ترامپ متکي 
است، تا مستندات موجود. در عمل، مسئله گزينه ماشه در حال حاضر چیزي 
بیش از جدال لفظي و نبرد بیانیه ها و رجزخواني سیاس��تمداران عالي رتبه 
نیست. براين اساس مبناي جنگ رواني جديد امريکا علیه ايران را اين برآورد 
از گردانندگان كاخ سفید مي توان دانست كه آنها مبتني بر روندهاي گذشته 
و راه اندازي برخي جنجال هاي اخیر گمان برده اند كه در بستر اين مکانیسم 
ادعايي قادر خواهند بود با اثرگذاري بر محاسبات مردم و مسئوالن ايران، ايران 
را ناتوان از پیشبرد راهبرد مقاومت فعال جلوه داده و با تشديد ايران هراسي 
به فاصله میان ايران و كش��ورهاي منطقه دامن زده قدرت هاي ديگر را نیز با 
امريکا در اين مسیر همراه كنند. نشانگان اين شرايط را در چند محور مي توان 

موردتوجه قرارداد: 
۱. پمپئو وزير خارجه امريکا هفته پیش مجدداً براين نکته تأكید كرد كه هدف 
امريکا از اين تحريم ها به زانو درآوردن مردم ايران است . او سال گذشته هم زمان 
با ترامپ بارها تأكید كرده بود كه امريکا آن قدر به مردم ايران فش��ار مي آورد 
كه نان براي خوردن نداشته باشد اكنون مدعي مي شود كه ما زندگي را براي 
جمهوري اسالمي ايران و رژيم آن، بسیار سخت كرديم. ما به فشار آوردن به 

آنها ادامه مي دهیم.
 اين س��خنان پمپئو تالش امريکا براي هدف قرار دادن مردم ايران به منظور 
رسیدن به خواسته هاي شوم خود را مورد تأيید قرار مي دهد و مي كوشد به زعم 
خود با كارزار فش��ار حداكثري و ايجاد محدوديت هاي غذايي و دارويي علیه 

مردم، باعث ايجاد نارضايتي و آشوب در كشور شود. 
۲. مبتني براين برآورد غلط است كه اين روزها وي و ترامپ از فروپاشي اقتصاد 
ايران س��خن به میان مي آورند. دونالد ترامپ در مراس��م سالگرد حادثه ۱۱ 
سپتامبر با اشاره به اين فشارها مدعي مي شود كه اقتصاد ايران در حال فروپاشي 
است. اين درحالي  است كه مردم ايران به رغم تحمل فشار تحريم ها به تمامي 
فراخوان ها و جريان سازي هاي مشترك امريکا و متحدان و ضد انقالبیون داخلي 
و بیروني پاسخ منفي داده ونشان داده اند كه ابعاد اين جنگ رواني دشمن را 

به روشني درك كرده اند. 
۳. در جنگ رواني دشمن كه در هفته هاي اخیر به اوج خود رسیده است تالش 
براين است كه مسائل حاشیه اي نظیر موضوع نويد افکاري و برخي ديگر مسائل 
به زمینه اي براي شکل گیري چالش دروني در كشور تبديل شود ، به گونه اي كه 
وزير خارجه امريکا ، روي اين موضوع متمركز و از كشورها مي خواهد كه آن را 
فراموش نکرده و حتي مبتني بر آن با وزير خارجه ايران مالقات نکنند. اين امر 

نشان دهنده دست خالي امريکا در اين جنگ رواني است.  
4. امريکايي ها در عین تش��ديد فش��ارها و عملیات رواني علیه مردم ايران 
ادعا مي كنند كه با استفاده از مکانیس��م ماشه در پي جلوگیري از معامالت 
تسلیحاتي ايران هستند و اين در حالي است كه خود براين امر واقف هستند كه 
ايران به دلیل تحريم هاي چندساله در عرصه تجهیزات نظامي به خودكفايي 
رسیده است و حتي در برخي از عرصه ها نظیر جلوگیري از فروش هواپیماهاي 
پیشرفته نظامي به دلیل تحريم ها توانسته است با تغییر استراتژي دفاعي و با 
تولید پهپادها و موشك هاي دوربرد نقطه زن خأل آن را جبران كند و استراتژي 
خود را بر مبناي اين دو ابزار كه ايران خود در تولید آن به خودكفايي رسیده 
متکي كرده است. مضافاً براينکه به دلیل تحريم هاي اقتصادي و محدوديت 
فروش نفت ايران، ايران توان خريدهاي كالن براي تجهیزات پیشرفته نظامي 

را ندارد.  
5. وجه ديگر فشارهاي امريکا اثرگذاري بر سیاس��ت ها و راهبردهاي ديگر 
كشورها و اعمال اقتدار و س��لطه امريکا بر آنهاست. تهديد چین و روسیه به 
تحريم در صورت فروش تسلیحات به ايران، هدفي جز القای ابرقدرتي امريکا 
و توان تأثیرگذاري بر محاس��بات ديگر آنها ندارد و اين راهبردي اس��ت كه 
امريکايي ها در بستر فشار بر ايران و مکانیسم ماشه دنبال مي كنند. در اين 
میان اما پاس��خ چیني ها به ترامپ قابل توجه است. هیئت نمايندگي چین 
مستقر در سازمان هاي بین المللي در »وين« در توئیتي در اين زمینه نوشت: 
»اينك وقت خاتمه دادن به نمايش مسخره خودآرايي شده )از سوي امريکا( 
است. تحريم هاي شوراي امنیت سازمان ملل متحد همچنان رفع شده خواهند 
ماند. موضع تمام طرف هاي مانده در برجام نیز مشخص است: امريکا ديگر جزو 
مشاركت كنندگان در برجام نیست و ادعاي فعال ساختن مکانیسم ماشه اين 

كشور فاقد اعتبار است. ما متعهد به حفظ اين توافق هستیم .«
6. اذعان به اقتدار ايران در اوج اين معركه نشانه اي ديگر از دست خالي امريکاست 
. ديويد شنکر، معاون وزير خارجه اياالت متحده امريکا در امور خاورمیانه، مدعي 
مي شود ايران كه حتي تحت تحريم تسلیحاتي هم فعالیت هاي برهم زننده 
جدي دارد، بعد از برداشته شدن تحريم ها به مراتب بدتر خواهد شد. وي روز 
چهارشنبه ۱۹ شهريور در گفت وگويي كه به شکل مجازي و با ويدئو كنفرانس 
با مؤسسه بروكینز انجام شد، در مورد تحريم تسلیحاتي جمهوري اسالمي ايران 
مدعي شد: »ما از اين كه حمايت الزم براي تمديد تحريم تسلیحاتي فراهم نشد، 
متأسف شديم. كاري كه ايران همین االن دارد انجام مي دهد،  يعني تسلیحات را 
به نیروهاي نیابتي اش در منطقه چه شبه نظامیان شیعه موردحمايت ايران در 
عراق باشند، و چه حوثي ها يا فاطمیون يا حزب اهلل در سوريه يا لبنان  مي رساند، 
به واقع غیرقابل درك اس��ت. ]اقدامات ايران[ به طورجدي برهم زننده است، 
آن هم درحالي كه آنها همین االن تحريم تسلیحاتي هستند. فقط فکرش را 

بکنید كه وقتي تحريم تسلیحاتي برداشته شود، چه خواهد شد .«

دكتر رمضان شعباني ساروييعباس حاجي نجاري

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: 

حق تعقيب قاتالن شهيد سليماني به قوت خود باقي است
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينكه 
هدف دشمن از ترور شهيد سليماني جلوگيري از 
تحقير بيشتر امريكا در منطقه بود، گفت: حق تعقيب 
قاتالن شهيد سليماني به قوت خود باقی است و 
اين لرزه همواره بر تن جنايت�كاران خواهد ماند. 
به گزارش فارس، امیر حاتمي، وزير دفاع در مراس��م 
تجلیل از پیشکسوتان عرصه ايثار، آزادگان، جانبازان 
و بازنشستگان وزارت دفاع كه همزمان با گرامیداشت 
چهلمین سالگرد دفاع مقدس در شهرك امام خمیني 
برگزار ش��د، با حضور در جمع مديران ارشد وزارت 
دفاع با گرامیداشت ياد و خاطره شهداي هشت سال 
دفاع مق��دس و تجلیل از جانفش��اني هاي رادمردان 
پیشکسوت دفاع مقدس، اظهار داشت: جنگ تحمیلي 
در كنار خس��ارت هاي فراوان و مخاطراتي كه براي 
كشورمان داشت، دستاوردهاي ارزشمندي نیز براي 

انقالب اسالمي به ارمغان آورد. 
وزير دفاع در اين مراسم كه به صورت ارتباط تصويري 
پخش مي شد، با بیان اينکه دفاع مقدس ملت ايران 
برخالف ساير نبردهاي ايران در ادوار گذشته، عزت، 
افتخار و غرور را براي میهن اس��المي به همراه آورد، 
گفت: وضعیت ام��روز ايران اس��المي در عرصه هاي 
مختلف علمي، سیاس��ي و بخصوص ح��وزه دفاعي 
به گونه ای اس��ت كه به رغم تهديدهاي ظالمانه نظام 
سلطه، ايران اسالمي مي تواند هر تهديدي را در نقطه  
شروع آن حتي خارج از مرزهاي خود كشف و خنثي 
كند  .وزير دفاع با بیان اينکه مصداق عیني اقتدار ايران 
در آوردگاه ها و برهه هاي مختلف، براي همگان آشکار 
و نمايان شده اس��ت، تصريح كرد: زماني كه دشمن 
يك سرزمین بزرگ را با ايجاد گروه هاي تروريستي 
به اشغال خود در آورد، ايران اسالمي با نقش آفرينی 
خود و با الهام و تأسي از دفاع مقدس توانست به كمك 
نیروهاي مسلح و مردم س��وريه و عراق بر دشمنان و 

تروريسم ساختگي فائق آيد. 
   ه�دف امري�كا از ترور س�ردار س�ليماني 

پيشگيري از تحقير بيشتر بود
امیر سرتیپ حاتمي با اشاره به رشادت هاي سردار 
اسالم شهید سپهبد حاج قاسم سلیماني در مبارزه با 
تروريسم جهاني، گفت: هدف دشمن از ترور شهید 
سلیماني جلوگیري از تحقیر بیشتر امريکا نزد اذناب 
منطقه اي خود بود. وزير دفاع با بیان اينکه ياد سردار 

دل ها همواره در دل آزاديخواهان جهان زنده خواهد 
ماند، افزود: حق تعقیب قاتلین ش��هید س��لیماني 
به قوت خود باقی اس��ت و اين لرزه هم��واره بر تن 
جنايتکاران خواهد ماند. امیر سرتیپ حاتمي تصريح 
كرد: مقاومت تا بیرون راندن دشمن از غرب آسیا و 
پاك كردن منطقه از لوث وجود شیطان بزرگ ادامه 
خواهد يافت و اين مسیر با الهام گیري از راه شهداي 
دفاع مقدس و راه امام حسین)ع( و يارانش با قدرت 

به پیش خواهد رفت. 
وزير دفاع با بیان شکست امريکا در عرصه سیاسي، 

گفت: اين از بركت دفاع مقدس و نتیجه ايستادگي و 
مقاومت ملت ايران است كه جامعه جهاني و شوراي 
امنیتي كه همواره گوش به فرمان امريکا بوده است 
حرف و خواسته او نمي پذيرند و در واقع با اين اقدام، 
غیرقانوني ب��ودن، غیرحقوقي و غیرانس��اني بودن 

اقدامات و رفتارهاي امريکا را نشان مي دهند. 
    قدرت جهاني ايران 

ناشي از مقاومت ملت است
وزير دفاع با بیان اينکه ايستادگي و مقاومت ملت ايران 
و خون هايي كه در راه آزادي و اس��تقالل جمهوري 

بر زمین جاري ش��د، ايران را تبدي��ل به يك قدرت 
تأثیرگذار در عرص��ه جهاني كرد، اف��زود: عالوه بر 
حوزه دفاعي و سیاسي، جمهوري اسالمي در عرصه 
طراحي، ساخت و تولید نیز دستاوردهاي ارزشمندي 
را به رغم تمامي محدوديت ها و تحريم هاي يکجانبه 
به دس��ت آورده اس��ت. وي تولید صدها محصول 
راهبردي در حوزه هاي رزم زمیني، دريايي، هوايي، 
هوا فضا، الکترونیکي، سايبري و ...  توسط متخصصان 
وزارت دفاع را نمونه اي از هزاران پیش��رفت دفاعي 
جمهوري اس��المي ايران عنوان كرد و گفت: ما در 
عرصه تولیدات نظامي و غیرنظامي با تکیه بر همت 
و تالش جوان��ان مؤمن، متعه��د و متخصص خود 
خواستیم و توانستیم به پیشرفت هاي خیره كننده اي 
در عرصه تولید محصوالت راهبردي دست يابیم. امیر 
سرتیپ حاتمي با بیان اينکه دشمن با جنايت هاي 
اقتصادي و تحريم هاي يکس��ويه در صدد تضعیف 
مقاومت ملت ايران اس��ت گفت: قطعاً در پس اين 
فشارها و تحمل محدوديت ها، گش��ايش در حوزه 
اقتصادي نیز رقم خواهد خورد و همان گونه كه جنگ 
تحمیلي ضرورت يك دفاع همه جانبه را براي كشور 
ايجاب كرد در عرصه اقتصادي نیز مي شود با تدبیر و 

وحدت ملي به شکوفايي و رونق اقتصادي رسید. 
   دستاوردهاي دفاعي، چشم طمع دشمنان 

را از ايران دور نگه داشته است
 وزير دفاع با بیان اينکه ارتباط و مراوده با كشورهاي 
دنیا در عرصه سیاسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي 
و ... حق مس��لم ملت ايران اس��ت، افزود: در كنار 
اينکه ح��ق خود را نادي��ده نخواهی��م گرفت بايد 
تالش مضاعف خود را براي تبديل محدوديت ها به 
فرصت و كاهش آسیب پذيري ملي به كار بنديم.  
امیر حاتمي با اش��اره به رونمايي موشك هاي برد 
بلند  »شهید حاج قاسم« و »شهید ابومهدي« در 
هفته دولت، گفت: وزارت دفاع با رونمايي و افتتاح 
دستاوردهاي ارزشمند بازدارنده خود در عرصه هاي 
هوا و زمین،  چشم طمع دشمنان از اين مرز و بوم 
را دور نگه داشته است و امروز مسئوالن مي توانند 
در بستر امنیت،  ساير مؤلفه های رشد و پیشرفت را 
توسعه دهند و اين مهم تنها با نگاه به سکوي پرشي 
است كه جوانان مؤمن، دانشمند، نخبه و متخصص 

اين مرز و بوم روي آن ايستاده اند. 

سازمان انرژي اتمي ايران در پيامي اعالم كرد
راه تعامل با ملت ايران

 تفاهم براساس عزت،  حكمت و مصلحت است
سازمان انرژي اتمي ايران در پيامي، تنها راه تعامل با ملت تمدن ساز 
ايران را احت�رام به عظمت فرهنگ و تمدن اي�ران زمين و گفت وگو 
و تفاهم براس�اس س�ه اصل ع�زت، حكم�ت و مصلحت دانس�ت. 
به گزارش ايرنا، س��ازمان انرژي اتم��ي ايران روز گذش��ته در توئیتي به 
مناس��بت هفته دفاع مقدس نوش��ت: »هفته گرامیداشت دفاع مقدس 
يادآور مجاهدت هاي شیرزنان و پوالدمردان ايران اسالمي براي صیانت و 
حراست از حريم مقدس مادر میهن است. فداكاري و عظمت ملت ايران در 
تاريخ انقالب اسالمي بر جهانیان ثابت كرده است كه سیاست قلدرمآبانه و 
يکجانبه گرايانه ره به جايي نخواهد برد. چهار دهه مقاومت هوشمندانه ايران 
اسالمي در برابر انواع تحريم ها و تهمت ها بیانگر اين واقعیت است كه تنها راه 
تعامل با ملت تمدن ساز ايران احترام به عظمت فرهنگ و تمدن ايران زمین 

و گفت وگو و تفاهم براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است .«

استاد دانشگاه كاليفرنيا: 
منافقين ابزار ترور موساد در ايران هستند

كارش�ناس ارش�د انديش�كده كاته�ون، خواس�تار افش�اگري 
خانواده ه�ای قرباني�ان ت�رور عليه س�ازمان  تروريس�تي منافقين 
ش�د و گفت: در حال حاضر صهيونيس�ت ها و موس�اد پش�ت پرده 
سازمان منافقين هس�تند و آنها ابزار ترور موس�اد در ايران هستند. 
به گزارش روابط عمومي انجمن دفاع از قربانیان تروريسم، الکساندر آزادگان 
استاد دانشگاه از كالیفرنیا در نشست »قربانیان تروريسم: پیام آوران صلح« با 
حضور خانواده های شهداي ترور و استادان دانشگاه كه به صورت وبینار برگزار 
شد، در پاسخ به پرسشي درباره صلح ناعادالنه، گفت: اين صلح وجود دارد 
مانند قراردادي كه غربي ها با هیتلر به امضا رساندند. يکي از داليل اصلي صلح 
ناعادالنه خوش بینی های احساسي به جاي خوش بینی های عاقالنه است. 

كارشناس مسائل سیاسي در دانشگاه هاي امريکا با اشاره به نقش قربانیان 
تروريسم در ايجاد صلح بیان داشت: اولین اقدامي كه بايد خانواده های قرباني 
ترور انجام دهند افشاگري سیستم سازمان هاي تروريستي مانند سازمان 
منافقین است. مردم ايران به خوبي مي دانند كه آنها با صدام همدست بودند. 
آزادگان يادآور شد: دومین اقدام شناختن پشت پرده اين افراد است. در حال 
حاضر صهیونیست ها و موساد پشت پرده سازمان منافقین است و آنها ابزار 
ترور موساد در ايران هستند. دشمن شناسي اهمیت بسزايي دارد. بعد از آن 
بايد در مورد صدمات قربانیان تروريس��م صحبت شود و تکرار مکرر شود. 
كارشناس ارشد انديشکده كاتهون ابراز امیدواري كرد: تا مقدمات برقراري 
ارتباط میان انجمن دفاع از قربانیان تروريسم و اصحاب كلیساهاي امريکا را 
فراهم كرده تا پیوندي میان انجمن و دنیاي مسیحي غربي ايجاد شود، چرا 
كه به دلیل تبلیغات صهیونیست ها و مسیحي هاي اوانجلیك، مسلمانان 
خشونت طلب معرفي شده اند. آزادگان گفت: بايد تالش كنیم تا اين تصوير 
را از بین ببريم. بايد اسالم را از يهوديت صهیونیستي نزد مخاطبان امريکايي 
نجات دهیم. بايد با مردم ارتباط برقرار كنیم و در فضاي مجازي به روز بوده 
و از طريق فضاي مجازي در مخاطب تأثیر بگذاريم. بايد كساني كه صدمه 
ديده اند صداي قربانیان را به گوش مخاطبان برسانند تا تصوير و تصور از ايران 

و ايرانیان و در كل قربانیان را تغییر دهند. 

ژه
وی

 شرقمعنايجنگاقتصاديرانميداند؟ 
»اصولگرايان در انتظار  كابینه نظامي؟« اين تیتر اصلي صفحه يك 
ديروز روزنامه شرق است. دلیل آن هم مطلب يکي از نمايندگان 
تهران در صفحه ش��خصي مجازي خود است. مالك شريعتي در 
توئیتر نوشته: »هفته دفاع مقدس گرامي باد! امروز  جنگ اقتصادي 
به مراتب پیچیده تر از جنگ نظامي 4۰ سال قبل است. خون و آتش 
و گلوله ندارد اما خون جگر، آتشفشان و تركش بسیار. خانه اي ويران 
نمي كند اما خانواده بسیار. پدرها را نمي كشد اما غرور پدرها را بسیار. 
تحريم ها سال ها مي مانند. دولت   ۱4۰۰كابینه جنگ مي خواهد.« 
روزنامه شرق در خصوص اين توئیت نوشته: »خواسته اين نماينده 
اصولگرا كه به احتمال زياد مکنون قلبي صرفاً او نیست و بسیاري 
از اصولگرايان چنین نگاهي به كابینه آينده دارند، مي تواند گفته اي 
نمادين تلقي شود كه واقعیتي را درون خود مستتر دارد. آنها دو، سه 
سالي است كه زمزمه يك رئیس دولت نظامي را بر زبان مي رانند. « 
اما آيا جنگ اقتصادي نیاز به نیروي نظامي دارد كه حال بتوان گفت 

شريعتي از يك كابینه نظامي سخن گفته است؟
مطلب  آن نماينده مجلس  خیلي روشن و صريح در مورد جنگ 
اقتصادي صحبت مي كند و اين جنگ، نیاز به تسلیحات نظامي و 
نیروهاي نظامي ندارد؛ بلکه ابزار آن اقتصادی است. طبیعتاً كابینه اي 
كه متناسب با چنین جنگي باشد، كابینه اي اقتصادی است كه البته 
آماده انجام وظیفه در ش��رايط جنگ اقتصادي است و نه شرايط 
عادي اقتصادي. روزنامه شرق اما براي آنکه بهانه الزم براي نوشتن 
گزارش در مورد ادعاي خودش پیرامون میل اصولگرايان به حضور 

يك فرد نظامي در انتخابات را ثابت كند، جنگ اقتصادي را عوض از 
جنگ نظامي گرفته است، وگرنه فهم مطلب   سخت نیست. عالوه 
بر روزنامه شرق، تعدادي ديگر از روزنامه هاي اصالح طلب هم همین 

تیتر را كار كرده اند. 

 حاش��يههايدناپ��اسمقنن��ه؛مجل��س
عذرخواهيكند!

احمد توكلي، نماينده سابق مجلس مي گويد: »تصمیم مجلس در 
تأمین خودرو اشتباه بود و زيبنده است كه از اين بابت از ملت پوزش 
بخواهید. « او در نامه اي به نمايندگان مجلس، با اشاره به سیره امام 
علي علیه السالم در همدردي اقتصادي با مردم، نوشته: »نمايندگي 
به اقتضاي ذات خود و نیز فرهنگ سیاسي موجود كاري دشوار و 
كاهنده اس��ت. ايمني و كارايي در انجام وظايف نمايندگي مردم، 
بايد برايش فراهم باشد. پرواضح است كه ايمني و كارايی مترادف 
با تجمل گرايي و راحت طلبی نیست. مدت زماني كه نماينده براي 
سركشي به مردم حوزه انتخابیه يا سركشي از حوزه هاي ديگر صرف 
مي كند، ماهي يك بار به مدت ۱۰ روز است و معموالً مسافت زيادي 
را طي مي كند، بنابراين خودروي نسبتاً ايمن كه علي القاعده كمتر 
خسته مي كند الزم است. مجلس مکلف است تأمین اين وسیله 
را بر عهده بگیرد. ولي چرا خ��ودروي دنا پالس، با اضافات لوكس 
حداكثري؟ و چرا نماينده بهاي آن را كه نصف قیمت بازار اس��ت 
آن هم به صورت قسطي بپردازد و آن را مالك شود كه بعضاً سر از 
بازار درآورد و يا در خدمت فرزند يا همسر قرار گیرد؟ مجلس مکلف 
است براي نمايندگان شهرستان خانه اي تهیه كند اين خانه بايد در 

حدي باشد كه چند میهمان از مراجعان را جاي دهد. اين مشکل 
براي نمايندگاني كه از حوزه هاي عشايري به مجلس مي آيند بیشتر 

وجود دارد. اما چرا آپارتمان ۲5۰متري در سعادت آباد؟«
اما سؤاالت ديگري هم وجود دارد؛ آيا همه نمايندگان بدون ماشین 
و مسکن بودند و الزم بود از اين شرايط استفاده كنند؟ ۲۹۰ نماينده 
داريم كه اغلب ماشین مناس��ب دارند، اما ۳۰۰ دستگاه دناپالس 
خريداري شده اس��ت! نمايندگاني كه اولین دور نمايندگي شان 
نیست، تکلیف مسکن و ماش��یني كه دور قبلي با امتیاز نماينده 
مجلس بودن تهیه كرده اند، چه مي شود؟ برخي نمايندگان خود 
را با دولتمردان قی��اس مي كنند و مي گويند آنها امتیاز بیش��تر 
دارند كه بايد گف��ت اگر مردم از آن روند راضی بودند كه به ش��ما 

رأي نمي دادند!
اين سخنان از رهبرانقالب هم س��ال هاي پیش فرموده اند، فصل 
الخطاب خواهد بود: »گزارش آمده كه روحاني عقیدتي، سیاسي 
در يکي از دستگاه ها، خودش ماشین دارد، ولي ماشین دولتي سوار 
مي شود! من نوشتم كه حق ندارد اين كار را بکند. براي من جواب آمد 
كه اين كار رويه است و همه مي كنند! اين آقا خودش يك ماشین 
دارد، كه براي خودش الزم است؛ يکي هم خانمش دارد و نمي شود 
كه خانمش از اين ماشین استفاده كند! عجب! اين چه حرفي است؟ 
من االن اعالم مي كنم و قبالً هم نوشتم و اين را گفتم كه آن وقتي كه 
آقايان امکانات شخصي دارند، حق ندارند از امکانات دولتي استفاده 
بکنند. اگر ماشین داريد، آن را س��وار شويد و به وزارتخانه و محل 

كارتان بیايید؛ ماشین دولتي يعني چه؟«

مسئله اساسي و جهاد امروز ما
سؤال مهم و اساسي كه امروزه براي بخشي از جامعه مطرح است، اين است 
كه با نگاه راهبردي و كالن، مهم ترين مسئله انقالب اسالمي در چله دوم 
چیست و با چه مدل و الگويي مي توان آن را سامان داد. هر يك از نیروهاي 
انقالب امروزه دهها مسئله از فقر، فساد، تبعیض، ديوانساالري فرسوده، 
تورم، نفوذ جريان سکوالر و غربگرا و امثالهم را به عنوان چالش ها و مشکالت 
جدي كشور مطرح مي كنند كه ش��کي در آن نیس��ت و در تريبون ها و 

رسانه هاي مختلف روزانه خصوصاً در فضاي مجازي طرح مي شود. 
در جهاد فرهنگي و رسانه اي امروز، به نظر مي رسد عالوه بر مسائل روزمره 
جامعه، بايد مسائل اساسي، نقشه راه فرآيندي تحقق اهداف انقالب اسالمي 
و راهبردهاي كالن و مهم مقام معظم رهبري مثل معارف مکتب انقالب 
اسالمي، تبیین دولت سازي، جامعه سازي و تمدن سازي و نیز نقشه راه چله 
دوم انقالب، همچنین داليل تأخیر نظام پس از انقالب سازي و نظام سازي 
در سال های آغازين انقالب، اينکه چرا جامعه اسالمي مطلوب شکل نگرفت، 
داليل اصلي عدم تحقق دولت اسالمي مد نظر رهبري، تبیین گردد. عمده 
مسائل مانند فساد، بي عدالتي، رانت خواری، شکاف طبقاتي فقیر و غني 
و ديگر آسیب هاي ناشي از آن، ريشه در اين مسئله كالن و چالش بزرگ 
انقالب يعني تحقق جامعه اسالمي است كه اين عامل با نگاه فرآيندي ناشي 

از عدم تحقق دولت اسالمي است. 
 امروزه بايد در كنار پاسخگويي و هدايتگري و جهاد تبییني درباره تحوالت 
جاري كشور، مسائل اساسي و نگاه هاي كالن مد نظر رهبري براي افکار 
عمومي مطرح گردد. در حقیقت پیشبرد انقالب در چله دوم آن براي تحقق 
جامعه اسالمي و دولت اسالمي نیازمند يك حركت عمومي جهادي به 
سمت تشکیل حلقه هاي میاني و امت سازي گروه ها و دسته هاي جوانان 
مورد خطاب در گام دوم انقالب و بعثت و برانگیختگي آنان براي تشکیل 

دولت جوان و حزب اللهي از هدف گذاری های برجسته باشد. 
آنچه در 4۲ سال انقالب آشکار شده اين است كه در حوزه انقالب اسالمي، 
هدايتگري مقام معظم رهبري در اين عرصه، دس��تاوردهاي برجسته و 
باشکوهي را تقديم ملت كرده است اما وجود برخي از آسیب ها و چالش ها 
در حوزه مديريتي و نظام اجرايي جمهوري اسالمي كه توسط دولتمردان 
دنبال مي شود ناشي از غفلت و بی توجهی به تدابیر و نقشه راه ترسیم شده 
رهبر انقالب در عرصه اقتصادي )الگوي اقتصاد مقاومتي(، عرصه سیاسي 
) الگوي مد نظر در مواجهه با برجام( و يا حوزه فرهنگي) الگوي جهاد كبیر 
و مقابله با نفوذ دشمن ( بوده است. امروزه در جهاد تبییني در مواجهه با 
رويدادهاي آسیب زا و ناامیدكننده و دلسردكننده، بايد مسائل امیدبخش 
و تقويت كننده از عظمت و شکوه انقالب با استدالل هاي محکم در دفاع از 
انقالب طرح شود تا قدرت و استحکام موضع گیری مردم و جوانان در قبال 

انقالب و نظام برجسته و تقويت شود. 
با همه اين توصیف، خط مشی سیاس��ي مردم فهیم و انقالبي ايران، خط 
مالزمت، همراهي با رهبري و استقامت و پايداري در تحقق اهداف انقالب 
اسالمي در گام دوم است. . در رخدادها و فراز و فرودهاي انقالب، مراقب 
باشیم از جاده انصاف و عدالت خارج نشويم. هر محیطي از خانه و مدرسه و 
بازار و مسجد، از جمله فضاي مجازي، مي تواند حضور معنويت افزا و حركت 
انقالبي باشد كه عامل توسعه الگوي حاكمیت ديني و نمونه كوچك دولت 
اسالمي همانند محیط معنوي و انقالبي دهه 6۰ در فضاي دفاع مقدس 
باشد  .بهانه هايي مثل هفته دفاع مقدس، اربعین و... فرصت هاي خوب براي 
گسترش معارف دفاع مقدس، معارف نهضت عاشورا و در حقیقت معارف 
انقالب اسالمي است. الگوي كار و مدل تجربه شده موفق را مقام معظم 
رهبري در چهلمین سال دفاع مقدس، الگوي مديريتي دفاع مقدس به 
عنوان نسخه بي بديل در حل مشکالت انقالب و كشور دانستند. طراحي 
اين الگو و نقش��ه راه پیاده س��ازی آن در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي و 
سیاسي كشور نیازمند نظريه پردازی و هم انديشی نخبگان، استادان و طالب 
و روحانیون بسیجي و مس��ئوالن حوزه و دانشگاه است  .بنابراين، حضور 
مجاهدانه، ديندارانه و انقالبي، با پشتوانه معارف انقالب اسالمي برخاسته از 
انديشه مقام معظم رهبري، گره گشای امروز و فرداي جامعه ماست. دفاع از 

انقالب تکلیف دائمي و جهاد تبییني رسالت روزانه همه ماست. 
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       سرمقاله

ادامه از صفحه يک 
يعنی بح��ث كاماًل سیاس��ی اس��ت و چن��د نفر از 
معترضان )حداكثر سه نفر( كه حرف می زنند همه 
صحبت های شان به آيت اهلل منتظری ختم می شود و 
امروز بعد از ۳6 سال بی بی سی به طرفداری از حامیان 
آيت اهلل منتظری می پردازد كه همه چیز شفاف است. 
اين درحالی است كه نه اعضای سابق سازمان مجاهدين 
انقالب در رأس سپاه هستند و نه كسی در حیطه سپاه 
و انقالب اسالمی مدافع آيت اهلل منتظری است. بحث 
آيت اهلل منتظری در مستند بی بی سی آنقدر برجسته 
است كه محسن رضايی هم از محتوای جلسه در آخر 
همین را برداشت می كند و هم برای خنثی سازی فضا 
و هم برای نزديکی به معترضان از آيت اهلل منتظری 
تمجید و با صراحت اعالم می كند »كور خوانده ايد كه 
بخواهید مرا مقابل ايشان قرار دهید. « وقتی محسن 
رضايی به پادگان ابوذر كرمانش��اه می رود نیز دوباره 

بحث به آيت اهلل منتظری ختم می شود. 
۳- معترضانی كه بی بی س��ی صوت آن��ان را پخش 
می كند، حداكثر چهار نفر هستند كه اعتراض آنان را 
به انتصاب حسین دهقان به فرماندهی سپاه مركزی 
می داند، ام��ا در ادامه بحث فرام��وش می كند كه در 

محتوای اعتراضات اين را ثابت كند. 
4- بعد از صدور پیام امام در اين باره كه توسط شهید 
محالتی قرائت می شود و صريح، قاطع و كم نظیر به 
حمايت از فرمانده كل سپاه و عدم جابه جايی او تأكید 
می كند، چند معترض موجود در مستند بی بی سی به 
دو دسته تقسیم می شوند. دسته ای تمکین می كنند  

و همچون سرباز امام به جبهه اعزام و شهید می شوند، 
اما دسته ديگری مانند اكبر گنجی از امام خمینی به 
آيت اهلل خمینی و از مربی عقیدتی س��پاه به عبور از 
عصمت و مهدويت می رس��ند كه نشان می دهد اين 
جماعت بحث معرفتی داش��تند و ابتدا بین آيت اهلل 
منتظری – مصباح و بعد بین غرب و اس��الم گرفتار 
می شوند و از س��پاه كه هیچ، از عقايد تشیع نیز عبور 
می كنند. برخی بعد از عزل آيت اهلل منتظری همچنان 
مقابل امام می ايستند كه نشان می دهد اصاًل مسئله 
جنگ و فرماندهی آن نبوده است. جريانی با فاصله از 
خط امام می خواستند در سپاه باشند كه برخی اصالح 

و برخی به مسیر خود اصرار ورزيدند. 
5- از اين جلسه چیزی عايد دشمنان نمی شود، چرا كه 
سه ماه و نیم بعد از همین جلسه عملیات بدر با همان 
فرماندهان سپاه انجام می شود و سه نفر از كسانی كه 
بی بی سی در جلسه 5 آذر ۱۳6۳ معترض می داند، به 
فرماندهی همین فرماندهان و در نهايت فرماندهی 

امام )ره( شهید می شوند.
6- طبیعتاً جنگی��دن، با هم��ه پیچیدگی های آن، 
منتقدانی در روش و تاكتیك دارد و احتماالً بی بی سی 
و حسین باس��تانی نمی دانند كه برای بس��یاری از 
عملیات   ها مانند والفجر ۸ برخی فرماندهان لش��کر 
بايد قانع   می شدند تا وارد عملیات شوند كه برخی از 
آنان هنوز در قید حیات و از مسئوالن عالی كشورند 
و اين افتخار سپاه اس��ت كه اطاعت در آن كوركورانه 

نبوده و نیست. 
7- اينکه اگر كسی رئیس جمهور، وزير، مديركل و يا 

يك فرمانده را قبول نداشته باشد ادامه كار با آن مشکل 
خواهد بود و اين امری طبیعی است. اصل هماهنگی و 
قبول داشتن جهت گیری های اصلی يك مدير شرط 
اصلی برای هم��کاری زيرمجموعه با آن مس��ئول و 
فرمانده است. بنابراين طبیعی اس��ت كه افرادی كه 

ديدگاه های ديگری دارند از مجموعه فاصله بگیرند. 
۸- آن همه اعتراضی كه بی بی سی می گويد، بر چند 
نفر در تیپ سیدالشهدا تمركز دارد و اين در مقابل دهها 
تیپ و لشکر سپاه كشوری كه همراه هستند بسیار 

كوچك است و اصل آن نیز طبیعی است.
۹- آنچه بی بی سی از قول آيت اهلل منتظری به عنوان 
»كودتای خزنده در سپاه « ياد می كند، امروز شفاف و 
قابل قضاوت است. كدام كودتا اتفاق افتاد؟  آيا امثال 
اكبر گنجی در بیرون از س��پاه برای انقالب فداكاری 
كردند يا از باورهای اعتقادی هم گذش��تند؟ به نظر 
می رس��د طرح كودتای خزنده در آن زمان ريشه در 
برخورد سپاه با باند مهدی هاشمی دارد. درست است 
كه اولین نامه صريح امام به آيت اهلل منتظری مبنی بر 
لزوم برخورد با مهدی هاشمی ۱۳65/7/۲5 است، اما 
امام از سال ۱۳6۱ هشدار داده بود كه مراقب ايشان 
باشید. به همان اندازه ای كه سپاه مهدی هاشمی را 
محدود و واحد نهضت   ها را جمع می كرد، باند مهدی 
هاشمی به آيت اهلل منتظری نزديك تر   می شد. مسئول 
وقت اطالعات سپاه در سال ۱۳6۱ می گويد در ديدار 
شورای فرماندهی س��پاه با امام هر يك از مسئوالن 
واحدها، گزارشی از موضوع، ش��یوه كار خود و...  ارائه 
كردند. حضرت امام گزارش   ها را ش��نیدند، مطالبی 

فرمودند. مهدی هاش��می )مسئول واحد نهضت ها( 
ضمن گزارش خود به ش��یوه صدور انقالب و...  اشاره 
كرد. حضرت امام پس از صحبت های مهدی هاشمی 
مطالبی را عنوان فرمودند ك��ه عمدتاً در رد نظرات او 
بود. لحن حضرت امام در عدم تأيید و نارضايتی از او 
به حدی آشکار و صريح بود كه سبب تعجب همگان 
و ناراحتی مهدی هاشمی شد. در بخش پايانی جلسه 
چند تن از حاضران به منظور گزارش سری از اوضاع 
كشور نزد حضرت امام ماندند، من نیز به عنوان مسئول 
واحد اطالعات سپاه جزو اين جمع بودم، حضرت امام 
فرمودند: »مواظب مهدی هاش��می باش��ید. «  سال 
6۲ امام خواس��تار بررسی وضعیت س��پاه اصفهان، 
قهدريجان و فالورجان ش��دند كه طبیعتاً مس��ائل 
مهدی هاش��می بررسی و محدود   می ش��د و بازتاب 
آن در بیان آي��ت اهلل منتظری نمايان   می ش��د. امام 
سال ۱۳6۲ از ارتباط مهدی هاشمی با بیت آيت اهلل 
منتظری از اطالعات سپاه سؤال می كند و توصیه به 
برخورد می كند. حال بی بی سی بدون اينکه بفهمد از 
اعتراض به فرماندهی جنگ به تقابل طرفداران آيت اهلل 
منتظری با بنیانگذاران س��ازمان مجاهدين انقالب 
اسالمی در سپاه می رسد كه بحث كامالً سیاسی است. 
خوشبختانه امروز پس از ۳6 سال صحنه قابل قضاوت 
است. جايگاه ها، افراد، وضعیت فکری و...  همه روشن 
است. نمی دانیم اين به اصطالح مستند برای شبکه 
ملکه چه دستاوردی داشت؟ می توان گفت با كاه كهنه 
باد دادن صرفاً نانی برای بیکاران درس��ت می شود و 

حاصل ديگری ندارد. 

سپاه را نكوهش نكردید ستودید


